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Abstract 

The aim of this study was to identify the obstacles of scientific research in the Libyan 

universities, and ways to elevate them from the point of view of the faculty members 

working in them. In order to achieve the objective of the study, a questionnaire consisting of 

66 items was developed, distributed on seven topics related to the obstacles of scientific 

research in Libyan universities, The study targeted 500 faculty members from five Libyan 

universities (Tripoli, Zaytouna, Al-Muraqeb, Asmariyah, Zawia). The sample size was 

determined in accordance with the Sikaran tables prepared in this regard with an additional 

margin. The study found that the average response of faculty members on the obstacles of 

scientific research in the Libyan universities Has reached about 4.48, It corresponds to the 

degree of very great importance , The results of the statistical analysis showed that the most 

important areas in terms of the degree of importance of scientific research obstacles are 

(devices and facilities, university environment, administration) respectively. The results of 

the statistical analysis also showed that there were significant differences at a significant 

level (α = 0.05 ) For the field of constraints related to publication attributable to the variable 

of scientific degree in favor of the category (lecturer) , The results of the analysis showed 

that there were statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) for 

the field of self-handicaps due to the variable of years of service in favor of category (From 5 

years to 10 years) , The results of the study suggested a number of ways to develop scientific 

research in the Libyan universities, and the respondents agreed to the questionnaire with a 

very important importance. The most important of these methods are the following: 

Providing the libraries of colleges and universities with all the necessary modern references 

and periodicals and means of digital communication  , The allocation of financial budgets for 

scientific research of importance for scientific research, facilitating the procedures of 

attendance and participation in local and foreign conferences. 

Keywords: scientific research, impediments to scientific research, ways to upgrade Libyan 

universities in the field of scientific research. 
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   :اإلطار العام لمدراسة -0 
 :السقدمة  0-0 

تسثل الجامعة معقاًل لمفكر اإلنداني فيي ررفيص ريؾرم ومديتؾياتو ي واييب الخييرة فيي فيتآل ريشؾا الدا  والعميؾ  
الحفييا   والفشييؾن ي ومرييإلر اإلللييا  لتظييييا الشغريييات العمسييية ي ورييؾًر للييآل ررقييآل رييؾر التكشؾلؾجيييا ي  و و يييمة

عمييآل القييييؼ اإلنديييانية وتشسيتليييا فيييي تكامييل ميييص قييييؼ الثقافييية الؾطشيييية ي تسييا يحفييي  الذخريييية الؾطشيييية لسجتسعليييا ي 
ويراظيو فييي ذات الؾقييب تالعشاريير ايريييمة فييي الثقافيية اإلندييانية فييي ررجيياة العييالؼ ي واييي را ييإلة التظييؾر واإل ييإلا  

ي  3771ية ي  ؾرييفلا راييؼ  ييروة يستمكلييا السجتسييص ) جييال  ي والتشسييية ورييااية السدييفؾلية فييي تشسييية الثييروة اليذيير 
 .( 31ص 

فالجامعيية مس ديية عمسييية اجتساعييية و قافييية وتراؾييية ي واييي  ييرلػ تؾريي  تانلييا مر ييز لفييعا  ازيياري وعمسييي 
ي  سيا رن وجيؾد  لإلندانية جسعاة ي عالوة عمآل ذلػ فإن الجامعة ر يسكؽ رن تعيش مشعزلة عؽ السجتسص و قافتو

معة يقترن  ثال ة رمؾر ملسة ي اي الفكر والعمؼ والحزارة ي وايرم السفياايؼ متراتظية ويكسيل تعزيلا تعزيًا )  الجا
 .(3533ي ص  3134السسمشي ي 

وإذا  انييب الجامعيية قييإل قامييب تادواراييا ومدييفؾليتلا عييال  القييرن العذييريؽ  إلرجيية  ييييرة ي فإنلييا تؾاجييو عييال  القييرن 
لتيييي تدييياعإل وار ركثييير تقيييإلمًا وتعقييييإلًا ي  ؾريييفلا السس دييية السجتسعيييية ايوليييآل االحيييادي والعذيييريؽ تسديييفؾليات ورد

السجتسعيييات  رعيييتالايعيييًا وتختمييي  وعيييا   الجامعييية ت , يييتراتيجيًا عميييآل عريظييية العيييالؼ ا السجتسيييص ليتييييؾر مؾقعيييا
داة وعا فلييا عييتالا تر ييلييا ونييؾ  العالقييات الدييا إلة التييي تييرا   يييؽ مكؾناتلييا ي لر رن قييإلرتلا عمييآل راونغسلييا و 

السختمفيية ي والتييي يسكييؽ لجساللييا فييي  ييالث وعييا   ر يدييية ي واييي التعميييؼ والييري مييؽ عاللييو  ييتؼ نقييل السعرفيية ي 
 33يص ص  3115) السريري ي .واليحث العمسيي اليري  شيتل السعرفية ي وعإلمية السجتسيص  ليإلا تشسيتيو وتقإلميو

-33).  
ا ية التيي تشيؾب  ليا الجامعيات فيي الؾقيب الحاأير ي ورن ارا وتعإل وعيفة اليحث العمسي راإل راؼ الؾعا   اي 

اليحيث العمسييي يعتييير مييؽ راييؼ رر ييان الجامعيية واييؾ قييياس ومعيييار مدييتؾااا العمسييي وايكيياديسي ي  سييا يعييإل اليحييث 
العمسي مؽ راؼ اينذظة التيي تشياب عيادة تعزيؾ ايفية التيإلريس فيي الجامعيات ومس ديات التعمييؼ العيالي ي لذ رن 

سي يعإل اإل تراتيجية الفعالة لمتغيير ارجتساعي وارقترادي والفكيري ي ورن تقيإل  اليإلو  ررييه مراؾنيا اليحث العم
 .تذكل ر يس تسس دات العمؼ والتكشؾلؾجيا ي الستسثمة في الجامعات والسعااإل ومراكز اليحؾث

رولؾيية فيي جامعية معيشية وتختم  رولؾيات العسل تالشدية لعزؾ ايفة التإلريس في الجامعية ي لذ يعيإل التيإلريس    
ي  يشسييا يعييإل اليحييث العمسييي رولؾييية فييي جامعيية رعييرو ي وقييإل تتغييير ايولؾيييات مييؽ فتييرة زمشييية للييآل رعييرو ي ويعييإل 
معيار اليحث العمسي وليس التإلريس اؾ معيار تسيز الجامعات ي ايث تذكل اليحؾث والإلرا ات العمسية السشجيزة 

ي ص  3116ايمثل في تقييؼ الجامعات وتريشيفلا عالسييًا  )  ر يات ي يعزاة ايفة التإلريس ي السعيار السلؼ و 
5). 

وعمآل الرغؼ ميؽ رن الجامعيات تحياو  ليجياد نيؾ  ميؽ التيؾازن  ييؽ وعا فليا اليثالث ) التيإلريس ي اليحيث العمسيي ي 
ايرا ر  عإلمة السجتسص ( مؽ عيال  تيؾفير اليإلعؼ الفشيي والسيالي واليذيري ي اليري  تشا يو ميص  يل وعيفية ي لر رن

يسشص مؽ القؾ  رن وعيفة اليحث العمسي تكياد تكيؾن ميؽ الؾعيا   السلسمية ي التيي ر تشيا  اراتسيا  واليإلعؼ اليري 
 .(33ي ص  3111 تشا و مص راسية اليحث العمسي ) الخظيو ي 
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يفيات واشاك العإل إل مؽ اي يا  التيي يسكيؽ اعتيارايا مديفؾلة عيؽ تراجيص اليحيث العمسيي وتياعرم فيي الجامعيات وا
اليحييث العمسييي العراييية ي مشلييا عييإل  وجييؾد ل ييتراتيجيات واأييحة فييي مجييا  اليحييث العمسييي تكييؾن لييإل لا راييإلاا 
وو يييا ل واأيييحة ي وأيييع  السيزانييييات السخررييية لميحيييث العمسيييي ي ووجيييؾد فجيييؾة  ييييؽ ايفيييات اليحيييث العمسيييي 

 .(7-1ي ص ص  3132والييفة السحيظة ي وعإل  را  نتا ل اليحث العمسي تالتشسية )  ؾ سيش ي 
  :مذكمة الدراسة 0-8

ليييييا ي فييإن عييإلد طييال  الإلرا ييات العميييا فييي جسيييص التخررييات فييي  وفقييًا إلارييا يات وزارة التعميييؼ العييالي فيييي
طالو لييي في  ريظانيا لؾاإلاا ي ونر  ارا العإلد في رمريكا  1111جامعات روراا ورمريكا الذسالية ي  تجاوز 

لا يل الذسالية ي ناايػ عؽ ايعإلاد ايعرو في تقية دو  العالؼ ايعرو ي ايمير اليري  تيييؽ مشيو اجيؼ اإلنفيا  ال
عمآل التعميؼ العالي واليحث العمسي في ليييا ي غير رن مخرجات ايتحياث يعزياة ايفية التيإلريس فيي الجامعيات 

( ي  س يإل ايرم Tashani , 2009 , p129الميييية ر تيزا  مشخفزية وأيعيفة مقارنية  يإلو  العيالؼ ايعيرو  )
( ي لذ  جل مسفر عإلمات اليحيث 3جإلو  رقؼ الحقيقة تراجص مسفرات التشافدية الإلولية في ارا الذان ) رنغر ال

 37دوليية فييي العييالؼ ي تراجييص اييرا السسفيير  326مييؽ  يييؽ  314الرتييية رقييؼ  3117-3116والتييإلريو فييي العييا  
)السرتية ايعيرة في  مؼ التشافدية الإلولية ( ي رما  326ي لذ  جل الرتية  3132-3131مرتية لمخم  في العا  

ي تراجص للآل  3117-3116دولة في العا   326مؽ  63مسي فقإل  جل الرتية مسفر جؾدة مس دات اليحث الع
 .3132 -3131في العا   322الرتية 

 8مذكمة الإلرا ة تشظما مؽ الترإلي لأل فمة التية انظالقا مؽ الحقا ا الداتقة فإن
 العامميؽ فيلا ؟ما اي راؼ معؾقات اليحث العمسي في الجامعات المييية مؽ وجلة نغر رعزاة ايفة التإلريس  -
( اييؾ  1.13اييل اشيياك فييرو  ذات درليية لارييا ية  يييؽ متؾ يي  لجاتييات رفييراد العيشيية عشييإل مدييتؾو الإلرليية ) -

الشؾ  ي الإلرجية العمسيية ي السسايل العمسيي ي  يشؾات الخإلمية  8معؾقات اليحث العمسي ي تعزو للآل الستغيرات التية
 ي التخرص ؟ 

ي الجامعات المييية مؽ وجلة نغير رعزياة ايفية التيإلريس العيامميؽ فيليا ما راؼ  يل اررتقاة تاليحث العمسي ف -
 ؟
  :أهدف الدراسة 0-3

 8تدعآل الإلرا ة للآل تحقيا اياإلاا التية
العييامميؽ  التعييرا عمييآل معؾقييات اليحييث العمسييي فييي الجامعييات المييييية مييؽ وجليية نغيير رعزيياة ايفيية التييإلريس -

 فيلا.
العمسيييي فيييي الجامعيييات الميييييية ميييؽ وجلييية نغييير رعزييياة ايفييية التيييإلريس التعيييرا عميييآل  ييييل اررتقييياة تاليحيييث  -

 .العامميؽ فيلا
التعرا عمآل الفرو  في معؾقيات اليحيث العمسيي فيي الجامعيات الميييية ميؽ وجلية نغير رعزياة ايفية التيإلريس  -

 .رص(العامميؽ فيلا تيعًا لمستغيرات )الشؾ  ي الإلرجة العمسية ي السسال العمسي ي  شؾات الخإلمة ي التخ
 :أهسية الدراسة 0-4

 8تشيص راسية الإلرا ة الحالية مؽ ارعتيارات التية
واييؾ  -ادييو عمييؼ اليااييث-لنلييا تترييإلو لسؾأييؾ  ملييؼ لييؼ ياعيير اقييو مييؽ اليحييث والإلرا يية فييي الييفيية المييييية  -

 .معؾقات اليحث العمسي و يل اررتقاة تو في الجامعات المييية
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ت اإلدارية وايكاديسية في الجامعات المييية ي و رلػ  رعزاة ايفية التيإلريس قإل تفيإل نتا ل ارم الإلرا ة  القيادا -
ي مييؽ التعييرا عمييآل السعؾقييات التييي تقيي  اجيير عثييرة رمييا  وعيفيية اليحييث العمسييي ي لأييافة للييآل التعييرا لديييل 

اررتقيياة اررتقيياة  لييرم الؾعيفيية تظريقيية عمسييية ي ايميير الييري  تيييه للييؼ تجيياوز اييرم السعؾقييات ي وايعيير تسييا يكفييل 
 . لرم الؾعيفة في الجامعات المييية

تيييؾفير الييانيييات والسعمؾميييات لريييشا  القيييرار عميييآل مديييتؾو وزارة التعمييييؼ العيييالي ايييؾ  واقيييص اليحيييث العمسيييي فيييي  -
الجامعييات المييييية ي تسييا يديياعإل فييي ر ييؼ الديا ييات الجامعييية فييي اييرا الخرييؾص ي واسييا يدييلؼ فييي تظييؾير اييرا 

 .الؾاقص
 ة في مؾأؾعلا ومشلجيتلا ونتا جلا ر ا ًا لإلرا ات رعرو مدتقيمية مؽ جؾانو رعرو فيي قإل تذكل ارم الإلرا -

 .السجا  نفدو
 حدود الدراسة ومحدداتها: 0-5
الإلرا يية عمييآل تذييخيص واقييص معؾقييات اليحييث العمسييي فييي الجامعييات  اقترييرت :السهضددهعية الحدددود 0-5-0

السعؾقيات الستعمقية تالييفية الجامعيية وعيروا العسيل ي   ( 8الميييية محيل اليحيث ي ميؽ عيال  درا ية ايتعياد التيية
السعؾقات الستعمقة تاإلدارة ي السعؾقات الستعمقة تالتجليزات والسعإلات والتدليالت ي السعؾقات السادية والسعشؾية ي 

 . ) السعؾقات الستعمقة تالشذر ي السعؾقات الستعمقة تالشسؾ السلشي وايكاديسي ي السعؾقات الراتية
تتسثل الحإلود السكانية لمإلرا ية فيي الييفية الجامعيية لمجامعيات ) طيرا مس ي الزيتؾنية ي  :الحدود السكانية 0-5-8

 .السرقو ي اي سرية ي الزاوية ( ي واالتالي  يشحرر التعسيؼ عمآل ارم الييفة فق 
لإلرا ييية ي وايييي العيييا  تتسثيييل الحيييإلود الزمشيييية لمإلرا ييية تالسيييإلة الزمشيييية إلنجييياز ايييرم ا :الحددددود الزمشيدددة 0-5-3

 .(2018 –2017الجامعي) 
وتتسثل في رعزاة ايفة التإلريس تالجامعات المييية ) طرا مس ي الزيتؾنية ي السرقيو ي  :الحدود البذرية 0-5-3

 –2017اي يييسرية ي الزاويييية ( القييياريؽ والسديييتسريؽ فيييي عسمليييؼ اتيييآل تشفيييير ايييرم الإلرا ييية عيييؽ العيييا  الجيييامعي ) 
2018.) 

 :الدراسةمرطمحات  0-6
اييؾ ا تقريياة دقيييا  لييإلا للييآل اكتذيياا اقييا ا وقؾاعييإل عاميية ي يسكييؽ التحقييا مشلييا "  :البحددث العمسددي 0-6-0

 .(1ي ص  3133مدتقياًل " )ممحؼ ي 
مجسؾعة العقيات التي تؾاجو رعزاة ايفة التإلريس فيي الجامعيات الميييية فيي مجيا  اليحيث السعهقات:  0-6-8

تالإلرجية الكميية ر يتجاتات رعزياة ايفية التيإلريس عميآل رداة الإلرا ية التيي رعيإلاا العمسي ي وتتحيإلد ايرم السعؾقيات 
 .اليااث

يقريييإل  ليييا السس ديييات التراؾيييية العمسيييية السشغسييية ي وتتسثيييل وعا فليييا الر يديييية فيييي  :الجامعدددات الميبيدددة 0-6-3
لػ مؽ عال   رامل عمسية ي التإلريس ي واليحث العمسي ي وعإلمة السجتسص ي وتقؾ  تإعإلاد الفرد ملشيًا وعمسيًا ي وذ

اييؾ عمييآل مدييتؾو اليكييالؾريؾس ي ومشلييا مييا اييؾ عمييآل مدييتؾو الإلرا ييات العميييا ي تسييشه تسؾجيلييا درجييات  مشلييا مييا
 .) طرا مس ي الزيتؾنة ي السرقو ي اي سرية ي الزاوية ( 8عمسية لمظمية ي وفي ارم الإلرا ة تذسل الجامعات التية

فخاص السسامؾن تااياًل عاليًا تالجامعات المييية  )طرا مس ي الزيتؾنة ي اؼ اي :أعزاء هيئة التدريس 0-6-4
السرقيييو ي اي يييسرية ي الزاويييية ( ميييؽ اسمييية درجتيييي الساجديييتير رو اليييإل تؾرام فيييي لايييإلو التخرريييات العمسيييية ي 

  .ويحسمؾن الرتو العمسية ) ر تاذ رو ر تاذ مذارك رو ر تاذ مداعإل رو محاأر رو محاأر مداعإل (
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  :اإلطار الشعري والدراسات الدابقة -8
 :اإلطار الشعري  0-8
 :مفههم البحث العمسي  0-8-0

يعرا اليحيث العمسيي تانيو " عسمييات التقريي والسالاغية السإلرو ية والسشغسية لمغيؾاار ي وتحإل يإل العالقيات التيي 
التؾرييل للييآل فرأييييات تحكسلييا ي والؾقييؾا عمييآل اي ييييا  والعؾامييل السسدييية رو السيييس رة فييي تؾجيييو مدييياراتلا ي و 

وقؾاعإل عامة ي والتحقا مؽ ارم الفروض واعتيارايا ي والؾريؾ  لليآل القيؾانيؽ والشغرييات التيي تحكسليا " )  يإلر ي 
( يكسييا يعيييرا تانييو " ر يييمؾ  عمسييي مؾجيييو ر ييتعراض اقيييا ا معيشيية ي يديييتشإل للييآل افتراأيييات  3ي ص  3757

ة ي تغييييية تحقييييا غايييييات مظمؾاييية " ) عييييؾدة و مشظقيييية ميييؽ رجييييل الخيييروج تسعالجييييات مؾأيييؾعية لسذييييكمة محيييإلد
( ي ويعيييرا اليحيييث العمسيييي  يييرلػ ي تانيييو  " طريقييية مشغسييية رو فحريييًا ا تفدييياريا  53ي ص  3134الجيييؾاريؽ ي 

مشغسًا ركتذاا اقا ا جإل إلة ي رو التثيب والتحقا مؽ اقا ا قإليسة والعالقات التي ترا   يشليا رو القيؾانيؽ التيي 
ي  3111( ي ) الرفيييإلي ي 33ي ص 3116سيؾ السعرفيية اإلنديانية " ) غرا ييية و,عيرون ي تحكسليا تسييا يديلؼ فييي ن

( ي ريزييًا يعييرا اليحييث العمسييي تانييو " عيييارة عييؽ تؾعييي  السييشلل العمسييي فييي تحريييل معمؾمييات جإل ييإلة 33ص 
اليرغؼ  ( ي  وعميآل71ي ص  3117وا تعسا  ايرم السعمؾميات فيي اإلنتياج والتظيؾر لمسجتسيص والفيرد " )الخؾاليإلة ي 

 ي فإنلا تذترك في الشقاب التالية8 والتعريفات الستعمقة تاليحث العمسي مؽ تعإلد السفاايؼ 
 .ا تقراة دقيا  لإلا للآل  ذ  اقا ا وقؾاعإل عامة يسكؽ التحقا مشلا مدتقيالً  -
يير محاولة مشغسة  تؼ تشفيراا وفيا ر يمؾ  رو ميشلل معييؽ ي وايرلػ فليؾ يديتيعإل الظير  غيير العمسيية فيي التفك -

 .والسعالجة ي  الحإلس والتخسيؽ وغيراا
 .عسمية لأافة معارا جإل إلة يسكؽ تؾريملا عؽ طريا الشذاب الفعمي لإلندان -
الشذييياب اليييري يعيييير عيييؽ السعيييارا والحقيييا ا تعيييإل فحريييلا وتقييسليييا والتاكيييإل ميييؽ ريييحتلا عيييؽ طرييييا التجراييية  -

 .واليراان
الحقيا ا ي وايرلػ يسكيؽ ميؽ عالليو التكيي  ميص و ييمة مشا يية لمؾريؾ  لليآل ايل السذيكمة عيؽ طرييا اكتذياا  -

 .الييفة والديظرة عميلا
 أنهاع البحث العمسي:  0-8-8

تختم  اليحؾث تاعتالا اقؾللا ومياد شلا العمسيية و ارجتساعيية والفشيية والثقافيية ي ولكشليا فيي مجسمليا يسكيؽ رن 
 8ترش  للآل نؾعيؽ يادو طييعة اليحث ي وادو الغرض مؽ اليحث

 :حدب طبيعة البحث  –أواًل 
 :البحث الشعري  - 0 

واييؾ اليحييث الييري يعييإل  لييإلا اإلطييال  وإفيييا  ااجيية لمسعرفيية ي رو مييؽ رجييل تؾأيييه غسييؾض اييؾ  عيياارة رو 
مؾأؾ  ما ي وايرا الشيؾ  ميؽ اليحيؾث يعتسيإل عيادة عميآل الفكير والتحمييل السشظقيي وعميآل ايد ييات والسيؾاد الجياازة 

لغييرض تظييؾير السفيياايؼ الشغرييية مييؽ عييال  درا يية عيياارة معيشيية ومحاوليية  الستييؾفرة اييؾ  السؾأييؾ  السيحييؾث ي
الؾرؾ  للآل تعسيسات معيشة اؾللا ي تغض الشغر عؽ تظيييا نتا جليا فيي الؾقيب الحاأير رو السديتقيل القرييو 

)عييإل ي والإلوافص التي تكسؽ وراة لعإلاد ارم اليحؾث ي والدعي وراة اليحث عؽ الحقيقية وتظيؾير السفياايؼ الشغريية 
 (. 33ي ص  3115الخالا و فؾ ب ي 
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 :البحث التطبيقي –8
 تجو ارا الشؾ  مؽ اليحؾث للآل ليجاد ال لسذيكمة قا سية رو التؾريل لليآل عيالج لسؾقي  محيإلد ي فليؾ فيي العيادة 
 يييإلر تسذييكمة عسمييية متاتييية فييي مجيييا  العسييل الييري تتؾاجييإل فيييو الغيياارة ي ويعتسيييإل اييرا الشييؾ  مييؽ اليحييؾث عميييآل 

  السخيرييية والإلرا ييات السيإلانييية ي لمتاكييإل مييؽ لمكانييية تظييييا الشتييا ل عمييآل الؾاقييص ي وإيجيياد طيير  ور يياليو التجييار 
تظييقييي للييآل تحديييؽ ي ويلييإلا اليحييث ال عسييل جإل ييإلة ي تعتسييإل عمييآل التجرايية الفعمييية لمؾرييؾ  للييآل اييل السذييكمة

لحقيقة وأص ع  دقيا وفارل  يؽ الؾاقص العسمي مؽ عال  لعتيار الشغريات في مؾاق  اقيقية ي ويرعو في ا
اليحيث الشغيري والتظييقييي ي وميا يسيييز اليحيث التظييقييي عيؽ اليحيث اإلجرا ييي رو اليحيث السؾجييو لمعسيل ي اييؾ رن 
اليحث التظييقي يدتخإل  السشلل العمسي ليقؾ   يشاة العالقات واعتيار الشغريات  إلقية ي  يؾاة فيي تظيييا عظيؾات 

التظييا ي لرلػ  ان لزامًا في ارا اليحيث درا ية عيإلد  ييير ميؽ الحيارت ي  اليحث رو تحإل إل عروا وفروب ارا
ومسار يية درجيية عالييية مييؽ الزييي  لمستغيييرات ي وا ييتخإلا  الإلقيية فييي لجييراةات اعتيييار العيشييات ي وااتسييا  زا ييإل فييي 

ل العمسييي تعسيييؼ الشتييا ل عمييآل السؾاقيي  السسكشيية ي فييي ايييؽ رن  اليحييث السؾجييو لمعسييل فييي السقا ييل ي يفلييؼ السييشل
تظريقيية ركثيير تحييررًا ي ذلييػ رن ااتسامييو  شرييو عمييآل مذييكمة معيشيية فييي مؾقيي  محييإلد ي ور  س ييإل عمييآل أييرورة 
الحرؾ  عمآل معرفة عمسية يسكؽ تعسيسلا ي  ل معرفة محيإلدة لتشا يو غرأيًا ومؾقفيًا محيإلدًا ي وليرلػ ر يديتمز  

 .( 34-33ي ص ص  3111)عييإل ي  اليحث السؾجو لمعسل نفس الذروب السفروأة عمآل اليحث التظييقي
 8( 331-333ي ص ص  3133)الشجار ي حدب الغرض من البحث  –ياً نثا
 :البحث االستكذافي -0

أيؾة جإل يإل ي  اؾ تحث ا تإلا ي يفيإل في تفدير طييعة السذكمة وزيادة فلسليا يوتعيييؽ راسيية عياارة معيشية فيي   
 .السذكمة لغرض  مؾرة اإلا تحثي رو فرأية ركثر دقةويفيإل اليحث ار تكذافي في االة التعسا في فلؼ 

 :البحث الهصفي -8
يرييسؼ اليحييث الؾرييفي لتحإل ييإل ووريي  الحقييا ا الستعمييا تسؾقيي  رااييؽ ي ولتؾأييحيو وورييفو ورييفًا تفديييريًا    

 . إلرلة الحقا ا الستؾفرة
  :البحث اإليزاحي -3

يؽ الستغييرات السختمفية تيالظر  اإلاريا ية اؾ اليحث الري يدعآل لإلرا ة االة رو عاارة  شغا  لذرح العالقات  ي
ي  سييا يسكييؽ مييؽ عالللييا رن نرييل للييآل فييرح اي يييا   يييؽ الستغيييرات لمؾرييؾ  للييآل الديييو رو اي يير ي وعسؾمييًا 
يسكييؽ تقديييؼ اليحييؾث اإليزييااية مييؽ ايييث الدييييية للييآل اليحييؾث اإلرتياطييية ي التييي تحيياو  اكتذيياا عييإلة عؾامييل 

ث الديييية التيي  يتؼ لجرا اييا عشيإلما يكيؾن اشياك ااجية لليآل ليجياد عالقية )  ييييًا مرتيظية تسذيكمة اليحيث ي واليحيؾ 
 ونتيجة ( عؽ طريا لجراة مقارنات  يؽ الغؾاار. 

 :البحث التجريبي -2
وفي ارا الشؾ  مؽ اليحيث يجيرو تغييير عاميل رو ركثير ميؽ العؾاميل ذات العالقية تسؾأيؾ  الإلرا ية تذيكل مشيتغؼ 

ؽ ارا التغيير ي فاليااث في ايرا الشيؾ  ميؽ اليحيث ر  تحيإلد تحيإلود الؾاقيص ي وإنسيا مؽ رجل تحإل إل اي ر الشاتل ع
يحاو  لعادة  شا و في مؾق  تجريييي  يإلعل عمييو تغيييرًا ر ا ييًا تذيكل متعسيإل ي ويتزيسؽ التغييير فيي ايرا الؾاقيص 

جيرو درا ية ر يرم فيي عادة أي  جسيص الستغيرات التي تس ر فيي مؾأيؾ  الإلرا ية ي تا يتثشاة متغيير واايإل محيإلد ي
 .( 31ي ص  3111الغروا الجإل إلة) عييإل ي 
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 :البحث العمسي في الدول العربية عامة وليبيا عمى وجه الخرهص 0-8-3
ي ص ص  3133تقدييؼ دو  العيييالؼ وفقيييًا لسديييتؾيات التقييإل  فيييي اليحيييث العمسيييي للييآل ررايييص مجسؾعيييات )الشجيييار ي 

331- 332)8 
 .والتكشؾلؾجي ) الؾريات الستحإلة ايمريكية ي الياتان ي روراا الغراية ( دو  تسمػ التقإل  العمسي والتظؾيري  -
  .رو يا ي تعض دو  روراا الذرقية ( ( دو  تسمػ عشارر التقإل  العمسي والتكشؾلؾجي وتدعآل للآل تظؾيراا -
 .ا (دو  تعسل عمآل لدعا  عشارر التقإل  العمسي والتكشؾلؾجي أسؽ رولؾياتلا ) اللشإل ودو  جشؾ  فر  , ي -
 .دو  مدتلمكة ومدتؾردة لشتاجات التقإل  العمسي والتكشؾلؾجي ) العالؼ العراي ودو  رفريقية و, يؾية فقيرة ( -

وتذييير الييانييات للييآل رن واقييص اإلنفييا  عمييآل اليحييث العمسييي فييي الييإلو  العراييية متييإلني جييإلًا قيا ييًا عمييآل السعييإل     
% ميؽ الشياتل القيؾمي اإلجسيالي ي  يتسيا   1.4لليآل  1.3العالسي ي لذ ما يررا عمآل اليحيث العمسيي  تيراوح  ييؽ 

% في الإلو  الرشاعية والستقإلمة ي ورن عإلد اليااثيؽ في الإلو  العراية عامة  يمغ اؾالي 4% للآل 2 تراوح  يؽ 
تااث لكل  4111تااث لكل مميؾن ندسة ي واي ندو متإلنية لذا ما قؾرنب تالإلو  الستقإلمة ي والتي تيمغ  411

للييآل رن مييا  شذيير  ييشؾيًا مييؽ  3131ة ي وفييي اييرا الرييإلد تذييير لاييإلو الإلرا ييات التييي رجريييب عييا  مميييؾن ندييس
رلي  ي  33رلي  تحيث قيا يًا لعيإلد رعزياة ايفية التيإلريس الييالغ عيإلداؼ  33اليحؾث في الإلو  العرايية ر  تعيإلو 

( تحيث  يشؾيًا ي ورن 3ايؾ ) ( ي عمسيًا تيان الحيإل ايدنيآل إلنتاجيية الياايث عالسيياً 1.1ري رن معإل  اإلنتاجية اؾ )
% ميييؽ ملاميييو ايكاديسيييية 31-3الشذييياب اليحثيييي لعزيييؾ ايفييية التيييإلريس فيييي الجامعيييات العرايييية يسثيييل ميييا ندييييتو 

% لمتإلريدييييؽ فييي الجامعييات ايمريكييية وايوراييية ي ورن ندييية اليحييؾث السشذييؾرة عالسيييًا فييي 31-13تالسقارنيية  ييييي 
% مسيا  شذير عالسييًا ي  فيي اييؽ نديية ميا تسثميو دو  السغير  العرايي 1.3الإلو  العراية عمآل وجو العسيؾ  تسثيل 

% ي واييي ندييو متإلنييية لذا مييا قؾرنييب تالؾريييات الستحييإلة  1.11ليييييا وتييؾنس والجزا يير والسغيير  مجتسعيية نحييؾ 
%( ي رو اتييآل لذا مييا قؾرنييب 12%( ي ودو  اإلتحيياد ايوراييي التييي تسثييل نحييؾ )13ايمريكييية التييي تسثييل نحييؾ )

% ( ي وفييي السسمكيية الستحييإلة  مغييب نحييؾ 5.3اييرم الييإلو  مشفييردة  السانيييا ي لذ  مغييب اييرم الشدييية نحييؾ )  يييعض
 .(7 -4ي ص ص  3134%( )العيدآل ي  6.3%(ي وفي الياتان  مغب نحؾ )5.7)
( ي فيإن عيإلد اليحيؾث السشذيؾرة  يميغ نحيؾ 3و سا  تزيه ميؽ الجيإلو  رقيؼ ) , رما عمآل مدتؾو الجامعات المييية  
( ي ر  3117-3111( ي وعييييإلد  ييييراةات ارعتييييرا  السدييييجمة )عييييال  الفتييييرة  3113( تحثييييًا ) عييييال  العييييا  63)

(   راةة اعتيرا  ي ايمير اليري يعكيس تيإلني لنتاجيية 1.2(  راةة اعترا  ي تستؾ    شؾي  مغ نحؾ)2 تجاوز )عإلد 
سحميية تييان متؾ ي  اإلنتياج اليحثييي عزيؾ ايفية التيإلريس فييي الجامعيات الميييية ي  سيا  رفييارت لايإلو الإلرا يات ال

 , Tashaniعزؾ ايفية تيإلريس ) 311( تحث لكل 3.2في الكتاتات الظيية السشذؾرة في جامعة طرا مس اؾ )
2009 , p129( ي مسا يعشي رن لنتاجية عزؾ ايفة التإلريس  مغب نحؾ )تحيث ي وايي لنتاجيية متإلنيية 1.13 )

في جامعات الإلو  الستقإلمة واتآل العراية ي  س إل ارا ايمير  يانيات  جإلًا ي مقارنة تإنتاجية رعزاة ايفة التإلريس
 .( التي تييؽ تراجص مسفرات التشافدية الإلولية في الخارة تاليحث العمسي في ليييا3الجإلو  رقؼ )

  



 

  معهقات البحث العمسي في الجامعات الميبية وسبل االرتقاء به من وجهة نعر أعزاء هيأة التدريس 
 جامعة الزيتؾنة عسر القيزاني                                                                               . د

icetr. elmergib. edu.ly                                                                                               599 

 (0جدول )
 (ISIعدد الجامعات العربية لكل مميهن ندسة وعدد البحهث العمسية  السشذهرة  حدب مؤشرات )

 انذونت ر.ث
عذد 

 انجبمعبث

عذد انجبمعبث نكم 

 مهيون مه انسكبن

 

 عذد انبحوث انمىشورة

 (5005) 

 عذد براءاث االختراع

-5000)خالل انفترة  

5000) 

 115 8529 3458 85 ِظش -0

 151 1112 3452 55 اٌغؼٛد٠خ -5

 18 1258 545 51 ٌجٕبْ -3

 55 929 8452 83 األسدْ -4

 53 555 1415 51 عٛس٠ب -5

 13 133 3495 82 اٌؼشاق -6

 5 51 1452 15 ١ٌج١ب -7

     :السراجع اآلتية   من إعداد الباحث اعتسادا عمى
 –(  ) جامعية القاد يية 3131الخيكاني ي نزار  ياعؼ ) مجمية القاد يية لمعميؾ  اإلداريية والساليية ي العيإلد ايو   -

 .336-76العرا  ي ص ص 
( اليحيث العمسيي التظييقيي الليادا ي عظيؾة لتررييؽ التعمييؼ العيالي 3134العيدآل ي عيإل الرزا  عييإل الجمييل ) -

 .واليحث العمسي  ي تغإلادي مر ز اليشيان لمإلرا ات والتخظي  
( ي اييييؾ  اقتريييياديات التعميييييؼ العييييالي ودور 3133 ييييإلران ي ل ييييراايؼ   ) مجميييية ذوات ي العييييإلد الثيييياني عذيييير  -

 .ارة ي ايردن رنسؾذجا ي ايردنالجامعات الخ
 .( ي واقص التعميؼ العالي في ليييا3134السشغسة المييية لمديا ات واإل تراتيجيات ) -

 (8جدول رقم )
 (8104-8103( , )8119-8118ترتيب ليبيا حدب مؤشرات االبتكار خالل عامي ) 

 

 ر.ث

 

 انمؤشر
5008-5009 5003-5004 

 انتغير في انرتبت

 انقيمت انرتبت انقيمت انرتبت  

 ٔمظبْ 15 542 158 - 181 ِؤشش اٌمذسح ػٍٝ االثزىبس4 -1

5- 
ِؤشش عٛدح ِؤعغبد اٌجحش 

 اٌؼ4ٍّٟ
 ٔمظبْ 55 541 155 - 55

8- 
ِؤشش إٔفبق اٌششوبد ػٍٝ اٌجحش 

 اٌؼ4ٍّٟ
 ٔمظبْ 55 5 155 - 155

5- 
ِؤشش اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌششوبد 

 ٚاٌغبِؼبد فٟ اٌجحش4
 ٔمظبْ 85 5 155 - 115

 ٔمظبْ 51 548 158 - 95 ِؤشش رٛف١ش اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّزمذِخ4 -2

 ٔمظبْ 18 848 111 - 55 ِؤشش رٛفش اٌؼٍّبء ٚإٌّٙذع4ْٛ -5

 وقصبن 5 345 55 - 55 مؤشر عذد براءاث االختراع. -1

(  ي تظييؾر القييإلرة التشافدييية لالقتريياد المييييي وا ييتراتيجيات تييإلعيسلا تارعتسيياد 3132) عالييإل السجييؾاي :السردددر 
 8عمآل

- World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2008-2009, p219. 
- World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2031-2032, p219. 
 :الدراسات الدابقة 8-8
ميؽ وجلية  (Jadara)تعشيؾان " معؾقيات اليحيث العمسيي فيي جامعية  :Hatamleh (2016) دراسدة   8-8-0

نغير رعزياة ايفيية التيإلريس العيامميؽ فيلييا " ايإلفب الإلرا يية لليآل تقيإل ر درجيية معؾقيات اليحيث العمسييي فيي جامعيية 
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(Jadara)   ( فقيرة 31تيانة تزيسشب )مؽ وجلة نغر رعزاة ايفة التإلريس العامميؽ فيلا ي ايث تؼ ا تخإلا  ا
ي وزعب عمآل عسدة مجارت )ملارات اليحث العمسي ي تحكييؼ ايتحياث ي نذير اليحيؾث ي عزيؾ ايفية التيإلريس 

ي تحيييث  مييغ  (Jadara)ي العؾا ييا السالييية واإلدارييية( ي ا ييتلإلفب ار ييتيانة  رعزيياة ايفيية التييإلريس فييي جامعيية 
%(مييؽ مجتسييص الإلرا يية ي ورعلييرت  61ي واييؾ مييا يسثييل )( عزييؾ ايفيية تييإلريس 311عييإلد السدييتجيييؽ لمإلرا يية )

نتييا ل الإلرا يية رن ترتيييو اييرم العؾا ييا جيياة مييؽ ايييث درجيية اياسييية تشازليييًا عمييآل الشحييؾ السييييؽ ) العؾا ييا السالييية 
واإلدارية ي ملارات اليحث العمسي ي تحكيؼ ايتحاث ي نذر اليحؾث ي العؾا ا الستعمقة تعزيؾ ايفية التيإلريس ( ي 

ؾرمب الإلرا ة للآل عإل  وجؾد فرو  ذات درلة لارا ية في ا تجاتة رعزاة ايفية التيإلريس تعيزو لستغيير كسا ت
الجشس فيسا يخص ا تجاتة رعزاة ايفة التإلريس لمعقيات السالية واإلدارية ي  ورعلرت نتيا ل الإلرا ية  يرلػ لليآل 

يفية التيإلريس لسجيا  مليارات اليحيث وجؾد فرو  ذات درلة لارا ية تعزو لستغير الجشس في ا تجاتة رعزاة ا
العمسي لراله الير ؾر ي  سيا تيييؽ وجيؾد فيرو  ذات درلية لاريا ية  ييؽ رعزياة ايفية التيإلريس ايؾ  السعؾقيات 
التي تحؾ  دون قيا  رعزاة ايفة التإلريس تاليحث العمسي تعزو لستغيرات ) الكميية ي الرتيية ايكاديسيية ي  يشؾات 

إلد مؽ التؾرييات ي مشليا العسيل عميآل رفيص  فياةة رعزياة ايفية التيإلريس فيي مجيا  الخيرة ( ي وعرجب الإلرا ة تع
ملييارات اليحييث العمسييي مييؽ عييال  لفييراكلؼ فييي دورات متخرريية فييي اييرا السجييا  ي  ييرلػ وأييص اي ييس التييي 
تييشغؼ لجييراةات تحكيييؼ ونذيير اليحييؾث فييي السجييالت العمسييية ي  سييا رورييب الإلرا يية  زيييادة السخررييات السالييية 

 .العمسيلميحث 
تعشييؾان "  معؾقييات تظييؾر اليحييث العمسييي فييي الجامعييات ايردنييية  " اييإلفب  :(8105دراسددة الشجددار )  2-8-2

فيي الجامعيات ايردنيية ي والتعيرا  الإلرا ة للآل التعرا عمآل راؼ السعؾقات التيي تقي  رميا  تظيؾر اليحيث العمسيي
لمستغيرات الذخرية ) الجشس ونؾ  الجامعة ( ي وقإل عمآل الفرو  ذات الإلرلة اإلارا ية لمسعؾقات ي وذلػ تيعًا 

( جامعية ي وقيإل 11%( ميؽ مجتسيص الإلرا ية والييالغ عيإلدم )34( جامعيات فيكمب نحيؾ )6تزسشب عيشة الإلرا ة )
تؾرييمب الإلرا يية للييآل عييإلد مييؽ الشتييا ل ي راسلييا أييع  السؾازنييات السخرريية لميحييث العمسييي ي تحيييث فييكمب 

%( ي  ييؼ جيياة تعييإل 1.62العمسييي فييي الجامعيات ايردنييية ي تستؾ يي   مييغ نحييؾ ) العيا ا ايكييير رمييا  تظييؾر اليحييث
%( ي  ؼ جاة فيي السرتيية الثالثية 1.61ذلػ في السرتية الثانية مإلو تؾفر السجالت العمسية ي واستؾ    مغ نحؾ )

رلية %( ي  سيا تيييؽ وجيؾد فيرو  ذات د1.54أع  ا لإلعؼ السادي لميااث في الجامعات واستؾ ي   ميغ نحيؾ )
(  ييؽ الير ؾر واإلنياث فيي الشغير لليآل عؾاميل الييفية الجامعيية ي والسؾازنيات 1.13لارا ية عشإل مدتؾو معشؾيية )

السخرريية لميحييث العمسييي فييي الجامعييات ي  عؾا ييا رمييا  تظييؾر اليحييث العمسييي فييي الجامعييات ايردنييية لريياله 
(  يؽ رعزياة ايفية التيإلريس فيي 1.13ية )اإلناث ي  سا تييؽ وجؾد فرو  ذات درلة لارا ية عشإل مدتؾو معشؾ 

الجامعييات الخاريية والحكؾمييية فييي الشغيير للييآل الييإلعؼ السييادي لميااييث فييي الجامعييات ي والتشيياقض فييي تعميسييات 
التعميؼ العالي  عؾا ا رما  تظؾر اليحث العمسي في الجامعات ايردنية ي لراله العامميؽ في الجامعات الخارة 

لتؾريات ي لعل راسلا العسيل عميآل زييادة السؾازنيات السخررية لميحيث العمسيي فيي ي وعرجب الإلرا ة تعإلد مؽ ا
الجامعييات ايردنييية ي مييص تقييإليؼ الحييؾافز السادييية والسعشؾييية لعزييؾ ايفيية التييإلريس اليااييث ي تسيييزم عييؽ غيييرم مييؽ 

 .رعزاة ايفة التإلريس ي والعسل عمآل التؾ ص في لرإلار السجالت العمسية في ايردن
تعشؾان " معؾقات اليحث العمسي ميؽ وجلية نغير رعزياة الليفية  :(8105االريساوي و كردي ) دراسة  8-8-3

التإلريدييية فييي الكميييات اإلندييانية تجامعيية القييإلس " اييإلفب الإلرا يية للييآل التعييرا عمييآل معؾقييات اليحييث العمسييي فييي 
ريس فيييي جسييييص الكمييييات اإلنديييانية تجامعييية القيييإلس ي اييييث تكيييؾن مجتسيييص الإلرا ييية ميييؽ جسييييص رعزييياة ايفييية التيييإل

( فقيييرة ي ميييؽ عيييال  عيشييية طيقيييية 23الكمييييات اإلنديييانية تجامعييية القيييإلس ي اييييث تيييؼ ا يييتخإلا  ا يييتيانة تزيييسشب )
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( عزييؾ ايفيية تييإلريس مييؽ رعزيياة الليفيية التإلريدييية فييي الكميييات اإلندييانية تجامعيية القييإلس ي 41عذييؾا ية  مغييب )
جيية عالييية تستؾ يي  ادييا ي  مييغ فييي الستؾ يي  ورعلييرت نتييا ل الإلرا يية رن معؾقييات اليحييث العمسييي  قييإل اغيييب  إلر 

( ي  سييا رعلييرت نتييا ل الإلرا يية عييإل  وجييؾد فييرو  ذات درليية لارييا ية فييي متؾ ييظات معؾقييات اإلنتيياج  1.23)
العمسييي ي تييياعتالا الرتييية العمسيييية و ييشؾات الخييييرة وعييإلد ايتحييياث ي  يشسييا  انيييب الفييرو  ذات درلييية  لاريييا ية 

 .يفة التإلريدية لراله العسل ايكاديسيلستغير طييعة العسل يعزاة الل
تعشيؾان " عؾا يا لجيراة  :Karimian & Sabbaghian & Sedghpour (2012 )دراسدة   8-8-4

لمعميؾ  الظييية "   (Shiraz) فيي جامعية اليحؾث ور راا عمآل نتا ل اليحث ميؽ وجلية نغير رعزياة ايفية التيإلريس
اييإلفب الإلرا يية للييآل تحإل ييإل وفلييؼ السعؾقييات التييي تحييؾ  دون لجييراة اليحييؾث ي تغييرض تحديييؽ جييؾدة اليحييث فييي 

لمعمؾ  الظيية مؽ وجلة نغر رعزاة ايفة التإلريس العامميؽ فيلا ي ايث تؼ ا تخإلا  ا تيانة   (Shiraz)جامعة 
ت السالية ي معؾقات متعمقة تالسرافا ي معؾقات ملشيية ( فقرة ي وزعب عمآل  تة  مجارت ) السعؾقا24تزسشب )

ي معؾقيييات لدارييييية وتشغيسيييية ي معؾقييييات عمسيييية ي معؾقييييات ذاتييييية( ي ا يييتلإلفب ار ييييتيانة  جسييييص رعزيييياة ايفيييية 
( عزيؾ ايفية تيإلريس ميؽ مجتسيص 321ي تحييث  ميغ عيإلد السديتجيييؽ لمإلرا ية ) (Shiraz)التيإلريس فيي جامعية  
%( ميؽ مجتسيص الإلرا ية ي ورعليرت  22( عزيؾ ايفية تيإلريس ي وايؾ ميا يسثيل نحيؾ )331الإلرا ة الييالغ عيإلدم )

%( ميؽ السديتجيييؽ 71نتا ل الإلرا ة رن جسيص ارم العقيات ذات تا ير عمآل الشذاب اليحثيي تالجامعية ي لر رن )
وجيؾد فيرو  قإل اإلد السعؾقات السالية  سيس ر مليؼ عميآل اليحيث العمسيي فيي الجامعية ي  سيا تؾريمب الإلرا ية لليآل 

ذات درليية لارييا ية فييي ا ييتجاتة رعزيياة ايفيية التييإلريس تعييزو لستغيييري الجييشس والرتييية العمسييية ي فيسييا يخييص 
ا ييتجاتة رعزيياة ايفيية التييإلريس لمسعؾقييات السالييية ي ولييؼ  تغليير فييرو  ذات درليية لارييا ية تعييزو لستغييير الخيييرة 

وايالرغؼ ميؽ وجيؾد ايرم السعؾقيات التيي تحيؾ  دون  فيسا يخص ا تجاتة رعزاة ايفة التيإلريس لمعؾا يا الساليية ي 
 .لجراة اليحؾث العمسية في الجامعة ر يعتقإل السدتجييؾن رن نتا ل رتحا لؼ قإل تا رت  لرم السعؾقات

تعشؾان " الرعؾاات التي تؾاجو اليحث العمسي في جامعية تغيإلاد ميؽ وجلية  :( 8108دراسة محدن ) 8-8-5
( 13يليا اليااثية اي يمؾ  الؾريفي التحميميي ي  وتيؼ تريسيؼ ا يتيانة مكؾنية ميؽ)نغر التإلريدييؽ " ي ا يتخإلمب ف

( عزيؾًا تإلريدييًا ميؽ اسمية الساجديتير واليإل تؾرام ي 333فقرة ي ايث تؼ تظييقلا عمآل عيشة الإلرا ة السكؾنة ميؽ )
ميييؽ  ( عزيييؾ تإلريديييي333( عزيييؾ تإلريديييي ميييؽ الكمييييات العمسيييية ي )311اعتييييروا تظريقييية عذيييؾا ية ي ميييشلؼ )

%( ميؽ مجتسيص الإلرا ية ي وتؾريمب الإلرا ية لليآل 1.56الكميات اإلنديانية ي تحييث مثميب العيشية العذيؾا ية نحيؾ )
رن الرعؾاات التي تعيا اليحث العمسي في جامعة تغإلاد ي تسثمب فيي الجؾانيو الساديية والفشيية والتشغيسيية ي  سيا 

و لشييؾ  الكمييية ) عمسييية ي لندييانية ( ي ورورييب تؾرييمب الإلرا يية للييآل عييإل  وجييؾد فييرو  ذات درليية لارييا ية تعييز 
الإلرا ة تعإلد مؽ التؾريات ي راسلا العسل عمآل تا يس مجمس رعمآل لميحث العمسي يكؾن ميرتي  تياعمآل مديتؾو 
في الإلولة ي والعسل عمآل زيادة السيزانييات السخررية لميحيث العمسيي ي وتديليل اإلجيراةات اإلداريية فيسيا يخيص 

 .زمة لتسؾيل ايتحاث العمسيةالسخررات السالية الال
تعشيؾان " معؾقييات اليحييث العمسيي فييي الجامعييات الديعؾدية الشافييفة " اييإلفب  :(8100دراسددة العشددزي )  8-8-6

الإلرا ة للآل الكذي  عيؽ معؾقيات اليحيث العمسيي فيي الجامعيات الديعؾدية الشافيفة ي اييث تكيؾن مجتسيص الإلرا ية 
عييات الدييعؾدية الشافييفة ي وعييإلداا  سانييية تجسيييص تخرريياتلا مييؽ جسيييص رعزيياة ايفيية التييإلريس فييي جسيييص الجام

( عزيؾ لكيل جامعية ميؽ 31( عزؾ ايفة تيإلريس ي  ؾاقيص )341العمسية واإلندانية ي ايث  مغب عيشة الإلرا ة )
الجامعات الشاففة ي ايث تؼ اعتيار العيشة تالظريقة القرإلية مؽ مجتسص الإلرا ة ي وقإل تؼ تظيؾير ا يتيانة مكؾنية 
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فقيييرة ي ورعليييرت نتيييا ل الإلرا ييية رن معؾقيييات اليحيييث العمسيييي ) ايكاديسيييية ي ارقتريييادية ي اإلداريييية ي  (21ميييؽ )
ارجتساعية ( قإل اغيب  إلرجة متؾ ظة لجسيص مجارت الإلرا ة ي وفيي أيؾة نتيا ل الإلرا ية قيإلمب الإلرا ية عيإلد 

يجشييية ي وفيي مجيا  اليحيث مؽ التؾرييات ي راسليا لعزيا  رعزياة ايفية التيإلريس ليإلورات مكثفية فيي المغيات ا
 .العمسي ي تغرض تظؾير قإلراتلؼ الفكرية واليحثية

معؾقيات اليحيث العمسيي فيي  مييات الترايية ميؽ وجلية   تعشؾان " :(8101دراسة السجيدل و شساس )  8-8-7
تقرييي نغيير رعزيياة الليفيية التإلريدييية ي درا يية ميإلانييية ي  مييية التراييية تريياللة  رنسؾذجييًا " اييإلفب الإلرا يية للييآل 

السعؾقييات التييي تؾاجييو رعزيياة الليفيية التإلريدييية فييي  مييية التراييية تريياللة ي وتحييؾ  دون لنجييازاؼ ليحييؾث عمسييية 
وانخيراطلؼ تاليحييث العمسييي ي و يييل التغمييو عمييآل اييرم السعؾقييات وتييرليملا ي وقييإل رعتسييإل اليااثييان ا ييتيانة تزييسشب 

عؾقيات اإلداريية ي السعؾقيات الراتيية ( ي ا يتلإلفب ( فقرة وزعب عمآل  يالث محياور ) السعؾقيات الساديية ي الس21)
( عزيؾ ايفية تيإلريس القياريؽ تعسمليؼ 42ار تيانة  افة رعزاة ايفية التيإلريس تكميية الترايية ترياللة ي وعيإلداؼ )

( ي ورعلييرت نتييا ل الإلرا يية رن السعؾقييات اإلدارييية  انييب اييي ايفييإل  3113 – 3112عييال  العييا  الجييامعي ) 
ة التييإلريس فييي مجييا  اليحييث العمسييي ي ورورييب الإلرا يية تعييإلد مييؽ التؾريييات ي راسلييا وطيياة عمييآل رعزيياة ايفيي

اإل را   تا يس ايفة وطشية لميحث العمسي ي والعسل  شغا  التفرغ العمسي يعزاة ايفية التيإلريس يكيالسعسؾ  تيو 
  .في جامعات العالؼ الستقإلمة

العمسييي لييإلو رعزيياة ايفيية التييإلريس تجامعيية  تعشييؾان "  اليحييث :(8118دراسددة العسدداورة و الدددرابي )  8-8-8
ايردن ي معؾقاتييو ومقتراييات تظييؾيرم  "  اييإلفب الإلرا يية للييآل التعييرا للييآل معؾقييات اليحيييث  -اإل ييراة الخاريية 

( فقيرة ي 14العمسي لإلو رعزاة ايفة التإلريس  تجامعة اإل راة الخارة ي ا تخإل  اليااثيان ا يتيانة تالفيب ميؽ )
( فقرة لسعؾقات اليحث العمسي تالجامعة ي في ايؽ رريإل 31ررإل السجا  ايو   )وزعب عمآل مجاليؽ ي تحيث 

( عزييؾ ايفيية 61( فقييرة لسقتراييات تظييؾير اليحييث العمسييي ي وقييإل تالفييب عيشيية الإلرا يية مييؽ )34السجييا  الثيياني )
ت تييإلريس مييؾزعيؽ عمييآل  ميييات الجامعيية الديييص ي ور ييفرت الإلرا يية عييؽ جسميية مييؽ الشتييا ل راسلييا ي وجييؾد مذييكال

ممسؾ يية تعيييا قيييا  رعزيياة ايفيية التييإلريس تيياليحؾث العمسييية ي ايييث  مغييب ندييية تقييإل راؼ لؾجييؾد اييرم السذييكالت 
%( ي  سيييا رعليييرت نتيييا ل الإلرا ييية رن رعزييياة ايفييية التيييإلريس قيييإل ر يييإلوا درجييية عاليييية ميييؽ التقيييإل ر 57.32 شحيييؾ )

رورة اإلكثيار ميؽ لريإلار السجيالت لسقتراات تظؾير اليحيث العمسيي ي وقيإل جياةت ركثير السقترايات تقيإل رًا فيي أي
السحكسة ي وتؾفير الخإلمات الفشية الالزمة ي وإفراك رعزاة ايفة التإلريس في السستسرات العمسية ي وتؾفير اليإلعؼ 

 .السالي والسعشؾي الالز  إلجراة اليحؾث العمسية
العراقييية " اييإلفب  تعشييؾان " السعؾقييات التييي تؾاجييو اليااييث فييي الجامعييات :( 8118دراسددة الفتمددي )  8-8-9

الإلرا ة للآل تحإل إل نيؾ  السعؾقيات التيي تؾاجيو الياايث العمسيي الجيامعي ي واقتيراح الحميؾ  الشاجعية لليا ي ولتحقييا 
ي وزعيب عميآل  ال ية محياور ي ا يتلإلفب الإلرا ية عيشية  ( فقيرة34اإلا الإلرا ة تؼ  شاة ا تيانة  ميغ عيإلد فقراتليا )

ريس مؽ مجتسص الإلرا ة ) رعزاة ايفة التيإلريس تجامعية القاد يية ( عزؾ ايفة تإل (311عذؾا ية  مغ عإلداا  )
( عزييؾ ايفيية تييإلريس ي واعييإل تظييييا ايداة تريييغتلا الشلا ييية عمييآل رفييراد العيشيية ي وتحميييل 333ي اليييالغ عييإلداؼ )

ؾقيات الييانات وتحميملا لاريا يا ي رعليرت نتيا ل الإلرا ية رن العؾاميل الستريمة تاليإلعؼ السيالي تعيإل ميؽ ركثير السع
التيييي تؾاجيييو الياايييث العمسيييي الجيييامعي ي  يييرلػ ليييؼ تغلييير نتيييا ل الإلرا ييية ري فيييرو  ذات درلييية لاريييا ية تعيييزو 

زيييادة مكافييضت عزييؾ  لستغيييري الجييشس والإلرجيية العمسييية ي وعرجييب الإلرا يية تعييإلد مييؽ التؾريييات ي مشلييا أييرورة
ا اقتراييب الإلرا يية لجييراة درا ييات مذييا لة ايفيية التييإلريس ي والسقييؾلع   العمسييي عمييآل اليحييث الييري  شجييز ويقييؾلع  ي  سيي

   .عمآل ركثر مؽ جامعة عراقية
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تعشييؾان " معؾقييات اليحييث العمسييي و يييل اررتقيياة تييو فييي جامعيية مستيية مييؽ وجليية  :(8117بطددا) ) 8-8-01  
نغيير رعزيياة ايفيية التييإلريس فيلييا " اييإلفب الإلرا يية للييآل تقرييي السعؾقييات التييي تقيي  فييي وجييو اليحييث  العمسييي 

مستيية مييؽ وجليية نغيير رعزيياة ايفيية التييإلريس العمسييي يايييث تسثييل مجتسييص الإلرا يية فييي  ييل رعزيياة ايفيية تجامعيية 
( عزؾ ايفة التيإلريس ي ولليرا  الغيرض 266التإلريس تجامعة مستة ي مؾزعيؽ عمآل  مياتلا السختمفة ي وعإلداؼ )

عمييا الثانييية تديييل اررتقيياة ا ييتيانتيؽ ي ايولييآل تتعمييا تسعؾقييات اليحييث العمسييي ي فييي ايييؽ تت قييا  اليااييث  تظييؾير
تاليحث العمسي ي تؼ تؾزيعلسا عمآل عيشة الإلرا ة والتي تالفيب ميؽ جسييص رعزياة ايفية التيإلريس السشتغسييؽ الير ؽ 

( عزييؾ ايفيية تييإلريس ي وذلييػ تعييإل التاكييإل مييؽ رييإل   و ييييات 332رغيييؾا فييي تعيفيية رداتييي الإلرا يية ي وعييإلداؼ )
إلدًا ميؽ السعؾقيات التيي تحيؾ  دون تقيإل  اليحيث العمسيي فيي جامعية ايداتيؽ ي وتؾرمب الإلرا ية لليآل رن اشياك عي

مستيية ي  عييإل  رايي  اليحييث العمسييي تالسس دييات اإلنتاجييية ي وعييإل  تظييييا رييشا  القييرار لشتييا ل اليحييث العمسييي ي 
ورورب الإلرا ة تعإلد مؽ التؾريات ي مشلا را  اليحيث العمسيي فيي الجامعية تااتياجيات السس ديات اإلنتاجيية ي 

 .ر مدتمزمات اليحث العمسي ي وررإل مؾازنة  افية لميحث العمسيوتؾفي
الرييعؾاات التييي تؾاجييو اليحييث العمسييي ايكيياديسي تكميييات التجييارة   تعشييؾان " :(8114دراسددة الفددرا ) 8-8-00

تسحافغات غزة مؽ وجلة نغر رعزاة ايفة التإلريس العيامميؽ فيليا " ايإلفب الإلرا ية لليآل تقريي السعؾقيات التيي 
عزاة الليفة التإلريدية في  ميتيي التجيارة فيي الجامعية اإل يالمية وجامعية ايزاير فيي غيزة ي وتحيؾ  دون تؾاجو ر 

( فقيرة وزعيب عميآل 21لنجازاؼ ليحؾث عمسية وانخراطلؼ تاليحيث العمسيي ي وقيإل اعتسيإل الياايث ا يتيانة تزيسشب )
امعييية ي السعؾقييات الستعمقييية تالشذييير ي رراعيية محييياور ) السعؾقييات الستعمقييية تالسعمؾميييات ي السعؾقييات السرتيظييية تالج

( عزييؾ ايفيية تييإلريس  مييؽ العييامميؽ القيياريؽ 41السعؾقييات الراتييية ( ي ا ييتلإلفب ار ييتيانة عيشيية عذييؾا ية  مغييب )
( في  ميتي التجارة تالجامعة اإل المية وجامعية ايزاير تغيزة  ي  3113 – 3111تعسملؼ عال  العا  الجامعي) 
 ييرز السعؾقييات تسثميييب فييي السعؾقييات الراجعييية للييآل عييإل  تيييؾفر السعمؾمييات والسراجيييص ورعلييرت نتييا ل الإلرا ييية رن ر

العمسييية الالزميية لمقيييا  تاليحييث العمسييي ي لأييافة للييآل السعؾقييات السالييية الراجعيية للييآل عييإل  ررييإل مؾازنييات مالييية 
داريية واإلفيرافية لميحث العمسيي فيي الجامعية ي ريزيًا السعؾقيات الراجعية لليآل تكميي  اي يتاذ الجيامعي تيايمؾر اإل

واإلرفييادية ي وذلييػ عمييآل ادييا  الؾقييب السخرييص لميحييث العمسييي ي ورورييب الإلرا يية تعييإلد مييؽ التؾريييات ي 
راسلييا العسييل عمييآل تحييإل ث السكتيييات الجامعييية وتزويييإلاا تذيييكة السعمؾمييات التقشييية ي والعسييل عمييآل التشديييا  يييؽ 

 .سا  يشلاالسكتيات الجامعية الفمدظيشية وتذجيص تياد  السرادر في
تعشؾان " معيقات اليحث العمسي ودوافعو لإلو رعزاة الليفية التإلريديية فيي  :(8113دراسة صالح )  8-8-08

الجامعات الفمدظيشية " اإلفب الإلرا ة للآل التعرا عمآل معيقات اليحث العمسي لإلو رعزاة الليفة التإلريدية فيي 
( محياور فيسمب السعيقيات الستعمقية تغيروا 4آل )الجامعيات الفمديظيشية ي اييث طيؾر الياايث ا يتيانة وزعيب عمي

العسييييل واإلدارة وايجليييييزة والسعمؾميييييات الالزميييية لميحيييييث العمسيييييي و السعيقيييييات السادييييية والسعشؾيييييية والشسيييييؾ السلشيييييي 
( عزؾ ايفة تإلريس 362( فقرة ي ا تلإلفب ار تيانة )51والسعيقات الستعمقة تالشذر ي تحيث أسب ار تيانة )

ة للييآل عييإلد مييؽ الشتييا ل ي لعييل راسلييا ارييؾ  السعيقييات الستعمقيية تغييروا العسييل واإلدارة ي وقييإل تؾرييمب الإلرا يي
والسعيقييات السادييية والسعشؾييية ي والسعيقييات الستعمقيية تييالشسؾ السلشييي والشذيير عمييآل درجيية  ييييرة مييؽ  اياسييية ي رمييا 

ة متؾ يظة ميؽ اياسيية ي السعيقات الستعمقة تايجلزة والتدليالت الالزمية لميحيث العمسيي فقيإل تحريمب عميآل درجي
كسا تؾرمب الإلرا ة للآل عإل  وجؾد فرو  ذات درلية لاريا ية لسعيقيات اليحيث العمسيي تعيزو لمسسايل العمسيي ي 
والرتيية العمسيية ي  يشؾات الخييرة ي وروريب الإلرا ية تعيإلد ميؽ التؾرييات ي راسليا زييادة اليإلعؼ السيالي السخريص 
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يض العيوة التإلريديي يعزياة ايفية التيإلريس ي وتحدييؽ و ييا ل يغيراض اليحيث العمسيي ي ودرا ية لمكانيية تخفي
 .ارترا  لمحرؾ  عمآل السعمؾمات الالزمة لميحث العمسي

تعشييؾان "  اليحييث العمسييي فييي  ميييات التراييية تالجامعييات العراييية وو ييا ل  :(8110دراسددة كشعددان )  8-8-03
قاتييو ي و يييل تظييؾيرم لييإلو رعزيياة ايفيية تظييؾرم " اييإلفب الإلرا يية للييآل التعييرا عمييآل راييإلاا اليحييث العمسييي ومعؾ 

( عزيييؾ ايفييية تيييإلريس 43التيييإلريس فيييي  مييييات الترايييية  ي اييييث ا يييتخإل  الياايييث عيشييية عذيييؾا ية ي تسثميييب فيييي )
( عسيإل مؽ عسإلاة  ميات التراية مؽ  ال ة عذير دولية عرايية ي مسيؽ 22تكميات التراية تالجامعات الدؾرية ي و )
ويغييراض تحقيييا راييإلاا الإلرا يية ي قييا  اليااييث  ي3776فييي دمذييا عييا  ازييروا مييستسر عسييإلاة  ميييات التراييية 

( فقييرة ي وقييإل رعلييرت نتييا ل الإلرا يية رن راييؼ راييإلاا اليحييث العمسييي لييإلو رعزيياة 33تإعييإلاد ا ييتيانة تكؾنييب مييؽ )
ايفة التإلريس في  ميات التراية الدؾرية والعراية ي اؾ زييادة التعسيا فيي مجيا  التخريص ي واإل يلا  فيي ليجياد 

لحمؾ  لمقزايا التي تؾاجو التظؾر ارجتساعي وارقترادي والتراؾي ي رما السعؾقات فتسثمب في قمة التعاون  ييؽ ا
الجامعيييات والجليييات السديييتفيإلة ميييؽ اليحيييث العمسيييي ي ونقيييص التسؾييييل الكيييافي لميحيييث العمسيييي ي ونقيييص السراجيييص 

رة ايعسييا  الخاريية عييارج الجامعيية ي وعييإل  والسرييادر العمسييية الحإل ثيية ي و ثييرة عييإلد الديياعات التإلريدييية ي و ثيي
تؾفر السشاخ العمسي يكسيا رعليرت نتيا ل الإلرا ية عيإل  وجيؾد فيرو  ذات درلية لاريا ية لسعؾقيات اليحيث العمسيي 
لإلو رعزاة الليفة التإلريدية وعسإلاة  ميات التراية في الؾطؽ العراي ي تعزو لمشؾ  رو الإلرجة العمسية رو  يشؾات 

عات التي تخرجؾا مشلا ي وقإل رورب الإلرا ة  تؾفير الإلعؼ السالي لتسؾيل اليحيث العمسيي تسيا ر الخيرة ي رو الجام
 .%(مؽ الإلعل القؾمي ي وتؾفير السراجص والسرادر الحإل ثة3يقل عؽ )

   :ما يسيز الدراسة الحالية عن الدراسات الدابقة
ؽ السجييارت معييًا ي ذلييػ رن رغمييو الإلرا ييات تسيييزت الإلرا يية الحالييية عييؽ الإلرا ييات الديياتقة  تشاوللييا لجسميية ميي   

الدييياتقة قيييإل تشاولتليييا فيييي فيييكل لجسيييالي عيييا  ي لذ تشاوليييب الإلرا ييية الحاليييية مؾأيييؾ  معؾقيييات اليحيييث العمسيييي فيييي 
الييفية الجامعيية وعيروا العسيل ي اإلدارة ي تيؾفر ايجليزة   (الجامعيات الميييية فيي  ييص مجيارت متعمقية تكيل ميؽ

يكسا تتسييز الإلرا ية الحاليية تانليا   )والسعإلات ي مالية ومعشؾية ي الشذر ي الشسؾ ايكاديسي ي عزؾ ايفة التإلريس
  .التي تشاولب معؾقات تظؾر اليحث العمسي في الجامعات المييية –في اإلود عمؼ اليااث  –ايولآل 
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 :مشهجية الدراسة 3-0

في أؾة مذيكمة ورايإلاا الإلرا ية فيإن السيشلل الستييص لمإلرا ية ايؾ السيشلل الؾريفي التحميميي ي اليري يديتلإلا    
تحميل وتؾري  الستغيرات مؾأؾ  الإلرا ة ي والحرؾ  عمآل  يانيات  اممية ودقيقية عيؽ الغياارة السشيؾي درا يتلا 

 .لسشاال السدتخإلمة في ميإلان الإلرا ات ارجتساعيةي ويعإل ارا السشلل مؽ ر رز ا
 :مجتسع الدراسة 3-8

تكؾن مجتسص الإلرا ة مؽ جسيص رعزاة ايفة التإلريس في الجامعات المييية  ) طرا مس ي الزيتؾنة ي السرقيو ي    
فية ( عزؾ اي 3763ي  3433ي  3213ي  3141ي  3751اي سرية ي الزاوية ( واليالغ عإلداؼ عمآل الترتيو )

( عزيؾ ايفية 31135تإلريس ي ري رن السجسؾ  اإلجسالي يعزاة ايفة التإلريس فيي ايرم الجامعيات  ميغ نحيؾ )
تييإلريس مييؽ مختميي  الييإلرجات العمسييية والخيييرات ي والسدييتسرون فييي عسملييؼ عييال  تشفييير الإلرا يية لمعييا  الجييامعي ) 

  .لجامعات( ي ادو لارا يات لدارات فسون رعزاة ايفة التإلريس  لرم ا 3135-3136
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   :عيشة الدراسة 3-3
 Proportional Stratified Random)تييؼ اعتيييار عيشيية الإلرا يية تإ ييتخإلا  عيشيية عذييؾا ية طيقييية متشا ييية

Sample)  عإلد عشارر الظيقة الؾاايإلة   8ي تحيث تؼ لاتدا  عإلد عشارر  ل طيقة تإ تخإلا  الريغة التية
( ي وذليػ 333ي ص  3131) الشجيار و الشجيار والزعييي ي  شية اجيؼ العي اجيؼ السجتسيص (  /= ) اجؼ الظيقة 

( عزيييؾ ايفييية تيييإلريس مسيييؽ يعسميييؾن فيييي الجامعيييات الميييييية ) طيييرا مس ي الزيتؾنييية ي 311ميييؽ عيييال  ل يييتلإلاا )
السرقو ي اي سرية ي الزاوية ( ي تكمياتلا السختمفة ي العمسية و اإلندانية و الظيية ي وعمآل ذلػ فإن عإلد عشارر 

ي  53ي  31ي  326) 8الخسدة ) السكؾنة لحجؼ العيشة اإلجسالي ( لمجامعات السر ؾرة اي عمآل التؾالي الظيقات
اإلجسالي ( قإل اإلد وفقًا لجإلاو   يكاران التي رعإلاا في ارا  ( ي ارا مص مالاغة رن اجؼ العيشة ) 326ي  61

( ل يتيانة ) ايإلد ايرا 311ي مص تحإل إل اامش لأافي ي قإلر  شحؾ ) Sekaran ,2003 ,p 294)الخرؾص )
اللامش مؽ قيل اليااث ي لعتسادًا عمآل عيرتو الذخرية (  تحديًا لعإل  اإلرجا  رو لعإل  رالاية التحميل ي لر 

( ل يتيانة ي تحييث  مغيب الشديية السفؾيية لليرم  171رن السدترجص ميؽ ار يتييانات والرياله لعسميية التحمييل  ميغ )
 .را ة%( مؽ مجتسص الإل1.66العيشة نحؾ)

 :أداة الدراسة  3-4
تعييييإل ار ييييتيانة ايداة الر يديييية السدييييتخإلمة فييييي الؾرييييؾ  للييييآل الييانييييات والسعمؾمييييات الستعمقيييية تااييييإلاا الإلرا يييية 
وتدييا رتلا ي واعييإل اإلطييال  عمييآل ايد  الشغييري والإلرا ييات الديياتقة التييي تشاولييب مؾأييؾ  الإلرا يية ي مثييل درا يية 

( ي تؼ تظؾير ا تيانة تحيث فسمب عإلة محياور 3133 ة الشجار )( ي و درا3115( ي و تظاح )3111راله )
( فقييرة ي 44رو مجييارت اييؾ  معؾقييات تظييؾر اليحييث العمسييي فييي الجامعييات المييييية ي وقييإل تكييؾن ار ييتييان مييؽ )

مؾزعية عميآل  يييص محياور ي ايو  ) السعؾقييات الستعمقية تالييفيية الجامعيية وعيروا العسييل ( وتيؼ قيا ييو ميؽ عييال  
( فقييرات ي السحييؾر الثالييث 6ت ي السحييؾر الثيياني ) السعؾقييات الستعمقيية تيياإلدارة ( وتييؼ قيا ييو مييؽ عييال  )( فقييرا6)

( فقييييرة ي السحييييؾر الراتييييص 33)السعؾقييييات الستعمقيييية تييييايجلزة  والسعييييإلات والتدييييليالت ( وتييييؼ قيا ييييو مييييؽ عييييال  )
الخيامس )السعؾقيات الستعمقية تالشذير(  ( فقيرات ي  السحيؾر 6)السعؾقات السالية والسعشؾية ( وتؼ قيا و ميؽ عيال  )

( فقيرة ي السحيؾر الديادس ) السعؾقيات الستعمقية تيالشسؾ السلشيي وايكياديسي ( وتيؼ قيا يو 33وتؼ قيا و مؽ عيال  )
( فقرات ي ورعيرًا السحؾر الداتص  ) السعؾقات الراتية الستعمقة تاليااث نفدو ( وتؼ قيا و ميؽ عيال  6مؽ عال  )

درجيية مسار يية  3.61للييآل رقييل  3مييؽ  8تييؼ اعتسيياد السعيييار التييالي فييي ترييشي  الستؾ ييظات ( فقييرات ي وقييإل31)
درجية مسار ية  1.21لليآل رقيل  3.41درجية مسار ية  أيعيفة  ي ميؽ  3.41لليآل رقيل  3.61أعيفة جيإلًا ي ميؽ 

 .درجة  مسار ة  ييرة جإلاً   3للآل  2.31درجة مسار ة  ييرة ي مؽ   2.31للآل رقل  1.21متؾ ظة ي مؽ 
 :إجراءات الردق والثبات لألداة 3-5
 :صدق السحكسين  3-5-0

لمتاكييإل مييؽ رييإل  ايداة ي فقييإل تييؼ عييرض ار ييتيانة تعييإل ترييسيسلا عمييآل عييإلد مييؽ السحكسيييؽ مييؽ رعزيياة ايفيية 
التإلريس الستخرريؽ ي إل إلاة رر لؼ في ار تيانة  ؾاة مؽ ايث مشا ية فقراتلا ياإلاا اليحث ي رو مؽ اييث 

لمجؾانييو والسجييارت السقرييؾدة فييي الإلرا يية ي واشيياة عمييآل مالاغييات السحكسيييؽ التييي ر ييإلواا عمييآل مييإلو تغظيتلييا 
 .تعض العيارات ي فقإل رجريب التعإليالت السظمؾاة تحيث علرت ار تيانة في رؾرتلا الشلا ية
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 :صدق البشاء  3-5-2
لحدا  رإل  اليشاة لألداة تؼ ادا  معامالت اإلرتياب لدييرمان  ييؽ درجية  يل مجيا  و,عير ي واييؽ درجية  يل 

(  يييييؽ ذلييػ ي ايييث  تييييؽ رن جسيييص مجييارت ل ييتيانة معؾقيييات 1مجييا  والإلرجيية الكمييية لييألداة ي والجييإلو  رقييؼ )
مص تعزلا اليعض ي ومص الإلرجة الكميية  اليحث العمسي في الجامعات المييية ي قإل اققب لرتياطات دالة لارا ياً 

( ي مسا  إل  عميآل رن 1.65 – 1.41( ي فقإل تراواب معامالت اإلرتياب  يؽ )1.13لألداة ي عشإل مدتؾو درلة )
كسييا يذييير ذلييػ للييآل رن جسيييص مجييارت  اإل ييتيانة فييي رييؾرتلا الشلا ييية تتدييؼ  إلرجيية عالييية مييؽ رييإل  اليشيياة ي

 .عؾقات اليحث العمسي لإلو رفراد العيشة مؽ رعزاة ايفة التإلريساإل تيانة تذترك في قياس  سة م
  :ثبات األداة 3-5-3

لمتاكإل مؽ  يات رداة القياس ي والري ُيعرلا تانو " مإلو قإلرتلا عمآل لعظاة نتا ل مسا مة لذا ما طيقيب تحيث نفيس 
مي ي ادييو معادليية ( ي رجييري لعتيييار معامييل الثيييات الييإلاع 317ي ص  3131الغييروا والذييروب " ) دود ييؽ ي 

( ي مسا يذير لليآل 1.73( لمسحاور وايداة  كل ي لذ  مغب قيستو لألداة  كل )Kronbach alphaكرونياخ رلفا )
 يات ار تيانة وقؾة تسا كلا الإلاعمي ي ايمر الري يجعملا واأحة لقار يلا ي واالتيالي يسكيؽ اإلعتسياد عميليا فيي 

   .قيؼ معامل الثيات الإلاعمي لمسحاور وايداة  كل (  يؽ2عسمية التحميل ي  والجإلو  رقؼ )
 (3جدول )

 وبين صدق البشاء الداخمي ) اإلرتباط بين محاور اإلستبيان وفق تحميل سبيرمان (

 

ِؼٛلبد 

اٌج١ئخ 

 اٌغبِؼ١خ

ِؼٛلبد 

 اإلداسح

ِؼٛلبد 

 اٌزغ١ٙضاد

ِؼٛلبد 

ِبد٠خ 

 ِٚؼ٠ٕٛخ

ِؼٛلبد 

 إٌشش

اٌّؼٛلبد 

إٌّٛ 

 إٌّٟٙ

ِؼٛلب

 رار١خد 

األداح وىً 

ِؼٛلبد )

اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ(

ِؼٛلبد اٌج١ئخ 

 اٌغبِؼ١خ
1                                                  

        ٭                                  1  ِؼٛلبد اإلداسح

ِؼٛلبد 

 اٌزغ١ٙضاد
  1                                   

ِؼٛلبد ِبد٠خ 

 ِٚؼ٠ٕٛخ
   1                             

                      1     ِؼٛلبد إٌشش
اٌّؼٛلبد إٌّٛ 

 إٌّٟٙ
     1               

        1       ِؼٛلبد رار١خ
األداح وىً 

)ِؼٛلبد اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ(

       1 

   Correlation is Significant at 0.01 Level ( 2 – tailed).٭٭ 
Correlation is Significant at 0.05 Level ( 2 – tailed).٭ 

 (4جدول )
 معامل الثبات الداخمي ) معامل كرونباخ ألفا ( لمسحاور واألداة ككل

 انثببث انذاخهي انمحور ر.و

 3415 اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ ثبٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ ٚظشٚف اٌؼًّ 1

 3455 اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ ثبإلداسح 5

 3459 اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزغ١ٙضاد ٚاٌّؼذاد ٚاٌزغ١ٙالد 8

 3455 اٌّؼٛلبد اٌّبد٠خ  ٚاٌّؼ٠ٕٛخ 5
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 3455 اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ ثبٌٕشش 2

 3453 اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕٛ إٌّٟٙ ٚاألوبد٠ّٟ 6

 3455 اٌّؼٛلبد اٌزار١خ 7

 3492 األداح وىً 

 :السعالجة اإلحرائية 3-6
( ي ايث ر تخإل  اإلاراة الؾرفي SPSSتؼ ترميز الييانات ومعالجتلا لارا يًا ي وذلػ تا تخإلا   رنامل )   

 8و اإل تإلرلي ي وا تخرجب التكرارات والشدو السفؾية في ور  عرا ص عيشة الإلرا ة تحيث تؼ التي
 .لمتحقا مؽ  يات ايداة تؼ ا تخإلا  معامل ارتدا  الإلاعمي  رونياخ رلفا -
 .لإلجاتة عمآل التدا   ايو  ي تؼ ا تخراج الستؾ ظات الحدا ية ي وارنحراا السعياري ي والؾزن الشديي -
لإلجاتة عميآل التديا   الثياني ي تيؼ ا يتخراج الستؾ يظات الحديا ية ي وارنحيراا السعيياري ي وتيؼ تظيييا تحمييل  -

ي واإلعتيييار اليعييإلي ) لعتيييار ( MANOVA( )Multivariate Analysis of Varianceالتيييا ؽ الستعييإلد )
( لستؾ ظات معؾقات اليحث العمسي ادو متغييري Independent – Saples T- Testفيفيو( ي ورعتيار ) 

الشؾ  ي والسسال العمسيي ي لمكذي  عيؽ الفيرو  فيي جسييص مجيارت معؾقيات اليحيث العمسيي فيي الجامعيات الميييية 
 .  ي الإلرجة العمسية ي السسال العمسي ي  شؾات الخيرة ي التخرص (محل الإلرا ة ي تيعًا لستغيرات الإلرا ة ) الشؾ 

 .لإلجاتة عمآل التدا   الثالث ي تؼ ا تخراج الستؾ ظات الحدا ية ي وارنحراا السعياري ي والؾزن الشديي -
 :عرض الشتائج وتحميمها  3-7
 :الخرائص الديسهغرافية لعيشة الدراسة 0- 3-7
% (  53ندية رعزاة ايفة التإلريس لعيشة الإلرا ة مؽ ففة الر ؾر قإل  مغب نحؾ )( للآل 3يذير الجإلو  رقؼ )   

% ( ي وفيسا  تعما تالإلرجة العمسية ي فقيإل  يجمب درجية محاأير مدياعإل ميا  36ي في ايؽ  مغب ندية اإلناث )
%( ي رما درجة ر يتاذ مدياعإل فقيإل  يجمب ميا  37% (ي في ايؽ  جمب ندية درجة محاأر نحؾ ) 37نديتو )
% (ي رميا درجية ر يتاذ فقيإل  يجمب الشديية  34%( ي في ايؽ  جمب درجة ر تاذ مذارك ما نديتو ) 33نديتو )

%  37%( ي رما فيسا  تعما تالسسال العمسي فقإل  يجمب نديية درجية الساجديتير نحيؾ ) 33ايقل لذ  مغب نحؾ )
ديشؾات الخإلمية ي فقيإل  يجمب  يشؾات % ( ي رما فيسا  تعميا ت 53( ي في ايؽ  مغب ندية درجة الإل تؾرام  مغب )

 يشؾات لليآل  3% ( ي فيي اييؽ  يجمب نديية  يشؾات الخإلمية )ميؽ  36 يشؾات( ميا ندييتو  ) 3الخإلمة )رقيل ميؽ 
 يشة (  33 شؾات للآل 31% ( ي رما  شؾات الخإلمة )مؽ  31 شؾات( الشدية ايقل لذ  مغب نحؾ ) 31رقل مؽ 

 ييشة ( الشدييية ايعمييآل ي لذ  33ؾات الخإلميية )ركثيير مييؽ % ( ي فييي ايييؽ  ييجمب ندييية  ييش 37فقييإل  مغييب نحييؾ )
% ( ي رما فيسا  تعما تالتخرص فقيإل  يجل تخريص العميؾ  التظييقيية الشديية ايعميآل لذ  31 جمب ما نديتو )
%( ي رميا العميؾ  الظييية فقيإل  يجمب 27%( ي في ايؽ  جمب العمؾ  اإلندانية ما ندييتو ) 13 مغب نديتو نحؾ)
  .%( 34غب نحؾ )الشدية ايقل لذ  م

 (5جدول )
 التكرارات والشدب السئهية لعيشة الدراسة

 انىسبت انتكرار انفئبث انمتغير انمستقم

 انىوع
 % 15 551 روش

 % 55 139 أٔضٝ

 انذرجت انعهميت

 % 19 15 ِحبػش ِغبػذ

 % 59 118 ِحبػش

 % 51 55 أعزبر ِغبػذ

 % 15 55 أعزبر ِشبسن
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 % 12 29 أعزبر

 انمؤهم انعهمي
 % 59 118 ِبعغز١ش

 % 11 511 دوزٛساٖ

 سىواث انخذمت

 % 15 13 عٕٛاد 2ألً ِٓ 

عنننٕٛاد فؤلنننً ِنننٓ  2ِنننٓ 

 عٕٛاد 13
21 18 % 

 12عنننٕٛاد إٌنننٝ 13ِنننٓ 

 عٕخ
15 19 % 

 % 23 192 عٕخ 12أوضش ِٓ 

 انتخصص

 % 59 191 ػٍَٛ إٔغب١ٔخ

 % 82 181 ػٍَٛ رطج١م١خ

 % 15 55 ػٍَٛ ؽج١خ

 :الشتائج الستعمقة بتداؤالت الدراسة 3-7-8
 :الشتائج الستعمقة بالتداؤل األول في الدراسة -أواًل 

ميييا ايييي رايييؼ معؾقيييات اليحيييث العمسيييي فيييي الجامعيييات الميييييية ميييؽ وجلييية نغييير رعزييياة ايفييية  :واليييري  يييشص عميييآل
 التإلريس العامميؽ فيلا ؟

لإلجاتييية عميييآل ايييرا التديييا   تيييؼ ا يييتخراج الستؾ يييظات الحديييا ية وارنحرافيييات السعياريييية لسجيييارت الإلرا ييية ي    
الستسثمة في معؾقات  اليحث في الجامعات المييية مؽ وجلة نغر رعزاة ايفة التإلريس العامميؽ فيلا ي والجإلو  

 .(  ييؽ ذلػ4رقؼ )
الستعمقييية تيييالتجليزات والتديييليالت تييياعمآل متؾ ييي  اديييا ي  ميييغ اييييث جييياة فيييي السرتيييية ايوليييآل محيييؾر السعؾقيييات 

( ي  يشسيييا جييياة فيييي السرتيييية الثانيييية محيييؾر السعؾقيييات 1.66( وايييؾزن ندييييي )1.27( وانحيييراا معيييياري )2.23)
( وايييؾزن ندييييي 1.33( وانحيييراا معيييياري )2.35الستعمقييية تالييفييية الجامعيييية وعيييروا العسيييل تستؾ ييي  اديييا ي )

( 2.34حييييؾر السعؾقييييات الستعمقيييية تيييياإلدارة السرتييييية الثالثيييية تستؾ يييي  ادييييا ي  مييييغ )%( ي فييييي ايييييؽ  ييييجل م63)
%( ي فييي ايييؽ  ييجل محييؾر السعؾقييات السادييية والسعشؾييية السرتييية 63( ووزن نديييي )1.35واييانحراا معييياري )

%( يرميييا محيييؾر السعؾقيييات 61( ووزن ندييييي  ميييغ )1.35( وانحيييراا معيييياري )2.34الراتعييية تستؾ ييي  اديييا ي )
( وانحيييراا معييييياري 2.33عمقييية تيييالشسؾ السلشييييي وايكييياديسي فقيييإل  ييييجل السرتيييية الخامدييية تستؾ يييي  اديييا ي )الست
%( ي فيي اييؽ  يجل محيؾر السعؾقيات الستعمقية تالشذير السرتيية الداد ية تستؾ ي  63( ووزن نديي  ميغ )1.31)

رة فقييإل  ييجملا محييؾر %( ي رمييا السرتييية ايعييي57( ووزن نديييي  مييغ )1.34( وانحييراا معييياري )1.76ادييا ي )
%( ي وامغ الستؾ   52( ووزن نديي  مغ )1.47( وانحراا معياري )1.47السعؾقات الراتية  تستؾ   ادا ي )

%( ي مسيييا يعشيييي واذيييكل عيييا  رن 67( ووزن ندييييي )1.17( وايييانحراا معيييياري )2.26الحديييا ي ليييألداة  كيييل )
زيياة ايفيية التييإلريس العييامميؽ فيلييا ي قييإل جيياةت معؾقييات اليحييث العمسييي فييي الجامعييات المييييية مييؽ وجليية نغيير رع

 إلرجة  ييرة جإلًا مؽ اياسية ي مسا يعشي وجؾد مذكالت  ييرة تعيا قيا  رعزياة ايفية التيإلريس فيليا ميؽ قيياملؼ 
تيياليحؾث العمسييية ي ويعييزو اليااييث اييرم الشتيجيية للييآل الغييروا التييي تعيذييلا الجامعييات المييييية االيييًا مييؽ الشييؾااي 

ناايػ عؽ أيع  رو   -التدييرية ارعتيادية  اتآل لألمؾر -  السؾازنات السخررة لمجامعاتالسادية ي وأع
انعييإلا  السؾازنييات السخرريية لميحييث العمسييي ي وتؾقيي  نغييا  التفييرغ العمسييي عاريية فييي فييقو الخييارجي مشيير العييا  

ؽ زيييادة العييوة واتييآل الن ي والتر يييز عمييآل وعيفيية التييإلريس تذييكل  يييير فييي الجامعييات ي ومييا  تيعلييا ميي 3132
التإلريديي يعزيياة ايفيية التيإلريس عمييآل ادييا  وعيفيية اليحيث العمسييي ي ناايييػ عيؽ أييع  التدييليالت الخاريية 
تيييإجراة اليحيييؾث يكيييل تميييػ العؾاميييل  يييااسب فيييي رفييييص متؾ ييي  ا يييتجاتة رعزييياة ايفييية التيييإلريس ليييألداة  كييييل ي 

ي السعؾقييات الستعمقييية تالييفييية الجامعيييية  ومجارتلييا السختمفييية عارييية )السعؾقييات الستعمقييية تيييالتجليزات والتديييليالت
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وعروا العسل ي السعؾقات الستعمقة تاإلدارة ( التي جاةت درجة ا تجاتة رعزاة ايفة التإلريس للا  إلرجة راسية 
ميص جيل الإلرا ييات الدياتقة السؾجيؾدة تالإلرا ية الحاليية ي ايميير   -للييآل ايإل ميا -كيييرة جيإلًا ي وايرم الشتيجية تتفيا 

تؾجييو عمييآل السعشيييؽ  لييرا ايميير مييؽ قيييادات لداريية وركاديسييية عمييآل مدييتؾو الجامعييات رو عمييآل اليري يعشييي رنييو  
مدتؾو وزارة التعميؼ العالي ي ترليل ارم السعؾقات اتآل تزيظمص الجامعية  ؾعيفتليا اي ا يية ي ورايإل رايؼ رر انليا 

 .سجتسص التشسؾيةاي ا ية ي رر واي وعيفة اليحث العمسي ي واسا يدااؼ في تميية ااتياجات ال
ولسعرفييية تقيييإل رات رعزييياة ايفييية التيييإلريس عميييآل  يييل فقيييرة ميييؽ فقيييرات ايداة تيييؼ ا يييتخراج الستؾ يييظات الحديييا ية 

  8وارنحرافات السعيارية وايوزان الشديية لكل محؾر مؽ محاور الإلرا ة وذلػ عمآل الشحؾ التي
 (6جدول  )

 لعمسي في الجامعات الميبية محل الدراسةتحميل إستجابات السبحهثين حهل أبعاد معهقات البحث ا

 انمحور ر. و
عددددددددددددددددددذد 

 انفقراث

انمتوسدددددد  

 انحسببي

االوحدددددرا  

 انمعيبري

اندددددددددددددو ن 

 انىسبي
 انترتيب انذرجت

1 
اٌّؼٛلننننبد اٌّزؼٍمنننننخ ثبٌج١ئنننننخ 

 اٌغبِؼ١خ ٚظشٚف اٌؼًّ
8 5451 3425 52% 

وج١نننننننشح 

 عذا  
5 

 %52 3421 5455 8 اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ ثبإلداسح 5
وج١نننننننشح 

 عذا  
8 

8 
اٌّؼٛلننننننننننننننبد اٌّزؼٍمننننننننننننننخ 

 ثبٌزغ١ٙضاد ٚاٌزغ١ٙالد
12 5451 3459 55% 

وج١نننننننشح 

 عذا  
1 

 5 وج١شح %58 3421 5415 8 اٌّؼٛلبد اٌّبد٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ 5

 5 وج١شح %19 3425 8495 12 اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ ثبٌٕشش 2

6 
اٌّؼٛلنننننبد اٌّزؼٍمنننننخ ثنننننبٌّٕٛ 

 إٌّٟٙ ٚاألوبد٠ّٟ
 2 وج١شح 55% 3428 5415 8

 1 وج١شح %15 3459 8459 10 اٌّؼٛلبد اٌزار١خ 7

 %59 3489 5451  اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌالعزجبٔخ 
وج١نننننننشح 

 عذا  
 

 
 :السعهقات الستعمقة بالبيئة الجامعية وظروف العسل -السحهر األول  - 0

( الستؾ يظات الحديا ية وارنحرافيات السعياريية لفقيرات السحيؾر ايو  )السعؾقيات الستعمقية 5 ييؽ الجيإلو  رقيؼ )   
( والتييي تييشص عمييآل " غيييا  الحييؾافز السادييية و 4تالييفيية الجامعييية وعييروا العسييل( ي ايييث جيياةت الفقييرة رقييؼ )

يفة التإلريس " في السرتية ايوليآل ي واستؾ ي  السعشؾية لعزؾ ايفة التإلريس اليااث تسيزم عؽ غيرم مؽ رعزاة ا
( والتي تشص عمآل " قمة تؾفر 3( ي تمتلا في السرتية الثانية الفقرة رقؼ )641.( وانحراا معياري )4.60ادا ي )

( ي 691.( وانحيراا معيياري )4.55و ا ل الرااة السشا ية يعزاة ايفة التإلريس " تستؾ   ادا ي  مغ نحيؾ )
( والتي تشص عمآل " قمة التعاون  يؽ الجامعة والجليات السديتفيإلة ميؽ نتيا ل 6الثالثة الفقرة رقؼ ) تمتلا في السرتية

( والتييي 1( ي  يشسيا جياةت الفقيرة رقيؼ )631.( وانحييراا معيياري )4.54اليحيؾث العمسيية " تستؾ ي  اديا ي  ميغ )
رتيو عميآل ذليػ ميؽ مليا  التريحيه تشص عمآل "  ثرة عإلد الظميية فيي الذيعية الؾاايإلة وفيي السقيرر الؾاايإل وميا  ت

( ي وقيإل 3.33( وانحيراا معيياري )3.79والتقييؼ والستاتعة والتؾجيو " في السرتيية ايعييرة واستؾ ي  اديا ي  ميغ )
 مغ الستؾ   الحدا ي لتقإل رات رعزاة ايفة التإلريس عمآل ارا السحؾر  كل )السعؾقات الستعمقة تالييفة الجامعية 

 .( واؾ يقا ل التقإل ر  إلرجة  راسية  ييرة جإلاً 1.33( وانحراا معياري )2.36وعروا العسل(  نحؾ )
مسا تقإل  يسكؽ القيؾ  رن السعؾقيات الستعمقية تالييفية الجامعيية وعيروا العسيل ي ميؽ وجلية نغير رعزياة ايفية    

) الذييير  التييإلريس العييامميؽ فيلييا ي جيياة  إلرجيية  راسييية  ييييرة جييإلًا ي وتتفييا اييرم الشتيجيية للييآل اييإل مييا مييص درا يية 
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( عمآل محؾر ) معؾقيات عيروا العسيل ( ي  سيا تتفيا 2.31( التي جاةت تستؾ    مغ نحؾ ) 3133والزعيي ي 
( عمييآل محييؾر ) مجييا  السعيقييات 1.62(  التييي جيياةت تستؾ يي   مييغ نحييؾ )3111مييص نتييا ل درا يية ) ريياله ي 

( 1.27اةت تستؾ ي   ميغ نحيؾ )( التي ج 3133الستعمقة تغروا العسل ( ي وتتفا  رلػ مص درا ة ) الشجار ي 
 .عمآل محؾر ) الييفة الجامعية  سعؾ  مؽ معؾقات تظؾر اليحث العمسي (

 (7جدول  )
لفقرات السحهر األول )السعهقات الستعمقة بالبيئة  الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية واألوزان الشدبية

 الجامعية وظروف العسل(
 انفقراث ر. و

انمتوس  

 انحسببي

االوحرا  

 انمعيبري

انو ن 

 انىسبي
 انترتيب انذرجت

1 
ص٠بدح اٌؼتء اٌزذس٠غٟ ٌؼؼٛ ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ ثّب ٠ؤصش ػٍٝ اٌجحش اٌؼ4ٍّٟ
 1 وج١شح 53% 1.02 3.98

2 

غ١بة اٌغ١بعبد ٚاالعزشار١غ١بد ٚاػحخ 

اٌّؼبٌُ , ف١ّب ٠زؼٍك ثٛظ١فخ اٌجحش اٌؼٍّٟ 

ػٍٝ ِغزٜٛ اٌى١ٍبد ٚػٍٝ ِغزٜٛ 

 اٌغبِؼبد4

 5 وج١شح عذا   59% 3.70 4.47

3 

وضشح ػذد اٌطٍجخ فٟ اٌشؼجخ اٌٛاحذح ٚفٟ 

اٌّمشس اٌٛاحذ ِٚب ٠زشرت ػٍٝ رٌه ِٓ 

 ِٙبَ اٌزظح١ح ٚاٌزم١١ُ ٚاٌّزبثؼخ ٚاٌزٛع4ٗ١

 5 وج١شح 15% 1.11 3.79

4 
رفشٟ اٌج١شٚلشاؽ١خ اإلداس٠خ فٟ اٌذٚائش 

 اٌّخزظخ ثبٌجحش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغبِؼبد4
 2 وج١شح 58% 3.86 4.17

5 

لٍخ رٛفش ٚعبئً اٌشاحخ إٌّبعجخ ألػؼبء 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِضً ) ِىبرت ِى١فخ خبطخ 

ثؤػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ , دٚساد ١ِبٖ , 

 ِمبٟ٘ ِٚطبػُ خبطخ ثُٙ ,444 اٌخ (4

 5 وج١شح عذا   91% 3.69 4.55

6 

غ١بة اٌحٛافض اٌّبد٠خ ٚ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌؼؼٛ 

ِٓ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌجبحش ر١ّضٖ ػٓ غ١شٖ 

 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ4

 1 وج١شح عذا   95% 3.64 4.60

7 

بس ٚاالخزظبط١١ٓ  لٍخ ِغبػذٞ اٌجُحَّ

اٌف١١ٕٓ ٌٍّغبػذح فٟ إعشاء اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ 

, خبطخ اٌجحٛس اٌّزؼٍمخ ثبٌّغبالد 

 اٌزطج١م١خ ٚاٌّؼ١ٍّخ4

 5 وج١شح 58% 3.91 4.14

5 
لٍخ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبِؼخ ٚاٌغٙبد اٌّغزف١ذح 

 ٔزبئظ اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ4ِٓ 
 8 وج١شح عذا   91% 3.63 4.54

  وج١شح عذا   %52 3425 5455 اٌّغبي وىً

 :السعهقات الستعمقة باإلدارة -السحهر الثاني  -8
(  الستؾ ظات الحدا ية وارنحرافات السعيارية لفقرات السحيؾر الثياني )السعؾقيات الستعمقية 6 ييؽ الجإلو  رقؼ )   

( والتيي تيشص عميآل " ريعؾاة الحريؾ  عميآل اليإلعؼ السيادي لميحيث العمسيي 2تاإلدارة( ي ايث جاةت الفقرة رقؼ )
( ي تمتليا فييي 631.( وانحيراا معيياري )4.52) ميؽ قييل لدارة الجامعية " فييي السرتيية ايوليآل ي واستؾ ي  ادييا ي

( والتي تشص عمآل " قمية السكافيضت الساليية التيي  تقاأيااا عزيؾ ايفية التيإلريس عميآل 3السرتية الثانية الفقرة رقؼ )
( ي تمتليا فيي السرتيية الثالثية الفقيرة رقيؼ 731.( وانحيراا معيياري )4.42ايتحاث السشجزة " تستؾ   ادا ي  مغ )

تشص عمآل " أع   يرامل التيإلريو يعزياة ايفية التيإلريس السقإلمية ميؽ قييل  الجامعية   ليإلا تشسيية ( والتي 5)
( ي  يشسيييا جييياةت 691.( وانحيييراا معيييياري )4.39السليييارات الستعمقييية تاليحيييث العمسيييي " تستؾ ييي  اديييا ي  ميييغ )

يث تيشص ايوليآل عميآل " قمية ( في السرتيتيؽ ايعيرتيؽ ) الداتعة ي الثامشة ( عمآل الترتيو ي ا3( ي )3الفقرتيؽ )
ااتسييا  لدارة الجامعييية تيييضراة واقتراايييات رعزيياة ايفييية التيييإلريس العمسيييية والسلشييية الخارييية  تظيييؾير وعيفييية اليحيييث 
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( ي في اييؽ نريب الثانيية عميآل " 851.( وانحراا معياري )4.07العمسي في الجامعة " واستؾ   ادا ي  مغ )
العمسي  جزة ر ا ي مؽ تظؾر الجامعية والسجتسيص " واستؾ ي  اديا ي  قمة ااتسا  واقتشا  الجامعة تااسية اليحث

( ي وقيييإل  ميييغ الستؾ ييي  الحديييا ي لتقيييإل رات رعزييياة ايفييية التيييإلريس عميييآل ايييرا 1.01( وانحيييراا معيييياري )3.83)
 .( واؾ يقا ل التقإل ر  ييرة جإلاً 1.35( وانحراا معياري )2.33السحؾر  كل )السعؾقات الستعمقة تاإلدارة( )

تقإل  يسكؽ القؾ  رن معؾقات تظؾر اليحث العمسي الستعمقية تياإلدارة الجامعيية فيي الجامعيات الميييية ي ميؽ  مسا   
وجلية نغير رعزياة ايفية التيإلريس العيامميؽ فيليا  انيب  يييرة جيإلًا ميؽ اييث درجية اياسيية ي وتتفيا ايرم الشتيجيية 

ا  ) السعيقيات الستعمقية تياإلدارة ( ي ( فيي محؾرايا الخياص تسجي 3111للآل اإل ميا  ميص نتيا ل درا ية ) رياله ي 
  ( ( Hatamleh , 2016ايث جاة  إلرجة  ييرة مؽ اياسية عمآل ايرا السحيؾر ي  سيا تتفيا ميص نتيا ل درا ية 

( فيي 3133في محؾراا الخياص تيالعؾا ا الساليية واإلداريية ي  سيا تتفيا لليآل ايإل ميا ميص نتيا ل درا ية ) العشيزي ي 
 .ريةمحؾراا الخاص تالسعؾقات اإلدا

 (8جدول )
الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية واألوزان الشدبية  لفقرات السحهر الثاني )السعهقات الستعمقة 

 باإلدارة(

 انفقراث ر. و
انمتوس  

 انحسببي

االوحرا  

 انمعيبري

انو ن 

انىسب

 ي

 انترتيب انذرجت

1 
لٍخ ا٘زّبَ ٚالزٕبع اٌغبِؼخ ثؤ١ّ٘خ اٌجحش اٌؼٍّٟ 

 أعبعٟ ِٓ رطٛس اٌغبِؼخ ٚاٌّغزّغ4وغضء 
 5 وج١شح 11% 1.01 3.83

5 

لٍخ ا٘زّبَ إداسح اٌغبِؼخ ثآساء ٚالزشاحبد أػؼبء 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ اٌخبطخ ثزط٠ٛش 

 ٚظ١فخ اٌجحش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغبِؼخ4

 1 وج١شح 51% 3.85 4.07

8 
رمظ١ش إداسح اٌغبِؼخ فٟ رٛف١ش األعٙضح ٚاألدٚاد 

 اٌالصِخ ٌٍجحش اٌؼ4ٍّٟ
4.29 3.79 55% 

وج١شح 

 عذا  
2 

5 
طؼٛثخ اٌحظٛي ػٍٝ اٌذػُ اٌّبدٞ ٌٍجحش اٌؼٍّٟ 

 ِٓ لجً إداسح اٌغبِؼخ4
4.52 3.63 93% 

وج١شح 

 عذا  
1 

2 
لٍخ اٌّىبفآد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠زمبػب٘ب ػؼٛ ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ ػٍٝ األثحبس إٌّغضح4
4.42 3.73 55% 

وج١شح 

 عذا  
5 

5 

اٌؼاللبد اٌشخظ١خ دٚسا ِّٙب  فٟ حظٛي رشىً 

ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌجبحش فٟ اعزىّبي 

اإلعشاءاد اٌّزؼٍمخ ثحؼٛس اٌّؤرّشاد ٚاٌفؼب١ٌبد 

 اٌؼ١ٍّخ اٌخبسع١خ4

 5 وج١شح 55% 3.95 4.11

1 

ػؼف ثشاِظ اٌزذس٠ت ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

اٌّمذِخ ِٓ لجً  اٌغبِؼخ  ثٙذف ر١ّٕخ اٌّٙبساد 

 حش اٌؼ4ٍّٟاٌّزؼٍمخ ثبٌج

4.39 3.69 51% 
وج١شح 

 عذا  
8 

5 

ػؼف لبػذح اٌج١بٔبد اٌّٛعٛدح ثبٌغبِؼخ اٌزٟ رج١ٓ 

اإلِىب١ٔبد اٌجحض١خ ٚاٌٛػغ اٌؼٍّٟ اٌحم١مٟ ٌىبفخ 

 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌغبِؼخ4

4.35 3.71 51% 
وج١شح 

 عذا  
5 

 %52 3421 5452 اٌّغبي وىً
وج١شح 

 عذا  
 

 :السعهقات الستعمقة بالتجهيزات والتدهيالت -السحهر الثالث  -3
( الستؾ ييظات الحدييا ية وارنحرافييات السعيارييية لفقييرات السحييؾر الثالييث )السعؾقييات الستعمقيية 7 ييييؽ الجييإلو  رقييؼ )

أييع  فيييكة ( فييي السرتييية ايولييآل ي والتييي تييشص عمييآل " 1تييالتجليزات والتدييليالت( ي ايييث جيياةت الفقييرة رقييؼ )
( ي تمتلا 0.63( وانحراا معياري )4.66"  تستؾ   ادا ي )رنترنب( في  ميات الجامعة ارترارت الإلولية )ا

( والتييي تييشص عمييآل " قميية وجييؾد مراكييز القييياس واإلاريياة فييي الجامعيية الالزميية 2فييي السرتييية الثانييية الفقييرة رقييؼ )
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تليا فيي السرتيية الثالثية ( ي تم0.70معيياري ) ( وانحيراا4.54لتحميل ايتحاث والإلرا ات " تستؾ   ادا ي  ميغ )
( والتي تشص عمآل " افتقار مكتيات الكميات والجامعة لمإلوريات العمسية العراية والإلولية الستخررة 3الفقرة رقؼ )

( والتيي تيشص 7( ي تمتلا في السرتية الراتعية الفقيرة رقيؼ )0.65( وانحراا معياري )4.51" تستؾ   ادا ي  مغ )
لمتعاون  يؽ الجامعات السحمية والجامعيات العرايية وايجشييية فيي مجيا  اليحيث عمآل " عإل  وجؾد فيكة معمؾمات 
( والتييي تييشص 33( ي  شسييا جيياةت الفقييرة رقييؼ )0.68( وانحييراا معييياري )4.50العمسييي " تستؾ يي  ادييا ي  مييغ )

( 4.11عمآل " اجو تعيض السس ديات لمسعمؾميات تحجية  يريتلا " فيي السرتيية ايعييرة ي تستؾ ي  اديا ي  ميغ )
( ي وقيإل  ميغ الستؾ ي  الحديا ي لتقيإل رات رعزياة ايفية التيإلريس عميآل ايرا السحيؾر  كيل 0.82وانحراا معياري )

( واؾ يقا ل التقإل ر  إلرجية 0.49( وانحراا معياري )4.40)السعؾقات الستعمقة تالتجليزات والتدليالت(   شحؾ )
 كييرة جإلًا.

لعمسييي الستعمقيية تييالتجليزات والتدييليالت فييي الجامعييات مسييا تقييإل  يسكييؽ القييؾ  رن معؾقييات تظييؾر اليحييث ا      
المييييية ي مييؽ وجليية نغيير رعزيياة ايفيية التييإلريس العييامميؽ فيلييا ي جيياةت  إلرجيية راسييية  ييييرة جييإلًا ي وتتفييا اييرم 

( فيييي محؾرايييا الخييياص تسجيييا  ) السعيقيييات الستعمقييية  3111الشتيجييية لليييآل ايييإل ميييا  ميييص نتيييا ل درا ييية ) رييياله ي 
جيياةت  إلرجيية  ييييرة عمييآل اييرا السحييؾر ي ويعييزو اليااييث اييرم الشتيجيية فييي اييرا السجييا  للييآل تييالتجليزات( ي ايييث 

الغيييروا والزيييا قة الساليييية التيييي تعيذيييلا الجامعيييات الميييييية االييييًا ي تدييييو الغيييروا ارقتريييادية ي ذات السشذيييا 
 ايمشي والديا ي ي التي تعيذلا اليالد في الؾقب الحاأر. 
 (9جدول  )

ية واالنحرافات السعيارية واألوزان الشدبية  لفقرات السحهر الثالث )السعهقات الستعمقة الستهسطات الحداب
 بالتجهيزات والتدهيالت(

 انفقراث ر. و

انمتوس

ط 

 انحسببي

االوحرا

  

 انمعيبري

انو ن 

انىسب

 ي

 انترتيب انذرجت

1 
لٍخ اٌّظبدس ٚاٌىزت اٌؼ١ٍّخ اٌحذ٠ضخ فٟ ِىزجبد 

 اٌى١ٍبد ٚ اٌغبِؼخ4
4.44 0.76 59% 

وج١شح 

 عذا  
5 

5 
افزمبس ِىزجبد اٌى١ٍبد ٚاٌغبِؼخ ٌٍذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ 

 اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌّزخظظخ4
4.51 0.65 93% 

وج١شح 

 عذا  
8 

8 
ػؼف شجىخ االرظبالد اٌذ١ٌٚخ )االٔزشٔذ( فٟ 

 و١ٍبد اٌغبِؼخ4
4.66 0.63 98% 

وج١شح 

 عذا  
1 

5 
اٌغبِؼخ لٍخ ٚعٛد ِشاوض اٌم١بط ٚاإلحظبء فٟ 

 اٌالصِخ ٌزح١ًٍ األثحبس ٚاٌذساعبد4
4.54 0.70 91% 

وج١شح 

 عذا  
5 

2 

لٍخ اٌجشاِظ اإلحظبئ١خ ٚاٌش٠بػ١خ ٚاٌى١ّخ اٌحذ٠ضخ 

 اٌزٟ رٛفش٘ب اٌغبِؼخ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

بس ٚاٌطٍجخ4  ٚاٌجُحَّ

4.45 0.72 59% 
وج١شح 

 عذا  
2 

5 
ٔمض ِشاوض األثحبس اٌؼ١ٍّخ اٌّزخظظخ فٟ 

 اٌغبِؼخ4
4.38 0.75 51% 

وج١شح 

 عذا  
9 

1 
افزمبس اٌغبِؼخ ٌٍّؼبًِ ٚاٌّخزجشاد اٌىبف١خ إلعشاء 

 اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ4
4.39 0.67 55% 

وج١شح 

 عذا  
5 

5 
ػؼف لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌّزخظظخ اٌالصِخ ألٔشطخ 

 اٌجحش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغبِؼخ4
4.41 0.69 55% 

وج١شح 

 عذا  
1 

9 

ث١ٓ اٌغبِؼبد ػذَ ٚعٛد شجىخ ِؼٍِٛبد ٌٍزؼبْٚ 

اٌّح١ٍخ ٚاٌغبِؼبد اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ فٟ ِغبي 

 اٌجحش اٌؼ4ٍّٟ

4.50 0.68 93% 
وج١شح 

 عذا  
5 

13 
غ١بة ٚعٛد ِشوض خبص ثزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ 

 اٌغبِؼخ4
4.29 0.71 55% 

وج١شح 

 عذا  
13 

 15 وج١شح %55 0.82 4.11 حغت ثؼغ اٌّؤعغبد ٌٍّؼٍِٛبد ثحغخ عش٠زٙب4 11
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 11 وج١شح %58 0.88 4.14 صمخ اٌّؤعغبد ثغذٜٚ اٌجحش اٌؼ4ٍّٟ لٍخ 15

 %55 0.49 4.40 اٌّغبي وىً
وج١شح 

 عذا  
 

  :السعهقات السادية والسعشهية -السحهر الرابع  - 4
( الستؾ ظات الحديا ية وارنحرافيات السعياريية لفقيرات السحيؾر الراتيص )السعؾقيات الساديية 31 ييؽ الجإلو  رقؼ )   

( والتييي تييشص عميآل " أييع  السيزانييات السخرريية لميحيث العمسييي فييي 5والسعشؾيية( ي ايييث جياةت الفقييرة رقيؼ )
( ي تمتلا في السرتيية 0.63نحراا معياري )( وا4.55الجامعات " في السرتية ايولآل واستؾ   ادا ي  مغ نحؾ )

( والتي تشص عمآل " أع  التقإل ر الالز  والؾعي الكافي تااسية اليحث العمسي وقإلرتو عمآل 6الثانية الفقرة رقؼ )
( ي تمتلييا فييي السرتييية الثالثيية الفقييرة رقييؼ 0.65( وانحييراا معييياري )4.44اييل السذييكالت " تستؾ يي  ادييا ي  مييغ )

ياث ميؽ عيال  لجيراة مدياتقات تشافديية فيي مجيا  ( والتي تشص عمي4) آل " غييا  التذيجيص ميؽ قييل الجامعية لمُيحن
( ي  يشسيييا 0.66( وانحيييراا معيييياري )4.26اليحيييث العمسيييي فيييي مختمييي  التخرريييات " تستؾ ييي  اديييا ي  ميييغ )

عيارج ( والتي تشص عمآل " تفزيل اليعض مؽ رعزاة ايفة التإلريس امتلان العسل الخياص 1جاةت الفقرة رقؼ )
الجامعيية  لحرييؾللؼ عمييآل مييردود مييالي مجييزي مقارنيية تقميية السييردود السيييرو  فييي اليحييث العمسييي "  فييي السرتييية 

( ي وقييإل  مييغ الستؾ يي  الحدييا ي لتقييإل رات 0.94( وانحييراا معييياري )3.86ايعيييرة واستؾ يي  ادييا ي  مييغ نحييؾ )
( وانحيييراا معيييياري 4.15ؾيييية( نحيييؾ )رعزييياة ايفييية التيييإلريس عميييآل ايييرا السحيييؾر  كيييل )السعؾقيييات الساليييية والسعش

 .( واؾ يقا ل التقإل ر  إلرجة  ييرة0.57)
مسا تقإل  يسكؽ القؾ  رن معؾقات تظؾر اليحث العمسي الستعمقة تالسعؾقات السادية والسعشؾية في الجامعات المييية 
ي مؽ وجلة نغير رعزياة ايفية التيإلريس العيامميؽ فيليا يكانيب  يييرة ميؽ اييث اياسيية ي وتتفيا ايرم الشتيجية ميص 

فيي محؾرايا الخياص تالسعؾقيات  ( Karimian & Sabbaghian & Sedghpour, 2012)نتيا ل درا ية 
السالية ي الري جاة في السرتية ايولآل ميؽ اييث اياسيية الشدييية مقارنية تسحياور الإلرا ية الديب يكيرلػ تتفيا ميص 

( فييي محؾراييا الخيياص تسجييا  ) السعيقييات السادييية والسعشؾييية( ي ويسكييؽ التعقيييو  3111نتييا ل درا يية ) ريياله ي 
السخرريييات السالييييية الخارييية تاليحييييث العمسيييي فييييي السؾازنيييات السالييييية عميييآل اييييرم الشتيجييية مييييؽ رن عيييإل  تييييؾافر 

لمجامعات مؽ فانو رن  س ر  ميًا عمآل قإلرات الجامعات وإ إلاعلا العمسيي وايكياديسي ي ذليػ رن تيؾافر الستظمييات 
ايفية السادية والسعشؾية يعزاة ايفة التيإلريس ي ميؽ فيانو رن  يؾفر ار يتقرار السعيذيي والشفديي والفكيري لعزيؾ 

    .التإلريس ي تسا يذجعو عمآل اليحث واإل إلا  العمسي
 (01جدول )

الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية واألوزان الشدبية  لفقرات السحهر الرابع  السعهقات السادية 
 والسعشهية(

 انفقراث ر. و

انمتوس

ط 

 انحسببي

االوحرا  

 انمعيبري

انو ن 

 انىسبي
 انترتيب انذرجت

1 

اٌشغجخ ٌذٜ ثؼغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػؼف 

ثئعشاء اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ ٌمٍخ اٌّشدٚداد اٌّبد٠خ 

ٚاٌّؼ٠ٕٛخ , ٚرفؼ١ٍُٙ اٌزؼبْٚ فٟ اٌزذس٠ظ ِغ 

 اٌغبِؼبد األخشٜ ثغجت اٌؼبئذ اٌّبد4ٞ

 1 وج١شح 15% 0.98 3.91

5 

لٍخ اٌّضا٠ب اٌّب١ٌخ اٌّشرجطخ ثبٌزشل١بد اٌؼ١ٍّخ , 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثّب ٠ؤدٞ إٌٝ ػضٚف أػؼبء 

ػٓ اٌجحش اٌؼٍّٟ , ٚلٍخ ا٘زّبُِٙ ثبٌزشلٟ 

 اٌؼ4ٍّٟ

 5 وج١شح 53% 0.83 4.01

 5 وج١شح %11 0.94 3.86رفؼ١ً اٌجؼغ ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  8
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اِزٙبْ اٌؼًّ اٌخبص خبسط اٌغبِؼخ ٌحظٌُٛٙ 

ػٍٝ ِشدٚد ِبٌٟ ِغضٞ ِمبسٔخ ثمٍخ اٌّشدٚد 

 اٌّجزٚي فٟ اٌجحش اٌؼ4ٍّٟ

5 

االسرجبؽ ف١ّب ث١ٓ ٔظبَ اٌزشل١خ اٌّؼّٛي ػؼف 

ثٗ فٟ اٌغبِؼخ ِٚغزٜٛ اٌىفبءح ٚاٌز١ّض فٟ 

 اٌجحش اٌؼ4ٍّٟ

 2 وج١شح 53% 0.80 4.02

2 
لٍخ رجٕٟ اٌغبِؼخ ٌألفىبس اٌؼ١ٍّخ اٌشائذح فٟ 

 ِغبي اٌجحش اٌؼ4ٍّٟ
 5 وج١شح 58% 0.84 4.17

5 

بس ِٓ  غ١بة اٌزشغ١غ ِٓ لجً اٌغبِؼخ ٌٍجُحَّ

إعشاء ِغبثمبد رٕبفغ١خ فٟ ِغبي اٌجحش خالي 

 اٌؼٍّٟ فٟ ِخزٍف اٌزخظظبد4

4.26 0.66 52% 
وج١شح 

 عذا  
8 

1 
ػؼف ا١ٌّضا١ٔبد اٌّخظظخ ٌٍجحش اٌؼٍّٟ 

 فٟ اٌغبِؼبد4
4.55 0.63 91% 

وج١شح 

 عذا  
1 

5 
ػؼف اٌزمذ٠ش اٌالصَ ٚاٌٛػٟ اٌىبفٟ ثؤ١ّ٘خ 

 اٌجحش اٌؼٍّٟ ٚلذسرٗ ػٍٝ حً اٌّشىالد4
4.44 0.65 59% 

وج١شح 

 عذا  
5 

  وج١شح %58 0.57 4.15 اٌّغبي وىً

 :السعهقات الستعمقة بالشذر -السحهر الخامس -5
( الستؾ يييظات الحديييا ية وارنحرافيييات السعياريييية لفقيييرات السحيييؾر الخيييامس )السعؾقيييات 33 يييييؽ الجيييإلو  رقيييؼ )   

( والتييي تييشص عمييآل " غيييا  التسؾيييل الكييافي لييإلعؼ ونذيير اليحييؾث 3الستعمقيية تالشذيير( ي ايييث جيياةت الفقييرة رقييؼ )
( ي 0.63( وانحراا معياري )4.47ا ي )والإلرا ات العمسية عارة الستسيزة " في السرتية ايولآل ي واستؾ   اد

( والتييي تييشص عمييآل " قميية مديياعإلة الجامعيية فييي التكييالي  الخاريية  شذيير 7تمتلييا فييي السرتييية الثانييية الفقييرة رقييؼ )
( 33( ي تمتلييا فييي السرتييية الثالثيية الفقييرة رقييؼ )0.77( وانحييراا معييياري )4.23ايتحيياث " تستؾ يي  ادييا ي  مييغ )

اراتسييا  وغيييا  التقييإل ر لمجلييإل العمسييي السيييرو  فييي اليحييث العمسييي مييؽ قيييل الجلييات رو والتييي تييشص عمييآل " قميية 
( ي 0.79( وانحيراا معيياري )4.17السس دات السعشيية  شذير وا يتخإلا  نتيا ل ايتحياث " تستؾ ي  اديا ي  ميغ )

شذيير " فييي ( والتييي تييشص عمييآل " رفزييمية نذيير الكتييو دون ايتحيياث فييي مس دييات ال31 يشسييا جيياةت الفقييرة رقييؼ )
( ي وقيإل  ميغ الستؾ ي  الحديا ي لتقيإل رات 0.99( وانحيراا معيياري )3.60السرتية ايعيرة واستؾ   ادا ي  مغ )

( وانحيييراا معيييياري 3.97رعزييياة ايفييية التيييإلريس عميييآل ايييرا السحيييؾر  كيييل )السعؾقيييات الستعمقييية تالشذييير( نحيييؾ )
 .( واؾ يقا ل التقإل ر  إلرجة راسية  ييرة0.55)

يسكؽ القؾ  رن معؾقات تظيؾر اليحيث العمسيي الستعمقية تالشذير فيي الجامعيات الميييية ي ميؽ وجلية  مسا تقإل       
نغر رعزاة ايفة التإلريس العامميؽ فيلا يكانب  ييرة مؽ ايث درجة اياسية ي وتتفا ارم الشتيجة للآل اإل  يير 

ر ي  سيا تتفيا ميص نتيا ل درا ية ( في محؾراا الخاص تإجراةات الشذ3133مص نتا ل درا ة ) الذر  و الزعيي ي 
( في محؾراا الخاص تسإلو تؾفر السجالت العمسية  سعؾ  يكرلػ تتفا ميص درا ية )رياله ي  3133) الشجار ي 

( فيييي محؾرايييا الخييياص تالسعيقيييات الستعمقييية تالشذييير والتؾزييييص ي وتتفيييا ريزيييًا ميييص نتيييا ل درا ييية ) الفيييرا ي  3111
تعمقيية تالشذير ي  سيا تتفيا مييص نتيا ل درا ية ) العسيا رة و الدييرا ي ي ( فيي محؾرايا الخياص تالسعمؾميات الس 3112
( فييي محؾريلييا تحكيييؼ ايتحيياث ونذيير   (Hatamleh , 2016 ( ي وتتفييا ريزييًا مييص نتييا ل درا يية 3116
 .اليحؾث
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 (00جدول رقم )
عهقات الستعمقة الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية واألوزان الشدبية  لفقرات السحهر الخامس )الس

 بالشذر(

 انفقراث ر. و
انمتوس  

 انحسببي

االوحرا

  

 انمعيبري

انو ن 

 انىسبي
 انترتيب انذرجت

 1 وج١شح %19 0.77 3.97 لٍخ ثذائً إٌشش اٌّمجٌٛخ فٟ اٌغبِؼخ4 1

5 
غ١بة اٌز٠ًّٛ اٌىبفٟ ٌذػُ ٚٔشش اٌجحٛس 

 ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍّخ خبطخ اٌّز١ّضح4
4.47 0.63 59% 

وج١شح 

 عذا  
1 

8 
ػؼف فشص إٌشش ثبٌّغالد اٌّحىّخ  فٟ 

 اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ4
 5 وج١شح 53% 1.02 3.98

5 
اسرفبع وٍف إٌشش فٟ ثؼغ اٌّغالد اٌّح١ٍخ 

 اٌؼ١ٍّخ اٌّحىّخ4
 5 وج١شح 58% 0.93 4.14

 2 وج١شح %55 0.84 4.08 ثؾء إعشاءاد رم١١ُ األثحبس اٌّشعٍخ ٌٍٕشش4 2

5 
األثحبس ثبٌؼاللبد اٌشخظ١خ رؤصش ػ١ٍّخ رم١١ُ 

 ٚاإلٔغب١ٔخ4
 9 وج١شح 15% 1.00 3.81

1 

ػؼف اٌّؼب١٠ش اٌّٛػٛػ١خ اٌّطجمخ فٟ رم١١ُ 

اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ عجت أعبعٟ فٟ ػضٚف 

اٌىض١ش ِٓ  أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٓ اٌجحش 

 اٌؼ4ٍّٟ

 13 وج١شح 15% 0.95 3.72

 11 وج١شح %18 0.88 3.67 طؼٛثخ رؼ١ُّ ٔزبئظ األثحبس4 5

9 
لٍخ ِغبػذح اٌغبِؼخ فٟ اٌزىب١ٌف اٌخبطخ 

 ثٕشش األثحبس4
4.23 0.77 52% 

وج١شح 

 عذا  
5 

13 
أفؼ١ٍخ ٔشش اٌىزت دْٚ األثحبس فٟ 

 ِؤعغبد إٌشش4
 15 وج١شح 15% 0.99 3.60

11 

لٍخ اال٘زّبَ ٚغ١بة اٌزمذ٠ش ٌٍغٙذ اٌؼٍّٟ 

اٌّجزٚي فٟ اٌجحش اٌؼٍّٟ ِٓ لجً اٌغٙبد أٚ 

اٌّؼ١ٕخ ثٕشش ٚاعزخذاَ ٔزبئظ اٌّؤعغبد 

 األثحبس4

 8 وج١شح 58% 0.79 4.17

15 
ٔمض وفب٠خ اٌمٛا١ٔٓ ٌٍحفبظ ػٍٝ حمٛق إٌشش 

 ٚثشاءاد االخزشاع4
 5 وج١شح 15% 0.97 3.82

  وج١شح %19 0.55 3.97 اٌّغبي وىً

 :السعهقات الستعمقة بالشسه السهشي واألكاديسي -السحهر الدادس -6
( الستؾ يييظات الحديييا ية وارنحرافيييات السعياريييية لفقيييرات السحيييؾر الديييادس )السعؾقيييات 33 يييييؽ الجيييإلو  رقيييؼ )   

( والتيييي تيييشص عميييآل " نقيييص تيييياد  الزييييارات 2الستعمقيية تيييالشسؾ السلشيييي وايكييياديسي( ي اييييث جييياةت الفقيييرة رقيييؼ )
مييية والعراييية وايجشيييية " فييي السرتييية والخيييرات  يييؽ رعزيياة ايفيية التييإلريس فييي الجامعيية والجامعييات ايعييرو السح

( والتييي 3( ي تمتلييا فييي السرتييية الثانييية الفقييرة رقييؼ )0.53( وانحييراا معييياري )4.47ايولييآل ي واستؾ يي  ادييا ي )
تشص عمآل " قمة ااتسا  الجامعة تإفيراك عزيؾ ايفية التيإلريس فيي دورات محميية وعارجيية متخررية فيي مجيا  

( ي تمتلييا فييي السرتييية الثالثيية الفقييرة رقييؼ 0.69( وانحييراا معييياري )4.41مييغ )اليحييث العمسييي " تستؾ يي  ادييا ي  
( والتييي تييشص عمييآل " قميية فييرص التفييرغ العمسييي لعزييؾ ايفيية التييإلريس وتعقييإل لجراةاتييو " تستؾ يي  ادييا ي  مييغ 1)
ي ( والتييي تييشص عمييآل " قميية تعيياون الييزمالة فيي5( ي  يشسييا جيياةت الفقييرة رقييؼ )0.82( وانحييراا معييياري )4.27)

( ي وقييإل 0.92( وانحييراا معييياري )3.51لجييراة اليحييؾث السذييتر ة " فييي السرتييية ايعيييرة واستؾ يي  ادييا ي  مييغ )
 مغ الستؾ   الحدا ي لتقإل رات رعزاة ايفة التإلريس عميآل ايرا السحيؾر  كيل )السعؾقيات الستعمقية تيالشسؾ السلشيي 

  .لتقإل ر  إلرجة  راسية  ييرة( ي واؾ يقا ل ا1.31( وانحراا معياري )2.33وايكاديسي( نحؾ )
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مسا تقإل  يسكيؽ القيؾ  رن معؾقيات تظيؾر اليحيث العمسيي الستعمقية تيالشسؾ السلشيي وايكياديسي فيي الجامعيات       
المييية ي مؽ وجلة نغر رعزاة ايفة التإلريس العامميؽ فيلا ي  انب  ييرة مؽ اييث درجية اياسيية ي وتتفيا ايرم 

 .راا الخاص تالسعيقات الستعمقة تالشسؾ السلشي( في محؾ  3111الشتيجة للآل اإل  يير مص نتا ل درا ة )راله ي 
 (08جدول )

الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية واألوزان الشدبية  لفقرات السحهر الدادس )السعهقات الستعمقة 
 بالشسه السهشي واألكاديسي(

 انفقراث ر. و
انمتوس  

 انحسببي

االوحرا  

 انمعيبري

انو ن 

 انىسبي
 انترتيب انذرجت

1 
الزظبس اٌجحش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ػٍٝ 

 أغشاع اٌزشل١خ فمؾ4
4.23 0.83 52% 

وج١شح 

 عذا  
5 

5 

رم١١ذ ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثؼذد ِؼ١ٓ ِٓ 

األثحبس ِٚذد ص١ِٕخ ِحذدح ث١ٓ وً رشل١خ 

 ٚأخشٜ , رحذ ِٓ ٔشبؽٗ اٌجحض4ٟ

 1 وج١شح 19% 0.96 3.95

8 
اٌزذس٠ظ لٍخ فشص اٌزفشؽ اٌؼٍّٟ ٌؼؼٛ ١٘ئخ 

 ٚرؼمذ إعشاءار4ٗ
4.27 0.82 52% 

وج١شح 

 عذا  
8 

5 

ٔمض رجبدي اٌض٠بساد ٚاٌخجشاد ث١ٓ أػؼبء 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌغبِؼخ ٚاٌغبِؼبد األخشٜ 

 اٌّح١ٍخ ٚاٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ4

4.47 0.53 59% 
وج١شح 

 عذا  
1 

2 

لٍخ ا٘زّبَ اٌغبِؼخ ثئششان ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ِزخظظخ فٟ ِغبي  فٟ دٚساد ِح١ٍخ ٚخبسع١خ

 اٌجحش اٌؼ4ٍّٟ

4.41 0.69 55% 
وج١شح 

 عذا  
5 

5 

إرجبع اٌغبِؼخ ٌغ١بعخ ِزشذدح  فٟ إ٠فبد أػؼبء 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌحؼٛس إٌذٚاد ٚاٌّؤرّشاد 

ٚٚػغ عمف اٌؼ١ٍّخ اٌّزخظظخ اٌخبسع١خ , 

 4ٌؼذد ِشاد حؼٛس ٘زٖ اٌّؤرّشاد

 5 وج١شح 53% 0.95 4.01

 5 وج١شح %13 0.92 3.51 إعشاء اٌجحٛس اٌّشزشوخ4لٍخ رؼبْٚ اٌضِالء فٟ  1

5 

لٍخ اٌحٛافض اٌّبد٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ إٌّّٛحخ ٌحٍّخ 

ٌمت أعزبر ) ثشٚف١غٛس( ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ ػؼف 

 اٌشغجخ ٌذ٠ُٙ ثئعشاء اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ4

 2 وج١شح 55% 0.76 4.08

  وج١شح %55 3428 5415 اٌّغبي وىً

 :الذاتيةالسعهقات  -السحهر الدابع  -7
( الستؾ يييظات الحديييا ية وارنحرافيييات السعياريييية لفقيييرات السحيييؾر الديييادس )السعؾقيييات 31 يييييؽ الجيييإلو  رقيييؼ )   

( والتيي تيشص عميآل " قمية التديليالت الكافيية لأيافة لليآل رن اليحيث العمسيي 4الراتية( ي ايث جياةت الفقيرة رقيؼ )
( ي تمتليييا فيييي 0.86( وانحيييراا معيييياري )3.92 ي ) تظميييو جليييإلًا  يييييرًا " فيييي السرتيييية ايوليييآل ي واستؾ ييي  اديييا

( والتيي تيشص عميآل " ارنذيغا  تالسذياكل الذخريية الستسثمية فيي اإلجيراةات اإلداريية 1السرتية الثانية الفقرة رقؼ )
( ي تمتليا 0.92( وانحيراا معيياري )3.88والسادية السختمفة الستعمقة تالعسل في الجامعة " تستؾ   ادا ي  ميغ )

( والتييي تيييشص عمييآل " اراتسييا  تاي ييرة و ثييرة اررتياطييات وارلتزامييات العا ميييية 2السرتييية الثالثيية الفقييرة رقييؼ )فييي 
( ي  يشسييا جيياةت الفقييرة رقييؼ 0.96( وانحييراا معييياري )3.80يدييتشفر رغمييو الؾقييب تقرييييًا " تستؾ يي  ادييا ي  مييغ )

الياايث ي تعيإل ميؽ ر ييا  العيزوا عيؽ اليحيث ( والتي تشص عمآل " عإل   اإلاداس تالذيلرة ايكاديسيية ليإلو 6)
( ي وقييإل  مييغ الستؾ يي  1.12( وانحييراا معييياري )3.35العمسييي " فييي السرتييية ايعيييرة ي واستؾ يي  ادييا ي  مييغ )

( وانحيييراا 3.69الحديييا ي لتقيييإل رات رعزييياة ايفييية التيييإلريس عميييآل ايييرا السحيييؾر  كيييل )السعؾقيييات الراتيييية( نحيييؾ )
مسيييا تقيييإل  يسكيييؽ القيييؾ  رن معؾقيييات تظيييؾر اليحيييث  .إل ر  إلرجييية  راسيييية  يييييرة( ي وايييؾ يقا يييل التقييي691.معيييياري )

العمسييي الستعمقيية تالسعؾقييات الراتييية الستعمقيية تاليااييث نفدييو فييي الجامعييات المييييية يكانييب  ييييرة مييؽ ايييث درجيية 
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ا ميص ( ي  سيا وتتفي3131ميص نتيا ل درا ية )السجييإل  و فيساس ي  -لليآل ايإل ميا -اياسية ي وتتفا ارم الشتيجية  
( في محؾراا الخاص تالعؾا ا الستعمقة تعزؾ ايفية التيإلريس يكيرلػ تتفيا   (Hatamleh , 2016 نتا ل درا ة

فيي محؾرايا الخياص تالسعؾقيات   ( Karimian & Sabbaghian & Sedghpour, 2012)مص نتا ل درا ية 
  .الراتية

 (03جدول )
 لشدبية   لفقرات السحهر الدادس )السعهقات الذاتية(الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية واألوزان ا

 انفقراث ر. و
انمتوس  

 انحسببي

االوحرا  

 انمعيبري

انو ن 

 انىسبي
 انترتيب انذرجت

1 
ػؼف اٌذافؼ١خ اٌىبف١خ ٚػؼف االلزٕبع ثغذٜٚ 

 اٌجحش اٌؼٍّٟ خبطخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّح4ٍٟ
 5 وج١شح 12% 0.99 3.75

 5 وج١شح %13 0.93 3.50 إلعشاء اٌجحش اٌؼ4ٍّٟػؼف اٌّٙبساد اٌىبف١خ  5

8 

االٔشغبي ثبٌّشبوً اٌشخظ١خ اٌّزّضٍخ فٟ اإلعشاءاد 

اإلداس٠خ ٚاٌّبد٠خ اٌّخزٍفخ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼًّ فٟ 

 اٌغبِؼخ4

 5 وج١شح 15% 0.92 3.88

5 
اال٘زّبَ  ثبألعشح ٚوضشح االسرجبؽبد ٚاالٌزضاِبد 

 اٌؼبئ١ٍخ ٠غزٕفز أغٍت اٌٛلذ رمش٠جب 4
 8 وج١شح 15% 0.96 3.80

2 
ػؼف لذساد اٌجبحش فٟ ِزبثؼخ األػّبي ٚاألثحبس 

 اٌغبس٠خ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّحٍٟ ٚاٌؼشثٟ ٚاٌذ4ٌٟٚ
 1 وج١شح 18% 1.01 3.66

5 
لٍخ اٌزغ١ٙالد اٌىبف١خ إػبفخ إٌٝ أْ اٌجحش اٌؼٍّٟ 

 ٠زطٍت عٙذا  وج١شا 4
 1 وج١شح 15% 0.86 3.92

1 

إٌّغضح ِٓ لجً ا٢خش٠ٓ لٍخ اإلؽالع ػٍٝ األثحبس 

بس إٌٝ اإلحجبؽ  , رؼذ ِٓ األعجبة اٌزٟ رذػٛ اٌجُحَّ

 ٚاٌؼضٚف ػٓ اٌجحش اٌؼٍّٟ 4

 2 وج١شح 12% 0.98 3.75

5 
ػذَ  اإلحغبط ثبٌشٙشح األوبد١ّ٠خ ٌذٜ اٌجبحش , رؼذ 

 ِٓ أعجبة اٌؼضٚف ػٓ اٌجحش اٌؼ4ٍّٟ
 13 ِزٛعطخ 51% 1.12 3.35

9 

األعٕج١خ خبطخ اٌٍغخ ػؼف اإلٌّبَ ثبٌٍغبد 

اإلٔغ١ٍض٠خ ) ٚرحذ٠ذا ف١ّب ٠زؼٍك ثجؼغ رخظظبد 

 اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ(4

 5 وج١شح 12% 1.10 3.77

13 

ػؼف اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌحبعٛة ٚرىٌٕٛٛع١ب 

اٌّؼٍِٛبد ِٚٙبساد اٌجحش فٟ شجىخ االرظبي 

 اٌؼب١ٌّخ ) اإلٔزشٔذ (4

 9 وج١شح 13%. 1.17 3.59

  وج١شح 3415 693. 3.69 اٌّغبي وىً

 :الشتائج الستعمقة بالتداؤل الثاني -ثانيًا 
ايل اشياك فيرو  ذات درلية لارييا ية  ييؽ متؾ ي  لجاتيات رفيراد العيشية عشيإل مديتؾو الإلرليية  8واليري  يشص عميآل 
( اييؾ  معؾقييات اليحييث العمسييي ي تعييؾد لمستغيييرات السدييتقمة  )الشييؾ  ي الإلرجيية العمسييية ي السساييل العمسييي ي 1.13)

  شؾات الخإلمة ي التخرص( ؟
ديييا ية وارنحرافيييات السعياريييية لسجيييارت الإلرا ييية ي لإلجاتييية عميييآل ايييرا التديييا   تيييؼ ا يييتخراج الستؾ يييظات الح   

الستسثمة في معؾقات اليحث العمسي في الجامعيات الميييية ميؽ وجلية نغير رعزياة ايفية التيإلريس العيامميؽ فيليا ي 
اديييو متغيييييرات ) الشيييؾ  ي الإلرجيييية العمسيييية ي السساييييل العمسيييي ي  ييييشؾات الخإلمييية ي التخرييييص( ي اييييث يغليييير 

ان اشيياك فروقييًا عاارييية  يييؽ الستؾ ييظات الحدييا ية  لسجييارت معؾقييات تظييؾر اليحييث ( تيي33( ي )32الجييإلوليؽ )
العمسي في الجامعات المييية ي تيعًا لستغيرات الإلرا ة )الشؾ  ي الإلرجة العمسيية ي السسايل العمسيي ي  يشؾات الخإلمية 

ييييييا ؽ الستعيييييإلد ي التخريييييص( ي وليييييييان الفيييييرو  اإلاريييييا ية  ييييييؽ الستؾ يييييظات الحديييييا ية تيييييؼ تظيييييييا تحمييييييل الت
(MANOVA ( في جسيص مجارت معؾقات تظؾر اليحث العمسي في الجامعات المييية لستغيرات الإلرا ية )الشيؾ  ي
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الإلرجة العمسية ي السسال العمسي ي  شؾات الخإلمة ي التخرص( ي ايث تؼ لعتيار ارا التحميل لأل يا  التيية ) 
 8(  331 - 336ي ص  3131دود ؽ ي 

 .يرات تاتعة في نفس الؾقب يعظآل ورفًا رفسل لمغاارة قيإل اليحث رو الإلرا ةلن درا ة عإلة متغ -
قإل يكؾن مؽ السكم  مؽ ايث الؾقب رو الجلإل لجراة مقارنة  يؽ عيإلة مجسؾعيات عميآل  يل متغيير تياتص لؾايإلم  -

 .مقارنة تإجراة التجراة مرة وااإلة تإ تخإلا  الستغيرات التاتعة جسيعلا وفي نفس الؾقب
سقارنييات الفردييية  زيييإل مييؽ لاتسييا  الخظييا مييؽ الشييؾ  ايو  ي واالتييالي تريييه قيسيية رلفييا ركييير مييؽ زيييادة عييإلد ال -

( متغييرات مديتقمة تسديتؾيات متعيإلدة 3( متغيرات تاتعة ي )5( ي وفي ارم الإلرا ة تؾجإل )1.13القيسة الستؾقعة )
مييل مييص اييرم الستغيييرات التاتعيية ( والييري  تعاMANOVAي وافييرض رنييو  ييإلًر مييؽ تظييييا لعتيييار التيييا ؽ الستعييإلد )

السدتقل وعمآل متغير مدتقل وااإل تسدتؾييؽ )الشؾ  ميثاًل( ي فإنيو  (Tالديعة في نفس الؾقب ي تؼ تظييا لعتيار )
( ي واالتيالي تكييؾن نديية عييإل  ايإلوث الخظييا T( لعتيييارات )5فيي وجييؾد الدييص متغيييرات ي  تظميو ايميير لجيراة  )

ي وفييييي  يييييص مييييرات فييييإن عييييإل  اييييإلوث الخظييييا اييييؾ  (0.95=0.05-1) مييييؽ الشييييؾ  ايو  فييييي  ييييل مييييرة تديييياوي 
( ي 1.11( ري )1.51 -3ي واالتالي فإن لاتسا  اإلوث الخظا مؽ الشيؾ  ايو  يدياوي )        (    )

 .( ي لذ رريه لاتسا  الخظا ركير تكثير مؽ القيسة الستؾقعة1.13وليس )
 .في اإلعتيار العالقة  يؽ الستغيرات التاتعة في التحميل لعتيار التيا ؽ الستعإلد ياعإل -
 .تذكل عا  اإلعتيار الستعإلد رقؾو لارا يًا مؽ اإلعتيار اياادي -

( ي في ايؽ رن MANOVA( تييؽ نتا ل تحميل التيا ؽ الستعإلد )34( ي )33( ي )32والجإلاو  ذات ايرقا  )   
 ( تتزسؽ القيؼ الخارة تاإلعتيار اليعإلي ) لعتيار فيفيو (31( ي )37( ي )36( ي )35الجإلاو  ذات ايرقا  )

(Scheffe's Test)  ي تغييرض الكذيي  عييؽ الفييرو   يييؽ الستؾ ييظات لسعؾقييات اليحييث العمسييي فييي الجامعييات
المييية ي تعزو لمستغيرات السدتقمة ) الشؾ  ي الإلرجة العمسيية ي السسايل العمسيي ي  يشؾات الخإلمية ي التخريص ( ي 

( للييآل رن اشيياك فروقييًا ذات درليية لارييا ية تعييزو للييآل   اعتيييار إلما تذييير نتييا ل تحميييل التيييا ؽ )ذلييػ رنييو عشيي
 فييفيو عتييارلي اييث يعيإل لجيراة السقارنيات اإلاريا ية  ييؽ الستؾ يظات ي فإن ايمير  تظميو  مدتؾيات السعالجة
) الشعيسييي و  ثييل اييرم الحييارتاإلارييا ية ودرجيية الييتحف  العالييية ي ايندييو فييي م والقييؾةسرونيية الييري  تريي  تال

 – Independent( يفيسييثالن نتييا ل لعتيييار ) 33( ي )33( ي رمييا الجييإلوليؽ )357ي ص  3133عشييا  ي 
Saples T- Testلستؾ ظات معؾقات اليحث العمسي ادو متغيري الشؾ  ي والسسال العمسي ). 

 8واتحميل  يانات الجإلاو  السر ؾرة رعالم تتييؽ الحقا ا التية 
لسجييا  السعؾقييات الستعمقيية تالشذيير ي  (=0.05) وجييؾد فييرو  ذات درليية لارييا ية عشييإل مدييتؾو الإلرليية   -0

تعزو لستغير الإلرجة العمسية ي لراله ففة ) محاأر ( ي ايث  مغ الستؾ   الحدا ي ر تجاتات ارم الففة نحؾ 
ة فيسييا  تعمييا تغييروا الشذيير ي وذلييػ ( ي ويعييزو اليااييث اييرم الشتيجيية للييآل رن اييرم الففيية ايكثيير معانييا2.313)

لرغيتلؼ السمحة في ا تكسا  رتحا لؼ التي تساملؼ للآل الترقيية لليآل الإلرجية التاليية ) ر يتاذ مدياعإل ( ي لسيا لليا ميؽ 
مسيزات متسثمة في لمكانية التإلريس لمإلرا ات العميا ي وإمكانية الحرؾ  عمآل لجازة التفرغ العمسي ي ريزيًا  تسثيل 

السجييالت العمسييية ور ييمؾ  الشذيير فيلييا ي دورًا اامييًا تجعييل اييرم الففيية ايكثيير معانيياة فييي نذيير  عييروا الشذيير فييي
رتحا لؼ ي تدييو  يؾنلؼ فيي  يإلايات عؾأيلؼ لمتجراية اليحثيية وميا  رافيا ذليػ ميؽ ريعؾاات ي  سيا عليرت فيرو  

ة ي لريياله ففيية لييشفس السجييا  تعييزو لستغييير  ييشؾات الخإلميي (=0.05)ذات درليية معشؾييية عشييإل مدييتؾو معشؾييية 
( ي ويعيزو 2.365 يشؾات( ي اييث  ميغ الستؾ ي  الحديا ي ر يتجاتات ايرم الففية نحيؾ ) 31 يشؾات لليآل  3)ميؽ 

 3ذلػ للآل نفس الديو الري تؼ ذ رم تخرؾص الإلرجة العمسية ) محاأير ( ي ذليػ رن ففية  يشؾات الخييرة )ميؽ 
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ر ( ي  سييييا علييييرت فييييرو  ذات درليييية   ييييشؾات( ي جملييييؼ مييييؽ اسميييية الإلرجيييية العمسييييية ) محاأيييي 31 ييييشؾات للييييآل 
لشفس السجيا  تعيزو لستغيير التخريص ي لرياله ففية )عميؾ  طييية( ي  (=0.05)لارا ية عشإل مدتؾو معشؾية 

( ي ويعزو اليااث ذلػ للآل قمة السجالت الظيية  2.322ايث  مغ الستؾ   الحدا ي ر تجاتات ارم الففة نحؾ )
مؽ فرص الشذير فيليا ي لأيافة لليآل ريعؾاة الشذير فيي السجيالت الإلوليية العمسية السحمية السحكسة ي تسا يرعو 

ليشفس السجيا  تعيزو لستغييري  (=0.05)السحكسة ي ولؼ تغلر فرو  ذات درلة لارا ية عشإل مديتؾو الإلرلية  
  .الشؾ  والسسال العمسي

لسجيا  السعؾقيات الراتيية تعيزو لستغيير  (=0.05) وجيؾد فيرو  ذات درلية لاريا ية عشيإل مديتؾو الإلرلية  -8
 ييشؾات( ي ايييث  مييغ الستؾ يي  الحدييا ي للييرم الففيية نحييؾ  31 ييشؾات للييآل  3 ييشؾات الخإلميية ي لريياله ففيية )مييؽ 

( ي ويعزو اليااث ارا ايمر للآل الرغية الذإل إلة في اليحث للرم الففة ي واؾ نفس الديو الري تؼ ذ رم 2.133)
 3ر ( في مجا  السعؾقات الستعمقة تالشذر ي ذلػ رن ففة  شؾات الخييرة )ميؽ تخرؾص الإلرجة العمسية ) محاأ

 شؾات( ي جملؼ مؽ اسمة الإلرجة العمسية ) محاأر (ي لذ رن وجيؾد العقييات الكثييرة التيي تحيؾ   31 شؾات للآل 
شفس دون تحقيييا رغييييتلؼ فيييي اليحيييث العمسيييي تجعمليييؼ ايكثييير معانييياة ي وليييؼ تغلييير فيييرو  ذات درلييية لاريييا ية لييي

 .السجا  تعزو لمستغيرات ايعرو )الشؾ  ي الإلرجة العمسية ي السسال العمسي ي التخرص(
فييي مجييارت معؾقييات تظييؾر اليحييث  =0.05)لييؼ تغليير فييرو  ذات درليية لارييا ية عشييإل مدييتؾو الإلرليية ) -3

سعؾقات الستعمقة تالتجليزات العمسي ايعرو )السعؾقات الستعمقة تالييفة الجامعية ي السعؾقات الستعمقة تاإلدارة ي ال
والتديييليالت ي السعؾقيييات الساديييية والسعشؾيييية ي السعؾقيييات الستعمقييية تيييالشسؾ السلشيييي وايكييياديسي ( تعيييزو لستغييييرات 

ويعزو اليااث ارا ايمر للآل التؾافا )الشؾ  ي الإلرجة العمسية ي السسال العمسي ي  شؾات الخإلمة ي التخرص( ي 
لتقيييار  فيييي طييعييية العسيييل ايكييياديسي  ييييؽ مختمييي  رعزييياة ايفييية التيييإلريس ي  يييؾنلؼ الفكيييري والثقيييافي والعمسيييي وا

( ي التيي 3113ي وتتفا ارم الشتيجية تذيكل  ييير جيإلًا ميص درا ية  شعيان ) يعيذؾن  يفة وااإلة وإن لعتم  السكان
التإلريديية رعلرت نتا جلا للآل عإل  وجؾد فرو  ذات درلة لارا ية لسعؾقات اليحث العمسي لإلو رعزاة الليفية 

وعسإلاة  ميات التراية في الؾطؽ العرايي ي تعيزو لمشيؾ  رو الإلرجية العمسيية رو  يشؾات الخييرة ي رو الجامعيات التيي 
( ي التييي رعلييرت نتا جلييا للييآل عييإل  وجييؾد 3111مييص درا يية ريياله ) -للييآل اييإل مييا-تخرجييؾا مشلييا ي وتتفييا  ييرلػ 

 .سسال العمسي ي والرتية العمسية ي  شؾات الخيرةفرو  ذات درلة لارا ية لسعيقات اليحث العمسي تعزو لم
(  السدييتقل لجسيييص مجييارت معؾقييات اليحييث العمسييي ادييو متغيييري الشييؾ  T- Testلتفقييب نتييا ل لعتيييار  ) -2

( ي تإ يتثشاة مجيا  معؾقيات الشذير ي اليري رعليرت فييو MANOVAوالسسال ي مص نتا ل تحميل التييا ؽ الستعيإلد )
(  السدييتقل ي وجييؾد فييرو  ذات درليية لارييا ية تعييزو لستغييير الشييؾ  ولريياله ففيية ) T- Testنتييا ل لعتيييار  )

( رعلييرت عييإل  وجييؾد فييرو  ذات درليية لارييا ية لسعؾقييات الشذيير MANOVAاإلنيياث( ي مييص رن نتييا ل تحميييل )
( فيييي ايييرا MANOVAتعيييزو لستغيييير الشيييؾ  ي ورغيييؼ تعيييارض الشتيجتييييؽ فيييإن الياايييث يسييييل لليييآل نتيييا ل تحمييييل  )

( T- Test ييرلػ رعلييرت نتييا ل تحميييل لعتيييار  ) .لأل يييا  التييي تييؼ ذ راييا فييي الفقييرة الديياتقةص ي الخرييؾ 
السدتقل ليشفس السجيا  وجيؾد فيرو  ذات درلية لاريا ية تعيزو لستغيير السسايل ولرياله ففية ) الساجديتير( ي ميص 

تعيزو لستغيير السسايل ( لؼ تغلر وجؾد فرو  ذات درلة لارا ية لسعؾقيات الشذير MANOVAرن نتا ل تحميل )
( فيييي ايييرا T- Testي ورغيييؼ تعيييارض الشتيجتييييؽ فيييإن الياايييث فيييي الحالييية ايعييييرة  يسييييل لليييآل نتيييا ل تحمييييل )

الخرؾص ي ويعزو اليااث ارا ايمر للآل قمة عيرة ففة رعزاة ايفة التإلريس مؽ اسمة مسال )الساجدتير( فيي 
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وايكاديسيييية ي عارييية فيسيييا  تعميييا تسليييارات اليحيييث  مجيييا  اليحيييث العمسيييي ي  يييؾنلؼ فيييي  إلايييية ايييياتلؼ السلشيييية 
  .العمسي

 (04جدول رقم )
 نتائج تحميل التباون الستعدد ) الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية لسحهر السعهقات الستعمقة بالشذر

 التخرص (حدب الستغيرات السدتقمة ) الشهع  , الدرجة العمسية , السؤهل العمسي , سشهات الخدمة , 
 متغيراث انذراست

انمتوس  

 انحسببي
 االوحرا  انمعيبري

 إٌٛع
 0663. 3.931 روش

 1373. 4.185 أٔضٝ

 

 

 اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ

 

 

 0.126 4.112 ِحبػش ِغبػذ

 0.103 54581 ِحبػش

 0.117 84539 أعزبر ِغبػذ

 0.140 54389 أعزبر ِشبسن

 0.141 84523 أعزبر

 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ

 

 0.098 4.169 ِبعغز١ش

 0.067 3.959 دوزٛساٖ

 عٕٛاد اٌخذِخ

 0.132 54558 عٕٛاد 2ألً ِٓ 

 0.137 54551 عٕٛاد 13عٕٛاد إٌٝ  2ِٓ 

 0.127 84915 عٕخ 12عٕخ إٌٝ  11ِٓ 

 0.079 84535 عٕخ 12أوضش ِٓ 

 اٌزخظض

 0.080 54325 ػٍَٛ إٔغب١ٔخ

 0.096 84155 ػٍَٛ رطج١م١خ

 0.123 54155 ػٍَٛ ؽج١خ

 
 (05جدول  )

 نتائج تحميل التباون الستعدد ) الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية لسحهر السعهقات الذاتية
 حدب الستغيرات السدتقمة ) الشهع , الدرجة العمسية , السؤهل العمسي , سشهات الخدمة , التخرص (

 متغيراث انذراست
انمتوس  

 انحسببي
 برياالوحرا  انمعي

 إٌٛع
 0.09 3.71 روش

 0.13 3.74 أٔضٝ

 

 

 اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ

 

 

 0.17 3.72 ِحبػش ِغبػذ

 0.14 3.69 ِحبػش

 0.16 3.63 أعزبر ِغبػذ

 0.19 3.73 أعزبر ِشبسن

 0.20 3.96 أعزبر

 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ

 

 0.13 3.73 ِبعغز١ش

 0.09 3.72 دوزٛساٖ

 عٕٛاد اٌخذِخ

 0.18 84595 عٕٛاد 2ألً ِٓ 

 0.19 54355 عٕٛاد 13عٕٛاد إٌٝ  2ِٓ 

 0.17 84959 عٕخ 12عٕخ إٌٝ  11ِٓ 

 0.11 84255 عٕخ 12أوضش ِٓ 

 اٌزخظض

 0.11 3.78 ػٍَٛ إٔغب١ٔخ

 0.13 3.71 ػٍَٛ رطج١م١خ

 0.17 3.63 ػٍَٛ ؽج١خ
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 (06جذول  )

 (MANOVAوتبئج تحهيم انتببيه انمتعذد )

نمعوقبث تطور انبحج انعهمي في انجبمعبث انهيبيت تعزى نهمتغيراث انمستقهت ) انىوع , انذرجت نهكشف عه انفروق 

 انعهميت , انمؤهم انعهمي , سىواث انخذمت, انتخصص (

 
متغيراث 

 انذراست
 انمجبل

مجموع 

 انمربعبث

درجبث 

 انحريت

متوس  

 انمربعبث
 (Fقيمت )

انذالنت 

 االحصبئيت

 إٌٛع

 

 

 اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ

 ثبٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ
0.150 1 0.150 0.491 0.489 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبإلداسح
.009 1 .009 0.046 0.832 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌزغ١ٙضاد
0.194 1 0.194 0.691 0.412 

اٌّؼٛلبد اٌّب١ٌخ 

 ٚاٌّؼ٠ٕٛخ
0.146 1 0.146 0.546 0.466 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌٕشش
0.051 1 0.051 0.331 0.569 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌّٕٛ األوبد٠ّٟ
0.104 1 0.104 0.398 0.533 

 0.312 1.056 0.323 1 0.323 اٌّؼٛلبد اٌزار١خ

 1.805E-5 1 1.805E-5 0.000 0.991 األداح وىً

اٌذسعخ 

 اٌؼ١ٍّخ

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ
0.819 4 0.205 0.667 0.620 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبإلداسح
1.274 4 0.318 1.603 0.199 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌزغ١ٙضاد
0.628 4 0.157 0.559 0.694 

اٌّؼٛلبد اٌّب١ٌخ 

 ٚاٌّؼ٠ٕٛخ
0.495 4 0.124 0.462 0.763 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌٕشش
1.737 4 0.434 2.821        

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌّٕٛ األوبد٠ّٟ
0.113 4 0.028 0.109 0.979 

 0.300 1.278 0.391 4 1.566 اٌّؼٛلبد اٌزار١خ

 0.663 0.604 0.079 4 0.317 األداح وىً

اٌّؤً٘ 

 اٌؼٍّٟ

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ
0.510 1 0.510 1.664 0.207 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبإلداسح
0.211 1 0.211 1.062 0.311 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌزغ١ٙضاد
0.140 1 0.140 0.498 0.486 

اٌّؼٛلبد اٌّب١ٌخ 

 ٚاٌّؼ٠ٕٛخ
0.211 1 0.211 0.788 0.382 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌٕشش
0.000 1 0.000 0.000 1.000 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌّٕٛ األوبد٠ّٟ
0.167 1 0.167 0.639 0.431 

 0.559 0.348 0.107 1 0.107 اٌّؼٛلبد اٌزار١خ

 0.322 1.014 0.133 1 0.133 األداح وىً

عٕٛاد 

 اٌخذِخ

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ
0.664 3 0.221 0.722 0.547 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبإلداسح
0.500 3 0.167 0.839 0.483 
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اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌزغ١ٙضاد
0.368 3 0.123 0.436 0.729 

اٌّؼٛلبد اٌّب١ٌخ 

 ٚاٌّؼ٠ٕٛخ
1.590 3 0.530 1.980 0.138 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌٕشش
1.360 3 0.453 2.945        

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌّٕٛ األوبد٠ّٟ
0.623 3 0.208 0.795 0.506 

        3.819 1.169 3 3.508 اٌّؼٛلبد اٌزار١خ
 0.133 2.014 0.265 3 0.794 األداح وىً

 اٌزخظض

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ
0.426 2 0.213 0.694 0.507 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبإلداسح
0.804 2 0.402 2.024 0.150 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌزغ١ٙضاد
1.027 2 0.514 1.828 0.178 

اٌّؼٛلبد اٌّب١ٌخ 

 ٚاٌّؼ٠ٕٛخ
1.606 2 0.803 3.001 0.065 

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌٕشش
1.505 2 0.752 4.890        

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌّٕٛ األوبد٠ّٟ
0.544 2 0.272 1.043 0.365 

 0.202 1.687 0.517 2 1.033 اٌّؼٛلبد اٌزار١خ

 0.208 1.654 0.217 2 0.435 األداح وىً

 اٌخطؤ

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ
9.202 30 0.307   

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبإلداسح
5.960 30 0.199   

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌزغ١ٙضاد
8.432 30 0.281   

اٌّؼٛلبد اٌّب١ٌخ 

 ٚاٌّؼ٠ٕٛخ
8.027 30 0.268   

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌٕشش
4.617 30 0.154   

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌّٕٛ األوبد٠ّٟ
7.831 30 0.261   

   0.306 30 9.187 اٌّؼٛلبد اٌزار١خ

   0.131 30 3.941 األداح وىً

اٌّغّٛع 

 اٌّظحح

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ
18.696 67    

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبإلداسح
21.760 67    

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌزغ١ٙضاد
16.554 67    

اٌّؼٛلبد اٌّب١ٌخ 

 ٚاٌّؼ٠ٕٛخ
22.238 67    

اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌٕشش
20.915 67    

اٌّزؼٍمخ اٌّؼٛلبد 

 ثبٌّٕٛ األوبد٠ّٟ
19.155 67    

    67 32.675 اٌّؼٛلبد اٌزار١خ

    67 12.317 األداح وىً
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 (35جإلو  )
 نتيجة لعتيار فيفيو لسعرفة درلة الفرو   يؽ الستؾ ظات لسجا 

 السعؾقات الستعمقة تالشذر ادو متغير الإلرجة العمسية
 

 السسال العمسي اليعإل
 Subset for alpha = 0.05 العإلد

 1  2 
 
 

 السعؾقات الستعمقة تالشذر
 
 

 - 1.431 37 ر تاذ
 2.1157 2.1157 43 ر تاذ مذارك
 1.6173 1.6173 63 ر تاذ مداعإل

 - 2.3116 331 محاأر
 2.1361 2.1361 52 محاأر مداعإل

  
Sig.               

  α =0.05) .الإلرلة ) مدتؾو  عشإل لارا يا دالة الفرو  *
 (08جدول )

وهضح نتيجة إختبار شيفيه لسعرفة داللة الفروق بين الستهسطات لسجال السعهقات الستعمقة بالشذر حدب 
 متغير سشهات الخدمة

 العإلد  شؾات الخإلمة اليعإل
Subset for alpha 

= 0.05 
1 2 

 
 

 السعؾقات الستعمقة تالشذر
 
 

 2.3213 - 51  شؾات 3رقل مؽ 
 2.3651 - 33  شؾات 31 شؾات للآل  3مؽ 

 1.7522 1.7522 52  شة 33 شة للآل  33مؽ 
 - 1.6133 373  شة 33ركثر مؽ 

 
Sig.               

  (α =0.05) .الإلرلة مدتؾو  عشإل لارا يا دالة الفرو  *
 (09جدول )

بالشذر حدب  وهضح نتيجة إختبار شيفيه لسعرفة داللة الفروق بين الستهسطات لسجال السعهقات الستعمقة
 متغير التخرص

 اٌؼذد اٌزخظض اٌجؼذ
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

 

 

 اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ ثبٌٕشش

 

 

 - 841555 181 ػٍَٛ رطج١م١خ

 543251 543251 191 ػٍَٛ إٔغب١ٔخ

 541589 - 55 ػٍَٛ ؽج١خ

 
Sig      

 
      

 
 

  (α =0.05) .الإلرلة مدتؾو  عشإل لارا يا دالة الفرو  *



 

 8108أكتهبر  9-7السهافق                                  والتجارة    االقترادالسؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية 
 ICETR2018                           الثؾرة التكشؾلؾجية )اقتراديات القرن الحادي والعذريؽ(        

555 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

 (81جدول )
 وهضح نتيجة إختبار شيفيه لسعرفة داللة الفروق بين الستهسطات لسجال السعهقات الذاتية

 الستعمقة بالباحث نفده حدب متغير سشهات الخدمة
 اٌؼذد عٕٛاد اٌخذِخ اٌجؼذ

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

 

 

 اٌّؼٛلبد اٌزار١خ

 

 

 - 845911 13 عٕٛاد 2ألً ِٓ 

 - 543555 21 عٕٛاد 13عٕٛاد إٌٝ  2ِٓ 

 - 849595 15 عٕخ 12عٕخ إٌٝ  11ِٓ 

 - 842515 192 عٕخ 12أوضش ِٓ 

 
Sig.      

 
  

  (α =0.05) .الإلرلة مدتؾو  عشإل لارا يا دالة الفرو  *
 (80جدول )

 ( لستهسطات معهقاتIndependent – Saples T- Testوبين نتائج إختبار ) 
 العمسي حدب متغير الشهعالبحث 

س4 

 د
 اٌؼذد اٌّم١بط اٌّغبي

اٌّزٛعؾ 

 اٌحغبثٟ

اإلٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 إخزجبس

T- Test 
ٔز١غخ 

 اإلخزجبس
Tل١ّخ Sig 

1- 
اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ

 3425 5455 551 روٛس
-1481 34192 

غ١ش داي 

 3459 5451 139 إٔبس إحظبئ١ب  

5- 
اٌّزؼٍمخ اٌّؼٛلبد 

 ثبإلداسح

 3425 5419 551 روٛس
-14153 34393 

غ١ش داي 

 3421 5452 139 إٔبس إحظبئ١ب  

8- 
اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌزغ١ٙضاد

 3423 5485 551 روٛس
-34133 34555 

غ١ش داي 

 3459 5451 139 إٔبس إحظبئ١ب  

5- 
اٌّؼٛلبد اٌّب١ٌخ 

 ٚاٌّؼ٠ٕٛخ

 3421 5439 551 روٛس
-14511 34155 

غ١ش داي 

 3413 5485 139 إٔبس إحظبئ١ب  

2- 
اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌٕشش

 3428 8455 551 روٛس
-54893 3435 

داي 

 3425 5458 139 إٔبس إحظبئ١ب  

5- 
اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌّٕٛ األوبد٠ّٟ

 3425 5435 551 روٛس
-34958 34859 

غ١ش داي 

 3421 5455 139 إٔبس إحظبئ١ب  

 اٌّؼٛلبد اٌزار١خ -1
 3455 8455 551 روٛس

-34252 34215 
غ١ش داي 

 3459 8411 139 إٔبس إحظبئ١ب  

5- 
األداح وىً ) ِؼٛلبد 

 اٌجحش اٌؼٍّٟ (

 3451 5431 551 روٛس
-14112 34391 

غ١ش داي 

 3455 5455 139 إٔبس إحظبئ١ب  

 (88جدول )
 ( لستهسطات معهقاتIndependent – Saples T- Testوبين نتائج إختبار ) 

 البحث العمسي حدب متغير السؤهل العمسي

 انعذد انمقيبس انمجبل ر. ث
انمتوس  

 انحسببي

اإلوحرا  

 انمعيبري

 إختببر

T- Test 
وتيجت 

 اإلختببر
Tقيمت Sig 

1- 
اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ

 3425 5481 118 ِبعغز١ش
34922 34858 

داي غ١ش 

 3421 5458 511 دوزٛساٖ إحظبئ١ب  

5- 
اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبإلداسح

 3455 5451 118 ِبعغز١ش
-34358 34555 

غ١ش داي 

 3428 5455 511 دوزٛساٖ إحظبئ١ب  

8- 
اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌزغ١ٙضاد

 3422 5455 118 ِبعغز١ش
34889 34185 

غ١ش داي 

 3455 5489 511 دوزٛساٖ إحظبئ١ب  

5- 
اٌّؼٛلبد اٌّب١ٌخ 

 ٚاٌّؼ٠ٕٛخ

 3421 5452 118 ِبعغز١ش
34935 34855 

غ١ش داي 

 3425 5411 511 دوزٛساٖ إحظبئ١ب  
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2- 
اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌٕشش

 3425 5458 118 ِبعغز١ش
54258 34318 

داي 

 3428 8451 511 دوزٛساٖ إحظبئ١ب  

5- 
اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ 

 األوبد٠ّٟثبٌّٕٛ 

 3428 5451 118 ِبعغز١ش
34935 34855 

غ١ش داي 

 3425 5435 511 دوزٛساٖ إحظبئ١ب  

 اٌّؼٛلبد اٌزار١خ -1
 3455 8411 118 ِبعغز١ش

34253 34215 
غ١ش داي 

 3415 8455 511 دوزٛساٖ إحظبئ١ب  

5- 
األداح وىً ) ِؼٛلبد 

 اٌجحش اٌؼٍّٟ (

 3455 5451 118 ِبعغز١ش
14123 34525 

غ١ش داي 

 3451 5435 511 دوزٛساٖ إحظبئ١ب  

 :الشتائج الستعمقة بالتداؤل الثالث -ثالثًا 
والييري  ييشص عمييآل " مييا راييؼ  يييل اررتقيياة تاليحييث العمسييي فييي الجامعييات المييييية ي مييؽ وجليية نغيير رعزيياة ايفيية 
التإلريس العامميؽ فيلا ؟ ".  لإلجاتة عمآل ارا التدا   ي تؼ ا تخراج الستؾ ظات الحدا ية وارنحرافات السعيارية 

امعييات المييييية( ي والسمخريية فييي الجييإلو   رقييؼ لمفقييرات الخاريية تسحييؾر ) يييل اررتقيياة تاليحييث العمسييي فييي الج
( ي وقيييإل تحريييمب 2.53 -2.31( ي اييييث تراوايييب الستؾ يييظات الحديييا ية الخارييية تفقيييرات ايييرا السحيييؾر )31)

التيي جياةت تقيإل راتلا  3جسيص فقرات ارا السجا  عميآل تقيإل رات  إلرجية  راسيية   يييرة جيإلًا ) تا يتثشاة الفقيرة رقيؼ  
( ي مسيا يعشيي رن رعزياة ايفية التيإلريس قيإل وافقيؾا عميآل 2.25واستؾ   عا   مغ نحيؾ ) إلرجة راسيةكييرة فق ( ي 

جسيييص الديييل السقترايية فييي ار ييتيانة  إلرجيية  راسيييةكييرة جييإلًا ي ويالايي  رن راييؼ عذييرة  يييل لرفييص مدييتؾو اليحييث 
 8العمسي في الجامعات المييية ادو ترشي  السدتجيييؽ اي  التي

امعيييات تكيييل ميييا  مزمليييا ميييؽ مراجيييص ودورييييات اإل ثييية وو يييا ل ارتريييا  الرقسييييةي تزوييييإل مكتييييات الكمييييات والج -
 .لتدليل عسمية اليحث العمسي

 .ررإل مؾازنات مالية معتيرة لميحث العمسي ي متزسشة لمحؾافز والسكافضت السالية لمُيحناث -
 .تدليل لجراةات الحزؾر والسذار ة في الفعاليات العمسية السحمية والخارجية -
 .مص السراكز اليحثية والجامعات عرايًا ودولياً  التؾارل -
 .العسل عمآل تا يس دوريات عمسية وطشية محكسة وفا السعا ير الإلولية السعتسإلة ) ذات معامل تا ير مقيؾ  ( -
 .وأص ل تراتيجية فاممة لميحث العمسي عمآل مدتؾو الجامعات والكميات  -
 .مسيالتعاون  يؽ الجامعات المييية في مجارت اليحث الع -
العسييل عمييآل ررييإل جييؾا ز تذييجيعية  ييشؾية مييؽ قيييل الجامعيية لألعسييا  اليحثييية الستسيييزة فييي  افيية التخررييات  -

 .العمسية
تظييؾير ملييارات رعزيياة ايفيية التييإلريس فييي المغييات ايجشيييية ي وملييارات ا ييتخإلا  تكشؾلؾجيييا السعمؾمييات وعمييآل  -

 .وجو الخرؾص تقشية اإلنترنب ي وملارات اليحث العمسي
اث عارة السسيزيؽ ي معشؾيًا ومادياً تكريؼ  -  .الُيحن

ويعزو التر يز عمآل ارم الفقرات مؽ قيل السدتجيييؽ للآل راسيتلا التي ر يسكؽ لنكاراا في افز اليااثيؽ وتيؾفير 
السدتمزمات الزرورية للؼ مؽ رجل الؾرؾ  للآل تحث عمسي عال  ومتسيز ي وقإل اتفقب نتا ل ايرم الإلرا ية فيي 

 .( 3115آل اإل ما مص نتا ل درا ة ) تظاح ي ارا السحؾر لل
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 (83جدول  )
 سبل االرتقاء بالبحث العمسي في الجامعات الميبية

 انفقراث ث
انمتوس  

 انحسببي

االوحرا  

 انمعيبري

انو ن 

 انىسبي
 انترتيب انذرجت

بس خبطخ ا١ٌّّض٠ٓ , ِؼ٠ٕٛب  ِٚبد٠ب 4 1  0.90 0.72 4.50 رىش٠ُ اٌجُحَّ
وج١شح 

 عذا  
13 

5 

اشزشاؽ اٌجحش اٌّز١ّض ٌٍزشل١خ أٚ اإلعبصح 

اٌؼ١ٍّخ أٚ حؼٛس اٌّؤرّشاد ٚاٌفؼب١ٌبد 

 اٌؼ١ٍّخ اٌخبسع١خ أٚ اٌزضج١ذ فٟ اٌغبِؼخ4

 55 وج١شح 0.83 0.86 4.13

8 
رشغ١غ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ إلعشاء اٌجحٛس 

 اٌؼ١ٍّخ اٌّشزشوخ4
4.38 0.64 0.88 

وج١شح 

 عذا  
15 

5 
اإلػبفٟ ثبٌشىً اٌزٞ ال رحذ٠ذ عمف اٌزذس٠ظ 

 ٠ؤصش ػٍٝ اٌجحش اٌؼ4ٍّٟ
4.33 0.68 0.87 

وج١شح 

 عذا  
19 

2 

اٌزشغ١غ اٌّؼٕٛٞ ٚاٌّبدٞ اٌّغزّش ألػؼبء 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ حٍّخ دسعخ األعزبر٠خ ثغشع 

 رشغ١ؼُٙ ػٍٝ االعزّشاس فٟ اٌجحش اٌؼ4ٍّٟ

4.32 0.74 0.86 
وج١شح 

 عذا  
53 

5 
ٚاٌّشبسوخ فٟ رغ١ًٙ إعشاءاد اٌحؼٛس 

 اٌفؼب١ٌبد اٌؼ١ٍّخ اٌّح١ٍخ ٚاٌخبسع١خ4
4.63 0.57 3498 

وج١شح 

 عذا  
8 

 3459 61. 4.45 اإلعشاع فٟ إعشاءاد رم١١ُ اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ4 1
وج١شح 

 عذا  
15 

5 

رط٠ٛش ِٙبساد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ 

اٌٍغبد األعٕج١خ , ِٚٙبساد اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب 

اٌخظٛص رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚػٍٝ ٚعٗ 

 اإلٔزشٔذ , ِٚٙبساد اٌجحش اٌؼ4ٍّٟ

4.58 0.55 3491 
وج١شح 

 عذا  
9 

9 

اٌؼًّ ػٍٝ سطذ عٛائض رشغ١ؼ١خ ع٠ٕٛخ ِٓ 

لجً اٌغبِؼخ ٌألػّبي اٌجحض١خ اٌّز١ّضح فٟ وبفخ 

 اٌزخظظبد اٌؼ١ٍّخ4

4.54 0.70 3491 
وج١شح 

 عذا  
5 

13 
اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ فٟ ِغبالد اٌجحش 

 اٌؼ4ٍّٟ
4.52 0.58 3491 

وج١شح 

 عذا  
1 

11 
ػمذ إٌذٚاد ٚاٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ ثشىً دٚسٞ 

 فٟ اٌغبِؼخ4
4.59 .61 3493 

وج١شح 

 عذا  
11 

15 

ػمذ ِؤرّشاد ِظغشح ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼخ 

إلػالْ ٔزبئظ اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ اٌغ١ذح إٌّغضح , 

 ٚرؼ١ّّٙب ػٍٝ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌغبِؼخ4

4.41 0.63 3455 
وج١شح 

 عذا  
11 

18 
ٚػغ إعزشار١غ١خ شبٍِخ ٌٍجحش اٌؼٍّٟ ػٍٝ 

 ِغزٜٛ اٌغبِؼبد ٚاٌى١ٍبد4
4.55 0.55 3491 

وج١شح 

 عذا  
5 

15 

إ٠غبد ١٘ئخ ِشوض٠خ فبػٍخ ٌزخظ١ض ٚرٛص٠غ 

ٚإداسح اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ ِٚزبثؼخ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ 

 رحىُ ٚرؼجؾ اٌجحش اٌؼ4ٍّٟ

4.26 0.76 3452 
وج١شح 

 عذا  
51 

12 

إٔشبء ِشاوض ِٚخزجشاد ػ١ٍّخ فٟ اٌغبِؼبد 

رؼٕٝ ثبٌجحش اٌؼٍّٟ ِٚذ٘ب ثىبفخ اٌّغزٍضِبد 

ِٓ أعٙضح ِٚٛاد ِٚغبػذٞ ثحبس ثشىً دٚسٞ 

 ِٚغزّش4

4.41 0.72 3459 
وج١شح 

 عذا  
18 

15 

اٌؼًّ ػٍٝ رؤع١ظ دٚس٠بد ػ١ٍّخ ٚؽ١ٕخ 

ِحىّخ ٚفك اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ اٌّؼزّذح ) راد 

 ِمجٛي (4ِؼبًِ رؤص١ش 

4.57 0.60 3491 
وج١شح 

 عذا  
2 

11 

رض٠ٚذ ِىزجبد اٌى١ٍبد ٚاٌغبِؼبد ثىً ِب 

٠ٍضِٙب ِٓ ِشاعغ ٚدٚس٠بد حذ٠ضخ ٚٚعبئً 

 االرظبي اٌشل١ّخ, ٌزغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌجحش اٌؼ4ٍّٟ

4.72 0.51 3495 
وج١شح 

 عذا  
1 

15 

اٌؼًّ ػٍٝ رشغ١غ إلبِخ اٌغّؼ١بد ا١ٌّٕٙخ 

ثىً اٌغجً اٌّبد٠خ  ٌغب٠بد اٌجحش اٌؼٍّٟ ِٚذ٘ب

 ٚاٌّؼ٠ٕٛخ4

4.45 0.65 3455 
وج١شح 

 عذا  
15 

 5وج١شح  3498 0.53 4.62سطذ ِٛاصٔبد ِب١ٌخ ِؼزجشح ٌٍجحش اٌؼٍّٟ ,  19



 

  معهقات البحث العمسي في الجامعات الميبية وسبل االرتقاء به من وجهة نعر أعزاء هيأة التدريس 
 جامعة الزيتؾنة عسر القيزاني                                                                               . د

icetr. elmergib. edu.ly                                                                                               627 

بس4  عذا   ِزؼّٕخ ٌٍحٛافض ٚاٌّىبفآد اٌّب١ٌخ ٌٍجُحَّ

53 
إ٠غبد ا١ٌ٢بد اٌالصِخ ٌشثؾ اٌغبِؼخ ثبٌّؤعغبد 

 اإلٔزبع١خ ٚاٌظٕبػ١خ اٌّخزٍفخ4
4.45 0.65 3459 

وج١شح 

 عذا  
15 

51 
اٌزٛاطً ِغ اٌّشاوض اٌجحض١خ ٚاٌغبِؼبد ػشث١ب  

 ٚد١ٌٚب 4
4.65 0.59 3495 

وج١شح 

 عذا  
5 

55 

رط٠ٛش اٌجحش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغبِؼبد  ِٓ خالي 

اٌؼًّ ػٍٝ  رجٕٟ ٚرحم١ك اٌششاوخ ِغ اٌمطبع 

 اٌخبص فٟ ِغبي اٌجحش اٌؼ4ٍّٟ

4.48 0.65 3459 
وج١شح 

 عذا  
12 

 3459 3455 5451 األداح وىً 
وج١شح 

 عذا  
 

 :الشتائج والتهصيات - 2
    :الشتائج   4-0

 8راؼ الشتا ل التي تؾرمب لليلا الإلرا ة تسثمب في التي
رعلرت نتا ل الإلرا ة وجؾد درجية  يييرة جيإلًا ر يتجاتات رعزياة ايفية التيإلريس يايؼ معؾقيات اليحيث   2-3-3

ي ولجسييييص مجيييارت الإلرا ييية تا يييتثشاة السجيييارت )السعؾقيييات الساليييية والسعشؾيييية ي  العمسيييي فيييي الجامعيييات الميييييية
السعؾقات الستعمقة تالشذر ي السعؾقات الستعمقة تيالشسؾ السلشيي وايكياديسي ي السعؾقيات الراتيية ( التيي جياةت فيليا 

 .ا تجاتة رعزاة ايفة التإلريس فيلا  إلرجة  ييرة فق 
لسجا  السعؾقات الستعمقة تالشذر ي  (=0.05) ارا ية عشإل مدتؾو الإلرلة وجؾد فرو  ذات درلة ل  2-3-3

تعزو لستغير الإلرجة العمسية ي لراله ففة ) محاأير ( اييث  ميغ الستؾ ي  الحديا ي ر يتجاتات ايرم الففية نحيؾ 
ليشفس السجيا  تعيزو لستغيير  (=0.05)( ي  سا علرت فيرو  ذات درلية معشؾيية عشيإل مديتؾو معشؾيية 2.313)

 ييشؾات( ي ايييث  مييغ الستؾ يي  الحدييا ي ر ييتجاتات اييرم  31 ييشؾات للييآل  3 ييشؾات الخإلميية ي لريياله ففيية )مييؽ 
ليشفس السجيا   (=0.05)( ي  سيا عليرت فيرو  ذات درلية  لاريا ية عشيإل مديتؾو معشؾيية 2.365الففة نحؾ )

اتات اييرم الففيية نحييؾ تعيزو لستغييير التخرييص ي لرياله ففيية )عمييؾ  طيييية( ي اييث  مييغ الستؾ يي  الحدييا ي ر يتج
لييييشفس السجييييا  تعييييزو  (=0.05)( ي ولييييؼ تغليييير فييييرو  ذات درليييية لارييييا ية عشييييإل مدييييتؾو الإلرليييية  2.322)

  .لستغيري االشؾ  والسسال العمسي
لسجيا  السعؾقيات الراتيية تعيزو  (=0.05) وجيؾد فيرو  ذات درلية لاريا ية عشيإل مديتؾو الإلرلية  -2-3-1 

 يشؾات( ياييث  ميغ الستؾ ي  الحديا ي لليرم الففية نحيؾ  31 شؾات لليآل  3ففة )مؽ لستغير  شؾات الخيرة لراله 
( ي وليييؼ تغلييير فيييرو  ذات درلييية لاريييا ية ليييشفس السجيييا  تعيييزو لمستغييييرات ايعيييرو )الشيييؾ  ي الإلرجييية 2.133)

  .العمسية ي السسال العمسي ي التخرص(
فيييي مجيييارت معؾقيييات تظيييؾر  =0.05)ليييؼ تغلييير فيييرو  ذات درلييية لاريييا ية عشيييإل مديييتؾو الإلرلييية ) 2-3-2

اليحييث العمسييي ايعييرو )السعؾقييات الستعمقيية تالييفيية الجامعييية ي السعؾقييات الستعمقيية تيياإلدارة ي السعؾقييات الستعمقيية 
تييالتجليزات والتدييليالت ي السعؾقييات السادييية والسعشؾييية ي السعؾقييات الستعمقيية تييالشسؾ السلشييي وايكيياديسي ( تعييزو 

إلرجيية العمسييية ي السساييل العمسييي ي  ييشؾات الخإلميية ي التخرييص( ي وذلييػ وفقييًا لشتييا ل تحميييل لستغيييرات )الشييؾ  ي ال
(  السديتقل لسجيا  معؾقيات الشذير T- Test( ي فيي اييؽ رعليرت نتيا ل لعتييار  )MANOVAالتيا ؽ الستعيإلد )

ث( ي  سيييا اديييو متغيييير الشيييؾ  ي وجيييؾد فيييرو  ذات درلييية لاريييا ية تعيييزو لستغيييير الشيييؾ  ي ولرييياله ففييية ) اإلنيييا
( السدييتقل  ييرلػ ي لسجييا  معؾقييات الشذيير ادييو متغييير السساييل وجييؾد T- Testرعليرت نتييا ل تحميييل لعتيييار )

 .فرو  ذات درلة لارا ية تعزو لستغير السسال ولراله ففة ) الساجدتير(
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والتيي وافيا  ر رز وراؼ  يل اررتقياة تاليحيث العمسيي فيي الجامعيات الميييية السقتراية فيي ار يتيانة ي –  2-3-3
عميلييا رعزيياة ايفيية التييإلريس فييي الجامعييات المييييية  إلرجيية راسييية  ييييرة جييإلًا ي لذ تراواييب الستؾ ييظات الحدييا ية 

( ي 2.25ي واستؾ ي  عيا   ميغ نحيؾ )  2.53لليآل   2.31الخارية تدييل اررتقياة تاليحيث العمسيي السقتراية ميؽ 
 8ت المييية ي ادو ترشي  السدتجيييؽ في التي ايث تسثمب راؼ  يل رفص مدتؾو اليحث العمسي في الجامعا

تزوييييإل مكتييييات الكمييييات والجامعيييات تكيييل ميييا  مزمليييا ميييؽ مراجيييص ودورييييات اإل ثييية وو يييا ل ارتريييا  الرقسييييةي  -
 .لتدليل عسمية اليحث العمسي

 .ررإل مؾازنات مالية معتيرة لميحث العمسي ي متزسشة لمحؾافز والسكافضت السالية لمُيحناث -
 .اةات الحزؾر والسذار ة في الفعاليات العمسية السحمية والخارجيةتدليل لجر  -
 .التؾارل مص السراكز اليحثية والجامعات عرايًا ودولياً  -
 .العسل عمآل تا يس دوريات عمسية وطشية محكسة وفا السعا ير الإلولية السعتسإلة ) ذات معامل تا ير مقيؾ  ( -
 .الجامعات والكميات  وأص ل تراتيجية فاممة لميحث العمسي عمآل مدتؾو  -
 8ا تشادا للآل الشتا ل التي تؾرمب لليلا الإلرا ة  ؾرآل تالتي :التهصيات 4-8
العسيييل عميييآل  زييييادة السخرريييات الساليييية لميحيييث العمسيييي فيييي الجامعيييات محيييل الإلرا ييية ي وتديييليل   0- 4-8

  .اإلجراةات اإلدارية الخارة تعسمية تسؾيل ايتحاث العمسية
تظييؾير ملييارات رعزيياة ايفيية التييإلريس فييي المغييات ايجشيييية ي وملييارات ا ييتخإلا  تكشؾلؾجيييا السعمؾمييات  4-8-8

وعمآل وجو الخرؾص تقشية اإلنترنب ي وملارات اليحث العمسي ي عارة اسمة السسايل العمسيي اإلجيازة العاليية ) 
ؽ ليييؼ تسكيييشلؼ الغيييروا ميييؽ الساجديييتير ( ي ميييؽ اسمييية اليييإلرجات العمسيييية )محاأييير مدييياعإل ي محاأييير ( ي والييير 

 متاتعة درا تلؼ لمحرؾ  عمآل درجة الإل تؾرام. 
العسييل عمييآل التؾ ييص فييي لرييإلار السجييالت العمسييية السحمييية السحكسيية فييي  افيية التخررييات ي والعسييل  4-8-3

عمآل ارؾللا عمآل معامالت تا ير مقيؾلة عمآل السديتؾو اليإلولي ي عارية فيي التخرريات التيي تقيل فيليا مثيل 
  .ت ي  السجالت الظيية العمسية السحكسةارم السجال

وأص ل تراتيجية لميحث العمسي في الجامعات محل الإلرا ة ي تذرا عميلا لدارة عارة  لرا الذيان ي  4-8-4
وذلييػ مييؽ عييال  لعييإلاد عظيي  ركاديسييية ) قريييرة السييإلو ي متؾ ييظة السييإلو ي طؾيميية السييإلو( لمجامعيية تسييا يعييزز 

 .ياجات السجتسص الحالية رو السدتقيميةدوراا اليحثي ي واسا يالة  اات
ياث عميآل اإل يإلا    4-8-5 دعؼ اليحؾث واليااثيؽ مؽ عال  السشه والجؾا ز العمسية التذجيعية ي التيي تحفيز الُيحن

 العمسي واليحثي ي وتسيز عزؾ ايفة التإلريس اليااث عؽ غيرم مؽ رعزاة ايفة التإلريس.
السحفيييزة لميحيييث العمسيييي ي وذليييػ ميييؽ عيييال  التقمييييل ميييؽ العيييوة العسيييل عميييآل تحدييييؽ الييفييية الجامعيييية  4-8-6

التإلريدي لعزؾ ايفة التيإلريس ي لتسكيشيو ميؽ الؾقيب الكيافي إلجيراة اليحيؾث العمسيية ي وتحدييؽ و يا ل ارتريا  
 .لمحرؾ  عمآل السعمؾمات الالزمة لميحث العمسي ي وتؾفير  افة مدتمزمات اليحث العمسي

لحيل السذيكالت والقزييايا السجتسعيية والييفيية وارقترييادية والتشسيية السدييتإلامة ي  تؾجييو اليحيؾث العمسييية 4-8-7
 .مص را  ترقيات رعزاة ايفة التإلريس تذرب عإلمة السجتسص

العسل عمآل عقإل مستسرات عمسية  شؾية وتذجيص رعزاة ايفية التيإلريس عميآل الحزيؾر والسذيار ة فيي   4-8-8
 .السستسرات الخارجية

 الجسعيات السلشية )في مجا  اليحث العمسي( والسدااسة الفاعمة فيلا.تذجيص لقامة  4-8-9
 .تذجيص ايتحاث السذتر ة ي وتكؾيؽ الفر  اليحثية ي التي يسكؽ رن تشتل رتحا ًا جساعية متسيزة 4-8-01
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 .عقإل ارتفاقيات العمسية مص الجامعات العالسية ي وتياد  اليااثيؽ ي وإيفاد طمية الإلرا ات العميا لليلا 4-8-00
  السدتخمص

ايإلفب اييرم الإلرا يية للييآل التعييرا عميآل معؾقييات اليحييث العمسييي فييي الجامعيات المييييية ي و يييل اررتقيياة تييو مييؽ    
( 44يييا اييإلا الإلرا يية تييؼ تظييؾير ا ييتيانة تكؾنييب مييؽ )وجليية نغيير رعزيياة ايفيية التييإلريس العييامميؽ فيلييا ي ولتحق

فقييرة ي وزعييب عمييآل  يييص محيياور ذات عالقيية تسعؾقييات اليحييث العمسييي فييي الجامعييات المييييية ي ا ييتلإلفب الإلرا يية 
( عزييؾ ايفيية تييإلريس مييؽ عسييس جامعييات لييييية ) طييرا مس ي الزيتؾنيية ي السرقييو ي اي ييسرية ي الزاوييية ( ي 311)

يشيية وفقييًا لجييإلاو   يييكاران التييي رعييإلاا فييي اييرا الخرييؾص مييص تحإل ييإل اييامش لأييافي ي ايييث تييؼ تحإل ييإل اجييؼ الع
( ل يييتيانة تحدييييًا لعيييإل  311)اييإلد عيييإلدم الياايييث لعتسيييادًا عميييآل عيرتييو الذخريييية فيييي ايييرا السجيييا  (  مييغ نحيييؾ )

ة ي ( ا ييييتيان171اإلرجييييا  رو لعييييإل  رييييالاية التحميييييل ي اييييرا وامييييغ السدييييترجص والريييياله لعسمييييية التحميييييل نحييييؾ )
ا ييتخإلمب الإلرا يية السييشلل الؾرييفي ي وتؾرييمب الإلرا يية للييآل رن متؾ يي  ا ييتجاتة رعزيياة ايفيية التييإلريس اييؾ  

( ي واؾ يقا ل درجة  مسار ية  يييرة جيإلًا  ي  سيا 2.26معؾقات اليحث العمسي في الجامعات المييية قإل  مغ نحؾ )
اياسية في معؾقات اليحث العمسيي ي ايي دلب نتا ل التحميل اإلارا ي للآل رن ركثر السجارت مؽ ايث درجة 

) ايجلييزة والتدييليالت ي الييفيية الجامعييية ي اإلدارة (  عمييآل الترتيييو ي  سييا دلييب نتييا ل التحميييل اإلارييا ي  ييرلػ 
لسجيا  السعؾقييات الستعمقية تالشذير تعييزو  (=0.05)لليآل وجيؾد فيرو  ذات درليية لاريا ية عشيإل مدييتؾو معشؾيية 

 31 ييشؾات للييآل  3اله ففية ) محاأيير ( ي ولستغييير  ييشؾات الخإلميية لرياله ففيية )مييؽ لستغيير الإلرجيية العمسييية لريي
 ييشؾات( ي ولستغييير التخرييص لريياله ففيية )عمييؾ  طيييية( ي ريزييًا رعلييرت نتييا ل التحميييل للييآل وجييؾد فييرو  ذات 

ففة  لسجا  السعؾقات الراتية تعزو لستغير  شؾات الخإلمة لراله (=0.05)درلة لارا ية عشإل مدتؾو الإلرلة 
 شؾات( يكسيا تؾريمب الإلرا ية لليآل عيإلد ميؽ  ييل تظيؾير اليحيث العمسيي فيي الجامعيات  31 شؾات للآل  3)مؽ 

المييية اقتراتلا الإلرا ة ي ووافا عميلا السديتجييؾن  إلرجية مسار ية  يييرة جيإلًا ي اييث تسثميب رايؼ ايرم الدييل فيي 
اجيص ودورييات اإل ثية وو يا ل ارتريا  الرقسيية ي تزويإل مكتيات الكميات والجامعات تكل ميا  مزمليا ميؽ مر  8التي

تخريييص ميزانيييات مالييية معتيييرة لميحييث العمسييي ي تدييليل لجييراةات الحزييؾر والسذييار ة فييي السييستسرات السحمييية 
  .والخارجية

الميييية فيي مجيا  اليحيث  تالجامعات العمسي ي  يل اإلرتقاة اليحث معؾقات العمسي ي اليحث :الكمسات السفتاحية
  .العمسي
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 السراجع
 :السراجع العربية -أواًل 
 . الكؾيب.أصهل البحث العمسي ومشاهجه .(3757 إلر ي راسإل ) -3
 .اؾ  اقتراديات التعميؼ العالي ودور الجامعات الخارة ي ايردن رنسؾذجيا .(3133 إلران ي ل راايؼ ) -3

    .ي مس دة مسمشؾن تال اإلود لمإلرا ات وايتحاث ي الرااب ي السغر  34-22( ي 33ي ) مجمة ذوات
وقدددائع مدددؤتسر الدددذكر  السئهيدددة  .ديديييسير( ي اليحيييؾث العمسيييية وتظييقاتليييا 34ي  3116 ر يييات ي زيييياد ) -1

 .ي جامعة القاارة ي القاارة ي مرر األولى لجامعة القاهرة
العمسييي و يييل اررتقيياة تييو فييي جامعيية مستيية مييؽ وجليية نغيير معؾقييات اليحييث .(3115تظيياح ي راسييإل  ) -2

جامعية قظير ي الإلواية -ي  مية الترايية  355-333( ي 33ي ) مجمة العمهم التربهية رعزاة ايفة التإلريس فيلا.
  .ي القظر

مجمدددة العمدددهم  .تحإل يييإل العسميييية التعميسيييية فيييي جامعييية السديييتقيل .(3771جيييال  ي عييييإل الفتييياح راسيييإل ) -3
  .ي معلإل الإلرا ات التراؾية تجامعة القاارة ي القاارة ي مرر 22-31(ي 3ي)  التربهية

-71ي  (0مجمدة البحدث العمسدي, ) .اليحث العمسي والقظا  الخاص .(3117الخؾالإلة ي رأا فيمي ) -4
 ي الجسعية ايردنية لميحث العمسي ي عسان ي  ايردن.  74
دار  8ايردن ي عسيان . SPSSم باسدتخدام التحميدل اإلحردائي الستقدد .(3131دود ؽ ي اسيزة   )  -5

 .السديرة
دار الكتيييا   8الكؾييييب .مشددداهج البحدددث التربدددهي , رؤيدددة تطبيقيدددة( 3111الرفييييإلي ي تذيييير رييياله ) -6

 .الحإل ث
( معؾقييييات اليحييييث العمسييييي مييييؽ وجليييية نغيييير رعزيييياة الليفيييية  3133الريسيييياوي ي عسيييير و  ييييردي ي فييييساد ) -7

( 33ي ) مجمة كمية التربية األساسية لمعمهم التربهية واإلنددانيةالتإلريدية في الكميات اإلندانية تجامعة القإلس. 
 .ي جامعة تا ل ي  تا ل ي العرا   14 –32ي 

معيقدددات البحدددث العمسدددي ودوافعددده لدددد  أعزددداء الهيئدددة  .(3111) رييياله ي ريسيييؽ جسييييل عييييإل اليييراسؽ -31
ر ييالة ماجدييتير فييي السشيياال والتييإلريس غييير مشذييؾرة  ي  مييية الإلرا ييات  .التدريدددية فددي الجامعددات الفمدددطيشية 

 .العميا ي جامعة الشجاح ي نا مس ي فمدظيؽ
سفداهيم والسشهجيدات طدرق البحدث العمسدي , ال .(3115عيإل الخالا ي فؾزي و فؾ ب ي عمي اديان ) -33

 .السكتو العراي الحإل ث  8ليشان ي  يروت .وتقارير نهائية
 .ركاديسية الإلرا ات العالسية  8فمدظيؽ ي غزة .مهارات البحث العمسي .(3111عييإل ي مرظفآل فساد ) -33
اليحث العمسي لإلو رعزاة ايفة التيإلريس تجامعية  .(3116العسا رة ي   ادؽ و الدرا ي ي  لا    ) -31

ي جامعيية دمذييا ي  113 – 373( ي 3ي ) مجمددة جامعددة دمذددقمعؾقاتييو ومقتراييات تظييؾيرم.  8اإل ييراة الخاريية
 .دمذا ي  ؾريا

مجمدة  .معؾقيات اليحيث العمسيي فيي الجامعيات الديعؾدية الشافيفة .(3133العشزي ي مدعؾد عيإل الحثرايي ) -32
 .ي الجامعة ايردنية عسان ي ايردن3633-3617( ي 4ي )بهية دراسات العمهم التر 
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عؾا يا اليحيث العمسيي ومتظمييات الشليؾض  .(3134عؾدة ي تذير اادي و الجؾاريؽ ي عإلنان فرايان ) -33
ي  مييية اإلدارة  67-51( ي  16ي ) مجمددة الغددري لمعمددهم االقترددادية واإلداريددة والساليددة .تييو فييي الييإلو  العراييية

 .عة الكؾفة ي العرا وارقتراد ي جام
البحث العمسي التطبيقي الهادف , خطدهة لترصدين التعمديم ( 3134العيدآل ي عيإل الرزا  عيإل الجميل ) -34

 .مر ز اليشيان لمإلرا ات والتخظي  8العرا  ي تغإلاد .العالي والبحث العمسي
ايردن ي  .نيةأساليب البحث العمسي في العمهم االجتساعية واإلندا .(3116غرا ية ي فؾزي و,عيرون ) -35

 .دار وا ل لمشذر والتؾزيص 8عسان
مجمددة القادسددية  .السعؾقييات التييي  تؾاجييو اليااييث فييي الجامعييات العراقييية .(3116الفتميي ي اديييؽ اافييؼ ) -36

 .جامعة القاد ية ي العرا ,   323-337(, 4(,)3في اآلداب والعمهم التربهية , )
اليحييث العمسييي ايكيياديسي تكميييات التجييارة تسحافغييات (. الرييعؾاات التييي تؾاجييو  3112الفييرا ي ماجييإل  ) -37

ي الجامعة  11 – 3( ي 3ي ) مجمة الجامعة اإلسالمية .غزة مؽ وجلة نغر رعزاة ايفة التإلريس العامميؽ فيلا
  .اإل المية ي غزة ي فمدظيؽ

 مجمدددة إتحددداد .اليحيييث العمسيييي فيييي  مييييات الترايييية تالجامعيييات العرايييية .(3113كشعيييان ي راسيييإل عميييي ) -31
 .ي جامعة الإلو  العراية ي عسان ي ايردن 47-3( ي 16ي ) الجامعات العربية

دور  ميتي لراإل وعجمؾن الجامعتيؽ في تشسية السجتسص السحميي ميؽ وجلية  .(3134السسمشي ي ايا  عقمة ) -33
-3531( ي 2ي ) مجمدددة دراسدددات العمدددهم اإلنددددانية واالجتساعيدددة .نغييير رعزييياة ايفييية التيييإلريس العيييامميؽ فيليييا

 .ي الجامعة ايردنية ي عسان ي ايردن3553
معؾقيات اليحيث العمسيي ميؽ وجلية نغير رعزياة  .(3131السجيإل  ي عيإل هللا و فساس ي  الؼ مدتليل ) -33

ي  37 – 35( ي 3( ي )3) مجمة جامعة دمذق .درا ة ميإلانية ي  مية التراية تراللة رنسؾذجا 8الليفة التإلريدية
  .جامعة دمذا ي دمذا ي  ؾريا

وقددائع مددؤتسر القددددرة القييإلرة التشافدييية لالقتريياد المييييي ي   .ديدييسير( 32ي  3133سحجييؾاي ي عالييإل )ال -31
    .ي معلإل التخظي  ي طرا مس لييياالتشافدية لالقتراد الميبي واستراتيجيات تدعيسها 

(. الرييعؾاات التييي تؾاجييو اليحييث العمسييي فييي جامعيية تغييإلاد مييؽ وجليية 3133محدييؽ ي مشتلييآل الزاييرة ) -32
 .ي جامعة تغإلاد  ي تغإلاد ي العرا  361-335( ي 13ي) مجمة البحهث التربهية والشفدية .ر التإلريدييؽنغ
مجمدددة جامعدددة  .تقيييييؼ اليييإلور التشسيييؾي لؾعيييا   جامعييية ايقريييآل .(3115السريييري ي رفييييا محسيييؾد ) -33

 .ي جامعة ايقرآلي غزة ي فمدظيؽ 15-3( ي 3ي ) األقرى
 .الشذيير اإللكترونييي مييؽ وجليية نغيير رعزيياة ايفيية التييإلريسمعؾقييات  .(3133ممحييؼ ي عرييا  تؾفيييا ) -34

ي  جامعيييية نيييياية العراييييية لمعمييييؾ  ايمشييييية ي الرييييياض ي  32-3( ي 5ي )السجمددددة العربيددددة الدوليددددة لمسعمهماتيددددة 
 .الدعؾدية

مجمدة السثقدال  .معؾقات تظؾر اليحث  العمسي في الجامعات ايردنية  .(3133الشجار ي فا ز جسعة ) -35
ي جامعيييية العمييييؾ  اإل ييييالمية العالسييييية  ي عسييييان ي  324-317( ي 3ي)واإلداريددددة والساليددددة  االقتردددداديةلمعمددددهم 
  .ايردن

أسددداليب البحدددث  .(3131الشجيييار ي فيييا ز جسعييية و الشجيييار ي نيييييل جسعييية و الزعييييي ي ماجيييإل راأيييي ) -36
 .دار الحامإل لمشذر 8ي ايردن ي عسان العمسي , مشعهر تطبيقي



 

 8108أكتهبر  9-7السهافق                                  والتجارة    االقترادالسؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية 
 ICETR2018                           الثؾرة التكشؾلؾجية )اقتراديات القرن الحادي والعذريؽ(        

585 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

اسدتخدام الطدرق اإلحردائية فدي تردسيم  .(3133العا  و عشيا  ي عسيار عياد  )الشعيسي ي   عيإل  -37
 ي دار اليازوري لمشذر.  8ايردن ي عسان .البحث العمسي
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