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 معىقات انبحج انعهمي يف اجلامعات انعربية وسبم انتغهب عهيها

 الدكتور دمحم الجرايدة 

 األستاذ المشارك في اإلدارة التربوية 

 جامعة نزوى / سمطنة عمان 

 األستاذ ناصر السناني

 سمطنة عمان

العمسي محؾر االرتكاز في الجامعات، واحج الؾعائف الخئيدة ليا، وركشًا اساسيًا مؽ يعج البحث 

اركان تحقيق الخقي والخفالية لمسجتسعات اإلندانية، إضافة الى دوره السيؼ في تحقيق ابعاد 

التشسية السجتسعية الذاممة بكافة ابعادىا، مؽ خبلل دوره في إيجاد الحمؾل لمسذكبلت التي 

والبج مؽ القؾل ان البحث العمسي اصبح وعيفة رئيدة لمجامعات وجدءا ال يتجدأ مؽ تؾاجييا، 

رسالتيا العمسية، وعمى الخغؼ مؽ األىسية الكبيخة لمبحث العمسي،  إضافة الى ما تبحلو الجامعات 

العخبية مؽ جيؾد لبلرتقاء بجرورىا في البحث العمسي؛ فان ىحه الجيؾد ما زالت تؾاجو العجيج مؽ 

سعؾقات التي تحؾل دون بمؾغ التؾقعات السخجؾة مشيا، كسا اعيختو نتائج العجيج مؽ الجراسات ال

التي أجخيت في الؾطؽ العخبي ؛ لحا جاءت ىحه الؾرقة البحثية لتكذف عؽ معؾقات البحث 

 العمسي في الجامعات العخبية وسبل التغمب عمييا.



 

 

 

 

 

 

209 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانىن االول  16-17

 

ة السدتجامة ألي بمج مؽ البمجان، ومؽ خبللو  يعج التعميؼ ىؾ الخكيدة األساسية لمتشسية الذامم

تدتظيع الجول بشاء حزارتيا ومججىا، كسا أن االستثسار في التعميؼ يسثل أحج مغاىخ تكؾيؽ 

وتخاكؼ رأس السال البذخي الحي يعج مؽ ركائد االستجامة في التشسية البذخية في كافة مياديشيا. 

مية إلى مراف الجول الستقجمة باىتساميا بالتعميؼ وبفزل التعميؼ انتقمت مؽ مجسؾعة الجول الشا

واستثسارىا في العقؾل البذخية، وقج تجاوز التعميؼ تمػ السخحمة التي تتخح مؽ العمؼ سبيبل لمفكخ 

والثقافة والسعخفة بعيجة عؽ الستغيخات البيئية السحيظة والستظمبات االجتساعية الستججدة إلى 

سيام في متظمبات التشسية ىجف أساسية تدعى إلى تحكيقو. مخحمة تجعل مؽ خجمة السجتسع واال

وإذا كان التعميؼ ىؾ الؾسيمة األساسية لقؾة أي بمج وسبيل لتقجميا ورخاءىا ومحافغتيا عمى 

أوضاعيا االقترادية والدياسية والعدكخية؛ فالبحث العمسي ىؾ الحي يدتكذف حاجات السجتسع 

الحمؾل الرحيحة؛ فيؾ يعج مؽ أساسيات تظؾيخ العسمية ومذاكمو في كافة السجاالت، ويزع ليا 

التعميسية التعمسية  أن نؾلي البحث العمسي جل اىتسامشا وأن نؾعف نتائجو ونعسل عمى استثسارىا 

 استثسارا جيجة. ) السحياء(

يعج البحث العمسي الجعامة األساسية لتحقيق التظؾر العمسي والتكشؾلؾجي الحي يؤدي إلى تحقيق 

ر االقترادي واالجتساعي لكثيخ مؽ الجول، وحل السذاكل التي يؾاجييا السجتسع في التظؾ 

مختمف مشاحي الحياة. وعميو فأن الجول الستقجمة قج تظؾرت بفزل إدراكيا بأن وجؾدىا وكيانيا 

وتظؾرىا وقؾتيا مخىؾنة بسا تشجده في مجال البحث العمسي في كافة السياديؽ، فأخحت تخسؼ لحلػ 

تكيؼ السخاكد والسؤسدات البحثية، وتخصج االعتسادات السالية الكبيخة التي تذكل ندبة الخظط، و 
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ال يدتيان بيا في الشاتج القؾمي. إن مؾاكبة األمؼ الستحزخة في مجال البحث العمسي أصبح مؽ 

األىجاف التي تدعى إلى تحكيقيا بذكل مدتسخ. ومؽ ثؼ تعمق آماال كبيخة في تقجميا وتظؾرىا 

معاتيا والسخاكد البحثية التابعة ليا. وتعج الجامعات مخكد إشعاع عمسي ألي مجتسع مؽ عمى جا

السجتسعات تشاط بيا بذكل عام ثبلث وعائف رئيدة ىي: التعمؼ، البحث العمسي، خجمة 

السجتسع. ىحه الؾعائف ال تختمف باختبلف السكان أو الدمان وىي بسثابة محؾر االرتكاز الحي 

 وسياسات واستخاتيجيات وخظط عسل الجامعة.) خبلص( تجور حؾلو أىجاف

وقج أصبح البحث العمسي مؾردا ميسة لسداعجة مؤسدات التعميؼ العالي لتشؾيع مؾاردىا 

االقترادية واالعتساد عمى إمكاناتيا الحاتية في عل السشاقذة الكبيخة بيؽ مؤسدات التعميؼ العالي، 

استيخاد السعخفة واالستفادة مشيا وتظؾيخىا بسا يتؾاءم وىؾ ما يسكؽ أن يديؼ في التخكيد عمى 

وتؾجيات مجتسع السعخفة واحتياجاتو. وتكسؽ أىسية البحث العمسي في ضخورتو لجسيع مجاالت 

الحياة ومختمف القظاعات بحيث أصبحت االكتذافات العمسية الستتالية مكياسا لمتقجم والخقي 

يا إلى واقع عمسي إنتاجي. والؾقت السعاصخ يقؾم عمى لمجول التي تقؾم باالستفادة مشيا وتحؾيم

الثؾرة السعمؾماتية والتكشؾلؾجية الحجيثة، تتسايد الجول  التي تجعؼ البحث العمسي بالتقجم العمسي 

والسعخفي، وعميو يعج البحث العمسي ىؾ الجعامة األساسية لبلقتراد والتظؾر وذلػ مؽ خبلل 

لسثسخة التي تكفل التقجم وتحقق الخفاه لئلندان. واالىتسام الؾصؾل إلى السعخفة الستدارعة وا

بالبحث العمسي يعج مؽ الزخوريات لمتقجم العمسي ألي مجتسع، وليحا تتدابق الجول العغسى في 

امتبلك أكبخ قجر مؽ السؤسدات البحثية وتخريص أكبخ ميدانية لئلنفاق عمى البحث العمسي 
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ىحه الجول في عجد مؽ السجاالت والسياديؽ وتخرص لو الحي يذيج استثساره متدايجة مؽ قبل 

إمكانات مالية وتقشية وبذخية ىائمة باعتباره خيار استخاتيجية لسؾاجية عجدا مؽ التحجيات الكبخى 

 في بعجىا السحمي والجولي.) السحياء(

إن البحث العمسي ىؾ أحج أىؼ أسباب تقجم الجول وتظؾرىا في جسيع مشاحي االقترادية، 

جتساعية، والثقافية، فيؾ السرجر الخئيذ لمتشسية، ورفالية الذعؾب، لو أىسية كبيخة في واال

اقتراد الجول ويذكل ركشا أساسيا مؽ أركان السعخفة البذخية في كافة مياديشيا، وخجمة السجتسع 

باستسخار، وخيخ عبلج لمسذكبلت التي تؾاجو السجتسع. وليحا تأتي أىسيتو وضخورة الدعي إلى 

يؽ كل السدتمدمات في سبيل تظؾيخه، ودفع عجمتو في السدار الرحيح، وباإلضافة إلى ىحه تأم

الؾعائف لمبحث العمسي، فإنو يذسل أيزا إعجاد الباحثيؽ الستخرريؽ في كافة العمؾم  القادريؽ 

عمى مؾاصمة التؾصل إلى السعارف العمسية بأسمؾب عمسي، وىؾ ما يتسثل في مؾاصمة خمق 

ساتحة الجامعييؽ، والباحثيؽ، فالبحث العمسي يقؾم عمى تخبية القجرة عمى التفكيخ أجيال مؽ األ

 والسبلحغة العمسية، وىي كميا قجرات ال تتؾفخ إال بتؾفخ حت البحث والسعخفة. )فخج(

ويعج البحث العمسي معيارا حزاريا تقاس بو الجول في تقجميا. ونغخا التداع مجاالتو، فقج 

الستقجمة عمى رصج مبالغ كبيخة ألغخاض البحث العمسي وتظؾيخه. فالعمؼ عسجت ىحه الجول 

مرجر ميؼ  مؽ أسباب القؾة، إذا ال قؾة وال سيظخة ببل عمؼ وال معخفة، فسقجار التقجم العمسي 

والتكشؾلؾجي الحي يحققو أي مجتسع في مختمف السياديؽ تكؾن قؾتو ويتحجد وزنو الجولي. ولقج 
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بحث العمسي تعبيخا عؽ طسؾحات كثيخ مؽ الجول وتظمعاتيا السدتقبمية، أصبحت إستخاتيجية ال

وأصبح تقجميا يقاس بسقجار تقجميا العمسي والتكشؾلؾجي ويعج البحث العمسي نذاط إنداني ال 

غشى لذعب عشو، بو تتظؾر العمؾم وتتقجم األمؼ بؾاسظتو. واصبح ضخوريا لذتى أنؾاع العمؾم، 

والظبيعية والشغخية والتظبيكية، فبل يسكؽ ان تتظؾر الجول دون بحث وكل تخرراتيا، اإلندانية 

يتدؼ بالعمسية والسؾضؾعية، وتحقق ما يشبغي أن تحققو مؽ التقجم واالزدىار. فاألمؼ القجيسة 

بحثت في مذاكميا وسعت لعبلجيا، وعسمت عمى تظؾيخ حياتيا ودرء السخاطخ عشيا. واستسخت 

باستخجام البحث العمسي، حتى تسكشت مؽ غدو الفزاء، الذعؾب اآلن عمى نيج التظؾر 

وتسكشت مؽ صشع أحجث التقشيات في مجال التقشيات الحجيثة كالحاسؾب والشقل واالتراالت 

وخبلف ذلػ. وكل ىحا لؼ يكؽ ليتحقق دون المجؾء لمبحث العمسي بأساليبو العمسية الدميسة، وليحا 

وتيتؼ الجامعات بإجخاء البحؾث التظبيكية نغخا  نجه يعج وعيفة أساسية مؽ وعائف الجامعات،

الرتباط شيخة أي جامعة باألبحاث التي تشذخىا ىيئتيا التجريدية، وتسثل ىحه األبحاث عشرخا 

ىاما وحيؾيا في حياتيا كسؤسدة تعميسية أو عمسية أو فكخية، لحلػ تعج األبحاث مؽ أىؼ السقاييذ 

 سي والسعخفي ألعزاء ىيئة التجريذ.) السظيخي(لتقييؼ الجور الخيادي في السجاليؽ العم

وىؾ فكخ مشغؼ وخظؾات متكاممة يقؾم بيا الباحث او الباحثؾن لفحص عاىخة ما باتباع طخق 

عمسية محجدة وواضحة لسعايشتيا وتحميميا ، والتؾصل لشتائج قج تديؼ بذكل كبيخ في فيسيا 

ذ بججيج عمى الفكخ اإلنداني، ففي العرؾر وأثخائيا معخفيا، والبحث العمسي السشغؼ والستكامل لي

الؾسظى تخظت البذخية الحجود التقميجية لمتفكيخ، ووضعت أسذ السشيج لمبحث العمسي القائؼ 
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عمى السبلحغة والتجخيب، وأسذ التحميل الشؾعي والكسي لكياس الغؾاىخ، وتعاقبت االبتكارات 

نب آخخ فإن تذكل أسذ السعخفة عمى في الخياضيات والفمػ والفيدياء والظب وغيخىا. ومؽ جا

التمقيؽ والحذؾ، وغياب العقمية الججلية والتفكيخ اإلبجاعي واالستقرائي، وعجم تؾفخ وسائل أسذ 

عمسية ومؾضؾعية متبعة لجسع السعمؾمات وتشغيسيا وتحميمييا وتفديخىا، وكحلػ عجم تؾفخ 

قات البحث العمسي في الؾطؽ العخبي السختبخات والسخاكد العمسية السبلئسة، يعج ذلػ مؽ أىؼ معؾ 

 وانغبلقو فكخيا ومعخفيا.) فزة(

ويعج مؽ  أبخز التظؾرات السسيدة في الؾقت الحاضخ، حيث أدركت الكثيخ مؽ الجول بأن وجؾدىا 

وكيانيا وتظؾرىا مخىؾن بسا تشجده في مجال البحث العمسي، فأخحت تخسؼ بحلػ الخظط وتكيؼ 

العتسادات السالية الكبيخة، إدراكا مشيا بأن االستثسار في البحث السخاكد والسؤسدات، وتخصج ا

العمسي ىؾ مؽ أىؼ أنؾاع االستثسار، وتذكيل مؤسدات التعميؼ العالي وتخقيتيا، باإلضافة إلى 

ميستيا في تدويجا اإلطارات بالسيارات والسعارف، وقج مارست مؤسدات التعميؼ العالي  ىحا 

حققت التقجم في البحث العمسي نغخا لحاجتيا إلى نتائج البحث الجور في جسيع الجول التي 

العمسي في مختمف السياديؽ وقج نال البحث العمسي أىسية بالغة فييا نغخا ألىسيتو البالغة في 

التظؾر والخقي وفي السقابل ىشاك العجيج مؽ الغخوف والعؾامل التي يسكؽ ان تعج مدؤولة عؽ 

الجامعات العخبية ولعل مؽ أسباب ىحا التأخخ عجم وجؾد سياسة  تخاجع البحث العمسي وتأخخه في

واضحة لمبحث العمسي وضعف الحافد الشفدي لجى الباحثيؽ ونقص السيدانية السخررة لمبحث 

 العمسي مسا أثخ بذكل سمبي عمى جؾدة البحث العمسي.) خظاب(
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؛ وبحا صارت ؾقت الحاليفي ال أصبح لمجامعات اليؾم دورا محؾريا في التشسية بكافة أشكاليا

السدؤول األول عؽ تقجم السجتسعات اإلندانية وازدىارىا، والتي تقاس بسقجار ما تستمكو مؽ 

معخفة وقجرتيا عمى إنتاجيا وتؾعيفيا التؾعيف األمثل لخجمة قزايا التشسية السجتسعية، وذلػ 

العمسي، حيث يعج مؽ مؽ خبلل نذاطيا البحثي. ولحلػ اتجيت األنغار إلى االىتسام بالبحث 

الؾعائف السحؾرية التي تتعيج بيا الجامعات ومخاكد البحؾث في دول العالؼ، وبقجر ما تبحل 

األمؼ في سبيل البحث العمسي مؽ جيؾد وأمؾال بقجر ما تتسكؽ مؽ معظياتو وتظبيقاتو، وبقجر ما 

لى إنذاء مخاكد بحثية يكؾن مدتؾى تقجميا وقؾتيا. وليحا اتجيت الجامعات في الجول الستقجمة إ

متخررة ذات أىجاف محجدة وفقا لتؾجياتيا واىتساماتيا، والتي تعج  بيؾت خبخة يدتسج مشيا 

صانعي القخار معمؾماتيؼ لحل الكثيخ مؽ السذكبلت وعمى غخار ذلػ تدايج االىتسام في الؾطؽ 

في كافة  العخبي بإنذاء مخاكد بحثية ارتبظت بجيات ووزارات مختمفة ومشيا الجامعات

 التخررات العمسية واإلندانية بيجف خجمة السجتسع.) زاىخ(

أصبح لمجامعات اليؾم دورا محؾريا في التشسية بكافة أشكاليا؛ وبحا صارت السدؤول األول عؽ 

تقجم السجتسع وازدىاره، والحي يقاس بسقجار ما تستمكو مؽ معخفة وقجرتيا عمى إنتاجيا وتؾعيفيا 

ة قزايا التشسية السجتسعية، وذلػ مؽ خبلل نذاطيا البحثي. حيث إن التؾعيف األمثل لخجم

ارتباط البحث العمسي بستظمبات التشسية في السجتسع، يعج أحج السختكدات األساسية لمتشسية والتقجم 
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في عرخنا ىحا الحي يحتل فيو البحث العمسي مكانة كبيخة، ومؽ ىشا فإن عمى الجامعات أن 

 لعمؾم وتقجيؼ تكشؾلؾجيات حجيثة مشاسبة األغخاض التشسيةتتؾلى مدئؾلية تظؾيخ ا

تعج الجامعة احجى مؤسدات التعميؼ العالي  في كل السجتسعات محط األنغار ومعقجا آلمال لكل 

سبل الشسؾ والتظؾر التي يشذجىا أبشاء ذلػ السجتسع، والحيؽ أسدؾا الجامعة وضعؾا ليا ثبلث 

لعمسي، إنتاج السعخفة واكتذافيا وإثخائيا وتشسيتيا، في وعائف رئيدية ىي: التجريذ، البحث ا

الحكيقة أن البحؾث العمسية ذات أىسية كبيخة في تظؾر أي دولة حيث يكدبيا مكانة رفيعة بيؽ 

الجول األخخى. أصبح العمؼ في العرخ الحجيث العشرخ الفاعل بيؽ تقجم األمؼ وتخمفيا، وبيؽ 

ة ومؽ اكتدب السعخفة اكتدب القؾة، بقجر ما تبحل األمؼ في قؾة الجول وضعفيا، فالسعخفة ىي القؾ 

سبيل البحث العمسي مؽ جيؾد وأمؾال، بقجر ما تتسكؽ مؽ معظياتو وتظبيقاتو، وبقجر ما يكؾن 

مدتؾى تقجميا وقؾتيا، بسا يعؾد عمييا مؽ فؾائج في سبيل التسكؽ االقترادي والحزاري 

 ات األمة فائجة. ) خظاب(واالجتساعي والثقافي فالعمؼ مؽ أكثخ ثخو 

وىحا حتؼ عمى الجامعة ان تؤدي دورا كبيخا في مجال تفعيل البحث العمسي الحي يعج أحج أىؼ 

أركانيا، ويسثل أحج أىؼ مقؾمات وجؾدىا، كسا يذكل معيار مدتؾاىا العمسي واألكاديسي. لحلػ 

تعاون فيسا بيشيا  بات مؽ الزخوري عمى الجول دعؼ الجامعات في الؾطؽ العخبي، ووضع خظة

تقؾم عمى ركائد ثبلث: البحث العمسي، والتعميؼ الستسيد، وسؾق العسل، ثؼ الحج مؽ ىجخة 

الكفاءات العمسية إلى الخارج، ومؾاجية التحجيات، والعؾائق عبخ زيادة اإلنفاق، وخمق بيئة بحثية 
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السادية، والسعشؾية أيزا،  داعسة لمتججيج واالبتكار، وتأميؽ وسائل معخفية كافية، وتقجيؼ الحؾافد

 ) فخج( .لمجامعات والباحثيؽ خرؾصا أن ىشاك انخفاض بعجد الباحثيؽ بالسقارنة بالجول الستقجمة

وتعج الجامعات أندب مكان تتؾافق فيو جيؾد البحؾث األساسية والتظبيكية؛ مؽ مشظمق أن 

السسكؽ أن تقجم خجمات السعمؾمات العمسية التي تقؾم عمييا مختبخات البحؾث التظبيكية مؽ 

اقترادية وثقافية وعمسية شاممة لمسجتسع، ولتحقق الجامعة رسالتيا كجامعة تعميسية ومشتجة يجب 

أن تشظمق فمدفتيا ورؤيتيا مؽ حاجات السجتسع ومؾاردىا االقترادية واستثسار السعخفة وتدؾيقيا 

شسية االقترادية واالجتساعية اقترادية في عل مفيؾم اقتراد وتكشؾلؾجية السعخفة لتديؼ في الت

مؽ خبلل اإلنتاج العمسي التظبيقي واألبحاث واالستذارات مؽ ناحية، وتؾفيخ مرادر تسؾيمية 

 متشؾعة مؽ ناحية أخخى.) السحياء( 

 تعريف البحث العممي:

ىؾ الظخيقة العمسية لحل السذكبلت السجتسعية مؽ خبلل جسيع البيانات وتحميميا والتؾصل إلى 

يسكؽ تعسيسيا، كسا أن البحث العمسي يعج الؾسيمة الؾحيجة لتججيج السعمؾمات والؾصؾل إلى نتائج 

مجسؾعة الجيؾد السعخفة العمسية الجقيقة السبشية عمى أسذ عمسية سميسة. ) العخيقي(، وىؾ 

السشغسة التي يقؾم بيا اإلندان مدتخجما األسمؾب العمسي في حل السذكبلت وقؾاعج الظخيقة 

في جسع البيانات وفي سعيو لديادة سيظختو عمى بيئتو واكتذاف عؾاىخىا وتحجيج  العمسية

لقج أجسعت معغؼ التعخيفات الخاصة بالبحث العمسي عمى  العبلقات بيؽ ىحه الغؾاىخ) خبلص(
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أن البحث العمسي ىؾ الؾسيمة التي يقؾم بيا الباحث أو الباحثؾن لمتعخف عمى السذكمة، ثؼ إيجاد 

حمؾل السشاسبة مؽ خبلل جسع البيانات أو السعمؾمات وتحميميا لغخض معيؽ أو اقتخاح ال

وتفديخىا، أو مؽ خبلل طخيقة مشغسة، أو فحص استفداري مشغؼ، الكتذاف حقائق ججيجة، 

والتثبت مؽ حقائق قجيسة أو دراسة عاىخة أو مذكمة ما، والتعخف عمى األسباب السؤثخة في 

 ى نتائج تفخ ذلػ، أو لمؾصؾل إلى حل. ) فزة(عيؾرىا أو في حجوثيا؛ لمتؾصل إل

 أهداف البحث العممي:

يعج البحث العمسي في الجامعات مظمبا أساسيا لتحقيق السيدة التشافدية في حقل مؽ حقؾل 

الجراسة الستخررة في مجاالت العمؾم السختمفة والسيسا العمؾم الظبيعية والتظبيكية، وبفزل 

جامعات العالؼ درجات عالية مؽ التسيد والخيادة في تمػ  البحث العمسي  حققت الكثيخ مؽ

السجاالت مؽ مجاالت البحث العمسي، بل وتحخص عمى استسخار ىحا التسيد والخيادة في تمػ 

السجاالت مؽ خبلل باحثيؽ متسيديؽ يكؾن معغسيؼ مؽ أعزاء ىيئة التجريذ الباحثيؽ حتى 

والبحث العمسي باعتبار الجامعات مخاكد بحثية  تتحقق الفائجة التبادلية بيؽ التعميؼ الجامعي

وليدت قاعات تجريدية فقط، وتقؾم ىحه الجامعات مؽ خبلل نذاطيا في البحث العمسي عمى 

رصج ودراسة الستغيخات والقزايا الستعمقة بالثقافة واالقتراد والدياسة والتكشؾلؾجيا وغيخىا، وربط 

تسع. بيجف تؾفيخ البيانات والسعمؾمات والسداىسة في بالتحؾالت العالسية ومجى تأثيخىا عمى السج
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صشع القخار السشاسب مسا يداعج في الشيؾض بالسجتسع وتقجمو في مختمف السجاالت، وتدعى 

 الجامعات مؽ عسميا في البحث العمسي إلى تحقيق عجد مؽ األىجاف . السظيخي 

 أهمية البحث العممي:

آلثار التي تتخكيا البحؾث العمسية عمى األفخاد وعمى تكسؽ أىسية البحث العمسي في العجيج مؽ ا

السجتسعات التي تدتفيج مؽ الشتائج عمى حج سؾاء التي يتؼ التؾصل إلييا في ىحه البحؾث، وعميو 

 فإنو يسكؽ إجسال أىسية البحث العمسي لمباحثيؽ والسجتسع عمى الشحؾ التالي: ) خبلص(

  أىسية البحث العمسي بالشدبة لمباحثيؽ: -أ

يديؼ في زيادة خبخة الباحث في إجخاء البحؾث العمسية التظبيكية، وىحا ما يشسي السعخفة  .1

 لجيو، ويعيشو عمى التؾصل إلى حقائق ججيجة.

تعدز ثقة الباحث بشفدو مسا يكدبو القجرة عمى االعتساد عمى نفدو مؽ أجل إيجاد حمؾل  .2

وبالتالي يدتظيع الباحث مشاسبة لكثيخ مؽ السذكبلت التي تؾاجيو في بيئة عسمو، 

 التخمص مؽ كافة العؾائق التي تعيق إجخاء أبحاثو العمسية.

 زيادة خبخة الباحث في استخبلص البيانات والسعمؾمات مؽ كافة السرادر العمسية. .3

 تشسية رغبة الباحث في القخاءة واالطبلع عمى آخخ ما تؾصل إليو العمؼ في مجال بحثو. .4

عمى التفكيخ العقمي عبخ عسميات الشقج والتحميل واستخبلص زيادة قجرات الباحث عمى  .5

 اآلراء والشتائج.
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يكتدب الباحث مكانة اجتساعية مخمؾقة داخل السجتسع، وىحا ما يجعمو يبحل قرارى  .6

 جيجه لمسحافغة عمى ىحه السكانة.

يدتظيع الباحث مؾاكبة آخخ ما تؾصمت إليو الجراسات واألبحاث في مجال تخررو،  .7

 و مؽ تظؾيخ ذاتو وخجمة مجتسعو.بسا يسكش

يتعؾد الباحث عمى الربخ، حيث إن األبحاث العمسية تتظمب مؽ الباحث صبخا كبيخا  .8

 حتى يحقق األىجاف التي يدعى إلييا.

 أىسية البحث العمسي بالشدبة لمسجتسع: -ب 

معخفة عؽ الحقائق التي يدتفيج مشيا اإلندان في التغمب عمى السذكبلت التي يعاني  .1

يا، وفي حل السذاكل التي تعتخض تقجمو في كافة مشاحي الحياة خاصة في ميجان مش

عسمو وذلػ اآلن البحث العمسي يتؾصل إلى نتائج دقيقة حؾل السذكمة أو الغاىخة محل 

 الجراسة، ومؽ ثؼ يقؾم بتقجيؼ مجسؾعة مؽ الحمؾل والسقتخحات لحميا.

لسجاالت، بسا يعدز مؽ قجرتيا يداعج البحث العمسي الجول عمى التقجم في كافة ا .2

 التشافدية وميدتيا عمى الرعيج الجولي.

 استراتيجيات  تطوير البحث العممي

يذيخ الؾاقع التعميسي  في الؾطؽ العخبي الى وجؾد عجد كبيخ مؽ  الجامعات، ومدتؾى العمسي 

ارج حجود متقجم، ومؾارد بذخية كفؤة، بجليل أن الكؾادر التعميسية التي اضظخت إلى الدفخ خ
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أوطانيا قج أبجعت عشجما تؾفخ ليا السشاخ البحثي، والغخوف السشاسبة، كسا أن ضالة اإلنفاق 

تقمل مؽ فخص تكؾيؽ، وتجريب كادر قجيخ مؽ الباحثيؽ، ونقص التسؾيل يداىؼ في عجم إقبال 

أصحاب الكفاية، والتخرص عمى ميشة البحث، ساعجىؼ إلى تؾلي مشاصب التجريذ، 

دارية داخل الجامعة، أو قج يذجع عمى اليجخة إلى الخارج. لكؽ تبقى اإلشكالية في  والسشاصب اإل

الشقص الحاصل في رسؼ الخظط العمسية الشاجحة، وىشا يغيخ لفخق الذاسع بيؽ مدتؾى البحث 

العمسي العخبي، والعالسي، وىحا يذيخ الى أسباب لمتخاجع العخبي في ىحا السجال. ولعل مؽ أىؼ 

بقاء العالؼ العخبي خارج دائخة التظؾر العمسي والتكشؾلؾجي. وىشا ال بج مؽ وضع  األسباب ىؾ

استخاتيجية لمتظؾيخ مؽ شأنيا االىتسام بسدتقبل البحث العمسي، والعسل عمى الشيؾض بو مؽ 

 خبلل:) فخج(

 زيادة السيدانيات السخررة لمبحث العمسي. .1

 لمباحثيؽ. تذجيع االبتكار، واإلبجاع مؽ خبلل تقجيؼ الحؾافد .2

 حساية السمكية الفكخية. .3

استثسار العقؾل العخبية السياجخة، والعسل عمى الحج مؽ ىجختيا، فيجخة العقؾل،  .4

والكفاءات العمسية إلى الخارج تعج مؽ أىؼ السذاكل التي تؾاجو ميجان البحث العمسي في 

 الؾطؽ العخبي.

في الجامعات لسؾاجية  تظؾيخ مخاكد البحث العمسي وىيئاتو في الؾطؽ العخبي خاصة .5

 التحجيات التي تؾاجيو عمى األصعجة التشسؾية واالقترادية واالجتساعية كافة وغيخىا.
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مؾاكبة السجاالت العمسية الحجيثة، والتظؾر العمسي الحي وصمت إليو العمؾم والسعارف  .6

 اإلندانية.

مل األبحاث تظبيق ما تؾصمت إليو نتائج األبحاث العمسية مؽ حمؾل لمسذكبلت، والتعا .7

العمسية عمى أنيا غاية تداعج في حل الكثيخ  السذكبلت، ومعالجة الغؾاىخ، وعجم 

  .التعامل معيا عمى أنيا وسيمة لمحرؾل عمى الذيادة العمسية فقط

بشاء بيئة بحثية غشية بسرادر السعخفة، وتأميؽ وسائل معخفية كافية، وعمى ارتباط  .8

ولكي يكتسل ىحا السذخوع العمسي فالحاجة إلى فيؼ وتبلحؼ تام مع الباحثيؽ وبيئاتيؼ. 

أفزل لبيئة البحث السعاصخ، ألن بيئة البحث ىي بسثابة السؤسدة االجتساعية التي 

تخعى البحث العمسي وتجعسو وتشسية وتحخيخ العقل العخبي مؽ عقالو، واالنتقال بو لمعسل 

 عمى نحؾ كؾني وعالسي.

العخبية، ومشاقذة القزايا التي تجخي في العالؼ عقج مؤتسخات عمسية عمى صعيج الجول  .9

 العخبي، وتبادل الخبخات بيؽ العمساء العخب، والكيام بأبحاث مذتخكة.

االعتساد عمى اإلمكانيات الحاتية، واإلرادة الحاتية، ودعؼ السخاكد البحثية القائسة  .11

 حاليا.

العخبي،  دعؼ عخوف العسل وتحديشيا، ومكانة العمساء، والباحثيؽ في الؾطؽ .11

 وتقجيؼ الحؾافد السادية، والسعشؾية مؽ أجل تذجيعيؼ، وزيادة إنتاجيؼ البحثي.
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إنذاء مشغؾمة الشذخ السعخفة عمى صعيج الؾطؽ العخبي، ليتدشى لمباحث  .12

 الظخيقة السشاسبة الشذخ ما تؾصل إليو مؽ خبلل أبحاثو.

 أنواع البحث العممي:

 ى تحكيقو إلى ما يمي: السظيخي تقدؼ البحؾث  مؽ حيث الغخض الحي تدعى ال

البحث االستكذافي والحي  يفيج في تفديخ السذكمة وفيسيا بذكل اوسع ويفيج في حالة  .1

 التعسق في فيؼ السذكمة مؽ اجل بمؾرة فخضية أكثخ دقة ومذخوعية.

البحث الؾصفي والحي ييجف  إلى إعظاء صؾر دقيقة وقت الجراسة عؽ حاالت حالية،  .2

 اىخة التي تخغب بجسع البيانات.بحيث يعظي وصف لمغ

البحث اإليزاحي ىؾ البحث الحي يدعى لجراسة حالة أو عاىخة بشغام لذخح العبلقات  .3

 بيؽ الستغيخات السختمفة.

 معوقات البحث العممي في الجامعات العربية 

ان   عمى الخغؼ مؽ الجيؾد الكبيخة التي تبحليا الجامعات العخبية نحؾ االرتقاء بالبحث العمؼ اال

تشفيح ىحه الجيؾد ما زالت تؾاجو العجيج مؽ السعؾقات التي تحؾل دون بمؾغ التؾقعات السخجؾة 

 ، وىي: ) الخحيمي(مشيا، كسا اعيختو نتائج العجيج مؽ الجراسات التي أجخيت في الؾطؽ العخبي

 السعؾقات السختبظة بعزؾ ىيئة التجريذ: -أوال
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  الترحيح اإلشخاف..(. -ال االمتحانات أعس -ضغؾط العسل التي تؾاجيو)التجريذ 

 .قمة تخريص جدء محجد مؽ وقت ودخل العزؾ إلجخاء البحؾث 

 .ضعف دافعية عزؾ ىيئة التجريذ إلجخاء البحؾث العمسية 

 .ضعف التشسية الحاتية السدتسخة لعزؾ ىيئة التجريذ 

 .انذغالو  بذئؾن األسخة واألعسال الخاصة 

 السشاقذات  -عمسية في مجال تخررو )الدسشارات قمة التدامو بحزؾر الفعاليات ال- 

 السؤتسخات الخ...(.

 .)....عسمو في أكثخ مؽ جية السؤسدات الخاصة. التجريب 

 .عدوفو عؽ إجخاء البحؾث السذتخكة نغخا لزعف ميارات العسل في فخيق 

 .قمة اطبلعو عمى معاييخ البحث العمسي السظمؾبة لمشجوات والسؤتسخات 

  اإلنجميدية.ضعفو في المغة 

 .ارتفاع التكمفة السادية إلجخاء البحؾث ونذخىا عؽ اإلمكانات السالية لمعزؾ 

 .تحريل عائج مادي مؽ أعسال أخخى تجر دخبل أكبخ مؽ إجخاء البحؾث 

 .ضعف مياراتو في التعامل مؽ الكسبيؾتخ واالنتخنت 

 .ضعف اعجاده في مخحمتي الساجدتيخ والجكتؾراه 

 .ضعف مياراتو البحثية 

 .كثخة األسفار الجاخمية والخارجية لمعسل والدياحة 
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 .خؾفو مؽ رفض البحث لمشذخ واىتداز صؾرة العزؾ أمام اآلخخيؽ 

 ثانيا: معؾقات مختبظة بالجامعة:

 .صعؾبة الحرؾل عمى مؾافقة إدارة الجامعة عمى حزؾر السؤتسخات 

 لتخررات.قمة وجؾد السجبلت العمسية الستشؾعة بالجامعة لشذخ البحؾث في كل ا 

 .قمة نقل الخبخات مؽ األساتحة الستسيديؽ بحثيا لؤلعزاء الججد السقبميؽ عمى البحث 

 .عجم وجؾد خخيظة بحثية ممدمة ألعزاء ىيئة التجريذ باألقدام العمسية 

 .ضعف دعؼ وتسؾيل الجامعة لممبحؾث 

 .تأخخ اإلجخاءات اإلدارية لشذخ البحؾث 

 خجسة السعتسجة.عجم وجؾد مخكد متخرص بالجامعة في الت 

 .ضسان العزؾ لفخصة عسمو سؾاء أجخى بحؾث أم أحجؼ عشيا 

 .قمة وجؾد معاييخ دقيقة تحجد مدتؾى جؾدة البحؾث لبلحتخاز مؽ ذاتية السحكؼ 

 .ضعف تقييؼ الجامعة ألعزاء ىيئة التجريذ بذكل دوري في إجخاء البحؾث 

 شج التخقية.احتداب درجات البحث السذتخك بشدبة أقل مؽ البحث الفخدي ع 

 .قمة بخامج التشسية السيشية التي تقجميا الجامعة لتشسية ميارات البحث العمسي 

 كثخة اإلجخاءات والسؾافقات السظمؾبة إلجخاء البحؾث السيجانية والتظبيكية 

 .تأخخ السحكسيؽ في إعادة البحؾث التي أسشجت إلييؼ لتحكيسيا 
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 .عجم وجؾد حج زمشي اقرى ممدم لمتقجم لمتخقية 

 .عجم تخريص مخاجعيؽ معتسجيؽ بالجامعة في المغة العخبية السخاجعة البحؾث 

 .نقص الكتب الحجيثة بسكتبات الكميات والجامعة 

 .صعؾبة الحرؾل عمى إجازة لمتفخغ العمسي إلجخاء البحؾث 

  فتح مكتبات الجامعة لفتخة ليمية بعيجا عؽ ضغؾط اليؾم الجراسي.عجم 

 ت السجتسع:ثالثا: معؾقات مختبظة بسؤسدا

 .ضعف التعاون البحثي بيؽ الباحثيؽ مؽ جامعات مختمفة 

 .ضعف االستفادة مؽ نتائج البحؾث وتظبيقيا في السجتسع 

  ضعف التشديق بيؽ السؤسدات البحثية 

  ضعف السقابل السالي الستختب عمى تخقية عزؾ ىيئة التجريذ والسخرص مؽ وزارة

 السالية.

  عزاء ىيئة التجريذ بالجامعة.ضعف دعؼ مؤسدات السجتسع لبحؾث أ 

 .ضعف السخررات السخصؾدة في مؾازنات البحث العمسي 

 .ضعف التؾاصل الثقافي مع الييئات والسخاكد البحثية األخخى 

 .ضعف إشادة وسائل اإلعبلم بالجيؾد البحثية ألعزاء ىيئة التجريذ 

 ظبيق البحؾث.طؾل الفتخة الدمشية السظمؾبة لمحرؾل عمى مؾافقات مؤسدات السجتسع لت 
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 .كثخة اإلجخاءات واألعسال التي تتظمبيا لجان التقؾيؼ واالعتساد األكاديسي 

 .صعؾبة الحرؾل عمى البيانات واإلحراءات الجقيقة مؽ مرادرىا األصمية 

 .ارتفاع سعخ الكتب والسخاجع العمسية البلزمة لمبحؾث 

لسؾكمة لعزؾ ىيئة التجريذ التي وعمى الخغؼ مؽ  أن البحث العمسي يحتل أحج األدوار الخئيدة ا

يختبط بو ارتباطا مباشخة بعسمو في الجامعة، لو أثخ جؾىخي في تحديؽ سسعة الجامعة ومكانتيا 

العمسية عمى الرعيج السحمي والجولي، اال ان ىشاك العجيج مؽ السعؾقات التي تؾاجو  البحث 

 العمسي ، ومشيا: ) خبلص( 

 ت:السعؾقات السختبظة بجسع السعمؾما

 .تخدد السؤسدات التي سيظبق بيا البحث في تؾفيخ السعمؾمات البلزمة لمباحث 

 .عجم تؾفخ معمؾمات كافية لجى السؤسدات السعشية بالبحث 

 .حجب السعمؾمات عؽ الباحث بحجة سخيتيا مؽ قبل إدارة السؤسدات السعشية بالبحث 

  السعشية بالبحث.عجم دقة السعمؾمات الستؾفخة عؽ مؾضؾع البحث لجى السؤسدات 

  صعؾبة إجخاء البحؾث عؽ بعض السذكبلت السخغؾب في بحثيا لقمة تؾفخ البيانات

 والسعمؾمات عمييا.

 .قمة تؾفخ الكتب والجوريات العمسية في مكتبات الجامعات بذكل كافي 

 .تدويج الباحث بالسعمؾمات عمى أساس العبلقة الذخرية في كثيخ مؽ السؤسدات 
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 سعمؾمات لمبحث العمسي مؽ قبل السؤسدات العامة والخاصة.عجم تقجيخ أىسية ال 

 .عجم تؾافخ مخكد متخرص في التحميبلت اإلحرائية لمجامعة 

  عجم تؾافخ الخبخات الفشية والبخامج التظبيكية الستخجام الحاسؾب لغايات البحث العمسي

 عشج الظمب.

  العمسية.عجم ثقة السؤسدات العامة والخاصة بججوى إجخاء البحؾث 

 .عجم تؾافخ السؾاقع اإللكتخونية البحثية الستخررة عؽ طخيق إدارة الجامعة 

 .عجم ربط الجامعة بالجامعات السحمية والجامعات ومخاكد البحؾث العالسية إلكتخونية 

 .عجم سيؾلة الحرؾل عمى البحؾث السشذؾرة في الجامعات األخخى 

 السعؾقات السختبظة بالبيئة الجامعية:

 خغبة لجى بعض أعزاء ىيئة التجريذ في إجخاء البحؾث العمسية.عجم ال 

 .كثخة عجد الداعات السقخرة لمتجريذ أسبؾعية 

 .عجم الخبط بيؽ إجخاء البحؾث والحرؾل عمى العبلوة الدشؾية ألعزاء ىيئة التجريذ 

 .عجم وجؾد الؾقت الكافي لجى أعزاء ىيئة التجريذ إلجخاء البحؾث العمسية 

 يؽ الجامعة والجيات السدتفيجة مؽ نتائج البحؾث العمسية.قمة التعاون ب 

 .قمة عجد الجوريات العمسية السحكسة السعشية بشذخ البحؾث 

 .تأخخ إجخاءات نذخ البحؾث العمسية في السجبلت السحكسة 
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 .قمة السعاييخ السؾضؾعة التي تعتسج في تقييؼ البحؾث 

 .تأخخ السحكسيؽ في تقييؼ البحؾث وإعادتيا 

  العبلقات الذخرية بيؽ الباحثيؽ والسكيسيؽ عشج تقييؼ البحؾث.تأثيخ 

 .وجؾد عاىخة التقييؼ الدمبي الحتكار الجرجات العمسية 

 .ضعف السيارات البحثية لجى عزؾا ىيئة التجريذ 

 .قمة االىتسام الحي تؾليو إدارة الجامعة البحث العمسي 

 .عجم وجؾد رؤية واضحة لمبحث العمسي لجى إدارة الجامعة 

 .عجم وجؾد رؤية واضحة لمبحث العمسي لجى السعشييؽ في مؤسدات الجولة 

 .عجم تؾفخ اإلمكانيات السادية البلزمة البحث العمسي لجى الجامعة 

 .عجم االستفادة مؽ الشتائج التي يتؼ التؾصل إلييا 

 .عجم وجؾد دعؼ مادي لمبحث في السؤسدات السدتفيجة مؽ نتائج البحث العمسي 

 باحثيؽ لتقجيؼ بحؾث عمسية.عجم تسؾيل ال 

 .عجم وجؾد طمب اقترادي حكيقي عمى مشتجات البحث العمسي في القظاع الخاص 

 .ضعف السختبات يقمل مؽ إمكانية التؾجو لمبحث العمسي 

 .عجم مكافأة السكيؼ، وانعكاسيا عمى سخعة تقييؼ البحؾث 

 .معغؼ البحؾث العمسية ليذ ليا عائج اقترادي 
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 ة والسعشؾية ألعزاء ىيئة التجريذ مؽ حسمة درجة األستاذية مسا يؤدي قمة الحؾافد السادي

 إلى ضعف الخغبة لجييؼ بإجخاء البحؾث.

 السعؾقات السختبظة بالشاحية اإلدارية:

  قمة وجؾد إجخاءات لتشذيط حخكة البحث العمسي عمى مدتؾى الجامعة أو عمى مدتؾى

 الكميات.

  التجريذ لبلستفادة مؽ االستخجامات الستعجدة قمة  إقامة دورات تجريبية ألعزاء ىيئة

 لمحاسؾب في مجال البحث العمسي.

 .قمة  تؾفيخ البخامج الحاسؾبية السداعجة عمى إجخاء البحؾث مثل البخامج اإلحرائية 

 .ال تتؾافخ الغخوف السشاسبة ألعزاء ىيئة التجريذ الحزؾر السؤتسخات السحمية 

 يئة التجريذ الحزؾر السؤتسخات الخارجية.عجم تؾافخ الغخوف السشاسبة ألعزاء ى 

 .تعتبخ اإلجخاءات اإلدارية مؽ قبل إدارة الجامعة سببا في تخدي أوضاع البحث العمسي 

 .ال تقؾم إدارة الجامعة بتعخيف وسائل اإلعبلم بسا تؼ ويتؼ إنجازه مؽ البحؾث 

 مقترحات لمتغمب عمى معوقات البحث العممي في الجامعات العربية 

أن نتائج البحث العمسي السحققة في الجامعات العخبية  ال تبعث عمى االرتياح، فيؾ ال شػ 

يعاني في متظمباتو األساسية، األمخ الحي انعكذ عمى إنتاجية البحث وضعفو، وانخفاض أعجاد 

 ، وابخز ىحه السقتخحات: )كخادشة(الباحثيؽ مقارنة مع الجول الستقجمة
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ت السعشية لتحفيدىا لجعؼ البحث العمسي، بل العسل عمى سؽ وجؾد جيؾد حثيثة مع الجيا .1

القؾانيؽ والتذخيعات لتذجيع مداىسة الذخكات والسؤسدات في القظاع الخاص في 

 تسؾيل البحؾث العمسية.

بحل مديج مؽ الجيؾد لتؾفيخ كافة مدتمدمات البحث العسمي وأدواتو وتؾعية كافة أفخاد  .2

ره في التشسية االقترادية واالجتساعية والثقافية  ، السجتسع بكيسة البحث العمسي ودو 

وحجؼ العائج االجتساعي واالقترادي السسكؽ أن يتحقق في حال األخح بو كظخيقة 

ومشيج لمتفكيخ ولتشسية السجتسع، وال سيسا في السشاطق الخيفية التي يغيخ سكانيا 

 انخفاضا في إنتاجيتيؼ البحثية.

ات البحثية لجى األكاديسييؽ والباحثيؽ؛ وذلػ عؽ طخيق ضخورة االىتسام بتشسية السيار  .3

عقج الجورات التجريبية والؾرش السخترة بآلية كتابة البحث العمسي، وبالسشاىج العمسية 

الستبعة، وطخق البحث العمسي وأدواتو، وبالية البحث عؽ السخاجع والسرادر البلزمة 

جخاء البحث العمسي، ورفع قيسة وطخق التؾثيق وغيخىا مؽ األمؾر السيسة والبلزمة إل

 السكافآت والحؾافد السادية لمبحث العمسي.

ضخورة مخاجعة التحجيات والسعؾقات التي تتعمق بشؾع الجامعة التي عسل بيا األكاديسيؾن  .4

والباحثؾن والتعخف عمى طبيعة التحجيات التي تؾاجييؼ أثشاء سيخ عسمية نذخىؼ ألبحاثيؼ 

ة؛ لسا ليحا األمخ مؽ أىسية في فيؼ ىحه الغاىخة وما يحيظيا وبكثيخ مؽ العسق والذسؾلي

 مؽ مبلبدات وتحجيات.
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ضخورة العسل عمى تعديد البيئة الجاعسة لمبحؾث العسمية، والعسل عمى استثسار خبخات  .5

الباحثيؽ واألكاديسييؽ العامميؽ في مختمف مؤسدات التعميؼ العالي، وإلداميؼ بإجخاء 

ج عمى حقؾقيؼ في الحرؾل عمى الجعؼ سؾاء السادي أو السعشؾي البحؾث العمسية والتأكي

الكافي إلجخاء البحؾث، وتدييل جسيع اإلجخاءات الستعمقة بالبحث العمسي مؽ حيث 

 التسؾيل والتجريب والشذخ.

ضخورة التأكيج عمى أىسية إنذاء قاعجة بيانات تحتؾي عمى كل البحؾث التي تؼ إنجازىا  .6

الخجؾع إلييا في أي وقت وبديؾلة ويدخ؛ وذلػ بيجف تقييؼ في الدمظشة، بحيث يسكؽ 

العسمية البحثية وبذكل دوري وعمى فتخات زمشية محجدة، ومعايشة الؾاقع البحثي بكثيخ مؽ 

 الجقة والذسؾلية.

 

 كذلك يوجد العديد من المقترحات الرحيمي)

الجامعات العخبية  تقميص التكميفات والسيام السكمف بيا أعزاء ىيئة التجريذ في  .1

 السذتغميؽ بإنجاز األبحاث العمسية.

 تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ ماديا ومعشؾيا إلجخاء البحؾث العمسية. .2

 تذجيع أعزاء ىيئة التجريذ عمى التشسية الحاتية السدتسخة في مجال البحث العمسي. .3
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في السذاركة تدييل مؾافقة أدارت الجامعات العخبية  ألعزاء ىيئة التجريذ الخاغبيؽ  .4

 في السؤتسخات السحمية والجولية.

 إيجاد السجبلت العمسية الستشؾعة بالجامعة لشذخ البحؾث في كل التخررات. .5

تذجيع التعاون والذخاكة بيؽ األساتحة الستسيديؽ بحثيا والسدتججيؽ مؽ أعزاء ىيئة  .6

 التجريذ في مجال البحث العمسي لشقل الخبخات إلييؼ.

مدمة ألعزاء ىيئة التجريذ باألقدام العمسية في الجامعات العخبية إيجاد خخيظة بحثية م .7

. 

 تفعيل سبل التعاون البحثي بيؽ الباحثيؽ مؽ جامعات مختمفة. .8

حث مؤسدات السجتسع السختمفة ذات العبلقة عمى االستفادة مؽ نتائج البحؾث وتظبيقيا  .9

 لحل مذكبلت السجتسع وقزاياه السختمفة.

البحثية داخل السسمكة العخبية الدعؾدية لبلرتقاء بسجال التشديق بيؽ السؤسدات  .11

 البحث العمسي وتفعيل دوره في حل مذكبلت السجتسع.

 وجؾد مكافآت مجدية ألعزاء ىيئة التجريذ عؽ الكتب والبحؾث السشذؾرة. .11

 وجؾد وحجات ومخاكد التدؾيق اإلنتاج العمسي ألعزاء ىيئة التجريذ. .12

 ث أعزاء ىيئة التجريذ السشذؾرة دولية.تدتفيج الجامعة مؽ مؤلفات وبحؾ  .13

 تحخص الجامعة عمى تكخيؼ أعزاء ىيئة التجريذ ذوي اإلنتاج العمسي الستسيد. .14

 تؾجو الجامعة أعزاء ىيئة التجريذ لخبط إنتاجيؼ العمسي باحتياجات السجتسع  .15
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 السخاجع:

السعؾقات (. 2119کخادشة، مشيخ عبجهللاا، والياشسي، امل ناصخ، والسعمؾلي، ناصخ راشج) 

السجمة . تحميميةاالقترادية والسجتسعية التي تؾاجو التعميؼ العالي في سمظشة عسان: دراسة كسية 

 .44-27(، 1)12، عسادة البحث العمسي -الجامعة األردنية  -األردنية لمعمؾم االجتساعية

(. مشغؾمة البحث العمسى بسخاكد البحث فى الجامعات السرخية: 2116)، دمحم ضياء الجيؽزاىخ

 .313-273(،115)27كمية التخبية،  -جامعة بشيا  -مجمة كمية التخبيةالؾاقع والسأمؾل. 

(. دور البحث العمسي في تحؾل الجامعات الحكؾمية الدعؾدية 2116) السحياء، سارة بشت نايف

 .155-111(، 28)8، مجمة رابظة التخبية الحجيثة جة: استخاتيجية مقتخحة. إلى جامعات مشت

معؾقات البحث العمسي التي تؾاجو أعزاء ىيئة التجريذ في (. 2119خبلص، صالح ميمؾد)

(، 11)16دار الداوية لمكتاب،  -السجمة الميبية لمجراسات . أقدام السحاسبة بالجامعات الميبية

292-47. 

(. واقع البحث العمسي في الجدائخ ومعؾقاتو: دراسة ميجانية لجى عيشة مؽ 2117)خظاب، حديؽ

مجمة روافج لمجراسات واألبحاث العمسية في العمؾم االجتساعية األساتحة وطمبة مابعج التجرج. 

 .132-115(،2)1السخكد الجامعي بمحاج بؾشعيب عيؽ تسؾششت،  -واإلندانية
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العمسى واستخاتيجيات تظؾيخه فى السجتسع العخبى. (. معؾقات البحث 2119)فخج، وشاح جؾدت

السؤسدة العخبية لمبحث العمسي والتشسية البذخية،  –السجمة الجولية لمبحؾث الشؾعية الستخررة 

17(3 ،)83-111. 

(. معؾقات االنتاجية البحثية ألعزاء ىيئة 2117)الخحيمى، دمحم بؽ سميؼ هللاا بؽ رجاء هللاا

مجمة البحث العمسي في التجريذ بالجامعة اإلسبلمية بالسجيشة السشؾرة وسبل التغمب عمييا. 

 .193-153(،9)18كمية البشات لآلداب والعمؾم والتخبية،  -جامعة عيؽ شسذ  -التخبية

 

ث العمسي في كميات التخبية بالجامعات (. معؾقات البح2119)السظيخي، نادية بشت دمحم بؽ حسج

، جامعة مجمة جامعة الفيؾم لمعمؾم التخبؾية والشفديةالشاشئة كسا يخاىا أعزاء ىيئة التجريذ. 

 .163-125(، 1)11كمية التخبية،  -الفيؾم 

مجمة اآلداب  (. معؾقات البحث العمسي مؽ واقع التجخبة األردنية. 2117)فزة، أياد حكؼ

 .11-5(،3)8كمية اآلداب والعمؾم االجتساعية،  -جامعة الدمظان قابؾس   -والعمؾم االجتساعية

(.  معؾقات البحث العمسي كسا يجركيا ىيئة التجريذ في 2119)العخيقي، آمال عبجالؾىاب أحسج

بجالعديد، جامعة األميخ سظام بؽ ع -مجمة العمؾم التخبؾيةجامعة تعد وسبل التغمب عمييا. 

4(1،)65-95. 


