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 مستخلص البحث: 

ومتظمباتيا  ىجف البحث الحالي إلى الكذف عؽ معاييخ جؾدة البحؾث العمسية
 ت. استخجممؽ وجية نغخ الباحثيؽسدتؾى جؾدة البحؾث التظؾيخية ليا واإلجخاءات ومعؾقات

( 2991)جميدر، لـ الشغخية السجحرة باستخجام الترسيؼ السشبثق  السشيج الشؾعي نيج ةحثاالب
بجرجة أستاذ مداعج وما ( باحث 12لتحميل البيانات الشؾعية التي جسعت مؽ خالل مقابمة )

خالل السقابمة الستعسقة التي جسعت مؽ البيانات  التحميل الشؾعي أسفخت نتائج .أعاله
وترشيفيا، والسقارنة السدتسخة لمبيانات بالتخميد ولمبيانات ججولتيا بعج  لمسذاركيؽ في البحث

، معاييخ جؾدة البحث العمسيأربعة ترشيفات، ىي:  بالفئات؛ أنو يسكؽ تخميد ىحه البيانات، في
مدتؾى جؾدة  تظؾيخعمسي، معؾقات جؾدة البحث العمسي، إجخاءات متظمبات جؾدة البحث ال

لجؾدة البحث مؤشخ(  17)معياريؽ،  معاييخأسفخت الشتائج عؽ تحجيج إذ  البحؾث العمسية.
، ومعاييخ تتعمق ( مؤشخات9) ، تذتسل عمى: معاييخ تتعمق بالباحثؾضؾعيؽالعمسي تقع في م

متظمبات لجؾدة البحؾث  21تائج إلى وجؾد كسا تؾصمت الش. ( مؤشخ28، تتزسؽ )بالبحث
مؾائح متظمبات الو  ( متظمبات؛3، تتزسؽ )تحتيةالبشية متظمبات ال: ؾضؾعيؽالعمسية تقع في م

. كسا تؾصمت الشتائج إلى عجد مؽ معؾقات البحث ( متظمبات9واألنغسة، تقع في ) دياساتالو 
 ، ومعؾقات تتعمق( معؾقات6)بالباحثيؽ، تزسشت معؾقات تتعمق  تقع في محؾريؽ:العمسي 

( معؾقات، ومعؾقات تتعمق بييئات الشذخ 22بسؤسدات البحث العمسي، اشتسمت عمى )
السذاركيؽ راء آل تؾصمت نتائج التحميل الشؾعي. كسا ( معؾقات7والسجالت العمسية، تزسشت )

 إلى دليل إجخائي يتزسؽ الخظؾات الالزمة لتحديؽ مدتؾى جؾدة البحؾث في في البحث
، صشفت ىحه اإلجخاءات في ثالثة مؾضؾعات: السؾضؾع األول إجخاءات يمدم أن الؾطؽ العخبي

( أفعال إجخائية؛ والسؾضؾع الثاني: إجخاءات يمدم أن يقؾم 5يقؾم بيا الباحثيؽ، واشتسل عمى )
( إجخاء؛ أما السؾضؾع الثالث: إجخاءات يمدم أن 22بيا مؤسدات البحث العمسي، تزسؽ )

( إجخاءات لتحديؽ مدتؾى جؾدة 7ىيئات الشذخ والسجالت العمسية، إذ اشتسل عمى )يقؾم بيا 
. في ضؾء ىحه الشتائج أوصت الجراسة بزخورة تشسية وعي الباحثيؽ بسعاييخ البحث العمسي

 ومؤشخات جؾدة البحث العمسي، ووضع استخاتيجية لخفع مدتؾى جؾدة البحث العمسي وفق
يئة البيئة الجاعسة لمباحثيؽ والتي تديؼ في رفع دافعية الباحثيؽ السعاييخ العالسية، وكحلػ تي

كحلػ إنذاء وحجة ضسان  ،إلجخاء البحؾث السسيدة لمحرؾل عمى الجؾائد السحمية والعالسية
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، التظؾيخ الخقسي تأسيذ مخاكد بحثية متخررة، جامعةكمية و جؾدة البحث العمسي في كل 
 . ؤتسخ إقميسي سشؾي لجؾدة البحث العمسيلمسكتبات السخكدية بالجامعات، وعقج م

الكمسات السفتاحية: البحث العمسي، الجامعات العخبية، معاييخ جؾدة البحؾث، متظمبات 
 الشغخية السجحرة. ، اإلجخاءات التظؾيخيةجؾدة البحؾث، معؾقات جؾدة البحؾث، 
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Quality of Scientific Research: Criteria, Requirements, Obstacles, and 

Developmental Procedures from the Researcher's Point of View 

(Qualitative Study Using Rooted Theory) 

Abstract: 

The aim of the present study is to reveal the quality standards of scientific 

research, its requirements, obstacles, and the developmental procedures 

for the level of research quality from the researchers' point of view. The 

researcher used the qualitative method to the theory rooted approach 

using the emerging design of (Glazer, 2991) to analyze the qualitative data 

collected by interviewing (12) researchers with the scientific degree of 

Assistant Professor and above. The results of qualitative analysis resulted 

in the data collected through the in-depth interview of the participants in 

the study after coding and classification, and the continuous comparison of 

the data by coding and data by axes. These data can be coded in four axes: 

scientific research quality standards, scientific research quality 

requirements, scientific research quality impediments, and scientific 

research quality improvement procedures. The results revealed the 

criteria (two criteria, 12 indicators) for the quality of scientific research, 

fall into two themes: criteria related to the researcher, including (9) 

indicators, and criteria related to research, including (21) indicators. The 

results also found that there are 21 requirements for the quality of 

scientific research fall into two themes: infrastructure requirements, 

including (3) requirements; and requirements of regulations, policies, fall 

in (9) requirements. The results also reached a number of obstacles of 

scientific research fall into three themes: obstacles related to researchers, 

including (6) obstacles, and obstacles related to scientific research 

institutions, which included (22) obstacles, and obstacles related to 

publishing house and scientific journals, including (2) obstacles. The 

results of the qualitative analysis of the opinions of the participants in the 

research have reached a procedural guide that includes the necessary steps 

to improve the quality of research in the Arab world. These procedures 

are classified into three themes: The first theme is the procedures that 

should be carried out by researchers, and it includes (5) procedural 

actions. And the second theme, Procedures to be carried out by scientific 

research institutions, including (22) procedures; and the third theme: 

procedures to be carried out by publishing bodies and scientific journals, 

which included (2) procedures to improve the quality of scientific 

research. In light of these results, the study recommended the necessity of 

developing researchers awareness of the criteria and indicators of the 

quality of scientific research. Establishing the quality of scientific research 

assurance unite in each college and university, establishing specialized 
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research centers, digital development of central libraries in universities, 

and holding an annual regional conference for the quality of scientific 

research. 

Keywords: Scientific research, Arab universities, Research quality 

standards, Research quality requirements, Research quality obstacles, 

Developmental procedures, Rooted theory method. 
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 المقدمة والخلفية النظرية: 

، وأحج الستظمبات السؤسداتلبحث العمسي ىؾ المبشة األساسية لتقجم األمؼ وتظؾر ا        
ن إإذ امة في كافة السجتسعات، األساسية لمجخؾل لعالؼ السعخفة وتحقيق التشسية السدتج

مشتجة بجاًل  مؤسدات السجتسعالسعخفة، وأن تكؾن  اقتراداالقتراد العالسي الججيج يقؾم عمى 
مؽ كؾنيا مدتيمكة. وليحا نجج التؾجو العالسي لالىتسام بالبحث العمسي سؾاء إنتاجو أو 

 ظبيكية. استثساره وتؾفيخ مدتمدماتو ودعسو في مختمف مياديشو الشغخية والت
عج البحث العمسي الخكيدة األساسية العتساد وترشيف الجامعات كسؤسدات مشتجة ي       

وأحج مؤشخات الجؾدة بيا. وال يختمف اثشان حؾل أىسية البحث العمسي في حياتشا لتحقيق 
رفالية السجتسع وصحة أفخاده. فالبحث العمسي ىؾ تحكيقا ذو طبيعة استقرائية أو تجخيبية 

ية يقؾده سؤال أو فخضية أو مؾقف فكخي قادر عمى إجخاء تقييؼ دقيق. ويذسل البحث أو نقج
العمسي أي عسل فكخي أو إبجاعي تؼ نذخه أو تقجيسو أو عخضو أو أدائو بؾسيمة مكتؾبة أو 

 (. 1229أرنؾط، أو مخئية أو غيخىا مؽ الؾسائط ) مشظؾقة أو إلكتخونية أو إذاعية
( إلى أن البحث العمسي يسثل أىسية كبيخة في تحقيق التقجم 1222إبخاليؼ، أشار )و        

وذلػ مؽ خالل األسذ والسشاىج والؾسائل واألدوات الخاصة بو والتي تداعج في حل 
السذكالت التي تعتخض أي ميجان مؽ مياديؽ الحياة. وبيحا فإن أي مجتسع يشذج التقجم 

االىتسام بالبحث العمسي باعتباره ويخغب في تحقيق نيزة فكخية واجتساعية البج لو مؽ 
( البحث العمسي بأنو السحاولة 2977مرجرًا مؽ مرادر السعخفة. وليحا عخف فانجاليؽ )

الجقيقة الشاقجة لمتؾصل إلى حمؾل لمسذكالت التي تؤرق اإلندان وتحيخه. وأضاف صادق 
ث مؽ أجل ( بأن البحث العمسي ىؾ عسمية فكخية مشغسة يقؾم بيا شخص يدسى الباح1222)

تقري الحقائق الستعمقة بسدألة أو مذكمة معيشة تدسى مؾضؾع البحث باتباع طخيقة عمسية 
مشغسة تدسى مشيج البحث لمؾصؾل إلى حمؾل مالئسة لمسذكمة أو إلى نتائج صالحة لمتعسيؼ 

 عمى السذاكل السساثمة تدسى نتائج البحث. 
عي وميسة أساسية مؽ ميام الجامعات بخز سسات التعميؼ الجامأالبحث العمسي أحج        

اليؾم، والتي مؽ خالليا تديج مؽ ارتباطيا بحخكة السجتسع وتقجم الحمؾل السشاسبة لمكثيخ مؽ 
السذاكل التي تؾاجو مؤسداتو السختمفة، وفزاًل عؽ ذلػ البحث العمسي ىؾ أحج الؾسائل 

قاس بيا تقجم األمؼ. وليحا أصبحت الخئيدية لتتبؾأ الجولة مكانًا مخمؾقًا وأحج السعاييخ التي ت
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جؾدة البحث العمسي أساسًا لتؾكيج بقاء السؤسدات واستسخارىا بذكل عام في تحقيق أىجافيا 
في عل السشافدة القؾية التي تفخضيا واقع العؾلسة. ولقج أدركت الجول الستقجمة ىحه الحكيقة 

، وبالتأكيج أن التظؾيخ في مجال البحث العمسي ودعسو وتظؾيخهفي  االستثسارفتشافدت في 
البحث العمسي يشعكذ إيجابيًا عمى السحتؾى التجريدي والسشاىج التعميسية داخل الجامعات ) 

 (. 1226أغشيو والحجاد، 
وبالخجؾع لمجراسات الدابقة التي أجخيت حؾل معؾقات البحث العمسي في الؾطؽ العخبي،       

يغؾص في  أن البحث العمسي ال يدالائجيا التي أسفخت نت( 1221) الظخاونةدراسة  نجج
( أن متؾسط السعجل 1221) حسيجتؾصمت نتائج الجراسة التي أجخاىا  التقميجية العارمة. كسا

( إلى أن ىشاك 1222نتائج دراسة عمي ) وكذفتالدشؾي إلنتاجية األبحاث ضعيف ججًا. 
عجم معخفة الباحث بآلية  :عجد مؽ السعؾقات عشج إجخاء البحؾث العمسية وتسثل مذكالت مشيا

إجخاء البحؾث، وضعف الثقة بالشفذ، وروح االتكالية، واالعتسادية، والتزييع السفخط مؽ 
( أشارت 1222مجاوي )آل أما دراسة جانب الباحث لمؾقت في أمؾر ال تخجم مداره البحثي.  

ت التي نتائجيا إلى أن حخكة البحث العمسي في الجامعات في تظؾر مدتسخ رغؼ التحجيا
تؾاجييا، ومؽ بيؽ ىحه التحجيات: تجاىل الشتائج التي يتؾصل إلييا الباحثؾن في دراساتيؼ، 
ضعف التسؾيل، قمة السرادر وصعؾبة الؾصؾل إلييا، األجؾاء العمسية غيخ السشاسبة، اختالف 

( 1228كسا حرخ الرجيقي )السعاييخ بيؽ الجامعات لتقييؼ األبحاث العمسية ونذخىا. 
، غياب استخاتيجية لتأىيل بية في اإلنفاق عمى البحث العمسيات البحؾث في الجول العخ إشكالي

البحث العمسي وفق السعاييخ العالسية، رجحان كفة البحؾث التقشية والتظبيكية عمى البحؾث 
 اإلندانية والبحؾث األساسية.  

عميو السدار ( إلى أن التداىل في تفعيل ما يرظمح 1221أشار الظائي )ىحا و        
األكاديسي الستعمق بالسجة األصغخية السدسؾح بيا النتقال عزؾ ىيئة التجريذ مؽ رتبة 
عمسية إلى الختبة األعمى وبخالفو يجب أن يغادر عزؾ ىيئة التجريذ السؤسدة األكاديسية 
إلى أية مشغسة أخخى يجج لو فييا عسل. فيشاك ندبة كبيخة مؽ حسمة الجكتؾراه بالجامعات 

يحسمؾن لقب أستاذ مداعج مزى عمييؼ أكثخ مؽ ضعف مجة التخقية إلى لقب أستاذ  مسؽ
مذارك دون نذخ أي بحث عمسي. والخظؾرة ىشا ال تكسؽ في الخمل بحج ذاتو وإنسا في تأثيخه 
عمى جؾدة البحؾث العمسية. فالبحث العمسي الخصيؽ يتظمب تخاكؼ معخفي عشج الباحث برؾرة 
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يسكؽ أن يستج األثخ إلى الظمبة، بخاصة عشجما يكمف ىحه الفئة مؽ تدسح لو بالتخقي. كسا 
مشاىج البحث، في حيؽ أن الزخورة تقتزي أن تجرس ىحه السادة مؽ أساتحة مقخر تجريذ 

مؽ ذوي االختراص ليؼ بحؾث محكسة ولجييؼ خبخة في إعجاد الخسائل العمسية ومشاقذتيا. 
إلى ضعف جؾدتو ىي شيؾع مكاتب التحميل كحلػ مؽ إشكاليات البحث العمسي التي أدت 

 اإلحرائي ومكاتب مذاريع البحؾث الجاىدة. 
التي يعاني مشيا البحث العمسي في الجول والسعؾقات ىحه اإلشكاليات  إنمجسل القؾل،      
 ، أدى إلى التخاجع في مدتؾى جؾدتو، ومؽ ثؼ تخاجع ترشيف الجامعات العخبية دوليًا. ةالعخبي
لداما عمى مؤسدات التعميؼ العالي تحديؽ جؾدة  ( أنو1226أى أغشية والحجاد )ليحا ر      

أداء البحث العمسي لعزؾ ىيئة التجريذ مؽ خالل عسميات والتحديؽ والتظؾيخ التي تسارس 
بذكل مدتسخ، األمخ الحي يشعكذ إيجابيًا عمى جؾدة السؤسدات التعميسية والسحتؾى 

 خخجات تفي بستظمبات سؾق العسل. التجريدي الحي بجوره يشتج عشو م
أصبح تقييؼ وترشيف الجامعات عمى السدتؾى العالسي مؽ حيث جؾدة البحث العمسي و        

في صمب اىتسام األكاديسييؽ والدياسييؽ عمى الدؾاء. ولؼ يقترخ ىحا االنذغال عمى البمجان 
 Class- worldالتي تحتزؽ أعخق الجامعات وأجؾدىا أو ما يدسى بجامعات الشخبة 

Universities بل امتج ىحا االنذغال أيزًا إلى بعض البمجان الشامية بسا في ذلػ الجول ،
العخبية. وقج دفع اإلعالن عؽ ىحه الترشيفات العجيج مؽ جامعات العالؼ إلى وضع سياسات 
استخاتيجية لتأىيل نفديا أكاديسيًا وتحفيد باحثييا لمخفع مؽ مدتؾى السخخجات العمسية 

وتكسؽ أىسية ىحه الترشيفات في كؾنيا تعظي صؾرة تقخيبية لسدتؾى الجامعة جؾدتيا. و 
وتظؾرىا مقارنة مع نغيخاتيا، كسا تعج محفدًا لمجامعات لخفع مدتؾى التشافدية العمسية محميًا 
وعالسيًا. وىشاك أربعة معاييخ لكياس كفاءة الجامعات وجؾدتيا، وىي  جؾدة التعميؼ، جؾدة 

جؾدة مخخجات البحث العمسي، وحجؼ السؤسدة. أما مشغسة العالؼ اإلسالمي تعتسج التجريذ، 
في ترشيفيا لمجامعات التي تشتسي لمسشغسة عمى معيار الترشيف حدب السؤشخ السشفخد وىؾ 
مجسؾع ما نذختو جسيع جامعات مشغسة العالؼ اإلسالمي، والسعيار الثاني ىؾ الترشيف حدب 

، ؤشخات مختمفة وذات معامالت متفاوتة مشيا: جؾدة البحث العمسيالجليل السخكب باعتساد م
معاييخ الجؾدة في البحث السشجد، كفاءة البحث، معاييخ كفاءة البحث عشج أعزاء ىيئة 
التجريذ، حجؼ البحث، معاييخ حجؼ مخخجات البحث السشجدة مؽ قبل أعزاء ىيئة التجريذ، 
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 حث ندبة إلى مجسؾع مشغسة السؤتسخ اإلسالميندبة نسؾ جؾدة البحث، معاييخ نسؾ جؾدة الب
 . (1228)الرجيقي، 

 االلتزام بالمعايير األخالقية وجودة البحث العلمي: 

( أن ىشاك تجنيًا عامًا في األخالقيات السيشية مع غياب اإلتقان 2995شار حجازي )أ       
( أن 2996الخؾلي )ومسارسة االنتحال العمسي وإساءة استخجام البحث العمسي. وليحا يخى 

أىؼ السعاييخ األخالقية لمبحث العمسي تتسثل في الثقة بالعمؼ والبحث العمسي وأىسيتو في إيجاد 
حمؾل لمسذكالت التي تؾاجو الفخد، حب االستظالع والخغبة السدتسخة في العمؼ، اتداع األفق 

، القجرة عمى التخكيد السعخفي، تؾخي الجقة في صياغة الغؾاىخ وكفاية األدلة، البعج عؽ الججل
 وقؾة السالحغة، التستع بالتؾاضع، الربخ والتحسل، واألمانة العمسية. 

( إلى أنو بقجر ما يتؾافخ لمباحث 1228تؾصمت دراسة عبج الحي )وفي نفذ الدياق        
العمسي مؽ خرائص وقجرات وميارات بحثية بقجر ما يكؾن نجاحو كباحث عمسي.  وفيسا 

بيؽ االلتدام بالسعاييخ األخالقية وجؾدة البحث العمسي تؾصمت دراسة الحبيب  يتعمق بالعالقة
وجؾد عالقة إرتباطية دالة إحرائية بيؽ التدام الباحثيؽ بأخالقيات ( إلى 1222والذسخي )

( إلى أن االلتدام بالسعاييخ 1229البحث العمسي وجؾدة أبحاثيؼ. كسا تؾصمت دراسة أرنؾط )
 مسي مشبأ دال لإلبجاع البحثي. األخالقية لمبحث الع

 معايير جودة البحث العلمي: 

أنو  (Gersten, Baker& Lloyd, 1222; Mosteller & Boruch, 1221)شار أ       
وندتعخض فيسا يمي بعض لعمسية. ليذ ىشاك اتفاق حؾل معاييخ محجدة لتقييؼ جؾدة البحؾث ا

 اآلراء فيسا يتعمق بجؾدة البحث العمسي ومعاييخه.
تتعمق  (Mosteller & Boruch, 1221; Shavelson & Towne, 1221)أشار       

تحقق مشيا مؽ خالل جؾدة األدلة التي تختبط تبالعسمية العمسية، التي العمسي جؾدة البحث 
 . كؼ عمى القؾة والثقة التي يتستع بيا الباحث في الشتائج السشبثقة عؽ ىحه العسمية البحثيةحبال

أن مدتؾى الثقة في نتائج البحث ىؾ انعكاس واضح لستانة  Lohr (1222)وذكخ        
 عسمية البحث األساسية والتحميل الحي تؼ الكيام بو لتؾليف ىحا البحث. 

السعاييخ اآلتية لتقييؼ جؾدة  (West, King, & Carey, 1221)حجد كسا               
 : ةالعمسي البحؾث
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تدتشج إلى مجى  التيالجؾدة لمجراسات الفخدية : مجسؾع ترشيفات Qualityالجؾدة  .2
 التقميل مؽ التحيد في تراميؼ الجراسة. 

: عجد الجراسات، وحجؼ العيشة، والقجرة اإلحرائية لترسيؼ الجراسة في Quantityالكسية  .1
 الكذف عؽ التأثيخات ذات السغدى والجاللة، وحجؼ ىحه التأثيخات التي تؼ الؾصؾل إلييا. 

: إلى أي مجى يتؼ الؾصؾل لشتائج مساثمة بالشدبة ألي مؾضؾع Consistencyاالتداق  .3
 معيؽ، إذا ما استخجمت تراميؼ دراسة مساثمة أو مختمفة. 

بالتالي، في كثيخ مؽ األحيان، فإن البحث الجيج ىؾ مقجمة لمحرؾل عمى أدلة و         
ة وطخقو وتساسػ وتشاسق الجؾدة. عادة ما يؤثخ الترسيؼ العام لمجراسة وأسئمة البحث السحجد

 الشتائج عمى نؾع األدلة السقجمة ونؾعيتيا. 
 ,Boaz & Ashby, 1223; Lohr, 1222; Shavelson & Towne) وأشار       

إلى إن جؾدة البحث تذيخ إلى جؾدة العسمية العمسية التي تذسل جسيع جؾانب  (1221
تظابق بيؽ السشيج السدتخجم الحكؼ الستعمق بالترسيؼ الجراسة؛ عمى وجو الخرؾص، ذلػ 

وقياس الشتائج والحساية مؽ التحيد السشيجي والتحيد غيخ الشغامي تو وأسئمة البحث وعيش
 والخظأ االستجاللي. 

 & Ragin, Nagd &White, 1223; Shavelson) وفي نفذ ىحا الدياق أضاف       
Towne, 1221; Wooding & Grant, 1223)  اء أن معاييخ جؾدة البحث سؾ

، والرجق objectivityلمترسيسات السشيجية الكسية أو الشؾعية تؤكج عمى سسات السؾضؾعية 
، reliability ، والثباتexternal validity ، والرجق الخارجيinternal validityالجاخمي
 honest and ، والتقخيخ الرادق والذاملopen-mindedness ، االنفتاحrigor الرخامة

thorough reporting . 
 (Gersten et al., 1222; Greenhalgh, 2997; Ragin et al., 1223) أما         

السعاييخ اآلتية التي تذكل الفيؼ العمسي والتي تدتخجم بذكل متكخر لتأطيخ حكؼ فقج حجد 
 خاص بجؾدة البحؾث، وىي: 

 خفة. يديؼ في نسؾ قاعجة السعو طخح سؤااًل ميسًا يسكؽ التحقيق فيو بذكل أمبخيقي  .2
 . بسؾضؾع البحث اختبار األسئمة السختبظة بالشغخية ذات الرمة .1
 فزل. األذكل التظبيق األساليب السشيجية التي تعالج أسئمة البحث ب .3
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يختكد البحث عمى سمدمة واضحة مؽ السشظق االستجاللي السبخر والسجعؾم مؽ خالل  .2
 تغظية كاممة لألدبيات الشغخية ذات الرمة. 

 . الالزمة  لتكخار البحث والتأكج مؽ صحة نتائجو لسعمؾماتتؾفيخ ا .5
تتسيد بالذفافية بسا فيو  البحث وأساليبو السشيجية وإجخاءاتوالتأكج مؽ أن ترسيؼ  .6

 الكفاية وضسان اتباع نيج مدتقل ومتؾازن ومؾضؾعي في البحث. 
 سقارنة. التقجيؼ وصف كاف لعيشة البحث والتجخالت ومجسؾعات  .7
 حية مشاسبة ومؾثؾقة لكياس الستغيخات. استخجام ترؾرات اصظال .8
 تقييؼ التفديخات البجيمة ألي نتائج مؽ السحتسل الؾصؾل إلييا.  .9

 تقييؼ األثخ السحتسل لمتحيد السشيجي.  .22
 إرسال البحؾث إلى عسمية مخاجعة الشغخاء.  .22
 . بالسعاييخ األخالقيةااللتدام  .21
 لمجؾدة في البحؾث العمسية: خسذ ضؾابط ( 67: 1222الحبيب والذسخي ) اقتخحو        

ضسان استخجام الظخق العمسية في البحث والتي يتؼ التحقق مؽ صحتيا ومشاسبتيا  -2
 ليحا الغخض. 

التأكج مؽ أنو قج تؼ تشفيح عشاصخ مخاقبة الجؾدة الجاخمية وتجابيخ ضسان البيانات  -1
 ية. السشتجة في البحث ونؾعية السعخفة السقجمة في البحث واستخجاماتيا العسم

 االلتدام بأخالقيات البحث العمسي.  -3
 الشغخ في األدب في مجال الجؾدة في البحث العمسي.  -2
مخاقبة جؾدة البحؾث العمسية والجؾانب السختبظة بيا وضسانيا إلصجار الذيادات  -5

 واالعتسادات والكفاءة. 
مية مؽ عمى الخغؼ مؽ عجم وجؾد اتفاق في اآلراء بذأن مجسؾعة واحجة أو خؾارز و         

السعاييخ التي تزسؽ جؾدة إجخاء البحث، إال أنو كمسا كانت الجراسات البحثية تتؾافق مع ىحه 
أعمى، وىحا يعشي أن تحقيق العمسي السبادئ أو تدتجيب ليحه السعاييخ، كانت جؾدة البحث 

 ,Feuer & Towne)معيار واحج أو اثشيؽ فقط ال تكفي لمتأكيج عمى جؾدة البحث العمسي
1221; Shavelson & Towne, 1221) . 
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حيؽ أن معاييخ مثل مخاجعة الشغخاء والتقاريخ السؾحجة تعج معاييخ ميسة، إال أنو في         
بشذخىا في مجالت رائجة أو ال. وباإلضافة إلى العشاصخ ال يشبغي الحكؼ عمى جؾدة األبحاث 

تيجية آخخى لتقييؼ جؾدة السجرجة أعاله كسعاييخ لتقييؼ جؾدة البحث العمسي، ىشاك استخا
البحؾث وىي التحميل الببميؾمتخي، الحي يعتسج عمى فكخة أن عسل الباحث لو قيسة عشجما يتؼ 

بأنو يدتحق ما يكفي مؽ االعتخاف في نص أو بحث ججيج )  ؛خانوقالحكؼ عميو مؽ قبل أ
إال أنو مؽ  االستذياد(. وعمى الخغؼ مؽ أن نتائج التحميل الببميؾمتخي تؾفخ بيانات كسية،

الخظأ افتخاض أن جسيع األبحاث التي يتؼ نذخىا في السجالت أو يتؼ االستذياد بيا مؽ قبل 
اآلخخيؽ دقيقة ومؾثؾقة وصحيحة وخالية مؽ التحيد أو عجم االحتيال أو أنو يتؾافخ فييا 

ياس ىؾ في السقام األول مك الببميؾمتخي عالوة عمى ذلػ، فإن التحميل  معاييخ جؾدة البحؾث.
كسي ويسكؽ أن يتأثخ بذكل مرظشع بالسجالت ذات معجالت القبؾل العالية ومعامالت التأثيخ 

 . (COSEPUP, 2999; Boaz & Ashby, 1223)السختفعة
لسا نغخًا حؾل معاييخ محجدة لجؾدة البحث العمسي، و بيؽ العمساء ونتيجة لعجم االتفاق        

ؽ ضعف األمخ الحي تختب عميو تخاجع الجامعات يعانيو البحث العمسي في الؾطؽ العخبي م
ونقص اىتسام الباحثيؽ بجراسة معاييخ جؾدة البحث العمسي؛ العخبية في الترشيفات العالسي؛ 

فقج جاء البحث الحالي لمكذف عؽ معاييخ جؾدة البحث العمسي، ومتظمباتيا، ومعؾقاتيا، 
كسحاولة لعالج الزعف  العخبيجؾدة البحؾث في الؾطؽ مدتؾى واإلطار اإلجخائي لتحديؽ 

واالرتقاء بالجامعات لسختبات أعمى في الترشيفات العالسية وىحا يتساشى مع التؾجيات 
 . وبشاء عمى ما سبق تتحجد أسئمة البحث في اآلتي: 1232العالسية مؽ جية ومع رؤية 

 ما معاييخ جؾدة البحث العمسي؟  .2
 ية؟ ما متظمبات جؾدة البحث العمسي في الجول العخب .1
 في الؾطؽ العخبي؟  البحث العمسيما معؾقات جؾدة  .3
 في الؾطؽ العخبي؟ العمسي جؾدة البحث مدتؾى ما اإلجخاءات الالزم اتخاذىا لتحديؽ  .2
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 أهداف البحث: 

 ييجف البحث إلى: 
 الكذف عؽ معاييخ جؾدة البحؾث العمسية مؽ وجية نغخ الباحثيؽ.  .2
  .ة في الجول العخبيةالتعخف عمى متظمبات جؾدة البحؾث العمسي .1
أليات التغمب عمييا، تحجيج معؾقات جؾدة البحؾث في الؾطؽ العخبي، و  التعخف عمى .3

 وتحديؽ مدتؾى جؾدة البحؾث في الؾطؽ العخبي. 
 أهمية البحث: 

قيسة الحي يتساشى مع وىؾ جؾدة البحث العمسي يدتسج البحث أىسيتو مؽ مؾضؾعو  .2
في عل جة مذكالت السجتسعات والتحجيات العالسية أىسية البحث العمسي في معالالعمؼ و 

 العؾلسة واالقتراد القائؼ عمى السعخفة.
بدبب فؾائجه االجتساعية التؾجو العالسي نحؾ االىتسام بالبحث العمسي وجؾدتو  .1

مؽ جية  كأحج معاييخ الترشيف العالسية لمجامعاتواألكاديسية واالقترادية مؽ جية، و 
ت في إثبات قجرتيا التشافدية، وليحا أصبحت جؾدة البحث أخخى. كحلػ رغبة الجامعا

 . العمسي ىي أولؾية استخاتيجية لمحكؾمات في كافة دول العالؼ
لمديخ  جراسات مدتقبمية في مجال جؾدة البحث العمسيآفاق ججيجة لتفتح نتائج البحث  .3

 . 1232بقاطخة التشسية سعيًا لتحقيق رؤية 
لسعشييؽ بالبحث العمسي في الجامعات ووزارة التعميؼ، تفيج نتائج البحث السدؤوليؽ وا .2

وكحلػ السعشييؽ بالترشيف العالسي لمجامعات في وضع الخظط واالستخاتيجيات لإلرتقاء 
 بسدتؾى البحث العمسي وضسان جؾدتو. 

تفيج نتائج البحث القائسيؽ عمى االعتساد السؤسدي لمجامعات بتظؾيخ أساليب تقؾيؼ  .5
 ة في ضؾء السعاييخ التي سؾف يتؼ الكذف عشيا. جؾدة البحؾث العمسي

في ضؾء ما يتؾصل إليو ىحا البحث مؽ نتائج حؾل معاييخ ومؤشخات جؾدة البحث  .6
العمسي، يدعى السدؤوليؽ عؽ إدارة السؾارد البذخية بالجامعات؛ لتخظيط البخامج 

 التجريبية ألعزاء ىيئة التجريذ حؾل جؾدة البحث العمسي. 
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 : مصطلحات البحث

( 2998)عخفو عبيجات، وعجس وكايج :Scientific Research البحث العمسي
بأنو مجسؾعة الجيؾد السشغسة التي يقؾم بيا الباحث مدتخجما األسمؾب البحث العمسي 

العمسي وقؾاعج الظخيقة العمسية، في سعيو لديادة سيظختو عمى بيئتو واكتذاف عؾاىخىا 
 وتحجيج العالقات بيؽ الغؾاىخ. 

( السعيار بأنو عبارات وصفية تحجد الرؾرة 1226عخف الزبع ) :Criteriaعيارالس
 السثمى التي يشبغي أن تتؾافخ في الذئ الحي تؾضع لو، أو التي تدعى إلى تحكيقيا. 

 American National Standardsالسعيج األمخيكي لمسعاييخ  عخف :Quality الجؾدة
Institute  لخرائص لمسشتج أو الخجمة التي تجعمو قادرًا عمى بأنيا جسمة الدسات واالجؾدة

  (.2995شجار، الالؾفاء باحتياجات معيشة )
ىي تؾفخ معاييخ ومؤشخات  :Scientific Quality Researchجؾدة البحث العمسي 

في البحؾث العمسية الشغخية والتظبيكية سؾاء في عسمية البحث أو نتائجو، مسا يسكؽ البحؾث 
ز االختبار شجيج التسحيص والتجقيق مؽ األقخان السعتخف بيؼ في مجال العمسية مؽ اجتيا

تخرص ىحه البحؾث، ويكؾن ليا تأثيخ كبيخ في تظؾيخ السعخفة العمسية، ويقجم مداىسة 
 مفيجة لمسجتسع عمى السجى القريخ أو الظؾيل سؾاء بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ. 

شغخية السجحرة أو التأسيدية بأنيا " إجخاء ( نيج ال1223: عخف أبؾ عالم )الشغخية السجحرة
نؾعي مشغؼ يدتخجم لبشاء نغخية الغخض مشيا شخح عسمية أو فعل أو تفاعل حؾل مؾضؾع 

 تفريمي وفي مدتؾى مفاليسي واسع". 
 منهج البحث:

رة الستقخاء البيانات ىحا البحث السشيج الشؾعي، مدتخجمًا نيج الشغخية السجح اعتسج       
يؤكج جميدر (. و 2991باستخجام الترسيؼ السشبثق لـ )جميدر، السقابالت السعسقة. ؽ الؾاردة م

الدساح لمشغخية بان تشبثق مؽ البيانات بجال مؽ استخجام فئات  أىسيةفي ىحا الترسيؼ عمى 
وفي ىحا الترسيؼ ، محجدة سبق استخجاميا مثل تمػ التي ندتخجميا في التخميد السحؾري 

)أبؾ عالم،  ط الفئات والشغخية السشبثقة وليذ عمى مجخد وصف الفئاتيكؾن التخكيد عمى رب
1223). 

 السذاركيؽ: 
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 .( باحث مؽ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات العخبية12سعت البيانات مؽ عجد )ج       
 جمع البيانات وتحليلها: 

ما  ، حؾل:الغاىخة السحؾرية مؾضؾع البحث األسئمة التي دارت حؾلقائسة مؽ عجت أ       
عؾقات تحقيق جؾدة ما موما متظمبات جؾدة البحث العمسي؟؛ معاييخ جؾدة البحث العمسي؟ 

. وتؼ لتحديؽ مدتؾى جؾدة البحث العمسي؟ البحث العمسي؟؛ ما اإلجخاءات الالزم اتخاذىا
وتشغيسيا ثؼ تحميميا بعج القخاءة عجة مخات مؽ السذاركيؽ في البحث جسع البيانات 

باستخجام طخيقة السقارنة السدتسخة و ، ثؼ صشفت في فئات مفتؾحاً  ترشيفاً تخميدىا وترشيفيا و 
بالفئات لمتأكج مؽ دقة التخميد، وتجسيع التخميد بالتخميد و في التذبع ومقارنة البيانات 

دونت السحاور الخئيدية لمبيانات الستذابية في في ضؾء ذلػ  .الستذابو في مؾضؾعات
تؼ مالئستيا ميد االختياري وتيحيب نسؾذج التخميد السحؾري، باستخجام التخ و مجسؾعات 

مؽ اإلجابة الكافية لجسيع أسئمة البحث مؽ خالل أسئمة البحث، ثؼ بعج التأكج  عؽ لإلجابة
 تؼ ححف البيانات غيخ الزخورية. مخاجعة تذبع الفئات؛ 

 نتائج البحث: 

وتحميل وتبؾيب جسع مؽ خالل  لمشتائج التي تؾصل إلييا البحثيسا يأتي عخضًا ف      
مفتؾحة عمى  -طخح أسئمة مغمقةبيانات السقابالت السعسقة التي جسعت مؽ وترشيف وتخميد 

 في البحث: السذاركيؽ 
 . ما معاييخ جؾدة البحث العمسي؟الحي نص عمى: إجابة الدؤال األول: 

السغمقة  -ؾحةوطخح األسئمة السفتاستخجمت السقابمة إلجابة عؽ ىحا الدؤال، ل       
Open- end Questions  نغست ىحه اإلجابات ثؼ  عشيا،ودونت إجابات أفخاد العيشة

وترشيفيا في فئات ومحاور، تخميدىا وصشفت اإلجابات حدب السذاركيؽ في ججول، لتدييل 
لمتخميد مع البيانات ثؼ البيانات مع الفئات تؼ التأكج السقارنة السدتسخة باستخجام استخاتيجية و 
سذاركيؽ عمى مجسؾعة أسفخ عؽ إجساع البع الفئات، وتيحيب نسؾذج التخميد، مسا تذ ؽم

جؾدة البحث العمسي، صشفت ىحه السعاييخ في مؾضؾعيؽ: السؾضؾع مؽ السعاييخ الستعمقة ب
، والسؾضؾع الثاني معاييخ تتعمق ( مؤشخات9، يتكؾن مؽ )األول معاييخ تتعمق بالباحث نفدو

 ىي كاآلتي: ومؤشخاتيا وىحه السعاييخ . مؤشخ( 28، يذسل )بالبحث
 :مؤشرات( 9) معايير تتعلق بالباحث: الموضوع األول
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ذكخ السذاركيؽ إن معاييخ جؾدة البحث العمسي التي تتعمق بالباحث نفدو ىي "عبارة        
جسؾعة الدسات الذخرية والعمسية واألخالقية التي يجب أن تتؾافخ في الباحث، عؽ م

، مسا يجعل البحث العمسي لو فؾائج لمسجتسع دة إنتاجو العمسي بسختمف أشكالووتزسؽ جؾ 
( مؤشخات، 9ولألفخاد ذات الرمة بسؾضؾع البحث"، وأجسع السذاركيؽ عمى أنيا تتسثل في )

  :ىي
 .وإعالء مرمحة السجتسع ، االبتعاد عؽ األىؾاء والتحيد، التخمي عؽ األنانيةالسؾضؾعية .2
 .، والذجاعةالربخ، الثقة بالشفذة و السثابخ ل الشقج، تقب .1
 .الجافعية لإلنجازو الخغبة في البحث العمسي،  .3
والحرؾل عمى االعتخاف مؽ اآلخخيؽ محميًا وإقميسيًا  الكسالية الدؾيةالخغبة في التسيد و  .2

 .وعالسياً 
القجرة عمى السالحغة والتشبؤ والسقارنة والتجخيب والترشيف واالستشتاج والتمخيص  .5

 .الشقج والتخكيب، واألمانة العمسيةوالتحميل و 
اإلطالع عمى األدبيات القجرة عمى جسع البيانات ذات الرمة بسؾضؾع البحث مؽ خالل  .6

 .والجراسات الدابقة التي أجخيت محميًا وإقميسيًا وعالسياً الشغخية 
ر السذكالت التي تؤرق السجتسع لؾضع اغؾ أاالنفتاح واليقغة العقمية، والقجرة عمى سبخ  .7

 .حمؾل لياال
 امتالك ميارات التعامل الخقسي اإللكتخوني وميارات التؾاصل.  .8
العسل التذاركي الجساعي مع الدمالء في التخرص مؽ مختمف دول العالؼ واحتخام  .9

 حقؾقيؼ. 
 :مؤشر( 08)  عايير تتعلق بالبحثالموضوع الثاني: م

دة البحث العمسي تتعمق مؽ خالل إجابات لسذاركيؽ في البحث، أشاروا أن ىشاك معاييخ لجؾ 
البج وأن تتؾافخ في عسمية البحث نفدو التي سعاييخ تمػ التتزسؽ بالبحث أو الجراسة نفديا "

 وإجخاءاتو ومشيجيتو لزسان دقة وسالمة ما يتؾصل لو مؽ نتائج وتؾصيات لحمؾل السذكمة
 : ( مؤشخ، ىي28مؾضؾع البحث"، وتقع في )

بق بحثيا مؽ جية، أو تؾضيح مؾضؾع الججة البحثية وطخق مؾضؾعات لؼ يد .2
 غامض معمؾماتو متشاثخة متفخقة في الكتب والسرادر والسخاجع. 
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 يجب أن تكؾن الجراسة مؾضؾعية ومدتقمة ومتؾازنة.  .1
 يجب أن يكؾن البحث شامل ومتكامل.  .3
 يجب أن يكؾن البحث مقشع ومفيج وذات صمة بأصحاب السرمحة وصشاع القخار.  .2
 وال يذؾبو الغسؾض.العشؾان محجد واضح  .5
 .، ومراغة بذكل جيجالسذكمة واضحة وليا ما يبخرىا .6
 أن يكؾن الغخض مؽ الجراسة واضح.  .7
 عخض األدبيات الشغخية بذكل مشاسب وفيؼ الجراسات ذات الرمة.  .8
 يجب أن تكؾن الفخوض واضحة ومبخرة.  .9

 جسع البيانات والسعمؾمات بأفزل وأندب الظخق واألساليب.  .22
 تائج البحث في تقجم السعخفة العمسية.يجب أن تديؼ ن .22
 يجب أن تكؾن تظبيقات البحث وتؾصياتو مشظكية ومختبظة بالشتائج.  .21
 أن تكؾن الؾثائق دقيقة، مفيؾمة، مشغسة بؾضؾح، ومعتجلة وبمغة واضحة.  .23
لغة الباحث في قالب البحث ومزسؾنو األمخ الحي يتؾقف عميو شكل وحجؼ  .22

في الظخح الشغخي لعشاويشو الثانؾية والفخعية، األمخ  وإخخاج البحث وتبؾيبو والتؾازن 
 الحي يداعج القخاء عمى قخاءة البحث وفيسو بؾضؾح واتداق. 

انعكاس شخرية الباحث وججيتو ومياراتو وقجراتو البحثية والفكخية، وقجرتو  .25
عمى التحميل والتخكيب والتؾليف، وفيسو لسؾضؾع بحثو مسا يشعكذ عمى أسمؾبو 

 نتباه القارئ واىتسامو.  الحي يثيخ ا
وإيعاز األفكار إلى أصحابيا، وأال يتجاوز األمانة العمسية في الشقل واالقتباس  .26

 ندبة االقتباس السدسؾح بيا. 
لو تأثيخ في تظؾيخ السعخفة العمسية وفتح آفاق لجراسات مدتقبمية لسجال  .27

 البحث. 
فخاده يديؼ في تشسية السجتسع وتقجمو وحل السذكالت التي تؤرق أ .28

 ومؤسداتو السختمفة. 
  .ما متظمبات جؾدة البحث العمسي؟نص عمى : والحي إجابة الدؤال الثاني: 
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، ثؼ السعسقة معيؼ مؽ خالل إجابات السذاركيؽ أثشاء السقابالتجيب عؽ ىحا الدؤال أ       
ثؼ  بالتخميد السفتؾح في كمسات وعشاويؽ، ترشيفياوتحميميا مؽ خالل ىحه اإلجابات  تشغيؼ

باستخجام ، و تحجيج السحاور والفئات التي تجور حؾليا إجابات السذاركيؽ عؽ ىحا الدؤال
لمتخميد مع البيانات ولمفئات مع البيانات لمتأكج مؽ تذبع  السقارنة السدتسخةاستخاتيجية 

، أتفق السذاركيؽ عمى أن لجؾدة البحث العمسي متظمبات تشقدؼ إلى الفئات وتيحيب التخميد
)يتكؾن  متظمبات تتعمق بالبشية التحتية لجؾدة البحث العمسي :ؽ، السؾضؾع األولمؾضؾعي

 ، كسا يأتي: متظمبات( 9) ، ومتظمبات تتعمق بالدياسات والمؾائح واألنغسة(تظمباتم 3مؽ 
 :(متطلبات 3) تتعلق بالبنية التحتيةتطلبات الموضوع األول: م

 . أبشية تحتية مخررة لسشغؾمة البحث العمسي .2
 عامل ومختبخات مجيدة بالسدتمدمات واألدوات واألجيدة الالزمة إلجخاء البحؾث. م .1
 . أبشية مشغؾمة البحث العمسيتؾفيخ قؾاعج األمؽ والدالمة في  .3

 9)  تطلبات تتعلق بالسياسات واللوائح واألنظمةالموضوع الثاني: م
 :متطلبات(

اف والتسؾيل لو صالحيات ومدؤوليات التخظيط واإلشخ مدتقل مؤسدي إطار  .2
التابعة السخاكد البحثية والتشديق بيؽ مخاكد البحث العمسي في الجامعات أو تمػ 

 . السختمفة لمؾزارات
سميسة لسشغؾمة البحث العمسي ووضؾح الخؤية واألىجاف السعمشة لزسان استخاتيجية  .1

 جؾدة البحث العمسي بسؤسدات التعميؼ العالي ومخاكد البحؾث. 
مؽ طمبة الجراسات العميا وأعزاء ىيئة التجريذ  الباحثيؽالئحة لزبط التدام  .3

 بالسعاييخ األخالقية.
تشسية الحات البحثية لجى طمبة الجامعة وروح البحث السقتخنة استخاتيجية واضحة ل .2

 بالكيؼ واألخالقيات والشداىة والذفافية. 
 بجع.بيئة جاذبة لمباحثيؽ تتدؼ بذخوط بشاء مشغؾمة البحث العمسي األصيل والس .5
 لتعديد مكانة الباحثيؽ ومؤسداتيؼ. غام حؾافد شفاف وعادل ن .6
 الئحة تخقيات تتسيد باإلنراف والذفافية والبداطة. .7
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سياسات مع الستباطئيؽ في البحث العمسي مؽ أعزاء ىيئة التجريذ، وتجاوز الفتخة  .8
 الدمشية مؽ التخقي بيؽ الجرجات العمسية. 

 . سياسات السجسؾعات البحثية وضؾابظيا .9
 . ما معؾقات جؾدة البحث العمسي؟جابة عؽ الدؤال الثالث: والحي نص عمى: اإل

حؾل ىحا البيانات  جسعت استخجام السقابالت الستعسقة واألسئمة السفتؾحة السغمقة،ب       
ثؼ الترشيف ، باستخجام التخميد السفتؾح، و في ججول حدب آراء السذاركيؽ نغست، ثؼ الدؤال

وباستخجام استخاتيجية السقارنة مؽ الفئات لإلجابة عؽ ىحا الدؤال.  السحؾري حجدت عجد
، تؾصمت نتائج مع البيانات التي جسعت مؽ السذاركيؽ السدتسخة لمبيانات مع التخميد والفئات

جؾدة التحميل إلجابة ىحا الدؤال عؽ اتفاق السذاركيؽ في البحث عمى وجؾد عجد مؽ معؾقات 
مؾضؾعات، األول معؾقات تتعمق بالباحثيؽ أنفديؼ، ويتزسؽ  تقع في ثالثالبحث العمسي، 

؛ معؾقات( 22؛ والثاني: معؾقات تتعمق بسؤسدات البحث العمسي، وتتزسؽ )معؾقات( 6)
، معؾقات( 8والسؾضؾع الثالث، معؾقات تتعمق بييئات الشذخ والسجالت العمسية، وتزسؽ )

 : ويسكؽ عخض كل مشيا كاآلتي
 (:معوقات 6ت تتعلق بالباحثين )الموضوع األول: معوقا

نقص دافعية بعض الباحثيؽ إلجخاء الجراسات والعدوف عشيا؛ العتقادىؼ بعجم ججواىا  .2
 أو عجم تظبيق نتائجيا. 

وانتذار األخظاء  ضعف اإلعجاد العمسي لبعض الباحثيؽ إلجخاء بحؾث مسيدة .1
، مسا وعالسياً  عجم الجراية بسؾاصفات البحؾث التشافدية محمياً كحلػ ، و السشيجية

 .تدبب في تخاجع الجامعات عؽ الترشيف الجولي
 االنذغال باألعباء األسخية وضغؾطيا.  .3
 التشافدية. العمسية نقص القجرة عمى التؾازن بيؽ متظمبات العسل وإجخاء البحؾث  .2
وغيخ مسيدة ونذخىا مؽ أجل التخقي أو عمسيًا التعجل في إجخاء بحؾث ضعيفة  .5

 ادية وميشية واجتساعية. الحرؾل عمى مسيدات م
 ضعف الخاتب وعجم كفايتو لإلنفاق عمى مدتمدمات وأدوات البحث العمسي.  .6

 (:معوقات 02الموضوع الثاني: معوقات تتعلق بمؤسسات البحث العلمي )

 بحث العمسي. السخررة لمسيدانية الضعف  .2
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 . ية التحتية لسشغؾمة البحث العمسيمدتمدمات البش نقص .1
سكتبات السخكدية وضعف استخجام التكشؾلؾجيا الخقسية في ترشيف نقص السرادر بال .3

 السرادر بيا. 
 ضعف الحؾافد التذجيعية ونقص السكافآت السالية والسعشؾية لمباحثيؽ الستسيديؽ.  .2
زيادة العبء التجريدي والسيام اإلدارية وعجم إيجاد الؾقت الكافي أو الحالة الحىشية  .5

، وعجم تييئة البيئة السشاسبة لمباحثيؽ ئة العسلالرافية نتيجة السذاحشات في بي
 التي تيدخ ليؼ إجخاء بحؾثيؼ. 

 الستسيدة. العمسية عجم حث الباحثيؽ عمى تقجيؼ البحؾث  .6
 نقص أدوات البحث ذات الرمة.  .7
 فخ مخاكد بحثية متخررة ومجيدة. اعجم تؾ  .8
البحثية  صعؾبة اإلجخاءات اإلدارية وخاصة في البحؾث السسؾلة لقبؾل السذاريع .9

، وأحيانًا تدشج لباحثيؽ ضعاف عمسيًا مسا يذكل ىجر مالي في الفخدية والجساعية
 . إجخاء بحؾث غيخ مسيدة ويؤدي لتخاجع ترشيف الجامعات إقميسيًا ودولياً 

 أنغسة ولؾائح التخقيات العمسية.   .22
 8) تتعلق بهيئات النشر والمجالت العلمية الموضوع الثالث: معوقات

 :معوقات(

عف ىيئة التحكيؼ في بعض السجالت، أو إرسال البحؾث لتحكيسيا لغيخ ض .2
 الستخرريؽ في مجال البحث. 

الشدعة التجارية لبعض السجالت، ونذخ األبحاث الزعيفة مؽ أجل الخبح السادي  .1
 فقط. 

عجم خزؾع األبحاث السقجمة لبعض السجالت العمسية لبخنامج االنتحال العمسي  .3
 اس والدخقات العمسية. والكذف عؽ ندبة االقتب

تعقج إجخاءات الشذخ في بعض السجالت، األمخ الحي قج يتدبب في تأخخ قبؾل أو  .2
 نذخ األبحاث مؽ جية، أو رفزيا مؽ جية آخخى رغؼ جؾدتيا. 

ىيئة التحكيؼ مؽ جية، وعجم وجؾد حؾافد مادية  انذغالتأخخ نتائج التحكيؼ بدبب  .5
 . ب ذلػ في سخقة فكخة البحث، وقج يتدبمقابل التحكيؼ مؽ جية آخخى 
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في إرسال البحؾث الخقسية نقص استخجام وتظبيق بعض السجالت لمتكشؾلؾجيا  .6
 .  إجخاءات الشذخوتحكيسيا ونذخىا، مسا قج يؤدي لتأخخ 

بعض السجالت تكاليف في السجالت السرشفة ) لمشذخالتكاليف السادية الباىغة  .7
، عمى سبيل السثال مجمة تكاليف ذالشذخ بيا يداوي ضعف راتب عزؾ ىيئة التجري

 دوالر(.  3522 الشذخ بيا
عجم وجؾد ىيئات رقابية عمى السجالت العمسية لتحجيج إجخاءات وتكاليف ولؾائح  .8

 الشذخ بيا. 
إجابة الدؤال الخابع: الحي نص عمى: ما اإلجخاءات التي يمدم اتخاذىا لتحديؽ مدتؾى 

 جؾدة البحث العمسي؟. 
عؽ ىحا الدؤال مؽ السذاركيؽ في البحث، أثشاء السقابالت الستعسقة تؼ اإلجابة        

مفتؾحة، إذ جسعت إجاباتيؼ وتؼ تشغيسيا وججولتيا حدب  -معيؼ، وطخح أسئمة مغمقة
األفخاد السذاركيؽ. وبعج ذلػ صشفت ىحه البيانات باستخجام الترشيف السفتؾح بإعظاء 

قدست إلى فئات مؽ خالل تخميدىا.  كمسات وعشاويؽ، ثؼ باستخجام الترشيف السحؾري 
وباستخجام استخاتيجية السقارنة السدتسخة لتيحيب التخميد والتحقق مؽ تذبع ىحه الفئات، 

إطار يذسل عجد مؽ األفعال التي يجب الكيام بيا، اتزح أن السذاركيؽ أشاروا إلى 
تزسشت ثالث  وتسثل إجخاءات لتحديؽ مدتؾى جؾدة البحث العمسي، ىحه األفعال اإلجخائية

( 5مؾضؾعات، ىي: السؾضؾع األول إجخاءات يمدم أن يقؾم بيا الباحثيؽ، تكؾنت مؽ )
؛ السؾضؾع الثاني إجخاءات يمدم أن يقؾم بيا مؤسدات البحث العمسي، تزسشت إجخاءات

، وإجخاءات يمدم أن تقؾم بيا ىيئات الشذخ والسجالت العمسية، اشتسمت عمى إجخاء( 22)
 فيسا يأتي الشتائج التي تؾصمت إلييا الباحثة:. و اتإجخاء( 7)

 (:إجراءات 5الموضوع األول: إجراءات يلزم أن يقوم بها الباحثين )

تغييخ السعتقجات الخاطئة نحؾ ججوى إجخاء البحؾث العمسية، وإدراك أىسيتيا في تقجم  .2
 السجتسعات وترشيف الجامعات. 

 التجريب عمى شخوط ومعاييخ البحؾث التشافدية. .1
 خريص وقت يؾمي لمقخاءة واالطالع والبحث في مجال التخرص. ت .3
 تحقيق التؾازن بيؽ متظمبات العسل واألسخة والبحث العمسي.  .2
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 االىتسام بجؾدة اإلنتاج العمسي بيجف التسيد اإلقميسي والجولي.  .5
مؤسسات البحث العلمي إجراءات يلزم أن يقوم بها الموضوع الثاني: 

 :إجراء(00)

 نية السخررة لمبحث العمسي. زيادة السيدا .2
 إنذاء البشية التحتية لسشغؾمة البحث العمسي وتؾفيخ مدتمدماتيا.  .1
وإدارتيا رقسيًا، واالشتخاك في قؾاعج البيانات تؾفيخ السرادر بالسكتبات السخكدية  .3

 . العالسية
لسكافأة الباحثيؽ السسيديؽ، وإجخاءات تتخح مع الستقاعديؽ عؽ إجخاء  وضع الئحة .2

 . ؾث العمسيةالبح
تؾزيع العبء التجريدي والسيام اإلدارية بحيث يدسح بتؾفيخ وقت ألعزاء ىيئة  .5

 . التجريذ بإجخاء بحؾث تشافدية، إذ أن ذلػ ىؾ الدبيل لترشيف الجامعات دولياً 
 . بحؾث تشافدية إداريًا وماديًا إلجخاءالباحثيؽ  تذجيع ودعؼ .6
 . سكشؾا مؽ إجخاء البحؾث التشافديةلمباحثيؽ ليت أدوات البحث ذات الرمة تؾفيخ .7
تخررية في كل جامعة، تديؼ في حخكة قاطخة البحؾث العمسية مخاكد بحثية  إنذاء .8

 . التشافدية
العتساد البحؾث السسؾلة السظخوحة بالجامعات ومؤسدات اإلجخاءات اإلدارية تيديخ  .9

 . البحث العمسي، ومشحيا لباحثيؽ متسيديؽ ذو سسعة عمسية
، بسا يزسؽ إجخاء الباحثيؽ لبحؾث ة ولؾائح التخقيات العمسيةأنغستعجيل  .22

 .  تشافدية مسيدة
إنذاء وحجة ضسان جؾدة البحث العمسي بكل كمية وجامعة أو بالسخاكد  .22

 البحثية الستخررة.
هيئات النشر والمجالت إجراءات يلزم أن يقوم بها الموضوع الثالث: 

 :إجراءات( 7العلمية )

ل مجمة وفقًا لسجال اختراص السجمة ورؤيتيا، مؽ الخبخاء تذكيل ىيئة تحكيؼ لك .2
مدتسخ عمسي  إنتاجوليؼ  األستاذيةذوي الدسعة في التخرص مسؽ يحسمؾن درجة 

 . مسيد ومشذؾر في مجالت مرشفةبعج األستاذية 
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 . خزؾع األبحاث السقجمة لمسجمة لبخامج االنتحال العمسي قبل إرساليا لمتحكيؼ .1
واضحة لقبؾل نذخ األبحاث بالسجمة معمشة لمجسيع في كتاب وضع ضؾابط ومعاييخ  .3

 . السجمة وعمى مؾقعيا اإللكتخوني
وضع حج زمشي لمتحكيؼ يمتدم بو أعزاء الييئة التحكيسية، إذ تجاوزه السحكؼ يعتبخ  .2

 . الغيًا، مع تقجيؼ مكافأة مالية رمدية لمتحكيؼ لزسان جؾدتو
ال البحؾث وتحكيسيا ونذخىا الكتخونيا إنذاء مؾقع الكتخونيا لمسجالت يتيح إرس .5

لزسان الدخعة والجقة، مسا يخفع معامل تأثيخ السجمة ويديج فخص ترشيفيا مؽ قؾاعج 
 .  الشذخ العالسية

ىيئات رقابية عمى السجالت العمسية لتحجيج إجخاءات وتكاليف ولؾائح الشذخ  إنذاء .6
 . ، وتحجيج خرائص البحؾث التشافدية التي تشذخ بيابيا

وضع خظة زمشية لمسجالت لتؾفيخ الذخوط الالزمة لترشيفيا في القؾاعج العالسية  .7
 وغيخىا.   Web of Scienceمثل 

 : اتمةالخ

غخًا ألن جؾدة األبحاث تعج مقجمة لألدلة، فإنشا بحاجة إلى االتفاق عمى معاييخ جؾدة ن       
ييا عشج تقييؼ جؾدة البحؾث البحث العمسي في مختمف التخررات، وقؾائؼ لمسخاجعة يعتسج عم

وكحلػ وضع الزؾابط لزسان جؾدة قبل مبادرات الشذخ واستخجام السعخفة وصشع القخار. 
( أن مدألة ضسان جؾدة 1221البحث العمسي في مؤسدات التعميؼ العالي. فقج ذكخ الظائي )

أنيا  البحؾث العمسية ضخورة وطشية وقؾمية أكيجة وليذ كسا يترؾر البعض عمى نحؾ خاطئ
تسثل نؾعًا مؽ اإلنفاق الخجمي ال مخدود مادي ممسؾس لو. فزسان جؾدة البحث العمسي يذكل 
األساس لجسيع أنؾاع التشسية التكشؾلؾجية واالقترادية واالجتساعية والدياسية والثقافية التي 

 يحتاجيا الؾطؽ العخبي، وذلػ الرتباط أولؾيات البحث العمسي بأولؾيات خظط التشسية. 
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 التوصيات: 

مؽ خالل تقجيؼ الجورات  تشسية وعي الباحثيؽ بسعاييخ ومؤشخات جؾدة البحث العمسي .2
 التجريبية وورش العسل والمقاءات العمسية. 

 .وضع استخاتيجية لخفع مدتؾى جؾدة البحث العمسي وفق السعاييخ العالسية .1
فع دافعية الباحثيؽ الجاعسة لمباحثيؽ والتي تديؼ في ر الجاذبة و  البيئة وتؾفيخ تييئة  .3

 .إلجخاء البحؾث السسيدة لمحرؾل عمى الجؾائد السحمية والعالسية
، لسخاقبة اإلنتاج العمسي جامعةكمية و إنذاء وحجة ضسان جؾدة البحث العمسي في كل  .2

 ألعزاء ىيئة التجريذ والباحثيؽ بالجامعات.
 . تخرريةتأسيذ مخاكد بحثية   .5
ب البحؾث السشذؾرة بسجالت مرشفة إقميسيًا االحتفاء بالباحثيؽ السسيديؽ أصحا .6

ودوليًا بالجامعات مؽ الؾزارات السخترة في مشرات ووسائل اإلعالم بالجامعة 
 وبالجولة عامة. 

 عقج مؤتسخ سشؾي لجؾدة البحث العمسي.  .7
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 المراجع

 المراجع العربية: 

. األردن: الجامعيةأسذ البحث العمسي إلعجاد الخسائل (. 1222إبخاليؼ، مخوان عبج الحسيج )
 مؤسدة الؾراق لمشذخ والتؾزيع. 

. عسان: دار السديخة لمشذخ مشاىج البحث الكسي والشؾعي والسختمط(. 1223أبؾ عالم، رجاء )
 والتؾزيع. 

(. االلتدام بالسعاييخ األخالقية لمبحث العمسي وعالقتو باإلبجاع في 1229أرنؾط، بذخى إسساعيل )
في ضؾء بعض الستغيخات الجيسؾجخافية: دراسة استكذافية. مجمة العمؾم  البحؾث الشفدية والتخبؾية

 .52 -12، 1229(، 3)1التخبؾية والشفدية، السجمة العخبية لمعمؾم ونذخ األبحاث، فمدظيؽ، 
(. البحث العمسي في الجامعات الدعؾدية: التحجيات والتؾجيات 1222أل مجاوي، عبيخ محفؾظ )

، 1222خخجات التعميؼ في سؾق العسل في القظاع العام والخاص، السدتقبمية. مؤتسخ تكامل م
 جامعة البمقاء، األردن. 

(. جؾدة البحث العمسي لظمبة الجراسات العميا 1222الحبيب، عبج الخحسؽ دمحم؛ الذسخي، تخكي عمي )
ة لزسان بالجامعات الدعؾدية ومجى التداميؼ بالسعاييخ األخالقية في بحؾثيؼ العمسية. السجمة العخبي

 . 92 -65(، 27)7جؾدة التعميؼ الجامعي، 
 (. كيف تكتب بحثًا. عسان: دار الفالح لمشذخ والتؾزيع.2996الخؾلي، دمحم عمي )
 (. الجامعات العخبية وجؾدة البحث العمسي: قخاءة في السعاييخ العالسية. 1228الرجيقي، سعيج )
 وتقؾيسيا. القاىخة: مكتبة االنجمؾ السرخية.(. السشاىج التعميسية. صشاعتيا 1226الزبع، محسؾد )

(. نحؾ استخاتيجية فاعمة لزسان الجؾدة في البحث العمسي بالؾطؽ 1221الظائي، دمحم عبج حديؽ )
 . 255 -215، 22العخبي. السجمة العخبية لزسان جؾدة التعميؼ الجامعي، 

تجؾيج مخخجات الجراسات (. أخالقيات البحث العمسي ودورىا في 1221الظخاونة، تحديؽ أحسج )
العميا. السؤتسخ العخبي الجولي الثاني لزسان جؾدة التعميؼ العالي، الجامعة الخميجية، البحخيؽ، 

1221 . 
 (. إدارة الجامعات بالجؾدة الذاممة. القاىخة: ابتخاك لمشذخ والتؾزيع. 2995الشجار، فخيج )

خالقية السيشية. مؤتسخ أخالقيات البحث (. األوضاع الييكيمية لمتجاوزات األ2995حجازي، عدت )
أكتؾبخ  28 -26العمسي االجتساعي. السخكد القؾمي لمبحؾث االجتساعية والجشائية. القاىخة مؽ 

2995 . 
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(. ترؾر لتظؾيخ األداء البحثي لمجامعات اليسشية. السؤتسخ العخبي الجولي 1221حسيج، دمحم عبج هللا )
 . 1221، الجامعة الخميجية، البحخيؽ، الثاني لزسان جؾدة التعميؼ العالي

(. البحث العمسي بيؽ السذخق العخبي والعالؼ الغخبي. القاىخة: السجسؾعة العخبية 1222صادق، دمحم )
 لمتجريب والشذخ. 

(. أخالقيات البحث العمسي ومؾقف الباحث العخبي مشيا. السؤتسخ 1228عبج الحي، رمدي أحسج )
، السجمج األول، 1228أبخيل  12 -12يؼ وقزايا السجتسع السعاصخ، العمسي العخبي الثالث، التعم

 . 125 -286، 2ليبيا،  -جامعة سبيا
(. البحث العمسي: مفيؾمو، أدواتو، 2998عبيجات، ذوقان؛ عخس، عبج الخحسؽ؛ كايج، عبج الحق)

 أساليبو. عسان: دار الفكخ.
ؾث التخخج في كمية التخبية األساسية (. السعؾقات التي تؾاجو مذاريع بح1222عمي، سؾالف فائق )

في جامعة الدميسانية مؽ وجية نغخ التجريدييؽ. ورقة عسل مقجمة إلى السؤتسخ العخبي األول 
(، الخؤية السدتقبمية لمشيؾض بالبحث العمسي في الؾطؽ العخبي، السشغسة العخبية لمتشسية 1222)

 اإلدارية بالتعاون مع جامعة اليخمؾك، األردن. 
(. مشاىج البحث في التخبية وعمؼ الشفذ. تخجسة: دمحم نبيل نؾفل وآخخون. 2977اليؽ، ديؾبؾلج )فانج

 القاىخة: مكتبة االنجمؾ السرخية. 
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