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سبل النهىض جبىدة البحث العلمي وتطىير آلياته
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هعيد اعداد الهدربين التقنيين /الجاهعة التقنية الوسطى
الهمخص :
ٍٓدؼ البحث الِ التعرؼ عمِ سبؿ الىٍوض بجودة البحث العمهْ وتطوٓر
آلٓاتً  ،هف خالؿ االطالع عمِ هجهوعة هف الكتب العمهٓة و الدراسات السابقة و اوراؽ
العهؿ لعدد هف الهؤتهرات التْ تىاولت ٌذا الهوضوع  ،و قد توصؿ البحث الِ هجهوعة
هف السبؿ التْ تىٍض بالبحث العمهْ و تؤدي الِ تطوٓر آلٓاتً و قد خرج البحث بعدد هف
الهقترحات.
Abstract
The research aims to identify ways to improve the quality of
scientific research and develop its mechanisms, through a collection
of scientific books and previous studies and working papers of a
number of conferences that dealt with this subject, and the research
has reached a range of ways that promote scientific research and lead
to The development of the mechanisms and the search has been a
number of proposals.
هشكمة البحث:
إف هف أٌـ التحدٓات التْ تواجً عالهىا الهعاصر ٌْ هتغٓرات العصر الهتسارعة
والهتهثمة فْ الثورة العمهٓة الهعرفٓة وتطور وسائؿ االتصاالت والهعموهات ،وها صاحبٍا هف
تغٓٓر اجتهاعْ واقتصادي فْ حٓاة األفراد الٓوهٓة ،وفْ تطوٓر هىاٌج التعمٓـ وأٌدافً وأدواتً ،
ٓحتؿ البحث العمهْ بهىاٌجً وأسالٓبً الهتىوعة هوقعاً هركزٓاً فْ التقدـ العمهْ والتكىولوجْ

الذي ىشٍدي حالٓاً ،حٓث تبدو الحاجة هاسة إلِ استخداـ الهىٍج العمهْ فْ البحث فْ هشكالت

الحٓاة وهعالجتٍا والتصدي لحمٍا ،وذلؾ استجابة لهتطمبات الثورة العمهٓة والتكىولوجٓة والتحدٓات
التْ تواجً الهجتهعات

( بوعهاهة  ،4114 ،هوقع االىترىٓت).
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اف التقدـ الٍائؿ السرٓع الذي ٓشٍدي العالـ الهعاصرٌ ،و ىتٓجة االٌتهاـ الشدٓد
بالبحث العمهْ ،وبالهقابؿ تقؼ فًٓ الهشروعات العربٓة فْ هجاؿ البحث والتطوٓر ،عىد عتبة
الدعآة البعٓدة عف جدٓة اإلىجاز ،ىجد أف دوؿ العالـ الهتقدـ تكرس الكثٓر والوفٓر هف إهكاىاتٍا
لدعـ البحث والتجارب العمهٓة الهختمفة هف أجؿ التطوٓر ،وهف أجؿ هستقبؿ أكثر ثباتاً .فالبحث

العمهْ فْ الهجتهعات الهتقدهة ٓترجـ أو ٓتحوؿ فْ العهوـ إلِ "هىتج" استثهاري داعـ لمتىهٓة
االقتصادٓة واالجتهاعٓة عمِ العكس هف البحث العمهْ فْ عالهىا العربْ ،فالبد هف االٌتهاـ
العالـ العربْ بالبحث العمهْ لٓكوف أحد أٌـ عواهؿ التىهٓة والتطور (الحارثْ ،4111 ،ص.)1
ﺃصبحﺕ ﺍلحاجة ﺇلِ ﺍلبحﺙ ﺍلعمهْ فْ َقتىا ﺍلحاضﺭ ﺃشﺩ هىٍا فْ ﺃّ َقﺕ
هضِ ،حٓػﺙ ﺃصبﺢ ﺍلعالن فْ سباﻕ هحهَن لمَصَؿ الِ ﺃكبر قﺩﺭ ههﻜو هو ﺍلهعﺭفة ﺍلﺩقٓقة
ﺍلهثهﺭﺓ ﺍلتػْ تﻜفؿ ﺍلﺭﺍحة َﺍلﺭفآٌة لﻺىساوَ ،تضهو لً ﺍلتفَﻕ عمِ ﻏٓﺭي َ .بعﺩ ﺃو
ﺃﺩﺭكت ﺍلﺩَؿ ﺍلهتقﺩهة ﺃٌهٓة ﺍلبحﺙ ﺍلعمهْ َعﻅػن ﺍلػﺩَﺭ ﺍلػﺫّ ٓﺅٓػﺩي فػْﺍلتقﺩن َﺍلتىهٓة ﺃَلتً
ﺍلﻜثٓﺭ هوﺍالٌتهان َ ،قػﺩهﺕ لػً كؿ هػا ٓحتاجػً هػو هتﻁمبػاﺕ كوىً ٓهثؿ ﺍلﺩعاهػة ﺍألساسػٓة
كىا ﺃساسٓاﹰ هو ﺃﺭكاو ﺍلهعﺭفة ﺍإلىػساىٓة ٌَ ،ػَﺍلػسهة ﺍلباﺭﺯﺓ لمعصﺭ
لالقتػصاﺩ َﺍلتﻁَﺭَ ،ﺭ ﹰ
ﺍلحﺩٓﺙ (ﺍلبَﺭﺍﺩّ ،4113،ﺹ.)11
اف اإلىفاؽ عمِ البحث العمهْ ٓعتبر هعٓار تقدـ و تطور الهجتهعات  ،ذلؾ أف أٌهٓة
البحث العمهْ تتحقؽ فْ اإلىفاؽ الكبٓر عمًٓ والصرؼ دوف أي تعقٓدات واجراءات تقتؿ البحث
ذاتً (.هآو ،4112 ،ص.)1
لقد اشارت الدراسات الِ اف ىسبة اإلىفاؽ عمِ البحث العمهْ فْ الدوؿ الهتقدهة
بمغت حوالْ  %4,1هف هجهؿ دخمٍا الوطىْ  ،ففْ الوالٓات الهتحدة وحدٌا تىفؽ سىوٓاً عمِ
البحث العمهْ أكثر هف  146بمٓوف دوالر ،ثـ الٓاباف  111بمٓوف دوالر .ثـ ألهاىٓا ،فرىسا،
برٓطاىٓا ،إٓطالٓا ،كىدا ،لٓكوف هجهوع ها تىفقً ٌذي الدوؿ أكثر هف  241بمٓوف دوالر .اها الدوؿ
األوروبٓة كاىت السوٓد  ،%2.45فىمىدا  ،%1.31الداىهارؾ  ،%4.4ثـ بولىدا بىسبة .%1.37
اها كورٓا الجىوبٓة فكاىت الىسبة  %3هف الىاتج القوهْ .كذلؾ الصٓف ها ٓقرب هف  114همٓار
413

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
دوالر .وٓعهؿ فْ هؤسسات البحث العمهْ فْ العالـ ها ٓقارب  1,2همٓوف باحث ،وٓكمؼ كؿ
باحث هىٍـ حوالْ  163ألؼ دوالر فْ السىة .بٓىها إىفاؽ الدوؿ العربٓة عمِ البحث العمهْ فقد
كاف  313همٓوف دوالر ،حٓث تشٓر الىسب الهئوٓة لالىفاؽ هف الىاتج الهحمْ كاألتْ :اإلهارات
 ،%1.4والكوٓت  ،%1.4واألردف  ،%1.1وتوىس  ،%1.1وسورٓا  ،%1.4وهصر .%1.4
كها أف جهمة الباحثٓف فْ الوطف العربْ ٌـ أقؿ هف  14ألؼ باحث فْ الوقت الذي تصؿ فًٓ
الىسبة فْ الغرب إلِ  2311باحث لكؿ همٓوف شخص (الحارثْ ،4111 ،ص.)1
فهف ٌىا جاءت الحاجة الِ ٌذا البحث ،لتسمٓط ضوء عمِ واقع البحث العمهْ
ووسائؿ الىٍوض بهستوى جودتً فْ وسط الكـ الٍائؿ هف اإلىجازات العمهٓة فْ هختمؼ
هجاالت الحٓاة التْ ٓشٍدٌا عالـ الٓوـ ،وٓحاوؿ البحث الحالْ االجابة عمِ السؤاؿ التالْ:
هاىي سبل النيوض بهستوى جودة البحث العمهي و تطوير آلياتو ؟
أىهية البحث:
ىحف فْ حاجة دائهة لمبحث العمهْ لمتخطٓط لحٓاة أفضؿ ،ولهواجٍة كافة
الهشكالت التْ تعترض طرٓؽ التقدـ والرقْ ،والحاجة لمبحث العمهْ ال تقتصر عمِ هجاؿ
هعٓف هف هجاالت الهعرفة ولكىٍا تشهؿ كافة الهجاالت ،كالتربٓة وعمـ الىفس ،والطب والٍىدسة،
والرٓاضٓات الخ .فالبحث العمهْ ٓتىاوؿ العموـ فْ هجهوعٍا ،وٓستىد إلِ أسالٓب وهىاٌج فْ
تقصًٓ لحقائؽ الهعرفة (الٍآشة ،4111 ،هوقع االىترىٓت(.
أف البحث العمهْ ٓولد ىتٓجة لحب االستطالع ،وٓغذًٓ الشوؽ العهٓؽ لهعرفة الحقٓقة
وتحسٓف الوسائؿ التْ تعالج بٍا هختمؼ القضآا ،والبحث الىفسْ والتربوي ٌو طرح جدٓد
لهشكمة قدٓهة أو وعْ حدٓث بهشكمة جدٓدة هرتبطة بظرؼ هحدد داخؿ هجرى تطور الظاٌرة.
كها أىً ابتكار لطرٓقة وأدوات جدٓدة (الشرع والزعبْ  ،4111،ص.)1177
ٓعد البحث العمهْ الِ جاىب أٌهٓة األٌداؼ الجاهعات االخرى ذروة سىاـ التعمٓـ
الجاهعْ ،وتجسد أٌهٓة ضهاف جودة البحوث العمهٓة هف خالؿ كوىٍا (تهثؿ ضرورة وطىٓة
وقوهٓة ولٓس ىوعا هف اإلىفاؽ الخدهْ لٓس لً هردود هادي همهوس ،تشكؿ األساس لجهٓع
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أىواع التىهٓة التكىولوجٓة واالقتصادٓة واالجتهاعٓة والسٓاسٓة والثقافٓة التْ ٓحتاجٍا البمد ،تعزٓز
حالة الرضا لدى الجٍات التْ تقوهوف بتهوٓؿ األبحاث العمهٓة بصورة هباشرة أو ﻏٓر هباشرة
(الطائْ  ،4114،ص.)111
تكهف اٌهٓة امبحَﺙ العمهٓة بالىسبة لﻸفﺭﺍﺩ َﺍلهجتهعاﺕ كوىٍا تبحﺙ قضآا هٍهة
ٓعاىْ هىٍػا ﺍلهجتهع فْ هجاالﺕ حٓاتً ﺍلتعمٓهٓة َ ﺍلمغَٓة َ ﺍالجتهاعٓة َ ،تسمﻁ تمﻙ ﺍلبحػَﺙ
الضوء عمِ جَﺍىﺏ هو حٓاﺓ ﺍألفﺭﺍﺩ َﺍلهجتهع َ تىبً عمِ ﺃٌهٓتٍا ﺃَ حػساسٓتٍا َ ،تجٓػﺏ
عمػِ تساﺅالتً َ ،تشبع هَٓلًَ ،تﻁَﺭ قﺩﺭﺍتً َ ،تصقؿ هَﺍٌبً ،بػؿ ﺃو تﻁػَﺭ
ﺍلهجتهعػاﺕﺍلحﺩٓثة هﺭٌَو بتﻁَﺭ بحَثٍا َهﺩُ قﺩﺭتٍا عمِ ﺭقْ ﺍلفﺭﺩ َ حؿ هشﻜالﺕ
ﺍلهجتهع (الكبٓسْ والراوي  ،4111،ص.)4
إف االٌتهاـ بالبحث العمهْ فْ هجتهعاتىا العربٓة الزاؿ فْ حاجة إلِ هزٓد هف الدعـ
واالٌتهاـ ،وٌذا األهر ال تكفْ فًٓ الدولة وحدٌا ولكف وجب توحٓد الجٍود وتكثٓفٍا وفرض
اجتٍاد عمِ الباحثٓف فْ هختمؼ الهجاالت لمتضحٓة قمٓالً فْ سبٓؿ البحث العمهْ  ،واالٌتهاـ
بإىجازاتٍـ وتطوٓرٌا لتكوف فْ هتىاوؿ الجهٓع واإلىساىٓة جهعاء .لذلؾ حاف الوقت لالٌتهاـ بٍذا
العىصر الهٍـ وعدـ السهاح بهزٓد هف الىزٓؼ لﻸدهغة العربٓة التْ تٍاجر بأالؼ ،لٓستفاد
هىٍا فْ الخارج ووضع استراتٓجٓات حقٓقٓة هبىٓة عمِ إرادة سٓاسٓة صادقة تحهْ ٌذا العقؿ
العربْ ،وتحهْ إىتاجً العمهْ وتوجً كؿ الطاقات لتىهٓة البمداف العربٓة وتطوٓرٌا عوض
صرؼ آالؼ الدوالرات عمِ طاقات أجىبٓة ٓكوف فٍٓا هستوى الباحثٓف العرب ال ٓقؿ عىً أو
أفضؿ هىٍـ فْ الكثٓر هف األحٓاف( بوعهاهة  ،4114 ،هوقع االىترىٓت).
هها تقدـ تبرز االٌهٓة الكبرى لمبحث العمهْ  ،كوىً ٓهثؿ وجود األهـ ودٓهوهة
حٓاتٍا وتقدهٍا الحضاري ،وٌو الهٓداف الشاهؿ لجهٓع هىاحْ الحٓاة  ،وفْ ضوء ها ذكر اعالي
تبرز اٌهٓة البحث الحالْ  ،فْ تحدٓد سبؿ الىٍوض بهستوى جودة البحث العمهْ وتطوٓر
الٓاتً  ،هف اجؿ تهكٓف الهعىٓٓف فْ هجاؿ تطوٓر البحوث العمهٓة هف االرتقاء بواقع البحث
العمهْ فْ كافة الهؤسسات التربوٓة والتعمٓهٓة والهراكز البحثٓة.
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ىدف البحثٌ :دؼ البحث الِ التعرؼ عمِ سبؿ الىٍوض بهستوى جودة البحث العمهْ
وتطوٓر الٓاتً.
حدود البحث :اقتصر البحث عمِ الهصادر العمهٓة والدراسات السابقة واوراؽ العهؿ الهقدهة فْ
الهؤتهرات التْ تىاولت سبؿ الىٍوض بواقع البحث العمهْ وتطوٓر آلٓاتً.
تحديد الهصطمحات:
 .1البحث العمهي : Scientific Research
ٓعرؼ باىً "عهؿ هىظـ ٓبحث عف العالقات الهتبادلة بٓف الظواٌر واألحداث والهتغٓ ارت
الهختمفة ،وذلؾ هف خالؿ فكر وجٍد عمهْ ذي طبٓعة هىٍجٓةٍٓ ،دؼ إلِ اكتشاؼ
هعارؼ جدٓدة ،والتأكد هف صحتٍا وتحمٓؿ العالقات بٓف الحقائؽ والهتغٓ ارت الهختمفة
التْ تٍـ اإلىساف فْ شتِ الهجاالت ،وكذا إٓجاد حموؿ الهشكالت التْ تواجًٍ،
واكتشاؼ الحقائؽ هف خالؿ تحمٓؿ الهعموهات الدقٓقة والشواٌد الهتاحة واألدلة والحقائؽ
فْ إطار قواىٓف عاهة لٍا هىاٌجٍا الواضحة ،فالبحث العمهْ وسٓمة لتحقٓؽ األٌداؼ
بطرٓقة هىظهة ولٓس ﻏآة فْ حد ذاتً"( .السٓد  ،4111،ص.)4
 .4سبل النيوض بهستوى جودة البحث العمهي:
ٌْ "هجهوعة هف الخطوات العمهٓة والعهمٓة التْ تساعد فْ التغمب عمِ صعوبات
البحث العمهْ والىٍوض بواقعً وتطوٓر آلٓاتً" .
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
اوالً :البحث العمهي كدالة حضارية:

ٓعد البحث العمهْ دالة حضارٓة لمهجتهعات الهعاصرة  ،واحد الهؤشرات الٍاهة فْ

تقدهٍا (الجرجاوي وحهاد ،4113 ،ص ، )2كوىً ٓعتبر أٌـ خطوة ٓهكف اف تحقؽ ذلؾ التقدـ
والتطور  ،بأعتباري الهحرؾ الرئٓسْ الذي ٓدرس الظواٌر الطبٓعٓة أو االجتهاعٓة دراسة هىظهة
وعمهٓة ٓ ،قوـ هف خاللٍا بهحاولة فٍهٍا كها ٌْ فْ الواقع هع اعطاء صٓاﻏة عمهٓة لمتىبؤ
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والفرض العمهْ هها ٓتٓﺢ الفرصة لضبط الهشكمة واقتراح حموؿ لٍا  ،و ٌذا ها تشٍدي هعظـ
الهجتهعات اله تطورة هف حٓث اعطاء األٌهٓة البالغة لمبحث العمهْ  ،وصرؼ أهواؿ باٌظة
قصد االستثهار االٓجابْ فْ الهوارد البشرٓة هها ٓعود بالفائدة عمِ كؿ القطاعات االخرى (
طارؽ  ، 4114 ،ص.)1
ثانياً :البحث العمهي والجودة:

هف اجؿ رفع هستوى جودة البحث العمهْ ،ال بد هف التعرؼ عمِ هشكالتً التْ تعٓقً

لهعالجتٍا ،الِ جاىب تطوٓر وتحدٓث البحث العمهْ لضهاف جودتً وفؽ الهعآٓر الدولٓة.
 .1هشكالت البحث العمهي :ىبٓف ادىاي اٌـ الدراسات السابقة التْ تىاولت هشكالت
وهعوقات البحث العمهْ وكها ٓمْ:
ت

نتائج الد ارسة

الباحث/السنة/عنوان
الدراسة

1

كنعان()2001

ان هعوقات البحث العمهي تتمخص بـ (ضعؼ دعـ البحوث،

البحث العمهي في كميات قمة الهراجع الحدٓثة،ضعؼ التعاوف بٓف الجاهعة والجٍات

التربية بالجاهعات العربية الهستفٓدة هف البحث العمهْ ،قمة الهوفدٓف لمدوؿ الهتقدهة،
2

ووسائل تطويره

وتشدد هحكهْ البحوث)(كىعاف ،4111،ص.)3

الجرجاوي وحهاد

ىناك هعوقات في الىواحْ اإلدارٓة والهادٓة تواجً الباحث

()2005
هعوقات البحث العمهي

الجاهعْ (الجرجاوي وحهاد ،4113 ،ص.)2

في جاهعة القدس ودور
الجاهعة في تطويرة
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3

العهايرة والسرابي
()2008
البحث العمهي لدى
اعضاء ىيئة التدريس
بجاهعة االسراء الخاصة
(هعوقاتو وهقترحات

أكثر الهعوقات حدة ىي :قمة التعاوف هع الجاهعات والجٍات
الهستفٓدة  ،قمة الحوافز والهكافات الهادٓة لمباحثٓف ،ضٓؽ
الوقت الكافْ الجراء البحوث العمهٓة ،ىقص التهوٓؿ الكافْ
لدعـ البحوث العمهٓة،ىقص الهصادر العمهٓة(العهآرة
والسرابْ ،4116 ،ص.)142

تطويره)
4

الفتمي ()2008
الهعوقات التي تواجو
الباحث في الجاهعات
العراقية

5

ان العواهل الهتصمة بالدعم الهالي ،تعد هف أكثر الهعوقات
التْ تواجً الباحث الجاهعْ ،وقد اوصت الى ضرورة زيادة
هكافأة التدريسي والهقوم العمهي (الفتمْ ،4116 ،ص
.)424

هحهد ( )2012تحقيق

توصمت الندوة العمهية التخصصية الى ان اىم هعوقات

صحفي حول الندوة

البحث العمهي ىي  :عدـ تخصٓص اإلهكاىٓات الهادٓة،

العمهية التخصصية

افتقار األستاذ الجاهعْ إلِ ابسط الوسائؿ التْ ٓهكف اف

البحث والتطوير في

حدٓثة فْ هجاؿ اختصاصً ،وعدـ تقدٓـ الدعـ الهادي

االولى التي اقاهتيا دائرة تدفعً إلِ البحث العمهْ هف وسائؿ حدٓثة هتطورة ،وهصادر
جاهعة ديالى تحت
شعار (البحث العمهي
ركيزة األهم في التطور
واالرتقاء نحو األهام)
لمعام .2012

الكافْ لً لمهشاركة فْ الهؤتهرات العمهٓة العالهٓة ،ضعؼ
العالقة بٓف الجاهعات والهجتهع ،تسوٓؽ البحوث العمهٓة
ٓصرؼ عمِ البحث هف الىاحٓة الهادٓة والهعىوٓة وبعدٌا
ىتائج البحث ال تستثهر فْ هٓادٓف الهجتهع وال تترجـ بفاعمٓة
لمهجتهع (هحهد ،4114 ،ص.)1
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شكري ( )2016
البحث العمهي العربي
واقع هأزوم ينتظر
االنفراج

وهن العقبات التي تواجو البحث العمهي  ،خسارة الدوؿ
العربٓة الفادحة هف ٌجرة العقوؿ ،ضعؼ القدرة عمِ تسوٓؽ
ىتائج البحوث ،وعدـ توجًٓ البحوث إلِ الهجاالت التطبٓقٓة،
فضال عف عدـ تشجٓع االبتكار واالختراع .وضعؼ اٌتهاـ
القطاع الخاص وعدـ إسٍاهً فْ تطوٓر البحث العمهْ ،إذ
لـ تتجاوز ىسبة إسٍاـ القطاع الخاص فْ العالـ العربْ
 %11هف إجهالْ اإلىفاؽ الكمْ عمِ أىشطة البحث
والتطوٓر هقارىة بػ  %61فْ الٓاباف وىحو  %51فْ ألهاىٓا
وىحو  %31فْ الوالٓات الهتحدة وبقٓة الدوؿ الصىاعٓة(
شكري ،4114 ،هوقع االىترىٓت).

وهن اجل زيادة اآلفاق الهستقبمية لمتعاون العربي في حل هشكالت البحث العمهي ،
أشار تقرير التنهية اإلنسانية العربية الِ برىاهج جاد إلصالح جذري لالرتقاء فْ البحث
العمهْ  ،حيث اكد عمى ضرورة سعي البمداف العربٓة إلِ اتباع االهور التالٓة(عبد
الهعطْ،4111،ص:)132
 .1ضرورة تشجٓع هراكز البحث والتطوٓر ،وبٓوت الخبرة العربٓة عمِ تقدٓـ خدهات هتهٓزة
تهاثؿ تمؾ التْ تستعٓف بٍا الدوؿ العربٓة هف هؤسسات البحث والخبرة فْ البمداف
الهصىعة.
 .4التعجٓؿ بخضوع الهىتجات العربٓة لمهواصفات الهعٓارٓة ،ولمرقابة عمِ الجودة حتِ
تكوف قادرة عمِ الهىافسة فْ السوؽ الدولٓة.
 .1العهؿ عمِ إىشاء وتقوٓة هختمؼ أشكاؿ الترابط عبر البمداف العربٓة فْ جهٓع هجاالت
البحث العمهْ والتطوٓر التقاىْ ،خاصة بتوظٓؼ تقاىات الهعموهات واالتصاؿ الحدٓثة.
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 .2التركٓز فْ التطوٓر التقاىْ عمِ هجاالت تحتاجٍا الهىطقة  ،هثؿ تقاىات الىفط والغاز
وهشتقاتٍها ،وتقاىات الهعموهات واالتصاؿ ،وهصادر الطاقة الهتجددة ،هثؿ الطاقة
الشهسٓة والرٓاح ،وتحمٓة الهٓاي.
 .3إقاهة " هراكز تهٓز" فْ هجاالت البحث والتطوٓر التقاىْ تتوزع فْ عهوـ البمداف العربٓة
وفقا لالحتٓاجات أو الهزآا الىسبٓة.
ثالثاً .وسائل النيوض بهستوى جودة البحث العمهي وتطوير آلياتو :
أ .اشارت دراسة العهايرة ( )2005الِ هجهوعة هف الهؤشرات التْ ٌْ بهثابة وضع
السبؿ والهقترحات لمتغمب عمِ ٌذي الصعوبات والىٍوض بواقع البحث العمهْ
(هحسف ،4111،ص:.)445
ت

الهؤشرات

1

زٓادة الهٓزاىٓات الهخصصة لمبحوث العمهٓة خاصة الهتعمقة بالجاىب األكادٓهْ والتقىْ
وتسٍٓؿ إجراءات الصرؼ بها ٓوجد الهروىة الكافٓة لتهوٓؿ البحوث وصٓاىة األجٍزة
وتأهٓف الهعدات واألجٍزة وذلؾ بإٓجاد لوائﺢ خاصة بهراكز البحوث الجاهعٓة.

4

توفٓر وتطوٓر ورش عهؿ والهعدات والهختبرات واألجٍزة العمهٓة وﻏٓرٌا هف اإلهكاىٓات
والطاقات العمهٓة والتكىولوجٓة فْ هؤسسات التعمٓـ العالْ بها ٓخدـ البحث العمهْ.

1

وضع تصور عاـ لخطط البحث العمهْ بالجاهعات عمِ هستوى األقساـ والكمٓات وفقاً

لالحتٓاجات والهتطمبات التْ تتطمبٍا الهؤسسات االقتصادٓة واالجتهاعٓة والتربوٓة،
ووضع تصور عاـ لمتعاوف بٓف الجاهعات وكمٓاتٍا وهؤسسات التىهٓة االقتصادٓة
واالجتهاعٓة.
2

إهداد الجاهعات باألجٍزة والهعدات والهختبرات الهتقدهة بها ٓساعد الباحثٓف عمِ
الىٍوض بهٍاهٍـ ووضع خطة اإلعداد وهراكز البحوث والكمٓات بالهصادر والدورٓات
العمهٓة واألبحاث التْ تمقِ بالىدوات العمهٓة ،وتخصٓص جٍة أو إدارة تتولِ ذلؾ
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وربط هراكز البحوث بشبكات قواعد الهعموهات الدولٓة لمعهؿ عمِ تشجٓع األبحاث
العمهٓة الهتهٓزة.
3

تدرٓب قٓادات فاعمة وكفوءة لتسٓٓر إدارة هؤسسات البحث العمهْ.

4

خمؽ أجواء هىاخٓة عمهٓة هوائهة وآجابٓة لتىهٓة القابمٓات االبتكارٓة واإلبداعٓة
التدرٓسٓف.

5

وضع ىظـ وهعآٓر أساسٓة لمتقٓٓـ استىاداً الِ الهعآٓر العالهٓة.

6

هراجعة وتقٓٓـ استراتٓجٓة البحث العمهْ بصورة دورٓة وهستهرة.

7

تحقٓؽ الهوازىة بٓف الهٍهات واألعهاؿ التدرٓسٓة والهٍاـ البحثٓة لمتدرٓسٓٓف.

11

اعتهاد هوضوع التفرغ العمهْ الذي ٓهكف التدرٓسٓٓف هف هواكبة بحوثٍـ العمهٓة.

11

زٓادة الروابط بٓف هؤسسات التعمٓـ العالْ وهراكز التفوؽ العالهْ فْ جهٓع أىحاء
العالـ.

14

تطوٓر العدٓد هف الكفاءات هف خالؿ البحوث الهشتركة الفاعمة ،حٓث تجد بأف هعظـ
البحوث فْ الدوؿ الهتقدهة الصىاعٓة تستىد عمِ العهؿ الجهاعْ كفرٓؽ هتصؿ.

11

خمؽ جٓؿ هف الباحثٓف الجدد وذلؾ هف خالؿ إشراكٍـ هع هف سبقوٌـ فْ هجاؿ البحث
العمهْ لٓتـ بعد ذلؾ تشكٓؿ فرؽ بحثٓة هتهكىة عمِ إىتاج بحوث عمهٓة رصٓىة
وهتهٓزة.
ب .توصمت دراسة هحسن عام ( )2011الِ هجهوعة هف التوصٓات التْ ٌْ بهثابة
حموؿ لمتغمب عمِ ٌذي الصعوبات والىٍوض بواقع البحث العمهْ وٌْ:

 .1تاسٓس واىشاء هجمس اعمِ لمبحث العمهْ فْ القطر وٓكوف هرتبط باعمِ هستوى فْ
الدولة.
 .4آجاد سبؿ الهعالجة لمدعـ الهادي والهعىوي لتىشٓط حركة البحث العمهْ فْ كؿ
قطاعات التعمٓـ فْ جاهعاتىا والجاهعات العربٓة والعالهٓة هف خالؿ تبادؿ الخبرات
العمهٓة والبحثٓة و الفىٓة.
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 .1زٓادة الهٓزاىٓات الهخصصة لمبحث العمهْ بشكؿ عاـ وتسٍٓؿ اإلجراءات اإلدارٓة فْ
الهخصصات الالزهة لتهوٓؿ االبحاث العمهٓة.
 .2وضع تصور عاـ لخطط البحث العمهْ بالجاهعة وعمِ هستوى االقساـ والكمٓات وفقا
لالحتٓاجات التْ تتطمبٍا فْ كافة الهؤسسات.
 .3دعـ البحوث والباحثٓف هف خالؿ الهىﺢ والٍبات والجوائز العمهٓة التْ تزٓد وتعزز هف
عهؿ البحث العمهْ.
 .4اهداد الجاهعات باالجٍزة العمهٓة الهتقدهة بها ٓساعد الباحثٓف عمِ الىٍوض بهٍاهٍـ و
وضع خطة الهداد هراكز البحوث والكمٓات بالكتب والدورٓات العمهٓة واالبحاث التْ
تمقِ فْ الىدوات العمهٓة.
 .5تخصٓص جٍة او إدارة تتولِ ربط هراكز البحوث بشبكات قواعد الهعموهات الدولٓة و
العهؿ عمِ تشجٓع االبحاث العمهٓة الهتهٓزة فْ هجاؿ الىشر والطباعة(هحسف،4111،
ص.)455
االستنتاج:
هف خالؿ االطالع عمِ الدراسات السابقة الهذكورة اعالي بشكؿ تفصٓمْ ،استطعىا
تحدٓد اٌـ السبؿ التْ تساعد فْ الىٍوض بهستوى جودة البحث العمهْ وتطوٓر الٓاتً  ،وذلؾ
هف خالؿ تصىٓفٍا حسب عدد هف الهجاالت التْ تىاولتٍا ٌذي الدراسات كها ٓمْ:
الهجال
اوالً.
الناحية الهادية

ت

الهشكالت

1

زٓادة التهوٓؿ الكافْ لدعـ البحوث العمهٓة.

4

زٓادة الدعـ الهادي لمبحث فْ الهؤسسات الهستفٓدة هف البحث العمهْ.

1

هكافأة الباحث عمِ جٍودي والىتائج التْ ٓتوصؿ إلٍٓا.

2

زٓادة االجور التْ تهىﺢ لمخبراء ،كْ تىعكس عمِ سرعة تقٓٓـ البحوث.

3

توفٓر االجٍزة والهستمزهات التْ ٓتطمبٍا البحث العمهْ.

4

هساعدة الباحث بتكالٓؼ اجراء البحوث )ورؽ ،طبع ،الىشر).
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ثانياً.

البيئة الجاهعية
تتضهن الفرق
البحثية (الباحثين
أنفسيم)  +ظروف
العهل

5

الدعـ الهادي لمباحثٓف لمهشاركة فْ الهؤتهرات العمهٓة العالهٓة.

6

تغطٓة هتطمبات اىتقاؿ الباحث عىد إجراء بحثً.

1

زٓادة التعاوف بٓف الجاهعة والجٍات الهعىٓة الهستفٓدة هف البحث العمهْ.

4

تعزٓز العالقة بٓف الجاهعات والهجتهع.

1

تطبٓؽ خطة هركزٓة لمبحوث العمهٓة عمِ هستوى الجاهعات والكمٓات.

2

تٍٓئة الهىاخ العمهْ الهىاسب لمبحث العمهْ.

3

زٓادة عدد الهوفدٓف لمدوؿ الهتقدهة فْ البحث العمهْ.

4

تَﺍفﺭ هجاؿ ﺍَ صﺭﻑ معهؿ بحَﺙ هشتﺭكة هع ﺩَؿ عﺭبٓة.

5

توفٓر الخدهات الحاسوبٓة التْ تسٍـ فْ البحث العمهْ الجاهعة داخؿ.

6

تعزٓز رﻏبة الكادر التدرٓسْ القٓاـ بالبحث وتفضٓمً التدرٓس عمِ البحث.

7

تشجٓع االساتذة فْ الجاهعة عمِ البحث الهشترؾ.

 11زٓادة ساعات التفرغ العمهْ لمتدرٓسْ الجراء البحوث.
 11تىهٓة الهٍارات البحثٓة لدى عضو ٌٓئة التدرٓس.
 14تىهٓة هٍارة استخداـ الحاسبة االلكتروىٓة.
 11تهكٓف الباحثٓف هو ﺍلمغة ﺍالىﻜمٓﺯٓة كْ ال ٓقﻑ حائؿ لمىشﺭ فْ هجالﺕ
عالهٓة.
 12االلهاـ الكافْ بمغة اجىبٓة حٓة لمرجوع الِ الهصادر االساسٓة.
 13زٓادة ﺍلَعْ لدى الهسؤولٓف فػْ تىػشٓﻁ ﺍلبحػﺙ العمهْبها ٓقَﺩ هو فَﺍئﺩ.
 14زٓادة الهتابعة هو ﺍلﻜمٓة َﺍلجاهعة عمِ ﺍالىتاﺝ ﺍلعمهْ لمتﺩﺭٓسْ.
 15توفٓر هجالت لىشر دراسات وابحاث الطمبة الجاهعٓٓف.
 16تقدٓـ تسٍٓالت هف قبؿ الهكتبات لمباحثٓو.
 17دعـ هكتبة الجاهعة بالهصادر العمهٓة الحدٓثة .
 41االستفادة هف ىتائج البحث فْ الههارسة التربوٓة.
 41تسوٓؽ البحوث العمهٓة واستثهارٌا فْ هٓادٓف الهجتهع وترجهتٍا بفاعمٓة
لمهجتهع.
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ثالثاً.

اجراءات النشر
والتقويم

1

تسٍٓؿ ﺇجراءﺍﺕ ﺍلىشﺭ فْ ﺍلهجالﺕ ﺍلهحﻜهة.

4

تقوٓـ البحوث هف قبؿ هقوهٓف هف ذوي االختصاص.

1

التزاـ الهقوهٓف بالهوضوعٓة فْ تقوٓـ البحوث.

2

التاكٓد عمِ ىزاٌة تحكٓـ البحث واجراءاتً.

3

هروىة الهحكهٓف العمهٓة فْ تقوٓـ البحوث.

4

توافر قاعدة بٓاىات تساعد الباحثٓف فْ اىجاز بحوثٍـ العمهٓة.

5

اتاحة الوقت الكافْ الجراء البحوث العمهٓة.

6

تىظٓـ اجراءات ىشر البحوث فْ الهجالت الهحمٓة.

7

تقمٓص الهدة التْ ٓستغرقٍا تقوٓـ البحوث.

 11زٓادة عدد الهجالت الهحكهة الهتخصصة.
 11تكاهؿ البحث العمهْ هع الهجاؿ التطبٓقْ.
 14تىهٓة خبرة التدرٓسٓٓف بإجراء البحوث.
 11االفادة هف جمسات البحث العمهْ (السٓهىار).
 12زٓادة الكوادر البشرٓة الهدربة عمِ البحث.
 13تشجٓع الباحثٓف لتشكٓؿ فرؽ بحثٓة هتكاهمة.
التوصياتٓ :وصْ البحث الحالْ بها ٓمْ:
 .1اعته اد السبؿ التْ حددٌا البحث الحالْ فْ عهمٓة االرتقاء بواقع البحث العمهْ وتطوٓر
آلٓاتً.
 .4السعْ الجاد فْ توجًٓ البحوث العمهٓة لحؿ هشكالت الهجتهع ،وجعؿ اٌداؼ ٌذي
البحوث تصب فْ خدهتً وتطوٓري.
 .1تشجٓع الباحثٓف الجراء بحوث جهاعٓة تدرس هشكالت الهجتهع الواقعٓة وباش ارؼ كوادر
تدرٓسٓة
تتهتع بالقاب عمهٓة وذات خبرة هف اجؿ تقدٓـ االرشادات الكفٓمة باجراءات دراسة ٌكذا
هشكالت.
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 .2تاسٓس هركز لمبحوث العمهٓة فْ كؿ جاهعة عراقٓة ،لمقٓاـ بكؿ الدراسات ضهف الجاهعة
هع التىسٓؽ هع هراكز البحوث ضهف الجاهعات االخرى.
 .3تطوٓر الكوادر البحثٓة العراقٓة هف خالؿ فتﺢ قىوات اتصاؿ بالجاهعات العالهٓة وهراكز
البحوث.
 .4زٓادة الوعْ اعالهٓاً بأٌهٓة البحث العمهْ فْ دراسة هشكالت الهجتهع هع تشجٓع
الباحثٓف هف

كوادر تدرٓسٓة وطمبة عمِ اجراء البحوث العمهٓة.
 .5اعداد دلٓؿ بالبحث العمهْ لكؿ هجاؿ هف هجاالتًٓ ،تضهف الهواضٓع ذات األولوٓة فْ
البحث،
كهرجع لمباحثٓف.
 .6التاكٓد عمِ القطاع الخاص باالٌتهاـ ودعـ البحث العمهْ  ،و االستفادة هف ىتائج
البحوث التطبٓقٓة بها ٓخدـ سوؽ العهؿ .

الهقترحات :القٓاـ بالدراسات التالٓة:
 .1دور الجاهعة فْ دعـ البحث العمهْ.
 .4تقٓٓـ اداء االستاذ الجاهعْ فْ هجاؿ البحث العمهْ.
 .1التوافؽ الهٍىْ وعالقتً باالىتاج العمهْ لدى اساتذة الجاهعة.
الهصادر:
 .1ﺍلبَﺍﺭﺩّ ،فٓصؿ بو عبﺩ ﺍﷲ ( :)4113هعًقاﺕ ﺍلبحﺙ ﺍلعمهـي فـي هجـال ﺍلعمـًن
ﺍإلﺩﺍﺭيـة ،بحﺙ هٓﺩﺍىْ عمِ ﺃعضاء ٌٓئة ﺍلتﺩﺭٓﺱ فػْ ﺍلجاهعػاﺕ ﺍلػسعَﺩٓة ،هﺭكز
ﺍلبحػَﺙ ،ﺍلﺭٓاﺽ.
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 .4بوعهاهة  ،العربْ(  :)4114واقع البحث العمهي في الوطن العربي :رىانات
االىترىٓت،
هوقع
وتطمعات،
page.php?post_alias

http://www.thewhatnews.net/post-

 .1الحارثْ ،فٍد العرابْ( :)4111ازهة البحث العمهي والتنهية ،هركز اسبار لمدراسات
والبحوث

واالعالـhttp://www.asbar.com//ar/monthly- .

issues/994.article.htm
 .2الجرجاوي ،زٓاد عمْ وحهاد ،شرٓؼ عمْ( :)4113هعوقات البحث العمهي في جاهعة
القدس الهفتوحة ودور الجاهعة في تطويرة ،ىدوة واقع البحث العمهْ وآفاؽ تطوٓري فْ
جاهعة القدس الهفتوحة ،راـ اﷲ.
 .3السيد ،هنى توكل ( :)2013جودة البحث العمهي (أداء-أرتقاء) ،ورشة عهؿ هقدهة
الِ وحدة البحث العمهْ والدراسمت العمٓا بكمٓة التربٓة بالزلفِ فْ ٓوـ البحث العمهْ،
جاهعة الهجهعة  ،السعودٓة.
 .4الشرع ،ابرآٌـ والزعبْ ،طالؿ ( :)4111استقصاء هشكالت البحث التربوي التْ ٓعاىْ
هىٍا أعضاء ٌٓئة التدرٓس فْ كمٓات العموـ التربوٓة فْ الجاهعات األردىٓة الحكوهٓة،
هجمة دراسات العموم التربوية ،الهجمد ( ،)16همحؽ  ،2ص.1177
 .5شكري  ،هىِ (  :)4114البحث العمهي العربي ..واقع هأزوم ينتظر االنفراج  ،هوقع
االىترىٓت.
=http://www.thewhatnews.net/post-page.php?post_alias
 .6طارؽ ،بوحفص ( :)4114عوائؽ البحث الىفسْ فْ الهجتهع الجزائري ،أشغال الهمتقى
الوطني األول حول إشكالية العموم االجتهاعية في الجـزائر ،واقع وآفاق  8-7هارس،
الجزائر.
 .7الطائْ ،هحهد عبد حسٓف( :)4114ىحو استراتٓجٓة فاعمة لضهاف الجودة فْ البحث
العمهْ الوطف العربْ ،الهجمة العربٓة لضهاف جودة التعمٓـ الجاهعْ ،الهجمة العربية
لضهان جودة التعميم الجاهعي ،الهمجد الخاهس ،العدد(.)11
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.11عبد الهعطْ ،فرٓجات ﻏالب( :)4111ثقافة البحث العمهي ،دار الٓازوري لمىشر،
األردف.
.11العهآرة ،هحهد حسف والسرابْ ،سٍاـ هحهد ( :)4116البحث العمهْ لدى اعضاء
ٌٓئة التدرٓس بجاهعة االسراء الخاصة (هعوقاتً وهقترحات تطوٓري) ،هجمة جاهعة
دهشق ،الهجمد ( )42العدد الثاىْ ،ص.142
.14الفتمْ ،حسٓف ٌاشـ ( :)4116الهعوقات التْ تواجً الباحث فْ الجاهعات
العراقٓة ،هجمة القادسية في االداب والعموم التربوية ،العدد ( )2-1الهجمد ( ،)5ص
.424
.11الكبٓسْ ،عبد الواحد حهٓد والراوي ،عادؿ صالﺢ ( :)4111اإلىتاﺝ ﺍلعمهْ
ألعضاء ٌٓئة ﺍلتﺩﺭٓﺱ فْ جاهعة ﺍألىباﺭ هو ﺍلبحَﺙ ﺍلعمهٓة َهعَقاتً لمتخصصاﺕ
ﺍإلىساىٓة ،هﺆتهﺮ (إستﺮاتيجية البحﺚ العمهي في الﻮﻃﻦ العﺮبي) ،فْ جاهعة بغﺪاد،
كمٓة التﺮبٓة لمبىات لمفتﺮة16-14شباط.
 .12كىعاف ،أحهد ( :)4111البحث العمهْ فْ كمٓات التربٓة بالجاهعات العربٓة
ووسائؿ تطوٓري ،هجمة اتحاد الجاهعات العربية ،العدد( ،)16ص4.-3
وتطور
.13هآو ،عبد الهالؾ( :)4112اإلنفاق عمى البحث العمهي هعيار تقدُّم
ُّ

الهجتهعات ،صحٓفة الهؤتهر ،العدد  ،4761حزٓراف.
http://www.almutmar.com/index.php?id=201030453
 .14هحسف ،هىتٍِ عبدالزٌرة ( :)4111الصعوبات التْ تواجً البحث العمهْ فْ
جاهعة بغداد
هف وجٍة ىظر التدرٓسٓٓف ،هجمة البحوث التربوية والنفسية ،العدد ( ، )14ص
.445
.15هحهد ،ثائر عمواف( :)4114البحث العمهي في العراق والفجوة الحاصمة بين الباحث
والهجتهع ،تحقٓؽ صحفْ حوؿ هاجاء هف اراء االساتذة فْ الىدوة العمهٓة
التخصصٓة االولِ
التْ اقاهتٍا دائرة البحث والتطوٓر فْ جاهعة دٓالِ.
http://www.mracpc.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=140
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.16الٍآشة ،هحهود سالهة هحهود ( :)4111البحث العمهي في العموم التربوية
والنفسية واالجتهاعية ،الحوار الهتهدف.http://www.ahewar.org ،
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