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 الممخص

 ربعػػػةَ أ وقػػػد اقترحػػػ ّ  ،فػػػ  العمػػػـو اإلداريػػػة والماليػػػة العممػػػ    البحػػػ ِ  قػػػا ِ و  عَ ومُ  واقػػػ ِ الػػػس استكشػػػاؼ  هػػػذل الدراسػػػةُ  ؼُ دِ ْهػػػتَ  
 النشػر فػ  المجػ  ِ  بػججرااا ِ  ، وأخرى تتعمػؽُ العمؿِ  بجهةِ  تتعمؽُ  معوقا ٌ ، و ما ِ والمعمو  البيانا ِ  توفرِ  عدـُ ه :  ،لذلؾ معوقا ٍ 

عػًا بَ تَ  البػاحثوفلهػا  التػ  يتعػرُض  قػا ِ و  عَ والمُ  العممػ    البحػ ِ  نشػاطِ  لػس ماارنػةِ إ  ْ دَ مِ ثـ عَ  تتعمؽ بالباح ،معوقا  العممية، وأخيرًا 
وقػد ، عربيػةٍ  دوؿٍ   ِ ْسػوغيػرهـ مػف تِ  لتػدريسِ ا هيئةِ  ااِ عضَ مف أ ( باح ٍ 011عمس ) الدراسةِ  عينةُ  اشتمم ْ  لهـ، الشخصيةِ  ما ِ لمس  

 One Way)واختبػػػار  (One Sample t-Test)مػػػة فػػػ  اختبػػػار ث  مَ تَ المعمميػػػة المُ  االختبػػػار سػػػالي َ أ الدراسػػػةُ  اسػػػتخدم ِ 

ANOVA) فػػػ  اختبػػػار مػػػة ث  مَ تَ المُ غيػػػر المعمميػػػة  تبػػػاراالخ سػػالي َ وأ(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) 
 عمػس نشػاطِ  الماترحةِ  وقا ِ ع  إلس تأثير المُ  تشيرُ  ف  هذا الصدد هامةٍ  نتائجَ لس إالدراسة  توصم  ،(Kruskal-Wallis)واختبار 
 توصػػيا ٍ  عػػدةَ  ةُ الدراَسػػ  ِ مْ د  عمػػس هػػذل النتػػائج قَػػ بنػػااً  ،العممػػ     ِ   مسػػتوى البحػػمػػ  تػػدن   العربيػػةِ  فػػ  الجامعػػا ِ  العممػػ    البحػػ ِ 

 التدريسِ  هيئةِ  ألعضااِ  السنويةِ  الزيادةِ  وربطِ  ،العمم    البح ِ  مكافأ ِ  مثؿ زيادةِ  ،العمم    البح ِ  ـُ عْ مف شأنها دَ  العربيةِ  لمجامعا ِ 
 .المشترؾِ  البح ِ  ، وتشجي ِ البحث    بالنشاطِ 

  .الجامعا  العربيةوالمالية؛  اإلداريةالعمـو  ؛البح  العمم لدالة: الكممات ا
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Abstract 

The study aims at exploring the status and obstacles of scientific research in 

administrative and financial sciences. Four obstacles were suggested; the un-availability of data 

and information, obstacles related to the place of work, procedures of publishing in scientific 

journals and finally obstacles related to researchers themselves. Then the researcher studied the 

impact of personal characteristics of researchers on their research activity and the obstacles they 

face. The study sample included 100 researchers from faculty members and others from nine 

Arab countries. The study used parametric methods: One Sample t-Test and One Way ANOVA 

and non-parametric methods: One-Sample Kolmogorov-Smirnov and Kruskal-Wallis. The study 

concluded important results and made some recommendations to the universities in Arab 

countries to support the scientific research by increasing the research incentives, connected the 

annual salary increase for faculty members to the research activity, and encouraging the mutual 

scientific research. 
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 مقدمة .1

يمثػػػؿ البحػػػ  العممػػػ  بجميػػػ  مسػػػتويات  ركنػػػًا أساسػػػيًا فػػػ  حيػػػاة األمػػػـ والشػػػعو ، فهػػػو عمػػػاد كػػػؿ تخطػػػيط 
يتـ وض  خطط التنمية عمس أسس عممية متينة، كما يتـ: تفادي األخطاا،  حي  بواسطت  ؛وعص  كؿ تنمية

تطورة، ال ُيستغنس عنها ف  حالت  الوق ، وتحسيف النوعية، كما ياود الس تكنولوجيا م وتوفيرتوفير األمواؿ، و 
عمػػس مػػػدار تاريخهػػا تراثػػػًا عظيمػػًا مػػػف  اإلنسػػانية  اكتسػػػبوقػػد  (.0881السػػمـ والحػػر  عمػػػس السػػواا )الػػػريس، 

نساف وع قات  عمػس مػر التػاري ، اإلصداها ف  سموؾ  دَ جِ نسانية، وقد وُ طار المعرفة اإلإ المعارؼ الت  شكم ْ 
ثـ التأمؿ فيهػا، أو مػف خػ ؿ نتػائج  ،مف خ ؿ م حظت  األشياا والموجودا  الفرد اكتسبهاوتمؾ المعارؼ قد 

ثـ الربط بػيف مكوناتهػا، أو التعػرؼ عمػس مكونػا   ،مورألنساف لمتعرؼ عمس دقائؽ اياوـ ب  اإل الذيالتجري  
 (.1117أبو سمرة والبرغوث ، جديدة )

ثاافيػة، ومػف الم حػظ فػ  هػذا الشػأف أف معظػـ تتأثر البحو  اإلدارية بالظروؼ السياسية واالجتماعيػة وال
الجامعا  العربية حكومية المنشأ، لذا فه  رهينة األنظمة السياسية السائدة، تمتـز بتوجيهاتها وتخض  لاراراتها 

مجتمعًا يمتمئ بالنفاؽ الذي يتفنف في  الباحثوف  تجن مف هنا فجف هذل األنظمة  ،وفاًا لما ترال السمطة السياسية
ف إ ،(0862)طعيمػػة،  فكػػروف فػػ  تزييػػؼ الواقػػ  وفػػ  توجيػػ  حركػػة البحػػ  بمػػا يتماشػػس مػػ  تيػػار السػػمطةوالم

وأشػػػكال ، ومػػػا لػػػـ تتحسػػػف ظػػػروؼ  لالبيئػػػة المحيطػػػة ال تشػػػج  عمػػػس العمػػػؿ العممػػػ  أو اإلبػػػداع بمختمػػػؼ صػػػور 
عربػػػ  )رقعػػػاف وترسػػػي  الجهػػػؿ فػػػ  العػػػالـ الالمنػػػاخ العػػػاـ لممجتمػػػ ، ستمضػػػ  البحػػػو  اإلداريػػػة نحػػػو تعميػػػؽ 

 يػػؿِ بِ وال نػػدرجها فػػ  هػػذا الماػػاـ مػػف قَ  ،ف الماارنػػا  فػػ  هػػذا الصػػدد ال تبعػػ  عمػػس التفػػاؤؿإ ،(1112وأخػػروف، 
عف االسػتطراد فػ  مناقشػة الفػروؽ العمميػة  وبعيداً  لمتعرؼ عمس حجـ الفجوة ومحاولة ردمها،نما ا  و  ،جمد الذا 

  فػ  تسػميط الضػوا عمػس حجػـ المشػكمة الحايايػة التػ  يعػان  نرغػنمػا ا  و  ،والحضارية بيننا وبيف العالـ المتادـ
كخطػػوة أولػػس نحػو دراسػػة أهػػـ هػذل المعوقػػا  فػػ  سػػبيؿ األكػاديم  فػػ  الجامعػػا  العربيػة منهػا البحػػ  العممػػ  

 .تذليمها
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 :مشكمة الدراسة .1.1

،تتزايد أهمية البح  العممػ  فػ  حيػا دـ وتعاػد الحيػاة وتػزداد أهميتػ  مػ  تاػ ة األمػـ والشػعو  يومػًا بعػد يػوـٍ
فػجف الدراسػة الحاليػة ؛ مػف هنػا وحم هػا لألمػـالمشػك   المتزايػدة تشػخيص سػعيًا وراا  ،االجتماعية واالقتصػادية

 ،داريػة والماليػة فػ  الجامعػا  العربيػةكػاديم  فػ  مجػاؿ العمػـو اإلواق  البح  العممػ  األلس استط ع إتسعس 
 التساؤال  التالية: عفجابة اإل إلس البح  يسعسا المجاؿ، وعمي  الباحثيف ف  هذ وأهـ التحديا  الت  تواج 

، ومػا هػو دور الجامعػا  ما هو واق  البح  العمم  ف  العمـو اإلدارية والمالية فػ  الجامعػا  العربيػة . أ
 والمؤسسا  البحثية ف  دعـ مسيرة البح  العمم ؟

 دارية والمالية؟حو  ف  مجاؿ العمـو اإلالبيانا  والمعموما  عائاًا أماـ تادـ الب توفرهؿ يشكؿ عدـ  .  

تحػػػوؿ دوف تاػػػدمهـ فػػػ  مجػػػاؿ البحػػػو  هػػػؿ يتعػػػرض البػػػاحثوف لمعوقػػػا  تفرضػػػها الجامعػػػا  العربيػػػة  .  
 االدارية والمالية؟

 المج   العممية ودور النشر؟ ؿِ بَ مف قِ  يتعرض لها الباحثوفالت   معوقا  التحكيـ والنشرما ه   .  

 الباحثيف ف  هذا المجاؿ؟دارية والمالية النابعة مف مجاؿ العموـ اإل ما ه  معوقا  البح  العمم  ف  . ج

 الباحثوف تبعًا لسماتهـ الشخصية ف  نشاطهـ العمم ؟يتمايز هؿ  . ح

 هؿ يتمايز الباحثوف ف  تعرضهـ لمعوقا  البح  العمم  تبعًا لسماتهـ الشخصية؟ . خ

  وأهدافه: أهمية البحث .1.1

فػػ  مجػػاؿ العمػػـو  وتحدياتػػ  واقػػ  البحػػ  العممػػ اسػػتط ع عمػػس كونهػػا تعمػػؿ تنبػػ  أهميػػة هػػذل الدراسػػة مػػف 
لواقػ  البحػ  العممػ   اسػتط عٍ ، أمػا أهػدافها فجنهػا تتمثػؿ فػ  ف  العديد مف الجامعا  العربيػة دارية والماليةاإل

وتاػػديـ  رصػػدهاداريػػة والماليػػة وتحديػػد أهػػـ الصػػعوبا  التػػ  تعتػػرض مسػػيرت  سػػعيًا وراا فػػ  مجػػاؿ العمػػـو اإل
  ع جها.ليا  توص
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 :السابقة الدراسات .1

لػػذا جػػاا  دراسػػة  ؛النظػػرة الشػػمولية لممسػػيرة البحثيػػةفػػ  تػػوفير  فعػػاالً  اً إف لمدراسػػا  المنهجيػػة التاييميػػة دور 
الرئيسػػة  ردنػػ  وتكويناتػػ ،داري والتنظيمػػ  األلػػس تعريػػؼ خصػػائص البحػػ  اإلإالتػػ  هػػدف  ( 1101)الرشػػيد، 

داريػػة والتنظيميػػة فػػ  بحػػا  اإلمثمػػ  منهجيػػة الدراسػػة فػػ  مسػػ  شػػامؿ لأللػػس تعػػرؼ مػػدى تحاياػػ  ألهدافػػ ، تا  و 
أف هػػذا البحػػ   إلػػسأشػػار  نتػػائج هػػذل الدراسػػة  ،ردنيػػةرة عػػف الجامعػػا  الرسػػمية األالمجػػ   المحميػػة الصػػاد

ميػػػؿ ذ تتبنػػس مػػػدخً  معرفيػػًا واحػػػدًا، ولػػ  نمػػػط تحإيغمػػ  عميػػػ  النمطيػػة، واألحاديػػػة، والتاميديػػة، وعػػػدـ التػػػوازف؛ 
مػ  التركيػز عمػس بعػض  ،لممنظمػةويوصػؼ بػالنظرة المغماػة  ،متشاب ، ويوظػؼ طرياػة واحػدة فػ  جمػ  بياناتػ 

 ،يتميػػز بعػػدـ الماارنػػةردنػػ  داري والتنظيمػػ  األالبحػػ  اإل أف إلػػسدوف األخػػرى، كمػػا أشػػار الباحػػ  الاطاعػػا  
وغالبهػا ال يراعػ  المعػايير البحثيػة  ،وغيػر مواكػ  لمتطػورا  المعرفيػة والمنهجيػة المعاصػرة ،وهو غير تراكم 
غابػ  السػياؽ البحثػ  الػذي هػ :  ؛ث ثػة محػاور إلػس( 1101)الرشػيد،  دراسة   نتائج، استندالمتعارؼ عميها

في  البنية البحثية الحاضنة، وعػدـ تػروي البػاحثيف فػ  صػياغة أركػاف البحػ ، وأخيػرًا إدارة النشػر العممػ  التػ  
 البحو  الت  ال تحاؽ الشروط البحثية المتعارؼ عميها. العديد مفساهم  ف  تمرير 

لمجموعػة مػف الطػرؽ  ياوـ بهػا الباحػ  لعػ ج ظػاهرة معينػة وفاػاً البح  العمم  هو حصيمة جهود منظمة 
ربػػة فػػ  رفػػد المجتمػػ  بالطاقػػا  البشػػرية المد  مهػػـ وحيػػوي  دورٌ  ولمجامعػػا  ،(1113والاواعػػد المحػػددة )الفػػرا، 

ذو أهميػة كبيػرة لمجامعػة  - كذلؾ –وهو  ،لحؿ مشاكؿ المجتم ياـ بالبحو  العممية الضرورية الاالاادرة عمس 
أهميػػة  أف( 1110ويػػرى )عػػريفج،  ،(0886نمػػ  الجامعػػا  وتطػػور  بالبحػػ  العممػػ  )حمػػس،  حيػػ  ؛ذاتهػػا

لبحػ  العممػ  البح  العمم  لمجامعة ال تااس مف خ ؿ المناف  المادية الت  يمكف أف تعػود عمػس الجامعػة، فا
والػػدوؿ فػػ  الػػوطف العربػػ  الجامعػػا  دور  الماارنػػة بػػيف ةُ و  وتتسػػ  ُهػػ ،ميػػة فػػ  الجامعػػةجػػزا مػػف العمميػػة التعمي

 إلػسالجامعػا  فػ  الػوطف العربػ   (Al-Zeer & Areiqat, 2010)لذا أوصس  ،ف  البح  العمم  المتادمة
 ،ا لمباحثيف وهدايتهـ لمتطمبا  عممية التنميةتحمؿ مسؤولياتها ف  دعـ مسيرة البح  العمم  عف طريؽ دعمه

 ،البػػاحثيفرفة عمػػس النشػػر العممػػ  الػػس تػػذليؿ العابػػا  أمػػاـ كمػػا دعػػ  هػػذل الدراسػػة الهيئػػا  والمجػػ   المْشػػ
يػػػ ا االهتمػػػػاـ جػػػ ،النشػػػػرفػػػ  عمميػػػػة  والمحسػػػػوبية والػػػتخمص مػػػػف البيروقراطيػػػة المطروحػػػػة ال  البحػػػػو ِ  وهرَ وا 

قميميػة هػدفها دعػـ إتأسػيس مؤسسػة  إلػسالبػاحثيف والعممػاا العػر   - كػذلؾ –دراسػة وقد دع  هذل الها، ظاهرَ 
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لمحػاؽ بمسػيرة الػدوؿ هذل شراؼ عمي ، مف أجؿ تطوير البح  العمم  ف  ف  الدوؿ العربية واإلالبح  العمم  
ـو الماليػػػة لػػػس ماارنػػػة واقػػػ  البحػػػ  العممػػػ  خاصػػػة  فػػػ  العمػػػإعػػػدة دراسػػػا    ْ دَ ِمػػػلػػػذا فاػػػد عَ  البحػػػ  العالميػػػة؛

جػػراا إلػس إهػدف  التػ  ( 1118دراسػة )حمػس، خرهػا كانػ  آداريػة محميػًا بمػا عميػ  البحػ  العممػ  الػدول ، واإل
ػتحميػؿ كَ  وماارنتهػػا بػالبحو  المنشػػورة  ،تجاهػػا  البحػو  فػػ  المجػاال  المحاسػػبية المختمفػة فػػ  فمسػطيف  الم 

وجػػد تشػػابهًا كبيػػرًا بػػيف اهتمػػاـ البػػاحثيف وقػػد  ،1117-1113فػػ  كبػػرى الػػدوريا  العالميػػة المتخصصػػة لمفتػػرة 
عمس كؿ مف المستوى المحم  والدول  ف  مجاؿ تدقيؽ الحسابا  اكثر من  ف  مجاؿ المحاسبة المالية، بينمػا 

 .دارية ومحاسبة التكاليؼاسبة اإلاختمف  االهتماما  البحثية عمس الصعيد المحم  والدول  ف  مجاال  المح

وتحديػد مػػا  ،اتجاهػا  البحػػو  المحاسػبية فػ  األردف ا( استاصػا1111اسػػة )خػداش، قبػؿ ذلػؾ حاولػ  در 
سػهامها فػ  إبحاثػًا ميدانيػة اسػتارائية، وتايػيـ منهجيػة هػذل البحػو  ومػدى أإذا كان  ابحاثًا نظرية استداللية أـ 
البيػة العظمػس مػف ف الغألػس إأشػار  نتػائج هػذل الدراسػة  ،1110-0885زيادة المعرفة المحاسبية خ ؿ الفتػرة 

وقػد تركػز  فػ  مجػاؿ ردف ه  دراسا  ميدانيػة ونسػبة قميمػة منهػا دراسػا  نظريػة، الدراسا  المحاسبية ف  األ
يميهػا البحػو  فػ  مجػاؿ التػدقيؽ، مػ  فاػر واضػ  فػ  البحػو  المحاسػبية فػ  مجػاال  السوؽ المالية األردنيػة 

 فإ( 1111)خػػداش،  ويػػرى ،داريػػة ومحاسػػبة التكػػاليؼإلالمحاسػػبة او المحاسػػبة الضػػريبية، و المحاسػػبة الماليػػة، 
الدراسػػا  التػػ  أجريػػ  فػػ  األردف خػػ ؿ هػػذل الفتػػرة لػػـ يكػػف لهػػا مسػػاهمة فػػ  تطػػوير المعرفػػة التراكميػػة فػػػ  

% 01 لشركا  الصػناعية التػ  ال تمثػؿ سػوىف  ا  ْ يَ رِ جْ خاصة وأف معظـ هذل البحو  أُ  ،النظرية المحاسبية
اخت فا   الت  وجد ( 1111)الشرقاوي، تتفؽ نتائج هذل الدراسة م  دراسة  ،األردن  مف الاطاع االقتصادي

بحػػػا  عمػػػس ماارنػػػة بمػػػا عميػػػ  األ 0887-0871فػػػ  مصػػػر لمفتػػػرة بػػػيف اتجاهػػػا  البحػػػو  المحاسػػػبية كبيػػػرة 
المسػتوى  بحػا  المرتبطػة باألسػواؽ الماليػة المرتبػة األولػس عمػسى الدول ، فعمس سبيؿ المثاؿ احتم  األالمستو 
بينما احتم  ف  مصر المرتبة العاشرة واألخيرة مف اهتماما  الباحثيف، ولـ يجد الباح  اخت فًا كبيرًا  ،الدول 

بحػا  عمػس المسػتوى ، بينما انتامػ  األا لبحثية المحمية ف  فترة الثمانينا  عنها ف  التسعينبيف االهتماما  ا
عيًا وراا تشخيص مشك   البح  العمم  ف  العالـ العربػ  جػاا  وس ،بيف هاتيف الفترتيفالدول  نامة نوعية 

ف البحػػ  العممػػ  فػػ  الػػوطف العربػػ  يعػػان  ألػػس إوقػػد خمػػص الباحثػػاف  ،(1116رغػػوث  وأبػػو سػػمرة، بدراسػػة )ال
وكػذلؾ  العمم  ف  خدمة المجتمػ  وقضػايال وأهدافػ ، لمبح مف غيا  سياسة راعية وموجهة ومرشدة وداعمة 
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وبعػدل  ،حػ  العممػ نانيػة فػ  البترسػي  األنهػا سػاهم  فػ  أوعممانية العموـ التػ  يػرى الباحثػاف  هجرة العاوؿ،
نتػػػاجيتهـ إفانخفضػػ   ،ال مػػا يحاػػؽ لهػػـ منػػاف  دنيويػػةإعػػف خدمػػة المجتمػػ ، فػػ  دافػػ  لمبحػػ  لػػدى البػػاحثيف 

بالتأصػػيؿ ( 1117برغػػوث ، ، ثػػـ قػػاـ الباحثػػاف فػػ  دراسػػتهـ التاليػػة )أبػػو سػػمرة والالبحثيػػة مػػف حيػػ  الكػػـ والنػػوع
 ومساهمتهـ ف  تطورها والدعوة لمتأس  بهـ. لطرؽ وأسالي  البح  العمم  لدى العمماا المسمميف 

فػػ  الػػوطف  وتطػػويرل وتمويمػػ  هنػػاؾ غيػػا  واضػػ  لػػدور الاطػػاع الخػػاص فػػ  عمميػػة دعػػـ البحػػ  العممػػ 
نتاجيػػػة وانخفػػػاض اإل ،ة ال زمػػػة لػػػ البنيػػػة التحتيػػػ تػػػوفروعػػػدـ  ،العربػػػ ، فهػػػو يتصػػػؼ بانخفػػػاض حجػػػـ االنفػػػاؽ

أهػػـ الصػػعوبا  التػػ   - كػػذلؾ –التػػ  حػػدد  ( 1114، وآخػػريفليػػ  دراسػػة )قنػػوع إالعمميػػة، هػػذا مػػا توصػػم  
، وه :  ،تعترض مسيرة البح  العمم  العربية عدـ االهتماـ بالباحػ  العربػ ، وعػدـ و عدـ توفر التمويؿ ال ـز
 جنبية.رها ف  حؿ المشك   واالستعانة بالمؤسسا  البحثية األالثاة بالمؤسسا  البحثية العربية ودو 

وقػد دلػ  نتػائج الدراسػة فػ  الجامعػا  الفمسػطينية، استاصػائها  لػسإفاد عمػد   ،(1113دراسة )الفرا، أما 
المعمومػػػا  والمراجػػػ  العمميػػػة  تػػػوفرعػػػدـ كػػػاديم  هػػػ  ساسػػػية لمبحػػػ  العممػػػ  األأربعػػػة معوقػػػا  أعمػػػس وجػػػود 

لػػس إداريػػة بيروقراطيػػة راجعػػة إثيػػة الضػػرورية لمايػػاـ بػػالبحو  العمميػػة، ومعوقػػا  ماليػػة، ومعوقػػا  وراؽ البحواأل
داريػة عبػاا اإللػس األإمعوقػا  عائػدة الجامعػا ، وأخيػرًا  ؿِ َبػعدـ المتابعة الجيدة لعمميا  النشػر والتحكػيـ مػف قِ 

حػدد  ( 1112، وآخػريفدراسػة )رقعػاف أخيرًا فػجف  ،الت  يكمؼ بها عضو هيئة التدريس ف  الجامعا  العربية
ويتكػػوف مػػف المنػػاخ  ؛المنػػاخ العػػاـ : أوالً هػػ  ،بث ثػػة متغيػػرا داريػػة والماليػػة شػػكاليا  البحػػو  فػػ  العمػػـو اإلإ

شػػػػكاليا  النظػػػػاـ المعرفػػػػ  إ مػػػػفيتكػػػػوف و  ،النظػػػػاـ التعميمػػػػ  السػػػػائدوثانيػػػػًا: السياسػػػػ  واالجتمػػػػاع  والثاػػػػاف ، 
كػػػؿ هػػػذل العوامػػػؿ شػػػكم  متغيػػػرا   .نفسػػػهـأشػػػكاليا  تتعمػػػؽ بالبػػػاحثيف ثالثػػػًا: إو والتنظيمػػػ  والمػػػال  لممجتمػػػ ، 

معايير لمتميز فػ  عمس ذلؾ قدـ الباحثوف  وبنااً دارية والمالية ف  الوطف العرب ، عاق  التادـ ف  البحو  اإلأ
  مانة العممية.ودعـ األالدعـ الفكري والمال  لمباحثيف  :دارية منهاالبحو  اإل

تختمػػػؼ عػػػف  أنهػػػاغيػػػر  ،راسػػػة الحاليػػػة عمػػػس الدراسػػػا  السػػػاباة محاولػػػة االسػػػتفادة مػػػف منهجياتهػػػاتبنػػػس الد
التػػ  وأهػػـ المعوقػػا   ،فػػ  دراسػػتها لواقػػ  البحػػ  العممػػ  فػػ  مجػػاؿ العمػػـو االداريػػة والماليػػةالدراسػػا  السػػاباة 

  .تشمؿ العديد مف الجامعا  العربيةموسعة م  استخدامها لعينة  ،البح تواج  هذا 
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 :منهجـية الدراسـة .3

 وأسموب جمع البيانات عينة الدراسة .3.1

، داريػة والماليػة مجتمعػًا واضػحًا لمدراسػةالمختصػوف فػ  مجػاال  العمػوـ اإليمثؿ أساتذة الجامعا  العربيػة 
لهػػذا الغػػرض تشػػمؿ خمسػػة تػػـ تصػػميـ اسػػتبانة  ،ختبػػار فرضػػيا  الدراسػػةمػػف أجػػؿ جمػػ  البيانػػا  الضػػرورية ال

لعينػػػة الدراسػػػة، أمػػػا األجػػػزاا السػػػما  الشخصػػػية واقػػػ  البحػػػ  العممػػػ  و بحػػػ   جػػػزا األوؿ الػػػسأجػػػزاا، يهػػػدؼ ال
وهػػ   داريػػة والماليػػة،مجػػاؿ العمػػـو اإل سػػتط ع معوقػػا  البحػػ  العممػػ  فػػ إلػػس إهػػدف   فاػػد ،األربعػػة التاليػػة

وأخيػرًا معوقػا   معوقػا  تتعمػؽ بالنشػرو معوقػا  تتعمػؽ بجهػة العمػؿ، و معوقا  تتعمؽ بالبيانػا  والمعمومػا ، 
 ،بشػػكؿ عشػػوائ  عمػػس أسػػاتذة الجامعػػا  العربيػػة 1لكترونيػػاً إاالسػػتبانة تػػـ تصػػميمها وتوزيعهػػا  ،بالباحػػ تتعمػػؽ 

تػػػـ العػػػر ،  البػػػاحثيفكبػػػر عػػػدد ممكػػػف مػػػف ألػػػس إبهػػػدؼ الوصػػػوؿ  (Google.doc)سػػػتخداـ محػػػرؾ البحػػػ  اب
 العػػراؽ،و ، الجزائػرو البحػريف، و بيػة المتحػػدة، ر مػارا  العاإلو األردف،  دوؿ هػ : تسػػ مػف ( اسػتبانة 011تجميػ  )

   قطر، وليبيا.و فمسطيف، و  المممكة العربية السعودية،و 

 

  

 :فرضيات الدراسة    .3.1

تهػدؼ فرضػيا  الجػزا األوؿ  ،الفرضػيا مجمػوعتيف مػف فاػد تػـ وضػ   ،هداؼ الدراسةأسعيًا وراا تحايؽ 
، أما الجزا الثان  مف الفرضيا  فاد هدؼ الػس رب  فرضيا ألبح  العمم  مف خ ؿ استط ع معوقا  ا لسإ

 البح  العمم  ومعوقات  وفاًا لمسما  الشخصية لمباحثيف.ماارنة نشاط 

 :المجموعة األولى من الفرضيات

                                                           
1
 التالي: google.docيمكن اإلطالع على إستبانة الدراسة على موقع   

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dC1fYVRPVXJjRG56RFF6NVF1Q0U2WXc6MQ 

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dC1fYVRPVXJjRG56RFF6NVF1Q0U2WXc6MQ
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dC1fYVRPVXJjRG56RFF6NVF1Q0U2WXc6MQ
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H01 :  تحػػوؿ  تتعمػػؽ بتػػوفر البيانػػا  والمعمومػػا حصػػائية عمػػس وجػػود معوقػػا  إداللػػة  ذوا ال توجػػد مؤشػػرا
 دارية والمالية.مـو اإلدوف تطور البحو  ف  مجاؿ الع

H02  تحوؿ دوف تطور  الباح حصائية عمس وجود معوقا  تتعمؽ بجهة عمؿ إداللة  ذوا : ال توجد مؤشرا
 دارية والمالية.البحو  ف  مجاؿ العمـو اإل

H03  حصائية عمس وجود معوقا  تتعمؽ بالمج   العممية والنشر تحػوؿ دوف إداللة  ذوا : ال توجد مؤشرا
 دارية والمالية.بحو  ف  مجاؿ العمـو اإلتطور ال

H04  تحػوؿ  بسػما  عضػو هيئػة التػدريسحصائية عمس وجػود معوقػا  تتعمػؽ إداللة  ذوا : ال توجد مؤشرا
 دارية والمالية.إلدوف تطور البحو  ف  مجاؿ العمـو ا

 :المجموعة الثانية من الفرضيات

H05 :  لممتغيرا  الشخصية. ىزَ عْ تُ البحث   ف  النشاطحصائية إداللة  ذوا ال توجد فروقا 

H06  لممتغيرا  الشخصية.ُتْعَزى حصائية ف  معوقا  البح  العمم  إداللة  ذوا : ال توجد فروقا 

 :حصائية لتحميل البيانات واختبار الفرضياتاألساليب اإل    .3.3

 رضيا :تحميؿ البيانا  واختبار الفلممساعدة ف   حصائية التاليةاألسالي  اإلتـ استخداـ 

، والنسػ   (Frequencies)التكػرارا   وصػفية مثػؿ:الحصػائية اإلماػاييس ال مف تـ استخداـ مجموعة . أ
 ، (Std. Deviation)نحراؼ المعيػاري  ال، وا (Mean)الوسط الحساب و  (Percentages) المئوية

 .(Minimum) ، وأقؿ قيمة (Maximum) وأكبر قيمة

المعممػ ،  (One Sample t-Test)تػـ اسػتخداـ اختبػار  مػف الفرضػيا  األولػسختبػار المجموعػة ال .  
 غير المعمم . (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)واختبار 

تحميػؿ التبػايف لمعيػار كػؿ مػف اختبػار فاػد اسػتخدـ فػ  اختبارهػا  ،أما المجموعة الثانيػة مػف الفرضػيا  .  
 غير المعمم . (Kruskal-Wallis Test)المعمم ، واختبار  (One Way ANOVA)واحد 
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 :تحميل البيانات واختبار الفرضيات .4

لمتغيرا  الدراسة، أما حصاا الوصف  يتمثؿ الاسـ األوؿ ف  اإلقسميف، لس إيناسـ هذا الجزا مف الدراسة 
 ختبار فرضيا  الدراسة.افيتعمؽ بالاسـ الثان  

 :اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة .4.1

 :وصف خصائص العينة .4.1.1

، فاػػد شػػمم  المنفصػػمة )الرتبيػػة(حصػػائية الوصػػفية لخصػػائص العينػػة الماػػاييس اإل( 0يظهػر الجػػدوؿ رقػػـ )
عامػػػًا، وغػػػالبيتهـ  41-21عمػػػار وهػػػـ يتركػػػزوف فػػػ  فئػػػا  األ نػػػا ،% مػػػف اإل01% مػػػف الػػػذكور و77العينػػػة 

مػػػػنهـ متخصصػػػػػوف  %5 دارة االعمػػػػاؿ، ونسػػػػبةإ% يميػػػػ  تخصػػػػص 18المحاسػػػػبة بنسػػػػبة فػػػػ  متخصصػػػػوف 
اديميػة فيتضػ  مػف الجػدوؿ ذاتػ  أف حممػػة كالعينػة حسػػ  الرتبػة األ بتوزيػ أمػا مػا يتعمػؽ  باالقتصػاد والتسػويؽ،

أمػػا مػػف هػػـ  ،%01سػػتاذ مشػػارؾ بنسػػبة أ% مػػف العينػػة، يمػػيهـ مػػف هػػـ برتيػػة 8سػػتاذ الػػدكتور يشػػكموف رتبػػة األ
 %.35ق  ستاذ مساعد فاد شكموا النسبة العظمس مف العينة بواأبرتية 
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 ار واننسب انمؤٌت نخصبئص عٍنت انذراست انمنفصهت )انرتبٍت(انتكر (1انجذول رلم )

 اننسبت انمئىٌت  انتكرار  خصبئص انعٍنت  اننسبت انمئىٌت  انتكرار  خصبئص انعٍنت

 انجنس

  %88  88  رور

انرتبت 

 األكبدٌمٍت

 %9  9  ضزبر دوزىرأ

 %12  12  ِشبرنضزبر أ  %01  01  ٔضًأ

 %46  46  ِطبػذضزبر أ      

 %33  33  ِذبضر  %-0-  -0-  ليُ ِفمىدح

 %100  100  اٌّجّىع  %100  100  اٌّجّىع

 انعمر

  %13  13  ػبِب 21ألً ِٓ 

مكبن 

 انعمم

 %26  26  جبِؼخ دىىِيخ

 %35  35  جبِؼخ أهٍيخ  %40  40  ػبِب 21-31ِٓ 

 %32  32  جبِؼخ خبصخ  %30  30  ػبِب 31-41ِٓ 

 %3  3  ِىظف ػبَ  %17  17  ػبِب 41 اوضر ِٓ

 %2  2  ِىظف ثشروخ خبصخ      

 %2  2  ليُ ِفمىدح   %0  0  ليُ ِفمىدح

 %100  100  اٌّجّىع   %100  100  اٌّجّىع

 انتخصص انعهمً

  %29  29  ِذبضجخ

 انذونت

 %36  36  ردْاأل

 %1  1  ِبراد اٌؼرثيخ اٌّزذذحاإل  %16  16  إدارح أػّبي

 %11  11  اٌجذريٓ  %7  7  إدارح ِبٌيخ

 %2  2  اٌجسائر  %6  6  الزصبد

 %1  1  اٌؼراق  %7  7  ِصبرف

 %9  9  اٌٍّّىخ اٌؼرثيخ اٌطؼىديخ  %11  11  ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ

 %33  33  فٍططيٓ  %6  6  رطىيك

 %1  1  لطر  %17  17  خريأ

 %2  2  ٌيجيب      

 %3  3  ليُ ِفمىدح  %1  1  ليُ ِفمىدح

 %100  100  اٌّجّىع  %100  100  اٌّجّىع
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فػػػراد العينػػػة بػػػيف أوزع تػػػ% مػػػف العينػػػة، وقػػػد 22فػػػجف المحاضػػػريف مػػػف حممػػػة الماجسػػػتير يشػػػكموف  ،أخيػػػراً 
لجامعػػػا  ثػػػـ ا ،بجامعػػػا  خاصػػػة العػػػامموفيمػػػيهـ %( 24) وهػػػـ النسػػػبة العظمػػػس ،هميػػػةأالعػػػامميف بجامعػػػا  

دوؿ عربيػة هػػ   خاصػة، وقػد اختيػر  العينػة مػف تسػ  يعممػوف بوظػائؼ حكوميػة أو %2-1الحكوميػة ونسػبة 
 السعودية، تميها باية الدوؿ األخرى.و البحريف، و فمسطيف، و األردف،  - حس  تمثيمها بالعينة -عمس التوال  

 هتحصبئٍت انىصفٍت نخصبئص انعٍنت انمتصانممبٌٍس اإل (1رلم )جذول ان

  انمتغٍر
انىسظ 

 انحسببً
  ألم لٍمت  أكبر لٍمت 

االنحراف 

 انمعٍبري

 1,752  111$  9,500$  1,964$  ضبضياٌرارت األ

 12  0  86  7  و اٌّمجىٌخ ٌٍٕشرأثذبس إٌّشىرح ػذد األ

 10  0  70  5  ثذبس اٌّمذِخ في ِؤرّراد ػٍّيخػذد األ

 7  0  50  4  أوراق ػٍّيخ فيهب ػذد اٌّؤرّراد اٌزي رُ دضىرهب دوْ رمذيُ

 

حصائية الوصفية لخصائص العينة العامة المتصمة، مف هذا إل( فيظهر المااييس ا1أما الجدوؿ رقـ )  
لػػس إممػا يشػير ، مػ  انحػراؼ معيػاري مرتفػ  جػداً  1,964$بمػ  رواتػ  أفػراد العينػة ي حػظ أف متوسػط  الجػدوؿ

وهػػذا مػػا يظهػرل الفػػرؽ بػػيف أكبػػر قيمػػة  ،بػػيف الجامعػا  العربيػػة عضػاا هيئػػة التػػدريسأتفػاو  شػػديد فػػ  رواتػػ  
فػػ  الػس تفػػاو  كبيػر ( 1فيشػػير الجػدوؿ ) ،فػراد العينػة فػػ  البحػ  العممػ أأمػا عػف جهػػود  ،وأقػؿ قيمػة لمرواتػػ 
و المابولػػة أبحػػا  المنشػػورة ا  التػػدريس فػػ  الجامعػػا  العربيػػة، فمتوسػػط عػػدد األعضػػاا هيئػػأهػػذا الجهػػد بػػيف 

 اآلخػرفػجف الػبعض  ،بحثػاً  ثمػانيف عمػسفبينما يممؾ بعضهـ ما يزيد  ،بجنحراؼ معياري عاؿٍ بحا  أ (6)لمنشر 
ي حػػظ مسػػتوى  كػػذلؾمػػة فػػ  مػػؤتمرا  عمميػػة، ونفػػس الشػػ ا ياػػاؿ بالنسػػبة لألبحػػا  الماد   ،بحػػ  أيال يممػػؾ 

 . ومتابعتها المؤتمرا  العممية حضور مف متدفٍ 
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 ئٍت انىصفٍت نمعىلبث انبحج انعهمً انمتعهمت ببنمعهىمبثاننتبئج اإلحصب( 3رلم ) جذولان

 انبٍـــبن

  اَراء 

 انمتىسظ

 

االنحراف 

  انمعٍبري
مىافك 

 بشذة
 محبٌذ مىافك

غٍر 

 مىافك

غٍر 

مىافك 

 بشذة

  

 0.97  3.90  -0- 15 7 51 27  رردد اٌّؤضطبد واٌشروبد في إػطبء اٌّؼٍىِبد ٌٍجبدش .0

 0.93  3.70  -0- 16 14 54 16  فيخ ٌذي اٌّؤضطبد واٌشروبد اٌّؼٕيخػذَ رىفر اٌّؼٍىِبد اٌىب .1

 0.96  4.16  1 8 8 38 43  ضبش شخصيأليبَ اٌّؤضطبد ثزسويذ اٌّؼٍىِبد ػًٍ  .2

 1.15  3.51  3 25 6 46 17  ػذَ رىفر اٌّصبدر ِٓ وزت وِجالد ثشىً ِجبشر .3

 1.12  3.64  3 31 4 50 20  ػذَ رىفر اٌذوريبد واٌّجالد اٌّزخصصخ ثشىً وبف   .4

 1.20  3.68  3 22 6 38 28  ػذَ وجىد شجىخ ِؼٍىِبد رمٕيخ ودذيضخ ٌذي اٌّىزجبد اٌؼرثيخ .5

 1.14  3.15  1 39 18 26 15  اٌّراجغ داخً اٌّىزجبد اٌؼرثيخ ِفهرضخ ثشىً ِؼمذ .6

 0.93  4.15  2 5 8 43 39  ػذَ وجىد رٕطيك ثيٓ اٌّىزجبد اٌؼرثيخ .7

 1.11  3.83  2 16 10 39 31  زت اٌّطّىح اضزؼبررهب ٌىً ثبدشِذذوديخ ػذد اٌى .8

 1.26  3.41  4 30 5 35 21  ػذَ رىفر اٌجيئخ إٌّبضجخ ٌالطالع واٌجذش داخً اٌّىزجخ .01

 1.06  3.95  3 9 13 40 35  ػذَ رىفير اٌّىزجبد اٌؼرثيخ ٌألوراق اٌجذضيخ اٌذذيضخ .00
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 :النتائج الوصفية .4.1.1

( بندًا تمثؿ دراسػة واقػ  وتحػديا  البحػ  العممػ  األكػاديم  فػ  العمػوـ اإلداريػة 24س )اشتمم  الدراسة عم
 (Likert Scale)والمالية، وقد طم  مف المستجيبيف تحديد أهمية كؿ بند باستخداـ ماياس ليكػر  الخماسػ  

 ة جّدًا ل .( إلس وجود أهمية عالي4( إلس عدـ أهمية البند و )0(، حي  يشير العدد )4-0المتدرج مف )

 راا عينة الدراسة حوؿ واق  ومعوقا  البح  العمم  كما يم :( النتائج الوصفية آل5-2الجداوؿ )تعرض 

 :معوقات البحث العممي المتعمقة بالمعمومات

البحػػ  العممػػ  النتػػائج الخاصػػة بتايػػيـ أفػػراد العينػػة لممعوقػػا  التػػ  تعتػػرض ( 2يعػػرض الجػػدوؿ رقػػـ ) 
وكػػاف  ،(2هميػػة تجػػاوز  بالمتوسػػط )أعطيػػ  البنػػود قػػد أُ  كػػؿوبشػػكؿ عػػاـ ي حػػظ أف  والمتعماػػة بالمعمومػػا ،

 ،ممػا يشػير الػس أهميػة هػذل البنػود مػف وجهػة نظػر أفػراد العينػة :(0قؿ مف )أ االنحراؼ المعياري لمعظـ البنود
منهػػا تػػردد  ؛يميػػةكادمػػف تاػػدـ البحػػ  العممػػ  األ د  ُحػػتَ لػػس وجػػود معوقػػا  تتعمػػؽ بالمعمومػػا  إتشػػير تمػػؾ النتػػائج 

سػػػس أيػػتـ منحهػػا عمػػس  أو ،لعػػدـ توفرهػػػا لػػدى تمػػؾ المؤسسػػا  إمػػا المؤسسػػا  فػػ  مػػن  المعمومػػا  لمبػػاحثيف
وتعػػذر  ،لكترونيػػة الحديثػةقواعػد البيانػا  اإلف غيػػا  إ العينػة، أفػػراد وهػو البنػػد األهػـ مػػف وجهػة نظػرشخصػية 

بعػض  ،داريػة والماليػةدـ البحػو  العمميػة فػ  العمػـو اإلماـ تاأتوفر الدوريا  والمج   العممية قد شكؿ عائاًا 
 ،وتعاػػػد الفهرسػػػة فيهػػػا ،هػػػذل المعوقػػػا  تمثمػػػ  فػػػ  المكتبػػػا  العربيػػػة مػػػف حيػػػ  غيػػػا  التنسػػػيؽ الكػػػاف  بينهػػػا

وغيػػا  البيئػػة المناسػػبة فيهػػا  ،تػػوفر المصػػادر الحديثػػة فيهػػاوعػػدـ  ،اسػػتعارتهابومحدوديػػة عػػدد الكتػػ  المسػػموح 
 لمبح . 
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 بجهت انعمماننتبئج اإلحصبئٍت انىصفٍت نمعىلبث انبحج انعهمً انمتعهمت ( 4رلم ) ولجذان

 انبٍـــبن

  اَراء 

 انمتىسظ

 

االنحراف 

  انمعٍبري
مىافك 

 بشذة
 محبٌذ مىافك

غٍر 

 مىافك

غٍر 

مىافك 

 بشذة

  

 1.09  3.80  -0- 19 14 35 32  وبديّييٓجبزاد اٌزفرؽ اٌؼٍّي ٌإلإػذَ ِٕخ  .0

 1.14  3.97  1 16 12 27 44  خصيص اٌجبِؼخ ِىازٔبد ٌٍجذش اٌؼٍّيػذَ ر .1

 1.07  4.16  1 12 8 28 51  غيبة اٌذىافس اٌّبديخ واٌّؼٕىيخ ِٓ اٌجبِؼخ ٌزشجيغ اٌجذش .2

 0.96  4.17  2 7 5 42 42  ػذَ االٔفزبح ػًٍ اٌّؤضطبد اٌّذٍيخ واٌؼبٌّيخ ٌذػُ اٌجذش اٌؼٍّي .3

 1.17  3.31  4 29 13 38 15  خ اٌىادذح ثبٌجذش اٌّشزرنػذَ رغجخ اٌسِالء ثبٌجبِؼ .4

 1.11  3.53  3 21 12 44 17  ػذَ اشزراط اٌجبِؼخ اٌميبَ ثبٌجذىس ٌٍذصىي ػًٍ اٌسيبدح اٌطٕىيخ .5

 0.93  4.19  1 8 5 42 43  ا ِٓ ٔصبة ػضى هيئخ اٌزذريصػذَ ادزطبة اٌؼًّ اٌجذضي جسء   .6

 1.26  3.71  5 19 8 33 33  اٌزذريص في اٌجبِؼخ ػذَ رىفر اٌّىزت إٌّبضت ٌؼضى هيئخ .7

 1.21  3.69  4 20 7 38 29  اٌجبدش ٌذضىر اٌّؤرّراد وإٌذواد إيفبدضيبضخ اٌجبِؼخ ِزشذدح في  .8

 0.87  4.15  -0- 9 3 49 35  جراءاد ٌزٕشيظ اٌجذش اٌؼٍّي في اٌجبِؼبد اٌؼرثيخإػذَ وجىد  .01

 1.06  4.16  2 10 5 33 47  ِجهذاٌؼتء اٌزذريطي ٌهيئخ اٌزذريص ػبي  و .00
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 بجهة العمل:معوقات البحث العممي المتعمقة 

الجػػػزا الثػػػان  مػػػف العوامػػػؿ الماترحػػػة كمعوقػػػا  لمبحػػػ  العممػػػ  هػػػ  معوقػػػا  تتعمػػػؽ بجهػػػة العمػػػؿ؛ إذ  
مػف  ( أف أكثر هذل العوامؿ تأثيرًا حس  رأي أفراد العينة هو عدـ وجػود التشػجي  الكػاف 3يظهر الجدوؿ رقـ )

ِقَبِؿ جهة العمؿ، واحتسا  العمػؿ البحثػ  جػزًاا مػف نصػا  عضػو هيئػة التػدريس، مػ  غيػا  الحػوافز الماديػة 
والمعنويػة لتشػػجي  البحػ  العممػػ ، ففػ  حػػيف نػػرى أف بعػض الجامعػػا  تعطػ  مكافػػأ  مجزيػة لمبحػػ  العممػػ  

لكفيمػة بتنشػيط البحػ  العممػ  فػ  نجد أف بعضػها اآلخػر ال ياػدـ إال تشػجيعًا متواضػعًا مػ  غيػا  اإلجػرااا  ا
الجامعا  العربيػة، كمػا ي حػظ غيػا  سياسػة مػن  إجػازا  التفػرغ العممػ  والتشػدد فػ  إيفػاد البػاحثيف لحضػور 
المؤتمرا  وورش العمؿ، كذلؾ فجف جامعاتنا العربية ال تربط الزيػادة السػنوية فػ  الراتػ  لعضػو هيئػة التػدريس 

 ؿ عدـ رغبة الزم ا ف  العمؿ البحث  المشترؾ. بنشاط  البحث ، وآخر هذل العوام

 :بإجراءات النشرمعوقات البحث العممي المتعمقة 

 العمميػػػػة بػػػػججرااا  النشػػػػر فػػػػ  المجػػػػ  ( معوقػػػػا  البحػػػػ  العممػػػػ  المتعماػػػة 4يظهػػػر الجػػػػدوؿ رقػػػػـ ) 
مػا تمتػـز المجػ   فبينجػرااا  النشػر، إ وبػطاكثر هذل المعوقا  هو تعاػد أوتبيف مف هذا الجدوؿ أف العربية، 

فتػػرة الػػرد ف بعػػض المجػػ   العربيػػة تسػػتغرؽ أنػػرى  قصػػسأكحػػٍد  العالميػػة بػػالرد األوؿ خػػ ؿ فتػػرة أربػػ  شػػهور
تعػا  أانخفاض جرااا  المتابعة لدى تمؾ المج   و إ، قد يعود ذلؾ لضعؼ األوؿ عمس البح  أكثر مف عاـ

 لػػػس رفػػػض البحػػػ إايػػة قػػػد تفضػػػ  عمميػػػة التايػػيـ وفػػػ  النه، ممػػػا يػػػنعكس بػػػدورل عمػػس سػػػرعة ردهػػػـ ؛مػػيفمحك  ال
لػس إدوف توضػي  لألسػبا  المفضػية  ،النشػر عػدـ يتـ االعتذار في  عفواالكتفاا بمجرد خطا  يوج  لمباح  

تاػدـ بينما نرى مجػ   عالميػة  ،مما يحد مف قدرة الباح  عمس تاييـ عمم  واالرتااا ب  لألفضؿ ؛هذل النتيجة
رئػيس التحريػر عػف ذكػر بعػض النصػائ  وف  بعض الحاال  ال يتوانس  ،  الرفضتاارير المحكميف م  خطا
عػػدـ تفعيػػؿ ف أفػػراد العينػػة أ ىأخيػػرًا فاػػد رأ نجػػدل فػػ  مج تنػػا المحميػػة.لػػـ  مػػا وهػػذا ،لمباحػػ  ل رتاػػاا بالبحػػ 

لػػوطف العممػػ  فػػ  اف تشػػكؿ عائاػػًا أمػػاـ تاػػدـ البحػػ  أجػػرااا  حمايػػة المؤلػػؼ فػػ  الػػوطف العربػػ  مػػف شػػأنها إ
    العرب .

 



 2133، 292-257، ص. 2، العدد 31األردنية للعلوم التطبيقية: سلسلة العلوم اإلنسانية،     المجلد المجلة 

17 

 

 :بالباحثمعوقات البحث العممي المتعمقة 

، مف هذا الجدوؿ ي حػظ أف هنػاؾ لمبح  العمم  تتعمؽ بالباح ( عدة معوقا  5ياترح الجدوؿ رقـ )
ذ ظهػػر االنحػػراؼ إ ؛عضػػاا هيئػػة التػػدريس لمهػػارة البحػػ  العممػػ أحػػوؿ عػػدـ امػػت ؾ فػػراد العينػػة أبػػيف  اً اخت فػػ
جػزاًا منهػا  أفال إ ،تغػذيها العديػد مػف العوامػؿ شخصػيةٌ  مهػارةٌ البح  العممػ   ةُ كَ مَ مَ الواحد، ف كبر مفأاري المعي

دوا  واكتسػػػا  األ وتنميػػػة هػػػذا الشػػػغؼ بالبحػػػ  واالكتشػػػاؼ ،ويمكػػػف تنميتػػػ  بالدافعيػػػة والمثػػػابرة ،هػػػو مكتسػػػ 
وفػػ   ،عػػادة البحػػ  العممػػ س لػػإنػػ  يفتاػػد أال إف امتمػػؾ مهػػارة البحػػ  العممػػ  ا  بعػػض البػػاحثيف و  ،ال زمػػة لػػذلؾ

خاصػة  ،نشػغاؿ بالتػدريس عػف البحػ همهػا االأطائمة عػدة تبريػرا  تح  كثير مف الحاال  تهمؿ هذل المهارة 
نظػرًا ضافية عػف الايػاـ بالبحػ  العممػ  إعضاا هيئة التدريس يفضموف الاياـ بأعماؿ تدريسية أوأف الكثير مف 

ثاػػػاؿ كاهػػػؿ عضػػػو هيئػػػة التػػػدريس إ عمػػػس ذلػػػؾ ِزدْ  ،حػػػ  العممػػػ عمػػػاؿ البأتشػػػجيعية عمػػػس لتػػػدن  المكافػػػ   ال
 وخارجها. بيف التدريس داخؿ الجامعة ـدارية الت  تسرؽ ما تباس مف وقت  الماس  عماؿ اإلباأل
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 بإجراءاث اننشراننتبئج اإلحصبئٍت انىصفٍت نمعىلبث انبحج انعهمً انمتعهمت ( 5رلم ) جذولان

 انبٍـــبن

  اَراء 

 انمتىسظ

 

نحراف اال

  انمعٍبري
مىافك 

 بشذة
 محبٌذ مىافك

غٍر 

 مىافك

غٍر 

مىافك 

 بشذة

  

 0.94  4.25  -0- 9 7 34 50  جراءاد إٌشرإورؼميذ  ثُظء .0

 1.11  3.83  1 16 17 31 35  اٌزىبٌيف اٌّررفؼخ ٌٍٕشر .1

 0.87  4.13  -0- 6 13 40 37  لٍخ ِىبفأح اٌّميُ وأصر رٌه اٌطٍجي ػًٍ ضرػخ اٌزمييُ .2

 0.85  4.10  -0- 6 13 45 35  جراءاد اٌّزبثؼخ ٌذي ػّبداد اٌجذش اٌؼٍّيإضؼف  .3

 1.10  3.66  2 16 21 33 26  ػذَ رسويذ اٌجبدش ثّالدظبد اٌّميُ ػًٍ اٌجذش اٌّرفىض .4

 0.89  4.11  -0- 7 13 41 38  ػذَ رطجيك لبٔىْ دّبيخ دمىق اٌّؤٌف ثشىً فبػً .5

 

 ببنببحجصبئٍت انىصفٍت نمعىلبث انبحج انعهمً انمتعهمت اننتبئج اإلح( 6رلم ) جذولان

 انبٍـــبن

  اَراء 

 انمتىسظ

 

االنحراف 

  انمعٍبري
مىافك 

 بشذة
 محبٌذ مىافك

غٍر 

 مىافك

غٍر 

مىافك 

 بشذة

  

 1.06  3.42  4 19 20 45 12  ػذَ اِزالن ػضى هيئخ اٌزذريص ِهبراد اٌجذش اٌؼٍّي .0

 1.11  3.62  4 14 19 38 22  ص ػبدح اٌجذش اٌؼٍّيػذَ اِزالن ػضى هيئخ اٌزذري .1

ضةبفيخ ػةٓ إرفضيً ػضى هيئةخ اٌزةذريص اٌميةبَ ثأػّةبي رذريطةيخ  .2

 اٌميبَ ثبٌجذش اٌؼٍّي
 22 48 15 9 3  3.79  1.00 

 1.08  3.86  5 9 9 49 28  داريخإرىٍيف ػضى هيئخ اٌزذريص اٌميبَ ثأػجبء  .3

 1.04  3.76  2 13 17 42 25  اٌجبِؼخ أشغبي ػضى هيئخ اٌزذريص ثأػّبي خبرط .4
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 :اختبار فرضيات الدراسة وتحميل النتائج .4.1

 :اختبار المجموعة االولى من الفرضيات .4.1.1

معوقػا  البحػ  العممػ  يػتـ عػف خصػائص العينػة العامػة والشخصػية وآرائهػا حػوؿ  بعد تاديـ وصؼ أول 
 اسػتخداـلذا تػـ  ؛مكانية تعميـ نتائجهاا  معنويتها و سعيًا وراا تحديد مدى ف  هذا البند اختبار فرضيا  الدراسة 

الػػذي يهػػدؼ الػػس  (parametric test)مػػف االختبػػارا  المعمميػػة  وهػػو ،(One Sample t-Test)اختبػػار 
 One-Sample)وقػػػػد تمػػػػ  إعػػػػادة فحػػػػص الفرضػػػػيا  باسػػػػتخداـ اختبػػػػار  ،اسػػػػتط ع تحاػػػػؽ ظػػػػاهرة مػػػػا

Kolmogorov-Smirnov Test) غيػر المعمميػة  ، وهػو مػف االختبػػارا(non-parametric test)،  وتػػـ
مكونػػة لكػػؿ فرضػػية عمػػس حػػدة ثػػـ اختبػػار البنػػود مجتمعػػة لكػػؿ البنػػود الاختبػػار كػػؿ بنػػد مػػف فػػ  هػػذل الخطػػوة 

 وقد ظهر  النتائج كما يم : ،فرضية

 الفرضية األولى

و بالبيانػا  أبالمعمومػا  لمبحػ  العممػ  تتعمػؽ مدى وجػود معوقػا  لس التعرؼ عمس إتهدؼ الفرضية  
غالبػًا مػا يأخػذ داريػة والماليػة البحػ  فػ  مجػاؿ العمػـو اإل أفذ ال يخفػس إ ؛األساسية الت  تبنس عميها الدراسا 

أظهػػر  نتػػائج االختبػػارا   ،العممػػ بالبحػػ  صػػيغة البحػػ  التطبياػػ  المسػػتند عمػػس نظريػػة معينػػة يػػتـ تػػدعيمها 
منفػػػردة  لمفرضػػػية االولػػسالمكونػػة  البنػػودجميػػػ  معنويػػة ( 6المعمميػػة وغيػػر المعمميػػػة الػػواردة فػػ  الجػػػدوؿ رقػػـ )

تحػد مػػف تاػػدـ مػػف أف معوقػا  تتعمػػؽ بالمعمومػػا  رفػض الفرضػػية العدميػػة وقبػوؿ البديمػػة ومجتمعػة؛ لػػذا يمكػػف 
فكثير مف الدراسا   ،ماـ الباحثيفأفاد يشكؿ توفر البيانا  هاجسًا دارية والمالية، البحو  ف  مجاؿ العموـ اإل

فػ  بعػض البػاحثيف ينطمػؽ صػب  أبػؿ  ،بسب  عدـ تمكف الباحثيف مف الحصوؿ عمػس البيانػا  ال زمػةتوقف  
ليسػ  ف تػوفر  فجنهػا فػ  الغالػ  ا  و  ،، هػذل البيانػا جمي  البيانػا  المطموبػة لمبحػ  توفربحث  بعد التأكد مف 

 البيانػا  التػ  تهػـ المسػتمثريف الإال تػوفر مػثً   البيانا  ف  وطننػا العربػ  كاألسػواؽ الماليػة فمصادر ،حديثة
لهػذا  ،اسػتخراجهاالتخػزيف وال يمكػف فجنهػا تباػس طػ   ،بحا  الميدانيةأما تمؾ الت  يمكف االستفادة منها ف  األ

عمػػس درجػػة مػػف الرصػػانة مطباػػة فػػ  أسػػواؽ الػػدوؿ مػػف ياػػـو بأبحػػا   نػػرى مػػف البػػاحثيف العػػر  أفلػػيس عجبػػًا 
 .سواقنا ومكتبتنا العربيةأوتفتار لها  ،ؿ هذل االبحا الت  لـ تفتار يومًا لمثالمتادمة 



 2133، 292-257، ص. 2، العدد 31األردنية للعلوم التطبيقية: سلسلة العلوم اإلنسانية،     المجلد المجلة 

20 

 

 ( نتبئج اختببر انفرضٍت االونى7رلم ) جذولان

 انبٍـــبن

 االخزجبر غير اٌّؼٍّي  االخزجبر اٌّؼٍّي 

 One-Sample Test  
One-Sample K-S 

Test 

 t-test p-value  Z-test p-value 

 0.000 3.211  0.000 9.286  ٍىِبد ٌٍجبدشرردد اٌّؤضطبد واٌشروبد في إػطبء اٌّؼ

 0.000 3.269  0.000 7.555  ػذَ رىفر اٌّؼٍىِبد اٌىبفيخ ٌذي اٌّؤضطبد واٌشروبد اٌّؼٕيخ

 0.000 2.564  0.000 11.996  ضبش شخصيأليبَ اٌّؤضطبد ثزسويذ اٌّؼٍىِبد ػًٍ 

 0.000 3.117  0.000 7.555  ػذَ رىفر اٌّصبدر ِٓ وزت وِجالد ثشىً ِجبشر

 0.000 3.356  0.000 5.663  ػذَ رىفر اٌذوريبد واٌّجالد اٌّزخصصخ ثشىً وبف  

 0.000 2.808  0.000 5.567  ػذَ وجىد شجىخ ِؼٍىِبد رمٕيخ ودذيضخ ٌذي اٌّىزجبد اٌؼرثيخ

 0.000 2.472  0.188 1.326  اٌّراجغ داخً اٌّىزجبد اٌؼرثيخ ِفهرضخ ثشىً ِؼمذ

 0.000 2.750  0.000 12.254  يٓ اٌّىزجبد اٌؼرثيخػذَ وجىد رٕطيك ث

 0.000 2.735  0.000 7.355  ِذذوديخ ػذد اٌىزت اٌّطّىح اضزؼبررهب ٌىً ثبدش

 0.000 2.628  0.002 3.178  ػذَ رىفر اٌجيئخ إٌّبضجخ ٌالطالع واٌجذش داخً اٌّىزجخ

 0.000 2.689  0.000 8.982  ػذَ رىفير اٌّىزجبد اٌؼرثيخ ٌألوراق اٌجذضيخ اٌذذيضخ

 0.000 3.802  0.000 12.136  بنىد انفرضٍت األونى مجتمعت

 %84جّيغ االخزجبراد رّذ ػٕذ درجخ ِؼٕىيخ 

 1.685هي  (100-1)% ودرجبد دريخ 84اٌّجذوٌخ ػٕذ  Tليّخ 

 1.96% هي 84اٌّجذوٌخ ػٕذ  Zليّخ 

 الفرضية الثانية 

د معوقػا  تتعمػؽ بجهػة عمػؿ الباحػ  فػ  الحػد مػف تاػدـ استط ع مدى وجػو  إلستهدؼ هذل الفرضية  
ي حػػظ أف االختبػػارا  المعمميػػة وغيػػر ( 7مػػف الجػػدوؿ ذي الػػرقـ ) داريػػة والماليػػة،البحػػو  فػػ  مجػػاؿ العمػػـو اإل

وه  غالبًا مؤسسا  التعميـ العال   ،وجود معوقا  لمبح  العمم  تتعمؽ بجهة عمؿ الباح المعممية قد أيد  
 حجمػػػ  الجامعػػػا أو داريػػػة عبػػػاا اإلعمػػػاؿ التػػػدريس واألأسػػػتاذ الجػػػامع  باسػػػتغرؽ األفاػػػد بػػػ ، فػػػ  الػػػوطف العر 

دوديػة فػ  ميزانيػا  البحػ  العممػ  الػذي مػ  مح جػازة التفػرغ العممػ إعضاا هيئة التػدريس أعف من   الخاصة
يفادينعكس بدورل عمس من  المكافأ    شػكم  مػؿ وغيرهػاكػؿ هػذل العوا ،الباحثيف لحضور المػؤتمرا  العمميػة وا 

   دارية والمالية. ف  مجاؿ العمـو اإل ماـ تادـ البح  العمم أعائاًا 
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 ( نتبئج اختببر انفرضٍت انثبنٍت8رلم ) جذولان

 انبٍـــبن

 االخزجبر غير اٌّؼٍّي  االخزجبر اٌّؼٍّي 

 One-Sample Test  
One-Sample K-S 

Test 

 t-test p-value  Z-test p-value 

 0.000 2.427  0.000 7.328  وبديّييٓجبزاد اٌزفرؽ اٌؼٍّي ٌألإِٕخ ػذَ 

 0.000 2.566  0.000 8.501  ػذَ رخصيص اٌجبِؼخ ِىازٔبد ٌٍجذش اٌؼٍّي

 0.000 2.937  0.000 10.837  غيبة اٌذىافس اٌّبديخ واٌّؼٕىيخ ِٓ اٌجبِؼخ ٌزشجيغ اٌجذش

 0.000 2.828  0.000 12.057  ٌذػُ اٌجذش اٌؼٍّي ػذَ االٔفزبح ػًٍ اٌّؤضطبد اٌّذٍيخ واٌؼبٌّيخ

 0.000 2.561  0.009 2.671  ػذَ رغجخ اٌسِالء ثبٌجبِؼخ اٌىادذح ثبٌجذش اٌّشزرن

 0.000 2.899  0.000 4.667  ػذَ اشزراط اٌجبِؼخ اٌميبَ ثبٌجذىس ٌٍذصىي ػًٍ اٌسيبدح اٌطٕىيخ

 0.000 2.757  0.000 12.708  اٌزذريص ػذَ ادزطبة اٌؼًّ اٌجذضي جسءا ِٓ ٔصبة ػضى هيئخ

 0.000 2.605  0.000 5.612  ػذَ رىفر اٌّىزت إٌّبضت ٌؼضى هيئخ اٌزذريص في اٌجبِؼخ

 0.000 2.804  0.000 5.661  اٌجبدش ٌذضىر اٌّؤرّراد وإٌذواد إيفبدضيبضخ اٌجبِؼخ ِزشذدح في 

 0.000 3.022  0.000 12.900  ٌؼرثيخجراءاد ٌزٕشيظ اٌجذش اٌؼٍّي في اٌجبِؼبد اإػذَ وجىد 

 0.000 2.656  0.000 10.849  اٌؼتء اٌزذريطي ٌهيئخ اٌزذريص ػبي  وِجهذ

 0.020 1.986  0.000 13.403  مجتمعت انثبنٍتبنىد انفرضٍت 

 

 ( نتبئج اختببر انفرضٍت انثبنثت9رلم ) جذولان

 اٌجيـــبْ

 االخزجبر غير اٌّؼٍّي  االخزجبر اٌّؼٍّي 

 One-Sample Test  
One-Sample K-S 

Test 

 t-test p-value  Z-test p-value 

 0.000 2.885  0.000 13.353  جراءاد إٌشرإورؼميذ  ثُظء

 0.000 2.208  0.000 7.473  اٌزىبٌيف اٌّررفؼخ ٌٍٕشر

 0.000 2.402  0.000 12.618  لٍخ ِىبفأح اٌّميُ وأصر رٌه اٌطٍجي ػًٍ ضرػخ اٌزمييُ

 0.000 2.595  0.000 12.871  جراءاد اٌّزبثؼخ ٌذي ػّبداد اٌجذش اٌؼٍّيإضؼف 

 0.000 2.198  0.000 5.956  ػذَ رسويذ اٌجبدش ثّالدظبد اٌّميُ ػًٍ اٌجذش اٌّرفىض

 0.000 2.471  0.000 12.410  ػذَ رطجيك لبٔىْ دّبيخ دمىق اٌّؤٌف ثشىً فبػً في اٌىطٓ اٌؼرثي

 0.004 2.927  0.000 15.452  بنثت مجتمعتبنىد انفرضٍت انث

 %84جّيغ االخزجبراد رّذ ػٕذ درجخ ِؼٕىيخ 

 1.685هي  (100-1)% ودرجبد دريخ 84اٌّجذوٌخ ػٕذ  Tليّخ 

 1.96% هي 84اٌّجذوٌخ ػٕذ  Zليّخ 
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 :الفرضية الثالثة

اا  النشػر فػ  جػراإبنػد تفحص الفرضية الثالثة مجموعة مف معوقػا  البحػ  العممػ  المنطويػة تحػ   
بنػػاا عمػػس هػػذل النتػػائج نػػرفض الفرضػػية و  ،(8وقػػد ظهػػر  النتػػائج كمػػا هػػ  بالجػػدوؿ رقػػـ )المجػػ   العمميػػة 

فهنػػاؾ العديػػد مػػف معوقػػا  البحػػ  العممػػ  المتعماػػة بػػججرااا  النشػػر فػػ  المجػػ    ،لهػػاالعدميػػة ونابػػؿ البديمػػة 
داريػة فػ  العمػـو اإلدد المجػ   العمميػة المتخصصػة قمػة عػفراد العينة عميها، ففضػً  عػف أجم  أالعممية الت  

والوقػ  الطويػؿ  ف  تحكيـ البحو جرااا  الطويمة اإل نجد أف ،سماا محدودةأوالمالية العربية وانحصارها ف  
 سيطرة المحسوبية عمس ذلؾ. باالضافة الس فض ً ، لس تاادمهاإمما قد يؤدي  ؛لنشرها بعد قبولها

 :الفرضية الرابعة

اسػػتط ع مػػدى وجػػود معوقػػا   إلػػساختبػػارا  الفرضػػية الرابعػػة التػػ  تهػػدؼ ( 01يظهػػر الجػػدوؿ رقػػـ ) 
تأييػػد رفػػض ، مػػف هػػذا الجػػدوؿ يمكػػف داريػػة والماليػػة تتعمػػؽ بالباحػػ  نفسػػ لمبحػػ  العممػػ  فػػ  مجػػاؿ العمػػـو اإل

 .عمم  تتعمؽ بالباح معوقا  لمبح  الالت  تنص عمس وجود  بصيغتها العدمية وقبوؿ البديمة منهاالفرضية 

 ( نتبئج اختببر انفرضٍت انرابعت11رلم ) جذولان

 اٌجيـــبْ

 االخزجبر غير اٌّؼٍّي  االخزجبر اٌّؼٍّي 

 One-Sample Test  
One-Sample K-S 

Test 

 t-test p-value  Z-test p-value 

 0.000 2.786  0.000 3.978  ػذَ اِزالن ػضى هيئخ اٌزذريص ِهبراد اٌجذش اٌؼٍّي

 0.000 2.489  0.000 5.474  ػذَ اِزالن ػضى هيئخ اٌزذريص ػبدح اٌجذش اٌؼٍّي

ضبفيخ ػٓ إرفضيً ػضى هيئخ اٌزذريص اٌميبَ ثأػّبي رذريطيخ 

 اٌميبَ ثبٌجذش اٌؼٍّي
 7.823 0.000  2.988 0.000 

 0.000 3.214  0.000 7.944  داريخإرىٍيف ػضى هيئخ اٌزذريص اٌميبَ ثأػجبء 

 0.000 2.675  0.000 7.242  أشغبي ػضى هيئخ اٌزذريص ثأػّبي خبرط اٌجبِؼخ

 0.000 3.631  0.000 6.842  ثٕىد اٌفرضيخ اٌراثؼخ ِجزّؼخ

 %84جّيغ االخزجبراد رّذ ػٕذ درجخ ِؼٕىيخ 

 1.685هي  (100-1)% ودرجبد دريخ 84اٌّجذوٌخ ػٕذ  Tليّخ 

 1.96% هي 84اٌّجذوٌخ ػٕذ  Zليّخ 
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نػد بعضػهـ اآلخػر وع ،بحػا عضػاا هيئػة التػدريس آخػر األأروحة الدكتوراة قد تشػكؿ عنػد بعػض طأف إ
عػف البحػػ   البعػػدتػػدريس لمهػارة وعػادة البحػػ  العممػ  َسػَبُبهما مػت ؾ عضػػو هيئػة الإفعػدـ  ،ال البدايػػةإمػا هػ  
 .  وبيف البح  العمم مما يزيد مف الفجوة بين ،تخصص دوات  ومتابعت  لممستجد ف  مجاؿ أفكارل و ألتتاادـ 

 :اختبار المجموعة الثانية من الفرضيات .4.1.1

تعػود  ومعوقاتػ دراسة مدى وجػود فروقػا  فػ  النشػاط البحثػ  لس إتهدؼ المجموعة الثانية مف الفرضيا  
ممثمػة فػ  اختبػار تػـ اسػتخداـ كػؿ مػف االختبػارا  المعمميػة  ،لمحصوؿ عمس نتائج دقياػة ،لممتغيرا  الشخصية

واالختبػػػارا  غيػػػر المعمميػػػة ممثمػػػة فػػػ  اختبػػػار  (One Way ANOVA)يف لمعيػػػار واحػػػد تحميػػػؿ التبػػػا
(Kruskal-Wallis Test)  كثػر مػف مجمػوعتيف ألػس قيػاس مػدى وجػود اخت فػا  جوهريػة بػيف إالذي يهدؼ

 فيما يم  اختبار لهذل الفرضيا : ،مف الفئا 

 الفرضية الخامسة

لممتغيػػرا  الشخصػػية  تعػػزىز فػػ  النشػػاط البحثػػ  فحػػص مػػدى وجػػود تمػػايلػػس إتهػػدؼ هػػذل الفرضػػية  
نػػا  مػػف البػػاحثيف فػػ  تمػػايز الػػذكور واإل حػػوؿ ،(00الجػػدوؿ رقػػـ )فػػ  لنتػػائج كمػػا هػػ  وقػػد ظهػػر  ا ،لمبػػاحثيف

عػػدـ وجػػود ( 00أظهػػر  االختبػػارا  المعمميػػة وغيػػر المعمميػػة الػػواردة فػػ  الجػػدوؿ رقػػـ ) نشػػاط البحػػ  العممػػ 
 .يعزى لمتغير الجنسمس وجود اخت ؼ ف  نشاط البح  العمم  عحصائية إمؤشرا  ذا  داللة 

تسػػاوي متوسػػط  تفتػػرض فػػ  هػػذا البنػػدالفرضػػية العدميػػة فػػجف  تػػأثير متغيػػر العمػػر فػػ  النشػػاط البحثػػ أمػػا عػػف 
 الت  يمكف التعبير عنها رياضيًا كما يم : ربعةالنشاط البحث  لدى فئا  العمر األ

43210 :  H

 

43211 :  H 
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 ( نتبئج اختببر انفرضٍت انخبمست11رلم ) جذولان

 اٌّزغير اٌشخصي

 االخزجبر غير اٌّؼٍّيخ  االخزجبر اٌّؼٍّي 

 One Way ANOVA  Kruskal-Wallis 

  ثذبس إٌّشىرحاأل 
ثذبس ثّؤرّراد أ

 ػٍّيخ
 

دضىر ِؤرّراد 

 ػٍّيخ
  إٌّشىرحثذبس األ 

ثذبس ثّؤرّراد أ

 ػٍّيخ
 

ضىر ِؤرّراد د

 ػٍّيخ

 F-test  F-test  F-test  Chi
2
  Chi

2
  Chi

2
 

 (p-value)  (p-value)  (p-value)  (p-value)  (p-value)  (p-value) 

 اٌجٕص
 2.066  0.831  0.276  1.508  0.418  0.076 

 (0.154)  (0.364)  (0.600)  (0.219)  (0.518)  (0.783) 

 اٌؼّر
 7.022  4.861  2.188  17.801  9.078  4.683 

 (0.000)  (0.003)  (0.094)  (0.000)  (0.028)  (0.197) 

 اٌررجخ األوبديّيخ
 31.191  19.919  4.927  38.395  36.697  6.148 

 (0.000)  (0.000)  (0.003)  (0.000)  (0.000)  (0.105) 

 اٌزخصص اٌؼٍّي
 0.515  0.828  1.290  12.656  7.212  3.323 

 (0.821)  (0.567)  (0.264)  (0.081)  (0.407)  (0.854) 

 ِىبْ اٌؼًّ
 0.331  0.299  0.350  1.794  0.650  1.804 

 (0.857)  (0.878)  (0.844)  (0.774)  (0.957)  (0.772) 

 اٌذوٌخ
 1.580  1.862  0.450  15.279  15.579  5.105 

 (0.134)  (0.069)  (0.904)  (0.054)  (0.049)  (0.746) 

 اٌرارت األضبضي
 5.163  15.476  4.129  17.336  16.456  16.316 

 (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.004)  (0.006)  (0.006) 
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ذ ؛ إنتػػائج االختبػػارا  المعمميػػة وغيػػر المعمميػػة قػػد جػػاا  متوافاػػة أف( ي حػػظ 00مػػف الجػػدوؿ رقػػـ )
بحػا  بمػؤتمرا  أو % لممتغيػرا  التابعػة )االبحػا  المنشػورة، 4ميهما كان  أقؿ مف لك (p-value)ظهر  أف أ

ولػػـ تكػػف كػػذلؾ لممتغيػػر )حضػػور المػػؤتمرا  العمميػة( ممػػا يعنػػ  رفػػض الفرضػػية العدميػػة لهمػػا وقبػػوؿ  ،عمميػة(
الت  ( 2-0)كثر تفصي  يمكف النظر لمم حؽ أولنتائج  ،غير العمر يؤثر ف  النشاط البحث البديمة مف أف مت

عدد ( والخاص بماارنة 0مف الممحؽ رقـ )تعط  ماارنة ف  النشاط البحث  تبعًا لبعض المتغيرا  الشخصية. 
 ذا اشػػارة كػػاف (mean difference)متوسػػط التمػػايز البحػػو  المنشػػورة وفاػػًا لمتغيػػرا  شخصػػية ي حػػظ أف 

ف  النشاط البحثػ   لمعمر دورف ألس إما يشير م ،لفئا  العمر الصغيرة ماارنة باألكبرحصائية إداللة و سالبة 
عػزوؼ لس إتؤشر وه  مؤشرا   ،األكبر سنًا أكثر نشاطاً  الباحثوفوقد كاف  ،المتمثؿ ف  نشاط النشر العمم 

تاديـ المتمثؿ ف  نشاط النشر ونفس الشئ يااؿ بالنسبة لمتغير  عف البح  العمم الفئا  الشابة مف الباحثيف 
نشػػػاط تمػػايزًا فػػ  فمػػـ يظهػػػر ( 2أمػػا الممحػػػؽ رقػػـ ) (1  العمميػػػة كمػػا يظهػػر الممحػػػؽ رقػػـ )أوراؽ فػػ  المػػؤتمرا

 حضور المؤتمرا  العممية يعزى لمتغير العمر.

 يظهػػر أف( 00الجػػدوؿ رقػػـ )فػػجف  تبعػػًا لمرتبػػة األكاديميػػة البحثػػ  تمػػايز البػػاحثيف فػػ  النشػػاطأمػػا عػػف 
المعبر عن  بنشػاط النشػر العممػ  فػ  المجػ   العمميػة عمم  ف  نشاط البح  ال يؤثرمتغير الرتبة االكاديمية 

فالرتػػػػ   أيػػػػد ذلػػػػؾ كػػػػؿ مػػػػف االختبػػػػارا  المعمميػػػػة وغيػػػػر المعمميػػػػة،وقػػػػد  ،وراؽ عمميػػػػة فػػػػ  المػػػػؤتمرا أوتاػػػػديـ 
ف هػذا التمػايز أال إ(. 2-0كمػا تظهػر الم حػؽ ) نشاطًا ف  البح  العممػ  مػف دونهػاكاديمية األعمس أكثر األ

كثػػر نشػػاطًا فػػ  البحػػ  عمػػس هػػ  األكاديميػػة األف تكػػوف الرتػػ  األأمػػف الطبيعػػ  إذ أف  ؛معنػػس اذقػػد ال يكػػوف 
وهػػذا حصػػائية إداللػػة  ذا لػػـ تكػػف  مكػػاف العمػػؿ، والدولػػةو التخصػػص العممػػ ،  أف متغيػػرا : ي حػػظ ،العممػػ 
ًا لمكػػاف عممهػػـ وال تبعػػ عضػػاا هيئػػة التػػدريس ال يتمػػايزوف بالبحػػ  العممػػ  تبعػػًا لتخصصػػاتهـألػػس أف إيشػػير 

 متسػػاووفقطػػاع التعمػػيـ العػػال   فػػ  غيػػر العػػامميفهميػػة أو حتػػس والخاصػػة واألبالجامعػػا  الحكوميػػة  فالعػػامموف
 لمدولة الت  يعمؿ بها الباح .ف  نشاط البح  العمم ، وكذلؾ األمر بالنسبة 
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لػذا تػـ اسػتخداـ  ؛تغيػر متصػؿمف بيف المتغيػرا  الشخصػية مساس ( هو الوحيد متغير )الرات  األ إف
نشػاط البحػ  العممػ  تعػزى فػ   ا لفحػص مػدى وجػود اخت فػ (One Way ANOVA) االختبػار المعممػ 

تػػػـ لػػػذا  ،(Kruskal-Wallis)النتػػػائج باالختبػػػار غيػػػر المعممػػػ  لهػػػذا المتغيػػػر، وقػػػد كػػػاف مػػػف المتعػػػذر تأكيػػػد 
  (recode into different variables)سػتخداـ األداة اب )رتبيػًا( هػذا المتغيػر الػس متغيػر منفصػؿ تحويػؿ
ساسػ ( )الراتػ  األ متغيػرف أ( 00يظهػر الجػدوؿ رقػـ ). (Kruskal-Wallis)مكف استخداـ االختبار أوبهذا 
 لمباحػ ساسػ  ف الراتػ  األألس إوهذا يشير  ،ف  كؿ مف االختبار المعمم  وغير المعمم حصائيا إ مهماً كاف 

الػذيف  فالبػاحثوف ؛يجػاب إهو  األثرهذا  عف الاوؿ أفّ  وغن    ،شاط العمم الدافعية نحو النهاما ف  يمع  دورًا 
ف معممػػػا  االختبػػػاريف أويؤكػػػد ذلػػػؾ  ،فػػػ  مجػػػاؿ البحػػػ  العممػػػ  كثػػػر نشػػػاطاً أ يتااضػػػوف رواتػػػ  أعمػػػس كػػػانوا

(Chi
2
, F-test) موجبت  الداللة كانتا. 

 :الفرضية السادسة

، مف هػذا الجػدوؿ ي حػظ المعمم  لمفرضية السادسةاالختبار المعمم  وغير ( 01يظهر الجدوؿ رقـ )
ف إ :لػذا يمكػف الاػوؿ ؛نػا  فػ  مػدى مػواجهتهـ لمعوقػا  البحػ  العممػ عدـ اخت ؼ البػاحثيف الػذكور عػف اإل

الفئػا  ( أف 01رقػـ )كػذلؾ فاػد أظهػر الجػدوؿ  ،هذا الشػأفبتمؾ المعوقا  وال يوجد تمييز بينهما يواج   كميهما
متغيػر ف أغيػر المعوقػا  لمبحػ  العممػ  المتعماػة منهػا بالمعمومػا  وجهػة العمػؿ،  ذا اج  جميعها تو العمرية 

العمر يمع  دورًا ف  مدى مواجهة الباح  لمعوقا  البح  العمم  المتعماة بججرااا  النشر حي  كاف متغيػر 
عػف أي مية، ولمبحػ  جرااا  النشر" ذا داللة احصائية ف  كؿ مف االختبارا  المعممية وغير المعمإ"معوقا  

أف  (5ن حػػظ مػػػف الممحػػؽ رقػػػـ )هػػذل الفئػػػا  التػػ  تواجػػػ  معوقػػا  البحػػػ  العممػػ  المتعماػػػة بػػججرااا  النشػػػر 
 31-21عامػػًا" ماارنػػة مػػ  الفئػػا  "مػػف  21لمفئػػة العمريػػة "أقػػؿ مػػف  (mean difference)متوسػػط التمػػايز 

ج  ه  الت  تواؿ ف الفئا  العمرية االقُ أا يعن  مم ،داللة احصائيةذا  كان  سالبة و عامًا"  41-31عامًا و 
عامػًا"  31-21كثر مف غيرها مف الفئا  العمرية وكذلؾ الفئػة العمريػة "مػف مشك   تتعمؽ بججرااا  النشر أ

 ،هػػـ دوف حممػػة الػػدكتوراة ممػػفبحاثػػًا أفػػبعض المجػ   العربيػػة ال تابػػؿ عامػػًا"  41ماارنػة مػػ  الفئػػة "أكثػػر مػػف 
 قؿ.ئا  العمرية األوهـ غالبًا الف
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 ( نتبئج اختببر انفرضٍت انسبدست11رلم ) جذولان

 اٌّزغير اٌشخصي

 االخزجبر غير اٌّؼٍّي  االخزجبر اٌّؼٍّي 

 One Way ANOVA  Kruskal-Wallis 

 
ِؼىلبد 

 اٌّؼٍىِبد
 

ِؼىلبد جهخ 

 اٌؼًّ
 

ِؼىلبد 

 جراءاد إٌشرإ
 

ِؼىلبد رزؼٍك 

 ثبٌجبدش
 

ِؼىلبد 

 اٌّؼٍىِبد
 

ىلبد جهخ ِؼ

 اٌؼًّ
 

ِؼىلبد 

 جراءاد إٌشرإ
 

ِؼىلبد رزؼٍك 

 ثبٌجبدش

 F-test  F-test  F-test  F-test  Chi
2
  Chi

2
  Chi

2
  Chi

2
 

 (p-value)  (p-value)  (p-value)  (p-value)  (p-value)  (p-value)  (p-value)  (p-value) 

 اٌجٕص
 0.481  0.063  3.307  0.884  0.175  0.542  3.173  0.350 

 (0.490)  (0.802)  (0.072)  (0.349)  (0.676)  (0.462)  (0.075)  (0.554) 

 اٌؼّر
 1.783  1.586  4.093  0.671  5.835  3.872  11.133  2.316 

 (0.156)  (0.198)  (0.009)  (0.572)  (0.120)  (0.276)  (0.011)  (0.509) 

 اٌررجخ األوبديّيخ
 1.624  0.571  1.418  0.298  5.690  1.046  2.908  0.532 

 (0.189)  (0.635)  (0.242)  (0.827)  (0.128)  (0.790)  (0.406)  (0.912) 

 اٌزخصص اٌؼٍّي
 0.441  2.997  2.692  0.782  3.635  20.411  17.856  6.431 

 (0.874)  (0.007)  (0.014)  (0.604)  (0.821)  (0.005)  (0.013)  (0.490) 

 ِىبْ اٌؼًّ
 0.870  1.920  1.646  0.469  3.113  6.154  7.348  2.363 

 (0.485)  (0.114)  (0.169)  (0.758)  (0.539)  (0.188)  (0.119)  (0.669) 

 اٌذوٌخ
 0.719  1.173  1.811  0.392  7.204  9.777  15.700  5.017 

 (0.690)  (0.323)  (0.078)  (0.936)  (0.616)  (0.369)  (0.073)  (0.833) 

 اٌرارت األضبضي
 1.277  0.582  0.627  1.216  5.344  2.409  1.697  1.192 

 (0.271)  (0.949)  (0.921)  (0.317)  (0.148)  (0.492)  (0.638)  (0.755) 
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لمعوقػػا  البحػػ  خت ؼ البػػاحثيف مػػف حيػػ  رتبػػتهـ األكاديميػػة فػػ  مػػدى مػػواجهتهـ اأمػػا مػػا يتعمػػؽ بػػ
-Kruskal)المعممػػػ  واختبػػػار  (One Way ANOVA)اختبػػػار  أف (01العممػػػ  يظهػػػر الجػػػدوؿ رقػػػـ )

Wallis)  عػزى لمتغيػر يحصػائية فػ  معوقػا  البحػ  العممػ  إداللػة  ذياخػت ؼ  أيغير المعمم  لػـ يظهػرا
 ،وبجهػة العمػؿ ،بالمعمومػا فجمي  الباحثيف عمس اخػت ؼ رتػبهـ يواجهػوف مشػك   تتعمػؽ  ،الرتبة األكاديمية

وعنػػػد البحػػػ  عػػػف مػػػدى اخػػػت ؼ البػػػاحثيف فػػػ   ،نفسػػػهـأخػػػرى تتعمػػػؽ بالبػػػاحثيف أو  ،جػػػرااا  النشػػػرإوبتعاػػػد 
تعػػػرض ف هنػػػاؾ اخت فػػػًا فػػػ  مػػػدى أمػػػواجهتهـ لمعوقػػػا  البحػػػ  العممػػػ  تبعػػػًا لتخصصػػػاتهـ يظهػػػر الجػػػدوؿ 

وقد أيػد هػذل  ،اا  النشر تعزى لمتخصص العمم جراا  الباحثيف لمعوقا  البح  العمم  المتعماة بجهة العمؿ و 
تفصػيً  يظهػر الممحػؽ رقػـ  أكثػر ولمحصػوؿ عمػس نتػائجغيػر المعمميػة، النتيجة كػؿ مػف االختبػارا  المعمميػة و 

مػ  معوقػا  البحػ  العممػ  المتعماػة  لمتخصصػا  العمميػةماارنًا  (mean difference)متوسط التمايز ( 4)
األقؿ تعرضػًا لممعوقػا   ه لس أف السمة الماارنة إحصائية إالسالبة ل  م  داللة  وتشير االشارة بجهة العمؿ،

دارة االعمػػاؿ، هػػ  األقػػؿ تعرضػػًا وا  ف تخصصػػا : المحاسػػبة، أأظهػػر  هػػذل النتػػائج  إذ ؛مػػف السػػما  األخػػرى
دورها أقػؿ دارة المالية واالقتصاد التػ  كانػ  بػتخصصا  اإللمعوقا  البح  العمم  المتعماة بجهة العمؿ مف 

ف البػػػػاحثيف أ - كػػػػذلؾ –فيظهػػػر ( 5. أمػػػا الممحػػػػؽ رقػػػػـ )تعرضػػػًا لممعوقػػػػا  مػػػػف تخصػػػص العمػػػػوـ المصػػػػرفية
لمعوقػػػػا  البحػػػػ  العممػػػػ  المتعماػػػػة بػػػػججرااا  النشػػػػر مػػػػف ذوي  ةقػػػػؿ عرضػػػػأبالمحاسػػػػبة كػػػػانوا  المتخصصػػػػيف

األعمػػاؿ  رةإدا تخصصػػيف فػػ وأف الم ،داريػػةاالقتصػػاد، ونظػػـ المعمومػػا  اإلو دارة الماليػػة، االختصػػاص فػػ  اإل
  المالية. اإلدارة المتخصصيف ف قؿ عرضة لها مف أ كانوا

( 01ساسػػ ( فػػ  الجػػدوؿ رقػػـ )الدولػػة، والراتػػ  األو بػػالنظر لبايػػة المتغيػػرا  الشخصػػية )مكػػاف العمػػؿ، 
ف بغػض فجميػ  البػاحثي ،ي حظ عدـ وجود اخت فا  ف  معوقا  البحػ  العممػ  األربعػة تبعػًا لهػذل المتغيػرا 

أو مف يعمموف خارج النطاؽ االكاديم   ،همية أو خاصةأو أالنظر عف مكاف عممهـ سواا ف  جامعة حكومية 
ف العامميف ف  الجامعا  الحكوميػة أقػؿ أ( أظهر 4لممعوقا  ذاتها عمس الرغـ مف أف الممحؽ رقـ )يتعرضوف 

فاػػػد أظهػػػر   النتيجػػة ال يمكػػػف تعميمهػػا،ف هػػػذل أال إ ،تعرضػػًا لمعوقػػػا  البحػػ  العممػػػ  المتعماػػة بجهػػػة العمػػؿ
: المكافػػػػ   الماليػػػػة، الرضػػػػا الػػػػوظيف عناصػػػػر  عػػػػدـ وجػػػػود فروقػػػػا  فػػػػ ( 1117دراسػػػػة )الحسػػػػيف والعكػػػػش، 

الجامعػا  بػيف العػامميف فػ   المنػاخ األكػاديم ، والخػدما  االجتماعيػةو والبح  العممػ ،  ،داريةجرااا  اإلاإلو 
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أمػا الراتػ   ،ز بيف البمداف فيما يتعمػؽ بمواجهػة باحثيهػا لهػذل المعوقػا كذلؾ ال يوجد تماي الحكومية والخاصة،
نػ  لػـ يكػف أاال  ،كما رأينػا فػ  الفرضػية السػاباة ،ساس  فعمس الرغـ مف أف ل  دورًا ف  نشاط البح  العمم األ

هػػة و جأكانػػ  معوقػػا  تتعمػػؽ بالمعمومػػا  أفػػ  اخػػت ؼ المعوقػػا  التػػ  يتعػػرض لهػػا الباحػػ  سػػواًا  لػػ  دور
فػػػ  التخفيػػػؼ مػػػف معوقػػػا  البحػػػ  العممػػػ  المتعماػػػة  دور لمراتػػػ  وبػػػالطب  لػػػـ يكػػػف ،و معوقػػػا  النشػػػرأالعمػػػؿ 

 بالباح  ذات . 

 مناقشة النتائج والتوصيات .5

ربعػة أوقػد اقترحػ   ،داريػة والماليػةلػس اسػتط ع واقػ  البحػ  العممػ  فػ  العمػـو اإلإالدراسة الحاليػة هدف  
الباحثيف فػ  هميتها مف وجة نظر ألس اختبار مدى إحو  ف  هذا المجاؿ وسع  معوقا  تحوؿ دوف تادـ الب

لتحايػؽ هػذل األهػداؼ وجػاا  نتائجهػا ، وقػد اسػتخدم  االختبػارا  المعمميػة وغيػر المعمميػة الجامعا  العربيػة
 :والتوصيا  الت  تبنس عميها لس حد يمكف مع  الحدي  عف النتائج التاليةإمتوافاة 

دارية والمالية قد شكؿ عائاًا ناص البيانا  والمعموما  الت  تبنس عميها البحو  اإلف أوجد  الدراسة  . أ
بيانػػا  قديمػػة أو حتػػس بيانػػا  وهميػػة فػػ  بعػػض لػػس اسػػتخداـ إممػػا دفػػ  البػػاحثيف  ،مػػاـ تاػػدمهاأحايايػػًا 

والجهػا   قواعد البيانػا  العربيػة كاألسػواؽ الماليػة الجها  المسؤولة عف لذا توص  الدراسة ؛حيافاأل
المجػػػ   العمميػػػة وصػػػ  تالبيانػػػا  والمعمومػػػا ، كمػػا سػػػبؿ حصػػػوؿ البػػاحثيف عمػػػس الحكوميػػة بتػػػذليؿ 

التأكػػد مػػف و  اتتاػػادـ معموماتهػػ لػػئ  ؛البحػػو  فػػ  هػػذا المجػػاؿ والتعجيػػؿ بنشػػر جػػرااا  النشػػرإبتفعيػػؿ 
مػف هػذل البيانػا  لنسػخة  عبػر تػوفير الباحػ تبنػس عميهػا الدراسػا  محػؿ التايػيـ صحة البيانػا  التػ  
 لهيئة تحرير المجمة.

جنهػػػاؾ الباحػػػ  ف ،داريػػػة والماليػػػةالحػػػد مػػػف تاػػػدـ البحػػػو  اإللعبػػػ  جهػػػة عمػػػؿ الباحػػػ  دورًا مهمػػػًا فػػػ   .  
وعػػدـ تػػوفير البيئػػة الم ئمػػة لمبحػػ  وغيػػا  الحػػوافز داريػػة والراتػػ  المػػنخفض عبػػاا التدريسػػية واإلباأل

الجهػا   الدراسػة وصػ تتادـ البحو  ف  هذا المجػاؿ؛ لػذا كمها شكم  عوائؽ أماـ  ،المادية والمعنوية
لػػػزاـ الجامعػػػا  ا  بػػػالنظر لهػػػذل المعوقػػػا  و كػػػوزارا  التعمػػػيـ العػػػال   ،لعمػػػؿ الجامعػػػا  العربيػػػةالمنظمػػػة 

العمػؿ البحثػ  ل سػتاذ  باحتسػا  الدراسػة وصػ نكمػا  ،بتذليمها عمً  عمػس تاػدـ مسػيرة البحػ  العممػ 



 2133، 292-257، ص. 2، العدد 31األردنية للعلوم التطبيقية: سلسلة العلوم اإلنسانية،     المجلد المجلة 

30 

 

جػػػازا  التفػػػرغ إوبمػػػن   وربػػػط الزيػػػادة السػػػنوية بالنشػػػاط البحثػػػ ، ،يسػػػ الجػػػامع  ضػػػمف النصػػػا  التدر 
 .لمباحثيف والمعنويةوزيادة الحوافز المادية  ،العمم 

جػػػرااا  النشػػػر إ افػػػبط ،هيئػػػا  النشػػػر العممػػػ معوقػػػا  البحػػػ  العممػػػ  تمثمػػػ  فػػػ  البعػػػد الثالػػػ  فػػػ   .  
ئاًا اماـ تاػدـ البحػو  فػ  المجػاؿ وغيرها شكم  عاواالكتفاا بردود رفض دوف بياف لألسبا  وتعادها 

تشػجي  مػ  ومراجعػة سياسػاتها هيئا  النشر بتذليؿ تمػؾ العابػا  لذا توص  الدراسة  ؛داري والمال اإل
البحو  الميدانية المستندة لمنظريػا  العمميػة الصػحيحة وتخصػيص أعػداد خاصػة لموضػوعا  بحثيػة 

 ف  حاؿ معيف تجسد مبدأ التراكـ ف  المعرفة.

وربػط البحػ  بالترقيػة مهػارة وعػادة البحػ  العممػ  فغيػا   ،تعمػؽ بالباحػ يمػا  هػوالمعوقا   خر هذلآ .  
كػػأف  ،بحػػا عػػداد األإوغيػػا  البعػػد الػػواقع  فػػ  األكاديميػػة أو التوظيػػؼ غيػػر السػػميـ ألدوا  البحػػ  

رى ، كمػا يػيدرس البح  ظاهرة معادة وتوزع اسػتبانة عمػس العػامميف والمػوظفيف العػادييف فػ  الشػركا 
هػػذا المسػػتوى المتمثػػؿ  ،خ قػػ  فػػ  الممارسػػا  البحثيػػةممسػػتوى األل اً أف هنػػاؾ تغييبػػ( 1101)الرشػػيد، 
العمميػػة  ا توجػػ  الباحػػ  وتمكنػػ  مػػف تحايػػؽ االسػػهام أفهػػداؼ السػػامية التػػ  مػػف المفتػػرض فػػ  األ
أمػػاـ تاػػدـ كػػؿ هػػذل العوامػػؿ شػػكم  عائاػػًا  ،مػػ  غيػػا  الحػػس الناػػدي والتاييمػػ  لػػدى البػػاحثيف المرجػػوة

لجػاف الجامعػا  بتػذليؿ هػذل المشػك   مػف خػ ؿ عاػد  توصػ  الدراسػةلػذا  ؛دارية والماليػةالبحو  اإل
مػػ  شػػيوع ثاافػػة البحػػ  العممػػ  و  تبػػادؿ الخبػػرا  أمػػً  فػػ عضػػاا هيئػػة التػػدريس أبػػيف بحثيػػة مشػػتركة 

 الت  تدعـ هذا االتجال.تنظيـ الماااا  المشتركة والحوارا  

راتػػ  وال الرتبػػة األكاديميػة،و لمتغيػػرا : العمػر، لدراسػػة تمػايزًا فػػ  النشػاط البحثػػ  يعػزى أظهػر  نتػائج ا . ج
نػا  فػ  العممػ ، بينمػا لػـ يتمػايز الػذكور واإل أثر موج  ف  نشاط البح  لها جميعهاً ، كاف األساس 

لػػـ يتمػػايز البػػاحثوف فػػ  البحػػ  العممػػ  حسػػ  تخصصػػاتهـ ومكػػاف عممهػػـ وكػػذلؾ  ،نشػػاطهـ البحثػػ 
عمػػس البحػػ  العممػػ  مػػف بتشػػجي  الفئػػا  العمريػػة األقػؿ  الدراسػػةتوصػ  لػػذا  ؛دولػة التػػ  ينتمػػوف لهػػاوال

 .عاد الدورا  المتخصصة ومنحهـ المكاف   التشجيعيةخ ؿ 
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فاػػد أظهػػر   ،تبعػػًا لسػػماتهـ الشخصػػيةتمػػايز البػػاحثيف فػػ  تعرضػػهـ لمعوقػػا  البحػػ  العممػػ  أمػػا عػػف  . ح
وكػػذلؾ فػػجف جميػػ  البػػاحثيف  لممعوقػػا  ذاتهػػا،يتعرضػػوف  فف البػػاحثيأف كػػ  الجنسػػيف مػػنتػػائج الدراسػػة 

يتعرضػػوف  ، ومكػػاف العمػػؿ، والدولػػة، والراتػػ  األساسػػ والرتػػ  األكاديميػػة مػػف مختمػػؼ الفئػػا  العمريػػة
نهػػـ أوال يوجػػد تمػػايز بيػػنهـ فػػ  مػػدى تعرضػػهـ لتمػػؾ المعوقػػا ، غيػػر  ،ذاتهػػا لمعوقػػا  البحػػ  العممػػ 

 جهتـ لمعوقا  البح  العمم  تبعًا لتخصصاتهـ األكاديمية.ف  موايتمايزوف بينهـ 

أظهػػػر البحػػػ  أف غالبيػػػة المعوقػػػا  تنظيميػػػة إداريػػػة، وال بػػػد مػػػف إجػػػراا المزيػػػد مػػػف الدراسػػػا  لبحػػػ   . خ
دارية وغيرها مف األسبا  األخرى لتدن  واق  البح  العمم  والعمؿ عمس كشؼ معوقات  ف  العمـو اإل

 المجاال .

دخػػاؿ متغيػرا  إضػافية فػػ  األبحػا  المسػػتابمية مثػؿ المحسػوبية، وهػػ  مػف مظػػاهر توصػ  الدراسػة بج . د
  والجامعا  وميداف البح  العمم  بشكؿ خاص. ،الفساد اإلداري ف  دولنا العربية بشكؿ عاـ
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 متغٍراث انشخصٍت:ث انمنشىرة وفمبً نبعض انننشبط انبحج انعهمً انمتعهك بعذد انبحى Multiple Comparisons ( انممبرنبث انمتعذدة1مهحك رلم )

 اٌّزغيراد اٌّطزمٍخ9 اٌطّبد اٌشخصيخ
  االخزجبراد اٌّمبرٔخ

 اٌّزغيراد اٌّطزمٍخ9 اٌطّبد اٌشخصيخ
 االخزجبراد اٌّمبرٔخ

LSD Test  LSD Test 

 (Jخري )ألاٌطّبد ا (Iاٌطّخ اٌّمبرٔخ )

Mean 

Difference 

(I-J) 

p-value  ٔاٌطّخ اٌّمبر( خI) اٌطّبد األ( خريJ) 

Mean 

Difference 

(I-J) 

p-value 

 اٌؼّر

 ػبِب   21ألً ِٓ 

  0.855 0.619 ػبِب   21-31ِٓ 

اٌزخصص 

 اٌؼٍّي

 اٌّذبضجخ

 0.372 3.287 ػّبياأل إدارح

 0.510 3.276- ِبٌيخ إدارح  0.181 4.731- ػبِب   31-41ِٓ 

 0.883 0.776- الزصبد  0.001 12.819- ػبِب   41أوضر ِٓ 

 ػبِب   21-31ِٓ 
 0.251 5.724 ػٍىَ ِصرفيخ  0.039 5.350- ػبِب   31-41ِٓ 

 0.501 2.815 داريخإٔظُ ِؼٍىِبد   0.000 13.438- ػبِب   41أوضر ِٓ 

 0.425 4.224 رطىيك  0.013 8.088- ػبِب   41أوضر ِٓ  ػبِب   31-41ِٓ 

اٌررجخ 

 األوبديّيخ

 ِذبضر

  0.064 3.559- ػذضزبر ِطبأ

 ادارح االػّبي

 0.221 6.563- دارح ِبٌيخإ

 0.472 4.063- الزصبد  0.000 10.197- ِشبرنضزبر أ

 0.648 2.438 ػٍىَ ِصرفيخ  0.000 29.141- دوزىرضزبر أ

 اضزبر ِطبػذ
 0.919 0.472- داريخإٔظُ ِؼٍىِبد   0.016 6.638- ِشبرنضزبر أ

 0.868 0.938 رطىيك  0.000 25.582- دوزىرضزبر أ

  0.000 18.944- دوزىرضزبر أ اضزبر ِشبرن

 ادارح ِبٌيخ

 0.703 2.500 الزصبد

ِىبْ 

 اٌؼًّ

 جبِؼخ دىىِيخ

 0.155 9.000 ػٍىَ ِصرفيخ  0.656 1.358 جبِؼخ أهٍيخ

 0.287 6.091 داريخإٔظُ ِؼٍىِبد   0.380 2.740 جبِؼخ خبصخ

 0.254 7.500 رطىيك  0.858 1.282 خوظيفخ دىىِي

  0.380 7.615 وظيفخ خبصخ

 الزصبد

 0.323 6.500 ػٍىَ ِصرفيخ

 جبِؼخ أهٍيخ

 0.549 3.591 داريخإٔظُ ِؼٍىِبد   0.632 1.382 جبِؼخ خبصخ

 0.463 5.000 رطىيك  0.991 0.076- وظيفخ دىىِيخ

  0.466 6.257 وظيفخ خبصخ
 ػٍىَ ِصرفيخ

 0.610 2.909- داريخإظُ ِؼٍىِبد ٔ

 جبِؼخ خبصخ
 0.819 1.500- رطىيك  0.838 1.458- وظيفخ دىىِيخ

  0.571 4.875 وظيفخ خبصخ
 0.814 1.409 رطىيك ٔظُ ِؼٍىِبد

  0.557 6.333 وظيفخ خبصخ وظيفخ دىىِيخ
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 متغٍراث انشخصٍت:وفمبً نبعض ان بعذد األوراق انعهمٍت انممذمت فً مؤتمراثنبحج انعهمً انمتعهك ننشبط ا Multiple Comparisons ( انممبرنبث انمتعذدة1مهحك رلم )

 اٌّزغيراد اٌّطزمٍخ9 اٌطّبد اٌشخصيخ
  االخزجبراد اٌّمبرٔخ

 اٌّزغيراد اٌّطزمٍخ9 اٌطّبد اٌشخصيخ
 االخزجبراد اٌّمبرٔخ

LSD Test  LSD Test 

 (J) خرياٌطّبد األ (Iاٌطّخ اٌّمبرٔخ )

Mean 

Difference 

(I-J) 

p-value  ( اٌطّخ اٌّمبرٔخI) اٌطّبد األ( خريJ) 

Mean 

Difference 

(I-J) 

p-value 

 اٌؼّر

 ػبِب   21ألً ِٓ 

  0.964 0.137 ػبِب   21-31ِٓ 

اٌزخصص 

 اٌؼٍّي

 اٌّذبضجخ

 0.658 1.412 ادارح االػّبي

 0.053 8.419- ادارح ِبٌيخ  0.514 2.090- ػبِب   31-41ِٓ 

 0.932 0.391 الزصبد  0.005 10.068- ػبِب   41أوضر ِٓ 

 ػبِب   21-31ِٓ 
 0.714 1.581 ػٍىَ ِصرفيخ  0.342 2.227- ػبِب   31-41ِٓ 

 0.806 0.924 ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.000 10.204- ػبِب   41أوضر ِٓ 

 0.554 2.724 كرطىي  0.008 7.978- ػبِب   41أوضر ِٓ  ػبِب   31-41ِٓ 

اٌررجخ 

 األوبديّيخ

 ِذبضر

  0.378 1.634- ِطبػذضزبر أ

 ادارح االػّبي

 0.036 9.830- ادارح ِبٌيخ

 0.835 1.021- الزصبد  0.010 7.129- ِشبرنضزبر أ

 0.971 0.170 ػٍىَ ِصرفيخ  0.000 22.212- دوزىرضزبر أ

 اضزبر ِطبػذ
 0.906 0.488- ُ ِؼٍىِبد اداريخٔظ  0.038 5.494- ِشبرنضزبر أ

 0.789 1.313 رطىيك  0.000 20.578- دوزىرضزبر أ

  0.000 15.083- دوزىرضزبر أ اضزبر ِشبرن

 ادارح ِبٌيخ

 0.125 8.810 الزصبد

ِىبْ 

 اٌؼًّ

 جبِؼخ دىىِيخ

 0.070 10.000 ػٍىَ ِصرفيخ  0.769 0.791 جبِؼخ أهٍيخ

 0.067 9.343 ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.315 2.787 جبِؼخ خبصخ

 0.053 11.143 رطىيك  0.783 1.744 وظيفخ دىىِيخ

  0.687 3.077 وظيفخ خبصخ

 الزصبد

 0.835 1.190 ػٍىَ ِصرفيخ

 جبِؼخ أهٍيخ

 0.920 0.533 ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.437 1.995 جبِؼخ خبصخ

 0.693 2.333 رطىيك  0.879 0.952 وظيفخ دىىِيخ

  0.762 2.286 وظيفخ خبصخ
 ػٍىَ ِصرفيخ

 0.896 0.657- ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ

 0.841 1.143 رطىيك  0.868 1.043- وظيفخ دىىِيخ جبِؼخ خبصخ
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  0.969 0.290 وظيفخ خبصخ
 0.734 1.800 رطىيك ٔظُ ِؼٍىِبد

  0.888 1.333 وظيفخ خبصخ وظيفخ دىىِيخ

 

 متغٍراث انشخصٍت:وفمبً نبعض ان بحضىر انمؤتمراث انعهمٍتننشبط انبحج انعهمً انمتعهك  Multiple Comparisons انممبرنبث انمتعذدة( 3مهحك رلم )

 اٌّزغيراد اٌّطزمٍخ9 اٌطّبد اٌشخصيخ
  االخزجبراد اٌّمبرٔخ

 اٌّزغيراد اٌّطزمٍخ9 اٌطّبد اٌشخصيخ
 االخزجبراد اٌّمبرٔخ

LSD Test  LSD Test 

 (Jاٌطّبد االخري ) (Iٌطّخ اٌّمبرٔخ )ا

Mean 

Difference 

(I-J) 

p-value  ( اٌطّخ اٌّمبرٔخI) ( اٌطّبد االخريJ) 

Mean 

Difference 

(I-J) 

p-value 

 اٌؼّر

 ػبِب   21ألً ِٓ 

  0.346 1.950- ػبِب   21-31ِٓ 

اٌزخصص 

 اٌؼٍّي

 اٌّذبضجخ

 0.667 0.879 ػّبيدارح األإ

 0.027 6.192- دارح ِبٌيخإ  0.353 2.000- ػبِب   31-41ِٓ 

 0.703 1.121- الزصبد  0.018 5.706- ػبِب   41أوضر ِٓ 

 ػبِب   21-31ِٓ 
 0.343 2.621- ػٍىَ ِصرفيخ  0.974 0.050- ػبِب   31-41ِٓ 

 0.121 3.621- داريخإٔظُ ِؼٍىِبد   0.047 3.756- ػبِب   41أوضر ِٓ 

 0.988 0.046 رطىيك  0.062 3.706- ػبِب   41ِٓ  أوضر ػبِب   31-41ِٓ 

اٌررجخ 

 األوبديّيخ

 ِذبضر

  0.633 0.679- ِطبػذضزبر أ

 االػّبي إدارح

 0.019 7.071- دارح ِبٌيخإ

 0.524 2.000- الزصبد  0.445 1.606- ِشبرنضزبر أ

 0.240 3.500- ػٍىَ ِصرفيخ  0.000 8.717- دوزىرضزبر أ

 ػذضزبر ِطبأ
 0.082 4.500- داريخإٔظُ ِؼٍىِبد   0.646 0.928- ِشبرنضزبر أ

 0.790 0.833- رطىيك  0.001 8.039- دوزىرضزبر أ

  0.011 7.111- دوزىرضزبر أ ضزبر ِشبرنأ

 ِبٌيخ إدارح

 0.166 5.071 الزصبد

ِىبْ 

 اٌؼًّ

 جبِؼخ دىىِيخ

 0.309 3.571 ػٍىَ ِصرفيخ  0.690 0.696- جبِؼخ أهٍيخ

 0.418 2.571 ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.997 0.007- جبِؼخ خبصخ

 0.089 6.238 رطىيك  0.620 2.038- وظيفخ دىىِيخ

  0.310 5.038- وظيفخ خبصخ

 الزصبد

 0.681 1.500- ػٍىَ ِصرفيخ

 جبِؼخ أهٍيخ
 0.453 2.500- ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.676 0.688 جبِؼخ خبصخ

 0.758 1.167 رطىيك  0.741 1.343- فخ دىىِيخوظي
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  0.376 4.343- وظيفخ خبصخ
 ػٍىَ ِصرفيخ

 0.752 1.000- ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ

 جبِؼخ خبصخ
 0.465 2.667 رطىيك  0.618 2.031- وظيفخ دىىِيخ

  0.307 5.031- وظيفخ خبصخ
 0.272 3.667 رطىيك ٔظُ ِؼٍىِبد

  0.626 3.000- خبصخ وظيفخ وظيفخ دىىِيخ

 

 متغٍراث انشخصٍت:وفمبً نبعض ان انمتعهمت ببنمعهىمبثانبحج انعهمً  نمعىلبث Multiple Comparisons ( انممبرنبث انمتعذدة4مهحك رلم )

 اٌّزغيراد اٌّطزمٍخ9 اٌطّبد اٌشخصيخ
  االخزجبراد اٌّمبرٔخ

 اٌّزغيراد اٌّطزمٍخ9 اٌطّبد اٌشخصيخ
 مبرٔخاالخزجبراد اٌّ

LSD Test  LSD Test 

 (Jاٌطّبد االخري ) (Iاٌطّخ اٌّمبرٔخ )

Mean 

Difference 

(I-J) 

p-value  ( اٌطّخ اٌّمبرٔخI) ( اٌطّبد االخريJ) 

Mean 

Difference 

(I-J) 

p-value 

 اٌؼّر

 ػبِب   21ألً ِٓ 

  0.452 0.144- ػبِب   21-31ِٓ 

اٌزخصص 

 اٌؼٍّي

 اٌّذبضجخ

 0.933 0.016- ػّبيدارح األإ

 0.483 0.184- ِبٌيخدارح إ  0.936 0.016- ػبِب   31-41ِٓ 

 0.184 0.373- الزصبد  0.249 0.256 ػبِب   41أوضر ِٓ 

 ػبِب   21-31ِٓ 
 0.699 0.101 ػٍىَ ِصرفيخ  0.377 0.128 ػبِب   31-41ِٓ 

 0.542 0.135- داريخإٔظُ ِؼٍىِبد   0.023 0.400 ػبِب   41أوضر ِٓ 

 0.508 0.185- رطىيك  0.138 0.272 ػبِب   41أوضر ِٓ  ػبِب   31-41ِٓ 

اٌررجخ 

 األوبديّيخ

 ِذبضر

  0.075 0.246 ضزبر ِطبػذأ

 ادارح االػّبي

 0.552 0.168- ادارح ِبٌيخ

 0.234 0.356- الزصبد  0.169 0.280 ِشبرنضزبر أ

 0.676 0.118 ػٍىَ ِصرفيخ  0.095 0.380 دوزىرضزبر أ

 ِطبػذضزبر أ
 0.628 0.118- ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.862 0.034 ِشبرنضزبر أ

 0.571 0.169- رطىيك  0.541 0.134 دوزىرضزبر أ

  0.706 0.100 دوزىرضزبر أ ِشبرنضزبر أ

 ادارح ِبٌيخ

 0.587 0.188- الزصبد

ِىبْ 

 اٌؼًّ
 جبِؼخ دىىِيخ

 0.391 0.286 ػٍىَ ِصرفيخ  0.316 0.160 جبِؼخ أهٍيخ

 0.869 0.050 داريخإٔظُ ِؼٍىِبد   0.073 0.292 جبِؼخ خبصخ

 0.998 0.001- رطىيك  0.999 0.001 وظيفخ دىىِيخ

 0.173 0.474 ػٍىَ ِصرفيخ الزصبد  0.708 0.169 وظيفخ خبصخ
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 جبِؼخ أهٍيخ

 0.452 0.238 داريخإٔظُ ِؼٍىِبد   0.376 0.133 جبِؼخ خبصخ

 0.602 0.187 رطىيك  0.667 0.159- وظيفخ دىىِيخ

  0.983 0.009 وظيفخ خبصخ
 ػٍىَ ِصرفيخ

 0.434 0.236- داريخإٔظُ ِؼٍىِبد 

 جبِؼخ خبصخ
 0.409 0.287- رطىيك  0.431 0.292- وظيفخ دىىِيخ

  0.782 0.124- وظيفخ خبصخ
 0.873 0.051- رطىيك ٔظُ ِؼٍىِبد

  0.764 0.168 وظيفخ خبصخ ظيفخ دىىِيخو

 

 متغٍراث انشخصٍت:وفمبً نبعض ان انمتعهمت بجهت انعممانبحج انعهمً  نمعىلبث Multiple Comparisons ( انممبرنبث انمتعذدة5مهحك رلم )

 اٌّزغيراد اٌّطزمٍخ9 اٌطّبد اٌشخصيخ
  االخزجبراد اٌّمبرٔخ

 خاٌّزغيراد اٌّطزمٍخ9 اٌطّبد اٌشخصي
 االخزجبراد اٌّمبرٔخ

LSD Test  LSD Test 

 (Jاٌطّبد االخري ) (Iاٌطّخ اٌّمبرٔخ )

Mean 

Difference 

(I-J) 

p-value  ( اٌطّخ اٌّمبرٔخI) ( اٌطّبد االخريJ) 

Mean 

Difference 

(I-J) 

p-value 

 اٌؼّر

 ػبِب   21ألً ِٓ 

  0.419 0.172- ػبِب   21-31ِٓ 

اٌزخصص 

 اٌؼٍّي

 اٌّذبضجخ

 0.773 0.057 دارح االػّبيا

 0.001 0.911- ادارح ِبٌيخ  0.508 0.146- ػبِب   31-41ِٓ 

 0.017 0.685- الزصبد  0.368 0.221 ػبِب   41أوضر ِٓ 

 ػبِب   21-31ِٓ 
 0.497 0.181 ػٍىَ ِصرفيخ  0.873 0.026 ػبِب   31-41ِٓ 

 0.128 0.343- اداريخ ٔظُ ِؼٍىِبد  0.043 0.393 ػبِب   41أوضر ِٓ 

 0.739 0.094- رطىيك  0.071 0.367 ػبِب   41أوضر ِٓ  ػبِب   31-41ِٓ 

اٌررجخ 

 األوبديّيخ

 ِذبضر

  0.381 0.135- اضزبر ِطبػذ

 ادارح االػّبي

 0.001 0.968- ادارح ِبٌيخ

 0.016 0.742- الزصبد  0.664 0.099 اضزبر ِشبرن

 0.665 0.124 ػٍىَ ِصرفيخ  0.834 0.053 اضزبر دوزىر

 اضزبر ِطبػذ
 0.109 0.399- ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.286 0.234 اضزبر ِشبرن

 0.618 0.151- رطىيك  0.444 0.189 اضزبر دوزىر

  0.878 0.046- اضزبر دوزىر اضزبر ِشبرن

 ادارح ِبٌيخ

 0.521 0.226 الزصبد

ِىبْ 

 اٌؼًّ
 جبِؼخ دىىِيخ

 0.002 1.092 ػٍىَ ِصرفيخ  0.009 0.436 يخجبِؼخ أهٍ

 0.065 0.568 ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.271 0.183 جبِؼخ خبصخ
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 0.022 0.817 رطىيك  0.316 0.386 وظيفخ دىىِيخ

  0.457 0.344 وظيفخ خبصخ

 الزصبد

 0.015 0.866 ػٍىَ ِصرفيخ

 جبِؼخ أهٍيخ

 0.286 0.342 ؼٍىِبد اداريخٔظُ ِ  0.104 0.252- جبِؼخ خبصخ

 0.107 0.591 رطىيك  0.895 0.050- وظيفخ دىىِيخ

  0.841 0.092- وظيفخ خبصخ
 ػٍىَ ِصرفيخ

 0.089 0.523- ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ

 جبِؼخ خبصخ
 0.434 0.275- رطىيك  0.595 0.202 وظيفخ دىىِيخ

  0.726 0.160 وظيفخ خبصخ
 0.438 0.248 رطىيك ٔظُ ِؼٍىِبد

  0.942 0.042- وظيفخ خبصخ وظيفخ دىىِيخ

 

 متغٍراث انشخصٍت:وفمبً نبعض ان انمتعهمت بإجراءاث اننشرانبحج انعهمً  نمعىلبث Multiple Comparisons ( انممبرنبث انمتعذدة6مهحك رلم )

 اٌّزغيراد اٌّطزمٍخ9 اٌطّبد اٌشخصيخ
  االخزجبراد اٌّمبرٔخ

 زمٍخ9 اٌطّبد اٌشخصيخاٌّزغيراد اٌّط
 االخزجبراد اٌّمبرٔخ

LSD Test  LSD Test 

 (Jاٌطّبد االخري ) (Iاٌطّخ اٌّمبرٔخ )

Mean 

Difference 

(I-J) 

p-value  ( اٌطّخ اٌّمبرٔخI) ( اٌطّبد االخريJ) 

Mean 

Difference 

(I-J) 

p-value 

 اٌؼّر

 ػبِب   21ألً ِٓ 

  0.005 0.570- ػبِب   21-31ِٓ 

ص اٌزخص

 اٌؼٍّي

 اٌّذبضجخ

 0.769 0.057- ادارح االػّبي

 0.001 0.896- ادارح ِبٌيخ  0.013 0.524- ػبِب   31-41ِٓ 

 0.030 0.614- الزصبد  0.538 0.143- ػبِب   41أوضر ِٓ 

 ػبِب   21-31ِٓ 
 0.337 0.253- ػٍىَ ِصرفيخ  0.763 0.046 ػبِب   31-41ِٓ 

 0.019 0.526- ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.020 0.427 ػبِب   41أوضر ِٓ 

 0.092 0.475- رطىيك  0.048 0.382 ػبِب   41أوضر ِٓ  ػبِب   31-41ِٓ 

اٌررجخ 

 األوبديّيخ

 ِذبضر

  0.338 0.143- اضزبر ِطبػذ

 ادارح االػّبي

 0.004 0.839- ادارح ِبٌيخ

 0.064 0.557- الزصبد  0.231 0.265 اضزبر ِشبرن

 0.489 0.196- ػٍىَ ِصرفيخ  0.690 0.098 ضزبر دوزىرا

 اضزبر ِطبػذ
 0.057 0.469- ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.056 0.407 اضزبر ِشبرن

 0.163 0.418- رطىيك  0.313 0.241 اضزبر دوزىر

 0.417 0.282 الزصبد ادارح ِبٌيخ  0.563 0.167- اضزبر دوزىر اضزبر ِشبرن
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ِىبْ 

 اٌؼًّ

 جبِؼخ دىىِيخ

 0.056 0.643 ػٍىَ ِصرفيخ  0.145 0.240 جبِؼخ أهٍيخ

 0.221 0.370 ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.472 0.120- جبِؼخ خبصخ

 0.227 0.421 رطىيك  0.416 0.315 وظيفخ دىىِيخ

  0.461 0.342 وظيفخ خبصخ

 الزصبد

 0.299 0.361 ػٍىَ ِصرفيخ

 جبِؼخ أهٍيخ

 0.780 0.088 ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.022 0.360- صخجبِؼخ خب

 0.700 0.139 رطىيك  0.845 0.075 وظيفخ دىىِيخ

  0.824 0.102 وظيفخ خبصخ
 ػٍىَ ِصرفيخ

 0.366 0.273- ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ

 جبِؼخ خبصخ
 0.522 0.222- رطىيك  0.257 0.435 وظيفخ دىىِيخ

  0.317 0.463 وظيفخ خبصخ
 0.873 0.051 رطىيك ٔظُ ِؼٍىِبد

  0.962 0.028 وظيفخ خبصخ وظيفخ دىىِيخ

 

 متغٍراث انشخصٍت:وفمبً نبعض ان انمتعهمت ببنببحجانبحج انعهمً  نمعىلبث Multiple Comparisons ( انممبرنبث انمتعذدة7مهحك رلم )

 اٌّزغيراد اٌّطزمٍخ9 اٌطّبد اٌشخصيخ
  االخزجبراد اٌّمبرٔخ

 اٌّزغيراد اٌّطزمٍخ9 اٌطّبد اٌشخصيخ
 االخزجبراد اٌّمبرٔخ

LSD Test  LSD Test 

 (Jاٌطّبد االخري ) (Iاٌطّخ اٌّمبرٔخ )

Mean 

Difference 

(I-J) 

p-value  ( اٌطّخ اٌّمبرٔخI) ( اٌطّبد االخريJ) 

Mean 

Difference 

(I-J) 

p-value 

 اٌؼّر

 ػبِب   21ألً ِٓ 

  0.723 0.066- ػبِب   21-31ِٓ 

اٌزخصص 

 اٌؼٍّي

 اٌّذبضجخ

 0.985 0.004 ادارح االػّبي

 0.353 0.231- ادارح ِبٌيخ  0.524 0.124- ػبِب   31-41ِٓ 

 0.772 0.076 الزصبد  0.583 0.119 ػبِب   41أوضر ِٓ 

 ػبِب   21-31ِٓ 
 0.323 0.245 ػٍىَ ِصرفيخ  0.683 0.058- ػبِب   31-41ِٓ 

 0.158 0.296 ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.277 0.185 ػبِب   41أوضر ِٓ 

 0.316 0.265 رطىيك  0.174 0.242 ػبِب   41أوضر ِٓ  ػبِب   31-41ِٓ 

اٌررجخ 

 األوبديّيخ

 ِذبضر

  0.712 0.050 اضزبر ِطبػذ

 ادارح االػّبي

 0.381 0.234- ادارح ِبٌيخ

 0.796 0.073 الزصبد  0.451 0.150 اضزبر ِشبرن

 0.365 0.242 ػٍىَ ِصرفيخ  0.471 0.160 اضزبر دوزىر

 0.206 0.293 ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.600 0.100 اضزبر ِشبرن اضزبر ِطبػذ
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 0.354 0.262 رطىيك  0.607 0.110 اضزبر دوزىر

  0.969 0.010 اضزبر دوزىر اضزبر ِشبرن

 ادارح ِبٌيخ

 0.349 0.307 الزصبد

ِىبْ 

 ؼًّاٌ

 جبِؼخ دىىِيخ

 0.133 0.476 ػٍىَ ِصرفيخ  0.361 0.138 جبِؼخ أهٍيخ

 0.067 0.527 ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.380 0.135 جبِؼخ خبصخ

 0.132 0.496 رطىيك  0.249 0.411 وظيفخ دىىِيخ

  0.806 0.105 وظيفخ خبصخ

 الزصبد

 0.606 0.169 ػٍىَ ِصرفيخ

 جبِؼخ أهٍيخ

 0.463 0.220 ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ  0.985 0.003- خبصخجبِؼخ 

 0.579 0.189 رطىيك  0.437 0.273 وظيفخ دىىِيخ

  0.938 0.033- وظيفخ خبصخ
 ػٍىَ ِصرفيخ

 0.859 0.051 ٔظُ ِؼٍىِبد اداريخ

 جبِؼخ خبصخ
 0.952 0.020 رطىيك  0.434 0.275 وظيفخ دىىِيخ

  0.943 0.030- وظيفخ خبصخ
 0.918 0.031- رطىيك ٔظُ ِؼٍىِبد

  0.566 0.306- وظيفخ خبصخ وظيفخ دىىِيخ
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 المراجـع

(، منهجيػػة البحػػ  العممػػ  عنػػد العممػػاا المسػػمميف. مجمػػة الجامعػػة اإلسػػ مية: 1117أبػػو سػػمرة، محمػػود والبرغػػوث  عمػػاد )
 .363-334(، ص 1( العدد )05سمسمة الدراسا  اإلنسانية، المجمد )

(، مشػػك   البحػػػ  العممػػ  فػػ  العػػالـ العربػػػ . مجمػػة الجامعػػة اإلسػػػ مية: 1116لبرغػػوث ، عمػػاد وأبػػو سػػػمرة محمػػود )ا 
 .0044-0022(، ص 1( العدد )05سمسمة الدراسا  اإلنسانية، المجمد )

ة فػػ  إدارة األعمػػاؿ، (، البحػػ  اإلداري والتنظيمػػ  األردنػػ : دراسػػة منهجيػػة تاييميػػة. المجمػػة األردنيػػ1101لرشػػيد، عػػادؿ )ا
 .443-411(، ص 3( العدد )5المجمد )

 (.2(، وجهة نظر حوؿ دور البح  العمم  الجامع  ف  التنمية. مجمة التعري ، العدد )0881لريس، محمد )ا

. مجمػة 0887-0871تجاهػا  األبحػا  فػ  الفكػر المحاسػب ، الفتػرة (، دراسة تحميميػة ماارنػة ال1111لشرقاوي، أشرؼ )ا
 (.44سبة واإلدارة والتأميف، العدد )المحا

(، الر ضا الوظيف  لدى أعضاا هيئة التدريس ف  الجامعا  الخاصة والحكومية فػ  1117لعكش، فوزي والحسيف أحمد )ا
 األردف: دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ماارنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ألعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا هيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس 

 .33-00(، ص 0( العدد )03ف  كميا  العمـو اإلدارية. مجمة المنارة، المجمد )

(، الصػعوبا  التػػ  تواجػ  البحػ  العممػ  األكػػاديم  بكميػا  التجػارة بمحافظػا  غػػزة: مػف وجهػة نظػػر 1113را، ماجػد )لفػا
(، ص 0( العػدد )01أعضاا هيئة التدريس فيهػا. مجمػة الجامعػة اإلسػ مية: سمسػمة الدراسػا  اإلنسػانية، المجمػد )

0-24. 

لمبحػػػو  المحاسػػػبية المنشػػػورة فػػػ  فمسػػػطيف خػػػ ؿ الفتػػػرة مػػػف  (، دراسػػػة تحميميػػػة ل تجاهػػػا  الرئيسػػػة1118حمػػػس، سػػػالـ )
-440(، ص 1( العػػػدد )06ـ. مجمػػػة الجامعػػػة اإلسػػػ مية: سمسػػػمة الدراسػػػا  اإلنسػػػانية، المجمػػػد )1113-1117
458. 
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(، البحػػ  العممػػ  فػػ  الػػوطف العربػػ  والمعوقػػا  التػػ  تاػػؼ فػػ  طرياػػ . ورقػػة عمػػؿ مادمػػة لميػػـو 0886حمػػس، صػػدياة )
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