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  ملخص

ھدفت الدراسة إلى معرفة دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العلمي من وجھة نظر 
القادة األكاديميين فيھا، ولتحقيق أھداف الدراسة، استخدمت الباحثة المنھج الوصفي، من خالل 

تحديد دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العلمي من تصميم أداة الدراسة، وھي استبانة؛ ل
فقرة تم التأكد من صدقھا وثباتھا، تم وزعت على ) ٢٨(وجھة نظر القادة األكاديميين مكونة من 

قائداً أكاديمياً، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة التقدير ) ١٦٧(أفراد عينة الدراسة المكونة من 
عالية، ية البحث العلمي من وجھة نظر القادة األكاديميين كانت لدور الجامعة األردنية في تنم

، على )٠.٠٥≥ α( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةوأظھرت النتائج كذلك 
مجالي سياسات البحث العلمي واإلجراءات المتعلقة بأعضاء ھيئة التدريس تعزى لمتغير الجنس، 

ديميين من الذكور، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وجاءت الفروق لصالح القادة األكا
، تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، ووجود فروق ذات داللة )٠.٠٥≥ α( عند مستوى الداللة

، على كل مجال من مجاالت األداة تعزى لمتغير )٠.٠٥≥ α( إحصائية عند مستوى الداللة
  .ة مجموعة من التوصياتالرتبة األكاديمية، وبناًء على النتائج قدمت الباحث

  .الجامعة، البحث العلمي، القائد األكاديمي :الكلمات المفتاحية
Abstract 

This study seeks to identify the part of University of Jordan in the 
development of academic research as perceived by academic leaders. To 
achieve study goal, the author used the descriptive methodology. The 
study instrument was 28-item questionnaire designed to measure the role 
of University of Jordan in developing academic research from viewpoints 
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of academic leaders. The instrument was tested for reliability and validity 
and administered to a sample of 167-academic leaders. This study reveals 
high rating of the role of University of Jordan in developing academic 
research from viewpoints of academic leaders. Further, there are 
statistically significant differences at (α≥0.05) in the academic 
researching policies and procedures pertaining faculties attributed to 
gender, where differences were in favor of male academic leaders. There 
were no statistically significant difference were found at (α≥0.05) 
attributed to job title; whereas no statistically significant difference were 
found at (α≥0.05) in each of instrument areas attributed to academic rank. 
A number of recommendations were suggested in light of results.  

Keywords: University, Academic Research, Academic Leader. 
  

  :مقدمة

 من المجتمع في وجودھا وشرعية ھويتھا تستمد مستقلة علمية مؤسسات تُعد الجامعات
 المجتمع تراث ونقل ،المعرفة نشر :أولھما أساسيين جانبين في تتمثل التي المعرفية رسالتھا
 الفكرية المجتمع ھوية على الحفاظ أجل من وذلك ،المتعلمين إلى والثقافي ،والفكري العلمي

ً  إعداداً  العملية للحياة أبنائه وإعداد لثقافية،وا ً  علميا ً  مھنيا  :وثانيھما المستوى، رفيع تخصصيا
 منفعة إلى تھدف ،وعلمية معرفية ثروة تكوين أجل من جديدة علمية وابتكارات معارف اكتشاف
 ةالرسال ھذه خالل من .ورقيه وتقدمه تنميته في وتسھم ،ومتطلباته حاجاته وتلبي ،المجتمع
 بأنھا يصفھا بعضھم جعل مما مجتمعاتھا حياة في حيوي بدور الجامعات تقوم ،المھمة المعرفية
 المجتمع كيان لبناء الجوھري والمصدر االجتماعي والتقدم االقتصادي للنمو األساسي المحرك
 لشعوب أفضل مستقبل تحقيق في الجامعات على معلقة اآلمال أصبحت ولذلك. والمعرفي الفكري

 الطبيعية الثروات من أھمية أكثر والمعرفة العلم ثروة فيه أصبحت عصر في المختلفة المالع
  ).٤٧٠، ٢٠٠٣الثبيتي، (المادية  والموارد

ً بالجامعة ألن الجامعة تتوافر لديھا الموارد  ،ولعّل البحث العلمي ھو أكثر الوظائف إلتصاقا
اث المرتبطة بحاجات التنمية للدول من جھة، الفكرية والبشرية القادرة على القيام بنشاطات األبح

سسة الرئيسة التي يمكن عن طريقھا القيام بنشاطات األبحاث، والتي يمكن ؤوألن الجامعة تعد الم
لھا أن تقدم الخدمات االستشارية التي تحتاجھا قطاعات المجتمع المختلفة، سواء أكانت حكومية 

 ).١٩٩٩ جابر،( أم من القطاع الخاص

 وظائف أھم ھما العلمي والبحث التدريس أن من العالي التعليم أدبيات تؤكده مما وبالرغم
 أن الجامعات تستطيع خاللھما من حيث اآلخر، عن وحيوية أھمية تقل ال أحدھما وأن الجامعات،

 وقضاياه، مشكالته ويعالج مصلحته يخدم الذي بالشكل المجتمع في المعرفية وظيفتھا تؤدي
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 العامة سياساتھا في الجامعات تؤكده مما وبالرغم. وتطلعاته طموحاته ويحقق احتياجاته ويلبي
 األولوية من القدر نفس لھما وظيفتان العلمي والبحث التدريس أن من المعلنة الرسمية وأھدافھا
ً  تؤكد العلمية والدراسات األبحاث من العديد أن إال واألھمية،  والسيما الجامعات،  معظم أن أيضا

 التدريس من أكثر العلمي البحث على اھتمامھا تركز أصبحت المرموقة العلمية سمعةال ذات
 وززـم ردـأنج اـبھ قامت التي المقارنة الدراسة ففي. البكالوريوس مستوى على وبخاصة

Ingrid Moses  األمريكية، وبريطانيا، وألمانيا،  المتحدة الواليات في الجامعات بعض على
 يلقاه مما أكثر والمكافأة والتشجيع الدعم من يلقى العلمي البحث أن وجدت والسويد، وأستراليا،

عام  في طبقت التي المسحية الدراسات إحدى نتائج أوضحت كما) Moses, 1987( التدريس
 من كبير عدد في تدريس ھيئة عضو ٢٧٣٠و الجامعات ووكالء مديري من ٤٥٤م على ١٩٩٠

 التدريس على األولوية األمريكية الجامعات في العلمي بحثلل أن المتحدة الواليات في الجامعات
  ).Gardiner, 1994( الرواتب وزيادة الترقيات عند واألھمية الوزن حيث من

ً في قيام الحضارات، الدول المتقدمة التي حققت تقدماً ف ويلعب البحث العلمي دوراً أساسيا
شوطاً طويالً في مجال التقدم والتنمية إنما ملموساً في مجال العلم والتكنولوجيا وتلك التي قطعت 

ً وتمكنت من خالل البحث العلمي  ً ووسيلة ومنھاجا ً بالبحث العلمي أسلوبا ھي دول آمنت أساسا
من أن تطوع امكاناتھا من أجل تحقيق التنمية والتقدم لمجتمعاتھا، وقد القى البحث العلمي في 

تزايدة في اآلونة األخيرة بإعتباره األداة التي األردن بشكل عام والجامعات بشكل خاص عناية م
ال غنى عنھا في تحسين األداء في كل مجاالت الحياة والعمل وفي تخطيط وإدارة وتنفيذ وتقويم 

  .أي عمل يراد له النجاح ومطلوب له زيادة درجة كفاءة وفاعلية

يئته ومجتمعه أو عن والبحث العلمي ھو وسيلة اإلنسان إليجاد الحقائق العلمية عن ذاته أو ب
الكون في سالف الزمن أو حاضره أو مستقبله، وھو وسيلة اإلنسان إليجاد الحلول للمشكالت 
التي تقابله والصعاب التي تعوق حياته، وھو وسيلة اإلنسان لمضاعفة موارده المالية، وھو كل 

  ).١٩٩٨ التل،(جھد علمي منظم يھدف إلى تنمية المعرفة اإلنسانية 

لعلمي يقوم به علماء مبدعون في ميادينھم مدركين أوضاع أوطانھم وحاجاتھم، والبحث ا
وھو باختصار الطريق إلى . ، وتلقي األجوبةن على تقصي كل حديث وطرح األسئلةقادرو

تتواله مراكز ومجال للبحوث العلمية الصناعية والزراعية . مواكبة العصر في جميع الميادين
عية وتكون الجامعة ھي النبع الذي يرفد جميع ھذه المراكز والصحية والسياسية واالجتما

  ). ١٩٩٩ بوملحم،(والمجالس 

ومع ذلك، فانه ال يمكن ألية جامعة أن تنجح في نشاطھا العملي والبحثي مالم تتوفر لھا 
  ): ١٩٩٩جابر، ( جملة من الشروط األساسية ومنھا

 وجود عدد وافر ومتنوع من الباحثين والعلماء المبدعين.  

  المناخ األكاديمي المالئم وما يتطلبه من أجھزه علمية ومختبرات، وأجواء اجتماعية ونفسية
  .حث االنكباب على بحثه والتفرغ لهومادية مالئمة ونظم إدارية وتنظيمية مريحة تھيئ للبا
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 األموال الكافية لنشاطات األبحاث.  

 الوقت الكافي إلجراء األبحاث.  

 فض العوائق المؤثرة على نفسية الباحثالحرية األكاديمية التي تر.  

  وجود اإلدارة الوطنية التي توظف ھذه األبحاث لخدمة المجتمع، وطرح المشكالت صراحة
  ). ١٩٩٩ بوملحم،(بشكل شفاف أمام الباحثين 

 الحوافز الخاصة بالباحثين. 

 االطالع على أوضاع المؤسسات المجتمعية. 

مدربة ومبدعة، فمھما كانت عليه البنية التحتية  ويتطلب البحث العلمي وجود كوادر بشرية
من مختبرات ومستلزمات فال إبداع بدون وجود العالم الباحث المھيأ لالكتشاف والتحديث، 
وتشمل الكوادر البشرية أعضاء ھيئة التدريس الذين يقودون البحث العلمي في الجامعات، 

التدريس األساسية الثالث إضافة إلى  مھام عضو ھيئة إحدىويشكل البحث العلمي في الجامعات 
التدريس وخدمة المجتمع، ولذلك فإن البحث العلمي في ھذه الجامعات ھو نتاج أعضاء ھيئة 

 .من العاملين في حقل البحث العلمي في األردن%) ٨٠(التدريس الذين يشكلون أكثر من 
م لم يصل بعد إلى وعلى الرغم من ھذه النسبة إال أن إنتاجھ). ٢٠٠٥شواقفه وزمالؤه، (

المستوى المطلوب، األمر الذي يستدعي تكثيف الجھود، وتشجيع أعضاء ھيئة التدريس على 
  .البحث العلمي

والواقع الحالي للقوى البشرية ذات العالقة بالبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي في 
  ):٢٠٠٤، التقرير السنوي عن التعليم العالي في األردن(األردن يتصف بما يلي 

 قلة عدد الباحثين المتفرغين بالرغم من وجود نظام خاص بھم في الجامعات.  

  عدم إعطاء الفرصة لحملة الدكتوراة من الخريجين الجدد على التدريب على البحث العلمي
 .وانخراطھم مباشرة في عملية التدريس

 النزعة الفردية إلجراء البحوث وندرة تكوين فرق بحثية متكاملة. 
 اع نسبة عدد الطلبة إلى أعضاء ھيئة التدريس عن النسب العالمية المتعارف عليھاارتف. 
 انشغال عدد كبير من أعضاء ھيئة التدريس في العمل اإلضافي. 

وھنا ال بد من اإلشارة إلى أن الباحث العلمي يجب أن يتحلى بعدد من الصفات عند القيام 
 بد ان يتصف بالحياد العلمي والنزاھة وعدم بالبحث العلمي تتمثل في الموضوعية فالباحث ال

التمييز وعدم الذاتية أو التأثر بفكر معين عند عرض موضوعه أو إخباره للمصادر العلمية أو 
عند إستخالص نتائج بحثية بمعنى أن اإللتزام بالموضوعية يعني القراءة والتحليل والمحايدة 

اإلضافة إلى أن يتحرى الدقة والوضوح وعدم والبعد عن األھواء الشخصية عند إجراء البحث، ب
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اإلھمال والتشويه أو الحذف في تنفيذ جميع مراحل البحث وعدم القفز الى نتائج او أحكام تفتقد 
  .الى األدلة الكافية والمرتبطة بالمشكلة موضوع البحث

يھا ولعل أخطر مھام الجامعة ھي مھمة البحث العلمي، فالجامعة ھي المؤسسة التي يوكل إل
وإجراء أبحاث ودراسات في  ،والعمل على تطويعه واستيعابه ،مواكبة التقدم العلمي في العالم

مختلف ميادين المعرفة، لكن البحث العلمي في الجامعات العربية، بشقيه البحث في مجال العلوم 
كافية سواء اإلنسانية واالجتماعية والبحث في العلوم الدقيقة أو التطبيقية، ال يحظى بالعناية ال

من حيث مستلزمات البحث  ممن حيث التنظيم أ ممن حيث الميزانيات المخصصة له أأكان 
 ).٢٠٠٥الكفري، ( والعناية بالعقول واإلبداع في الوطن العربي

تفادة  ،وعلى ضوء ما ذكر فإن تحقيق التقدم والرخاء االقتصادي في أي مجتمع يتطلب االس
ى القصوى من الموارد البشرية والم اد عل ك من خالل االعتم ا يمكن وذل ة المتاحة بأفضل م ادي

ة  ادية والصحية والتعليمي اكله االقتص ة لمش ول الممكن ع الحل دم للمجتم ي تق ة الت اث العلمي األبح
والسياسية والصناعية والزراعية، لذا فإنه يحتم على المجتمعات التي تطل بالتقدم أن تولي البحث 

  .ف ما تنتجه مراكز األبحاث وتعمل على استثماره جيداً العلمي جل اھتمامھا وأن توظ

بأنه ) ١٩٩٧(وقد اختلف في تحديد مفھوم محدد للبحث العلمي، فقد عرفه عبيدات وزمالؤه 
مجموعة الجھود المنظمة التي يقوم بھا الفرد باستخدام األسلوب العلمي في سعيه لزيادة سيطرته 

  .عالقة بين تلك الظواھرعلى بيئته، واكتشاف ظواھرھا، وتحديد ال

والبحث العلمي ھو إيجاد تفسيرات لظوھر اجتماعية غامضة أو توضيح حقائق لم تفھم 
  ).١٩٩٥األعرجي، ( بصورة واضحة ودقيقة

 ،ويمكن تعريف البحث العلمي من وجھة نظر الباحثة عملية فكرية منظمة يقوم بھا الباحث
ع طريقة علمية منظمة من أجل الوصول إلى من أجل تقصي الحقائق بشأن مشكلة معينة بإتبا

  .أو التوصل إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكالت المماثلة ،حلول مناسبة

 ويتطلب نجاح دور الجامعة في تنمية البحث العلمي توفر بعض المستلزمات، ويمكن
  :)١٩٩٨الل، ( اآلتي النحو على موجز بشكل المستلزمات تلك استعراض

 العام المناخ تھيئة  :أوالً 

 تأثيراً  المجتمع السائدة في والثقافية واالجتماعية السياسية لظروففي اللشك،  مجال ال
 لألنظمة أن لوجدنا االقتصادية، بتحليل التقارير الجانب، ھذا إلى نظرنا وإذا. التنمية على مباشراً 
ً  تأثيراً  السياسية  إستراتيجيات إتباعھا خالل من وذلك التنمية، مسار على أغلب األحيان، في سلبيا

 الالزم إعطائھا االھتمام عدم إلى إضافة .العربية األقطار لظروف مالئمة غير وبرامج تنموية
 على ينطبق نفسه، والقول. في المجتمع دوره لتفعيل يكفي بما ودعمه ،العلمي البحث لتطوير

 واإلبداع العلمي العمل ىعل تشجع ال المحيطة، أن البيئة إذ والثقافية، االجتماعية األوضاع
 .صوره وأشكاله بمختلف
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 العلمية والمناھج الجامعية اإلدارة تطوير  :ثانياً 

بانشغالھم  مقارنة ١%البحث العلمي يكاد ال يشغل بال القيادات الجامعية وال حتى بنسبة 
ودھم يبذلون كل جھ الدائم الذي يصل إلى درجة اإلدمان بقضايا المناقصات والمشتريات بل إنھم

سِخرون كل أوقاتھم في تلك القضايا، إضافة إلى قصور المناھج الجامعية التي تعتمد على ويُ 
 اإلدارة في جذرية تغييرات إجراء من التلقين وتتصف بالجمود وعدم التطوير، ومن ھنا البد

ما  مع التغيرات ھذه تتناسب بحيث الجامعات في السائدة العلمية طبيعة المناھج وفي الجامعية،
 إتباع إلى ضرورة إضافة. والعالمي واإلقليمي المحلي المستوى على مستجدات من يحدث

 األمريكية – األوربية من المرجعية بدالً  واإلسالمي العربي التراث إلى تستند علمية مرجعية
ً  السائدة  الوالء من بدالً  للعلم، موالية عالية، بكفاءات اإلدارة الجامعية تغذية ذلك من واألھم. حاليا
 .ضيقة وألغراض سياسية للذات

 للباحثين الجيد اإلعداد  :ثالثاً 

 تطوير على بعيد إلى حد يؤثرون فالباحثون السابقة، العناصر عن يقل ال عنصر وھذا
 توفر أن إذ. البحث قيد المطروحة اختيارھم للموضوعات خالل من االقتصادية الموارد وتنمية
 ومن به، يقومون الذي النشاط طبيعة على السلبية أو اإليجابية الھا انعكاساتھ غيابھا أو الصفات
 الذين بھا الباحثون، يمر التي الصعبة المعيشية الظروف بتحسين االھتمام ضرورة ھنا تأتي
 عن بعيداً  المختلفة العمل وراء أشكال والسعي العلمي، العمل بمتطلبات للتضحية يضطرون
  .للرأسمال الفكري الجيد واإلعداد التنمية، متطلبات

 المادي والدعم التمويل توفير: رابعاً 

 العربية الجامعات أن أغلب نجد ولذلك المستمر، واإلنفاق التمويل يتطلب العلمي فالبحث
ً  العلمي البحث بتشجيع مؤخراً  بدأت  جداً  ضئيل التشجيع ھذا أن ومالياً، ولكن المالحظ، معنويا
 بحاجة الجامعات فھذه العربية، الجامعات في العلمي البحث جوانب ومتطلبات لكافة احتوائه لعدم

العلمية، وكل ذلك يتطلب تمويالً  المجالت وإصدار الكبيرة، والمكتبات والمعامل، إلى المختبرات
 ً   .مادياً مناسبا

 للمعلومات قاعدة بناء: خامساً 

ً كبيراً  ،العلمي البحث ألغراض المعلومات توفر عملية تتطلب  الجھات بلق من اھتماما
 إلجراء الضرورية والبيانات على المعلومات الحصول من الباحثون يتمكن حتى ودعمه المعنية،
 تتناسب حديثة بصيغ والمعلومات للبيانات والدقيق اإلعداد الجيد يتطلب وھذا العلمي، البحث
 مالئمةاإلحصائية ال واألدوات المختلفة الحاسوب أجھزة من ومتطلباته العمل العلمي وطبيعة

 المتواصلة العلمي البحث عمليات يسھل كثيرا الذي للمعلومات الدولية الشبكة في واالشتراك
ً  ينشر بما الجامعات مكتبات وإغناء العلمية الحديثة، المصادر توفر وكذلك  كتب من حديثا

 ةزياد من شأنه الذي العلمي بالنشر االھتمام ضرورة إلى اإلشارة يجب وھنا ودوريات ومجالت،
 إلى يؤدي وھذا األكاديمي، تخضع للتقويم المنشورة البحوث وأن كما للباحثين، واإلطالع التفاعل
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 قدرة لزيادة اإليجابي األثر لھا سيكون وبالتالي وضمان نجاحھا، العلمي البحث حركة تعزيز
  .االقتصادية الموارد

 مؤشرات أھم أحدى الجامعات تعد تنجزھا التي الجامعية مما سبق يتضح أن البحوث
 البحوث ھذه تشكل ودوليا، وباتت وإقليميا محليا الجامعات تصنيف سلم في والتمييز الجودة
 من عليھا تحصل التي والھبات المنح خالل من الجامعات أنشطة لتمويل مھما ماليا مصدرا

 لإلسھام المؤسسات تلك تحتاجھا التي البحوث إلنجاز تبرمھا التي العقود أو المؤسسات المختلفة،
 وتحسين منتجاتھا جودة تحسين على تعينھا أو التي تواجھھا، والتقنية العلمية المعضالت بحل

 .والدولية المحلية األسواق في تسويقھا فرص

 على حصولھا فرص تحسنت كلما العلمية، ببحوثھا الجامعة تميزت كلما أنه ويالحظ
 المجيدين للباحثين جذبھا عن فضالً  ص،الخا مؤسسات القطاع وإسناد الحكومي، المالي اإلسناد

 األخرى، من البلدان أو بلدانھا داخل من التدريسية الھيئة وأعضاء العليا الدراسات طلبة من
 . المختلفة العلمية وأنشطتھا التعليمية برامجھا تطوير إلى حتما يؤدي الذي األمر

ً أساس جزءاً  الحاضر الوقت في الجامعية العلمية البحوث وأصبحت  أعضاء مھام من يا
ً  وشرطاً  التدريسية الھيئات  ومؤسسات الجامعات في القيادية الوظائف لترقيتھم وتوليھم أساسيا
 جھودھم الجامعية قصارى التدريسية الھيئات أعضاء يبذل لذا .المتقدمة البلدان في العالي التعليم
 ذات المحكمة العلمية رياتوالدو المجالت في لنشرھا والسعي الرصينة العلمية البحوث إلنجاز
 اليابان ففي المختلفة، العالم جامعات في الباحثين بين الواسع واالنتشار الدولية المرموقة السمعة
 الجامعي عملھم ساعات نصف عن يقل ال ما في المعدل التدريسية الھيئة أعضاء يخصص مثال

 .األساس البحثي بالدرجة مبنتاجھ مرھون الجامعي بعملھم استمرارھم أن ذلك العلمي، للبحث

وفي ھذه الدراسة سعت الباحثة إلى بيان دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العلمي 
 .بمجاالته كافة لوضع التوصيات المالئمة لالرتقاء بدورھا في مجال البحث العلمي

  
  مشكلة الدراسة

 األردن شھد األمم، وقدوتقدم  النمو لتحقيق األساسية الركائز أھم أحد العلمي البحث يعد
ً  تطوراً  األخير العقد خالل ً  وتكنولوجياً  علميا ً وضخما والمعرفة  العلم حقول مختلف في سريعا
 نطاق على الموارد لتنمية السعي نطاق وفي .الحالي سمة العصر السريع التطور ھذا وبات

ً  االقتصاد الوطني األردني، االقتصادية  القدرة من تزيد أن شأنھا من التي العلمية، لألسس وفقا
ً  لألردن ً  اھتمامه بات األنشطة، ميادين مختلف في عموما  العلمي البحث بتطوير المتقدم مقترنا
 البحث حركة لدعم األساسية الركيزة األردنية وھي الجامعات أن غير. مستلزماته وتوفير
 توسيع مخاطر من زيدي مما الميدان، ھذا في العالمي ھذا التسابق تواكب لم وتطويره، العلمي،
  ).٢٠٠٤باطويح، (متسارعة  بخطى المتقدم والعالم العربي بين عالمنا الھوة
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في تنمية البحث العلمي من وجھة  ،مشكلة الدراسة في بيان دور الجامعة األردنية وتظھر
والوقوف  ،نظر القادة األكاديميين فيھا للوقوف على ابرز االتجاھات في دور الجامعة من جھة

  .ابرز المشكالت التي تقف في وجه تنمية البحث العلمي في األردن على
  
  مية الدراسةأھ

 التي السبل أفضل إلى في التوصل يساعد العلمي البحث كون إلى الدراسة أھمية ترجع
 إحدى العلمي ويمثل البحث العالي، التعليم لمخرجات والكمي النوعي الجانبين تطوير من تمّكن

 وفي لھا وللمجتمع، الحاجات المتجددة مواجھة في عنھا للجامعات غنى ال يالت المھمة األدوات
 والقضايا المشكالت نحو معالجة موضوعية علمية بطريقة وتوجيھھا وإمكاناتھم طاقاتھم استثمار
مما يوفر الوقت والجھد، من ھنا  التعليمية، المواقف مختلف في بحسمھا منھا الجدلية وبخاصة

دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العلمي، ومن الممكن أن تفيد ھذه برزت أھمية دراسة 
  .الدراسة أصحاب القرار في مجال التعليم العالي في األردن

  
  أھداف الدراسة

ھدفت الدراسة إلى معرفة دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العلمي من وجھة نظر 
ابق المتعلق بمجال البحث العلمي ودور الجامعة، لتقديم إثراء األدب السالقادة األكاديميين فيھا، و

  .مقترحات وتوصيات ألصحاب القرار وذوي العالقة بموضوع الدراسة
  

  أسئلة الدراسة

  السؤالين اآلتيين علىحاولت الدراسة اإلجابة 

دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العلمي من وجھة نظر القادة ما : السؤال األول
  يين؟األكاديم

ھل ھنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في استجابات  :السؤال الثاني
  ؟)الجنس، المسمى الوظيفي، الرتبة األكاديمية(عينة الدراسة تعزى لمتغيرات 

  
  التعريفات االصطالحية واإلجرائية

شأن مشكلة من أجل تقصي الحقائق ب ،عملية فكرية منظمة يقوم بھا الباحث: البحث العلمي
أو التوصل إلى نتائج  ،من أجل الوصول إلى حلول مناسبة ،بإتباع طريقة علمية منظمة ،معينة

  .صالحة للتعميم على المشكالت المماثلة

العمداء ونواب العمداء ومساعديھم ورؤساء األقسام العاملين في كليات : القادة األكاديميون
  .الجامعة األردنية
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  حدود الدراسة

لدراسة على معرفة دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العلمي من وجھة نظر اقتصرت ا
العمداء ونواب العمداء ومساعديھم ورؤساء األقسام العاملين في كليات (القادة األكاديميين 
في الجامعة األردنية لكون الجامعة األردنية أقدم الجامعات األردنية في  )الجامعة األردنية
في  ٢٠١٠- ٢٠٠٩بت الباحثة في تناولھا في دراستھا، وذلك في العام الدراسي األردن حيث رغ

واقتصر تعميم نتائج الدراسة على أفراد عينة الدراسة والمجتمعات . الفصل الدراسي الثاني
  .المماثلة لھا

جمعھا ومن محددات الدراسة والمعوقات التي واجھتھا الباحثة عند توزيع االستبانات و
ر من القادة األكاديميين بأعمالھم اإلدارية باإلضافة إلى تحرج بعضھم من تعبئة انشغال الكثي

  .االستبانة ألسباب فسرھا بعضھم بأنھا شخصية
  

  الدراسات السابقة

تناولت الباحثة في ھذا القسم الدراسات السابقة العربية منھا واألجنبية المتعلقة بموضوع 
  :رتبة حسب التسلسل الزمني من القديم إلى الحديثالبحث العلمي القديمة منھا والحديثة، م

  ات العربيةالدراس  :أوالً 

دراسة ھدفت إلى تعرف أھداف البحث العلمي، وحوافزه، ) ٢٠٠١(أجرى الخطيب وحداد 
ومشكالته، ودرجة الرضا لدى أعضاء ھيئة التدريس في جامعة إربد األھلية، وتكونت عينة 

ممن درسوا الفصل الدراسي األول للعام الدراسي عضو ھيئة تدريس ) ١٢٥(الدراسة من 
، ذكوراً وإناثا، وبينت نتائج الدراسة أن أھم أھداف البحث العلمي لدى أعضاء ٢٠٠٠/٢٠٠١

الترقية األكاديمية، والتمكن من المعرفة في تخصص : ھيئة التدريس في جامعة اربد األھلية ھي
بينت النتائج أن أكثر المشكالت التي تواجه كما .معين، وخدمة المجتمع الجامعي على التوالي

وعدم توفر الوقت  أن التدريس يأخذ من الجھد الضروري للبحث،: أعضاء ھيئة التدريس ھي
  .الكافي للقيام بأبحاث علمية،وعدم توافر الدعم المالي الكافي إلجراء البحوث

 اإلداريين األكاديميين اتجاھات استقصاء ھدفت إلىدراسة ) ٢٠٠٣(وأجرى الثبيتي 
سعود،  الملك جامعة من كل في التدريس ھيئة وأعضاء) األقسام ورؤساء الكليات عمداء(

 .والمكافآت والتدريس العلمي البحث نحو الكويت وجامعة والمعادن، للبترول فھد الملك وجامعة
 من طبقية عشوائية عينة وعلى األقسام ورؤساء الكليات عمداء جميع على الدراسة طبقت
 ٩٤٩الدراسة  عينة ألفراد الكلي المجموع بلغ وقد الثالث، الجامعات في التدريس ھيئة اءأعض
 الدراسة، أداة أما .تدريس ھيئة عضو ٧٧١و قسم، رئيس ١٤٨و كلية، عميد ٣٠منھم  فردا

الدراسة  وتوصلت والمكافآت، والتدريس العلمي البحث نحو االتجاه مقياس تمثل استبانةفكانت 
 في العلمي والبحث التدريس وظيفتي وحيوية أھمية على الدراسة عينة فرادأ إلى إجماع
 بينما الرواتب، وزيادة بالترقية يكافأ العلمي البحثأن البحث، و موضع الثالث الجامعات
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 على البحثي، والحصول النشاط يكافأ مثلما الثالث الجامعات في يكافأ وال يثمَّن ال التدريس
 والتأليف، وعدم والنشر البحث إلى التدريس ھيئة أعضاء يدفع الذي ھماأل العامل ھو الترقية
 نحو التدريس ھيئة وأعضاء اإلداريين األكاديميين اتجاھات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود
 داللة ذات فروق الفئة والجامعة، ووجود لمتغير تبعا والمكافآت والتدريس العلمي البحث

 وذلك العلمية الرتبة لمتغير تبعا العلمي البحث نحو الدراسة عينة أفراد اتجاھات بين إحصائية
  .المشاركين واألساتذة األساتذة لصالح

 تذليل في الجامعي واألستاذ الجامعة دور" بدراسة مكتبية بعنوان) ٢٠٠٤( وقامت الزبيدي
وجي العلمي البحث تواجه التي المعوقات ان ھدفت إل" التطوير وسبل العراق في والتكنول ى بي

وجي العلمي البحث تواجه التي دور الجامعة واألستاذ الجامعي في تذليل المعوقات  في والتكنول
وجي العلمي التقدم وتوصلت إلى أن التطوير وسبل العراق ى نفسه يفرض والتكنول  المجتمع عل

وجي والتقدم التطور العلمي مسايرة يجب لذا ا الراقي المجتمع في التكنول ي ا المجتمع ومنھ لعرب
دريب  وجي في ت وضرورة ربط التعليم بخطط التنمية الشاملة ومنھا البحث العلمي والتقدم التكنول

رة اً ادوار الجامعي وتأھيل العناصر القيادية، وأن لألستاذ ؤثرة كبي ة تطوير البحوث  وم في عملي
ة وغير الحكومية المنظمات في والقومية الوطنية الشاملة العلمية وذلك من خالل التنمية  الحكومي

 .المجتمع وخدمة العلمي والبحث خالل التدريس من والكوادر القيادات تدريب في

ر و مرة وجب و س يس وأب رى قس ات ، )٢٠٠٨(أج ى معوق ّرف عل ى التع دفت إل ة ھ دراس
ة وث التربوي ف البح ي  ،توظي ة ف ات التربي ي كلي ية ف ة التدريس اء الھيئ ر أعض ة نظ ن وجھ م
لضفة الغربية، وتوصل الباحثون إلى أن تقديرات أفراد مجتمع الدراسة الجامعات الفلسطينية في ا

االت  ي مج ة ف ة مرتفع اءت بدرج ة ج ة الكلي ى الدرج ة عل وث التربوي ف البح ات توظي لمعوق
ة بصانعي  ات المتعلق احثين والمعوق ة بالب ات المتعلق البحوث نفسھا، والمعوق ة ب المعوقات المتعلق

ديرات القرارات التربوية، وكان المع ة، وكانت تق رارات التربوي وق األكثر تأثيراً ھو صانعو الق
ن  ى م دكتوراه أعل ة ال ديرات حمل ت تق اث، وكان ديرات اإلن ن تق ى م ات أعل ذه المعوق ذكور لھ ال

  .تقديرات حملة الماجستير لھذه المعوقات

اني  رى القحط وان ) ٢٠١٠(وأج عودية بعن ي الس ة ف ي "دراس ي ف ث العلم ل البح تموي
حيث ھدفت إلى التعرف أوالً على واقع تمويل البحث العلمي، " ات السعودية وسبل تنميتهالجامع

ر  ة وغي ة الحكومي وارد المالي ة الم ى سبل تنمي ى التعرف عل في الجامعات السعودية باإلضافة إل
الحكومية للبحث العلمي في الجامعات السعودية، كما ھدفت إلى التعرف على الفروق ذات الداللة 

ة  -إن وجدت  -صائية اإلح بين إجابات أفراد مجتمع الدراسة فيما يتعلق بسبل تنمية الموارد المالي
م استخدام " الجامعة، الوظيفة الحالية، المرتبة العلمية، سنوات الخبرة"وفقاً لمتغيرات الدراسة  وت

دريس السعوديين  ة الت ذكور المنھج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء ھيئ ال
الل الفصل  ل خ ى رأس العم ذين عل عودية وال ات الس ي الجامع ي ف ن البحث العلم ئولين ع المس

الغ عددھم ١٤٢١/١٤٢٢الدراسي الثاني  ـ والب ا  ١٣٣ھ ي توصلت إليھ ائج الت م النت ا أھ رداً، أم ف
ا ضعف  د من التحديات منھ الدراسة فكانت تتمثل في أن البحث العلمي في السعودية يواجه العدي

وضعف االعتمادات المالية المخصصة للبحث  ،مساھمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي
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ات  ة البحث العلمي، وضعف اإلمكان العلمي باإلضافة إلى ضعف قناعة قطاعات المجتمع بأھمي
ة  وث الجامعي ز البح ين مراك ة ب ة المتبادل ات المالي ة المعلوم ة، وقل وث العلمي وفرة للبح المت

  .مجتمعوقطاعات ال

وان ) ٢٠١٠(وقام الھزايمة  ل البحث "بدراسة بعن ة في تفعي دور إدارات الجامعات األردني
ل البحث " العلمي ومقترحات للتطوير ة في تفعي ھدفت إلى معرفة دور إدارات الجامعات األردني

ن  ة م ة الدراس ت عين وير، وتكون ات للتط ي ومقترح رت  ٣٥١العلم دريس اختي ة ت و ھيئ عض
ة من بالطريقة ال د من  ٦٠عشوائية، ولتحقيق ھدف الدراسة تم تصميم استبانة مكون م التأك رة ت فق

ث  ل البح ي تفعي ة ف ات األردني ى أن دور إدارات الجامع ة إل لت الدراس ا، وتوص دقھا وثباتھ ص
ة  توى الدالل د مس ائية عن ة احص روق ذات دالل ود ف طة، ووج ة متوس ت بدرج ي كان العلم

)α=رات الج) ٠.٠٥ زى لمتغي زى تع روق تع ود ف دم وج ة، وع ة األكاديمي ة والرتب نس والجامع
  .لمتغير الخبرة

  اسات األجنبيةالدر: ثانياً 

 ١٧٨٥منھم  ٢٣٣٠٢من  مكونة عينة على طبقت دراسة) gray, 1991(أجرى جريه 
 مختلف من تدريس ھيئة عضو ٢٠٧٧٢و جامعة، وكيل ٢٢٣و كلية، عميد ٥٢٢و قسم، رئيس
 الواليات في العلمي البحث جامعات من جامعة ٤٧في  األكاديمية مواألقسا العلمية الرتب

 العلمي البحث بين الترقيات أنظمة في التوازن نحو نظرھم وجھات على للتعرف وذلك المتحدة،
 تفضل جامعاتھم أن يرون التدريس ھيئة أعضاء من %٦٨أن  إلى الدراسة وتوصلت. والتدريس
 رؤساء من %٦١الوظيفي، وأن  والتثبيت الترقية قرارات اذاتخ عند التدريس على العلمي البحث
 ھيئة أعضاء إنتاجية تكافئ جامعاتھم أن يرون الجامعات ووكالء الكليات وعمداء األقسام
 الدراسة فيھا طبقت التي الجامعات التدريس، وجميع في تكافئ فعاليتھم مما أكثر العلمية التدريس
 أكثر أھمية العلمية لإلنتاجية تعطي ألنھا نظرا الترقيات ظمةأن في التوازن عدم مشكلة من تعاني
 إعادة جامعاتھم على أن يرون المجموعتين أفراد التدريسي، وأن معظم النشاط من أكبر ووزنا
  .والتدريس العلمي البحث بين التوازن من نوع ھناك يكون بحيث الترقيات أنظمة في النظر

 طبقت ميدانية بدراسة )tang & Chamberlain, 1997( وتشامبرلين تانج من كل قامو
 تنسي والية في جامعات ٦في  تدريس ھيئة عضو ٢٣٢و كلية وعميد قسم رئيس ١٥٥على 

 البحث نحو التدريس ھيئة وأعضاء اإلداريين األكاديميين اتجاھات إلى للتعرف وذلك األمريكية،
 التي النتائج أھم ومن. منھما لك ومكافأة بينھما العالقة طبيعة حيث من ،والتدريس العلمي

 ھيئة وأعضاء اإلداريين األكاديميين اتجاھات بين فروق وجود عدم :الدراسة أوضحتھا
 أقل ،التدريس نحو الكليات وعمداء األقسام رؤساء اتجاھات ، وأنالعلمي البحث نحو ،التدريس
 الترقيات أنظمة أن على المجموعتين التدريس، واتفاق ھيئة أعضاء اتجاھات من إيجابية

 رؤساء للتدريس، ويرى المعطى الوزن من أكبر وزنا ،العلمية لإلنتاجية تعطي والمكافآت
 البحثي النشاط وأن اآلخر، منھما كل يكمل والتدريس العلمي البحث أن الكليات وعمداء األقسام

 ،متميزين باحثين يكونوا أن البد التدريس ھيئة أعضاء وأن التدريسي، النشاط مع يتعارض ال
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 ونشاطھم أدائھم على يكافئون ال أنھم التدريس ھيئة أعضاء واحد، ويرى آن في فعالين ومدرسين
 من له بما العلمي البحث مبدع، وأن مدرس بالضرورة ھو متميز باحث كل ليس وأنه التدريسي،
 عضو على يصعب وأنه التدريس والتزاماته، متطلبات مع يتعارض قد  والتزامات متطلبات

  .الوقت نفسه في مبدعا فعاال ومدرسا متميزا باحثا يكون أن التدريس ھيئة

  قيب عام على الدراسات السابقةتع

سببه إلى البحث عن الترقية  يعود العلمي بالبحث االھتمام أن  Kالسابقة الدراسات أوضحت
 ينجزه ما على لاألو المقام في تعتمد فھي للجامعات، بالنسبة من قبل أعضاء ھيئة التدريس، وأما

 معرفية وإبداعات رائدة علمية اكتشافات تحقيق في تسھم ودراسات أبحاث من الجامعة أساتذة
ً  تحتل الجامعة يجعل مما جديدة،  المعرفي واإلبداع العلمي التميز خارطة على بارزاً  مكانا

 ھم واألكاديمية العلمية األوساط في بالبنان إليھم يشار الذين التدريس ھيئة فأعضاء. والفكري
 الجامعات ھي مثيالتھا بين متقدمة مراكز تحتل التي والجامعات المتميز، البحثي السجل أصحاب

 التقدم أن كما. العلمية واالبتكارات االكتشافات مجال في السبق من نوعا تحقق أن استطاعت التي
 العلمية نتاجيتھمإ على األولى بالدرجة يعتمد الجامعات في التدريس ھيئة ألعضاء الوظيفي
 من يفھم أال فيه، وينبغي واإلبداع التدريس على يعتمد مما أكثر البحثي النشاط في تميزھم ومدى
 الجامعات وظائف من وحيوية أساسية وظيفة فھو وأھميته، التدريس شأن من التقليل ،ھذا

  . وبيئاتھا وأشكالھا أنماطھا اختالف على المعاصرة

عن الدراسات السابقة في أنھا ركزت على دور الجامعة األردنية وتختلف الدراسة الحالية 
في تنمية البحث العلمي من وجھة نظر القادة األكاديميين فيھا، واتفقت الدراسة الحالية مع 

  .الدراسات السابقة على أھمية البحث العلمي

قشة النتائج مناوفي تفسير وتحليل  ،وقد عملت الباحثة على االستفادة من الدراسات السابقة
ونتائج  ،التي توصلت إليھا دراستھا من جھة، وأوجه االختالف واالتفاق بين نتائج دراستھا

  .الدراسات السابقة

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع القادة األكاديميين من عمداء ونوابھم ومساعديھم ورؤساء 
قائداً أكاديمياً، حسب إحصاءات ) ٢٣٧(م األردنية والبالغ عددھة األقسام العاملين في الجامع

  .م٢٠٠٩/٢٠١٠ وزارة التعليم العالي األردنية للعام الجامعي

  عينة الدراسة

قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة بعد استبعاد عينة 
ً )٢٥(الثبات والتي بلغت  ً حيث بلغت عينة ، وذلك لتمثيل المجتمع األصلي تمثيالً علميا دقيقا

ورؤساء األقسام العاملين في  ،ومساعديھم ،ونوابھم ،الدراسة من القادة األكاديميين من عمداء
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يوضح توزيع إفراد العينة حسب متغيرات ) ١(، والجدول )١٦٧(جامعة الجامعة األردنية 
  :الدراسة

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتھا :)١(جدول 

 النسبة المئوية العدد ستوىالم المتغير
 ٩٣.٤ ١٥٦ ذكر الجنس

 ٦.٦ ١١ أنثى
 ١٦.٨ ٢٨ عميد المسمى الوظيفي

 ٢٤.٥ ٤١ أو مساعد عميد نائب عميد
 ٥٨.٧ ٩٨ رئيس قسم

 ٣٣.٥ ٥٦ أستاذ الرتبة األكاديمية
 ٣٨.٣ ٦٤ أستاذ مشارك
 ٢٨.٢ ٤٧ أستاذ مساعد

 %١٠٠ ١٦٧ المجموع

  أداة الدراسة

ق أھداف الدراسة، قامت الباحثة بتصميم أداة الدراسة، وھي عبارة عن استبانه؛ لتحقي
لتحديد دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العلمي من وجھة نظر القادة األكاديميين، وذلك من 
خالل مراجعة األدب السابق، واستعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، منھا 

واشتملت أداة الدراسة، بصورتھا النھائية ) ٢٠١٠الھزايمة، (، ودراسة )٢٠٠٣بيتي، الث(دراسة 
  .واعتمدت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي. فقرة) ٢٨(على 

  :ليكرت الخماسي والمتمثل في اآلتيولإلجابة على فقرات االستبانة تم استخدام مقياس 

  ٥(درجة تقدير عالية جداً وأعطيت الوزن.(  

 ٤(ر عالية وأعطيت الوزن درجة تقدي.( 

 ٣( درجة تقدير متوسطة وأعطيت الوزن (  

 ٢( درجة تقدير منخفضة وأعطيت الوزن( 

  ١(درجة تقدير منخفضة جداً وأعطيت الوزن.( 

  :وقد تم اعتماد المعيار التالي ألغراض تحليل النتائج

  .منخفضة جداً تقدير درجة  ١.٨إلى أقل من  ١من  -

  .منخفضةتقدير رجة د ٢.٦إلى أقل من  ١.٨من  -
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 .متوسطةتقدير درجة  ٣.٤إلى أقل من  ٢.٦من  -

 .عاليةتقدير درجة  ٤.٢إلى اقل من  ٣.٤من  -

 جداً مالئمة تقدير درجة  ٤.٢أكثر من  -

  صدق األداة

للتحقق من الصدق الظاھري ألداة الدراسة، قامت الباحثة بعرضھا على عشرة محكمين من 
لجامعية، والقياس والتقويم في جامعات اليرموك ذوي االختصاص والخبرة في اإلدارة ا
الفقرات ألغراض الدراسة، ومدى الصحة  مالَءمةوالھاشمية واألردنية؛ لتحكيمھا من حيث 

اللغوية للفقرات، وتم األُخذ بجميع آراء المحكمين من حذف للفقرات، أو إضافة لھا، أو تعديلھا، 
ات المحكمين المتخصصين أصبحت أداة وفي ضوء اقتراح. وحدد لكّل فقرة تدريج خماسي

فقرة حيث تم حذف خمس فقرات ) ٣١(فقرة، وقد كانت قبل التحكيم ) ٢٨(الدراسة مكونة من 
لعدم مالءمتھا للموضوع، وإضافة فقرتين موزعة على أربعة مجاالت، مع إعادة الصياغة 

  .اللغوية لبعض الفقرات

  ثبات األداة

قائداً ) ٢٥(احثة بتطبيقھا على عينة استطالعية مكّونة من للتأكد من ثبات األداة، قامت الب
ً بأسلوب التطبيق وتم . وإعادة التطبيق بفاصل أسبوعين بين التطبيق األول وإعادته ،أكاديميا

التأكد من ثبات االتساق الداخلي لألداة باستخدام معامل كرونباخ ألفا، وكان معامل ثبات األداة 
  .ومناسبة إلغراض الدراسة وھي قيمة عالية) ٠.٨٩(ككل 

  
  إجراءات الدراسة

والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة،  ،قامت الباحثة بمراجعة األدب النظري .١
وتم االعتماد على األدب النظري والدراسات السابقة في إعداد أداة الدراسة في صورتھا 

اتھا من خالل عرضھا على األولية، ومن ثم التحقق من دالالت صدق أداة الدراسة وثب
ومن ثم . مجموعة من المحكِّمين المتخصصين في جامعة اليرموك واألردنية والھاشمية

  .األخذ بآرائھم ومقترحاتھم

قامت الباحثة بالتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل تطبيقھا على عينة عشوائية من خارج  .٢
نة من  ، ومن ثم حساب معامل كرونباخ ألفا قائدا أكاديميا) ٢٥(نطاق عينة الدراسة مكوَّ

لالتساق الداخلي، وبعد التحقق والتأكد من صدق أداة البحث وثباتھا، قامت الباحثة بتطبيقھا 
 .على عينة الدراسة من القادة األكاديميين العاملين في الجامعة األردنية

انات حاسوبياً، قامت الباحثة بعد جمع االستبانات من خالل مساعدة زميلة لھا بتفريغ البي .٣
 .ومن ثم إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة
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 متغيرات الدراسة

  :المتغيرات المستقلة  .أ 

  ذكر، أنثى( فئتانالجنس، وله.( 

 أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(ألكاديمية، ولھا ثالثة مستويات الرتبة ا(. 

 د عميد، رئيس عميد، نائب عميد أو مساع( المسمى الوظيفي، وله ثالثة مستويات
 ). قسم

دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العلمي من وجھة نظر القادة : المتغير التابع  .ب 
 .، والمعبر عنه باستجابة إفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانةاألكاديميين

  
  منھج الدراسة

  .قامت الباحثة باستخدام المنھج الوصفي لمالءمته لطبيعة الدراسة
  

  ت اإلحصائيةالمعالجا

سؤالي الدراسة، قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  علىلإلجابة 
السؤال األول، واستخدام اختبار تحليل التباين الثالثي؛ لمعرفة الفروق  علىالمعيارية؛ لإلجابة 

  .ل الثاني، لإلجابة عن السؤا)الجنس، المسمى الوظيفي، الرتبة األكاديمية(التي تعزى إلى 
  

  ومناقشتھا نتائج الدراسة

دور الجامعة األردنية في ما  :والذي نّص على ومناقشتھا النتائج المتعلقة بالسؤال األول
  ؟تنمية البحث العلمي من وجھة نظر القادة األكاديميين 

ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  علىلإلجابة 
  :يبين ذلك) ٢(د عينة الدراسة من القادة األكاديميين على فقرات مجاالت األداة، والجدول أفرا

دول  االت األداة  :)٢(ج ى مج دير عل ة التق ة ودرج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس المتوس
  .واألداة ككل

رقم 
 المجال

رتبة 
 المجال

 مضمون المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 لتقديرا

 عالية ٠.٧٤ ٣.٧١ سياسات البحث العلمي ١ ٢
اء  ٢ ٣ ة بأعض راءات المتعلق اإلج

 ھيئة التدريس
 متوسطة ٠.٩٣ ٣.٤٨

 متوسطة ١.٠٥ ٣.٤٣ التمويل والموارد البشرية ٣ ١
 عالية ١.٠١ ٣.٥٤األداة ككل
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قدير على ودرجة الت ،واالنحرافات المعيارية ،يبين الجدول السابق المتوسطات الحسابية
مجاالت أداة الدراسة واألداة ككل، حيث جاءت درجة التقدير لدور الجامعة األردنية في تنمية 

وبمتوسط حسابي  عاليةالبحث العلمي من وجھة نظر القادة األكاديميين ضمن درجة تقدير 
، واحتل مجال سياسات البحث العلمي المرتبة األولى )١.٠١(، وانحراف معياري )٣.٥٤(

، تاله في المرتبة الثانية مجال اإلجراءات المتعلقة بأعضاء ھيئة )٣.٧١(ط حسابي بمتوس
فقد جاء في المرتبة  ،، وأما مجال التمويل والموارد البشرية)٣.٤٨(التدريس بمتوسط حسابي 

  ).٣.٤٣(الثالثة بمتوسط 

من وجھة  أظھرت النتائج أن درجة التقدير لدور الجامعة األردنية في تنمية البحث العلمي
، وانحراف معياري )٣.٥٤(وبمتوسط حسابي  عاليةنظر القادة األكاديميين درجة تقدير 

، وھذا يعني أن للجامعة األردنية دوراً كبيراً في تنمية البحث العلمي بشكل عام، إذ أن )١.٠١(
 المحرك وھي أفكار، من يستجد مصدر ما ھي وال تزال الجامعة األردنية ومنذ نشأتھا كانت

 حققته الذي النجاح أن الدراسات حيث تشير في المجتمع األردني، التنمية وعملية التطور لعجلة
األبحاث  مراكز نشاط يقتصر لم التي العلمي، البحث بحركة الصلة المتقدمة وثيق الدول جامعات
 الصناعية إلى المؤسسات ذلك تجاوز بل فحسب، التعليمي النظام تطوير على فيھا العلمية

 من مباشر بشكل استفادت التي الحكومية الكبرى واإلدارات الشركات كذا والخدماتية، زراعيةوال
 دوراً  أن للجامعات إذ األساسية الجامعة وظائف من تعتبر العلمية البحوث، والبحوث تلك نتائج
 فالبحوث العلمي، بالبحث أنشطة تتعلق من به تقوم ما خالل من وتطويرھا المعرفة تنمية في
ً  تعد علميةال ً  ركنا  ما إذا الحقيقي بالمعنى جامعة بوجود القول يمكن الجامعة، وال أركان من مھما

 أيضاً  وإنما أساتذتھا على فقط يقتصر ال العلمية بالبحوث القيام العلمي، وواجب البحث أھملت
قتصاد ا تنمية في مباشر بدور تساھم الجانب ھذا من الجامعة، والجامعة طالب به يقوم ما على

 خالل من والزراعية، وذلك الصناعية مؤسساته لتطوير وثرواته موارده واستخدام المجتمع،
 البحوث ھذه تطبيق على قادرة يتمتعون بكفاءة الذين األشخاص إعداد وكذلك العلمية، البحوث

، ودراسة )gray, 1991(وتتفق ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة جريه . اإلنتاج وسائل تطوير في
  ).٢٠٠٨(، وقسيس وأبو سمرة وجبر)٢٠٠١(ودراسة الخطيب وحداد ) ٢٠٠٣(ثبيتي ال

  التمويل والموارد البشرية: األولالمجال 

لقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
يوضح ) ٣(دول رقم من القادة األكاديميين على فقرات مجال التمويل والموارد البشرية والج

  . ذلك
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دول  ادة  :)٣(ج تجابات الق دير الس ة التق ة ودرج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس المتوس
  .األكاديميين على مجال التمويل والموارد البشرية

رقم 
 الفقرة

الرتبة نص الفقرة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
 التقدير

تية عريضة توفر الجامعة قاعدة معلوما ٣
 إلفادة الباحثين منھا

 عالية ١.٠٨ ٣.٧٦ ١

تحرص الجامعة على توفير األموال  ٦
 الالزمة لألبحاث في الوقت المناسب

 عالية ١.١٩ ٣.٦٥ ٢

تقدم الجامعة جوائز مالية للباحثين  ٥
 المتميزين

 عالية ١.١٥ ٣.٥٢ ٣

تضع الجامعة خطط تطويرية لمساعدة  ٤
 تغيرالباحثين على مواكبة ال

 متوسطة ١.٠٦ ٣.٤٨ ٤

تنشئ الجامعة صناديق خاصة لدعم  ١
 البحث العلمي

 متوسطة ١.١٣ ٣.٣٣ ٥

توفر الجامعة التمويل الالزم لألبحاث  ٢
 العلمية

 متوسطة ١.١٨ ٣.٢١ ٦

تحرص الجامعة على التعرف على  ٧
 سلبيات البحث العلمي وأداء الباحثين

 متوسطة ١.١٣ ٣.١٢ ٧

 متوسطة ١.٠٩ ٣.٤٣ لمجالالمتوسط العام ل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات ) ٣(يبين الجدول 
القادة األكاديميين عينة الدراسة على مجال التمويل والموارد البشرية، حيث بلغ المتوسط العام 

متوسطة، ويبين ضمن درجة تقدير ) ١.٠٥(وانحراف معياري ) ٣.٤٣(لفقرات ھذا المجال 
توفر الجامعة قاعدة معلوماتية عريضة إلفادة (التي تنص على ) ٣(الجدول كذلك أن الفقرة 

) ١.٠٨(وانحراف معياري ) ٣.٧٦(جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) الباحثين منھا
تحرص الجامعة على توفير (التي تنص على ) ٦(ضمن درجة تقدير عالية، تلتھا الفقرة رقم 

) ٣.٦٥(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) األموال الالزمة لألبحاث في الوقت المناسب
التي تنص على ) ٧(حين أن الفقرة وبدرجة تقدير عالية، في ) ١.١٩(وانحراف معياري 

حصلت على أدنى ) تحرص الجامعة على التعرف على سلبيات البحث العلمي وأداء الباحثين(
  .، ضمن درجة تقدير متوسطة)١.١٣(وانحراف معياري ) ٣.١٢(المتوسطات حيث بلغ 

، وتعزى ھذه )٣.٧١(احتل مجال سياسات البحث العلمي المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
 قبل من أدنى كحد العلمية، األبحاث من عدد النتيجة إلى أن الجامعة األردنية تعمل على نشر

 وعالقتھا مدى أھميتھا ومعرفة األبحاث لتلك لميالع التقييم إلى باإلضافة ھيئة التدريس، أعضاء
 للقيام الالزمة والمعدات والمختبرات األجھزة التنمية، ھذا باإلضافة إلى أنھا تقوم بتوفير بقضايا



 ......"دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العلمي من " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٧٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 مع مؤسسات بالتعاون أو بالجامعات الخاصة الموارد خالل من وذلك باألبحاث العلمية،
ً على ر العام القطاعين  بالمجتمع البحوث ومراكز مركز الجامعة بطوالخاص، وتعمل أيضا
 خالل إبرام من علمية بطرق المجتمع مشكالت حل على تعمل إشعاع ومؤسسات مراكز كونھا
 األدنى الحد توفير ذاتياً، مع أسلوب تمويلھا من جزءاً  يُعد الذي المادي بالمردود عليھا تعود عقود
 في تساھم مشتركة بحوث إجراء لتسھيل ،إطار الجامعة في التخصصات مختلف في الباحثين من

 بمكافآت الخاصة المالية المخصصات توفير جماعي، فضالً عن  وبشكل المطروحة حل القضايا
ً أولئك الباحثين، اإلنتاج، وتختلف ھذه  تطوير في مباشر وبشكل يساھمون الذين وخصوصا

  .)tang & Chamberlain, 1997( وتشامبرلين النتيجة مع نتيجة دراسة تانج

  سياسات البحث العلمي: جال الثانيالم

لقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
  . يوضح ذلك) ٤(من القادة األكاديميين على فقرات مجال سياسات البحث العلمي والجدول رقم 

دول  ات المعيار :)٤(ج ابية واالنحراف طات الحس ادة المتوس تجابات الق دير الس ة التق ة ودرج ي
  .األكاديميين على مجال سياسات البحث العلمي

رقم 
 الفقرة

 الرتبة نص الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
 التقدير

تعتمد الجامعة إجراءات مرنة تتصف  ١١
 بالشفافية في إدارة البحث العلمي

 عالية ٠.٨٨ ٣.٩٨ ١

ى وضع القوانين تعمل الجامعة عل ١٤
والتشريعات واألنظمة التي تنظم عملية 

 البحث العلمي

 عالية ٠.٩٩ ٣.٨٢ ٢

تھتم الجامعة بالندوات والمؤتمرات  ١٣
 المتعلقة بالحث العلمي وتوثقھا

 عالية ٠.٩٥ ٣.٧٨ ٣

تشجع سياسة الجامعة على إنتاج  ١٦
 المعرفة بدال من استھالكھا

 عالية ٠.٩١ ٣.٧٤  ٤

سة البحث العلمي في تھدف سيا ١٠
الجامعة إلى تشجيع البحوث التي تخدم 

 المجتمع

 عالية ٠.٩٠ ٣.٦٤ ٥

تحرص الجامعة على وجود جھاز  ٩
إداري متكامل إلدارة شؤون البحث 

 العلمي

 عالية ٠.٨٨ ٣.٦٠ ٦

تولي الجامعة البحث العلمي أھمية  ١٢
 كبيرة

 عالية ١.٠٢ ٣.٥٨ ٧



 ١٠٧٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رانيا مناعي

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(تابع جدول رقم ... 
رقم 

 فقرةال
 الرتبة نص الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
 التقدير

تنبع سياسة البحث العلمي من حاجات  ٨
 المجتمع األردني

 عالية ٠.٩٦ ٣.٥٧ ٨

تتميز سياسة البحث العلمي داخل  ١٥
الجامعة بالحرية لطرح ومناقشة 

 األفكار

 عالية ٠.٨٧ ٣.٥٢ ٩

ى النمو تشجع الجامعة الباحثين عل ١٧
 المھني والترقية

 عالية ٠.٩٣ ٣.٥١ ١٠

 متوسطة ٠.٨٦ ٣.٤٧ ١١ تشجع الجامعة البحث التطبيقي ١٨
 عالية ٠.٧٤ ٣.٧١ المتوسط الحسابي العام

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات ) ٤(يبين الجدول 
سياسات البحث العلمي، حيث بلغ المتوسط العام  القادة األكاديميين عينة الدراسة على مجال

ضمن درجة تقدير عالية، ويبين الجدول ) ٠.٧٤(وانحراف معياري ) ٣.٧١(لفقرات ھذا المجال 
تعتمد الجامعة إجراءات مرنة تتصف بالشفافية في إدارة (التي تنص على ) ١١(كذلك أن الفقرة 
) ٠.٨٨(وانحراف معياري ) ٣.٩٨(سابي جاءت في المرتبة األولى بمتوسط ح) البحث العلمي

تعمل الجامعة على وضع (التي تنص على ) ١٤(ضمن درجة تقدير عالية، وجاءت الفقرة رقم 
في المرتبة الثانية بمتوسط ) القوانين والتشريعات واألنظمة التي تنظم عملية البحث العلمي

في حين أن الفقرة ة، ضمن درجة تقدير عالي) ٠.٩٩(وانحراف معياري ) ٣.٨٢(حسابي بلغ 
حصلت على أدنى المتوسطات حيث ) تشجع الجامعة البحث التطبيقي(والتي تنص على  ) ١٨(

  .، ضمن درجة تقدير متوسطة)٠.٨٦(وانحراف معياري ) ٣.٤٧(بلغ 

ترى الباحثة أن مجال اإلجراءات المتعلقة بأعضاء ھيئة التدريس جاء في المرتبة الثانية 
وبدرجة تقدير متوسطة، وتعزى ھذه النتيجة إلى أن الجامعة األردنية  )٣.٤٨(بمتوسط حسابي 

كغيرھا من الجامعات األخرى تعير االھتمام الكبير ألعضاء ھيئة التدريس، مع وجود بعض 
الصعوبات التي يواجھھا أعضاء ھيئة التدريس في مجال البحث العلمي، وربما تعزى النتيجة 

بالتدريس وقضايا خدمة المجتمع، وعدم لجوئھم إلى مجال إلى انشغال أعضاء ھيئة التدريس 
البحث العلمي إال عند السعي وراء الترقية، لكونه يحتاج إلى الوقت والجھد الكبيرين باإلضافة 
إلى التكلفة المادية األمر الذي يستدعي من الجامعة ضرورة تعزيز اإلجراءات المتعلقة بمجال 

 .سالبحث العلمي وأعضاء ھيئة التدري



 ......"دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العلمي من " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٧٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

  ات المتعلقة بأعضاء ھيئة التدريساإلجراء: المجال الثالث

لقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
من القادة األكاديميين على فقرات مجال اإلجراءات المتعلقة بأعضاء ھيئة التدريس والجدول رقم 

  . يوضح ذلك) ٥(

دول  ادة الم :)٥(ج تجابات الق دير الس ة التق ة ودرج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس توس
  .األكاديميين على مجال اإلجراءات المتعلقة بأعضاء ھيئة التدريس

رقم 
الفقرة

 الرتبة نص الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

تستخدم الجامعة الشفافية في التعامل  ٢١
ة التدريس في عملية مع أعضاء ھيئ
 البحث العلمي

 عالية ١.٠١ ٣.٧٠ ١

تضع الجامعة معايير واضحة لتقييم  ١٩
األبحاث العلمية ألعضاء ھيئة 

 التدريس

 عالية ٠.٩٩ ٣.٥٩ ٢

تشجع الجامعة أعضاء ھيئة التدريس  ٢٣
 على االبتكار واإلبداع

 عالية ١.٠٤ ٣.٥٧ ٣

تشجع الجامعة أعضاء ھيئة التدريس  ٢٤
حضور المؤتمرات والندوات على 

 المتعلقة بالحث العلمي

 عالية ٠.٩٤ ٣.٥٠ ٤

تشرك الجامعة أعضاء ھيئة التدريس  ٢٥
 في التخطيط للبحث العلمي

 عالية ٠.٩٢ ٣.٥٠ ٤

تعمل الجامعة على تخفيض نصاب  ٢٧
عضو ھيئة التدريس للقيام بإجراء 

 البحوث

 متوسطة ٠.٩٥ ٣.٤٦ ٦

رغ علمي كافية تمنح الجامعة إجازة تف ٢٨
 إلجراء البحوث

 متوسطة ٠.٩٩ ٣.٤٠ ٧

أعضاء ھيئة التدريس تشرك الجامعة  ٢٧
 في إدارة البحث العلمي

 متوسطة ١.٠٩ ٣.٣٨ ٨

تحرص الجامعة على مساعدة أعضاء  ٢٠
 ھيئة التدريس في عملية نشر أبحاثھم

 متوسطة ٠.٨٨ ٣.٣٣ ٩

تحرص الجامعة على تكوين فرق  ٢٢
 بحثية

 متوسطة ١.٠٣ ٣.٢٩ ١٠

 متوسطة ١.٠٥ ٣.٤٨ المتوسط الحسابي العام



 ١٠٧٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رانيا مناعي

 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات ) ٥(يبين الجدول 
القادة األكاديميين عينة الدراسة على مجال اإلجراءات المتعلقة بأعضاء ھيئة التدريس، حيث بلغ 

ضمن درجة تقدير ) ١.٠٥(وانحراف معياري ) ٣.٤٨(المتوسط العام لفقرات ھذا المجال 
تستخدم الجامعة الشفافية في (والتي تنص على ) ٢١(متوسطة، ويبين الجدول كذلك أن الفقرة 

جاءت في المرتبة األولى بمتوسط ) التعامل مع أعضاء ھيئة التدريس في عملية البحث العلمي
) ١٩(ير عالية، وجاءت الفقرة رقم ضمن درجة تقد) ١.٠٣(وانحراف معياري ) ٣.٧٠(حسابي 

) تضع الجامعة معايير واضحة لتقييم األبحاث العلمية ألعضاء ھيئة التدريس(والتي تنص على 
ضمن درجة تقدير ) ٠.٩٩(وانحراف معياري ) ٣.٥٩(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

) ين فرق بحثيةتحرص الجامعة على تكو(والتي تنص على ) ٢٢(في حين أن الفقرة عالية، 
، ضمن درجة )١.٠٣(وانحراف معياري ) ٣.٢٩(حصلت على أدنى المتوسطات حيث بلغ 

  .تقدير متوسطة

جاء مجال التمويل والموارد البشرية في المرتبة الثالثة بتقدير متوسط بمتوسط حسابي 
ستوى ، وھذا يعني أن تمويل البحث العلمي في الجامعة األردنية لم يصل بعد إلى الم)٣.٤٣(

المرغوب به كما يرى القادة األكاديميين األمر الذي يستدعي البحث عن مصادر لتمويل البحث 
العلمي في الجامعة األردنية وتعزى ھذه النتيجة إلى افتقار الجامعات األردنية بشكل عام إلى 

. العلميالموارد المالية الالزمة لتغطية نفقاتھا في مختلف المجاالت ومنھا مجال تمويل البحث 
، وتختلف )٢٠٠١(، والخطيب وحداد )٢٠١٠(وتتفق ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة القحطاني 

  ).tang & Chamberlain, 1997( وتشامبرلين ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة تانج

  ومناقشتھا النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

د مستوى الداللة في ھل ھنالك فروق ذات داللة إحصائية عن: نص السؤال الثاني على
  ؟)الجنس، المسمى الوظيفي، الرتبة األكاديمية(استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيرات 

ولمعرفة فيما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائية تم استخدام تحليل التباين الثالثي 
  )٦(وھذا ما يبينه جدول رقم ). Three –way Anova(المتعدد 
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ئج تحليل التباين المتعدد الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب المجاالت الرئيسية نتا :)٦(جدول 
  ).الجنس، المسمى الوظيفي، الرتبة(على متغيرات 

 المجاالت المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

  الجنس
 = ويلكس
٠.٧٤٩  

 ٠.٠٠٠ = ح

التمويل والموارد 
 ريةالبش

٠.٩٦٣ ٠.٠٠٢ ٠.٠١٨٩ ١ ٠.٠١٨٩ 

 ٠.٠١١ *٦.٥٠٧ ٩٩.٨ ١ ٩٩.٨سياسات البحث العلمي
اإلجراءات المتعلقة 

بأعضاء ھيئة التدريس
٠.٠١٩ *٥.٥٦٩ ١.٧٧٦ ١ ١.٧٧٦ 

المسمى 
  الوظيفي
 = ويلكس
٠.٨٨٣  

 ٠.٠٥٤ = ح

التمويل والموارد 
 البشرية

٠.٧٥٥ ٠.٢٨١ ٠.٠٩٦ ٢ ٠.١٩٢ 

 ٠.٩٤٩ ٠.٠٥٣ ٠.٠١٧ ٢ ٠.٠٣٤لميسياسات البحث الع
اإلجراءات المتعلقة 

بأعضاء ھيئة التدريس
٠.٣٢٩ ١.١١٧ ٠.٤٢٣ ٢ ٠.٨٤٦ 

الرتبة 
  األكاديمية
 = ويلكس
٠.٨٩٠  

 ٠.٠٠٣ = ح

التمويل والموارد 
 البشرية

٠.٠٠٢ *٥.١٠ ٤٥.٦٧ ٢ ١٣٧.٠٣ 

 ٠.٠٠٥ *٤.٤٣ ٤٢.١٩ ٢ ١٢٦.٥٧سياسات البحث العلمي
تعلقة اإلجراءات الم

بأعضاء ھيئة التدريس
٠.٠٠١ *٨.٣٨ ٨٨.٢١ ٢ ٢٦٤.٦٤ 

التمويل والموارد  الخطأ
 البشرية

٠.٤٠٢ ١٦٢ ٦٥.٢٦٤   

   ٠.٣٧٦ ١٦٢ ٦٠.٩١٧سياسات البحث العلمي
اإلجراءات المتعلقة 

بأعضاء ھيئة التدريس
٠.٤٤٦ ١٦٢ ٧٢.٣٥٠   

التمويل والموارد  الكلي
 البشرية

١٦٧ ٦٨.٧٠٢    

    ١٦٧ ٦٤.٧٨٠سات البحث العلميسيا
اإلجراءات المتعلقة 

بأعضاء ھيئة التدريس
١٦٧ ٧٦.٠٩١    

  :يظھر الجدول السابق ما يلي
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، على مجالي سياسات )٠.٠٥≥ α( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .١
نس، وجاءت البحث العلمي واإلجراءات المتعلقة بأعضاء ھيئة التدريس تعزى لمتغير الج

  .الفروق لصالح القادة األكاديميين من الذكور

، تعزى لمتغير )٠.٠٥≥ α( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .٢
  .المسمى الوظيفي

، على كل مجال من )٠.٠٥≥ α( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .٣
  .ةمجاالت األداة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمي

ولتحديد مصادر الفروق التي تعزى لمتغير الجامعة قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه 
  :للمقارنات البعدية، حيث تبين للباحثة اآلتي

وجود فروق بين أستاذ مشارك من جھة وأستاذ من جھة أخرى على مجال الموارد البشرية  .١
  .اذوالتمويل لصالح القادة األكاديميين ممن ھم في رتبة أست

وجود فروق بين أستاذ مساعد من جھة وأستاذ من جھة أخرى على مجال سياسات البحث  .٢
 .العلمي لصالح القادة األكاديميين ممن ھم في رتبة أستاذ

وجود فروق بين أستاذ مساعد من جھة وأستاذ من جھة أخرى على مجال اإلجراءات  .٣
 .ممن ھم في رتبة أستاذ مساعد المتعلقة بأعضاء ھيئة التدريس لصالح القادة األكاديميين

، على )٠.٠٥≥ α( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةأظھرت النتائج 
مجالي سياسات البحث العلمي واإلجراءات المتعلقة بأعضاء ھيئة التدريس تعزى لمتغير 

تيجة وجود الجنس، وجاءت الفروق لصالح القادة األكاديميين من الذكور وتعزى ھذه النتيجة ن
التنافس الشديد بين أعضاء ھيئة التدريس الذكور في إجراء البحوث العلمية، من أجل الترقية 
األكاديمية التي يسعى وراءھا الكثير من أعضاء ھيئة التدريس للتنافس على المناصب القيادية 

دراسة  وتتفق النتيجة مع نتيجة. من جھة ومن أجل تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي لھم
  ).٢٠٠٨(، وتتفق أيضاً مع نتيجة دراسة قسيس وأبو سمرة وجبر )٢٠١٠الھزايمة، (

   وأظھرت النتائج كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
)α ≤تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، وھذا يعني أن القادة األكاديميين بغض النظر عن )٠.٠٥ ،

ً في مدى الدور الذي تقوم به الجامعة األردنية في تنمية البحث مسماھم الوظيفي ال يرو ن فرقا
العلمي، ويعزى األمر في ذلك إلطالع ھؤالء القادة األكاديميين على واقع البحث العلمي في 

  .الجامعة والدور الذي تقوم به الجامعة في مجال تنمية البحث العلمي

ً وجود فروق ذات داللة إ ، )٠.٠٥≥ α( حصائية عند مستوى الداللةوأظھرت النتائج أيضا
بين أستاذ مشارك وأستاذ مساعد من جھة وأستاذ من جھة أخرى، على مجال الموارد البشرية 
والتمويل وسياسات البحث العلمي لصالح القادة األكاديميون ممن ھم في رتبة أستاذ وتعزى ھذه 

يون ممن ھم في رتبة أستاذ في مجال النتيجة إلى طبيعة الخبرة التي أكتسبھا القادة األكاديم
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إجراء البحوث العلمية وموارد تمويلھا والسياسة المتبعة من تشريعات وقوانين وأنظمة 
الثبيتي، (وتتفق ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة . وتعليمات من قبل الجامعة في مجال البحث العلمي

  ).٢٠١٠الھزايمة، (، ونتيجة دراسة )٢٠٠٣
  

 حاتالتوصيات والمقتر

  :بناء على النتائج التي توصلت إليھا الباحثة فإنھا توصي بما يلي

  توفير مزيد من الدعم المادي للبحث العلمي، حيث إن األبحاث العلمية السيما التطبيقية
  .والميدانية تحتاج إلى توفير إمكانات مادية كبيرة

 ت المستفيدة من ضرورة مشاركة القطاع الخاص في دعم البحث العلمي لكونه أحد الجھا
البحث العلمي ونتائجه في حال تفعيل نتائج البحوث العلمية وتوظيفھا في خدمة القطاعين 

  .العام والخاص

  االستفادة من نتائج األبحاث العلمية التي قام بھا أعضاء ھيئة التدريس وتوظيفھا في
  .المناھج وتطويرھا إلطالع الطلبة عليھا

  في البحث العلمي تشجيعھم ومنحھم المزيد من الصالحيات تعزيز دور القادة األكاديميين
  .لتنشيط حركة البحث العلمي في الجامعة

 ضرورة ربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الشاملة. 

 وتوظيفه في تنمية المجتمع المحلي ،ضرورة إيجاد إستراتيجية لتسويق البحث العلمي.  

 ن وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس كونھم م ،إجراء دراسة حول واقع بيئة البحث العلمي
 .المعنيين بالبحث العلمي

  
  العربية واألجنبية المراجع

 دار . منظور إداري معاصر. الوجيز في مناھج البحث العلمي. )١٩٩٥( .عاصم ،األعرجي
  .عمان .الفكر للنشر والتوزيع

 موارد البحث العلمي الجامعي ودوره في تنمية ال". )٢٠٠٤( .محمد عمر ،باطويح
 في جامعة العلمي ندوة البحث إلى مقدمة عمل ورقة. "دراسة نظرية تحليلية. االقتصادية

  .٢٠٠٤. سبتمبر ٦- ٤. عدن. المستقبل وآفاق الواقع. األخرى اليمنية والجامعات عدن

 الفكر . "أزمات التعليم العالي وجھة نظر تتجاوز حدود األقطار". )١٩٩٩(. احمد ،بوملحم
  .٣٥-٢١ .)٤(الجزء . )٩٨( العدد. العربي
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 ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وزارة التعليم العالي . )م٢٠٠٢/٢٠٠٣( .التقرير السنوي عن التعليم العالي في األردن
  .٢٠٠٤شباط . والبحث العلمي

 عمان. دار الفكر للنشر والتوزيع. التعليم العالي في األردن .)١٩٩٨(. احمد ،التل.  

 التدريس ھيئة وأعضاء اإلداريين يناألكاديمي اتجاھات". )٢٠٠٣(. مليحان معيض ،الثبيتي 
مجلة جامعة . "خليجية عربية جامعات ثالث في والمكافآت والتدريس العلمي نحو البحث
  .٥١٩-٤٦٥. )٢( ١٥. العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية. الملك سعود

 ٩٨(عدد . الفكر العربي. "خدمات متبادلة. الجامعة والتنمية". )١٩٩٩(. قاسم ،جابر(. 
 . ١٤٣- ١٢٨ . بيروت. عھد اإلنماء العربيم

 البحث العلمي لدى أعضاء ھيئة التدريس في " ).٢٠٠١( .مناور ،وحداد .حازم ،الخطيب
 ٤. إربد للبحوث الدراسات. "والرضا والمشكالت. والحوافز. األھداف. جامعة إربد األھلية

)٧٩- ٤٧. )١.  

 المعوقات تذليل في الجامعي ستاذواأل الجامعة دور". )٢٠٠٤(. صباح حسن عبد ،الزبيدي 
ورقة عمل مقدمة . "التطوير وسبل العراق في والتكنولوجي العلمي البحث تواجه التى

 م٢٠٠٤. دمشق. ضمن مؤتمر آفاق البحث العلمي والتطور التكنولوجي في الوطن العربي

 شادي ،ومساعده. طالل ،والزعبي. أحمد ،وأبو شمله. سامي ،وعبدالحافظ. نبيل ،شواقفة .
منشورات وزارة التعليم العالي . "البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي". )٢٠٠٥(

  .األردنية

 دار الفكر . "أساليبه. أدواته -مفھومه. البحث العلمي". )١٩٩٧(. وزمالؤه. ذوقان ،عبيدات
  .عمان .للنشر والتوزيع

 الجامعات السعودية تمويل البحث العلمي في " .)٢٠١٠(. منصور عوض صالح ،القحطاني
  .السعودية. مكة المكرمة. منشورات جامعة أم القرى. "دراسة ميدانية. وسبل تنميته

 معوقات توظيف البحوث ". )٢٠٠٨(. أحمد فھيم ،وجبر. محمود ،وأبو سمرة. منال ،قسيس
ات  ي الجامع ة ف ات التربي ي كلي ية ف ة التدريس اء الھيئ ر أعض ات نظ ن وجھ ة م التربوي

ة .)٥٠( .مجلة اتحاد الجامعات العربية ."الفلسطينية  .األمانة العامة التحاد الجامعات العربي
  .٥٠-٥. عمان

 تطور البحث العلمي ومؤسساته في الجمھورية ". )٢٠٠٥( .مصطفى العبد هللا ،الكفري
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