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كلیة العلوم التربویة مشكالت البحث العلمي التي تواجھ طلبة الدراسات العلیا في 
  .جامعة الحسین بن طالل من وجھة نظرھمب

  

  

  حسین علي اللواما .د                                   

  

  

  :الملخص

الدراسة إلى معرفة مشكالت البحث العلمي التي تواجھ طلبة الدراسات العلیا في  ھدفت

النوع كلیة العلوم التربویة بجامعة الحسین بن طالل تبعا لمتغیرات المستوى الدراسي و

طالب ) 152(وبلغ عددھم  ةتكونت عینة الدراسة من طلبة الدراسات العلیا في الكلی. االجتماعي

استبانة خاصة بقیاس مشكالت إجراء البحث العلمي الواجب توفرھا لطلبة  تم تصمیم. وطالبة

الدراسات العلیا أثناء حیاتھم الدراسیة، وقد تم تصمیم االستبانة بعد الرجوع لعدد من المراجع 

والمصادر والدراسات السابقة وكذلك بعد اآلخذ بآراء بعض المتخصصین، وقد بلغ عدد فقرات 

واستخدم الباحث المعامالت . فقرة) 30(لنھائیة وبعد الحذف والتعدیل االستبانة بصورتھا ا

ھناك إجماع بین أن  إلىتوصلت نتائج الدراسة . اإلحصائیة المناسبة وطبیعة أھداف الدراسة

الكلیة على أنھم یواجھون العدید من المشكالت والتي تقف عائقا أمام  فيأفراد عینة الدراسة 

ء دراستھم بسھولة ویسر، كما أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات إجراء البحث العلمي أثنا

، حیث یتفق الطلبة من الجنسین على واإلناثداللة إحصائیة بین استجابات الطلبة الذكور 

  .المشكالت التي تواجھھم في الكلیة

العلمي، طلبة الدراسات العلیا، كلیة العلوم التربویة،  مشكالت، البحث  :الكلمات المفتاحیة

  .جامعة الحسین بن طالل
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Abstract: 

 The study aimed to identify the problems of scientific research facing graduate students in 
the Faculty of Educational Sciences at Al-Hussein Bin Talal University according to the 
Level of education and gender. The study sample consisted of( 152) male and female graduate 
students in the college. A questionnaire was designed to measure the problems of conducting 
the scientific research that should be provided to postgraduate students during their academic 
life. The questionnaire was designed after reference to a number of references, sources, 
previous studies and after taking the opinions of some specialists(30). a paragraph. The 
researcher used the appropriate statistical transactions and the nature of the study objectives. 
The results of the study revealed that there was a consensus among the sample of the study in 
the college that they face many problems which hindered the carrying out of scientific 
research during their studies easily and easily. The results also showed no statistically 
significant differences between the responses of male and female students. On the problems 

they face in college.                                                                                                                    

Keywords : Problems, Scientific Research, Graduate Students, Faculty of Educational 
Sciences, Al Hussein Bin Talal University. 

 

  

   :مقدمة

ب�امج ته�� أساسا ب�راسة وت���� تع� ال�راسات العل�ا م� أب�ز ما تق�مه ال�امعات م�      

ال�ق�رات ال���لفة لل����ع، فإذا �ان ال�عل�� ال�امعي ه� ال����ة األولى ال�ي ت�ع� ال����ع 

�األی�� العاملة وال�ي ت��ل أف�ل ب�امج ال��مة واإلن�اج، و�ال�قابل ه�اك ال�راسات العل�ا ال�ي 

ي ال� � �ق�م عل�ه اإلن�اج العقلي وال���قي ت��ج العل� والف�� وال�ع�فة م� خالل ال��� العل�

  ). 1998وأب� م��فى، العاج�. (���ع��ع�اه ال�اسع وال�ف��، وال�� ی�فع �ع�لة ال�ق�م وال���ر ال

ال�راسات العل�ا على ق�رة ام�الك خ����ها ألف�ل األس� واألسال�� ال����ة  امجوت��� ب�      

الن��ا� في س�ق الع�ل س�اء على ال�ع�� ال����� أو �األسل�ب العل�ي ال��ی�، ال�� ی�هله� ل

و��� ال�اح� أن . على رس� ال��اسات ال�����ة م�ا ی�د� إلى ت��ر ال�اقع ال����� وال�امعي معا

على صع�� اف��اح ب�امج لل�راسات العل�ا في  واض�اً  ال���ات القل�لة ال�اض�ة شاه�ت ت��راً 

فة، ل��اك�ة ال���ر العل�ي ال����، وت�اش�ا مع جامعة ال���� ب� �الل في ت���ات م��ل

م��ل�ات ال�اقع األردني وال�ولي، ح�� ت��ج الع�ی� م� ال�ل�ة م� ح�لة شهادة ال�اج���� وها 

في �ل�ة العل�م ال�����ة في جامعة  ال����راه ن�� ن���� ت��ج الف�ج األول م� خ���ي �ل�ة 

   .�ل�ن م��ل�ات ال���جال���� ب� �الل، وال ی�ال الع�ی� م�ه� ����
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و�ع��� اف��اح ه�ه ال��امج قف�ة ن���ة على صع�� ال�عل�� ال�امعي في األردن عامة وفي      

م� ع�امل ال�ه�ة وال�ق�م وال����ة ال����امة ال�ي �ع���  و�ع� عامالً . م�اف�ة معان خاصة

  .ال��� العل�ي الع�اد األساسي لها

  :ال���� وال�راسات ال�ا�قة اإل�ار

  اإل�ار ال���� : أوالً 

  :مفه�م ال��� العل�ي

ه�ه ع�ف ال�اح��ن ال��� العل�ي �ع�ة تع��فات ��ا ت� اس���امها في ���ثه� وم�     

الت العل��ة �ل ن�ا� عل�ي م��� في ال��ا :�أنه) 2012(ال�غ��ي  ال�ع��فات ما ع�فه

و��ان ال�عل�مات وال���الت ��ف األه�اف، و��هارها ���رة م�ض���ة، ال���لفة، یه�ف إلى 

   .وت��ی� س�ل ت����ها ،ال�ي ت��ل دون ت���قها

ال�سائل وال��ق �ق��  ال����� ال����� لع�د م��أنه  )2010(ال����ل وش�اس  ك�ا ع�ف    

  . إ��اد حل�ل م�اس�ة ل���لة مع��ة

ی��عها أن ال��� العل�ي ه� م���عة م� ال��ق العل��ة ال�ي   )2009( �افي وذ��     

   .ال�اح� ل�ي ت�صله إلى ال���قة �أسال�� عل��ة واض�ة

ع�ل�ة ت���ع لألش�اء وال�فا���  :وفي تع��� دق�� ل���لح ال��� العل�ي ی�� أنه     

وال�م�ز ووس�لة د��قة وم���ة لالس�ق�اء م� خالل ��ام ال�اح� �ع�ل�ة اس���اف ال�عل�مات أو 

عالقات ج�ی�ة ���ة ال����� أو ال����ح وذل� لل�ص�ل إلى إث�ات ال����ات أو ال�عل�مات 

ال��� الالزمة ذات ال��ق ال��احة ل�ل� فإنه ی��ع خ��ات ال��هج العل�ي �اس���ام أدوات 

   )2005، ال����� (وال��ات ال���ی�

ه� م�اولة ال�اح� : وفي ض�ء ال�ع��فات ال�ا�قة �����ج ال�اح� تع��فا لل��� العل�ي    

����قة م���ة وم���ة م� أجل ال�ص�ل إلى ال�ل وال�ع�فة ال����ة ال���قة م� خالل ات�اع 

�ل إلى ال���قة ال�ي ت�اع� على إدراكات ال��عل� خ��ات ال��هج العل�ي ال���ح به�ف ال�ص

  .و���ح قادرا على ال���� مع ال�اقع ال�� ����ه

  :خ�ائ� ال��� العل�ي وم���اته
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  : إلى أه� خ�اص ال��� العل�ي هي) 2010(وال�ام�ائي  ،ال��وار� و  ،أشار �اش��ه 

ت�ع� وجهة ن��ه �ال�قائ� وهي اع��اد ال�اح� ال�قای�� العل��ة ال�ي : ال���ول�ة العل��ة .1

كان� ال ت��اف� مع  وال�قائع وعلى ال�اح� االع��اف �ال��ائج ال����ل�ة، ح�ى ل�

 .ت�قعاته

 .م� خالل ات�اع أس� األسل�ب العل�ي �ال���: ات�اذ ال��ق ال�ائ�ة والهادفة .2

وهي ت��� ال�اح� ���ة ال�وح العل��ة، هي ال��لع إلى مع�فة : االنف�اح الف���  .3

�قة، وع�م ال��م� �ال�أ� وع�م إص�ار األح�ام ال���قة وت�اوز ال���ل الف�د�ة ال��

 .وال��ارب ال����ة

وهي الق�رة على ت�ت�� األف�ار وت���فها وتق�ي االس��ات���ة : كفا�ات ال�اح� العل��ة .4

  .ال��اس�ة إلع�اد ال���

ن�� أن ه�اك ع�ة  الس��الع  م��ات ال��� العل�ي) 2012(و�ال�ج�ع إلى دراسة ال�غ��ي 

  :م��ات م�ها 

 األمانة وال��ق -1

 ال��ونة وال���ع -2

 ال�ع��� -3

  :أه��ة ال��� العل�ي

في أنه �ع� أه���ه ت��� و عل�ي وال����ل�جي، �ع� ال��� العل�ي م� أه� حلقات ال���ر ال    

����� عل�ه في تق��� ج�دة م�س�ات ال�عل�� العالي وم�اف��ها في  م�االت  م�ش�ا أساس�اً 

في ال�قارنة ب�� ال�امعات ب�صفه أداة رقي ال����عات وخ�م�ها، ف�ال ع�  ال�ع�فة، و�ع��� 

إسهاماته في االرتقاء �الف��، وال�ع�فة، وال�ق�م العل�ي، وت���ة ال��� اإلن�ان�ة ورف� ال��س�ات  

  .�ال������� وال���اء في �ل ال��االت

العالي في ال�امعات وال�عاه� العل�ا على أن  و��ف� ال�اح��ن ال�ه���ن ب����� ال�عل��     

ال��� العل�ي في ال�امعة ��� أن ���ن م�ده�ا و�ال �ان� ال�امعة في ال�����ات ال�ن�ا م� 

  .) 2001 ،ش�اته (ال�قي وال��اف�ة في أس�اق اق��اد ال�ع�فة



2019) 5(الد ) 3(جملة  علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا ملحق  ،جملة  جامعة احلسني بن طالل للبحوث   

 

50 
 

العل��ة  إلى أن م� ال��ات ال�ه�ة لل�ع�فة) 2005(وع�س  ،ل��وأشار ع���ات ، وع�� ا    

  .ه� ال��اك��ة، وال�����، وال��� ع� األس�اب، وال���ل�ة، وال�ق��، وال�قة، وال�����

  :م��الت ال��� العل�ي

ال��� العل�ي في ال�امعات الع���ة عامة وال�امعات األردن�ة خاصة ضعفا ����ا في  ی�اجه     

م��لف ج�ان�ه وأش�اله ل�ا �ان ال ب� م� ال��� ع� ال���الت ال�ي تع�� تق�مه أو ت��عه م� 

وت���ع ال���الت ال�ي �عاني . ال�����ةأخ� ال�ور ال���قع له في خ�مة ال���ة العل��ة وال���ة 

ل�ة ال�راسات العل�ا إذ ت��لف �اخ�الف وجهات ن�� �ل م� ال�ل�ة أنف�ه�، و���� تق��� م�ها �

  .تل� ال���الت إلى اإلدار�ة والف��ة ��ا في ال�راسة ال�ال�ة

  :إلى ال���الت اإلدار�ة م�ل ) 2004(أشار رزق 

 .صع��ة ال���ل على ال�عل�مات وال��انات اإلح�ائ�ة الالزمة لل��� .1

  .العل��ة ال��ی�ة وال�����ة في ال��� ال����� نق� ال��اجع  .2

  :لل��� العل�ي أه�هاع�ة م��الت ) 2005(ال��جاو� وح�اد  وذ��

 .قلة ت�ف�� ال��اجع العل��ة وال�ور�ات ال�����ة لل��� �ال��ل ال��ل�ب .1

 .قلة ت�ف� م�اع�ی� لل�اح��� .2

 .قلة ت�ف� ح�اف� لل�اح��� .3

ال���الت الف��ة ال�ه�ة في ال��� العل�ي؛ ضعف أن م� ب�� ) 2005(وأوضح ال�����      

مق�رة ال�اح� على اخ��ار م�ض�ع م�اس�، أو ع�م ات�اع أسل�ب ���ي م��� أو تعامله مع 

أو ��عا في ت���ة أكاد���ة، و��ل� ضعف  ،ال��� تعامل واج� أو ر��ة في ن�ل درجة عل��ة

  .ا ف���ا�ال��� العل�ي ال�� �ع� ت�فال���ة أو الق�اعة ال�ات�ة 

ال�ع��ات ال���ان�ة وهي وج�د صع��ات ت�اجه ال�اح� في ) 2011(وأوضح ال��اس      

ع�ل�ة ج�ع ال��انات وع�م ت�ه�ل مه��ه، واالف��اض �أن ل��ه أج��ة خ��ة، ف��اس ال�عل�مات ق� 

، ���ل�ن دون دخ�ل ال�اح� إلى �ع� األماك� ال�ي ی��ل� أن ی�خلها إلك�ال ���ه �ال���ن 

  .������اتوال

  :ال�راسات ال�ا�قة: ثان�اً 
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  ال�راسات ال�ي ت�اول� م��الت ال��� العل�ي: أوال

�ع��ان م��الت �ل�ة ال�راسات العل�ا في جامعة ال��م�ك، ه�ف�  )1993(دراسة ال����ة     

م ال��هج ال�صفي ال��ل�لي، جامعة ال��م�ك واس���إلى مع�فة م��الت �ل�ة ال�راسات العل�ا في 

�ال�ا و�ال�ة، ت� اخ��اره� ����قة ع��ائ�ة ����ة، وأ�ه�ت ) 229(وت��ن� ع��ة ال�راسة م� 

في قائ�ة ال���الت ث� ال��ال األولى أن ال��ال االج��اعي ح�ل على ال�رجة ال��ائج 

  .اإلدار� 

في ال�امعة إلى مع�فة م��الت �ل�ة ال�راسات العل�ا ه�ف�  )1994(دراسة ح�ام�ة     

خ�� على ه�ه ال���الت ت��ن� ة ومع�فة أث� �ل م� ال��� والع�� وال�ل�ة وع�امل أاألردن�

ه�ت ال�راسة أن �ل�ة وأ� ،�ال�ا و�ال�ة ت� اخ��اره� ����قة ع��ائ�ة) 400(ة م� الع��

ال�راسات العل�ا ی�اجه�ن م��الت ت�ث� على ال��� واإلب�اع وال���ی� وأ�ه�ت أن ه�اك ف�وقا 

ل���الت  )α≥0.05(ة ب�� ال���س�ات ال��اب�ة ع�� م���� ال�اللة  ذات داللة إح�ائ�

وال�خل  ،ة االج��ا��ةوال�ال ،ال�ل�ة تع�� لل��� والع�� وال�ل�ة ون�ع ال��نامج والع�ل أو ع�مه

  .م�ان ال���و  ،ال�ه�� 

ل�م العام ��ل�ة ال����ة ل�بال�����ة ا ل�ع� ال���الت دراسة )1998(و��ی�  أج�� ح�ا    

 ت�د� إلى إح�ام �الب ال�بل�م ع� �امعة ال����رة ه�ف� ال�راسة إلى مع�فة الع�امل ال�ي�

 ،وجهة ن�� ال�ل�ةو��ل� ال���الت ال�ي ت�اجه ال��ة ال�راس�ة م�  ،تق��� االم��ان ال�هائي

و�ال�ة في ال�بل�م  �ال�اً  )282(بلغ� ع��ة ال�راسة ، ح�� م ال�اح� ال��هج ال�صفيواس���

�ل�ة ال�بل�م العام وت�صل� ال�راسة إلى أن أه� أس�اب إح�ام  ،ن�ام العام�� والعام ال�اح�العام 

�أع�ال ع� ح��ره� ام��انات آخ� العام هي قلة ان��ام ال�ل�ة أث�اء ال���ر الن�غاله� 

 ،ال ت��اس� وق�رات ال�ل�ة أن ال��اهج ال�راس�ةو  ،م��انات غ�� م�اس�ةوأن م�اع�� اال ،أخ�� 

و��ل� صع��ة ال���ل على ال��� ال��رس�ة ال�ق�رة، وس�ء ت�ز�ع ال��اض�ات في ال��ول 

  .ال�راسي

ه�ف� إلى ال��ف ع� أه� ال���الت ال�����ة ال�ي دراسة  )1999(ي ال���أج�� ك�ا     

�عاني م�ها �الب ال�راسات العل�ا �ال�امعة اإلسالم�ة �ال��ی�ة ال���رة وال�ي ت�ت�� �أ��اث 
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وت��ن� ع��ة ال�راسة م�  ،ال�اح� ال��هج ال�صفي ال��ل�لي ���مواس ، اج���� وال����راة ال�

وأ�ه�ت ن�ائج ال�راسة أه� ال���الت ال�ي ت�اجه �ل�ة ال�راسات  ،م��فا )38(ة و ��ال )100(

  .على ت��ی� م��ع ال���ال���ف�� على ال�ل�ة وع�م الق�رة تعاق�  العل�ا وهي

ال���الت ال�ي واجه� �ل�ة  ال��ف ع� أه� ه�ف� إلى ب�راسة  )2000(العاج�  قام    

وت��ن� ع��ة ال�راسة م�  ،ي �ل�ات ال����ة �ال�امعات الفل�����ة ���اف�ة غ�ةال�اج���� ف

إلى أن أك�� ال���الت ال�ي واجه�  ال�ل�ة م��الت  وت�صل� ال�راسة   ،و�ال�ة �ال�اً ) 69(

وم��الت تعامل ال�ل�ة مع  ،��ثال� �إج�اءوم��الت م�علقة  ،���ثه� م�ض�عاتت���ل 

  .أع�اء ه��ة ال��ر�� أث�اء ��ا�ة رسائله�

إلى مع�فة م��الت �ل�ة ال�راسات العل�ا في ه�ف� دراسة  )2000(أج�� ع��ان     

 �ال�اً  )235(ة م� وت��ن� ع��ة ال�راس ،ال�اح� ال��هج ال�صفي واس���م ،ال�امعات الفل�����ة

االق��اد�ة واألكاد���ة  تل�ها وأ�ه�ت ال��ائج أن أك�� م��الت ال�ل�ة هي إدار�ة ،و�ال�ة

ذات  ك�ا أ�ه�ت ال��ائج وج�د ف�وق . ة وتأتي ال���الت ال�ف��ة في ال��ت�ة األخ��ةواالج��ا��

والع�ل وال�ع�ل  ��� وال�الة االج��ا��ةداللة إح�ائ�ة في م��الت ال�ل�ة تع�� ل��غ��ات ال

  .ال�ان��ة العامة وفي ال��ال�ر��س وال�خل ال�ه�� ال�راسي وال���� في 

دراسة ه�ف� إلى تق�ي ال���الت ال�ي ت�اجه ال���  )(Nenty,2009أج�� ن���ي     

 ،وم��الت ال�هارات ال����ة ال�ي ت�اجه �ل�ة ال�راسات العل�ا في ال����ة في جامعة ی���انا

وأ�ه�ت ن�ائج ال�راسة أن  ،�ال�ا م� خ���ي ال�عل�� العالي) 78(وت��ن� ع��ة ال�راسة م� 

ار م��لة ال��� وام�الك ال�هارات ال����ة ال�ي ی�اجهها ال�ل�ة ت�عل� �اخ�� ال���الت

  .حاد�ال���ث ���اب ال��ای� األ إلج�اءواالح�ائ�ة الالزمة 

ه�ف� إلى ال��ف ع� ت��رات �ل�ة ال�اج���� ) Vehvilanen,2009(دراسة ف�هفل���    

���ف ح�ل ال���الت ال��ت��ة ���اغة م��لة ال��� وال���ل على ال�غ��ة ال�اجعة م� ال

وت��ن�  ،م أسل�ب ال�قابلة م� أجل ال���ل على ت��راته�واس��� ،على رسالة ال�اج����

وأشارت ال�راسة أن مع�� ال�ل�ة ال��ار���  ،م� �ل�ة ال�اج���� �ال�اً  )36(ع��ة ال�راسة م� 

وأشارت  ،�سائل ال�اج����لفي إع�اده�  دراس�ها���� �عان�ن م� م��لة إ��اد م��الت ����ة 

ال��ائج أ��ا أن ال�ل�ة �ع�ق�ون أن ال���ف�� ال �ق�م�ن ال�غ��ة ال�اجعة ال��ور�ة وال�اق�ة م� 

  .أجل م�اع�ته� في ��ا�ة رسالة ال�اج����
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ه�ف� إلى تع�ف م��الت ال��� العل�ي ال�ي ت�اجه �ل�ة ال�راسات  )2011(دراسة ال��اس    

ت��ن� ع��ة ال�راسة م�  ،العل�ا في ال�امعات األردن�ة وعالق�ها ب�افع��ه� وت���له� األكاد��ي

أ�ه�ت ال��ائج وج�د م��الت في  ،جامعة ح��م�ة وخاصة )19(�ال�ا و�ال�ة م�  )600(

اإلدار�ة  ال��� العل�ي ت�اجه �ل�ة ال�راسات العل�ا في ال�امعات األردن�ة م� وجهة ن��ه� وهي

  .وت�ث� سل�ا في م���ته� األكاد���ة في ال��� العل�يوالف��ة وال�ال�ة 

اسات العل�ا ه�ف� إلى ال��ف ع� ال���الت ال�ي ت�اجه �ل�ة ال�ر  )2012(دراسة ال�غ��ي    

��ل�ة ال����ة في جامعة  ال����ة اإلسالم�ة مقارنة�ق�� في األ��اث ال���ان�ة ) د���راة ، ماج����(

واس���م ال�اح� االس��انة �أداة  ،ة في الق��م� وجهة ن�� أع�اء ال��ر�� وال�ل�أم الق�� 

 )43(و �ال ال����� ع�� ه��ة ت�ر�� م� ) 17(ت��ن� ع��ة ال�راسة م� و  ،ل��ع ال��انات

وأ�ه�ت ال��ائج أن ال���الت ال�ي ت�اجه ال�ل�ة لل��ام �األ��اث ال���ان�ة جاءت  ،و�ال�ة �ال�اً 

ب�رجة ����ة أما م� وجهة ن�� �ل�ة ال�راسات العل�ا �ق�� ال����ة اإلسالم�ة فق� جاءت ب�رجة 

ال���الت ال�ي ت�اجه م��س�ة إذ أ�ه�ت ال��ائج ع�م وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة في 

و���عة  ال�ل�ة في األ��اث ال���ان�ة �الق�� تع�� ل��غ�� ال��� وال��حلة العل��ة وال��ر��

  .ال������

  :وأس�ل�هام��لة ال�راسة 

في ال�امعات األردن�ة ال���م�ة وال�اصة إلى ت���ع ال�اح��� م�  عل�يیه�ف ال��� ال    

إج�اء ال���ث وال�راسات ال��ی�ة، وخاصة ال��علقة �ال���الت  على ال�راسات العل�ا، �ل�ة 

األكاد���ة وال��اهج و��ائ� ال��ر�� وأ� م��الت أخ�� لها عالقة في ت���� ال����ع، وذل� 

ا ن�اه م� دع� وزارة ال�عل�� ل��الت العل��ة ال����ة وه�ا موا م� خالل ن��ها في ال�ور�ات

ال�راسات العل�ا في ال�امعات �ل�ة � م� أع�اء ه��ة ال��ر�� و ال��� العل�ي لل�اح�� العالي و

 م بها�ق� ال�ي  لأل��اث العل��ة ومع �ل ما س�� ال ب�م� خالل ص��وق ال��� العل�ي  األردن�ة 

م� معال�ة ال���الت ال�ي ت�اجه �ل�ة  األردن�ة ال���م�ة وال�اصة ال�امعات ال�اح��� في

ال�راسات العل�ا ه� ال�ی� ت�اجهه� ه�ه  �ل�ةو�ن . ألردن�ةال�راسات العل�ا في ال�امعات ا

�ل�ة ي ال�ي ت�اجه ال���الت وه�ه ال�راسة هي م�اولة الس�ق�اء م��الت ال��� العل�

 ال�راسات العل�ا في �ل�ة العل�م ال�����ة ��امعة ال���� ب� �الل م� وجهة ن��ه� و�ال���ی� فإن 

  :ألس�لة ال�ال�ةال�راسة ته�ف إلى اإلجا�ة ع� اه�ه 
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ماهي م��الت ال��� العل�ي ل�� �ل�ة ال�راسات العل�ا في �ل�ة العل�م ال�����ة ��امعة  -1

 ال���� ب� �الل م� وجهة ن��ه�؟

ل���الت ال���    )α≥0.05(م���� ال�اللة هل ت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة ع��  -2

  لل��ع االج��اعي وال����� ال�عل��ي؟العل�ي تع�� 

  :ال�راسةأه��ة 

  ت��ضح أه��ة ال�راسة في جان���

ی��قع م� ه�ه ال�راسة أن تق�م معل�مات ج�ی�ة ت�عل� �أه��ة ال��� العل�ي في : األه��ة ال����ة

ال�امعة، وم��الت ال��� العل�ي ل�� �ل�ة ال�راسات العل�ا في �ل�ة العل�م ال�����ة ��امعة 

 ا�أدب ن��� ج�ی� �ف�� ال�اح��� في دراس�ه�ال���� ب� �الل ال������ة وت�و�� ال����ة 

  .لالحقةا

ت���ل في أن تف�� ن�ائج ه�ه ال�راسة األكاد����� في ال�امعات األردن�ة م�  :�ةلاأله��ة الع�

ورؤساء أق�ام في ال�ع�ف على م��الت ال��� العل�ي ل��  ال�ل�ات وع��اء ال�امعات  ساءؤ ر 

ال�����ة ���ل خاص وال�ل�ات األخ�� ���ل عام ونأمل في �ل�ة ال�راسات العل�ا في �ل�ة العل�م 

  .ض�ء ال��ائج وضع حل�ل لل���الت ال�ي ت�اجه ال�ل�ة في م���ته� العل��ة

  :أه�اف ال�راسة

  :��اآلت� اله�ف��ته�ف ه�ه ال�راسة إلى ت�ق�� 

 ال�راسات العل�ا في �ل�ة العل�م�ل�ة م��الت ال��� العل�ي ال�ي ت�اجه ال�ع�ف إلى  .1

  .ال�����ة ��امعة ال���� ب� �الل م� وجهة ن��ه�

 ال��ع االج��اعيال��ف ع� ���عة العالقة ب�� م��الت ال��� العل�ي وم�غ��  .2

  .وال����� ال�راسي

  :م��ل�ات ال�راسة

  :اش��ل� ه�ه ال�راسة على ع�د م� ال���ل�ات ال�ي ت� تع��فها إج�ائ�ا ��ا �أتي
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ت�ق��  في قه��ت�هي م���عة م� ال�ع��ات والع��ات ال�ي ت�اجه ال�ل�ة وال�ي  :م��الت    

وق� ���ث ل�یه� �ع� ال�لل وع�م ال��ازن و��ث� في ح�اته�  أه�افه� و�ك�ال م���ته� في ال���

  .العل��ة

م� وفه�ها ث �اد��ارة ع� ع�ل�ة اس�ق�اء ومع�فة حقائ� األش�اء وال� �ه :ال��� العل�ي     

أجل ت���� أدائها وتق�مها ن�� األف�ل وه� م�ش� مه� و���ابي م� أجل ال���ر وال�ق�م في 

  .ال��هج العل�ي إج�اءات�اس���ام ال���� ال�اخلي وال�ارجي 

ه� م���ع ال�ل�ة ال���ل�� في ب�نامج ال�بل�م العام وال�اج����  :�ل�ة ال�راسات العل�ا    

للف�ل ال�راسي ال�اني م� العام ����ة ��امعة ال���� ب� �الل وال����راة في �ل�ة العل�م ال�

  م2018/2019ال�راسي 

 :أق�ام ةثالثهي إح�� �ل�ات جامعة ال���� ب� �الل و��ج� بها  :كل�ة العل�م ال�����ة    

  .ال�اصة، وم��ل�ات ال�امعةال��اهج و��ق ال��ر�� وال����ة 

ج��ب األردن في ع تق، هي إح�� ال�امعات األردن�ة ال���م�ة :�اللجامعة ال���� ب�     

  .كل�ات) 9(م و�ها 1999م�اف�ة معان، تأس�� عام 

  :ح�ود ال�راسة

  :اش��ل� ال�راسة على ال��ود األت�ة

  .��ق� ه�ه ال�راسة في جامعة ال���� ب� �الل �األردن: ال��ود ال��ان�ة )1(

�ل ال�اني م� العام ال�راسي ��ق� ه�ه ال�راسة في الف: ال��ود ال�مان�ة )2(

 .م2018/2019

��ق� ال�راسة على ع��ة م� �ل�ة ال�راسات العل�ا في �ل�ة العل�م ال�����ة : ع��ة ال�راسة )3(

  و�ال�ة �ال�ا) 152(في جامعة ال���� ب� �الل، وق� بلغ ع�د أف�اد ه�ه الع��ة 

  

  :واإلج�اءاتال���قة 

  :م���ع ال�راسة وع���ها
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� �امعة ال���� �ل�ة العل�م ال����ة ال�راسة م� ج��ع �ل�ة ال�راسات العل�ا فيم���ع ت��ن     

ح��  - ع�ده�وال�الغ  م2018/2019ب� �الل خالل الف�ل ال�اني م� العام ال�راسي 

�ال�ا و�ال�ة ت� اخ��اره� �ال���قة ) 152( وال�ثائ� ال�س��ة في دائ�ة الق��ل وال����ل ال��الت

  .، وال����� ال�عل��يوفقا ل��غ�� ال��ع االج��اعيالع��ائ�ة ال����ة 

  :ال�راسةم�هج 

 م��التاق��� ���عة ه�ه ال�راسة االع��اد على م�هج ال��� ال�صفي لل�ع�ف على     

��امعة ال���� ب� �الل م�  في �ل�ة العل�م ال�����ة ال��� العل�ي ل�� �ل�ة ال�راسات العل�ا

  .وجهة ن��ه�

  :أداة ال�راسة

ت���قا له�ف ال�راسة، قام ال�اح� ب����� م��اس خاص ل��اس م��الت ال��� العل�ي ل�� 

وق� . ن��ه���امعة ال���� ب� �الل م� وجهة في �ل�ة العل�م ال�����ة �ل�ة ال�راسات العل�ا 

  ).أداة ال�راسة(ات�ع ال�اح� اإلج�اءات اآلت�ة إلع�اد ه�ا ال���اس

وال�راسات ال�ا�قة ،واالس���اس �ع�د م� ال�راسات ال�����ة في اال�الع على االدب ال�����  - 

، ودراسة )2011(، ودراسة ال��اس)2011(وم�ها دراسة ال�غ��ي ،ه�ا ال��ال

، وم� ث� ص�اغة فق�ات االداة في ص�رتها االول�ة، ) 1998( ،ودراسة ح�ام�ه)2000(ع��ان

  .وال��ال االكاد��ي ،ر� ال��ال االدا:�زعة على م�ال�� فق�ة م)  36(ح�� بلغ� 

 ال�������داة ال�راسة م� خالل ع�ضها على ث�ان�ة م����� م� أق� م� داللة ص�ق �لل� - 

 آرائه�ب�اء �� �ل� ال�ه� اح، في جامعة ال���� ب� �الل في م�ال ال��اهج و��ق  ال��ر��

ل�ي ل�� وق�رتها على ��اس م��الت ال��� الع لفق�ات وم�� وض�حهاح�ل سالمة ال��اغة ل

و��قا  ،خ�� ی�ونها م�اس�ةأ�ة مالح�ات وتع��الت أو��ل�  �ل�ة ال�راسات العل�ا م�ار ال���،

خ� م� الفق�ات أ، وتع�یل ع�د ال��ال��م�  فق�ات )6(�ات ال������ ت� اس��عاد حل�ال

ال�هائ�ة داة في ص�رتها ألو��قا ل�ل� ال�ع��الت ت��ن� ا ول�ة،أل���رتها ا في االداة  ال�����ة

اش��ل� داة ألن �ل فق�ة م� فق�ات اأوت��ر االشارة الى  فق�ة م�زعة على ال��ال��،) 30(م� 

،اواف� ب�رجة )4(،اواف� ب�رجة ����ة)5(اواف� ب�رجة ����ة ج�ا :هي) 5- 1(على درجة ت��� م� 
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ال�رجة ح�� انه �ل�ا زادت ). 1(، اواف� ب�رجة قل�لة ج�ا)2(، اواف� ب�رجة قل�لة)3(م��س�ة

  .ازد�اد ال���لة ع�� ال�ل�ة ال���اس دل علىعلى 

ت���قها وذل� م� خالل ) test-Retest(�اد دالالت ث�ات االداة ����قة اعادة االخ��ار،ا� - 

واع�� ت����  و�ال�ة م� خارج ع��ة ال�راسة ، اً �ال� )20(على ع��ة اس��ال��ة م��نة م� 

للفق�ات  )ب��س�ن (�ا� ح�اب معامل ارتداة على الع��ة نف�ها �ع� م�ور اس��ع�� و�ع�ها ت� ألا

ال�اصة ����الت ال��� العل�ي ل�� �ل�ة ال�راسات العل�ا في �ل�ة العل�م ال�����ة ��امعة 

  . ج�اء ال�راسةإ�ا��ة لغا�ات  ال���ةن ه�ه أوال ش�  ) 0.82(ال���� ب� �الل، ف�لغ 

  :م�اق��هاو اسة ن�ائج ال�ر 

ماهي م��الت ال��� العل�ي ل�� �ل�ة  "ال��ائج ال��علقة �ال��ال األول ال�� ی�� على     

  "ال�راسات العل�ا في �ل�ة العل�م ال�����ة ��امعة ال���� ب� �الل م� وجهة ن��ه�؟

ل��االت األداة ال���ار�ة  واالن��افات ال��اب�ة، ال���س�ات اس���اج ت�ه�ا ال��ال  ع� ولإلجا�ة

 :ال���لة درجة ل�ق�ی� اآلت�ة ال�����ات واع��� ال�اح� ، واألداة ��ل

  .م���� تعل��ي م��ف�) 2.33-1(إذا �ان ال���س� ال��ابي ی��اوح ب��  -1

  . م���� تعل��ي م��س�) 3.67- 2.34(إذا �ان ال���س� ال��ابي ی��اوح ب��  -2

  .م���� تعل��ي م�تفع) 5 -3.68(  إذا �ان ال���س� ال��ابي ی��اوح ب�� -3

  

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت األداة واألداة ككل) 1(الجدول 

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم

  0.67  3.20  المشكالت اإلداریة  1

  0.71  3.16  المشكالت الفنیة  2

  0.64  3.18  األداة ككل

،  ال���الت اإلدار�ة وال���الت الف��ة ب�� ف�وق  وج�د ع�م (1) ال��ول ن�ائج م� ی��ح      

  ل���الت ال��� العل�يو��ل� ع�م وج�د ف�وق ل�رجة ال�ل�ة 
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ال��علقة  االس��انة م�ال لفق�ات ال���ار�ة واالن��افات ال��اب�ة ال���س�ات)2( ال��ول

 .إلداریةبالمشكالت ا

   

 المتوسط  الفقرة  الرقم

  الحسابي

  درجة المشكلة  االنحراف المعیاري

عدم وجود مرشد اكادیمي للطالب أثناء مسیرتھ   1

  .الدراسیة 
  متوسطة  1.38  3.36

  متوسطة  1.23  3.38  .عدم وجود مركز للبحث العلمي في الجامعة  2

نقص في أعضاء ھیئة التدریس لألشراف على   3

  .رسائل الماجستیر وأطروحات الدكتوراه
  متوسطة  1.24  3.14

  متوسطة  1.32  3.04  عدم طرح المساقات الدراسیة في شعب متعددة  4

في  قصور اإلدارة في تسھیل مھمة الطالب للبحث  5

  الجامعة
  متوسطة  1.14  3.11

  متوسطة  1.17  3.04  .عدم وجود أدلة حدیثة لعناوین الرسائل في المكتبة  6

  متوسطة  1.04  3.43  .إعطاء الطلبة وقت كاف من قبل المشرف علیھ عدم  7

غیاب المشرف األكادیمي بحضور الندوات   8

  .والمؤتمرات
  متوسطة  1.29  2.83

  متوسطة  1.22  3.31  .عدم التزام المشرف بالساعات المكتبیة  9

  متوسطة  1.05  3.10  .صعوبة تحكیم األدوات من قبل المتخصصین  10

الئمة القاعات الدراسیة لطلبة الدراسات عدم م  11

  .العلیا
  متوسطة  1.36  2.80

عدم تعاون المسئولین داخل الجامعة لتسھیل تطبیق   12

  .أدوات الدراسة
  متوسطة  1.28  3.20

صعوبة الحصول على موافقة الجھات الرسمیة في   13

  .حالة جمع البیانات المتعلقة بالدراسة
  متوسطة  1.02  2.90

التزام بعض أعضاء ھیئة التدریس بمواعید عدم   14

  المحاضرات
  مرتفعة  1.33  3.90

افتقار الجامعة لقاعة إنترنت وقواعد معلومات   15

  .خاصة لطلبة الدراسات العلیا
  متوسطة  1.48  3.55

  

 ال�راسة أف�اد ن�� ب�جهات ال�اصة ال���ار�ة واالن��افات ال���س�ات أعاله  ال��ول ی�ضح      

 وق�في �ل�ة العل�م ال�����ة،  �ل�ة ال�راسات العل�ا ت�اجه ال�ي ال���الت اإلدار�ة أه� ح�ل
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، وج��ع  الفق�ات جاءت ب�رجة م��س�ة، �اس���اء )3.90 – 2.80 ( م� ال���س�ات ت�اوح�

ع�م ال��ام �ع� أع�اء ه��ة ال��ر��  "جاءت ب�رجة م�تفعة، ال�ي ن�� على )14(الفق�ة 

��اب ال�قا�ة على ع�� ه��ة ال��ر��، إلى و�ع�و ال�اح� ه�ه ال����ة " ���اع�� ال��اض�ات

ك�ا أن ق�ان�� وأن��ة ال�امعة ال تف�ض ال�قا�ة على ال��ام أع�اء ه��ة ال��ر�� ���اع�� 

   .ال��اض�ات

، )1999( ، ودراسة ال���ي)2011(ال��اس وت�ف� ه�ه ال����ة مع دراسات �ل م� دراسة 

  ) Nenty,2009(، ودراسة )2000(ودراسة العاج� 

  

ال��علقة  االس��انة م�ال لفق�ات ال���ار�ة واالن��افات ال��اب�ة ال���س�ات ( 3) ال��ول

  .بالمشكالت الفنیة

  

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  درجة المشكلة

  متوسطة  1.05  3.46  .یغلب التكرار في بعض محتویات المساقات  1

مراعاة التوازن بین الجانب النظري والعملي في المواد عدم   2

  .الدراسیة
  متوسطة  1.15  3.28

صعوبة توظیف نتائج الدراسات واألبحاث لتحسین العمل   3
  .لألفضل

  متوسطة  1.05  3.24

  متوسطة  1.17  3.55  .استخدام األسالیب التقلیدیة في التدریس  4

  متوسطة  1.22  3.30  .للطلبة غیر مناسبة زیادة حجم الواجبات المعطاة  5

  متوسطة  1.21  2.83  .ضعف أداء بعض أعضاء ھیئة التدریس أكادیمي  6

  متوسطة  1.30  2.61  .رفض بعض األساتذة من تقدیم الخدمة للطلبة  7

  متوسطة  1.30  2.98  .معدالت قبول طلبة الدراسات العلیا ضعیفة  8

  متوسطة  1.30  3.24  .بعض التخصصاتقلة الرسائل العلمیة والمراجع في   9

  متوسطة  1.13  3.25  .عدم تعاون بعض أفراد عینة الدراسة مع الباحث  10

عدم إعطاء طلبة الدراسات الحریة في اختیار المشرف أو   11

  .تحدید لجنة المناقشة
  متوسطة  1.24  3.18

تعاون المشرفین مع الطلبة في حالة وجود أكثر من  قلة  12
  مشرف على الرسالة أو األطروحة

  متوسطة  1.24  2.73
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  متوسطة  1.22  3.39  .ضعف الطلبة في اختیار عنوان الرسالة أو األطروحة  13

  متوسطة  1.11  3.16  .ضعف الطلبة في استخدام مھارات البحث وأسالیبھ  14

الطلبة في تعلیمات كتابة األطروحة والرسائل  عدم التزام  15
  .الجامعیة

  متوسطة  1.52  3.16

  

في  م��س�ة�ان� ل�ل�ة م� وجهة ن�� ا الف��ة ال���التی��ح م� ن�ائج ال��ول أن درجة     

  .ج��ع الفق�ات و���� م�فاوتة

 ال�ع��ة ال��س�ات على والقائ��� العل�ي وال��� ال�عل�� س�اسات راس�يو�ع�� ذل� إلى      

 ته�ئ ال�ي ال����عات مق��حات وتق��� ال������ة، ال��ى ت���� ع�م في وم��ول��ه� به�ا،

 و�ل� ت�اجهه، ال�ي وال�ع�قات الع��ات وت�ل�ل إج�اءاته، وت���� العل�ي، �ال��� لل�ه�ض

  ال����ة ال��ار�ع ألول��ات م���ة خ�� وف� الالزم ال�الي واالع��اد ال���ان�ات ت����

  

هل ت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة ع��  "ال��علقة �ال��ال ال�اني ال�� ی�� على ال��ائج    

ل���الت ال��� العل�ي تع�� لل��ع االج��اعي وال����� )   0.05≤(م���� ال�اللة 

  "ال�عل��ي؟

لف�� الف�وق ب�� م��س�ات اس��ا�ات أف�اد الع��ة ت�عًا ل��غ�� ال��ع ) ت(اخ��ار  ن�ائج) 4(ال��ول 

 االج��اعي

ال���س�   الع�د  ن�ع الع��ة

  ال��ابي

االن��اف 

  ال���ار� 

  ���ة

  )ت(

درجات 

  ال���ة

  م���� ال�اللة

  0.698  78  0.390  0.70  3.14  28  ذ��ر

        0.61  3.20  52  إناث

  

 ال�اللة م����  ع�� إح�ائ�ة داللة ذات ف�وق  وج�د ع�م (4) ال��ول ن�ائج م� ی��ح     

  .واإلدار�ة الف��ة ال���التفي  ال���ر واإلناث ب��  ) 0.698(
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وتف�� ه�ه ال����ة إلى أن ال�ع�قات ال�ي تع��ض �ل�ة ال�امعة واح�ة، ال تأخ� �ع��      

 ال�ع�قات م� �عان�ان ال�ل�ة م� ال����� أن على ی�ل وه�ا، االع��ار ج�� ال�ل�ة  في ال�امعة

وج�د أث�  ال�ي ت�صل� إلى ع�م )2012(دراسة ال�غ��ي ه�ه ال����ة مع اتفق� و  .ال����رة

ودراسة ، )2000(ع��ان ودراسة واخ�لف� مع  ، ل��� ال�ل�ة على م��الت ال��� العل�ي

إلى وج�د أث� ل��� ال�ل�ة على م��الت  هات�� ال�راس���وق� ت�صل� ن�ائج ) 1994(ح�ام�ة 

   .ال��� العل�ي

  

لف�� الف�وق ب�� م��س�ات اس��ا�ات أف�اد الع��ة ت�عًا ل��غ�� ال����� ) ت(ن�ائج اخ��ار ) 5(ال��ول 

 ال�عل��ي

ال���س�   الع�د  ن�ع الع��ة

  ال��ابي

االن��اف 

  ال���ار� 

  ���ة

  )ت(

درجات 

  ال���ة

  م���� ال�اللة

  0.479  78  0.712  0.52  3.04  10  د���راه 

        0.66  3.20  70  ماج����

  

 ( ال�اللة م����  ع�� إح�ائ�ة داللة ذات ف�وق  وج�د ع�م (5) ال��ول ن�ائج م� ی��ح      

  .واإلدار�ة الف��ة ال���التفي  )ماج����، د���راه (ل��غ�� ال����� ال�عل��ي ) 0.479

� ���ع�ن ل�ف� الق�ان�� ال����راه وال�اج��� أن �ل�ةع�و ال�اح� ه�ه ال����ة إلى �و      

؛ ��نه� ی����ن ل�ف� ال�امعة، ونف� ان�ن م� نف� م��الت ال��� العل�ي، و�عواألن��ة

  .األسات�ة في ال��ر��، و�ال�الي  فإن ���قة تف��� ال�ل�ة ت��ن م�قار�ه

 ذات ف�وق  وج�د ح�� أشارت إلى ع�م ،)2012(ال�غ��ي  وت�ف� ه�ه ال����ة مع دراسة     

 ح�� أشارت إلى وج�د، )2000(ع��اندراسة لل����� ال�عل��ي، واخ�لف� مع  إح�ائ�ة داللة

  .لل����� ال�عل��ي إح�ائ�ة داللة ذات ف�وق 

  : ال��ص�ات

  :م� ن�ائج، ی�صي ال�اح� ��ا یلي ال�راسة ه���ا ت�صل� ال�
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أه�اف ب�امج ال�راسات ف�ل �ل�ة ال�راسات العل�ا ع� ع�ادة ال��� العل�ي ل��ق��  .1

 العل�ا ���رة إ��اب�ة

الع�ل على ته��ة القاعات ال�راس�ة �ال�سائل ال�عل���ة ال��ی�ة ل��ان إثارة داف��ة ال�ل�ة  .2

 .ن�� ال�عل�

تفع�ل ال�ل�ات ال��ار�ة وع�ل ال����ار ب�� �ل�ة ال�راسات العل�ا في �ل�ة العل�م  .3

 .ال�����ة

ال��مات اإلرشاد�ة ل�ل�ة ال�راسات العل�ا ���ل مف�� ��ل  تفع�ل ال��ج�ه واإلرشاد ل�ق��� .4

  .ف��ة ال�راسة

  :ال��اجع الع���ة: أوال 

ال��� .  2010 )( ع�نان ،وال�ام�ائي ال����، ع�� وال��وار�، هللا، ع�� ل��� �اش��ة، -

 .وال��ز�ع ال�راق لل��� ردا : ،ع�ان 1 ،� تل��قا اسال��، مفا��� عل�ي

 ال�بل�م ال�����ة ل�الب ال���الت ل�ع� دراسة  ) .١٩٩8 ( دمحم، و��ی� ح�ا، ت�در�، - 

 الع�د جامعة ال����رة، ال����ة، كل�ة م�لة ،" ال����رة جامعة ،ال����ة ��ل�ة العام

)10.( 

جامعة  في العل�ي ال��� مع�قا.  (2005)، علي ش��� , وح�اد علي ز�اد , ال��جاو�  - 

 وافاق العل�ي ال��� واقع ل��وة مق�م ��� ."تل���ه في ال�امعة ودور ال�ف��حة الق�س

  .فل�ل�� هللا، رام , ال�ف��حة الق�س جامعة في ت����ه

 ال�����ة ل�الب ال���الت ل�ع� م��ان�ة دراسة) ١٩9٩ ( حام�، ع�� عل�ان ال���ي، -

 م���رة غ��"ماج���� رسالة ، ال���رة ال��ی�ة في اإلسالم�ة �ال�امعة العل�ا ال�راسات

 .الع���ة م�� ج�ه�ر�ة – األزه� جامعة ال����ة، كل�ة ،"

 ال�امعة في العل�ا ال�راسات �ل�ة م��الت.  . ( 1998 )علي �اس� ح�ام�ة، -

 األردن ،ع�ان، األردن�ة ،ال�امعة) م���رة غ�� رسالة ماج����(،األردن�ة

 ال�راسات �ل�ة ت�اجه ال�ي العل�ي ال��� م��قات .( 2011 ) أح�� ماه� ال��اس، -

 �ماج��� رسالة ،األكاد��ي وت���له� ب�افع��ه� وعالق�ها األردن�ة في ال�امعات العل�ا

 .األردن ع�ان، األردن�ة، ال�امعة، م���رة غ��
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  ،القاه�ة � وال�����، ال����ة ی� وال�����ة العل��ة ال���ث. .(2001 )ح�� ش�اته، -

 . لل��� الع��ي ارم���ة د :

 وعالق�ها ال��م�ك ��امعة العل�ا ال�راسات �ل�ة م��الت .(1993 ) خل�فة ،دمحم ال����ة -

 .األردن ،إر��، ال��م�ك جامعة، م���رة غ�� ماج���� رسالة ،��اتب�ع� م�غ

 في ال�راسات العل�ا �الب ل�� ال�راس�ة ال���الت ) ١٩٩٨ ( آخ�ون، و ف�اد لعاج�،ا - 

  ).12( الع�د و ال�����، ال�ف�ي ال��اس و ال�ق��� م�لة غ�ة، ���اف�ة ال����ة كل�ات

 في ��ل�ات ال����ة ال�اج���� �ل�ة واجه� ال�ي ال���الت ،)2000 ( ف�اد، العاج�، - 

 واقع( فل���� في العالي ال�عل�� م�ت�� ،ن��ه� وجهة م� الفل�����ة ال�امعات

 .،غ�ة اإلسالم�ة ال�امعة ،)وخ�ارات وت���ات

 العل�ي ال���  (2005)  ال�ح�� ع�� ،وع�س، كای� ال��، وع�� ذوقان، ،تع���ا - 

  �� لل���الف دار: ،ع�ان 9 ،� وأسال��ه مفه�مه ودواته

 ،الغ���ة ال�فة جامعات في العل�ا راساتال� �ل�ة م��الت .(2000 )،سل�� ع��ان -

 .نابل� فل�ل��، ال����ة، ال��ا جامعة،  م���رة غ�� رسالة ماج����

 دار:ع�ان وم�اه�ه، تق��اته العل�ي ال��� (2009 ) . ف��ل ب� م���ر كافي، - 

 .األب�ار

 �ال ل�� ال�اج���� رسائل إع�اد م��الت .(2005 ) . ناص� ب� سع�د ، ال�����  -

 غ�� ماج���� سالةر ،ال����ة كل�ة في ال��ر�� و��ق  ال��اهج �ق�� العل�ا ال�راسات�

  .ال�ع�د�ة الع���ة ال��ل�ة ال��اض، سع�د، ،جامعة ال�ل�)م���رة

 ال����ة اتكل� في العل�ي ال��� مع�قات (2010 ) سال� وش�اس، هللا ع�� ، ال���� - 

 17 .، (2 + 1 )26 ،دم�� جامعة م�لة ، ال��ر�� ه��ة أع�اء ن�� وجهة م�،

– 59  

 �ق�� ال���ان�ة األ��اث في ال�ل�ة ت�اجه ال�ي ال���الت .) ( 2012أحالم ،ال�غ��ي - 

 رسالة  ال���مة، ،م�ة الق��  أم ��امعة ال����ة كل�ة في وال�قارنة اإلسالم�ةال����ة 

 .ال���مة م�ة ال�ع�د�ة، الع���ة ل�ةال�� الق��، أم جامعة ،م���رة غ�� ماج����

 ال�� وس�ل العل��ة ال�سائل إع�اد ضعف.  .( 2011 )أح�� ب�� ع�ا�ف ه���، - 

 واأل��وحات ال�سائل ت���� : األول العل�ي ال�ل�قى إلى مق�مة ورقة ع�ل ."م�ها
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 للعل�م الع���ة نا�� جامعة ، وال����امة ال�املة ال����ة في وتفع�ل دورها العل��ة

    ال�ع�د�ة   .10-12-2011ال��اض األم��ة،

  :ال��اجع األج���ة: ا�ثان
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