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مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة مغ كجية 
 نطخ أساتحة التخبية ببعس الجامعات السرخية

 إعجاد
 **مشاؿ فتحي سسحاف.د                         *ياسخ ميسػف عباس. د       
 

 البحث كمذكمتو:مقجمة 
ُيعج البحث التخبػي أحج مجاالت البحث العمسي السعشية بإنتاج السعخفة التخبػية، كىػ  

يديع في تصػيخ الحقل التخبػي كالتعميسي، كحل مذكالتو، كبالتالي تحديغ تكػيغ العشرخ البذخى 
تسع كتقجمو. الحي ُيعج أىع مػارد السجتسع، حيث ُيسثل رأس الساؿ الفكخي الالـز لشيزة السج

كيتسيد العرخ الخاىغ بعجة مسيدات مشيا االنفجار السعخفي، كتدايج دكر السعخفة كأساس ُيبشى عميو 
اقتراد السجتسعات، حيث أصبحت السعخفة أحج أىع أركاف العسمية اإلنتاجية، مسا ساىع في التػجو 

كالذسخاني  نحػ ما ُيعخؼ باقتراد السعخفة، كفي ىحا الرجد ناقر كايدماف كالخكمي 
Wiseman, Alromi, & Alshumrani (ٕٓٔٗ في بحثيع عغ تحجيات إنذاء اقتراد ،)

معخفي عخبي خميجي، ما تقجمو أنطسة التعميع الػششية في مشصقة الخميج العخبي عسػمًا كالسسمكة 
العخبية الدعػدية عمى كجو التحجيج لمسداىسة في تصػيخ اقتراد السعخفة كاالنتقاؿ إليو 

(Wiseman, Alromi, & Alshumrani, 2014, 1 األمخ الحي يتصمب تصػيخًا لقصاعاٍت .)
كجػانب عجة مشيا البحث التخبػي بسقػماتو السختمفة كذلظ باعتباره أحج الخكافج السيسة التي ُتذكل 
السعخفة التخبػية كتصػر السسارسات التخبػية كتديع في حل ما يػاجو الشطاـ التعميسي مغ مذكالت 

 & Singhمجتسع مغ السجتسعات. كفي ىحا الرجد تؤكج نتائج دراسة سيشغ كنايت  في أي
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة السشػؼية–أستاذ مداعج أصػؿ التخبية  كمية التخبية الشػعية * 

 جامعة السشػؼية–كمية التخبية  ستاذ مداعج أصػؿ التخبية**أ
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Knight (ٕٕٓٓ عمى أف ىشاؾ ثالثة عػامل تجفع الجامعات األستخالية بذكل عاـ، ككميات )
شاىج تجريب صخيحة في مجاؿ األبحاث الخاصة بالجرجات التخبية عمى كجو التحجيج، إلى تصػيخ م

العميا، ىحه العػامل الثالثة يأتي في مقجمتيا ضخكرات اقتراد السعخفة أك االقتراد السعمػماتي، ثع 
الدياسات الػششية القائسة عمى مقاييذ خاصة باألداء كالتقجـ، كأخيخًا السداءلة أماـ مدتخجمي 

(. مسا يؤكج عمى دكر البحث التخبػي Singh & Knight, 2002, 1السعخفة أك السدتيمكيغ )
 في تحقيق متصمبات اقتراد السعخفة.

كتذيخ نتائج عجة بحػث إلى كجػد معػقات يعاني مشيا البحث التخبػي تتصمب الدعي نحػ تصػيخه 
(، ك )الفميت ك العػضي، ٘ٗ-ٖٗ، ٕٓٔٓلمتغمب عمييا، مغ ىحه البحػث: )السجيجؿ ك شساس، 

(، ك )السصيخي، ٖٙٔ-ٜٕٚ، ٕٕٓٓ(، ك )أبػ الدعػد، عيج، ك شمبي، ٖٓٛ-ٖٖٗ، ٕٔٔٓ
ٕٜٓٔ ،ٕٔ٘-ٖٔٙ.) 

كسا تؤكج نتائج بحػث كدراسات أخخى عمى ضخكرة تصػيخ البحث التخبػي لالرتقاء بسدتػى 
، ٕٗٔٓ(، ك )البشا، ٖٛٔ-ٖٚ، ٕٔٓٓجػدتو، مغ ىحه البحػث كالجراسات: )الخػيت ك بجكي، 

 (.ٕٕٛ-ٜٖٔ، ٖٕٔٓ(، )حخب، ٕٚ-ٖٗ، ٕٗٔٓك )الجىذاف، (، ٕٛٛ-ٖٕ٘
كسا تػصي بحػث أخخى بزخكرة تفعيل دكر البحث التخبػي: في ضػء مقػمات مجتسع السعخفة 

(، كمغ أجل ٕٗٔٓ(، كفي ضػء متصمبات مجتسع السعخفة )نرار ع.، ٕٔٔٓ)حساد ك عداؼ، 
 ,Palonnikau, Karol, Kalachikovaمػاجية التحجيات الستعمقة بالتػجو نحػ االبتكار )

Volkova, & Solonenko, 2015, 685 (، كفي ضػء متصمبات خجمة السجتسع )قجكمي ك
(، كمغ أجل تحديغ السسارسة التخبػية كالسشفعة العامة عمى حج سػاء ٕٙٔٓالسشاصيخ، 

(James, 2012, 198 كلستصمبات الخؤية االستخاتيجية لسرخ ،)ٕٖٓٓ ،(، ٕٛٔٓـ )مخسي
(، كفي ضػء متصمبات ٕٕٓٓق استخاتيجية التشسية السدتجامة لمبحث العمسي )إبخاـيع، كلتحقي

 (.ٕٙٗ-ٖ٘ٚ، ٜٕٔٓاقتراد السعخفة )دركير، 
لحا جاء البحث الحالي استجابة لشتائج كتػصيات ىحه البحػث كالجراسات، كاستكسااًل  

سة في الػفاء بستصمبات لمجيػد الدابقة، لمتعخؼ عمى مقػمات البحث التخبػي الالزمة لمسداى
 اقتراد السعخفة مغ كجية نطخ عيشة مغ أساتحة التخبية ببعس الجامعات السرخية.

 أسئمة البحث:
 يسكغ تحجيج مذكمة البحث في اإلجابة عغ الدؤاؿ الخئيذ اآلتي: 

 كيف يسكغ تصػيخ مقػمات البحث التخبػي لمسداىسة في تحقيق متصمبات اقتراد السعخفة؟
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 األسئمة األتية:كيتفخع مشو 
 ما األسذ الشطخية الخاصة باقتراد السعخفة؟ -ٔ
 ما األسذ الشطخية الخاصة بالبحث التخبػي؟ -ٕ
ما مقػمات البحث التخبػي الالزمة لمسداىسة في الػفاء بستصمبات اقتراد السعخفة مغ كجية  -ٖ

 نطخ عيشة مغ أساتحة التخبية ببعس الجامعات السرخية؟
د فخكؽ ذات داللة إحرائية حدب متغيخات عيشة البحث )الشػع كالقدع العمسي ما مجى كجػ  -ٗ

 كالجرجة العمسية(؟
ما التػصيات كالسقتخحات التي قج تعيغ عمى مداىسة البحث التخبػي في تحقيق متصمبات  -٘

 اقتراد السعخفة؟
 أىجاؼ البحث:

قج تعيغ عمى مداىسة البحث  يدتيجؼ البحث الحالي تقجيع بعس التػصيات كالسقتخحات التي    
التخبػي في تحقيق متصمبات اقتراد السعخفة، كذلظ مغ خالؿ التعخؼ عمى األسذ الشطخية 
الخاصة باقتراد السعخفة، كالبحث التخبػي، كتحجيج مقػمات البحث التخبػي الالزمة لمسداىسة في 

ية ببعس الجامعات الػفاء بستصمبات اقتراد السعخفة مغ كجية نطخ عيشة مغ أساتحة التخب
 السرخية.

 أىسية البحث:
 تتسثل أىسية البحث ؼيسا يأتي:

يدتسج البحث الحالي أىسيتو مغ أىسية الجكر الحي يقـػ بو البحث العمسي في السجاؿ  -ٔ
 التخبػي مغ حيث التصػيخ كتحديغ السسارسات كحل السذكالت.

التخبػي الالزمة لمػفاء بستصمبات اقتراد أف البحث الحالي ُيدمط الزػء عمى مقػمات البحث  -ٕ
 السعخفة كمغ ثع قج ُيعيغ عمى تعطيع االستفادة مغ البحػث التخبػية في ىحا السجاؿ.

يديع البحث الحالي في تػجيو أنطار السيتسيغ كالسعشييغ بالبحػث التخبػية إلى تصػيخىا  -ٖ
 األمخ الحي قج ُيعيغ عمى ُحدغ تػضيفيا كاالستفادة مشيا.

أف البحث الحالي يدج فخاغًا في السكتبة العخبية لشجرة البحػث كالجراسات التي تشاكلت تػضيف  -ٗ
 البحث التخبػي لمسداىسة في تمبية متصمبات اقتراد السعخفة.



   (ٖٓٛ-ٜٖٔ)ص     ٕٕٔٓمايػ – الخسدػف العجد  -مجمة كمية التخبية باإلسساعيمية 

322 

 

قج ُيديع البحث الحالي في فتح آفاؽ ججيجة إلجخاء بحػث تخبػية أخخى في مجاؿ اقتراد  -٘
 السعخفة.

 كأداتو:مشيج البحث 
يعتسج البحث عمى السشيج الػصفي، الحي أمكغ مغ خاللو جسع السعمػمات كالبيانات الالزمة 
لإلجابة عغ أسئمة البحث كتحقيق أىجافو، كذلظ بالخجػع إلى األدبيات كالجراسات كالبحػث ذات 
 الرمة بالسػضػع كتحميميا، كتع االعتساد عمى استبانة ُأعجت لجسع البيانات بغخض تحجيج

مقػمات البحث التخبػي الالزمة لمسداىسة في الػفاء بستصمبات اقتراد السعخفة مغ كجية نطخ 
 عيشة مغ أساتحة التخبية ببعس الجامعات السرخية.

 مرصمحات البحث: 
: ٌيقرج بالبحث التخبػي أنو عبارة عغ جيج بذخي Educational Researchالبحث التخبػي 

السعخفة التخبػية مغ خالؿ فيع كتفديخ الطػاىخ التخبػية  عمسي مشطع مدتسخ ييجؼ إلى إثخاء
 كالعسل عمى كضع حمػؿ لمسذكالت التي تػاجو السسارسات التخبػية. 

مقػمات البحث التخبػي: ُيقرج بسقػمات البحث التخبػي في البحث الحالي أنيا األسذ كالعشاصخ 
لسعخفة، كذلظ مغ حيث غاياتو كأىجافو، التي يدتشج إلييا البحث التخبػي لمػفاء بستصمبات اقتراد ا

 كأسمػب إجخائو كالتخصيط لو، كمخخجاتو.
: يتبشى البحث الحالي التعخيف الحي ساقو )أبػ knowledge economyاقتراد السعخفة 

( بأف اقتراد السعخفة ىػ االقتراد الحي يجكر حػؿ الحرػؿ ٕٔٔٓنعيخ، الدخحاف، ك الدبػف، 
ييا كاستخجاميا كتػضيفيا، كابتكارىا بيجؼ تحديغ نػعية الحياة بكافة عمى السعخفة، كالسذاركة ف

 (.ٖٖٖ، ٕٔٔٓمجاالتيا )أبػ نعيخ، الدخحاف، ك الدبػف، 
: ُيقرج بستصمبات اقتراد السعخفة في البحث الحالي Requisitesمتصمبات اقتراد السعخفة 

ساؿ البذخي السؤىل )رأس الساؿ العشاصخ الػاجب تػفخىا لبشاء اقتراد السعخفة متسثمة في رأس ال
 الفكخي(، كاالبتكار، كتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ، كالتسػيل الكافي لمبحث كالتصػيخ. 

 حجكد البحث: 
الحجكد السػضػعية: اقترخ البحث الحالي عمى بعس مقػمات البحث التخبػي التي ُتعيغ عمى 

قػمات في غايات كأىجاؼ البحث التخبػي، الػفاء ببعس متصمبات اقتراد السعخفة كتتسثل ىحه الس
 كأسمػب إجخاء البحث التخبػي، كالتخصيط لمبحث التخبػي، كخرائز كميارات الباحث التخبػي.
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الحجكد البذخية: اقترخ السجتسع الحي ُأخحت مشو عيشة البحث عمى فئتي األساتحة كاألساتحة 
معات السرخية عمى اعتبار أنيع أكثخ السداعجيغ مغ أعزاء ىيئة التجريذ بكميات التخبية بالجا

صمة بإعجاد البحػث التخبػية، نطخًا لؿياميع بإجخاء البحػث التخبػية كتحكيسيا كتحكيع أدكاتيا، 
كاإلشخاؼ عمى الخسائل العمسية التي ُتجخى في حقل التخبية كمشاقذتيا كالحكع عمييا، فزاًل عمى 

 داميع العمسية.مذاركتيع في كضع الخصط )الخخائط( البحثية بأق
 البحػث كالجراسات الدابقة:

( دراسة استيجفت تصػيخ بعس مقػمات البحث التخبػي ٕٔٓٓأجخى الخػيت كبجكي ) 
بالجػدة الذاممة، كذلظ مغ خالؿ الػقػؼ عمى آراء أعزاء ىيئة التجريذ بكميتي التخبية بصشصا 

حيث القشاعة الحاتية بالبحث  ككفخ الذيخ حػؿ ثالثة مقػمات لمبحث التخبػي ىي: الباحثػف )مغ
التخبػي، كبحػث الفخيق، كمشيجية البحث التخبػي، كأخالؾيات الباحث التخبػي(، كإدارة البحث 
التخبػي )مغ حيث السشاخ العمسي الدائج، كاإلمكانات البحثية، كالتػاصل العمسي، كالشذخ العمسي(، 

ي بالبحث التخبػي، كالجعع السجتسعي كعالقة البحث التخبػي بالسجتسع )مغ حيث الػعي السجتسع
لمبحث التخبػي، كتصبيق نتائج البحػث التخبػية(، بػية الػصػؿ إلى ترػر لسعاييخ مغ شأنيا 

 (. ٕٔٓٓتحقيق جػدة البحث التخبػي )الخػيت ك بجكي، 
( التعخؼ عمى العػامل التي تجفع الجامعات ٕٕٓٓ)  Singh & Knightكاستيجؼ سيشغ كنايت

بذكل عاـ، ككميات التخبية عمى كجو التحجيج، إلى تصػيخ مشاىج تجريب صخيحة في  األستخالية
مجاؿ البحث في الجرجات العميا، كذلظ مغ خالؿ دراسة حالة لكيؽية استجابة مؤسدة كاحجة 
)جامعة كػيشدالنج لمتكشػلػجيا( ليحه السصالب مغ حيث بخنامج تجريب "بحث الجرجة العميا" 

(Higher Degree Research Training كتبيغ أف ىشاؾ ثالثة عػامل ىي: ضخكرات ،)
اقتراد السعخفة أك االقتراد السعمػماتي، كالدياسات الػششية القائسة عمى مقاييذ التقجـ كاألداء، 

 (.Singh & Knight, 2002كالسداءلة أماـ مدتخجمي السعخفة / السدتيمكيغ )
ؤية مدتقبمية مقتخحة لتػضيف البحث ( ببحث استيجؼ صياغة ر ٕٔٔٓكقاـ حساد كعداؼ )

التخبػي الفمدصيشي في ضػء مقػمات مجتسع السعخفة، كذلظ مغ خالؿ تػضيح السشصمقات 
الفمدصيشية التي يقـػ عمييا مجتسع السعخفة، كتحجيج معػقات إنتاج السعخفة في السجتسع 

انت أىع معػقات إنتاج الفمدصيشي، كتحجيج مقػمات الباحث التخبػي الالزمة لسجتسع السعخفة، كك
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السعخفة، شح اإلمكانات السادية الستاحة لألفخاد كالسؤسدات، ككحلظ االعتقاد الخاشئ بإمكانية بشاء 
مجتسع السعخفة مغ خالؿ استيخاد نتائج العمع دكف االستثسار في إنتاج السعخفة محميًا، كمغ أىع 

ات البحث العمسي، كاحتخاـ الحخية مقػمات الباحث لسػاكبة مجتسع السعخفة، االمتثاؿ ألخالؾي
الفكخية، كأف يكػف عمى دراية بصخؽ كأساليب البحث العمسي السدتقبمي كأنػاعو كأدكاتو الحجيثة، 
كأف السخخج لالنخخاط في مجتسع السعخفة ىػ إتاحة الفخصة لمباحثيغ الججد في التعبيخ عغ 

 (.ٕٔٔٓأفكارىع )حساد ك عداؼ، 
مسارسة معمسي التخبية السيشية لكفايات اقتراد السعخفة مغ  ( درجةٕٗٔٓكدرس الصػيدي )

( عبارة ُتعبخ ٗٙكجية نطخ السذخفيغ التخبػييغ في األردف، كذلظ مغ خالؿ استبانة مكػنة مغ )
عغ كفايات اقتراد السعخفة ذات الرمة بتدعة مجاالت ىي: األكاديسي، كالذخري )السعمع صجيق 

ار كالتسيد، كالؿيادة كاإلدارة )نسػذج السعمع السدتذار كالقائج(، داعع لمصمبة(، كاإلبجاع كاالبتك
كاالتراؿ كالتفاعل مع الصمبة، كالتصػيخ الحاتي/السيشي، التقػيع كاالختبارات، كتكشػلػجيا 
السعمػمات كاالتراالت، كالتػجيو كاإلرشاد السيشي، كأضيخت الشتائج أف مجاؿ االتراؿ كالتفاعل 

سختبة األكلى، في حيغ جاء في السختبة األخيخة كبجرجة متجنية مجاؿ مع الصمبة قج احتل ال
 (.ٕٗٔٓتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت  )الصػيدي، 

( بجراسة استيجفت تقجيع رؤية مدتقبمية لتفعيل مقػمات البحث ٕ٘ٔٓ( )ٕٗٔٓكقاـ نرار )
دلفي مدتعيشًا باستبانة التخبػي لتمبية متصمبات مجتسع السعخفة، كذلظ مغ خالؿ استخجاـ أسمػب 

شبقت عمى مجسػعة خبخاء مغ أعزاء ىيئة التجريذ بكميات التخبية، كتػصل إلى عجة نتائج 
مشيا: أف البحث التخبػي يديع في بشاء مجتسع السعخفة في حالة تػفخ عجة مقػمات حرخىا في 

التكػيغ العمسي  ثالثة مقػمات تتعمق أكلى ىحه السقػمات باستيعاب السعخفة التخبػية مغ خالؿ
لمباحثيغ كأعزاء ىيئة التجريذ بكميات التخبية، كثانييا تتعمق بإنتاج السعخفة التخبػية بسا يكفل 
بشاء مجتسعات حؿيؿية لمسعخفة، كآخخىا مقػمات تتعمق بتصبيق السعخفة التخبػية مغ خالؿ تػضيف 

( ٕٗٔٓية. )نرار ع.، ما تػصل إليو البحث التخبػي مغ نتائج في تصػيخ السسارسات التخبػ 
 (ٕ٘ٔٓ)نرار ع.، 

( بحثًا نطخيًا استيجؼ تحجيج مقػمات تػشيغ البحث ٕ٘ٔٓكأجخت حشاف عبج القػي ) 
التخبػي القائع عمى التجكيل في مرخ، كتػصمت إلى أف أىع السقػمات ىي: اإلرادة الدياسية 

خية أكاديسية، كتصػيخ الجاعسة، ككجػد نسػذج إرشادي مػجو لمبحث التخبػي، كمشح الباحثيغ ح
 (ٕ٘ٔٓبخامج إعجاد الباحثيغ )عبج القػى، 
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( كضع استخاتيجية مقتخحة لتشسية كفايات البحث العمسي لجى ٕ٘ٔٓكاستيجفت فاشسة الشجار )
شالب الجراسات العميا في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة، كذلظ مغ خالؿ تحجيج الكفايات السعخؼية 

العميا في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة، كأضيخت أف الكفايات السعخؼية كالبحثية لصالب الجراسات 
تذسل الكفايات األكاديسية كالكفايات الثقاؼية كالكفايات التكشػلػجية، أما الكفايات البحثية فتذسل 
الكفايات الذخرية كالكفايات األخالؾية كالكفايات الفشية اإلجخائية مغ حيث قجرة الباحث عمى تشفيح 

 (.ٕ٘ٔٓات البحث العمسي، كالكفايات العمسية السشصؿية )الشجار، خصػ 
( بجراسة استيجفت تقجيع بخنامج تخبػي مقتخح إلعجاد السعمع كفق متصمبات ٕ٘ٔٓكقاـ دمحم )

اقتراد السعخفة، ككفق نتائج الجراسة تع تحجيج الستصمبات التخبػية القتراد السعخفة في عذخة 
أس الساؿ البذخي الفكخي كالسعخفي، كتفعيل مشطػمة البحث كالتصػيخ متصمبات ىي: االستثسار في ر 

لمعمع كالتكشػلػجيا، كتػضيف تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت، كالتعمع مجى الحياة، كالجػدة 
التخبػية الذاممة، كتكييف الدياسات التخبػية لدػؽ العسل، كاإلبجاع كاالبتكار في إنتاج السعخفة، 

عخفة، كزيادة ندبة السمتحقيغ بفخكع العمـػ كالخياضيات كالحاسػب، كالتشسية كبشاء مجتسع الس
 (.ٕ٘ٔٓالسيشية السدتجامة )دمحم، 

( ترػرًا مقتخحًا لتفعيل السقػمات الػاجب تػافخىا في البحث ٕٙٔٓكقجـ قجكمي كالسشاصيخ )
ت تتعمق التخبػي لتمبية متصمبات خجمة السجتسع، كحرخاىا في ثالثة مقػمات ىي: مقػما

باستيعاب السعخفة التخبػية )كفدخاىا بسقػمات اإلعجاد كالتكػيغ الجيج لمباحث(، كمقػمات تتعمق 
بإنتاج السعخفة التخبػية الالزمة لخجمة السجتسع، كأخيخًا مقػمات تتعمق بتصبيق السعخفة التخبػية 

 (.ٕٙٔٓلخجمة السجتسع )قجكمي ك السشاصيخ، 
ؼ دراسة حالة لجامعة دمحم الخامذ الدػيدي لمتعخؼ عمى دكر ( ببحث استيجٕٙٔٓكقاـ نديو )

البحث العمسي الجامعي في الػلػج إلى اقتراد السعخفة في الجامعات السغخبية، مغ خالؿ التعخؼ 
عمى استخاتيجية الجامعة الخاصة بالبحث العمسي، كالػقػؼ عمى مجى مالءمة مجخالت كنػاتج 

سعخفة، كمجى مداىسة القصاع الخاص في البحث العمسي البحث العمسي مع مؤشخات اقتراد ال
(، كأضيخ البحث أف ىشاؾ مؤشخات القتراد ٕٓٔٓ-ٕٓٓٓكاالستفادة مشو، كذلظ في الفتخة )

السعخفة، تتسثل في التعميع كالتكػيغ السدتسخ لمسػارد البذخية، كإدماج تقشيات اإلعالـ كاالتراؿ 
ة البحػث كالتصػيخ، كبيشت الشتائج ضعف مالءمة البحث الحجيثة، كنطع االبتكار كاإلبجاع، كأنذص
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العمسي لمجامعة السحكػرة لستصمبات اقتراد السعخفة مغ حيث الشذخ العمسي السحكع، كبخاءات 
 (.ٕٙٔٓاالختخاع، بل كغياب دكر القصاع الخاص الجاعع لمبحث العمسي )نديو، 

دتقبمية في ضػء متصمبات عرخ ( إلقاء الزػء عمى أدكار السعمع السٕٙٔٓاستيجؼ محسػد )
اقتراد السعخفة، كذلظ مغ خالؿ تحميل الجراسات كالبحػث لتحجيج الستصمبات التخبػية كالدسات 
الخئيدة لعرخ اقتراد السعخفة، ككضع استخاتيجية مقتخحة إلعجاد السعمع عرخ اقتراد السعخفة 

 (.ٕٙٔٓ)محسػد، 
( التعخؼ عمى ٕٙٔٓ) Sabbah, Naser & Awajnehكاستيجؼ صبَّاح كناصخ كعػاجشة 

أدكار السعمع في ضػء اقتراد السعخفة مغ كجية نطخ السذخفيغ التخبػييغ في فمدصيغ، مغ خالؿ 
( مذخؼ كمذخفة في مجيخية التخبية ٓ٘( فقخة كتصبيقيا عمى )ٖ٘إعجاد استبانة مكػنة مغ )

ابمة كقائسة مخاجعة ألدكار السعمع كالتعميع بسحافطة راـ هللا كالبيخة كككالة الغػث باإلضافة إلى مق
ٝ( مغ السعمسيغ بحاجة إلى تجريب عمى األدكار السبتكخة ٗٛفي ضػء ذلظ، كأضيخت الشتائج أف )

لمسعمع في عرخ اقتراد السعخفة كآلية تقييع أدكار السعمع ال تداؿ تخكد عمى األدكار التقميجية 
ستصمبات القخف الحادي كالعذخيغ "عرخ لمسعمع. كخمرت الجراسة إلى ضخكرة مػاكبة السعمسيغ ل

اقتراد السعخفة" ؼيسا يتعمق باإلتقاف العمسي كاستخجاـ التكشػلػجيا كاإلبجاع كالتسيد كالتفكيخ 
الشقجي كالبحث العمسي مغ خالؿ تمقي بعس التجريب حػؿ ىحه األدكار، كضخكرة تصػيخ آلية 

 (.Sabbah, Naser, & Awajneh, 2016التقييع لجى السذخفيغ )
( التعخؼ عمى مجى تػفخ متصمبات اقتراد السعخفة في الجامعات ٕٙٔٓكاستيجؼ خالج الذسخي )

الدعػدية كالسعيقات التي تػاجو ىحا التػفخ مغ كجية نطخ عيشة مغ أعزاء ىيئة التجريذ 
( فقخة مػزعة عمى ٓ٘بخسذ جامعات بالدعػدية، كذلظ مغ خالؿ تصبيق استبانة مكػنة مغ )

ت ىي: تجييد البشية التحتية، الؿيادة الجامعية، عزػ ىيئة التجريذ، التجريذ سبعة مجاال
الجامعي، البحث العمسي، اإلبجاع كاإلرشاد األكاديسي، خجمة السجتسع كالذخاكة السجتسعية، 
باإلضافة إلى مقابمة شخرية مع أعزاء ىيئة التجريذ لمتعخؼ عمى الدبل الالزمة لتحديغ 

السعخفة في ىحه الجامعات مغ خالؿ سبعة أسئمة، كأضيخت الشتائج تػفخ تػفخ متصمبات اقتراد 
( معيقًا لتػفخ ىحه الستصمبات كذلظ في ٖٗمتصمبات اقتراد السعخفة بجرجة متػسصة، كأف ىشاؾ )

مجاالت: التجريذ الجامعي، كالبحث العمسي، كخجمة السجتسع، كالؿيادة الجامعية، كاإلبجاع 
 (.ٕٙٔٓبشية التحتية، عمى التختيب )الذسخي، كاإلرشاد األكاديسي، كال
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( التعخؼ عمى ركائد ٕٚٔٓ) Brockmann &Roztockiكاستيجؼ بخككساف كركزتػكي 
، كتػصل ٕٙٔٓإلى العاـ  ٕٕٔٓاقتراديات السعخفة مغ خالؿ تحميل األدبيات مغ العاـ 

الباحثاف إلى أف ىشاؾ ست ركائد القتراديات السعخفة ىي: القجرة عمى االبتكار، كالؿيادة، كرأس 
 & Brockmannاالبتكار ) الساؿ البذخي، كمػارد تكشػلػجيا السعمػمات، كالسػارد السالية، كمشاخ

Roztocki, 2017.) 
( كضع ترػر مقتخح لتصػيخ الجراسات العميا التخبػية ٕٚٔٓكاستيجفت أسساء إبخاـيع كآخختاف )

بالجامعات السرخية كحاضشات فكخية في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة، كذلظ مغ خالؿ تحجيج 
ة، كمجى مالءمتيا لحاجات اقتراد السعخفة، شبيعة الجراسات العميا التخبػية في الجامعات السرخي

كتحجيج أىع الستصمبات التخبػية لمتحػؿ نحػ اقتراد السعخفة في الجراسات العميا، كاتزح مغ 
الشتائج أف ىشاؾ ثالثة أقداـ لمستصمبات ىي: متصمبات متعمقة بإنتاج السعخفة كىي نذخ ثقافة 

اؼ الجراسات العميا التخبػية، كاالستثسار في رأس اإلبجاع كاالبتكار، كإعادة الشطخ في فمدفة كأىج
الساؿ الفكخي، كتحػيل الجراسات العميا إلى حاضشات فكخية، كتجعيع السدايا التشافدية لمجراسات 
العميا التخبػية، كتحقيق االستقاللية كالحخية األكاديسية، كمتصمبات متعمقة بشقل السعخفة كىي 

ة تعمع، كتبشى التعميع كالتجريب السدتسخ مجى الحياة، تحػيل السؤسدة الجامعية إلى مشطس
كالتشػيع في خيارات كبجائل التعميع، كتصػيخ السشاىج كأساليب التقػيع، كالتػجو نحػ العالسية، 
كمتصمبات متعمقة بتصبيق السعخفة كىي حساية السمكية الفكية، كتحقيق الذخاكة مع مؤسدات 

 (.ٕٚٔٓميا التخبػية )ابخاـيع، السيجي، ك سعيج، السجتسع، كتدػيق خجمات الجراسات الع
( تحجيج االحتياجات التجريبية ألعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات ٕٚٔٓكاستيجؼ عسخ ربابعو )

األردنية الخسسية في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة، كذلظ مغ خالؿ استبانة ذات ثسانية مجاالت 
كاستخجاـ التكشػلػجيا، كالبحث العمسي، كالسياـ  )التخصيط، كالتجريذ، كاالتراؿ كالتػاصل،

( عزػًا، كأضيخت الشتائج ٕٓٙاإلدارية، كالتقػيع، كالسجتسع السحمي(، شبقت عمى عيشة قػاميا )
أف الحاجة التجريبية ألعزاء ىيئة التجريذ في مجاؿ السجتسع السحمي كانت بجرجة عالية أما في 

 (.ٕٚٔٓابعو، باقي السجاالت فكانت بجرجة متػسصة )رب
( التعخؼ عمى خرائز كأبعاد اقتراد ٕٚٔٓ) Shahrazad Hadadكاستيجفت شيخزاد حجاد 

السعخفة مغ خالؿ تحميل األدبيات السعشية باقتراد السعخفة، كأضيخت أف مغ خرائز اقتراد 
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السعخفة: أف السعخفة ىي عامل اإلنتاج األساسي، كأف اقتراد السعخفة ىػ اقتراد رقسي، كأف 
فتخاضية تمعب دكرًا ميسًا في اقتراد السعخفة، كالديادة السدتسخة في االستثسارات السعخؼية مثل اال

التعميع كإنتاج السعخفة، كتػسيع تصبيق السعخفة في تصػيخ كإنتاج كتػزيع كاستخجاـ الدمع 
محفدات  كالخجمات، كأف أبعاد اقتراد السعخفة كالسعخكفة أيزًا بخكائد اقتراد السعخفة تتسثل في:

التشسية االقترادية كالسؤسدية؛ كالعساؿ الستعمسيغ كالسيخة الحيغ يسكشيع تدييل خمق السعخفة 
كنذخىا؛ كنطاـ ابتكار مشاسب قادر عمى احتزاف مخدكف السعخفة السعػلع، كفيسو كتكييفو مع 

سعمػمات ضخكؼ إقميسية / محمية معيشة؛ كبشية تحتية لمسعمػمات حجيثة تتيح االتراؿ كإيراؿ ال
 (.Hadad, 2017, 203-225كمعالجة السعمػمات كالسعخفة )

( إلى تقجيع ترػر مقتخح لستصمبات الخؤية االستخاتيجية لسرخ ٕٛٔٓكىجؼ عسخ مخسي )
ـ في مجاؿ البحث التخبػي، كذلظ مغ خالؿ تحميل أىجاؼ البحػث التي أجخيت خالؿ الفتخة ٖٕٓٓ

ضػء األىجاؼ التي تزسشتيا محاكر الخؤية  ـ( في مجاؿ أصػؿ التخبية فيٕٙٔٓ-ـٕٔٓٓ)
ـ، لتحجيج األىجاؼ التي لع تغصييا ىحه البحػث كاقتخاح خخيصة بحثية ٖٕٓٓاالستخاتيجية لسرخ 

 (.ٖ٘ٙ-ٚٛ٘، ٕٛٔٓـ( )مخسي، ٖٕٓٓ-ـٕٕٓٓتخبػية لخجمة ىحه األىجاؼ خالؿ الفتخة )
ؼ تججيج مقػمات البحث ( ببحث نطخي كذلظ بالخجػع إلى األدبيات بيجٜٕٔٓكقاـ دركير )

التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة، فتشاكؿ في محػره األكؿ اقتراد السعخفة مغ حيث 
السفيـػ كالستصمبات التي حجدىا في ثالثة متصمبات ىي: االعتساد عمى السعخفة العمسية، ككجػد 

أما السحػر الثاني بيئة حاضشة مبجعة كتكشػلػجية، ككجػد مؤسدات تقـػ بالبحػث كالتصػيخ، 
فتشاكؿ ؼيو عالقة البحث التخبػي بتحقيق متصمبات اقتراد السعخفة مغ حيث كػنو مرجرًا رئيدًا 
لتػليج السعخفة كإنتاجيا، كتشاكؿ في السحػر الثالث نقاط القػة كالزعف لمبحث التخبػي في مرخ 

، غياب مفيـػ األكلػيات مغ حيث مجخالتو )الباحث، التسػيل(، كعسمياتو )شبيعة ميجاف التخبية
التعميسية، الػقت السدتغخؽ في العسمية البحثية، قزايا البحث، شيػع البحػث الفخدية، ضعف 
كفاءة البيانات كاإلحراء، تحكيع البحث التخبػي(، كمخخجاتو )نتائج البحػث، عجد السقاالت 

السجتسعي السحيط بو، ثع  العمسية السشذػرة في دكريات عالسية(، كالتأثيخ السجتسعي لو، كالدياؽ
 (.ٕٙٗ-ٖ٘ٚ، ٜٕٔٓختع في السحػر الخابع األخيخ بسقتخحات لتججيج البحث التخبػي )دركير، 

( كضع ترػر مقتخح لتصػيخ أداء الجامعات اليسشية في ضػء ٜٕٔٓكاستيجؼ محسػد العديدي )
شعاء كعجدىع اقتراد السعخفة، كذلظ مغ خالؿ التعخؼ عمى رأي الؿيادات الجامعية بجامعة ص

( مغ عسجاء الكميات كنػابيع كرؤساء األقداـ، كذلظ عغ شخيق تصبيق استبانة ذات أربعة ٚ٘ٔ)
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مجاالت ىي: البحث كالتصػيخ كاالبتكار، كالتعميع كالتجريب، كالبشية األساسية لتكشػلػجيا السعمػمات 
مجاالت الترػر السقتخح، كاالتراالت، كالحػكسة، كأضيخت الشتائج اتفاؽ أفخاد العيشة عمى أىسية 

كعمى أف كاقع أداء الجامعات اليسشية في ضػء اقتراد السعخفة مشخفس ججًا باستثشاء مجاؿ 
 (.ٛٚ-ٙ، ٜٕٔٓالتعميع كالتجريب كاف تقجيخه مشخفس )العديدي، 

( بػضع إشار إجخائّي مقتخح لتفعيل دكر البحث التخبػّي في تحقيق متصّمبات ٜٕٔٓكقامت عصيخ )
سعخفة، مغ خالؿ التعخؼ عمى معػقات البحث التخبػي كمتصمبات مجتسع السعخفة عغ مجتسع ال

( خبيخ مغ الجامعات ككزارة التخبية كالتعميع العالي، كصشفت ٕٔشخيق إجخاء مقابمة مع )
السعػقات إلي ثالثة ىي معػقات مفاـيسية )إعجاد الباحث، تسكشو العمسي، مياراتو البحثية(، 

بحث، الفئة السدتيجفة، السػاؾف البحثية(، كمشيجية حل السذكمة، كتسثمت كسياؾية )مػضػع ال
متصمبات مجتسع السعخفة في: استثسار تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ، البحث العمسي السػجو 
لخجمة التشسية، تصػيخ التعميع العاـ كالعالي، كتكػف اإلشار اإلجخائي السقتخح مغ جدئيغ ىسا: 

غ خالؿ مخاحل إلنتاج السعخفة التخبػية الالزمة لبشاء مجتسع السعخفة )عصيخ، السعخفة كالعسل، م
ٕٜٓٔ ،ٕٕٛ-ٖٔ٘.) 

( ببحث نطخي مغ خالؿ الخجػع إلى األدبيات بيجؼ تفعيل دكر البحػث ٕٕٓٓكقاـ زكخيا إبخاـيع )
ث ، حيٖٕٓٓالتخبػية لتحقيق استخاتيجية التشسية السدتجامة لمبحث العمسي كفقًا لخؤية مرخ 

تػصل إلى بعس السبادئ التػجييية التي أشمق عمييا مدؤكليات كقدع ىحه السدؤكليات تجاه 
خسذ فئات ىي: السذاركيغ بالبحػث التخبػية، كالخعاة كالعسالء كأصحاب السرمحة، كمجتسع 

، ٕٕٓٓالباحثيغ التخبػييغ، كالشذخ كالشاشخيغ التخبػييغ، كرفاـية الباحثيغ كتصػرىع )إبخاـيع، 
ٙٚ-ٛٚ.) 

 تعقيب عمى البحػث كالجراسات الدابقة:
 يتزح مغ العخض الدابق لمبحػث كالجراسات الدابقة ما يأتي:

تشاكؿ بعس البحػث كالجراسات أحج جػانب البحث التخبػي مختبصًا بستغيخات أخخى مثل: تصػيخ -ٔ
بعس (، أك تمبية ٕٔٓٓبعس مقػماتو بالجػدة الذاممة كسا في دراسة )الخػيت ك بجكي، 

(، أك تحجيج مقػمات تػشيشو ٕ٘ٔٓمقػماتو لستصمبات مجتسع السعخفة كسا في دراسة )نرار، 
(، أك تمبية مقػماتو لخجمة السجتسع كسا في بحث ٕ٘ٔٓلمتجكيل كسا في بحث )عبج القػى، 
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(، أك تػضيفو في ضػء مجتسع السعخفة كسا في بحث )حساد ك ٕٙٔٓ)قجكمي ك السشاصيخ، 
(، أك تحقيق استخاتيجية التشسية السدتجامة لمبحث ٜٕٔٓحث )عصيخ، (، كبٕٔٔٓعداؼ، 

 (. ٕٛٔٓ(، كبحث )مخسي، ٕٕٓٓكسا في بحث )إبخاـيع،  ٖٕٓٓالعمسي كفقًا لخؤية مرخ 
تشاكؿ بعس البحػث كالجراسات كفايات أك متصمبات اقتراد السعخفة مختبصًة بستغيخات أخخى -ٕ

لسعمسيغ لكفايات اقتراد السعخفة كسا في بحث )الصػيدي، تتعمق بالسعمسيغ مثل: درجة مسارسة ا
(، أك بخنامج مقتخح إلعجاد السعمع كفق متصمبات اقتراد السعخفة كسا في بحث )دمحم، ٕٗٔٓ
(، أك أدكار السعمع السدتقبمية في ضػء متصمبات عرخ اقتراد السعخفة كسا في بحث ٕ٘ٔٓ

 (.Sabbah, Naser, & Awajneh, 2016( كبحث )ٕٙٔٓ)محسػد، 
تشاكؿ بعس البحػث كالجراسات متصمبات اقتراد السعخفة مختبصًة بستغيخات أخخى مثل: تصػيخ -ٖ

الجراسات العميا بالجامعات كحاضشات فكخية في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة كسا في بحث 
العميا  (، أك تشسية كفايات البحث العمسي لجى شالب الجراساتٕٚٔٓ)ابخاـيع، السيجي، ك سعيج، 

(، االحتياجات التجريبية ألعزاء ٕ٘ٔٓفي ضػء متصمبات اقتراد السعخفة كسا في بحث )الشجار، 
 (.ٕٚٔٓىيئة التجريذ كسا في بحث )ربابعو، 

تشاكؿ بعس البحػث كالجراسات أحج جػانب اقتراد السعخفة مختبصًا بستغيخات أخخى مثل: -ٗ
(، أك تصػيخ أداء ٕٙٔٓخفة كسا في بحث )نديو، مالءمة اإلنتاج البحثي لسؤشخات اقتراد السع

 (. ٕٙٔٓ(، ك )الذسخي، ٜٕٔٓالجامعات في ضػء اقتراد السعخفة كسا في بحث )العديدي، 
لع تتشاكؿ أي مغ البحػث كالجراسات الدابقة دراسة ميجانية لتمبية مقػمات البحث التخبػي  -٘

الي، كىػ بحلظ ُيعج استكسااًل لمجيػد لستصمبات اقتراد السعخفة كىػ ما يدتيجفو البحث الح
 الدابقة لمباحثيغ، كسجًا لفخاغ في السكتبة العخبية في ىحا السجاؿ.

 إجخاءات البحث:
 تصمبت اإلجابة عغ أسئمة البحث كتحقيق أىجافو الؿياـ باإلجخاءات األتية:

، كالسؤشخات، كالتحجيات،  -ٔ كالستصمبات، كذلظ التعخؼ عمى اقتراد السعخفة مغ حيث السفيـػ
 بالخجػع إلى األدبيات ذات الرمة. )السحػر األكؿ(

، كالسشيجية، كالتػجيات، كالسعػقات، كذلظ  -ٕ التعخؼ عمى البحث التخبػي مغ حيث السفيـػ
 بالخجػع إلى األدبيات ذات الرمة. )السحػر الثاني(
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لسعخفة، كذلظ مغ خالؿ ما تع التعخؼ عمى مقػمات البحث التخبػي الالزمة لستصمبات اقتراد ا -ٖ
الػصػؿ إليو في السحػريغ األكؿ كالثاني كاالستعانة بشتائج البحػث كالجراسات ذات الرمة. 

 )السحػر الثالث(
تحجيج مقػمات البحث التخبػي الالزمة لمسداىسة في الػفاء بستصمبات اقتراد السعخفة مغ  -ٗ

 ت السرخية. )الجانب السيجاني لمبحث(كجية نطخ عيشة مغ أساتحة التخبية ببعس الجامعا
تقجيع مقتخحات البحث كتػصياتو، كذلظ في ضػء ما تسخس عشو البحث في محاكره  -٘

 الثالثة كنتائج تصبيقو السيجاني.
 كؼيسا يمي عخض لمثالثة محاكر كالجانب السيجاني، ثع التػصيات كالسقتخحات.

 السحػر األكؿ: األسذ الشطخية القتراد السعخفة:
، كالسؤشخات، كتحجيات التحػؿ   يتشاكؿ ىحا السحػر اقتراد السعخفة مغ حيث السفيـػ

نحػ اقتراد السعخفة في السجتسعات العخبية، كمتصمبات اقتراد السعخفة، كىػ ما يتع عخضو عمى 
 الشحػ اآلتي:

 أكاًل: مفيـػ اقتراد السعخفة:
الدراعة فكاف السجتسع الدراعي القائع  مخت السجتسعات البذخية بتحػالت ثالثة كاف أكليا باكتذاؼ

عمى اقتراد الصبيعة، ثع ضيػر الرشاعة كالتحػؿ نحػ اقتراد األلة، ثع مجتسع السعخفة كالتحػؿ 
( فإف ٕٚٓٓ) Sörlin & Vessuriنحػ اقتراد السعخفة. كعمى حج تعبيخ سػرليغ كؼيدػري 
الستدايجة لمسعخفة في عالسشا السعاصخ  مفيػما "اقتراد السعخفة" ك"مجتسع السعخفة" يعكداف األىسية

(Sörlin & Vessuri, 2007, 1.) 
ـ، حيث ٜٜٙٔمرصمح "اقتراد السعخفة" في العاـ  Peter F. Druckerكاستخجـ بيتخ دراكخ 

عشػف بو الفرل الثاني عذخ مغ كتابو "عرخ الالاستسخار )عرخ التغييخ(: إرشادات لسجتسعشا 
 The age of discontinuity: guidelines to our changingالستغيخ"، )باإلنجميدية: )

society كاصفًا في ىحا الفرل "صشاعات السعخفة" بأنيا الرشاعات التي تشتج كتػزع األفكار ،
كالسعمػمات بجاًل مغ الدمع كالخجمات، كأف إنتاج السعخفة ىػ السفتاح لإلنتاجية، كالقػة التشافدية، 

 (.Drucker, 1969, 247-248كاإلنجاز االقترادي )
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( بيغ مرصمح اقتراد السعخفة كعجة مرصمحات أخخى ىي: اقتراد ٕٗٔٓكيخادؼ إبخاـيع دمحم )
، صفحة ٕٗٔٓالسعمػمات، كاالقتراد اإللكتخكني، كاالقتراد الخقسي، كاالقتراد الذبكي )دمحم، 

لرشاعي )عسخ، ( فإنو يخادؼ االقتراد الخمدي، كاالقتراد ما بعج إٓٔٓ(، ككفقًا لعسخ )ٓٓٔ
(. كىشاؾ مغ ُيسيد بيغ مرصمح "اقتراد السعخفة"، كمرصمح "االقتراد القائع عمى ٘، ٕٓٔٓ

، بأف األكؿ تكػف ؼيو السعخفة "ُمشَتجًا"، أما الثاني Knowledge-based economyالسعخفة" 
مرصمح  (، عمى اعتبار أفٕٕٔٓفتكػف ؼيو السعخفة "أداة"، كىػ ما ذكخه أبػ الذامات كآخخاف )

اقتراد السعخفة يذيخ إلى االقتراد الحي يختكد عمى إنتاج السعخفة كإدارتيا في إشار محجدات 
اقترادية معيشة، في حيغ أف االقتراد القائع عمى السعخفة يذيخ إلى االقتراد الحي يدتخجـ 

، ٕٕٔٓتقشيات السعخفة كاليشجسة السعخؼية كإدارة السعخفة )أبػ الذامات، عسخ، ك الجاعػني، 
( فإف مرصمح "اقتراد السعخفة" ىػ االقتراد القائع عمى ٕٓٔٓ(، كعمى حج تعبيخ عسخ )ٜٚ٘

السعمػمات مغ األلف إلى الياء، فالسعمػمات ىي العشرخ الػحيج في العسمية اإلنتاجية، كىى 
السشتج الػحيج في ىحا االقتراد، كالسعمػمات كتكشػلػجياتيا ىي التي تذكل أك تحجد أساليب 

إلنتاج كفخص التدػيق كمجاالتو، أما مرصمح "االقتراد السبشى عمى السعخفة" ىػ الحى تمعب ا
ؼيو السعخفة دكرًا في خمق الثخكة، كلكغ ىحا ليذ ججيجًا فالسعخفة دائسًا ليا دكر ميع في 

 (.٘، ٕٓٔٓاالقتراد، إنسا الججيج أف السعخفة تحتل مداحة أكبخ كأكثخ عسقًا مغ ذي قبل )عسخ، 
( اقتراد السعخفة بأنو االقتراد الحي يجكر حػؿ الحرػؿ عمى ٕٔٔٓخؼ أبػ نعيخ كآخخاف )كع

السعخفة، كالسذاركة فييا كاستخجاميا كتػضيفيا، كابتكارىا بيجؼ تحديغ نػعية الحياة بكافة 
 (.ٖٖٖ، ٕٔٔٓمجاالتيا )أبػ نعيخ، الدخحاف، ك الدبػف، 

 ثانيًا: مؤشخات اقتراد السعخفة:
الجكلي أربع مجسػعات مغ السؤشخات التي يسكغ مغ خالليا ؾياس مػؾف بمج ما مقارنة  حجد البشظ

 Theبالبمجاف األخخى مغ حيث التقجـ السحخز في اقتراد السعخفة، كىحه السؤشخات ىي كاآلتي )
World Bank, 2012:) 

: كيتزسغ ثالثة مؤشخات Economic Incentive Regimeنطاـ الحػافد االقترادية  -ٔ
 ىي: عػائق التعخفة الجسخكية كغيخ الجسخكية، كجػدة القػانيغ كاألنطسة، كسيادة القانػف.

: كيتكػف مغ ثالثة مؤشخات ىي: مجفػعات رسـػ السمكية كالتخاخيز، Innovationاالبتكار -ٕ
كعجد بخاءات االختخاع، كعجد السقاالت العمسية التي يتع نذخىا في مجالت كدكريات متخررة لكل 

 ػف شخز.ممي
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: كيتزسغ ثالثة مؤشخات ىي: متػسط عجد سشػات Education Indexالتعميع كالتجريب  -ٖ
الجراسة الستػقع، كإجسالي معجؿ االلتحاؽ بالتعميع الثانػي، كإجسالي معجؿ االلتحاؽ بالتعميع 

 العالي.
: Information and Communication Technologyتقانة السعمػمات كاالتراالت  -ٗ
ذتسل عمى ثالثة مؤشخات ىي: عجد اليػاتف لكل ألف شخز، كعجد الحػاسيب لكل ألف كي

 شخز، كعجد مدتخجمي اإلنتخنت لكل ألف شخز.
كُتجخى بحػث كدراسات كتقاريخ استشادًا لسؤشخات اقتراد السعخفة ىحه بغخض التعخؼ عمى مقجار 

عس الخرائز ُبػية التذخيز التقجـ السحخز في دكلة ما مقارنة بجكؿ أخخى تذتخؾ معيا في ب
( الحي ٖٕٔٓ) Bashirكإيجاد ُسبل لمتصػيخ كالتحديغ، كمغ ىحه البحػث كالتقاريخ، بحث بذيخ 

( دكلة ٕٗاستيجؼ مقارنة مؤشخات اقتراد السعخفة لجكلة باكدتاف مع السؤشخات الخاصة بعجد )
لػششي (، كتقخيخ السخصج اBashir, 2013, 28) ٕٕٔٓك ٕٓٓٓإسالمية بيغ عامي 

 ٖٕٔٓحتى  ٜٕٓٓلمتشافدية بدػريا عغ مؤشخات اقتراد السعخفة لدػريا خالؿ األعػاـ 
( حالة إحجى الجامعات مغ حيث ٕٙٔٓ(، كدراسة نديو )ٖٕٔٓ)السخصج الػششي لمتشافدية، 

 (.ٜٔٔ-ٜ٘، ٕٙٔٓلسالءمة اإلنتاج البحثي بإحجى الجامعات لسؤشخات اقتراد السعخفة )نديو، 
 ت التحػؿ نحػ اقتراد السعخفة في السجتسعات العخبية:ثالثًا: تحجيا

تذيخ بعس السؤشخات إلى كجػد تحجيات تعػؽ التحػؿ نحػ اقتراد السعخفة، فػفقًا لدامية نػر 
Samia Nour (ٕٓٔٗ ،تػجج تحجيات تعػؽ االنتقاؿ إلى اقتراد السعخفة في السشصقة العخبية )

سياسية، كاقترادية، كاجتساعية كثقاؼية، كذلظ استشادًا إلى مؤشخات مغ عجة جػانب: 
كتكشػلػجية، فسغ السشطػر الدياسي، ىشاؾ االفتقار لمحخية الكاؼية ليحا االنتقاؿ، كضعف الػعي 
باألىسية االقترادية الستختبة عمى االنتقاؿ إلى اقتراد السعخفة، كمغ السشطػر االجتساعي 

أىسية العػامل االجتساعية كالثقاؼية لجعع عسمية كالثقافي، فتأتي قمة الػعي الثقافي كاالجتساعي ب
االنتقاؿ، كمغ السشطػر االقترادي يأتي االعتساد الكبيخ عمى االقترادات القائسة عمى السػارد 
الصبيعية كالشفط كالغاز الصبيعي بجاًل مغ االقترادات القائسة عمى السعخفة، كنقز االستثسار 

كىجخة األدمغة، مغ السشطػر التكشػلػجي ضعف البشية  كاإلنفاؽ عمى السعخفة كالبحث العمسي،
(. ككفقًا Nour, 2014, 260-265التحتية التكشػلػجية، مقارنة بالبمجاف األخخى في العالع )
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( فإف ىشاؾ العجيج مغ السيارات التي يحتاج إلييا العساؿ في اقتراد السعخفة مثل ٕٗٔٓلباتخيظ )
ا مغ السيارات التي ُتَعجُّ ليدت بالججيجة عمى السجتسعات العسل الجساعي كالتعمع الحاتي كغيخى

الرشاعية الغخبية، كلكشيا قج تكػف أقل ألفة في الثقافات العخبية، األمخ الحي قج ُيذكُِّل عؿبة عمى 
(، كسا أف ىشاؾ معػقات أخخى Patrick, 2014, 239الصخيق السؤدى إلى اقتراد السعخفة )

( مشيا قمة اإلمكانات السادية الستاحة لألفخاد ٕٔٔٓاد كعداؼ )تعػؽ إنتاج السعخفة ذكخىا حس
 (.ٕٔٔٓكالسؤسدات )حساد ك عداؼ، 

 رابعًا: متصمبات اقتراد السعخفة:
 ىشاؾ متصمبات يشبغي تػفخىا لبشاء اقتراد السعخفة لعل مغ أىسيا ما يأتي:

 رأس الساؿ البذخى السؤىل:  - ٔ
بالشطخ إلى ما تقجـ مغ عخض لمسقرػد باقتراد السعخفة تبخز أىسية السػارد البذخية السؤىمة 
كذات السيارات العالية كستصمب رئيذ مغ متصمبات اقتراد السعخفة، كىػ ما تؤكج عميو أيزًا 

(، كشيخزاد حجاد ٕٛٔ-ٖٜٔ، ٕٚٔٓ(، ك )ابخاـيع، السيجي، ك سعيج، ٕ٘ٔٓدراسات )دمحم ر.، 
Shahrazad Hadad (Hadad, 2017, pp. 214-216) كبيميشدكػ ،PELINESCU  

(PELINESCU, 2019, pp. 105-111) فالصالب في عرخ اقتراد السعخفة في حاجة .
إلى ميارات كثيخة فزاًل عغ إلسامو بعمـػ الحاسب كنطع السعمػمات، مسا يحتع عمي أنطسة التعميع 

( يشبغي عمى ٕ٘ٓٓظ، فػفقًا المججؿ كىػاري )أف تصػر مغ مسارساتيا كخرائريا لتفي بحل
أنطسة التعميع أف تعدز لجى الصالب قجرة الحرػؿ عمى السعخفة كاستخجاميا، كاعتساد الشيج 
اإلجسالي بجاًل مغ الشيج السجدأ، كالتخكيد عمى السفاـيع السجخدة، كتعديد العسل الجساعي، كالحاجة 

العمسية كالتقشية، كإتاحة الفخصة لمستعمع أف يختار السدتسخة لسديج مغ السؤىميغ في السجاالت 
-ٕٔٓ، ٕ٘ٓٓالدماف كالسكاف السشاسبيغ لتعمسو نطخًا لحاجتو السدتسخة لمتعمع )امججؿ ك ىػاري، 

( فإف عمى الجكلة أف تعسل عمى تصػيخ رأس الساؿ البذخى بجػدة ٕٓٔٓ(، ككفقًا لعسخ )ٕٕٓ
 (.ٔٔ، ٕٓٔٓعالية )عسخ، 

( عمى أىسية إدارة الفخؽ البحثية متعجدة التخررات كسجخل ٕٛٔٓالعبيخي )كأكج فيج حسجاف 
لتشسية رأس الساؿ السعخفي مغ كجية نطخ أعزاء المجشة الجائسة لمبحث العمسي بجامعة تبػؾ 

 .(ٕٚ٘-ٔٗ٘، ٕٛٔٓ)العبيخي، 
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 االبتكار:-ٕ
ني كاألصػؿ السمسػسة ( لع تعج عػامل مثل األرض كاآلالت كالسبأٜٕٓ) Kyazimكفقًا لكيازيع 

األخخى ميسة لمغاية لمتقجـ االقترادي، بل أصبحت األصػؿ غيخ السمسػسة القائسة عمى السعخفة 
كالخبخة كاإلبجاع كاالبتكارات ىي التي في الصميعة لمتقجـ االقترادي، لحا ضيخ اقتراد السعخفة الحي 

(. كعمى حج Kyazim, 2019, 65يخكد بذكل شبو حرخي عمى ىحه األصػؿ غيخ السمسػسة )
( فإنو يػجج اتفاؽ كاسع الشصاؽ بيغ االقترادييغ كعمساء االجتساع ٕٓٔٓ) Petersتعبيخ بيتخز 

كمحممي الدياسة عمى أف اإلبجاع كالترسيع كاالبتكار ىع في قمب اقتراد السعخفة العالسي 
(Peters, 2010, 72كُيسثل االبتكار أحج الستصمبات السيسة القتراد السع .) خفة، فػفقًا لذيخزاد

( فإف االبتكار ىػ السحخؾ السيع كالسعتخؼ بو القتراد ٕٚٔٓ)  Shahrazad Hadadحجاد 
 Ahmed & Al-Roubaie(، ككفقًا ألحسج كالخكبي Hadad, 2017, 213السعخفة )

 & Ahmed( فإف لالبتكار دكر حاسع في بشاء اقتراد السعخفة في العالع اإلسالمي )ٕٕٔٓ)
Al-Roubaie, 2012, 85-87 كفي ركمانيا أيزًا كذلظ كفقًا لبيميشدكػ ،)PELINESCU  

(2019) (PELINESCU, 2019, 103)( فإف ٕٙٓٓ. ككفقًا لديغ الجيغ كعبج القادر )
مخخجات نذاط االبتكار، كتحػيل األفكار الججيجة إلى كاقع، ُتدتخجـ في التحديغ الجدئي أك 

دة، كبالتالي التعجيل السدتسخ في السيدة التشافدية بسا يحقق الجحري لجعع القجرة التشافدية لمسؤس
(، كلسا ٓٗ، ٕٙٓٓاالستسخار كالشسػ لمسؤسدة كلالقتراد الػششي ككل )زيغ الجيغ ك عبجالقادر، 

أصبح االبتكار محخكًا رئيدًا لمشسػ االقترادي في عجيج مغ الجكؿ حخصت كزارات التعميع كالتجارة 
االبتكار، حتى شخح البعس مفيـػ جامعة االبتكار الحي يزع رعاية  في ىحه الجكؿ عمى رعاية

-ٕٖٜ، ٕ٘ٔٓاالبتكار كاحًجا مغ األكلػيات الخئيدة في الجامعات كمعاىج األبحاث )السصيخي، 
 (. ٕٚٔ، ٕٛٔٓ(؛ )ناصف، ٖ٘٘-ٛٛٗ، ٖٕٓٓ(؛ )دياب ك عبجالػاحج، ٖٖٜ

 تػفيخ تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ: -ٖ
( عمى أف تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ عامل ٕٚٔٓدراسة خالجية كعبج الكخيع ) تؤكج نتائج

ميع يداىع في الخفع مغ الكفاءة كالسيارة لجى السػارد البذخية في السؤسدات )خالجية ك عبج 
( فإف لتكشػلػجيا السعمػمات دكر في تشسية مػاىب ٕٓٔٓ(. ككفقًا لعسخ )ٗٚٔ، ٕٚٔٓالكخيع، 

ستعجاداتو لمتفكيخ اإلبجاعي، فالثػرة التكشػلػجية كباألخز ثػرة االتراالت الفخد كتعديد ا
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كاإلنتخنت، تؤثخ في تعميع اإلنداف كتخبيتو كتجريبو، كتجعل عامل الدخعة في التأقمع مع التغييخ 
(، كىى تػفخ الػقت كالساؿ في عسميات ٓٔ، ٕٓٔٓمغ أىع العػامل االقترادية اإلنتاجية )عسخ، 

ا أنيا تدتصيع جسع كاحتػاء الكثيخ مغ السعمػمات التي تفيج األفخاد كتداعجىع عمى االتراؿ كس
أداء األعساؿ بكفاءة كفعالية، كىحا يكػف مغ خالؿ التجريب عمى كيؽية استعساؿ ىحه التكشػلػجيا 

 (. ٘ٔ، ٕٚٓٓعغ شخيق معخفة استعساؿ كسائميا كتقشياتيا كيأتي عمى رأسيا اإلنتخنت )قمر، 
 سػيل الكافي لمبحث كالتصػيخ: الت -ٗ

( عمى أىسية إعادة ـيكمة اإلنفاؽ العاـ كتخشيجه بحيث تديج الحرة ٕٓٔٓيؤكج عسخ )
السخررة لإلنفاؽ عمى تعديد السعخفة بجاية مغ التعميع السجرسي كصػاًل لمتعميع الجامعي، مع 

 (. ٓٔ، ٕٓٔٓالتخكيد عمى البحث العمسي )عسخ، 
ستثشاء أفزل بحث في كل عجد مغ أعجاد مجمة جامعة السمظ خالج ( أٜٕٓاقتخح الغفيخي )

 (ٕٓٙ، ٜٕٔٓلمعمـػ التخبػية مغ رسـػ الشذخ )الغفيخي، 
 Brockmann & Roztockiكيؤكج ما سبق مغ متصمبات ما كججه كل مغ بخككساف كركزتػكي 

خكرية ( في بحثيسا أف الخكائد الدت القتراديات السعخفة تتسثل في ستة عشاصخ ضٕٚٔٓ)
لتػليج مخخجات السعخفة ىي: القجرة عمى االبتكار، كالؿيادة، كرأس الساؿ البذخي، كمػارد تكشػلػجيا 

 (Brockmann & Roztocki, 2017, 4451السعمػمات، كالسػارد السالية، كمشاخ االبتكار )
 ( أف ىشاؾ حاجة إلى كفاءات مغٕٔٓٓ) OECDكأضيخت مشطسة التعاكف االقترادي كالتشسية 

أجل اقتراد السعخفة يشبغي تػفخىا في العامميغ في مجاؿ السعخفة، أكثخ مغ غيخىع مغ العساؿ كىي 
"كفاءات مكاف العسل" اإلضاؼية في اقتراد السعخفة، حيث أصبحت ميارات االتراؿ كميارات حل 

مػر السذكالت كالقجرة عمى العسل في فخؽ كميارات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت، مغ بيغ أ
أخخى، ميسة كمكسمة لمسيارات األساسية، كمع ذلظ، ىشاؾ حاجة إلى مديج مغ البحث إلعالـ 
صانعي الدياسات التعميسية حػؿ كيؽية تصػيخ السيارات السشاسبة القتراد السعخفة، بجاًل مغ 

 ,OECDافتخاض أف السدتػيات العالية مغ التعميع كحجىا، كسا ىػ محجد تقميجًيا، ستكػف كاؼية )
2001, 99.) 
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 السحػر الثاني: البحث التخبػي:
، كالسشيجية، كالتػجيات،   يتشاكؿ ىحا السحػر البحث التخبػي مغ حيث السفيـػ

 كالسعػقات.
 أكاًل: مفيـػ البحث التخبػي:

جاء في لداف العخب البغ مشطػر أف "الَبْحَث" ىػ شمب الذيء، كالدؤاؿ عشو )ابغ مشطػر، د. 
(، كمغ ثع فإف "البحث" في السجاؿ العمسي يعشي الفحز كالتقري السشطع كالجقيق ٕٗٔت.، 

الكتذاؼ معمػمات، أك عالقات ججيجة بيغ متغيخات، بجانب التصػيخ ألكضاع قائسة، باستخجاـ 
 ػات مشيجية. كيكػف البحث العمسي بحثًا تخبػيًا حيشسا يجعل مغ التخبية مػضػعًا لو. أدكات كخص

( فإف البحث التخبػي ىػ الدعي العمسي لفيع ضاىخة تخبػية، كالتعخؼ عمى ٕ٘ٔٓككفقًا لشرار )
ما تتزسشو مغ عالقات كتفديخىا، بػية إثخاء السعخفة التخبػية، كتحجيج كصياغة الدياسة 

كإيجاد حمػؿ عمسية لمسذكالت التي تػاجو السسارسات التخبػية كصػاًل إلى التصػيخ  التعميسية،
التخبػي السشذػد، بيجؼ السداىسة في استيعاب السعخفة التخبػية كإنتاجيا كنذخىا كتصبيقيا 

 (.ٜٚ، ٕ٘ٔٓ)نرار، 
يت ك بجكي، (؛ )الخػ ٕٗٔٓبالشطخ إلى البحػث التي تشاكلت البحث التخبػي بالجراسة مثل )البشا، 

(، يتبيغ تعجد التعخيفات التي ُقجمت لمبحث التخبػي، كلكغ عمى الخغع ٕ٘ٔٓ(؛ )الشجار، ٕٔٓٓ
مغ اختالفيا مغ حيث الرياغة إال أنيا تكاد تتفق عمى أف البحث التخبػي عبارة عغ جيج بذخي 

التخبػية عمسي مشطع مدتسخ ييجؼ إلى إثخاء السعخفة التخبػية مغ خالؿ فيع كتفديخ الطػاىخ 
 كالعسل عمى كضع حمػؿ لمسذكالت التي تػاجو السسارسات التخبػية.

 مشيجية البحث التخبػي:
( فإف االستبانة جاءت أداة رئيدة لبحػث اإلدارة التخبػية عيشة الجراسة، أما ٕٛٔٓكفقًا لمدبيعي )

الفخدية بشدبة تكاد أداتا السؿياس كالسقابمة فقج كانت ندبة استخجاميسا ضعيفة، كجاءت البحػث 
 (.ٕٛٔ، ٕٛٔٓتكػف ضعف ندبة البحػث التي شارؾ في إجخاءىا أكثخ مغ باحث )الدبيعي، 

أف غالبية مشاىج بحػث اإلدارة التخبػية ىي مشاىج كصؽية كنجرة استخجاـ السشيج  
 (ٜٕٔ، ٕٛٔٓالتجخيبي كدراسة الحالة  )الدبيعي، 
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اع بحػث مجمة جامعة السمظ خالج لمعمـػ التخبػية ( أف أكثخ مغ ثالثة أربٜٕٔٓككجج الغفيخي )
تتبع األسمػب الكسي، الحي ييتع بجسع البيانات الخقسية مغ خالؿ التحميل اإلحرائي لالستبانات 
أك االختبارات أك السقاييذ السدتخجمة في البحث، أما بالشدبة لمصخيقة أك السشيج البحثي 

لمعمـػ التخبػية، فقج غمب عمييا استخجاـ السشيج  السدتخجـ في بحػث مجمة جامعية السمظ خالج
الػصفي، بيشسا لع يدتخجـ السشيج االثشػجخافي أك مشيج التحميل الفمدفي عمى اإلشالؽ )الغفيخي، 

ٕٜٓٔ ،ٕ٘ٚ) 
 تػجيات البحث التخبػي:

ُتسثل كميات التخبية أىع مؤسدات إنتاج البحػث التخبػية، حيث إف البحث العمسي أحج  
الثالث بجانب كضيفتي التجريذ كخجمة السجتسع، كيعتسج إنتاج ىحه البحػث عمى أعزاء كضائفيا 

ىيئة التجريذ كشالب الساجدتيخ كالجكتػراه، كبالخجػع إلى األدبيات التي تشاكلت تػجيات البحث 
 التخبػي خالؿ العقجيغ األخيخيغ في بعس جامعات مرخ كبعس الجكؿ العخبية يتبيغ ما يأتي:

( ؼيسا يتعمق بػاقع البحث التخبػي في رسائل الساجدتيخ كالجكتػراه في ٖٕٔٓا ىاشع )كفقًا لخض
ـ، اتجو ٕٓٔٓ-ٕٓٓٓمجاؿ أصػؿ التخبية بكمية البشات جامعة عيغ شسذ خالؿ عقج زمشي مغ 

الخصاب إلى التخكيد عمى مجاؿ اإلدارة التخبػية بجرجة كبيخة عمى حداب السجاالت األخخى، ناؿ 
قبمي كالتخصيط االستخاتيجي قجرًا قمياًل مغ االىتساـ، تػجو الخصاب نحػ السعالجة السشيج السدت

الجدئية لقزايا التخبية كالتعميع، غياب الخؤية السشطػمية كاإللدامية لمباحثيغ في الترجي لمقزايا 
 (.ٛٓ٘-ٛٚٗ، ٖٕٔٓالسصخكحة ضسغ الخصة البحثية )ىاشع، 

ات/ القزايا التي ناقذتيا رسائل الساجدتيخ كالجكتػراه ( فإف السػضػعٕٗٔٓككفقًا لذبل بجراف )
، غالبيتيا تشحرخ ٖٕٔٓإلى  ٜ٘ٙٔفي مجاؿ أصػؿ التخبية بكمية التخبية جامعة اإلسكشجرية 

في قزايا فشية كجدئية صخفة في الشطاـ التعميسي كلع تشاقر بشية الشطاـ التعميسي كال سياساتو 
ياؽ السجتسعي، فزاًل عغ بعجىا عغ مذكالت الشطاـ التعميسي كال فمدفتو كأىجافو كال عالقتو بالد

التي تعػؽ األداء التخبػي كالتعميسي داخل السؤسدة التعميسية )السجرسة كالجامعة( باإلضافة إلى 
تجنى مخخجات الشطاـ التعميسي ذاتو، نجرة الخسائل التي تشاكلت مذكمة األمية عمى الخغع مغ 

يتيا كمكانتيا كدكرىا في السجتسع سػى رسالة ماجدتيخ كاحجة عغ أىسيتيا، لقزية السخأة ككضع
السجتسع السرخي، كأخخى عغ السجتسع الميبي، كال شظ أف ذلظ األمخ يػضح مجى االىتساـ بتمظ 
القزية التي انذغل بيا السجتسع السرخي كالعخبي خالؿ العقجيغ الساضييغ كأىتست بيا الجكؿ 

لباحثيغ كالسذخفيغ لع يكغ يذغل اىتساميع البتة تمظ القزية كالسشطسات، كذلظ يؤكج عمى أف ا
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السحػرية كالتي أحتمت قجرًا كبيخًا مغ اىتساـ الجكلة كالسجتسع عمى مدتػى الخصاب الدياسي، نجرة 
الخسائل التي تشاكلت الدياسة التعميسية في مرخ، لع تحطى قزية إعجاد السعمع كتكػيشو كتجريبو 

ادؿ ألىسية تسظ القزية، مػضػع تصػيخ التعميع في مخاحمو السختمفة كأنػاعو باالىتساـ الكافي السع
الستعجدة احتل أىسية معقػلة بالؿياس إلى القزايا األخخى، حطيت مخحمة رياض األشفاؿ كالصفػلة 
عمى مدتػى السعمسة كالسشاىج الجراسية كالسباني ببعس الخسائل كلكغ غاب عغ تمظ الخسائل 

ة الصفػلة بػصفيا عساد بشاء نطاـ تعميسي جيج، كلكغ السعالجة كانت جدئية حقػؽ الصفل كمخحم
كمبتػرة كال تحسل أي ترػرات أك رؤى لسػاجية السذكالت كرسع ترػيخ لسدتقبل في تخبية 
أشفاؿ رياض األشفاؿ، كمخحمة الصفػلة بذكل عاـ، كنجرة الخسائل التي تشاكلت العالقة بيغ الشطاـ 

تعميسي، كأيزًا  العالقة بيغ بشية الشطاـ التعميسي كالبشية االجتساعية )الغخيب، الدياسي كالشطاـ ال
ٕٓٔٗ ،ٗٚ-٘ٔ.) 

( في بحثو عغ اتجاىات البحث التخبػي في مجاؿ أصػؿ التخبية بسجمة ٕٛٔٓككفقًا لمحيجاف )
جامعة السمظ سعػد )دراسة تحميمية( تبيغ أف الجراسات كالبحػث التي تشاكلت السػضػعات 

قزايا التخبػية ذات العالقة بالتعميع كالتشسية كاف ليا أكبخ تسثيل في السادة السشذػرة في مجاؿ كال
أصػؿ التخبية، كتمييا ذات العالقة بقزايا السجتسع، في حيغ جاءت السػضػعات الستعمقة 

-ٖٓٔ، ٕٛٔٓبدياسة التعميع في تختيب متأخخ بعج تمظ الستعمقة بالفكخ التخبػي  )المحيجاف، 
ٖٕٔ) 

( التػجيات البحثية في مجمة جامعة السمظ خالج لمعمـػ التخبػية: دارسة ٜٕٔٓككفقًا لمغفيخي )
تحميمية، أف أكثخ مجاالت البحث التخبػي الستزسشة في السجمة ىػ مجاؿ السشاىج كشخؽ 

فذ، التجريذ، كيميو اإلدارة كالتخصيط التخبػي، ثع أصػؿ التخبية كالتخبية اإلسالمية، ثع عمع الش
 (ٕٗ٘، ٜٕٔٓبيشسا كاف مجاؿ البحث في التخبية الخاصة ىػ أقل السجاالت )الغفيخي، 

( في بحثو السعشػف بتػجيات بحػث اإلدارة التخبػية السشذػرة في ٕٛٔٓككفقًا لمدبيعي )
، كجج أف بحػث اإلدارة ٕٙٔٓ-ٕ٘ٓٓالجكريات التخبػية السحكسة بجكؿ مجمذ التعاكف العخبي 

ندبة قميمة مغ إجسالي عجد البحػث التخبػية السشذػرة في الجكريات عيشة الجراسة، التخبػية شكمت 
كأف تػجيات بحػث اإلدارة التخبػية كانت بجرجة عالية في الؿيادة التخبػية، كالتجريب كاألدكار 
كالسياـ، كاإلشخاؼ كالتػجيو؛ كسا كانت تػجيات البحػث بجرجة ضعيفة ؼيسا يتعمق بالمػائح 
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كنطخيات اإلدارة كالؿيادة، كاإلدارة االستخاتيجية؛ كأف غالبية مشاىج بحػث اإلدارة التخبػية كالشطع، 
ىي مشاىج كصؽية ذات شبيعة تصبيؿية بمغت ندبة تصبيقيا في السجتسع الخميجي ندبة عالية؛ 

شكمت كأف ندبة تشاكليا لسجاؿ التعميع العاـ كانت عالية؛ كاستخجمت فييا االستبانة أداة رئيدة، ك 
البحػث الفخدية مشيا ندبة عالية مغ إجسالي عجد بحػث اإلدارة التخبػية عيشة الجراسة )الدبيعي، 

ٕٓٔٛ ،ٕٔٛ-ٕٜٔ.) 
 ثالثًا: معػقات البحث التخبػي:

( فإف معػقات تحقيق البحث التخبػي ألىجافو قج تتخكد في ٕٚٓٓكفقًا لسججي السيجي ) 
بػي مغ حيث دكافعو كتعجد تػجياتو كانتساءاتو، كىجخة ثالثة مجاالت يتعمق أكليا بالباحث التخ 

الكفاءات البحثية التخبػية، كضعف التأىيل العمسي لمباحثيغ التخبػييغ، كيتعمق السجاؿ الثاني 
بالسشاخ أك البيئة الدائجة حػؿ البحث التخبػي مغ حيث ما يتعمق بالحخية األكاديسية، كمرجر 

بات داخل مؤسدات البحث التخبػي، كيتعمق السجاؿ الثالث التسػيل، كاإلشخاؼ العمسي، كالسكت
األخيخ بالبحث التخبػي ذاتو مغ حيث ما يتعمق بالتخصيط لو، كالتخكيد عمى مجاالت دكف غيخىا، 
كغياب السعاييخ الحاكسة لمبحث التخبػي، كالقرػر في عسمية تحكيع أك تقييع البحث التخبػي 

 (. ٕٙٚ-ٕٕٕ، ٕٚٓٓ)السيجي، 
( معػقات لمبحث التخبػي بعج ٕٕٓٓيج أبػ الدعػد، كسعاد عيج، كنذػى شمبي )كعخض سع

ترشيفيا أيزًا في الثالثة مجاالت الدابقة )السشاخ السحيط بالبحث، كالباحث التخبػي ذاتو، كما 
 (.ٖٙٓ-ٖٜٕ، ٕٕٓٓيختز بالبحث التخبػي( )أبػ الدعػد، عيج، ك شمبي، 

عػقات لمبحث التخبػي مغ كجية نطخ شالب الجراسات ( فإف ىشاؾ مٕٕٓٓككفقًا لحداـ مخاد )
العميا بإحجى كميات التخبية قدسيا في أربعة محاكر ىي معػقات: أكاديسية، كإشخاؼية، كإدارية، 

 (.ٖٙ٘-ٖٕ٘، ٕٕٓٓكشخرية كاجتساعية )مخاد، 
( فإف ىشاؾ معػقات لمبحث التخبػي مغ كجية نطخ أعزاء ىيئة ٜٕٔٓككفقًا لشادية السصيخي )

التجريذ بكميات التخبية في الجامعات الدعػدية الشاشئة كقدستيا في خسدة محاكر ىي معػقات: 
 (.ٓ٘ٔ-ٖٗٔ، ٜٕٔٓإدارية، كمعمػمات، كاجتساعية، كشخرية، كالشذخ )السصيخي، 

، ٕ٘ٔٓكبالخجػع إلى األدبيات كالبحػث التي تشاكلت معػقات البحث التخبػي مثل )الجىذاف، 
(؛ ٖٓٛ-ٖٖٗ، ٕٔٔٓ(، ك )الفميت ك العػضي، ٗٛٔ-ٚٚٔ، ٕٓٔٓ (، ك )سكخاف، ٖ٘-ٜٗ

( يتبيغ أف ىشاؾ بعس السعػقات التي تعػؽ البحث التخبػي في ٕٗٔ-ٔٓٔ، ٕٗٔٓك )غشايع، 
 السجتسعات العخبية لعل مغ أىسيا ما يأتي:
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 اتداع الفجػة بيغ مؤسدات إنتاج البحػث كالجيات السدتفيجة..ٔ
 بحػث التخبػية.عجـ االىتساـ بشتائج ال.ٕ
 ضعف السخررات السالية لمبحػث التخبػية..ٖ

السحػر الثالث: مقػمات البحث التخبػي الالزمة لمسداىسة في الػفاء بستصمبات 
 اقتراد السعخفة

ـ، كىػ كّل ما يتأّلف   مات جسع ُمقػِّ يتبيغ مغ خالؿ الخجػع إلى معاجع المغة أف كمسة ُمَقػِّ
َماُت اْلَحَياِة: أك يتخّكب مشو الذيء مغ  عشاصخ أساسّية تديع في ؾيامو ككجػده كفاعمّيتو، فُسَقػِّ

َعَشاِصُخَىا كَعَػاِمُمَيا اأَلَساِسيَُّة الَِّتي ِبَيا َتُقػـُ )معجع السعاني الجامع(. كبالتالي فإنو يسكغ القػؿ إف 
فة ىي األسذ مقػمات البحث التخبػي الالزمة لمسداىسة في الػفاء بستصمبات اقتراد السعخ 

كالعشاصخ التي يدتشج إلييا البحث التخبػي كُتعيُغ أك يسكغ تػضيفيا لخجمة متصمبات اقتراد 
 السعخفة، كلعل أىع ىحه السقػمات تتسثل ؼيسا يأتي:

 أكاًل: أىجاؼ كغايات كمخخجات البحث التخبػي:
التخبػي يشبغي  في ضػء ما تقجـ مغ عخض لستصمبات اقتراد السعخفة فإف غايات كأىجاؼ البحث

 أف تتزسغ ما يأتي:
 تصػيخ رأس الساؿ البذخي. -ٔ
 تشسية االبتكار كالتججيج. -ٕ
 التػضيف األمثل لتكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ. -ٖ
 تصػيخ نطع التعميع. -ٗ
 إيجاد مرادر لتسػيل البحث العمسي. -٘
 نذخ ثقافة العسل الجساعي. -ٙ

اسات الستعمقة باقتراد السعخفة مثل دراسة )نرار، كفي ضػء نتائج البحػث كالجر  
(، يسكغ استشباط ٕٓٗ-ٖٔٛ، ٕٙٔٓ(، كدراسة )قجكمي ك السشاصيخ، ٕٙٔ-ٜٔ، ٕ٘ٔٓ

السخخجات التي ُيخجى أف يتسخس عشيا البحث التخبػي بحيث تديع في تمبية متصمبات اقتراد 
 ىسيا ما يأتي:السعخفة، كذلظ بأف تتزسغ ىحه السخخجات بعس الجػانب لعل مغ أ
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ترػرات مدتقبمية لسا يشبغي أف تكػف عمييا جػانب العسمية التعميسية أك مؤسداتيا أك الشطع  .ٔ
 التعميسية في ضػء مؤشخات اقتراد السعخفة.

خصط عسل قابمة لمتشفيح في السجاؿ التخبػي أك الشطاـ التعميسي بحيث ُتديع في تحقيق  .ٕ
 متصمبات اقتراد السعخفة.

 تخاح بخامج تعميسية لخفع كفاءة الستعمسيغ كإكدابيع السيارات الالزمة القتراد السعخفة.اق .ٖ
 ثانيًا: خرائز كميارات الباحث التخبػي:

( مقػمات الباحث التخبػي لسػاكبة مجتسع السعخفة، في ٕٔٔٓحجد حساد كعداؼ ) 
ف عمى دراية بصخؽ كأساليب االمتثاؿ ألخالؾيات البحث العمسي، كاحتخاـ الحخية الفكخية، كأف يكػ

(. كصشفت ٛٔٔ، ٕٔٔٓالبحث العمسي السدتقبمي كأنػاعو كأدكاتو الحجيثة )حساد ك عداؼ، 
( السيارات التي يشبغي أف يستمكيا الباحث التخبػي بالتفريل في أربع ٕٙٔٓمشار بغجادي )

 (:ٕ٘ٚ-ٕ٘ٙ، ٕٙٔٓترشيفات يسكغ إيجازىا ؼيسا يأتي )بغجادي، 
لبحثية كىي: ميارة تحجيج السذكمة كاختيار السػضػع، كميارة جسع السادة العمسية، السيارات ا .ٔ

كميارة صياغة الفخكض، كميارة تحجيج مشاىج البحث السالئسة، كميارة تقييع كاختبار كإعجاد 
أدكات البحث، ميارة التخصيط لمبحث التخبػي، كميارة التفكيخ الشاقج، كميارة تفديخ الشتائج ككتابة 

 يخ البحث، ميارات تحجيج األساليب اإلحرائية السالئسة، كميارة التفكيخ العمسي.تقخ 
السيارات السعخؼية كىي: ميارة معخفة األنػاع السختمفة مغ البحػث مثل البحػث الكسية، ميارة  .ٕ

استخجاـ مشاىج البحث السختمفة مثل: السشيج التاريخي، كالسشيج الػصفي، كالسشيج التجخيبي، 
يج التحميمي الشقجي، كميارة صياغة الخخائط القػمية لمبحػث التخبػية، كميارة إجخاء البحػث كالسش

التخصيصية، ميارة إعجاد الديشاريػىات، كميارة إجخاء البحػث السدتقبمية أك دراسات السدتقبل، 
ة كميارة تػضيف أسمػب دلفاي، كميارة إجخاء بحػث الفعل، كميارة صياغة الخخائط االستذخاؼي

 التخبية.
السيارات االجتساعية كىي: ميارات التػاصل كاالتراؿ، كالسيارات الحياتية كالتفاكض كالتعاكف  .ٖ

 كعسل الفخيق، كميارة إدارة الػقت. 
السيارات التكشػلػجية كىي: ميارة استخجاـ تكشػلػجيا االتراالت كالسعمػمات كاستخجاـ  .ٗ

ات اإللكتخكنية، كتحميل كترؽية السعمػمات محخكات البحث، كاستخجاـ مرادر السعمػم
 اإللكتخكنية، كاستخجاـ السعالجات كبخامج التحميل اإلحرائي.
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عالكة عمى ذلظ، فإف السػؾف الفمدفي لمباحث يسكغ أف يػجو أعسالو البحثية كيغيخ السذيج 
 ,Hussein Assalahi (2015) (Assalahiالتعميسي، كىحا ما أكج عميو حديغ الرالحي 

2015, 312). 
 ثالثًا: أسمػب إجخاء البحث التخبػي:

ُيعج التكامل بيغ تخررات الباحثيغ في إجخاء البحػث التخبػية أحج مقػمات البحث السيسة في 
( ٕٗٔٓتشاكؿ كدراسة القزايا كالسػضػعات ذات الرمة باقتراد السعخفة، حيث يؤكج أحسج البشا )

جػدة البحث التخبػي في كميات التخبية السرخية، في بحثو السعشػف ببحث الفخيق كسجخل لزساف 
عمى ضخكرة التػجو نحػ بحث الفخيق أك البحػث الجساعية في إجخاء البحػث التخبػية لسا في 
ذلظ مغ تكامل لجراسة السذكالت التخبػية مغ جسيع جػانبيا، كضخكرة كضع خخائط بحثية بكميات 

ا الخاغبػف مغ شالب الجراسات العميا كأعزاء ىيئة التخبية تحجد مجاالت بحػث الفخيق، ليمجأ إليي
التجريذ، ككحا تػفيخ اإلمكانات السادية الالزمة، كالسشاخ األكاديسي كالشفدي كاالجتساعي السالئع، 

، ٕٗٔٓكالتذخيعات السذجعة عمى البحث الجساعي في السؤسدات التخبػية الجامعية )البشا، 
ٕٛٓ-ٕٛٔ.) 

( عمى أف االرتقاء بالبحث التخبػي العخبي يتصمب ٕٗٔٓلجىذاف )كفى ىحا الرجد يؤكج جساؿ ا
التػسع في إجخاء الجراسات البيشية التي تجسع تخررات مختمفة فكثيخ مغ القزايا كالسذكالت 

، ٕٗٔٓالتخبػية يرعب حرخىا في تخرز كاحج لتعجد أبعادىا كمتغيخاتيا كتذابكيا )الجىذاف، 
( مغ ضخكرة العسل الفخيقي أك ما ٕٙٔٓئج بحث اليػساكى )(، كىػ ما أكجت عميو أيزًا نتإٙ

يدسى بالبحػث البيشية مع أقداـ كميات التخبية، كمع أقداـ مغ خارجيا، كالبحػث البيشية بيغ 
قدسي أصػؿ التخبية كاإلدارة التخبػية، كقدع أصػؿ التخبية كقدع عمع الشفذ التخبػي، كقدع 

 (.ٕٚٙ، ٕٙٔٓداب كالعمـػ اإلندانية )اليػساكى، أصػؿ التخبية كقدع التاريخ بكمية اآل
( تػجيو الباحثيغ في مختمف مجاالت التخبية إلى االىتساـ باألبحاث ٜٕٔٓكاقتخح الغفيخي )

الشػعية، أك التي تجسع بيغ األسمػبيغ الكسي كالشػعي، كاالىتساـ باألبحاث التي تدتخجـ السشيج 
السقارف، كالػثائقي، كالشقجي، كالتحميل الفمدفي، كتحقيق االستشباشي، كالتاريخي، كاالثشػجخافي، ك 

السخصػط، كاالعتساد في بحػثيع عمى السقابمة الذخرية، كبصاقة السالحطة، كاختبار السػاؾف، 
 (ٕٓٙ، ٜٕٔٓكاستصالع الخأي، كبصاقة تقجيخ األداء، كتحميل السحتػى )الغفيخي، 
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كشمبة الجراسات العميا عغ التكخار كالشسصية في  ( بزخكرة ابتعاد الباحثيغٕٛٔٓكاقتخح الدبيعي )
السػضػعات كاإلجخاءات السشيجية كالحخص عمى تشػيع مػضػعات بحػث اإلدارة التخبػية كشخؽ 
مجاالت حجيثة كمتشػعة؛ كتشػيع مشاىج البحػث كاستخجاـ أدكات جسع السعمػمات متشػعة بجيمة 

لسالحطة كالسقابمة، إضافة إلى تذجيع العسل لالستبانة تكػف أكثخ فاعمية كنػعية مثل أداة ا
 (.ٜٕٔ-ٕٛٔ، ٕٛٔٓالسذتخؾ كالجساعي لسا لو مغ إضافة نػعية عمى البحػث )الدبيعي، 

 رابعًا: التخصيط لمبحث التخبػي:
يؤكج الخبخاء كالباحثػف التخبػيػف إلى أىسية الدعي نحػ كضع خخيصة بحثية لمباحثيغ في السجاؿ 

( في كرقتو السعشػنة بالتػقعات األنجمػ ٕٙٔٓجد عخض اسكاركس )التخبػي، كفى ىحا الر
( ٛٔأمخيكية لبحػث أصػؿ التخبية في السدتقبل القخيب، التي استشج فييا عمى ما تػصل إليو )

متخررًا في أصػؿ التخبية يشتسػف لجامعات مختمفة أغمبيا إنجميدية كأمخيكية، حيث قامػا 
، ثع ٕٔٔٓاإلنجميدية في شتى فخكع أصػؿ التخبية حتى سشة  بتقػيع الستاح مغ السشذػر بالمغة

قجمػا مؤشخات لتػقعات عغ بحػث أصػؿ التخبية في السدتقبل القخيب، فقاـ بعخض بعس 
التػقعات السدتقبمية لمبحػث في مقابل البحػث التقميجية، كذلظ في عجة مجاالت ىي: األىجاؼ 

خية، كالتخبية الخمؿية، كالطييخ الفمدفي لمسسارسات التخبػية، كالخبخة التخبػية، كالصبيعة البذ
التخبػية الشاجحة، كاألصػؿ التاريخية لمتخبية، كاألصػؿ االجتساعية لمتخبية، كاألصػؿ الجغخاؼية 

 (.ٖٛٛ-ٖٚٚ، ٕٙٔٓلمتخبية، كاألصػؿ الديكػلػجية لمتخبية )إسكاركس، 
داـ التخبية بإحجى الجامعات في ( ترسيع خخيصة بحثية ألحج أقٕٙٔٓكسا استيجؼ عبج العاؿ )

ضػء األكلػيات البحثية، كتػصل إلى أنو لبشاء خخيصة بحثية متكاممة األركاف البج مغ االرتكاز 
عمى مجسػعة عشاصخ تسثل محجدات لعسل البحث العمسي التخبػي داخل القدع، كىى: مقػمات 

عاد كمؤشخات خصط التشسية، كفي االنزساـ لسجتسعات السعخفة، كاالحتياجات البحثية لمسجتسع، كأب
ضػء ىحه السختكدات يتع تحجيج عجد مغ السػضػعات داخل السجاالت البحثية السختمفة لمقدع، كسا 
تػصل البحث إلى كجػد عجد مغ السعاييخ التي تحجد األكلػيات البحثية ليحه السػضػعات، كمغ 

باحتياجات التشسية، كفي ضػء  أىسيا معيار األىسية كمعيار نجرة الجراسة، كمعيار االرتباط
السختكدات كالسعاييخ يتع كضع مرفػفة باألكلػيات البحثية التي يجب إدراجيا في الخخيصة البحثية 

 (ٕ٘ٗ-ٕٗٗ، ٕٙٔٓداخل كل مجاؿ مغ مجاالت القدع التخبػي )عبجالعاؿ، 
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اإلدارة ( تخريز مجمة )دكرية( تعشى بالبحػث كالجراسات في مجاؿ ٕٛٔٓكاقتخح الدبيعي )   
التخبػية ألىسيتيا في العسمية التعميسية كتذجيع الباحثيغ بتػجيو أبحاثيع كدراساتيع إلى القزايا 

 (.ٜٕٔ، ٕٛٔٓكالسذكالت في ىحا الحقل )الدبيعي، 
( تػجيو الباحثيغ في مجاؿ أصػؿ التخبية كالتخبية اإلسالمية إلي االىتساـ ٜٕٔٓكاقتخح الغفيخي )

السدتقبمية، كالسشيجية، كاألصػلية، كالتاريخية، أما في مجاؿ اإلدارة بالجراسات الفمدؽية، ك 
كالتخصيط التخبػي ؼيسكغ تػجيييع إلى االىتساـ بجراسات التخصيط التخبػي، كاقتراديات التعميع، 
كاإلشخاؼ التخبػي، كفي مجاؿ السشاىج كشخؽ التجريذ يتع تػجيييع إلي االىتساـ بجراسات بشاء 

أنذصتو، كتقػيع مجى مشاسبتو لمجارسيغ، كأساليب تقػيسو، كمجى تحقق  السحتػى، كترسيع
أىجافو، بيشسا في مجاؿ عمع الشفذ يكػف االىتساـ بجراسات عمع نفذ الشسػ، كعمع نفذ 
الذخرية، كعمع الشفذ السقارف، كالعالجي، كالفديػلػجي، كاالجتساعي، كالجشائي، كالرشاعي، 

، كفي مجاؿ التخبية الخاصة إلى كالتجخيبي، كاإلحراء الشفدي، كا لتػجيو كاإلرشاد الشفديَّ
بة كاالبتكار،  االىتساـ بجراسة مدارات اإلعاقة الدسعية، كاإلعاقة الفكخية، كالتفػؽ العقمي كالسـػ

 (. ٕٓٙ، ٜٕٔٓكاالضصخابات الدمػكية كالتػحج )الغفيخي، 
التػجيات العخبية  ( خخيصة مقتخحة لمبحث التخبػي في ضػءٕٕٓٓكقجـ دمحم الديج ) 

( مجااًل فخعيًا بحدب مػضػعات التخبية ٖٜ( مجاالت رئيدة ك)ٜكاألجشبية السعاصخة صشفيا في )
كليذ تخرراتيا، كالتدع مجاالت الخئيدة ىي: قزايا التعمع كالتعميع، كالدياؽ االجتساعي 

تجاىات الحجيثة، لمتخبية، كميجاف تكػيغ السعمع، كتشسية السيارات، كالسجاالت التصػيخية كاال 
كالقزايا الفمدؽية كالؿيسية، كميجاف السشيجية أك البحث العمسي، كالدياسات التخبػية، كالريغ 

 (.ٗٔ، ٕٕٓٓالحجيثة في التعميع الجامعي )الديج، 
( أف ىشاؾ سبعة مجاالت لمتػجيات ٕٕٔٓكأضيخت نتائج دراسة تياني العشدي ) 

ؼيسا يتعمق بخكيدة رأس ماؿ بذخي  ٖٕ٘ٓالكػيت  السدتقبمية لمبحث التخبػي لتحقيق رؤية
إبجاعي، كذلظ مغ كجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ حيث حطيت عمى درجة أىسية كبيخة مغ 
كجية نطخىع، كجاءت ىحه السجاالت بالتختيب التالي: جػدة التعميع، كإصالح اختالالت سػؽ 

كاألمغ كالدالمة السجرسية، كرفع  العسل، كرعاية كتسكيغ الذباب، كرعاية كدمج ذكي اإلعاقة،
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، ٕٕٔٓالصاقة االستيعابية لمتعميع العالي، كأخيخا تعديد التساسظ االجتساعي التخبػي )العشدي، 
ٛ٘-ٛٙ.) 

 الجانب السيجاني لمبحث
 ييجؼ البحث في جانبو السيجاني إلى:

اعجيغ بكميات التعخؼ عمى كجية نطخ عيشة مغ خبخاء التخبية مغ األساتحة كاألساتحة السد -
التخبية بالجامعات السرخية حػؿ مجى أىسية مقػمات البحث التخبػي التي تع استشباشيا مغ 

 الجانب الشطخي لمبحث في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة، كأيزًا حػؿ مجى تحققيا في الػاقع.
زمة لمػفاء التعخؼ عمى مجى اختالؼ تقجيخات عيشة الجراسة ألىسية مقػمات البحث التخبػي الال  -

 بستصمبات اقتراد السعخفة باختالؼ بعس الخرائز )الشػع، الجرجة العمسية، القدع العمسي(.
التعخؼ عمى مجى اختالؼ تقجيخات عيشة الجراسة لتحقق مقػمات البحث التخبػي الالزمة لمػفاء  -

 العمسي(. بستصمبات اقتراد السعخفة باختالؼ بعس الخرائز )الشػع، الجرجة العمسية، القدع
 السجتسع األصمي كعيشة البحث:

تكػف السجتسع األصمي الحي استسجت مشو عيشة البحث مغ خبخاء التخبية مغ األساتحة كاألساتحة 
( كميات ٗ( كمية بسا في ذلظ )ٕٗالسداعجيغ بكميات التخبية بالجامعات السرخية البالغ عجدىا )

لمتخبية بجامعة القاىخة، كالسخكد القػمي لالمتحانات  بجامعة األزىخ، باإلضافة لكمية الجراسات العميا
 كالتقػيع التخبػي.

تع اختيار عيشة عذػائية بصخيقة كخة الثمج كذلظ في الفرل الجراسي الثاني مغ العاـ الجراسي 
( مغ األساتحة كاألساتحة السداعجيغ بكميات التخبية بالجامعات ٚٔٔـ، فكانت ) ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ

( كمية بالجامعات: السشػؼية، ششصا، مجيشة الدادات، الدقازيق، عيغ ٗٔالسرخية مػزعة عمى )
شسذ، اإلسكشجرية، السشرػرة، األزىخ، قشاة الدػيذ، بشيا، حمػاف، جشػب الػادي، العخير، كمية 
الجراسات العميا لمتخبية بجامعة القاىخة، باإلضافة إلى السخكد القػمي لالمتحانات كالتقػيع التخبػي. 

بصخيقة إلكتخكنية عبخ تصبيق نساذج جػجل   )*(ٔبيق أداة البحث كىي االستبانةكذلظ بتص
Google Forms( خرائز أفخاد العيشة.ٔ. كيػضح الججكؿ رقع ) 

 

                                                 
)*(

 
 رابط االستبانة )أداة البحث احلايل( على اإلنرتنت: 1
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgFw6Nsz316IxTaLuPLf

m7uLMv8Rl4UMi6WnaeIRvKYZwFQ/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgFw6Nsz316IxTaLuPLf-m7uLMv8Rl4UMi6WnaeIRvKYZwFQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgFw6Nsz316IxTaLuPLf-m7uLMv8Rl4UMi6WnaeIRvKYZwFQ/viewform?usp=sf_link
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 ( يػضح خرائز أفخاد العيشةٔججكؿ )
 اإلمجايل النسبة ادلئوية العدد فئات ادلتغري ادلتغري

 النوع
 %59.8 70 ذكر

117 
 %40.2 47 أنثى

 الدرجة العلمية
 %56.4 66 أستاذ

117 
 %43.6 51 أستاذ مساعد

 العلمي القسم

 %60.7 71 أصول الرتبية

117 
 واإلدارة ادلقارنة الرتبية

 التعليمية
12 10.3% 

 %8.5 10 الرتبوي النفس علم
 %20.5 24 التدريس وطرق ادلناهج

 أداة البحث:
البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة مغ لمتعخؼ عمى مجى أىسية كتحقق مقػمات 

كجية نطخ األساتحة كاألساتحة السداعجيغ مغ أعزاء ىيئة التجريذ بكميات التخبية بالجامعات 
 السرخية، اقتزى األمخ إعجاد استبانة لتحقيق ىحا الغخض كذلظ مغ خالؿ:

 ضػع البحث.االشالع عمى األدبيات كالبحػث كالجراسات ذات العالقة بسػ  -ٔ
 في ضػء الخصػة الدابقة تع تحجيج محاكر االستبانة كاستشباط عباراتيا. -ٕ

كتألفت االستبانة في صػرتيا الشيائية بعج عخضيا عمى السحكسيغ مغ جدئيغ، تشاكؿ الجدء األكؿ 
بعس البيانات الذخرية ألفخاد العيشة )الشػع، الجرجة العمسية، القدع العمسي( بحيث يزع 

( عبارة ُتعبخ عغ ٗٗفي الخانة السشاسبة. كتكػف الجدء الثاني مغ ) ()يب عالمة السدتج
مقػمات البحث التخبػي التي تداعج عمى تحقيق متصمبات اقتراد السعخفة، مػزعة عمى أربعة 

( عبارة، كتكػف ٔٔمحاكر: تشاكؿ السحػر األكؿ غايات كأىجاؼ البحث التخبػي كتكػف مغ )
( عبارات ُتعبخ عغ أسمػب إجخاء البحث التخبػي، كتشاكؿ السحػر الثالث ٜالسحػر الثاني مغ )

( عبارة، كتشاكؿ السحػر الخابع األخيخ خرائز كميارات الباحث ٖٔالتخصيط لمبحث التخبػي في )
( عبارة. كتسثمت اإلجابة عغ عبارات ىحا الجدء في تحجيج درجة األىسية )كبيخة ٔٔالتخبػي في )

صة، صغيخة، صغيخة ججًا(، كدرجة التحقق )كبيخة ججًا، كبيخة، متػسصة، صغيخة، ججًا، كبيخة، متػس



   (ٖٓٛ-ٜٖٔ)ص     ٕٕٔٓمايػ – الخسدػف العجد  -مجمة كمية التخبية باإلسساعيمية 

343 

 

صغيخة ججًا(. كُذيل ىحا الجدء بدؤاؿ مفتػح عسا إذا كانت ىشاؾ عبارات أك محاكر أخخى يخى أفخاد 
 العيشة ضخكرة إضافتيا.
 صجؽ كثبات األداة:

مغ أساتحة التخبية   )*(ٕ لمتأكج مغ صجؽ األداة تع عخض االستبانة عمى تدعة محكسيغ 
في كميات التخبية بجامعات مختمفة إلبجاء آرائيع ؼيسا يتعمق بسشاسبة مكػنات االستبانة، كمجى 
كضػح عبارات كل مشيا ككفاءتيا، كمجى انتساء كل مشيا لسحػرىا، فتع االتفاؽ عمى السكػنات 

لباحثاف بحداب ثبات األداة كالعبارات في مجسميا كالتػجيو إلعادة صياغة بعس العبارات، ثع قاـ ا
( ؾيع الثبات لسحاكر ٕبإيجاد معامل الثبات أللفا كخكنباخ لمعيشة الكمية. كيبيغ الججكؿ رقع )

 االستبانة. 
 ألفا لكل محػر مغ محاكر االستبانة -( يػضح ؾيع معامل كخكنباخٕججكؿ )

عجد  محاكر االستبانة ـ
 العبارات

 ألفا -معامل كخكنباخ
 التحقق األىسية

 0.953 0.979 11 غايات وأهداف البحث التربوي  1
 13934 0.976 9 أسلوب إجراء البحث التربوي  2
 13947 13987 13 التخطيط للبحث التربوي  3
 13958 13996 11 خصائص ومهارات الباحث التربوي  4
 1398 13995 43 إجسالي االستبانة 

ؾيع معامالت الثبات لألداة مسا يعصى ثقة في نتائج  ( الدابق إلى ارتفاعٕكتذيخ نتائج الججكؿ )
 البحث.

 
 
 

                                                 
)*(
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 السعالجة اإلحرائية:
 لسعالجة بيانات البحث إحرائيًا قاـ الباحث باإلجخاءات األتية:

، ٘تحػيل االستجابات المفطية ألفخاد العيشة إلى استجابات رقسية، كذلظ بإعصاء الجرجات ) -ٔ 
( لفئات االستجابة التي تحجد درجة األىسية أك التحقق )كبيخة ججًا، كبيخة، متػسصة، ٔ، ٕ، ٖ، ٗ

 صغيخة، صغيخة ججًا( حيث إف كل العبارات مػجبة. 
 جخاء األساليب اإلحرائية اآلتية: ( إلSPSSاستخجاـ بخنامج اإلحراء ) -ٕ
 لحداب ثبات األداة.  Cronbach’s alphaإيجاد معامل ألفا كخكنباخ  -أ

 حداب الشدب السئػية لستغيخات عيشة الجراسة )الشػع، الجرجة العمسية، القدع العمسي(.  -ب
حداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية لكل عبارة مغ عبارات األداة ككحلظ لكل  -ج

 محػر مغ محاكرىا. 
حداب الشدبة السئػية لمفجػة بيغ درجتي األىسية كالتحقق لألبعاد كلمعبارات، كذلظ مغ خالؿ  -د

 السعادلة اآلتية:
الستػسط الحدابي لمتحقق(/ عجد  –الشدبة السئػية لمفجػة =[)الستػسط الحدابي لألىسية 

 X 100%االستجابات] 
لسعخفة الفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابية الستجابات أفخاد العيشة  t-testإجخاء اختبار )ت(  -ق

أستاذ مداعج(، كذلظ لبياف ما إذا -كفقًا لستغيخي الشػع )ذكػر، إناث(، كالجرجة العمسية )أستاذ
مف باختالؼ ىحيغ الستغيخيغ. كتع االعتساد عمى مدتػى الجاللة كانت تقجيخات أفخاد العيشة تخت

(ٓ.ٓ٘ .) 
إجخاء اختبار تحميل التبايغ األحادي لسعخفة الفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابية الستجابات  -ك

عمع  –التخبية السقارنة كاإلدارة التعميسية  –أفخاد العيشة كفقًا لستغيخ القدع العمسي )أصػؿ التخبية 
السشاىج كشخؽ التجريذ( لبياف ما إذا كانت تقجيخات أفخاد العيشة تختمف باختالؼ -التخبػي الشفذ 

(. كاستخجاـ اختبار شيؽيو لمسقارنات ٘ٓ.ٓالجرجة العمسية. كتع االعتساد عمى مدتػى الجاللة )
 البعجية مغ أجل تحجيج اتجاه الفخكؽ اإلحرائية.

 ىحا كقج تع حداب مجى الفئة كسا يأتي:
 عجد االستجابات÷ درجة أقل استجابة(  –لفئة = )درجة أكبخ استجابة مجى ا
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 ٛ.ٓ=  ٘÷  ٗ=  ٘( ÷ ٔ-٘مجى الفئة = )
 ( اآلتي درجات األىسية أك التحقق السقابمة لفئات الستػسصات الحدابية. ٖكيػضح ججكؿ )
 ( يػضح درجات األىسية أك التحقق السقابمة لفئات الستػسصات الحدابيةٖججكؿ )

 درجات األىسية أك التحقق الستػسصات الحدابية فئات
 صغيخة ججاً  ٛ.ٔحتى  ٔمغ 
 صغيخة ٙ.ٕحتى  ٔٛ.ٔمغ 
 متػسصة ٗ.ٖحتى  ٔٙ.ٕمغ 
 كبيخة ٕ.ٗحتى  ٔٗ.ٖمغ 
 كبيخة ججاً  ٘حتى  ٕٔ.ٗمغ 

 نتائج البحث:
متصمبات أكاًل/ الشتائج الخاصة بجرجة )األىسية / التحقق( لسقػمات البحث التخبػي في ضػء 

اقتراد السعخفة مغ كجية نطخ عيشة البحث مغ األساتحة كاألساتحة السداعجيغ بكميات التخبية 
 بالجامعات السرخية:

لمتعخؼ عمى الشتائج الستعمقة بجرجة )األىسية / التحقق( لسقػمات البحث التخبػي في ضػء 
كاألساتحة السداعجيغ بكميات متصمبات اقتراد السعخفة مغ كجية نطخ عيشة البحث مغ األساتحة 

التخبية بالجامعات السرخية، تع حداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية الستجابات 
أفخاد العيشة لتحجيج درجة )األىسية / التحقق( ألبعاد السقػمات، كإجخاء اختبار "ت" لتحجيج الجاللة 

ىسية كالتحقق لمسقػمات، كأيزًا حداب اإلحرائية لمفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابية لجرجتي األ
 ( اآلتي يػضح ذلظ:ٗالفجػة بيغ درجتي األىسية كالتحقق، كالججكؿ )
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( يػضح ؾيسة اختبار ت لجاللة الفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابية الستجابات أفخاد ٗججكؿ )
السعخفة مغ  العيشة حػؿ )أىسية / تحقق( مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد

كجية نطخ عيشة البحث مغ األساتحة كاألساتحة السداعجيغ بكميات التخبية بالجامعات السرخية 
 كالفجػة بيشيسا

 ـ

مقػمات 
البحث 

التخبػي في 
ضػء 

متصمبات 
اقتراد 
 السعخفة

 التحقق األىسية

 ؾيسة ت

الجاللة 
عشج 

مدتػى 
ٓ.ٓ٘ 

 الفجػة
التختيب 

تبعًا 
 لمفجػة

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 األىسية

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 التحقق

ٔ 

غايات 
كأىجاؼ 
البحث 
 التخبػي 

 ٗ %٘ٚ.ٕٖ داؿ ٕٖٛ.٘ٔ صغيخة ٜٗٔٚ.ٓ ٖٖٛٙ.ٕ كبيخة ٖٜٗٛٓ.ٓ ٜٗٗٚ.ٖ

ٕ 

أسمػب 
إجخاء 
البحث 
 التخبػي 

 ٔ %ٔٓ.ٖٙ داؿ ٔٚ.٘ٔ صغيخة ٕٕٛٛٚ.ٓ ٔٛٗٔ.ٕ كبيخة ٜٖٜٗٓ.ٓ ٜٚٛٗ.ٖ

ٖ 
التخصيط 

لمبحث 
 التخبػي 

 ٖ %ٗٓ.ٖ٘ داؿ ٜٚٛ.ٖٔ صغيخة ٙٚ٘ٚ.ٓ ٕ٘ٔٚ.ٕ كبيخة ٜٛٛٙ.ٓ ٖٕٓ.ٗ

ٗ 

خرائز 
كميارات 
الباحث 
 التخبػي 

 ٕ %ٖٕ.ٖ٘ داؿ ٙٔٚ.ٗٔ صغيخة ٖٕٚٙٚ.ٓ ٕٕ٘ٛ.ٕ كبيخة ٜٜٜٜٚ.ٓ ٙٙٗٓ.ٗ

  %ٙٙ.ٖٗ داؿ ٖٖ٘.٘ٔ صغيخة ٕٛٚٓٚ.ٓ ٜٖٕٙ.ٕ كبيخة ٖٜ٘ٓ٘.ٓ ٜٜٜٙ.ٖ اإلجسالي

 ( الدابق ما يأتي:ٗيتزح مغ الججكؿ )
أف أفخاد عيشة البحث مغ األساتحة كاألساتحة السداعجيغ بكميات التخبية يخكف ضعف تػفخ  -ٔ

أبعاد مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة عمى الخغع مغ أىسيتيا، حيث 
حرمت جسيع األبعاد عمى درجات أىسية "كبيخة"، في حيغ حرمت عمى درجات تحقق "صغيخة"، 
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ر "ت" تبيغ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ الستػسصات الحدابية الخاصة كبإجخاء اختبا
 بجرجتي األىسية كالتحقق لجسيع األبعاد لسرمحة درجة األىسية.

أف الشدب السئػية لمفجػات بيغ الستػسصات الخاصة بجرجتي األىسية كالتحقق ألبعاد مقػمات  -ٕ
 %(.ٔٓ.ٖٙ%( ك )٘ٚ.ٕٖة تخاكحت بيغ )البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخف

جاء البعج الخاص بػ "أسمػب إجخاء البحث التخبػي" في السختبة األكلى مغ حيث التختيب تبعًا  -ٖ
 %(.ٔٓ.ٖٙلمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة التحقق بشدبة مئػية قجرىا )

يخة مغ حيث التختيب جاء البعج الخاص بػ "غايات كأىجاؼ البحث التخبػي" في السختبة األخ -ٗ
 %(. ٘ٚ.ٕٖتبعًا لمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة التحقق بشدبة مئػية قجرىا )

ثانيًا/ الشتائج الخاصة بكل بعج مغ أبعاد مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد 
 السعخفة:

صمبات اقتراد لمتعخؼ عمى الشتائج الخاصة بكل بعج مغ أبعاد مقػمات البحث التخبػي في ضػء مت
السعخفة، تع حداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد العيشة لتحجيج 
درجة )األىسية / التحقق( لمسقػمات، كأيزًا حداب الفجػة بيغ درجتي األىسية كالتحقق، كالججاكؿ 

بكل بعج مغ أبعاد ( التالية تػضح درجات )األىسية / التحقق( لمعبارات ٛ( ك)ٚ( ك)ٙ( ك)٘)
مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة مغ كجية نطخ عيشة البحث مغ 

 األساتحة كاألساتحة السداعجيغ بكميات التخبية، كالفجػة بيغ درجتي األىسية كالتحقق:
ػي مغ ( التالي درجة )األىسية / التحقق( لعبارات ُبعج غايات كأىجاؼ البحث التخب٘يػضح ججكؿ )

 كجية نطخ عيشة البحث مغ األساتحة كاألساتحة السداعجيغ بكميات التخبية كالفجػة بيشيسا:
ؾيسة اختبار "ت" لجاللة الفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابية الستجابات أفخاد  ( يػضح٘ججكؿ )

 العيشة حػؿ األىسية كالتحقق كالفجػة بيشيسا لعبارات ُبعج "غايات كأىجاؼ البحث التخبػي"

 العبارات ـ

 التحقق األىسية

 ؾيسة ت

الجاللة 
عشج 

مدتػى 
ٓ.ٓ٘ 

 الفجػة
التختيب 

تبعًا 
 لمفجػة

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 األىسية

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 التحقق

ٔ 
تشسية االبتكار كتصػيخ 

 ٖ %ٕٔ.ٖ٘ داؿ ٔٔٔ.ٗٔ صغيخة ٖٗٓٓ.ٔ ٕ٘ٙ.ٕ كبيخة ٜٜٗ٘.ٓ ٕٙ٘ٓ.ٗ رأس الساؿ البذخي.

ٕ 
جػانب في  التججيج

 ٘ %ٗٔ.ٕٖ داؿ ٙ٘ٙ.ٔٔ صغيخة ٕٜٓٚ.ٓ ٖ٘ٚٙ.ٕ كبيخة ٙٓٗٔ.ٔ ٜٗٗٚ.ٖ العسمية التعميسية

التػضيف األمثل  ٖ
 ٛ %ٜٗ.ٖٓ داؿ ٖٜٕ.ٗٔ صغيخة ٖٜٚ٘ٔ.ٓ ٙٛٚٗ.ٕ كبيخة ٜٔٓٙ.ٓ ٕٙ٘ٓ.ٗلتكشػلػجيا السعمػمات 
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 العبارات ـ

 التحقق األىسية

 ؾيسة ت

الجاللة 
عشج 

مدتػى 
ٓ.ٓ٘ 

 الفجػة
التختيب 

تبعًا 
 لمفجػة

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 األىسية

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجة 
 التحقق

 كاالتراؿ في التعميع

ٗ 
نذخ ثقافة العسل 
الجساعي في 

 السؤسدات التعميسية
 ٕ %ٔٗ.ٖٙ داؿ ٖٖٚ.٘ٔ صغيخة ٜٗ٘ٔ.ٔ ٕٗٙٔ.ٕ كبيخة ٛٓ٘ٛ.ٓ ٜٕٜٛ.ٖ

٘ 
التأكيج عمى بخامج 

 ٓٔ %ٖٕ.ٜٕ داؿ ٛٔٓ.ٖٔ صغيخة ٜٚ٘ٓ.ٓ ٜٜٕ٘.ٕ كبيخة ٜٗ٘ٛ.ٓ ٜٜ٘ٔ.ٖ التعميع السدتسخ

ٙ 

التخكيد عمى تججيج 
العمػـ كالسعارؼ في 

التخررات مختمف 
 كتحجيثيا

 ٜ %ٖٗ.ٖٓ داؿ ٘ٛٛ.ٕٔ صغيخة ٜٗٓٛ.ٓ ٔٓٚٗ.ٕ كبيخة ٜٗٔ٘.ٓ ٜٜ٘ٔ.ٖ

ٚ 

تػضيف السعارؼ 
الججيجة التي ليا تأثيخًا 
إيجابيًا كفعااًل في 

 السجاالت التخبػية 

 ٚ %ٔٔ.ٖٔ داؿ ٙٔٔ.ٖٔ صغيخة ٕٕٜٔ.ٓ ٕٗٚٗ.ٕ كبيخة ٚٔٓ.ٔ ٜٕٜٛ.ٖ

ٛ 
مجاراة التحػالت 
التخبػية في العالع 

 الستقجـ
 ٗ %ٙٔ.ٖٖ داؿ ٙٚٓ.ٗٔ صغيخة ٕٜٗٔ.ٓ ٜٙٙٔ.ٕ كبيخة ٗٗٗٓ.ٔ ٚٗ٘ٛ.ٖ

ٜ 

كضع ترػرات 
مدتقبمية لسا يشبغي أف 
تكػف عميو السؤسدات 
التعميسية في ضػء 
مؤشخات اقتراد 

 السعخفة

 ٔ %ٕٜ.ٖٙ داؿ ٖٕٚ.٘ٔ صغيخة ٕٜٓٗ.ٓ ٖ٘ٗٔ.ٕ كبيخة ٕٜٛٚ.ٓ ٜٜ٘ٔ.ٖ

ٔٓ 

اقتخاح بخامج تعميسية 
كفاءة الستعمسيغ لخفع 

كإكدابيع السيارات 
 الالزمة القتراد السعخفة

 ٙ %ٜٚ.ٖٔ داؿ ٛٗٙ.ٖٔ صغيخة ٖٜٙٛ.ٓ ٕٖٛٗ.ٕ كبيخة ٖٔٓٓ.ٔ ٖٕٜٔ.ٖ

  %ٔٓ.ٖٙ داؿ ٕٖٛ.٘ٔ صغيخة ٜٗٔٚ.ٓ ٖٖٛٙ.ٕ كبيخة ٖٜٗٛٓ.ٓ ٜٗٗٚ.ٖ إجسالي الُبعج
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 ( الدابق ما يأتي:٘يتزح مغ الججكؿ )
مغ األساتحة كاألساتحة السداعجيغ بكميات التخبية يخكف ضعف تحقق أف أفخاد عيشة البحث  -ٔ

عبارات ُبعج غايات كأىجاؼ البحث التخبػي في مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد 
السعخفة عمى الخغع مغ أىسيتيا، حيث حرمت جسيع العبارات عمى درجات أىسية "كبيخة"، في حيغ 

ة"، كبإجخاء اختبار "ت" تبيغ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية حرمت عمى درجات تحقق "صغيخ 
بيغ الستػسصات الحدابية الخاصة بجرجتي األىسية كالتحقق لجسيع العبارات لسرمحة درجة 

 األىسية.
أف الشدب السئػية لمفجػات بيغ الستػسصات الحدابية الخاصة بجرجتي األىسية كالتػفخ  -ٕ

تخبػي في مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد لعبارات غايات كأىجاؼ البحث ال
 %(.ٕٜ.ٖٙ%( ك )ٖٕ.ٜٕالسعخفة تخاكحت بيغ )

جاءت عبارة "كضع ترػرات مدتقبمية لسا يشبغي أف تكػف عميو السؤسدات التعميسية في  -ٖ
ألىسية ضػء مؤشخات اقتراد السعخفة" في السختبة األكلى مغ حيث التختيب تبعًا لمفجػة بيغ درجة ا

 %(، كدرجة أىسية "كبيخة" كدرجة تحقق "صغيخة".ٕٜ.ٖٙكدرجة التحقق بشدبة مئػية قجرىا )
جاءت عبارة "التأكيج عمى بخامج التعميع السدتسخ" في السختبة األخيخة مغ حيث التختيب تبعًا  -ٗ

"كبيخة" %(، كدرجة أىسية ٖٕ.ٜٕلمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة التحقق بشدبة مئػية قجرىا )
 كدرجة تحقق "صغيخة".

( يػضح ؾيسة اختبار "ت" لجاللة الفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابية الستجابات أفخاد ٙججكؿ )
 العيشة حػؿ األىسية كالتحقق كالفجػة بيشيسا لعبارات ُبعج أسمػب إجخاء البحث التخبػي 

 

 و
 انعجبراد

 انزحمك األهًُخ

 لًُخ د

انذالنخ 

عنذ 

يسزىي 

.0.0 

 انفغىح

انزررُت 

رجعبً 

 نهفغىح

انًزىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ

درعخ 

 األهًُخ

انًزىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ

درعخ 

 انزحمك

1 

انزىعه نحى 

ثحش 

انفرَك أو 

انجحىس 

انغًبعُخ 

فٍ إعراء 

انجحىس 

 0انزرثىَخ

 0 %9203.0 دال 1.0320 طغُرح .10.39 0.0.2. كجُرح 033.1. 3...90

. 

انزىسع فٍ 

إعراء 

انذراسبد 

انجُنُخ انزٍ 

رغًع 

رخظظبد 

يخزهفخ 

نذراسخ 

انمضبَب 

وانًشكالد 

 انزرثىَخ0

 0 %92001 دال 1.03.2 طغُرح 10.092 01132. كجُرح 03393. ..9030

 يكرر0 %92001 دال 1009.0 طغُرح 0.292. 01009. كجُرح 10.0.1 .90320رظًُى  9
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 و
 انعجبراد

 انزحمك األهًُخ

 لًُخ د

انذالنخ 

عنذ 

يسزىي 

.0.0 

 انفغىح

انزررُت 

رجعبً 

 نهفغىح

انًزىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ

درعخ 

 األهًُخ

انًزىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ

درعخ 

 انزحمك

خرَطخ 

 ثحضُخ

رشًم 

يمىيبد 

االنضًبو 

نًغزًعبد 

 انًعرفخ

0 

انعًم وفك 

خرَطخ ثحضُخ 

رشًم أثعبد 

ويؤشراد خطط 

 انزنًُخ

 . %9.029 دال 100222 طغُرح .0.00. 0.0.2. كجُرح 10.02 903200

0 

اسزفبدح 

انجبحضُن ين 

ينظبد 

انزىاطم 

االعزًبعٍ 

األكبدًَُخ فٍ 

 انزجبدل انًعرفٍ

 3 %.91011 دال .1.019 طغُرح 03.00. 002. كجُرح 1..10 02..00

2 

انزركُس عهً 

يعُبر األهًُخ 

فٍ ثحش 

انمضبَب 

وانًشكالد 

 انزرثىَخ

 . %.9.019 دال 100.32 طغُرح ....0. 0.331. كجُرح 10.0.0 903.2

2 

انزركُس عهً 

يعُبر االثزكبر 

فٍ يعبنغخ 

انمضبَب 

وانًشكالد 

 انزرثىَخ 

 2 %90029 دال 100111 طغُرح 03090. 01230. كجُرح 03209. 90322

. 

انزىعه نحى 

اننشر انذونٍ 

نهجحىس 

 انزرثىَخ

 9 %920.2 دال 0..100 طغُرح .03.0. .0.03. كجُرح 19..10 903.91

3 

انزىعه نحى 

األثحبس اننىعُخ 

)انكُفُخ( أو 

انزٍ رغًع ثُن 

األسهىثُن 

انكًٍ واننىعٍ 

 )انكُفٍ(0

 1 %93003 دال 190220 طغُرح 101.00 103200 كجُرح 033.2. 9030.2

  %920.1 دال 10021 طغُرح ....02. 010.1. كجُرح 039.30. 9030.2 إعًبنٍ انجُعذ

  
 

 ( الدابق ما يأتي:ٙيتزح مغ الججكؿ )
أف أفخاد عيشة البحث مغ األساتحة كاألساتحة السداعجيغ بكميات التخبية يخكف ضعف تػفخ  -ٔ

عبارات ُبعج "أسمػب إجخاء البحث التخبػي" مغ أبعاد مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات 
اقتراد السعخفة عمى الخغع مغ أىسيتيا، حيث حرمت جسيع العبارات عمى درجات أىسية "كبيخة"، 
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غ حرمت عمى درجات تحقق "صغيخة"، كبإجخاء اختبار "ت" تبيغ كجػد فخكؽ ذات داللة في حي
إحرائية بيغ الستػسصات الحدابية الخاصة بجرجتي األىسية كالتحقق لجسيع العبارات لسرمحة 

 درجة األىسية.
أف الشدب السئػية لمفجػات بيغ الستػسصات الحدابية الخاصة بجرجتي األىسية كالتحقق  -ٕ
بارات ُبعج "أسمػب إجخاء البحث التخبػي" مغ أبعاد مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات لع

 %(.ٜٗ.ٜٖ%( ك )ٕٔٔ.ٖٔاقتراد السعخفة تخاكحت بيغ )
جاءت عبارة " التػجو نحػ األبحاث الشػعية )الكيؽية( أك التي تجسع بيغ األسمػبيغ الكسي  -ٖ

غ حيث التختيب تبعًا لمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة كالشػعي )الكيفي(" في السختبة األكلى م
 %(، كدرجة أىسية "كبيخة" كدرجة تحقق "صغيخة".ٜٗ.ٜٖالتحقق بشدبة مئػية قجرىا )

جاءت عبارة "استفادة الباحثيغ مغ مشرات التػاصل االجتساعي األكاديسية في التبادؿ  -ٗ
لمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة التحقق السعخفي" في السختبة األخيخة مغ حيث التختيب تبعًا 

 %(، كدرجة أىسية "كبيخة" كدرجة تحقق "صغيخة".ٕٔٔ.ٖٔبشدبة مئػية قجرىا )
( يػضح ؾيسة اختبار "ت" لجاللة الفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابية الستجابات أفخاد ٚججكؿ )

 حث التخبػي"العيشة حػؿ األىسية كالتحقق كالفجػة بيشيسا لعبارات ُبعج "التخصيط لمب

 انعجبراد و

 انزحمك األهًُخ

 لًُخ د

انذالنخ 

عنذ 

يسزىي 

.0.0 

 انفغىح

انزررُت 

رجعبً 

 نهفغىح

انًزىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ

درعخ 

انًزىسط  األهًُخ

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ

درعخ 

 انزحمك

إنشبء حبضنبد  1

ثحضُخ ررثىَخ 

نزجنٍ األفكبر 

انجحضُخ 

 االثزكبرَخ

 3 %90013 دال 1.0.00 طغُرح  03.22. 0.023. كجُرح .10.92 903029

وضع خطخ  .

اسزرارُغُخ 

نهجحش انزرثىٌ 

 ثبنغبيعخ

 . %9.002 دال 1900.3 طغُرح 03029. 0.223. كجُرح .10.20 0

رشغُع أعضبء  9

هُئخ انزذرَس 

عهً زَبدح إنزبط 

انجحىس 

 االثزكبرَخ

 1 %93022 دال ..1001 طغُرح .0301. 2..01. كجُرح 03.22. 00..00

إطذار يغالد  0

عهًُخ يحكًخ 

فٍ كبفخ 

انزخظظبد 

 19 %0.9.. دال 11009 يزىسطخ 30..10 0201. كجُرح ....10 00.0.2
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 انزرثىَخ

رنًُخ يهبراد  0

ولذراد شجبة 

انجبحضُن 

وأعضبء 

انزذرَس فٍ 

ضىء الزظبد 

 انًعرفخ

 11 %99099 دال .1.020 طغُرح 03.02. 0903. كجُرح 0..10 02..00

دعى انجبحضُن  2

انزرثىَُن 

نهًشبركخ فٍ 

اننذواد 

وانًؤرًراد 

 انذونُخ

 .1 %990.0 دال 110920 طغُرح 032.0. 0.20. كجُرح 1012.2 903029

إنشبء لىاعذ  2

ثُبنبد إنكزرونُخ 

فٍ كهُبد 

انزرثُخ نهجحىس 

 وانًراعع

 .1 %9.020 دال .11022 يزىسطخ .0.33. .0939. كجُرح .10.00 02..00

رطىَر انجنُخ  .

انزحزُخ 

نزكنىنىعُب 

انًعهىيبد 

واالرظبالد 

ثبنًؤسسبد 

 انزرثىَخ

 2 %900.2 دال 1.003 يزىسطخ 03039. 0.331. كجُرح ....10 00.0.2

ينح ايزُبزاد  3

نهجبحضُن ين 

روٌ األثحبس 

 االثزكبرَخ

 يكرر2 %900.2 دال 190.10 طغُرح ..039. 09.22. كجُرح .0..10 00.019

رىفُر اإليكبنبد  .1

انًبدَخ انالزيخ 

 نهجحش انزرثىٌ

 9 %.9.01 دال 190.0 طغُرح .0..10 012.0. كجُرح 10.912 00.2.0

وضع يعبَُر  11

نزىعُه انجبحضُن 

نحى انزغذَذ فٍ 

انًعرفخ 

 انزرثىَخ

 0 %920.0 دال 1.0902 طغُرح 09..10 01230. كجُرح 09..10 903310

انًنبخ رىفُر  .1

انًالئى إلنزبط 

انًعرفخ 

 انزرثىَخ

 يكرر0 %920.0 دال 1.0220 طغُرح 03290. 0.192. كجُرح .10.92 02..00

رذرَت انجبحضُن  19

عهً رحىَم 
 يكرر2 %900.2 دال .11002 طغُرح 10.200 1...0. كجُرح .10.92 02..00
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 ( الدابق ما يأتي:ٚيتزح مغ الججكؿ )
أف أفخاد عيشة البحث مغ األساتحة كاألساتحة السداعجيغ بكميات التخبية يخكف ضعف تػفخ  -ٔ

ضػء متصمبات اقتراد عبارات ُبعج "التخصيط لمبحث التخبػي" مغ أبعاد مقػمات البحث التخبػي في 
السعخفة عمى الخغع مغ أىسيتيا، حيث حرمت جسيع العبارات عمى درجات أىسية "كبيخة"، في حيغ 
حرمت عمى درجات تحقق تخاكحت بيغ "صغيخة" ك"متػسصة"، كبإجخاء اختبار "ت" تبيغ كجػد 

قق لجسيع فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ الستػسصات الحدابية الخاصة بجرجتي األىسية كالتح
 العبارات لسرمحة درجة األىسية.

أف الشدب السئػية لمفجػات بيغ الستػسصات الحدابية الخاصة بجرجتي األىسية كالتحقق   -ٕ
لعبارات ُبعج "التخصيط لمبحث التخبػي" مغ أبعاد مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد 

 %(.ٙٙ.ٜٖ%( ك )ٖٓ.ٕٛالسعخفة تخاكحت بيغ )
اءت عبارة "تذجيع أعزاء ىيئة التجريذ عمى زيادة إنتاج البحػث االبتكارية" في السختبة ج -ٖ

األكلى مغ حيث التختيب تبعًا لمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة التحقق بشدبة مئػية قجرىا 
 %(، كبجرجة أىسية "كبيخة" كدرجة تحقق "صغيخة". ٙٙ.ٜٖ)
في كافة التخررات التخبػية" في السختبة األخيخة  جاءت عبارة "إصجار مجالت عمسية محكسة -ٗ

%(، ٖٓ.ٕٛمغ حيث التختيب تبعًا لمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة التحقق بشدبة مئػية قجرىا )
 كبجرجة أىسية "كبيخة" كدرجة تحقق "متػسصة". 

 ( يػضح ؾيسة اختبار ت لجاللة الفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابية الستجابات أفخادٛججكؿ )
 العيشة حػؿ األىسية كالتحقق كالفجػة بيشيسا لعبارات ُبعج "خرائز كميارات الباحث التخبػي"

 انعجبراد و

 انزحمك األهًُخ

 لًُخ د

انذالنخ 

عنذ 

يسزىي 

.0.0 

 انفغىح

انزررُت 

رجعبً 

 نهفغىح

انًزىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ

درعخ 

 األهًُخ
انًزىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ

درعخ 

 انزحمك

َزمن انجبحش  1

انزرثىٌ انهغخ 

اإلنغهُسَخ 

 نهمذرح عهً

انزىاطم 

انعهًٍ عهً 

انًسزىي 

 انذونٍ

 9 %920.2 دال 190113 طغُرح .2..0. 0.939. كجُرح 10.000 00.0.2

انًعهىيبد إنً 

يعبرف لبثهخ 

 نهزطجُك

  %900.0 دال 1903.2 طغُرح 02022. 0.210. كجُرح ..032. 9..00 انجُعذ إعًبنٍ
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 انعجبراد و

 انزحمك األهًُخ

 لًُخ د

انذالنخ 

عنذ 

يسزىي 

.0.0 

 انفغىح

انزررُت 

رجعبً 

 نهفغىح

انًزىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ

درعخ 

 األهًُخ
انًزىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ

درعخ 

 انزحمك

انجبحش  َىاكت .

انزغُراد 

انسرَعخ فٍ 

انًعرفخ 

 انزرثىَخ

 2 %90092 دال .19000 طغُرح 0.1.1. 0.3.2. كجُرح 10.029 0...00

انجبحش  َسزطُع 9

رحذَذ يىالع 

انًعهىيبد 

انًىصىلخ عهً 

 اإلنزرنذ

 11 %9.030 دال 11031 طغُرح ..03. ..001. كجُرح 03393. .00.03

انجبحش  ًَزهك 0

انًهبراد 

انزكنىنىعُخ 

نهىطىل إنً 

انًعهىيبد 

انخبطخ ثبنجحش 

 انزرثىٌ

 .1 %9.033 دال 190923 طغُرح 0.200. 00000. كجُرح 10.12 00.30

انجبحش  َحبفع 0

عهً حمىق 

انًهكُخ 

 انفكرَخ0

 0 %9003 دال 190.01 طغُرح 0...10 0.290. كجُرح .9..10 00.2.0

انجبحش  َزًسك 2

ثأخاللُبد 

 انجحش انعهًٍ

 يكرر9 %920.2 دال 190.20 طغُرح 0..10 09.22. كجُرح 92..10 001111

انجبحش  َسزطُع 2

يع انزعبيم 

انجرايظ 

اإلحظبئُخ 

 ثكفبءح

 1 %01000 دال 100000 طغُرح 0.2.0. 103.91 كجُرح 2..03. 0

انجبحش  َىظف .

انًنهغُبد 

انجحضُخ فٍ 

انجحش انزرثىٌ 

 ثكفبءح

 2 %90029 دال 100011 طغُرح 0.020. 0.939. كجُرح 1..10 02..00

َسزطُع انجبحش  3

ديظ انًعهىيبد 

نهىطىل إنً 

فكرح عذَذح 

 يفُذح

 . %990.0 دال 100202 طغُرح 0.220. .0912. كجُرح ..10.1 0...00

 3 %99012 دال 190010 طغُرح 03122. 09.02. كجُرح ....10 00.0.2َحرص انجبحش  .1
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 انعجبراد و

 انزحمك األهًُخ

 لًُخ د

انذالنخ 

عنذ 

يسزىي 

.0.0 

 انفغىح

انزررُت 

رجعبً 

 نهفغىح

انًزىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ

درعخ 

 األهًُخ
انًزىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ

درعخ 

 انزحمك

عهً رنًُخ 

انجنُخ 

انًعهىيبرُخ 

نذَه فٍ يغبل 

 رخظظه

َزمن انجبحش  11

أسبنُت انجحش 

انعهًٍ 

 انًسزمجهُخ0

 . %.9203 دال .100.2 طغُرح 21..0. 01..0. كجُرح 10.9.2 00.019

  %900.9 دال 100212 طغُرح 022.92. .0..0. كجُرح 033332. 00.022 إعًبنٍ انجُعذ

 ( الدابق ما يأتي:ٛيتزح مغ الججكؿ )
أف أفخاد عيشة البحث مغ األساتحة كاألساتحة السداعجيغ بكميات التخبية يخكف ضعف تػفخ  -ٔ

"خرائز كميارات الباحث التخبػي" مغ أبعاد مقػمات البحث التخبػي في ضػء عبارات ُبعج 
متصمبات اقتراد السعخفة عمى الخغع مغ أىسيتيا، حيث حرمت جسيع العبارات عمى درجات أىسية 
"كبيخة"، في حيغ حرمت عمى درجات تحقق "صغيخة"، كبإجخاء اختبار "ت" تبيغ كجػد فخكؽ ذات 

تػسصات الحدابية الخاصة بجرجتي األىسية كالتحقق لجسيع العبارات داللة إحرائية بيغ الس
 لسرمحة درجة األىسية.

أف الشدب السئػية لمفجػات بيغ الستػسصات الحدابية الخاصة بجرجتي األىسية كالتحقق  -ٕ
لعبارات ُبعج خرائز كميارات الباحث التخبػي" مغ أبعاد مقػمات البحث التخبػي في ضػء 

 %(.ٗ٘.ٔٗ%( ك )ٜٗ.ٖٓاد السعخفة تخاكحت بيغ )متصمبات اقتر
جاءت عبارة "يدتصيع الباحث التعامل مع البخامج اإلحرائية بكفاءة" في السختبة األكلى مغ  -ٖ

%(، ٗ٘.ٔٗحيث التختيب تبعًا لمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة التحقق بشدبة مئػية قجرىا )
 كدرجة أىسية "كبيخة" كدرجة تحقق "صغيخة". 

جاءت عبارة "يدتصيع الباحث تحجيج مػاقع السعمػمات السػثػقة عمى اإلنتخنت" في السختبة  -ٗ
األخيخة مغ حيث التختيب تبعًا لمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة التحقق بشدبة مئػية قجرىا 

 %( كدرجة أىسية "كبيخة" كدرجة تحقق "صغيخة".  ٜٗ.ٖٓ)
لجاللة اإلحرائية بيغ الستػسصات الحدابية الستجابات أفخاد ثالثًا/ الشتائج الخاصة بالفخكؽ ذات ا

العيشة ؼيسا يتعمق بأبعاد مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة مغ كجية 
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نطخ األساتحة كاألساتحة السداعجيغ بكميات التخبية تبعًا لخرائريع )الشػع، الجرجة العمسية، القدع 
 العمسي(:

تائج الخاصة بالفخكؽ ذات الجاللة اإلحرائية بيغ الستػسصات الحدابية لمتعخؼ عمى الش
الستجابات أفخاد العيشة مغ األساتحة كاألساتحة السداعجيغ بكميات التخبية تبعًا لستغيخ الشػع )ذكػر، 

أستاذ مداعج( تع إجخاء اختبار "ت" لتحجيج داللة  –إناث(، كتبعًا لستغيخ الجرجة العمسية )أستاذ
ؽ بيغ الستػسصات الحدابية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة ؼيسا يتعمق بأبعاد مقػمات الفخك

(. كلمتعخؼ ٘ٔ( ك)ٗٔالبحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة، كيػضحيسا الججكالف )
عمى الشتائج الخاصة بالفخكؽ ذات الجاللة اإلحرائية بيغ الستػسصات الحدابية الستجابات أفخاد 

عمع الشفذ  –التخبية السقارنة كاإلدارة التعميسية  –تبعًا لستغيخ القدع العمسي )أصػؿ التخبية  العيشة
السشاىج كشخؽ التجريذ(، ؼيسا يتعمق بأبعاد مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات -التخبػي 

 (. ككانت الشتائج كسا يمي:ٙٔاقتراد السعخفة، كيػضحيا الججكؿ )
تي ؾيسة "ت" لجاللة الفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابية الستجابات أفخاد ( اآلٗٔيػضح الججكؿ )

العيشة حػؿ )األىسية / التحقق / الفجػة( لسقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد 
 السعخفة تبعًا لستغيخ الشػع )ذكػر، إناث(:

ت أفخاد العيشة ( يػضح ؾيسة ت كداللة الفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابية الستجاباٗٔججكؿ )
حػؿ )األىسية / التحقق / الفجػة( لسقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة 

 كفقًا لستغيخ الشػع )ذكػر، إناث(
يمىيبد 

انجحش 

انزرثىٌ فٍ 

ضىء 

يزطهجبد 

الزظبد 

 انًعرفخ

 اننىع

 انفغىح انزحمك األهًُخ

انًزىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ
 لًُخ د

انذالنخ 

عنذ 

يسزىي 

.0.0 

انًزىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ
 لًُخ د

انذالنخ 

عنذ 

يسزىي 

.0.0 

انًزىسط 

 انحسبثٍ

االنحراف 

 انًعُبرٌ
 لًُخ د

انذالنخ 

عنذ 

يسزىي 

.0.0 

غبَبد 

وأهذاف 

انجحش 

 انزرثىٌ

 ..020. 00.2.3 ركىر

 غُر دال .1090

.09. .0.21. 

 غُر دال .0.2.

1020.3 .03033 

 غُر دال 10.99
 10939 10022 2..02. 09212. .9..10 22..90 إنبس

أسهىة 

إعراء 

انجحش 

 انزرثىٌ

 0.120. ..00.0 ركىر

 غُر دال 109.1

.010.0 .0...3 

 غُر دال 0.21.

10.3.0 10.312 

 غُر دال 03.3.
 1009.2 .10200 02.29. .0101. 10.239 902322 إنبس

انزخطُط 

نهجحش 

 023.3. 001210 ركىر
 غُر دال 10220

.0.19. .02.2. 
 غُر دال 10.12

1030.0 10.9.2 
 غُر دال 10221

 ..1023 1000.9 20..0. 090.0. 1012.0 90.122 إنبس
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 انزرثىٌ

خظبئض 

ويهبراد 

انجبحش 

 انزرثىٌ

 0.132. 0013.2 ركىر

 غُر دال 10.30

.090.3 .0.00. 

 غُر دال 10.21

10.00. 1011.2 

 غُر دال 10.23
 ..100 3..102 021.0. .0133. 101309 1...90 إنبس

( الدابق عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات ٗٔيتزح مغ الججكؿ )
أفخاد العيشة حػؿ مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة تبعًا لمشػع )ذكػر، 

 إناث(.  
يػضح ؾيسة ت كداللة الفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابية الستجابات أفخاد العيشة ( ٘ٔججكؿ )

حػؿ )األىسية / التحقق / الفجػة( لسقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة 
 كفقًا لستغيخ الجرجة العمسية )أستاذ، أستاذ مداعج(

يمىيبد انجحش 

انزرثىٌ فٍ ضىء 

يزطهجبد الزظبد 
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غبَبد وأهذاف انجحش 

 انزرثىٌ

 03122. .90.10 أسزبر

 دال 9..0.

.092.2 .0.1.0 

.000. 
غُر 

 دال

1000.0 10.220 

أسزبر  دال .013.

 يسبعذ
001..0 .0.0.1 .0.3.. .022.2 10.3.. .0392. 

أسهىة إعراء انجحش 

 انزرثىٌ

 03001. 902302 أسزبر

 دال 0.20.

.0.902 .0.001 

100.2 
غُر 

 دال

1000.3 1092.0 

 دال 000.
أسزبر 

 يسبعذ
0010.1 .0..9. .0.903 .02230 .01199 .03.22 

انزخطُط نهجحش 

 انزرثىٌ

 2...10 90.902 أسزبر

 دال 00.3.

.00.0. .0..93 

 دال .009.

100110 100202 

أسزبر  دال 90.11

 يسبعذ
00.200 .0.20. .0.293 .020.3 .01312 10.02 

خظبئض ويهبراد 

 انزرثىٌانجبحش 

 0..10 90.000 أسزبر

 دال 0002.

.09012 .0.111 

.031 
غُر 

 دال

100... 100.0 

أسزبر  دال .02.

 يسبعذ
009..0 .031.2 .0.1.1 .02300 .0.329 10..02 

( الدابق كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ الستػسصات الحدابية ٘ٔيتزح مغ الججكؿ )
الستجابات أفخاد عيشة الجراسة ؼيسا يتعمق بسقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد 
السعخفة كفقًا لستغيخ الجرجة العمسية )أستاذ، أستاذ مداعج( لسرمحة فئة األساتحة السداعجيغ 

سا يتعمق باألىسية كالفجػة بيغ األىسية كالتحقق أما ؼيسا يتعمق بالتحقق فكاف ىشاؾ فخكؽ كذلظ ؼي
دالة إحرائيًا أيزًا لسرمحة األساتحة السداعجيغ كلكغ في ُبعج كاحج فقط كىػ الخاص بػ"التخصيط 

 لمبحث التخبػي". 
ات أفخاد العيشة ( يػضح ؾيسة ت كداللة الفخكؽ بيغ الستػسصات الحدابية الستجابٙٔججكؿ )

حػؿ )األىسية / التحقق / الفجػة( لسقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة 
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عمع الشفذ  –التخبية السقارنة كاإلدارة التعميسية  –كفقًا لستغيخ القدع العمسي )أصػؿ التخبية 
 السشاىج كشخؽ التجريذ(-التخبػي 
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 انذالنخ ف

1 

غبَبد 

وأهذاف 

انجحش 

 انزرثىٌ

ثُن 

 انًغًىعبد
 .03.3 9 .091 .0929 .0229 .009. 9 .0122 .0.2. .0.01 .0.09 9 .0301 .021. .0002 

داخم 

 انًغًىعبد
390.90 119 .0.9   2.01. 119 .029.   10.03.1 119 10992   

    112 1090.90    112 .2.020    112 300229 اإلعًبنٍ

. 

أسهىة 

إعراء 

انجحش 

 انزرثىٌ

ثُن 

 انًغًىعبد
10.3. 9 .0920 .0019 .0200 .0.02 9 .0..0 .0192 .039. 10.02 9 .0210 .0930 .0202 

داخم 

 انًغًىعبد
33000 119 .0..   2.0291 119 .02.2   1220093 119 10021   

    112 0..12.0    112 ..2.03    112 .009..1 اإلعًبنٍ

9 

انزخطُط 

نهجحش 

 انزرثىٌ

ثُن 

 انًغًىعبد
103.1 9 .020 .0222 .002. 10.20 9 .090. .021. .02.0 002.2 9 1002. .0.0. .002 

داخم 

 انًغًىعبد
1.2030. 119 .0302   200019 119 .00.   ...01.9 119 10.0.   

    112 3..1.0.    112 2200.2    112 0.23..1 اإلعًبنٍ

0 

خظبئض 

ويهبراد 

انجبحش 

 انزرثىٌ

ثُن 

 انًغًىعبد
.0..0 9 .0.2. .0.29 .0.0. 90110 9 10.9. 10..0 .0102 90100 9 10.0. .02.1 .02.9 

داخم 

 انًغًىعبد
11001.3 119 10.13   2009.0 119 .0023   1310..2 119 10239   

    112 .130000    112 .2200    112 1100330 اإلعًبنٍ

 اإلعًبنٍ

ثُن 

 انًغًىعبد
10..3 9 .0992 .09.2 .0229 .01.0 9 .0.0. .0... .032 102.2 9 .0023 .09. .022. 

داخم 

 انًغًىعبد
3.0.09 119 .0.23   020990 119 .00.2   1230991 119 10033   

    112 1210.92    112 .02000    112 330.21 اإلعًبنٍ

الستػسصات الحدابية ( الدابق عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ ٙٔيتزح مغ الججكؿ )
الستجابات أفخاد العيشة حػؿ مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة كفقًا 

-عمع الشفذ التخبػي  –التخبية السقارنة كاإلدارة التعميسية  –لستغيخ القدع العمسي )أصػؿ التخبية 
 السشاىج كشخؽ التجريذ(.

 مشاقذة الشتائج كتفديخىا:
الدابق لشتائج البحث أف أفخاد عيشة البحث مغ األساتحة كاألساتحة السداعجيغ  يتزح مغ العخض

بكميات التخبية ببعس الجامعات السرخية يخكف ضعف تحقق أك تػفخ أبعاد مقػمات البحث 
التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة عمى الخغع مغ أىسيتيا، كذلظ في جسيع األبعاد 
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بػي، أسمػب إجخاء البحث التخبػي، التخصيط لمبحث التخبػي، خرائز )غايات كأىجاؼ البحث التخ 
كميارات الباحث التخبػي(. كبالشطخ إلى الشتائج الخاصة بُبعج "أسمػب إجخاء البحث التخبػي" الحي 
جاء في السختبة األكلى مغ حيث التختيب تبعًا لمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة التحقق، يتبيغ 

نحػ إجخاء البحػث الكيؽية، كنحػ الشذخ الجكلي، كنحػ إجخاء البحػث  ضعف تػجو الباحثيغ
الجساعية. كيسكغ تفديخ "ضعف تػجو الباحثيغ نحػ إجخاء البحػث الكيؽية" إلى أف ذلظ قج يخجع 

( في بحثو السػسـػ بػ "الحاؿ الخاىغ لمجراسات ٕ٘ٓٓإلى عجة عػامل ذكخىا سعيج سميساف )
حيث ذكخ بالتفريل العػامل الديكػلػجية، كالتخبػية، كالدياسية،  التخبػية الكيؽية في مرخ"،

كاالقترادية كالتشطيسية كالثقاؼية التي تتخابط كتتزامغ ؼيسا بيشيا لتذكل ججارًا سسيكًا لمفرل 
العشرخي الحي يحرخ البحث التخبػي في مرخ في إشار السجخل الكسي، كيجعل أفكار البشائية 

حثيغ، كبالتالي البعج عغ السجخل الكيفي ذلظ ألف البحث التخبػي الكيفي الػضيؽية تػجو جيػد البا
يتصمب تػفخ بيئة عمسية تدانجىا ضخكؼ اجتساعية كسياسية كاقترادية تذجع الباحث التخبػي 
عمى اإلبجاع الفكخي، كتبشي رؤى بحثية يعالج مغ خالليا القزايا بصخؽ غيخ تقميجية كبجخأة 

، ٕ٘ٓٓعسق كبحخية في بػاشغ العسميات كالسسارسات التخبػية )سميساف، عمسية، تتيح لو الشفاذ ب
(. كيسكغ تفديخ "ضعف تػجو الباحثيغ نحػ الشذخ الجكلي" إلى أف ذلظ قج يخجع إلى ٕٗ-ٖٛ

خذية الباحثيغ مغ الػقػع كزحايا لمشذخ في مجالت أك دكريات كىسية أك زائفة، حيث ُتعج 
أحج أىع السذكالت الستعمقة بالشذخ الجكلي، لػجػد مجالت أك مذكمة االحتياؿ في الشذخ العمسي 

دكريات زائفة تفخض رسػمًا لمشذخ دكف تحكيع حؿيقي لمبحػث، فمقج أضيخت نتائج ضياء الجيغ 
( عغ الشذخ العمسي الجكلي في الجكريات الدائفة عمى شبكة اإلنتخنت، أف السقاالت ٕٚٔٓحافظ )

د السقاالت السشذػرة بتمظ الجكريات، كتترجر مرخ كالعخاؽ % مغ إجسالي عج٘ٔ.ٖالعخبية تسثل 
كالدعػدية قائسة الجكؿ العخبية التي كقع باحثييا ضحية الشذخ في ىحه الجكريات، كأف أكثخ الجكؿ 

(. ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ، ٕٚٔٓالتي تتخكد فييا الجكريات الدائفة ىي اليشج كباكدتاف كنيجيخيا )حافظ، 
غ نحػ إجخاء البحػث الجساعية" إلى أف ذلظ قج يخجع إلى أف كيسكغ تفديخ "ضعف تػجو الباحثي

أىع دافع إلنجاز البحػث لجى الباحثيغ مغ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات ىػ التخؾية، حيث 
تتع تخقيتيع مغ خالؿ تقييع إنتاجيع العمسي مغ البحػث السشذػرة، كلسا كانت البحػث السذتخكة 

الشقاط التي يتع مشحيا لمبحػث الفخدية كفقًا لمقػاعج السشطسة  )الجساعية( ُتسشح نقاشًا أقل مغ
لعسل المجاف العمسية لمتخؾيات ؼيسا يخز تقييع البحػث السقجمة لمتخؾية، لحا ُيقل كثيخ مغ 

 الباحثيغ مغ إجخاء البحػث السذتخكة. 



 عباسد/ياسخ ميسػف   -------- مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة
 سسحافد/مشاؿ فتحي                                                                           

 

365 

 

السختبة  كبالشطخ إلى الشتائج الخاصة بُبعج "خرائز كميارات الباحث التخبػي" الحي جاء في
الثانية مغ حيث التختيب تبعًا لمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة التحقق، يتبيغ قرػر في بعس 
السيارات التي يشبغي أف يتقشيا الباحث التخبػي مثل "ضعف إتقاف التعامل مع البخامج اإلحرائية 

نجميدية"، كيبجك بكفاءة"، "ضعف إتقاف أساليب البحث العمسي السدتقبمية"، "ضعف إتقاف المغة اإل 
أف ضعف إتقاف المعة اإلنجميدية، كضعف إتقاف التعامل مع البخامج اإلحرائية، مذكمة شائعة 

( حػؿ ٕٛٔٓبيغ الباحثيغ التخبػييغ حيث أضيخت نتائج دراسة كساؿ مػلػج، كفخيجة مػلػج )
ميدية، معػقات نذخ البحػث التخبػية في السجالت العمسية، أف ضعف التسكغ مغ المغة اإلنج

( جاءت في مقجمة السعػقات الذخرية لشذخ SPSSكضعف التسكغ مغ البخامج اإلحرائية )مثل 
البحػث التخبػية في السجالت العمسية حيث ُيذكل التسكغ مغ المغة اإلنجميدية عائقًا أماـ الباحث 

ماـ الباحث لستابعة السدتججات في مجاؿ بحثو، كسا ُيذكل التسكغ مغ البخامج اإلحرائية عائقًا أ
إلجخاء دراسات كسية دكف المجػء لسداعجة اآلخخيغ الستكساؿ الجدء التصبيقي )مػلػج ك مػلػج، 

( مغ ٖٕٔٓ(. كقج يخجع ضعف السيارات لجى الباحثيغ إلى ما أكرده دمحم حخب )ٜٚٙ، ٕٛٔٓ
خاتيع أف قمة االىتساـ باإلنتاج العمسي التخبػي كرعاية الباحثيغ التخبػييغ أدى إلى نقز خب

 (.ٕٛٔ، ٖٕٔٓكإمكاناتيع البحثية )حخب، 
كبالشطخ إلى الشتائج الخاصة بُبعج "التخصيط لمبحث التخبػي" الحي جاء في السختبة الثالثة مغ حيث 
التختيب تبعًا لمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة التحقق، يتبيغ القرػر في التخصيط لمبحث التخبػي 

( مغ أف ىشاؾ انفراؿ كاضح بيغ كميات التخبية ٖٕٔٓحخب )كقج يخجع ذلظ إلى ما أكرده دمحم 
كالسؤسدات السجتسعية التي يسكغ أف تدتفيج مغ البحػث التي تقجميا ىحه الكميات، فيشاؾ فجػة 

(،  فزعف الرمة بيغ مؤسدات إنتاج ٔٛٔ-ٓٛٔ، ٖٕٔٓبيغ البحث التخبػي كتصبيقو )حخب، 
التشسػية كالخجمية بالسجتسع قج يحػؿ دكف تذجيع  البحػث التخبػية كبيغ السدتفيجيغ كالسؤسدات

أعزاء ىيئة التجريذ عمى زيادة إنتاج البحػث االبتكارية، ككضع خصط استخاتيجية لمبحػث 
 التخبػية، كتػفيخ إمكانات مادية لمبحث التخبػي. 

األخيخة كبالشطخ إلى الشتائج الخاصة بُبعج "غايات كأىجاؼ البحث التخبػي" الحي جاء في السختبة 
مغ حيث التختيب تبعًا لمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة التحقق، يتبيغ القرػر في تحجيج غايات 

( كىػ ٖٕٔٓكأىجاؼ البحث التخبػي، كقج يخجع ذلظ إلى عجة أمػر مشيا ما أكرده دمحم حخب )
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خبػي أك االفتقار إلى سياسة بحثية لمبحث التخبػي، لػياب السعاييخ الػاضحة لتػجيو البحث الت
لتػضيف اإلمكانات بسا يخجـ قزايا التخبية ذات األكلػية البحثية، فأغمب البحػث تأتي مغ 
اىتسامات الباحث الخاصة أك بيجؼ الحرػؿ عمى درجة عمسية أك تخؾية، األمخ الحي يجعل جيػد 

ي مشيا الباحثيغ مذتتة ؼيقل التخكيد عمى معالجة القزايا أك السذكالت ذات األكلػية التي يعان
(. أك قج يخجع لرعػبة تحجيج األكلػيات في مجاؿ البحث ٓٛٔ، ٖٕٔٓالسجتسع السرخي )حخب، 

( في تحميميا لسذكالت البحث التخبػي ٜٕٔٓالتخبػي، كفي ىحا الرجد أكردت عمياء إسساعيل )
في مرخ، مذكمة صعػبة تحجيج أكلػيات البحث التخبػي حيث إف األكلػيات تحجدىا الحاجات 

أىسية ىحه الحاجات كضخكرتيا بالشدبة لمفئات السعشية بالبحث التخبػي سػاء القائسيغ بحدب 
عميو أك السدتفيجيغ مغ نتائجو، كتكسغ السذكمة في عجـ اتفاؽ كجيات الشطخ عمى ما يسكغ أف 

 (. ٕٔٔ، ٜٕٔٓيسثل أكلػيات مذتخكة )إسساعيل، 
 خالصة نتائج البحث:

كجية نطخ عيشة مغ خبخاء التخبية مغ األساتحة كاألساتحة استيجؼ البحث الحالي التعخؼ عمى 
السداعجيغ بكميات التخبية بالجامعات السرخية حػؿ مجى أىسية مقػمات البحث التخبػي التي تع 
استشباشيا مغ الجانب الشطخي لمبحث في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة، كأيزًا حػؿ مجى 

ؼ تقجيخات عيشة البحث ألىسية كلتحقق مقػمات تحققيا في الػاقع. كالتعخؼ عمى مجى اختال
البحث التخبػي الالزمة لمػفاء بستصمبات اقتراد السعخفة باختالؼ بعس الخرائز )الشػع، الجرجة 

 العمسية، القدع العمسي(.
كتمخرت استجابات أفخاد عيشة البحث مغ األساتحة كاألساتحة السداعجيغ بكميات التخبية في أنيع 

أبعاد مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة عمى الخغع مغ  يخكف ضعف تػفخ
أىسيتيا، حيث حرمت جسيع األبعاد عمى درجات أىسية "كبيخة"، في حيغ حرمت عمى درجات 
تحقق "صغيخة"، كبإجخاء اختبار "ت" تبيغ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ الستػسصات 

سية كالتحقق لجسيع األبعاد لسرمحة درجة األىسية. كجاء البعج الحدابية الخاصة بجرجتي األى
الخاص بػ "أسمػب إجخاء البحث التخبػي" في السختبة األكلى مغ حيث التختيب تبعًا لمفجػة بيغ 
درجة األىسية كدرجة التػفخ، في حيغ جاء البعج الخاص بػ "غايات كأىجاؼ البحث التخبػي" في 

 ختيب تبعًا لمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة التػفخ. السختبة األخيخة مغ حيث الت
ؼيسا يتعمق بشتائج ُبعج "أسمػب إجخاء البحث التخبػي" مغ أبعاد مقػمات البحث التخبػي في ضػء 
متصمبات اقتراد السعخفة، الحي حرل عمى السختبة األكلى كفقًا لمتختيب التشازلي تبعًا لمفجػة بيغ 
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ػفخ، حرمت جسيع العبارات عمى درجات أىسية "كبيخة"، في حيغ بيغ درجة األىسية كدرجة الت
حرمت عمى درجات تػفخ "صغيخة"، كجاءت عبارة "التػجو نحػ األبحاث الشػعية )الكيؽية( أك التي 
تجسع بيغ األسمػبيغ الكسي كالشػعي )الكيفي(" في السختبة األكلى مغ حيث التختيب التشازلي تبعًا 

ة كدرجة التػفخ، كجاءت عبارة "استفادة الباحثيغ مغ مشرات التػاصل لمفجػة بيغ درجة األىسي
 االجتساعي األكاديسية في التبادؿ السعخفي" في السختبة األخيخة.

كؼيسا يتعمق بشتائج ُبعج "خرائز كميارات الباحث التخبػي" مغ أبعاد مقػمات البحث التخبػي في 
الثانية كفقًا لمتختيب التشازلي تبعًا لمفجػة بيغ ضػء متصمبات اقتراد الحي حرل عمى السختبة 

درجة األىسية كدرجة التػفخ. جاءت عبارة "يدتصيع الباحث التعامل مع البخامج اإلحرائية بكفاءة" 
في السختبة األكلى مغ حيث التختيب تبعًا لمفجػة، كجاءت عبارة "يدتصيع الباحث تحجيج مػاقع 

 في السختبة األخيخة. السعمػمات السػثػقة عمى اإلنتخنت"
كؼيسا يتعمق بشتائج ُبعج "التخصيط لمبحث التخبػي" مغ أبعاد مقػمات البحث التخبػي في ضػء 
متصمبات اقتراد السعخفة الحي حرل عمى السختبة الثالثة كفقًا لمتختيب التشازلي تبعًا لمفجػة بيغ 

تجريذ عمى زيادة إنتاج درجة األىسية كدرجة التػفخ. جاءت عبارة "تذجيع أعزاء ىيئة ال
البحػث االبتكارية" في السختبة األكلى مغ حيث التختيب تبعًا لمفجػة، كجاءت عبارة "إصجار مجالت 

 عمسية محكسة في كافة التخررات التخبػية" في السختبة األخيخة.
كؼيسا يتعمق بشتائج ُبعج غايات كأىجاؼ البحث التخبػي في مقػمات البحث التخبػي في ضػء 

صمبات اقتراد السعخفة، الحي حرل عمى السختبة األخيخة كفقًا لمتختيب التشازلي تبعًا لمفجػة بيغ مت
بيغ درجة األىسية كدرجة التػفخ، حرمت جسيع عباراتو عمى درجات أىسية "كبيخة"، في حيغ 
حرمت عمى درجات تػفخ "صغيخة". كجاءت عبارة "كضع ترػرات مدتقبمية لسا يشبغي أف تكػف 

السؤسدات التعميسية في ضػء مؤشخات اقتراد السعخفة" في السختبة األكلى مغ حيث التختيب  عميو
التشازلي تبعًا لمفجػة بيغ درجة األىسية كدرجة التػفخ. كجاءت عبارة "التأكيج عمى بخامج التعميع 

 السدتسخ" في السختبة األخيخة.
تػسصات استجابات أفخاد العيشة حػؿ كأضيخت الشتائج عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ م

مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة تبعًا لمشػع )ذكػر، إناث(. ككجػد 
فخكؽ ذات داللة إحرائية كفقًا لستغيخ الجرجة العمسية )أستاذ، أستاذ مداعج( لسرمحة فئة 
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ألىسية كالتحقق أما ؼيسا يتعمق األساتحة السداعجيغ كذلظ ؼيسا يتعمق باألىسية كالفجػة بيغ ا
بالتحقق فكاف ىشاؾ فخكؽ دالة إحرائيًا أيزًا لسرمحة األساتحة السداعجيغ كلكغ في ُبعج كاحج 
فقط كىػ الخاص بػ"التخصيط لمبحث التخبػي". كعجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية كفقًا لستغيخ 

السشاىج -عمع الشفذ التخبػي  –رة التعميسية التخبية السقارنة كاإلدا –القدع العمسي )أصػؿ التخبية 
 كشخؽ التجريذ(. 

 التػصيات كالسقتخحات:
في ضػء ما تقجـ يسكغ تقجيع بعس التػصيات كالسقتخحات التي قج تعيغ عمى تحقيق أىجاؼ 

 البحث:
كضع خخائط بحثية بكميات التخبية كمخاكد البحػث التخبػية تتزسغ السػضػعات كالقزايا  -ٔ

 الستعمقة باقتراد السعخفة في السجاؿ التخبػي، كيسكغ أف يتع ذلظ مغ خالؿ: كالسذكالت
عقج كرش عسل ألعزاء ىيئة التجريذ كالباحثيغ تختز بأىع السػضػعات كالقزايا  -أ

 كالسذكالت الستعمقة باقتراد السعخفة في السجاؿ التخبػي كتحتاج إلى البحث كالجراسة.
يغ بالبحث التخبػي كاقتراد السعخفة لسشاقذة أىع السػضػعات عسل نجكات لمسيتسيغ كالسعشي -ب

 كالقزايا كالسذكالت البحثية الستعمقة باقتراد السعخفة في السجاؿ التخبػي.
العسل عمى كضع خصة استخاتيجية قػمية لتػضيف البحث التخبػي في تحقيق مؤشخات اقتراد  -ٕ

 مغ االقتراد، كذلظ مغ خالؿ: السعخفة لخمق مدايا تشافدية عمى مدتػي ىحا الشػع
عقج مؤتسخات قػمية تتشاكؿ قزايا التخصيط االستخاتيجي الستعمقة بالبحث التخبػي كاقتراد  -أ

 السعخفة.
عقج كرش عسل لمخبخاء في مجاؿ التخبية كاالقتراد تتشاكؿ الجػانب الخئيدة الالزمة لمتخصيط  -ب

 لسعخفة.االستخاتيجي في مجاؿ البحث التخبػي كاقتراد ا
العسل عمى دعع تسػيل البحث التخبػي كالباحثيغ في مجاؿ اقتراد السعخفة لتحديغ مشطػمة  -ٖ

 البحث التخبػي مغ مجخالت كعسميات كمخخجات، كيسكغ أف يتع تحقيق ذلظ عغ شخيق:
التػاصل مع السؤسدات كالييئات السدتفيجة مغ نتائج البحػث التخبػية لتسػيل البحػث ذات  -أ

 ة بيا.الرم
 التػاصل مع السؤسدات الخيخية لمسداىسة في تكاليف إجخاء البحػث التخبػية. -ب
 حث رجاؿ األعساؿ كالسدتثسخيغ عمى السداىسة في دعع البحث العمسي التخبػي. -ج
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التعخؼ عمى التحجيات التي تعػؽ الشطاـ التعميسي عغ تمبية متصمبات اقتراد السعخفة كالعسل  -ٗ
 عمييا أك الحج مشيا، كلكي يتحقق ذلظ يسكغ اتباع اآلتي:عمى التغمب 

حث السعشييغ مغ الباحثيغ كأعزاء ىيئة التجريذ بإجخاء بحػث كدراسات لمتعخؼ عمى  -أ
 معػقات كمذكالت اقتراد السعخفة في السيجاف التخبػي.

اؿ التخبػي عقج مؤتسخات كنجكات تتشاكؿ تحجيات كمذكالت اقتراد السعخفة الستعمقة بالسج -ب
 كالتعميسي كسبل التغمب عمييا.

االستفادة مغ التجارب الشاجحة في تػضيف البحث التخبػي في خجمة اقتراد السعخفة في  -٘
 الجكؿ الستقجمة في ىحا الذأف، كقج يتحقق ذلظ مغ خالؿ:

 عقج اتفاؾيات تعاكف مذتخؾ مع الجيات ذات الشذاط البارز في ىحا السجاؿ. - أ
كرش عسل لمباحثيغ كأعزاء ىيئة التجريذ التخبػييغ تتشاكؿ التجارب كالسسارسات عقج  - ب

 الشاجحة ككيؽية االستفادة مشيا.
تػجيو البحػث التخبػية نحػ تصػيخ السشاىج كالسقخرات كأساليب التجريذ في السؤسدات  -ٙ

سبة لػضائف اقتراد التعميسية بسا يػاكب االبتكار كاإلبجاع لتدكيج الستعمسيغ بالسيارات السشا
 السعخفة.

 بحػث كدراسات مقتخحة:
ؼيسا يأتي نقاط تختبط بالبحث الحالي كلكشيا تقع خارج نصاؽ أىجافو كتحتاج إلى البحث كالجراسة 

 كىي:
لسا كاف البحث الحالي يتشاكؿ مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة مغ  -ٔ

الجامعات السرخية، فإنو يسكغ إجخاء دراسة أخخى ميجانية  كجية نطخ أساتحة التخبية ببعس
لمتعخؼ عمى آراء خبخاء التخبية حػؿ معػقات تمبية مقػمات البحث التخبػي لستصمبات اقتراد 

 السعخفة.  
إجخاء دراسة إمبيخيؿية بيشية تجسع باحثيغ مغ تخررات مختمفة في مجالي التخبية  -ٕ

لبحث التخبػي الالزمة لتمبية متصمبات اقتراد السعخفة مغ كجية كاالقتراد لمتعخؼ عمى مقػمات ا
 نطخىع.
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 السخاجع:
 أكاًل: السخاجع العخبية:

(. تصػيخ ٕٚٔٓإبخاـيع، أسساء حدغ أحسج دمحم؛ السيجي، سػزاف دمحم؛ كسعيج، عفاؼ دمحم. )
اقتراد الجراسات العميا التخبػية بالجامعات السرخية كحزانات فكخية في ضػء متصمبات 

 .ٕٛٔ-ٖٜٔ(، الرفحات ٛٔ)٘السعخفة: ترػر مقتخح. مجمة البحث العمسي في التخبية، 
(. تفعيل دكر البحػث التخبػية لتحقيق استخاتيجية ٕٕٓٓإبخاـيع، زكخيا سالع سميساف. )يشايخ، 

. مجمة البحث العمسي في التخبية، ٖٕٓٓالتشسية السدتجامة لمبحث العمسي: رؤية مرخ 
ٕٔ(ٔ ،)ٙٚ-ٛٚ. 

 ابغ مشطػر. )د. ت.(. لداف العخب. القاىخة: دار السعارؼ.
(. ٕٕٓٓأبػ الدعػد، سعيج شو محسػد؛ عيج، سعاد دمحم؛ كشمبي، نذػى الديج حدغ. )يشايخ، 

(، ٙٓٔمعػقات البحث التخبػي كسبل التغمب عمييا في مرخ. دراسات تخبػية كنفدية)
ٕٜٚ-ٖٔٙ. 

(. اتجاىات اقتراد السعخفة ٕٕٔٓسيل؛ كالجاعػني، فخيج. )أبػ الذامات، دمحم أنذ؛ عسخ، دمحم ج
(، الرفحات ٕٛ)ٔفي البمجاف العخبية. مجمة جامعة دمذق لمعمـػ االقترادية كالقانػنية، 

ٜ٘ٔ-ٙٔٓ. 
(. مفيـػ االقتراد ٕٔٔٓأبػ نعيخ، نحيخ سيحاف؛ الدخحاف، خالج عمى؛ كالدبػف، دمحم سميع. )

جدة خاللو مغ كجية نطخ معمسي السخحمة الثانػية في األردف السعخفي كأدكار السعمسيغ الستج
 .ٖٖٗ-ٖٖٓ(، الرفحات ٖٛ)ٔكعالقة ذلظ ببعس الستغيخات. دراسات، العمػـ التخبػية، 

(. التػقعات األنجمػ أمخيكية لبحػث أصػؿ التخبية في السدتقبل ٕٙٔٓإسكاركس، فيميب. )
لمجسعية السرخية لمتخبية السقارنة كاإلدارة  القخيب. السؤتسخ العمسي الدشػي الثالث كالعذخيغ

(. القاىخة: ٜٖٔ-ٖٚٚالتعميسية "التعميع كالتقجـ في دكؿ أمخيكا الذسالية" )الرفحات 
 الجسعية السرخية لمتخبية السقارنة كاإلدارة التعميسية.

مة (. مذكالت البحث التخبػي في مرخ: دراسة تحميمية. مجٜٕٔٓإسساعيل، عمياء عبج السشعع. )
 .ٕ٘ٔ-ٜٔ(، ٗ)ٔٔجامعة الفيػـ لمعمػـ التخبػية كالشفدية، 

(. اقتراد السعخفة كالتعميع عغ بعج: الػاقع كاألسذ. ٕ٘ٓٓامججؿ، أحسج؛ كىػاري، معخاج. )
 .ٕٙٔ-ٛٛٔ، الرفحات ٖدراسات، 
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-ٕٔٙ(، الرفحات ٗ٘)ٚٔ(. مھارات الباحث التخبػي. عالع التخبية، ٕٙٔٓبغجادي، مشار دمحم. )
ٕٚٛ. 

(. بحث الفخيق كسجخل لزساف جػدة البحث التخبػي في ٕٗٔٓالبشا، أحسج عبج هللا الرغيخ. )
كميات التخبية السرخية. السؤتسخ العمسي العخبي الثامغ )الجكلى الخامذ( اإلنتاج العمسي 

(. سػىاج: كمية التخبية، ٕٛٛ-ٖٕ٘التخبػي في البيئة العخبية الؿيسة كاألثخ )الرفحات 
 ج.جامعة سػىا

(. الشذخ العمسي الجكلي في الجكريات الدائفة عمى ٕٚٔٓحافظ، ضياء الجيغ عبج الػاحج. )يشايخ، 
شبكة اإلنتخنت: دراسة كصؽية إحرائية. مجمة االتحاد العخبي لمسكتبات كالسعمػمات 

 .ٖٙٔ-ٖٖٔ(، ٛٔ)اعمع()
التسيد في البحث (. تصبيق إدارة السعخفة بالجامعات لتحقيق ٖٕٔٓحخب، دمحم خسيذ. )أبخيل، 

 .ٕٕٛ-ٜٖٔ(، ٜٚالتخبػي. دراسات تخبػية كنفدية)
(. تػضيف البحث التخبػي ٕٔٔٓحساد، خميل عبج الفتاح؛ كعداؼ، محسػد عبج السجيج رشيج. )

الفمدصيشي في ضػء مقػمات مجتسع السعخفة: رؤية مدتقبمية. مؤتسخ البحث العمسي: 
(. غدة: ٕٕٔ-ٜ٘)الرفحات  -سالمية الجامعة اإل -تػضيفو  -أخالؾياتو  -مفاـيسو 

 الجامعة اإلسالمية.
(. دكر تكشػلػجيا السعمػمات ك االتراؿ في ٕٚٔٓخالجية، بػجحير؛ كعبج الكخيع، البذيخ. )

تصػيخ مخخجات االبتكار )دراسة مقارنة بيغ الجدائخ ك تػنذ(. مجمة اقتراديات شساؿ 
 .ٙٚٔ - ٜ٘ٔ(، الرفحات ٚٔإفخيؿيا)

(. إمكانية تصػيخ بعس مقػمات ٕٔٓٓعبج الػىاب؛ كبجكي، عبج الخءكؼ دمحم. )الخػيت، سسيخ 
 .ٖٛٔ-ٖٚ(، الرفحات ٘)ٕالبحث التخبػي بالجػدة الذاممة. عالع التخبية، 

(. تججيج البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد ٜٕٔٓدركير، دمحم دركير. )أكتػبخ، 
 .ٕٙٗ-ٖ٘ٚ (، الرفحات٘ٓٔالسعخفة. دراسات تخبػية كنفدية)

(. مالمح رؤية مقتخحة لالرتقاء بالبحث التخبػي العخبي. السؤتسخ ٕٗٔٓالجىذاف، جساؿ عمى. )
العمسي العخبي الثامغ )الجكلي الخامذ( اإلنتاج العمسي التخبػي في البيئة العخبية الؿيسة 

 (. سػىاج: كمية التخبية، جامعة سػىاج.ٕٚ-ٖٗ)الرفحات  ٕٗٔٓأبخيل  ٕٚ-ٕٙكاألثخ 
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 (. نحػ رؤية نقجية لمبحث التخبػي العخبي. نقج كتشػيخ.ٕ٘ٔٓلجىذاف، جساؿ عمي. )مايػ، ا
(. دكر الجكلة في دعع التعميع العالي ك البحث العمسي ٖٕٓٓدياب، آصف؛ كعبج الػاحج، نجيب. )

لتمبية متصمبات االقتراد السبشي عمى السعخفة. السؤتسخ التاسع لمػزراء كالسدؤكليغ عغ 
(. دمذق: السشطسة ٖ٘٘-ٛٛٗالعالي كالبحث العمسي في الػشغ العخبي )الرفحات التعميع 

.  العخبية لمتخبية كالثقافة كالعمـػ
(. االحتياجات التجريبية ألعزاء ىيئة التجريذ في ٕٚٔٓربابعو، عسخ عبج الخحيع. )يػنيػ، 

ية لمبحػث الجامعات األردنية الخسسية في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة. السجمة الجكل
 .ٔٓٔ-٘ٚ(، ٖ)ٔٗالتخبػية، 

(. دكر اإلبجاع كاالبتكار في بشاء اقتراد ٕٙٓٓزيغ الجيغ، بخكش؛ كعبج القادر، عصػي. )
السعخفة : دراسة حالة السذخكعات الرغيخة كالستػسصة في الجدائخ. السمتقى العخبي االستثسار 

(. القاىخة: ٜ٘-ٖ٘ )الرفحات ٕٙٓٓديدسبخ  ٕٔ-ٚٔفي بشية السعمػمات كالسعخفة، 
 السشطسة العخبية لمتشسية اإلدارية، جامعة الجؿ العخبية.

. )أغدصذ،  (. تػجيات بحػث اإلدارة التخبػية السشذػرة ٕٛٔٓالدبيعي، خالج بغ صالح السخـز
في الجكريات التخبػية السحكسة في دكؿ مجمذ التعاكف العخبي خالؿ الفتخة مغ العاـ 

 .ٖٜٔ-ٕٕٗ(، الرفحات ٕ)ٖلتخبػية، . مجمة العمػـ إٙٔٓ-ٕ٘ٓٓ
(. البحث التخبػي مغ مشطػر نقجي. مجمة رابصة التخبية الحجيثة، ٕٓٔٓسكخاف، دمحم. )سبتسبخ، 

ٖ(ٛ ،)ٔٚٚ-ٜٔٗ. 
(. الحاؿ الخاىغ لمجراسات التخبػية الكيؽية في مرخ. رابصة ٕ٘ٓٓسميساف، سعيج أحسج. )أكتػبخ، 

 .ٜٛ-ٖٗ(، ٔٚ)ٕٕالتخبية الحجيثة، 
(. خخيصة مقتخحة لمبحث التخبػي في ضػء ٕٕٓٓيج، دمحم عبج الخؤكؼ عصية. )مارس، الد

(، ٚالتػجيات العخبية كاألجشبية السعاصخة. مجمة جامعة تبػؾ لمعمػـ اإلندانية كاالجتساعية)
ٖ-ٕٓ. 

(. مجى تػافخ متصمبات اقتراد السعخفة في الجامعات ٕٙٔٓالذسخي، خالج أحسج معيػؼ. )
 سعيقات كسبل التحديغ. رسالة دكتػراه. األردف: كمية التخبية جامعة اليخمػؾ.الدعػدية: ال

(. درجة مسارسة معمسي التخبية السيشية لكفايات االقتراد ٕٗٔٓالصػيدي، أحسج عيدى. )
السعخفي مغ كجية نطخ السذخفيغ التخبػييغ في األردف. السجمة األردنية في العمـػ التخبػية، 

 .ٗ٘-ٖٚ(، الرفحات ٓٔ)ٔ
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(. ترسيع خخيصة بحثية لقدع أصػؿ التخبية بكمية ٕٙٔٓعبج العاؿ، نجالء عبج التػاب عيدى. )
(، ٔٓٔ)ٖٕالتخبية جامعة بغ سػيف في ضػء األكلػيات البحثية. مدتقبل التخبية العخبية، 

 .ٕ٘ٗ-ٖٜٕالرفحات 
ئع عمى التجكيل في (. مقػمات تػشيغ البحث التخبػي القإ٘ٔٓعبج القػى، حشاف عبج العديد. )

 .ٕٜٔ-ٖٖٔ(، الرفحات ٛٔمرخ. آفاؽ ججيجة فى تعميع الكبار)
(. إدارة الفخؽ البحثية متعجدة التخررات كسجخل لتشسية ٕٛٔٓالعبيخي، فيج حسجاف. )ديدسبخ، 

-ٔٗ٘(، الرفحات ٜ٘رأس الساؿ السعخفي بجامعة تبػؾ رؤية استذخاؼية. السجمة التخبػية)
ٕ٘ٚ. 

(. ترػر مقتخح لتصػيخ أداء الجامعات ٜٕٔٓسبتسبخ، -عبجه حدغ دمحم. )يػليػالعديدي، محسػد 
(، ٖٕ)ٙاليسشية في ضػء اقتراد السعخفة. مجمة األنجلذ لمعمـػ اإلندانية كاالجتساعية، 

ٙ-ٚٛ. 
(. إشار إجخائّي مقتخح لتفعيل دكر البحث التخبػّي ٜٕٔٓعصيخ، نيى إسساعيل. )كانػف الثاني، 

كليُة لمُعمػـِ اإلندانية كاالجتساعية، في تحقيق متصمّ  بات مجتسع السعخفة. مَجمُة ُأريج الجَّ
 .ٖ٘ٔ-ٕٕٛ(، الرفحات ٔ)ٔ

(. مكانة تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في االقتراد السعخفي. مجمة ٕٓٔٓعسخ، غدازي. )
 .ٔٔ-ٔ(، الرفحات ٕاالقتراد كالتشسية البذخية)
: ٖٕ٘ٓ. تػجيات البحث التخبػي لتحقيق رؤية الكػيت (ٕٕٔٓالعشدي، تياني صالح. )يشايخ، 

 .ٓٓٔ-٘ٙ(، ٔ)ٔرأس ماؿ بذخي إبجاعي. مجمة الجراسات كالبحػث التخبػية، 
في  راهوكتدًال رالماجستي ًحاتطرفي أ يوبرالت ثالبح جياتو(. تٕٗٔٓالغخيب، شبل بجراف. )

. مجمة كمية ٖٕٔٓإلى  ٜ٘ٙٔ نم ريةدجامعة اإلسكن بيةربكمية الت بيةرالت ؿومجاؿ أص
 .ٚٙ-ٖٕ(، الرفحات ٖ)ٕٗالتخبية، 

(. التػجيات البحثية في مجمة جامعة السمظ خالج لمعمػـ ٜٕٔٓالغفيخي، أحسج بغ عمي. )نيداف، 
التخبػية: دارسة تحميمية. مجمة كمية التخبية األساسية لمعمـػ التخبػية كاإلندانية / جامعة 

 .ٕ٘ٙ-ٖٕٗ(، الرفحات ٖٗبابل)
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(. اإلنتاج العمسى التخبػى فى البيئة العخبية: الػاقع كالسأمػؿ. ٕٗٔٓغشايع، ميشى دمحم إبخاـيع. )
السؤتسخ العمسي العخبي الثامغ )الجكلي الخامذ( اإلنتاج العمسي التخبػي في البيئة العخبية 

(. سػىاج: كمية التخبية، ٕٗٔ-ٔٓٔ)الرفحات  ٕٗٔٓأبخيل  ٕٚ-ٕٙالؿيسة كاألثخ، 
 ة سػىاج.جامع

(. معػقات البحث العمسى فى كميات التخبية ٕٔٔٓالفميت، عػدة جسيل؛ كالعػضي، رأفت دمحم. )
مغ كجية نطخ أعزاء الييئة التجريدية دراسة ميجانية بكمية التخبية بجامعة القجس 

(. ٖٓٛ-ٖٖٗالسفتػحة نسػذجًا. مؤتسخ تحجيات البحث العمسي فى العالع العخبي )الرفحات 
 داب جامعة الدقازيق.كمية اآل

(. تفعيل مقػمات ٕٙٔٓقجكمي، مشاؿ عبج السعصي صالح؛ كالسشاصيخ، أركي عصا فزيل. )
البحث التخبػى فى الجامعات الفمدصيشية فى ضػء متصمبات خجمة السجتسع. جخش لمبحػث 

 .ٕٓٗ-ٖٔٛ(، الرفحات ٔ)ٚٔكالجراسات، 
تراؿ كاقتراد السعخفة. السمتقى الجكلي (. تكشػلػجيا السعمػمات كاال ٕٚٓٓقمر، عبج هللا. )

الثاني: السعخفة في ضل االقتراد الخقسي كمداىستيا في تكػيغ السدايا التشافدية لمبمجاف 
(. جامعة حديبة بغ بػعمي بالذمف، كمية العمـػ االقترادية ٕٙ-ٔالعخبية )الرفحات 

 كعمػـ التدييخ كمخبخ العػلسة القتراديات شساؿ إفخيؿيا .
(. اتجاىات البحث التخبػي في مجاؿ أصػؿ ٕٛٔٓاف، حسػد بغ جار هللا حسػد. )أكتػبخ، المحيج

(، الرفحات ٘التخبية بسجمة جامعة السمظ سعػد. السجمة العخبية لمعمـػ التخبػية كالشفدية)
ٖٔٔ-ٔٗٙ. 

(. معػقات البحث العمسي في كميات التخبية ٕٓٔٓالسجيجؿ، عبج هللا؛ كشساس، سالع مدتييل. )
كمية التخبية براللة أنسػذجًا(.  -غ كجية نطخ أعزاء الييئة التجريدية )دراسة ميجانية م

 .ٜ٘-ٚٔ(، ٕ، ٔ)ٕٙمجمة جامعة دمذق، 
(. اقتراد السعخفة كاالستثسار في رأس الساؿ البذخي ٕٗٔٓدمحم، إبخاـيع عبج هللا عبج الخءكؼ. )

(، ٖٔ٘)٘ٓٔلسعاصخة، دراسة تحميمية مقارنة مع التصبيق عمى مرخ. مجمة مرخ ا
 .ٜٛٔ-ٜٔالرفحات 

(. بخنامج تخبػي مقتخح إلعجاد السعمع عمى كفق متصمبات اقتراد السعخفة. ٕ٘ٔٓدمحم، رعج كخيع. )
تع االستخداد مغ 
http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq/uploads/%D8%A7%D9%84
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%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%2064/%D8%A8%D8%B1%D9%8
6%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9
%88%D9%8A%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%
20%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D

8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D 
(. أدكار السعمع السدتقبمية في ضػء متصمبات عرخ اقتراد ٕٙٔٓمحسػد، خالج صالح حشفى. )

 .ٖٛٔ-٘ٓٔ(، الرفحات ٘)ٕالسعخفة دراسة تحميمية. نقج كتشػيخ، 
(. معػقات البحث التخبػى مغ كجية نطخ شالب ٕٕٓٓمخاد، حداـ ابخاـيع الجسػقي. )أكتػبخ، 

(، ٛٚالجراسات العميا بكمية التخبية جامعة دمياط فى ضػء بعس الستغيخات. السجمة التخبػية)
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www.ncosyria.com/assets/files/Knowledge%20Economy%202013

.pdf 
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 السدتخمز
كالتعميسي، كحل مذكالتو، كبالتالي تحديغ تكػيغ يديع البحث التخبػي في تصػيخ الحقل التخبػي 

العشرخ البذخى الحي ُيسثل رأس الساؿ الفكخي الالـز لشيزة السجتسع كتقجمو. كفى العرخ الخاىغ 
يتدايج دكر السعخفة كأساس ُيبشى عميو اقتراد السجتسعات، حيث ُتسثل السعخفة أحج أىع أركاف 

لتأكيج عمى دكر البحث التخبػي في تحقيق متصمبات اقتراد العسمية اإلنتاجية، األمخ الحي يتصمب ا
السعخفة. لحا استيجؼ البحث الخاىغ تقجيع بعس التػصيات كالسقتخحات التي قج تعيغ عمى 
مداىسة البحػث التخبػية في تحقيق متصمبات اقتراد السعخفة، كذلظ مغ خالؿ إلقاء الزػء عمى 

بالبحث التخبػي، كالتعخؼ عمى مقػمات البحث التخبػي األسذ الشطخية الخاصة باقتراد السعخفة ك 
الالزمة لمسداىسة في الػفاء بستصمبات اقتراد السعخفة، كاسُتخجـ السشيج الػصفي، كتع إعجاد 
استبانة كتصبيقيا بصخيقة إلكتخكنية عبخ تصبيق نساذج جػجل عمى عيشة تع اختيارىا بصخيقة كخة 

ة كاألساتحة السداعجيغ مغ أعزاء ىيئة التجريذ بكميات ( مغ األساتحٚٔٔالثمج فكاف قػاميا )
( كمية، كتمخرت استجابات أفخاد العيشة في أنيع ٗٔالتخبية بعجة جامعات مرخية بمغ عجدىا )

يخكف ضعف تحقق جسيع أبعاد مقػمات البحث التخبػي في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة عمى 
مى درجات أىسية "كبيخة"، في حيغ حرمت عمى الخغع مغ أىسيتيا، حيث حرمت جسيع األبعاد ع

درجات تحقق "صغيخة"، كعجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ الستػسصات الحدابية 
الستجابات أفخاد عيشة البحث كفقًا لستغيخ الشػع، كلستغيخ القدع العمسي، ككجػد فخكؽ ذات داللة 

ة البحث كفقًا لستغيخ الجرجة العمسية إحرائية بيغ الستػسصات الحدابية الستجابات أفخاد عيش
لسرمحة فئة األساتحة السداعجيغ كذلظ ؼيسا يتعمق باألىسية كالفجػة بيغ األىسية كالتحقق. كفي 

 ضػء الشتائج تع تقجيع بعس التػصيات كالسقتخحات.
ت الكمسات السفتاحية: البحث التخبػي، اقتراد السعخفة، االبتكار، تكشػلػجيا السعمػمات، مقػما

 البحث.
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Abstract 
Educational research contributes to the development of the educational 

field, solving its problems, and thus improving the formation of the 

human element that represents the intellectual capital necessary for the 

renaissance and progress of society. In the current era, the role of 

knowledge is increasing as a basis upon which the economy of societies 

is built, as knowledge represents one of the most important pillars of 

the production process, which requires emphasis on the role of 

educational research in achieving the requirements of the knowledge 

economy. Therefore, the current research aimed to present some 

recommendations that may help the contribution of educational 

research to achieving the requirements of the knowledge economy, by 

shedding light on the theoretical foundations of the knowledge economy 

and educational research, and identifying the components of 

educational research necessary to contribute to fulfilling the 

requirements of the knowledge economy. Descriptive method, and a 

questionnaire was prepared and applied electronically by Google 

Forms to a sample chosen in the Snowball method, and it consisted of 

(117) professors and assistant professors from the faculty members of 

(14) Faculties of Education in several Egyptian universities. They see 

the weakness of the realization of all dimensions of the components of 

educational research in light of the requirements of the knowledge 

economy despite its importance, as all dimensions obtained degrees of 

"great" importance, while they obtained "small" achievement scores. 

In light of the results, some recommendations and suggestions were 

presented0 

Key words: educational research, knowledge economy, innovation, 

information technology, research components 

 
 


