
  بلجبمعبتالعلمى ب للبحث التخطٍط والع

 إعداد
 أ. أميرة عيد عثماف

 : ممذمة

إعداد أجياؿ ُتسػمـ  فيُتعد الجامعة مف المؤسسات التعميمية ذات الدور المؤثر    
 لناميػةفي بناء المجتمعات، وتحمؿ فػوؽ عاتهمػا أعبػاء التنميػة، وُتعػد م ػر مػف البمػداف ا

 ف خريجػي الجامعػات ةػد يتجػض بعإػما إلػ  خػارج الػوطفالهميمة التػي تمتمػؾ ةػوة بةػرية مػ
، وةد يحدث ذلؾ كنتيجة الزدياد أعداد الطمبة الممتحهػيف (1)لترفع مف ةأنما سياسيا وثهافًيا

بالتعميـ الجامعي إل  ما يربو عمػ  سػتة أإػعافض دوف النظػر إلػ  حاجػة المجتمػع، أو إلػ  
مما يخمؽ فجوة في سػوؽ العمػؿ، ويػؤخر  ؛نوع المخرجات التعميمية التي تنتجما الجامعات

؛ األمر الذي يؤثر عم  مستوى التعميـ والبحث العممي، مما يفرض عم  الدوؿ بػذؿ التنمية
 .(2)المزيد مف الجمد لالرتهاء بمما

وُتعػػد التحػػديات التػػي تواجػػض التعمػػيـ الجػػامعي دافًعػػا نحػػو توجيػػض االسػػتثمار نحػػو   
مؤسسػات التعمػيـ الجػامعي  فػيا يتطمػ  إعػادة النظػر مجاالت المعرفة والبحث العممػي؛ ممػ

بالعمػػػؿ عمػػػ  االسػػػتثمار البةػػػرى فيػػػض بأة ػػػ  طاةػػػة ممكنػػػة مػػػف خػػػالؿ تطػػػوير الممػػػارات 
فػي  دةالبةرية، واستحداث تخ  ات جديدة تناس  متطمبات الع ر، وخا ة في ظػؿ زيػا

وارد الماليػة لتحهيػؽ أعداد الممتحهيف بالتعميـ الجامعي فػي الػدوؿ الناميػة، وعػدـ كفايػة المػ
 .(3)أهداؼ التعميـ الجامعي المتنوعة

 اإلدارة الجامعيػػة بوإػػع أو اعتمػػاد السياسػػات والمػػواوا والخطػػط والبػػرام  المرتبطػػة وتعنػػ 
التخطػيط أولػ   ويعػد ،(1)الجامعيالتعميـ  في، وما يت ؿ بالتخطيط أهداؼ الجامعة بتحهيؽ

يسػبؽ التطبيػؽ بنظرياتػض ودراسػتض  حيث إلطالؽ،العمميات اإلدارية إف لـ يكف أهمما عم  ا
  (4)النظرية التف يمية لمتنفيذ.

لػػذا بػػات لزامػػا بعػػد انتةػػار التعمػػيـ الجػػامعي ومػػف ثػػـ زيػػادة البحػػث العممػػي نسػػبيا أف  
تغيير اإلدارة التهميدية المباةرة لػض لخمػؽ  فييتغير نوع الدور أو األدوار الحكومية لإلسماـ 

ةبة متزايدة لتنفيذ تمؾ السياسات، وهػذا مػا يعمػد إليػض التخطػيط الجيػد سياسات جديدة، ومرا
بمػػداف العػػالـ  فػػينتػػاو  الخبػػرات السػػابهة والسػػيما  ت، ولهػػد بينػػ(1)كػػأول  العمميػػات اإلداريػػة
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 الثالػػث إػػرورة تػػوافر مجموعػػة مػػف المتطمبػػات الالزمػػة لنجػػاح التخطػػيط، ومػػف أهممػػا مػػا
(2)يمي

: 

 فػػيسػػات الهبػوؿ وتهػػدير االحتياجػات مػػف الهػوى البةػػرية السياسػػات العامػة وسيا رسػـ .1
مكانػػاتجميػػع تخ  ػػات البحػػوث ، والموازنػػة بػػيف حجػػـ الهبػػوؿ  الكميػػات الماديػػة  وا 

 والبةرية منما.
لمتخطػػيط عمػػ  درجػػة مػػف الكفػػاءة يهػػـو بالدراسػػات التف ػػيمية وجمػػع  مركػػزيجمػػاز  وجػػود .2

دخاؿ التعديالت عميما. نفيذها،وت نيؼ البيانات والمعمومات ثـ إةرارها ومتابعة ت  وا 
 مختمؼ الهطاعات االةت ادية الواعية ألهمية التخطيط . فيالكوادر البةرية الفنية  توافر .3

 البحث:  مشكلة

التعمػيـ،  هػيمركز إةعاع ألي مجتمع مف المجتمعػات، ولمػا وظػاوؼ ثػالث  هي الجامعة
 اختالؼ الزمػاف أو المكػاف ولكنمػا، وخدمػة المجتمػع، وهػذل الوظػاوؼ ةػد تختمػؼ بػالعمميوالبحث 

 .(3) تدور حولض أهداؼ الجامعة واستراتيجياتما وخطط عممما الذيالمحور  هي
ف  مرحمتػػض الجامعيػة األولػ  مػػف ة ػور يػػنعكس  فػيمػا يعتػرى التعمػػيـ الجػامعي  وا 

تهػػدـ الػػدوؿ ا ف،  فػػيعمػػ  مسػػتوى البحػػث العممػػي بجامعاتػػض الػػذي هػػو المحػػور الرويسػػي 
ؿ يواجض العديد مف التحديات في الجامعات الم رية ،مف أهمما إػعؼ التنسػيؽ والذي الزا

بيف الجامعػات ومراكػز البحػوث والمؤسسػات ال ػناعية واإلنتاجيػة، فيػتـ ةبػوؿ نسػبة كبيػرة 
ممػػا  ؛بممػػارات البحػث العممػػي ـمػف الدارسػػيف فػػي الدراسػات العميػػا بالجامعػػات، يهػؿ إلمػػامم

  (4)جموديوجد الفر ة لمتكرار وإياع ال
البحػػث العممػػي جانبػػًا هامػػًا فػػي تطػػوير المجتمػػع مػػف خػػالؿ دورل فػػي نةػػر  ويمثػػؿ

فالبحوث العممية الجادة تسمـ في تطوير المجتمع وتمػدؼ  الوعي الثهافي في المجتمعات "
و حي وثهافي واجتماعي أفإػؿ، والػي   اديإلي النموض بض إلي مستوى تكنولوجي واةت

 .(5)ي يعاني منما المجتمع"مواجمة كافة المةكالت الت
 ػناعة  فػيحههت الجامعػات الم ػرية خػالؿ الهػرف العةػريف تطػورات هامػة  ولهد

وأ ػػػبا مػػػف  ، فػػػزاد عػػػدد الجامعػػػات، والتخ  ػػػات والكميػػػات الجامعيػػػة،الجػػػامعيالتعمػػػيـ 
الإػػػروري دراسػػػة عنا ػػػر الهػػػوة والإػػػعؼ ومػػػف أهممػػػا الحاجػػػة إلػػػ  وجػػػود إسػػػتراتيجية 

تمبيػػػة التوةعػػات المسػػتهبمية مػػػف المػػوارد البةػػػرية، وال   إلػػتمػػػدؼ  ، (1)مسػػتهبمية محػػددة
 . (2)عم  الجوان  الكمية بؿ النوعية أيًإا يهت ر
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 فػي العممػيعمي ذلؾ فانض بالرغـ مػف التطػور الكمػي الػذي ةػمدل البحػث  وتأسيسا
أف  الجامعات إال أنض مازاؿ إعيًفا ويواجض العديد مف المةكالت، ويمػـز لحػؿ تمػؾ المةػكالت

 .(3)تخطيط وتيسير وتمويؿ البحوث العممية ذات المنفعة فيتسمـ الجامعة 
ةباؿ الكثير مػف الطػال  عمػ  البحػث  ونتيجة ، نجػد أنمػـ ةػد  العممػياندفاع وا  اليػـو

يكونػػوف مػػدفوعيف ال راغبػػيف، حيػػث يعيةػػوف أزمػػة البطالػػة وةػػغؿ وةػػت الفػػراغ ، فاألعػػداد 
 فػيالجامعػات  فػي العممػيينػت  عنػض أزمػة البحػث  لمػا؛ ممػا طتبدو كثيرة، ولكف غير مخط

ظؿ ةمة اإلمكانات والموارد، وُبعد البحوث عف األ الة، وعدـ ربطما بالمجتمع، إإافة إلػ  
 . (4) تحديد موإوعات البحوث فيغيا  التنسيؽ بيف الجامعات 

 البحث: أسئلة

 البحث  إل  اإلجابة عم  األسومة التالية: يسع  
 جامعة المنيا؟ في العمميلمبحث  واةع التخطيط ما -1
 بجامعة المنيا؟ العمميلمبحث  التخطيط معوةات ما -2
 بالجامعة ؟ العمميمهترحات التغم  عم  هذل معوةات التخطيط لمبحث  ما -3

 البحث: أهذاف

 :يميأهداؼ الدراسة فيما  تتحدد
 عمي نهاط الهوة والإعؼ في التخطيط لمبحث العممي بجامعة المنيا . الوةوؼ -1
 بالجامعة. العمميمعوةات التخطيط لمبحث  أهـ ديدتح -2
 بجامعة المنيا. العمميبعض المهترحات لمتغم  عم  معوةات التخطيط لمبحث  تهديـ -3

 البحث: أهمٍة

 أهمية البحث فيما يمي: تتمثؿ
 .التخطيط لمبحث العممي بالجامعات تساعد الباحثيف في  تحديد بعض مةكالت سوؼ -1
السياسػة فػي بحػث تمػؾ المةػكالت تهػديـ الحمػوؿ  وواإعيف تفيد الدراسة المخططي ةد -2

 المناسبة لما.
لمتغمػ   يممد البحث لمكةؼ توجمات الهاوميف عمػي التخطػيط تجػال وإػع خطػط سوؼ -3

 .عمي مةكالت البحث العممي
 البحث: منهج
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، وهػػو يتناسػػ  مػػع طبيعػػة البحػػث لتةػػخيص الو ػػفيالباحثػػة المػػنم   اسػػتخدمت 
جامعػػة ومحاولػػة اةتػػراح ُسػػبؿ بال العممػػيمجػػاؿ تخطػػيط البحػػث  فػػيالواةػػع ور ػػد المعوةػػات 

حيػػث إنػػض يعتمػػد عمػػ  تحديػػد المةػػكمة والتحهػػؽ منمػػا و ػػياغة أسػػومتما ،ومحاولػػة  ،لحممػػا
جػػراء المهارنػػةإيجػػاد  وذلػػؾ بعػػد اإلطػػالع عمػػ  الدراسػػات المةػػابمة  ،الحمػػوؿ وتعميممػػا وا 

 . (1)واالجتماعية تربويةعمـو الال فيلموإوعما، واالطالع عم  أسس وأدبيات البحث 
 البحث: مصطلحبت

المعني المغوي لمتخطيط عرؼ في معجـ لسػاف العػر  البػف   Planning التخطيط
يه ػد فػي  الكتابة وجعمما تدؿ داللة تامة عمػي مػا أوبالرسـ  أماالفكرة  إثبات" بأنضمنظور 

 ( 2)ال ورة والرسـ وهو أيإا التسطير والتمذي  والطريهة"

ض تظمػر المهتػرف بعمميػة التخطػيط ومػف خاللػ  إلػفػنف هػذا يعػود  اال ػطالحيالمعني  اأمػ 
ولكنما تجمؿ في عممية معدة لما أهدافما ومعطياتما ومػداها  ،الفروؽ وتتبايف التعريفات

     يمي : عاـ ما ؿومف تعريفات التخطيط بةك

أهػداؼ معينػة، أو "عممية منظمة واعية الختيار أحسف الحموؿ الممكنة لمو ػوؿ إلػ   
التػػدابير المعتمػػدة  مػػف مجموعػػةهو" أو ،(3)إػػوء اإلمكانػػات المتاحػػة" فػػيترتيػػ  األولويػػات 

وتحهيػػؽ أهدافػػض مػػف خػػالؿ  ،ءات العمميػػة الستةػػراؼ المسػػتهبؿوالموجمػػة بػػالهرارات واإلجػػرا
 طبيعيػةوال ةاالختيار بيف البداوؿ والنماذج االةت ادية واالجتماعية الستغالؿ الموارد البةػري

يػتـ فيمػا  التػي"العممية  هو أو "،(4)المتاحة إل  أة   حد ممكف إلحداث التغيير المنةود "
توجيػض النةػاط البةػرى لتحهيػؽ نتػاو  معينػة  فػيإتباعمػا  ينبغي التيرسـ وتحديد الهرارات 

"عمميػػة منتظمػػة تتإػػمف اتخػػاذ مجموعػػة مػػف اإلجػػراءات  أو ،(5)"فتػػرة زمنيػػة محػػددة فػػي
فتػػرة زمنيػػة معينػػة  وخػػالؿ وعمػػ  مراحػػؿ معينػػة، لمو ػػوؿ إلػػ  أهػػداؼ محػػددة،والهػػرارات 

ة حاليػػا ومسػػتهبال أحسػػف ومسػػتخدما كافػػة اإلمكانيػػات الماديػػة والبةػػرية والمعنويػػة المتاحػػ
التنبػػػػؤ بمػػػػا سػػػػيكوف عميػػػػض المسػػػػتهبؿ مػػػػع االسػػػػتعداد لمػػػػذا  يعنػػػػ  " دأوةػػػػ ،اسػػػػتخداـ "
جػػادة والمرةػدة مػػف الفػرد والمجتمػػع السػتثمار مػػا هو"المحاولػػة العمميػة ال أو ،(6)المسػتهبؿ"

مكانػات لتحهيػػؽ أهػػداؼ معينػػة  مػػة وفػػ  ظػػؿ فتػرة زمنيػػة معمو  فػػييتػوافر لممػػا مػػف مػػوارد وا 
 ." (1)فمسفة اجتماعية خا ة

بػػذلؾ أف يعػػرؼ التخطػػيط بأنػػض رسػـػ ال ػػورة المسػػتهبمية لمبحػػث العممػػي بالجامعػػة  ويمكػػف
 معينة في فترة زمنية معينة. أهداؼلتحهيؽ  إتباعضغي وذلؾ مف خالؿ تحديد العمؿ الذي ينب
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اسػػتخداـ الطػػرؽ واألسػػالي  العمميػػة  هػػو  : Scientific Search (2) العممػػي البحػػثػػػ 
لمو ػوؿ إلػ  حهػاوؽ جديػػدة والتحهػؽ منمػا بمػدؼ نمػػو المعرفػة اإلنسػانية، ويؤكػد الػػبعض 

 يإنسػان مسع : أو ت معينة،حؿ مةكال فيالعممية  عرفةا خر عم  الجوان  التطبيهية لمم
أف ويمكػف عػف طريهػض  ،تخطػيط لػض بطريهػة عهالنيػة موإػوعيةوجمد بةرى مه ود،يتـ ال

ذلػػؾ  فػػيةػػت  المجػػاالت مسػػتغال  فػػيوأهػػداؼ مجتمعػػض  ،يحهػػؽ اإلنسػػاف طموحاتػػض النبيمػػة
يػة المادية والطبيعية والمعمم اإلمكانات ومستخدماأو ةدراتض الذهنية الفطرية،  العهميذكاءل 

منظمة يهـو بما ةخص يسػم  الباحػث مػف أجػؿ ته ػ   يةفكر  عممية:أو أنض (3)والبةرية،
طػرؽ عمميػة  بنتبػاع ةأف مسػألة أو مةػكمة معينػة تسػم  "موإػوع البحػث "، فيالحهاوؽ 

نتػػاو   ػػالحة  إلػػ حمػػوؿ مالومػػة أو  إلػػ الو ػػوؿ  بغيػػة منظمػػة تسػػم  "منػػاه  البحػػث"
وسػػيمة لالسته ػػاء الػػدةيؽ  أو (4)فيػػد"نتاو  البحػػث"،لمتعمػػيـ عمػػ  المةػػكالت المماثمػػة وت

  (5)حؿ مةكمة ما. فيالمنظـ يهـو بما الباحث الكتةاؼ حهاوؽ جديدة تسمـ 
الدراسػػة الحاليػػة بأنػػض  فػػي العممػػيالتعريفػػات السػػابهة يمكػػف تعريػػؼ البحػػث  ومػػف

ؾ ذلػػ فػػيالمةػػكالت ومحاولػػة التغمػػ  عميمػػا مسػػتخدمة  جمػػةموا فػػيتسػػتخدـ  التػػيالطػػرؽ 
  المناه  العممية المناسبة.

 السببمة:. الذراسبت

 مػف األةػدـ إلػ  األحػدث، الزمنييتـ تناوؿ الدراسات السابهة حس  ترتيبما  سوؼ 
 هذل الدراسات إلي ما يمي: وتنهسـ
 :الذراسبت العربٍة: أوال

 (6)( 1997) دراسة مناؿ رةاد  -1
امعي الم ػري بوجػػض عػػاـ الوةػػوؼ عمػ  مالمػػا فمسػػفة التعمػيـ الجػػ إلػ الدراسػػة  هػدفت

 التعرؼو  عم  مفمـو البحث العممي وأهميتض، التعرؼو  وبجامعة ةناة السويس بوجض خاص،
المعوةات التي تواجمض في الجامعة ةناة  أهـو  عم  أهـ خ اوص البحث العممي ومهوماتض،
الو ػػوؿ إلػػ   ػػيغة جديػػدة لمواجمػػة  محاولػػةو  السػػويس وانعكاسػػما عمػػ  تهدمػػض وازدهػػارل،

 المعوةات في إوء فمسفة مجتمعنا واإلمكانات المتاحة لمجامعة. هذل
لترجمة نتاو   ياإلح او، ودراسة الحالة باإلإافة إل  األسمو  الو فيالمنم   استخدمت

 وتو مت الدراسة إل  النتاو  التالية : ،اإلطار الميداني بض
معوةػػات  –يػػة معوةػػات عمم –البحػػث العممػػي تنح ػػر فػػي: معوةػػات اةت ػػادية  معوةػػات *

 معوةات إدارية .    –معوةات اجتماعية  –إستراتيجية 
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بػالرغـ مػف وجػود تباينػات فػي تأثيرهػا عمػ  تهػدـ البحػث العممػي وتطػويرل فػي  وأنض
بالجامعػة الم ػرية يجػ   ممػيعالسياسة مهترحة لتطػوير البحػث  أيالوةت الحاإر إال أف 

 ة حت  ت با سياسة ناجحة .أف تأخذ بعيف االعتبار هذل المعوةات ب ورة ةامم
المعوةػات لحركػة البحػث العممػي، البعػد اإلسػتراتيجي  مػف يعػد والعممػي: االةت ادي البعد *

 البعػػد االهتمػػاـ بوإػػع خريطػػة بحثيػػة، إػػرورة يػػؤثر عمػػ  حركػػة تطػػوير البحػػث العممػػي،
فػػي تطػػور البحػػث  عهبػػة حركػػة البحػػث العممػػي، البعػػد اإلداري يعػػد فػػي يػػؤثر االجتمػػاعي

 أماـ البحث العممي. عهبة ممي، البعد السياسي يعدالع
 :(1)2332دراسة حسف مختار حسيف  -2

هذل الدراسة إل :التعػرؼ عمػ  مفمػـو التخطػيط اإلسػتراتيجي، وأهػـ خطواتػض  هدفت
 فػػػي التخطيطػػػيتػػػدعو إلػػػ  األخػػػذ بمػػػذا األسػػػمو   التػػػيأهػػػـ المبػػػررات  زومةػػػكالتض،إبرا

والو ػوؿ إلػ   ،الجػامعيالتعمػيـ  فييط اإلستراتيجي الجامعات،توإيا أهمية تطبيؽ التخط
 .الم ري الجامعيالتعميـ  في التخطيطيالت ور المهترح لكيفية تطبيؽ هذا األسمو  

لتفسير وتحميؿ البيانات المرتبطػة بػالتخطيط  التحميمي الو فيالدراسة المنم   استخدمت
التعمػيـ  فػيرراتػض، وأهميػة تطبيهػض وأهـ خطواتػض، ومةػكالتض، ومب ،فمومضاإلستراتيجي مف حيث م

 .الم ري الجامعيالتعميـ  فيبغية التو ؿ إل  ت ور مهترح لتطبيهض  ؛الجامعي
تو ػػػمت الدراسػػػة إلػػػ  ت ػػػور مهتػػػرح لتب ػػػير المسػػػووليف بمفمػػػـو التخطػػػيط  كمػػػا

سػػواء كانػػت  الم ػػري الجػػامعيالتغمػػ  عمػػ  مةػػكالت التعمػػيـ  فػػياالسػػتراتيجي، وأهميتػػض 
تتفػػػؽ والمتغيػػػرات العالميػػػة  التػػػي بال ػػػورةة أـ تخطيطيػػػة بغيػػػة تطػػػويرل مةػػػكالت تعميميػػػ

البةػرية المػػاهرة المدربػة، وربػط التعمػػيـ  الهػوىالمعا ػرة والوفػاء باحتياجػات المجتمػػع مػف 
 فػيمسػتهبمية لمػذا التعمػيـ تأخػذ  رؤيػةتكػويف  فػيبالبيوة، إإافة إل  مسػاعدة المسػووليف 

 محمية.اعتبارها التغيرات المجتمعية وال
 :(1)2334دراسة ساما جميؿ عبد الرحيـ  -3

 الدراسػػػة إلػػػ  إبػػػراز أهميػػػة الدراسػػػات العميػػػا، ومػػػا تحتاجػػػض مػػػف مهومػػػات، هػػػدفت 
تهػػدمما كميػػة التربيػػة والمهومػػات الموجودة،وتحديػػد  التػػيوتوإػػيا بػػرام  الدراسػػات العميػػا 

تحديػد أسػبا  اإلةبػاؿ عمػ  تواجمما الدراسػات العميػا لكميػة التربيػة بالمنيا،و  التيالمةكالت 
يعانيمػا الدارسػوف بالدراسػات  التػيوتحديد المةػكالت  الدراسات العميا بكمية التربية بالمنيا،
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إػػوء الدراسػػة الميدانيػػة  فػػيوتحديػػد متطمبػػات الدارسػػيف، ووإػػع ت ػػور مهتػػرح  العميػػا،
 لتطوير برام  الدراسات العميا بكمية التربية بالمنيا.

، وتو ػمت إلػ  نتػاو  مػف أهمما:إػرورة التحميمػي الو ػفينم  الدراسة الم استخدمت
والمراجعػة  طػال  الدراسػات العميػا، فيتوفر موا فات وةدرات يتـ تحديدها مف ةبؿ الكميات 

المستمرة لبرام  الدراسػات العميػا لمتماةػي مػع ع ػر الثػورة التكنولوجيػة والمعرفيػة،وتوفير 
متجػػددة ومتطػػورة مػػف معامػػؿ وةػػبكات ات ػػاؿ  اإلمكانػػات والتجميػػزات الماديػػة بحيػػث تكػػوف

، يسومكتبػػات، وتحػػديثما ب ػػفة مسػػتمرة،توفير األعػػداد الالزمػػة مػػف أعإػػاء هيوػػة التػػدر 
واالتفاؽ عم  مستوى كفاءة معينة لمـ مع تخفيؼ األعباء اإلداريػة لمػف يحتمػوف منا ػ  

مكتبػات أو المعامػؿ أو ال فػيإدارية لمـ،توفير اإلمكانات البةرية المرتبطػة بالكػادر اإلداري 
 ةووف الطال .

 :(2)2338عمياء عبد المنعـ إسماعيؿ  دراسة -4
هػػػذل الدراسػػػة إلػػػ : التعػػػرؼ عمػػػ  فمسػػػفة البحػػػث العممػػػي التربػػػوي فػػػي  هػػػدفت 

م ر،والوةوؼ عم  أهـ المةكالت التي يعان  منما البحث التربوي في م ر،ور ػد مػدى 
ية جامعة الفيـو بما يواجػض المجتمػع المحمػ  ارتباط موإوعات الرساوؿ التربوية لكمية الترب

كمػػا اسػػتخدمت الدراسػة المػػنم  الو ػػفي لجمػع البيانػػات وتحميمػػا  مػف تحػػديات ومةػكالت،
دلفػاى األنثرجرافػ ، وأسػمو  ةػجرة  سمو وتفسيرها مع استخداـ عدة مداخؿ تنبؤية منما أ

أف البحػث  ف أهممػا:العالةات وهو أسمو  مكمؿ ألسالي  التنبؤ وتو مت إل  عدة نتاو  م
إنما بناء عم  أفكػار ونظريػات غربيػة لػذا  الم ريمنذ نةأتض لـ ينطمؽ مف الواةع  التربوي

وجػود عهبػات  ،الم ػريتغي  الفمسػفة التربويػة لمبحػوث وال تسػتجي  لخ ػاوص المجتمػع 
العمػـو االجتماعيػة والتربويػة منمػا  ػعوبة  فػي العممػيتحوؿ دوف التطبيؽ الكامؿ لممػنم  

راء التجار ، أف الظواهر االجتماعية أةؿ ةابمية لمتكرار، وعالةة الباحثيف بمادة الدراسة، إج
همػاؿ الب التربػويالبحػث  فػيومةكالت الهياس،وغيا  نظاـ األولويات  ديناميػات  فػي حػثوا 

اتخػػاذ الهػػرار وعػػدـ الػػربط بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ إلػػ  جانػػ  إػػعؼ تناسػػ  أعإػػاء هيوػػة 
، وةمة المراجع والدوريات، وعػدـ وجػود ةػبكة معمومػات عمػ  مسػتوى التدريس مع الطال 

 العممػػيالجامعات،وعػػدـ وجػػود خريطػػة لمبحػػوث التربويػػة، وة ػػور المػػوارد الماليػػة لمبحػػث 
 إعؼ مستوى الباحثيف،استنزاؼ العهوؿ لمعمؿ بالخارج. فيعامة، وفردية البحوث 

 الذراسبت األجنبٍة:ـ  ثبنٍب 
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 Carpenter, K, Dale (1994)(1)بنتر دراسة كينز داؿ كر  -1

هدؼ هذل الدراسة هو التو ػؿ إلػ  اإل ػالحات المفترإػة لتحسػيف التعمػيـ والبحػث  كاف
 التػيالمكسيؾ، وخا ة البرام  العممية لمػا بعػد التخػرج والػروابط  فيالجامعات العامة  فيالعممي 

التنميػػة الخا ػػة؛ لتةػػجيع تػػربط المةػػروعات البحثيػػة الجامعيػػة الحكوميػػة والخا ػػة بمةػػروعات 
النمػػو االةت ػػادي، وهػػدفت أيإػػاً إلػػ  تحديػػد العالةػػة بػػيف التخطػػيط االةت ػػادي والتخطػػيط لمتعمػػيـ 
الجامعي لربط الجامعػات بػالمجتمع وجعممػا أكثػر فاعميػة فػي تةػجيع التنميػة االةت ػادية الهوميػة 

 فػػػي العممػػيعمػػيـ والبحػػث واإلةميميػػة، وركػػزت السػػبؿ المهترحػػػة لمتعمػػيـ العػػالي عمػػ  تحسػػػيف الت
الجامعػػػات، وتحسػػػيف البػػػرام  العمميػػػة والتكنولوجيػػػة بعػػػد التخػػػرج ،والعمػػػؿ عمػػػ  وإػػػع خطػػػة 

العديػد مػف الػدوؿ؛  فػيوثػاوؽ التخطػيط  فػيإستراتيجية ةومية؛ إل ػالح مؤسسػات التعمػيـ العػالي 
 التنمية االةت ادية. فييثمر التعميـ العالي  يك
 :Tluczek 1995(2)دراسة تموتةؾ  -2

خر المدؼ مف هذل الدراسة هو تحديد العهبات والعوامؿ الم احبة لظػاهرة التػأ كاف 
ةكؿ تأجيػؿ أـ عػدـ إنمػاء تػاـ ونػاجا لدرجػة  فيسواء  ،الح وؿ عم  درجة الدكتورال في

الػػدكتورال، وةػػد اعتمػػدت الدراسػػة عمػػ  االسػػتبياف كػػأداة لجمػػع البيانػػات باإلإػػافة لممهابمػػة 
؛ وةد أسػفرت النتػاو  عػف وجػود عػدد مػف يت بطريهة االختيار العةواوتم التيالةخ ية، 

تحوؿ دوف إتماـ رسالة الدكتورال كاف مف أهمما:نهص ممارات البحث،العالةة  التيالعواوؽ 
المةػػكالت المرتبطػػة باختيػػار موإػػوع البحث،البنػػاء والتخطػػيط  غيػػر الجيػػدة مػػع المةػػرؼ،

 لف وؿ الدراسة. يفغير الكافي
 : Gonzalez 1997(3)ونزاليز دراسة ج-3

تخػرجمـ، وذلػؾ  تػ هذل الدراسة إل  تتبع طال  الػدكتورال منػذ تسػجيممـ وح هدفت 
الدراسػة، ودراسػة الفػروؽ بػيف هػؤالء الطػال  منػذ بدايػة  فػيمف خالؿ تتبع حركػة الطػال  

ل البرنام  وحت  االنتماء منض، وكذلؾ الطال  الػذيف غيػروا بػرامجمـ عمػ  مسػتوى الػدكتورا
وتـ تخػرجمـ مػف برنػام   خػر، أو الػذيف تركػوا الدراسػة عمػ  اإلطػالؽ، وبالتحديػد اهتمػت 
الدراسػػػة بتحديػػػد مػػػدى االرتبػػػاط بػػػيف النسػػػ  لمعػػػدالت التخػػػرج والمتغيػػػرات ا تيػػػة: مجػػػاؿ 
الدراسػػػة، والتخ ػػػص، وجنسػػػية الطالػػػ ، والجػػػنس، والعمػػػر، والحالػػػة االجتماعيػػػة عنػػػد 

أف مجػػػاؿ الدراسػػػة هػػػو أهػػػـ  تو ػػػمت إليمػػػا الدراسػػػة: لتػػػياومػػػف أهػػػـ النتػػػاو   التسػػػجيؿ،
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أف  كمػػا التخػػرج وطػػوؿ فتػػرة الح ػػوؿ عمػػ  الػػدكتورال، عػػدالتالمتغيػػرات المرتبطػػة بحجػػـ م
 .الحالة االجتماعية وعمر الطال  كانا ذا داللة أيًإا

 Kassa Bolay(2334 )(1) دراسة كاسابوالى  - 4
إلػ  دراسػة بعػض  وهػدفت ثيوبيػةاإل Alemaya جامعػة  فػيهػذل الدراسػة  أجريػت

العمـو وتو مت الدراسة  فيالماجستير  فيتؤثر عم  تدري  الطال   التيالعوامؿ الرويسية 
 فػيوالمؤهميف والمهيميف  مف ذوى الخبرة الطال  عم  هؤالء العمميإل  أف نهص اإلةراؼ 

ونهػػص  ،معمميػػةد الماليػػة ونهػػص األجمػػزة الجانػػ  فػػراغ العهػػوؿ ونػػدرة المػػوار  إلػػ  ،الدولػػة
وأنػض عمػ  الحكومػة أف تمتػـز  ،والحديثة تؤثر عمػ  بػرام  التػدري المواد المكتبية المالومة 

 . Alemayaمدرسة  فيمدارس الخريجيف  تهويةبتدعيـ و 
 :Fogerty,Glen, (2338)(2)جميف فوجرت   دراسة -5

إلسػتراتيجي إلدارة ، يعد برنػام  التخطػيط اوالذي MBAهذل الدراسة إل  تهويـ برنام   هدفت
مػػدارس المةػػروعات هػػو برنػػام  مؤهػػؿ لمح ػػوؿ عمػػ  درجػػة الماجسػػتير، وتػـػ  فػػيالمةػػروعات 

تسػػتخدـ، ومهػػابالت ةخ ػػية ذات نمايػػات مفتوحػػة،  التػػياسػػتخداـ م ػػادر متعػػددة لالسػػتبيانات 
 :يمي واستعراض لمكتيبات والمواد التكميمية وأسفر تحميؿ البيانات عما

 ت نيفاتض. فيالبرنام   إل  اكتةاؼ الموية  فيبوؿ إدارات اله تتو ؿ  (1)
 البرنام  بتسويؽ ت نيفاتض. فيإدارات الهبوؿ  تهـو  (2)
 البرنام  بأهمية ت نيفاتض بالنسبة لمطال  المستهبميف والحالييف. فيإدارات الهبوؿ  تمتـ  (3)
 برنام   بيانات مف ت نيفاتض لتحسيف عمميات البرنام . فيإدارات الهبوؿ  تستخدـ (4)
 البرنام  بتغيير السياسات والتطبيهات بتحسيف ت نيفاتمـ فيض. فيإدارات الهبوؿ  تهـو (5)

الكميػػات والجامعػػة، ومسػػتممكو التعمػػيـ  فػػيمػػف هػػذل الدراسػػة هػـػ المػػديروف  والمسػػتفيدوف
 العالي، ومنتجو مطبوعات الت نيؼ وارتبط فيمابا حثوا المستهبؿ بموإوعات ت نيؼ 

 المؤسسات التعميمية .
 البحث:.  راءاتإج

، والتخطػيط العممػيلإلجابة عم  تساؤالت البحث تـ تناوؿ الدراسات السػابهة الخا ػة بالبحػث     
البحػػػث العممػػػي بالجامعػػػات، وعػػػرض الدراسػػػات السػػػابهة  عوةػػػاتبالجامعػػػات، وم العممػػػيلمبحػػػث 

لبحػث النظػري لمبحػث الػذي تنػاوؿ مفمػـو ا اإلطػاراستفادة البحث منما، ثـ عرض  ىوتوإيا مد
 العممػػي، ومهوماتػػض، والتخطػػيط لمبحػػث وأهميتػػضخدمػػة المجتمػػع،  فػػي، وعممياتػػض، ودورل العممػػي



 34 

بالجامعػػػة، ومعوةػػػات التخطػػػيط لمبحػػػث العممػػػي بالجامعػػػة، ثػػـػ عػػػرض نتػػػاو  البحػػػث فػػػي إػػػوء 
هػػـػ التو ػػػيات لمتغمػػػ  عمػػػي معوةػػػات البحػػػث العممػػػي أالدراسػػػات السػػػابهة والدراسػػػة النظريػػػة، و 

 الدراسات السابهة . ونتاو ء نتاو  البحث بالجامعة في إو 
 النظري للبحث : اإلطبر

مػػنظـ يهػػـو بػػض األفػػراد و الجماعػػات سػػعياً وراء المعرفػػة  انيالبحػػث العممػػي هػػو نةػػاط إنسػػ    
تسػػاؤؿ منطهػػي  أو ،(1)مػػف  ػػحتما متبعػػيف فػػي ذلػػؾ أسػػالي  عمميػػة مهننػػة المتأكػػدوالحهيهػػة و 

 وةػػد الػػتكمف بمػػا مسػػبها، يمكػػف لتسػػاؤؿ غيػػر أف النتػػاو  الومحاولػػة لتحهيػػؽ اإلجابػػة عمػػ  هػػذا ا
إلػػ  نتػػاو   يػػؤدى ال ةػػد أو النتػػاو  غيػػر متوةعػػة، فجػػوا  متوةػػع أو ةػػد تكػػو إلػػ يػػؤدى التسػػاؤؿ 
، فمػػو سػػموؾ استه ػػاوي موإػػوعي يمػػدؼ إلػػي كةػػؼ حهػػاوؽ النػػاس وفمػـػ (2)ايجابيػػة مطمهػػا  

أداة فعالػػة لتهيػػيـ األفػػراد والجماعػػات  أوإػػاعمـ وتحسػػيف أداومػـػ وتطػػوير مسػػتهبممـ، وهػػو بمػػذا
 :نػضأأيإػا عمػ   ويعػرؼ .(3)الخػارجومؤةرا لتهػدـ سػموكما الحإػاري فػي بيواتمػا بالػداخؿ ثـػ فػي 

بواسػطتما باختبػار الواةػع وكػذلؾ  نهػـو المتكػرر إلجػراءات منظمػة ودةيهػة وموإػوعية، االستخداـ
 .  (4)إوء المعمومات المتاحة فينالحظض  ما

العممي مممػة أساسػية مػف ممػاـ الجامعػة ووظيفػة هامػة مػف وظاوفمػا تؤديمػا  والبحث    
عف طريػؽ بػرام  الدراسػات العميػا التػي تسػمـ فػي إعػداد المفكػريف والعممػاء لحفػظ الثهافػة 
والتراث ونهمما عبر األجياؿ والعمؿ عمػي مواكبػة التطػور العممػي، وحػؿ مةػكالت المجتمػع، 

ي ػا أف يطمػؽ  ، فػال(5)خػالؿ أعمػالمـ البحثيػةس مػف وتطوير ةدرات أعإػاء هيوػة التػدري
 ،(6)وظيفػػة التػػدريس هػػيوظيفػػة واحػػدة فهػػط  إالجامعػػة ال يتػػوفر لمػػا  أيلفػػظ جامعػػة عمػػ  

 لكػيأف لػض متطمبػات يجػ  توفرهػا  كمػا خ اوص معينة يج  فممما جيدا، العمميولمبحث 
 اوص حسف التخطيط يإمف النجاح واالستجابة لحاجات المجتمع وتطويرل، ومف هذل الخ

 (7)المادية الالزمة. والوساوؿ الطاةة البةرية، وتوفير واإلدارة،
 البحث العلمً فً تحمٍك أهذاف الجبمعة:.  دور

البحػػث العممػػي مكونػػاً هامػػاً مػػف مكونػػات الجامعػػة وةاومػػاً عمػػي تحهيػػؽ أهػػدافما  أ ػػبا
ـ بض الجامعات في الدوؿ المتهدمة والنامية ا ف  عمي حد سواء، ولما دور مميز في األساسية فتهو

، وةػػد اهتمػػت م ػػر بالبحػػث العممػػي باعتبػػارل  أسػػاس لمنمإػػة (1)النمػػوض بممػػاـ البحػػث العممػػي
الةاممة، وسعت إلعادة النظر في منظومة البحث العممي لتتحوؿ مؤسسػاتض مػف يليػات الكتسػا  

ويػػؤثر فػػي  ،(2)ايالالمعرفػػة إلػػي المةػػاركة فػػي إنتػػاج المعرفػػة ومواجمػػة مةػػكالت المجتمػػع وةإػػ
الجامعة مف خالؿ ما يحههض مف إنجازات تحهؽ أهدافما، والجامعة تؤثر فيض باعتبارها منبراً لتهػديـ 
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العمـو والفنوف لطالبما، فيهػدـ البحػث العممػي لمجامعػة إسػمامات فػي تنميػة تمػؾ المعرفػة وبحػوث 
تخطيط البحث العممي في كؿ  ومف ثـ فانض مف المفترض أف يكوف  جتمع،تهدـ حموالً لمةكالت الم

جامعة ةاوماً بذاتض، فال تعتمد جامعة عمي البحوث الموجودة في جامعة أخرى سبهتما، فهد تختمؼ 
الحاجات بينما اختالفاً كمياً، ومف خالؿ البحوث يتـ تدري  الباحثيف عمي ممػارات البحػث العممػي، 

 .(3)مف أهـ وظاوؼ الجامعة ذلؾ ويعد
 :. البحث العلمً أهمٍة

النظػػري لمبحػػث العممػػي مػػف مجػػرد ةيامػػض عمػػي  لمعنػػ ةػػد سػػعت الجامعػػة لالنتهػػاؿ مػػف ا    
تنمية العمـ لمعمـ إلػي معنػي أكبػر مػف خػالؿ دورل التطبيهػي الموجػض إلػي دراسػة المةػكالت 
الهاومػػػة فػػػي المجتمػػػع والعمػػػؿ عمػػػي محاولػػػة إيجػػػاد حمػػػوؿ لمػػػا، وباعتبػػػارل مؤةػػػرا لتهػػػدـ 

مثػػؿ نسػػبة المهيػػديف بػػالتعميـ العػػالي كمؤةػػر لتهػػدـ المجتمعػػات"  المجتمعػػات مثمػػض فػػي ذلػػؾ
فتػػزداد نسػػبة البحػػث العممػػي كممػػا ازداد البمػػد فػػي تهدمػػض، وال يه ػػد بػػذلؾ التهػػدـ ال ػػناعي 

انػض يعػد األداة الفعالػة فػي  ،كما(4)التهدـ االجتماعي والثهافي أيإا"فحس ، بؿ يإاؼ إلية 
تحػدى  فػي لمسػاهمة، وا (5)يثػة خا ػة التطبيهػي منمػادتطوير الخبرات العمميػة والعمػـو الح
حػؿ  إلػ  الو ػوؿ، اكتةاؼ الحهاوؽ العممية الجديػدة، و غوامض موإوع معيف تحديًا دةيهاً 

تواجمنػػا، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ الجمػػع المػػنظـ المتناسػػؽ لممعمومػػات ثػػـ  التػػي المةػػكالتبعػػض 
 (6)تحميمما وتفسيرها .

 : * ممىمبت البحث العلمً فً الجبمعبت

 التاليػػة : )البػػاحثوف، العنا ػػر فػػيوتتمثػػؿ مهومػػات البحػػث العممػػي فػػي الجامعػػات   
 :يمي فيما تناولماويتـ  والتي ،(اإلدارة ،العمميالبحث  تمويؿ ،العممي اإلةراؼ
 (:)الباحثوف الدارسوف

التوسػػػع الكمػػػي والنػػػوعي فػػػي البحػػػث العممػػػي بالجامعػػػات وتػػػوفير المسػػػتمزمات  يكػػػوف
إحػػدى ةنػػوات التطػػوير بالجامعػػات مػػف خػػالؿ ممارسػػة أعإػػاء هيوػػة التػػدريس المطموبػػة لػػذلؾ 

، وةػػد انتمػػت الدراسػػات (1)والبػػاحثيف لمنةػػاط البحثػػي والبحػػث العممػػي الحهيهػػي فػػي هػػذا المجػػاؿ
الدوليػػة والمحميػػة مػػف إػػرورة وإػػع ةػػروط الهبػػوؿ الػػدةيؽ لطػػال  البحػػث العممػػي فيػػتـ اختيػػار 

الجػػامعيف ويبػػدأ إعػػدادهـ مػػف المرحمػػة الجامعيػػة األولػػي هػػؤالء الطػػال  مػػف  ػػفوة الخػػريجيف 
إعػداد البػاحثيف بػيف التركيػز  فػيعمي تنمية ةدراتمـ العممية، ويػتـ الجمػع  ساعدتمـوتةجيعمـ وم

تعمػـػ  ثػـػ يؤهمػػض لمممنػػة أو العمػػؿ المناسػػ  فيمػػا بعػػد، الػػذياإلعػػداد مػػف أجػػؿ التخ ػػص  فػػي
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ال  البحػث العممػي إنمػا يمػدؼ إلػي المحافظػة عمػي التػدةيؽ فػي انتهػاء وةبػوؿ طػ وهذا، (2)العمـو
، ويتإػػمف ذلػػؾ نظػـػ  المسػػتوى العػػالي لتمػػؾ المؤسسػػات، وعػػدـ التإػػحية بػػالكيؼ فػػي سػػبيؿ الكػـػ

، واختبػارات ةيػاس الم الفكريػة والبحثيػة إف وجػدت، ثـػ تحميػؿ  مػاراتالهبوؿ واالنتهاء الخا ة بمـػ
، وبػذلؾ فأنػض يتعػيف عمػي الجامعػات (3)طالبمػا نس  االستمرار واالنتظاـ أو التسر  والتخمػؼ بػيف

والهاوميف عمي البحث العممي بما أف يطمبوا مف المتهدميف لاللتحػاؽ بمػا تهػديـ مػا يثبػت أنمـػ ةػد 
أف يكممػوا بػض بحػثمـ العممػي، وذلػؾ  دةاموا بدراسة مستفيإة في العمـو الخا ة بالتخ ص المػرا

كػاف ذلػؾ  يعنػ  نوعػاً مػف  واف ( 4)ري  الخػريجيفحت  تتـ الموازنػة المطموبػة بػيف التخ ػص وتػد
أنواع تهييد الهبوؿ واالنتهاء لطال  البحث العممػي، مػف خػالؿ وإػع ةػروط لاللتحػاؽ مثػؿ إتهػاف 

 .( 5)تساعد عم  البحث والدراسة أجنبية لغة دراسة الطال  لمدراسة في التخ ص المطمو  أو
ت ػؼ بمػا طالػ  البحػث العممػي تتفاوت الةروط والموا فات التي ينبغي أف ي وةد

بعض منما مػف جامعػة إلػ  أخػرى، منمػا:  ةخ ػية الباحػث نفسػض ،  وبوجودها مجتمعة أ
والمةرؼ الذي يعد عمي يديض الباحث وأهمية العالةة بينمما ثـ ةراءات الباحث التػي تبمػور 
، ةخ يتض وتكػوف أسػاس لمعمػؿ واإلنجػاز، ثػـ عمػؿ الباحػث سػواء منفػردًا أـ مػع ا خػريف

واالهػـ مػف ذلػؾ  (6)ها في إخراج الباحػث فػي ةػكؿ مناسػ وتكمفة البحث عمي الباحث ودور 
ذلػؾ مػف  يتطمبػضكمض هو إلمػاـ طالػ  البحػث العممػي بمنػاه  البحػث العممػي ومماراتػض ومػا 

معارؼ وتدريبات وةدرة عمػي التحميػؿ والنهػد مػع تػدري  البػاحثيف عمػي الكتابػات التحريريػة 
ير والدكتورال، مع توفير الكت  والمراجػع وحإػور السػينمارات العمميػة ةبؿ رسالتي الماجست

لتبادؿ المعرفة مع إرةاد الطػال  مػف خػالؿ ةػواوـ لمموإػوعات التػي تحتػؿ أولويػة متهدمػة 
 .(1)في البحث

الدارسػيف أو ظػروفمـ  خ ػاوص أف إال العممػيالبحػث  مهومػات الباحثوف أحد ويعد
 :(2)المعوةات هذل لبحث العممي بالجامعات ومف أمثمةا أماـ وأحوالمـ ةد تكوف عاوهاً 

 الخبرة لدى بعض الطال  في ةووف البحث العممي . نهص -1
 عدـ تركيز االنتبال في الو وؿ إلي النتاو . -2
 الهيود المفروإة عمي الباحث أثناء الهياـ بالبحث . -3
مػػـ أكثػػر هػػذل الفوػػة عػدـ االسػػتهرار الػػوظيفي لمبػػاحثيف وخا ػػة األسػاتذة المتهاعػػديف ف -4

تإػػررًا لعػػدـ اسػػتهرار عمممػػـ أو تعاةػػداتمـ فػػي جامعػػة أو بمػػد معػػيف لمػػدة طويمػػة ال 
 تسما لمـ بننجاز البحوث .
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 اعتماد بعض الباحثيف عمي أسمو  الحفظ والتمهيف، واعتمادهـ عميض في البحث أيإا .  -5
ـ كبػاحثيف وأعإػاء هيوػة عدـ تػوفر الفر ػة لػبعض األواوػؿ مػف الخػرجيف لمعمػؿ فػي كميػاتم -6

 التدريس، ومةكالت المتعمهة بنظـ تعيينمـ كباحثيف أو معيديف أو مدرسيف مساعديف. 
 (3)ترتبط بالباحثيف وتؤدي إلي ةمة إنجاز البحوث، ومنما :  مهومات -1
 ممارات البحث لدى الباحث . نهص -
 غير الجيدة بيف الباحث والمةرؼ . العالةة -
 فييف لف وؿ الدراسة مف ةبؿ الباحث .والتخطيط غير الكا البناء -
تةػػػػجيع المةػػػػرفيف لمبػػػػاحثيف عمػػػػي العمػػػػؿ وفػػػػؽ بػػػػرام  ذات أهػػػػداؼ زمنيػػػػة  عػػػػدـ -2

نهػص الدافعيػة   ؛ ممػا يػؤدي إلػالةكنستراتيجية لمساعدتمـ في اإلكماؿ السريع لمرسػ
 الةخ ية لدى الطال  مما يعد سببا لعدـ إكماؿ الرساوؿ .

ممػي فػي الجامعػات عمػا يػدور حػولمـ مػف تغيػرات ، ينعزؿ المةتغموف بالبحػث الع إف -3
.وأف ي با البحث العممي  ورة مف  ور االستمالؾ بداًل مف االستثمار

  
 :الجامعي والبحث العممي نت  عنما العامة لمتعميـ األ وؿبعض التدهور في  ظمور -4
 بعض الباحثيف في تطبيؽ األدوات البحثية والتجار  المعممية . لدى اله ور -
 بعض نتاو  البحوث الفتهار بعض الباحثيف ل فتي األمانة وال دؽ  تزييؼ -
 :. العممياإلةراؼ عم  البحث  -2

ص أسػتاذا يةػرؼ عمػ  يعيف مجمس الكمية بناء عمػ  اةتػراح مجمػس الهسػـ المخػت
 ،لمسػاعديفأحد األسػاتذة ا  ، ولممجمس أف يعمد باإلةراؼ عم  الرسالة إلتحإير الرسالة

وف  هذل الحالة  ،أعإاء هيوة التدريس أو مف غيرهـ مةرفوف مف بيفأف يتعدد ال ويجوز
نمايػة كػؿ عػاـ  فػيالمةرؼ عم  الرسػالة  ويهدـ ،(1)اإلةراؼ فييجوز لممةرفيف االةتراؾ 

بحوثػض ،ويعػرض هػذا التهريػر  فػيعف مدى تهػدـ الطالػ   مجمس الهسـ، إل تهريرا  جامعي
ف عمػ  الرسػالة بعػد االنتمػاء مػف إعػدادها المةرؼ أو المةػرفو ويهدـ، عم  مجمس الكمية

مةػفوعا  الحكػـ مجمس الهسـ المختص عف مدى  ػالحيتما لمعػرض عمػ  لجنػة إل تهريرا 
بػػاةتراح تةػػكيؿ لجنػػة الحكػػـ تمميػػدا لمعػػرض عمػػ  مجمػػس الكميػػة ويتهػػدـ الطالػػ  بعػػدد مػػف 

دكتورال عػػف عػػدد المةػػرفيف عمػػ  رسػػاوؿ الػػ يتجػػاوز ، وال(2)النسػػت تحػػددل المػػواوا الداخميػػة
حالة اإلةراؼ المةترؾ يمكف إإافة مةػرؼ واحػد  فيأربعة أعإاء مف هيوة التدريس إال 

ثالثػة فهػط مػف أعإػاء حالة الماجستير فال يزيػد عػدد المةػرفيف عػف  في، أما يأجنبفهط 
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لممػػدرس باإلةػػراؼ عمػػ  رسػػاوؿ الػػدكتورال إال إذا اجتيػػزت لػػض  يسػػما وال( 3)هيوػػة التػػدريس
الماجسػػػتير والػػػدكتورال باألةسػػػاـ المختمفػػػة  لػػػدرجتير بالهسػػػـ،ويتـ الهيػػػد رسػػػالة ماجسػػػتي

بالكميػػػات تبعػػػا لمعػػػدد المسػػػموح بػػػض لمتسػػػجيؿ لكػػػؿ مػػػف األسػػػاتذة واألسػػػاتذة المسػػػاعديف 
 :التاليوالمدرسيف بالهسـ عم  النحو 

 طالباً  عةر طالبًا      خمسة15                     األستاذ
 عةرة طال   طال    13    المساعد        األستاذ
 طال       سبعة طال   7                   المدرس

ةبوؿ عدد مف طال  الماجستير والدكتورال أكثر مػف مجمػوع مػا  يج  ذلؾ ال وعم 
المسػػاعديف والمدرسػػيف الموجػػوديف فعميػػا  واألسػػاتذة عػػدد األسػػاتذة يإلجمػػالهػػو مسػػموح 

ا البحػث العممػي والتػي يتوةػؼ عميمػ هومػاتد مبالهسـ ،كما يمثؿ عإػو هيوػة التػدريس أحػ
س ، واف المعايير الموإوعة الختيػار أعإػاء هيوػة التػدرينجاح البحث العممي كما تـ ذكرل
، و فات هؤالء األعإاء المػؤثرة عمػي التػدريس كػؿ هػذا وتعيينمـ وتدريبمـ عم  التدريس

ـ يػػػتـ فػػػي إطػػػارل يمكػػػف أف يمثػػػؿ عاوهػػػًا لعمميػػػة البحػػػث العممػػػي داخػػػؿ الجامعػػػات إف لػػػ
 .(4)ال حيا
يجػد أنمػا ال  العممػيوالمتتبع ألسالي  اختيار الموارد البةرية فػي مجػاؿ التعمػيـ والبحػث  
التفػػاؤؿ فػػي الػػدوؿ التػي تعػػاني مػػف عهبػػات اةت ػػادية ومنمػا م ػػر بسػػب  العديػػد مػػف   تػدعو إلػػ

ي إلػي نهػص إعػداد المالية مما ةػد يػؤد ساتخطط المواءمة الميكمية المفروإة عميما مف المؤس
نهػػص عػػدد البػػاحثيف والمحاإػػريف األكفػػاء وعػػدـ تعيػػيف بػػداًل   العػػامميف أو رواتػػبمـ، ويػػؤدي إلػػ

 .(1)منمـ ، فيظؿ عددهـ في التناةص مما يمثؿ تمديدًا ألعماؿ البحث
أهـ المعوةات المتعمهة بأعإاء هيوة التدريس كمػا جػاء بػالبحوث والدراسػات  ومف

 ما يمي:
جانػ  اإلةػراؼ العممػي   إلػواألعباء الممهاة عمي عإو هيوة التػدريس اإلةراؼ  مماـ -1

  (2)عمي البحوث .

 الطال  .  نسبة أعإاء هيوة التدريس إل انخفاض -2
 اإلدارية لعإو هيوة التدريس التي تستنفذ معظـ وةتض . المسوولية -3
 وجود خطة زمنية الستكماؿ أعداد أعإاء هيوة التدريس . عدـ -4
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 اء هيوة التدريس في مكاف العمؿ .إةامة بعض أعإ عدـ -5
 (3)ةمة اإلمكانات المادية والبةرية التي تعيف عإو هيوة التدريس عمي البحث.  -6
 تمويؿ البحث العممي:.  -3

المنطهػػػي أف تعكػػس الميزانيػػػة اهتمػػاـ الدولػػػة بمجػػاؿ مػػػف المجػػاالت فػػػتعكس  مػػف
حيػث أف معظػـ  (4)ؿ بػضاـ الػدو، اهتمػمػا خػا  ػةميزانية التعمػيـ عامػة، والبحػث العممػي من

هػػو تمويػػؿ مركػػزي وال توجػػد بالجامعػػات  تمويػػؿ التعمػػيـ عامػػض والبحػػث العممػػي فػػي م ػػر
 فػيدور  المػوازى لمتعمػيـ كػاف م ادر لمتمويؿ سوى الميزانية المر ودة لض مف الدولػة، واف

الوحػػدات ذات الطػػابع الخػػاص  إلػػ  باإلإػػافة تػػدعيـ دخػػؿ ميزانيػػة الجامعػػة، فػػياإلسػػماـ 
تمويؿ التعميـ  فيالمجتمع  فيراكز الخدمية العامة، وال يوجد إسماـ لمؤسسات اإلنتاج والم

بعػض الػدوؿ المتهدمػة مثػؿ أمريكػػا  فػيحػيف أف مؤسسػات اإلنتػاج  فػي ،العممػيأو البحػث 
عػػف طريػػؽ دفػػع الإػػراو  أو تمويػػؿ العهػػود  العػػاليتمويػػؿ التعمػػيـ  فػػي كبيػػرتسػػمـ بةػػكؿ 

تو ؿ خبراء التخطيط أنػض  ثـ ومف (5)ات اإلنتاج بةكؿ كبيرعات ومؤسسالمبرمة بيف الجام
البحوث والتطوير بالجامعات فنف ذلػؾ مفيػد   لإلنفاؽ عم  صإف أمكف تحديد مهدار المخ

،وأتإا انػض مػف األهميػة عنػد ر ػد ميزانيػة ( 6)نموض البحث العممي داخؿ الجامعاتفي ال
ر المػوارد الالزمػة لوظيفػة التػدريس تػوفي  الخطػة المر ػودة لمبحػث العممػي إال تهت ػر عمػ

الحسباف التطورات المحتممة مف نةاطات البحث العممي  فيبؿ يح  أال تغفؿ  فهطوالتعميـ 
مثؿ مػا يمكػف أف يحػدث مػف زيػادة أو نهػص  (1)مبض مف مرافؽ مادية وكوادر بةريةوما تتط

ء هيوػة التػدريس في أعداد الطال  المهيديف لمدراسة، أو زيادة أو نهص فػي  أعػداد أعإػا
المادية مف مبػاني وأجمػزة ومعامػؿ  اإلمكاناتالالزميف لمماـ التدريس ومساعديمـ، أو في 

البحث العممي في م ر تمويؿ مركزي، مػع إف  يموؿومكتبات وأدوات ومختبرات .وغيرها، و 
الدولة تحاوؿ التراجع عف مسوولياتما في ذلؾ، إنما فػي واةػع األمػر لػـ يمكػف ذلػؾ التراجػع 
نمػػا  ةاومػػًا عمػػي إيجػػاد  ػػياغات مؤسسػػية لمبحػػث العممػػي الػػذي يحهػػؽ عاوػػدًا لمجامعػػات وا 
اتخذت مف السياسات ما يؤدي إلي زيادة اإلنفاؽ العاومي مهابػؿ اإلنفػاؽ العػاـ مثػؿ حػدوث 

، وةػد يكػوف ذلػؾ راجعػًا إلػي التحػديات ( 2)طفرة في الرسـو الدراسية لطػال  الدراسػات العميػا
العممي والتي تتمثؿ في إعؼ الموازنة المخ  ة لمبحث العممي مف ةبؿ  التمويمية لمبحث

الدولة مع إعؼ المةاركة المجتمعية بوجض عاـ فػي التمويػؿ، مػع زيػادة اإلعػداد المتزايػدة 
مف الطمبة الممتحهيف بض، وعدـ سدادهـ لتكمفة الدراسة ، في الوةت ذاتض ال يهابؿ ذلؾ عدد 
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لتػػي يسػػدد تكمفتمػػا المؤسسػػات أو الػػوزارات الباعثػػة لمػػؤالء مناسػػ  مػػف البعثػػات الداخميػػة ا
الدارسيف، فيكوف التمويؿ المتاح مف ميزانية الدولة والمخ ص لمبعثات الخارجيػة أيإػا ال 
يحهؽ حت  ا ف األهداؼ الخا ة بالسياسات المعمنة عػف مإػاعفة إعػداد المبعػوثيف إلػي 

المػػنا والمسػػاعدات الدوليػػة مػػف نسػػبة التمويػػؿ مػػف  ؼالخػػارج خػػالؿ خمػػس سػػنوات، وإػػع
الموازنػػة المخ  ػػة لمبحػػث العممػػي وبػػالرغـ مػػف وجػػود ثػػروة بةػػرية كبيػػرة مػػف العممػػاء 
والخبرات في م ر فنف تركيزها أساسا في ةطاع التعميـ العالي والجامعي لـ ينعكس ايجابيًا 

الواإػا  عمي مخرجات البحػث العممػي ممػا يعػد إهػدارا لمطاةػات، والػي جانػ  عػدـ االرتبػاط
لسياسػػة البحػػث العممػػي بأهػػداؼ بػػرام  التنميػػة واخػػتالؼ توزيػػع الهػػدرات العاممػػة بػػالعمـ 

توجد سياسة عممية مكتوبة  فال، (3)تعظيـ االستفادة بالتمويؿ المتاحوالتكنولوجيا، مع عدـ 
ما ينفؽ عمي البحث العممي في المنطهػة العربيػة عامػة  أفومعمنة لمبحث العممي لكف نجد 

بينمػا و ػمت  %,7% أي اةػؿ مػف ,68 ر خا ة إويؿ جدًا فو مت نسػبتض إلػ  وفي م
% 1.6بػا وكو  2.9  % واليابػاف إلػ3  وو ػمت فػي أمريكػا إلػ (4)%3.2  في إسراويؿ إل

% مف المخ ص لمبحث العممي في الجامعات في 97 أف، غير مف إجمالي النات  الهومي
لم رؼ عمي متطمبػات  و المخ ص% فهط ه3م ر يذه  إلي مرتبات وأجور العامميف و

 (1)إجراء البحوث
 :  اإلدارة -4

يجػ  أف تكػوف إدارة فاعمػة،  بأنماالعممي بالجامعات   البحث إلنماء الالزمة تتسـ اإلدارة  
ويهتإي ذلؾ اختيارًا استراتيجيًا يعني في التحميػؿ النمػاوي تيسػير فحػص ومناةةػة وتحميػؿ 

 فمػػف  (2)محػػتماًل لمبحػػث العممػػي يجػػ  تجنبػػض مديػػداً البيوػػة المتغيػػرة بمخاطرهػػا التػػي تمثػػؿ ت
المفترض أف السياسة الجامعيػة تحسػف الكفػاءة التعميميػة والبحثيػة ورغػـ أف هػذل الجزويػة 
بديميػػػة إال أف كثيػػػرا مػػػف الجػػػامعيف يفممػػػوف األسػػػاس النظػػػري لمػػػا ويتجػػػاهموف األسػػػاس 

دريس والبحػث العممػي ، ومػف التطبيهي، فالهيادة الجامعية تعمـ أف رسػالة الجامعػة هػي التػ
يميػة لكػي ت ػؿ هذا المفمـو فعميمػا أف تعمػؿ عمػي اسػتخداـ العنا ػر النػادرة لمعمميػة التعم

بحػث العممػي بالػدعـ يتمتػع ال -أيإػاً –، ومػف خػالؿ اإلدارة الفاعمػة (3)بما إلي حسف األداء
تنسػيؽ بػيف دور اإلدارة فػي ال ويتإػا (4)، الدعـ المػادي وتسػويؽ البحػوثبمختمؼ أةكالض

عنا ر تمؾ المنظومة والتخطيط لتفعيؿ ارتباط األخر لتحهيػؽ الةػكؿ المنػوط بػض فػي نجػاح 
البحث العممي، ومػف أهػـ مػا توكػؿ بػض اإلدارة وجػود مخطػط بحثػي بػيف الجامعػات وبعإػما 
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، فػي العديػد يعػوؽ ذلػؾ غيػا   الخطػط البحثيػة وحت  عمي مستوى الجامعػة الواحػدة وممػا
فهػداف التعػاوف بػيف الجامعػػات   العممػي ممػػا يػؤدي إلػ حػثي تخػدـ البمػف التخ  ػات التػ

 (5)التكرار وإياع الجمود   ويؤدي إل
وظػػػػاوؼ اإلدارة الفاعمػػػػة الهػػػػدرة عمػػػػي التنسػػػػيؽ بػػػػيف األةسػػػػاـ المتنػػػػاظرة،  ومػػػػف

،  1972لسػػنة  49والتخ  ػػات المتهاربػػة، كمػػا نػػص ذلػػؾ ةػػانوف تنظػػيـ الجامعػػات رةػػـ 
العممي في مراحؿ الجامعة بيف األةساـ المتناظرة  والتخ  ات وجو  التنسيؽ   فنص عم
حتػػ  يػػتـ تكػػويف ةاعػػدة عمميػػة يمتػػد تخ  ػػما إلػػ  أكثػػر مػػف كميػػة فػػي جوانػػ   المتهاربػػة،
 (6)محددة 

المجمػػس األعمػػ  لمجامعػػات برسػػـ سياسػػة التعمػػيـ الجػػامعي والبحػػث العممػػي  ويهػػـو
، 1994لسػنة  42 ػاتض بالهػانوف رةػـ بالجامعات وذلؾ بعد توسيع ةاعػدة تمثيمػض واخت ا

وأ با هو الميوة العميا الهػادرة عمػي االإػطالع بالممػاـ األساسػية التػي وردت فػي المػادة 
، والتي مف أهـ ما ورد فيما أف ليس لمجامعات دور في رسـ السياسة الخا ة بما وال 19

 (2مػؾ  المممػة )إلدارتمػا الجامعيػة واف المجمػس األعمػ  لمجامعػات هػو الموكػؿ الوحيػد بت
 عميػض يترتػ  ةػد ممػا سياسػاتض ورسػـ العممػي البحػث إدارة مركزيػة بوإػوح تظمر ثـ ومف
 .المةكالت مف الكثير

 التخطيط أف حيث الجامعات داخؿ االستراتيجي التخطيط غيا  المةكالت أهـ ومف
مكانػا وتهنيػات مهومػات مػف لػض لمػا الجػامعي التعمػيـ لحساسػية يسػتجي  االستراتيجي  توا 

 وأمػاـ األهػداؼ مػف الممكػف أمػاـ ويإػعناً  يكػوف أف ينبغػي مػا إلػي الو ػوؿ عمػي تسػاعد
بػداع الممكنػة االحتمػاالت طػرح  عمػ ويسػاعد الواةػع، لتغييػر ومسػاراتض العمػؿ طػرؽ  وا 

 البػداوؿ بػيف الموازنػة طريػؽ عػف الواةػع تغييػر  إلػ ويتجػض منمػا لكػؿ الالزمػة الوسػاوؿ
 . المتعددة واالختيارات
 مػف والػذي ,حاليػاً  الجامعػات في المتبع التهميدي التخطيط واةع  إل تةير دلةواأل 

 التخ  ػات لتحديػد معموماتيػة ةاعػدة وغيػا  األداء تهيػيـ مؤةػرات غيػا  مةػكالتض أهػـ
 واإػا ت ػور أو خطػوة توجػد ال بحيػث ذاتػض التخطػيط وظػاوؼ فػي واله ػور المطموبػة،
 المعمومػات نظػـ وهػ  توافرهػا الواجػ  البةػرية دالمػوار  أو المبػاني أو التنظيميػة لممياكػؿ
 يحػيط مػا يراعػي الػذي المسػتهبمي اإلستراتيجي التخطيط أما (1)العممي لمبحث أيإا المامة
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 الهػوى مػف ةوتمػا فػي تػأثير أكثػر تكػوف ةػد باعتبارهػا خارجيػة وعوامػؿ ةػوى مػف بالجامعة
 الجديػدة واإلمكانػات فػرصال واسػتطالع اكتةػاؼ إمكانيػة في يسمـ بما المؤسسة والعوامؿ
 (2)الجامعػات عػف الةػامؿ المفمػـو بػذلؾ يغيػ  فننػض الجامعة، لمستهبؿ والمتاحة والمختمفة

 التخطيط لكوف الجامعات في العممي لمبحث اإلدارية المعوةات مف الكثير ظمور إلي ليؤدي
 وعػدـ اـ،األةسػ أو لمكميػات البحثيػة الخطػط غيػا  أهممػا مػف اإلداريػة العمميػات تمؾ أول 
 ىيؤد مما العممي البحث تخدـ التي التخ  ات مف العديد في مةتركة بحثية خطط وجود

  إلػ باإلإافة هذا (3) الجمود وإياع التكرار  إل ويؤدي الجامعات بيف التعاوف فهداف  إل
 الواحػدة الجامعػة مسػتوى  عمػ أو ككػؿ الجامعػات مسػتوى عمػي بحثيػة خريطة وجود عدـ
  (4).البيوية لخ و يتما وفهاً 

 جػاءت كمػا بػاإلدارة المرتبطػة العممػي البحػث معوةات ألهـ موجز عرض يمي وفيما
 :والدراسات بالبحوث

 اإلدارة غيا  وعف التربوي لمبحث ةاممة سياسة وغيا  لمبحوث مخطط وجود عدـ -1
 : (3)  منما أخرى مةكالت ذلؾ عف وينبثؽ الفاعمة

 . ذلؾ خالؿ أو ناةةةوالم التسجيؿ عند الروتينية اإلجراءات -
 تحػت الرسػاوؿ موإػوعات يخػص فيمػا العمميػة الرساوؿ في تـ لما سجالت وجود عدـ -

 . مكتمؿ غير فننض يوجد وما مناةةتما تـ التي أو التسجيؿ
 . والموظفيف المواوا ةبؿ مف بيروةراطية ةيود مف بما يتعمؽ وما اإلدارية الهيود-2
  . مةكالت مف بض يتعمؽ وما العممي لمبحث اإلداري التنظيـ-3
 . خطيرة تمديدل أثار مف عنض ينت  وما لض مخطط الغير الكمي التوسع -4
 أسػبا  إلػي ذلػؾ يرجػع وةػد الجامعػات أو الكميػات بعػض مػف  العميػا الدراسػات غيػا  -5

  معاً  كالهما أو إدارية أو مادية
  الجوان  باةي ألهمية يوع أو فمـ دوف وحدها االةت ادية الجوان  عمي التخطيط اةت ار -6
 منض المؤسسات استفادة عمي الحرص عدـ نتيجة لمعالمية العممي البحث مسايرة عدـ -7

 . وبعإما الجامعات بيف التكامؿ وعدـ
 اإلنتػاج مؤسسػات وبػيف وبينما ناحية مف األةساـ العممية البحوث بيف التنسيؽ غيا -8

 . أخرى ناحية مف
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  .:عةببلجبم العلمً للبحث التخطٍط

 عامة، الجامعي تعميمما عف الرإا عدـ مف حالة لسيودها العالـ دوؿ مف كثيراً  إف
 يبػرر مػا أهػـ ومف األفإؿ،  إل الو وؿ في منما رغبة ،بخاص فيما العممي البحث وعف
 عػف العممػي البحث وانعزاؿ العممي، والبحث التدريس بيف توازف وجود عدـ االتمامات تمؾ

 التوظيؼ فرص وإيؽ مةكالتض، لحؿ يهدمما التي والمساعدات تالخدما ونهص المجتمع
 بػالتعميـ يمحػؽ الػذي المػدر فػي يتسػب  ممػا الخػريجيف إعػداد وإػعؼ العمػؿ سػوؽ فػي

 بمػا العممي لمبحث التخطيط فعالية لزيادة ماسة حاجة في الجامعات فنف لذا ؛(4) الجامعي
 بحػوث مػف الجامعػات تهدمػض ما ؿخال  مف الجامعات مكانة رفع في أهمية مف ا ف لض لما

 وتنمػو الجامعػة أ ػؿ العممػي فالبحػث(5) رةيػض عمي وتعمؿ المجتمع تنمية في تسمـ جادة
 فػي المةػكالت تةػخص خاللػض ومػف جديػد، مف إليما يإيؼ بما اإلنسانية المعرفة خاللض
 دتحديػ فػي هػاـ عامػؿ التخطػيط يعػد و  (6) .العمميػة الحمػوؿ لمػا تهػدـ و المجػاالت ةػت 

 يمػدؼ التخطػيط فػاف لػذا ,إلجراوػض الػالـز والمدى البحث نوعية وتهرير االحتياجات وتهدير
 معينػة واجتماعيػة اةت ػادية أهػداؼ لتحهيػؽ أنواعمػا بجميع المتاحة الموارد استغالؿ إل 

 تنبػؤ عمميػة بالإػرورة تسػبهض واف البػد البحػوث وتخطػيط , محػددة زمنيػة فتػرة خػالؿ
 عمميػة تتكامػؿ وبػذلؾ, الالزمػة التهنيػة العنا ػر وتحديػد لمبحػث يةالمسػتهبم باالحتياجػات

 واإلمكانػات البحث أهداؼ عف معمومات توافر يتطم  منمما كؿ إف حيث, والتخطيط التنبؤ
 خػالؿ مػف العممػي لمبحػث والتخطػيط والممكنػة المتاحػة التهنيػة والتطػورات إلجراوض المتاحة

  ػيغة حػوؿ االلتهػاء أجػؿ مػف األطػراؼ كػؿ اؾاةػتر  فيمػا يراعػي وأف عمميػة إسػتراتيجية
 لممةػتغميف عمػؿ دليػؿ ت ػبا أف ةبػؿ لمدولػة الرسػمية الػدواور جميػع تتبناهػا مةػتركة

 (1) بما والمنتفعيف
 7) : ) أهمما العنا ر مف مجموعة العممي لمبحث التخطيط ويتإمف

 . البحث مف المدؼ تحديد -
 . لمبحث السميـ الفني اإلعداد -
 . العممي البحث نةاطات عم  اإلنفاؽ تنسيؽ أساسما عم  يتـ التي اتاألولوي تحديد -
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 . الجامعات داخؿ المتهدمة التعميمية التهنيات لتوفير التخطيط -
 .(8)العالةات مع الجامعات العالمية والمتهدمة وتةجيع اإلةراؼ المةترؾ  توثيؽ -
تخطػيط داخػؿ أي  فػيثـ فنف المدؼ الخاص بتخطيط البحث العممي يعػد أساسػا  ومف  -

الجامعة لمتو ؿ إلي  يغة عمميػة تػوزع مػف خاللمػا نةػاطات الجامعػة بػيف التػدريس 
 . (9)والبحث العممي 

  .: ببلجبمعبت العلمً البحث تطىٌر

 عنػد تراعػ  التػي االعتبػارات بعػض هنػاؾ أنػض يتإػا السػابؽ العػرض خػالؿ مػف
  (13)ومنما فعاليتما زيادة ثـ ومف تطويرها  إل الجامعات في العممي البحث تطوير

 الختيار دةيهة معايير وتطبيؽ العممي البحث مرحمة في لمطال  الهبوؿ نظـ في النظر -1
عدادهـ البحث ومساعدي المعيديف تعييف نظـ في بماو الهبوؿ في الراغبيف  .وا 

  ػيانتما، عمػي والعمػؿ المختبػرات لتطػوير التنفيذيػة والسياسػة المتػوازف التخطػيط -2
 البةري العن ر وتوفير والميدانية التطبيهية البحوث عمي العممي البحث طال  وتدري 
 .و يانتما والمعامؿ المختبرات تمؾ لتةغيؿ الالـز

 به ػد المختمفػة األوروبيػة المغػات أحػدى تػدريس المدروسػة المهػررات تتإػمف أف -3
 . والدراسة البحث مجاؿ في االستفادة

 متفرغ األستاذ يكوف أف والدكتورال اجستيرالم لطال  العممي اإلةراؼ عممية في النظر -4
 والبحػث العميػا لمدراسػات متخ  ػة كميػة أو جامعػة هنػاؾ تكػوف أو اإلةػراؼ، لعممية
 . العممي

 مسػتحدثات بكػؿ والم ػورة والمكبػرة المهارنػة بػاألجمزة وتزويػدها المكتبػات تػوفير  -5
 . والدوريات المراجع

 . ومراكزها م ر لجامعات بحثية خريطة وإع - 6
 .فيما البحث المهترح لممجاالت خطة بنعداد كمية كؿ في األةساـ مجالس ةياـ  -7
 سياسػة ورسـػ الواحػدة الجامعػة تعنػ  أف وأخيػرا اإلمكػاف بهػدر المفيػدة التخ  ػات فػتا - 8

 حيػث اإلدارة، مركزيػة ال أي لمجامعات األعم  المجمس مع بالتعاوف بالجامعة العممي البحث
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 بالجامعػات العممػي لمبحػث التخطػيط عػف الوحيػد المسووؿ هو لمجامعات األعم  المجمس إف
 .(1)بالجامعات العممي والبحث العميا الدراسات بمراحؿ الهبوؿ وسياسة

 .: المصرٌة ببلجبمعبت العلمً البحث والع
 البةػرية التنميػة هػي العممػي البحػث واةػع تةػخيص في إليض ينظر ما أهـ مف إف

 التطػورات ومتابعػة والهػدرة، المعرفػة مػف رفيعػاً  مسػتوى أدركػوا ةػد ايكونػو  أف ينبغػي ألفػراد
 مػف الهريبة المجاالت في واإلنتاجية البحثية البةرية الهوى عمي والتعرؼ ،وتهويـ العممية
 نظػـ مػف المسػاندة والخدمات المادية التسميالت إلي والنظر المتهدمة التكنولوجيا مجاالت
 البحث تطوير ةإية وتأتي ،(2)وغيرها تدريبية ودورات يةدراس وحمهات ومؤتمرات معمومات
 مػف العممػي بالبحػث الوثيػؽ الرتباطمػا م ػر فػي التعمػيـ تطػوير ةإايا ةاومة عمي العممي
 التعمػيـ عمػي النظريػة االتجاهػات سيطرة ولكف أخرى، ناحية مف الةاممة وبالتنمية ناحية،

 مةاكؿ مواجمة في العممي البحث اركةمة جعؿ التهنية الجوان  وتمميش الجامعي، بعد ما
 غيا  ذلؾ عف ونت  السوؽ؛ يحتاجما ال وتخ  ات كوادر تنت  وباتت إعفت ةد التنمية

 (1). العممي اإلنتاج وتسويؽ العممي والبحث العميا لمدراسات واإحة ةومية إستراتيجية
 

 بينػض العالةػة وإػعؼ يالعممػ بالبحث االهتماـ إعؼ إلي الجامعات في الكيفي الواةع يةير     
 العةػواوية مةػاكؿ مػف الجامعػات معانػاة جانػ   إلػ المجتمػع، فػي اإلنتاجيػة المؤسسػات وبػيف

 الغػرض، لمػذا موإػوعة وخطػط اسػتراتيجيض حسػ  تجػري ال وأنمػا البحوث إجراء في واالرتجالية
 يمػر العممػي البحػث يجعػؿ مما( 2)الواةع أرض  إل النزوؿ عند ناة اً  يكوف ةد منما يوجد ما واف

 التػي العممػي لمبحػث الهوميػة الخطػط وجػود لعػدـ فهػط الغربية النماذج مف النهؿ عف ناتجة بأزمة
 لـػ ثمارهػا أف إال المإػمار هػذا فػي تبذؿ جمود هناؾ كانت إف وحت  التنمية، متطمبات تستمدؼ
امعػػات ومػػف أمثمػػة تمػػؾ الجمػػود فػػي االهتمػػاـ بالبحػػث العممػػي إنةػػاء ةػػبكة الج (3) بعػػد تنإػػ 

لمجامعات، والةبكة األوروبيػة األكاديميػة والبحثيػة، ثـػ ربطمػا  األعم الم رية وربطما بالمجمس 
( ومػػع كػػؿ ذلػػؾ فننػػض الزالػػت هنػػاؾ معوةػػات عديػػدة لمبحػػث 1993بالةػػبكة العالميػػة، )االنترنػػت 
 فػي العممي البحث لنجاح الالزمة المهومات بعض غيا  مف تنت  ( 4)العممي بالجامعات الم رية

 .الجامعات
 .:مصر فً ببلجبمعبت العلمً البحث معىلبت *
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 مػف لػض أف إال إيجابيػة أثػارا اليػـو الجامعػات تةػمدل الػذي الكبيػر لمتوسػع أف كمػا
 لتػوفير التخطػيط وة ػور الجامعػات فػي مهوماتض غيا  عف ناتجاً  يكوف ما السمبية ا ثار

 الم رية الجامعات أف وجد فهد يجابيةاإل الناحية عف أما التوسع، لذلؾ الالزمة المهومات
 بكفػاءة منمػا االسػتفادة يمكػف وطنيػة خبػرة بيػوت فػي تتمثػؿ هاومػة عمميػة إمكانػات لػديما
 لتعظػيـ بػالمجتمع والخػدمات اإلنتػاج ةطاعات مختمؼ مع الوثيؽ االرتباط خالؿ مف عالية

غالؿ تمػؾ الخبػرات ،أ مػا المعوةػات فتنػت  عػف اله ػور فػي اسػت (5)بينمػا المتبادلػة المنفعػة
 (6)ة وتطوير البحث العممي بالجامعاتويعد هذا بعينض ة ورًا في تنمي

المعوةات جزٌء ال يتجزأ مػف البحػث العممػي، وهػي فػي حػراؾ  أفالدراسات  وأوإحت
وهػ   (7)والوةػوؼ عميمػا، وتةخي ػما وحممػا، مستمر ومتجددة ومتغيػرة والبػد مػف دراسػتما

لباحػث عمػي الهيػاـ بالنةػاط ا جراويػة التػي تػؤثر سػمبًا عمػي إةبػاؿبمثابة" الموانع العممية اإل
 (8)ي المخرجات الفعمية لمبحث العممي، وتؤثر سمبًا عمالبحثي

يمػػي نبػػذة عػػف بعػػض ت ػػنيفات هػػذل المعوةػػات كمػػا جػػاء بالدراسػػات وبعػػض  وفيمػػا
 أدبيات البحث العممي:
 . خا ة معوةات *    * معوةات عامة  . 

 : تحتما ويندرج ككؿ الجامعي الحـر خصوت عامة معوةات *
 المناخ مع الفكرية العالـ حرية بيف تالـز يوجد ال حيث :األكاديمية الديمهراطية انحسار -

 الجامعي الحـر لمواطني ةرعي حؽ األكاديمية الحرية أف العمـ مع, األكاديمي الديمهراطي
 فػي العمميػة المواطنػة لهػيـ وفهػا ةاألكاديميػ الحيػاة لةووف الذاتية المعايير ظمما في تتابع

الجامعػة إال  فػياألكاديميػة  حريػةمف وجود الهوانيف المنظمة لتفعيػؿ ال وبالرغـ، (1)الجامعة
 فػػيتوجيممػػا جعممػػا تتحػػوؿ إلػػ  ةػػعار تهزمػػت معػػض حريػػة االختيػػار  فػػيأف تػػدخؿ الدولػػة 

 . العمميالبحث 
ديـ معرفػػة ع ػػرية تجعممػػا ت ػػم  المرونػػة األكاديميػػة: ويعنػػ  عجػػز الجامعػػة عػػف تهػػ -

وتواجض التحديات إلحداث التغيير والمحافظة عمػ  وجودهػا ككيػاف  تواك  المعرفة العالمية ،
 مػف الجامعػة عمػ  المفروإػة والمعنوية المالية الإغوط زيادة ذلؾ عم  وساعد حإاري،

 (2).استهاللما مف ةممت وخارجية داخمية مطال  إرإاء اجؿ
 تجميػز عمػ  مهػدرتما الجامعػة تفهػد حيػث: لمتغييػر لجػامعيا الحػـر اسػتعداد إػعؼ -

 خإػوعما إلػ  ذلػؾ رجػع وةػد المجتمػع حاجػات لتمبيػة والعمميػة والفكرية العممية إمكاناتما
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 ألكثػر الجػامعي الحػـر إرادة وتسػميـ ,الحكوميػة المطال  مسايرة في وتماديما الدولة إلرادة
 . مجتمعية جمة مف
 عػدـ لػ إ مردهػا الجامعػة تواجض التي األخطار أف بمعن  :معيالجا الحـر مواطنة هبوط -

 الجامعية المجالس بيف الفعاؿ التالحـ غيا  إل  إإافة واجباتمـ بممارسة مواطنيما التزاـ
. 

  Balkanization  الجامعات بمهنة -
مجاؿ العمـ والتهنية مع تأثير المجتمع  فيأف الجامعات تعمؿ كمجتمع مستورد  وتعن 

 إلػ ، وأف تتحػوؿ الجامعػة الفكػريالفراغ  إل ؛ مما يؤدى الجامعيتمؼ ةووف الحـر مخ في
 تنسجـ ووسطا محفزا لتطبيؽ أعراؼ بيروةراطية داخمية ال والسياسي الدينيمالذا لمتع   

 (3)األكاديمية الرفيعة. مثؿمع ال
 امعػاتج فػي والتطػوير العممػي البحػث تمويؿ هبوط في وتمثؿ : الجامعة براءة انتماؾ -

 فػي ذلػؾ وتجسػد التمويػؿ لزيػادة مختمفػة طػرؽ عػف تبحػث جعممػا ممػا النػامي العػالـ
 .الخاص الهطاع أو الحكومة لمطال  الجامعي الحـر أجزاء بعض تسميـ

 (1) األكاديمية المثؿ تطبيؽ في التساهؿ -
 وانحسػار الطػال  أعػداد زيػادة نتيجػة األكاديميػة الخبػرة ودمػ  اإلنفػاؽ خفػض ذلؾ ويعن 

 سػمبية راجعػة تغذيػة ذلػؾ ويةػكؿ, العممػي البحػث توجمات انحسار إل  يؤدى مما لتمويؿا
 الحػـر داخؿ العممي اإلبداع عف العاطميف عدد يزداد ثـ ومف, الجامعي التعميـ عممية عم 

(2) .وخارجض الجامعي
 

 : في فتتمثؿ العممي البحث منظومة تخص التي الخا ة المعوةات عف أما
 البحػث لمنظومػة المخ  ػة الماديػة اإلمكانػات إػللة فػي تتمثػؿ :ةاةت ػادي معوةػات -

 تػوافر عػدـ مػع , المتخ  ػة العمميػة المراجػع نهػص عميمػا ويترتػ  بالجامعػة يالعممػ
 (3) الجامعة عف الجيدة البحثية البيوة غابت ثـ ومف الحديثة العممية األجمزة

 األعبػاء ثهػؿ يػثح مػف أنفسػمـ التػدريس هيوػة بأعإػاء وتتعمػؽ  :عمميػة معوةػات -
إافةو  والندوات المؤتمرات في االةتراؾ ةمة مع التدريسية  مدربػة هيوػة وجػود عدـ إل  ا 

 .الباحثيف مساعدي مف
 النظػرة هػذل أ ػبحت حيػث العممػ  لمبحػث المجتمػع بنظػرة وتتعمػؽ :اجتماعيػة معوةػات -

 إلػ  بحاجػة المجتمػع بػذلؾ فيكػوف ,وأسػاتذتما لمجامعػة االزدراء مػف ةػيء عم  تنطوي
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 نفسػض يميػز أف إلػ  محتاجػا الجامعػة أسػتاذ كػذلؾ , العممػ  البحػث جػدوى تهيػيـ إعػادة
 (.4) وعممياً  فكرياً 

نجػاز سػتميؿ فػي بالجامعػة اإلداري الجمػاز دور بغمػوض وتتعمػؽ : إداريػة معوةػات -  وا 
 ونةػرل؛ العممػ  البحػث تهويـ في اإلجراءات طوؿ عميض ترت  مما العمم ؛ البحث عممية
 فػي وتتمثػؿ :سياسية معوةات( 5) بالجامعة العمم  البحث منظومة عرةمة إل  ىيؤد مما

 الإػغوط تهػؼ حيػث ,خػاص بوجػض العممػ  وبالبحػث عػاـ بوجػض بالجامعػة الدولة عالةة
 وجػود ظػؿ فػي وخا ػة ,العمم  البحث ممارسة عف الباحثيف أماـ عثرة حجر السياسية

  ( 6). المجتمع في السياسية السمطة لممارسات نهدا تتناوؿ أبحاث
 العمميػة بػالبحوث الهيػاـ عمػ  التربويػة المؤسسػات أةػدر هػي الجامعػات إف وحيث

 والتزامػات وةػدرات دوافػع مػف لػديما يتػوفر لمػا جوانبمػا ةػت  فػي التنميػة عمميػة لتطػوير
 البحػوث مراكػز واةػع لكػف بحثيػة وبيوػات عمميػة مجتمعػات منمػا تجعػؿ وأدوات ومختبػرات
 :أهمما مف مةكالت مف تعانيض لما المإموف هذا عف بعيدا الزاؿ رم  في الجامعية

أنفسهم العلم رجبل إلى ترجع مشكالت  )أ( 
(1): 

 العمػؿ عمػ  والتركيػز التكنولوجيػة الخػدمات يسػتمدؼ الػذي العمػؿ فػي الرغبػة إػعؼ -
 . النظرية والبحوث األكاديمي

 . الجماعي العمؿ عم  اإلةباؿ وإعؼ البحوث في الفردية -
 التنمويػة بالمةػكالت ال ػمة إػعيفة بهإػايا واالهتمػاـ التهميديػة والمنمجيػة ةػكميةال -

 . الجمود يإيع مما األبحاث هذل نةر وةمة, الواةعية
 لممارسػة االنطػالؽ مػع يتعػارض ممػا الباحػث حريػة عمػ  ةيػود المخطػط البحػث اعتبار -

 .الةخ ية االهتمامات
 ,التػدريس هيوػة أعإػاء مػف لكفػاءاتا أ حا  مف ةمة ةبؿ مف العمم  البحث ممارسة -

 الباحػث بػيف االت ػاؿ إػعؼ. فهػط الوظيفيػة  الترةيػة ألغػراض تمارسػض مػا وغالبػا
 . البحوث لنتاو  المحتمؿ والمستفيد

 المختمفػة واألةسػاـ بؿ ,المختمفة بالجامعات التدريس هيوة أعإاء بيف التعاوف إعؼ  -
 . الجماعي والعمؿ اتالمعموم تبادؿ مجاؿ في الواحدة الجامعة ذات في
 : العلمى المجتمع نطبق عن خبرجة مشكالت )ة(
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 األعماؿ تعطؿ عنض ينت  مما التدريس؛ لميوات التربوي واإلةراؼ التعميمية األعباء كثرة -
 . المطمو  المستوى إل  ترة  ال وأنما البحثية

 الخبرة مف ردالمستو  عم  االعتماد نتيجة والتطوير البحث ةطاع عف اإلنتاج ةطاع انعزاؿ -
 . التكنولوجية

 . البحث وروح الباحثيف جمد يفهد مما البحوث؛ نتاو  استثمار عدـ -
 مةػكالت ح ر مف تنطمؽ الهومي المستوى عم  ةاممة بحثية إستراتيجية إل  االفتهار -

 . التربوية التنمية مطال  إوء في أولوياتما وتحديد المختمفة ومؤسساتض المجتمع
 . بالدولة المختمفة الهطاعات في والتطوير البحث لعمميات الكافية الحوافز إعطاء عدـ -
 ياألكػاديم المسػتوى إػعؼ عميػض يترتػ  مما الباحث اختيار في التوظيؼ ةواعد ة ور -

 .سميمة بأسالي  عممية بحوث إجراء عم  مهدرتض وعدـ  لمباحث
 . بحوثلم العممية بالنتاو  االهتماـ وإعؼ لمباحثيف األدبي التةجيع محدودية -
 وغيػا  الدولػة وةطاعػات الجامعيػة البحػوث مراكػز بػيف التنسػيؽ أو االت ػاؿ إػعؼ -

 . البحثية والمؤسسات الجامعات بيف التنسيؽ
 .والبحث الدراسة أدوات لتطوير الالـز المادي الدعـ محدودية -
 . خاص بكادر تمتعمـ مف بالرغـ العمم  البحث رجاؿ مرتبات انخفاض -
 نتبئج البحث :    

 بعض إل  النظري اإلطار واستعراض السابهة الدراسات  عم االطالع بعد البحث  ؿتو 
 : يمي أهمما ما مف النتاو 

مف أهـ معوةات البحث العمم  فما ير د لمجامعة مف ميزانيات يتـ  المالي ويؿالتم ُيعد -1
تخػدـ البحػث  التػيمف خاللض توفير المعامؿ والتجميػزات والمنةػلت والمرافػؽ الجامعيػة 

، وكػػذلؾ دراسػػة محمػػد (1)(2333العممػػ ، وهػػذا يتفػػؽ مػػع دراسػػة مػػاهر أحمػػد حسػػف )
حيػػث تو ػػػؿ إلػػ  عػػدـ تػػػوفير ميزانيػػة خا ػػػة  ،( 2) (2333سػػالـ عثمػػاف الغامػػػدى )

إل  ةمة المػوارد الماليػة  (3)(2333بالبحث العمم  بالجامعة، ودراسة أمؿ أحمد حسف )
 مويػؿيا، وةد يرجع ذلػؾ إلػ  مركزيػة تموازنة جامعة المن يالمخ  ة لمبحث العمم  ف

البحث العمم  بالجامعػات عامػة وكػذلؾ جامعػة المنيػا، وعػدـ وجػود مػوارد ماليػة أخػرى 
، وهػو مػا أكػدت عميػض دراسػة عبػد المحسػف بػف محمػد يلمتمويؿ بجان  التمويؿ المركز 

لمخطػط البحثيػة لتحهيػؽ  يوالمػال المػاديمػف أهميػة تػوفير الػدعـ  (4)(2335السميا )
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ةػمس الػديف زيػف  حمدأهداؼ البحث العمم  مف الجامعات، وما تو مت إليض دراسة م
 يؤكد ذلؾ أيًإا.  (5)(2332العابديف )

 إلػ مجػاؿ البحػث العممػ  بالجامعػة وةػد يرجػع ذلػؾ  فػيالتنسيؽ والتكامؿ بيف الكميػات  غيا  -2
وعػدـ  ، (6)(2333التكرار وإياع الجمود وهو مػا يتفػؽ مػع دراسػة المجػالس المتخ  ػة )

أكدتػػض دراسػػة عبػػد التػػوا   مػػا وذلػػؾ   وإوح نظاـ التخطيط لمدراسات العميا والبحوث،
، ناديػػة محمػػد عبػػد (8)(1997، وكػػذلؾ دراسػػة محمػػود عطػػا مسػػيؿ )(7)( 2333عبػػد الػػالل )

 . (9) (1985المنعـ )
أولويات البحث العمم  عف التخطيط بالجامعة  وهػذا مؤةػرا عمػ  غيػا  الخطػط  غيا  -3

 األهميػةثية وغيػا  التكامػؿ مػع مؤسسػات المجتمػع واحتياجاتػض مػف البحػوث ذات البح
الكبرى وةد يرجع ذلؾ إل  غيا  السياسة العممية عم  مسػتوى الجامعػات ، "فػال توجػد 
        سياسػػػػػة عمميػػػػػة مكتوبػػػػػة ومعمنػػػػػة ويتفػػػػػؽ ذلػػػػػؾ مػػػػػع دراسػػػػػة عميػػػػػاء عبػػػػػد المػػػػػنعـ 

ألولويات فيمػا بحسػ  الإػرورة ممػا ، عدـ وجود مخطط لمبحوث وتحديد ا( 1)(2338)
ذلػؾ دراسػة عبػد المحسػف  مػيع وأكػدتيوفر نظرة مستهبمية عػف المةػكالت المتوةعػة، 

 (2)(2335بف محمد السميا )
المواومػػة بػػيف حاجػػات األعػػداد المتزايػػدة مػػف طػػال  الدراسػػات العميػػا والبػػاحثيف  إػػعؼ -4

تطمبػات تمػؾ األعػداد حيػث والموارد الموجودة ومف ثـ ةد تعجػز الجامعػة عػف الوفػاء بم
 يممػد  التمويؿ المحدود وة ور ميزانيات البحث العمم ، وأكدت عم  ذلؾ دراسػة عمػ

وةػد يػدؿ إػعؼ المواومػة بػيف حاجػات األعػداد المتزايػدة  ، (3)(2336كاظـ ويخػروف )
تهػػػدير وتحديػػػد  يمػػػف طػػػال  البحػػػث العممػػػ  والمػػػوارد الموجػػػودة ة ػػػور التخطػػػيط فػػػ

نوعية البحث والمدى المالوـ إلجراءاتض وهذا يتفؽ مػع دراسػة منػاؿ االحتياجات وتهرير 
 . (4)1997رةاد عبد الفتاح

الخطػػط المسػػتهبمية لمبحػػث العممػػ  بالجامعػػة وةػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػ  غيػػا  السياسػػة  ةمػػة -5
البحثية عامة وةمة اهتماـ المسووليف عف التخطيط بالبحث العممػ  والتخطػيط لػض، وةػد 

ولػػذلؾ أو ػػت الكثيػػر مػػف  ،( 5) (1997محمػػود عطػػا مسػػيؿ )أةػػارت إلػػ  ذلػػؾ دراسػػة 
أو خطػػة لمبحػػث العممػػ  داخػػؿ الكميػػات والجامعػػات ومنمػػا  اسػػتراتيجيضالدراسػػات بوإػػع 

 ، (7)(1991أحمػػػد عبػػػد الحمػػػيـ ) يودراسػػػة فتحػػػ ،(6)(1988دراسػػػة أحمػػػد ةػػػحاتض )
  (8)(2333ماهر أحمد حسف ) ودراسة
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يفسػػر ذلػػؾ بػػأف البحػػث  وةػػدزمػػة لمبحػػث العممػػ  البيوػػة العمميػػة والبحثيػػة الال  غيػػا   -6
بعض الكميات دوف الػبعض ا خػر مثػؿ  فيالعمم  ةد تتوفر لض البيوة العممية والبحثية 

الكميػػات  فػػيعنػػض  الجامعػػةبعػػض الكميػػات الهديمػػة ب فػػيتػػوفر إمكانيػػات البحػػث العممػػ  
لبحػػث وكػػذلؾ الحديثػػة النةػػأة، وأكػػدت عمػػ  إػػرورة تػػأميف البيوػػة الالزمػػة لمدراسػػة وا

مراكز المعمومات والكت  والمراجع دراسة رةػاد محمػد  –المادية مثؿ المكتبة  اإلمكانات
 3 (9)(2336حسف )

 بيف كميات . يالمواوا المنظمة لمعمؿ البحث في التفاوت -7
 3 (13)بيانات عف البحث العمم  بالجامعة ةاعدةالتخطيط لتوفير  إعؼ  -8
جػاء فػي دراسػة  كما  جامعة أو الكمية أو الهسـالسياسة البحثية عم  مستوى ال غيا  -9

دراسػة  وكػذلؾ، (12)(2333مػاهر أحمػد حسػف ) دراسة، (11)(1997مبارك  بوحفص )
دراسػػػػػة أمػػػػػؿ أحمػػػػػد حسػػػػػف  وأيإػػػػػا (13)(2333المجػػػػػالس الهوميػػػػػة المتخ  ػػػػػة )

غيػا  خطػة لمبحػوث داخػؿ األةسػاـ العمميػة بجامعػة المنيػا وإػعؼ  أكدت (1)(2333)
ؿ بػيف الجامعػة ومراكػز البحػوث ممػا يةػير إلػ  غيػا  السياسػة البحثيػة ةنوات االت ػا

الجامعػػة تسػػع  ا ف لوإػػع سياسػػة بحثيػػة عمميػػة لمػػا تنطمػػؽ مػػف  ويجعػػؿ بالجامعػػة
 األةساـ والكميات إل  الجامعة بأكممما.

   (2)تهـو عم  التخطيط لمبحث العمم  بالجامعة التيمؤهالت الكوادر  تبايف -11
ذلػػؾ مػػع  ويتفػػؽخطػػة بحثيػػة لمجامعػػة بأةسػػامما المختمفػػة  التخطػػيط لوإػػع غيػػا  -11

 .(4)(1991نواؿ أحمد ن ر )،  (3)(1991أحمد عبد الحميـ ) يفتحدراسة 
اكػػػػػد ذلػػػػػؾ دراسػػػػػة  وةػػػػػد غير ةابؿ لمتطبيؽ ينظر  ةكؿلمبحث العمم  ب التخطيط -12

 3 (5)(2331الهومية المتخ  ة ) المجالس
 ومػف عمومات الالزمة لمبحث العمم نوع مف السرية عم  بعض البيانات والم فرض -13

العػػرض السػػابؽ يتإػػا انػػض ةػػد يوجػػد تخطػػيط لمبحػػث العممػػ  بالجامعػػة ولكنمػػا ليسػػت 
نماذج كاممة مف الخطط لتحهيؽ أهداؼ البحث العمم  وما زاؿ التخطيط لمبحث العممػ  

، ممػػا يػػدؿ عمػػ  وجػػود معوةػػات لمتخطػػيط لمبحػػث الجامعػػة يعتريػػض بعػػض اله ػػور فػػي
  3 ىأخر   إلمؼ حس  حدة وجودها مف عدـ وجودها مف جامعة العمم  تخت

 :البحث نتبئج  ملخص
 . الجامعة أهداؼ تحهيؽ في العممي لمبحث التخطيط أهمية .1
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 .المعوةات بعض يواجض لكف بالجامعة العمم  لمبحث تخطيط وجود .2
 والمػوارد البػاحثيف مػف المتزايػدة األعػداد حاجػات بػيف التخطػيط مواءمػة إػعؼ .3

 .ةالموجود
 . البحثية لمخطة المالي التمويؿ إعؼ .4
 . التخطيط عف العمم  البحث أولويات غيا  .5
  . بالجامعة العمم  البحث مجاؿ في الكميات بيف والتكامؿ التنسيؽ غيا  .6

 : البحث ممترحبت
 والمهترحػات التو ػيات مف مجموعة إل  التو ؿ تـ ونتاوجض البحث أهداؼ إوء في

 : أهمما مف كاف
 .بالجامعة التخطيط عف المسووليف كفاءة زيادةب االهتماـ -
 . بالجامعة العمم  لمبحث خطة وإع إرورة  -
 .الهسـ أو الكمية أو الجامعة مستوى عم  بحثية سياسة وجود عم  العمؿ -
 .بالجامعة العمم  لمبحث مستهبمية خطط وجود إرورة -
 .الحكومي التمويؿ بجان  العمم  البحث لتمويؿ موارد وجود عم  العمؿ -
 .بالجامعة العمم  البحث مجاؿ في الكميات بيف والتكامؿ التنسيؽ عم  العمؿ -
 . التخطيط ممارات لممارسة المخ  ة التدريبية الدورات توفير عم  الجامعة تعمؿ -
 .سميمة عممية أسس عم  العمم  لمبحث التخطيط -
 .الخطط لتنفيذ الالزمة المستمزمات توفير إجراءات في المرونة -
 إلػ  تحتػاج التػي الموإػوعات تحديػد فػي والجامعػة المجتمػع مؤسسػات فبػي التنسيؽ -

 .بحث
 .الجامعة كميات ببعض المكتبات وتحديث تطوير عم  الحرص -
 في منما االنتماء في لاللتزاـ الباحثيف يدعو البحوث إلنجاز محدد وةت تحديد مراعاة -

 .لذلؾ كنتيجة يحدث الذي والتسر  المدر لتجن  الوةت ذلؾ
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 عــــالمراج

 . 2333دار المعارؼ، الهاهرة، لساف العر ،  معجـ: منظور بفا
 العربػػيدار الفكػػر  ،التعمػػيـ واألسػػرة واإلعػػالـ ،: اةت ػػاديات التربيػػة يأحمػػد إسػػماعيؿ حجػػ

 .137،ص 2332،
 العربيػة المجمػةوةػرارات التنفيػذ" ،  التربػويعبد الحميـ : "العالةة بيف البحػث  الممديأحمد 

، المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة البحػػوث التربويػػة إدارة،1،ع2مػػ  ،لمبحػػوث التربويػػة
 .26:11،ص ص1984والثهافة والعمـو ،

 وةػرارات التنفيػذ "،مرجػع سػابؽ ، التربػويعبػد الحمػيـ :" العالةػة بػيف البحػث  الممديأحمد 
 . 27:26ص ص

إػػوء  يامعػػة فػػتحهيػػؽ أهػػداؼ الج يأعإػػاء هيوػػة التػػدريس فػػ دورأحمػػد ةػػحاتض محمػػد: 
 .1988الواةع والمعوةات، "رسالة ماجستير "، كمية التربية، جامعة المنيا، 

جديػػػػد ،دار  تنمػػػػويإطػػػػار لمػػػػدخؿ  فػػػػي التربػػػػويأحمػػػػد عمػػػػ  الحػػػػاج محمػػػػد :التخطػػػػيط 
 .168:166،ص ص2333المناه ،

 لمتعمػػيـ األوؿعإػػو هيوػػة التػػدريس بالجامعػػة ، المػػؤتمر الثػػانوي  إعػػداداحمػػد محمػػود عيػػاد :" 
، 1994سػبتمبر( سػنة  26 -24تهبؿ )الجػامعي فػي م ػر "، تحػديات الواةػع والمسػ

 . 561، ص 1994وث تطوير التعميـ الجامعي، ، مركز بحجامعة عيف ةمس
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ريػة لمواةػع ، دراسػة مهارنػة وتطوياه  كميػات التربيػة فػي دوؿ الخمػي إسماعيؿ ظافر : بػرام  ومنػ
 . 458، ص1989ي ، مكت  التربية العربي لدوؿ الخم، والمأموؿ

بمرحمة الدراسات العميػا بجامعػة المنيػا، "رسػالة ماجسػتير" ،  يالكم الفاةدأحمد حسف:  أمؿ
 . 2333كمية التربية، جامعة المنيا، 

 أمؿ أحمد حسف: مرجع سابؽ.
أحمد أبو الحسف عم ، عنتر أحمد عبد العاؿ:" خبرات بعض دوؿ جنو  ةػرؽ يسػيا  بدرى

مكػػاف اإلفػػادة منمػػا الجػػامعيد بمؤسسػػات التعمػػيـ تطبيػػؽ نظػػاـ االعتمػػا فػػي ، وا 
، ع مجمػػةبجمموريػػة م ػػر العربيػػة"، "رؤيػػة مسػػتهبمية"،  ، مػػارس 6تربيػػة الفيػػـو

 .139، ص2337
المجنة الوطنية والثهافػة  ،التربية مجمةبةير البكري: "الجامعات ودورها في بناء المجتمع"، 

، ع  67، ص 1988، نوفمبر 88والعمـو
الجامعات"،وةػاوع النػدوة الفكريػة الثالثػة لرؤسػاء  ي بف بكر :"البحػث العممػ  فػبكر عبد اهلل

لػػدوؿ الخمػػي  ،  العربػػيالػػدوؿ األعإػػاء بمكتػػ  التربيػػة  يالجامعػػات فػػ يومػػدير 
 . 1987ابريؿ ، بغداد ،

، 115ع ،الهطريػة تربيػةال مجمػة"، العربػيالػوطف  فػيبوفمجة غيػات:" واةػع البحػث العممػ  
 .246، ص 1995ر، ديسمب24السنة 

، دار التربػػويتيسػير الػػدويؾ ،حسػػيف ياسػػيف : أسػػس اإلدارة التربويػػة والمدرسػػية واإلةػػراؼ 
 .26، ص2333لمنةر والتوزيع، عماف،  العربيالفكر 

التربيػة وعمػـ الػنفس، دار النمإػة  فيالبحث  مناه كاظـ:  يجابر عبد الحميد، أحمد خير 
 .23، ص1996العربية، 
: "الدراسات العميا بجامعة ةطر "، دراسػة اسػتطالعية  ، دراسػات  فخروجابر عد الحميد وي

 145:  143ص ص  1988في بعض الهإايا بالتربوية ، ةطر ، 
جامعة المنيا :دليؿ الدراسات العميا  :المستندات المطموبة وةوط االلتحاؽ بكميات الجامعػة  

 .74:71،ص233/2338،
 فػػيالجامعػػة الم ػػرية  فػػيبمية لمبحػػث العممػػ  جمػػاؿ محمػػد أبػػو الوفػػا : "نحػػو رؤيػػة مسػػته

 .475:473ص ص ،مرجع سابؽ رة العممية العالمية "،إوء تحديات الثو 



 55 

إوء  فيالجامعة الم رية  في، نحو رؤية مستهبمية لبحث العمم  الوفا : أبوجماؿ محمد 
تحػديات  الجػامعياألوؿ التعميـ  السنويتحديات الثورة العممية العالمية، المؤتمر 

، دار الإيافة، جامعة 1994سبتمبر( 26_24الفترة مف ) يالواةع والمستهبؿ ف
 . 483:  474، ص 1994عيف ةمس، 

الدار الم رية المبنانيػة  ،أفاؽ تربوية متجددة ،التعميـ فيحامد عمار : مف فجوات العدالة 
 .2333،لمكتا 

 . 122: 123ص ص حامد عمار : مف هموما التربوية المعا رة مرجع سابؽ،
السػػعيد : "نمػػوذج مهتػػرح  مػػد، سػػعيد محمػػد مػػازف تحريػػر محمػػود كامػػؿ الناةػػةحسػػاـ مح

حتياجػات لمنظومة البحث التربوي في إػوء معػايير متطمبػات الجػودة الةػاممة وا
، خػػامس عةػػر، المػػؤتمر العممػػي الالمػػواطف العربػػي المعا ػػر"، رؤيػػة مسػػتهبمية

الإػػيافة ، جامعػػة عػػيف ةػػمس، ة، دار منػػاه  التعمػػيـ واإلعػػداد لمحيػػاة المعا ػػر 
 . 2333يونيو( سنة  22-21، )المجمد األوؿ

اتيجي فػػي التعمػػيـ الجػػامعي حسػػف مختػػار حسػػيف : ت ػػور مهتػػرح لتطبيػػؽ التخطػػيط االسػػتر 
لسػػادس، ، العػػدد ا5السػػنة  ،، مجمػػة كميػػة التربيػػة، جامعػػة عػػيف ةػػمسالم ػػري
 159، ص ص .2332مارس 

 يالتعمػػيـ الجػػامع يفػػ يؽ التخطػػيط االسػػتراتيجمهتػػرح لتطبيػػ ت ػػورمختػػار حسػػيف:"  حسػػف
كميػػػة  مجمػػػةالم ػػػر"، الجمعيػػػة الم ػػػرية لمتربيػػػة المهارنػػػة واإلدارة التعميميػػػة، 

 .2332، العدد السادس، مارس 5جامعة  عيف ةمس، السنة  ،التربية
م ػػطف  عميػػاف وعثمػػاف محمػػد غنػػيـ : منػػاه  وأسػػالي  البحػػث العممػػ  النظريػػة  يربحػػ

 .17ص  ،2333فاء لمنةر والتوزيع، عماف،والتطبيؽ دار  
" ، ودراسة ميدانية إ الحضرج  عبد الوها  عبد المطيؼ " واةع التعميـ الجامعي وأولويات 

، ص ص 1985 األوؿ، العػدد أسػيوط، جامعة التربية ةمجمة كميبحث منةور، 
3  :16  . 

 فػػيطهػػة اله ػػيـ رةػػاد محمػػد حسػػف: "دراسػػة لػػبض المةػػكالت التربويػػة بكميػػات البنػػات بمن
المممكة العربية السعودية"، دراسة ميدانيػة، مجمػة كميػة التربيػة، أسػواف، جامعػة 

 .2336، ديسمبر 23، عالواديجنو  
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: التعمػػيـ الجػػامعي فػػي م ػػر بػػيف ر ػػد طعيمػػض ، محمػػد بػػف سػػميماف البنػػدري رةػػدي احمػػد
 .143: 142، ص ص 2334ورؤى التطوير، دار الفكر العربي، سنة  الواةع

: التعمػػيـ الجػػامعي فػػي م ػػر بػػيف ر ػػد ةػػدي احمػػد طعيمػػض، محمػػد بػػف سػػميماف البنػػدرير 
 .143: 142، ص ص 2334الفكر العربي، سنة الواةع ورؤى التطوير، دار 

 : مرجع سابؽ.يطعيمة، محمد بف سميماف البندر  أحمد يرةد
الباحثيف لدى  اإلح اويلتطوير ممارات التفكير  يرإا مسعد السعيد عمر :"نموذج منظوم

 ،2331لمبحػػػوث التربويػػػة والتنميػػػة ،ابريػػػؿ  الهػػػوميبكميػػػات التربيػػػة" ،المركػػػز 
 .1357ص

لدى البػاحثيف  اإلح اويرإا مسعد السعيد عمر: نموذج منظوم  لتطوير ممارات التفكير 
 .2331لمبحوث التربوية والتنمية، ابريؿ،  الهومي المركزبكميات التربية، 

،المكتػ   العربػيالخمػي   رسػالة" ، العالييعن  التخطيط لمتعميـ  "ماذا رياض حامد الدباغ :
 . 61،ص 1988،السنة الثامنة،24لدوؿ الخمي  ،العدد العربي

، المكتػ  العربػيرياض حامػد الػدباغ : مػاذا يعنػي التخطػيط لمتعمػيـ العػالي، رسػالة الخمػي  
 .62.، ص 1988، السنة الثامنة، 24لدوؿ الخمي ، العدد العربي

احمد محمد ، سمير حسنيف بركات: "تطػوير ا دارة وتمويػؿ التعمػيـ الجػامعي الم ػري  زاهر
فػػي إػػوء بعػػض االتجاهػػات العالميػػة المعا ػػرة "، ، المػػؤتمر الهػػومي السػػنوي 

، جامعػػة عػػيف ةػػمس، مركػػز تطػػوير التعمػػيـ "األداء الجػػامعي تهػػويـ" ,الخػػامس
 .35.، ص 1998ديسمبر( 13_8الجامعي، الفترة مف )

جميػػؿ عبػػد الػػرحيـ: "ت ػػور مهتػػرح لتطػػوير الدراسػػات العميػػا بكميػػة التربيػػة جامعػػة  سػػاما
)تطػػوير كميػػات  منيػػا،جامعػػة ال ،العممػػ  السػػابع لكميػػة التربيػػة المػػؤتمرالمنيػػا"، 

 .2334ابريؿ  28-27الفترة مف  فيالتربية( فمسفتض، وأهدافض ومداخمض"، 
ة ومػا بعػد الحداثػة "، يفػاؽ تربويػة سامي محمد ن ػار :" ةإػايا تربويػة فػي ع ػر العولمػ

متجددة، معمد الدراسػات التربويػة، جامعػة الهػاهرة، الدراسػات الم ػرية المبنانيػة 
 .62: 61، ص ص  2335لمكتا ،

سامية م ػطف  كامػؿ : الجػدوى االةت ػادية لمتعمػيـ فػي م ػر "، رسػالة دكتػورال " ، كميػة 
 . 428، ص  1993االةت اد والعمـو السياسية ، جامعة الهاهرة 



 57 

إسماعيؿ الهاإي :" دراسػة ميدانيػة لػبعض مةػكالت أعإػاء هيوػة التػدريس التعمػيـ  سعيد
دكتػورال "، كميػة التربيػة ، أسػواف جامعػة أسػيوط ،  رسػالةالجامعي فػي م ػر "، 

 163: 117، ص ص 1987
 .167، ص1999سعيد إسماعيؿ عمي : رؤية سياسية لمتعميـ ،الهاهرة، عالـ الكت ، 

  23، ص 1985سماعيؿ عمي: همـو التعميـ الم ري، كمية التربية بعيف ةمس، سعيد إ
 ي دوؿ الخمػػ فػػيومسػػتهبؿ الهػػوى البةػػرية  العػػاليسػػمير عبػػد الوهػػا  الخويػػت: التعمػػيـ 

الجمعيػػة الم ػػرية لمتربيػػة المهارنػػة واإلدارة التعميميػػة،  ،التربيػػة مجمػػةالعربيػػة، 
 .45، ص2332السنة الخامسة، مارس

، هبميات ، ر.داسػػف : البحػػث التربػػوي.بيريػػز ، بيتػػر ر.داسػػف : البحػػث التربػػوي ، مسػػت سػػوليد د
، مكتػػػ   111، العػػػدد رةػػـػ البحػػػوث التربويػػػة، مجمػػة ف ػػػيمة لمتربيػػػة المهارنػػة مجمػػة

 . 356:  355، ص1999 سبتمبر 3العدد  29، ـ دوؿ الخمي التربية العربي ل
دراسػػات  " ،الجػػامعي العػػاليالتعمػػيـ  فػػيسػػعيد طػػض محمػػود :"ةإػػايا  ،السػػيد محمػػد نػػاس
 .2333،مكتبة النمإة الم رية ،تربوية
، ، مؤةػراتض المسػتهبميةمعي فػي دوؿ الخمػي  العربيػة واةعػة: التعمػيـ الجػا او  األلػو سػي

الػػدوؿ األعإػػاء،  فػػيوةػػاوع النػػدوة الفكريػػة الثانيػػة لرؤسػػاء ومػػديري الجامعػػات 
         82،  ص 1985ابريؿ  15-13، لخمي  العربيلدوؿ ا العربيمكت  التربية 
تطػػوير أداء المعيػػػديف والمدرسػػػيف المسػػػاعديف بجامعػػػة  معوةػػػاتعبػػد التػػػوا  عبػػػد الػػػالل: 

 .2333األلفية الثالثة،  يأسيوط، مؤتمر الدراسات العميا والبحوث ف
 ،لدى طػال  وطالبػات الجامعػة" اإلنتاجيةوالهيـ  التنموي الوعيعبد الرحمف الرفاع  بكر :"

ص  ،4931993الجػزء  ،المجمػد الثػامف ،دراسة تهويمية، مجمػة دراسػات تربويػة
123 . 

 مجمػة:" الدراسات العميػا بجامعػة عػيف ةػمس دراسػة تهويميػة "، ويخروف ،عبد السالـ عبد الغفار
 . 4: 2، ص ص 1981 األوؿ، الجزء كمية التربية، جامعة عيف ةمس

،معمػد اإلدارة العامػة بالمممكػة  العربػيعػالـ ال فػيأزمػة البحػث العممػ   عبد الفتاح خإػر :
 .11ص  ،1995العربية السعودية ،
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 فػي، االتجاهػات السػاودة لوطف العربي ، الهإػايا والتوةعػاتعبد اهلل بوبطانة : التعميـ العالي في ا
 ،1، ع 4العربيػػػة لمتربيػػػة، ـ المجمػػػة العػػػاليالعػػالـ حػػػوؿ سياسػػػة االلتحػػػاؽ بػػػالتعميـ 

، مارس، ربية لمتربيتونس، المنظمة الع  .28ص  ،.1984ة والثهافة والعمـو
عبد المحسف بف محمد السميا :" تطوير أداء أعإاء هيوة التػدريس الجامعػات السػعودية 

فػػي إػػوء الخبػػرات بعػػض الػػدوؿ العربيػػة "، مجمػػة التربيػػة، الجمعيػػة الم ػػرية    
 .        265ص ، 2335، مايو15، ع8لمتربية المهارنة واإلدارة التعميمية، السنة

أداء أعإاء هيوة التدريس بالجامعػات السػعودية،  تطويرالمحسف بف محمد السميا:  عبد
 إوء خبرات بعض الدوؿ الغربية،مرجع سابؽ. في

عبد المحسف بف محمد السميا: تطوير أداء أعإػاء هيوػة التػدريس بالجامعػات السػعودية 
التربية، الجمعيػة الم ػرية  مجمةإوء خبرات بعض الدوؿ الغربية والعربية،  في

 .2335، مايو 15، ع8لمتربية المهارنة واإلدارة التعميمية، السنة
المػؤتمر العممػي  وةػاوععدناف السيد هاةػـ العهيػؿ :" البحػث العممػي فػي الػوطف العربػي" ، 

( ،  1994ابريػؿ ،  23- 17الثاني لهسـ أ وؿ التربية ، جامعػة الكويػت ، ) 
 .383ص

عػالـ الفكػر  مجمػةالهبػور الحيػة" ، منظػور –مسػألة الجامعػات العربيػة عدناف م طف   : "
 .33:29،ص ص1995،الكويت ،24،م 2، 1،ع العربي

المسػتهبؿ  مجمػةالراهنة" ، العربيعدناف م طف  : "مساوؿ وسياسات العمـ والبحث العمم  
 أكتػوبر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيػروت ، بنػاف،19،السنة212،ع العربي

 .98:83،ص ص1996،
انطباعات حوؿ البحث رؤية جديػدة" ،  العربيعدناف م طف  :" مسوولية المجتمع العمم  

 ،مركػػز دراسػػات الوحػػدة العربيػػة ، 16،السػػنة  174،ع العربػػيالمسػػتهبؿ  مجمػػة
 . 67:63ص ص  ، 1993أغسطس لبناف ، بيروت ،

ةػووف  مجمػةبيؿ" ،خػروج مػف سػ إلػ هػؿ  – العربػيعدناف م طف  :"أزمة البحث العممػ  
 .   22:7،ص 1991،جامعة الدوؿ العربية ،ابريؿ ، 65عربية ،ع

عمي الديف هالؿ ، حامد عمار ويخروف : التعميـ العالي في الوطف العربي وتحػديات مطمػع 
-17)   ، وةاوع المؤتمر العممي الثاني لهسـ أ وؿ التربية، الكويت 21الهرف 

 . 199، ص (1994ابريؿ ،  23
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 –حبػػيش :" اإلنفػػاؽ عمػػي الحػػث العممػػي فػػي م ػػر مهارنػػة بعػػض دوؿ  النمػػو  عمػػي عمػػي
ا سيوية ومدى الحاجة إلي زيارتما لزيادة فعاليات مؤسسػات العمػـ والتكنولوجيػا 

معمػػد التخطػػيط الهػػومي، مركػػز التوثيػػؽ  أكاديميػػة البحػػث العممػػي والتكنولوجيػػا "،
 . 23، ص1996والنةر 
ت البحػػث العممػػي فػػي بػػاةي الجمػػالي ويخػػروف :" معوةػػا، فوزيػػة بنػػت العمػػي ممػػدي كػػاظـ

س ، كميػػة فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنف البحػػث، مجمػػة كميػػات التربيػػة"، سػػمطنة عمػػاف
 (2336 ػدر فػي يوليػو،)2334 أكتػوبر، 2، ع 18، ـ التربية ، جامعة المنيػا

 . 171:  173ص ص
كميػػات التربيػػة  فػػيالبحػػث العممػػ   معوةػػاتويخػػروف :  الجمػػاليكػػاظـ، فوزيػػة  ممػػديعمػػ  

وعمػػـ الػػنفس، كميػػة التربيػػة، جامعػػة  يػػةالترب فػػيبسػػمطنة عمػػاف، مجمػػة البحػػث 
 .2336يوليو  في،  در 2334، أكتوبر 2، ع18المنيا، ـ

مهترحػػػة لموإػػػوعات الرسػػػاوؿ الجامعيػػػة التربويػػػة  خريطػػػةعميػػػاء عبػػػد المػػػنعـ إسػػػماعيؿ: 
ماجسػتير  رسػالةـ،" إوء احتياجات المجتمع المحم  لمحافظة الفيو  فيالحديثة 

 ،  .2338"، كمية التربية، جامعة الفيـو
مهترحػػػة لموإػػػوعات الرسػػػاوؿ الجامعيػػػة التربويػػػة  خريطػػػةعميػػػاء عبػػػد المػػػنعـ إسػػػماعيؿ: 

، "رسػالة ماجسػتير  الحديثة في إوء احتياجات المجتمع المحمي لمحافظة الفيـو
 .2338"، كمية التربية جامعة الفيـو سنة 

 سػالةالعػاؿ : أ ػوؿ البحػث العممػي ويدابػض عنػد اإلمػاـ النػووي ، ر  عبػد إبػراهيـعف حسػف 
 52:  3، ص ص 1988، 8، سنة  24،عالخمي  العربي 

أحمػػد : معوةػػات البحػػث العممػػ  بالجامعػػة كمػػا يراهػػا أعإػػاء هيوػػة التػػدريس  لطفػػيعنتػػر 
التربيػػػة  بطػػػة، را12، السػػػنة 36ع وسػػػبؿ تطػػػويرل"، مجمػػػة التربيػػػة المعا ػػػرة،

 .126:125، ص ص1995لهاهرة، ابريؿ الحديثة، ا
محمػػد :"معوةػػات البحػػث العممػػ  بالجامعػػة كمػػا يراهػػا أعإػػاء هيوػػة التػػدريس  لطفػػيعنتػػر 

 ،رابطة التربية الحديثػة،12،السنة 36ع التربية المعا رة، مجمةوسبؿ تطويرل "،
 . 118:116ص ص ،1995ابريؿ  ،الهاهرة
العمػـو النفسػية  فػي اإلح ػاويلتحميػؿ طػرؽ ا حػثأمػاؿ  ػادؽ:مناه  الب فؤاد أبو حط  ،

 .1991مكتبة األنجمو الم رية، الهاهرة ، والتربوية واالجتماعية،
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 .17ص  ،1982،لهاهرة، دار المعارؼا فؤاد سميماف ةالدة: األهداؼ التربوية والتهويـ،
: عممياتػض ومداخمض،التنميػة البةػرية وتطػوير أداء ي: التخطيط التعميميالبوه يفاروؽ ةوة
 .14، ص 2331لمعمـ ،الهاهرة ،ةباء لمنةر، ا

، 2323م ػر التطػور وبػداوؿ المسػتهبؿ، أوراؽ م ػر فػيفايز مػراد مينػا : التعمػيـ العػالي 
 . 69:  67. ، ص ص 2331، يناير، مكتبة ألنجمو الم رية 5ع

، العػدد  2323فايز مراد مينا : التعميـ في م ر التطوير وبداوؿ المسػتهبؿ ، أوراؽ م ػر 
 . 63، ص  2335ناير ، مكتبة االنجمو الم رية ، سنة ، ي

تحهيؽ الوظاوؼ الرويسة لمجامعة، مرجع  فيأحمد عبد الحميـ: دور اإلدارة الجامعية  فتحي
 سابؽ .

 أحمد عبد الحميـ: مرجع سابؽ. فتحي
زينػػة: التخطػػيط  أبػػوترجمػػة محمػػد أميف،عػػاطؼ  دوجػػالس ـ ونػػداـ، ف ليمػػرر، فرانسػػيس

 مجػػاؿ اإلدارة التربويػػة ، فػػيؿ الحػػوافز واتخػػاذ الهػػرارات الفرديػػة وتحميػػ يالتربػػو 
 .123ص  ،2333مجموعة النيؿ العربية ،

 . 251، مادة  4ةانوف تنظيـ الجامعات : الميوة العامة لممطابع األميرية ، الهاهرة ، ط
 .22مادة رةـ  1972لسنة  49ةانوف تنظيـ الجامعات: رةـ 
جديػد،تعزيز  عػالميمػف أجػؿ مجتمػع  األولػ : الثػورة العمميػة  الكسندر كين  ،برتراندةنيدر

،مركػػز  حمفعبػػد الػػر  حممػػي إبػػراهيـتهػػديـ  رومػػا ،ترجمػػة وفػػاء عبػػد االل، نػػادي
 .25:23ص ص ،1992ناف ،ببيروت ،ل ،دراسات الوحدة العربية

لمبحػػوث التربويػػة  الهػػومي، المركػػز الميكمػػيكمػػاؿ حامػػد مغيػػث : التعمػػيـ وسياسػػة التكيػػؼ 
 .18ص  ،1999لتنمية ،وا

جممورية م ر العربية: البا  الثالث ،الهسـ  فيالالوحة التنفيذية لهانوف تنظيـ الجامعات 
المعدلة ،الميوة العامة لةػووف 14،،ةانوف تنظيـ الجامعات ،ط98الثالث ، مادة 

 . 137،ص1998المطابع األميرية ،الهاهرة ،
ات النةػاطات البحثيػة لمبػاحثيف اإلداريػيف لعوض احمد ، عبد الحافظ نبيػؿ :" همػـو ومعوةػ

بسػمطنة  اإلداريػة العمػـوالعامة وبعض كميات  اإلدارةوسبؿ تالفيما "، تجرة معمد 
ابريػػؿ (  4-3والنةػػر )  اإلداريػػةلمبحػػوث  األوؿعمػػاف وةػػاوع المػػؤتمر العربػػي 

 .448:445،ص ص 2331
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 .53،ص 1993، يلوغراف :السياسات التربوية ،ترجمة تماـ الساحم لويس
الهػػومي األوؿ لتطػػوير منظومػػة البحػػث العممػػي : "العمػػـو االجتماعيػػة ومنظومػػة  المػػؤتمر

البحػػث العممػػي فػػي م ػػر المسػػتهبؿ" ، جمموريػػة م ػػر العربيػػة ، وزارة التعمػػيـ 
 . 4: 2، ص ص  2335العالي والبحث العممي ، مايو 

طمبػػات التنميػػة، إػػوء مت فػػيأحمػػد حسػػف: فاعميػػة البحػػث العممػػ  بجامعػػة أسػػيوط  مػػاهر
 ـ.2333كمية التربية، جامعة أسيوط،  ،"رسالة ماجستير "

 ماهر أحمد حسف: مرجع سابؽ.

 ماهر أحمد حسف: مرجع سابؽ.
 ،"ويفػاؽ المسػتهبؿ العربػيالػوطف  فػيمباركي بو حفػص : بعػض معوةػات البحػث العممػ  

، والثهافػة لمتربيػة الهطريػة الوطنيػة المجنػة يونيػو  ،26، السػنة 121ع والعمػـو
 .245،ص  1997

العربػي ويفػاؽ المسػتهبؿ "،  الػوطفمباركي بو حفص :"بعض المعوةات البحػث العممػي فػي 
، ع المجنة الوطنيػة الهطريػة لمتربيػة والثهافػة وا ص  ،1997، يونيػو 121لعمػـو

244 . 
ويفاؽ المسػتهبؿ، مرجػع  العربيالوطف  فيمبارك  بوحف  : بعض معوةات البحث العمم  

 سابؽ .
لمجالس الهومية المتخ  ة : تهرير المجمس الهومي لمتعميـ والبحث العممي والتكنولوجيا ا

تهػػويـ األداء الجػػامعي فػػي العمميػػة التعميميػػة والبحثيػػة فػػي الجامعػػات ، الػػدورة 
   224: 235( ص ص 1992- 1991التاسعة عةرة ) 

العمم  والتكنولوجيا، لمتعميـ والبحث  الهوميالمجالس الهومية المتخ  ة: تهرير المجمس 
(، 26/13/1999) 27الجامعػػػات"،  الػػػدورة  فػػػي"النمػػػوض بالدراسػػػات العميػػػا 

 .161ـ، ص2333
لمتعمػػػػػيـ والبحػػػػػث العممػػػػػ   الهػػػػػوميالمجػػػػػالس الهوميػػػػػة المتخ  ػػػػػة: تهريػػػػػر المجمػػػػػس 

 27الجامعػػػػػػات"، الػػػػػػدورة  فػػػػػػيوالتكنولوجيػػػػػػا،" النمػػػػػػوض بالدراسػػػػػػات العميػػػػػػا 
(26/13/1998 ،)2333. 
لمتعميـ والبحث العمم  والتكنولوجيا،"  الهوميالهومية المتخ  ة:تهرير المجمس  المجالس

 .2331، لسنة 28"، الدورة الجامعيبعض نظـ الجودة الةاممة لمتعميـ 
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مجدي عزيز إبراهيـ : منظومة التربية في الوطف العربػي الواةػع الحػالي والمسػتهبؿ العربػي 
 .843مرجع سابؽ ، ص

تحديث منظومة التعمػيـ" ،الهاهرة،مكتبػة األنجمػو  في:" رؤى مستهبمية  إبراهيـعزيز  مجدي
 .38ص  ،2331الم رية ،

المجمس األعم  لمجامعات : اإلطار االستراتيجي لتطوير المنظومة الهومية لمتعميـ الجامعي 
 .11والعالي، مرجع سابؽ، ص

ص  1992يػػر ، فبرا 122الةػػورى : الجامعػػات حاإػػرها ومسػػتهبمما ، تهريػػر رةػػـ  مجمػػس
  47:48ص 

 .1992الةورى: تهرير لجنة الخدمات عف المةاركة الةعبية، فبراير  مجمس
 العربػي، مكتػ  التربيػة العربػي، رسػالة الخمػي  يدي:" التفوؽ في التعميـ العػالي"محمد األحمد الرة

 . 265، ص 1987، السنة السابعة،21، الرياض، عالعربيلدوؿ الخمي  
بحػػث العممػػي فػػي الجامعػػات وأهػػدافما ومسػػتهبمض "، مػػؤتمر تطػػوير محمػػد حممػػي بػػالؿ :" ال

 . 55، ص  1996ابريؿ ( جامعة المنيا ،  24-23الدراسات العميا ،)
الجامعيػة  اإلدارة فػي" "رؤيػة مسػتهبمية  إبػراهيـمحمد رجاوي الطحالوي ، يحي عبد الحميد 

ص ص  .، 1995أكتػػوبر جامعػػة أسػػيوط، وةيادتمػػا" ،مركػػز دراسػػات المسػػتهبؿ،
131  :147 . 

محمد زاهر السماؾ: االتجاهات المستهبمية لتخطيط البحث العممي في الجامعػات العراةيػة ، 
 .81ص ،1989،يناير24ع ،الجامعات  العربية اتحاد

بعػض الجامعػات السػعودية، "رسػالة  فػي: واةػع البحػث العممػ  يسالـ عثمػاف الغامػد محمد
 .1997وط، دكتورال "، كمية التربية، جامعة أسي

مكتبػة  أسسػض وأسػاليبض ومةػكالتض،الهاهرة ، التعميمػي: التخطػيط فممػيسػيؼ الػديف  محمد
 .23،ص1993األنجمو الم رية 

ةػػػمس الػػػديف زيػػػف العابػػػديف: تحميػػػؿ وتهػػػويـ بعػػػض جوانػػػ  الهبػػػوؿ بالجامعػػػات  محمػػػد
 .1981الم رية"،رسالة ماجستير "،كمية التربية ،جامعة المنيا،

الػػوطف  فػػيوأجمزتػػض  التربػػوي ػػاو, ،عبػػد الجبػػار توفيػػؽ :"تطػػوير البحػػث محمػػد عبػػد اهلل ال
البحػػوث التربويػػة ،  إدارة ،1،ع3العربيػػة لمبحػػوث التربويػػة ،مػػ  المجمػػة"، العربػػي

 .28:19،ص ص1983والثهافة والعمـو ، تربيةالمنظمة العربية لم
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"، نظػرة مسػتهبمية، والجػامعيمحمد عمي ن ر : " نظاـ تهويـ الطال  بمراحؿ التعمػيـ العػاـ 
  26:  24.ص ص 1998المؤتمر العمم  الرابع، كمية التربيػة، جامعػة المنيػا، 

. 
السػنوي  المػؤتمر :" التعمػيـ العػالي مػف جمػود الحكومػة واألهميػة "،ويخػروفمحمد عمارة ، 

 23-22التاسػػػع لهسػػػـ أ ػػػوؿ التربيػػػة ، كميػػػة التربيػػػة، جامعػػػة المن ػػػورة، )
 . 338 : 337، ص ص 1992ديسمبر، 

 ،،دار النمإػة العربيػة 2جتماعيػة ،طالبحث العمم  والخدمػة اال فيمحمد عويس :ةراءات 
 .43،ص1992الهاهرة 

 ،الهػػاهرة نةػػر والتوزيػػع،دار الثهافػػة لم ،التربيػػة فػػي اإلبػػداععبػػد المه ػػود : فػػوزيمحمػػد 
 .112ص ،2334

 ،احػػث عربػػي "التربػػوي فػػي م ػػر رؤيػػة بالجمػػاؿ :" البحػػث العممػػي و  محمػػودمحمػػد مػػاهر 
،سػػػبتمبر 3،ع4ـ ،حمػػػواف كميػػػة التربيػػػة، ،سمسػػػمة دراسػػػات تربويػػػة واجتماعيػػػة

 .79ص  ،1998
 .14، ص 1998التعميـ واةت ادياتض، الهاهرة، عالـ الكت ،  تخطيطمحمد منير مرس : 

 فػي، والمؤسسػات اإلنتاجيػة الجػامعيمحمود عطا عمي مسيؿ : العالةة بيف البحث العمم  
، يناير 28رات بعض الدوؿ األجنبية، مجمة تربية الزةازيؽ، عإوء خب فيم ر 
 . 272، ص 1997

 فػيوالمؤسسػات اإلنتاجيػة  الجػامعيمحمود عطا عمػ  مسػيؿ: العالةػة بػيف البحػث العممػ  
، يناير 28تربية الزةازيؽ، ع مجمةإوء خبرات بعض الدوؿ األجنبية ، فيم ر 
1997. 

 محمود عطا عم  مسيؿ: مرجع سابؽ.
م ػر  فػي، والمؤسسػات اإلنتاجيػة الجامعيد عطا مسيؿ: العالةة بيف البحث العمم  محمو 

، ينػػاير 28إػػوء خبػػرات بعػػض الػػدوؿ األجنبيػػة، مجمػػة تربيػػة الزةػػازيؽ، ع فػػي
 . 273ص  ،1997

إػوء  فػيم ػر  فيمحمود عطا مسيؿ:" العالةة بيف البحث العمم  والمؤسسات اإلنتاجية 
، 1997، ينػػػاير 28ع الزةػػػازيؽ،تربيػػػة  جمػػػةمخبػػػرات بعػػػض الػػػدوؿ األجنبيػػػة"، 

 .234ص
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بم ػػر، ورةػػة عمػػؿ حػػوؿ الرةابػػة عمػػ   العػػاليعمػػ  التعمػػيـ  الرةابػػةمحمػػود كامػػؿ الناةػػة: 
 ،21م ػر وتحػديات الهػرف  في العاليالتعميـ  مؤتمر، مهدمة إل  العاليالتعميـ 

 .13، ص 1996مايو 21-23المنعهد بجامعة المنوفية 
"، الواةػػع  اإلسػكندرية: "مةػكالت طػػال  الدراسػات العميػا ، جامعػة محمػود م ػطف  الةػاؿ 

 المػؤتمرتطػوير التعمػيـ الجػامعي ، -وسبؿ العالج ، جامعة عيف ةمس ، مركز 
 .63، ص ص  1998ديسمبر (  13-8السنوي الخامس ) 

محمود م طف  ةمبر ،ةيخض عبد اهلل المسند : " الرةابة عمي الجامعػات " ، "الرةابػة عمػ  
 العػالي، مػؤتمر التعمػيـ  العاليجامعات "، ورةة عمؿ حوؿ الرةابة عم  التعميـ ال

مػػػايو( جامعػػػة المنوفيػػػة 21_ 23مػػػف ) الفتػػػرة,21م ػػػر وتحػػػديات الهػػػرف  فػػػي
 .  36.ص1996

م طف  ةمبر وةيخة عبد اهلل المسند :"الرةابة عم  الجامعات "، ورةة عمؿ حػوؿ  محمود
م ػػر وتحػػديات الهػػرف  فػػي العػػاليالتعمػػيـ  تمرمػػؤ ،  العػػاليالرةابػػة عمػػ  التعمػػيـ 

 .3،ص1996مايو( جامعة المنوفية 21_ 23الفترة مف ) ،21
 .133، 132المرجع السابؽ  :مادة رةـ 

 .123:122ص السابؽ : ص جعالمر 
 .683المرجع السابؽ ، ص
 . 169المرجع السابؽ ص 

مجػػػاؿ التربيػػػة  م ػػطف  أمػػػيف بػػديع ، مراجعػػػة فيميػػػ  اسػػكاروس : " البحػػػث العممػػػي فػػي
االجتماعيػػة ، جمموريػػة م ػػر العربيػػة ، وزارة التربيػػة والتعمػػيـ ، اإلدارة العامػػة 

 . 1987لمتربية االجتماعية ، 
جامعة الهاهرة"،  مؤتمرالمرحمة الجامعية األول  " في الجامعيةما : تطوير التعميـ  مفيد

 Available at، 2331سنة
دراسػة تهويميػة لتخطػيط  : تخطػيط التعمػيـ،يحجػ إسػماعيؿأحمػد  فيH. Fayol مف فايوؿ 

 ، 1992كميػة التربيػة ،جامعػة حمػواف ، م ر وخطة إ ػالح نظامػض، يالتعميـ ف
 .24ص 



 65 

 مناؿ رةاد عبد الفتاح :" أهـ المعوةات التي تواجض البحث العممي بجامعة ةناة السػويس" ،
البحث التربوي  الرابع عةر لهسـ أ وؿ التربية ، سنويال المؤتمر دراسة حالة ،

 .1997ديسمبر( ،24-23توظيفض "،) –أخالةياتض  –"مفاهيمض 
تواجػػض البحػػث العممػػ  بجامعػػة ةنػػاة السػػويس  التػيمنػاؿ رةػػاد عبػػد الفتػػاح: أهػػـ المعوةػػات 

 مرجع سابؽ .
مكانيػػة إسػػمامض  تطػػوير ةطػػاع  فػػينػػواؿ أحمػػد ن ػػر:" البحػػث العممػػ  بالجامعػػة الم ػػرية وا 

 .1991 ف ةمس، جامعة عيف ةمس،اإلنتاج"، حولية بنات عي
 -الكفايػػة –الفعالػػة 3-كميمػػة : التعمػػيـ الجػػامعي فػػي م ػػر الكمفػػة  أبػػوهاديػة محمػػد رةػػاد 

 .83،ص1996، يناير 3مجمة تربية المن ورة، ع
م ر وبريطانيا والواليات  في الجامعيمحمد حافظ : "دراسة مهارنة لتمويؿ التعميـ  يهنداو 

 68،ص 2333يوليو  األوؿ،الجزء  34ية، دمياط ،عكمية الترب مجمةالمتحدة" ،
. 

م ر وبريطانيا والواليات  يف يمحمد حافظ : "دراسة مهارنة لتمويؿ التعميـ الجامع يهنداو 
ص  ،2333يوليػػو  األوؿ،الجػػزء  34كميػػة التربيػػة، دميػػاط ،ع مجمػػةالمتحػػدة" ،

68 . 
مػػة التربيػػة الهطريػػة، مجػػاؿ البحػػث العممػػ "، مج ي:" الجامعػػة ودورهػػا فػػيوإػػح  السػػويد

  .115، ص1994، سبتمبر113ع

يوسؼ عبد المعطي م طفي : نموذج مهتػرح لتطبيػؽ مفمػـو إعػادة هندسػة العمميػات فػي 
،  الجمعيػػػة الم ػػػرية لمتربيػػػة 5، السػػػنة 6التعمػػػيـ الجػػػامعي ، مجمػػػة التربيػػػةع
 .13،ص 2332المهارنة واإلدارة التعميمية، مارس 

 فػيمػوذج مهتػرح لتطبيػؽ مفمػـو إعػادة هندسػة العمميػات يوسؼ عبد المعط  م طف : "ن
، الجمعيػػػة الم ػػػرية لمتربيػػػة 6، ع5السػػػنة  لتربيػػػة،ا مجمػػػة"، الجػػػامعيالتعمػػػيـ 

 .129: 123، ص ص2332المهارنة واإلدارة التعميمية، مارس
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