جامـعـــــــــة األزهــ  -غــ
عنــــاا ااسـاتــــال ااعــــ ا
ك ـــــــــة اارتب ــــــــــــة
قســـ ــه أصـــــــول اارتب ــــة

واقع أداء وحدة البحث العمىي يف وزارة الرتبية والتعميي العالي
الفمصطيٍية وعالقته مبؤظرات التٍىية املصتداوة
The Reality of the Performance of the Scientific
Research Unit in the Palestinian Ministry of Education
and Higher Education and its Relation to Indicators of
Sustainable Development
إعداد الباحث
ٌائن شامل اضهري

الدكتور /حمىد هاظي أغا
أشتاذ أصوه الرتبية املعارك
جاوعة األزهر – غسة

إظـــــراف
األشتاذ الدكتور /زياد عمي اجلرجاوي
أشتاذ أصوه الرتبية وعمي الٍفض
جاوعة الكدط املفتوحة – غسة

ال ملتط بال احلصول ع ي اـجة املاجستري يف أصول اارتب ة
قسمت هذه اا تااة اتتكنا ً
من ك ة اارتب ة  -جامعة األزه  -غ
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بعى اهلل انسمحٍ انسحْى
َّسْفَعِ انهَّوُ انَّرٍَِّ آيَنٌُا يِنْكُىْ ًَانَّرٍَِّ أًُحٌُا انْعِهْىَ دَزَجَاث
ًَانهَّوُ بًَِا حَعًَْهٌٌَُ خَبِريٌ
صدؽاهللالعظيـ 
(المجادلة :اآلية)11

أ

إهـــــــداء
إىل يٍ زبْاَِ صغريا ًيٍ بسضامها أًفق ًنغريمها بعد اهلل ال أظعَ،
ًاندُ انكسميني أبَ انغايل أيِ احلنٌَت  ،أطال اهلل يف عًسمها ًيخعيًا بانصحت ًانعافْت.
ايل شًجيت انغانْت انيت ًقفج جباَِ خالل فرتة دزاظيت
إىل يٍ حسبْج يعيى ًظكنٌا قهيب ًًجداَِ  ...إخٌحِ ًأخٌاحِ.
إىل كم أصدقائِ ً ،إىل شيالئِ يف اندزاظت حفظيى اهلل مجْعا.
إىل كم يٍ عهًين حسفا ًظيم يل دزًب انعهى ًاننٌز.
إىل األظسٍ انقابعني يف ظجٌٌ االحخالل.
إىل األّادُ انطاىسة انيت اَخفضج يٍ أجم انقدض ًفهعطني نخقدو انغايل ًاننفْط يٍ أجم انٌطٍ.
إىل انشيداء األكسو ينا مجْعا أىدٍ مثسة ىره انعًم.
ظائالً اهلل عص ًجم أٌ ّعهًنا يا ّنفعنا ًأٌ ّنفعنا مبا عهًنا إَو عالو انغٌْب.


ب

ظكـــــر وتكديـــــر

)زَبِّ أًَْشِعْنِِ أٌَْ أَشْكُسَ َِعًَْخَكَ انَّخِِ أَْعًَْجَ عَهََِّ ًَعَهََ ًَانِدََُّ ًَأٌَْ أَعًَْمَ صَانِحًا حَسْضَاهُ ًَأَصْهِحْ نِِ فِِ
ذُزَِّّّخِِ إَِِِّ حُبْجُ إِنَْْكَ ًَإَِِِّ يٍَِ انًُْعْهًِِنيَ)

(األحقاؼ :اآلية )15

الحهدهللالعظيـاألكرـ،الذمعمـبالقمـ،عمـاإلىسافهالـيعمـ،عزيزالثىاء،جميؿالعطاء،
ربىػػانىحصػػاثىػػاءعميػػؾأىػػتكهػػاأثىيػػتعمػػاى سػػؾ،كالص ػ ةكالس ػ ـعمػػاالهعمػػـريػػرالب ػري 

هحهد(عميًأفصؿالص ةكالس ـ)الذمأكصاىابال كر،كعمهىاالبركزيفباإلس ـأر قىا .
أتقدـبال كرالجزيؿإلاجاهع األزٌرالغراءنحتضاىٍاليطكاؿفترةدراستي .

كهػايسػعدىيكي ػرفىيأفأتقػدـببػال انهتىػػافكجزيػؿالعرفػػافإلػاكػؿهػػفكجٍىػي،كعمهىػػي،

كأرػػذبيػػدمفػػيإىجػػاحٌػػذاالعهػػؿعمػػاأكهػػؿكجػػًالدكتكر/هحهػػدٌا ػػـا ػػا،كالػػدكتكر/زيػػادعمػػي
الجرجاكم،اله رفيفعماالد ارسػ كالمػذيفأسػٍهابجٍػدكاضػدكصػادؽ،كأكرهػاىيبعمهٍػـ،فكاىػاىعػـ
الهر ػػديفكالهػػكجٍيف،سػػا ناهلل–عػػزكجػؿ–أفيػػديـعميٍهػػاهكفػػكرالصػػح كالعافيػ كأفيجزيٍهػػا
عىاريرالجزاء .

كهاكأتقدـبجزيؿال كرإلاالدكتكريفالكريهيفعضكملجى الهىاق  .

الدكتكرعدليداكدال اعركالدكتكرصٍيبكهاؿان اعميت ضمٍهابقبػكؿهىاق ػ الرسػال 

كالحكـعميً،كاث ار ٍابه حظاتٍـالسديدة.فجزاٌهااهللعىاريرالجزاء .

كهاأتقدـبال كرإلاكؿهفساعدىيفيإجراءالجاىبالتطبيقيكاإلحصا يل ستباى  

كب

المٍـاجعؿعهميٌذارالصانلكجٍؾالكػريـ،كاجعػؿهػارزقتىػيعكىػانلػيعمػاطاعتػؾ،كقػكة

انإلاحيف،كاجعمًعه نجارمفيهيزافحسىاتيإلايكـالديف،كاى عبًكؿهفقرأي.

ج

ٍِخض اٌذساعت

كاقع أداء كحدة البحث العلمي في كزارة التربية كالتعليـ العالي الفلسطينية كعالقتو بمؤشرات التنمية
المستدامة

إعداد الباحث  :نائؿ سالـ ضيير
د .محمد ىاشـ أغا

إشراؼ:

أ .د .زياد علي الجرجاكم

ٌػػدفتالد ارس ػ التعػػرؼإلػػاكاقػػعأداءكحػػدةالبحػػثالعمهػػيفػػيك ازرةالتربي ػ كالتعمػػيـالعػػالي

ال مس ػػطيىي كع قت ػػًبهؤ ػ ػراتالتىهيػ ػ الهس ػػتداه ،كلتحقي ػػؽأٌ ػػداؼالد ارسػ ػ اس ػػتردـالباح ػػثاله ػػىٍ 
الكص ياألسمكبالتحميمي،حيثتككفهجتهػعالد ارسػ هػفجهيػعأعضػاءالٍي ػ التدريسػي فػيثػ ث
هفالجاهعاتال مسطيىي فيهحافظاتفمسطيفالجىكبي (األزٌر،األس هي ،األقصػا)كالبػال عػددٌـ
حسبالسج تالرسػهي لػدا رة ػ كفالهػكظ يففػيكػؿالجاهعػات()726عضػكان.تػـتطبيػؽالد ارسػ 
عماعيى تـارتيارٌابطريق ع ػكا ي طبقيػ بمػ عػددأفرادٌػا(،)252كقػاـالباحػثباسػترداـاسػتباى 
تتككفهفقسهيف:القسـاألكؿ:أداءكحدةالبحثالعمهيكيتكػكفهػف()3هجػانتٌػي:هجػاؿتعزيػز

ثقافػػة البحػػث العلمػػي،كهجػػاؿتطػػكير الافايػػة المينيػػة فػػي مجػػاؿ البحػػث العلمػػي ،كهجػػاؿتسػػكيؽ كادارة عمليػػة

البحػػث العلمػػي،أهػػاالقسػػـالثػػاىي:هؤ ػراتالتىهي ػ الهسػػتداه كيتكػػكفهػػف()4هجػػانتٌػػي:هجػػاؿ
المؤشػرات اققتاػادية،كهجػػاؿالمؤشػرات اقجتماعيػة ،كهجػػاؿالمؤشػرات البيئيػة،كهجػػاؿالمؤشػرات ادداريػػة

(المؤسسػػػية)،كلمحص ػػكؿعم ػػاالىت ػػا اس ػػتردـالباح ػػثبرى ػػاه ال ػػرزـاألحص ػػا ي لمعم ػػكـاألجتهاعيػ ػ 

SPSSكاألساليباألحصا ي التالي :الىسباله كي ،كالتك اررات،كارتبارأل اكركىباخ،هعاهؿارتباط
بيرسكف،ارتبار)، (T-Testكارتبارتحميؿالتبايفاألحادم،كارتبار ي يًلم ركؽالثىا ي .

كقد تكالت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .1أفدرج تقديرأعضاءٌي ػ التػدريسبالجاهعػاتال مسػطيىي فػيهحافظػاتفمسػطيفالجىكبيػ 
لكاقعأداءكحدةالبحثالعمهيفيك ازرةالتربي كالتعميـالعاليال مسطيىي يقععىدهستكلكزف
ىسبي(،)%58.3أمبدرج هتكسط

 .2تكجدفركؽذاتدنل إحصا ي عىدهستكلدنل ( )   0.05بػيفهتكسػطاتتقػديراتعيىػ 
الدراس لكاقعأداءكحدةالبحثالعمهيفيك ازرةالتربي كالتعميـالعاليال مسطيىي تعزللهتغير
الجىسفقدتبيفأفال ركؽبكجًعاـلصالدالذككر.

 .3تكجدفركؽذاتدنل إحصا ي عىدهستكلدنل ( )   0.05بػيفهتكسػطاتتقػديراتعيىػ 
الدراس لكاقعأداءكحدةالبحثالعمهيفيك ازرةالتربي كالتعميـالعاليال مسطيىي تعزللهتغير

الجاهع فقدتبيفأفال ركؽبكجًعاـلصالدالجاهع اإلس هي كاألقصا.
د

نتكجػػكدفػػركؽذاتدنلػ إحصػػا ي عىػػدهسػػتكلدنلػ ( )   0.05بػػيفهتكسػػطاتتقػػديرات
 .4
عيى الدراس لكاقعأداءكحدةالبحػثالعمهػيفػيك ازرةالتربيػ كالتعمػيـالعػاليال مسػطيىي تعػزل

لهتغيرالرتب األكاديهي كلهتغيرسىكاتالرده .

 .5أفدرج ػ تقػػديرهؤ ػراتالتىهي ػ الهسػػتداه هػػفكجٍ ػ ىظػػرأعضػػاءٌي ػ التػػدريسيقػػععىػػد
هستكمكزفىسبي()%59.7كٌيبدرج هتكسط .

عىدهستكلدنل ( )   0.05بيفهتكسطاتتقػديراتعيىػ 

 .6كجكدفركؽذاتدنل إحصا ي
الدراس لمتىهي الهستداه فيك ازرةالتربي كالتعمػيـالعػاليال مسػطيىي تعػزللهتغيػرالجػىسفقػد
تبيفأفال ركؽبكجًعاـلصالدالذككر.

 .7كجكدفركؽذاتدنل إحصا ي عىدهستكلدنل ( )   0.05بيفهتكسطاتتقػديراتعيىػ 
الدراس لمتىهي الهستداه فيك ازرةالتربي كالتعميـالعاليال مسطيىي تعزللهتغيػرالجاهعػ فقػد
تبيفأفال ركؽبكجًعاـلصالدالجاهع اإلس هي كاألقصا.

 .8نتكحػػدفػػركؽذاتدنل ػ إحصػػا ي عىػػدهسػػتكلدنل ػ ( )   0.05بػػيفهتكسػػطاتتقػػديرات
عيى الدراس لمتىهي الهستداه فيك ازرةالتربي كالتعمػيـالعػاليال مسػطيىي تعػزللهتغيػرتعػزل

لهتغيرالرتب انكاديهي .

 .9كجكدفركؽذاتدنل إحصا ي عىدهسػتكلدنلػ ( )   0.05بػيفهتكسػطاتتقػديراتعيىػ 
الد ارسػ ػ لمتىهيػ ػ الهس ػػتداه ف ػػيك ازرةالتربيػ ػ كالتعم ػػيـالع ػػاليال مس ػػطيىي تع ػػزللهتغي ػػرتع ػػزل
لهتغيػػرس ػػىكاتالرده ػ فق ػػدتبػػيفأفال ػػركؽبكجػػًع ػػاـلصػػالدس ػػىكاترػػدهتٍـأق ػػؿه ػػف5
سىكاتك10-5سىكات.

 .10كجكدع ق هكجب عىدهستكلدنل إحصػا ي ( )   0.05بػيفهتكسػطاتتقػديراتأعضػاء
ٌي ػ ػ التػ ػػدريسلكاقػ ػػعالبحػ ػػثالعمهػ ػػيكالتىهي ػ ػ الهسػ ػػتداه فػ ػػيك ازرةالتربي ػ ػ كالتعمػ ػػيـالعػ ػػالي

ال مسطيىي  .

كفي ضكء نتائج الدراسة أكاى الباحث بما يلي:
 .1ترص ػػيصهيزاىيػ ػ لمبح ػػثالعمه ػػيه ػػفقب ػػؿالحككهػ ػ لكح ػػدةالبح ػػثالعمه ػػي ،كض ػػركرةإيج ػػاد
هصادرتهكيؿ يرتقميدي 

 .2ت عيؿدكرالقطاعالراصهفر ؿ(الهصاىع-البمديات-ال ركاتالراص )فيدعـالبحث
العمهيفيالجاهعاتكالهدارسال مسطيىي .

 .3تعزيزثقاف البحثالعمهيفيالهجتهعال مسطيىيهػفرػ ؿتكاصػؿالجاهعػاتهػعهؤسسػات
الهجتهعالهحمي،كهعالهدارس.
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Abstract
The Reality of the Performance of the Scientific Research Unit in the Palestinian
Ministry of Education and Higher Education and its Relation to Indicators of
Sustainable Development
Researcher
Nael Salem Dhuheir
Supervision
Dr. Ziad Ali Al - Jarjawi

Dr. Mohamed Hashem Agha

The study aimed to identify the reality of the performance of the scientific research
unit in the Palestinian Ministry of Education and Higher Education and its relation to
indicators of sustainable development. In order to achieve the objectives of the study, the
researcher used the analytical descriptive method. The study society consists of all faculty
members in Palestinian universities, (726) members. The researcher used a questionnaire
consisting of two parts: The first part: The scientific research unit consists of (3) fields: the
field of promoting the culture of scientific research, the field of developing professional
competence in the field of scientific research, and the field of marketing management of
the scientific research process. The second part: sustainable development consists of (4)
areas: the field of economic indicators, and the field of social indicators, the field of
environmental indicators, and the field of administrative indicators. To obtain the results,
the researcher used percentages, frequencies, alpha-cronbach test, Pearson correlation
coefficient, T-test.
The study concluded the following results:
1. The degree of assessment of the faculty members in the Palestinian universities in
the southern governorates of Palestine for the performance of the scientific research
unit in the Palestinian Ministry of Education and Higher Education is at a relative
weight level (58.3%),
2. There are statistically significant differences at the level of significance between
the mean of the sample of the study and the performance of the scientific research
unit in the Palestinian Ministry of Education and Higher Education due to gender
variable.
3. There are statistically significant differences at the level of significance between
the mean of the sample of the study and the performance of the scientific research
unit in the Palestinian Ministry of Education and Higher Education due to the
university variable.
4. There are no statistically significant differences at the level of significance between
the mean of the sample of the study and the performance of the scientific research
unit in the Palestinian Ministry of Education and Higher Education due to the
academic level variable
5. There are no statistically significant differences at the level of significance between
the mean of the sample of the study and the reality of the performance of the
ك

scientific research unit in the Palestinian Ministry of Education and Higher
Education due to variable years of service.
6. The degree of assessment of indicators of sustainable development from the point
of view of faculty members is at a relative level of weight (59.7%), which is a
medium degree.
7. There were statistically significant differences at the level of significance between
the mean of the sample of the study of sustainable development in the Palestinian
Ministry of Education and Higher Education due to gender variable.
8. There were statistically significant differences at the level of significance between
the mean of the sample of the study of sustainable development in the Palestinian
Ministry of Education and Higher Education due to the university variable.
9. There are no statistically significant differences at the level of significance of (a
≤0.05) between the averages of the estimates of the sample of the study of
sustainable development in the Palestinian Ministry of Education and Higher
Education due to the variable attributed to the variable of the academic level.
10. There were statistically significant differences at the level of significance between
the mean of the sample of the study of sustainable development in the Palestinian
Ministry of Education and Higher Education due to the variable due to the variable
of years of service, it was found that the differences in general for the years of
service less than 5 years and 5-10 years.
11. There is a positive relationship at the level of statistical significance (a ≤0.05)
between the average estimates of the faculty members of the reality of scientific
research and sustainable development in the Palestinian Ministry of Education and
Higher Education.
In the light of the results of the study, the researcher recommended the following:
1. Allocating a budget for scientific research by the government to the scientific
research unit and the need to find non-traditional sources of funding
2. Activating the role of the private sector through (factories, municipalities, private
companies) in supporting scientific research in Palestinian universities and schools,
3. Enhancing the culture of scientific research in the Palestinian society through the
continuation of universities with local community institutions and with schools.
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الفصن األوه
اإلطــار العــاً لمدراشــة
 .1تًهيذ
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 .6يصطهحاث انذراست

الفاؿ األكؿ

ادطار العاـ للدراسة
تمييد:
يعرؼالجهيعأىىاىعػيشفي عالم يتضم بالتغييرات الكثيرر االتتضراةع يتسػـبالتقػدـكالتطػكر
السريعكال اهؿلجهيعهجانتالحياة،كن ؾأفالبحثالعمهيأٌـالركا زالتيتقكـعميٍاعهميات
التغييركالتطكيرفيهجانتالحياةاإلقتصادي ،كاإلجتهاعي ،كالبي ي ك يرٌا،فالبحثالعمهيلًدكر
ٌػػاـفػػيتقػػدـالهجتهعػػاتكال ػػعكب،كهػػاأصػػبدالعىاي ػ كاإلٌتهػػاـبػػً،كدعهػػًهقيػػاسإلزدٌػػاركرقػػي

الهجتهعات .
كنيهك ػػفلبم ػػده ػػاهٍه ػػاإهتم ػػؾه ػػفإهكاى ػػاتكهػ ػكاردكث ػػركاتطبيعيػ ػ أفيم ػػكجأبػ ػكابالتق ػػدـ
كالحضػػارةهػػالػػـيتقػػدـبالبحػػثالعمهػػيكتطبيقاتػػً،كتعػػدبمػػدافأكركبػػاريػػرهثػػاؿعمػػاإحرازٌػػاالتقػػدـ

بإس ػػتثهارٌالمبح ػػثالعمه ػػي،بحي ػػثأص ػػبحتإقتص ػػادياتكثي ػػره ػػفبم ػػداىٍات ػػكؽإقتص ػػادياتالبم ػػداف

العربي هجتهع بى طٍاك ازٌاكجهيعهكاردٌا(.الهجيدؿك هاس )25:2010،

كىظرناألٌهي البحثالعهيكأٌدافًالهرتم فقدقاهتالدكؿالهتقده بإى اءهراكزكهجالس

ككحػداتلمبحػثالعمهػيكراصػ بٍػذاالهجػاؿ،تعهػػؿعمػاى ػرثقافتػً،كتسػػاعدفػيرسػـإسػػتراتيجيات
كاضح تىاسبإحتياجاتالهجتهعكتطمعاتًحيثأفٌذيالكحداتأكالهجالستكػكفضػهفالػك ازرات

أكالجاهعات .

ف ػػإفكح ػػدةالبح ػػثالعمه ػػيتمع ػػبدك انرتكاهميػ ػانه ػػعالقطاع ػػاتاإلىتاجيػ ػ كالردهيػ ػ ف ػػيتحدي ػػد

األكلكي ػػاتلهكاجٍػ ػ إحتياج ػػاتالهجته ػػع،حي ػػثتعتب ػػرالجاهع ػػاتكالكمي ػػاتكالهؤسس ػػاتالبحثيػ ػ ٌ ػػي

اله اركػػزالر يس ػ لٍػػذاالى ػػاطالعمهػػيالحيػػكمبهػػالٍػػاهػػفكظي ػ أساسػػي فػػيت ػػجيعالبحػػثالعمهػػي
كتى يطًكلهاتحكيًهفهصادرالطاق الب ػري الهتهيػزةعمهيػانكالقػادرةعمػاالت اعػؿكالتعاهػؿإيجابيػان
هعجهيعالهستجداتكالهتغيرات،كهكاكب التطكراتالعمهي كالعهمي (.األسهرم )3:2010،

كعىدالتهعففػيكاقػعالبحػثالعمهػيفػيالػكطفالعربػيبصػ عاهػ كفمسػطيفبصػ راصػ 
ى حػػظالعديػػدهػػفاله ػػك تالتػػيتكاجػػًالبحػػثالعمهػػي،هىٍػػاضػػعؼاإلى ػػاؽعمػػاالبحػػثالعمهػػي،
كعػػدـالتعػػاكفبػػيفالهؤسسػػاتالهرتم ػ فػػيتحديػػدأكلكيػػاتالبحػػثالعمهػػي،كعػػدـتػػكفرالػػدعـالهػػالي

عىكملمباحثيف".كاىط قانهفعىاي ك ازرةالتربي كالتعميـالعػاليال مسػطيىي بالبحػثالعمهػيكسػعيٍا

كاله

الػػدؤكبإلػػارفػػعهسػػتكايفػػيهؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػاليكه اركػػزاألبحػػاث،كايهاىٍػػاأفإىر ػراطأعضػػاء
الٍي اتالتدريسي فيى اطاتالبحثالعمهيالجادكالٍػادؼسيسػاٌـفػيتحسػيفسػكي كجػكدةالتعمػيـ

العالي،كهاكتعتبرالك ازرةالبحثالعمهيطريقانلمكصكؿإلااألقتصادالهبىيعماالهعرف كاألبتكار".
2

()http://www.mohe.pna.psلػػذاقاهػػتبإى ػػاءكحػػدةالبحػػثالعمهػػيليكػػكفالٍي ػ الهسػ كل عػػف
تحديػػدأكلكيػػاتالبحػػثالعمهػػيفػػيفمسػػطيف،كتػػكفيرالقػػكلالب ػري الهىاسػػب كرعػػايتٍـ،كالهسػػاٌه فػػي
دعـاألبحاثالعمهي كهتابع تطبيؽالىتا التيتتكصؿإليٍا .
نيرتمػػؼإثىػػافأفهظػػاٌرالتىهي ػ كجىػػكفالتكىكلكجيػػاكىتػػا التىػػافس،كالتهيػػزالعػػالهيلٍػػك

يعتهػػدب ػػكؿأساسػػيعمػػاالبحػػثالعمهػػي،فٍػػكالكسػػيم األقػػكلفػػيإحػػداثالتىهي ػ "،حيػػثأفالتعمػػيـ
كالبحثالعمهييعتبرافالركيزةاألساسي لمتىهيػ اإلقتصػادي كاإلجتهاعيػ ،كأٌػـعكاهػؿإسػتداهتٍا،كاذا

كاجتهاعيانكحضاريانٌك اي التىهي فػإفذلػؾ
كافتحقيؽرفاٌي اإلىساففيهجتهعهتطكرإقتصاديان 

نيهكفتحقيقًفي يابإستراتيجي فاعم لربطالبحثالعمهيبهتطمباتاإلىسافالتىهكم ".
(األسهرم )5:2010،
كبعدظٍكرهصطمحاتكه اٌيـلمتىهي كالتىهي اإلقتصادي كالتىهي الب ػري ظٍػرفػياةكىػ 
األري ػرةهسػػارأكأسػػمكبجديػػدلمتىهي ػ كٌػػكهػػايسػػهابالتىهي ػ الهسػػتداه فاألجيػػاؿالحاض ػرةتسػػتردـ

البي ػ كاله ػكاردالطبيعي ػ ككأىٍػػاالهالػػؾالكحيػػدلٍػػا،إذيعتهػػدٌػػذااألسػػمكبعمػػاطبيع ػ الع ق ػ بػػيف
اإلىسافكالهكاردالطبيعي كالبي ي الهحيط بًههايعىيٌذااألٌتهاـبالىكاحياإلجتهاعي كاإلقتصادي 
كالبي ي هعان ( .ي ف )15:2009،

فالتىهيػ الهسػػتداه تٍػػدؼإلػػاتطػكيرالهجتهعػػاتهػػعإحػػداثالتػكازفبػػيفالحاضػػركالهسػػتقبؿ

أمتحقيؽالرفاٌي لألجياؿالقا ه دكفالتأثيركالحاؽالرطرفياألجياؿالقاده  .

كٌيالتىهي الهطردةلمثركةالب ري كال راك العربي عماأسسالهعرف كاإلرثالعربيالثقػافي

ػكير،كاسػتغ ؿ

كالحضارمكالترقي الهتكاصم لألكضاعانقتصادي عماأسسالهعرفػ كاإلبتكػاركالتط
القدراتالهحمي كاإلستثهارالعربيكالقصدفيإسػترداـالثػركاتالطبيعيػ هػعتر ػيداإلسػتٍ ؾكح ػظ
التكازفبيفالتعهيركالبي كبيفالكـكالكيؼ( .قاسـ )45:2007،

كألفالهجتهػ ػػعال مسػ ػػطيىييعػػػيشحال ػ ػ هػ ػػفالركػ ػػكدفػػػيالهجػ ػػاؿاإلقتص ػػادمكتػ ػػدٌكرلمبي ػ ػ 

كاستىزاؼلمهكاردالطبيعي عماالر ـهفتكفرالطاقاتالب ري القكي .كادراكابأٌهي تطكيرالهجتهػع
كالرقػػيبػػًكىقمػػًهػػفكاقعػػًالحػػاليإلػػاكاقػػعأفضػػؿ.لػػذاعميىػػاتقيػػيـالكاقػػعفػػيضػػكءهؤ ػراتالتىهيػ 
الهستداه ،كتأتيدراس ٌذيالهؤ راتلقياسحجـاله ػاكؿكاألحتياجػاتالهطمكبػ كالتحػدياتالقا هػ 

فػػيالهجتهػػع،كهػػاتسػػاعدأصػػحابالقػرارككاضػػعيالسياسػػاتفػػيتجٍيػػزالرطػػطالهسػػتقبمي لهكاجٍػ 
بعػضالظػكاٌر.كافهػػال ػػتإىتبػايالباحػػثأفٌىػػاؾأٌهيػ فػػيالد ارسػاتالتػػيتىاكلػػتالبحػػثالعمهػػي
كأٌهيتػػًكهعكقاتػػًكلكػػفٌػػذيالد ارسػػاتلػػـتبػػيفأداءكحػػداتكه اركػػزالبحػػثالعمهػػيكربطػػًبالتىهي ػ 

الهسػػتداه فالد ارسػػاتالسػػابق هىٍػػاهػػاتحػػدثعػػفدكرالجاهعػػاتفػػيى ػػرثقاف ػ البحػػثالعمهػػيهثػػؿ
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د ارس ػ (إعبي ػػاف)2012،كحاكل ػػتبع ػػضالد ارس ػػاتكض ػػعتصػػكرهقت ػػرحلتجكي ػػدالبح ػػثالعمه ػػيف ػػي
الجاهع ػػاتال مس ػػطيىي هث ػػؿد ارسػ ػ ( ارض ػػي،)2012،كحاكل ػػتبع ػػضالد ارس ػػاتإيج ػػادال ػػدكرال اع ػػؿ
لمبحػػثالعمه ػػيف ػػيالتط ػػكيركالتىهي ػ هث ػػؿد ارسػ ػ (حػػ كة،)2011،كهىٍػػاه ػػفأظٍ ػػردكرهىظه ػػات

الهجتهعالهدىيفيتحقيؽالتىهي الهستداه هثؿدراس (إيهافكهحهد .)2013،

كبىاءعماهاسبؽكاىط قانهفٌذيالىظرةفإفالباحثسيقكـفيٌذيالدراس لبيافكاقعأداء


كحدةالبحثالعمهيفيك ازرةالتربي كالتعميـالعاليال مسطيىي كع قتٍابهؤ راتالتىهي الهستداه  .

مشالة الدراسة:
نير ػػاعمػػاأحػػدأفكاقػػعالبحػػثالعمهػػيفػػيالهجتهعػػاتالعربي ػ ب ػػكؿعػػاـكفػػيفمسػػطيف

اجعالهستهر،كاىعداـاألٌهي فيإبرازدكرالبحثالعمهيالهٍـفي

بص راص يعيشحال هفالتر
إح ػػداثالتهي ػػزالهس ػػتداـف ػػيجهي ػػعالهج ػػانت،كىظػ ػ انرله ػػايعاىي ػػًالهجته ػػعال مس ػػطيىيه ػػفه ػػك ت

كاجتهاعي ػ جػػاءتٌػػذيالد ارس ػ لتطػػرحفك ػرةإيجػػادالع ق ػ بػػيفأداءكحػػدةالبحػػث
إقتصػػادي كتىهكي ػ 
العمهيفيك ازرةالتربي كالتعميـكهؤ راتالتىهي الهستداه  .
كعليو تتمثؿ مشالة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
هاكاقعأداءكحدةالبحثالعمهيفيكزارةالتربي كالتعميـالعاليال مسطيىي كع قتػًبهؤ ػرات

التىهي الهستداه ؟ 

كينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 -1هادرجػ تقػديرأعضػاءٌي ػ التػدريسبالجاهعػاتال مسػطيىي فػيهحافظػاتفمسػطيفالجىكبيػ 
لكاقعأداءكحدةالبحثالعمهيفيك ازرةالتربي كالتعميـالعاليال مسطيىي ؟ 

ٌ -2ؿتكجدفركؽذاتدنل إحصا ي عىدهسػتكمالدنلػ )(α≤ 0.05بػيفهتكسػطاتدرجػات
تقديرعيى الدراس لكاقعأداءكحدةالبحثالعمهيتعزللهتغيراتالدراس (:الجىس،الجاهعػ ،

الرتب األكاديهي ،سىكاتالرده )؟ 

 -3هػػادرجػ تقػػديرأعضػػاءٌي ػ التػػدريسبالجاهعػػاتال مسػػطيىي لهؤ ػراتالتىهيػ الهسػػتداه فػػي
هحافظاتفمسطيفالجىكبي ؟

ٌ -4ؿتكجدفركؽذاتدنل إحصػا يانعىػدهسػتكمالدنلػ )(α≤ 0.05بػيفهتكسػطاتدرجػات
تقػػديرعيى ػ الد ارس ػ لت ػكافرهؤ ػراتالتىهي ػ الهسػػتداه تعػػزللهتغي ػرات(:الجػػىس،الجاهع ػ ،

الرتب األكاديهي ،سىكاتالرده )؟
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ٌ -5ػػؿتكجػػدع قػ دالػ إحصػػا يانعىػػدهسػػتكل()α≤ 0.05بػػيفهتكسػػطتقػػديراتأعضػػاءٌي ػ 

التدريسلكاقعأداءكحدةالبحثالعمهيكهتكسطتقديراتٍـلتكافرهؤ راتالتىهي الهستداه ؟" .

أىداؼ الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ ما يلي:
 -1التعػػرؼإلػػاكاقػػعأداءكحػػدةالبحػػثالعمهػػيفػػيك ازرةالتربي ػ كالتعمػػيـالعػػاليال مسػػطيىي هػػف
كجٍ ىظرأعضاءٌي التدريسفيالجاهعاتال مسطيىي  .
 -2التعرؼإلادرج تكافرهؤ راتالتىهي الهسػتداه فػيفمسػطيفهػفكجٍػ ىظػرأعضػاءٌي ػ 
التدريسبالجاهعاتال مسطيىي  .

 -3الك ػػؼعهػػاإذاكػػافٌىػػاؾفػػركؽذاتدنل ػ إحصػػا ي عىػػدهسػػتكلدنل ػ ()α≥0.05بػػيف
تقديراتأفرادالعيى لكاقعأداءكحدةالبحثالعمهػيفػيك ازرةالتربيػ كالتعمػيـالعػاليال مسػطيىي 

تعزللهتغيراتالدراس (الىكع،الجاهع ،سىكاتالرده ،الرتب األكاديهي ) .
 -4الك ػػؼعهػػاإذاكػػافٌىػػاؾفػػركؽذاتدنل ػ إحصػػا ي عىػػدهسػػتكلدنل ػ ()α≥0.05بػػيف
تق ػػديراتأفػ ػرادالعيىػ ػ لدرجػ ػ تػ ػكافرهؤ ػ ػراتالتىهيػ ػ الهس ػػتداه ف ػػيفمس ػػطيفتع ػػزللهتغيػ ػرات

الدراس (الىكع،الجاهع ،سىكاتالرده ،الرتب األكاديهي ) .
 -5الك ؼعهاإذاكافٌىػاؾع قػ إرتبػاطدالػ إحصػا يانبػيفهسػتكلأداءكحػدةالبحػثالعمهػي
فػػيك ازرةالتربي ػ كالتعمػػيـالعػػاليال مسػػطيىي كبػػيفدرج ػ ت ػكافرهؤ ػراتالتىهي ػ الهسػػتداه هػػف
كجٍ ىظرأعضاءٌي التدريسبالجاهعاتال مسطيىي  .

أىمية الدراسة:
تنبثؽ أىمية ىذه الدارسة مف:
 -1أٌهيػ ػ هكض ػػكعالبح ػػثالعمه ػػيف ػػيتط ػػكركتق ػػدـالهجتهع ػػاتب ػػكؿع ػػاـكحاجػ ػ الهجته ػػع
ال مسطيىيلًب كؿراص،فهٍهاإهتمؾالهجتهعهفهػكاردكثػركاتنيهكػفأفيػدرؿدكا ػر
التهيزكالتىافسالعالهيهالـتكفالبحثالعمهيكسيمتً .

كاقتصػػادي فػػي
كاجتهاعي ػ 
 -2ضػػركرةتكاجػػدكت ػكافرهؤ ػراتالتىهي ػ الهسػػتداه هػػفجكاىػػببي ي ػ 
الهجتهعال مسطيىيلكيترتقيبالحاضركتحافظعميًدكفإلحاؽالرطرفيالهستقبؿ .
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 -3ت يدٌذيالدراس صىاعالقراركالهس كليففيك ازرةالتربي كالتعميـالعاليال مسطيىي هفر ؿ
األرذبعيفاإلعتبػارأٌهيػ كحػدةالبحػثالعمهػيكع قتٍػابهؤ ػراتالتىهيػ الهسػتداه كتػكفير
الدعـالهادمكالهعىكملمعاهميففيكحداتالبحثالعمهي .
 -4ق ػػديس ػػت يده ػػفٌ ػػذيالد ارسػ ػ الب ػػاحثكفكالدارس ػػكفلهج ػػاؿالتىهيػ ػ الهس ػػتداه كض ػػركرةتػ ػكافر
هؤ راتٍاكالهٍتهيفبى رثقاف البحثالعمهيفيالهؤسساتالهجتهعي .

حدكد الدراسة:
 -1حػػد المكضػػكع:إقتصػػرتٌػػذيالد ارس ػ عمػػاكاقػػعأداءكحػػدةالبحػػثالعمهػػيفػػيك ازرةالتربي ػ 
كالتعمػيـالعػاليال مسػػطيىي فػيالهحافظػاتالجىكبيػ فػيالهجػانتالتاليػ :تعزيػزثقافػ البحػػث
العمهػ ػػي،تطػ ػػكيرالك ايػ ػػاتالهٍىي ػ ػ لمبحػ ػػثالعمهػ ػػي،كتسػ ػػكيؽإدارةالبحػ ػػثالعمهػ ػػيكع قتػ ػػً
بهؤ راتالتىهي الهستداه الهتهثم فيالهؤ راتالبي ي كاإلقتصادي كاإلجتهاعي .

 -2الحػػػد البشػػػرم :إقتص ػ ػرتٌ ػػذيالد ارس ػ عم ػػاعيىػػًههثمػ ػ ألعض ػػاءٌي ػ الت ػػدريسالهت ػػر يف
بالجاهعاتال مسطيىي .
 -3الحػػػد المؤسسػػػي :إقتص ػػرتالد ارسػ ػ عم ػػاعيى ػػًههثم ػػًف ػػيالهحافظ ػػاتالجىكبيػ ػ لمجاهع ػػات
ال مسػػطيىي الىظاهي ػ كالعاه ػ فػػيهحافظػػات ػزةكٌػػي(:جاهع ػ األزٌػػر،الجاهع ػ اإلس ػ هي ،

جاهع األقصي).

 -4الحد المااني :هحافظات زة.
 -5الحد الزماني :تـتطبيؽأداةالدراس أثىاءال صؿالثاىيهفالعاـالدراسي2017-2016ـ.

ماطلحات الدراسة:
كحدة البحث العلمي:
تعػػرؼ(إعبيػػاف)9:2012،البحػػثالعمهػػيبأىػػً" :عهميػ فكريػ هىظهػ يقػػكـبٍػػاالباحػػثهػػف
أجػػؿتقصػػيالحقػػا ؽب ػػأفهسػػأل أكه ػػكم هعيى ػ تسػػها(هكضػػكعالبحػػث)،بإتبػػاعطريق ػ عمهي ػ 
هىظهػ تسػها(هػىٍ البحػػث)بغيػ الكصػكؿإلػػاحمػكؿه هػ لمعػ ج،أكإلػػاىتػا صػالح لمتعهػػيـ

عمااله اكؿالههاثم تسها(ىتا البحث)" .
 كتع ػػرؼك ازرةالتربيػ ػ كالتعم ػػيـالع ػػاليال مس ػػطيىي كح ػػدةالبح ػػثالعمه ػػيبأى ػػً:األداةالتى يذيػ ػ 
لتأسيسقاعدةبحثي يسعاالهجمػسهػفر لٍػالرسػـسياسػاتالػك ازرةلمبحػثالعمهػيكالتطػكيرالتقىػي

كدعـى اطاتالبحثالعمهي )http://www.mohe.ps(.
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كيعػػرؼالباحػػثأداءكحػػدةالبحػػثالعمهػػيإج ار ي ػانبأىٍػػا":الٍي ػ التابع ػ لػػك ازرةالتربي ػ كالتعمػػيـ

العػػاليال مسػػطيىي كالهسػ كل عػػف ػ كفالبحػػثالعمهػػيكرعايتػػًكرسػػـسياسػػاتًكأكلكياتػػًكى ػػرثقافتػػً
بتكاصؿفعاؿهعالهراكزكالهؤسساتالبحثي ذاتالع ق " .

التنمية المستدامة:
يعرؼ( ىايـ)157:2001،التىهي الهستداه بأىٍا:تىهي لردهػ األجيػاؿالحاليػ ب ػكؿن

يضرأكيهسبهصالداألجياؿالقاده ،بهعىاتػرؾالهصػادرالهتػكافرةاةفلألجيػاؿالقادهػ بالكضػع
ى سًالذمٌيعميًأكأفضؿ.
كفيضكءذلؾيعرؼالباحثهؤ راتالتىهي الهستداه إج ار يانبأىً":ع هاتكدن ؿالتىهي 

فػ ػػيالهجتهػ ػػعال مسػ ػػطيىيكالت ػ ػيتجهػػػعبػػػيفالجاىػػػبالبي ػ ػػيكاإلقتص ػػادمكاإلجتهػ ػػاعي،بحيػػػثتمبػ ػػي
إحتياجػػاتالحاضػػردكفإلحػػاؽالرطػػرعمػػاالهسػػتقبؿكأجيالػػًالقاده ػ ،كسػػيتـقياسػػٍابالدرج ػ الكمي ػ 
التييحصؿعميٍاعضكٌي التدريسعمااإلستباى " .
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الفصن الثاٌي
اإلطار الٍظري لمدراشة
 .1انًحىر األول :انبحج انعهًي
 .2انًحىر انخاني :انتنًيت انًستذايت

احملور األوه
البحث العمىي
 .1تًهيذ
 .2يفهىو انبحج انعهًي
 .3نشر حقافت انبحج انعهًي
 .4أهًيت انبحج انعهًي
 .5خصائص وأهذاف انبحج انعهًي
 .6اهذاف انبحج انعهًي
 .7تصنيفاث انبحج انعهًي
 .8واقع وحذة انبحج انعهًي في انعانى انعربي
 .9يصادر انتًىيم انبحىث في انذول انعربيت
 .11يعىقاث انبحج انعهًي في انىطن انعربي
 .11يستهسياث انبحج انعهًي
 .12انبحج انعهًي في فهسطين
 .13انعالقت بين انتعهيى انعاني ووحذة انبحج انعهًي
 .14دور انبحج انعهًي وعالقتها بانتنًيت
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المحكر األكؿ
كحدة البحث العلمي

تمييد:

تدرؾهعظـالدكؿفيعصرىاالحاليأٌهي كحدةالبحثالعمهيفػيإسػتهرارتقػدهٍاكتطكرٌػا

كت كقٍا،راص الدكؿالهتقده كقدإرتبطالبحثالعمهيفيالسىكاتاألريرةبعظه األهـ،كفاضػكء
ٌػذاالبحػثفقػػدأصػبحتهىٍجيػ البحػػثالعمهػيكرطكاتٍػػاليسػتهقتصػرةعمػػااألكػاديهييفكالبػػاحثيف

ػطكاىهػػايسػػتردهٍااألف ػرادفػػيالهجتهػػععىػػدهات ػكاجٍٍـاله ػػك تاليكهي ػ 
الع ػاهميففػػيالجاهعػػاتفقػ 
الهرتم كٌذايككدعماأفالبحػثالعمهػيهػفالهجتهػعكالبحػثالعمهػيفػيالهؤسسػاتالرسػهي كٌػذا
بدكرييقكـعماأسسكقكاعدأساسي  .
كتتسػػعهيػػاديفالبحػػثالعمهػػيلت ػػهؿه ػػك تالحيػػاةجهيعٍػػاكفػػيهرتمػػؼهياديىٍػػافالبحػػث
العمه ػ ػػينيقتص ػ ػػرعم ػ ػػاد ارسػ ػ ػ الظػ ػ ػكاٌرالطبيعيػ ػ ػ فق ػ ػػطب ػ ػػؿي ػ ػػهؿد ارسػ ػ ػ الظػ ػ ػكاٌراإلجتهاعيػ ػ ػ 
كالسيككلكجياأكاإلىساىي الهتعمق بهرتمػؼهجػانتالحيػاةاإلجتهاعيػ كالى سػي كالتربكيػ كاإلقتصػادي 

فٍذيالظكاٌرٌيهيدافلمبحثالعمهيكالظكاٌرالطبيعي تهاهان(.زكقافكارركف )38:2009،

كت ػ ػػكدالجاهعػ ػػاتكهؤسسػ ػػاتالبحػ ػػثالعمهػ ػػيٌػ ػػذااألهػ ػػرﺍلهٍنفيحياﺓﺍلهجتهعاﺕ،بٍػ ػػدؼ

ﺍلىٍَﺽبٍاَ،ﺩفعهسيﺭتٍاﺇلاﺍألهان،ﺍلبحﺙﺍلعمهيٌَﺍلﺫﻱيعﻁيلمجاهعػ ػ ػ ػ هعىاٌ ػ ػ ػػاالحقيق ػ ػ ػػي،

َيهيﺯٌاعوﺍلهﺩﺭس َقﺩﺃَلﺕﺍلعﺩيﺩهوجاهعاﺕﺍلعالنﺍلغﺭبيعىايػ ػ ػ ػ راصػ ػ ػ ػ لمبح ػ ػ ػػثالعمه ػ ػ ػػي،

َﺭصﺩﺕلًﺍلهيﺯﺍىياﺕَإستقﻁبﺕهوﺃجمًالك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاءاتﺍلعمهي َ،إعتبﺭتًهوﺃٌنَﻅا ٍا،عما

إعتباﺭﺃوﺍألبحاﺙﺍلعمهي ٌيﺍلتيتقَﺩﺇلاﺍلتﻜىَلَجياالهتطكرةَ،ﺍلتينيستغىاعىٍافيحالتي
ﺍلسمنَﺍلحﺭﺏعماالسكاءﺀ َ،همﺕهجانتٍاجهيعهىاحيﺍلحياﺓ:ﺍلصىاعي َ،ﺍلﺯﺭﺍعي َ،ﺍإلﺩﺍﺭي ،
َﺍلتﺭبَي  َ،يﺭٌاَ،لنيرؿجاىﺏَﺍحﺩهوجَﺍىﺏﺍلحياﺓﺍإلىساىي أنك ػ ػ ػ ػػهمًالبح ػ ػ ػ ػػثالعمه ػ ػ ػ ػػي
بعىاي (.البر كتي،كأبكسهرة .)1134:2007،
كههاسبؽيرمالباحث:افالبحثالعمهييعتبرسببانر يسيانلرفػعهسػتكلالجاهعػاتكهسػتكل

التعميـالعاليكأفالبحثالعمهييساعدعماتى يطأعضاءٌي ػ 

أعضاءالٍي التدريسي فيالتربي ك
التػدريسكيعهػؽعهػؿالباحػثفػيهجػاؿترصصػػًالػذميدرسػًههػايسػاعدٌاعمػاالهطالعػ كهتابعػ 
التطكرالهعرفيكالتكىكلكجي،كالقدرةعماإهت ؾهٍاراتبحثي كاإلسٍاـفيتطػكيرهٍىتػًهػفرػ ؿ

اإلط عالهتكررعمااألبحاثكالدكرياتالهتعمق بالبحثالعمهي .
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 .2مفيكـ البحث العلمى:
يتكػػكفالبحػػثالعمهػػيهػػفجػػز يفٌهػػاالبحػػثكالعمػػـ.كهصػػطمدالبحػػثيعىػػالغ ػ :الطمػػب،

كالت تػػيش،كالس ػؤاؿ،كاإلستقصػػاء،كالتحػػرم،كالكصػػكؿالػػاهعرف ػ حقػػا ؽأكهبػػادئ،كهحاكل ػ هعرف ػ 

ػسكاكت ػػاؼحقػػا ؽجديػػدةبالد ارس ػ العمهي ػ لهكضػػكعهػػا.كالعمػػـهػػفعمػػـعمه ػانبهعىػػا
الحقػػا ؽكاألسػ 
ػًكاد اركػً،كعمػـاألهػربهعىػاأتقىػً.
حصمتلًحقيق العمـكعمـال يءبهعىاعرفًكتيقىػً،ك ػعرب 

يادةقدرةال رصعماالسيطرةعماالطبيع  .

كيعرؼالعمـبأىًى اطيٍدؼإلاز

(حمس .)13:2006،
كيعدالبحثالعمهيكظي أساسي هفكظا ؼك ازرةالتربي كالتعميـالعاليعماالر ـهفذلؾ

فػػيال ػػرؽأكالغػػربأى ػ تفػػيالبداي ػ لمتػػدريسكلػػيسلمبحػػثالعمهػػي،إنأىػػًفػػيهىتصػػؼالقػػرف
التاسعع رحدثتحكؿفيكظا ؼالتربي كالتعميـالعػاليفقػدتىقػؿالتركيػزهػفالتركيػزعمػاكظي ػ 

التدريسإلاالتركيزعماكظي البحثككىًيهثؿاألداةالر يسي إلىتاجكتطكيرالهعرف  .

( )Cummings,1988:70
لمبحثالعمهيتأثيركبيرعماعهمي التىهي اإلقتصػادي لمػب د،لػذلؾتحػرصالػدكؿالهتقدهػ 

عماإيجادجكهفالتعػاكفبػيفالبحػثالعمهػيفػيالتربيػ كالتعمػيـالعػاليكالجاهعػاتكالهؤسسػاتهػف
ر ؿإى اءالعديدهفالهراكزالبحثي اله ترك بيفأستاتذةالجاهع كالتعميـالعالي،كرجػاؿالصػىاع 

فيالهجتهع،كهاتٍتـك ازرةالتربي كالتعميـفيٌذيالدكؿبإجراءالبحكثالتطبيقي ىظػ انرإلرتبػاط ػٍرة
أمكمي جاهعي باألبحاثالتيتى رٌاٌي تٍاالتدريسي ،كتهثؿٌذااألبحاثعىصػ انرهٍهػانكحيكيػانفػي

حياتٍػػاكهؤسسػ تعميهيػ أكعمهيػ أكفكريػ ،كتعتبػػرأيضػػاٌػػذياألبحػػاثهػػفأٌػػـالهقػػاييسالهتداكلػ 

لتقكيـالدكرالريادمفيالهجاليفالعمهيكالهعرفيلدلك ازرةالتربي كالتعميـالعاليكالجاهعات .

(أهيه  )12:2000،
هػػفر ػ ؿههػػاسػػبؽيػػرلالباحػػثأٌهي ػ البحػػثالعمهػػيكراص ػ فػػيالػػدكؿالىاهي ػ الهت ػأررة
فعهم ػػتعم ػػاإى ػػاءه ارك ػػزهترصصػ ػ لألبح ػػاثالعمهيػ ػ ف ػػيال ػػدكؿالهتقدهػ ػ كقي ػػاـبع ػػضال ػػك ازرات
ػكثكأفك ازرةالتربيػ كالتعمػيـالعػاليتعهػؿعمػي
كالهؤسساتالرسهي إلػاإقاهػ ه اركػزهترصصػ لمبح 

ػيكاعطا ػػًأٌهيػ كبيػرةلمبػػاحثيفككضػػعرطػ لمكصػػكؿإلػػاالتىهيػ اإلقتصػػادي 
إسػػتثهارالبحػػثالعمهػ 
كالتىهي الهستداه  .
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ىناؾ عدة تعريفات للبحث العلمي:
 .1تعرفً(الٍهص)8:2015،بأىًٌ" :ككسػيم لإلسػتع ـكاإلستقصػاءالهػىظـكالػدقيؽ
بغ ػػرضإكت ػػاؼهعمكه ػػاتأكع ق ػػاتجدي ػػدةباإلض ػػاف إل ػػاتط ػػكيركتص ػػحيدأك
ػيكارتيػػارالطريق ػ 
تحقيػػؽالهعمكهػػاتالجديػػدة،كذلػػؾبإسػػترداـرط ػكاتالهػػىٍ العمهػ 

كاألدكاتال زه لمبحثكجهعالهعمكهات" .

 .2يعرفً(عمي)36:2013،بأىً":البحػثٌػيالجٍػكدالعمهيػ يقػكـبٍػاالبػاحثيفكفػؽ
أصكؿعمهي هىظه لحؿه ك تبحثي قا ه أكالبحثعفالجديدأكالتطكيرلهػا

ٌكهكجكد".

 .3يعرفً(الصكيص)671:2010،بأىًٌ":كالجٍكدالهىظه التييقػكـبٍػااإلىسػاف،
هس ػػتردهاناألس ػػمكبالعمه ػػيكقكاع ػػدالطريقػ ػ العمهيػ ػ ألكت ػػاؼظػ ػكاٌرالبي ػ ػ لزي ػػادة
سيطرتًعميٍاكلتحديدالع ق بيفٌذيالظكاٌرلهكاجًه اكمٍاكالقدرةعماإكت اؼ

الحمكؿالهىاسب لٍا" .

 .4يعرفػػً( ازٌػػد،كارػػركف:)17:2009،بأىػػً"عهمي ػ فكري ػ هىظه ػ يقػػكـبٍػػا ػػرص
يسػػهاالباحػػثهػػفأجػػؿد ارس ػ الحقػػا ؽفػػي ػأفاله ػػكم أكه ػػكم هعيى ػ تس ػػها

هكض ػػكعالبح ػػثبإتب ػػاعطريقػ ػ عمهيػ ػ هىظهػ ػ تس ػػهاه ػػىٍ البح ػػثبٍ ػػدؼالتكص ػػؿ
لمحمػػكؿاله هػ لمعػ جأكىتػػا صػػالح لمتعهػػيـعمػػااله ػػك تالتػػيتسػػهاىتػػا 

البحث" .

 .5يعرفػػً(زكقػػافكارػػركف)38:2009،بأىػػً"ٌػػكهجهكع ػ هػػفالجٍػػكدالهىظه ػ التػػي
يقػكـبٍػااألىسػػافهسػتردهاناألسػمكبالعمهػػيكقكاعػدالطريقػ العمهيػ فػيسػعيًلزيػػادة

ًكاكت اؼظكاٌركتحديدالع قاتبيفٌذيالظكاٌر" .
سيطرتًعميبي ت 

 .6كتعػ ػػرؼك ازرةالتربي ػ ػ كالتعمػ ػػيـالعػ ػػاليال مسػ ػػطيىي كحػ ػػدةالبحػ ػػثالعمهػ ػػيبأىػ ػػً:األداة
التى يذي لتأسيسقاعدةبحثي يسعاالهجمسهفر لٍالرسـسياسػاتالػك ازرةلمبحػث

العمهيكالتطكيرالتقىيكدعـى اطاتالبحثالعمهي )http://www.mohe.ps(.
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علي الرغـ مف التعريفات إق أنو مف المالحظ أنيا تشترؾ فيمايلي:
 .1طريق عمهي هىظه يستردـفيٍاكسا ؿكأساليبعمهي أمتتبعالطريق العمهي  .
 .2تبحثعفالع قاتكاألسباب.
 .3تٍدؼلهكاجٍ الصعابكالسيطرةعميٍاكىقاطالضعؼكتدعيـىقاطالقكة.
كفي ضكء ذلؾ قاـ الباحث بتعريفو ادجرائي
يعرفٍػػاالباحػػثإج ار يػانٌ:ػػيعهميػ هىظهػ تقػػكـكفػػؽطػػرؽعمهيػ هػػفأجػػؿجهػػعالهعمكهػػات

كتحميمٍػػاكالبحػػثعػػفالع قػػاتلمحصػػكؿعمػػاهعرف ػ جديػػدةكحػػؿاله ػػك تكا ازل ػ ه ػكاطفالضػػعؼ
كتدعيـهكاطفالضعؼ .

 .3نشر ثقافة البحث العلمي:
تقكـك ازرةالتربي كالتعميـالعاليكالجاهعاتال سطىيي بعقدالىدكاتكالػدكراتبإسػتهرارككضػع

رططلتكظيؼجهيعالكسا ؿكاألى ط الهدرسي لدعـالبحكثالتدريبي الهتعمق باله ك تالهدرسػي 

كاستضػاف البػاحثيفبكي يػ إسػترداـالبحػػكثالعمهيػ هػػفحيػثكي يػ إعػػدادالبحػكثهػػفالهقدهػ حتػػا
الراته ػ ليصػػبدط ػ بالهػػدارسكالجاهعػػاتعمػػاد اري ػ كاهم ػ فػػيإعػػدادالبحػػكثكتكميػػؼعػػددهػػف
الط ػ ببعهػػؿعػػدةأبحػػاثفػػيهجػػانتهرتم ػ كى ػػرٌافػػيهج ػ تعمهي ػ هحكه ػ حتػػايػػتـتر ػري 

ط بهفأجؿهستقبؿكاعدلمهجتهعال مسطيىي .
أىٍاهجمسالبحثالعمهي فيك ازرةالتربي كالتعمػيـالعػاليالهرحمػ األكلػيهػفه ػركعى ػر

ثقافػ ػ البح ػػثالعمه ػػيف ػػيالتعم ػػيـالع ػػاـ كتض ػػهىتالهرحمػ ػ األكل ػػات ػػكيؿلج ػػافالبح ػػثالعمه ػػيف ػػي
الهػػديريات،كلجػػافكفػػرؽبحثيػ أرػػرمهىبثقػ عىٍػػافػػيالهػػدارس،كت ػػكيؿىػكادملمبحػػثالعمهػػيفػػي

طالبػػاكطالب ػ هػػف
الهػػدارسالتػػييكجػػدبٍػػاص ػ كؼعا ػػر،حيػػثبم ػ أعضػػاءال ػػرؽالبحثي ػ  700ن

طالباكطالب هفالهػدارسالراصػ ي ػارإلػاأفال ػرؽالبحثيػ تمقػتدكرة
الهدارسالحككهي ،ك 175ن
تدريبي ػ فػػيهٍػػاراتالبحػػثالعمهػػي،كى ػػذتالعديػػدهػػفاألى ػػط البحثي ػ الهتىكع ػ بٍػػدؼى ػػرثقاف ػ 
البحػثالعمهػػي،كهػػاتػػـكضػػعرطػػطلتكظيػػؼجهيػعالكسػػا ؿكاألى ػػط لػػدعـالبحػػكثكهىٍػػااإلذاعػ 

هدرسي كلكحاتالحا طكالبرك كراتكالهطكياتكالقاءاتالبحثي كالى راتكزياراتالهؤسسػاتك

إستضاف الباحثيفك يرذلؾ ي ارإلاأفالهرحم الثاىي ست ٍدالتطبيؽال عميلمه ركعفيالتعمػيـ
الهيداىي(هجمسالبحثالعمهي  ( www.mohe.ps/research
كهػػفأٌػػـهػػايرطػػطهجمػػسالبحػػثالعمهػػيالقيػػاـبػػً ٌػػكالقيػػاـبى ػػرثقاف ػ البحػػثالعمهػػي

كاإلبداعبيفهرتمؼأفرادالهجتهع.كفيٌذا الهجاؿسيقكـ الهجمسكبالتراطػبكالتىسػيؽهػعهرتمػؼ
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الهؤسسػػاتذاتالصػػم ،بكثيػػرهػػف ال عاليػػاتهىٍػػات ػػجيعكدع ػـاألى ػػط العمهي ػ الهرتم ػ كتكعي ػ 

الهجتهػػعبػػذلؾ،كالعهػػؿعمػػاتح يػػزتطمعػػاتالهػكاطىيفالعمهيػ هىٍػػاكال كريػ إلػػاجاىػػبإسػػتقطاب

ال ػػبابالهػػتعمـكتىهيػ حػػباإلبػػداع،كتقػػديـالجػكا زالت ػػجيعي كالتػػيستسػػٍـفػػي إ ػػاع ثقافػ هىػػاخ
الهكٌب كاإلبداعكاإلبتكارفػيالهجتهػع،كتػدفعإلػاإذكػاءركح الهىافسػ بػيفالهبػدعيفكالهبػدعاتهػف

هرتمػؼف ػاتالهجتهػع،كتػؤدمإلػارفػعكتيػرةت اعػؿ الػرأمالعػاـهػعأٌهيػ اإلبػداعالعمهػيكدكريفػي
حياتىػػااليكهي ػ ،كتعزيػػزهكاى ػ

البحػػثالعمهػػيفػػيالهجتهػػع،كت ػػجيعالح ػكاركالتكاصػػؿالبىػػاءبػػيف

الهجتهعالبحثي ،كضهافكصػكؿىتػا األبحػاثإلػاال ػاتالتػييهكػفأفتسػت يدهىٍػاهثػؿال ػات

التعميهي أكالتجاري .ع كةعماذلؾ،فإفهفالىتا الهتكقعتحقيقٍاهفى ر ثقاف البحثكاإلبتكار
بىاءهجهكع هفعمهاءالهستقبؿالهحمييفكالذيفسػتىاط بٍػـعهميػ البحػثالعمهػيكالتطػكير.بجاىػب

ذلؾ،فإفالهجمسيٍدؼأيضاإلاتأسيسركابطبحثي بيفالهجتهع (هجمسالبحثالعمهي)2016:

كهه ػػاس ػػبؽي ػػرمالباح ػػثأفلى ػػرثقافػ ػ البح ػػثالعمه ػػيلٍ ػػادكرفع ػػاؿف ػػيتىهيػ ػ الق ػػدرات

اإلبداعي لدلالط بفادراس اله ك تالهتعمق بالىكاحيالتعميهي هفرػ ؿد ارسػ ه ػكم بحثيػ 
كى رٌاكاألست ادةهفىتا جٍاكتكصياتٍاالعمهي فيهجاؿالتعميـ .
كقػػدأكػػدهجمػػسعهػػادةالبحػػثالعمهػػيفػػيجاهعػ البحػريف،أٌهيػ ترسػػي قػػيـالبحػػثالعمهػػي،

كتعزيػػزال ػراك هػػع هؤسسػػاتالقطػػاعيفالعػػاـكالرػػاصفػػيكاف ػ الهجػػانتالصػػىاعي كاإلقتصػػادي 
كاإلجتهاعي ،ه ػددانعمػاأفذلػؾنيتػأتاإنهػفرػ ؿى ػرثقافػ البحػثالعمهػيفػيالهجتهػعجػاء

ذلؾر ؿاله اريعكاإلست ػاراتالهسػتقبمي هػفرػ ؿالزيػاراتالهيداىيػ التػيتقػكـبٍػاعهػادةالبحػث

العمهػػيإلػػاالهؤسسػػاتالهرتم ػ .ك َّ
"إفالجاهعػ تزرػػربػػالربرات األكاديهيػ فػػيجهيػػعالترصصػػات،
ككذلؾبال ىييفالهؤٌميف،كالهرتبراتالعمهي كهرتبراتالحاسكب،كاألجٍزةالدقيق الهرتص بال حص

كالهعايى "،ه ددان عماأٌهي اإلست ادةهف"ٌذاالغىػافػيالعقػكؿكالطاقػاتكالبىيػ البحثيػ فػيإىجػاز
بح ػػكثرص ػػيى لجهي ػػعالهؤسس ػػاتكال ػػركاتالص ػػىاعي ك يرٌ ػػا".إف"ى ػػرثقافػ ػ البح ػػثتتطم ػػعإل ػػا

ههارس دكرفعاؿفػيردهػ الهجتهػع"،هؤكػدانأف"ت عيػؿ دكرالربػرةكعهػادةالبحػثرٌػيفبى ػرثقافػ 
البحػػثالعمهػػيفػػيالهجتهػػع".فػػيتعزيػػزدكرالبحػػثالعمهػػيكابػراـات اقػػاتتعاقديػ عمػػاىطػػاؽكاسػػع

لرده الهجتهػعكاإلرتقػاءبرػدهاتالهؤسسػاتكال ػركاتكهىتجاتٍػا .كهكلػتعهػادةالبحػثالعمهػيفػي

الجاهع هايزيدعما450ه ركعانبحثيان ألعضاءٌي التدريسفيهرتمؼكمياتالجاهع ،كأىجزت

أكثػػرهػػف70ه ػػركعان تقاعػػديانلهؤسسػػاتهحمي ػ كاقميهي ػ عػػدة.كتتطمػػعالعهػػادةإلػػاالتكسػػعفػػي
اله ركعاتالبحثي الرصي التيتردـالهجتهع،كنسيهاهفف البحكثالتعاقدي  .

( )www.alayam.com/online
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يرلالباحثضركرةالحػديثعػفالرطػ الثاىكيػ له ػركعى ػرثقافػ البحػثالعمهػي
كههاسبؽ 

فيالتعميـالعاـلتحقيؽى ررطكاتالبحثالعمهيالهتعمقػ بػالتعميـكالهػدارسكالجاهعػاتال مسػطيىي 
هفأجؿاإلرتقاءبهستكمالطمب هفالىاحي البحثي كالكصػكؿإلػاأفضػؿالىتػا كالتكصػياتالهتعمقػ 
بالدراس لمكصكؿإلاالٍدؼالهى كد .

 .4الخطة السنكية لمشركع نشر ثقافة البحث العلمي في التعليـ العاـ
كالتعمػيـالعػاليلكضػع
تعتبرالرط السىكي هػفاٌػـالرطػكاتالتػيترتكػزعميٍػاك ازرةالتربيػ 

المهساتانريرةعمااألبحاثالتيتى رٌاالك ازرةهفاجؿالرقيبالعهمي التعميهي .

هدارس فاعم فيهجاؿالبحثالعمهيالهدرسي.
لهٍارتالبحثالعمهي ،كاعداد 
ا
الرؤية:إهت ؾالمب
الرسػػالة تسػ ػ ػػعاك ازرةالتربيػ كالتعمػػيـالعػػاليلى ػ ػ ػػرثقافػ البحػػثالعمهػػيفػػيالتعمػػيـالعػػاـ،كتعزيزٌػػا
كترس ػ ػػيرٍالدل جهيعأفػ اردالعهميػ التعميهيػ ،كت ػ ػػجيعالطمبػ عمػاإكتسػ ػػابهٍػاراتالبحػثالعمهػي،
كتهكيىٍـهفإجراء أى طًبحثي هتىكع .

تحليؿ كاقع البحث العلمي في التعليـ العاـ :
أ .نقاط القكة
 .1كجكدرم ي هىاسب لثقاف البحثالعمهيلدلعددهفاله رفيفكالهعمهيف .
 .2كجكدعددهفحهم الهاجستيركالدكتكارييعهمكففيك ازرةالتربي كالتعميـالعالي.
 .3كجكدأى ط بحثي ضهفالهىٍاجال مسطيىي.

 .4تكفرهرتبراتعمهي هىاسب إلجراءاله اريعالعمهي .
 .5تى يذتجاربسابق فيهجاؿالبحثالعمهيفيالهدارس.
 .6هبادرةبعضالهدراء لعقدالهعارضالعمهي .

 .7عقدهسابقاتهدرسي لٍاع ق ب كؿهبا رأك يرهبا ربهجاؿالبحثالعمهي.
 .8كجكدبي هدرسي هىاسب إلجراءأى ط بحثي .

 .9كجكدك اءات هتهيزة غكف بالعمـكلٍاالقدرةعماإجراءأى ط بحثي هتىكع .
نقاط الضعؼ:
 .1ىدرةعقددكارتتدريبي سابق لمهعمهيفراص بإكتسابهٍاراتالبحثالعمهي .

 .2إفتقارالطمب ألساسياتكهٍاراتالبحثالعمهي.

 .3هحدكدي تكفرالدعـالهاليالهىاسبلألى ط البحثي فيالهدارس.
و
البحثالعمهيلكؿهفالهعمـكالط ب.
 .4يابالتكعي اإلر ادي كاإلع هي بأٌهي
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 .5ضعؼكجكدسياس عاه ككاضح لت جيعالبحثالعمهيفيالهدارس.
الهدارس فيهجاؿالبحثالعمهي.
 .6قم التىسيؽبيفاإلداراتالتربكي كالهديرياتك 

 .7ضػػعؼتى يػػذالعديػػدهػػفاألى ط ػ ػ البحثيػ الهرافقػ لمهىٍػػاجال مس ػ ػطيىي،كعػػدـهتابعػ تى يػػذٌا
بالهس ػػتكل الهطمكبهفالجٍاتالهعىي .

ػدارس
 .8إعتقػػادعػػددهػػفاله ػ ػ ػ ػ ػرفيفالتربػػكييفكالهعمهػػيفبػػأفتىسػػيؽ ه ػ ػ ػ ػ ػػاريعبحثيػ فػػيالهػ 
س ػ ػ ػ ػػي قي صعكباتكهعيقات(.ذيابكارركف )3:2015،

 .5أىمية البحث العلمي :
تىبػػعﺃٌهي ﺍلبحﺙهوﺃٌهي ﺍلبحﺙﺍلعمهيفيتﻁَﺭﺍلب ﺩَتقﺩهٍاﺇﺫنيهﻜولبمﺩهاهٍها

إهتمﻙهوﺇهﻜاىاﺕَهَﺍﺭﺩَثﺭَﺍﺕﻁبيعي ﺃويم ﺃبَﺍﺏﺍلتقﺩنَﺍلحضاﺭﺓهػ ػ ػػالػ ػ ػػـيتقػ ػ ػػدـبالبحػ ػ ػػث
العمهػ ػػيَتﻁبيقاتًَ.تعﺩبمﺩﺍوﺃَﺭَباريﺭهثاؿعمػ ػ ػاﺇحﺭﺍﺯٌػ ػ ػاﺍلتقػ ػ ػﺩنبإستثهارٌػ ػػالمبحػ ػػثالعمهػ ػػي،
بحيﺙﺃصبحﺕإقت ػ ػ ػ ػصاﺩياﺕكثيػ ػ ػ ػػره ػ ػ ػ ػوبمػ ػ ػ ػ ػﺩﺍىٍات ػ ػ ػ ػ ػَﻕإقتصاﺩياﺕﺍلبمﺩﺍوﺍلعﺭبي هجتهع بى ﻁٍا
َ اﺯٌاَجهيعهَﺍﺭﺩٌػاَ.هػاﺫلػﻙﺇنَّبإستثهاﺭﺍلبحﺙﺍلعمهيَﺍلتﻜاهؿفيإستثهاﺭهَﺍﺭﺩٌا .

(الهجيدؿ،ك هاس )25:2010،
هفالثابتأفالبحثالعمهيٌكالسبيؿالكحيدلتحقيؽالتىهي ،فيأمهجتهعهفالهجتهعات
التىهي انقتصادي كانجتهاعي كالب ري كالسياسي كالعمهي ،فالبحثالعمهييى ػعالهجتهعػاتالهتقدهػ 

كارتيػار
هفأجؿالهحافظ عماذلؾالتقدـ.كهايى عالهجتهعػاتالىاهيػ فػيترطػيطالبػراه التىهكيػ 
اإلسمكباألهثؿلتى يذٌا(.كاظـ،كالجهالي )46:2004،
كهػػاأفلمبحػػثالعمهػػيأٌهيػ كبيػرةلمجاهعػػاتكهؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػاليحيػػثىهػػتكتطػػكرت

هفر ؿالبحثالعمهي،كيقععماعػاتؽأسػتاتذةالجاهعػاتفػيهحافظػات ػزةهسػؤكلي كبيػرةلمقيػاـ
باألبحػػاثكالد ارسػػاتالتػػييهكػػفأفتعػػال ه ػػاكؿالهجتهػػعال مسػػطيىيالهتىكعػ بسػػباله اركػػزالبحثيػ 

الهترصص فيهحافظات زةكقم الك اءاتالبحثي (.ال را)2:2004،
كهػػايعتبػػرالبحػػثالعمهػػيالكسػػيم األساسػػي لتحقيػػؽالتىهيػ الهسػػتداه لمهجتهػػع،حيػػثي ػػكؿ

البحػ ػػثالعمهػ ػػيإسػ ػػتثها انرهادي ػ ػانيحقػ ػػؽهػ ػػردكدانعمػ ػػاالهػ ػػدلالطكيػ ػػؿ،كٌػ ػػكيػ ػػؤدلإلػ ػػازيػ ػػادةالىهػ ػػك

األقتصادم،كيهكفلمهؤسساتهفهكاجٍ تحدياتالبي اتالتىافسي  (BoudaouD, 2005: 264).
إفالتجػػاربتبػػيفبأىػػًنيهكػػفألمدكل ػ تحقيػػؽالتىهي ػ اإلقتصػػادي كاإلجتهاعي ػ دكفكجػػكد

بػاحثيفكهرتصػػكفيقػػععمػيعػػاتقٍـهسػػؤكلي القيػاـبالبحػػثالهيػػداىيلمه ػك تالتػػيتكاجػ الهجتهػػع
ألىًاألساسالتطبيؽالذمتحتاجًالدكل لدراس اله ك تالتيتكاجًالهجتهع .

( )cherki, 2005: 30
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كيػػرلالباحػػثأٌهي ػ البحػػثفػػيككىػػًتصػػهيـأساسػػيلرط ػكاتالبحػػثالهرتم ػ كافأسػػتاتذة

الجاهعػػاتفػػيحمقػػاتالبحػػثيٍتهػػكفبى ػػررطػكاتالبحػػثالعمهػػيهػػفاجػػؿالرقػػيبالعهميػ التعميهيػ 
كاإلعدادالجيدلمبحثالعمهيفيالجاهعاتال مسطيىي  .
كتبدك أىمية خطة البحث في تحقيؽ األىداؼ التالية:
 .1تدعكالباحثإلاالت كيرفيكؿهظٍػرهػفهظػاٌرالبحػثفهجػردكضػعالرطػ عمػاالػكرؽ
يجعؿال رصي كرفيأ ياءكجكاىبربهاكاف اف نعىٍا .

 .2تساعدالرط الهكتكب عماتسٍيؿعهميػ تقػكيـه ػركعالد ارسػ ،سػكاءبكاسػط الباحػثى سػً
أكآرريف .

 .3تكفرالرط الهكتكب لمباحثهرجعانكهر دانلًأثىاءالقياـبالبحث(أبكىاٌي  )4-3:2009،
كفيضكءهاسبؽيرمالباحثأفالرط ت كؿالرطكطالعريض كالتييتضدفيٍاالهعايير

الهتكفرةبحصراله كم ههايسٍؿعميالباحثتحديدالكسا ؿكاألدكاتال زه لتى يذرط بحثًهها
يػػكفرالكقػػتكالجٍػػدكالهػػاؿالهبػػذكؿ،كتكجػػًجٍػػكدالباحػػثفػػيجهػػعالهعمكهػػاتكصػػمتًبالد ارس ػػات
اءاتكاألساليبالهىاسب إلرتيارالحمكؿ .

كحذؼهانيتصاؿبٍاكتسٍـفيتحديداإلجر

أىمية دكر البحث العلمي في الجامعات كمؤسسات التعليـ العالي في التالي:
 .1يعتبػػرالبحػػثالعمهػػيفػػيالجاهعػػاتكهؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػاليكه اركػػزالبحػػكثهطمب ػانأساسػػيان
لمتهيزفيأمحقؿهفحقكؿالهعرف الهترصص فيهجانتالعمكـالهرتم  .

 .2إفأٌهيػ ػ البح ػػثالعمه ػػيت ػػزداديكهػ ػانبع ػػدي ػػكـراصػ ػ أه ػػاـالتغيػ ػراتالهتس ػػارع ب ع ػػؿث ػػكرة
الهعمكهاتيػ ػ كتكىكلكجي ػػااإلعػ ػ ـكاإلتص ػػاؿكاس ػػتىادانإل ػػااإلقتص ػػادالح ػػاليكٌ ػػكرأساله ػػاؿ

الب رم .

 .3إفالتغيػ ػراتكالتط ػػكراتالهتس ػػارع كتع ػػددأكج ػػًكهج ػػانتاإلس ػػترداـكالحاجػ ػ الدكريػ ػ إل ػػا
الهتابع كالتقكيـكالتطكيرتزيدالحاج إلاالبحثالعمهي(إعبياف )51:2012،

كههاسبؽيرلالباحثأٌهي البحثالعمهيتدعكالباحثإلاالت كيرفيرطكاتالبحثقبؿ
ػذٌاكارتيػاراله ػكم بعىايػ كدقػ فا قػ كتعهػؿعمػاتسػٍيؿالتكجيػًكالهتابعػ أثىػاءالبػدء
البدءفيتى ي 

بالبحثكبالتاليإىجازالبحثبأقصاسػرع كالتػيتعتبػرهر ػداكٌاديػالمباحػثكهػايتضػدأفأسػاس
التقدـكاإلزدٌاريعكدإلاالبحثالعمهي .
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 .6خاائص البحث العلمى :
يتهيػػزالبحػػثالعمهػػيب ػػكؿعػػاـبعػػدةرصػػا صت ػػكؿهػػعبعضػػٍاالػػبعضكص ػ انلطبيع ػ 

الهعرف القا ه عماالبحثكٌيكالتالي :

 .1المكضكعية:تعىػاعػدـالتحيػزكالبعػدعػفالذاتيػ كٌػيتػرتبطبجهػعالبياىػاتكتحميمٍػا،كٌػي
الكصؼالدقيؽإلجراءالبحثالتاتهكفالباحثيفاةرريفهفإعادةإجراءى سالدراس .
 .2الدقة:الغرضهىٍاتكصيؿهعىػاهحػددلمقػارلءكٌىػايحػددالباحػثاله ػاٌيـالتػايسػتردهٍا
هثػػؿالقمػػؽ،جػػكال صػػؿ،اإلبتكػػار،التػػأريرالد ارسػػي،القيػػادةفٍػػذياله ػػاٌيـك يرٌػػالٍػػاهعػػاىي

هحدديفيالبحثترتمؼعفاإلسترداـالعادليجبأفتككفالدق فياألرقاـكفػاالكمهػات
،كأكثرالتعبيراتدق فيالبحكثالكهي ٌاالهعادنتالرياضي كالىتا اإلحصا ي 
الكص ي 
كتتص ػػؼالد ارسػ ػ بالدقػ ػ ب ػػكؿيهك ػػفلمب ػػاحثيفاةرػ ػريفه ػػفإع ػػادةإجػ ػراءى ػػسالد ارسػ ػ أك

إسترداـىتا جٍاب كؿصحيد.

 .3التحقيػػػؽ ٌ:ػػكعه ػػؿإجته ػػاعايحتكي ػػًالبح ػػثه ػػفهعمكه ػػاتكيك ػػكفاأله ػػرهع ػػركضعم ػػا
اةرريفل حصًكتدقيقً.كٌػذةالراصػي هػفرصػا صالبحػثالعمهػايطمػؽعميٍػاالتحقيػؽ.
كيرتبطالتحقيؽبهعيارمالهكضكعي كالدق .

اٌر،كارتصارٌػذاالت سػيرإلػاأبسػطصػكرة

 .4التفسير المكجزٌ:ىاالبحثي سرع قاتكظك
ههكى .قديككفالت سيرفيصػكرةىظريػ أكتعهػيـتحميمػاهثػؿاإلحبػاطيػؤدلإلػاالعػدكاف،
ت سيريؤدلإلاالتىبؤءلمتحقػؽهىػً.تعىػابإرتصػارالحقػا ؽالهعقػدةكر ضػٍاإلػات سػيرات

بسيط هكجزةيطمؽعميٍاىظري .

ػايكاس ػػمكبإهبيريق ػػيق ػػكم.يقص ػػدبهص ػػطمدإهبيريق ػػياألستر ػػاد
 .5األمبيريقيػػػة:يتص ػػؼبإتج ػ 
بال ػكاٌدكاألدل ػ التػػاىحصػػؿعميٍػػاهػػفاإلج ػراءاتالهىظه ػ الهكضػػكعي كلػػيسهػػفالرب ػرة

ال رصي أكاألهكارالرسهي .كاألهبيريقيػ كاألتجػاياألهبيريقػييتطمبػافهػفالباحػثأفيؤجػؿ
هؤقتاهػاتكصػيبػًرب ارتػًكهعتقداتػًال رصػي ،فالعىاصػراألساسػي فػيالبحػثٌػااألدلػ 

كالت سيراتالهبىي عماٌذياألدل .
 .6التفاير األحتماليٌ:ىاؾرطػأ ػا عبػأفىتػا البحػكثىتػا هطمقػ كأفاألحكػاـالتػاىرػرج
بٍافيالبحكثأحكاـصادق دكفأم ؾ(.أبكع ـ )7-4:2001،
ىناؾ خاائص للبحث العلمي أخرم كىي االتالي:
 .1أىًهىظـإلستقصاءظاٌرةهعيى  .
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 .2أىًاستقصاءٌادؼ،ي سركيكضدالظاٌرةبكضكح .
 .3أىًهىطقيكهكضكعي .

 .4يعتهدعماالربرةكاله حظ أكاألدل األهبريقي  .
 .5يكجًلألجاب عماأس م هعيى كحؿاله ك ت .

 .6أفالبحػػثنيٍػػدؼلمكصػػكؿألجكب ػ تسػػرالباحػػث،بػػؿلمكصػػكؿإلػػاالحقػػا ؽ،فالبحػػثٌػػك
عهمي هفر لًالحصكؿب كؿهىظـعمابياىاتهعيى لإلجاب عميسؤاؿأكحؿلمه ػكم 

اكفٍهٍالظاٌرةهعيى (.الضاهف)21:2006،

ههاسبؽيرلالباحثأفالبحثالعمهييعتبرهفأرقااألى ػط التػييهارسػٍاالعقػؿالب ػرم

عمػػااإلط ػ ؽ،هػػفأجػػؿصػػىاع الحيػػاةكتحقيػػؽالتطػػكركالىٍػػكضبٍػػا،كيجيػػبتػػكفيربي ػ هىاسػػب 
تتضهفكافػ هسػتمزهات الب ػري كالهاديػ كالبىيػ التحتيػ التػيتجعػؿهػفاإلىتػاجال كػرمعهػ نيسػتحؽ

الجٍدالهتكاصؿ.

 .7أىداؼ البحث العلمي
قتصادي أك
 .1فيـ الظكاىر كاألشياء المحيطة ِب َنا:أمإدراؾالظٌكاٌركت سيرٌا،كالتيقدتككفإ
ٌ
أكطبيعي  .
جتهاعي
إ
ٌ
ٌ
 .2التنبػػػػكء:أمالتٌرهػ ػػيفال ػ ػ ٌذكيله ػػاسػ ػػيككفعميػ ػػًالح ػػاؿهسػ ػػتقب ن،كٌػ ػػكهبى ػػيعمػ ػػاالتٌ سػ ػػير
كالهعطيات .

لسػيطرةعميٍػا،ككجػكداألدكاتالتػيتيسػاعد
 .3التحاـ كالضػبط:أمالػتٌحكـبػالظٌكاٌركضػبطٍاكا ٌ
عماضبطٌذيالظٌكاٌر.

و
الطبيعي
في و صحيح و كدقيق و فيفٍـالظٌكاٌر
 .4الكصكؿإلاىتا
ٌ
عمهي كهعر ٌ
ٌ

 .5البعدعفالتٌرهيفكالتٌكٍفعىددراس ً الظٌكاٌرالطٌبيعي ،األهرالذميقكدإلاىتا ى أكثػردقٌػ و 
ك افي .

 .6البحثعفالهعمكهاتكالحقا ؽكهفثـإكت افٍاwww.Mawdoo3.com.

أىداؼ البحث في العلكـ ادجتماعية
الٍػ ػػدؼهػ ػػفالبحػ ػػثفػ ػػيالعمػ ػػكـاإلجتهاعي ػ ػ ٌػ ػػكإكت ػ ػػاؼحقػ ػػا ؽجديػ ػػدةأكحقػ ػػا ؽقديه ػ ػ 

كتكضػػيحٍا.كٌػػكيحػػاكؿأفيػػدرسالسػػمكؾاإلىسػػاىيكت اعمػػًهػػعالبي ػ كالهكاقػػؼاإلجتهاعي ػ .كهػػا
يحػػاكؿهعرفػ الع قػ السػػببي بػػيفالى ػػاطاتاإلىسػػاىي كالقػكاىيفالطبيعيػ التػػاتحكهٍػػاباإلضػػاف إلػػا
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ذلػػؾفػػإفأٌػػدؼالبحػػثفػػيالعمػػكـاإلجتهاعي ػ ٌػػكتطػػكيرأدكاتعمهي ػ كه ػػاٌيـكىظريػػاتكالتػػاهػػف
أىٍاأفت هؿصدؽكثباتالدراساتالهتعمق بالسم كؾاإلىساىيكالحياةاإلحتهاعي  .

(الضاهف )42:2006،
هه ػػاس ػػبؽي ػػرمالباح ػػثإفالٍ ػػدؼه ػػفالبح ػػثالعمه ػػيتتهث ػػؿف ػػيال ٍ ػػـ،كالتىب ػػؤ،كال ػػتحكـ،

كالظكاٌرالطبيعي كهعرف األسبابكالع قاتالتيتؤثرعميالظاٌرةكالكصكؿاليىتا عمهي .
يعتمد البحث العلمي على العديد مف األسس كالمقكمات كىي اما يلي:

 .1تحديػػداألٌػػداؼالهتعمقػ بالبحػػثب ػػكؿدقيػػؽككاضػػد،رصكصػانعىػػدالقيػػاـبإرتيػػارهكضػػكع
البحث،كذلؾهفر ؿالعديدهفالتساؤنتالتييقكـبٍاالباحثراص .

 .2دقٌػ ػ اله ػػاٌدةكاله حظػ ػ كتك ػػكفبالق ػػدرةالعاليػ ػ لمباح ػػثعم ػػاالتص ػػكركاإلب ػػداع،لمحق ػػا ؽ
كالظ ػكاٌرقيػػدالبحػػث،كالعهػػؿعمػػاتحديػػدجهيػػعالهقػػكنتالهتعمق ػ بالبحػػث،كتكجيػػًال كػػر
ػؤدمإلػػاد ارسػ كبحػػثجهيػػعالهتغيػراتالتػػيتتعمٌػػؽكتحػػيط
ة،ههػػايػ ٌ
كالتأهػػؿىحػػكٌػػذيالظػػاٌر ٌ
بالظػػاٌرةقيػػدالد ارس ػ كالبحػػث،كالعهػػؿعمػػاصػػيا الق ػكاىيفالتػػيتتها ػػاهػػعاله حظػػات

كالهتغيراتالهحيط بً.

رضياتالتيتقكـبت سيرالظاٌرةقيدالبحػث،كذلػؾهػفأجػؿالقػدرةعمػا
 .3العهؿعماكتاب ال ٌ
ة،كعهؿالتجاربالتيتثبتصح ال ركض،كذلػؾبعيػدانعػفأٌػكاءكأراء
إثباتصح الظاٌر
ٌ
ٌ
الباحث.

 .4تجهيػػعالحقػػا ؽكالهعمكهػػاتالعمهيػ بكػ ٌؿصػػدؽك ػ افي ،كيكػػكفذلػػؾعػػفطريػػؽالرجػػكعإلػػا
العديػػدهػػفالهصػػادركاله ارجػػع،كالعهػػؿعمػػاإرتيػػارالهعمكهػػاتالصػػحيح كالتػػيترػػدـظػػاٌرة
البحث،كالعهؿعماتصىي ٍاكتبكيبٍاكتهحيصٍاكبعدذلؾيتـالتكصؿإلاهرحم التحميؿ.
 .5القياـبالتجاربهفأجؿالكصكؿإلاالىتا العمهي الهطمكب ،كالتيتىطبؽهعالكاقعالعمهي
لٍ ػػذيالظ ػػاٌرة،كتحت ػػاجٌ ػػذيالتج ػػاربإل ػػاعهميػ ػ التحمي ػػؿالهتعمقػ ػ بهعرفػ ػ الس ػػببكالهس ػػبب
كالحج ،كالقياـبعهمي نرتبارال رضياتكهعرف هدلصحتٍاكهصداقيتٍا.
ػحتٍا،كيكػػكفذلػػؾهػػف
ػتـالحصػػكؿعمػػاالىتػػا التػػيتػ ٌػـالكصػػكؿإليٍػػاهػػفأجػػؿهعرفػ صػ ٌ
 .6يػ ٌ
هعرف هدلهطابقتٍالجهيعالظكاٌركالحقا ؽاله ابٍ لٍا.

ػؾألفالىظري ػ تعػػداإلطػػاراألساسػػيكالهتكاهػػؿ،كالتػػي
 .7قيػػاـالباحػػثبصػػيا الىظريػػاتنكذلػ
ٌ
ػيهتهاسػػؾ
تقػكـعمػاد ارسػ كتكضػػيدالحقػا ؽكالهعمكهػاتالعمهيػ ،كصػػيا تٍافػيإطػارعمه ٌ
ك اهؿ،كيقكـعماقكاعدهىٍجي لع جالظاٌرةقيدالبحثwww.mawdoo3.com
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كمما سبؽ يرم الباحث عند كضع أىداؼ البحث يجب أف يراعي الباحث ادعتبارات التالية
أفتصػاغاألٌػداؼبصػكرةكاضػح كدقيقػ عمػا ػكؿعبػاراتتقريريػ  ػاهم أكىقػاط قصػيرة

هحػػددة كتصػػاغاألٌػػداؼبعػػدا ػػتقاؽاألس ػ م ال رعي ػ له ػػكم البحػػث.التػػيأفتعبػػراألٌػػداؼعػػف
األسػ م ال رعيػ التػيطرحػتفػػيه ػكم البحػث.لػيسبالضػركرةأفتكػػكفعػدداألٌػداؼهسػاكملعػػدد
أس م البحثفقدتككفاألٌداؼأقؿأكأكتر.الٍدؼلػيسٌػكاألٌهيػ فالٍػدؼيسػعاإلػاالك ػؼأك

التع ػػرؼأكإع ػػدادىه ػػاذجبيىه ػػااألٌهيػ ػ تتح ػػددف ػػيك ػػكفالبح ػػثيك ػػؼأكيب ػػيفبػػراه يس ػػت يدهىٍ ػػا
الباحثيف .

 .8تانيفات البحث العلمي :
لمبحػػثالعمهػػاأساسػػياتعاه ػ نت ػرتبطنبمغ ػ كنهكضػػكعكنبترصػػصهكضػػكعا،كيبقػػا

ػيف،كأىػػًيكجػػد
لكػػؿترصػػصرصا صػػًالتػػاتهي ػزيفػػيالبحػػثكالتػػات ػػرضعميٍػػاإتبػػاعهػػىٍ هعػ 
تصىي اتعديدةلمبحثهفأبرزٌاتصىي اتإليأىكاعر يسي عماالىحكالتالي : :

(دركيشكارركاف )6:2015،

أ .البحث الكافى مقابؿ البحث التحليلى:
كاستقصػػاءاتالبحػػثعػػفالحقػػا ؽهػػفأى ػكاع
يتضػػهفالبحػػثالكص ػ اإستقصػػاءاتهسػػحي 
هرتم ػ .فػػالغرضهىٍػػاكصػػؼحال ػ األ ػػياءأكاأله ػكركهػػاٌػػاهكجػػكدةف ػيالكقػػتالحاضػػر.كفػػا

العم ػػكـاإلجتهاعيػ ػ كادارةاألعه ػػاؿ البػ ػانهاىس ػػتردـهص ػػطمدبح ػػثهابع ػػدالكاق ػػعلمد ارس ػػاتالبحثيػ ػ 
كافالراصػػي الر يسػػي لٍػػذةالطريق ػ ٌػػكأىػػًلػػيسلػػدلالباحػػثسػػيطرةعمػػاالهتغيػػر،فٍػػك
الكص ػ ي 
يسػػتطيعفقػػطأفيصػػؼهاحػػدثأكهايحػػدثاألفعمػػاسػػبيؿالهثػػاؿتك ػرارعهمي ػ البيػػعكال ػراءفػػاف

طػػرؽالبحػػثالهسػػترده فػػيالبحػػكثالكص ػ ي ٌػػاالطريق ػ الهسػػحي بجهيػػعأىكاعٍػػابهػػافيٍػػاطػػرؽ
الهقارى كالطرؽاإلرتباطي  .
أهػػافػػيالبحػػكثالتحميمي ػ :فعمػػاالباحػػثأفيسػػتردـالحقػػا ؽأكالهعمكهػػاتالهتػػكفرةهسػػبقان

كيحممٍاكايقكـبتقكيـىقدملمحال أكالظاٌرةهكضعالدراس  .
ب .البحث التطبيقى مقابؿ البحث األساسي

يهكفأفيككفالبحثبحثػانتطبيقيػان(هيػداىيانأكعهميػان)أكبحثػانأساسػيان(أكليػانأكتجريػديان)يٍػدؼ

البحػػثالتطبيقػػيإلػػيإيجػػادحػػؿله ػػكم هبا ػرةتكاجػػًهجتهع ػانهػػاأكهؤسس ػ تربكي ػ أكصػػىاعي أك
تجاري ،بيىهايٍتـالبحثانساسيفيالهقاـاألكؿبالتعهيهاتكبت كيؿىظريػ هػافجهػعالهعرفػ هػف

أجػػؿالهعرف ػ يطمػػؽعميٍػػابحث ػانتجريػػديانأكأساسػػيان،فاألبحػػاثالهتعمق ػ بالسػػمكؾاإلىسػػاىيٌ،ػػاأهثم ػ 
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عماالبحكثاألساسي كلكفالبحكثالتاتٍدؼإلاىتا هعيى كالتكصؿإلاحمكؿه اكؿهمهكس 

كه ػػكم إجتهاعي ػ أكه ػػكم فػػيالعهػػؿاإلدارمأكالتجػػارمٌػػاهثػػاؿعم ػاالبحػػكثالتطبيقي ػ ،فػػأف
الٍػػدؼالػػر يسلمبحػػثالتطبيقػػيٌػػكأفيكت ػػؼح ػ له ػػكم عمهي ػ ضػػا ط أكهمح ػ ،فػػيحػػيفأف
البحثاألساسيهكجًىحكالعثكرعماهعمكهاتلٍاأساسكاسعهفالتطبيؽ،كلػذافإىػًيضػيؼإلػا

هاٌكهكجكدهفالهعرف العمهي الهىظه  .

ج .البحكث الامية مقابؿ البحكث الايفية (لنكعية):
يقكـالبحثالكهيعماهقياسأكالهقداركٌذاالىكعهفاألبحاثقابم لمتطبيؽعماالظكاٌر

التػػييهكػػفالتعبيػػرعىٍػػابمغ ػ الكهي ػ .كهػػفىاحي ػ أرػػرل،فػػإفالبحػػثالكي ػػيهٍ ػتـبالظػػاٌرةالكي ي ػ 
(الىكعيػ )أمالظػكاٌرالتػػيتػرتبطبالكي يػ أكالىػػكعالتػػيت ػػتهؿعميٍػػا،كالبحػػثالىػػكعيهٍػػـبصػػكرة
راص فيالعمكـالسػمككي حيػثيكػكفالٍػدؼهىػًإكت ػاؼالػدكافعاألساسػي لمسػمكؾاإلىسػاىي.كهػف
ر ؿهثؿٌذياألبحاثيهكىىاتحميؿالعكاهؿالهرتم ػ التػاتػدفعالىػاسكػايتصػرفكابأسػمكبهعػيف،

أكالتيتجعؿالىاسيحبكف ي انأكيكرٌكف ي انهعيىان .
ح .البحث المفاىيمي مقابؿ البحث التجريبي:
البحثاله اٌيهيٌ:كذلؾالبحػثالػذميتعمػؽبػبعضاألفكػارالهجػردة.كيسػتردـعهكهػاهػف
قبػػؿال س ػ كاله ك ػريفكػػايطػػكركاه ػػاٌيـجديػػدة،أكإعػػادةت سػػيره ػػاٌيـقا ه ػ حالي ػان.كهػػفىاحي ػ 

أررلفإفالبحثالتجريبييعتهدعماالربرةأكاله اٌدةكحػدٌها.ك البػانهػايجرلدكفاعتبػارلىظػاـ
أكىظريػ ػ .إى ػػًبح ػػثق ػػا ـعم ػػاالبياى ػػات،كيػ ػأتابىت ػػا ق ػػادرةعم ػػاأفتجعمٍ ػػاراض ػػع أكالتحقي ػػؽ
باله حظ أكالتجرب .كفػاهثػؿٌػذيالبحػثهػفالضػركرمالكصػكؿإلػاحقػا ؽهبا ػرةفػيهصػدرٌا

كالقياـبأ ياءهعيى عماىحكفاعؿلمتح يزعماإىتاجهعمكهاتهر كب ،كعميالباحػثأكننأفيػزكد
ى سًب رضي عاهم فيهػايتعمػؽبالىتػا الهحتهمػ كبعد ػذيعهػؿلمحصػكؿعمػاحقػا ؽ(بياىػات)كافيػ 

كػػايثبػػتأكيى ػيفرضػػيتً،ثػػـيقػػيـتصػػاهيـتجريبيػ يعتقػػدأىٍػػاتعػػال األ ػػراصأكالهػكادكػػاتكلػػد
الهعمكهاتي الهر كب .لذافإفهثؿٌذاالبحثيتصػؼبػتحكـالهجػرب(القػا ـبالتجربػ )بػالهتغيراتقيػد

الد ارس ػ كهعالجتػػًالهقصػػكدةألحػػدٌػػذيالهتغي ػراتكػػييػػدرستأثي ارتػػً.إذففالبحػػثالتجريبػػيهىاسػػب
عىدهايبحثعفبرٌافبأفهتغيراتهعيى تؤثرفيهتغيراتأررلبطريق ها .

ق .بعض األنكاع األخرل للبحكث:
جهيعاألىكاعاألررلهفالبحثٌيتىكعاتهفكاحدأكأكثرهػفاألصػىاؼالبحثيػ الهبىيػ 

سابقان،قا ه إهاعماالغرضهفالبحثأكالكقتالهطمكبإلىجػازالبحػثأكالبي ػ التػييجػرمفيٍػا

البحػػث،أكعمػػاأسػػاسبعػػضالعكاهػػؿاألرػػرلاله ػػابٍ .كبالىسػػب لمكقػػتيهكىىػػاالت كيػػرفػػيبحػػث
22

الكقتالكاحدالهستعرضاكالبحثالطكنىي.فيالحال األكلييككفالبحػثهقصػك انرعمػافتػرةزهىيػ 
كاحدة،بيىهافيالحال الثاىي يجرمالبحػثرػ ؿعػدةفتػ ارتزهىيػ هتعاقبػ .كيهكػفأفيكػكفالبحػث

هيداىيانأكبحثانفيالهرتبرأكبحثانباله ابٍ الهحاكاةإعتهادانعماالبي التييى ذفيٍاككذلؾيهكػف
أفي ٍـالبحػثعمػاأىػًبحػثإكميىيكػي(عيػادم)أكبحػثت ريصػي.كٌػذاالبحػثيتبػعطػرؽد ارسػ 

الحال ػ أكالطػػرؽالهعهق ػ لمكصػػكؿإلػػاالع قػػاتالسػػببي األساسػػي .كهثػػؿٌػػذيالد ارسػػاتتتعهػػؽفػػي
أسػػػباباأل ػ ػػياءأكاألحػ ػػداثالتػ ػػيتٍهىػ ػػا،بإسػ ػػترداـعيىػ ػػاتصػ ػػغيرةجػ ػػدانكأدكاتدقيق ػ ػ جػ ػػدانلجهػ ػػع

الهعمكهات(.القكاسهي،كارركف )2015:21-18،

 .9كاقع كحدة البحث العلمى في العالـ العربي:
يتبيوهور ؿهاﺃ اﺭﺕإليػ ػًال ػػدﺭﺍساﺕﺫﺍﺕﺍلع قػ ػ ﺇوَﺍق ػ ػعالبح ػػثالعمه ػػيف ػػيال ػػكطف
العربي،نيزاؿكاقعانضعي ان،فاله ك تالتييعاىيهىٍاالبحػثالتربػكلفػيالعػالـالعربػيتػؤثرعمػي

إضػػعاؼٌػػذاالكاق ػػعكأفكظي ػ جاهع ػػاتالػػدكؿالعربيػ ػ فػػيالبح ػػثالعمهػػينيػػزاؿأكلكيػػاتهتدىيػ ػ ،
فالجاهعػػاتاألردىيػ تػػؤدلكظي ػ البحػػثالعمهػػيبدرجػ قبػػكؿهتدىيػ ،كأفالجاهعػػاتالسػػكري ن ازلػػت
إلااألفتركزجؿإٌتهاهٍاعميالهٍه األكلا(هٍه إعػدادالطمبػ )ٌ،ػذاهػايتعمػؽبالجاهعػات،إهػا
هايتعمؽبأعضػاءٌي ػ التػدريسفػيالجاهعػاتفػيالعػالـالعربػي،فػإىٍـيكاجٍػكفجهمػ هػفالظػركؼ

كالهعكق ػػاتالت ػػيتح ػػكؿدكفت ػػأديتٍـلهٍهػ ػ البح ػػثالعمه ػػي،هىٍ ػػااألعب ػػاءالتدريس ػػي كالت ػػينتس ػػهد
ألعضاءالٍي التدريسي فيأ مباألحيافلمت رغب كؿكافيلههارس أى ط البحثالعمهي،ك ياب
اله ارجػػعالعمهيػ الحديث ػ كالبي يػ الجاهعي ػ  يػػراله ػػجع عمػػيالبحػػث،كالضػػغكطالى سػػي فضػ نعػػف

عدـتكفرالتدريبالهىاسبهػفأجػؿتأٌيػؿأعضػاءٌي ػ التػدريسألسػترداـ ػبك الهعمكهػاتالدكليػ 

اإلىترىػػتلغػػرضالبحػػثالعمهػػيكت ػػيرالد ارسػػاتإلػػاكجػػكدع قػػاتعكسػػي بػػيفإسػػترداـاإلىترىػػت
كالدرج األكاديهي ،فكمهاإرت عتالدرج األكاديهي يىر ضهعدؿاألسترداـلإلىترىتكٌذيالهؤ رات

التيسبؽذكرٌات يرإلاأفالكاقػعنزؿضػعي ان،كأفحركػ البحػثالعمهػيفػيالجاهعػاتفػيالػدكؿ
العربي تىطمؽهفهصمح ذاتي لمباحثفيالهقاـاألكؿ،إذأفٌدؼأ مبالبػاحثيففػيذلػؾالترقيػ 

العمهي أكاألكاديهي ليسإن(.البكهحهد،كالبدرم )630:2012،
البحث العلمي في الدكؿ العربية:


يكػػاد هػػكضالرؤي ػ الٍيكمي ػ لهىظكه ػ البحػػثالعمهػػيكتحديػػدأكلكياتػػًب ػػكؿجيػػدجمػػيفػػي

الػػدكؿالعربي ػ يؤكػػديتػػدىيهسػػتكلكعػػددالهى ػػكراتالعمهي ػ ف ػػيهعظػػـالػػدكؿالعربي ػ التػػيتسػػتٍدؼ

اله ك تالتيتتعمؽبالبحثالعمهي .
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أكلكيات البحث العلمي :
أ .تطكيركتعزيزقكاعدالبياىاتكربطٍابهراكزالبحكث .

ب .ت جيعاإلبتكاركاإلبداعكاتاح ال رص لمدارسيفكالباحثيفإلجراءالبحكثالعمهي كالتقىي .

ت .تطبيؽالتقىياتالهتطكرةلتر يدإستغ ؿالهكارداإلقتصادي .

ث .تطكيرىظاـالتعميـالعاـكالتعميـالعالي.


ج .تحقيؽكترس األهفالكطىيال اهؿكترسيرًهفر ؿالبحثالعمهي.

(تقريرالتىهي اإلىساىي العربي )69:2003،

ماادر التمكيؿ البحكث في الدكؿ العربية
حػدث تحػكؿجػذرمفػيسياسػ تهكيػؿاله ػركعاتالبحثيػ فػيالػكطفالعربػي.فقػد ػٍد العقػد
األريرإى اءالعديدهفالٍي اتالتيتدعـالبحثالعمهيبهيزاىيات كبيرةتمبيطهكحاتكػؿالبػاحثيف

ككػػؿأى ػكاعاله ػػركعاتهػػفال ك ػرةإلػػاالتطبيػػؽ كالتسػػكيؽ.ككػػذلؾالجاهعػػاتأصػػبدلػػديٍاصػػىدكؽ
بحػػكثلػػدعـالبحػػثالعمهػػيعػػف طريػػؽه ػػركعاتتىافسػػي أكعػػفطريػػؽالكقػػؼالريػػرم.كأصػػبحت

ثقافػ اله ػركعات التىافسػي كاقػعفػيدكؿالرمػي هػفرػ ؿالتقػدـبه ػركعاتإلػاالجاهعػ ى سػٍا أك

جاهعاتأررل.

كفيهصرإىطمقتثقاف اله ركعاتالبحثي كبقكةفػي2007بإى ػاءالهجمػساألعمػالمعمػكـ

كاى اءصىدكؽ العمكـكالتىهي التكىكلكجي  ،الذم كصمتبراه تهكيمًاةفأكثرهف16برىػاه تمبػي

طهكحػػاتكػػؿالبػػاحثيفهػػف العمػػكـاألساسػػي إلػػاالتطبيقي ػ  ،ػػاهم صػػغارككبػػارالبػػاحثيفككػػذلؾ
الطػ ب ٌ.ػػذاباإلضػػاف إلػػاأكاديهيػ البحػػثالعمهػػيبالقػػاٌرةكالتػػيعػػادتكبقػػكةإلػػا سػػاح البحػػث
العمه ػػيكأص ػػبدلٍ ػػادكركبي ػػرف ػػيتهكي ػػؿالبح ػػكثب ػػؿتهي ػػزتكترصص ػػتف ػػيتهكي ػػؿاله ػػركعات
التطبيقيػ كتسػكيقٍاهػفرػ ؿإى ػاءحضػاىاتتكىكلكجيػ كهبػادرات تسػتٍدؼدفػعالتكىكلكجيػاالكطىيػ 
ككػػذلؾىقػػؿالتكىكلكجيػػا.باإلضػػاف

إلػػاذلػػؾٌ،ىػػاؾه ػػركعاتتهػػكؿهػػفك ازرةالبحػػثالعمهػػيكك ازرة

التعميـالعػالي التػيلػديٍابػراه تهكيػؿتمبػيطهكحػاتكػؿالبػاحثيفككػؿالهجػانتالبحثيػ  .كظٍػرت
هؤسس ػػاتالقط ػػاعالر ػػاصعم ػػاإس ػػتحياءف ػػيالبدايػ ػ ث ػػـأص ػػبدلٍ ػػادكره ػػؤثر

ج ػػدانف ػػيتهكي ػػؿ

اله ػػركعات.كهػػفأٌػػـٌػػذيالهؤسسػػاتهؤسس ػ هصػػرالريػػركهحهػػدرهػػيسكسػػاكيريسكٌميكبػػكليس
كالتيأدلىجاحٍاإلاتعاكفالهؤسساتالحككهي هثؿاألكاديهي هعٌذيالهؤسساتفيهبادراتلٍػا

دكركطىيٌاـ(.سالـ )12:2016،

الدعـ المادم للبحث العلمي بالجامعات الفلسطينية كىي االتالي:

 .1رصدالجاهع لهيزاىي هرصص لمبحثالعمهي .
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 .2تكفيرالجاهع اإلهكاىاتالهادي لتطبيؽىتا البحكثالعمهي  .
 .3تهكيؿالجاهع لمهسابقاتالبحثي بيفالجاهعات .

هركزإحصا يانهترصصانلتحميؿالبياىاتالبحثي  .
 .4تكفيرالجاهع
ان

 .5ترصيصالجاهع دعهانلتهكيؿبراءاتاإلرتراع.

 .6ترصيصالجاهع هكافاتلمهحكهيف .

 .7هس ػػاٌه الجاهعػ ػ ف ػػيدف ػػعتك ػػاليؼى ػػراألبح ػػاثكالكت ػػبكالرس ػػا ؿالعمهيػ ػ كالترجه ػػات
لمباحثيف .

 .8دعـالجاهع لبراه تدريبالباحثيف .

 .9تهضهيفالجاهع البحثالعمهيفيهساعداتٍاالهالي الرارجي  .
زلمباحثيفالهتهيزيففيالبحثالعمهي .

 .10تقديـالجاهع الجكا
لتسكيؽكاستثهارىتا البحكث .

 .11دعـالجاهع
 .12إى اء هراكزالتهيزبهايتكا ـ الترصصات .
 .13تكفيرالجاهع هىدبحثي كبعثاترارجي  .
 .14إقاه الجاهع لهؤتهراتعمهي دكري كأياـدراسي ككرشالعهؿ(.اعبيات )38:2012،
البحث العلمي كاقستشارات العلمية بيف المؤسسات الشرياة المنتجة
سػػعتالعديػػدهػػفالجاهعػػاتإلى ػػاءكحػػداتالبحػػثالعمهػػيكذلػػؾبٍػػدؼزيػػادةالرب ػرةلػػدل
أعضاءٌي التدريسفاالجاهعات كهؤسساتالعهػؿ،كتأٌيػؿالرػريجيفهػفالطمبػ لمعهػؿ،كلهكاكب ػ 

التط ػػكرالعمهػػيالحاصػػؿ،كذلػػؾهقابػػؿرسػػكـهىر ض ػ لهؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػالي(.الغهػػارم:2009،
)55
كتعتبػػرهؤسسػػاتالبحػػثالعمهػػيٌػػياله اركػػزالتػػيتجػػرمفيٍػػاأى ػػط البحػػثالعمهػػي،كلعػػؿ

هؤسساتالتعميـالعاليهفجاهعاتككمياتجاهعي هتكسط كبكليتكىيؾٌيالهكػافاألهثػؿلألبحػاث
الجػػادةالتػػييقػػكـبٍػػاالهرتصػػكفكاألسػػتاتذةكطػ بالد ارسػػاتالعميػػا،كٌػػذانيهىػػعأفتكجػػدهؤسسػػات
كهعاٌدبحثي أررمتقكـب كؿأساسيبهٍه البحثالعمهي .

(دليؿأر قياتالبحثالعمهي )6:2014،
كقدأ ارالديهميأفهؤسساتالتعميـالعاليترتبطبع قػات ػراك هػعالجاهعػاتال مسػطىي ،

كذلؾلمبحثعػفحمكؿله ك تحاصػم لػدلتمػؾالجاهعػاتالهرتم ػ ،حيػثتقػػكـهؤسػػساتالتعمػػيـ
العالي"بتقديـالربػرةكاله ػكرةلمػدكا ركاألفػرادكالجاهعػاتفػيهرتمػؼالقضػاياالتػيتٍػـتمػؾالجٍػات،

كحؿه اكمٍاذاتالصم بإرتصاصاتٍاكمي هعيى (.الدليهي.)130:2000،
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كههاسػػبؽيػػرمالباحػػثأفالػػدكؿالهتقده ػ قػػدهىحػػتالبػػاحثيفإهتيػػازاتراص ػ سػػعتهػػف

ر لٍ ػػاه ػػزجالىظريػ ػ ب ػػالتطبيؽكالههارسػ ػ فٍ ػػيعبػ ػرالس ػػهاحألس ػػاتذةالجاهع ػػاتعم ػػاالعه ػػؿل ػػدم
الراٌى ػ 
هؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػاليههايسػػٍـفػػيكاقعي ػ البحػػثالعمهػػيكالتعػػرؼعمػػاطبيع ػ اله ػػك ت 
كاكت افٍافيهراحمٍااألكلاكالهساٌه فيع جٍاكتطكيرحمكؿكاقعي لٍا .

كت يربعضجاهعاتالدكؿالهتقده فيهجاؿالبحثالعمهػيإلػاأفٌىػاؾإٌتهاهػاهمحكظػا
لمبحػػثالعمهػػيف ػيجاهعػػاتالػػدكؿالهتقده ػ لثق ػ ٌػػذةالجاهعػػاتب ػأفلمبحػػثالعمهػػيإىعكاسػػاتعمػػا

كتطكرٌػا
الجاهعاتى سٍاهفحيثزيادةهكاردٌاباألضاف إليإىعكاساتًعماالهجتهعبزيػادةتقػدهٍا 

كيتهث ػػؿٌ ػػذااألٌته ػػاـف ػػيح ػػرصٌ ػػذيالجاهع ػػاتعم ػػيرب ػػطالبح ػػثالعمه ػػيبإحتياج ػػاتالهؤسس ػػات

كاإلىتاجي كالردهي بالهجتهعكٌيكالتالي:

 .1ت ػػجيعاسػػاتذةالجاهع ػ عمػػاإج ػراءالبحػػكثالعمهي ػ التػػيتسػػٍـفػػيحػػؿه ػػك تالهجتهػػع
كتطكيري.

 .2درػػكؿالجاهعػػاتفػػي ػراك هػػعقطاعػػاتالهجتهػػعالعػػاـكالرػػاصهػػفر ػ ؿإى ػػاءه اركػػز
ه ترك  ،كاجراءبحكثه ترك بيفأساتذةالجاهع كالباحثيففيٍا .

 .3إجراءالبحكثبىاءعماطمبقطاعاتكهؤسساتالهجتهع .

 .4السهاحألساتذةالجاهع بالعهؿلدله ؤسسات كقطاعاتالهجتهع .
 .5اع ػػاءبعػػضاألسػػاتذةهػػفالهحاض ػراتأكهػػىحٍـإجػػازاتلمت ػػرغلعهػػؿالبحػػثس ػكاءدارػػؿ
الجاهع أكرارجٍا .

 .6فتدهؤسساتك ركاتالهجتهعهعاهمٍاألساتذةالجاهع جراءأبحاثٍـ .

 .7قيػاـهؤسسػات كقطاعػاتالهجتهػعبتبىػيهجهكعػ هػفالبػاحثيففػيالجاهعػاتكاألى ػاؽعمػا
أبحاثٍـراص إذاكاىتهتصم بهجاؿأى طتٍا.

 .8إٌته ػػاـالهؤسس ػػاتالص ػػىاعي كاإلىتاجيػ ػ بربػ ػرةأس ػػاتذةالجاهعػ ػ ه ػػفذكمالق ػػدرةعم ػػاإ ػػباع
برـالعقكدهعٍـلمقياـباألبحاثالعمهي التيتعال ه ك تٍا.
كابتكار كا ا

 .9ى رالبحكثالتيتجرلفيالهج تالعمهي ،كتحكيؿىتا جٍاإلاتقىياتعالي  .
(الٍهص )39:2015،

 .10معكقات البحث العلمى الكطف العربي:
يػرتبطتقػػدـالعػػالـالعربػػيبقدرتػػًعمػػيتطكيػػعالتقىيػػاتالحديث ػ كٌػػكتكاجػػًهرٌػػكفباإلهكاىي ػ 

عمػػاتحػػديثالبحػػثالعمهػػيالهحمػػيكاإلقميهػػيالهمتػػزـبالجػػدكلكالىكعي ػ ،كعم ػاالػػر ـهػػفالهؤ ػرات

السػػمبي باإلجهػػاؿكالتػػيتتصػػؼبٍػػاأ مػػبالٍي ػػاتكاله اركػػزالبحثي ػ .فػػإفالعػػالـالعربػػييهتمػػؾهػػكراد
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ب ػري قػػادرةكك ػػكءة.كبإهكاىػػًأفيكػػرسه ػكاردهالي ػ كافي ػ لمهؤسسػػاتالتػػاأثبت ػتصػػديقتٍا،إنأف

أرطػػرهاتتصػػؼبػػًاله ػكاردالعمهي ػ العربي ػ حالي ػانٌ،ػػكأىٍػػالػػـتعػػدت ػػكؿكتم ػ حرج ػ عمػػاالهسػػتكل
العالهي،فٍاه تت كتعاىيالتٍهيشك يابالحػكافزكاإلهكاىيػات،كلٍػاإٌتهاهػاتعديػدة يػرعمهيػ 

(تعميهي ػ ،إداري ػ )كتتطمػػعب ػػكؿ ػػبًدا ػػـلمٍج ػرة(ىحػػكالرمػػي العربػػيأكىحػػكالغػػرب)حيػػثتجػػد

ؿك يػػابالهىػػاخالبحثػػي
إهكاىيػػاتأساسػػي إلظٍػػارإبػػداعٍا،فػػيحػػيفتعػػاىيه اركػػزالبحػػكثهػػفالترٌػ 
الهىاسبكارت اعالهستكلالعهرملمباحثيفكعػدـالقػدرةعمػاإسػتقطابالبػاحثيفالػذيفيهتمكػكفالتقىيػ 

الحديث كالٍه الضركري الهطمكب بإلحاحإفاألرتراؽالعربيلمحالػ العمهيػ الراٌىػ نيعىػياألكت ػاء
باستيرادالتكىكلكجيافقطبؿإىتاجٍابالتعاكفهعالرأسهاؿالعربيكهاأفاألست ادةهفال رصالهتاحػ 

كهجابٍ ػ التحػػدياتالتػػاتتطمػػبقبػػؿكػػؿ ػػيءكجػػكدرؤي ػ كاضػػح لمتىهي ػ اإلقتصػػادي كاإلجتهاعي ػ 

ؽعىٍاسياساتكاستراتيجياتلمبحكثكالتطكير.إفإقتصادياتعالهىاالعربيقا ه عمػياإلىتػاج

تىبث
ؾكاسػػتىزاؼالهػكاردالطبيعيػ ،فػػيحػػيفأفالػػدكؿالصػػىاعي كالغربيػ التػػي
الهػػادمكالهتػػاجرةكاإلسػػتٍ 
تحتؿصدارةالعالـتعتهدعمااإلىتاجالهعرفيكاإلبداعيأساسالتهيزٌػاكرفاٌيػ  ػعكبٍا.ت ػكؿفجػكة

البياىاتحكؿأكضاعالهراكزالبحثي العربي عا قانجديانأهاـالدراسيفكهترذلالقرارالساعيفلتحميؿ

اقعكاستىزاؼآفاقً.كعماالر ـهفالعديدهفالهبادراتالتػيإترػذتٍاجاهعػ الػدكؿالعربيػ لتىظػيـ
الك 
كاتح ػػاداتهٍىيػ ػ لت عي ػػؿالتع ػػاكف
العه ػػؿالعرب ػػياله ػػترؾ،ال ػػذلتك ػػرسبقي ػػاـه ارك ػػزبحثيػ ػ كعمهيػ ػ 
كالتىسػػيؽبػػيفالػػدكؿالعربيػ فػػإفالػػكطفالعربػػيهػػازاؿي تقػػدكجػػكدالهؤ ػراتالكهيػ كالىكعيػ العربيػ .
كيضهفصدقي البياىاتحكؿالبحػثكالى ػرالعمهػيكاإلبػداعالعربػي،كت ػكاالهؤسسػاتالدكليػ هػف

الىقصال ادحفيالهعمكهاتالكاردةهفالدكؿالعربي كعماالػر ـهػفاإللحػاحالهسػتهرهػفهىظهػات
األهـالهتحدةكالبىؾالػدكليكبػراه اإلتحػاداألكربػي.فػإفالػدكؿالتػاتجاكبػتب ػكؿ ػبًهسػتهرهػع

طمبٍ ػػاهعطيػ ػػاتحػػػكؿه ػػدر تكهررجػ ػػاتالبحػػػثالعمهػ ػػيكالتعم ػػيـالعػػػاليكدكرقطاعػ ػػاتاإلىتػ ػػاج
كهىظكه اإلبتكار،لـيتجاكزفيأحسفانحكاؿستدكؿعربيػ فقػط،بيىهػا ابػتالهعمكهػاتب ػكؿ
ب جز يككميانعفبقي الدكؿالستع رة(التقريرالعربيالثالثلمتىهي اإلقتصادي  )23:2010،
البحث العلمي في الكطف العربي يكاجو مجمكعة مف المشػااؿ تحػد مػف ضػماف جكدتػو كمػف

اىميا :هسأل اإلى اؽ،كالعبءالتدريسيألستاذالجاهع ،كقم اإلٌتهاـبالباحثالعربي،كاإلفتقارإلا
سياساتكاضح لمبحثالعمهيهفحيثتحديداألٌداؼكاألكلكياتكالهراكزالبحثي ال زهػ ،كتػكفير

اإلهكاىياتالهادي الضركري كالحريػ األكاديهيػ لػً،كضػعؼىسػب كبيػرةهػفالبػاحثيفعمػياإلبتكػار،
ك يابالع ق بيفهراكزالبحثالعمهيكالكحداتاإلىتاجي ،ك يػابدكرالقطػاعالرػاصفػيعهميػ 

البحػػثكالتطػػكيركالتهكيػػؿ،فالبحػػثالعمهػػيالعربػػييتصػػؼبإىر ػػاضحجػػـاإلى ػػاؽعميػػًدكفالحػػد
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الهقبػػكؿعالهي ػانهػػفالػػدرؿالقػػكهياإلجهػػالي،كٌػػذايػػؤدلإلػػاضػػعؼتػػكفيرالبىي ػ التحتي ػ ال زه ػ 

لمبحث،كاىر اضاإلىتاجي فيالكطفالعربي(.الطيب)100:2013،


اما عﻥ ﺍلاعًباﺕ ﺍلتي تًﺍجو ﺍلبلﺩﺍﻥ ﺍلعﺭبية في مجاؿ ﺍلبحﺙ ﺍلعلمي كالتي مف اىميا :
أ -ضعﻑﺍلﺩعنﺍلهرصﺹألى ﻁ ﺍلبحﺙﺍلعمهيَ،ضعﻑﺍلﺩﺭﺍساﺕﺍلعميافيﺍلجاهعاﺕ
ﺍلعﺭبي َ،عﺩنَجَﺩسياس عمهي َﺍضح فيﺍلﺩَؿﺍلعﺭبي  .

ب -إوﺍلتىهي ﺍلصىاعي العربي ػ ػ ػ ػ ػ نيهﻜوﺃوتتحقﻕبﺩَوتأهيوهستمﺯهاﺕﺍلبحﺙﺍلعمهيَفي

ﻁميعتٍاﺍلتﻜىَلَجياﺍله ه  .
تَ -إوحؿ


ﺃﺯه ﺍلبحﺙﺍلعمهييﺭتبﻁب ﻜؿ

هبا ﺭَحاسنبأﺯه ﺍلهجتهعﺍإلقتصاﺩي 

َﺍلسياسي َﺍإلجتهاعي َ ،هالنيتنحؿ ﺃﺯه ﺍلهجتهع ،فإوحؿ ﺃﺯه ﺍلبحﺙﺍلعمهيفي

ﺍلﺩَؿﺍلعﺭبي تصبدهوﺍلهستحي ﺕَليﺱهوﺍلصعَباﺕ .

(البر كتي،كأبكسهرة )1145:2007،
كيعتقد الباحث أف مف معكقات البحث العلمي:
أ-

إى غاؿأكاديهيفالجاهعاتفيالكطفالعربيبأعباءالتدريسالتيت كؽطاقتٍـالب ػري تػؤثر
عمػػيٍـسػػمبانبالقيػػاـبػػدكرٌـبعهػػؿاألبحػػاثالتػػاتػػؤدلإلػػاالتطػػكركاإلبػػداعكالتقػػدـبالهسػػيرة

التعميهي  .

ب -ضعؼاإلٌتهاـبرصدالهرصصاتالهالي لمبحثالعمهي .


ت -إٌتهاـالباحثيففيالكطفالعربيلعهػؿاألبحػاثهػفأجػؿالحصػكؿعمػاترقيػًكلػيسبٍػدؼ

التطكركاإلبتكاركاإلبداع.

 .11مستلزمات البحث العلمي :

ٌىػػاؾهسػػتمزهاتكهتطمبػػاتلمبحػػثالعمهػػيت ػػكؿالمبى ػ األساسػػي لمىٍػػكضبػػً،كحتػػايػػؤتي

البحثالعمهيأكمًىستعرضهىٍاهايمي:

 -1القكل البشرية :الثركةالب ري ال يصؿبيفالتقدـكالتأررف يهكفأفيتحقؽتقدـبدكىٍاهها
جعمٍااإلستثهاراألٌـ،فىجدالدكؿقاطب تسعاإلاتككيفرأسالهاؿالب رمهػفقػكةالعهػؿ
الهدربػ الهترصصػ كالباحثػ كالهرترعػ نههػػادفػػعالػػدكؿالىاهيػ أفتحػػذكهػػؤر انرحػػذكالػػدكؿ
الهتقدهػ ػ ف ػػيتٍي ػ ػ الك ػػادرالهؤٌ ػػؿلمبح ػػثالعمه ػػيه ػػفحهمػ ػ ال ػػٍاداتالعمي ػػا(ال ػػدكتكراي-
الهاجستير)كالككادرالهساعدةهفحهمػ ال ػٍاداتالجاهعيػ الهت ٍهػيفألٌهيػ البحػثالعمهػي

كالسعيإليًدكهان .
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 -2تييئة المناخ العلمي المالئـ:لمعطاءكاإلبداعفيالبحثالعمهييتطمبأجكاءه ه نلتٍي ػ 
اإلبداعكاإلبتكارتتهثؿفي:الطهأىيى لمباحث،كتكفيرسبؿالعيشالكريـال ؽدكفهعاىاة،
كبهػػايػػؤدمإلػػاتح يػػزالباحػػثعمػػاالعهػػؿكاإلحتكػػاؾبالبػػاحثيفاةر ػريفهػػفر ػ ؿالى ػدكات

كالهؤتهراتالعمهي ،كاإلتصاؿبالعالـالرارجي(.ال راح)353:2001،
 -3تمكيػػػؿ البحػػػث العلمػػػي:تػ ػكافرالى ق ػػاتالهاليػ ػ لمبح ػػثالعمه ػػييع ػػدأهػ ػ انرض ػػركريانسػ ػكاءف ػػي
الجاهعاتأكفيهراكزالبحكثنلتستطيعالقياـبرسالتٍاالبحثي العمهي لمصرؼعماه اريع

البحكثكالعاهميففيٍا،كتكفيرالهرتبرات،كالهعدات،كالردهاتالعاه السا دة.

 -4تكافر الخدمات المعلكماتية كالتقنية:لفيتهكفالباحثهفإتهاـبحثً،أكإبتكاريهالـتتكافر
الردهاتالهكتبي الحديث كاإلستعاى بالحقا ؽكالىتا التيسبؽكأفتكصػؿإليٍػاالعمهػاءفػي

ػاتكهركػػزالبحػػكثيػػكفرلمباحػػث
ا
هيػدافبحثػػً،لػػذلؾفػػإفتػكافرالرػػدهاتالهكتبيػ بػػيفالجاهعػ
الكثيرهفالهصادر،كالهراجع،كالكثا ؽ،كالتجاربالتييحتاجإليٍابحثً.
 -5تشجيع النشر للبحكث العلمية:ى رالبحكثالعمهي كتكثيقٍالًأٌهي كبيرةفيعهمي البحث
العمهػػيفكثيػػرهػػفالبػػاحثيفيحػػرصعمػػاى ػػرإىتاجػػًالعمهػػيالهتهيػػزفػػيالهجػػانتالعمهي ػ 

الهعركف ذا ع الصيتالتيتسعالى رأفضؿاألبحاثكأكثرٌاتهي انز.

 -6تطبيؽ نتائج اقبحػاث العلميػة:ههػايزيػدهػفإىتاجيػ كفاعميػ البػاحثيفتطبيػؽالىتػا البحثيػ 
التػػيقػػدتكصػػمكاإليٍػػا،لػػذاىجػػدفػػيالػػدكؿالهتقده ػ كجػػكدإطػػاريرطػػطلإلسػػت ادةهػػفىتػػا 

البحػكثالعمهيػ التطبيقيػ ،بػػؿكثيػرهػػف ػػركاتالقطػاعالرػػاصفػيتمػػؾالػدكؿتسػػعال ػراء
افاتكاىضهاـالباحثيفإليٍاكٌكهاأ متًكثيرهفالك ازراتكالهؤسساتفي

براءةٌذياإلكت
الدكؿالىاهي ههازادهفإحباطكيػأسلػدلالعمهػاءلػديٍـكدفػعبٍػذيالعقػكؿإلػاالٍجػرةلػدكؿ

(السمطافكآرركف .)168-167:1997،

أكركبا.

 .12البحث العلمى في فلسطيف :
يعتبػرالتقػدـالعمهػيهػفأٌػـانسػبابفػيتقػػدـالػدكؿ،كهػفسػبؿتحقػؽٌػذاالتقػدـٌػكالػػدعـ
الهػاليكالسياسػي،كال ػاحصلمبحػػثالعمهػيفػيالػكطفالعربػػييجػدٌىػاؾفجػكةٌا مػ هػفحجػـال ػػرؽ
بػػيفتمػػؾالػػدكؿكبػػيفالعػػالـ.كهػػعذلػػؾيكجػػدٌىػػاؾتقػػدـبطيػ فػػيعػػددالى ػراتالعمهيػ فػػيالسػػىكات

األريرةفيبعضالدكؿالعربي ،كىريدٌىافيٌػذيالهقالػ أفىسػتعرضلػبعضاألحصػاءاتالراصػ 
بكضعالبحثالعمهيالعربيكب كؿراصفيفمسطيفهعهقارى هعبعضدكؿالعالـليسهفباب

الىقدكلكفهفبابهعايى الكاقعهفأجؿالىٍػكضفػيالبحػثالعمهػي.إفىتػا البحػثأكػدتبهػان
يػػدعهجػػانلم ػػؾالت ػػكؽاإلس ػ ار يميفػػيالهجػػاؿالعمهػػيكالتكىكلػػكجيعمػػاجهيػػعالػػدكؿالعربي ػ ،فقػػد
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حظيتالجاهعاتاإلس ار يمي بهراكزهتقده عماالهستكلالعالهيحسبالتصػىي اتالدكليػ ،كراصػ 

الجاهع ػ العبري ػ التػػيإحتمػػتالهركػػز64عمػػاهسػػتكلالعػػالـ،بيىهػػالػػـيػػردذكػػرأمهػػفالجاهعػػات
العربي ػ فػػيالرهسػػها جاهع ػ األكلػػا،كهػػاكتى ػػؽإس ػ ار يؿعمػػاالبحػػثالعمهػػيضػػعؼهػػايى ػػؽفػػي

العػػالـالعربػػي،حيػػثبمػ هجهػػكعهػػاأى ػػؽفػػياسػ ار يؿعمػػاالبحػػثالعمهػػيهػػايعػػادؿحػكالي9هميػػار
دكنرحس ػػبهعطي ػػات2008أه ػػابالىس ػػب لى ػػراألبح ػػاثالعمهيػ ػ ف ػػيالهجػ ػ تالهحكهػ ػ فق ػػدى ػػر

البػػاحثكفاإلس ػ ار يميكف138,881بحثػػاهحكهػػا،كى ػػرالعػػربح ػكالي140,000بحػػثهحكػػـ.عمػػا
الػػر ـه ػػفأفع ػػدداألبح ػػاثهتق ػػارب،إل ػػاأفجػػكدتكىكعيػػ األبح ػػاثاإلسػػ ار يمي أعم ػػابكثي ػػره ػػف

األبحاثالعربي ،كٌذايهكفاإلستدنؿعميًهفهفعدداإلقتباساتلتمؾاألبحاثكهعاهؿ()Hالذم
يعبرعفهدلإىتاجي دكل هعيى لمعمكـكهدلتأثيرتمؾالعمكـعماالهعرف اإلىساىي .كقػدبمػ عػدد

اإلقتباساتلألبحاثالعربي هاهقداري620,000إقتباس،بيىهابم عددإقتباساتاألبحاثاإلس ار يمي 
1,721,735إقتباسا،كبم هعاهؿال عالي ()Hإلس ار يؿ293كبم بالهعدؿلمدكؿالعربي حكالي40

لمبحثالعمهيكاإلى اؽعميً.تعاىيالجاهعاتالعربي ب كؿعػاـكالجاهعػاتال مسػطيىي ب ػكؿرػاص
هفأزه تتهثؿفيضعؼالبىي البحثي فيهجػانتالبحػثالعمهػيكٌػذاهػايػىعكسسػمباعمػاك ػاءة

كاىتاجيػ تمػػؾالجاهعػػاتفػػيذلػػؾالهجػػاؿ.ت ػػيرالد ارسػػاتإلػػاأفإىتاجيػ ع ػرةبػػاحثيفعػػربت ػكازم
إىتاجي باحثكاحػدفػيالهتكسػطالػدكليٌ.ػذاكيبمػ هتكسػطالبػاحثيفإلػاعػددالسػكافهػفالهؤ ػرات
التػيتسػتردـلإل ػػارةإلػااٌتهػاـالدكلػ بالبحػثالعمهػي.فػػيالعػالـالعربػيٌىالػػؾحػكالي380باحػػث

لكػػؿهميػػكف ػػرصعربػػيكٌػػذاعمػػاإعتبػػارأفحػػاهمي ػػٍاداتالػػدكتكرايكالهدرسػػيففػػيالجاهعػػات
هحسكبكفكباحثيف.كهفالجديرذكريأفقم اإلىتاجفيعددالى راتالعمهي فيالػكطفالعربػيلػيس

عا دانلقم عددالباحثيفالعربفإفعددالباحثيفالعربكبي انرجدانىسب إلاعددالسػكافالعػربكلكػف

هعظهٍػػـهتكاجػػديففػػيدكؿان ت ػرابكبالتػػاليف ػإفإسػػٍهاتٍـالعمهي ػ تحسػػبلمػػدكؿالهتكاجػػديفبٍػػا،
كل ػػذلؾه ػػفاألٌهيػ ػ لم ػػدكؿالعربيػ ػ إس ػػتقطابتم ػػؾالىر ػػببت ػػكفيرالحػ ػكافزالبحثيػ ػ كاأله ػػفال ػػكظي ي

لت جيعٍـلمعهؿبأكطاىٍـ (.عيبات )2015،
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/12/24/388614.html

كههاسبؽيػرمالباحػثافل مسػطيفرصػيدضػرـيعتػزبػًهػفالعمهػاءكالربػراءالقػادريفعمػا

تطكيعالهىجزاتالعمهي لرده الهجتهعكتىهي هكارديكقد ارتػًهػفرػ ؿه اركػزالبحػثالعمهػاكالقػدرة
عمػػاتط ػػكيرالب ػراه التعميهيػ ػ كت ػػجيعالتعػػاكفالبحث ػػيبػػيفالجاهع ػػاتال مس ػػطيىي فيهػػابيىٍ ػػاكب ػػيف

الجاهعاتاةررم .
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معكقات البحث العلمي في فلسطيف:
َبقﺩﺭهايعﺭﻑﺍإلىساوهوحقا ﻕبقﺩﺭهاي يﺩَيست يﺩَنيتنتقﺩنﺍألهنَﺭقيٍاﺇن

بالبحػػثكالتقصػػيَنيتنٌﺫﺍﺇنﺇوإهتمﻙالباحػػثﺍنهﻜاىاﺕكالح ػكافزﺍلت ػػجيعي الهرضػػي لمباحػػث،

كالباحثعهَهايَﺍجًالعديدهوالهعيقاتﺍإلقتصاﺩي التيتضع ًليبدأبالت كيربمقه العػيشَﺯياﺩﺓ
ﺩرمًهور ؿﺇعط ػػاءالهحاضػ ػراتﺍإلضافي أكاله ػػاريعالراصػ ػ البعي ػػدةكمي ػػاعوﺃعهاؿالبح ػػث
العمهي.كهاﺃوٌىاﻙهعَقاﺕعاه لمبحثالعمهيهوالىكاحيﺍإلقتصاﺩي ،ﺃٌهٍا :
 .1قم الهرصصاتأكالهكازىاتالهرصكدةلمبحثالعمهي .
ٌ .2ﺭَﺏالقكمالب ري  .
 .3عﺩنَجَﺩﺇستﺭﺍتيجي ﺩﺍعه لمبحػػكثالعمهيػ لػػدلالجٍػػاتالهعيىػ بَﺯﺍﺭﺓالتربيػ كالتعمػػيـ
ررل .
الكزراتاة 
العاليك ا
 .4عﺩنﺇسٍانالبحثالعمهيفيهجانﺕالتىهي (.الصكيص )672:2010،
يتضػػدتمرػػيصهاسػػبؽأفالهعكقػػاتتكهػػففػػيضػػعؼالهيزاىيػػاتالهرصػػكدةلمبحػػثالعمهػػي،

كعدـاإلٌتهاـبالبحثالعمهيفيالدراساتالعميابالجاهعاتال مسطيىي كضػعؼالحػافزالهعىػكملػدل

الباحثيف .

.13العالقة بيف التعليـ العالي ككحدة البحث العلمي :
الجاهعػ كالبحػػثالعمهػػي،كالتىهيػ الهسػػتداه ،ث ثيػ تػرتبطأطرافٍػػابع قػ كثيقػ ،فػ يسػػتقيـ

لطػػرؼهىٍػػاكياىػػًعمػػيالكجػػًالصػػحيدبغيػػرالط ػرفيففالجاهع ػ بٍي تٍػػاالتدريسػػي كط بٍػػااإلطػػار

كالهىػػاخ.كالبحػػثالعمهػػيٌػػكاألداةكالكسػػيم بػػؿكٌػػكالهحػػرؾاألساسػػيكالر يسػػيلمتىهيػ كالتػػيتعتبػػر
الغاي كالٍدؼ.ككافلمبحثالعمهيأصؿلمتىهي الهستداه ،ألفالجاهعػ نتسػتطيعهكاجٍػ قضػايا

الهجتهػػعكالتىهي ػ ،كت ػػريصاله ػػك تاإلقتصػػادي الهرتم ػ ،كراص ػ ه ػػك تالصػػىاع كالز ارع ػ 
كتقديـالحمكؿلٍاكتطكيرٌا،بغيرالبحثالعمهي.فيالكاقػعإفعهميػاتالتطػكيركاإلىهػاءاألقتصػادم

كاألجتهػػاعيلمهجتهعػػاتكراص ػ العربي ػ هىٍػػاي ػػرضأفالتىهي ػ اإلقتصػػادي تأرػػذالعمػػـكالتكىكلكجيػػا
دكرٌهافيالدكؿ.كطريؽذلؾٌكلمبحثالعمهيكنتأتيقكةاإلقتصادكالدكؿإنهفر ؿقكةالتعميـ

العاليكالبحثالعمهيفيٍػاكأيضػانهػفصػح سياسػ العمػـكالتكىكلكجيػاالهرسػكه فػيٌػذيالػدكؿ.كهػا
العمػػكـالحديث ػ كالتكىكلكجيػػاإنىتيج ػ لمبحػػثالعمهػػيكلعػػؿأٌػػـهػػايهيزالهجتهعػػاتالحديث ػ إعتهادٌػػا
عميىتا البحثالعمهيكتكظي ٍالمتعاهػؿهػعاله ػاكؿاليكهيػ فػيكضػعالبػراه هسػتقبمي ،فالبحػث

العمهػػيى ػػاطيهكػػفأفي ػزاكؿبىجػػاحهػػفالىاحي ػ الىظري ػ فػػيأمهجتهػػعإذات ػكافرالحػػداألدىػػيهػػف
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هقكهاتالىجاحكهفأٌهٍا:انيهػافبأٌهيػ كضػركرةالبحػثالعمهػي،هيزاىيػ هسػتقم ،ترصػيصعػدد

ػبؽكاىط قػانهػػفاألٌهيػ لمبحػػثالعمهػػيبالىسػػب لم ػػردكراصػ 
هػػفأفػرادالبحػػثالعمهػػيك يرٌػػاكهػػاسػ 
طالبالعمـفيهرحم الدراساتالعميا(.هحهد )75:2006،

 .14دكر البحث العلمي كعالقتيا بالتنمية:
هػػفالهعػػركؼأفالػػدكؿالهتقده ػ صػػىاعيانتضػػعفػػيهقده ػ أكلكياتٍػػاىقػػؿالتقىي ػ هػػفه اركػػز

األبحػػاثفػػيالجاهعػػاتإلػػاالقطػػاعالصػػىاعي،كذلػػؾبإى ػػاءكسػػا ؿفعال ػ لح ػػزالتعػػاكفبػػيفقطػػاع
الصىاع كالجاهعات،كبالر ـهفأفالجاهعاتفيالدكؿالعربي قدأدركتحاليػاأٌهيػ تسػريرىتػا 

البحػػثالعمهػػيفػػيالتىهي ػ اإلقتصػػادي كاإلجتهاعي ػ ،إنأفالىجاحػػاتالتػػاتحققػػتفػػيٌػػذاالهجػػاؿ
زلتالدكؿالعربي تستكردالتقىي هفالدكؿالهتقده صىاعيا،إضػاف إلػاذلػؾأفالبحػكث
ض يم ف ا
العمهيػ فػػيهجػػاؿالتىهي ػ الصػػىاعي تتسػػـبالتقميػػدكالهحاكػػاة،دكفالمجػػكءإلػػااإلبػػداعكاإلبتكػػار،ههػػا

أدلإلاعزؿى اطاتالجاهع البحثيػ عػفى ػاطاتالقطاعػاتالصػىاعي .فاإلتجػايالعػالهيلرسػال 
الجاهعػػاتيتهحػػكرحػػكؿالرػػركجهػػفىطػػاؽتركيػػزعم ػاح ػػظالهعرف ػ كى ػػرٌاعػػفطريػػؽالتػػدريس
كالبحػػكثاألكاديهي ػ إلػػاهجػػاؿأرحػػبيتػػيدلمبحػػثالعمهػػيالجػػاهعياله ػػارك فػػيالتىهي ػ كالتطػػكر
الص ػػىاعيكدف ػػععهميػ ػ التق ػػدـالتكىكل ػػكجيإل ػػااأله ػػاـ..كيعتب ػػراإلىت ػػاجالبحث ػػيكاح ػػده ػػفالكس ػػا ؿ
ررلفي
الر يسي التييهكفأفتعززالبحثالعمهيفيالهجتهعكتعهؿب كؿكثيؽهعالقطاعاتاة 

الهجتهعكٌذاهاتكفرٌاالجاهعات.لذلؾنيهكفألمدكل تحقيؽالتىهي اإلقتصادي كاإلجتهاعي دكف
كجكدباحثيفكهرتصيفيارذكفعماعاتقٍـهسؤكلي القياـبالبحثاألساسيكالتطبيؽالذميحتاجٍا

الهجتهع(.عساؼ )163:2016،

كههػاسػػبؽيػرمالباحػػثأفلمبحػػثالعمهػيدكرأساسػػيفػيرقػػيكتقػػدـالهجتهعػاتهػػفرػ ؿ

كارتباطػًبالتىهيػ الهسػتداه هػفالىػكاحياإلقتصػادي 
دراس اله ك تالتيتكاجًالهكسساتالتعميهي 

كاإلجتهاعي كالسياسي كالتيتمعبدكرأساسيفيتهكيفالباحثيفهفالحصكؿعماأفضؿالىتا .
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احملور الثاٌي
التٍىية املصتداوة
 .1تًهيذ
 .2يفهىو انتنًيت انًستذايت
 .3أهذاف انتنًيت انًستذايت
 .4أهًيت انتنًيت انًستذايت
 .5خصائص انتنًيت انًستذايت
 .6ا بعاد انتنًيت انًستذايت
 .7واقع انتنًيت انًستذايت
 .8واقع انتنًيت انًستذايت في انىطن انعربي
 .9واقع انتنًيت انًستذايت في فهسطين
 .11يعىقاث انتنًيت انًستذايت في فهسطين
 .11يتطهباث انتنًيت انًستذايت في فهسطين
 .12انتحذياث انتي تىاجه انتنىیة انًستذايت بًحافظاث غسة
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المحكر الثاني
التنمية المستدامة

تمييد:

إفكضكحاله ٍكـكأٌداؼكأٌهي التىهي الهسػتداه يسػٍؿالكصػكؿإلػاالٍػدؼكالهتهثػؿفػي
التغيركالتطكيركالتقدـفيكاف هجانتالحياةكٌذيالتىهي تمبيإحتياجاتاألىساففيالكقتالػراٌف
كتحافظعماتمبي إحتياجاتأبىاءىافيالهستقبؿكٌكحؽلٍـعميىا .

إفالتىهي ػ الهسػػتداه تعىيتزكيداألف ػرادبالهعػػارؼكاإلتجاٌػػاتالضػػركي ككػػذلؾتعكيديعما
عاداته يدة،فالهعػ ػ ػػارؼكالرب ػ ػ ػراتكحدٌانتﻜ يف بدأفيتعكداألف ػ ػ ػرادعماعاداتلٍػ ػ ػػاع ق 

بالهحافظػ ػ ػ ػ عماالهػ ػ ػ ػكاردكرصكصػ ػ ػ ػان يرالهتج ػ ػ ػػددةكحسفتكظيؼال ػ ػ ػػدرؿكالت كي ػ ػ ػػرفياةرريف

الهحطيفبًكالت كيرفيهستقبؿاألجياؿالقاده (.الطكيؿ )21:2010،

ظمتقضي التىهيػ هػفأٌػـالقضػاياالعالهيػ عمػيهػدمعقػكدطكيمػ ،كأثػارتإٌتهػاـالربػراء

كاله كريفكالسياسييفكظٍرتحكلٍاالىظرياتالتيإت قتجهيعٍاعميضركرةالتىهي كأٌهيتٍاكعبر
هسيرةسباؽاألهـكسعيٍاإلحداثالتطكرحكؿالتىهي الهستداه كالتيرم تكراءٌاأثاراسمبي عمػي

انىسافكالبي التييع ٍااإلىساف،كظٍرر لٍاالتحدمالذليكجًاإلىساففيالحاضركالهسػتقبؿ
لػػذايبحػػثصػػاىعكالقػرارفػػيالعػػالـٌىػاحمػػكؿجديػػدةله ػػك تالتىهيػ التقميديػ هثػػؿ،ال قػػر،كالجػػكع،
كسكءالتغذي ،كاألهراضالكبا ي ،ككذلؾالتحدماألرطرالهتهثؿفيالتدٌكرالبي يكفيٌػذاالسػياؽ

يظٍ ػػرأٌػػػـالهػػػدارؿاألساس ػػي التػ ػػيتجػػػذباألىتبػ ػػايعمػ ػاهس ػػتكمالع ػػالـ،كٌ ػػكهػػػايع ػ ػرؼبالتىهي ػ ػ 
الهستداه (.الزى مي )183:2012،
 .1مفيكـ التنمية المستدامة :
تعػدالتىهيػ الهسػػتداه ىهطػانجديػدانهػػفالتىهيػ ،تسػعيإلػاتحقيػؽالتكافػؽبػػيفأٌػداؼالتىهيػ 

اإلقتصادي ،كالهتطمباتالبي ي ،ك رطلتحقيؽىهكٌاكضهافبقا ٍا(.العايب )11:2011،

لػػذايهكػػفإعتبػػارالتىهي ػ الهسػػتداه قضػػي إىسػػاىي كأر قي ػ قبػػؿأفتكػػكفقضػػي إجتهاعي ػ 

كاقتصػػادي ،لككىٍػػاقضػػي هصػػيري تػػتحكـفػػيأكضػػاعاألجيػػاؿالقاده ػ كٌػػك ػػرطاإلسػػتداه ،فب ػراه 
التىهي التيجكٌرٌاٌكإستىزاؼالهكارددكفالت كيػرفػيالرصػدالطبيعػيلتحقيػؽهكاسػبهاديػ دكف

الت كيرفيهصيراألجياؿاةتي ،تككفبراه تىهي رأسهالي نتىتهيلبراه التىهي الهستداه  .

(قابكس ،طيبي )183:2014،

34

كيعتبره ٍػكـالتىهيػ الهسػتداه هػفأكثػراله ػاٌيـأكثػرحيكيػ ك ػهكلي كيػرتبطب كػرةالتقػدـ،

كيتضػػهفالتغيػػر،كالتطػػكيرهػػفحال ػ إلػػاأرػػرل،كيعتبػػرالىهػػكاإلقتصػػادمعهػػكديال قػػرم،فكػػؿهػػف
التىهي كالىهكي ترطأحدٌهاعماانررفالتىهي عهميػ تغيػرىػكعيلهػاٌػكقػا ـسػكاءكػافإقتصػاديان

أكإجتهاعيانأكبي يان(.حاهد )21:2007،

كأصبدٌذااله ٍكـكاضحانبعدقه األرضالهىعقدةفيريػكجػاىيركعػاـ()1992كأبػرزهػا

دعاإليًدكرالتعميـفيالحدهفالتدٌكرالبي ي )Johnston, 2007: 9(.
 .3مفيكـ التنمية المستدامة في المجاقت المختلفة كىي االتالي:

أ .عماالصعيدانقتصادم:تعىيالتىهي الهستداه إجػ ػراءر ضعهيؽكهتكاصؿفيإستٍ ؾ
الطاق كالهكاردكاحداثتحكنتجذري فياألىهاطالحياتي السا دةفياإلستٍ ؾكاإلىتاج .
ب .عماالصعيداإلجتهاعيكاإلىساىي:تعىيتحقيؽاإلسػػتقرارفيالىهكككقؼتدفؽاألف ػرادإلػػا

اله ػ ػ ػ ػ ػ ػػدف،بتطػػ ػ ػ ػ ػ ػػكيرهستكلالردهاتالصحي كالتعميهي فياألرياؼ،كتحقيؽأكبرقدرهف
اله ارك ال عبي فيالترطيطلمتىهي  .
ت .عما الصعيد البي ي:تعىياإلسترداـ لألرض الزارعي كالهكارد الهالي فيالعالـ بهايؤدم

إلا هضاع الهساح الرضراءعماسطدانرض .
ث .عما الصعيد التقىيكاندارمٌ :يالتىهي التيتىقؿ الهجتهعإلاعصر الصىاع كالتقىيات

الىظي التػػيتسػػتردـأقػػؿقػػدرههكػػفهػػفالطاق ػ كاله ػكارد :كتىػػت الحػػداألدىػػاهػػفالغػػازات
كالهمكثاتالتينتؤدمإلارفعدرج حرارةسطدانرض .
ج .كعماالصعيدالتربكمٌي":قدرةاألىظه التربكي عماتكفيرفرصالتعميـكالتدريبلمجهيع

ب كؿهستداـ،كبالىكعي التيتت ءـهعاإلحتياجاتالهتعددةكالهتغيرةلألجياؿ.

(الزٌراىي )232:2013،

كهػػفر ػ ؿهػػاسػػبؽيػػرلالباحػػثافه ٍػػكـالتىهي ػ الهسػػتداه هػػفر ػ ؿالهجػػانتالهرتم ػ 
بدكرٌاتؤدلإلػاتقػدـاإلىسػافكتطػكيرقد ارتػًاألبداعيػ سػكاءعمػاالهسػتكلاإلقتصػادلكاإلجتهػاعا
بكلكأفجهيعٍاتسعالرده جهيعأفرادالهجتهعبهايردـهصالحٍـعماجهيع
كالبي اكالتقىيكالتر 

األصعدة .
كىناؾ عدة تعريفات للتنمية المستدامة
 .1كتعرفػً (أبػكهسػاعدٌ:)34:2015،ػػيالهكازىػ كالعػدؿ،بػػيفهتطمبػاتالحاضػػركالهسػػتقبؿ،
ه ػػفرػ ػ ؿد ارس ػػاتكاقعيػ ػ لمحاج ػػاتالحاليػ ػ لمجي ػػؿالح ػػالي،كد ارس ػػاتإست ػ ػرافي لمحاج ػػات
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الهتكقع ػ لألجيػػاؿال حق ػ كالعػػدؿفػػيتكزيػػعكاسػػتٍ ؾاله ػكاردهػػابيفالجيػػؿالحػػاليكاألجيػػاؿ

ال حق  .

 .2كيعرفً (أبك يرك:)25:2015،بأىٍاتمبي حاجاتالهجتهعفيالكقتالحاضرباإلسترداـ
األهثؿلمهكاردالهتاح دكفإٌدارحؽاألجياؿالقاده هفاإلىت ػاعبٍػذيالهػكارد،كي ػهؿذلػؾ

الجكاىبالر يس لمتىهي كٌياإلقتصادي كالبي ي ،كاإلجتهاعي  .

 .3كقدعرفً (الحسف :)7:2009،بأىٍػاتحسػيفىكعيػ حيػاةال ػردأكهجهكعػ هػفاألفػرادكٌػا
سمسػ التغيػراتالكهيػ كالىكعيػ بػػيفجهاعػاتهعيىػ هػفالهجتهػعهػػف ػأىٍاهػعهػركرالػػزهف
تؤدمإلاإرت اعهستكمالهعي كتغيرأسمكبالحياة .

 .4كيعرفػػً ( ىػػيـكأبػػكزىػػط :)25:2007،فقػػدعػػرؼتقريػػرالمجى ػ العالهي ػ لمبي ػ كالتىهي ػ عػػاـ
1987كعرفتٌذيالتىهي فيالتقرير،عماأىٍاتمؾالتىهي التيتمبيحاجاتالحاضردكف

الهساكه عماقدرةاألجياؿالهقبم فيتمبي الحاجاتاألساسي ،كٌىاتسعاالتىهي الهستداه 
إلاتحسيفىكعي األفراد .

 .5كعرؼقاهكسكيبسترٌذاالتىهي عماأىٍاتمؾالتىهي التيتستردـالهكاردالطبيعي دكفأف
تسهدبإستىزافٍاأكتدهيرٌاجز يانأككميان( )Geis and kutmark,1992: 2

التعريػػؼ ادجرائػػي:ع هػػاتكدن ػػؿالتىهي ػ فػػيالهجتهػػعال مسػػطيىيكالتػػيتجهػػعبػػيفالجاىػػبالبي ػػي
كاإلقتص ػػادمكاإلجته ػػاعي،بحي ػػثتمب ػػيإحتياج ػػاتالهجته ػػعف ػػيالحاض ػػرد كفإلح ػػاؽالرط ػػرعم ػػا
الهستقبؿكأجيالًالقادهػ ،كسػيتـقياسػٍابالدرجػ الكميػ التػييحصػؿعميٍػاعضػكٌي ػ التػدريساثىػاء

تدريسٍابالجاهع 

 .4أىداؼ التنمية المستدامة:
لمتىهي الهستداه عدةأٌداؼتٍدؼإلاإرتقاءالهجتهعكتحقيؽإحتياجاتػًهػفهأكػؿكه ػرب

كصح كتعميـكبىي تحتي كالقدرةفيالهحافظ عمػااألجيػاؿالقادهػ لإلرتقػاءبهسػتكلالتعمػيـ كتٍػدؼ
التىهي الهستداه تحسيفهحتكاٌاكالتيتحقؽهجهكع هفاألٌداؼكٌيكالتالي :
 -1تحقيؽ نكعية حياة أفضؿ للسااف  :
تحاكؿالتىهي الهستداه هفر ؿعهمياتالترطيطكتى يذالسياساتالتىهكيػ لتحسػيفىكعيػ

كاجتهاعيػ ػانكى س ػػيانكركحيػ ػان،ع ػػفطري ػػؽالتركي ػػزعم ػػاالجكاى ػػب
حي ػػاةالس ػػكافف ػػيالهجته ػػعإقتص ػػاديان 
الىكعي لمىهك،كليسالكهي ،كب كؿعادؿكهقبكؿكديهقراطي .
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 .2إحتراـ البيئة الطبيعية:
التىهي الهستداه تركزعماالع ق بيفى اطاتالسكافكالبي ،كتتعاهؿهعالػىظـالطبيعيػ
كهحتكاٌػػاعمػػاأىٍػػاأسػػاسحيػػاةاإلىسػػاف،إىٍػػاببسػػاط تىهي ػ تسػػتكعبالع ق ػ الحساس ػ بػػيفالبي ػ 

تكاهؿكاىسجاـ .

الطبيعي كالبي الهبىي ،كتعهؿعماتطكيرٌذيالع ق لتصبدع ق
 .3تعزيز كعي السااف بالمشاالت البيئية القائمة :

تٍدؼالتىهي الهستداه إلاتىهي إحسػاسالسػكافبالهسػ كلي تجاٌٍػا،كحػثٍـعمػااله ػارك
ال اعمػ ػ ف ػػيإيج ػػادحم ػػكؿهىاس ػػب لٍ ػػاه ػػفرػ ػ ؿه ػػاركتٍـف ػػيإع ػػدادكتى ي ػػذكهتابعػ ػ كتقي ػػيـبػ ػراه
كه اريعالتىهي الهستديه  .

 .4تحقيؽ إستثمار كاستخداـ عقالني للمكارد
اردالطبيعيػ ػ عم ػػاأىٍ ػػاهػ ػكاردهح ػػدكدة،ل ػػذلؾتح ػػكؿدكف
تتعاه ػػؿالتىهيػ ػ الهس ػػتداه ه ػػعالهػ ػك 

إستىزافٍاأكتدهيرٌا،كتعهؿعماإسترداهٍاكتكظي ٍاب كؿعق ىي .
 .5ربط التانكلكجيا الحديثة بأىداؼ المجتمع

تحػػاكؿالتىهي ػ الهسػػتداه تكظيػػؼالتكىكلكجيػػاالحديث ػ بهػػايرػػدـأٌػػداؼالهجتهػػعهػػفر ػ ؿ
تكعي السكافبأٌهي التقىيػاتالهرتم ػ فػيالهجػاؿالتىهػكم،ككي يػ إسػترداـالهتػاحكالجديػدهىٍػافػي
تحسيفىكعي حياةالهجتهعكتحقيؽأٌدافًالهى كدةدكفأفيىجـعفذلؾهراطركآثاربي ي سالب ،

أكعمااألقؿأفتككفٌذيالهراطركاةثارهسيط انرعميٍابهعىاكجكدحمكؿهىاسب لٍا .
.6إحداث تغيير مستمر كمناسب في حاجات كأكلكيات المجتمع
كذل ػػؾبطريقػ ػ ت ػػـإهكاىيات ػػًكتس ػػهدبتحقي ػػؽالتػ ػكازفال ػػذمبكس ػػاطتًيهك ػػفت عي ػػؿالتىهيػ ػ 

اإلقتصادي كالسيطرةعماجهيعاله ك تالبي ي ككضعالحمكؿالهىاسب لٍا .

( ىيـ،كأبكزىط )28:2010،
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كالشاؿ التالي لالىداؼ التنمية المستدامة


األ٘ذاف اٌب١ئ١ت

األ٘ذاف االلتظبد٠ت

النظاـ
كحدة  

النمك



المساكاة


ك





اٌىفبءة

التىهي الهستداه 

المقدرة علي تحمؿ النظاـ البيئي
التنكع البيكلكجي



 
األ٘ذاف االرتّبػ١ت

اٌتّبعه االرتّبػٟ

اٌتّىٓ١
اٌتط٠ٛش اٌّإعغٟ







الهصدراعدادالباحث 



كأ ػػار(ح ػ كةكصػػالد)131:2010،أفلمتىهي ػ الهسػػتداه عػػدةأٌػػداؼ،أٌهٍػػا،اإلرتقػػاء

باإلىسافكالهجتهعلسدإحتياجاتً،هفهأكؿه ربكهمبسكهأكمكتعميـكصح كبىي تحتي كىكعي ،
حياةالتسٍي تالهقده هػفالحككهػ كال ػعب،فػيالهحافظػ عمػاحقػكؽكهػكارداألجيػاؿالقادهػ فػي

ؿتدهيركاستٍ ؾهكاردكريراتاألرض 

التىهي ،كانتعرضحياتٍـلمرطرهفر

كههػػاسػػبؽيػػرمالباحػػثأفالتىهيػ الهسػػتداه تعػػززهجتهعػػاتسػػمهي ك ػػاهم ،كيرمػػؽفػػرص

عهؿأفضؿكيعال التحدياتالبي يػ كنسػيهاتغيػرالهىػاخكتػكفيرالحاجػاتاألساسػي لم ػردهػفهأكػؿ

كهمبسكتعميـتجعؿهفاألجياؿالقاده تعيشبأهفكس ـ .

 .5أىمية التنمية المستدامة :
تتبػػعأٌهي ػ التىهي ػ الهسػػتداه هػػفككىٍػػاتىطم ػؽهػػفهبػػدأأفاإلىسػػافهركػػزإٌتهاهٍػػا،حيػػث
تس ػػتجيبإلحتياج ػػاتالجي ػػؿالح ػػاليدكفالتض ػػحي كالهس ػػاسبإحتياج ػػاتاألجي ػػاؿالقادهػ ػ ،أكعمػ ػا
حسابقدرتٍـلتكفيرسبؿالعيشالكريـكهػاتتجمػيأٌهيػ التىهيػ الهسػتداه هػفرػ ؿاألٌػداؼالتػي

تصبكاليٍاكال كا دالتيتتحقؽهىٍاكالتييهكفتمريصأٌهٍاعميالىحكالتالي :
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أ -أىٍاتسٍـفيتحديدالرياراتككضػعاإلسػتراتيجياتكرسػـالسياسػاتالتىهكيػ برؤيػ هسػتقبمي 
نن .
أكثرتكازىانكعد 

ب -أىٍ ػػاتىطم ػػؽه ػػفأٌهيػ ػ تحمي ػػؿاألكض ػػاعاإلقتص ػػادي كاإلجتهاعيػ ػ كاإلداريػ ػ برؤيػ ػ  ػػهكلي 

كتكاهمي ،كتجىباألىاىي فيالتعاهؿهعالهكاردكالطاقاتالهتاح  .

ت -تعهػػؿعمػػات ػػجيعتكحيػػدالجٍػػكدكالتكػػاتؼبػػيفالقطاعػػاتالحككهي ػ كالراص ػ حػػكؿهػػايتـ

اإلت اؽعميً،هفأٌداؼكبراه تسٍـفيتمبي الحاجاتاألساسي لمهجتهع .
ث -العهػػؿعمػػاتى ػػيطكتػػكفيرفػػرصاله ػػارك فػػيتبػػادؿالرب ػراتكالهٍػػارات،كتتسػػـفػػيت عيػػؿ

التعميـكالتدريبكالتكعي لتح يزالتطكركاإلبداع(.الجكزم )73:2012،

 .6خاائص التنمية المستدامة:
تتهيػزالتىهيػ الهسػػتداه ب ػػكؿعػاـبعػػدةرصػػا صت ػػكؿهػعبعضػػٍاالػػبعضكصػ انلطبيعػ 

الهعرف القا ه عماالبي كهاذكرٌا(.هحسفٌ)11:1999،ذيالرصا صكٌاكالتالي :

أ .يعتبرتىهي البعدالزهىيفيٍااألساسكٌيتىهي طكيمػ ػ ػ ػ الهػ ػ ػ ػػدمتعتهدعماتقديرإهكاىات
الحاضر،كيتـالترطيطلٍاألطكؿفترةتىهي هستقبمي كٌاتىهي تراعيحؽاألجياؿالقاده 
هفالهكاردالطبيعي لمهجاؿالحيكملكككباألرض .

ب .تىهي ػ تصػػىعتمبي ػ اإلحتياجػػاتاإلساسػػي لم ػ ػردفػػيالهقػػاـاألكؿ:األكلػػاٌػػيتمبي ػ الحاجػػات

األساسػػي لم ق ػراءهػػفالهأكػػؿكالهمػػبسكال ػػربكاإلي ػكاءكالحػػؽفػػيالتعمػػيـكالعهػػؿكالرػػدهات
الصحي ككؿهػايتعمػؽبتحسػيفىكعيػ حيػاتٍـال رديػ كاإلجتهاعيػ فالهجتهعػاتال قيػرةتعػيش

ػتىزاؼهكاردٌػػاالطبيعيػ لضػػهافالحيػػاة
كسػػطهجتهػػع ىػػيكٌػػيهجتهعػػاتنتهتمػػؾسػكاءإسػ 

كٌ ػػكه ػػايٍ ػػددسػ ػ ه البي ػ ػ ،كالهجتهع ػػاتالهحركهػ ػ ٌ ػػيهجتهع ػػاتهٍ ػػددةدا هػ ػانباألزه ػػات

كاإلى جاراتكعدـإيجادالحياةالبديم لٍا .

ت .تىهي ت ارعػ ػ ػ ػ ػ ػػيالح ػ ػ ػ ػ ػ ػػاظعماالهحيطالحيكمفيالطبيع سكاءعىاصريكهركباتًاألساسي 

كالٍكاء كالهاء كهصادر الطاق أك العهميات الحيكي فيالهحيط الحيكم هثؿ دكرة الهاء،
كالهكاردالطبيعي  ،كهصادرالطاق أكالعهمياتالحيكي فيالهحيطالحيكمهثؿدكرةالهاء،
كالهكارد الطبيعي ،كالترب كالغاازت كالعىاصر كالهركبات ،لذلؾ فٍيتىهي ت ترط عدـ
إس ػ ػػتىزاؼقاعدةالهكاردالطبيعي في،الهحيطأكتمكثٍابهايتعدلحدكدطاقتٍاالقصكلعما

التقىي الذاتي كالتيتتـعفطريؽإىتقاؿالهكادكالعىاصركت تيتٍابهايضهفإستهرارالحياة .
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ث .تىهي هتكاهم حيثيعتبرالجاىبالب رمجاىبانهٍهانفيٍاتىهي ٌكأكؿأٌدافٍا،لػذلؾت ارعػي

الح اظعميالقيـاإلجتهاعي كاإلستقرارالى سيكالركحيلم ردكالهجتهع،كحؽالهجتهعكال رد

فيالحري فيههارس الديهقراطي كفيالهساكاةكالعدؿ .
ج .تىهي نتقكـبتبسيطالهىظكهاتالبي ي لسٍكل التحكـفيٍا،فٍاتراعيالهحافظ عمػيالتىػكع

ال ػػكراثيلمكا ى ػػاتالحيػ ػ بجهي ػػعأىكاعٍ ػػاالىباتيػ ػ كالحيكاىيػ ػ كه ػػاتح ػػافظعمػ ػاتع ػػددالعىاص ػػر
كالهركباتلمهىظكهاتاأليككلكجي .
اردكاتجاٌاتاإلستثهارات
ح .تىهي هتكاهم تقكـعميالتىسيؽكالتكاهؿبيفسياساتإسترداـالهك 

حكاىسػػجاـدار ػػؿ
كاإلرتيػػارالتكىكلػػكجي،كال ػػكؿالهؤسسػػي،ههايجعمٍ ػػاجهيع ػانتعهػػؿبكض ػػك 

الهىظكهاتالبي ي ،بهايح ظعميٍاكيحقؽالتىهي الهستداه  .

كيضيؼ (الرفاعي )26 :2006 ،خاائص التنمية المستدامة مايلي :
بعادبهاٌكطبيعيكاجتهاعيفيالتىهي  .

أٌ -ىاؾتدارؿفياأل
ب -لمتىهي الهستداه بعددكليتسعيالدكؿالهتقده إلاهساعدةالدكؿال قيرة.

يتضدههاسبؽأفالرفاعييت ؽفػيرصػا صالتىهيػ الهسػتداه كيضػيؼالرفػاعيهكضػكع
التدارؿفياألبعادالكهيػ كالىكعيػ إضػاف إلػاالبعػدالػدكليكبػذلؾىمحػظأفالتىهيػ الهسػتداه تسػعي
لتحقيؽهتطمباتأكثر ار دالهجتهعالهٍه ػ كال قيػرةكالحػدهػفه ػكم ال قػركهػاأىٍػاتىهػيكتطػكر

الجكاىبالركحي كالثقافي كسعيالهجتهعالدكليفيدعهًلمدكؿال قيرة .

 .7أبعاد التنمية المستدامة :
يعتبرالبعضأفه ٍكـالتىهي الهستداه أىٍاه ٍػكـبي ػيثػـتحػكؿإلػاه ٍػكـتىهػكم ػاهؿ
يراعياألبعادالتالي ٌكالبعداإلقتصادمكالبي يكاإلجتهاعيكٌذياألبعادأبعادهترابط كهتدارم  .
أ .البعػػداإلقتصػػادم:تٍػػدؼإلػػاتػػكفيرحػػؿاإل ػػكالياتالهتعمقػ بػػالترمؼاإلقتصػػادمهػػفرػ ؿ
ال ػػزهف،فٍ ػػيتٍ ػػتـباإلس ػػترداـاألهث ػػؿكاألك ػػاءكان ػػهؿلمهػ ػكارداإلقتص ػػادي الهتاحػ ػ بٍ ػػدؼ

اإلعهػػاركالىٍػػكضبهسػػتكماألفػرادبٍػػدؼتحسػػيفىكعيػ حيػػاةاألفػراد،أمالعػػيشحيػػاةطكيمػ 
،كاكتسػابالهٍػاراتكالربػراتالهعرفيػ لمكصػكؿإلػاالهػكاردال زهػ لهسػتكمهعي ػي
كصحي 
هىاسب،كهاعرفتٍػاالتىهيػ الب ػري الصػادرةعػفالبرىػاه اإلىهػا يلهىظهػ األهػـالهتحػدةأك

كاجتهاعي ػ ػ كسياسػ ػػي كثقافي ػ ػ 
ٌػ ػػيعهمي ػ ػ تكسػ ػػيعالريػ ػػاراتاإلىسػ ػػاىي هػ ػػفإقتصػ ػػادي كبي ي ػ ػ 
كتكىكلكجيا .
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ب .البعدالبي ي:أدلإدراؿالبعدالبي يفيهجاؿالتىهي إلاتغييره ٍكهًهفهجردالزيادةفي

إستغ ؿالهػ ػ ػكاردالى ػ ػػادرةإل باعالحاج ػ ػػاتاإلىساىي الهتع ػ ػػددةكالهتج ػ ػػددةإل ػ ػػاه ٍكـالتىهيػ ػ ػ 
الهتكصػ ػ ػػم أكالتىهي ػ ػ ػ الهسػ ػ ػػتداه .بحيثتحرصالتىهي ػ ػ ػ الهسػ ػ ػػتداه عماأنتحهؿاألجياؿ
القاده ػ ػ أعباءإص حالبي ػ ػ التػ ػػيتمكثٍااألجياؿالحالي ػ ػ .كأصبدٌىاؾت رق فيىظػ ػػريات
التىهي ػ ػ اإلقتصادي بيفالتىهي ػ ػ التػ ػػيت ارعػ ػػيالجكاىػ ػػبالبي ي ػ ػ كتعرؼبالتىهي ػ ػ الرض ػ ػراءأك

الهتكاصم أكالهستداه كبيفالتىهي اإلقتصادي البحت التينتراعيالبعدالبي ي.

(الطاىي )22-15:2006،

ت .البع ػداإلجتهػػاعي:كيعرؼعماأىًحؽاإلىسافالطبيعػػيفيالعػػيشفيبي ػ ىظي ػ كسميه 

يهارسهفر لٍ ػ ػ ػػاجهيعاألى ط هعك الػ ػ ػ ػ حقًفيىصيبعادؿهفالث ػ ػ ػػركاتالطبيعيػ ػ ػ ػ 
كالرػػدهاتالبي ي ػ كاإلجتهاعي ػ ،يستثهرٌابهايردـإحتياجاتًاألساسي (هأكل،طعاـ،همبس،

ٌكاء،إلػ ػ ػ )....عفاإلحتياجاتالهكهمػ ػ ػ لرف ػ ػػعهستكلالهعي ػ ػ ػ كدكفتقميؿفرصاألجياؿ

القاده (.ديبكهٍىا )491:2009،

أبعاد التنمية المستدامة بالجدكؿ التالي:
الجدكؿالتاليأبعادالتىهي الهستداه 
البعدالبي ي

البعداإلقتصادم

البعداإلجتهاعي
الهساكاةفيالتكزيعالىظـ

الىهكاإلقتصادالهستداـ

الىظـاأليك كلكجي

ك اءةرأسالهاؿ

الطاق 

الحراؾاإلجتهاعي

إ باعالحاجاتاألساسي 

التىكعالبي ي

اله ارك ال عبي

العدال انقتصادي

اإلىتاجي البيكلكجي

التىكعالثقافي

إسترداـالتكىكلكجيا

القدرةعميالتكيؼ

إستداه الهؤسسات

األيككلكجي 

( ىيـكأبكزىط )39:2010،
كههػػاسػػبؽيػػرمالباحػػثنبػػدهػػفالسػػعيفػػيظػػؿالتطػػكراتالتكىكلكجيػ الحاصػػم فػػيالػػكطف

العربػيلتحقيػػؽكحػػدةالبحػػثالعمهػػيفػػيالتربيػ كالتعمػػيـالعػػاليكالقػػادرةعمػػيتحقيػػؽالتىهيػ الهسػػتداه 

بكافػ أبعادٌػػااإلقتصػػادي كالبي يػ كاإلجتهاعيػ هػػفرػ ؿالتطػػكيركاإلسػػتثهاراألهثػػؿلمهػكاردالهتاحػ 
دكفإلحػاؽأمه ػاكؿتتعمػؽباألجيػاؿال حقػ فػيتمػػؾالهػكاردكالقػدرةعمػيتحقيػؽالتىهيػ الهسػػتداه 

فيالتربي كالتعميـاالعالي .
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 .8كاقع التنمية المستدامة في فلسطيف:
فيفمسطيف،فقدرآمكثيرهفالباحثيفكالهرتصيفأفالتىهي فػيفمسػطيف

التىهي الهستداه

يجبأفتتكاكبجىبانإلاجىبهعقياـالدكل ال مسطيىي الهستقم ،بهعىيإستحال تطبيؽالتىهي فػي

ظػػؿكجػػكداإلحػػت ؿاإلسػ ار يمي،حيػػثأفاله ٍػػكـالتىهػػكميىبغػػيأفيقػػكـعمػػيأسػػاسالتغيػػرال ػػاهؿ
فيجهيعىكاحيالحياةالسياسي كاإلقتصادي كاإلجتهاعي كال كري ،كذلػؾفػيظػؿكجػكدسػيادةلمدكلػ 
تػػتحكـفػػيهكاردٌػػاكق ارراتٍػػاالسياسػػي ،كعمػػيالصػػعيداألرػػرٌىػػاؾهػػفيػػرمبكجػػكبالتىهيػ فػػيظػػؿ

اإلحػػت ؿبٍػػدؼالح ػػاظعمػػيالثكابػػتكالهقػػدراتالسياسػػي كاإلقتصػػادي ،حيػػثأفعهمي ػ التىهي ػ فػػي
فمسػػطيفكاجٍػػت ػػتيأى ػكاعالسػػمبكالتعطيػػؿالتػػيأثػػرتعمػػيجكاىبٍػػاالهرتم ػ ،كيعتبػػراإلحػػت ؿ

اإلسػ ػ ار يميالس ػػببال ػػر يسف ػػيس ػػمبكتعطي ػػؿالتىهيػ ػ ف ػػيفمس ػػطيفبٍ ػػدؼردهػ ػ أٌداف ػػًالسياس ػػي 
كاإلقتصػػادي كاإلجتهاعيػ ػ ف ػػإفالتىهيػ ػ اإلقتص ػػادي ف ػػيفمسػػطيفل ػػـت ػػٍدتط ػػك انرهمحكظػ ػانرػ ػ ؿفتػ ػرة

اإلحت ؿ(باركد .)12:2005،

 .9معكقات التنمية المستدامة في فلسطيف :
إفهحافظ ػػات ػ ػزةأص ػػبحتهحركهػ ػ ه ػػفالتىهيػ ػ ب ػػدأتعى ػػدهاف ػػرضاإلح ػػت ؿاإلسػ ػ ار يمي

كاعادياإلعهػارب ػكؿكبيػر
حصا انر اه نعاـ2007ـكقدأدلالحصارإلازيادةإحتياجاتالتىهي 
ككػػذلؾالبي ػ كالبىي ػ التحتي ػ ،كههػػا ػػكؿأٌػػـالهعيقػػاتلمتىهي ػ الهسػػتداه قيػػاـإس ػ ار يؿأكارػػرعػػاـ

2000ـبػػشحػػربعمػػيكاف ػ الهؤسسػػاتالسػػمط ال مسػػطيىي التػػيحرصػػتالسػػمط ال مسػػطيىي عمػػي
ػطيىي،كأيضػايفػي

بىا ٍالمهساٌه فيتحقيالرفايكتكفيرسبؿالعيشالكريـلجهيػعأفػرادال ػعبال مس

أعقابالحرباإلس ار يمي عماقطاع زةكالعهمياتالعسكري عاـ2008ـككذلؾهعدنتالبطال في

هحافظ ػػات ػ ػزةاألعم ػػافػ ػػيال ػػكطفالعربػ ػػي،فه ػػاح ػ ػكالي%80ه ػػفسػػػكافهحافظ ػػات ػ ػزةيتمقػػػكف
هس ػػاعداترارجيػ ػ كراصػ ػ ه ػػفدكؿانتح ػػاداألكركب ػػيف ػػيظ ػػؿ ي ػػابالتىهيػ ػ البي يػ ػ كاإلجتهاعيػ ػ 

كاإلقتصادي (.برىاه انهـالهتحدةاإلىها الهساعدةال عبال مسطيىي )1:2014،

حسب مايرم تقرير لجنة التربيػة كالقضػايا ادجتماعيػة فػي المجلػس التشػريعي حػكؿ التعلػيـ

العالي الفلسطيني أىـ المعكقات اما يلي:
أ.

يابالترطيطال اهؿلمجاهعاتال مسطيىي ،كقياـكؿجاهع بترطيطهى رد .

ب .يابالتىسيؽالكافيبيفالجاهعاتكبيفكازرةالتربي كالتعميـالعاليكتحديػ ػػديانفيهػ ػػايرػ ػػص

الد ارسػػات،العمياكالبحثالعمه ػيكدعػػاالتقريػػرإلػ ػاالعهػػؿعمػػادعػػـالتكاهميػ بػػيفالجاهعػػات
بدننهفالتىافسعماالترصصاتذاتٍا،كهادعاأيضانإلػار ػضىسػب اإلع ػاءاتلتصػبد

هقتص ػرةعم ػػيالطمبػ ػ الهس ػػتحقيفلٍ ػػافق ػػط،كطالػػببع ػػدـرف ػػعقيهػػ األقس ػػاطالجاهعيػ ػ ىظػ ػ انر
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لألكض ػػاعاإلقتص ػػادي الص ػػعب ،كدع ػػاالجاهع ػػاتإل ػػاتأس ػػيسكتبى ػػيه ػػاريعه ػػدرةلم ػػدرؿ،
كالتأكيدعميإزال كؿهظاٌرالترٌػؿاإلدارمكاإللتػزاـبهعػاييرالقبػكؿالهقػررةفػيك ازرةالتربيػ 
كالتعميـ(.الصكراىي )406:2011،
مؤشرات التعليـ في فلسطيف مف أجؿ التنمية المستدامة كالتي تتمثؿ في التالي :
أ -إدراجالتعميـهفأجؿالتىهي الهستداه هفر ؿبراه التعميـالهقده فيجاهعتؾ .
ب -تأٌيؿأعضاءٌي التدريسبالك اءةال زه لتضهيفالتىهي الهستداه فيتعميهٍـ .

ت -الهكادكاألدكاتال زه لتحقيؽالتعمـهفأجؿالتىهي الهستداه  .

ث -األبحاثالداعه لمتعميـهفأجؿالتىهي الهستداه  .

()copelo and santos pedrosa, 2012: 106-113
فكائد مؤشرات التعليـ مف أجؿ التنمية المستدامة في فلسطيف:
تتمرصهؤ راتالتىهي الهستداه هفأجؿالتعميـكالتالي :
أ -تقديـتغذي راجع حكؿٌذاالىكعهفاالتعميـ .
ب -تبيففعالي الهكادكاألدكاتالتيإستردهتفيٌذيالىكعهفالتعميـ .

ت -أفتعطيصكرةحكؿأداةالهتعمهيفكالهؤسساتالتعميهي ككؿ .

ث -تستردـفيإجراءالهقارى بيفالهؤسساتالهرتم  .


)(huckle and potter and sterling, 2006: 8
هفأجؿتحقيؽالتىهي الهستداه فيفمسطيف،فإفدكل فمسطيفتطالبالهجتهعالدكليببذؿ
جٍكدإضافي لهساعدةال عبال مسطيىيعماهرتمؼاألصعدةالبي يػ كاإلجتهاعيػ كاإلقتصػادي كهػا

ذكرٌا(.الجٍازالهركزملإلحصاءال مسطيىي)55:2014،
على الاعيد البيئي:

أ -تدرؿالهجتهعالدكليلكقؼاإلعتداءاتاإلس ار يمي عماالبي ال مسطيىي  .
ب -دعػػـاإلسػػتراتيجي البي ي ػ ال مسػػطيىي لحهاي ػ الهصػػادرالطبيعي ػ هػػفجهيػػعهصػػادرالتمػػكث

لتمبي اإلحتياجاتالحالي كالهستقبمي بطريق بي ي هستداه  .

ت -ضركرةإدارةكتطكيرالهكاردالها يػ فػيالحاضػركالهسػتقبؿكدعػـجٍػكدتىهيػ هصػادرالهيػاي

الهتجددة،كالعهؿعماإعادةاإلسترداـلمهيايالعاده الهعالج  .
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ث -الهساعدةفيىقؿتكىكلكجياصديق لمبي فيهرتمؼالهجانتكالزارع ،كالصىاع ،كت ػجيع

آلياتكتقىياتاإلىتاجاةهفكالىظيؼ .

ج -الهسػػاعدةفػػيكضػػعأسػػسسػػميه لمترطػػيطالعه ارىػػيبه ػايضػػهفاإلسػػترداـاألهثػػؿلمهصػػادر

الطبيعي كتجىباإلضراربالبي  .

ح -دعػػـرطػػطالحػػدهػػفتمػػكثالٍ ػكاءكالهػػاءكالترب ػ ،كذلػػؾبكضػػعإج ػراءاتلمتقميػػؿهػػفالتمػػكث

الصىاعيكهصادرالتمكثاألررل .
خ -العه ػػؿعم ػػاحهايػ ػ البي ػ ػ البحريػ ػ ،كالطه ػػرالص ػػحيلمى اي ػػاتالص ػػمب ،كالعه ػػؿعم ػػاتكس ػػيع

اتالصرؼالصحي،كاص حال بكاتالقا ه  .

بك
كاعتهػػادهػػىٍ التكاهػػؿفػػيالترطػػيطبػػيفركػػا زالتىهي ػ الهسػػتداه 
د -الترطػػيطالقطػػاعيلمبي ػ 
الث ث ،البي ي كاإلقتصادي كاإلجتهاعي عماالهستكلالكطىيكعدـاإلر ؿبذلؾلصالدأم
هفالقطاعاتعماحسابقطاعآرر .
علي الاعيد ادجتماعي:
أ -دعػػـرطػػطالعهػػؿكالبػراه الكطىيػ لمتر يػػؼهػػفحػػدةال قػػر،كزيػػادةدرػػؿال ػػرد،كتعزيػػزدكر
الهرأء .
ب -بىػاءالقػػدارتلمهصػادرالب ػري كاإلدارةالسػػميه ،كاعطػاءأٌهيػ أكبػػرلمتعمػيـالهٍىػػيكالتػػدريب

اله ـ،كدعـال بابال مسطيىي،كاإلدارةالسميه لمهصادرالب ري  .

ت -التركي ػػزعم ػػاتقكيػ ػ ق ػػدارتالهؤسس ػػاتالعاهمػ ػ ف ػػيهج ػػاؿالتىهيػ ػ اإلجتهاعيػ ػ ،كتعزي ػػزدكر

الهؤسسات يرالحككهي كالقطاعالراص .

ث -الهساعدةعماىقؿكتكطيفالتكىكلكجيااله ه إلافمسطيف،كتطكيرالقدارتال مسطيىي فػي

هجػػاؿالبحػػثالعمهػػي،كاإلسػػت ادةهػػفالػػدعـال ىػػيالهتػػاحهػػفالهؤسسػػاتكالهىظهػػاتالدكليػ 
فيٌذاالهجاؿ .

ج. -تقكي الركابطهعالهؤسساتالدكلي كككانتالتهكيؿكهؤسساتاألهـالهتحػدةذاتالع قػ 

بالتىهي انجتهاعي  .

ح -دعػػـالهؤسسػػاتالصػػحي كالتعميهي ػ كالرػػدهاتاإلجتهاعي ػ هادي ػانكفىي ػانلكػػيتػػتهكفهػػفالقيػػاـ

بهٍاهٍالرده الهجتهعالهحمي .

خ -دعػػـحه ػ تالتكعي ػ ل ػػرحأٌػػداؼالتىهي ػ الهسػػتداه فػػيالهػػدراسكالجاهعػػاتكالهجتهعػػات

الهحمي .
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على الاعيد ادقتاادم:
أ -تكثيؼالجٍكداإلقميهي كالدكلي إلعادةبىاءالبىي اإلقتصادي التيدهرٌااإلحػت ؿاإلسػ ار يما
بهافيذلؾإىٍاءحال الحصاراله ركض عماالهدفكالقرلال مسطيىي  .

ب -دعػػـالقطاعػػاتاإلىتاجي ػ كالزارع ػ كالصػػىاع كالتجػػارةكالسػػياح هػػفر ػ ؿزيػػادةالهسػػاعدات

ال ىي كالهادي  .

ت -الهساعدةفيرمؽبي ه ه لجذبالهستثهريفكذلؾلإلستثهارفيهرتمؼالقطاعات .

ث -تعزي ػ ػػزدكراإلدارةاإلقتص ػ ػػادي لهؤسس ػ ػػاتدكلػ ػ ػ فمس ػ ػػطيفكذلػ ػ ػؾبتط ػ ػػكيرق ػ ػػدراتال ػ ػػك ازرات

كالهؤسساتذاتالع ق  .

متطلبات التنمية المستدامة بمحافظات غزة كىي االتالي:
أ .إفتحقيؽالتىهي الهستداه فيهحافظات زةيتطمبالتركيزعماث ث هجانتر يس  .
ب .تحقيؽالىهكاإلقتصادمكالعدال لجهيعأبىاءالهجتهعال مسطيىي .

ت .الهحافظ عماالهكاردالبي ي كالطبيعي لألجياؿال مسطيىي الهقبم  .

ث .تحقيػؽالتىهي ػ اإلجتهاعي ػ فػيفمسػػطيفةس ػيهافػيهحافظ ػات ػزة،هػفرػ ػ ؿإيجػ ػادف ػػرص

عهػػؿلسػػكاف ػزةكت ػػكفيرالغػ ػػذاءكالتعم ػ ػيـبكػ ػػؿهسػ ػتكياتًبهػػافػػيذلػػؾتػػكفيرالهػػاءكالطاق ػ 

التيت ٍدٌذيالهحافظاتىقصانكحرهاىانهىٍا .
ج .إفالجٍ ػػكدالت ػ ػيبػ ػػذلتٍاالسػ ػمط الكطىي ػ ػ ال مسػ ػػطيىي إصػ ػػطدهتبكاقػ ػ ػعصػ ػ ػعبٌػ ػػككج ػ ػػكد

اإلحػ ػ ػ ػت ؿاإلسػ ػ ار يمي،الذميعتبرالعا ؽاألكبرفيط ػػريؽتحقيؽالتىهي كالتىهي الهستداه 

فػ ػ ػيفمس ػ ػػطيفعاهػ ػ ػ ،،كهحافظات زةعماكجًالرصكصفالحصػ ػػارالػ ػػذمي رضػ ػػًعمػ ػػي
هحافظات زةهىذهايقربثهاىيسىكات،كالحػػركبالهػػدهرةالت ػي ػىٍااإلح ػت ؿعم ػا ػ ػزة

ر ػ ؿالس ػىكاتالهاض ػي كالتيلـتسمـهىٍاحتػ ػاالجاهعػ ػاتكهؤسسػ ػاتالتعمػ ػيـالعػ ػاـكمٍا
عكاهػ ػػؿهعيق ػ ػ ،بػ ػػؿ كهػ ػػدهرةلكػ ػػؿأ ػ ػػكاؿالتىهي ػ ػ فػ ػػي ػ ػزةكأعاقتبالتاليهسيرةالجاهعات

ال مسطيىي فيهحافظات زة(.القكقا )61:2016،

التحديات التي تكاجو التنمية المستدامة بمحافظات غزة:
إفهحافظ ػػات ػ ػزةهحركهػ ػ ه ػػفالتىهيػ ػ هى ػػذأففرض ػػتعميٍ ػػاإسػػ ار يؿحص ػػا ار ػػاه نع ػػاـ

2007ـ ،فقدأدلالحصارإلاهضاع إحتياجػاتالتىهيػ كاعػادةاإلعهػارفػيهحافظػات ػزةب ػكؿ
ٌا ػػؿبػػدءانهػػفالحكػػـكسػػبؿالهعي ػ ،ككػػذلؾالبي ػ كالبىيػ التحتيػ ،كههػػا ػػكؿأٌػػـالهعيقػػاتلمتىهيػ 

الهسػتداه قيػاـ إسػ ار يؿأكارػرعػاـ2000ـب ػفحػربعمػاكافػ هؤسسػاتالسػمط ال مسػطيىي التػي
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حرص ػػتالسػ ػمط ال مس ػػطيىي عم ػػابىا ٍ ػػالمهس ػػاٌه ف ػػيتحقي ػػؽالرفاٌػ ػ كت ػػكفيرالع ػػيشالكػػريـإلفػ ػراد
ال ػػعبال مسػػطيىي،ككػػذلؾ فػػيأعقػػابالحػػرباإلس ػ ار يمي كالعهمي ػ العسػػكري الهسػػهاة"الرصػػاص

الهصبكب"ديسهبر2008ـ– يىاير2009ـ،كنتزاؿهعدنتالبطال فػي ػزةهػفبػيفاألعمػافػي

العػػالـ،فيهػػاأفح ػكالي%80هػػفالسػػكاففػػيهحافظػػات ػزةيتمقػػكفهسػػاعداتإىسػػاىي فػػي يػػاب
التىهي ػ ػ اإلجتهاعي ػ ػ –اإلقتصػ ػػادي (.برىػ ػػاه األهػ ػػـالهتحػػػدةاإلىهػ ػػا يلهسػ ػػاعدةال ػ ػػعبال مسػ ػػطيىي،
 )1:2014
إفكاقعالتىهي فيهحافظات زةكاقعأليـىتيجػ كجػكداإلحػت ؿاإلسػ ار يميالػذميعتبػرأٌػـ
الهعكقػػاتالر يس ػ فػػيتحقيػػؽعجم ػ التىهي ػ كالتىهي ػ الهسػػتداه فػػيفمسػػطيف،كالتػػيتسػػعاإليٍػػادكل ػ 

فمسطيف،ككذلؾالتبعي اإلقتصػادي لدكلػ اإلحػت ؿاإلسػ ار يمي،كسياسػ اإل ػ ؽكالحصػار الهسػتهر،
كعدـكجكدهعابركحدكد،كعدـتكفرالقػكاىيفكالت ػريعاتالتػيت ػجععمػاانسػتثهاردارػؿفمسػطيف

هػػفرػ ػ ؿت ػػكفيرهح ػ ػزاتإقتص ػػادي كاع ػػاءاتجهركيػ ػ تس ػػاعدعم ػػاتٍي ػ ػ اإلس ػػتثهاركتحقي ػػؽىه ػػك

إقتصادمكتىهي هستداه فيفمسطيف(القكقا )56:2016،
في المجاؿ اققتاادم:

ػػٍدتاأل ارضػػيال مسػػطيىي ه ارحػػؿىهػػكإقتصػػادمر ػ ؿفت ػرةالتسػػعيىياتهىػػذقػػدكـالسػػمط 

الكطىي ال مسطيىي ،كلكىٍالـتصؿإلاتحقيؽتىهي إقتصادي  اهم ،كهاأىٍػاإفتقػدتإلػيالترطػيط

لمتىهيػ ػ الهس ػػتداه ،كلع ػػؿذل ػػؾىتيجػ ػ  ي ػػابالتىهيػ ػ اإلقتص ػػادي ال ػػاهم الت ػػيتحت ػػاجإلػ ػااإلس ػػتقرار
السياسي(.الطباع )18:2013،
فق ػػدتض ػػررتجهي ػػعالقطاع ػػاتاإلقتص ػػادي ف ػػيهحافظ ػػات ػػزةكالزارعػ ػ كالص ػػىاع كالتج ػػارة
كالسػػياح كالهكاصػ تكالعهػرافنبسػػبباإلٌهػػاؿطػكاؿفتػرةاإلحػػت ؿاإلسػ ار يمي،إضػػاف إلػػاالعػػدكاف

اإلسػ ار يميعمػػا ػزةعػػاـ2008ـككػػذلؾعػػاـ2012ـ،حيػػثتػػـتػػدهيرهعظػػـهقكهػػاتاإلقتصػػاد
ال مسطيىي،كقدقاهتقكاتاإلحت ؿبتجريؼهساحات اسع هف 

األ ارضػػيالزراعي ػ كاقػػت عأكثػػرهػػفهميػػكف ػػجرةهثه ػرة،إضػػاف إلػػاقتػػؿآنؼالحيكاىػػات
كالطيػكركتػدهيرالبيػكتالزراعيػ ،كآبػارالهيػاي.فػػاإلحت ؿاإلسػ ار يميرمَّػؼأثػػاربالغػ الصػعكب عمػػا
الصعيدانقتصادم،حيثأ مقتالعديدهػفالهؤسسػاتاإلىتاجيػ ىتيجػ صػعكباتالتسػكيؽ،كبسػبب
إ ػ ػ ؽالهع ػػابركع ػػزؿاألسػ ػكاؽالهحميػ ػ كالدكليػ ػ ع ػػفالهىتج ػػيفال مس ػػطيىييف،باإلض ػػاف إل ػػاتبعيػ ػ 

اإلقتصػ ػػادال مسػ ػػطيىيلإلقتصػ ػػاداإلس ػ ػ ار يميفػ ػػيهجػ ػػاؿاإلس ػػتيرادكالتصػ ػػدير،كا ػ ػ ؽأس ػ ػكاؽالعهػ ػػؿ
اإلسػ ار يمي أهػػاـالعهػػاؿال مسػػطيىييف،األهػػرالػػذمأدلإلػػاإرت ػػاعهعػػدنتالبطالػ إلػػاهسػػتكياتلػػـ
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مسطيىي،كارت اعحادفيعدداألسرالتيتحترطال قر(ك ازرةالتربي 

يسبؽلٍاهثيؿفيالهجتهعال
كالتعميـالعاليال مسطيىي  )25:2007،

في المجاؿ البيئي
أه ػػاالكض ػػعالبي ػػيف ػػيهحافظ ػػات ػ ػزةفٍ ػػكس ػػيءلمغايػ ػ نكذل ػػؾىتيجػ ػ لكج ػػكداإلح ػػت ؿ

اإلس ار يميالػذميسػعاإلػاتػدهيرالبىيػ التحتيػ فػيقطػاعالبي ػ ،بهػافػيذلػؾطهػرالى ايػاتالرطػرة
كالساه فياألراضيال مسطيىي الهحتم كا

ؽالطرؽالهؤدي إلاهكباتالى ايات،كتػدهير ػبكات

كأحػكاضالصػػرؼالصػػحي،ك ػػبكاتآبػػارالهيػػاي،إضػػاف إلػػااإلسػػتىزاؼالهسػػتهرلمهصػػادرالطبيعيػ 
كهىع ال مسػطيىييفهػفإسػتغ ؿحقػكقٍـهػفٌػذيالهصػادر،كرصكصػانالهيػاي،ههػاأدلإلػاإىر ػاض

هعػػدؿإسػػتٍ ؾال ػػردال مسػػطيىيهػػف30-25هت ػراهكعبػػاسػػىكيان،بالهقارىػ فػػإفهعػػدؿإسػػتٍ ؾال ػػرد
اإلس ار يمي لمهياييتراكحهف100-90هترهكعبسىكيان،ككػذلؾهصػادرةاأل ارضػيال مسػطيىي إلقاهػ 

الهس ػ ػػتعهراتعميٍ ػ ػػاكالط ػ ػػرؽاإللت افيػ ػ ػ ،كىق ػ ػػؿالهص ػ ػػاىعالهمكثػ ػ ػ ك ي ػ ػػرالهقبكلػ ػ ػ بي يػ ػ ػانإل ػ ػػادار ػ ػػؿ
الهستعهراتنههاترؾأثار سمبي كاضح عماالصح العاه كالتىكعالحيكمفيفمسطيف .
في المجاؿ اقجتماعي:
إفكاقػػعالتىهي ػ الهس ػػتداه فػػيالهجػػاؿانجته ػػاعيبغ ػزةهتػ ًػرد،ىتيجػ ػ تػػدر تانح ػػت ؿ
اإلس ػ ار يميكاعتداءاتػػًالهتكػػررة،فكضػػعالرػػدهاتالصػػحي هتػػدٌكرىتيج ػ لػػذلؾ،حيػػثهىعػػتالق ػكات

اإلس ػ ار يمي كصػػكؿالط ػكاقـالطبي ػ كالهرضػػاإلػػاالهست ػ ياتر ػ ؿانىت اضػػاتال ػػعبي ،كىتيج ػ 

الحصػػار يهىػػعكصػػكؿاألدكيػ كالهسػػتمزهاتالطبيػ إلػػاهست ػ يات ػزة،كبالهثػػؿفػػإفقطػػاعالتعمػػيـ
يعاىيأيضانهفصعكباتكثيرةتهثمتفيتدهيرالجيشاإلس ار يميألكثرهف166هدرس ،كا ػ ؽ

أكثرهف1290هدرس فياىت اض األقصا،كزيادةىسب البطال كال قرالػذميهثػؿالتحػدماألساسػي
الذميكاجًتحقيؽالتىهي الهسػتداه فػيفمسػطيف،حيػثبمغػتىسػب البطالػ %57هػفهجهػكعالقػكل

العاهم ػ ػ ػ ػ فػ ػ ػ ػػيالهجته ػ ػ ػ ػػعال مسػ ػ ػ ػػطيىي)همر ػ ػ ػ ػػصالتقريػ ػ ػ ػػرالػ ػ ػ ػػكطىياألكؿلمتىهيػ ػ ػ ػ ػ الهسػ ػ ػ ػػتداه ف ػ ػ ػ ػػي
فمسطيف (2003:3،

كههػػاسػػبؽيػػرمالباحػػثإفالحػػركبعمػػيقطػػاع ػزةأدتإلػػاتػػدهيرالعديػػدهػػفالهؤسسػػات

ك يرٌػػاكأدلذلػػؾإلػػيتػػدهيراإلقتصػػادال مسػػطيىيفػػيالهجػػاؿالز ارعػػيكالصػػىاعيكالبي ػيكالتعميهػػي
ػركارت ػػاعهعػدنتالبطالػ كأثػػرتب ػكؿسػػمبيعمػيت ارجػعالتىهيػ فػيهحافظػػات
كأيضػاإلػات ازيػػدال ق 
زةهفجهيعالىكاحياإلقتصادي كاإلجتهاعي كالبي ي  .
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الفصن الثالث
الدراشات الصابكة
 .1تًهيذ
 .2أوالً :دراساث تتعهق بانبحج انعهًي
 .3حانياً :دراساث تتعهق بانتنًيت انًستذايت
 .4حانخاً :انتعقيب انعاو عهى انذراساث انسابقت













الفاؿ الثالث

الدراسات السابقة
تمييد:
قػػاـالباحػػثبعػػرضالد ارسػػاتالسػػابق ،العربيػ كهىٍػػاكاألجىبيػ ذاتالع قػ بهكضػػكعالد ارسػ 
ػدءباألحػػدثكاىتٍػػاءباألقػػدـ،لهعرف ػ هىػػاٌ الد ارسػػاتالسػػابق كالتػػي
الحالي ػ بحسػػبالترتي ػبالزهىػػيبػ ن

أجريػػتحػػكؿ ااقررأ اءاو اةررل الالررم الي ترري فرري اياة التربي ر االتي رريم اليررالي ال ض ر ي ي اع قت ر

بتؤشرات الت تي التضتلام ،هػفرػ ؿاطػركزكايػاهرتم ػ ،كاألدكاتالتػياسػتردهتكالتػييهكػفأف

تسٍـفػيتىهيػ ٌػذيالد ارسػ ،كتػـتقسػيـالد ارسػاتإلػاهحػكريفد ارسػاتتىاكلػتكحػدةالبحػثالعمهػي،
كدراساتتىاكلتالتىهي الهستداه .كلقدكقدكاجًالباحثبعضالصعكباتالتيتكهففيىدرةبعض

الد ارسػػاتالهرتبطػ بهكضػػكعالد ارسػ فػػيحػػدكدعمهػػً،كتػػـارتيػػارالد ارسػػاتاألكثػػرارتباطػانبهكضػػكع

الد ارس ػ الحالي ػ كاألحػػدثزهىي ػاننألىٍػػاأقػػربإلػػاالكاقعي ػ كتػػـترتيبٍػػاهػػفاألحػػدثإلػػااألقػػدـ،كتػػـ
استعراضالدراساتالسابق بالتعميؽعماهحكرمالدراساتالسابق كهاتـاست ادتًفي الدراس الحالي 
هفالدراساتالسابق ،كهاتهيزتبًالدراس الحالي عفالدراساتالسابق  .

أكقن :دراسات مرتبطة بالبحث العلمي ككحداتو في المؤسسات التعليمية:
أ -دراسات عربية:
 .1دراسػػػة اليمػػػص ( :)2015ادنتاجيػػػة العلميػػػة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كعالقتيػػػا بجيػػػكد
الجامعات في تدكيؿ البحث العلمي.

ٌػػدفتالتعػػرؼإلػػااإلىتاجي ػ العمهي ػ ألعضػػاءٌي ػ التػػدريسكع قتٍػػابجٍػػكدالجاهعػػاتفػػي

تدكيؿالبحثالعمهي.كاتبعتالدارس الهىٍ الكصػ يكاألسػمكبالتحميمػيحيػثتهثػؿهجتهػعالدارسػ 
هفجهيعأعضاءٌي التدريسفيالجاهعاتال مسطيىي بهحافظػات ػرةالبػال عػددٌـ()146بكاقػع

،%14دكفالعيى ػ انسػػتط عي ،كلتحقيػػؽأٌػػداؼالدارس ػ كاإلجاب ػ عػػفأس ػ متٍااسػػتردهتالباحث ػ 
انستباى كأداةلمدراس تىاكلػتهحػكرايتضػهفاإلىتاجيػ العمهيػ ألعضػاءٌي ػ التػدريسكهحػكرتىػاكؿ

بجٍػػكدالجاهعػػاتفػػيتػػدكيؿالبحػػثالعمهػػي،كاسػػتردهتاألسػػاليباإلحصػػا ي التاليػ ،:هعاهػػؿارتبػػاط
بيرسكف،هعاهؿارتباطسبيرهافب اركف،كالتكػ اررات،كالهتكسػطالحسػابي،كالىسػباله كيػ كارتبػارt-

،testكتحميػػؿالتبػػايفانحػػادم،احتبػػار ػ يًلم ػػركؽ.كقػػدتكصػػمتالد ارسػ إلػػاهجهكعػ هػػفالىتػػا 
كػػافهػػفأٌهٍػػا:بمغػػتالدرج ػ التقديري ػ الكمي ػ لدرج ػ اإلىتاجي ػ العمهي ػ ألعضػػاءٌي ػ التػػدريسفػػي

الجاهعػػاتال مسػػطيىي بهحافظػػات ػزةهػػفكجٍ ػ ىظػػرٌـ()3.70كبم ػ الػػكزفالىسػػبيلمهجػػانتككػػؿ
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()%74كٌػربدرجػ كبيػرة.بمغػػتالدرجػ التقديريػ هػػفرػ ؿترتيػػبالهحػػاكرالر يسػػي أفهجػػاؿكاقػػع
اإلىتاجالعمهيقدحازعميالترتيباألكؿبىسب ه كي بمغت()%77.8كٌيبدرج كبيرة .

كأكصػػتالد ارسػ إتاحػ ال رصػ ألعضػػاءٌي ػ التػػدريسبعقػػدىػػدكاتكهػػؤتهراتبٍػػدؼتطػػكير

اإلىتػػاجالعمهػػي،تزكيػػدالهكتب ػ الجاهعي ػ بالكتػػبكاله ارجػػعالهرتبط ػ برطػػطالتىهي ػ لتطػػكيرا ػػىتاج

العمهي .

 .2دراسة بكاميش ( :)2014معكقات تكظيؼ البحث العلمي في التنمية بالعالـ العربي
 ٌدفتإلاتسميطالضكءعميأٌـالهعكقاتالتيتحكؿدكفتكظيؼالبحثالعمهيفيرده 

التىهي بالعالـالعربيٌ،ذاالعالـالذمنيزاؿيعاىيهفالترمػؼككػذلؾالحاجػ إلػاالتىهيػ كالتطػكير
فػػيهرتمػػؼالهيػػاديف،اسػػتردهتالد ارسػ الهػػىٍ الكص ػ يالتحميمػػي،كقػػدتػػـتحديػػدأٌػػـالهعكقػػاتفػػي
يابكقصكرأٌداؼكاستراتيجياتالبحثالعمهي،كضعؼالتهكيػؿالهػالي،ككجػكدفجػكةبػيفٌي ػات

البحػػثكالبي ػ الهحيط ػ ،عػػدـربػػطىتػػا البحػػثبالتىهي ػ ،ضػػعؼانىتػػاجالعمهػػيكعػػدـتثهػػيفىتػػا 
البحثالعمهي.
كأكص ػ ػػتالد ارسػ ػ ػ رس ػ ػػـاس ػ ػػتراتجياتكاض ػ ػػح لمبح ػ ػػثالعمه ػ ػػيعم ػ ػػاض ػ ػػكءأٌ ػ ػػداؼالتىهيػ ػ ػ 
كاستراتجياتٍا،حتايككفالبحثهفأجؿالتىهيػ كردهػ قضػاياٌا،العهػؿعمػات عيػؿعاقػاتال ػراك 
كالتع ػػاكفب ػػيفٌي ػػاتالبح ػػثالعمه ػػيكالبي ػ ػ الهحيطػ ػ أمهرتم ػػؼالقط ػػاعكالهؤسس ػػاتكالٍي ػػاتأك
هايسهيبالقطاعالهستردـكالهست يدهفىتا البحػثالعمهػي،ت ػجيعاإلىتػاجالعمهػيكذلػؾهػفرػاؿ

ت ػػكفيرالكس ػػا ؿكالهع ػػداتكهكاف ػػأةكتح ي ػػزالب ػػاحثيفكالعه ػػؿعم ػػاإقاهػ ػ ه ارك ػػزالبح ػػثف ػػيهرتم ػػؼ

الهياديف،كاى اءجكا زكطىي لمبحثالعمهي .

 .3دراسة الطيب ( :)2013ضماف جػكدة البحػث العلمػي فػي الػكطف العربػي (دراسػة تحليليػة -
ميدانية)

ٌػػدفتالتعػػرؼإلػػاهػػدلضػػهافجػػكدةالبحػػثالعمهػػيفػػيالػػكطفالعربػػيفػػيالكضػػعالػراٌف،

كتحميػؿأٌػـاله ػك تالتػيتعترضػً،كهػاتٍػدؼالتعػرؼعمػااليػ تحسػيفجػكدةالبحػثالعمهػيهػػف

رػ ؿاسػػتط عاراءأعضػػاءٌي ػ التػػدريسالجػػاهعيحػػكؿثػ ثأبعػػادتسػػٍـب ػػكؿفعػػاؿفػػيتطػػكير
البحػػثالعمهػػيفػػيالػػكطفالعربػػيكٌي(:الجاىػػبالتعميهػػيالػػذميرػػتصبالباحػػثكالهؤسس ػ البحثي ػ ،
كاإلى ػاؽعمػػيالبحػثالعمهػػي،كالجاىػبالسياسػػي)،اسػتردـالد ارسػ الهػىٍ الكصػ يالتحميمػي،تككىػػت

ستاذاجاهعياهفالجاهعػاتالميبيػ (جاهعػ الهرقػب،جاهعػ طػرابمس)ككػاف
عيى الد ارس هف()120ا ن

هتكسػػطرب ػرتٍـالتدريسػػي ((10

ات،كدرجػػاتٍـالعمهي ػ (اأسػػتاذهسػػاعد،كأسػػتاذدكتػػكر)،كتػػـ

سػػىك

ارتيارٌـ هفهرتمؼالترصصاتالعمهي  ،كاستردـالباحثانستباى كأداةلمدراس كتككىتهف()41
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فق ػرة،كاسػػتردهتالد ارس ػ األسػػاليباإلحصػػا ي التالي ػ الهتكسػػطاتالحسػػابي ،كالػػكزفاله ػػكملمكسػػط
ال رضي،كقدتكصمتالدراس إلاهجهكعػ هػفالىتػا كػافهػفأٌهٍػا :التركيػزعمػيالباحػثالعربػي
كالهؤسس البحثي ،ككذلؾالتركيزعميالتهكيؿأكاإلى اؽيعدجاىبانٌاهانلضهافجكدةالبحثالعمهي

فيالكطفالعربي،كالتركيزعميانستقرارالسياسيلمدكؿالعربي  

كاكصتالدراس اضأ الالم الي تي ع ي قائت االويات اللال اليربي كانٌتهاـ بالتؤصضات الالثي
اتوفير اللاةيات االتج ت الي تي .

 .4دراسة إعبياف ( )2012بعنكاف :دكر الجامعات الفلسطينية بمحافظات غػزة فػي دعػـ البحػث
العلمي كسبؿ تحسينو.

  ٌػػدفتالتعػػرؼإلػػادرج ػ قيػػاـالجاهعػػاتال مسػػطيىي بهحافظػػات ػزةب ػدكرٌافػػيدعػػـالبحػػث

العمه ػػيه ػػفكجٍػ ػ ىظ ػػرأعض ػػاءالٍي ػ ػ التدريس ػػي فيٍ ػػا،كالتع ػػرؼإل ػػاس ػػبؿتحس ػػيفدكرالجاهع ػػات
ال مس ػػطيىي ف ػػيدع ػػـالبح ػػثالعمه ػػيكلتحقيػػػؽأٌ ػػداؼالد ارسػ ػ اس ػػتردهتالباحثػ ػ اله ػػىٍ الكص ػ ػ ي

التحميمي،استردهتانستباى كاداةلمد ارسػ ،كهػاتككىػتعيىػ الد ارسػ هػف()151عضػكتػدريسهػف
هجتهعالدراس كلتحميؿالبياىاتكهعالجتٍاإحصا يانتػـاسػترداـبرىػاه الػرزـانحصػا ي ( spssكقػد
تكصػػمتالد ارسػ إلػػاهجهكعػ هػػفالىتػػا كػػافهػػفأٌهٍػػا):أفدرجػ قيػػاـالجاهعػػاتبهحافظػػات ػزة

بػػدكرٌافػػيدعػػـالبحػػثالعمهػػيهػػفكجٍ ػ ىظػػرأعضػػاءٌي ػ التػػدريسفيٍػػاجػػاءتبدرج ػ هتكسػػط ،
حيػػثبم ػ الػػكزفالىسػػبيالكمػػي(،)%64كهػػاأفالػػدعـاألكثػػر ػػيكعالمبحػػثالعمهػػيكػػاففػػيهجػػاؿ
الدعـالهعمكهاتيكالتكىكلكجيثـالدعـاألكاديهي.كاكصتالدراس تحديدفمس بحثي ككضعرارط 

بحثيػ ػ كطىيػ ػ لمجاهع ػػاتال مس ػػطيىي ي ػػتـفيٍ ػػاتكض ػػيدأكلكي ػػات،ت ػػجيعالبح ػػكثاله ػػترك كال ػػرؽ
البحثيػ ،كتسػػٍيؿهٍهػ الباحػػثفػػيالتكاصػؿ،كدعػػـ زيػاراتبحثيػ ،كى ػػرالبحػكثفػػيهجػ تذات
سهع عالي  .

 .5دراسػػػة راضػػػػي ( )2012بعنػػػكاف :تاػػػػكر مقتػػػرح لتجكيػػػػد البحػػػث العلمػػػػي فػػػي الجامعػػػػات
الفلسطينية.

ٌدفتالتعرؼإلاحقيقػ كاقػعالبحػثالعمهػيفػيالجاهعػاتال مسػطيىي حيػثتطرقػتالباحثػ 
عبػػربحثٍػػالتحديػػدأٌػػـالهعكقػػاتكالصػػعكباتالتػػيتقػػؼفػػيهسػػيرةالتقػػدـفػػيهجػػاؿالبحػػثالعمهػػي،

كضػػعؼهكاكبتػػًلركػػبالثػػكرةالهعمكهاتي ػ كانتصػػانت،كهػػاأظٍػػرتالد ارس ػ أٌهي ػ تطبيػػؽكتعزي ػػز
ه ػػاٌيـإدارةالجػػكدةال ػػاهم فػػيجهيػػعأى ػػط كههارسػػاتالجاهعػػاتال مسػػطيىي عاه ػ نكفػػيسياسػػات

البحػػثالعمهػػيفيٍػػاراص ػ ،كلتحقيػػؽأٌػػداؼالد ارس ػ ،اسػػتردهتالد ارس ػ الهػػىٍ الكص ػ يالتحميمػػي،
هعتهػػدةعمػػااألسػػمكبالهكتبػػيفػػيجهػػعالبياىػػاتهسػػت يدةهػػفىتػػا البحػػكثكالكتابػػاتكالد ارسػػات
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السابق التػيتػـى ػرٌافػيحقػؿٌػذيالد ارسػ ،كقػدتكصػمتالد ارسػ إلػاهجهكعػ هػفالىتػا كػافهػف

أٌهٍػػا:أفالبحػػثالعمهػػيفػػيالجاهعػػاتال مسػػطيىي فػػيتطػػكرهسػػتهرر ػػـالتحػػدياتالصػػعب التػػي
تكاجٍػػً،كلكػػفٌػػذاالى ػػاطالبحثػػيلػػـيصػػؿإلػػاالهسػػتكلالهر ػػكبالػػذمىأهمػػً،كهػػاك ػ تالد ارس ػ 
ػدـكجػػكدسياس ػ كطىي ػ لمبحػػثتحػػددهجانتػػًكأكلكياتػػً،
كجػػدكدالعديػػدهػػفالهعكقػػاتهػػفأٌهٍػػا:عػ 
كافتقػارالبحػػثالعمهػػيلمػػدعـكالتأييػػدالهجتهعػػي،كعػػدـانٌتهػػاـبالىتػػا التػػييتكصػػؿإليٍػػاالبػػاحثكف،

كضعؼالتهكيؿ،كقم هصادرالهعمكهاتكصعكب الكصكؿإليٍا .

كاكصػػتالد ارسػ إصػ ػ حٌيك ػػؿالتعم ػػيـالع ػػاليكادا ارت ػػًكتط ػػكيراألداءالتعميه ػػيف ػػيهج ػػاؿ

البحثالعمهيهعده اله اٌيـاإلداري الحديث ػ ي ػيدعهمي ػ اإلص ػ حكالتطػػكيركراص ػ فمس ػ إدارة
الجػكدةال ػاهم ،كاحتػراـالك ػاءاتالعمهيػ البحثي ػ كحرياتٍػػا،كهكاكبػ ػ التط ػػكرالعمه ػػيالع ػػالهي،ك

اع ػدادالك ػكادرالتدريسػػي كالبحثي ػ كهيػػاكىكعي ػػا،كت ػػكفيرالهص ػػادرالعمهيػ ػ الحديثػ ػ ،كت ػػكفيرالغط ػػاء
الهػػاليكالح ػكافزالهادي ػ اله ػػجع ،كتػػكفيرقاعػػدةبياىػػاتبحثي ػ هركزي ػ  .

 .6دراسة البك محمد ،كالبدرم ( :)2012كاقع البحث العلمي في العالـ العربي كمعكقاتو
ٌدفتالتعرؼعميكاقعالبحثالعمهيفيالعالـالعربيكهعكقاتً استىادانلمدراسات كاألبحػاث

التػػيأجريػػتفػػيعػػددهػػفالػػدكؿالعربي ػ ،كبعػػضهراجع ػ كت حػػصلٍػػذيالد ارسػػات،اسػػتردـالباحث ػاف
الهػػىٍ الكص ػ يالتحميمػػي،كقػػدتكصػػمتالد ارس ػ إلػػاهجهكع ػ هػػفالىتػػا كػػافهػػفأٌهٍػػا:أفكاقػػع

البحػػثالعمهػػيفػػيالعػػالـالعربػػيني ػزاؿضػػعي انبػػؿدكفهسػػتكايالهقبكلي ػ ،كيكاجػػًالباحػػثجهم ػ هػػف
الهعكقاتتتهثؿفػياى صػاؿالبحػثالعمهػيعػفالهجػاؿالتطبيقػي،كتػدىيىسػب اإلى ػاؽب ػكؿهم ػت،

عدـتكافرقاعدةهعمكهاتك يابالهصادرالعمهي الحديث  .

 .7دراسة حالكة ( )2011بعنكاف :دكر البحث العلمي في دعـ التنمية المستدامة :دراسة حالػة
جامعة القدس في الضفة الغربية".

 ٌػدفتالتعػػرؼإلػادكرالبحػػثالعمهػػيفػيدعػػـالتىهيػ الهسػػتداه فػػيجاهعػ القػػدس،ككػػذلؾ

التع ػػرؼإل ػػاأىػ ػكاعاألبح ػػاثالت ػػيدعه ػػتهس ػػارالتىهيػ ػ الهس ػػتداه ف ػػيالجاهعػ ػ ،كه ػػاٌ ػػياله ػػاكؿ
كالهعكقػػاتالتػػيتعتػػرضٌػػذيفالهجػػاليف،كهػػاٌػػكدكراإلدارةالعميػػا

.كاسػػتردهتالد ارس ػ الهػػىٍ 

الكص يالتحميمي،فيحػيفكاىػتأداةالدارسػ أفاسػتردـالباحػثثػ ثطػرؽلجهػعالبياىػاتنكٌػي:
الهقػاب تالحػرةهػػفذكمانرتصػاص،كتحميػؿالهضػػهكفهػفكثػا ؽكتقػػارير،كالى ػراتالصػادرةعػػف

الجاهعػ هػػفرػ ؿالهكقػػعاإللكتركىػػيكالع قػػاتالعاهػ ،كدا ػرةالبحػػثالعمهػػيككتػػبكه ارجػػع،كرؤيػ 
الباحثكهكظؼفيالجاهع هىذتأسيسٍا،كالهقاب تالهقىىػ هػعبعػضالهسػ كليفذاتالع قػ .كقػد
تكصػػمتالدارس ػ إلػػاعػػدةىتػػا هػػفأٌهٍػػا:أفىسػػب عميػػاهػػفاألبحػػاثالتػػيصػػدرتفيهػػايرػػص
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الجاهعػ كػػافٌػػدفٍاالترقيػ العمهيػ لمباحػػث،التىهيػ الهمحكظػ كالهتسػػارع فػػيالجاهعػ جػػاءتلىتيجػ 
جٍ ػػكداإلدارةالعمي ػػاكانتص ػػاؿه ػػعالجٍ ػػاتالهتبرعػ ػ بىس ػػب أعم ػػاههػ ػاج ػػاءتب ػػًاألبح ػػاث ،كهعظ ػػـ
األبحاثتكضػععمػاالرفػكؼكنيؤرػذبتكصػياتٍاككأىٍػاحبػرعمػاكرؽٌ،ىػاؾتحػدياتراصػ فيهػا
يتعمؽباإلهكاىياتالهادي كٌيسببر يسلعدـتطبيؽهايأتيبالتكصيات .

كأكصتالدراس هحاكل استثهارالعقكؿالعمهي التي تتعاهؿهػعالبحػثالعمهػيبٍػدؼالبحػث
عف يءجديدكليسلهجردالبحث.كهحاكل التركيزعماأبحاثاستثهاري إىتاجيػ لٍػاهػردكدهػادم
يعكدعماالجاهع بالى ع،كهردكدهعىكميرفعهفاسـالجاهع راص فيهجاؿالتصىيعأكالدكارت

أككرشالعهؿ .
 .8دراسػػة جلمبػػك ،كفػػرج ا

( )2011بعن ػكاف :دكر البحػػث العلمػػي فػػي تحسػػيف جػػكدة األداء

األااديمي ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية.

ٌ ػػدفتالتع ػػرؼإل ػػادكرالبح ػػثالعمه ػػيف ػػيتحس ػػيفج ػػكدةاألداءاألك ػػاديهيألعض ػػاءٌي ػ ػ 

التدريسبالجاهعاتال مسطيىي ،كلتحقيؽأٌػداؼالد ارسػ ،اسػتردـالباحثػافالهػىٍ الكصػ يالتحميمػي،
حيثقاهاببىػاءهقيػاس ػهؿعمػا()28فقػرةكزعػتعمػاثػ ثهجػانت،كتككىػتعيىػ الد ارسػ هػف
هجهكعػ ػ أعض ػػاءٌي ػ ػ الت ػػدريسبالجاهع ػػاتال مس ػػطيىي ت ػػـارتي ػػارٌـبطريقػ ػ ع ػ ػكا ي طبقيػ ػ ،كقػػػد

تكصمتالدراس إلاهجهكع هفالىتا كافهفأٌهٍا:أفجهيعفقراتاألداة كمتدك انرٌاهان 
لمبحثالعمهيفيتحسيفجكدةاألداءاألكاديهيلعضػكٌي ػ التػدريسبدرجػ كبيػرةجػدانبمغػتىسػبتٍا

اله كي ( .)%88.9

 .9دراسة العاجز ،كحماد ( :)2011بعنكاف رؤية جديدة لدكر البحث العلمي في تحقيؽ الشرااة
الفاعلة مع قطاعات ادنتاج مف منظكر تااملي.

ٌ ػػدفتإل ػػاكض ػػعرؤيػ ػ جدي ػػدةل ػػدكرالبح ػػثالعمه ػػيف ػػيالهؤسس ػػاتكالجاهع ػػاتال مس ػػطيىي 
لتحقيػػؽ ػراك فاعم ػ هػػعقطاعػػاتاإلىتػػاجفػػيفمسػػطيفهػػفهىظػػكرتكػػاهمي،هعتهػػدةعمػػاهىظكه ػ 
هتكاهم هفالعكاهؿالهؤثرةفيٌذياله كم هفر ؿالهىٍ التكػاهمي،حيػثيىطمػؽٌػذاالهػىٍ هػف

ه ٍػػكـأفالهسػػؤكلي ٌػػيهسػػؤكلي ه ػػترك بػػيفجهيػػعالهؤسسػػاتذاالع ق ػ كهػػاقػػدهتٌػػذيالد ارس ػ 
هجهكع ػ هػػفالهقترحػػاتالت ػيتسػػٍـفػػيالىٍػػكضبهسػػيرةالبحػػثالعمهػػيفػػيفمسػػطيفكربطٍػػابهسػػيرة
قطػػاعاإلىتػػاجلمكصػػكؿإلػػاالتىهي ػ انقتصػػادي فػػيفمسػػطيفكتهثمػػتفػػيكضػػعاسػػتراتيجي فمسػػطيىي 

لمبحثالعمهيكىقؿالتكىكلكجياكتكظي ٍا،كاقاه  بك هعمكهاتهتكاهم أكهركزتعارؼبحثػييضػـ

هعمكهػاته صػم عػػفارتصػاصالبػػاحثيففػيفمسػػطيفكالبحػكثالتػيقػػاهكابٍػاككي يػ انتصػاؿبٍػػـ
كالتع ػػاكفهعٍ ػػـ،كاقاهػ ػ ص ػػىدكؽه ػػاليفمس ػػطيىيلمبح ػػثالعمه ػػيهه ػػكؿه ػػفالحككهػ ػ كال ػػركاتف ػػي
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القط ػػاعيفالع ػػاـكالر ػػاصكالتبرع ػػاتكالهس ػػاعداتالرارجيػ ػ عم ػػاأفيتحه ػػؿالقط ػػاعالر ػػاصالج ػػزء

األكبػػرهػػفتهكيػػؿٌػػذاالصػػىدكؽ،كانٌتهػػاـبتسػػكيؽالبحػػثالعمهػػيلهػػالػػًهػػفهػػردكداقتصػػادمكبيػػر
عماأفيتكلاٌذيالهٍه هترصصكففيهجاؿالتسكيؽ،كت ػجيعالقيػاـبػالبحكثالعمهيػ اله ػترك 

بػيفالبػاحثيففػيالجاهعػاتكه اركػزالبحػثالعمهػيفػيفمسػطيفكرارجٍػاكبصػ عاهػ األبحػػاثذات

الطبيع العمهي ،كاصدارالدكرياتالعمهي الهترصص كالتػيتٍػتـبى ػراألبحػاثذاتالجػكدةالعاليػ 
كرصكصاناألبحاثالتطبيقي ،كربطالبحثالعمهيبرططالتىهي  .
 .10دراسػػة األسػػمرم ( )2010بعنػػكاف :البحػػث العلمػػي فػػي اليػػات البنػػات بجامعػػات المملاػػة
الحكمية كعالقتو بمتطلبات التنمية اقجتماعية كاققتاادية.

ٌدفتالتعرؼإلاكاقعالبحثالعمهيفيكمياتالبىات،كهعرف أبرزهعكقاتالبحثالعمهػي
لدلأعضاءٌي التدريسكأبرزعكاهػؿالىٍػكضبالبحػثالعمهػيفػيكميػاتالبىػات،كلتحقيػؽأٌػداؼ

الد ارسػ تػػـاسػػترداـالهػػىٍ الكصػ يالتحميمػػي،كحػػددتأداةالد ارسػ فػػيانسػػتباى ،كهػػاتكػػكفهجتهػػع

الد ارسػ هػػفأعضػػاءٌي ػ التػػدريسفػػيكميػػاتالبىػػاتالبػػال عػػددٌـ()228كتػػـارتيػػارعيىػ ع ػكا ي 
ه ػػىٍـ،كلمحص ػػكؿعم ػػاالىت ػػا الهيداىيػ ػ ت ػػـاس ػػترداـاألس ػػاليبانحص ػػا ي الهىاس ػػب هث ػػؿالتكػ ػ اررات
كالىسػػباله كيػ كالهتكسػػطالحسػػابيكارتبػػارالتبػػايفاألحػػادم،كقػػدتكصػػمتالد ارسػ إلػػاهجهكعػ هػػف

الىتػا كػػافهػػفأٌهٍػػا:أٌهيػ ههارسػ البحػػثالعمهػػيلػػدلعضػكاتٌي ػ التػػدريسفػػيكميػػاتالبىػػات
لتمبيػ ػ هتطمب ػػاتالتىهيػ ػ انجتهاعيػ ػ كانقتص ػػادي ،كه ػػفأب ػػرزهعكق ػػاتالبح ػػثالعمه ػػيقمػ ػ الهص ػػادر

كالػػدكرياتفػػيهكتبػػاتالكمي ػ كاى ػػغاؿأعضػػاءٌي ػ التػػدريسباألعهػػاؿاإلداري ػ ك يػػابالتىسػػيؽهػػع
جٍاتسكؽالعهؿفياتراذالقرارحكؿرططالدراس لمبحثالعمهيفيكمياتالبىػات،كهػاأفأبػرز
عكاهػػؿالىٍػػكضبالبحػػثالعمهػػيفػػيكميػػاتالبىػػاتلهتطمبػػاتالتىهي ػ انجتهاعي ػ كانقتصػػادي تػػكفير

قاعدةبياىاتدقيق لمبحثالعمهيترتبطب بك هعمكهاتراص برططالتىهي .
 .11دراسة المجيدؿ ،كشماس ( )2010بعنكاف :معكقات البحث العلمػي فػي اليػات التربيػة مػف
كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية – دراسة ميدانية :الية التربية بااللة أنمكذجان.

ٌػػدفتإلػػاتقصػػيالهعكقػػاتالتػػيتكاجػػًأعضػػاءالٍي ػ التدريسػػي فػػيكمي ػ التربي ػ بص ػ ل 

كتحكؿدكفإىجازٌـألبحاثعمهي كاىرراطٍـبالبحثالعمهي،كسبؿالتغمبعميٍػاكتػذليمٍا،كلتحقيػؽ
أٌ ػػداؼالد ارسػ ػ اس ػػتردـالباحث ػػافاله ػػىٍ الكصػ ػ يالتحميم ػػي،حي ػػثقاه ػػاباس ػػترداـاس ػػتبيافهب ػػد ي
اسػ ػػتط عيلرصػ ػػدأٌػ ػػـالهعكقػ ػػاتكتحديػ ػػدهحاكرٌػ ػػاكٌػ ػػي:الهعكقػ ػػاتالهادي ػ ػ كالهعكق ػ ػاتاإلداري ػ ػ 
كالهعكقاتالذاتي ،كقدتهثمتعيى البحثفػيجهيػعأعضػاءٌي ػ التػدريسفػيكميػ التربيػ بصػ ل ،

كبعدجهعالبياىاتكالهعمكهاتقاـالباحثافبهعالجتٍااحصا يانبكاسط البرىػاه اإلحصػا ي)SPSS
كقدتكصمتالدراس إلاهجهكع هفالىتا كافهفأٌهٍا):أفالهعكقػاتاإلداريػ كاىػتٌػياأل ػد
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كطػػأةعمػػاأعضػػاءٌػػيالتػػدريسفػػيهجػػاؿالبحػػثالعمهػػي،كهػػاتبػػيفأىػػًنتكجػػدفػػركؽذاتدنل ػ 
إحصػا ي بػػيفالػػذككركاإلىػػاثفيهػايتعمػػؽبهعاىػػاتٍـهػػفهعكقػػاتالبحػثالعمهػػي،كلكىػػًظٍػػرتفػػركؽ

دال ػ إحصػػا يانفيهػػاتتعمػػؽبسػػىكاتالرب ػرةلصػػالداألقػػؿرب ػرةلجٍ ػ هعاىػػاتٍـهػػفالهعكقات.كاكصػػت

الد ارسػ رصػػدالهيزاىيػػاتالهاليػ ال زهػ لمبحػػثالعمهػػي،كتحريرٌػػاهػػفإلجػراءاتالركتيىيػ الهبػػال فػػي
إجراءاتضبطٍا،كترسي الىظرةإلااإلى اؽعماالبحثالعمهيبأىًليسٌد انرلألهكاؿ،بؿٌكأكثر

أىػكاعانسػتثهارريعػان،العهػؿبىظػاـالت ػرغلمبحػثالعمهػيألعضػاءالٍي ػ التدريسػي ،الهعهػػكؿبػػًفػػي
جاهعاتالعالـ،كالذميتيدألعضاءالٍي التدريسي كلمباحثيففرص الت اعػؿهػعالهؤسسػاتالبحثيػ 

كالجاهعي ،كيعززاىط قتٍـلمبحػثكيغىػيربػراتٍـ كيطمعٍـعماآفاؽبحثي جديدة ..
 .12دراسة حلس ( )2009بعنكاف :ادنفاؽ على البحث العلمي كدكره في جكدة نكعيػة ادنتػاج
العلمي في الجامعات الفلسطينية.

ٌػػدفتالتعػػرؼإلػػاالك ػػؼعػػفهػػدلاإلى ػػاؽعمػػاالبحػػثالعمهػػيفػػيالجاهعػػاتال مسػػطيىي 

كاىعكاسػػاتًعمػػاىكعيػ اإلىتػػاجالعمهػػيهتبعػانالباحػػثفػػيد ارسػػتًٌػػذيالهػػىٍ الكصػ يالتحميمػػيالػذم

يصؼالظاٌرةكص انكهيانككي يانهفر ؿجهعًلمبياىاتالرقهي لهيزاىي عهاداتالبحثالعمهػيفػي

الجاهعػ ػػاتال مسػ ػػطيىي ،كهعتهػ ػػدانالباحػ ػػثعمػ ػػاعيى ػ ػ هػ ػػفالجاهعػ ػػاتال مسػ ػػطيىي هككى ػ ػ هػ ػػفث ػ ػ ث
جاهعات(:اإلسػ هي -األزٌػػر-األقصػػا)،هسػػتردهانفػػيأدكاتػػًالهقابم ػ ال ردي ػ هػػعهسػػؤكليعهػػادات

البح ػػثالعمه ػػي،كال ػػؤكفاإلداريػ ػ بالجاهع ػػاتالث ثػ ػ كص ػػكننلمبياى ػػاتالهطمكبػ ػ لمك ػػؼع ػػفه ػػدل
اإلى اؽعماالبحثالعمهيكهصادري،كقػدتكصػمتالد ارسػ إلػاهجهكعػ هػفالىتػا كػافهػفأٌهٍػا:
تػػدىياإلى ػػاؽعمػػاالبحػػثالعمهػػيفػػيالجاهعػػاتال مسػػطيىي كأفدكرالقطػػاعالحكػػكهيكالرػػاصفػػي
تهكيؿالبحثالعمهيفيالجاهعاتال مسطيىي هتدىيههايىعكسعماىكعي اإلىتاج .
كاكصتالدراس ضركرةت عيؿه ٍػكـالجاهعػ الهىتجػ بتحكيػؿالبحػكثالعمهيػ هػفأبحػاثاسػتٍ كي 
إلػػاأبحػػاثهػػفأجػػؿانسػػتثهار،ربػػطهسػػاراألبحػػاثالعمهي ػ فػػيالجاهعػػاتبه ػػك تكاحتياجػػات
الهجتهعالهحميههايعززانرتباطبيفالبحثالعمهيكقضاياالهجتهعالتىهكي 

 .13دراسػػة العمػػايرة كالس ػرابي ( :)2008البحػػث العلمػػي لػػدم أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة
األسراء الخااة اقردف (معكقات كمقترحات تطكيره)

ٌ ػػدفتالتع ػػرؼإل ػػاهعكق ػػاتالبح ػػثالعمه ػػيل ػػدمأعض ػػاءٌي ػ ػ الت ػػدريسبجاهعػ ػ األسػ ػراء
الراص ،استردـالباحثالهىٍ الكص يالتحميمي،كهعرف ٌؿٌىاؾفركؽذاتدنل إحصػا ي فػي

درج ػ تقػػديرٌـلهعكقػػاتالبحػػثالعمهػػيتبع ػانلهتغي ػراتالد ارس ػ (الجػػىس،الهؤٌػػؿالعمهػػي،ىػػكعالكمي ػ ،
الربرة)،كهعرف ٌؿٌىاؾفركؽذاتدنل إحصا ي فيدرج تقديرأعضاءٌي التػدريسلهقترحػات
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تطكيرالبحثالعمهيتبعانلهتغيراتالدراس كاستردـالباحثانستباى كأداةلمدراس تككىػتهػف()36

فقرةهكزع عميهجاليف،كطبقتالدراس عما()80عضكٌي تدريسهكزعيفعميكمياتالجاهع 
السػػبع،كاسػػتردهتالد ارس ػ انسػػاليبانحصػػا ي التالي ػ :الهتكسػػطاتالحسػػابي كانىحرفػػاتالهعياري ػ 
كالىسباله كي كارتبارتانحصا يكتحميؿالتبػايفانحػادمكهعاهػؿبيرسػكف،كقػدتكصػمتالد ارسػ 

إلاهجهكع هفالىتا كافهفأٌهٍا:إفأعضػاءٌي ػ التػدريسيعػاىكفهػفه ػك تتعيػؽقيػاهٍـ
بػػالبحكثالعمهي ػ ،كبمغػػتىسػػب تقػػديرٌـلكجػػكدله ػػك تتعيػػؽالبحػػثالعمهػػيبىسػػب (،)%79.54
كجػػكدفػػركؽذاتدنل ػ إحصػػا ي فػػيدرج ػ تقػػديرأعضػػاءٌي ػ التػػدريسالراص ػ لهعكقػػاتالبحػػث

العمهي،تبعانلهتغيرالجػىسكلصػالداإلىػاث،.عػدـكجػكدفػركؽذاتدنلػ إحصػا ي فػيدرجػ تقػدير
أعضاءٌي التدريسالراص لهعكقاتالبحثالعمهػيتبعػانلهتغيػرالربػرة .كاكصػتالد ارسػ أفتعهػؿ
عهادةالبحثالعمهيبالتعاكفهعادارةالجاهع عميايجادهجمتيفهحكهتيفتابعتيفلجاهع انسػراء،

احداٌهالمعمكـانىساىي كانجتهاعي ،كالثاىي العمكـالتطبيقي  .

 .14دراسة البرغكثي ،كأبك سمرة ( :)2007مشاالت البحث العلمي في العالـ العربي.
ٌدفتالتعرؼلعرضصكرةلحقيق ه ػك تالبحػثالعمهػيفػيالعػالـالعربػيكهقارىتػًبكاقػع
البح ػػثالعمه ػػيف ػػيبع ػػضال ػػدكؿالهتقدهػ ػ عمهيػ ػانكتكىكلكجيػ ػان،ه ػػفرػ ػ ؿالد ارس ػػاتالس ػػابق ف ػػيٌ ػػذا
الهجاؿ،كقاـالباحثافبت ريصٌذياله ك تكفؽ رؤي إس هي ،كقدتكصمتالدراس إلاهجهكع 
هفالىتا كافهفأٌهٍا:أفتبىيه ٍكـعمهاىي العمكـهفقبؿالعمهاءكالباحثيف،سػاعدعمػيت ػاقـ
ه ك تالبحثالعمهيفيالعالـالعربػي،قػاـالباحثػافبرسػـرؤيػ هسػتقبمي لمىٍػكضبهسػتكمالبحػث

العمهػػيفػػيالعػػالـالعربػػي،عمٍػػاتسػػاعدالهؤسسػػاتالبحثي ػ كالبػػاحثيففػػيكضػػعاسػػتراتيجياتسػػميه 
لهستقبؿالبحثالعمهي.

 .15دراسػػة الجرجػػاكم كحمػػاد ( :)2005معكقػػات البحػػث العلمػػي فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة
كدكر الجامعة في تطكيره؟

ٌ ػػدفتالتع ػػرؼإل ػػات ػػريصالهعكق ػػاتالت ػػيتكاج ػػًالبح ػػثالعمه ػػيكعض ػػكٌي ػ ػ الت ػػدريس

بجاهع ػ القػػدساله تكح ػ ،اسػػتردهتالد ارس ػ الهػػىٍ الكص ػ يالتحميمػػي،كطبػػؽالباحثػػافإسػػتبيافهػػف

إع ػػدادس ػػاهدهحافظػ ػ ،هحه ػػكدالهق ػػدادمبع ػػدتقىيت ػػًكبع ػػدإجػ ػراءالتع ػػدي تال زهػ ػ كاض ػػاف بع ػػض
العبػػاراتليتىاسػػبهػػعرصكصػػي جاهع ػ القػػدساله تكحػ ،كارتػػارالباحثػػافعيىػ تتىاسػػبهػػعطبيع ػ 

الح ػػدكدالب ػ ػري لد ارس ػػتٍاه ػػعهراعاتٍ ػػاتهثي ػػؿالهجته ػػعاألص ػػمي،كه ػػااس ػػترداهاالباحث ػػافاألس ػػاليب
اإلحصا ي الهىاسب لجهعالبياىات،كقد تكالت الدراسػة إلػى مجمكعػة مػف النتػائج اػاف مػف أىميػا:
كجػػكدهعكقػػاتتكاجػػًالباحػػثالجػػاهعيهػػفالى ػكاحي(اإلداري ػ ،كالهادي ػ هػػفحيػػثالى ػػركالتكزيػػع)

كأكصتالد ارسػ ،توفير قواعل بيانات ةليث ل ااةثين .كتسػريعى ػراألبحػاثالهقدهػ هػفأعضػاءٌي ػ 
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التدريسفيالهج تالهحكهػ ،ات ريغ اعضراو ييةر الترلةيش اءرراو الالروي التري تضرايم فري ةفرأ
مكان التجتتأ ال ض ي ي 

ب -دراسات أجنبية:
 .1دراسة االسيف كآخركف  )2012( clausen et alبعنػكاف :نقلػة مػف أجػؿ التغييػر :دراسػة
كحدة البحكث في المجاقت العلمية الناشئة.

Mobilizing for change :A study of research units in emerging scientific fields

ٌػػدفتالتعػػرؼإلػػاتحديػػدالػػدكرالػػذمتمعبػػًه اركػػزالبحػػكثفػػيالػػدكؿالهسػػتٍدف فػػيتػػكفير

الدعـالهاليكتقديـفرصالعهؿ،كجذبالهكٌكبيف،كتكفيرالتدريباله ـ،كبالتالييحدثذلؾتغي نار
هٍه ػانفػػيالبحػػثعمػػاالصػػعيدالعػػالهي،كلتحقيػػؽأٌػػداؼالد ارس ػ اسػػتردـالباحػػثالهػػىٍ الكص ػ ي
الكنياتالهتحدة
التحميميحيثحددتأداةالدراس فيانستباى ،كأجريتالدراس فيالههمك الهتحدةك 
األهريكي كٌكلىداكالسكيدكاستراليا،كطبقتعمػاعيىػ هػف()143هركػ انزبحثيػان ،كقػدتكصػمتالد ارسػ 

إل ػػاهجهكعػ ػ ه ػػفالىت ػػا ك ػػافه ػػفأٌهٍ ػػا:أفالجاهع ػػاتعميٍ ػػاأفت ػػرضأرض ػػي رص ػػب له ارك ػػز
ػدـالهركػزالبحثيػ ،كهػاأفه اركػز
ا
البحكث،كأفالدعـالرارجيكدعـإدارةالجاهع ٌكالسػببكراءتق

البحػػكثالتػػيتطػػكرقػػدراتٍافػػيبػراه الهاجسػػتيركالػػدكتكرايلٍػػاأوخررش لررذسة ػٍرر ٝأضم١ررك فدٚاس٘ررب ررٟ

اٌبضج اٌؼٍّ .ٟ

 .2دراسػػػة زكك  )2010( Xvبعنػػػكاف :الجامعػػػة ادقليميػػػة -التعػػػاكف البحثػػػي بػػػيف الجامعػػػات
كالاناعة استنادان إلى تحليؿ بيانات براءات اقختراع.

A Regional University-Industry Cooperation Research Based on Patent Data Analysis

ٌدفتالتعرؼإلاهستكلالتعاكفالبحثيبيفالجاهعاتكالصىاع استىادانإلػاتحميػؿبياىػات

بػ ػراءاتانرتػ ػراعكتحمي ػػؿال ػػبكاتانجتهاعيػ ػ ،كلتحقي ػػؽأٌ ػػداؼالد ارسػ ػ اس ػػتردـالباح ػػثاله ػػىٍ 

الكص ػ يالتحميمػػيبطريق ػ تحميػػؿالهحتػػكل،كلقػػدتككىػػتالعيى ػ هػػف()759سػػج نبياى ػانهػػفب ػراءات
انرتػ ػراعكتحمي ػػؿال ػػبكاتانجتهاعيػ ػ رػ ػ ؿال تػ ػرة()2008-2001لقي ػػاسالتع ػػاكفالبحث ػػيب ػػيف
الجاهع ػػاتكالص ػػىاع ،كق ػػدتكص ػػمتالد ارسػ ػ إل ػػاهجهكعػ ػ ه ػػفالىت ػػا ك ػػافه ػػفأٌهٍ ػػا:أفبػ ػراءات

انرتراعاله ترك تعكستعاكىػانبػيفقطػاعالصػىاع كالجاهعػ فػيجهٍكريػ الصػيفال ػعبي ،كهػاأف
التحميػػؿالكهػػيكتحميػػؿال ػػبكاتانجتهاعي ػ هػػفبياىػػاتب ػراءاتانرت ػراعتسػػاعدعمػػاتحديػػدتصػػكر

كاج ػراءتقيػػيـلمتعػػاكفبػػيفالجاهعػػاتكالصػػىاع ،كأيض ػانتسػػاعدعمػػاالتعػػاكفهػػفأجػػؿتطػػكيركتقيػػيـ

السياساتذاتالصم  .
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المحكر الثاني :دراسات تناكلت التنمية المستدامة كمؤشراتيا:
أ -دراسات عربية:
 .1دراسة القكقا ( )2015بعنكاف :تطكير افاءة العمليػات الداخليػة لاليػات التربيػة فػي جامعػات
محافظات غزة في ضكء متطلبات مبادئ التنمية المستدامة.

ٌدفتالتعرؼإلاتطكيرك اءةالعهمياتالدارمي لكميػاتالتربيػ فػيجاهعػاتهحافظػات ػزة
ف ػػيض ػػكءهتطمب ػػاتهب ػػادئالتىهيػ ػ الهس ػػتداه ،كلتحقي ػػؽأٌ ػػداؼالد ارسػ ػ اس ػػتردهتالد ارسػ ػ اله ػػىٍ 
الكص يالتحميمي،كاستردـانستباى كأداةلمدراس ،كقدتككفهجتهعالدارس هفجهيعأعضاءٌي 

التدريسبكمياتالتربي فيجاهعاتهحافظاتلمعػاـالد ارسػػي20152016ـكالبػػال عػػددٌـ()163
عضكانكبمغتعيى الدراس ال عمي ()130عضكانتـارتيارٌـبطريق الهسدطبقتعميًاستباى لقياس

درج تقػديرٌـلك ػاءةالعهميػاتالدارميػ لكميػاتالتربيػ ،كقػدتكصػمتالد ارسػ إلػاهجهكعػ هػفالىتػا 
ك ػػافه ػػفأٌهٍ ػػا:بمغ ػػتدرج تقديرأفرادعيى الدارس لكاقعك اءةالعهمياتالدارمي لكمياتالتربي 
فيجاهعاتهحافظات زةفيضكءهتطمباتهبادئالتىهي الهسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتداه درج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرةبىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب 

(،)%69.20حيثحصمتك اءةالعهمياتالدارمي الهتعمق بأعضاءٌي ػ ػ ػ ػ ػ التػ ػ ػ ػ ػػدريسعماالهرتب 
األكلابكزفىسبيقدري()%71.20أمبدرج ػ تقػػديركبي ػرةيميٍػػاك ػػاءةالعهميػػاتالدارمي ػ الهتعمق ػ 
بالطمب ،حيثحصمتعميالهرتب الثاىي بػكزفىسػبيقػدري()%70.20بدرجػ تقػديركبيػرة،ثػـك ػاءة

العهميػػاتالدارمي ػ الهتعمق ػ بػػإدارةالكمي ػ حصػػمتعمػػيالهرتب ػ الثالث ػ بػػكزفىسػػبيقػػدرٌا()%68.20
بدرج تقديركبيػرة،كأريػ انرك ػاءةالعهميػاتالدارميػ الهتعمقػ بالبي ػ الجاهعيػ حصػمتعمػيكزفىسػبي

()%67.20بدرجػ ػ ػ ػ ػ تق ػ ػ ػ ػػديرهتكس ػ ػ ػ ػػط .تكج ػ ػ ػ ػػدفركؽذاتدنل إحصا ي عىدهستكلدنل (≥α
)0.05هتكسطاتتقػ ػػديراتأعضاءٌي التدريسحكؿكاقعك اءةالعهميػ ػػاتالدارمي لدمكميػ ػػات

التربي فيجاهعاتهحافظات زةفيضكء،هتطمباتهبادئالتىهيػ الهستداه تعزللهتغيػرالجاهع 
حيثكاىتال ركؽلصالدالجاهع اإلس هي كلهتغيرالرتب .،األكاديهي لصالدرتب (أستاذ) .
،كاعداددارس 
كأكصتالدراس :تعزيزالتكاهؿبيفالجاهعاتراص فيالترصصاتالعمهي 
حكؿهكضكعدكرالهعمـالجاهعيفيتعزيزثقاف التىهي الهستداه لدلطمب كميات التربي  .
 .2دراسػػة شػػيخك( )2015بعنػػكاف :دكر المنظمػػات غيػػػر الحاكميػػة فػػي دعػػـ التعلػػيـ لتحقيػػػؽ
التنمية المستدامة في محافظات غزة كسبؿ تطكيره

ٌػػدفتالتعػػرؼدكرالهىظهػػات يػػرالحككهي ػ فػػيدعػػـالتعمػػيـلتحقيػػؽالتىهي ػ الهسػػتداه فػػي

هحافظ ػػات ػ ػزةكس ػػبؿتط ػػكيري،كك ػػذلؾالك ػػؼإذاعه ػػاك ػػافٌى ػػاؾف ػػركؽذاتدنلػ ػ إحص ػػا ي ب ػػيف
هتكسطاتتقديراتأفرادعيى الدراس لٍذاالدكرتعزملهتغيرالىكع،الهؤٌؿالعمهي،الهركزالكظي ي،
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سػػىكاتالردهػ ،ىػػكعالهىظهػ ،كلتحقيػػؽأٌػػداؼالد ارسػ اسػػتردـالباحػػثالهػػىٍ التحميمػػي،كاسػػتردـ
انس ػػتباى ك ػػأداةلمد ارسػ ػ ،كق ػػدتك ػػكفهجتهعالدارس هفجهيعأص ػػحابالقػ ػرارف ػػيالهىظه ػػاتالغي ػػر
حككهيػ ػ ذاتالع قػ ػ ب ػػالتعميـبهحافظ ػػات ػ ػزةكالب ػػال ع ػػددٌـ()42هىظهػ ػ ،أه ػػاالعيىػ ػ ال عميػ ػ ق ػػد

ا ػ ػ ػػتهمتعمػ ػ ػػيجهيػ ػ ػػعهجتهػ ػ ػػعالد ارس ػ ػ ػ ،كاسػ ػ ػػتردـالباحػ ػ ػػثبرىػ ػ ػػاه الػ ػ ػػرزـاإلحصػ ػ ػػا يلمد ارسػ ػ ػػات
انجتهاعي ()spssلتحميؿاستجاباتأفرادعيى الد ارسػ هػفرػ ؿاسػتجاباتأفػرادعيىػ الد ارسػ ،كقػد
تكصػػمتالد ارس ػ إلػػاهجهكع ػ هػػفالىتػػا كػػافهػػفأٌهٍػػا:تكجػػدفػػركؽذاتدنل ػ إحصػػا ي بػػيف

استجاباتعيى الد ارس تعزملهتغيرالهؤٌؿالعمهيفيالهحكراألكؿلصالدحهم دراساتعمياكفي
الهحػػكرالثال ػػثلصػػالدحهمػ ػ البكػػالكريكس.تكج ػػدف ػػركؽذاتدنل ػ إحص ػػا ي بػػيفاس ػػتجاباتعيىػ ػ 
الد ارس ػ تعػػزملهتغيػػرالهركػػزالػػكظي يفػػيالهحػػكراألكؿكالثالػػثلصػػالدحهم ػ هػػديرتى يػػذمهقابػػؿ

أررم.تكجػدفػركؽذاتدنلػ إحصػا ي بػيفاسػتجاباتعيىػ الد ارسػ تعػزملهتغيػرىػكعالهىظهػ فػي
الهحػكرالثػػاىيلصػالدالهىظهػػاتاألجىبيػ .كأكصػػتالد ارسػ :تطػػكيرقػاىكفالهىظهػػات يػرالحككهيػ 
ليكاكبالهتغيراتكهستجداتالعصركيستجيبلمتحدياتالتىهكي التيتكاجًالهجتهعال مسطيىي .

 .3دراسػػػة أبػػػك مسػػػاعد ( )2015بعنػػػكاف :درجػػػة تطبيػػػؽ الجامعػػػات الفلسػػػطينية ددارة الجػػػكدة
الشاملة كعالقتيا بدرجة تحقؽ مؤشرات التعليـ مف أجؿ التنمية المستدامة.

ٌ ػػدفتالتع ػػرؼدرجػ ػ تطبي ػػؽالجاهع ػػاتال مس ػػطيىي إلدارةالج ػػكدةال ػػاهم كع قتٍ ػػابدرجػ ػ 

تحقؽهؤ راتالتعميـهفأجػؿالتىهيػ الهسػتداه ،ككػذلؾد ارسػ دنلػ ال ػركؽفػيهتكسػطاتتقػديرات

أفػرادالعيىػ لدرجػ تطبيػػؽالجاهعػػاتال مسػػطيىي إلدارةالجػػكدةال ػػاهم ،كلدرجػ تحقػػؽهؤ ػراتالتعمػػيـ
هػػفأجػػؿالتىهي ػ الهسػػتداه ،بحسػػبهتغي ػرات(الجاهع ػ ،الكمي ػ ،الرتب ػ األكاديهي ػ ،الجاهع ػ الهاىح ػ 

لمدرج العمهي ،سىكاتالرده )كلتحقيؽأٌداؼالد ارسػ اسػتردهتالباحثػًالهػىٍ التحميمػي،كاسػتردـ
انسػ ػػتباى كػ ػػأداةلمد ارس ػ ػ ،كقػ ػػدتكػ ػػكفهجتهعالدارس هفأعضػ ػػاءالٍي ػ ػ التدريسػ ػػي فػ ػػيالجاهعػ ػػات

ال مسػػطيىي (اإلس ػ هي ،األقصػػا،األزٌػػر)كالبػػال عػػددٌـ()1033أكاديهي ػان،كتككىػػتعيى ػ الد ارس ػ 
األصػػمي هػػف()279أكاديهي ػانهػػفأعضػػاءالٍي ػ التدريسػػي فػػيالجاهعػػاتال مسػػطيىي بىسػػب ()%27
هػفهجتهػعالد ارسػ تػـارتيػػارٌـبطريقػ ع ػكا ي ،كاسػػتردـالباحػثالػػرزـاإلحصػا ي ))spssلتحميػػؿ

استجاباتأفرادالعيى ،كقدتكصمتالدراس إلػاهجهكعػ هػفالىتػا كػافهػفأٌهٍػا:نتكجػدفػركؽ
دال إحصا يانعىدهستكمدنل ()0.05≥αبػيفهتكسػطاتدرجػ تقػديرأعضػاءٌي ػ التػدريس
فيالجاهعاتال مسطيىي لدرجػ تطبيػؽالجاهعػاتإلدارةالجػكدةال ػاهم تعػزللهتغيػر(الكميػ ،سػىكات

الرده ػ ).نتكجػػدفػػركؽدال ػ إحصػػا يانعىػػدهسػػتكمدنل ػ ()0.05≥αبػػيفهتكسػػطاتدرج ػ 
تقػػديرأعضػػاءٌي ػ التػػدريسفػػيالجاهعػػاتال مسػػطيىي لدرجػ تحقػػؽهؤ ػراتالتعمػػيـهػػفأجػػؿالتىهيػ 
الهسػػتداه تعػػزملهتغيػػرالجاهع ػ فػػيجهيػػعالهجػػانتهػػاعػػادهجػػاؿأدراجالتعمػػيـهػػفأجػػؿالتىهي ػ 
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الهسػ ػػتداه ر ػ ػ ؿب ػ ػراه التعمػ ػػيـالهقده ػ ػ .تكجػ ػػدع ق ػ ػ ارتبػ ػػاطداؿإحصػ ػػا يانعىػ ػػدهسػ ػػتكمدنل ػ ػ 

()0.05≥αبيفهتكسطاتتقديراتأعضاءالٍي التدريسي لدرجػ تطبيػؽالجاهعػاتال مسػطيىي 
لدرج ػ تطبيػػؽالجاهعػػاتإلدارةالجػػكدةال ػػاهم كبػػيفدرج ػ تحقيػػؽهؤ ػراتالتعمػػيـهػػفأجػػؿالتىهي ػ 

الهستداه فيٍاكٌيع ق طردي قكي بمغتبكزفىسبي(،)82.0كأكصتالد ارسػ :دعػـالجاهعػات

ال مسطيىي لألبحاثالتيتتضهفهحتكلكطرؽالتَّعميـهفأجؿ التَّىهي الهستداه  .

 .4دارسة األعكر ( )2014بعنكاف :مدل تطبيؽ الجامعات الفلسطينية للمعايير الدكلية
لالعتماد كالجكدة كأثره في تحقيؽ التنمية المستدامة في محافظػػػػػػػات غزة مف كجية نظػػػػػػػر
العامليف.

ٌػػدفتالتعػػرؼإلػػاهػػدلتطبيػػؽالجاهعػػاتال مسػػطيىي لمهعػػاييرالدكليػ ل عتهػػادكالجػػكدةهػػف
كجٍ ىظػرالعػاهميففيٍػا،ككػذلؾقيػاساىعكػاسٌػذاالتطبيػؽعمػاقػدرةالجاهعػاتفػيتحقيػؽالتىهيػ 

الهس ػػتداه ف ػػيهحافظ ػػات ػ ػزة.كق ػػداس ػػتٍدؼالبح ػػثالجاهع ػػاتال مس ػػطيىي األٌميػ ػ كالحككهيػ ػ ف ػػي
هحافظات زة،كتـالتركيزعماأقدـكأكبرالجاهعات(الجاهع اإلسػ هي –األزٌػر–األقصػا).تػـ

ارتيػارعيىػ الدارسػ هػفٌػذاالهجتهػعكٌػـالهػدارءكرؤسػاءاألقسػاـاإلداريػيفكاألكػاديهييف،ك ػهمت

العيىػ ((214هكظ ػانهػػفأصػػؿهجتهػعقكاهػػً()314هكظ ػان.كقػػداسػتردهتالد ارسػ الهػػىٍ الكصػ ي
التحميمي.كاستردـانستباى كأداةلمدراس ،كتـتحميؿالبياىاتباسترداـبرىاه  SPSS.كقدتكصػمت
الدراس إلاهجهكع هفالىتا كافهفأٌهٍاأفتطبيؽالجاهعاتلمهعاييرالدكلي ل عتهادكالجكدة

كػػافبدرج ػ هتكسػػط بمغػػت(،)%69كأفالت ػزاـالجاهعػػاتبتحقيػػؽالهعػػاييرالد كلي ػ ل عتهػػادكالجػػكدة
يسػػٍـب ػػكؿهبا ػػرفػػيتعزيػػزدكرالجاهعػػاتفػػيتحقيػػؽالتىهي ػ الهسػػتداه فػػيالهجتهػػع.كأكصػػت

الدارس بضركرةاٌتهاـالجاهعاتبتعزيزهحاكرالقدرةالهؤسسي كال اعمي التعميهي لهالٍهاهفتأثير
كاضعفيتعزيزدكرالجاهعاتفيتحقيقٍالمتىهي الهستداه فيالهجتهعال مسطيىي .
 .5دراسة إيماف كمحمد ( )2013بعنكاف :دكر المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية المستدامة.
ٌ ػػدفتالتع ػػرؼإل ػػاال ػػدكرالٍ ػػاـلمهجته ػػعاله ػػدىيكهؤسس ػػاتًف ػػيتحقي ػػؽالتىهيػ ػ الهس ػػتداه 

كأجريتالدراس فيلبىػاف،كلتحقيػؽأٌػداؼالد ارسػ اسػتردـالباحػثالهػىٍ الكصػ يالتحميمػيلتغطيػ 
جكاىػػبالهجتهػػعالهػػدىيكسػػردهؤسسػػاتً،كالهػػىٍ التػػاريريكذلػػؾلتتبػػعاله ارحػػؿالتاريري ػ ل ٌتهػػاـ
بهسأل البي ،كالهىٍ القاىكىيكالذميٍتـبدراس العديدهفانت اقياتكالهعاٌداتالتيتىاكلتهسأل 

البي ػ ،كقػػدتكصػػمتالد ارس ػ إلػػاهجهكع ػ هػػفالىتػػا كػػافهػػفأٌهٍػػا:أفٌىػػاؾدكركبيػػرلمهجتهػػع
الهدىيفيتحقيؽالتىهي بص عاه كالتىهي الهستداه بص راص ،ىتيج لمتحكنتكالتطكرات 
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عالهي التي ٍدتٍاانقتصادياتالعالهي ،كهػاتبػيفأفٌىػاؾحاجػ همحػ إلػاالهجتهػعالهػدىيككػذا

إلاهىظهاتًلحؿاله ك تكاألزهاتككذالى رالكعيالبي يبيفأفرادالهجتهع .

 .6دراسة علي ( )2013بعنكاف :دكر البحث العلمي كالدراسات العليا في الجامعات الفلسػطينية
في تحقيؽ التنمية المستدامة_ جامعات غزة نمكذجان.

ٌػػدفتإلػػاهعرف ػ دكرالبحػػثالعمهػػيكالد ارسػػاتالعميػػافػػيالجاهعػػاتال مسػػطيىي فػػيتحقيػػؽ

التىهي الهستداه ،كذلؾهفر ؿتطبيؽأداةالدراس عمػاالجاهعػاتال مسػطيىي فػيهحافظػات ػزة،
كالتػػيتق ػػكـبت ػػدريسالد ارس ػػاتالعمي ػػا،كلتحقي ػػؽأٌ ػػداؼالد ارسػ ػ اس ػػتردهتالد ارسػ ػ اله ػػىٍ الكصػ ػ ي

التحميمي،كتككىتعيىػ الد ارسػ هػف()180عضػكٌي ػ تػدريسفػيالجاهعػاتهػفالػذيفيعهمػكففػي
هجاؿالدراساتالعميا،حيثتـارتيارٌـبطريق العيى الطبقي الع كا ي ،كاستردهتالدراس انستباى 

كػػأداةر يسػ لجهػػعالبياىػػات،كهػػفثػػـإجػراءالتحمػػي تاإلحصػػا ي الهىاسػػب باسػػترداـبرىػػاه التحميػػؿ

اإلحصػػا يSPSSكقػػدتكصػػمتالد ارسػ إلػػاهجهكعػ هػػفالىتػػا كػػافهػفأٌهٍػػا:أىػػًيكجػػده ػػكم 
جسيه فيكاقعالبحثالعمهيكالدراساتالعميا،بسببعدـكجكدإستراتيجي كطىي تعهؿعماتكجيػً

البحثالعمهيكالدراساتالعمياػل ست ادةهفىتا جًفيتحقيػؽالتىهيػ الهسػتداه ،كهػاك ػ تالد ارسػ 

ع ػ ػػفكج ػ ػػكدت ػ ػػأثيرذكدنلػ ػ ػ إحص ػ ػػا ي ب ػ ػػيفدكرالبح ػ ػػثالعمه ػ ػػيكالد ارس ػ ػػاتالعمي ػ ػػاكب ػ ػػيفالتىهيػ ػ ػ 
الهستداه .كأكص ػػتالد ارسػ ػ :العه ػػؿعم ػػيكج ػػكدإس ػػتراتيجي كطىيػ ػ لمبح ػػثالعمه ػػيكالد ارس ػػاتالعمي ػػا،
به ػػارك كدعػػػـالقي ػػادةالسياسػ ػػي ههثمػ ػ بالحككه ػ ػ كال ػػك ازراتالهعىي ػ ػ ،ك ازرةالتربيػ ػ كالتعمػػػيـالعػػػالي،

كالجاهعاتال مسطيىي ،كهؤسساتالهجتهعالهدىي،كالقطاعالراص،كهراكزالبحثالعمهي،لمكصكؿ
لمتىهي ال اهم كالهستداه  .
 .7دراسػػػة الحلػػػك ( )2012بعنػػػكاف :دكر تطبيػػػؽ مبػػػادئ الحاػػػـ الرشػػػيد فػػػي المنظمػػػات غيػػػر
الحاكمية في قطاع غزة في تحقيؽ التنمية المستدامة.

ٌدفتالتعرؼعمادكرتطبيؽهبادئالحكـالر يدفػيأكبػر100هىظهػ  يػرحككهيػ فػي
قطاع زةكأثرٌاعماهساٌه ٌذيالهىظهاتفيتحقيؽالتىهيػ الهسػتداه فػيالهجتهػع.كإلجػراءٌػذي

الد ارسػ اسػػتردهتالد ارسػ الهػػىٍ الكصػ يالتحميمػػي،حيػػثقػػاـبهراجعػ األدبيػػاتالىظريػ كالد ارسػػات
السػػابق لتحديػػدهبػػادئالحكػػـالر ػػيد،كتحديػػدهعػػاييرتحقيػػؽالتىهي ػ الهسػػتداه ،كاسػػتردهتالد ارس ػ 
انستباى كأداةر يس لجهعالبياىات،كتـتكزيعٍاعمارؤساءهجمساإلدارةكالهدراءالتى يػذيكفألكبػر

ها ػ هىظه ػ  يػػرحككهي ػ فػػيقطػػاع ػزةكقػػدتػػـاسػػترداد145اسػػتباى هػػفأصػػؿ200اسػػتباى تػػـ
تكزيعٍا،كقدتكصمتالدارس إلاعدةىتا هفأٌهٍا:تكجػدع قػ طرديػ ذاتدنلػ إحصػا ي عىػد

هستكمالدنل α=0.05بيفتطبيؽهبادئالحكـالر يدفيالهىظهات يرالحككهي فيقطاع زة
كالهسػ ػػاٌه فػ ػػيتحقيػ ػػؽالتىهي ػ ػ الهسػ ػػتداه ،حيػ ػػثيسػ ػػاٌـتطبيػ ػػؽتمػ ػػؾالهبػ ػػادئفػ ػػيتحقيػ ػػؽالتىهي ػ ػ 
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انقتصادي كانجتهاعي كالبي ي فيالهجتهع.كأكصتالدراس :ت عيؿدكرالحككهػ فػيتكجيػًأى ػط 
كه ػػاريعالهىظهػػات يػػرالحككهيػ ىحػػكالهسػػاٌه فػػيتحقيػػؽالتىهيػ الهسػػتداه فػػيقطػػاع ػزة،عػػف

طريؽأ اركٍافيإعدادالرططالتىهكي ،إلاجاىبحثالقطاعالراصعمالعػبدكرأكثػرفعاليػ 
فيدعـالهىظهات يرالحككهي هفهىطمؽالهسؤكلي انجتهاعي  .

 .8دراسػػػة طػػػارؽ ( )2011بعنػػػكاف :اقسػػػتخداـ المتاامػػػؿ للمكااػػػفات العالميػػػة (األيػػػزك) فػػػي
المؤسسة اققتاادية لتحقيؽ التنمية المستدامة.

ٌدفتالتعرؼإلاهػدلهسػاٌه انسػترداـالهتكاهػؿلمهكاصػ اتالعالهيػ (األيػزكفػيتحقيػؽ
التىهي الهستداه ل رك هىاجـال كس اط،كلتحقيؽأٌػداؼالد ارسػ اسػتردهتالد ارسػ الهػىٍ الكصػ ي
التحميم ػػي،حي ػػثت ػػـالحص ػػكؿعم ػػاالهعمكه ػػاته ػػفالكت ػػبكال ػػدكرياتكاألبح ػػاثكالهق ػػانتالهى ػػكرة

الهتعمق ػ بالهكضػػكعبهرتمػػؼالمغػػات،هػػعانسػػت ادةهػػفتقػػاريرالهؤسس ػ هحػػؿالد ارس ػ ،كقػػدتكصػػمت

الد ارس ػ إلػػاهجهكع ػ هػػفالىتػػا كػػافهػػفأٌهٍػػا:أفاسػػترداـهكاص ػ اتاأليػػزك9000فػػيال ػػرك 
هحؿالدراس يؤدمإلػاتحقيػؽالتىهيػ الهسػتداه هػفالىاحيػ انقتصػادي ،كهػاأفاسػترداـهكاصػ ات

األيزك14000فيال رك هحؿالدراس يؤدمإلاتحقيؽالتىهي الهستداه هفالىاحي البي ي  .
درسة سعيد ( )2010بعنػكاف االتعلػيـ الجػامعي كتنميػة بعػض قػيـ التنميػة المسػتدامة لػػدل
 .9ا
الطػالب"دارسة مستقبلية"

ٌدفتالتعرؼإلاالدكرالذميقكـبًالتعميـالجاهعيلتىهي بعضقيـالتىهي الهستداه لدل
تربكي ػ فػػيهجػػاؿتىهي ػ قػػيـ
الط ػ ب،ككضػػعرؤي ػ هسػػتقبمي تسػػٍـفػػيت عيػػؿدكرالجاهع ػ كهؤسس ػ 

التىهي ػ الهسػػتداه لػػدلط بٍػػا،كقػػدأجريػػتالػػدارس ػ عمػػاط ػ بجاهع ػ الزقػػازيؽبجهٍكري ػ هصػػر
العربي حيث تككىتعيى الدارس هفعيى ع كا ي طبقي قكاهٍا ) (800طالبكطالب فػيال ػرقتيف
األكلاكالربع ،هػىٍـ ) (150فػيكميػ العمػكـ،ك )(100فػيكميػ الطػبالبيطػرم،ك )(150فػيكميػ 

التربي ،ك )  (400فيكمي اإلدارة،كاستردهتالد ارس الهىٍ الكص يلتحقيؽأٌدافٍا،كاإلجاب عػف
تساؤنتٍا.كاستردهتالدراس انستباى كأداةر يس لجهػعالبياىػات كلمتعػرؼإلػادكرالتعمػيـالجػاهعي

فػػيتىهي ػ بعػػضقػػيـالتىهي ػ الهسػػتداه لػػدلالط ػ ب،كتككىػػتهػػف ) (76عبػػارةهكزع ػ عمػػاسػػت 
هحاكر،تكصمتالد ارس إلاىتا عدة،أٌهٍا:أفدرج تقديرإسٍاـأعضاءٌي التدريسفيتىهي 
بعضالقيـالبي ي كبعضالقيـانجتهاعي لمتىهي الهستداه هكضكعالدراس كها يراٌاالطػ بكاىػت

ػذلؾدرج ػ تقػػديرإسػػٍاـكػػؿهػػفاألى ػػط الجاهعي ػ كاإلدارةالجاهعي ػ فػػيتىهي ػ 

بدرجػ (هتكسػػط )ككػ
بعػػضالقػػيـالبي ي ػ كبعػػضالقػػيـانجتهاعي ػ لمتىهي ػ الهسػػتداه هكضػػكعالد ارس ػ كهػػاي ارٌػػاالط ػ ب

جاءتبدرج (هىر ض )عدـكجكدفركؽدال إحصػا يانعىػدهسػتكل  05.0بػيفهتكسػطاتاسػتجابات

بطبقنالمهتغيػراتالتاليػ :

الط بلدكرالجاهع فيتىهي بعضقيـالتىهي الهستداه كهايراٌاالط
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الترصصكال رق كهحػؿاإلقاهػ عمػاالدرجػ الكميػ ل سػتباىً.كتبػيفكجػكدفػركؽدالػ إحصػا يانعىػد

هسػػتكل ) (01.0بػػيفهتكسػػطاتاسػػتجاباتالط ػ بلػػدكرالجاهع ػ فػػيتىهي ػ بعػػضقػػيـالتىهي ػ 
الهسػػتداه كهػػاي ارٌػػاالط ػ بطبقػػالهتغيػػرالجػػىسلصػػالدالطالبػػاتاإلىػػاث،كهػػاتكجػػدفػػركؽدال ػ 
إحصا يانعىدهستكلدنل ) (05.0بيفهتكسطاتاستجاباتالط بلدكرالجاهعػ فػيتىهيػ بعػض

قيـالتىهي الهستداه كهایارٌاالطػ بطبقػانلهتغيػرالكميػ ل سػتباىً،كقػدأكصػتالد ارسػ بضػركرة
إسٍاـ أساتذةالجاهعاتكاألى ط الجاهعي كاإلدارةبدكرٌـفيتعزيزقيـالتىهي الهستداه انجتهاعيػ 
كالبي ي



 .10دارسة بعيرة ( :)2007بعنكاف :ق تنمية مستدامة بدكف إدارة قكامة.
ٌػػدفتإلػػاإبػرازدكراإلدارةكػػأداةقكاهػ عمػػاتى يػػذبػراه التىهيػ الهسػػتداه ب ػػكؿفعػػاؿفػػي

ليبيا،كلٍذاالغرضفقدركزتالدراس عماه ٍكـاإلدارةالر يدة.ككاىتٌذيالد ارسػ عبػارةعػفكرقػ 
عهؿهقده لمهؤتهرالتىهي الهستداه فيليبيػا.حيػثقاهػتالكرقػ بتحميػؿالعىاصػراألساسػي لػإلدارة

لدرسػاتسػابق ،كد ارسػ هيداىيػ هحػدكدةلإلجابػ 
الر يدةالقكاه ال زهػ لقيػاـالتىهيػ فػيليبيػااسػتىادان ا
عمػػاالهؤ ػراتالهحػػددةكفػػؽأسػػمكبالرػ ار طالعالهيػ الهقػػارف،كالتػػيتصػػدرٌاهؤسسػػاتعالهيػ عػػف
أجػاءاإلدارةفػػيليبيػاصػػكبالتىهيػ الهسػػتداه ..كقػدتكصػػمتالد ارسػ إلػػاهجهكعػ هػػفالىتػا كػػاف

هػػفأٌهٍػػا:أىػػًهػػفأجػػؿتػػكفيراإلدارةالر ػػيدةالقكاهػ التػػيتقػػكدىحػػكالقيػػاـبسياسػػاتتىهيػ هسػػتداه 
ىاجحػ ،فإىػػًيىبغػػيتػكفركػػؿهػػفالقيػادةاإلداريػ ال عالػ لقيػاـالتىهيػ الهسػػتداه ،ال ػ افي الكاهمػ فػػي

العهؿاإلدارم،عىصرالترطيطفيالتىهي الهستداه ،تكفرانرتياراتالتىظيهي اله ه  .
درسػػة الجكارنػػة ( )2004بعن ػكاف :اتقػػدير درجػػة مكاءمػػة مخرجػػات التعلػػيـ الجػػامعي فػػي
 .11ا
األردف لمعايير التنمية البشرية المستدامة اما كردت في برنامج األمـ المتحدة ادنمائي"

ٌ ػػدفتالك ػػؼع ػػفدرجػ ػ الهكاءهػ ػ لهررج ػػاتالتعم ػػيـالج ػػاهعيف ػػياألردفلهع ػػاييرالتىهيػ ػ 
الب ػري الهسػػتداه كهػػاكردتفػػيبرىػػاه األهػػـالهتحػػدةاإلىهػػا يلمعػػاـ2003/2002ـ،هػػفكجٍتػػي
ىظرأفردعيى الدارس كبيافأثربعضالهتغيراتعماذلؾ،كٌي(الجىسكالربرةكالدا رةالكظي يػ )
األفردعيى الدارس .كقداستردهتالدراس الهػىٍ الكصػ يالتحميمػي.فيهػاطبقػتالدارسػ عمػاعيىػ 

قكاهٍ ػػا()125ع ػػاه نكعاهمػ ػ تهث ػػؿ%26ه ػػفهجته ػػعالدارسػ ػ أير ػػذتبالطريقػ ػ الطبقيػ ػ الع ػ ػكا ي ،
باإلضاف إلارهس ربراءهػفالهركػزالػكطىيلتىهيػ الهػكاردالب ػري تػـارتيػارٌـبالطريقػ القصػدي .
كاس ػػتردهتالد ارسػ ػ انس ػػتباى ك ػػأداةر يسػ ػ لجه ػػعالبياى ػػاتهككىػ ػ ه ػػف()56فقػ ػرةقس ػػهتإل ػػاث ثػ ػ 

هجانت،تكصمتالدارس إلاعدةىتا أٌهٍا :التقاريرالصادرةعفبرىاه األهـالهتحدةاإلىها ي

ركػػزتعمػػاالعىاصػػرالتالي ػ :التعمػػيـكالصػػح كالػػدرؿكالهعرف ػ كالتىػػكعالثقػػافيكالحري ػ الثقافي ػ فػػي
تحقيؽالتىهي الب ري الهستداه .كاكصتالدراس :ىظ انرألٌهي هكضكعالتىهي الهستداه لمهجتهعات
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اإلىساىي كارتباطًبدكرالجاهعاتفيتىهي الهجتهعاتفإفالباحثيكصيالهس كليففػيالجاهعػات

الحككهي كالراص بأٌهي تدريسهساقاتفيالتىهي الب ري إلاجهيعطمب كمياتالجاهعات 
ب .دراسات أجنبية:
 .1دراسػػػة أندرسػػػكف كاخػػػركف al

et

 )2013( ،Andersson,بعنػػػكاف :التعلػػػيـ ألجػػػؿ

المستقبؿ؟ تأثيرات التربية مف أجؿ التنمية المستدامة على المعلميف كالطالب

)Lerrning for the future ? Effects of Education for Sustainable "Development (ESD
"on Teacher Edusation Students

ٌػػدفتإلػػاالتحقػػؽههػػاأذاكػػافالتعمػػيـألجػػؿالتىهيػ الهسػػتداه لديػػًالتػػاثيراتالهطمكبػ عمػػي

الطػ بالهعمهػيف كلتحقيػؽأٌػداؼالد ارسػ اسػتردـالباحػثالهػىٍ التحميمػي،،كقػدتكػكفعيىػ هجتهع

الدارس ( )223هفجاهع جكثفبيرغفػيرريػؼ2010هػفطػ بكميػ التربيػ كاسػتردـانسػتباى 
ك ػػأداةلمد ارسػ ػ كتككى ػػته ػػفع ػػدةأسػ ػ م ع ػػفأٌتهاه ػػاتالطػ ػ بف ػػيقض ػػاياهتىكعػ ػ ت ػػهؿالتىهيػ ػ 
الهسػػتداه ،كقػػد ػػهمتالد ارس ػ هجهكع ػ ضػػابط تتكػػكفهػػف()97طالب ػانهػػفضػػهفبرىػػاه تػػدريب
الهعمهػػيففػػيجاهع ػ كيػػس،كالتػػيلػػيسلٍػػابرىػػاه التعمػػيـهػػفأجػػؿالتىهي ػ الهسػػتداه  ،كقػػدتكصػػمت

الد ارسػ ػ إل ػػاهجهكعػ ػ ه ػػفالىت ػػا ك ػػافه ػػفأٌهٍ ػػا:كج ػػكدت ػػأثيراتإيجابيػ ػ لمتعم ػػيـه ػػفأج ػػؿالتىهيػ ػ 
الهسػػتداه عمػػيكػػؿه ػػاٌيـكتكجٍػػاتكهكاقػػؼعيى ػ الد ارس ػ ،كي ػػهؿذلػػؾالهسػػؤكلي ال رصػػي فيهػػا
يتعمؽبالتىهيػ الهسػتداه ،كالر بػ فػيالهسػاٌه فػيالتىهيػ الهسػتداه ،بيىهػانيكجػدتػأثيريػذكرفػي

الهجهكع الضابط .

 .2دراسػػة  )2009( Bouni Christophe et alبعنػكاف :مؤشػرات التنميػػة المسػػتدامة فػػي
النقؿ كالتطرؽ لسياستو مف أجؿ تحقيؽ المتطلبات اققتاادية كاقجتماعية كالبيئية.

Indicateurs du development durable des transports et concentration avec le public
postures strategies' et argumentations, natures sciences societies.

ٌ ػػدفتإل ػػاإبػ ػرازهؤ ػ ػراتالتىهيػ ػ الهس ػػتداه ف ػػيالىق ػػؿكالتط ػػرؽلسياس ػػتًه ػػفأج ػػؿتحقي ػػؽ

الهتطمبػػاتانقتصػػادي كانجتهاعي ػ كالبي ي ػ ،كذلػػؾنعتبػػارقطػػاعالىقػػؿالعىصػػرال عػػاؿفػػيتحريػػؾ

الهجته ػػع،كلتحقي ػػؽأٌ ػػداؼالد ارسػ ػ اس ػػتردـالب ػػاحثيفاله ػػىٍ الكصػ ػ يالتحميم ػػي،حي ػػثاعته ػػدعم ػػا
دراساتسابق كحج كهفثـىقدٌاإلاأفتـتحديدهؤ راتالتىهي الهستداه كقػدتكصػمتالد ارسػ 
إلاهجهكع هفالىتا كافهفأٌهٍا:أفاسترداـأساليبالجكدةفيهجاؿالىقؿ،كالتعاهؿباٌتهػاـ

هعالهجانتالهرتم هثؿالبىي التحتي كهدةالىقؿكرده األ ػراصالهعػاقيفٌػكيعهػؿعمػاتقميػؿ

السمبي كتحقيؽالتىهي الهستداه  .
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 .3دراسة :)2010 (Redzuan Bin Ma’rof and Nikkhah Allah Hedayat
بعنكاف دكر المنظمات غير الحاكمية في تشجيع التنمية المجتمعية المستدامة
كقدسػعتٌػذيالد ارسػ إلػاتكضػيدهسػاٌه الهىظهػات يػرالحككهيػ فػيالتىهيػ الهجتهعيػ 

الهس ػػتداه .كاعته ػػدتالد ارسػ ػ عم ػػاإط ػػارىظ ػػرملػ ػربطكظ ػػا ؼالهىظه ػػات ي ػػرالحككهيػ ػ بالتىهيػ ػ 
الهستداه فيالبمدافالىاهي ،كهااعتهدتعماتحميؿالدراساتالسابق فيتككيفٌذااإلطار .
كاكض ػػحتأفالهىظه ػػات ي ػػرالحككهيػ ػ ل ػػديٍاالعدي ػػده ػػفالبػ ػراه كالكظ ػػا ؼكاألدكارالت ػػيتس ػػاعد
الهجتهععماالتهكيفهفأجؿتحقيؽالتىهي الهستداه .كقدتكصمتالد ارسػ إلػاأفالهىظهػات يػر

الحككهي ػ لػػديٍاالقػػدرةعمػػاتهكػػيفالهجتهػػعهػػفتحقيػػؽالتىهي ػ الهسػػتداه هػػفر ػ ؿتطبيػػؽالب ػراه 

كالكظا ؼالهتعمق بتهكيؿاله اريعالصغيرةكأى ط بىاءالقدرات .
.4

دراسػػة  )2005( Qablan,Aبعنكاف:ا التعليـ مف أجؿ التنمية المستدامة على المسػ ػتكل

الجػامعي تفاعؿ حاجات المجتمع كمخاكؼ التلقيف كمتطلبات العمؿ:

Sustainable Education for Development at the university level: the interaction of
community needs and concerns of indoctrination and work requirements

ٌدفتالتع ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼإل ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكصؼالعكاهؿالتيتؤثرعماالتعميـهفأجؿالتىهي الهستداه في
الجاهعاتانهريكي ػ ػ ػ ػ كلقدتـاسترداـىظػ ػ ػ ػػري ال عالي الثقافي التاريري كبؤرةىظػ ػ ػ ػػري لتحميؿفعالي 
التعميـهفأجؿالتىهي الهستداه .)،كلتحقيؽأٌداؼالدراس استردـالباحػثالهػىٍ التحميمػي،كذلػؾ
لكص ػػؼالعكاه ػػؿالت ػػيت ػػؤثرعم ػػيالتعم ػػيـه ػػفأجؿالتىهي الهستداه .كقدتـتجهيعالبياىاتبكاسط 

التركيزعمػػيأستاذيفجاهعييف،سهيث،جكىزفػػيجاهع ػ فمكريػػدانهريكي ػ عػػفطريػػؽاج ػراءسمسػػم 
هػػفالهقػػاب تال رصػػي هعٍػػـ،كاج ػراءه حظػػاتتػػتـدارػػؿقاعػػاتالتػػدريس،بانضػػاف إلػػاكسػػا ؿ
أررمراص بالباحثيف.،كقدتكصمتالدراس إلاهجهكع هفالىتا كافهفأٌهٍا :أفانسػتاذيف

قػػدكاجٍػػاصػػعكباتحػػادةفػػيأى ػػطتٍاالهتعمق ػ بػػالتعميـهػػفأجػػؿالتىهي ػ الهسػػتداه هثػػؿ:صػػعكبات
سياقي كأررم رصي ،كقدتسببذلؾأفاألستاذيفقػداعػادات ػكيؿالٍػدؼهػفانى ػط التعميهيػ ،

كى ػػأتالص ػػعكباتالس ػػياقي ه ػػفالقكاع ػػدكانحك ػػاـالهكج ػػكدةف ػػيهؤسس ػػاتاألس ػػتاذيف،كهجتهعاتٍ ػػا

الدارميػ ػ كالرارجيػ ػ كتقس ػػيـالجٍ ػػدف ػػيانعه ػػاؿالهتعمقػ ػ بالت ػػدريس،كىق ػػصاله ػ ػارك ف ػػيانٌته ػػاـ
بالتدريسعاه ،كالتدريسهفأجؿالتىهي الهستداه راص ،أهاالصعكباتال رصي فقػدى ػأتهػف

تبايففمس اتككجٍاتىظراألساتذة كالهتعمقػ بالتىهيػ الهسػتداه كقػدعرضػتالد ارسػ اسػتراتيجيات
عديدةلحؿالصعكباتالسػياقي كال رصػي الهكضػح فػيالد ارسػ ،فقػدعرضػتبالتحديػداسػتراتيجيات

لر يػػؼهرػػاكؼالتمقػػيفكالحص ػػكؿعمػػيهعمكهػػاتحػػكؿالت ػػدريس،ككػػذلؾالتركيػػزعمػػيالص ػػعكبات

السياقي  .
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التعقيب على الدراسات السابقة:
ا ػػتهؿالع ػػرضالس ػػابؽلد ارس ػػاتعربيػ ػ كأجىبيػ ػ تىاكل ػػتالبح ػػثالعمه ػػيكالتىهيػ ػ الهس ػػتداه 

كهؤ ػراتٍا،حيػػثركػػزتٌػػذيالد ارسػػاتعمػػاأٌهي ػ البحػػثالعمهػػيفػػيعص ػرىاٌػػذافػػيالهؤسسػػات
الحككهي كالجاهعاتكالهدارس،كهاك تبعضالدراساتعمػاهعكقػاتالبحػثالعمهػيكتطبيقػًفػي

هجػػانتالحيػػاة.كهػػاركػػزتعمػػاأٌهيػ التىهيػ الهسػػتداه فػػيالهجتهػػعأيضػػافهىٍػػاهػػاتكمػػـعػػفدكر

بع ػػضالجكاى ػػبف ػػيتحقي ػػؽالتىهيػ ػ الهس ػػتداه هث ػػؿهؤسس ػػاتالهجته ػػعاله ػػدىيك يرٌ ػػا.كٌى ػػاس ػػيقكـ
الباحػػثببيػػافأكجػػًالت ػػابًكانرػػت ؼبػػيفالد ارس ػ الحالي ػ كالد ارسػػاتالسػػابق هػػفحيػػث(هكضػػكع

الد ارسػ ،هػػىٍ الد ارسػ ،أداةالد ارسػ ،هجتهػػعكعيىػ الد ارسػ )باإلضػػاف إلػػابيػػافأكجػػًانسػػت ادةهػػف

الدراساتالسابق  .

أكجو اقتفاؽ ك أكجو اقختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة:
أكقن :مف حيث المنيج المستخدـ في الدراسة :سعيد()2010
ات قػػتالد ارس ػ الحالي ػ هػػعهعظػػـالد ارسػػاتالسػػابق العربي ػ كاألجىبي ػ فػػياسػػترداهٍالمهػػىٍ 

الكصػ يالتحميمػػيهثػػؿد ارسػ (علػػي)2013 ،كد ارسػ (إعبيػػاف،)2012 ،كد ارسػ (راضػػي)2012 ،

كد ارس ػ (جلمبػػػك كفػػػرج ا ) 2011،كد ارس ػ (المجيػػػدؿ كشػػػماس،)2010 ،كد ارس ػ (سػػعيد)2010

(العمػػػايرة كالسػػػرابي  )2008دراسػػػة (الجرجػػػاكم كحمػػػاد  )2005دراسػػػة (القكقػػػا  )2015دراسػػػة

(شيخك )2015كدراسة (أبك مساعد  )2015دراسة (اقعػكار  )2014كد ارسػ (الجكارنػة :) 2004

كارتم ػػته ػػعبع ػػضالد ارس ػػاتكد ارسػ ػ (إيمػػػاف كمحمػػػد)2013،حي ػػثاس ػػتردهتاله ػػىٍ الت ػػاريري
كالهىٍ القاىكىي .

ثانيان :مف حيث أداة الدراسة:
اسػػتردهتالد ارس ػ الحالي ػ انسػػتباى كػػأداةلمد ارس ػ ،كقػػدات قػػتهػػعهعظػػـالد ارسػػاتالسػػابق 

العربي ػ كاألجىبي ػ فػػياسػػترداـانسػػتباى كػػأداةر يس ػ لمد ارس ػ هثػػؿد ارس ػ (الحلػػػك)2012 ،كد ارس ػ 

(عفانة .)2010 ،

ثالثان :مف حيث المجتمع كعينة الدراسة:
ات قػػتالد ارس ػ الحالي ػ فػػيارتيػػارهجتهػػعالد ارس ػ هػػفأعضػػاءٌي ػ التػػدريسبالجاهعػػاتهػػع

العديػػدهػػفالد ارسػػاتالسػػابق هثػػؿد ارس ػ  (دراسػػػة اليمػػػص  )2015كدراسػػػة (المجيػػػدؿ كشػػػماس،
)2010كد ارس ػ ػ (حلػػػػس)2009 ،كد ارس ػ ػ (علػػػػي)2013 ،كد ارس ػ ػ (إعبيػػػػاف.)2012 ،دراسػػػػة

العمػػػايرة كالسػػػرابي ( )2008دراسػػػة (الجرجػػػاكم كحمػػػاد  )2005دراسػػػة (القكقػػػا  )2015دراسػػػة
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(شيخك )2015كدراسة (أبك مساعد  )2015دراسة (اقعكار  :)2014كارتم ػتالد ارسػ الحاليػ هػع
دراساتأررلهفحيثهجتهعكعيى الدراس حيثا ػتهؿهجتهػعالد ارسػ كعيىتٍػافػيتمػؾالد ارسػات

عماهراكزهثؿدراس (االسػيف)2012 ،كد ارسػ ( ارضػي)2012،كالتػيكاىػتعيىػ الد ارسػ عبػارة
عفالدراساتالسابق ككتبكالدكريات .

أكجو اقستفادة مف الدراسات السابقة:
مف خالؿ الدراسات السابقة استفاد الباحث ما يلي:
أ -بىاءفكرةالدراس هفر ؿالتركيزعماالهكضكعالهراددراستًكبىاءاإلطارالىظرم .
ب -تعريؼهصطمحاتالدراس  .


ت -ارتيارهىٍ الدراس كاألداةالهىاسب لمدراس الحالي  .

ث -است ادأيضافيارتيارعيى الدراس كتحديدٌا .

ج -تحديداألساليباإلحصا ي الهىاسب  .


ح -بىاءانستباى كصيا ال قراتكتطكيرٌا .

خ -ارتيارالهتغيرات(الىكع،الجاهع ،سىكاتالرده ،الرتب األكاديهي ) 

د -عرضكهىاق الىتا كت سيرٌا،كتقديـالتكصياتكالهقترحات .

تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة فيما يلي:
أ -سػػتتهيزالد ارسػ الحاليػ عػػفالد ارسػػاتالسػػابق فػػيتىاكلٍػػالهكضػػكعأداءكحػػدةالبحػػثالعمهػػي
فػػيك ازرةالتربيػ كالتعمػػيـالعػػاليال مسػػطيىي كع قتٍػػابالتىهيػ الهسػػتداه ،كسػػيتـتطبيقٍػػاعمػػا

الجاهعاتال مسػطيىي كٌػذالػـيػتـتىاكلػًفػيد ارسػاتأرػرل،حيػثتػـتطبيػؽهعظػـالد ارسػات

السابق فيهجتهعاتهرتم هابيفعربي كأجىبي  .

ب -سػػكؼتركػػزٌػػذيالد ارس ػ عمػػاهؤ ػراتالتىهي ػ الهسػػتداه فػػيالهجتهػػعال مسػػطيىيلضػػركرة

تكافرٌاكالعهؿعماتطكيرٌا،كهاستركزعماالدكرالٍاـلكحدةالبحثالعمهي .
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الفاؿ الرابع



منيج كاجراءات الدراسػة

يتضهفٌذاال صؿالرطكاتكاإلجراءاتالتيتهتفيالجاىبالهيداىيهفٌػذيالد ارسػ هػف

ػا،كاألدكاتالهس ػػترده ،كالد ارسػ ػ 
حي ػػثه ػػىٍ الد ارسػ ػ ،كهجته ػػعالد ارسػ ػ ،كالعيىػ ػ الت ػػيطبق ػػتعميٍ ػ 
اإلسػػتط عي التػػيٌػػدفتلمتحقػػؽهػػفصػػدؽكثبػػاتاألدكات،كالتكصػػؿإلػػاالىتػػا الىٍا ي ػ لمد ارس ػ ،
كذلؾعماالىحكالتالي :

أكقن :منيج الدراسة :

إتبعالباحػثالهػىٍ الكصػ يالتحميمػيالػذميصػؼاله ػكم كصػ اندقيقػانكيحمػؿكيقػارفكيقػيـ

أه فيالتكصؿإلاحقا ؽعفه كم الدراس يزيدبٍارصيدالعمـكالهعرف هفر ؿدراس هاضي
ٌذياله كم دكفإستغراؽفيػًبأرػذالعظػ كالعبػرة،كد ارسػ حاضػرٌالت ػريصجكاىػبالقػكةكالقصػكر
لتػػدعيـجكاىػػبالقػػكةكهكاجٍ ػ كع ػ ججكاىػػبالقصػػكر،ثػػـالتىبػػؤبهػػاسػػتؤكؿإليػػًٌػػذياله ػػكم فػػي

الهسػ ػػتقبؿ،إذتحػ ػػددالد ارس ػ ػ الكص ػ ػ ي الكضػ ػػعالحػ ػػاليلمظػ ػػاٌرةاله ػ ػرادد ارسػ ػػتٍاكٌػ ػػكهػ ػػىٍ يسػ ػػتردـ
اإلستبياىاتفيجهعالبياىاتعماأفتككفعمادرج هفالهكضكعي كالثبات .

(أبكع ـ .)50:2011،

ثانيان :مجتمع الدراسة:

يتكػػكفهجتهػػعالد ارس ػ هػػفجهيػػعأعضػػاءٌي ػ التػػدريس فػػيالجاهع ػاتال مسػػطيىي الىظاهي ػ 

العاه ػ بقطػػاع ػزة(جاهع ػ األزٌػػر،الجاهع ػ اإلس ػ هي كجاهع ػ األقصػػا)،كالبػػال عػػددٌـ()726
أك ػػاديهيه ػػكزعيفعم ػػاالىح ػػكالت ػػالي)187(:ه ػػفجاهعػ ػ األزٌ ػػر)283(،ه ػػفالجاهعػ ػ اإلسػ ػ هي 
ك()256هفجاهع األقصا(.دا رة كفالهكظ يففيالجاهعاتالث ث )2016،


ثالثان :عينة الدراسة:

أ .العينة ادستطالعية:
تـإرتيارعيى ع كا ي إستط عي قكاهٍا()40هفأعضاءٌي التدريسهفك الجىسيف
هفهجتهعالدراس ،كتـتطبيؽاألدكاتالهسترده فيٌذيالدراس عماٌذيالعيى بٍدؼالتحقؽهف

ص ػ حي األدكاتلمتطبيػػؽعمػػاأف ػرادالعيى ػ الكمي ػ ،كذلػػؾهػػفر ػ ؿحسػػابصػػدقٍاكثباتٍػػابػػالطرؽ
اإلحصا ي اله ه كقدتـإستبعادٌـهفالعيى ال عمي  .
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ب .العينة الميدانية:
استردهتالدراس أسمكب العيى ىظ انرلصعكب الكصكؿألعضاءٌي التدريس فيالجاهعػات

ال مسػػطيىي هحػػؿالد ارس ػ نى ػػغالٍـ،كق ػدتػػـتحديػػدعيى ػ الد ارس ػ هػػفبػػيفاألكػػاديهييفالهثبتػػيف فيٍػػا
بالطريق ػ الع ػكا ي الطبقيػ ػ ،بتكزيػػعه رداتٍػػاعم ػػاالجاهعػػاتالػػث ثبىس ػػبتكػػاف التكزيػػعالحقيق ػػي
لألكػػاديهييففػػيٌػػذيالجاهعػػاتهػػعه ارعػػاةالتىػػكعبحسػػبالهتغي ػراتالتصػػىي ي األرػػرلالهتهثم ػ فػػي

الجىسكالكمي كالرتب العمهي  .

ىظ ػ انرلطبيع ػ الد ارس ػ ،هػػفإ ػػتهالٍاعمػػاهتغي ػراتكص ػ ي فباإلهكػػافتقػػديرحجػػـالعيى ػ هػػفالقػػاىكف

z 2 pq
n0  2
التالي(e :)Bartlett, et al. 2001

كحيثأفإحتهاؿهكافق أفرادالعيى عمافقراتاإلستهارة يرهعركؼفيأمهػفالد ارسػاتالسػابق ،
فإىىاى ترضأفقيه   pتساكم0.5كبالتاليتكػكفقيهػ   qتسػاكم.0.5كبإعتبػارأفهقػدارالرطػأ
فيالتقديريساكم0.05فإفالتقديرالهبد يلحجـالعيى هفكؿالهىاطؽيحسبكالتالي :
)(1.96) 2 (0.5)(0.5
 385
(0.05) 2

n0 



كحيث أف حجـ هجتهع الدراس الكمي  726أكاديهي ،فباإلهكاف تر يض حجـ العيى هىٍا قمي ن
n0
)(n  1
1 0
بإسترداـالقاىكفالتاليN :

n



حيث  n0الحجـالهبد يلمعيى  N ،حجـالهجتهع .
385
 252
)(385  1
1
726
كبالتاليفإفحجـالعيى الهر ضيحسبكالتالي:

n



كعميػػًيكػػكفحجػػـالعيى ػ ال عمي ػ الهطمػػكبلمتطبيػػؽعميٍػػاٌػػك،252لػػذاقػػاـالباحػػثبتكزيػػع

252إسػتباى لجهػعالبياىػات،بحيػثتهثمػتكحػداتالهعايىػ فػيأعضػاءٌي ػ التػدريس فػيالجاهعػات
ال مسطيىي الث ث .
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ػددكاسػػتردادي،لكػػفاإلسػػتباىاتالتػػيكاىػػتج ػاٌزةلمتحميػػؿكاىػػت()145أم
كقػػدتػػـتكزيػػعالعػ 

كذلؾىظرالعػدـإسػتجاب البقيػ عمػااإلسػتباى لعػدـهعػرفتٍـبكحػدةالبحػثالعمهػي،
بىسب ،%57.54
ن

حيثكافالسؤاؿ:ىؿ لدياـ معرفة بكجكد أنشطة كحدة البحث العلمي في كزارة التربية كالتعليـ؟ 

كتـحذؼأفرادالعيى الذيفأجابكاب(ن)عماٌذاالسؤاؿ،حيثأىًنيهكفإدرالٍـفيالعيى كٌػـ
يجٍمػػكفكجػػكدكحػػدةالبحػػثالعمهػػيكأى ػػطتٍا،كالجػػدكؿالتػػالييكضػػدالتك ػ ارراتعمػػاإجاب ػ الس ػؤاؿ

السابؽ :

جدكؿ ( :)1يبيف تا اررات أفراد العينة على إجابة سؤاؿ تحديد العينة
البياف
ادجابة

المتغير

العدد

%

ىعـ

145

 57.54

ن

 107

42.46

كعميػػًفػػإفالعيى ػ الهيداىي ػ الههثم ػ ٌػػـهػػفأجػػابكاب(ىعػػـ)عمػػاس ػؤاؿتحديػػدالعيى ػ كالبػػال عػػددٌـ
(،)145ه ػػىٍـ()127هػ ػػفأعضػ ػػاءٌي ػ ػ التػػػدريسبىسػػػب (،)%87.5ك()18ه ػػفالعض ػ ػكاتبىسػػػب 
(.)%12.5كلع ػػؿٌ ػػذاهؤ ػػركبي ػػرعم ػػاض ػػعؼى ػػاطالكح ػػدة،كقمػ ػ تس ػػكيؽى ػػاطاتٍاأكإرتباطٍ ػػا
بعهاداتالبحثالعمهيفيالجاهعاتهحؿالدراس  .


كالجػػدكؿرقػػـ()2يبػػيفالتكػ ارراتكالىسػػباله كيػ لتكزيػػعأفػرادالعيىػ تبعػانلعػػددهػػفالهتغيػرات

الهستقم التصىي ي ،كذلؾكهايمي :

جدكؿ ( :)2يبيف تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقان للمتغيرات التانيفية

البياف
النكع ادجتماعي

الجامعة

الرتبة األااديمية

سنكات الخدمة

المتغير

العدد

%

ذككر

127

 87.6

إىاث

18

12.4

اإلس هي

 57

 39.3

األزٌر

 50

 34.5

األقصا 

 38

26.2

أستاذ

 25

 17.2

أستاذه ارؾ

 48

 33.1

أستاذهساعد 

 72

49.7

أقؿهف5سىكات

5

 3.4

 10–5

 37

 25.5

أكثرهف10سىكات 

 103

71.0
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رابعان :أدكات الدراسة:

 .1إستبانة كحدة البحث العلمي :إعداد الباحث

بعداإلطػ ععمػااألطػرالىظريػ كالد ارسػاتالسػابق قػاـالباحػثبإعػدادإسػتباى كحػدةالبحػث

العمهي،التيتتككفاإلسػتباى هػف()24فقػرةهكزعػ عمػاث ثػ هجػانت،كالجػدكؿالتػالييبػيفتكزيػع
فقراتاإلستباى عماالهجانت :

جدكؿ ( :)3تكزيع الفقرات على مجاقت إستبانة كحدة البحث العلمي
مجاقت ادستبياف

عدد الفقرات

تعزيز ثقافة البحث العلمي

8

تطكير الافاية المينية في مجاؿ البحث العلمي

8

تسكيؽ إدارة عملية البحث العلمي

8

الدرجة الالية

 24

كتػػتـاإلسػػتجاب عمػػاال ق ػراتكفق ػانلتػػدرجليكػػرتالرهاسػػي(كبي ػرةجػػدان–كبي ػرة–هتكسػػط –

قميم ػ –قميم ػ جػػدان)كتصػػحدعمػػاالت ػكاليبالػػدرجات(،)1-2–3–4–5كجهيػػعال ق ػراتإيجابي ػ 
التصحيد .

كيػػتـإحتسػػابدرج ػ اله حػػكصعمػػااإلسػػتباى بجهػػعدرجاتػػًعمػػاكػػؿهجػػاؿكجهػػعدرجاتػػً

عماجهيعالهجانتلحسابالدرج الكمي لكحدةالبحثالعمهػي،كتتػراكحالدرجػ عمػااإلسػتباى ككػؿ

بػػيف(120–24درج ػ )،كتعبػػرالدرج ػ الهىر ض ػ عػػفتػػدىيهسػػتكلهؤ ػراتكحػػدةالبحػػثالعمهػػي
فيهاتعبرالدرج الهرت ع عفهستكلهرت عهفهؤ راتكحدةالبحثالعمهي .

ادؽ كثبات إستبانة كحدة البحث العلمي:

الادؽ:

أ .ادؽ المحاميف:
لمتأكدهفصدؽأداةالدراس هفرػ ؿصػدؽالهحكهػيف،قػاـالباحػثبعػرضالصػكرةاألكليػ 

لإلستباى عماعددهفالهحكهيفهفاألساتذةالهرتصػيف(همحػؽرقػـ،)2كذلػؾبٍػدؼهعرفػ آ ار ٍػـ
كه حظػػاتٍـكهقترحػػاتٍـحػػكؿهجػػانتاإلسػػتباى كفقراتٍػػاكهػػدلكضػػكحٍا،كترابطٍػػا،كهػػدلتحقيقٍػػا
ألٌداؼالدراس ،كتـت ري اله حظاتالتيأبداٌاالهحكهكفكفيضك ٍاقاـالباحثبإعػادةصػيا 

بعػػضال ق ػراتكحػػذؼكاضػػاف بعػػضال ق ػرات،كأصػػبحتاإلسػػتباى فػػيصػػكرتٍاالىٍا ي ػ تتكػػكفهػػف

()24فقرة .
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ب .اػدؽ اد تساؽ الداخلي:
لحسػابصػػدؽإسػػتباى كحػػدةالبحػػثالعمهػػيتػػـحسػػابهعػػاه تاإلرتبػػاطبػػيفدرجػ كػػؿفقػرةكدرجػ 
الهجاؿالذمتىتهيإليً،كالجداكؿالتالي تبيفذلؾ :

جدكؿ ( :)4إرتباط درجة اؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ مع الدرجة الالية للمجاؿ
رقـ

معامؿ

فقرات المجاؿ األكؿ (تعزيز ثقافة البحث العلمي)

الفقرة

مستكل

ادرتباط

الدقلة

0.757

دال عىد0.01

2

تربطالجاهعاتكالهدارسبهؤسساتبحثي ذاتاإلٌتهاـاله ترؾ .

0.689

دال عىد0.01

3

تكجًالباحثيفلمبحكثالتيتٍدؼلتحقيؽالتىهي  .

0.839

دال عىد0.01

0.789

دال عىد0.01

0.769

دال عىد0.01

0.759

دال عىد0.01

7

تصدرى راتدكري راص بالىتاجاتالعمهي  .

0.762

دال عىد0.01

8

تر دالباحثيفالجددإلاكي ي الحصكؿعماهىدبحثي  .

0.888

دال عىد0.01

1

4
5
6



تدعـ تكجٍات الهؤسسات التعميهي ىحك البحث العمهي (الهدارس
كالجاهعات) .

تدعـ إجراء البحكث اله ترك بيف أعضاء ٌي

الهرتم  .

التدريس بالجاهعات

تعمفعفهسابقاتبحثي فيالهؤسساتالتعميهي (الهدارس،الجاهعات) .
تى ر الكعي لدل هؤسسات القطاع الراص كالعاـ بأٌهي ىتا

البحث

العمهي .

قيه (ر)الجدكلي (د.ح=)34عىدهستكلدنل ،0.325=0.05كعىدهستكلدنل  0.418=0.01

جدكؿ ( :)5إرتباط درجة اؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني مع الدرجة الالية للمجاؿ
رقـ

الفقرة

فقرات المجاؿ الثاني

(تطكير الافاية المينية في مجاؿ البحث العلمي)

معامؿ

مستكل

ادرتباط

الدقلة

1

تكفرطريؽبحثي ترتصبه ك تالهجتهعكدليؿلمباحثيف .

0.846

دال عىد0.01

2

تسٍـفيتكفيربراه تدريبي لمباحثيفالجددفيالهدارسكالجاهعات .

0.860

دال عىد0.01

3

تضعهعاييرهكضكعي لمبحكثالعمهي كعهمي البحث .

0.878

دال عىد0.01

4

ت رؾالباحثيففيعهمي التحكيـكاأل راؼالعمهي .

0.740

دال عىد0.01

5

تعقد(هؤثرات)أياـ(دراسي )عمهي بٍدؼتطكيراإلىتاجالعمهي .

0.822

دال عىد0.01

6

تكفرالدعـالهاليلتطكيرالك اياتالهٍىي فيهجاؿالبحثالعمهي .

0.785

دال عىد0.01

7

ت رؼعماهساقاتالبحثالعمهيلمهراحؿالتعميهي الهرتم  .

0.791

دال عىد0.01

8

ت جعالهؤسساتالتعميهي عماتبادؿالربراتالبحثي  .

0.891

دال عىد0.01

قيه (ر)الجدكلي (د.ح=)34عىدهستكلدنل ،0.325=0.05كعىدهستكلدنل  0.418=0.01
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جدكؿ ( :)6إرتباط درجة اؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث مع الدرجة الالية للمجاؿ
معامؿ

مستكل

رقـ

ادرتباط

الدقلة

1

تعرضىتا البحكثعماالقطاعالراصبٍدؼدعهٍا .

0.869

دال عىد0.01

2

تصدرى راتتعري ي ألكعي الى رالهرتم  .

0.827

دال عىد0.01

3

ت جيعالك اءاتالعمهي دارؿالهجتهعالبحثيعماالى ر .

0.844

دال عىد0.01

4

تكجًحرك التأليؼكالترجه لمهؤل اتذاتاألٌهي لمهجتهع .

0.766

دال عىد0.01

0.834

دال عىد0.01

0.835

دال عىد0.01

7

تكفرالردهاتالحاسكبي التيتسٍـفيى راألبحاثالعمهي  .

0.691

دال عىد0.01

8

تكفيرقىكاتتهكيمي لدعـى راألبحاثاإلبداعي  .

0.631

دال عىد0.01

الفقرة

5
6

فقرات المجاؿ الثالث (تسكيؽ إدارة عملية البحث العلمي)

ت جع الهؤسسات التعميهي عما تبادؿ الربرات البحثي في هجاؿ
التسكيؽ .
تربط الهؤسسات الهحمي بالهؤسسات الدكلي لتسٍيؿ عهمي الى ر
كالتسكيؽلمبحثالعمهي .

،كعىدهستكلدنل  0.418=0.01

قيه (ر)الجدكلي (د.ح=)34عىدهستكلدنل 0.325=0.05

يتبػػيفهػػفالجػػداكؿالسػػابق أفجهيػػعفق ػراتإسػػتباى كحػػدةالبحػػثالعمهػػي(24فق ػرة)حققػػت

إرتباطاتدال هعدرج الهجاؿالذمتىتهيإليًعىدهستكلدنل أقؿهف .0.01

كيبقاانستباى فيصكرتًالىٍا ي يتككفهػف()24فقػرة،كبػذلؾتتػراكحالدرجػ الكميػ عمػااإلسػتباى 

فيصكرتٍاالىٍا ي بيف(120–24درج ) .

اما تـ حساب معامالت ادرتباط بيف درجة اؿ مجاؿ كالدرجة الالية لإلستبانة ،كالجدكؿ التػالي يبػيف

ذلؾ:

جدكؿ ( :)7يبيف إرتباطات درجات مجاقت إستبانة أداء كحدة البحث العلمي مع الدرجة الالية
معامؿ

المجاقت

ادرتباط

مستكل الدقلة

تعزيزثقاف البحثالعمهي 

0.972

دال عىد 0.01

تطكيرالك اي الهٍىي فيهجاؿالبحثالعمهي 

0.971

دال عىد 0.01

تسكيؽإدارةعهمي البحثالعمهي 

0.942

دال عىد 0.01

قيه (ر)الجدكلي (د.ح=)34عىدهستكلدنل ،0.325=0.05كعىدهستكلدنل  0.418=0.01

يتبػػيفهػػفالجػػدكؿالسػػابؽأفجهيػػعهجػػانتإسػػتباى كحػػدةالبحػػثالعمهػػيحققػػتإرتباطػػاتدال ػ هػػع

الدرج ػ الكمي ػ ل سػػتباى عىػػدهسػػتكلدنل ػ ،0.01ههػػايػػدلؿأيض ػانعمػػاأفاإلسػػتباى فػػيصػػكرتٍا

الىٍا ي تتسـبدرج عالي هفصدؽاإلتساؽالػدارمي.كهػاي ػيرذلػؾإلػاأفجهيػعفقػراتكهجػانت

اإلستباى ت ترؾفيقياسهؤ راتكحدةالبحثالعمهيلدلأفرادالعيى  .
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ثبات إستبانة كحدة البحث العلمي:

أ .ثبات التجزئة النافية:

قػػاـالباحػػثبحسػػابهعاهػػؿاإلرتبػػاطبػػيفهجهػ ػػكعدرجػػاتال ق ػراتال ردي ػ كهجهػػكعدرجػػات

ال قراتالزكجي لكؿبعد،ثـإستردهتهعادل سبيرهاف-براكفلتعديؿطكؿالبعد،لألبعادزكجيػ عػدد

ال قرات(الىص يفهتساكييف)،كالجدكؿالتالييبيفذلؾ:

جدكؿ ( :)8يبيف قيـ الثبات بإستخداـ التجزئة النافية دستبانة أداء كحدة البحث العلمي
الرقـ

عدد

أبعاد ادستبانة

معامؿ

معامؿ

مستكل الدقلة

الفقرات

ادرتباط

الثبات

1

تعزيز ثقافة البحث العلمي

8

0.717

0.835

دال عىد0.01

2

تطكير الافاية المينية في مجاؿ البحث العلمي

8

0.814

0,898

دال عىد0.01

3

تسكيؽ إدارة عملية البحث العلمي

8

  0.850  0.738دال عىد0.01

5

الدرجة الالية

 24

  0.928  0.866دال عىد0.01

يتبيفهػفالجػدكؿالسػابؽأفهعػاه تالثبػاتتراكحػتبػيف(،)0.928–0.835كٌػيدالػ 
عىدهستكل،0.01ههاي يرإلاأفاإلستباى يتسـبدرج جيدةهفالثبات .

ب .ثبات ادستبانة باستخداـ معادلة ألفا اركنباخ:

ت ػػـتق ػػديرثب ػػاتاإلس ػػتباى بحس ػػابهعاه ػػؿأل ػػاكركىب ػػاخل قػ ػراتاإلس ػػتباى بهجانت ػػًكدرجت ػػًالكميػ ػ ،
كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :

جدكؿ ( :)9يبيف معامالت الثبات لمجاقت إستبانة أداء كحدة البحث العلمي بإستخداـ معامؿ ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مجاقت ادستبياف
تعزيز ثقافة البحث العلمي

8

0.905

تطكير الافاية المينية في مجاؿ البحث العلمي

8

 0.933

تسكيؽ إدارة عملية البحث العلمي

8

0.913

الدرجة الالية

 24

 0.969

 يتضدهفالجدكؿالسابؽأفقيـأل اتقعبيف()0.969–0.905كٌيهرت ع ،كتدلؿعما
أفانستباى تتسـبدرج عالي هفالثباتت يبهتطمباتتطبيؽاإلستباى عماأفرادالعيى  .

ههاسبؽإتضدلمباحثأفإستباى أداءكحدةالبحثالعمهيهكضكعالدراس تتسـبدرج عالي هف
الصدؽكالثباتنتعززالىتا التيسيتـجهعٍالمحصكؿعماالىتا الىٍا ي لمدراس  .
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 .2إستبانة مؤشرات التنمية المستدامة :إعداد (الباحث)
بعداإلط ععمااألطرالىظري كالد ارسػاتالسػابق ،فقػدقػاـالباحػثبإعػدادإسػتباى هؤ ػرات

التىهي الهستداه ،كالتيتككىتهف()32فقرةهكزع عماأربع هجانت،كالجدكؿالتالييبيفتكزيػع
ال قراتعماالهجانت :

جدكؿ ( :)10تكزيع الفقرات على مجاقت إستبانة مؤشرات التنمية المستدامة
مجاقت ادستبياف

عدد الفقرات

المؤشرات ادقتاادية

8

المؤشرات ادجتماعية

8

المؤشرات البيئية

8

المؤشرات اددارية (المؤسسية)

8

ادستبانة ااؿ

 32

كت ػػتـاإلس ػػتجاب عم ػػافقػ ػراتاإلس ػػتباى كفقػ ػانلت ػػدرجليك ػػرتالرهاس ػػي(كبيػ ػرةج ػػدان–كبيػ ػرة–

هتكسػ ػػط –قميم ػ ػ –قميم ػ ػ جػ ػػدان)كتصػ ػػحدعمػ ػػاالت ػ ػكاليبالػ ػػدرجات(،)1-2–3–4–5كجهيػ ػػع
ال قراتإيجابي التصحيد .

كيػػتـإحتسػػابدرج ػ اله حػػكصعمػػااإلسػػتباى بجهػػعدرجاتػػًعمػػاكػػؿهجػػاؿكجهػػعدرجاتػػً

عم ػػاجهي ػػعالهج ػػانتلحس ػػابالدرجػ ػ الكميػ ػ لمتىهيػ ػ الهس ػػتداه ،كتتػ ػراكحالدرجػ ػ ب ػػيف(160–32

درج )،كتعبرالدرج الهىر ض عفتدىيهؤ ػ ارتالتىهيػ الهسػتداه فيهػاتعبػرالدرجػ الهرت عػ عػف

درج عالي لهؤ راتالتىهي الهستداه  .

ادؽ كثبات إستبانة مؤشرات التنمية المستدامة:
أ .ادؽ المحاميف:

لمتأكدهفصدؽأداةالدراس هفرػ ؿصػدؽالهحكهػيف،قػاـالباحػثبعػرضالصػكرةاألكليػ 

لإلسػػتباى عمػػاعػػددهػػفالهحكهػػيفهػفاألسػػاتذةالهرتصػػيف(همحػػؽرقػػـ،)2كذلػػؾبٍػػدؼهعرف ػ 
آ ار ٍـكه حظاتٍـكهقترحاتٍـحكؿهجانتاإلستباى كفقراتٍاكهدلكضػكحٍا،كترابطٍػا،كهػدل
تحقيقٍػػاألٌػػداؼالد ارسػ ،كتػػـت ريػ اله حظػػاتالتػػيأبػػداٌاالهحكهػػكفكفػػيضػػك ٍاقػػاـالباحػػث

بإعػػادةصػػيا بعػػضال ق ػراتكحػػذؼكاض ػاف بعػػضال ق ػرات،كأصػػبحتاإلسػػتباى فػػيصػػكرتٍا
الىٍا ي تتككفهف()32فقرة .


ب .اػدؽ اد تساؽ الداخلي:
لحسابالصدؽقاـالباحثبحسابهعاه تاإلرتباطبيفدرج كؿفقرةكدرج الهجاؿالػذم

تىتهيإليً،كالجداكؿالتالي تبيفذلؾ :
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جدكؿ ( :)11إرتباط درجة اؿ فقرة مف فق ارت مجاؿ (المؤشرات ادقتاادية) مع الدرجة
الالية للمجاؿ

معامؿ

مستكل

رقـ

ادرتباط

الدقلة

1

كجكدبدا ؿلحؿاإل كالياتالهتعمق بالترمؼاإلقتصادم .

0.863

دال عىد0.01

2

كضكحالهحافظ عماالهيايكالىباتكالهكاردالكراثي (الحيكاىات) .

0.773

دال عىد0.01

3

كضكحالع ق فيالهيزافالتجارملمسمعكالردهات .

0.896

دال عىد0.01

4

الكعيبحجـالهساعداتاإلىها ي الهقده لمهجتهع .

0.861

دال عىد0.01

5

الكعيبتر يدإستٍ ؾهصادرالطاق  .

0.823

دال عىد0.01

6

ربطهررجاتالتعميـبالعا داإلقتصادم(سكؽالعهؿ) .

0.842

دال عىد0.01

7

كضكحأٌهي األستىادعماالهىت الهحميأكثرهفالهستكرد .

0.835

دال عىد0.01

8

كضكحالحداألدىالألجكر .

0.712

دال عىد0.01

الفقرة

فقرات المجاؿ األكؿ (المؤشرات ادقتاادية)

قيه (ر)الجدكلي (د.ح=)34عىدهستكلدنل ،0.325=0.05كعىدهستكلدنل  0.418=0.01

جدكؿ ( :)12إرتباط درجة اؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (المؤشرات ادجتماعية) مع الدرجة الالية
للمجاؿ

معامؿ

مستكل

رقـ

ادرتباط

الدقلة

1

تكفرالتعميـبكؿهستكياتً .

0.828

دال عىد0.01

2

كضكحهستكلاله ارك فيإتراذالقرارعماالصعيدالهجتهعي .

0.736

دال عىد0.01

3

ى رالكعيالصحيلألهراضالهعدي  .

0.888

دال عىد0.01

4

الكعيبالحؽفيتكفيرالردهات(هاء،كٍرباء،صرؼصحي) .

0.760

دال عىد0.01

5

الكعيبتككيفالع قاتالطيب (الزكاجك يري) .

0.888

دال عىد0.01

6

الكعيفيالع ق بيفهعدؿالدرؿكرصكب األىجاب .

0.858

دال عىد0.01

7

اله ارك فيالحراؾاإلجتهاعيىحكالتغيير .

0.915

دال عىد0.01

0.810

دال عىد0.01

الفقرة

8

فقرات المجاؿ الثاني (المؤشرات ادجتماعية)

إستثهار القدرات البحثي لدل أفراد الهجتهع البحثي في هكاجٍ التحديات
األكاديهي لمهىاٌ الهدرسي  .

قيه (ر)الجدكلي (د.ح=)34عىدهستكلدنل ،0.325=0.05كعىدهستكلدنل  0.418=0.01
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جدكؿ (:)13إرتباط درجة اؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (المؤشرات البيئية) مع الدرجة الالية للمجاؿ
رقـ

فقرات المجاؿ الثالث (المؤشرات البيئية)

الفقرة
1

معامؿ

مستكل

ادرتباط

الدقلة

الكعيبالهحافظ عماهساح األراضيالرضراء(الصالح لمزراع )  0.849

دال عىد0.01

0.849

دال عىد0.01

3

الكعيبأثرالتمكثعماالصح العاه  .

0.898

دال عىد0.01

4

اإلدراؾبأفالكقاي ريرهفالع ج .

0.734

دال عىد0.01

5

العمـبأسباباألىحباسالحرارمكتأثيريعمااألهطار .

0.861

دال عىد0.01

6

كضكحأسسسميه لمترطيطلمتعميـالبي يالهستداـ .

0.795

دال عىد0.01

7

تحقؽالكفاؽبيفالتىهي كالبي  .

0.888

دال عىد0.01

8

إهت ؾاألفرادكالهٍاراتالهحافظ عماالبي  .

0.847

دال عىد0.01

2

الح اظعماالبي (التر يدفيإسترداـالهبيداتكاألسهدةالكيهاكي 
.

قيه (ر)الجدكلي (د.ح=)34عىدهستكلدنل ،0.325=0.05كعىدهستكلدنل  0.418=0.01

جدكؿ (:)14إرتباط درجة اؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (المؤشرات اددارية (المؤسسية)) مع الدرجة
الالية للمجاؿ

معامؿ

مستكل

رقـ

ادرتباط

الدقلة

1

كجكداستراتيجي كطىي لمتىهي الهستداه  .

0.761

دال عىد0.01

2

هعرف هستكلاألى اؽعماالبحثكالتطكير .

0.771

دال عىد0.01

3

الكعيبانت اقياتالدكلي الهصدؽعميٍا .

0.814

دال عىد0.01

4

ال افي كالهسأل فيالهؤسساتالعاه  .

0.911

دال عىد0.01

5

كضكحالٍيكؿالتىظيهيلمهؤسساتالعاه كالراص  .

0.891

دال عىد0.01

6

سٍكل الحصكؿعماالهعمكهاتكالبياىاتالهرتبط بأداءالهؤسسات .

0.827

دال عىد0.01

7

الحؽفيالك ؼعفال ساداإلدارمفيالهؤسساتالعاه  .

0.796

دال عىد0.01

8

كضكحرؤي كهسأل كؿهفالهؤسساتالردهي  .

0.907

دال عىد0.01

الفقرة

فقرات المجاؿ الرابع (المؤشرات اددارية (المؤسسية))

قيه (ر)الجدكلي (د.ح=)34عىدهستكلدنل ،0.325=0.05كعىدهستكلدنل  0.418=0.01

يتبيفهفالجداكؿالسابق أفجهيعفقراتانستباى (32فقرة)حققػتدرجػاتإرتبػاطدالػ هػع
درج الهجاؿالذمتىتهيإليًعىدهستكلدنل  .0.01

كيبقااإلستباى فيصكرتًالىٍا ي يتككفهػف()32فقػرة،كبػذلؾتتػراكحالدرجػ الكميػ عمػااإلسػتباى 

فيصكرتًالىٍا ي بيف(160–32درج ) .

اما تـ حساب معامالت اد رتباط بيف درجة اؿ مجاؿ كالدرجة الالية ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدكؿ (:)15يبيف إرتباطات درجات مجاقت إستبانة مؤشرات التنمية المستدامة مع الدرجة الالية
معامؿ

المجاقت

ادرتباط

مستكل الدقلة

المؤشرات اققتاادية

0.932

دال عىد 0.01

المؤشرات اقجتماعية

0.928

دال عىد 0.01

المؤشرات البيئية

0.964

دال عىد 0.01

المؤشرات اددارية (المؤسسية)

0.929

دال عىد 0.01

قيه (ر)الجدكلي (د.ح=)34عىدهستكلدنل ،0.325=0.05كعىدهستكلدنل  0.418=0.01

يتبيفهفالجدكؿالسابؽأفجهيعالهجانتحققتإرتباطاتدال هعالدرج الكمي لإلسػتباى 
عىػدهسػػتكلدنلػ ،0.01ههػػايػػدلؿأيضػانعمػػاأفاإلسػػتباى فػيصػػكرتٍاالىٍا يػ تتسػـبدرجػ عاليػ 

هفصدؽاإلتساؽالدارمي.كهاي يرذلؾإلاأفجهيعفقػراتكهجػانتاإلسػتباى ت ػترؾفػيقيػاس
هؤ راتالتىهي الهستداه لدلأفرادالعيى  .

ثبات إستبانة مؤشرات التنمية المستدامة:

أ .بإستخداـ التجزئة النافية:

قػػاـالباحػػثبحسػػابهعاهػػؿاإلرتبػػاطبػػيفهجهػ ػػكعدرجػػاتال ق ػراتال ردي ػ كهجهػػكعدرجػػات

ال قراتالزكجي لكؿبعد،ثـإستردهتهعادل سبيرهاف-براكفلتعديؿطكؿالبعد،لألبعادزكجيػ عػدد
ال قرات(الىص يفهتساكييف)،كالجدكؿالتالييبيفذلؾ:

جدكؿ ( :)16يبيف قيـ الثبات بإستخداـ التجزئة النافية دستبانة مؤشرات التنمية المستدامة
أبعاد ادستبانة

الرقـ

عدد

معامؿ

معامؿ

مستكل الدقلة

الفقرات

ادرتباط

الثبات

1

المؤشرات اققتاادية

8

0.844

0.915

دال عىد0.01

2

المؤشرات اقجتماعية

8

0.862

0,926

دال عىد0.01

3

المؤشرات البيئية

8

 0.785

 0.879

دال عىد0.01

4

المؤشرات اددارية (المؤسسية)

8

 0.847

 0.917

دال عىد0.01

5

الدرجة الالية

 32

 0.923

 0.960

دال عىد0.01

يتبيفهػفالجػدكؿالسػابؽأفهعػاه تالثبػاتتراكحػتبػيف(،)0.960–0.879كٌػيدالػ 

عىدهستكلدنل (،)0.01ههاي يرإلاأفاإلستباى تتسـبدرج عالي هفالثبات .


ب .بإستخداـ معادلة ألفا اركنباخ:

تػػـتقػػديرثبػػاتاإلسػػتباى بحسػػابهعاهػػؿأل ػػاكركىبػػاخل ق ػراتاإلسػػتباى بهجانتٍ ػا،كالجػػدكؿ

التالييبيفذلؾ :
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جدكؿ ( :)17يبيف معامالت الثبات لمجاقت إستبانة مؤشرات التنمية المستدامة بإستخداـ معامؿ ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مجاقت ادستبياف
المؤشرات ادقتاادية

8

0.932

المؤشرات ادجتماعية

8

 0.937

المؤشرات البيئية

8

0.939

المؤشرات اددارية (المؤسسية)

8

0.937

الدرجة الالية

32

0.979

يتضدهفالجدكؿالسابؽأفقيـأل اتقعبػيف()0.979–0.932كٌػيقػيـهرت عػ ،كتػدلؿ
عماأفاإلستباى تتسـبدرج عالي هفالثباتت يبهتطمباتتطبيؽاإلستباى عماأفرادالعيى  .

ههػػاسػػبؽإتضػػدلمباحػػثأفإسػػتباى هؤ ػراتالتىهيػ الهسػػتداه هكضػػكعالد ارسػ تتسػػـبدرجػ 

عالي هفالصدؽكالثباتنتعززالىتا التيسيتـجهعٍالمحصكؿعماالىتا الىٍا ي لمدراس  .

خامسان :الخطكات ادجرائية:

 .1تكجًالباحثإلاعهادةكمي التربي بجاهع األزٌرلطمبكتابتسٍيؿهٍه .
 .2تكجًالباحثإلالمجاهعاتلمهكافق عماالتطبيؽ.

 .3قاـالباحثبتطبيؽأدكاتالدراس عماأفرادالعيى ال عمي .

 .4بعداإلىتٍاءهفالتطبيؽقاـالباحثبت ري البياىاتكهعالجتٍابإسترداـاألساليباإلحصػا ي 
الهىاسب بٍدؼالحصكؿعماالىتا الهتعمق ب ركضالدراس .

 .5قاـالباحثبت سيرالىتا التيتكصمتإليٍاالدراس .

 .6قاـالباحثبتقديـبعضالتكصياتكالهقترحاتفيضكءىتا الدراس .

سادسان :األساليب ادحاائية :

تـإسترداـبرىاه الرزـاإلحصا ي لمعمكـاإلجتهاعيػ SPSS-20لت ريػ البياىػاتكتصػ يتٍا

كتصحيحٍاكهعالجتٍاكهايمي :

أ -األساليب ادحاائية المستخدمة في التحقؽ مف ادؽ كثبات األدكات:
 هعاهػ ػػؿإرتبػػػاطبيرسػػػكف:لمتحقػ ػػؽهػػػفصػػػدؽاإلتس ػ ػاؽال ػػدارميلإلس ػػتبياف،كلثبػ ػػاتالتجز ػ ػ الىص ي ،هفر ؿقياسدرج اإلرتباط .

 هعادل سبيرهافبراكف،كهعادل جتهاف:لتعديؿطكؿاإلستباى فيثباتالتجز الىص ي  . هعادل أل اكركىباخ(:)Cronbach's Alphaلقياسالثبات.
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ب -األساليب ادحاائية المستخدمة في ادجابة عف أسئلة الدراسة كالتحقؽ مف فركضيا:
 الهتكسطاتالحسابي كاإلىحرافاتالهعياري كالكزفالىسبي. -هعاهؿإرتباطبيرسكفلمك ؼعفالع ق بيفالهتغيرات.

 إرتبار"ت"T-Testلمك ؼعفدنل ال ػركؽبػيفهتكسػطاتدرجػاتعيىتػيفهسػتقمتيفهػفالبياىات.

 تحميػؿالتبػايفاألحػادم()One Way ANOVAلمك ػؼعػفدنلػ ال ػركؽبػيفهتكسػطاتدرجػػاتأكثػػرهػػفعيىتػػيفهسػػتقمتيف،كإرتبػػار ػػي يً()Scheffeلمك ػػؼعػػفإتجػػايال ػػركؽ
الىاتج عفتحميؿالتبايفاألحادم .
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الفصن اخلاوض
 .1تًهيذ

ٌتـــــائـج الدراشـــــة

 .2اننتائج انًتعهقت بانسإال األول.
 .3اننتائج انًتعهقت بانسإال انخاني.
 .4اننتائج انًتعهقت بانسإال انخانج.
 .5اننتائج انًتعهقت بانسإال انرابع.
 .6اننتائج انًتعهقت بانسإال انخايس.
 .7انتىصياث.
 .8انًقترحاث.

الفاؿ الخامس
نتائػج الدراسػة

تمييد:
يتضػػهفٌػػذاال صػػؿالىتػػا التػػيتػػـالتكصػػؿإليٍػػافػػيٌػػذيالد ارسػ ،كذلػػؾبعػػداإلجابػ عػػف
األس ػ م كالتحقػػؽهػػفال رضػػياتبإسػػترداـاألسػػاليباإلحصػػا ي الهىاسػػب لكػػؿهىٍػػا،كهػػاتػػـت سػػير
كهىاق الىتا التييتـالتكصؿإليٍافيضكءاإلطارالىظرمكالدراساتالسابق  :

المحؾ المعتمد في الدراسة:

لتحديد الهحؾ الهعتهد في الدراس  ،فقد تـ تحديد طكؿ الر يا في هقياسليكرت الرهاسيهف

ر ؿ حساب الهدل بيف درجات الهقياس ()4=1-5كهف ثـ تقسيهً عما أكبرقيه في الهقياس

لمحصكؿ عما طكؿ الرمي أم ( )0.80=5/4كبعد ذلؾ تـ إضاف ٌذي القيه إلا أقؿ قيه في

الهقياس (بداي الهقياس كٌي كاحد صحيد( كذلؾ لتحديد الحد األعمالٍذي الرمي  ،كٌكذا أصبد طكؿ
الر يا كها ٌك هكضد في الجدكؿ التالي( :التهيهي )42:2004،

جدكؿ ( :)18يبيف محؾ الدراسة

طكؿ الخلية

الكزف النسبي

درجة التقدير

-1أقؿهف 1.8

هف-20أقؿهف %36

قميم جدان 

-1.8أقؿهف 2.6

هف–36أقؿهف %52

قميم 

–2.6أقؿهف 3.4

–52أقؿهف %68

هتكسط 

–3.4أقؿهف 4.2

–68أقؿهف %84

كبيرة 

–4.2أقؿهف 5

–84أقؿهف %100

كبيرةجدان 

كذلؾ للحاـ على نكع التقدير كدرجتو.
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نتائج تساؤقت الدراسة:
 .1نتائج السؤاؿ األكؿ:

يػػنص علػػى :امػػا درجػػة تقػػدير أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات الفلسػػطينية فػػي محافظػػات
فلسطيف الجنكبية لكاقع أداء كحدة البحث العلمي في كزارة التربية كالتعليـ العالي الفلسطينية؟

لإلجاب عفٌذاالسؤاؿتـإسترداـالهتكسطالحسابيكاألىحػراؼالهعيػارمكالػكزفالىسػبيألسػتجابات
أفرادالعيى عماإستباى كحدةالبحثالعمهيبهجانتًكدرجتًالكمي ،كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :
جدكؿ ( :)19المتكسط الحسابي كاد نحراؼ المعيارم كالكزف

النسبي دستجابات أفراد العينة على إستبانة كحدة البحث العلمي
مجاقت ادستبانة

عدد

المتكسط اد نحراؼ

الكزف

الترتيب

الدرجة

61.2

1

هتكسط 

2

هتكسط

3

هتكسط

الفقرات

الحسابي

8

24.47

5.74

8

23.83

6.66

59.6

تسكيؽ إدارة عملية البحث العلمي

8

21.65

5.64

54.1

الدرجة الالية لكحدة البحث العلمي

 24

69.95

16.89

58.3

تعزيز ثقافة البحث العلمي
تطكير الافاية المينية في مجاؿ البحث
العلمي

المعيارم النسبي %

هتكسط

يتضدهفالجدكؿالسابؽأفدرج التقػديرالكميػ لكاقػعأداءكحػدةالبحػثالعمهػيهػفكجٍػ ىظػر
أعضاءٌي التدريسيقععىدهستكلهتكسطبكزفىسبي(،)%58.3كيعزكالباحثذلؾإلا :

 -1أفٌىاؾإت اقان فيكجٍاتىظرأعضاءالٍي التدريسي فيالجاهعاتالث ثبضعؼ ك اي 
هستكل األداء لمكحدة في دعـ البحث العمهي بصكري الث ث (الهبا ر ك ير الهبا ر

كالرارجي) .

 -2إىعكاسات اإل ىقساـ السياسي كها آلت إليً الظركؼ الحياتي هف ت تت لمجٍكد كالق اررات
الداعه ألمى اط،حيثأىًأصبدٌىاؾجٍتيفهترصصتيففيٌذاالهجاؿفيكؿهف

( زة،راـاهلل)

 -3أفالكضعاإلقتصادمالصعبفيفمسطيف،كاألزه التيتعاىيهىٍاالك ازرةلٍاالتأثيرالقكم
عماضعؼدعـالبحثكاإلىتاجالعمهي.

كٌذا ها يت ؽ هع ها جاءت بً دراس بككهيش ( ،)2014كالطيب ( ،)2113كهف حيث

الهضهكفيت ؽهعدراس إعبياف( )2012كالعاجز،كحهاد( )2011كحمس( )2009فيتراجع
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دعـاله ؤسساتلمبحثالعمهي ،كهاأىٍاتت ؽفيإطارتكصياتدراس راضي( )2012فيحيف
ترتمؼهعدراس ك سيفكآرركف( )2012
كحسبترتبتهجانتإستباى كاقعأداءكحدةالبحثالعمهيكهايمي :

 ج ػػاءهج ػػاؿ(تعزي ػػزثقافػ ػ البح ػػثالعمه ػػي)ف ػػيأعم ػػاه ارت ػػبكح ػػدةالبح ػػثالعمه ػػيب ػػكزفىس ػػبي()%61.2كبدرج ػ هتكسػػط ،كر ػػـأىٍػػادرج ػ هتكسػػط إنأىٍػػاجػػاءتفػػيالهرتب ػ األكلػػالعػػدة
أسػػباب،أٌهٍػػاأفعهمي ػ تعزيػػزالثقاف ػ تػػأتيفػػيإطػػاررط ػ الػػك ازرةكأٌػػدافٍاكتكجٍاتٍػػافػػيظػػؿ

الػػدعكةالعالهيػ تجػػايتكظي ػػً،كنتحتػػاجإلػػاذلػػؾالػػدعـالهػػادمالكبيػػر،كلعػػؿه ػػركعتعزيػػزٌػػذي

الثقاف قددرؿحيزالتى يذهفر ؿعهؿالكحدةر ؿالعاـالدراسي2016/2015كحتػااةف
راص فيالهدارسالثاىكي .

 ثػػـجػػاءهجػػاؿ(تطػػكيرالك اي ػ الهٍىي ػ فػػيهجػػاؿالبحػػثالعمهػػي)فػػيالهرتب ػ الثاىي ػ بػػكزفىسػػبي()%59.6كبدرجػ هتكسػػط ،كقػػدجػػاءفػػيالهرتب ػ الثاىيػ كإجابػ هىطقيػ ،حيػػثإفٌػػذاالهجػػاؿ
يدرؿفيإطارالتعاكفبيفالكحدةكالجاهعات،أكالهراكزذاتانٌتهاـاله ترؾ.

 كأري ػ ػ انرجػ ػػاءهجػ ػػاؿ(تسػ ػػكيؽإدارةعهمي ػ ػ البحػ ػػثالعمهػ ػػي)فػ ػػيالهرتب ػ ػ األري ػ ػرة ،كبػ ػػكزفىسػ ػػبي()%54.1كبدرج هتكسط ،كيعزلالسببفيذلؾإلا:

 -1قم الهيزاىي الهرصص لدعـالبحثالعمهي،كاعتهاداله ركعاتالبحثي عمابعضالدعـ
الرارجيفقطفيتسديدى قاتأى ط البحثالعمهي.

كالدعـ
 -2قم تكجً دعـ الدكؿ الهاىح لدعـ البحث العمهي ،حيث يكجً التهكيؿ الحككهي 
الراصلدعـالبراه التىهكي كبراه اإلعهاركرصكصانبعدالحربالثاىي عما زة.

 -3ىدرة تسكيؽكاستثهارىتا البحكثفيالجاهعات،ىظ انرلحساسي بعضالهكضكعاتاألكثر
جدنكاحتياجاعماسمـاألكلكيات.


 -4إرت اع تكاليؼ اإلهكاىات الهادي لتطبيؽ ىتا البحكث العمهي كتسكيؽ ىتا جٍا ،كضعؼ
القا هيفعماالكحدةفيٌذاالهجاؿ.

 -5الكضعالسياسيالذمت ٍديهحافظات زةفيال ترةاألريرة.

 -6الحصػػاراله ػػركضعمػػاقطػػاع ػزةفػػيالسػػىكاتاألري ػرةههػػاتسػػببفػػيهىػػعالتكاصػػؿبػػيف
الباحثيفكالرارج.

 -7ضعؼك اءةاألبحاثكهكاضيعٍاالهقده لمسكؽالرارجي،كاقتصارى اطٍاعماالهحمي .
 -8عدـكجكدىظاـيتعمؽبجمبتهكيؿرارجيهفر ؿى اطاتالكحدة .
كٌ ػػذاه ػػايت ػػؽه ػػعه ػػاج ػػاءتب ػػًد ارسػ ػ (الهجي ػػدؿك ػػهاس،)2010،األس ػػهرم(،)2010

كالجرجاكمكحهاد(،)2005حمس(،)2009كيرتمؼهعدراس جمهبك،كفرجاهلل( )2011
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كالجداكؿ التالية تكضح مظاىر مجاقت إستبانة كحدة البحث العلمي على التكالي:

أكق /مجاؿ تعزيز ثقافة البحث العلمي

جدكؿ ( :)20المتكسط الحسابي كاد نحراؼ المعيارم كالكزف

النسبي دستجابات أفراد العينة على فقرات مجاؿ تعزيز ثقافة البحث العلمي
ـ

المتكسط اد نحراؼ الكزف النسبي

الترتيب

الدرجة

فقرات مجاؿ تعزيز ثقافة البحث العلمي

3.32

0.90

66.3

1

هتكسط 

3.21

0.98

64.1

2

هتكسط 

 8تر دالباحثيفالجددإلاكي ي الحصكؿعماهىدبحثي 3.20  .

1.02

64.0

3

هتكسط 

3.12

1.07

62.3

4

هتكسط 

3.03

0.92

60.6

5

هتكسط 

2.93

0.85

58.6

6

هتكسط 

 3تكجًالباحثيفلمبحكثالتيتٍدؼلتحقيؽالتىهي  .

2.86

0.83

57.1

7

هتكسط 

 7تصدرى راتدكري راص بالىتاجاتالعمهي  .

2.81

0.98

56.3

8

هتكسط 

الحسابي المعيارم

تدعـ تكجٍات الهؤسسات التعميهي ىحك البحث العمهي

1

(الهدارسكالجاهعات) .
تعمف عف هسابقات بحثي في الهؤسسات التعميهي 

5

(الهدارس،الجاهعات) .

4

تدعـ إجراء البحكث اله ترك بيف أعضاء ٌي التدريس
بالجاهعاتالهرتم  .
تربط الجاهعات كالهدارس بهؤسسات بحثي ذات اإلٌتهاـ

2

اله ترؾ .

6

تى ر الكعي لدل هؤسسات القطاع الراص كالعاـ بأٌهي 
ىتا البحثالعمهي .

%



يتضػػدهػػفالجػػدكؿالسػػابؽأفهظػػاٌرهجػػاؿتعزيػػزثقاف ػ البحػػثالعمهػػيهػػفاسػػتباى أداءكحػػدة
البحػػثالعمهػػيهػػفكجٍ ػ ىظػػرأعضػػاءٌي ػ التػػدريستراكحػػتبػػيف()%66.3–56.3كبػػدرجات
هتكسط ،كجاءتأعماال قراتكهايمي :

 ج ػ ػػاءتال قػ ػ ػرةرق ػ ػػـ"1ت ػ ػػدعـتكجٍ ػ ػػاتالهؤسس ػ ػػاتالتعميهيػ ػ ػ ىح ػ ػػكالبح ػ ػػثالعمه ػ ػػي(اله ػ ػػدارسكالجاهعات)"فيأعماهراتبتعزيزثقاف البحثالعمهيبكزفىسبي(.)%66.3

 ثـال قرةرقـ"5تعمفعفهسابقاتبحثي فيالهؤسساتالتعميهيػ (الهػدارس،الجاهعػات)"بػكزفىسبي(.)%64.1

كيعزلالسببفيذلؾإلا :

 إدراؾك ازرةالتربي كالتعميـألٌهي ى رثقاف البحثالعمهيدارؿكرارجالهؤسساتالتربكي ،
بإعتبارٌاالطريؽىحكتجكيدهررجاتًهستقب .

 إصدارهجهكع هفالى راتالدكري فيى رثقاف البحثالعمهي،هثؿ(:دليؿالبحثالعمهي،
أر قياتالبحثالعمهي،كأكلكياتالبحثالعمهي)كتعهيهٍاعماالهدارسكالجاهعات.
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 ترصيص الك ازرةجزءهف ى اطاتٍاكالدعـالهمحكظ لبعض هسابقاتالبحثالعمهي ،كاإل راؼ
عميٍاباجتهاعاتدكري هععهداءالبحثالعمهيفيالجاهعاتهحؿالدراس ك يرٌا.

فيحيفكاىتأدىاال قراتكهايمي :

 ال ق ػرةرقػػـ"7تصػػدرى ػراتدكري ػ راص ػ بالىتاجػػاتالعمهي ػ "فػػيأدىػػااله ارتػػببػػكزفىسػػبي(.)%56.3

 -ثـال قرةرقـ"3تكجًالباحثيفلمبحكثالتيتٍدؼلتحقيؽالتىهي "بكزفىسبي(.)%57.1

كيعزلالسببفيذلؾإلات تتجٍكدانىتاجالعمهيفيالجاهعات،كعدـكجكدصيغ هكحدةتربط

الهعمكهاتكاألبحاثبقاعدةبياىاتكاحدة،إضاف إلاأىًنيهكفالزاـالجاهعاتبرريط بحثي في

ظؿانىقساـالسياسي.إضاف إلاقم اإلهكاىاتالهادي لمجاهعاتال مسطيىي التيتحكؿدكفتكجيً
تكصياتالدراساتكالبحكث ،كصعكب تطبيؽبعضتكصياتالبحكثكالدراساتفيالهجتهع

ال مسطيىي .

،كح كة()2011
كٌذاهايت ؽهعهاجاءتبًدراس الٍهص( )2015

جدكؿ ( :)21المتكسط الحسابي كاد نحراؼ المعيارم كالكزف النسبي

دستجابات أفراد العينة على فقرات مجاؿ تطكير الافاية المينية في مجاؿ البحث العلمي
ـ

  4ت رؾالباحثيففيعهمي التحكيـكاأل راؼالعمهي .

3.20

1.06

64.0

1

هتكسط 

 3تضعهعاييرهكضكعي لمبحكثالعمهي كعهمي البحث .

3.13

0.99

62.6

2

هتكسط 

 5تعقد(هؤثرات)أياـ(دراسي )عمهي بٍدؼتطكيراإلىتاجالعمهي3.10  .

1.09

62.1

3

هتكسط 

 8ت جعالهؤسساتالتعميهي عماتبادؿالربراتالبحثي  .

3.03

1.06

60.7

4

هتكسط 

 1تكفرطريؽبحثي ترتصبه ك تالهجتهعكدليؿلمباحثيف .

2.94

0.94

58.9

5

هتكسط 

 7ت رؼعماهساقاتالبحثالعمهيلمهراحؿالتعميهي الهرتم  .

2.89

1.11

57.8

6

هتكسط 

2.88

0.96

57.5

7

هتكسط 

2.66

1.01

53.1

8

هتكسط 

2
6

فقرات مجاؿ تطكير الافاية المينية في مجاؿ البحث العلمي

المتكسط اد نحراؼ الكزف النسبي

الترتيب

الدرجة

تسٍـ في تكفير براه تدريبي لمباحثيف الجدد في الهدارس

كالجاهعات .

تكفر الدعـ الهالي لتطكير الك ايات الهٍىي في هجاؿ البحث
العمهي .

الحسابي المعيارم

%

يتضدهفالجػدكؿالسػابؽأفهظػاٌرهجػاؿتطػكيرالك ايػ الهٍىيػ فػيهجػاؿالبحػثالعمهػيهػف
كجٍ ىظرأعضاءٌي التدريستتراكحبيف(،)%64–53.1كجاءتأعماال قراتكهايمي :

 جػػاءتال ق ػرةرقػػـ"4ت ػ ػرؾالب ػػاحثيففػػيعهمي ػ التحكػػيـكاإل ػػراؼالعمهػػي"فػػيأعمػػاه ارت ػػبتطكيرالك اي الهٍىي فيهجاؿالبحثالعمهيبكزفىسبي()%64كبدرج هتكسط .
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 ثـال قرةرقـ"3تضعهعاييرهكضكعي لمبحكثالعمهي كعهمي البحث"بكزفىسػبي()%62.6كبدرج هتكسط .

كيعػػزلالسػػببفػػيذلػػؾإلػػاأفهثػػؿٌػػذيالهٍػػاـتكػػكفضػػهفإطػػاراالتىسػػيؽبػػيفالجاهعػػات،

ككذلؾتعزيزدكرالكحدة،ككذلؾفيإطارالتعاكففيعهمياتالتحكيـكالى ركاإل ػراؼعمػارسػا ؿ

الهاجستير،كهػاأفكػؿجاهعػ هػفالجاهعػاتالػث ثتهتمػؾهجمػ عمهيػ هحكهػ أكأكثػرراصػ بٍػا
هثؿ(:هجم الجاهع لمعمكـاإلس هي ،كهجم الجاهع لمبحكثاإلىسػاىي ،كهجمػ الجاهعػ انقتصػادي 
كاإلداري ػ ،كهجمػ ػ الجاهعػ ػ لمعم ػػكـالتربكيػ ػ كالى س ػػي كهجمػ ػ الجاهعػ ػ لمعم ػػكـالطبيعيػ ػ كالٍىدس ػػي )ف ػػي
الجاهع اإلس هي ،كهجم األزٌػرسمسػم العمػكـالطبيعيػ كسمسػ العمػكـاإلىسػاىي فػيجاهعػ األزٌػر،
كهجمػ ػ جاهعػ ػ األقص ػػا،الت ػػيتض ػػـع ػػدديفأح ػػدٌهالمعم ػػكـالطبيعيػ ػ كالتطبيقيػ ػ كالث ػػاىيلمد ارس ػػات

اإلىساىي كالعمكـالتربكي فيجاهع األقصا.ككػذلؾقمػ إدراؾالقػا هيفعمػاالكحػدةألٌهيػ الهجتهػع
ػي،كاقتصػارالعهػؿعمػاصػيا سياسػاتأكلكيػاتالبحػث
فيصػيا سياسػاتأكلكيػاتالبحػثالعمه 

العمهي .

كٌذاهاأكدتًدراس كؿهفاعبياف( ،)2012ارضػي(،)2012ك سػيفكآرػركف(،)2012

كيرتمؼهعدراس العهايرةكالسرابي()2008هفحيثال راك فيعهمي البحثكادارةالبحث.

فيحيفكاىتأدىاال قراتكهايمي :

 ال ق ػرةرقػػـ"6تػػكفرالػػدعـالهػػاليلتطػػكيرالك ايػػاتالهٍىي ػ فػػيهجػػاؿالبحػػثالعمهػػي"فػػيأدىػػاالهراتببكزفىسبي(.)%53.1

 ثػػـال ق ػرةرقػػـ"2تسػػٍـفػػيتػػكفيربػراه تدريبي ػ لمبػػاحثيفالجػػددفػػيالهػػدارسكالجاهعػػات"بػػكزفىسبي(.)%57.5

كيعزلالسببفيذلؾإلاإكت اءالكحدة بكجكدهركزالبحثالعمهياله رؼعمااألى ط 

البحثي لترصصاتالجاهع الهرتم  ،كقم التهكيؿال زـلتى يذعدةهراكزبحثي هترصص ،ككذلؾ
اعتهادالكحدةفيالدعـ عماهيزاىي الك ازرةالذميكجًفيالهرحم الحالي لبراه التىهكي كبراه 
كعدـ ترصيص تهكيؿ البحث العمهي ضهف برىاه راص هى صؿ عف براه التهكيؿ
اإلعهار ،

األررل .كٌذا ها يت ؽ هع ها جاءت بً دراس حمس ( ،)2009كدراس اعبياف ( ،)2012كراضي

(،)2012كدراس العاجز،كحهاد( )2011
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جدكؿ ( :)22المتكسط الحسابي كاد نحراؼ المعيارم كالكزف النسبي

دستجابات أفراد العينة على فقرات مجاؿ تسكيؽ إدارة عملية البحث العلمي
ـ

المتكسط اد نحراؼ الكزف النسبي

الترتيب

الدرجة

 3ت جيعالك اءاتالعمهي دارؿالهجتهعالبحثيعماالى ر .

2.88

0.97

57.5

1

هتكسط 

 2تصدرى راتتعري ي ألكعي الى رالهرتم  .

2.81

0.95

56.3

2

هتكسط 

2.74

0.87

54.8

3

هتكسط 

2.72

0.89

54.5

4

هتكسط 

 7تكفرالردهاتالحاسكبي التيتسٍـفيى راألبحاثالعمهي 2.72  .

0.93

54.5

5

هتكسط 

  4تكجًحرك التأليؼكالترجه لمهؤل اتذاتاألٌهي لمهجتهع .

2.67

0.83

53.4

6

هتكسط 

 1تعرضىتا البحكثعماالقطاعالراصبٍدؼدعهٍا .

2.58

0.90

51.6

7

ضعي 

 8تكفيرقىكاتتهكيمي لدعـى راألبحاثاإلبداعي  .

2.52

0.90

50.5

8

ضعي 

5
6

فقرات مجاؿ تسكيؽ إدارة عملية البحث العلمي

الحسابي المعيارم

ت جع الهؤسسات التعميهي عما تبادؿ الربرات البحثي في
هجاؿالتسكيؽ .
تربط الهؤسسات الهحمي بالهؤسسات الدكلي لتسٍيؿ عهمي 
الى ركالتسكيؽلمبحثالعمهي .

%

يتضدهفالجدكؿالسابؽأفهظاٌرهجاؿتسكيؽإدارةعهمي البحثالعمهيهفكجٍ ىظػر

أعضاءٌي التدريسبيف()%57.5–50.5بيفدرج هتكسط كضعي  .

جاءتأعماال قراتكهايمي  :

 جاءتال قرةرقـ"3ت جيعالك اءاتالعمهي دارؿالهجتهعالبحثيعماالى ر"فيأعمػاه ارتػبتسكيؽإدارةعهمي البحثالعمهيبكزفىسبي()%57.5كبدرج هتكسط .

 ثـال قرةرقػـ"2تصػدرى ػراتتعري يػ ألكعيػ الى ػرالهرتم ػ "بػكزفىسػبي()%56.3كبدرجػ هتكسط .

كيعزلالسببفيذلؾإلارسال الكحدةالتيتتمرصفػيتعظػيـأٌهيػ البحػث العمهػي ككىػً

هػف الكسػا ؿ الهٍهػ فػيتطػكير ك ػاءة أداء أعضػاء الٍي ػ التدريسػي ككىٍػا تسػٍـ فػي قيػاـ التدريسػييف
بهكاكب التطكرات الحديث التي تط أر في سكؽ العهؿ كاألهر الػذم يػىعكس عمػا جػكدة العهميػ التربكيػ
كاإلىتاجي العمهي في جاهعاتٍـ،كهاهفالههكفأفيككفالسببفيذلؾ :

 حرصالكحدةعماتكطيدالع ق بيفالك ازراتالهس كل كالجاهعات.
 تأكيدالكحدةعماأٌهي تبادؿالربراتبيفالجاهعات.

 سعيالكحدةهفر ؿالك ازرةلتطبيؽأى ط البحثالعمهيبالتعاكفهعالجاهعات.

،كأكصػتبػًد ارسػ األسػهرم(،)2010
كٌذاهايت ؽهعهاجػاءتبػًد ارسػ حػ كة( )2011

كيرتمؼهفحيثالجٍكدهعدراس كؿهفاعبياف(،)2012كدراس الهجيدؿك هاس()2010
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فيحيفكاىتأدىاال قراتكهايمي :

 ال قرةرقـ"8تػكفيرقىػكاتتهكيميػ لػدعـى ػراألبحػاثاإلبداعيػ "فػيأدىػااله ارتػببػكزفىسػبي()%50.5بدرج ضعي .

 ثػػػـال ق ػ ػرةرقػػػـ"1تعػ ػػرضىتػ ػػا البحػػػكثعمػ ػػاالقطػ ػػاعالرػ ػػاصبٍػ ػػدؼدعهٍ ػػا"بػ ػػكزفىسػ ػػبي()%51.6بدرج ضعي .

كيعزلالسببفيذلؾإلاأىًنتكجدفيهيزاىي ك ازرةالتربي كالتعميـىسػب هرصصػ لػدعـالبحػث
العمهيبصكرةهبا رة،أفهايجريًأعضاءٌي التدريسهفأبحاثيككفعماى قاتٍـالراص .
كٌػ ػػذاهػ ػػاأكدتػ ػػًالد ارسػ ػػاتالس ػ ػػابق كد ارس ػ ػ (الهجيػ ػػدؿك ػ ػػهاس)2010،التػ ػػيأك ػ ػػدتأف

الهعكقػات الهاديػ لمبحػثالعمهػي جػاءتبالهرتبػ الثاىيػ بعػدالهعكقػاتاإلداريػ إلدراؾ أعضػاء الٍي ػ

التدريسػػي إضػػاف إلػػاالحصػػاراله ػػركضعمػػاقطػػاع ػزةفػػيالسػػىكاتاألري ػرةههػػاتسػػببفػػيهىػػع
التكاصػػؿبػػيفالبػػاحثيفكالرػػارج ،كضػػعؼك ػػاءةاألبحػػاثكهكاضػػيعٍاالهقدهػ لمسػػكؽالرػػارجي كعػػدـ
كجكدىظاـهمزـبجمبتهكيؿرارجيهفر ؿأبحاثٍـ .

 .2نتائج السؤاؿ الثاني :

الػػذم يػػنص علػػى :اىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات دقلػػة إحاػػائية عنػػد مسػػتكم الدقلػػة ) (α≤ 0.05بػػيف
متكسػػطات درجػػات تقػػدير عينػػة الدراسػػة لكاقػػع أداء كحػػدة البحػػث العلمػػي تعػػزل لمتغي ػرات الدراسػػة
(:الجنس ،الجامعة ،الرتبػة األااديميػة ،سػنكات الخدمػة) ؟ كلإلجابػة علػى السػؤاؿ سػيتـ التحقػؽ مػف

الفرضيات التالية:

 1.2ق تكجد فركؽ ذات دقلة إحاائية بيف متكسطات درجات تقػدير أعضػاء ىيئػة التػدريس لكاقػع

أداء كحدة البحث العلمي تعزل لمتغير الجنس (ذاكر-إناث) لدل أفراد العينة.

لإلجاب عفٌذاالسؤاؿتهتالهقارى بيفهتكسػطدرجػاتأعضػاءٌي ػ التػدريس(ف=)127

كهتكسػػطدرجػػاتالعض ػكات(ف=)18عمػػااسػػتباى كحػػدةالبحػػثالعمهػػيهكضػػكعالد ارس ػ باسػػترداـ
ارتبػ ػػار(ت)لم ػ ػركؽبػ ػػيفهتكسػ ػػطاتدرجػ ػػاتعيىتػ ػػيفهسػ ػػتقمتيف،كاسػ ػػتردـالباحػ ػػثٌػ ػػذاانرتبػ ػػار
اإلحصػا يالبػػاراهترمبسػػبباعتداليػ تكزيػػعالػػدرجاتفػيكػػؿهػػفهجهػكعتيالتطبيػػؽ،إضػػاف إلػػاأف

عددأفرادالعيى يزيدعفث ثيففردان(ع ـ،)210:2005،كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :
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جدكؿ ( :)23اختبار (ت) للفركؽ بيف متكسطات درجات تقدير

أعضاء ىيئة التدريس لكحدة البحث العلمي تعزل للجنس (ذاكر إناث)
اقستبياف
تعزيز ثقافة البحث العلمي
تطكير الافاية المينية في مجاؿ

البحث العلمي

تسكيؽ إدارة عملية البحث العلمي
الدرجة الالية قستبانة كحدة البحث

العلمي

المتكسط

اقنحراؼ

الحسابي

المعيارم

الذككر 

24.82

5.50

اإلىاث 

22.00

6.91

الذككر 

24.05

6.42

اإلىاث 

22.33

8.18

الذككر 

22.01

5.52

اإلىاث 

19.11

6.01

الذككر 

70.87

16.14

اإلىاث 

63.44

20.79

المتغير

قيمة (ت)

مستكل الدقلة

1.969

يردال إحصا يان

1.022

يردال إحصا يان

2.061

دال عىد0.05

1.760

يردال إحصا يان

قيت (ت) الجلالي (ء.ح=  )143ع ل مضتوى ءالل  1.96 =0.05ع ل مضتوى ءالل 2.576 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو:
 تكجدفركؽذاتدنل إحصػا ي بػيفهتكسػطاتدرجػاتتقػديرأعضػاءٌي ػ التػدريسكهتكسػطاتدرجاتتقديرالعضكاتعماهجاؿتسكيؽإدارةعهمي البحثالعمهي،لصالداألعضاءالذككر.

 نتكج ػ ػػدف ػ ػػركؽذاتدنلػ ػ ػ إحص ػ ػػا ي ب ػ ػػيفهتكس ػ ػػطاتدرج ػ ػػاتتق ػ ػػديرأعض ػ ػػاءٌي ػ ػ ػ الت ػ ػػدريسكهتكسػػطاتدرجػػاتتقػػديرالعض ػكاتعمػػاهجػػاليتعزيػػزثقاف ػ البحػػثالعمهػػيكتطػػكيرالك اي ػ 

الهٍىي فيهجاؿالبحثالعمهيكالدرجػ الكميػ نسػتباى كحػدةالبحػثالعمهػي،ههػايعىػيأفأفػراد

العيى لديٍـتقديراتهتقارب لكحدةالبحثالعمهيتبعانلمجىس.

كيعزل السبب في ذلؾ إلار ب أعضػاءٌي ػ التػدريسهػفالػذككرالػيتقمػدالهىاصػبانكاديهيػ 
كالحصكؿعمياهتيازاتهعىكي كهالي التيهفر لٍاتقديـاألبحػاثكى ػرٌافػيهجػ تعمهيػ 

هحكه كالحصكؿعمػيترقيػاتعمهيػ تبػداهػفأسػتاذه ػارؾكاسػتاذدكتػكركٌػذابػدكريمعػبدكرا
أساسيفياٌتهاـأعضاءالٍي التدريسي الذككرلمحصكؿعميتمؾالهىاصباكثرهفانىػاث،

كأفٌىػػاؾإد ارك ػانهػػفقبػػؿالػػذككرفػػيالجاهعػػاتلقيه ػ إج ػراءالبحػػكثالعمهي ػ .بيىهػػافػػيهجػػاؿ
هجاليتعزيزثقاف البحثالعمهػيكتطػكيرالك ايػ الهٍىيػ فػيهجػاؿالبحػثالعمهػينتكجػدفػركؽ
بيفالجىسيففيعزكيالباحث أفىظاـالترقياتالهعتهدعماحجـاإلىتاجالعمهيٌكهكحػدلمػذككر

كاإلىػاث،هػفرػ ؿأىظهػ هعتهػدةهػفقبػؿالجاهعػ كتكػكفٌىػاؾ ػركطلمحصػكؿعمػيالترقيػػات
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السػىكي التػػييحصػػؿعميٍػػاكػػؿهػػفالجىسػػيفكػ حسػػباألبحػػاثالتػػييػػتـتقػػديهٍاسػػىكي حسػػب

الىظاـالهعتهدهفقبؿالجاهع  .

كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات ادراسة (المجيدؿ كشماس)2010 ،التي أثبتت أنػو
ق تكجد فركؽ ذات دقلة إحاائية بيف الذاكر كادناث فيمػا يتعلػؽ بمعانػاتيـ مػف معكقػات
البحث العلمػي ،كدراسػة اعبيػاف ( ،)2012كتختلػؼ مػع دراسػة العمػايرة كالسػرابي ()2008
التي اانت الفركؽ فييا لاالح ادناث.
 2.2ق تكجػػد فػػركؽ ذات دقلػػة إحاػػائية بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس

لمستكل كحدة البحث العلمي تعزل للجامعة (ادسالمية -األزىر-األقاى).

لإلجابػ عػػفٌػػذاالسػؤاؿتػػـإجػراءتحميػػؿالتبػػايفاألحػػادمل حػػصأثػػرالجاهعػ (اإلسػ هي –
األزٌر–األقصا)عماكحدةالبحثالعمهػيهػفكجٍػ ىظػرأعضػاءٌي ػ التػدريس،كالجػدكؿالتػالي
يبيفذلؾ :

جدكؿ ( :)24يبيف نتائج تحليؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف

متكسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس لكحدة البحث العلمي تعزل لمتغير الجامعة 
المتغير
تعزيز ثقافة البحث
العلمي
الافاية

تطكير

المينية في مجاؿ

البحث العلمي

تسكيؽ إدارة عملية
البحث العلمي

الدرجة الالية

درجات

متكسط

359.79

مادر التبايف

مجمكع المربعات

بيفالهجهكعات

719.58

2

دارؿالهجهكعات

 4028.53

142

 28.37

الهجهكع

 4748.11

144



بيفالهجهكعات

1123.09

2

561.55

دارؿالهجهكعات

 5258.94

142

 37.03

الهجهكع

 6382.03

144



بيفالهجهكعات

372.18

2

186.09

دارؿالهجهكعات

 4212.88

142

 29.67

الهجهكع

 4585.06

144



بيفالهجهكعات

6323.74

2

3161.87

دارؿالهجهكعات

 34734.92

142

 244.61

الهجهكع

 41058.66

144



الحرية

المربعات

قيمة ؼ

12.682

15.163

6.272

12.926

مستكل الدقلة

دال عىد 0.01

دال عىد 0.01

دال عىد 0.01

دال عىد 0.01

قيه (ؼ)الجدكلي عىد(د.ح=)142،2عىدهستكلدنل ،3.00=0.05كعىدهستكلدنل  4.61=0.01
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يتبػػيفهػػفالجػػدكؿالسػػابؽأىػػًتكجػػدفػػركؽذاتدنلػ إحصػػا ي فػػيجهيػػعالهجػػانتكالدرج ػ 

الكمي نستباى كحدةالبحثالعمهيتبعانلهتغيرالجاهع ألفرادالعيى ،كالجدكؿالتالييبيفىتا اتجاي

ال ػػركؽب ػػيفهتكس ػػطاتأعض ػػاءٌي ػ ػ الت ػػدريسعم ػػاالهج ػػاؿكالدرجػ ػ الكميػ ػ ل س ػػتباى تبعػ ػانلهتغي ػػر

لمجاهع  :

جدكؿ ( :)25يبيف المتكسطات الحسابية كاقنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة على المجاقت ذات الدقلة تبعان لمتغير الجامعة
المتغير

المتكسط

اقنحراؼ

البياف

العدد

اإلس هي 

57

25.81

األزٌر

50

21.42

6.22

األقصا

38

26.47

 3.25

تطكير الافاية المينية

اإلس هي 

57

25.54

6.09

العلمي

األقصا

38

26.29

3.85

تعزيز ثقافة البحث
العلمي

في مجاؿ البحث

تسكيؽ إدارة عملية
البحث العلمي

الدرجة الالية قستبانة
كحدة البحث العلمي

50

األزٌر

الحسابي

المعيارم
5.58

20.02

7.34

اإلس هي 

57

22.82

5.52

األزٌر

50

19.44

6.76

األقصا

38

22.79

2.71

اإلس هي 

57

74.18

15.63

األقصا

38

75.55

8.22

50

األزٌر

60.88

19.46

االجلال التالي ياين نتائج اختااة شي ي ل كشف عن اتجاه ال راق بين متوص ات اعضاو يية التلةيش
ع ي ءتيأ التجاالت لتتغير الجامي :
جدكؿ ( :)26نتائج اختبار شيفيو للاشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف
متكسطات أفراد العينة على المجاقت ذات الدقلة تبعان لمتغير الجامعة
المجاؿ

تعزيز ثقافة البحث العلمي
تطكير الافاية المينية في مجاؿ البحث
العلمي

تسكيؽ إدارة عملية البحث العلمي
الدرجة الالية قستبانة كحدة البحث العلمي

المتغير

ادسالمية

األزٌر 

*4.387

األقصا

0.667

األزٌر 

*5.524

األزٌر 

*3.385

األزٌر 

*13.295

األقصا
األقصا
األقصا
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0.746
0.035
1.377

األزىر

*5.054
*6.269
*3.349
*14.673

يتاين من الجلالين الضابقين ان :
 تكجػػدفػػركؽذاتدنل ػ إحصػػا ي عمػػاجهيػػعالهجػػانتكالدرج ػ الكمي ػ ل سػػتباى بػػيفهجهكع ػ جاهع ػ األزٌػػرهػػفىاحي ػ كهجهػػكعتيالجاهع ػ اإلس ػ هي كجاهع ػ األقصػػا،لصػػالدهجهػػكعتي

الجاهع اإلس هي كجاهع األقصا،كيعزلالسببفيذلؾ:

 -1أفالجاهع اإلس هي بغزة ٌيأقدـالجاهعاتهف بيفالجاهعاتالراضع لعيى الدراس ،
كيكجد فيٍا أكبر عدد هف أعضاء الٍي التدريسي  ،كبالتالي يكجد فيٍا أكبر ىسب هف

الحاصميفعمارتبعمهي عالي .

 -2لعؿ السبب الر يس يعكد لتعدد هجانت تهكيؿ البحث العمهي في الجاهع اإلس هي بغزة
هثؿ:

 هىح ػ أبحػػاثالجاهع ػ كالتػػيتػػـاسػػتحداثٍاعػػاـ2002ضػػهفجٍػػكد ػػؤكفالبحػػثالعمهػػيلتعزيػػزجػػكدةالههارسػػاتالبحثيػ ألعضػػاءالٍي ػ التدريسػػي بهػػايػػدعـدكرالجاهعػ الحضػػارم

كحاضى لمبحثالعمهيالهتهيز.

 هىح ػ ال ريػػؽالبحثػػيكالتػػياسػػتحدثتعػػاـ2012كالتػػيتعتهػػدبالدرج ػ األكلػػاعمػػاالعهػػؿاله ترؾبيفعددهفأعضاءٌي التدريسبالجاهع فيهكضكعهحدديقعتحتاٌتهاهاتٍـ

الهبا رةكت ضي تٍـالبحثي

 جا زةالجاهع لمبحثالعمهيكالتيتـاستحداثٍاهىذالعاـ2005لتكريـالباحثيفهفأعضاءالٍي ػ التدريسػػي الهتهيػزيفبحثيػانبكاقػػعثػ ثجػكا زلمعػػاـالكاحػػد.كتٍػػدؼالجاهعػ هػػفرػ ؿ
الجا زةت جيعكدعـالباحثيففيالجاهع اإلس هي إلجراءأبحاثأصيم هرتص كهتهيزة

 جػػا زةالجاهعػ ألبحػػاثالطمبػ كالتػػياسػػتحدثتعػػاـ2007كتػػأتيالجػػا زةسػػعيانهػػفالجاهع ػ اإلس هي فيدعـالبحثالعمهي،كت جيعانلرريجيٍالهكاصػم ه ػكارٌـالبحثػي.كهػاكتٍػدؼ
الجا زةإلادعـكت جيعالطمب الرريجيففيالجاهع اإلس هي إلجراءأبحػاثهتهيػزةتسػاٌـ
فيتطكرالعمكـكتىهي الهجتهع.

 الت رغالعمهيحيثيستحؽ عضك ىيئة التدريس اأستاذ مساعد – أستاذ مشارؾ – أستاذاإجازة تفرغ علمي براتب اامؿ لمدة سنة ااملة أك مجزأة لفاكؿ مرة كاحدة عف اؿ 7
سنكات خدمة فعلية متالة بالجامعة.

 كجكد رهس هج ت عمهي هحكه هتىكع  ،كٌذا العدد هف الهج ت تى رد بٍا الجاهع اإلس هي عفهثي تٍاهفالجاهعاتاألررلالراضع لعيى الدراس .

 دعـ اله ارك في الهؤتهرات العمهي حيث يحؽ لعضك ٌي التدريس في الجاهع حضكرهؤتهريفعمهييفر ؿالعاـاألكاديهيالكاحد.كتغطارسكـاله ارك فيهؤتهركاحدهف
94

الهؤتهريفهفالجاهع ،بيىهايحؽلمباحثيفبرتب أستاذهتهيزحضكرهؤتهريف هغطييفهف

الجاهع ر ؿالعاـاألكاديهيالكاحد)www.iugaza.edu.ps(.

كهاأفجاهع األقصاٌيجاهع حككهي ،كبالتػاليكجػكدهعكقػاتبيركقراطيػ  ،كات قػتٌػذي
الىتا هعبعضالدراساتكدراس (إعبياف )2012،األسمرم (،)2010الٍهص()2015
 3.2ق تكجػػد فػػركؽ ذات دقلػػة إحاػػائية بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس
لمستكل كحدة البحث العلمي تعزل للرتبة األااديمية (أستاذ – أستاذ مشػارؾ – أسػتاذ مسػاعد) لػدل

أفراد العينة.

لإلجاب عفٌذاالسؤاؿتـإجػراءتحميػؿالتبػايفاألحػادمل حػصأثػرالرتبػ األكاديهيػ (أسػتاذ
–أستاذه ارؾ–أسػتاذهسػاعد)عمػاكحػدةالبحػثالعمهػيهػفكجٍػ ىظػرأعضػاءٌي ػ التػدريس،

كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :

جدكؿ ( :)27يبيف نتائج تحليؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف

متكسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس لكحدة البحث العلمي تعزل لمتغير الرتبة األااديمية
المتغير
تعزيز ثقافة البحث
العلمي

تطكير الافاية

المينية في مجاؿ
البحث العلمي

تسكيؽ إدارة عملية
البحث العلمي
الدرجة الالية

قستبانة كحدة
البحث العلمي

درجات

متكسط

81.14

مادر التبايف

مجمكع المربعات

بيفالهجهكعات

162.28

2

دارؿالهجهكعات

 4585.83

142

 32.29

الهجهكع

 4748.11

144



بيفالهجهكعات

239.44

2

119.72

دارؿالهجهكعات

 6142.59

142

 43.26

الهجهكع

 6382.03

144



بيفالهجهكعات

171.72

2

85.86

دارؿالهجهكعات

 4413.34

142

 31.08

الهجهكع

 4585.06

144



بيفالهجهكعات

1663.00

2

دارؿالهجهكعات

 39395.66

142

الهجهكع

 41058.66

144

الحرية

المربعات

قيمة ؼ

2.512

2.768

2.763

831.50
2.997  277.43


مستكل الدقلة
يردال 
إحصا يان 
يردال 
إحصا يان 
يردال 
إحصا يان 
يردال 

إحصا يان 

قيه (ؼ)الجدكلي عىد(د.ح=)142،2عىدهستكلدنل ،3.00=0.05كعىدهستكلدنل  4.61=0.01

يتبيفهفالجدكؿالسابؽأىًنتكجدفركؽذاتدنل إحصػا ي فػيجهيػعالهجػانتكالدرجػ 
الكمي ل ستباى تبعانلهتغيرالرتب األكاديهي ألفرادالعيى  .
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 كيعػػزكالباحػػثذلػػؾإلػػاأفٌىػػاؾات ػػاؽجهيػػعأعضػػاءالٍي ػ التدريسػػي عمػػاضػػعؼأداءكحػػدة
البحثالعمهي،كهاأفتكافراإلهكاىاتحكؿدعـالبحثالعمهيألعضاءالٍي التدريسػي (أسػتاذ

دكتكر-أستاذه ارؾ–أستاذهساعد)بى سالقدرههايجعؿالتقديراتهتقارب .

 يكاجًأعضاءالٍي التدريسي (أستاذدكتكر-أستاذه ارؾ–أستاذهساعد)ظركفانإداري كاحدة.
كٌذاهايت ؽهعهاجاءتبٍددراس اعبياف(،)2012راضي ( ،)2012كحالكة ()2011

 4.2ال أٛرذ شٚق راث دالٌت ئصظبئ١ت بِ ٓ١تٛعطبث دسربث أمذ٠ش فػضبء ٘١ئت اٌتذس٠ظ ٌّغتٜٛ

فداء ٚصذة اٌبضرج اٌؼٍّر ٟأؼرضٌ ٜغرٕٛاث اٌخذِرت مفلرً ِرٓ 5عرٕٛاث  10-5عرٕٛاث فوخرش ِرٓ 10
عٕٛاث) ٌذ ٜف شاد اٌؼٕ١ت.
تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم ل حص أثر سىكات الرده (أقؿ هف  5سىكات10-5 ،
سىكات،أكثرهف 10سىكات)عماكحدةالبحثالعمهيلدلأفرادالعيى ،كالجدكؿالتالييبيفقيه 
ارتبار(ؼ)كهستكلالدنل لم ركؽبيفالهتكسطات :

جدكؿ ( :)28يبيف نتائج تحليؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف

متكسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس لكحدة البحث العلمي تعزل لسنكات الخدمة
المتغير
تعزيز ثقافة البحث

العلمي
تطكير

الافاية

المينية في مجاؿ

البحث العلمي

تسكيؽ إدارة عملية

البحث العلمي

الالية

الدرجة

كحدة

قستبانة

البحث العلمي

درجات

متكسط

82.55

مادر التبايف

مجمكع المربعات

بيفالهجهكعات

165.09

2

دارؿالهجهكعات

 4583.02

 142

 32.27

الهجهكع

 4748.11

 144



بيفالهجهكعات

127.82

2

63.91

دارؿالهجهكعات

 6254.20

 142

 44.04

الهجهكع

 6382.03

 144



بيفالهجهكعات

97.93

2

48.96

دارؿالهجهكعات

 4487.14

 142

 31.60

الهجهكع

 4585.06

 144



بيفالهجهكعات

1151.34

2

دارؿالهجهكعات

 39907.32

 142

الهجهكع

 41058.66

 144

الحرية

المربعات

قيمة ؼ

2.558

1.451

1.549

575.67
2.048  281.04


مستكل الدقلة
يردال 
إحصا يان 
يردال 
إحصا يان 
يردال 

إحصا يان 
يردال 

إحصا يان 

قيه (ؼ)الجدكلي عىد(د.ح=)142،2عىدهستكلدنل ،3.00=0.05كعىدهستكلدنل  4.61=0.01

يتبيفهفالجدكؿالسابؽأىًنتكجدفركؽذاتدنل إحصا ي عماجهيعالهجانتكالدرج 

الكمي نستباى كحدةالبحثالعمهيتبعانلهتغيرسىكاتالرده ألفرادالعيى .
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كيعزكالباحثٌذيالىتيج إلا:
 سىكاتالردهػ لػيس ػرطانفػيتهػايزاألداءبػيفأعضػاءالٍي ػ التدريسػي ،ىظػ انرلتػكفيرالجاهعػات
إلهكاىاتالبحثالعمهيبى سالقدر،كهاأفأعضاءالٍي التدريسي في الجاهعاتيعي كف ى س

الظػركؼ اإلداريػ
تقديراتٍـ.

بغػض الىظػر عػفسػىكات الردهػ التػي عهمٍػا فػي الجاهع ،لػذلؾ ت ػابٍت

كات قتٌذيالىتا هػعبعػضالد ارسػاتكد ارسػ (إعبيػاف)2012،التػيأكػدتعػدـ كجػكد فػركؽ ذات

دنل إحصا ي حكؿ دكر الجاهعات ال مسطيىي في هحافظات زة في دعـالبحث العمهي تبعا لهتغير
سىكات الرده 

 .3نتائج السؤاؿ الثالث:
يػػنص علػػى :ا مػػا درجػػة تقػػدير أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات الفلسػػطينية لمؤش ػرات التنميػػة

المستدامة في محافظات فلسطيف الجنكبية ؟

لإلجابػ عػفٌػذاالسػؤاؿقػاـالباحػثباسػترداـالهتكسػػطالحسػابيكانىحػراؼالهعيػارمكالػػكزف

ػًكدرجت ػػًالكميػ ػ ،
الىس ػػبينس ػػتجاباتأفػ ػرادالعيىػ ػ عم ػػااس ػػتباى هؤ ػ ػراتالتىهيػ ػ الهس ػػتداه بهجانت ػ 

كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :

جدكؿ ( :)29المتكسط الحسابي كاد نحراؼ المعيارم كالكزف النسبي

دستجابات أفراد العينة على إستبانة مؤشرات التنمية المستدامة 
المتكسط

اد نحراؼ

الكزف النسبي

الحسابي

المعيارم

%

المؤشرات اققتاادية

8

22.88

6.16

57.2

3

المؤشرات اقجتماعية

8

25.76

6.78

64.4

1

هتكسط 

المؤشرات البيئية

8

24.52

7.08

61.3

2

هتكسط 

المؤشرات اددارية (المؤسسية)

8

22.31

6.57

55.8

4

هتكسط 

الدرجة الالية لإلستبانة

 32

95.47

24.18

59.7



هتكسط 

ادستبياف

عدد الفقرات

الترتيب

الدرجة
هتكسط 

يتضدهفالجدكؿالسابؽأفدرج تقديرهؤ ػراتالتىهيػ الهسػتداه هػفكجٍػ ىظػرأعضػاء
ٌي التدريسيقععىد()%59.7كٌيهتكسط ،كقديعزلالسببفيذلؾإلاقىاع أفرادالعيى بأف

إرتقاءاإلىسافكألجمًيعىيإدراؿكارضاعتعقيداتالعىاصرالهرتم ػ فػي ايػ كاحػدة،كٌػيازدٌػار
الكيػافاإلىسػػاىي،كأفهؤ ػراتالتىهيػ ظػػاٌرةتاهػ تضػػـ:التكىكلكجيػاكانقتصػػادكانجتهػػاعكالسياسػ 
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كالثقاف فػيآفكاحػدكفػيكمهػ كاحػدةتضػـكػؿهظػاٌرالحيػاةدارػؿهجتهػعهػا،لػذلؾتظٍػرالحاجػ 

إلاكجٍ هتكاهم كهكحدةعىدالترطيطلمتىهي ،لكىٍالـتتحقؽفيهحافظات زةبال كؿالهطمكب .
كحسبترتبتهجانتاستباى هؤ راتالتىهي الهستداه كهايمي :
 ج ػػاءهج ػػاؿ(الهؤ ػ ػراتانجتهاعيػ ػ )ف ػػيأعم ػػاه ارت ػػبهؤ ػ ػراتالتىهيػ ػ الهس ػػتداه ب ػػكزفىس ػػبي()%64.4كبدرج هتكسػط .كيعػزلالسػببفػيذلػؾإلػاأفٌػذيالهؤ ػراتٌػياألقػؿتكم ػ هػف
حيػػثالتحقيػػؽ،كٌػػيالتػػيتىػػدرجتحػتهسػ كلي الدكلػ فػػيالتكعيػ كاإلر ػػادكالتثقيػػؼ،كٌػػيالتػػي
تٍػػتـبتغيػػرالهجتهػػعهػػفحيػػثبىػػاءي،باإلضػػاف إلػػاذلػػؾقىاع ػ أف ػرادالعيى ػ بضػػركرةأفتكػػكف

ٌىػػاؾدفعػ قكيػ عػػفطريػػؽتعب ػ كػػؿالطاقػػاتكاإلهكاىيػػاتالهكجػػكدةفػػيالهجتهػػعلمكصػػكؿإلػػا

تطػ ػػكرالهجتهػ ػػعاقتصػ ػػاديانكاجتهاعي ػ ػان،كٌػ ػػيتتحػ ػػدثعػ ػػفالبىػ ػػاءانجتهػ ػػاعيككظا ػ ػػًكهكاجٍ ػ ػ 

ه ك تًالهرتم كازال العقباتههايحقؽالرفايانجتهػاعي.كٌػذايت ػؽهػعهػاأكصػتبػًد ارسػ 
القكقا(،)2015كدراس  يرك(،)2015كيت ؽهعهػاجػاءتبػًد ارسػ أبػكهسػاعد()2015بهػا
يتعمؽبدكرالجاهعات.

 يميًهجاؿ(اله ؤ راتالبي ي )بكزفىسبي()%61.3كبدرج هتكسط . كثالثانيأتيهجاؿ(الهؤ راتانقتصادي )بكزفىسبي()%57.2كبدرج هتكسط . كأري ػ انريػػأتيهجػػاؿ(الهؤ ػراتاإلداري ػ (الهؤسسػػي ))بػػكزفىسػػبي()%55.8كبدرج ػ هتكسػػط .كيعزلالسببفيأفجاءٌذاالهجاؿفيالهرتب األريرةإلاأفٌذيالهؤ ػراتهرتبطػ بالعىصػر
الب رم،كالذميعاىيحال هفالت رذـىتيج نرت ؼالتبعي السياسي ،كانىقساـالسياسي،كٌذا

هػايت ػػؽهػػعهػاجػػاءتبػػًد ارسػ عمػي(،)2013كد ارسػ الحمػػك(،)2012كيرتمػؼهػػاجػػاءتبػػً
دراس األعكر(.)2014

كالجداكؿ التالية تكضح مظاىر مجاقت إستبانة مؤشرات التنمية المستدامة على التكالي:
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جدكؿ ( :)30المتكسط الحسابي كاد نحراؼ المعيارم كالكزف النسبي
دستجابات أفراد العينة على فقرات مجاؿ المؤشرات ادقتاادية

ـ

المتكسط اد نحراؼ

فقرات مجاؿ المؤشرات ادقتاادية

الكزف

الترتيب

الدرجة

3.07

1.10

61.4

1

هتكسط 

3.00

1.03

60.0

2

هتكسط 

  3كضكحالع ق فيالهيزافالتجارملمسمعكالردهات2.89  .

0.97

57.8

3

هتكسط 

2.86

1.01

57.1

4

هتكسط 

2.81

1.00

56.1

5

هتكسط 

  4الكعيبحجـالهساعداتاإلىها ي الهقده لمهجتهع2.79  .

0.88

55.7

6

هتكسط 

2.77

0.86

55.3

7

هتكسط 

2.70

0.92

54.1

8

هتكسط 

الحسابي المعيارم النسبي %

 5الكعيبتر يدإستٍ ؾهصادرالطاق  .
كضكحأٌهي اإلستىاد عماالهىت الهحميأكثرهف

7

الهستكرد .

2

كضكحالهحافظ عماالهيايكالىباتكالهكاردالكراثي 
(الحيكاىات) .

  8كضكحالحداألدىالألجكر .

1
6

كجكد بدا ؿ لحؿ اإل كاليات الهتعمق بالترمؼ
اإلقتصادم .
ربط هررجات التعميـ بالعا د اإلقتصادم (سكؽ

العهؿ) .

يتضػػدهػػفالجػػدكؿالسػػابؽأفهظػػاٌرهجػػاؿالهؤ ػراتاإلقتصػػادي هػػفإسػػتباى هؤ ػراتالتىهي ػ 

الهسػػتداه هػػفكجٍ ػ ىظػػرأعضػػاءٌي ػ التػػدريستراكحػػتبػػيف(،)%61.4–54.1كجػػاءتأعمػػا
ال قراتكهايمي :
 جػ ػػاءتال ق ػ ػرةرقػ ػػـ"5الػ ػػكعيبتر ػ ػػيدإسػ ػػتٍ ؾهصػ ػػادرالطاق ػ ػ "فػ ػػيأعمػ ػػاه ارتػ ػػبالهؤ ػ ػراتاإلقتصادي بكزفىسبي()%61.4كبدرج هتكسط .

 ث ػػـال قػ ػرةرق ػػـ"7كض ػػكحأٌهيػ ػ اإلس ػػتىادعم ػػاالهى ػػت الهحم ػػيأكث ػػره ػػفالهس ػػتكرد"ب ػػكزفىس ػػبي()%60كبدرج هتكسط .

كيعزل السبب في ذلؾ إلا إرتباط ٌذي الهؤ رات بعدـ اإلقتصاد الكطىي في ظؿ أزه الكٍرباء
كاىعكاسات اإلىقساـ
الهت اقه  ،كتراجع الدرؿ القكهي الىاجـ عف التبعي اإلقتصادي لإلحت ؿ ،

السياسي ،حيث إف أبرز اإلتجاٌات الهرتبط بالتىهي تمؾ التي تربط التىهي بالكضع اإلقتصادم
يادةالدرؿالقكهيالحقيقيكاضطرادٌذيالزيادةر ؿفترةزهىي طكيم بحيث

بإعتبارالتىهي عهمي ز
تككف ٌذي الزيادة أكبر هف زيادة عدد السكاف ،كلذلؾ ن يهكف تى يذ براه التىهي في ظؿ ظركؼ

هتدارم ،أٌهٍا :

 إقتصادتابعيعاىيهفالرككد.99

 -تدىيهستكلدرؿال رد .

 ىدرةالهكارداإلقتصادي كالطبيعي . -ترمؼفيكسا ؿاإلىتاج.

اهابهايتعمؽبأٌهي انستىادعميالهىت الهحمياكثرهفالهستكردفيعزكيالباحثاليتكفير

هجانتاقتصادي اررمكه كم الكٍرباءكاسترداـالطاق البديم كانعتهادعميانىتاحالدارمي
بدنهفانعتهادعميالهصاردالرارجي كايضان فيالهجانتالعمهي هفر ؿدراساتعمهي 
يقكـبٍاأعضاءٌي التدريسفيهجاؿاإلىتاجالهحميكالحصكؿعميىتا الدراس كانرذبٍا

كٌذابدكرةيعززالهىت الهحمي .

ػكفكآرػركف Andersson,
كٌذاهاأكدتػًد ارسػ كػؿهػفاألعػكر(،)2014الحمػك(،)2012أىدرس 

،)2013(،et alسعيد( )2010
ككاىتأدىاال قراتكهايمي :

 ال قرةرقـ"6ربطهررجاتالتعميـبالعا داإلقتصادم(سكؽالعهؿ)"فيأدىاالهراتببكزفىسبي()%54.1كبدرج هتكسط .

 ثػ ػػـال ق ػ ػرةرقػ ػػـ"1كجػ ػػكدبػ ػػدا ؿلحػ ػػؿاإل ػ ػػكالياتالهتعمق ػ ػ بػ ػػالترمؼاإلقتصػ ػػادم"بػ ػػكزفىسػ ػػبي()%55.3كبدرج هتكسط .

كيعػػزلالسػػببفػػيذلػػؾإلػػاإرتبػػاطٌػػذيالهؤ ػراتبإرت ػػاعهسػػتكلالبطال ػ ىتيج ػ لمحصػػار،كت ارجػػع

القطاعاتاإلىتاجي ،عماإعتبارأىًكمهازادتاألٌهي الىسبي لمقطاعاتاإلىتاجي الحيكي أدلذلػؾ
ػارجفػي
إلازيادةاإلىتاجكهانكتىكعانكصكننإلاهرحم األعتهادعماالذاتكتقميؿاألعتهادعماالر 
الحصكؿعماهتطمباتالهجتهع.كٌذاهاأكدتًدراس عمي(،)2013كدراس الحمك(.)2012

100

جدكؿ ( :)31المتكسط الحسابي كاد نحراؼ المعيارم كالكزف النسبي
دستجابات أفراد العينة على فقرات مجاؿ المؤشرات ادجتماعية

ـ

المتكسط اد نحراؼ الكزف النسبي

الترتيب

الدرجة

  1تكفرالتعميـبكؿهستكياتً .

3.80

1.05

76.0

1

كبيرة 

  3ى رالكعيالصحيلألهراضالهعدي  .

3.44

1.07

68.8

2

كبيرة 

 5الكعيبتككيفالع قاتالطيب (الزكاجك يري) .

3.26

0.98

65.1

3

هتكسط 

3.19

1.20

63.7

4

هتكسط 

3.14

0.83

62.9

5

هتكسط 

3.01

1.15

60.3

6

هتكسط 

 6الكعيفيالع ق بيفهعدؿالدرؿكرصكب األىجاب2.99  .

1.01

59.9

7

هتكسط 

2.92

0.95

58.5

8

هتكسط 

4
2

فقرات مجاؿ المؤشرات اقجتماعية

الحسابي المعيارم

الكعيبالحؽفيتكفيرالردهات(هاء،كٍرباء،صرؼ
صحي) .
كضكحهستكلاله ارك فيإتراذ القرارعماالصعيد
الهجتهعي .

 7اله ارك فيالحراؾاإلجتهاعيىحكالتغيير .

8

إستثهار القدراتالبحثي لدلأفرادالهجتهعالبحثيفي
هكاجٍ التحدياتاألكاديهي لمهىاٌ الهدرسي  .

%

يتضدهفالجدكؿالسابؽأفهظاٌرهجاؿالهؤ راتاإلجتهاعيػ هػفهؤ ػراتالتىهيػ الهسػتداه 
هفكجٍ ىظرأعضاءٌي التدريستراكحتبيف(،)%76–58.5كجاءتأعماال قراتكهايمي :

 جاءتال قرةرقـ"1تكفرالتعميـبكؿهستكياتً"فيأعماهراتبالهؤ راتاإلجتهاعي بكزفىسبي()%76كبدرج كبيرة.

 -ثـال قرةرقـ"3ى رالكعيالصحيلألهراضالهعدي "بكزفىسبي()%68.8كبدرج كبيرة.

كيعػػزلالسػػببفػػيذلػػؾإلػػاافٌػػذيالهؤ ػراتأصػػبحتهتطمبػػاتدكليػ  كهحميػ لضػػهافإسػػتقرار

األكضاعالسياسي كاألستثهارفيالعىصرالب رم،كهاأىٍاتهثؿأبسػطالحقػكؽالتػيىػصعميٍػا
القاىكفالدكلي،كالهكاثيؽالدكلي .

فيحيفكاىتأدىاال قراتكهايمي :

 ال قرةرقـ"8إستثهارالقدراتالبحثي لدلأفرادالهجتهعالبحثيفيهكاجٍػ التحػدياتاألكاديهيػ لمهىاٌ الهدرسي "فيأدىاالهراتببكزفىسبي()%58.5بدرج هتكسط .

 ثـال قرةرقـ"6الكعيفيالع ق بيفهعدؿالدرؿكرصػكب األىجػاب"بػكزفىسػبي()%59.9كبدرج هتكسط .

كٌيإجاب هىطقيػ تعػززإسػتجاباتأفػرادالعيىػ عمػااسػتباى كاقػعأداءكحػدةالبحػثالعمهػي،

كهاأىًيعتبرهػفالهؤ ػراتالحيكيػ بالىسػب إلػاانسػتق ؿالتىهػكم،إذتسػتثهرالػدكؿتطكرٌػاالتقىػي
لغػػرض ػػركطٍاالتػػيتهػػسانسػػتق ؿانقتصػػادم،فػػالتطكرالػػذميحقػػؽالهؤسسػػاتانقتصػػادي فػػي
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هجػػاؿالبحػػثالعمهػػيكالتقىػػييسػػٍـب ػػكؿفعػػاؿفػػيإيجػػادالتقىي ػ اله ه ػ ل قتصػػاد،كيعهػػؿعمػػا
تطكيرالتقىي الهستكردةهفالرارجكتطكيعٍا.كيعزلالسببفيذلؾإلاقم الهكاردالهالي ،كت ارجػع

الػػدعـالحكػػكهيلحركػ البحػػثالعمهػػي،بيىهػػاالػػكعيفػػيالع قػ بػػيفهعػػدؿالػػدرؿكرصػػكب انىجػػاب

فيع زكيالباحثاليالكضعانقتصادالهتردمالتييهػربٍػاقطػاع ػزةكعػدـالترطػيطلمهسػتقبؿهػف
رػ ػ ؿد ارس ػػاتعمهيػ ػ تتعم ػػؽبهع ػػدنتانىج ػػابكع ػػدـانر ػػذبالىت ػػا كالتكص ػػياتالت ػػييكص ػػيبٍ ػػا

الباحثفيهجػاؿالد ارسػ ٌػذاهػايت ػؽهػعهػاجػاءتبػًد ارسػ عمػي(،)2005(Qablan،)2013
كاألعكر( .)2014

جدكؿ ( :)32المتكسط الحسابي كاد نحراؼ المعيارم كالكزف النسبي
قستجابات أفراد العينة على فقرات مجاؿ المؤشرات البيئية

ـ

المتكسط اقنحراؼ الكزف النسبي

فقرات مجاؿ المؤشرات البيئية

  4اإلدراؾبأفالكقاي ريرهفالع ج .

  3الكعيبأثرالتمكثعماالصح العاه  .

 5العمـبأسبابانىحباسالحرارمكتأثيريعمااألهطار .
1
2

الكعيبالهحافظ عما هساح األراضيالرضراء(الصالح 

لمزراع ) .

الح اظ عماالبي (التر يد فياسترداـ الهبيداتكاألسهدة

الكيهاكي  .

 7تحقؽالكفاؽبيفالتىهي كالبي  .

 6كضكحأسسسميه لمترطيطلمتعميـالبي يالهستداـ .

كبيرة 

هتكسط 

الحسابي

المعيارم

%

3.44

1.06

68.8

1

3.03

0.99

60.7

3

3.30

0.99

65.9

2

هتكسط 

2.99

1.14

59.9

4

هتكسط 

2.97

1.16

59.4

5

هتكسط 

2.95

1.00

59.0

6

هتكسط 

2.90

0.98

57.9

8

هتكسط 

2.94

  8اهت ؾاألفرادلمهٍاراتلمهحافظ عماالبي  .

الترتيب

الدرجة

0.88

58.8

7

هتكسط 

يتضدهفالجدكؿالسابؽأفهظػاٌرهجػاؿالهؤ ػراتالبي يػ هػفهؤ ػراتالتىهيػ الهسػتداه هػف

،)%كجاءتأعماال قراتكهايمي :

كجٍ ىظرأعضاءٌي التدريستراكحتبيف(68.8–57.9

 جػػاءتال ق ػرةرقػػـ"4اإلدراؾبػػأفالكقاي ػ ريػػرهػػفالع ػ ج"فػػيأعمػػاه ارتػػبهجػػاؿالهؤ ػراتالبي ي بكزفىسبي()%68.8بدرج كبيرة.

 ث ػػـال قػ ػرةرق ػػـ"3ال ػػكعيب ػػأثرالتم ػػكثعم ػػاالص ػػح العاهػ ػ "ب ػػكزفىس ػػبي()%65.9كبدرجػ ػ هتكسط .

 كيعػػزلالسػػببفػػيذلػػؾإلػػاأفٌػػذيالهؤ ػراتهرتبط ػ بالصػػح العاه ػ كالصػػح ال رصػػي التػػيتحافظعماالهكاردالب ري التيباعتبارٌاالهكارداألساسي ل قتصادأكالتىهي فيفمسطيف.

بيىهالمكعيباثرالتمكثعميالصح العاه فيعزكيالباحثاليكعيأفػرادالعيىيػ بضػركرةالعهػؿ
بصكرةسميه لمتقميػؿإلػاأدىػاحػدهػفالتػدٌكرالبي ػي،كتتطمػبتغذيػ ب ػكؿطبيعػي،هػفرػ ؿ
ده ػ انعتبػػاراتالبي ي ػ عىػػدالترطػػيطلمتىهي ػ حتػػانيػػتـإلحػػاؽاألض ػرارب ػرأسالهػػاؿالطبيعػػي
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كذلؾكحدأدىا.ككذلؾقىاع أفرادالعيىيػ بأىػًنسػبيؿلمتىهيػ الحقيقيػ لمهجتهعػاتدكفاألرػذ
بانعتباراتالبي ي كدكفص حي قاعدةالهكاردالطبيعي هفجٍ كدكفاألرذبالعىاصػرالهككىػ 
لم ػػدهاغالب ػػرمالت ػػيتص ػػىعكتص ػػي فمسػ ػ التىهيػ ػ (أكلكياتٍ ػػا،هس ػػاراتٍا،كقطاعاتٍ ػػا)،كت ػػدير

عهمياتٍاكت ٍـالقدرةانستيعابي لمبي كاهكاىياتٍا،كتر يدكتعب هكاردٌاكقدراتٍاالعمهي كالتقىيػ 
لتصىعالتكافؽكالتكازفبيفإهكاىاتٍاكألٌداؼكحاجاتالب ر .

كهػػاتعتبػػرٌػػذيالهؤ ػراتضػػهفرسػػال عضػػكٌي ػ التػػدريسكالتػػيتػػتمرصفػػيضػػركرةتحسػػيف

الق ػػدرةالكطىيػ ػ عم ػػاإدارةالهػ ػكاردالطبيعيػ ػ إدارةكاعيػ ػ ر ػػيدةلتحقي ػػؽحي ػػاةأفض ػػؿلكافػ ػ ف ػػات
الهجتهػ ػػع،كتحقيػ ػػؽحي ػ ػاةأفضػ ػػؿلمسػ ػػكاف،كٌػ ػػذاهػ ػػايت ػ ػػؽهػ ػػعهػ ػػاجػ ػػاءتبٍػ ػػدد ارس ػ ػ Qablan
(،)2005كالجكارى (.)2004

فيحيفكاىتأدىاال قراتكهايمي :
 ال ق ػرةرقػػـ"8اهػػت ؾاألف ػرادكالهٍػػاراتالهحافظ ػ عمػػاالبي ػ "فػػيأدىػػااله ارتػػببػػكزفىسػػبي()%57.9كبدرج هتكسط .

 ثػػـال قػرةرقػػـ"6كضػػكحأسػػسسػميه لمترطػػيطلمتعمػػيـالبي ػػيالهسػػتداـ"بػػكزفىسػػبي()%58.8كبدرج هتكسط .

كيعػػزلالسػػببفػػيذلػػؾإلػػاعػػدـكجػػكدجٍػػكدكطىي ػ ذاتجٍ ػ رسػػهي فػػيهجػػاؿالترطػػيطالبي ػػي
الهسػػتداـ،كذلػػؾبعػػداف ػػاؿانحػػت ؿلكػػؿالهحػػاكنت،كعػػدـإدراجالترطػػيطالبي ػػيفػػيكاف ػ ه ارحػػؿ

الترط ػػيطاإلىه ػػا ي،ه ػػفأج ػػؿتحقي ػػؽانس ػػتثهارالر ػػيدلمهػ ػكاردالطبيعيػ ػ لمحيمكلػ ػ دكفاس ػػتىزافٍاأك
تدهيرٌا،كٌذاهايت ؽهاجاءتبًدراس أبكزىط،ك ىيـ(،)2005كع اى ( )2010
جدكؿ ( :)33المتكسط الحسابي كاقنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي

قستجابات أفراد العينة على فقرات مجاؿ المؤشرات اددارية (المؤسسية)
ـ

المتكسط اقنحراؼ الكزف النسبي

الترتيب

الدرجة

 5كضكحالٍيكؿالتىظيهيلمهؤسساتالعاه كالراص  .

3.01

1.04

60.3

1

هتكسط 

  3الكعيبانت اقياتالدكلي الهصدؽعميٍا .

2.92

0.90

58.5

2

هتكسط 

  4ال افي كالهسأل فيالهؤسساتالعاه  .

2.81

0.95

56.1

3

هتكسط 

2.80

1.06

56.0

4

هتكسط 

 7الحؽفيالك ؼعفال ساداإلدارمفيالهؤسساتالعاه 2.77  .

1.12

55.3

5

هتكسط 

  8كضكحرؤي كهسأل كؿهفالهؤسساتالردهي  .

2.73

1.06

54.6

6

هتكسط 

  2هعرف هستكلاألى اؽعماالبحثكالتطكير .

2.65

0.83

53.0

7

هتكسط 

  1كجكداستراتيجي كطىي لمتىهي الهستداه  .

2.62

0.92

52.4

8

هتكسط 

6

فقرات مجاؿ المؤشرات اددارية (المؤسسية)

الحسابي المعيارم

سٍكل الحصكؿ عما الهعمكهات كالبياىات الهرتبط بأداء
الهؤسسات .
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يتضدهفالجػدكؿالسػابؽأفهظػاٌرهجػاؿالهؤ ػراتاإلداريػ (الهؤسسػي )هػفاسػتباى هؤ ػرات

التىهي ػ الهسػػتداه هػػفكجٍ ػ ىظػػرأعضػػاءٌي ػ التػػدريسبػػيف(،)%60.3–52.4كجػػاءتأعمػػا
ال قراتكهايمي :

 ج ػػاءتال قػ ػرةرق ػػـ"5كض ػػكحالٍيك ػػؿالتىظيه ػػيلمهؤسس ػػاتالعاهػ ػ كالراصػ ػ "ف ػػيأعم ػػاه ارت ػػبالهؤ راتاإلداري (الهؤسسي )بكزفىسبي()%60.3كبدرج هتكسط .

 -ثػ ػػـال ق ػ ػرةرقػ ػػـ"3الػ ػػكعيبانت اقيػ ػػاتالدكلي ػ ػ الهصػ ػػدؽعميٍػ ػػا"بػ ػػكزفىسػ ػػبي()%58.5كبدرج ػ ػ 

هتكسط .

كيعزلالسببفيذلؾإلاحال الترٌؿالهؤسسيالذميعاىيهىًالهجتهعال مسػطيىيىتيجػ لمحصػار

كانىقسػػاـالسياسػػيالػػذماىكػػسبىثػػاريعمػػاأبسػػطهىا ػػطالحيػػاةاليكهي ػ ،ككػػذلؾقىاع ػ أف ػرادالعيىي ػ 

بضػػركرةإحػػداثالتغيػػرال كػػرمكالسػػمككيكالهؤسسػػيالػػذميتطمػػبكضػػعالسياسػػاتكالبػراه التىهكيػ ،
كتى يذٌابك اءةكفاعمي كتجىبالتدارؿكالتكراركانرت ؼكبعثػرةالجٍػكدكاسػتىزاؼالهػكاردالهحػدكدة

كفيهقدهتٍاالكقتكعاهؿالزهفالذميصعبتعكيضًكيتعذررزىًكاسترجاعهافاتهىً .

كر ـأفال قرة()5جاءتبالهرتب األكلاإناىٍػاجػاءتبدرجػ هتكسػط ،كقػديعػزلالسػببفػيذلػؾ

إلػػاتػػدارؿالع قػػاتبػػيفالهىظهػػاتالحككهيػ كهؤسسػػاتالهجتهػػعالهػػدىيكالػػاأمهػػدليكػػكفلتمػػؾ
الهؤسسػاتدكرفػػيتىهيػ هجتهعاتٍػػا،حيػػثيػدكرالجػػدؿحاليػانحػكؿدكرٌػػاكهصػػادرتهكيػؿهثػػؿٌػػذي

الهؤسسات.كٌذاهاأكدتًدراس إيهافكهحهد(،)2013كالحمك()2012
فيحيفكاىتأدىاال قراتكهايمي :

 ال ق ػ ػرةرقػ ػػـ"1كجػ ػػكداسػ ػػتراتيجي كطىي ػ ػ لمتىهي ػ ػ الهسػ ػػتداه "فػ ػػيأدىػ ػػااله ارتػ ػػببػ ػػكزفىسػ ػػبي()%52.4كبدرج هتكسط .

 ث ػػـال قػ ػرةرق ػػـ"2هعرفػ ػ هس ػػتكلانى ػػاؽعم ػػاالبح ػػثكالتط ػػكير"ب ػػكزفىس ػػبي()%53بدرجػ ػ هتكسط .

كيعزلالسببفيذلؾإلاهجهكع هفاألسبابأٌهٍا :
 -1ضػعؼالبىيػ التحتيػ لمهعمكهػاتالهتاحػ لعاهػ الىػاسكقصػكرهحتكياتٍػػاهػفقكاعػدالبياىػػات
كهصادرالهعرف  .

 -2عدـتكفرالهىاخاله جععماانبتكار.
 -3هساٌه القطاعالعاـفيت يالبطال الهقىع .

 -4هحاكل ػ الػػزجبػػالهرأةفػػيكػػؿالهجػػانتدرءانل ىتقػػادات:بحيػػثتتحػػكؿإلػػاعػػبءبػػدننهػػف
إتاحًال رصأهاهٍالتىهي هقدراتٍاكهساٌهتٍاال عال فيحرك التىهي .

 -5قصكرالتدريبالهٍىيككسا ؿالتىهي الب ري .

 -6تسييسالتىهي كٌكأٌـاألسبابالهؤدي لضعؼالتىهي عهكهان.
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 .4نتائج السؤاؿ الرابع:

الذم ينص على :ا ىؿ تكجد فركؽ ذات دقلة إحاػائيان عنػد مسػتكم الدقلػة ) (α≤ 0.05بػيف
متكسػػطات درجػػات تقػػدير عينػػة الدراسػػة لمؤش ػرات للتنميػػة المسػػتدامة تعػػزل لمتغي ػرات(:الجنس،

الجامعة ،الرتبة األااديمية ،سنكات الخدمة)؟ كلإلجابة عف السؤاؿ سػيتـ التحقػؽ مػف الفرضػيات

التالية:

الفرضية األكلى:

ق تكجد فركؽ ذات دقلػة إحاػائية بػيف متكسػطات درجػات تقػدير أعضػاء ىيئػة التػدريس لمؤشػرات

التنمية المستدامة تعزل لمتغير الجنس (ذاكر-إناث) لدل أفراد العينة.

لمتحقؽهفٌذيال رضي تهتالهقارى بيفهتكسطدرجاتأعضاءٌي التػدريس(ف=)127
كهتكسػ ػػطدرجػ ػػاتالعض ػ ػكات(ف=)18عمػ ػػااسػ ػػتباى هؤ ػ ػراتالتىهي ػ ػ الهسػ ػػتداه هكضػ ػػكعالد ارس ػ ػ 
باسترداـارتبار(ت)لم ركؽبيفهتكسطاتدرجاتعيىتيفهستقمتيف،كاستردـالباحػثٌػذاانرتبػار

اإلحصػا يالبػػاراهترمبسػػبباعتداليػ تكزيػػعالػػدرجاتفػيكػػؿهػػفهجهػكعتيالتطبيػػؽ،إضػػاف إلػػاأف
عددأفرادالعيى يزيدعفث ثيففردان(ع ـ،)210:2005،كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :
جدكؿ ( :)34اختبار (ت) للفركؽ بيف متكسطات درجات تقدير

أعضاء ىيئة التدريس للتنمية المستدامة تعزل للجنس (ذاكر إناث)
اقستبياف
المؤشرات اققتاادية
المؤشرات اقجتماعية
المؤشرات البيئية
المؤشرات اددارية
(المؤسسية)

الدرجة الالية قستبانة
مؤشرات التنمية المستدامة

المتغير

المتكسط
الحسابي

اقنحراؼ
المعيارم

17.94

6.12

الذككر 

23.57

الذككر 

26.82

الذككر 

25.18

الذككر 

23.28

الذككر 

98.85

اإلىاث 
اإلىاث 
اإلىاث 
اإلىاث 
اإلىاث 

18.28
19.89
15.50
71.61

5.86
6.14
6.47
6.88
6.88
6.27
4.23

22.58
22.04

قيمة (ت)

مستكل الدقلة

3.796

دال عىد 0.01

5.485

دال عىد 0.01

3.054

دال عىد 0.01

5.090

دال عىد 0.01

4.803

دال عىد 0.01

قيت (ت) الجلالي (ء.ح=  )143ع ل مضتوى ءالل  1.96 =0.05ع ل مضتوى ءالل 2.576 =0.01

يتب ػػيفه ػػفالج ػػدكؿالس ػػابؽأى ػػًتكج ػػدف ػػركؽذاتدنلػ ػ إحص ػػا ي عى ػػدهس ػػتكل،0.01ب ػػيف

هتكسطاتدرجاتتقديرأعضاءٌي التدريسالذككركهتكسطاتدرجاتتقديرالعضكاتعماجهيع

هجانتاستباى هؤ راتالتىهي الهستداه كالدرج الكمي ،لصالداألعضاءالذككر،كٌذاهايت ؽهػع
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د ارس ػ الحمػػك(،)2012كيرتمػػؼهػػعد ارس ػ كػػؿهػػفالقكقػػا(،)2015كأبػػكهسػػاعد()2015التػػيلػػـ
تظٍرفركقانذاتدنل إحصا ي تبعانلهتغيرالجىس .

كقديعزلالسببفيذلؾإلاأفأعضاءٌي التدريسالذككرأكثراحتكاكانكقربانهفاله ٍد

كتأثيراتالظػركؼالرارجيػ عمػاهسػتقبؿالتىهيػ الهسػتداه كهؤ ػراتٍا،أضػؼإلػاأفاله ػتغميفهػف

الذككرفيهجانتالتىهي كاألبحاثأكثرهفاإلىاث،كٌـاألكثرقربانهفتحديد أكلكياتٍػاكهتطمباتٍػا
عمػػاارػػت ؼاله ارحػػؿالزهىيػ ،كعمػػاارػػت ؼهػكاقعٍـ،عمػػااعتبػػارأففمسػػطيفلٍػػارصكصػػي فػػي
ٌذاالهجاؿىتيج ل عتباراتالسياسي ،كالذككرهفاأل ضاءأكثرهتابع لذلؾ .

الفرضية الثانية:

ق تكجد فركؽ ذات دقلػة إحاػائية بػيف متكسػطات درجػات تقػدير أعضػاء ىيئػة التػدريس لمؤشػرات

التنمية المستدامة تعزل للجامعة (ادسالمية -األزىر-األقاى) لدل أفراد العينة.

لإلجاب ػ عػػفٌػػذاالس ػؤاؿتػػـإج ػراءتحميػػؿالتبػػايفاألحػػادمل حػػصأثػػرالجاهع ػ (اإلس ػ هي –

األزٌر–األقصا)عماهؤ راتالتىهي الهستداه هفكجٍػ ىظػرأعضػاءٌي ػ التػدريس،كالجػدكؿ
التالييبيفذلؾ :

جدكؿ (:)35يبيف نتائج تحليؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف

متكسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس للتنمية المستدامة تعزل لمتغير الجامعة
المتغير
المؤشرات
اققتاادية
المؤشرات
اقجتماعية
المؤشرات البيئية

مادر التبايف

مجمكع المربعات

بيفالهجهكعات

دارؿالهجهكعات

305.52

درجات
الحرية

متكسط
المربعات

 5154.24

142

 36.30

بيفالهجهكعات

375.99

2

188.00

الهجهكع

 5459.77

2

144

152.76


دارؿالهجهكعات

 6240.56

142

 43.95

بيفالهجهكعات

706.93

2

353.47

الهجهكع

 6616.55

144



دارؿالهجهكعات

 6505.23

142

 45.81

بيفالهجهكعات

135.92

2

67.96

الهجهكع

 7212.17

144



المؤشرات اددارية
(المؤسسية)

دارؿالهجهكعات

 6079.12

142

 42.81

الدرجة الالية

بيفالهجهكعات

4638.46

2

2319.23

قستبانة مؤشرات
التنمية المستدامة

الهجهكع

دارؿالهجهكعات
الهجهكع

 6215.03
 79583.65
 84222.11

144
142
144



 560.45


قيمة ؼ
4.209

4.278

7.716

1.587

4.138

مستكل الدقلة
دال عىد 0.05

دال عىد 0.05

دال عىد 0.01
يردال 
إحصا يان 
دال عىد 0.05

قيه (ؼ)الجدكلي عىد(د.ح=)142،2عىدهستكلدنل ،3.00=0.05كعىدهستكلدنل  4.61=0.01
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يتبيفهفالجدكؿالسابؽأىًتكجدفركؽذاتدنل إحصا ي فػيهجػانتالهؤ ػراتانقتصػادي 

كالهؤ راتانجتهاعي كالهؤ راتالبي ي كالدرج الكمي نستباى هؤ راتالتىهي الهستداه تبعانلهتغيػر
الجاهع ألفرادالعيى  .

كالجدكؿالتالييكضداتجايال ركؽفيالهجانتذاتالدنل تبعانلهتغيرالجاهع  :
جدكؿ (:)36يبيف المتكسطات الحسابية كاقنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة على المجاقت ذات الدقلة تبعان لمتغير الجامعة
المتغير

المتكسط

اقنحراؼ

البياف

العدد

ادسالمية

57

23.18

األزىر

50

21.08

7.19

األقاى

38

24.79

5.17

ادسالمية

57

26.88

5.90

األزىر

50

23.54

7.83

األقاى

38

27.00

5.90

ادسالمية

57

25.23

6.41

األزىر

50

21.68

7.88

األقاى

38

27.21

5.60

الدرجة الالية قستبانة

ادسالمية

57

98.79

22.17

المستدامة

األقاى

38

100.66

18.85

المؤشرات اققتاادية

المؤشرات اقجتماعية

المؤشرات البيئية

مؤشرات التنمية

األزىر

50

الحسابي

المعيارم
5.40

28.18

87.74

االجلال التالي ياين نتائج اختااة شي ي ل كشف عن اتجاه ال راق بين متوص ات اعضاو يية التلةيش
ع ي ءتيأ التجاالت االلةء الك ي ل صتاان تايا ً لتتغير ل جامي :
جدكؿ ( :)37نتائج اختبار شيفيو للاشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف
متكسطات أفراد العينة على المجاليف ذات الدقلة تبعان لمتغير الجامعة
المتغير

المؤشرات اققتاادية
المؤشرات اقجتماعية
المؤشرات البيئية
الدرجة الالية قستبانة مؤشرات
التنمية المستدامة

البياف

اإلس هي 

األزٌر 

2.095

األقصا

1.614

األزٌر 

*3.337

األقصا

0.123

األزٌر 

*3.548

األقصا

1.982

األزٌر 

11.049

األقصا
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1.868

األزٌر

*3.709
3.460
*5.530
 *12.918

يتبيفهفالجدكليفالسابقيفأىً :

 تكجػػدفػػركؽذاتدنل ػ إحصػػا ي عمػػاالهجػػانتذاتالدنل ػ كالدرج ػ الكمي ػ نسػػتباى ه ؤ ػراتالتىهي الهسػتداه بػيفهجهكعػ جاهعػ األزٌػرهػفجٍػ كهجهػكعتيالجاهعػ اإلسػ هي كاألقصػا
حيثظٍرت(*)،لصالدهجهكعتيالجاهع اإلس هي كاألقصا،كٌذاهايت ػؽهػعد ارسػ القكقػا

(،)2015كيرتمػػؼهػػعد ارس ػ أبػػكهسػػاعد()2015التػػيلػػـتجػػدفركق ػانتعػػزللهتغيػػرالجاهع ػ .
كيعزلالسببفيذلؾلهجهكع هفانعتبارات،تعتبرالجاهع اإلس هي هػفاقػدـالجاهعػاتفػي
هحافظات زةكحصكلٍاعميهراكزهرهكقػ فػيهجػاؿالبحػثالعمهػيككػذلؾاعتهادٌػاكثيػرهػف

الب ػراه التعمهي ػ الحديث ػ التػػيتتها ػػاهػػعسػػكؽالعهػػؿكٌػػي ار ػػدةفػػيهجػػاؿالبحػػثككجػػكدهجم ػ 

عمهي هحكه سىكي تصدرعفالبحثالعمهيبالجاهع ،كاتساعدا رةالهساحاتالرضراءفيٍا،
ككذلؾتكافرهصميلمطمب ك بك ل ىترىتنسترداهٍافيهجاؿالبحثالعمهػيككػذلؾاإل ػراؼ

الحككهيعماجاهع األقصاكانٌتهاـفيهجاؿالبحثالعمهيهفقبؿك ازرةالتربي كالتعميـهف
ر ؿاى اءهجمسلمبحثالعمهيكى رٌابالهػدارسالحككهيػ هػفاجػؿى ػرثقافػ البحػثالعمهػي
لمرقيبالعهمي التعميهي .

الفرضية الثالثة:

ق تكجد فركؽ ذات دقلة إحاائية بيف متكسػطات درجػات تقػدير أعضػاء ىيئػة التػدريس لمؤشػرات

التنميػػة المسػػتدامة تعػػزل الرتبػػة اقااديميػػة (أسػػتاذ – أسػػتاذ مشػػارؾ – أسػػتاذ مسػػاعد) لػػدل أف ػراد

العينة.

لإلجاب عفٌذاالسؤاؿتـإجراءتحميؿالتبايفاألحػادمل حػصأثػرالرتبػ األكاديهيػ (أسػتاذ–أسػتاذ

ه ػػارؾ–أسػػتاذهسػػاعد)عمػػاهؤ ػراتالتىهي ػ الهسػػتداه هػػفكجٍ ػ ىظػػرأعضػػاءٌي ػ التػػدريس،
كالجدكؿالتالييبيفذلؾ :
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جدكؿ ( :)38يبيف نتائج تحليؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف

متكسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس للتنمية المستدامة تعزل لمتغير الرتبة األااديمية
المتغير
المؤشرات

اققتاادية
المؤشرات

اقجتماعية

المؤشرات البيئية

المؤشرات اددارية
(المؤسسية)
الدرجة الالية
قستبانة مؤشرات

التنمية المستدامة

درجات

متكسط

الحرية

المربعات
95.63

مادر التبايف

مجمكع المربعات

بيفالهجهكعات

191.25

2

دارؿالهجهكعات

 5268.51

142

 37.10

الهجهكع

 5459.77

144



بيفالهجهكعات

 58.04

2

29.02

دارؿالهجهكعات

 6558.51

142

 46.19

الهجهكع

 6616.55

144



بيفالهجهكعات

159.03

2

79.52

دارؿالهجهكعات

 7053.13

142

 49.67

الهجهكع

 7212.17

144



بيفالهجهكعات

49.70

2

24.85

دارؿالهجهكعات

 6165.33

142

 43.42

الهجهكع

 6215.03

144



بيفالهجهكعات

1376.81

2

688.41

دارؿالهجهكعات

 82845.30

142

 583.42

الهجهكع

 84222.11

144



قيمة ؼ

2.577

0.628

1.601

0.572

1.180

مستكل
الدقلة
يردال 
إحصا يان 
يردال 
إحصا يان 
يردال 

إحصا يان 
يردال 
إحصا يان 
يردال 
إحصا يان 

قيه (ؼ)الجدكلي عىد(د.ح=)143،2عىدهستكلدنل ،3.00=0.05كعىدهستكلدنل  4.61=0.01

يتبيفهفالجدكؿالسابؽأىًنتكجدفركؽذاتدنل إحصػا ي فػيجهيػعالهجػانتكالدرجػ 

الكمي ػ نسػػتباى هؤ ػراتالتىهي ػ الهسػػتداه تبع ػانلهتغيػػرالرتب ػ األكاديهي ػ ألف ػرادالعيى ػ .أمأفأف ػراد

العيىػ لػػديٍـتقػػديراتهتقاربػ لمتىهيػ الهسػػتداه تبعػانلمرتبػ األكاديهي ،كٌػػذاهػػايت ػػؽهػػعهػػاجػػاءتبػػً

د ارس ػ القكقػػا(،)2015كد ارس ػ أبػػكهسػػاعد()2015كد ارس ػ سػػعيد(،)2010كقػػديعػػزلالسػػببفػػي
ذلػؾإلػػاجهيػػعأفػرادالعيىػ لػػديٍـىظػراتهتقاربػ حػػكؿهؤ ػراتالتىهيػ الهسػػتداه ،كالتػػيتظٍػػرهػػف
ر ؿتعاه تٍـالدارمي كالرارجي ،كالتيلـتمؽدرج التقديرالهىاسػب لمحكػـعميٍػافػيظػؿالت ارجػع

العاـلمكضعفيهحافظات زة .
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اٌفشض١ت اٌشابؼت:
ال أٛرذ شٚق راث دالٌت ئصظبئ١ت برِ ٓ١تٛعرطبث دسرربث أمرذ٠ش فػضربء ٘١ئرت اٌترذس٠ظ ٌّإشرشاث
اٌتّٕ١ت اٌّغتذاِت أؼضٌ ٜغٕٛاث اٌخذِت مفلً ِٓ 5عٕٛاث  10-5عٕٛاث فوخش ِٓ  10عٕٛاث).
ت ػػـإجػ ػراءتحمي ػػؿالتب ػػايفاألح ػػادمل ح ػػصأث ػػرس ػػىكاتالردهػ ػ (أق ػػؿه ػػف5س ػػىكات10-5،
سىكات،أكثرهف10سىكات)عماهؤ راتالتىهيػ الهسػتداه لػدلأفػرادالعيىػ ،كالجػدكؿالتػالييبػيف
قيه ارتبار(ؼ)كهستكلالدنل لم ركؽبيفالهتكسطات :

جدكؿ ( :)39يبيف نتائج تحليؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف

متكسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس للتنمية المستدامة تعزل لسنكات الخدمة
المتغير
المؤشرات

اققتاادية
المؤشرات

اقجتماعية
المؤشرات البيئية
المؤشرات اددارية
(المؤسسية)

الدرجة الالية

قستبانة مؤشرات

التنمية المستدامة

مادر التبايف

مجمكع المربعات

بيفالهجهكعات

620.22

درجات

متكسط

2

310.11

الحرية

المربعات

دارؿالهجهكعات

 4839.55

 142

 34.08

بيفالهجهكعات

569.33

2

284.67

الهجهكع

 5459.77

 144



دارؿالهجهكعات

 6047.22

 142

 42.59

بيفالهجهكعات

859.84

2

429.92

الهجهكع

 6616.55

 144



دارؿالهجهكعات

 6352.33

 142

 44.73

بيفالهجهكعات

674.20

2

337.10

الهجهكع

 7212.17

 144



دارؿالهجهكعات

 5540.84

 142

 39.02

بيفالهجهكعات

10725.95

2

5362.98

الهجهكع

دارؿالهجهكعات
الهجهكع

 6215.03
 73496.16
 84222.11

 144
 142
 144



 517.58


قيمة ؼ
9.099

6.685

9.610

8.639

10.362

مستكل الدقلة
دال عىد 0.01

دال عىد 0.01

دال عىد 0.01

دال عىد 0.01

دال عىد 0.01

قيه (ؼ)الجدكلي عىد(د.ح=)333،2عىدهستكلدنل ،3.00=0.05كعىدهستكلدنل  4.61=0.01

يتبيفهفالجدكؿالسابؽأىًتكجدفركؽذاتدنل إحصا ي عماجهيعالهجانتكالدرج 

الكمي نستباى هؤ راتالتىهي الهستداه تبعانلهتغيرسىكاتالرده ألفرادالعيى  .

كالجدكؿالتالييكضداتجايال ركؽفيالهجانتذاتالدنل تبعانلهتغيرسىكاتالرده :
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جدكؿ ( :)40يبيف المتكسطات الحسابية كاقنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة على المجاقت ذات الدقلة تبعان لمتغير سنكات الخدمة
المتغير

المؤشرات اققتاادية

المؤشرات اقجتماعية

المؤشرات البيئية

المؤشرات اددارية
(المؤسسية)

الدرجة الالية قستبانة
مؤشرات التنمية
المستدامة

المتكسط

اقنحراؼ

الحسابي

المعيارم
5.79

البياف

العدد

أقؿهف5سىكات

5

29.00

10-5سىكات

37

25.57

4.06

أكثرهف10سىكات

103

21.61

6.35

أقؿهف5سىكات

5

29.40

2.88

10-5سىكات

37

28.78

6.14

أكثرهف10سىكات

103

24.50

6.76

أقؿهف5سىكات

5

29.80

8.73

10-5سىكات

37

28.11

4.75

أكثرهف10سىكات

103

22.98

7.16

أقؿهف5سىكات

5

28.40

7.06

10-5سىكات

37

25.19

5.92

أكثرهف10سىكات

103

20.98

6.33

أقؿهف5سىكات

5

116.60

22.86

10-5سىكات

37

107.65

17.48

أكثرهف10سىكات

103

90.07

24.34

كالجػػدكؿالت ػػالييبػػيفىت ػػا ارتبػػار ػػي يًلمك ػػؼعػػفاتج ػػايال ػػركؽب ػػيفهتكسػػطاتأعض ػػاءٌي ػ ػ 

التدريسعماجهيعالهجانتكالدرج الكمي ل ستباى تبعانلهتغيرسىكاتالردهً :
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جدكؿ ( :)41نتائج اختبار شيفيو للاشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف

متكسطات أفراد العينة على المجاليف ذات الدقلة تبعان لمتغير سنكات الخدمة
البياف

أقؿهف5سىكات

المتغير

10-5سىكات

3.432

أكثرهف10سىكات

*7.388

10-5سىكات

0.616

أكثرهف10سىكات

4.905

10-5سىكات

1.692

أكثرهف10سىكات

6.819

10-5سىكات

3.211

أكثرهف10سىكات

*7.419

الدرجة الالية قستبانة مؤشرات

10-5سىكات

8.951

التنمية المستدامة

أكثرهف10سىكات

*26.532

المؤشرات اققتاادية
المؤشرات اقجتماعية
المؤشرات البيئية
المؤشرات اددارية (المؤسسية)

10-5سىكات
 *3.956
*4.289
*5.128
*4.209
*17.581

يتبيفهفالجدكليفالسابقيفأىً :

 تكجػػدفػػركؽذاتدنل ػ إحصػػا ي عمػػاالهجػػانتذاتالدنل ػ كالدرج ػ الكمي ػ نسػػتباى هؤ ػراتالتىهي الهستداه بيفهجهكع سػىكاتالردهػ أكثػرهػف10سػىكاتهػفجٍػ كهجهػكعتيسػىكات

الرده أقؿهف5سػىكاتك10-5سػىكاتحيػثظٍػرت(*)،لصػالدهجهػكعتيسػىكاتالردهػ 
أقؿهف5سىكاتك10-5سىكات.

 كيعزلالسببفيذلؾإلاأفأصػحابٌػذيال ػاتهػفسػىكاتالردهػ قػدنحظػكاكدرسػكاال ػارؽرػ ػ ؿالع ػػرس ػػىكاتالس ػػابق كالت ػػيتكدس ػػتفيٍ ػػااىعكاس ػػاتانىقس ػػاـكالحص ػػارعم ػػاهرتم ػػؼ
الهجانتفيهحافظات زة.كهاأىًلـيظٍرذلؾالتطكرالكبيرالذمقدي عراةرريفبتحسػف

هؤ راتالتىهي ،سكاءعماهستكلالجاهع أكالهجتهع.كٌذاهايرتمػؼهػعهػاجػاءتبػًد ارسػ 
القكقا(،)2015كعمي()2013
نتائج السؤاؿ الخامس:

ينص على :ا ىؿ تكجد عالقة دالة إحاائيان بيف درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس ألداء كحدة

البحث العلمي كدرجة تقديرىـ لمؤشرات التنمية المستدامة؟ ا.

لإلجاب ػ عػػفٌػػذاالس ػؤاؿ،تػػـحسػػابهعػػاه تانرتبػػاطبػػيفدرج ػ كػػؿهػػفهؤ ػراتالتىهي ػ 

الهسػػتداه بأبعػػاديكدرجتػػًالكمي ػ ،ككحػػدةالبحػػثالعمهػػيبأبعػػاديكدرجتػػًالكمي ػ ،كالجػػدكؿالتػػالييبػػيف
ذلؾ :
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جدكؿ ( :)42يبيف معامؿ اقرتباط بيف مؤشرات التنمية المستدامة
ك كحدة البحث العلمي مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
كحدة البحث العلمي
تطكير الافاية

تسكيؽ إدارة

الدرجة الالية

مؤشرات التنمية المستدامة

تعزيز ثقافة

المؤشرات اققتاادية

**0.646

**0.616

المؤش ارت اقجتماعية

**0.563

**0.490

**0.546

المؤشرات البيئية

**0.563

**0.529

**0.557

**0.586

المؤشرات اددارية (المؤسسية)

**0.407

**0.405

**0.479

**0.458

**0.598

**0.559

**0.607

**0.627

البحث العلمي

الدرجة الالية قستبانة مؤشرات
التنمية المستدامة

المينية في مجاؿ

عملية البحث

لكحدة البحث

البحث العلمي

العلمي

العلمي

**0.632

**0.674
**0.567

* ≤ 0.05

** ≤ 0.01

قيه (ر)الجدكلي عىد(د.ح=)143عىدهستكلدنل ،0.174=0.05كعىدهستكلدنل  0.238=0.01

يبػػيفالجػػدكؿالسػػابؽ:كجػػكدع قػ هكجبػ دالػ إحصػػا يانعىػػدهسػػتكل،0.01بػػيفجهيػػعالهجػػانت
كالدرج ػ الكمي ػ نسػػتباى هؤ ػراتالتىهي ػ الهسػػتداه هػػفىاحي ػ كبػػيفكحػػدةالبحػػثالعمهػػيبهجانتػػً

كدرجتًالكمي حيثتراكحتهعاه تاألرتباط(ر)بيف(.)0.674-0.407
كىذا يعني أنو تحقيؽالتىهي الهسػتداه يحتػاجإلػا ػعكرالهىت عػيفبهسػ كليتٍـاله ػترك تجػايالحػد
هفضغكطالتىهي عماالبي كالهكاردالطبيعي كالهجتهع،كت جيعحرك البحثالعمهي.هفرػ ؿ

كاحدةهفالىظرتيف :

تتهثؿالىظرةاألكلافيأفجهيعالهكارد-ههثمػ فػيالهػكاردالطبيعيػ ،كرأسالهػاؿالطبيعػي،

ػا،كاسػتىادان
كالهعرف كالقدراتالب ري –تعتبرهصادرلمرفاٌي قابم لإلستبداؿىسبيانبأررلههاثمػ لٍ 
إلاٌذاالرأمفإفاألضرارالتيتمحؽبالىظاـالبي يبسببعكاهؿتدٌكرجكدةالبي أكفقػدافتىػكع

األىكاعتككفهقبكل ب كؿفعمي .

كىظرةأررلتعتبراألستثهاراتالتعكيضي  البان يرقابم لمتى يذكنيهكفأحياىانالدفاععىٍا

أر قيػانحيىهػػاتٍػددالىظػػاـالبي ػيبالتػػدٌكر،فػالقكاىيفالطبيعيػ تحػدهػػفهػدلإهكاىيػ إسػتبداؿالهػكارد
بالتدٌكركقدنيككفٌىاؾبديؿعهميلىظـدعـالحياةالطبيعيػ ،كقػدتكػكفاألسػتثهاراتالتعكيضػي 

عديه ػ الهعىػػاإذابم ػ تػػدٌكرالىظػػاـالبي ػػيحػػداننسػػبيؿإلػػاإص ػ حً،كٌػػذالػػفيػػتـإنهػػفر ػ ؿ

انٌتهاـبالبحثالعمهي،كتحهؿالقا هيفعميًبهسؤكلياتٍـكاهم  .
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التكايات:
إستىادانإلاهاتـعرضًهػفىتػا اإلسػتباىتيف،كهػاتػـعرضػًفػياإلطػارالىظػرم،كعػرض

لمدراساتالسابق ،كربرةالباحثرمصتالدراس إلاالتكصياتالتالي  :

 -1ترص ػػيصهيزاىيػ ػ لمبح ػػثالعمه ػػيه ػػفقب ػػؿالحككهػ ػ لكح ػػدةالبح ػػثالعمه ػػي ،كض ػػركرةإيج ػػاد
هصادرتهكيؿ يرتقميدي 

 -2ت عيؿدكرالقطاعالراصهفر ؿ(الهصاىع-البمديات-ال ركاتالراص )فيدعـالبحث
العمهيفيالجاهعاتكالهدارسال مسطيىي .

 -3أفتقكـكحدةالبحثالعمهيبالك ازرةبهجهكع هفاإلجراءات،تتهثؿفي:

الدعـ األااديمي :

 تحديد فمس بحثي ككضع رارط كطىي لمجاهعات ال مسطيىي يتـ فيٍا تكضيد أكلكيات
البحثالعمهيكتحديدإجراءاتتطبيقي لتحسيفجكدةالبحثالعمهي .

كال رؽالبحثي  ،كتسٍيؿهٍه الباحثفيالتكاصؿ،كى رالبحكث
 ت جيعالبحكثاله ترك 
فيهج تذاتسهع عالي .

عميٍـ،كالربطبيفالترقياتكاألبحاث

 ت ري الهدرسييفلمبحثالعمهي كتقميؿالعبءالدراسي
الهحكه .

 دعـالزياراتالبحثي بيفالجاهعاتال مسطيىي كبيفالجاهعاتالعالهي لتبادؿالربرات .

 إلزاـالجاهعاتبأفيككفلكؿباحثرط بحثي كؿعاـ،عماأفيقػكـبى ػربحػثأكبحثػيف
كاله ارك فيهؤتهركؿسىتيف.

الدعـ المعلكماتي كالتانكلكجي :

 .1تكظيؼ تقىيات الحاسكب كال بك الهعمكهاتي في البحث العمهي بالتىسيؽ هع الجاهعات
ال مسطيىي .

 .2ت جيعتأليؼالكتبكبالدرج األكلاالهقرراتالجاهعي كاألت اؽعماأساليبالبحثالعمهي
حسبالىظـالهعهكؿبٍاعالهيان.

 .3إى اء هج ت هترصص كعدـ ى ر أم بحث ن تتكفر فيً هعايير التهيز كتبىي األبحاث
الههيزة.

 .4إى اء هكقع راص تى ر فيً الجاهعات ال مسطيىي البحكث العمهي الراص فيٍا كتكريـ
البحكثالههيزةكترقي القا هيفعميٍا.

 .5إ تراؾالجاهعاتفيقكاعدبياىاتدكلي تربطالجاهعاتهعبعضٍا .
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الدعـ المجتمعي:
 .1ت جيع القطاع الراص عما اإلستثهار في البحث العمهي كتكظيؼ ىتا البحكث لرده 
الهجتهعال مسطيىي .

 .2طرح هكضكعات تٍـ الهجتهع لمبحث كالدراس هف ر ؿ التكاصؿ هع هؤسسات الهجتهع
الهحميكتحديدإحتياجاتً.

 .3تعزيزثقاف البحثالعمهيفيالهجتهعال مسطيىيهفر ؿتكاصؿالجاهعاتهعهؤسسات
الهجتهعالهحمي،كهعالهدارس.

المقترحات:
في ضكء نتائج الدراسة كتكاياتيا ،فإف الباحث يقترح القياـ بالدراسات التالية:
 العكاهؿالهؤثرةعمادكرالجاهعاتفيتحسيفهؤ راتالتىهي الهستداه هدلتحقؽهعاييرال راك التىهكي بيفالجاهعاتال مسطيىي . أسبابتراجعالدعـالحككهيلهجاؿالبحثالعمهي. -أثرتهكيؿالبحثالعمهيعماجكدةالتعميـفيالجاهعاتال مسطيىي  .

 -دكرالقطاعالراصفيدعـكتطكيرالبحثالعمهيفيهحافظاتقطاع زة .
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القرآف الاريـ.

الماادر كالمراجع

أكقن :المراجع العربية


 .1أبك  يرك اىكر ا رؼ ( :)2015دكر الهىظهات  ير الحككهي في دعـ التعميـ لتحقيؽ

التىهي الهستداهػ في هحافظػات  زة كسبؿ تطكيري ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جاهع 

انزٌر ،زة .

 .2أبك ع ـ ،رجاء ( :) 2001مناىج البحث في العلكـ النفسية كالتربكية ،دار الى ر
لمجاهعات :القاٌرة،هصر
 .3أبكهساعداحهدهريـ(:)2015درج تطبيؽالجاهعاتال سطيىي ندارةالجكدةال اهم 
كع قتٍابدرج تحقؽهؤ راتالتعميـهفاجؿالتىهي الهستداه رسالة ماجستير غير

منشكرة،جاهع انزٌر ،زة.

 .4ابكىاٌي ص حالديف()2009دليؿ الباحث في اعداد خطة البحث كتنفيذىا كاتابة الرسالة
الجامعية،هكتب انىجمكالهصري ،القاٌرة.

 .5األسهرم ،فاطه ( :)2010البحث العمهي في كميات البىات بجاهعات الههمك الحكهي 
كع قتًبهتطمباتالتىهي انجتهاعي كانقتصادي ،رسالة ماجستير غير منشكرة،جاهع أـ

القرل،السعكدي .
 .6إعبيافٌ ،ال ( :)2012دكر الجاهعات ال مسطيىي بهحافظات  زة في دعـ البحث العمهي
كسبؿتحسيىً،رسالة ماجستير غير منشكرة،الجاهع اإلس هي  ،زة.

 .7األعكر،هحهكد(:)2014هدلتطبيؽالجاهعاتال مسطيىي لمهعاييرالٌدكلي ل عتهاد

كالجكدةكأثريفيتحقيؽالتٌىهي الهستداه فيهحافظات زةهفكجٍ ىظرالعاهميف،رسالة
ماجستير،أكاديهي اإلدارةكالٌسياس لمٌدراساتالعميا ،زة،فمسطيف.

 .8األ ا،إحساف(:)2002البحث التربكم كعنااره ،مناىجو كأدكاتو،ط،4الجاهع اإلس هي ،
زة.

 .9أهيه هصط ا ( :)2000تحسيف اقنتاجية العلمية ألعضاء ٌي التدريس بالجاهعات
الهصري باسترداـهدرؿإدارةالهعرف .كمي التربي ،جاهع طىطىا.

 .10إيهاف،بك ىقيركهحهد،رقاهي(:)2013دكرالهجتهعالهدىيفيتحقيؽالتىهي الهستداه ،
مجلة جيؿ حقكؽ ادنساف،هركزجيؿالبحثالعمهي،لبىاف،العددالثاىي .
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 .11باركد ،ىعيـ ( )2015هتطمباتالتىهي الهستداه كالهتكاهم هفالهؤ راتاإلحصا ي  ،جياز
ادحااء المرازم،راـاهلل،فمسطيف .

 .12البر كتي عهاد ،ابك سهرة هحهكد (ِ )2007شىالث اٌبضج اٌؼٍّ ٟ ٟاٌؼبٌُ اٌؼشبٟ

مجلة

الجامعة ادسالمية (سمسم الدراساتاإلىساىي ( الهجمدالراهسع ر،العددالثاىي،ص-
1133ص1155 ،

كتيعهاد،ابكسهرةهحهكد(:)2007ه ك تالبحثالعمهيفيالعالـالعربي ،مجلة

 .13البر
الجامعة ادسالمية سلسلة الدراسات ادنسانية،هجمد()15العدد()2ص .1726-6809

 .14برىاه األهـ الهتحدةاإلىها ي لهساعدةال عب ال مسطيىي ( )2014تنمية مف أجؿ الحرية
عبهتهكفكأه صاهدةلم ترة2012ـ.

 .15بعيرة ،أبك بكر ( :)2007ن تىهي هستداه بدكف  دارة قكاه  ،دراسة مقدمة إلى مؤتمر
التنمية المستدامة في ليبيا،هركزأبحاثجاهع قاريىكس 

 .16بككهيشلعمي(:)2014هعكقاتتكظيؼالبحثالعمهيفيالتىهي بالعالـالعربي،انكاديهي 
لمدراسات انجتهاعي كانىساىي مجلة قسـ العلكـ اقجتماعية ،العدد  ،12ص.9 -3

الج از ر.

 .17البكهحهد عمي ،البدرم سهير ( )2012كاقع البحث العمهي في العالـ العربي كهعكقاتً،
المؤتمر العربي الدكلي الثانيلجكدة التعليـ العالي.ص626ص 633

 .18تقريرالتىهي اإلىساىي العربي (:)2003برنامج األمـ المتحدة ادنمائي .)UNDP

 .19التقريرالعربيالثالثلمتىهي انقتصادي ()2010البحث العلمي في الكطف العربي مؤشرات
التخلؼ كمحاكقت التميزهؤسس ال كرالعربي

 .20التهيهي ،فكاز ( )2004فاعمي استرداـ ىظاـ إدارة الجكدة (أيزك )( 9001في تطكير أداء
الكحدات اإلداري في ك ازرة التربي كالتعميـ في األردف هف كجٍ ىظر العاهميف فيٍا كدرج 

رضاٌـعفٌذاالىظاـ،رسال دكتكراي،جاهع عهاف،األردف.

 .21الجرجاكم زياد ،حهاد  ريؼ ( :)2005هعكقات البحث العمهي في جاهع القدس اله تكح 
كدكر الجاهع في تطكيري بحث مقدـ لندكة كاقع البحث العلمي كآفاؽ تطكيري في جاهع 

القدساله تكح كالهزهععقديفيهديى راـاهلل .

 .22جمهبك ٌ ،اـ كفرج اهلل ،عبد الكريـ( :)2011دكر البحث العمهي في تحسيف جكدة األداء
األكاديهيألعضاءٌي التدريسبالجاهعاتال مسطيىي ،المؤتمر العلمي -البحث العلمي-

مفاىيمو كأخالقياتو،تكظي ً،ال ترةهف11-10هايك،2011،الجاهع اإلس هي  ،زة .

 .23الجٍاز الهركزم ل حصاء ال مسطيىي كسمط جكدة البي
المستدامة،راـاهللفمسطيف.
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( )2014البيئة كالتنمية

 .24الجكارى ،الهعتصـبااهللسميهاف)2004(:تقديردرج هكاءه هررجاتالتعميـلهعايير

التىهي الب ري الهستداه كهاكردتفيبرىاه األهـالهتحدةاإلىها ي،رسالة داتكراه،جاهع 
اليرهكؾ،عهاف.

 .25الجكزم جهيم ( :)2012أٌهي الهحاسب البي ي في استداه التىهي  ،مقاؿ منشكر،جاهع 
الج از ر.

 .26حاهد،سٍيرأحهد(:)2007اشاالية التنمية في الكطف العربيط1دارال ركؽلمى ر
كالتكزيع،راـاهلل.

 .27الحسف ،عيسي هحهكد ( :)2009اقعالـ كالتنمية ،دار الزٌراف لمى ر كالتكزيع ،الههمك 
انردىي الٍا هي .

 .28ح كة ،جهاؿ كصالد ،عمي ( :)2010مدخؿ الي علـ التنمية ط 2دار ال ركؽ كالى ر،
عهاف .

 .29ح كة،جهاؿ()2011دكرالبحثالعمهيفيدعـالتٌىهي الهستداه "دراس حال جاهع
ياؿض الغربي "  ،مجلة أمارباؾ،الهجمد()2العدد()4ص.31-21
ٌ
القدسف
 .30حمسداكد(:)2009انى اؽعميالبحثالعمهيكدكريفيجكدةكىكعي انىتاجالعمهيفي

الجاهعاتال مسطيىي ،المؤتمر التربكم الثالث،دكرالتعميـالعاليفيالتىهي ال اهم ،جاهع 

انزٌربغزة 19-18زةفمسطيف.

 .31حمس،داككد:)2006(،دليؿ الباحث في تنظيـ كتكضيح البحث العلمى،أفاؽ ،زة .
 .32الحمك ،أحهد ( :)2012دكر تطبيؽ هبادئ الحكـ الر يد في الهىظهات  ير الحككهي في
قطاع زةفيتحقيؽالتىهي الهستداه ،رسالة ماجستير،كمي التجارة،الجاهع انس هي ،
زة،فمسطيف .

 .33دركيش عطا ،صالد ىجكم كارركف ( :)2015دليؿ معايير جكدة البحث العلمي ،هجمس
البحثالعمهيك ازرةالتربي كالتعميـ،اإلصدارالثالث.

 .34دليؿ ار قيات البحث العمهي ( :)2014مجلس البحث العلمي ك ازرة التربي كالتعميـ العالي
ال مسطيىي ،،اإلصدارانكؿ .
 .35الدليهي ،ىصيؼ(  :)2000تجرب العراؽ في التعميـ العالي ك البحث العمهي  -التهكيؿ
الذاتي،المؤتمر العلمي المااحب للدكرة33لهجمساتحادالجاهعاتالعربي ،بيركت- 17،
19ىيساف .

 .36ديب ،ريدة ،كهٍىا ،سميهاف ( :)2009الترطيط هف أجؿ التىهي الهستداه  ،مجلة جامعة
دمشؽ للعلكـ اليندسية.هجمد()1عدد()25ص 83-62
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 .37ذكقاف كعدس ،عبد الرحهف كارركف ( :)2009البحث العلمي مفيكمو كأدكاتو كأساليبو،
عهاف،دارال كرلمى ركالطباع كالتكزيع .

 .38ذيابسٍؿكارركاف()2015دليؿ نشر ثقافة البحث العلمي في التعليـ العاـ هجمسالبحث
العمهيك ازرةالتربي كالتعميـالعاليال مسطيىي ،انصدارالرابع .
 .39راضي ،هيرفت ( :)2012تصكر هقترح لتجكيد البحث العمهي في الجاهعات ال مسطيىي ،

دراسة مقدمة إلى المؤتمر العربي الدكلي الثاني لضماف جكدة التعليـ العالي،جاهع الزرقاء،

األردف.

 .40الرفاعي ،سحر قدكرم ( :)2006التىهي الهستداه هع التركيز راص عما اإلدارة البي ،

أعماؿ مؤتمر المنظكر اققتاادم للتنمية المستدامة الهىعقدفيتكىس،فيال ترةهف9-8

سبتهبر،ص.34–19.

 .41زاٌد ،عدىاف حهزة كارركف ( :)2009دليؿ اتابة الرسائؿ العلمية ،هركز الى ر العمها،
جاهع الهمؾعبدالعزيز،الههمك السعكدي  

 .42الزى مي،أحهدهحهكد( :)2012التخطيط اقستيراتيجي للتعليـ الجامعي دكره في متطلبات
التنمية المستدامة،هكتب األىجمكالهصري ،القاٌرة .

 .43الزٌراىي ،هعجب بف أحهد هعجب العداكىي ( )2013إسٍاـ الجاهع في هعالج تحديات
التىهي الهستداه ،مجلة التربية (جامعة األزىر(  ،هصر،ع،ص221ص .288

 .44سالـ لبيب هحهد ( :)2016البحث العلمي كالمشركعات التنافسية :فلسفة حياة ،حقكؽ

الطبعكالى رهح كظ لهىظه الهجتهعالعمهيالعربي.

 .45السمطاف كآرركف( :)1997ىدكةهعكقات البحثالعمهيفي دكل الككيت -المجلة العربية
للعلكـ اقنسانيةالعددالستكف(.)166ص.40-22

 .46ال راح ،كليد هحهكد ( :)2001درج رضا طمب جاهع جرش عف البي الجاهعي  ،مجلة
اتحاد الجامعات العربية،انردفعدد1،ص .303 – 281،

 .47الصكراىي  ،ازم  ( :)2011المشيد الفلسطيني الراىف  :السياسي اققتاادم المجتمعي
في إطار الكضعيف العربي كالدكلي،ط2،هطبع األركة ،زة .

 .48الصكيص هحهد رالد ( :)2010بحث بعىكاف ،الهعيقات انقتصادي لمباحث في جاهع 

فمسطيف التقىي رضكرم ،مجلة جامعة اقزىر بغزة ،سلسلة العلكـ اقنسانية الهجمد 12

العدد2ص667ص702

 .49الضاهف عبد الحهيد ،هىذر( :)2006اساسيات البحث العلمى ط 1دار الهسيرة لمى ر
كالتكزيع.
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 .50طارؽ  ،ار ي ( :)2010انسترداـ الهتكاهؿ لمهكاص ات العالهي (األيزك) في الهؤسس 
اإلقتصادي لتحقيؽ التىهي الهستداه  -دراس حال  رك هىاجـ ال كس اط ،رسالة ماجستير

غير منشكرة،جاهع فرحاتعباس،الج از ر .

 .51الطاىي،هحهد( :)2006التنمية المستدامة في الكطف العربي بيف الكاقع كالمأمكؿ"،هركز
انىتاجاإلع هي جاهع الهمؾعبدالعزيز–الههمك العربي السعكدي 

 .52الطباع،هحهد(:)2013التنمية اققتاادية المستدامة،هطبع األهؿ ،زة .

 .53الطكيؿ ،ركاء ( :)2010التنمية المستدامة كاألمف اققتاادم في ظؿ الديمقراطية كحقكؽ
اإلىساف"،دار زٌراف،الطبع األكلا،عهاف .

 .54الطيبعبدالعظيـهصط ي(:)2013ضهافجكدةالبحثالعمهيفاالكطفالعربي(دراس 
تحميمي  -هيداىي ( المجلة العربية لضماف جكدة التعليـ الجامعي ،الهجمدالسادس عدد()13

ص97ص .113
 .55العاجز ،فؤاد كحهاد ،حسف ( :)2011رؤي جديدة لدكر البحث العمهي في تحقيؽ ال راك 
ال اعم هع قطاعات اإلىتاج هف هىظكر تكاهمي ،مقدـ إلى مؤتمر الحث العلمي مفاىيمو،
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املـــــــالحـــل
 .1يهحق رقى ( )1االستبانت في صىرتها األونيت قبم عرضها عهى انسادة
انًحكًين (قبم انتحكيى)
 .2يهحق رقى ( )2االستبانت في صىرتها اننهائيت بعذ عرضها عهى
انسادة انًحكًين (.بعذ انتحكيى)
 .3يهحق رقى ( )3قائًت بأسًاء انسادة انًحكًين
 .4يهحق رقى ( )4كتابت تسهيم يهًت باحج (جايعت األزهر بغسة)
 .5يهحق رقى ( )5كتابت تسهيم يهًت باحج (جايعت االقصي بغسة)
 .6يهحق رقى ( )6كتابت تسهيم يهًت باحج (انجايعت االسالييت بغسة)

(ملحؽ)1-

اقستبانة في اكرتيا األكلية
بسـ ا

الرحمف الرحيـ

جامعة األزىػػػر /غػػػػػػػػػػػػػزة

عمادة الدراسػػػات العػػليػػػا

الػػػػػػػػػػية التػػػػػػػربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
قسـ أاػػػػػػػػكؿ التربيػػػػػػػػػػة

 
اٌّٛضٛع :مأطب١ك اعتببٔت)

يقكـالباحثبدراس هيداىي بعىكاف:ا كاقع أداء كحدة البحث العلمي في كزارة التربية كالتعلػيـ
ننلهتطمباتالحصػكؿ
العالي الفلسطينية كعالقتو بمؤشرات التنمية المستدامة ا ،كذلؾاستكها 

عمادرج الهاجستيرفيأصكؿالتربي هفجاهع األزٌربغزةكلٍذاالغرضأعدالباحثاستباىتيف :

األكلى/هتعمق بػ(كحدةالبحثالعمهي)،كالتي همت()27فقرةهكزع عما()3هجانت .

الثانية /هتعمق بػ(التىهي الهستداه )،كالتي همت()34فقرةهكزع عما()4هجانت .

لػػذايرجػػيهػػفسػػيادتكـالتكػػرـباإلجابػ عمػػيفقػراتٌػػذياألداةبكضػػعإ ػػارة(×)أهػػاـكػػؿفقػرةحسػػب

الدرج التيتركىٍاتتكافؽهعالكاقعال عمي،عمهانبأفإجابتكـلفتستردـإنأل راضالبحػثالعمهػي

فقط .

شااريف لاـ حسف تعاكناـ .

الباحث:

نائؿ سالـ اضيير

0597072182
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الجنس:

البيػػػػػػػػػػػػػػػػػانات الشخاية :

ذكر()أىثا().
الجامعة:
اإلس هي ()األزٌر()األقصا() .
المؤىؿ العلمي:
أستاذ()أستاذه ارؾ()أستاذهساعد().
عدد سنكات الخدمة:
أقؿهف5سىكات()هف–5أقؿهف10سىكات() 
10سىكاتفأكثر() .
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استبانو كحدة البحث العلمي :

تعريؼ كحدة البحث العلميٌ :ي الكحدة التي تقكـ بالعهمي الهىظه هف أجؿ جهع الهعمكهات
كتحميؿالبياىاتلغرضهفاأل راض فيدراس ه كم هايكاجٍٍاالهجتهعلمحصكؿعماأفضؿ

الىتا كيترتبعميٍاالحصكؿعؿىتا جديدةلدراستًككذلؾالحصكؿعماهعرف جديدةفيهجاؿ

البحث .


ـ



ابيرة

الفقرات

جدان

ابيرة

متكسطة

قليلة

قليلة جدان

اٌّزبي األٚي /أؼض٠ض حمب ت اٌبضج اٌؼٍّٟ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

االيتتام بزياء علء الااةثين في التجاالت
التخت .











أشبظ اٌزبِؼبث ٚاٌّذاسط بّإعغبث بضخ١ت راث
اإل٘تّبَ اٌّشتشن .
أٛرٗ اٌببصخٌٍ ٓ١بضٛث اٌت ٟأٙذف ٌتضم١ك اٌتّٕ١ت .
أذػُ ئرشاء اٌبضٛث اٌّشتشوت ب ٓ١فػضبء ٘١ئت
اٌتذس٠ظ ببٌزبِؼبث اٌّختٍفت .
أؼٍٓ ػٓ ِغببمبث بضخ١ت  ٟاٌّإعغبث اٌتؼٍ١ّ١ت
ماٌّذاسط اٌزبِؼبث) .
إٔشش اٌٛػٌ ٟذِ ٜإعغبث اٌمطبع اٌخبص ٚاٌؼبَ
بأّ٘١ت ٔتبئذ اٌبضج اٌؼٍّ. ٟ
أظذس ٔششاث دٚس٠ت خبطت ببٌٕتبربث اٌؼٍّ١ت .































































































































































 .8اٌّشبسوت ِغ اٌزبِؼبث ٔ ٟشش األبضبث اٌؼٍّ١ت
أششذ اٌببصخ ٓ١اٌزذد ئٌ ٝو١ف١ت اٌضظٛي ػٍِٕ ٝش



.9
بضخ١ت



ِ .10غبػذة اٌببصخٚ ٓ١أ١ ٛش إٌّبط اٌّالئُ ٌٍبضج اٌؼٍّٟ
اٌّزبي اٌخبٔ /ٟأط٠ٛش اٌىفب٠ت اٌّ١ٕٙت ِ ٟزبي اٌبضج اٌؼٍّٟ
.1

أ ٛش طش٠ك بضخ١ت أختض بّشىالث اٌّزتّغ وذًٌ١
ٌٍببصخ. ٓ١
أغ ٟ ُٙأ١ ٛش بشاِذ أذس٠ب١ت ٌٍببصخ ٓ١اٌزذد ٟ
اٌّذاسط ٚاٌزبِؼبث .
أضغ ِؼب١٠ش ِٛضٛػ١ت ٌٍبضٛث اٌؼٍّ١ت ٚػٍّ١ت اٌبضج.

.4

أششن اٌببصخ ٟ ٓ١ػٍّ١ت اٌتضىٚ ُ١األششاف اٌؼٍّ. ٟ
أؼمذ مِإحشاث) ف٠بَ مدساع١ت) ػٍّ١ت بٙذف أط٠ٛش
اإلٔتبد اٌؼٍّ. ٟ
أ ٛش اٌذػُ اٌّبٌٌ ٟتط٠ٛش اٌىفب٠بث اٌّ١ٕٙت ِ ٟزبي
اٌبضج اٌؼٍّ. ٟ
أششف ػٍِ ٝغبلبث اٌبضج اٌؼٌٍٍّّ ٟشاصً اٌتؼٍ١ّ١ت
اٌّختٍفت .
أؼًّ اٌٛصاسة ػٍ ٟأغٔ ً١ٙشش األبضبث اٌؼٍّ١ت

.2
.3
.5
.6
.7
.8
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ـ

.9

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ابيرة

الفقرات

جدان

أشزغ اٌّإعغبث اٌتؼٍ١ّ١ت ػٍ ٝأببدي اٌخبشاث
اٌبضخ١ت.



ابيرة


اٌّزبي اٌخبٌج :أغ٠ٛك ئداسة ػٍّ١ت اٌبضج اٌؼٍّٟ
أؼشع ٔتبئذ اٌبضٛث ػٍ ٝاٌمطبع اٌخبص بٙذف


دػّٙب.


أظذس ٔششاث أؼش٠ف١ت ألٚػ١ت إٌشش اٌّختٍفت .
أشز١غ اٌىفبءاث اٌؼٍّ١ت داخً اٌّزتّغ اٌبضخ ٟػٍٝ


إٌشش.
أٛرٗ صشوت اٌتأٌ١ف ٚاٌتشرّت ٌٍّإٌفبث راث األّ٘١ت


ٌٍّزتّغ .
أشزغ اٌّإعغبث اٌتؼٍ١ّ١ت ػٍ ٝأببدي اٌخبشاث اٌبضخ١ت


ِ ٟزبي اٌتغ٠ٛك .
أشبظ اٌّإعغبث اٌّضٍ١ت ببٌّإعغبث اٌذ١ٌٚت ٌتغً١ٙ


ػٍّ١ت إٌشش ٚاٌتغ٠ٛك ٌٍبضج اٌؼٍّ. ٟ
أ ٛش اٌخذِبث اٌضبعٛب١ت اٌت ٟأغٔ ٟ ُٙشش األبضبث


اٌؼٍّ١ت .


أ١ ٛش لٕٛاث أّ١ٍ٠ٛت ٌذػُ ٔشش األبضبث اإلبذاػ١ت .
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متكسطة


قليلة


قليلة جدان













































استبانة التنمية المستدامة:

يعػػرؼالتنميػػة المسػػتدامةبأىٍػا:عهميػ عمهيػ هرططػ كهىظهػ تيمبػػياحتياجػػاتالهجتهػػعفػػيالكقػػت

الحػػاليدكفالهسػػاسبقػػدرة

األجيػػاؿالقاده ػ عم ػػاتحقيػػؽأٌػػدافٍا،كترك ػػزعمػػاالىهػػكانقتص ػػادم

بكمكالبي يكالهسؤكلي انجتهاعي  .
الهتكاهؿ الهستداـكاإل ارؼالتر 
ىرجكالحكـعماهدلتكافرالهؤ راتالتالي فيهحافظات زة .
.
ـ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

.1

.4

اٌٛػ ٟببٌضك  ٟأ١ ٛش اٌخذِبث مِبء وٙشببء
طشف طض. )ٟ
اٌٛػ ٟبتى ٓ٠ٛاٌؼاللبث اٌط١بت ماٌضٚاد ٚغ١شٖ).
اٌٛػ ٟ ٟاٌؼاللت بِ ٓ١ؼذي اٌذخً ٚخظٛبت
األٔزبة .
٠ضمك اٌتؼٍ ُ١فوبس لدس ِْ اٌِشبسوت اٌشؼب٠ت ٟ
اٌأخط٠ط ٌٍأِٔ٠ت اٌّغتذاِت
اٌّشبسوت  ٟاٌضشان األرتّبػٔ ٟض ٛاٌتغ١١ش .
ئعتخّبس اٌمذساث اٌبضخ١ت ٌذ ٜف شاد اٌّزتّغ
اٌبضخِٛ ٟ ٟارٙت اٌتضذ٠بث األوبد١ّ٠ت ٌٍّٕب٘ذ
اٌّذسع١ت .

.3

.5
.6
.7
.8
.9

ابيرة جدان

اٌّزبي األٚي /اٌّإششاث االلتظبد٠ت
ٚرٛد بذائً ٌضً اإلشىبٌ١بث اٌّتؼٍمت ببٌتخٍف


االلتظبد. ٞ
ٚضٛس اٌّضب ظت ػٍ ٝاٌّ١بٖ ٚإٌببث ٚاٌّٛاسد
اٌٛساح١ت
ٌٍغٍغ
اٌتزبسٞ
اٌّ١ضاْ
ٟ
اٌؼاللت
ٚضٛس


ٚاٌخذِبث .
اٌّمذِت
اإلّٔبئ١ت
اٌّغبػذاث
بضزُ
اٌٛػٟ


ٌٍّزتّغ .
اٌٛػ ٟبتشش١ذ ئعتٙالن ِظبدس اٌطبلت .
سبظ ِخشربث اٌتؼٍ ُ١ببٌؼبئذ األلتظبد ٞمعٛق
اٌؼًّ) .
ٚضٛس فّ٘١ت األعتٕبد ػٍ ٝإٌّتذ اٌّضٍ ٟفوخش
ِٓ اٌّغتٛسد .
اٌّغبػذة  ٟخٍك ب١ئت ِالئّت ٌٍتؼٌٍ ُ١ززة
اٌّغتخّشِ ٟ ٓ٠ختٍف اٌمطبػبث
ٚضٛس اٌضذ األدٌٔ ٝألرٛس .
اٌّزبي اٌخبٔ /ٟاٌّإششاث االرتّبػ١ت
أ ٛش اٌتؼٍ ُ١بىً ِغت٠ٛبأٗ .
ٚضٛس ِغت ٜٛاٌّشبسوت  ٟئأخبر اٌمشاس ػٍٝ
اٌظؼ١ذ اٌّزتّؼ. ٟ
ٔشش اٌٛػ ٟاٌظضٌ ٟألِشاع اٌّؼذ٠ت .

.2

ابيرة

متكسطة


قليلة


قليلة
جدان
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ـ
.1

البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

ابيرة

ابيرة جدان

اٌّزبي اٌخبٌج /اٌّإششاث اٌب١ئ١ت
اٌٛػ ٟببٌّضب ظت ػٍِ ٝغبصت األساضٟ


اٌخضشاء ماٌظبٌضت ٌٍضساػت) .
اٌضفبظ ػٍ ٝاٌب١ئت ماٌتشش١ذ  ٟئعتخذاَ


اٌّب١ذاث ٚاألعّذة اٌىّ١ب٠ٚت .


اٌٛػ ٟبأحش اٌتٍٛث ػٍ ٝاٌظضت اٌؼبِت .

قليلة

متكسطة

قليلة
جدان































































.1

اٌّزبي اٌشابغ /اٌّإششاث اإلداس٠ت ماٌّإعغ١ت)



ٚرٛد ئعتشاأ١ز١ت ٚطٕ١ت ٌٍتّٕ١ت اٌّغتذاِت .





.2

ِؼش ت ِغت ٜٛاألٔفبق ػٍ ٝاٌبضج ٚاٌتط٠ٛش .











.3

اٌٛػ ٟببإلأفبلبث اٌذ١ٌٚت اٌّظذق ػٍٙ١ب .











.4

اٌشفب ١ت ٚاٌّغأٌت  ٟاٌّإعغبث اٌؼبِت .
ٚضٛس اٌ١ٙىً اٌتٕظٌٍّ ّٟ١إعغبث اٌؼبِت
ٚاٌخبطت .
عٌٛٙت اٌضظٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبث ٚاٌب١بٔبث
اٌّشأبطت بأداء اٌّإعغبث .
اٌضك  ٟاٌىشف ػٓ اٌفغبد اإلداسٟ ٞ
اٌّإعغبث اٌؼبِت .
ٚضٛس سؤ٠ت ِٚغأٌت وً ِٓ اٌّإعغبث
اٌخذِ١ت .



















































.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.5
.6
.7
.8

اإلدسان بأْ اٌٛلب٠ت خ١ش ِٓ اٌؼالد .
اٌؼٍُ بأعببة األٔضببط اٌضشاسٚ ٞأأح١شٖ ػٍٝ
األِطبس .
ٚضٛس فعظ عٍّ١ت ٌٍتخط١ظ ٌٍتؼٍ ُ١اٌب١ئٟ
اٌّغتذاَ .
أضمك اٌ ٛبق ب ٓ١اٌتّٕ١ت ٚاٌب١ئت .
ئِتالن األ شاد ٚاٌّٙبساث اٌّضب ظت ػٍ ٝاٌب١ئت.
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(ملحؽ)2-

اقستبانة في اكرتيا النيائية
بسـ ا

الرحمف الرحيـ

جامعة األزىػػػر /غػػػػػػػػػػػػػزة

عمادة الدراسػػػات العػػليػػػا

الػػػػػػػػػػية التػػػػػػػربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
قسـ أاػػػػػػػػكؿ التربيػػػػػػػػػػة

األخعضكٌي التدريسالهحترـ،الس ـعميكـكرحه اهللكبركاتً ،
اٌّٛضٛع :مأطب١ك اعتببٔت)

يقكـالباحثبدراس هيداىي بعىكاف:ا كاقع أداء كحدة البحث العلمي في كزارة التربية كالتعلػيـ
ننلهتطمباتالحصػكؿ
العالي الفلسطينية كعالقتو بمؤشرات التنمية المستدامة ا ،كذلؾاستكها 

عمادرج الهاجستيرفيأصكؿالتربي هفجاهع األزٌربغزةكلٍذاالغرضأعدالباحثاستباىتيف :

األكلى/هتعمق بػ(كحدةالبحثالعمهي)،كالتي همت()24فقرةهكزع عما()3هجانت .

الثانية /هتعمق بػ(التىهي الهستداه )،كالتي همت()32فقرةهكزع عما()4هجانت .

لػػذايرجػػيهػػفسػػيادتكـالتكػػرـباإلجابػ عمػػيفقػراتٌػػذياألداةبكضػػعإ ػػارة(×)أهػػاـكػػؿفقػرةحسػػب

الدرج التيتركىٍاتتكافؽهعالكاقعال عمي،عمهانبأفإجابتكـلفتستردـإنأل راضالبحػثالعمهػي

فقط .

شااريف لاـ حسف تعاكناـ .

الباحث:

نائؿ سالـ اضيير

0597072182

131

الجنس:

البيػػػػػػػػػػػػػػػػػانات الشخاية :

ذكر()أىثا().
الجامعة:
اإلس هي ()األزٌر()األقصا() .
المؤىؿ العلمي:
أستاذ()أستاذه ارؾ()أستاذهساعد().
عدد سنكات الخدمة:
أقؿهف5سىكات()هف–5أقؿهف10سىكات() 
10سىكاتفأكثر() .

ٌؿلديكـهعرف بكجكدأى ط كحدةالبحثالعمهيفيك ازرةالتربي كالتعميـ .


ىعـ()ن() 


إذاكاىتاإلجاب بػ ػ ػػن،ى كركـكىرجكالتكقؼعفاإلجاب عمابقي األس م  
كاذاكاىتاإلجاب ب ػ ػػىعـ،ىرجكاإلستهرارفيإجاب األس م  
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استبانو كحدة البحث العلمي :

تعريؼ كحدة البحث العلميٌ :ي الكحدة التي تقكـ بالعهمي الهىظه هف أجؿ جهع الهعمكهات
كتحميؿالبياىاتلغرضهفاأل راض فيدراس ه كم هايكاجٍٍاالهجتهعلمحصكؿعماأفضؿ

الىتا كيترتبعميٍاالحصكؿعؿىتا جديدةلدراستًككذلؾالحصكؿعماهعرف جديدةفيهجاؿ

البحث .




ـ

ابيرة

الفقرات

جدان

ابيرة

متكسطة

قليلة

قليلة جدان

اٌّزبي األٚي /أؼض٠ض حمب ت اٌبضج اٌؼٍّٟ

تلعم توءهات التؤصضات التي يتي نلو الالم
.1
الي تي (التلاةس االجاميات).

















































































































.2

أشبظ اٌزبِؼبث ٚاٌّذاسط بّإعغبث بضخ١ت راث
اإل٘تّبَ اٌّشتشن .



أٛرٗ اٌببصخٌٍ ٓ١بضٛث اٌت ٟأٙذف ٌتضم١ك اٌتّٕ١ت .
أذػُ ئرشاء اٌبضٛث اٌّشتشوت ب ٓ١فػضبء ٘١ئت



اٌتذس٠ظ ببٌزبِؼبث اٌّختٍفت .
أؼٍٓ ػٓ ِغببمبث بضخ١ت  ٟاٌّإعغبث اٌتؼٍ١ّ١ت



ماٌّذاسط اٌزبِؼبث) .
إٔشش اٌٛػٌ ٟذِ ٜإعغبث اٌمطبع اٌخبص ٚاٌؼبَ



بأّ٘١ت ٔتبئذ اٌبضج اٌؼٍّ. ٟ



أظذس ٔششاث دٚس٠ت خبطت ببٌٕتبربث اٌؼٍّ١ت .
أششذ اٌببصخ ٓ١اٌزذد ئٌ ٝو١ف١ت اٌضظٛي ػٍِٕ ٝش



بضخ١ت .
اٌّزبي اٌخبٔ /ٟأط٠ٛش اٌىفب٠ت اٌّ١ٕٙت ِ ٟزبي اٌبضج اٌؼٍّٟ

.1

أ ٛش طش٠ك بضخ١ت أختض بّشىالث اٌّزتّغ وذًٌ١
ٌٍببصخ. ٓ١
أغ ٟ ُٙأ١ ٛش بشاِذ أذس٠ب١ت ٌٍببصخ ٓ١اٌزذد ٟ
اٌّذاسط ٚاٌزبِؼبث .
أضغ ِؼب١٠ش ِٛضٛػ١ت ٌٍبضٛث اٌؼٍّ١ت ٚػٍّ١ت اٌبضج.

.4

أششن اٌببصخ ٟ ٓ١ػٍّ١ت اٌتضىٚ ُ١األششاف اٌؼٍّ. ٟ
أؼمذ مِإحشاث) ف٠بَ مدساع١ت) ػٍّ١ت بٙذف أط٠ٛش
اإلٔتبد اٌؼٍّ. ٟ
أ ٛش اٌذػُ اٌّبٌٌ ٟتط٠ٛش اٌىفب٠بث اٌّ١ٕٙت ِ ٟزبي
اٌبضج اٌؼٍّ. ٟ
أششف ػٍِ ٝغبلبث اٌبضج اٌؼٌٍٍّّ ٟشاصً اٌتؼٍ١ّ١ت
اٌّختٍفت .



.8

أشزغ اٌّإعغبث اٌتؼٍ١ّ١ت ػٍ ٝأببدي اٌخبشاث
اٌبضخ١ت.



.3
.4
.5
.6
.7
.8

.2
.3
.5
.6
.7
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ـ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ابيرة

الفقرات

ابيرة

جدان
اٌّزبي اٌخبٌج :أغ٠ٛك ئداسة ػٍّ١ت اٌبضج اٌؼٍّٟ
أؼشع ٔتبئذ اٌبضٛث ػٍ ٝاٌمطبع اٌخبص بٙذف


دػّٙب.


أظذس ٔششاث أؼش٠ف١ت ألٚػ١ت إٌشش اٌّختٍفت .
أشز١غ اٌىفبءاث اٌؼٍّ١ت داخً اٌّزتّغ اٌبضخ ٟػٍٝ


إٌشش.
أٛرٗ صشوت اٌتأٌ١ف ٚاٌتشرّت ٌٍّإٌفبث راث األّ٘١ت


ٌٍّزتّغ .
أشزغ اٌّإعغبث اٌتؼٍ١ّ١ت ػٍ ٝأببدي اٌخبشاث اٌبضخ١ت


ِ ٟزبي اٌتغ٠ٛك .
أشبظ اٌّإعغبث اٌّضٍ١ت ببٌّإعغبث اٌذ١ٌٚت ٌتغً١ٙ


ػٍّ١ت إٌشش ٚاٌتغ٠ٛك ٌٍبضج اٌؼٍّ. ٟ
أ ٛش اٌخذِبث اٌضبعٛب١ت اٌت ٟأغٔ ٟ ُٙشش األبضبث


اٌؼٍّ١ت .


أ١ ٛش لٕٛاث أّ١ٍ٠ٛت ٌذػُ ٔشش األبضبث اإلبذاػ١ت .
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متكسطة

قليلة

قليلة جدان











































استبانة التنمية المستدامة:

يعػػرؼالتنميػػة المسػػتدامةبأىٍػا:عهميػ عمهيػ هرططػ كهىظهػ تيمبػػياحتياجػػاتالهجتهػػعفػػيالكقػػت

الحػػاليدكفالهسػػاسبقػػدرة

األجيػػاؿالقاده ػ عم ػػاتحقيػػؽأٌػػدافٍا،كترك ػػزعمػػاالىهػػكانقتص ػػادم

بكمكالبي يكالهسؤكلي انجتهاعي  .
الهتكاهؿ الهستداـكاإل راؼالتر 
ىرجكالحكـعماهدلتكافرالهؤ راتالتالي فيهحافظات زة .
.
ـ
1
2
3
4
5
6
7
8

البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

ابيرة

ابيرة جدان

اٌّزبي األٚي /اٌّإششاث االلتظبد٠ت
ٚرٛد بذائً ٌضً اإلشىبٌ١بث اٌّتؼٍمت ببٌتخٍف


االلتظبد. ٞ
ٚضٛس اٌّضب ظت ػٍ ٝاٌّ١بٖ ٚإٌببث ٚاٌّٛاسد
اٌٛساح١ت ماٌضٛ١أبث) .
ٌٍغٍغ
اٌتزبسٞ
اٌّ١ضاْ
ٚضٛس اٌؼاللت ٟ


ٚاٌخذِبث .
اٌّمذِت
اإلّٔبئ١ت
اٌّغبػذاث
بضزُ
اٌٛػٟ


ٌٍّزتّغ .
اٌٛػ ٟبتشش١ذ ئعتٙالن ِظبدس اٌطبلت .
سبظ ِخشربث اٌتؼٍ ُ١ببٌؼبئذ األلتظبد ٞمعٛق
اٌؼًّ) .
ٚضٛس فّ٘١ت األعتٕبد ػٍ ٝإٌّتذ اٌّضٍ ٟفوخش
ِٓ اٌّغتٛسد .
ٚضٛس اٌضذ األدٌٔ ٝألرٛس .
اٌّزبي اٌخبٔ /ٟاٌّإششاث االرتّبػ١ت

7
8
1
2

































































4
6









اٌٛػ ٟببٌضك  ٟأ١ ٛش اٌخذِبث مِبء وٙشببء
طشف طض. )ٟ

اٌٛػ ٟبتى ٓ٠ٛاٌؼاللبث اٌط١بت ماٌضٚاد ٚغ١شٖ) .
اٌٛػ ٟ ٟاٌؼاللت بِ ٓ١ؼذي اٌذخً ٚخظٛبت


األٔزبة .


اٌّشبسوت  ٟاٌضشان األرتّبػٔ ٟض ٛاٌتغ١١ش .
ئعتخّبس اٌمذساث اٌبضخ١ت ٌذ ٜف شاد اٌّزتّغ


اٌبضخِٛ ٟ ٟارٙت اٌتضذ٠بث األوبد١ّ٠ت ٌٍّٕب٘ذ
اٌّذسع١ت .
اٌّزبي اٌخبٌج /اٌّإششاث اٌب١ئ١ت
اٌٛػ ٟببٌّضب ظت ػٍِ ٝغبصت األساضٟ


اٌخضشاء ماٌظبٌضت ٌٍضساػت) .
ئعتخذاَ
اٌضفبظ ػٍ ٝاٌب١ئت ماٌتشش١ذ ٟ


اٌّب١ذاث ٚاألعّذة اٌىّ١ب٠ٚت .

5





1

3



جدان



أ ٛش اٌتؼٍ ُ١بىً ِغت٠ٛبأٗ .
ٚضٛس ِغت ٜٛاٌّشبسوت  ٟئأخبر اٌمشاس ػٍٝ
اٌظؼ١ذ اٌّزتّؼ. ٟ
ٔشش اٌٛػ ٟاٌظضٌ ٟألِشاع اٌّؼذ٠ت .

2

متكسطة


قليلة

قليلة
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ـ

البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

ابيرة

ابيرة جدان

قليلة

متكسطة

قليلة

3

اٌٛػ ٟبأحش اٌتٍٛث ػٍ ٝاٌظضت اٌؼبِت .











4

اإلدسان بأْ اٌٛلب٠ت خ١ش ِٓ اٌؼالد .
اٌؼٍُ بأعببة األٔضببط اٌضشاسٚ ٞأأح١شٖ ػٍٝ
األِطبس .
ٚضٛس فعظ عٍّ١ت ٌٍتخط١ظ ٌٍتؼٍ ُ١اٌب١ئٟ
اٌّغتذاَ .
أضمك اٌ ٛبق ب ٓ١اٌتّٕ١ت ٚاٌب١ئت .
ئِتالن األ شاد ٚاٌّٙبساث اٌّضب ظت ػٍ ٝاٌب١ئت.



















































1

اٌّزبي اٌشابغ /اٌّإششاث اإلداس٠ت ماٌّإعغ١ت)



ٚرٛد ئعتشاأ١ز١ت ٚطٕ١ت ٌٍتّٕ١ت اٌّغتذاِت .





2

ِؼش ت ِغت ٜٛاألٔفبق ػٍ ٝاٌبضج ٚاٌتط٠ٛش .











3

اٌٛػ ٟببإلأفبلبث اٌذ١ٌٚت اٌّظذق ػٍٙ١ب .











4

اٌشفب ١ت ٚاٌّغأٌت  ٟاٌّإعغبث اٌؼبِت .
ٚضٛس اٌ١ٙىً اٌتٕظٌٍّ ّٟ١إعغبث اٌؼبِت
ٚاٌخبطت .
عٌٛٙت اٌضظٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبث ٚاٌب١بٔبث
اٌّشأبطت بأداء اٌّإعغبث .
اٌضك  ٟاٌىشف ػٓ اٌفغبد اإلداسٟ ٞ
اٌّإعغبث اٌؼبِت .
ٚضٛس سؤ٠ت ِٚغأٌت وً ِٓ اٌّإعغبث
اٌخذِ١ت .



















































5
6
7
8

5
6
7
8
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جدان

ملحؽ رقـ ()3

قائمة أسماء السادة المحاميف
التخاص

مااف العمؿ

الرقـ

اقسـ

  .1أ.د.عاهريكسؼالرطيب 

أصكؿتربي 

جاهع األزٌر 

  .2د.صٍيبكهاؿان ا 

أصكؿتربي 

جاهع األزٌر 

  .4د.هحهكدإبراٌيـرمؼاهلل 

أصكؿتربي 

جاهع األقصا 

  .5د.رىدةعيد رير 

أصكؿتربي 

جاهع األقصا 

  .6د.ىافذسميهافالجعب 

أصكؿتربي 

جاهع األقصا 

  .7دحهدمهعهر 

أصكؿتربي 

جاهع األقصا 

  .8د.فايزكهاؿ مداف 

أصكؿتربي 

الجاهع اإلس هي 

  .9د.حهدافالصكفي 

أصكؿتربي 

الجاهع اإلس هي 

  .10د.هحهدعثهافان ا 

أصكؿتربي 

الجاهع اإلس هي 

  .11د.هحهكدعبدالهجيدعساؼ  أصكؿتربي 
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ك ازرةالتربي كالتعميـ 

ملحؽ رقـ ()4
اتابة تسييؿ ميمة باحث (جامعة األزىر  -غزة)
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ملحؽ رقـ ()5
اتابة تسييؿ ميمة باحث (جامعة اققاي  -غزة)
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ملحؽ رقـ ()6
اتابة تسييؿ ميمة باحث (الجامعة ادسالمية  -بغزة)
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