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قياس مستوى توافر مؤشرات جودة البحث العلمي بجامعة الملك خالد 
وآليات تحسينها

الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة اإىل قيا�س م�ست��وى توافر موؤ�سرات جودة البح��ث العلمي يف �س��وء الت�سنيفات الدولية 
بجامع��ة املل��ك خالد، وحتديد االآليات املنا�سب��ة التي ميكن اأن ت�سهم يف حتقيق ج��ودة البحث العلمي بجامعة 
املل��ك خال��د. ولتحقي��ق اأه��داف الدرا�س��ة مت ا�ستخدام املنه��ج الو�سف��ي التحليل��ي وتطبيق ا�ستط��اع لقيا�س 
موؤ�س��رات ج��ودة البحث العلمي م��ن خال بيانات عم��ادة البحث العلمي، ث��م تطبيق ا�ستبان��ة ملعرفة االآليات 
املنا�سبة التي ميكن اأن ت�سهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد على عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س 
بلغ��ت ))681، وق��د مت اختيار العينة بطريقة احل�سر ال�سامل، وقد تو�سلت الدرا�سة اىل اأن االآليات املنا�سبة 
الت��ي ميكن اأن ت�سه��م يف حتقيق جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد املتعلقة بع�سو هيئة التدري�س جاءت 
بدرج��ة )كب��رة( مبتو�س��ط ح�ساب��ي )3.46(، واملتعلقة بالق�س��م والكلية ج��اءت بدرجة )كب��رة( مبتو�سط 
ح�ساب��ي )3.46(، اأم��ا املتعلقة باالإدارة اجلامعية فقد جاءت بدرجة )متو�سط��ة( مبتو�سط ح�سابي )3.37(، 
وكذل��ك املتعلقة باملجتمع اخلارجي ج��اءت بدرجة )كبرة( مبتو�سط ح�سابي )3.45(، وعدم وجود فرق دال 
اإح�سائي��ًا يف حم��اور اال�ستبانة حول )نوع الكلية- التخ�س�س(، وتو�سلت الدرا�س��ة اإىل ت�سويق البحث العلمي 
م��ن خ��ال التقنية احلديثة، ودع��م البحث العلمي مادي��ًا وماليًا، وعم��ل املقارنات املرجعي��ة يف جمال البحث 
العلم��ي، واإع��داد �سيا�س��ة عادلة للملكي��ة الفكرية، وت�سجي��ع اأع�ساء هيئ��ة التدري�س على الرتقي��ة العلمية، 

وح�سور برامج تدريبية يف جمال البحث العلمي.

الكلمات املفتاحية: املوؤ�سرات، الت�سنيف، جودة البحث العلمي، اآليات التح�سني.
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Assessment of Quality Performance Indicators of Research 
at King Khalid University and Mechanisms for Improvement 

Abstract:

The study aimed to assess quality performance indicators of scientific 
research in light of international ranking at King Khalid University and to 
identify appropriate mechanisms that can contribute to the quality of scientific 
research at King Khalid University. To achieve the objectives of the study, the 
descriptive method was used by administering a survey to measure the quality 
indicators of scientific research by using the data provided by the Deanship of 
Scientific Research. A questionnaire was also used to identify the appropriate 
mechanisms that could contribute to the quality of scientific research at 
King Khalid University to a sample of (681) faculty members selected by the 
complete census method. The study findings revealed that the appropriate 
mechanisms that can contribute to the quality of scientific research at King 
Khalid University that are related to the faculty members scored (high) degree 
at a mean of (3.46); and those related to the department and the college scored 
(high) degree at a mean of (3.46). Those related to university administration 
scored a medium degree at a mean of (3.37), whereas those related to the 
external community scored (high) degree at a mean of (3.45). There was no 
statistically significant difference in the questionnaires about (type of college 
- specialization). The study recommended that research should be marketed 
by modern technology, provide logistic and financial support to research, 
make reference comparisons in the field of scientific research, prepare a fair 
policy for intellectual property, encourage faculty members to get promoted 
and attend training programs in the field of research.

Keywords: performance indicators, ranking, quality of scientific research, 
mechanisms of improvement.
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المقدمة:
ت�سع��ى اجلامعات ال�سعودي��ة لاجتاه نحو الت�سنيفات العاملية للجامعات م��ن اأجل تقييم اأدائها، وحتديد 
ترتيبها على امل�ستوى الدويل عن طريق تعزيز االإنتاج الفكري لهذه اجلامعات، حيث يعد موؤ�سر البحث العلمي 
الت��ي ت�ستم��ل على معدل الن�س��ر واالإ�ست�سه��ادات العلمية يف الت�سنيف��ات العاملية من املوؤ�س��رات الرئي�سية ذات 

الوزن الن�سبي العايل، ولذا بادرت اجلامعات ال�سعودية بدعم البحث العلمي وتطويره.
لذل��ك اأ�سب��ح تقيي��م اجلامع��ات وت�سنيفه��ا اأكادمييا عل��ى امل�ست��وى العاملي من حي��ث جودة البح��ث العلمي من 
اهتمام االأكادمييني والباحثني، مما جعل العديد من اجلامعات ت�سع �سيا�سات ا�سرتاتيجية للتاأهيل االأكادميي، 
وحتفي��ز باحثيه��ا للرفع من م�ست��وى املخرجات العلمية وجودته��ا لتح�سني مركزه��ا يف الت�سنيفات مقارنة مع 

نظراتها، كما متثل حمفزا لرفع م�ستوى التناف�سية العلمية فيما بينها )اجلهني، 2017(.
 ولق��د اأولت هيئة تق��ومي التعليم ال�سع��ودي )NCAAA( البحث العلمي اأهمية كبرة عل��ى امل�ستوى املوؤ�س�سي 
والرباجم��ي، وخ�س�س��ت الهيئ��ة معيارًا رئي�سي��ًا للبحث العلم��ي ت�سمن اأربع��ة معاير فرعية �سمل��ت: �سيا�سات 
البح��وث املوؤ�س�سي��ة، م�سارك��ة هيئ��ة التدري���س والطلبة يف البح��ث العلمي، ت�سوي��ق البحوث، مراف��ق ومعدات 

البحوث )املركز الوطني للتقومي واالعتماد االأكادميي، 2018(. 
كم��ا تعتمد جودة االأداء البحثي للجامعات من خ��ال قيا�س املوؤ�سر اخلا�س بعدد املقاالت املن�سورة يف املجات 
العلمية الدولية املحكمة، والبحوث امل�سجلة يف فهار�س العلوم، وفهار�س العلوم االجتماعية، وباأعداد املقاالت 
 Shanghai Jiao Tong University,( املك�سف��ة يف ك�س��اف االإ�ست�سه��ادات للعل��وم، والعل��وم االجتماع��ي

.)2018

 )% وق��د خ�س�س ت�سني��ف تامي��ز )Times World University Ranking, 2017( ما يع��ادل ن�سبة )30 
م��ن تقييم��ه للجامع��ات ملعدل الن�سر ل��كل ع�سو هيئ��ة تدري�س، ومدى متي��ز اجلامعات يف بحوثه��ا، والعائد من 
البحث، وتدري�س اإنتاجية البحث عن طريق مقارنة حجم االأبحاث املن�سورة، واالإ�ست�سهادات وتاأثر البحوث.
وتدعم جامعة امللك خالد البحث العلمي يف كافة املجاالت النظرية والتطبيقية؛ انطاًقا من اإميانها باأهمية 
البحث العلمي يف تقدم وتنمية املجتمعات وال�سعوب واالأمم اجتماعيًا واقت�ساديًا. وتبذل اجلامعة جمهودات 
عالي��ة لتحقيق دوره��ا البحثي على امل�ستوى الوطن��ي واالإقليمي والعاملي بجانب دوره��ا االأكادميي، باالإ�سافة 
اإىل تعزيز ت�سنيفها لت�سبح من اأف�سل )200( جامعة عامليا بحلول )2030(، وتطوير حركة البحث العلمي يف 
�ست��ى املج��االت العلمية املختلفة للو�سول اإىل التميز والرقي يف البح��ث العلمي على امل�ستوى املحلي واالإقليمي 

والعاملي.
وتوؤك��د الدرا�س��ات العلمي��ة عل��ى اأهمية البحث العلم��ي وجودته؛ فمث��ا هدفت درا�س��ة Moedا)2017( اإىل 
تزوي��د امل�ستخدم��ني ح��ول الت�سنيف��ات اجلامعي��ة العاملي��ة، حيث يت��م اإجراء حتلي��ل مقارن خلم�س��ة اأنظمة 
كمجتم��ع بحثي، وترتبط ه��ذه االأنظمة بع�سها ببع�س على م�ستوى املوؤ�س�س��ات الفردية من خال التعرف اإىل 
كيفي��ة ا�ستخا���س الت�سنيفات من البيان��ات، واختيار املوؤ�س��رات البحثية مبا مييز نظ��ام الت�سنيف نف�سه عن 
الت�سنيف��ات االأخرى، واأو�ست الدرا�سة بتعزيز م�ستوى فه��م وكفاية تف�سر نتائج البحث، مبا ي�ساعد يف توفر 
املزيد من املعرفة للم�ستخدمني يف االختافات بني خمتلف الت�سنيفات، ال �سيما ب�ساأن كيفية تاأثر توجهاتهم 

على موقعها الت�سنيفي يف املوؤ�س�سات املعينة.
واأ�سارت درا�سة حميد )2015( اإىل اأن البحث العلمي ميثل ع�سب التطور التكنولوجي والتنمية، فتطور الدول 
يف خمتل��ف املج��االت ال�سناعي��ة واالقت�سادي��ة والتنموية نتيج��ة لدعمها للبح��ث العلمي ع��ن طريق مراكز 

البحوث التطبيقية من اخرتاعات وتقنيات من خال تخ�سي�س املوارد املالية وتوفر البنى التحتية. 
واأ�س��ارت رحي��ل وال�سيخ��ي )2015( اإىل اأن توجي��ه البح��ث نح��و التميز يف ال��دول العربية يع��د من حتديات 
املراح��ل القادم��ة؛ حي��ث تن�سغ��ل اأغلب البح��وث بالطابع الو�سف��ي العر�سي ال��ذي ال يلبي متطلب��ات املرحلة 

ك�االخرتاعات واالبتكارات، مما يعيق االإجناز والتميز يف اأداء الباحث العلمي.
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ا يف اجلامع��ات االأردنية متثلت يف  وبين��ت درا�سة ع��زام )2014( اأن مرتك��زات جودة اخلدمة التعليمي��ة عامليًّ
اجل��ودة، والتح�سني والتطوير امل�ستمرين، والبيئة املادي��ة، وامل�سوؤولية االجتماعية، والو�سائل التكنولوجية، 
��ه قي��ادة اجلامع��ة للج��ودة يتمث��ل يف ا�سرتاتيجي��ة معلنة، هي��كل تنظيمي،  وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإىل اأن توجُّ
الة، موارد  مراجعة اخلطط الدرا�سية ومقارنتها بخطط عاملية، واأع�ساء هيئة تدري�س ذوي كفاءة، حوافز فعَّ
مالي��ة الزمة. بينم��ا يتطلب التح�سني والتطوير امل�ستمرين والبيئة املادي��ة توفر الت�سهيات الازمة لتقدمي 

اخلدمة، ووجود املرافق الازمة، واخلدمات امل�ساندة.
وهدف��ت درا�س��ة عل��ي )2013( اإىل معرفة دور البحث العلم��ي والدرا�سات العليا يف اجلامع��ات الفل�سطينية يف 
حتقي��ق اال�ستدام��ة، ومن اأهم نتائجها ع��دم وجود ا�سرتاتيجية تعمل على توجي��ه البحث العلمي والدرا�سات 
العلي��ا لا�ستف��ادة من نتائجه يف حتقي��ق التنمية امل�ستدام��ة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموع��ة من التو�سيات 
اأهمه��ا: التكام��ل بني وزارة التعليم والقطاع اخلا�س ومراكز البحث العلمي يف حتقيق اال�سرتاتيجية مب�ساركة 

ودعم ال�سيا�سات والقيادات.
كم��ا اأك��دت درا�سة قطب واخلويل )2011( على اإمكانية حت�سني البح��ث العلمي يف اجلامعات ال�سعودية وذلك 
م��ن خ��ال زيادة االإنفاق عل��ى البحث العلمي، والتنوع يف م�س��ادر التمويل با�ستخدام و�سائ��ل متنوعة، كاإن�ساء 
�سن��دوق م��ايل لا�ستثم��ار يف التطبيقات العلمي��ة لنتائج االأبح��اث واالخرتاعات واالبت��كارات واالكت�سافات، 

وتعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�س لتمويل �سندوق الدعم املايل للبحث العلمي.
اأم��ا درا�س��ة Cáceres،ا Gândara وPuglisiا)2011( ح��ول الكتابة العلمية وج��ودة االأوراق: نحو تاأثر 
اأعل��ى: بالنظر اإىل االهتمام الكامن للعلماء واملحررين حول جودة الكتابة العلمية، وتقدمي مو�سوعات حول 
االأوراق العلمي��ة للمراجع��ة من قبل النظراء، مما يتطلب تو�سيف النقاط الرئي�سية يف االأق�سام امل�سرتكة من 

االأبحاث االأ�سلية عن طريق دليل واحد خا�س للم�ساعدة يف تنظيم االأفكار الرئي�سية للورقة العلمية.
وتو�سل��ت درا�س��ة عرو���س )2010( حول ر�سد واق��ع البحث العلم��ي يف اجلامعات العربي��ة، اإىل جمموعة من 
العوام��ل املوؤث��رة عل��ى البحث العلم��ي يف اجلامعات العربية ومن اأهمه��ا: انخفا�س ن�سبة االإنف��اق على البحث 
العلم��ي يف اجلامع��ات، و�سعف م�ساركة القطاع اخلا�س يف دعم البحث العلمي، وانخفا�س عدد العلماء وخرباء 

البحث العلمي باجلامعات، وقلة االأبحاث العلمية املن�سورة وعدم اال�ستفادة منها يف املجاالت التطبيقية.
اأم��ا درا�سة Boaz وAshbyا)2003( حول تقييم جودة االأبحاث لل�سيا�سات واملمار�سات القائمة على االأدلة: 
اأظه��رت جه��ودا مبذولة لارتق��اء باخلدمات واملمار�س��ات عالية اجل��ودة لاأبحاث يف كل م��ن القطاعني العام 
واخلا�س من خال مراجعة النظراء ومعاير اجلودة يف القطاع االأكادميي، ومهنية البحث يف القطاع احلكومي 
واخلا���س يف تق��دمي اأبح��اث عالية اجلودة، وثب��ت اأن مراجعة النظ��ر ال ميكن االعتماد عليه��ا، وهناك عدم 

وجود توافق يف االآراء حول ما يعد جيدا يف بع�س املجاالت اأو حول معاير البحث اجليد. 
وبن��اء عل��ى م��ا �سبق فق��د اأ�سبح م��ن ال�سروري قيا���س م�ستوى تواف��ر موؤ�سرات ج��ودة البحث العلم��ي يف �سوء 
الت�سنيفات الدولية بجامعة امللك خالد والو�سول اإىل اآليات ميكن اأن ت�سهم يف جودة البحث العلمي باجلامعة.

مشكلة الدراسة:
بالرغ��م من اجلهود املبذولة يف اجلامع��ات ال�سعودية لدعم البحث العلمي على م�ستوى االأق�سام والكليات 
وامل�ساري��ع البحثي��ة ووزارة وروؤي��ة اململكة )2030(؛ اإال اأنه م��ا تزال جودة البحوث العلمي��ة حتتاج ملزيد من 

الدعم للو�سول اإىل مراكز متقدمة يف الت�سنيفات الدولية.
حي��ث توؤك��د درا�س��ة ال�سا���س )2015( باأن البح��ث العلمي الرتب��وي يف الوط��ن العربي ال ي��زال متوا�سعًا، يف 
%( من  املجال��ني النظ��ري والتطبيق��ي، واأن االأعباء الوظيفي��ة للبحث العلمي يف الدول املتقدم��ة ت�سكل )33 
جمم��وع اأعب��اء ع�س��و هيئة التدري���س، بينما ن�ساطات البح��ث العلمي التي يق��وم بها ع�سو هيئ��ة التدري�س يف 
اجلامع��ات العربي��ة ال ت�س��كل اأكرث م��ن )5 %( من جمموع اأعبائه الوظيفية، اإ�ساف��ة اإىل اأن البحث العلمي 
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يف اجلامع��ات العربي��ة موج��ه الأغرا���س الرتقي��ة االأكادميية، ون��ادرًا ما يوج��ه اإىل معاجلة ق�ساي��ا املجتمع 
وم�سكاته.

فق��د تو�سل��ت درا�س��ة ال�سق��ر )2012( حول حتليل واق��ع البحث العلم��ي يف اجلامعات ال�سعودي��ة، وبيان اأهم 
التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا اإىل اأن البح��ث العلمي مل ي�سل بع��د اإىل امل�ستوى املطلوب، حي��ث يواجه العديد من 
التحديات تتمثل يف قلة االإنفاق على البحث العلمي، و�سعف م�ساهمة القطاع اخلا�س يف متويل البحث العلمي، 

اإىل جانب قلة االإنتاجية العلمية الأع�ساء هيئة التدري�س مقارنة بالدول املتقدمة.
ويع��د البح��ث العلمي املكون الث��اين ال�سرتاتيجية جامعة املل��ك خالد، نظرا الأهميته يف اأك��رث من جمال فهو: 
اأحد متطلبات املركز الوطني للتقومي واالعتماد االأكادميي، واأحد موؤ�سرات اخلطة امل�ستقبلية للتعليم العايل 
)اأف��اق(، واأحد املوؤ�سرات الرئي�سية التي ت�ستخدمها هيئات الت�سنيفات العاملية، ويعك�س مدى اهتمام اجلامعة 
بالبح��ث العلم��ي، وتهت��م جامعة املل��ك خالد بدعم البح��ث العلمي وحث اأع�س��اء هيئة التدري���س على اإجراء 
االأبح��اث العلمي��ة الت��ي تخ��دم اجلامع��ة، وت�ساعد يف حل م�س��كات املجتمع املحي��ط بها، من هن��ا جاءت هذه 
الدرا�س��ة لقيا�س م�ست��وى توافر موؤ�سرات جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد للو�سول اإىل اآليات ميكن اأن 

ت�سهم يف جودة البحث العلمي باجلامعة.
أسئلة الدراسة: 

�سعت الدرا�سة احلالية اإىل االإجابة عن االأ�سئلة التالية: 
ما م�ستوى توافر موؤ�سرات جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد؟  .1

ما االآليات املنا�سبة التي ميكن اأن ت�سهم يف حت�سني جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد؟  .2
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات ا�ستجابات عينة البحث حول االآليات املنا�سبة التي   .3
ميك��ن اأن ت�سه��م يف حت�س��ني جودة البحث العلم��ي بجامعة امللك خال��د املتعلقة )ع�سو هيئ��ة التدري�س – 

الق�سم والكلية – االإدارة اجلامعية – املجتمع اخلارجي( ُتعزى ملتغرات )الكلية، والتخ�س�س(؟
أهداف الدراسة: 

�سعت الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق االأهداف االآتية:
خالد. امللك  بجامعة  العلمي  البحث  جودة  موؤ�سرات  توافر  م�ستوى  اإىل  التعرف  	•

خالد. امللك  بجامعة  العلمي  البحث  جودة  حت�سني  يف  ت�سهم  اأن  ميكن  التي  املنا�سبة  االآليات  حتديد  	•
أهمية الدراسة: 

تتحدد اأهمية هذه الدرا�سة يف اجلانبني النظري والتطبيقي على النحو التايل:
اإث��راء املكتب��ة العربي��ة بدرا�سة تتناول قيا�س م�ستوى توافر موؤ�سرات ج��ودة البحث العلمي بجامعة  	•

امللك خالد.
اإلق��اء ال�س��وء اأم��ام الباحثني ملوا�سلة الدرا�سة يف هذا امل�سم��ار وتغطية جوانب النق�س التي تظهر يف  	•

املوؤ�س�سات التعليم العايل.
يتوق��ع اأن ت�سه��م نتائ��ج هذه الدرا�سة يف تزويد امل�سوؤولني يف جامعة امللك خالد بقيا�س م�ستوى توافر  	•

موؤ�سرات جودة البحث العلمي.
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حدود الدراسة:
احل��دود املو�سوعي��ة: تقت�س��ر ه��ذه الدرا�سة على قيا���س موؤ�سرات جودة البحث العلم��ي للو�سول اإىل  	•

اآليات منا�سبة ت�سهم يف جودة البحث العلمي.
خالد. امللك  جامعة  يف  الدرا�سة  هذه  تطبيق  مت  املكانية:  احلدود  	•

باجلامعة. التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  عينة  على  الدرا�سة  هذه  اقت�سرت  الب�سرية:  احلدود  	•
احلدود الزمانية: مت تطبيق هذه الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي االأول من العام اجلامعي 39/ 1440ه�. 	•

مصطلحات الدراسة:
Ԁ  املوؤ�س��رات: وقد عّرفت باأنها "جمموعة الدالئ��ل والتعليقات واملاحظات الكمية والكيفية التي ت�سنف

الو�سع اأو الظاهرة املراد فح�سها للو�سول حلكم معني وفقا ملعاير متفق عليها" )جليلي، 2010، 20(.
Ԁ  موؤ�س��رات ج��ودة البح��ث العلم��ي: "طريق��ة يتم من خاله��ا تقييم ج��ودة االإنتاجي��ة العلمي��ة للعلماء

والباحثني وميكن االعتماد عليها عند املفا�سلة واملقارنة بني العلماء" )الزهري، 2018، 73(.
Ԁ  البح��ث العلم��ي: عّرف��ه عط��وي )2005( باأنه عبارة ع��ن االأن�سط��ة الهادفة اإىل زيادة ذخ��رة املعرفة

العلمية وتطبيقها على املوقع.
Ԁ  جودة البحث العلمي: يق�سد به "كل بحث علمي توافرت فيه تلك اجلودة املن�سودة وكانت م�سمونة وفق

معاير ومقايي�س حمكمة ومتفق عليها" )�سابي، 2019،339 (.
Ԁ  اآلي��ات التح�س��ني: عّرفه��ا العام��ري )2012( باأنه��ا ق��درة التنظيم عل��ى ت�سميم وتطبي��ق عملي يحقق

با�ستمرار ر�سا تام للعميل.
ويق�س��د ب��ه اإجرائيا تلك االإجراءات التي تقوم بها املوؤ�س�سة من اأجل توفر املتطلبات االأ�سا�سية وكل الو�سائل 

الازمة املادية واملعنوية لرفع جودة البحث العلمي.
اإلطار النظري:

مفهوم جودة البحث العلمي واأهميته:
ميث��ل البح��ث العلمي يف الوقت احلا�س��ر مكانة مميزة يف تقدمي النه�سة العلمية، حي��ث تعد موؤ�س�سات التعليم 
الع��ايل ه��ي املراك��ز الرئي�سية للن�ساط العلم��ي احليوي مبا يتوفر لها م��ن وظيفة اأ�سا�سي��ة يف تقدمي البحوث 
واالبتكارات العلمية. فالبحث العلمي هو ن�ساط علمي منظم، وطريقة يف التفكر وا�ستق�ساء دقيق يهدف اإىل 
اكت�س��اف احلقائق معتم��دًا على مناهج مو�سوعية من اأج��ل معرفة الرتابط بني احلقائ��ق وا�ستخا�س املبادئ 

العامة والقوانني )عطوي، 2005(.
كما اأ�سبح تقييم اجلامعات وت�سنيفها اأكادمييا على امل�ستوى العاملي من حيث جودة البحث العلمي حمل اهتمام 
االأكادمييني والباحثني، مما جعل العديد من اجلامعات ت�سع �سيا�سات ا�سرتاتيجية للتاأهيل االأكادميي وحتفيز 
باحثيه��ا للرف��ع من م�ستوى املخرجات العلمي��ة وجودتها لتح�سني مركزها يف الت�سنيف��ات وتطورها مقارنة مع 

نظراتها، كما متثل حمفزا لرفع م�ستوى التناف�سية العلمية فيما بينها )اجلهني، 2017(.
لذل��ك اأولت هيئ��ة تقومي التعليم ال�سع��ودي )NCAAA( البحث العلمي اأهمية كبرة عل��ى امل�ستوى املوؤ�س�سي 
والرباجم��ي، وخ�س�س��ت الهيئ��ة معيارًا رئي�سي��ًا للبحث العلم��ي ت�سمن اأربع��ة معاير فرعية �سمل��ت: �سيا�سات 
البح��وث املوؤ�س�سي��ة، م�سارك��ة هيئ��ة التدري���س والطلبة يف البح��ث العلمي، ت�سوي��ق البحوث، مراف��ق ومعدات 

البحوث )املركز الوطني للتقومي واالعتماد االأكادميي، 2018(. 
وتوؤك��د عل��ى ذلك اأي�سا هيئات �سمان اجلودة يف ال��دول العربية، فمثا جند يف دولة الكويت يف معاير حتقيق 
اجل��ودة واحل�س��ول على االعتم��اد االأكادمي��ي واملوؤ�س�سي اأن يك��ون للموؤ�س�س��ة التعليمية خط��ة تتعلق بتنمية 
االإنت��اج البحث��ي م��ن خال اتخ��اذ االإنتاج البحث��ي هدفًا من�س��ودًا، ومنح الفر���س للم�ساهمة يف اإنت��اج املعرفة 

واالأعمال االإبداعية، وتقدمي الدعم التمويلي، ومنح احلوافز )وزارة التعليم، 2015(.
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ويف مملك��ة البحري��ن يوج��د ع��دد م��ن املعاي��ر الفرعي��ة ملج��ال البح��ث العلم��ي ومنه��ا: عر���س املن�س��ورات 
البحثي��ة ل��كل كلي��ة، وحتدي��د املنظم��ات الت��ي ت�س��ارك املوؤ�س�س��ة يف جم��ال البح��ث العلم��ي، وتوف��ر نظ��ام 
 احلواف��ز واملكاف��اآت والدع��م امل��ايل، باالإ�ساف��ة لتوف��ر ميزاني��ة البح��ث العلم��ي واالإنف��اق الفعل��ي علي��ه

)جمل�س التعليم العايل، 2018(.
وت�سر الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم واالعتماد بدولة م�سر اأن معيار البحث العلمي واالأن�سطة العلمية 
يج��ب اأن ت�سه��م يف حتقي��ق ر�سالتها وتخ��دم التوجهات القومي��ة وتعك�س االحتياجات املجتمعي��ة، مما يتطلب 
توف��ر وتنمي��ة موارد البح��ث العلمي املالية واملادي��ة، ودعم الباحثني مب��ا يحقق خطتها البحثي��ة، وت�سجيع 
التع��اون وامل�سارك��ة بني التخ�س�سات املختلفة، وااللتزام باأخاقيات البح��ث العلمي، وحماية امللكية الفكرية 

)الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم واالعتماد، 2017(.
كما حددت هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل بدولة االأردن معيار البحث العلمي يف اأربعة عنا�سر: م�ساريع 
البح��ث العلمي، املوؤمترات والندوات والور���س التعليمية، ون�سر البحوث والكتب، واحلوافز واملكافاآت واجلوائز 

)هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل، 2015(.
ولع��ل ذلك ي�س��ر اإىل اأهمية ومكانة البح��ث العلمي للموؤ�س�س��ات التعليمية، ولتحقيق ج��ودة اأدائها واالرتقاء 

مبكانتها يف اأحداث التنمية ال�ساملة يف املجتمع.
معاير جودة البحث العلمي: 

ت�س��ر  العلم��ي،  البح��ث  اأن معاي��ر ج��ودة  العلم��ي وجودت��ه جن��د  بالبح��ث  املهتم��ة  االأدبي��ات  م��ن خ��ال 
يف الغال��ب اإىل العملي��ة العلمي��ة الت��ي ت�سم��ل جمي��ع جوان��ب ت�سمي��م الدرا�س��ة؛ عل��ى وج��ه اخل�سو���س، 
النتائ��ج  وقيا���س  املو�سوع��ات  واختي��ار  واالأ�سئل��ة  االأ�سالي��ب  ب��ني  التطاب��ق  م��دى  عل��ى  باحلك��م  تتعل��ق 
والبع��د ع��ن التحي��ز املنهج��ي والتحي��ز غ��ر النظام��ي واخلط��اأ اال�ست��داليل، م��ع وج��ود االأ�سا���س الفل�سف��ي 
��ا جلم��ع بيان��ات نوعي��ة غني��ة لتو�سي��ف خمتل��ف  والغر���س م��ن ط��رق البح��ث الت��ي مت ت�سميمه��ا خ�سي�سً
له��ذه املعاي��ر، م��ع تواف��ر امل�سداقي��ة، وقابلي��ة النق��ل، واملوثوقي��ة واملو�سوعي��ة، وبه��ذه الطريق��ة، توؤك��د 
معاي��ر البح��ث العلم��ي، �س��واء كان��ت م�سمم��ة يف املق��ام االأول جلم��ع البيان��ات الكمي��ة اأو النوعي��ة، عل��ى 
 �سم��ات املو�سوعي��ة، وال�ساحي��ة الداخلي��ة، وال�ساحي��ة اخلارجي��ة، واملوثوقي��ة، وال�سرام��ة، واالنفت��اح

 .)National Center for the Dissemination of Disability Research, 2005, 1-2(
وهناك العديد من موؤ�سرات جودة البحوث العلمية يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي من اأهمها:

مدى انت�سار ثقافة اجلودة يف البحث العلمي لدى الباحثني يف الكليات.  .1
زيادة االإنفاق على البحث العلمي.  .2

زيادة ن�سبة املراكز البحثية املجهزة باأحدث االأجهزة.  .3
الرتكي��ز عل��ى امل�ساري��ع البحثي��ة املتميزة الت��ي ت�سجع الف��رق البحثية وتذي��ب احلواجز ب��ني االأق�سام   .4

.)Mesquita, 2017, 1-3( التعليمية
تاأمني موارد خارجية لدعم الباحثني من داخل املوؤ�س�سة التعليمية.  .5

ت�سجيع الباحثني واإبراز جمهوداتهم واملحافظة على احلرية الفكرية.  .6
موا�سلة تطوير اآليات ت�سويق وا�ستثمار نتائج البحث العلمي يف املوؤ�س�سة التعليمية.  .7

.)Kumar, 2018, 1( امتاك اأ�ساتذة الكليات مهارات ت�سميم واإدارة امل�ساريع البحثية  .8
رب��ط البح��ث العلمي بق�ساي��ا املجتمع واحتياجات��ه وكذلك ربطه باأه��داف املوؤ�س�س��ة التعليمية وخطط   .9

التنمية، والبعد عن االزدواجية والتكرار واالإفادة من الدرا�سات ال�سابقة.
10.ت�سجيع م�ساركة الباحثني يف املوؤمترات العاملية.
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11. التع��اون م��ع الهيئات، واملوؤ�س�سات العلمية، والبحثية داخل اململك��ة وخارجها عن طريق اإجراء البحوث 
وتبادل املعارف واخلربات.

12. ن�س��ر نتائ��ج البحث العلمي يف اأوعي��ة الن�سر املحلية والدولي��ة، وتوفر و�سائل التوثي��ق العلمي لت�سهيل 
مهمات الباحثني )كليات عنيزة االأهلية، 2019(.

كما يرى اخل�ساري )2016( ميكن تق�سيم معاير جودة البحث العلمي اإىل �سنفني هما:
املعاي��ر املو�سوعي��ة: وتتعل��ق بنوعي��ة م�ستمات البح��وث ومت�سمناتها من ب��ني اأهم املوؤ�س��رات الدالة على ما 

يندرج يف هذا ال�سنف من املعاير وهي:
االأمانة العلمية يف الطرح واالإخراج ون�سبة املعلومات واالأفكار الأ�سحابها.  .1
التحلي باملو�سوعية واالبتعاد عن الذاتية والتجرد من االأحكام امل�سبقة.  .2

اجلدية يف البحث وال�سعي لبذل كل اجلهود املمكنة وا�ستغال كل الفر�س املتاحة.  .3
الدقة واالبتعاد عن العموميات.  .4

حتدي��د االأه��داف واتباع املنهجية العلمية الر�سينة والتوفيق يف اختيار املناهج العلمية تبعا ملا تفت�سيه   .5
طبيعة ومو�سوع البحث.

.)Moed, 2017( التوفيق يف اعتماد املقاربات املنهجية، وانتقاء االإطار النظري املنا�سب للبحث  .6
املعاي��ر ال�سكلي��ة: تتعلق بنوعية اإخراج البحوث يف �سكلها النهائي من بني اأهم املوؤ�سرات الدالة على ما يندرج 

يف هذا ال�سف من املعاير وهي:
مراعاة االهتمام باجلوانب ال�سكلية يف اإعداد و اإجناز البحوث العلمية.  .1

اإتقان العمل واال�ستفادة االأمثل من الربجميات احلا�سوبية والتقنيات االإلكرتونية املتاحة.  .2
خلو البحث من االأخطاء باأنواعها االإمائية والنحوية واملطبعية.  .3

االإخ��راج اجلي��د للبحث وفقا ملا تقت�سي��ه طبيعة البحث، باالبتعاد عن الزخ��رف والتلوين وغر ذلك من   .4
.)Cáceres et al., 2011( سور التزيني واأ�سكاله�

متطلبات جودة البحث العلمي:
وفيما يتعلق مبتطلبات جودة البحث العلمي ميكن حتديدها باالآتي:

توف��ر الدعم امل��ادي الازم الأع�ساء هيئة التدري���س للقيام باالأبحاث املختلفة، عل��ى اأن تعطى االأبحاث   .1
املتميزة �سنويًا مكافاآت، ميكن ذلك من خال اإن�ساء �سناديق م�سرتكة لدعم البحث العلمي واالإنفاق عليه.
العم��ل عل��ى توف��ر قواع��د املعلوم��ات البحثي��ة كخدم��ات مكتبية جامعي��ة اإ�سافي��ة، وقاع��دة عري�سة   .2

للمعلومات يف الق�سم االأكادميي حتى ي�ستفيد منها املدر�سون وطلبة الدرا�سات العليا على حد �سواء.
التعاون يف اإن�ساء بنوك للمعلومات وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف الو�سول اإليها.  .3
ن�سر االأجواء العلمية املنا�سبة على م�ستوى الكليات واالأق�سام العلمية والنظرية.  .4

ت�سجي��ع البح��وث اجلماعية، ومطالبة اجلامعات اأن تقوم بتوفر م��ا يتطلب البحث العلمي من م�ستلزمات   .5
 �سروري��ة وال �سيم��ا حتقي��ق اال�ستق��رار الوظيف��ي والنف�س��ي لع�س��و هيئ��ة التدري���س يف م��كان العم��ل

)اآل مداوي، 2014(. 
اإيج��اد �سيا�س��ة وا�سح��ة للبح��ث العلم��ي لتحقيق التطوي��ر امل�ستم��ر، بحيث ياأخ��ذ البحث العلم��ي �سكًا   .6

م�ستدامًا مبا يلبي التوجهات اال�سرتاتيجية للجامعة.
توحي��د النماذج املعتمدة وال�س��روط وال�سوابط التي تعد مرجعية لتنفيذ خط��ة البحث العلمي بجميع   .7

مراحله )ال�ساوي، 2017، 87(.
ويرى حل�س )2009( اأن هناك متطلبات جلودة البحث العلمي منها: الرثوة الب�سرية فهي الفي�سل بني التقدم 
والتاأخ��ر، ف��ا ميكن اأن يتحق��ق تقدم بدونها، لذلك حتر�س الدول على االهتمام به��ذا العن�سر وتاأهيله ب�سكل 
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�سحي��ح، كم��ا اأن تهيئة املناخ العلم��ي املائم للعطاء واالإب��داع يف البحث العلمي يتطلب اأج��واء مائمة تتمثل 
يف ب��ث الطماأنين��ة للباح��ث وتوف��ر �سب��ل العي�س الك��رمي دون معاناة ومبا ي�سم��ن حتفيز الباح��ث على العمل 
واالحتكاك باالآخرين يف الندوات واملوؤمترات العلمية، اأي�سا يعد متويل البحث العلمي وتوفر النفقات املالية 
له اأمر �سروري الإمتام البحوث العلمية ولتحقيق ر�سالة اجلامعة البحثية، وكذلك توفر اخلدمات املعلوماتية 
والتقني��ة الت��ي متكن الباحث م��ن الو�سول اإىل امل�س��ادر واملراجع والوثائ��ق التي يحتاج اإليه��ا، باالإ�سافة اإىل 
ت�سجي��ع الن�س��ر للبح��وث العلمي��ة وتخ��ر املجات العلمي��ة املعروفة ذائع��ة ال�سيت الت��ي ت�سعى لن�س��ر اأف�سل 

االأبحاث واأكرثها متيزا.
موؤ�سرات قيا�س جودة البحث العلمي:

توجد العديد من املوؤ�سرات التي ميكن من خالها تقييم جودة االإنتاجية العلمية للعلماء والباحثني وقد اأ�سار 
الزهري )2018( اإىل عدد من املوؤ�سرات منها:

موؤ�س��ر H-Index: ي��رى Jorchge E. Hirsh اأن ج��ودة البح��ث اأو الدرا�سة املن�س��ورة ميكن اأن تتحقق   .1
بوج��ود ع��دد م��ن االإ�س��ارات املرجعي��ة )Citation( ت�س��ر اإلي��ه يف بحوث ودرا�س��ات لباحث��ني اآخرين، 
 مبعن��ى اأن القيمي��ة العلمي��ة للبح��ث ت��زداد بزي��ادة ع��دد االإ�س��ارات اإلي��ه، وي�ستخ��دم حم��رك البح��ث
)Google Scholar( ه��ذا املوؤ�س��ر يف قيا���س اإنتاجي��ة العلم��اء والباحث��ني يف املوؤ�س�س��ات االأكادميي��ة 

.)SCOPUS( العاملية ف�سا عن قاعدة بيانات
موؤ�س��رi10-Index: حم��رك البح��ث )Google Scholar( ابتك��ر موؤ�سر خا�س ي�ستخدم��ه جنبا اإىل   .2
جن��ب مع موؤ�سر) H-Inedx( اأطل��ق عليه موؤ�سر i10-Index وفكرته قائمة على اأ�سا�س اإهمال اأي بحث 

مامل يح�سل على ع�سر اإ�سارات مرجعية اأو اأكرث هي التي متثل قيمة املوؤ�سر وهذا املوؤ�سر �سهل ح�سابه.
موؤ�س��ر G-Index: اقرتحه Egghe Leo بهدف تطوير موؤ�سر H-Index واحل�سول على دقة اأعلى يف   .3

النتائج.
اآليات حت�سني جودة البحث العلمي: 

هن��اك العدي��د م��ن االآليات التي ميك��ن اأن ت�سهم يف حت�سني جودة البح��ث العلمي باجلامع��ات ال�سعودية ومنها 
مو�سى )2014(، Academy Committee for Quality Assuranceا)2008(.  

التاأكيد على مبداأ ا�ستقال اجلامعات و�سرورة ا�ستبعاد كل عوامل التدخل يف اأمور اجلامعة.  .1
ر�سم �سيا�سة وا�سحة للبحث العلمي يف اجلامعات.  .2

اإعداد ا�سرتاتيجية ذات اأهداف حمددة للبحث العلمي.  .3
تطوير البنية االأ�سا�سية والتحتية امل�سجعة للبحث العلمي يف جمال املعلوماتية.  .4

تكاملية التعليم اجلامعي يف ظل اقت�ساد املعرفة.  .5
ط��رح اآلي��ات جديدة لت�سجيع اأع�س��اء هيئة التدري�س على اإج��راء البحوث العلمية، وق��د يكون ذلك من   .6
خ��ال زي��ادة الدع��م املخ�س���س للن�سر العلم��ي اجلامعي، وزي��ادة عدد اجلوائ��ز املقدمة م��ن الدولة ومن 

اجلامعة.
عقد اتفاقيات و�سراكات بحثية بني اجلامعات وبني موؤ�س�سات االإنتاج.  .7

توفر الدعم املايل واالإمكانات املادية والب�سرية الازمة للبحث العلمي باجلامعات.  .8
تبني اآليات وا�سحة لت�سويق نتائج البحوث العلمية التي يتم اإعدادها يف املوؤ�س�سات البحثية.  .9

كم��ا و�س��ع املركز الوطن��ي للتقومي واالعتم��اد االأكادميي ع��ددا من موؤ�س��رات االأداء املرتبط��ة مبعيار البحث 
العلمي �سواء على امل�ستوى املوؤ�س�سي اأو الرباجمي جتمع بني موؤ�سرات كمية واأخرى نوعية، وللتحقق من م�ستوى 

توافر هذه املوؤ�سرات بجامعة امللك خالد مت اإجراء الدرا�سة احلالية.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:

اعتم��دت الدرا�س��ة احلالي��ة عل��ى املنهج الو�سف��ي التحليل��ي، الذي يعتم��د على جتمي��ع احلقائ��ق واملعلومات، 
وحتليلها، وتف�سرها، من خال درا�سة الواقع والتعرف اإىل جوانب القوة وال�سعف فيه؛ ملعرفة قيا�س موؤ�سرات 
ج��ودة البح��ث العلمي، ويت�سمن  تف�سرا له��ذه النتائج لتقدمي اآليات مقرتحة ت�سه��م يف حت�سني جودة البحث 

العلمي يف جامعة امللك خالد.
جمتمع الدرا�سة وعينتها:

يتك��ون جمتم��ع البح��ث من جمي��ع اأع�ساء هيئ��ة التدري���س يف جامعة امللك خال��د مبدينة اأبها، خ��ال الف�سل 
الدرا�س��ي الث��اين للع��ام اجلامع��ي 39 /1440ه�، والبال��غ عددهم 681 ع�س��و هيئة تدري���س، بطريقة احل�سر 

ال�سامل، حيث ميثلون جمتمع البحث من اأع�ساء هيئة التدري�س مبدينة اأبها � 
من حيث نوع الكلية:

جدول )1(: توزيع عينة البحث وفق نوع الكلية والدرجة العلمية للأع�شاء

املوؤهل

 الدرجة العلمية

الن�سبةالعدد  اأ�ستاذاأ�ستاذ
م�سارك

 اأ�ستاذ
حما�سرم�ساعد

%509514585375كليات البنني  55.07
%357516036306كليات البنات  44.93

%85170305121681املجموع  100

يت�س��ح م��ن اجل��دول )1( اأن ن�سبة اأفراد العينة من كليات البنني بلغ��ت )55.07 %(، بينما بلغت ن�سبة اأفراد 
.)% العينة من كليات البنات بلغت )44.93 

من حيث التخ�س�س: 
جدول )2(: توزيع عينة البحث وفق التخ�ش�ص

الن�سبةالعددالتخ�س�س
%481نظري  70.63
%134علمي  19.68
%66�شحي  9.69

%681املجموع  100

%( من جملة  يت�س��ح م��ن اجلدول )2( اأن ن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س بالتخ�س�سات النظرية بلغت )70.63 
اأما التخ�س�سات ال�سحية فبلغت ن�سبتها   ،)% اأف��راد العينة، بينما بلغت ن�سبة التخ�س�س��ات العلمية )19.68 

.)%  9.69(
اأدوات الدرا�سة:

اأداة الدرا�س��ة الت��ي ا�ستخدمه��ا الباح��ث ه��ي اال�ستبانة فيم��ا يتعلق بال�س��وؤال الث��اين، مت ت�سميمها من خال 
االإط��ار النظري، والدرا�سات ال�سابق��ة، وت�ستمل اال�ستبانة على ق�سم��ني: االأول: املعلومات االأولية، والثاين: 
حم��اور اال�ستبان��ة، وه��ي االآليات املنا�سبة التي ميك��ن اأن ت�سهم يف جودة البحث العلم��ي املتعلقة )بع�سو هيئة 

التدري�س – الق�سم والكلية – اإدارة اجلامعة – املجتمع اخلارجي(.
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لا�ستبانة: الداخلي  االت�ساق  •�سدق 
حل�س��اب معامل �س��دق االت�ساق الداخلي لفق��رات اال�ستبانة مت ح�ساب معامل االرتباط ب��ني درجة كل عبارة 

والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اإليه با�ستخدام معامل ارتباط بر�سون.
جدول )3(: معاملت ارتباط بري�شون لعبارات حماور اال�شتبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اإليه

 رقماملحور
العبارة

 معامل
االرتباط

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك 
خالد املتعلقة بع�شو هيئة التدري�ص.

1**0.61.6**0.53
2*34..7*0.39
3**0.51.8**0.67
4**0.75
5*0.41

االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك 
خالد املتعلقة بالق�شم والكلية.

1**0.68.7*0.37
2**0.63.8**0.65
3**0.65.9**0.46
4**0.42
5**0.46
6**0.66

االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك 
خالد املتعلقة باالإدارة اجلامعية.

1*0.325**0.66
2**0.706**0.54
3**0.707**0.65
4**0.578**0.60

االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك 
خالد املتعلقة باملجتمع اخلارجي.

1**0.845**0.64
2**0.446**0.44
3**0.517**0.59
4**0.47

** دالة عند م�شتوى )0.01(، * دالة عند م�شتوى )0.05(.

يت�سح من اجلدول )3( اأن جميع قيم معامات ارتباط عبارات حماور اال�ستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي 
تنتم��ي اإلي��ه دالة عند م�ست��وى )0.05 – 0.01(، وحم�س��ورة بني )0.32 – 0.84(، مما يوؤك��د متتع اال�ستبانة 

بدرجة عالية من االت�ساق الداخلي.
جدول )4(: معاملت االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية لل�شتبانة

 معاملاملحور
االرتباط

0.94**االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد املتعلقة بع�شو هيئة التدري�ص.
0.96**االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد املتعلقة بالق�شم والكلية.

0.90**االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد املتعلقة باالإدارة اجلامعية.
0.90**االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد املتعلقة باملجتمع اخلارجي.

يت�س��ح م��ن اجل��دول )4( اأن حم��اور اال�ستبان��ة على درج��ة عالية م��ن االت�س��اق الداخلي مع الدرج��ة الكلية 
لا�ستبانة.
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ح�ساب ثبات اال�ستبانة:
الثبات بطريقة األفا كرونباخ:

مت التحق��ق م��ن ثبات اال�ستبانة عن طري��ق ح�ساب معامل ثبات األفا كرونباخ لكل حم��ور من حماور اال�ستبانة 
واال�ستبانة ككل وكانت النتائج كالتايل:

جدول )5(: معاملت الثبات ملحاور اال�شتبانة با�شتخدام معامل األفا كرونباخ

 معاملاملحور
الثبات

0.69االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد املتعلقة بع�شو هيئة التدري�ص.
0.81االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد املتعلقة بالق�شم والكلية.

0.75االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد املتعلقة باالإدارة اجلامعية.
0.64االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد املتعلقة باملجتمع اخلارجي.

0.93اال�ستبانة ككل

يت�س��ح م��ن اجل��دول )5( اأن حماور اال�ستبانة واال�ستبان��ة ككل على درجة عالية من الثب��ات حيث بلغ الثبات 
العام لا�ستبانة ككل )0.93( وهو معامل ثبات مرتفع.

الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية:
مت التحق��ق م��ن ثبات اال�ستبانة عن طريق ح�ساب التجزئة الن�سفي��ة با�ستخدام معادلة �سبرمان براون لكل 

حمور من حماور اال�ستبانة واال�ستبانة ككل وكانت النتائج كالتايل:
جدول )6(: معاملت الثبات ملحاور اال�شتبانة با�شتخدام التجزئة الن�شفية

 معاملاملحور
االرتباط

 معامل
الثبات

االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد املتعلقة بع�شو هيئة 
0.600.75التدري�ص.

االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد املتعلقة بالق�شم 
0.810.90والكلية.

االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد املتعلقة باالإدارة 
0.730.84اجلامعية.

االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد املتعلقة باملجتمع 
0.480.65اخلارجي.

0.900.95اال�ستبانة ككل

يت�س��ح م��ن اجل��دول )6( اأن حماور اال�ستبانة واال�ستبان��ة ككل على درجة عالية من الثب��ات حيث بلغ الثبات 
العام لا�ستبانة ككل )0.95( وهو معامل ثبات مرتفع.

اإجراءات تنفيذ الدرا�سة:
تت�سمن خطوات تنفيذ الدرا�سة التايل:

- جمع وحتليل الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بقيا�س موؤ�سرات جودة البحث العلمي. 
- بن��اء اأداة البح��ث من االإطار النظ��ري للبحث وحماولة اال�ستفادة من الدرا�س��ات ال�سابقة يف بناء عبارات 

االأداة.
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- حتكيم اأداة البحث من قبل املخت�سني والتاأكد من �سدقها وثباتها وتعديلها واإخراجها ب�سورتها النهائية.
- توزيع اال�ستبانات على اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة امللك خالد.

- جتمي��ع اال�ستبان��ات وحتليله��ا اإح�سائًيا، ث��م عر�س نتائج البح��ث ومناق�ستها، وا�ستخا���س النتائج وو�سع 
التو�سيات واملقرتحات.

االأ�ساليب االإح�سائية:
لتحقي��ق اأهداف الدرا�سة وحتلي��ل البيانات التي مت جتميعها، مت ا�ستخدام العديد م��ن االأ�ساليب االإح�سائية 

.)SPSS( املنا�سبة با�ستخدام احلزم االإح�سائية للعلوم االجتماعية، والتي يرمز لها اخت�سارًا بالرمز
مت ح�س��اب امل��دى من خ��ال حتديد طول خاي��ا املقيا���س اخلما�سي احل��دود الدنيا والعلي��ا امل�ستخدم يف   .1
البح��ث، م��ن خال املعادل��ة التالية: )احل��د االأق�سى للفئة – احل��د االأدنى للفئة( / ع��دد الفئات، ومت 
ح�س��اب امل��دى كم��ا يل��ي: )4=5-1(، مت تق�سيم��ه على عدد خاي��ا املقيا���س للح�سول على ط��ول اخللية 
ال�سحي��ح اأي )4/5=0.80( بع��د ذل��ك مت اإ�ساف��ة ه��ذه القيمة اإىل اأق��ل قيمة يف املقيا���س وهي الواحد 
ال�سحي��ح وذل��ك لتحديد احلد االأعلى لهذه اخللي��ة، وهكذا اأ�سبح طول اخلايا كم��ا هو مو�سح باجلدول 

التايل:
جدول )7(: تقدير اال�شتجابات يف االأداة 

الن�سبة املئويةدرجة االأهمية االجتاه العام
%1.80-1منخف�شة جداً  36 من  اأقل  %-اإىل  من 20 

%2.60-1.81منخف�شة  52 من  اأقل  % -اإىل  من 36 
%3.40-2.61متو�شطة  68 من  اأقل  % -اإىل  من 52 

% 4.20-3.41كبرية  84 من  اأقل  % -اإىل  من 68 
%5-4.21كبرية جداً  10 من  اأقل  % -اإىل  من 84 

معامل ارتباط بر�سون )Pearson(، للتحقق من �سدق االت�ساق الداخلي الأداة البحث.  .2
معامل األفا كرونباخ للتحقق من ثبات اال�ستبانة.  .3

معامل التجزئة الن�سفية با�ستخدام معادلة �سبرمان براون حل�ساب ثبات اال�ستبانة.  .4
املتو�س��ط احل�سابي: لتحدي��د ا�ستجابات اأفراد البحث جتاه عب��ارات اال�ستبانة وترتيب العبارات ح�سب   .5

املتو�سط ترتيبًا تنازليًا.
االنح��راف املعياري )Standard Deviation( ملعرفة م��دى الت�ستت يف ا�ستجابة اأفراد جمتمع البحث   .6
ع��ن العب��ارات املت�سمنة يف املح��اور ككل، وكذلك ي�ستخدم يف ترتي��ب العبارات يف حال ت�س��اوي العبارات 
يف املتو�س��ط احل�ساب��ي بحيث تك��ون العبارة التي انحرافه��ا املعياري اأقل ت�سبق تلك الت��ي يكون انحرافها 

املعياري اأكرب.
اختب��ار مان ويتن��ي )Mann-Whitney( للعينات امل�ستقلة ملعرفة داللة الف��روق بني ا�ستجابات اأفراد   .7

العينة تبعًا ملتغر نوع الكلية.
اختب��ار كرو�س��كال والي���س )Kruskal-Wallis H Test( الابارام��رتي حل�س��اب دالل��ة الف��روق ب��ني   .8
ا�ستجاب��ات اأف��راد العينة وفقًا ملتغ��ر )التخ�س�س( وذلك نظرًا لوجود تفاوت كب��ر يف عدد اأفراد العينة 

طبقًا للمتغرين.
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
اأواًل: اإجابة ال�سوؤال االأول: ما قيا�س م�ستوى توافر موؤ�سرات جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد؟

ولاإجاب��ة عن هذا ال�سوؤال مت قيا�س موؤ�سرات ج��ودة البحث العلمي من خال البيانات واالإح�ساءات املتوفرة 
ل��دى عم��ادة البحث العلمي، وعم��ل املقارنات املرجعي��ة املتوفرة لدى عم��ادة التطوير االأكادمي��ي واجلودة – 
باعتباره��ا اجله��ة ذات االخت�سا���س بذلك-، وذلك يف الف�س��ل الدرا�سي االأول من الع��ام 1439/ 1440، وذلك 
با�ستخ��دام اأحد االأ�سالي��ب االإح�سائية من خال املتو�سطات احل�سابية عن طري��ق عمل املقارنة املرجعية مع 
اجلامع��ة، وه��ي اآلي��ة معتمدة وموثقة ل��دى عمادة التطوي��ر االأكادميي واجل��ودة بجامعة املل��ك خالد، وعلى 
ه��ذا مت ح�س��اب م�ستوى املقارنة املرجعية، مع اجلامعات ال�سعودية املحلي��ة والعاملية واحت�ساب درجة املقارنة 
املرجعي��ة )كب��رة – متو�سطة – منخف�سة( كمتو�سط يجم��ع بني املقارنة الداخلي��ة واخلارجية، اأما املقارنة 
الداخلية فهي تعتمد على اإ�سافة 10 % من نتائج العام املا�سي كنوع من التح�سني امل�ستمر، ومن ثم فهي االآلية 

التي اعتمد الباحث عليها يف ح�ساب املتو�سط العام للمقارنة املرجعية. 
جدول )8(: قيا�ص م�شتوى توافر موؤ�شرات جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد خلل الفرتة 1436 – 1440هـ 

 امل�ستهدف وفقاملوؤ�سرم
املقارنة املرجعية

 النتيجة
احلالية

 الن�سبة
املئوية

 درجة
التوافر

كبرية90074883.11عدد االأبحاث العلمية املقبولة بالربامج البحثية املدعومة1
كبرية70058082.8عدد برنامج دعم املجموعات البحثية2
كبرية جدا45040088.8عدد بحوث طلب الدرا�شات العليا املدعومة3
4ISI  متو�شطة2500148659.4عدد االأبحاث العلمية املن�شورة يف
5SCOPUS  متو�شطة3000174658.2عدد االأبحاث العلمية املن�شورة يف
6ISI متو�شطة7000473467.6عدد اال�شت�شهادات يف
7SCOPUS متو�شطة6000400666.7عدد اال�شت�شهادات يف
منخف�شة903640عدد برامج التعاون الدويل8
متو�شطة251560عدد برامج التعاون الوطني9

منخف�شة1004848عدد براءات االخرتاع10
متو�شطة25014859.2عدد مراكز بحوث علوم املواد املتقدمة11
كبرية جدا181688.8عدد مراكز اأبحاث اخلليا اجلذعية واجلزئية12

عدد مراكز االأبحاث الواعدة يف علجات ت�شوهات الوجه 13
كبرية جدا 141285.7والفكني

عدد مراكز االأمري �شلطان بن عبد العزيز للبحوث 14
متو�شطة251664والدرا�شات البيئة وال�شياحية

ن�شبة اأوراق العمل اأو التقارير املقدمة للموؤمترات خلل 15
%ال�شنة املا�شية لكل من اأع�شاء هيئة التدري�ص  50% منخف�شة 1734 

جدا
%ن�شبة التمويل الت�شغيلي الكلي امل�شروفة على االأبحاث16  60% متو�شطة3253.3 
%ن�شبة نفقات االأبحاث العلمية اإىل ميزانية البحث العلمي17  95% كبرية جدا91.5396.2 
%ن�شبة ميزانية الدرا�شات العليا اإىل ميزانية البحث العلمي18  15% متو�شطة8.4756.46 

  امل�شدر: )جامعة امللك خالد، 1440هـ(.
ي�سر اجلدول )8( اإىل اأن عدد االأبحاث ذات الدعم املبا�سر بلغ )748( بحثًا من خال امل�ساريع البحثية التي 
قدمته��ا اجلامع��ة يف جم��ال البح��ث العلمي خال الف��رتة 1436 – 1440ه���، وجند كذل��ك اأن اجلامعة دعمت 
)71( جمموع��ة بحثية، مق�سمة اإىل )11( جمموعة بحثية كب��رة و)60( جمموعة بحثية �سغر، باإجمايل 
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)580( بحث��ا علميا منها )220( بحث��ًا للمجموعات الكبرة و)360( بحثًا للمجموعات البحثية ال�سغرة، اأما 
ما يتعلق بدعم بحوث طاب الدرا�سات العليا فقد بلغت )400( طالب. 

بحوث طاب الدرا�سات العليا املدعومة:
اال�ست�سه��ادات  وع��دد  ISIا)1486(،  ويف  SCOPUSا)1746(،  يف  املن�س��ورة  العلمي��ة  االأبح��اث  ع��دد  وبل��غ 
SCOPUS فق��د بل��غ )4734( ويف ISI فق��د بلغ )4006(، وبل��غ عدد برامج التعاون ال��دويل )36( برناجمًا، 

وعدد برامج التعاون الوطني بلغ )15( برناجمًا، ومتتلك جامعة امللك خالد )48( براءة اخرتاع.
ويف جم��ال مراك��ز البح��وث فقد بلغ ع��دد البحوث يف مرك��ز بحوث علوم امل��واد املتقدم��ة )148( بحثًا، وعدد 
البح��وث يف مرك��ز اأبحاث اخلايا اجلذعية واجلزئية )16( بحثًا، وعدد البح��وث املقدمة من مركز االأبحاث 
الواع��دة يف عاجات ت�سوهات الوجه والفك��ني )12( بحثًا، وعدد البحوث املقدمة من مركز االأمر �سلطان بن 

عبد العزيز للبحوث والدرا�سات البيئية وال�سياحية فقد بلغ )16( بحثًا.
اأم��ا ن�سب��ة اأوراق العم��ل اأو التقارير املقدمة للموؤمترات خ��ال ال�سنة املا�سية لكل من اأع�س��اء هيئة التدري�س 
فق��د بلغ��ت ن�سب��ة )17 %(، ون�سب��ة التموي��ل الت�سغيل��ي الكل��ي امل�سروفة عل��ى االأبحاث بالن�سب��ة مليزانية 
 اجلامع��ة بلغ��ت ن�سب��ة )0.32 %(، ون�سب��ة نفق��ات االأبح��اث العلمي��ة اإىل ميزاني��ة البح��ث العلم��ي بلغ��ت

ن�سبة)91.53 %(، وميزانية الدرا�سات العليا اإىل ميزانية البحث العلمي بلغت ن�سبة) 8.47 %(.
 وق��د ج��اء املوؤ�س��ر اخلا�س بع��دد بحوث ط��اب الدرا�سات العلي��ا املدعومة بدرج��ة توافر كبرة ج��دا بن�سبة
)88.8 %(، ورمب��ا يرج��ع ذل��ك اإىل م��ا تبذله اجلامعة م��ن جهود كبرة يف هذا املج��ال، بينما جاء املوؤ�سر 
ن�سب��ة اأوراق العم��ل اأو التقاري��ر املقدم��ة للموؤمت��رات خ��ال ال�سن��ة املا�سية لكل م��ن اأع�ساء هيئ��ة التدري�س 
%(، ورمبا يرجع هذا اإىل وجود اأعم��ال كثرة على الباحثني  بدرج��ة تواف��ر منخف�سة جدا وبن�سب��ة )34 
م��ن حيث العبء التدري�س��ي واالإداري، اأو اإىل االأعمال التي تتعلق بالن�سر العلمي ووجود بع�س التحديات مثل 

الرتجمة وغرها.
وهذه الن�سب واملعدالت وال �سك تعد منخف�سة، ويف هذا تت�سابه الدرا�سة احلالية مع بع�س الدرا�سات ال�سابقة 
مث��ل درا�س��ة ع��زام )2014(، عرو���س )2010(، ودرا�س��ة قط��ب واخل��ويل )2011( من حي��ث انخفا�س ن�سبة 
االإنف��اق على البحث العلم��ي يف اجلامعات، و�سعف م�ساركة القطاع اخلا�س يف دع��م البحث العلمي، وانخفا�س 
ع��دد العلم��اء وخ��رباء البحث العلمي باجلامع��ات، وقلة االأبحاث العلمي��ة املن�سورة وع��دم اال�ستفادة منها يف 

املجاالت التطبيقية.
ولعل هذا يرجع اإىل ق�سور دعم اجلامعة للبحث العلمي وخا�سة ما يتعلق بعدد براءات االخرتاع وعدد برامج 
التعاون الدويل، وعدد برامج التعاون الوطني، ولعل هذا يتطلب مزيدًا من الدعم للو�سول اإىل م�ساف اجلامعات 
املتقدمة حمليًا وعامليًا، وفق الت�سنيفات الدولية وخا�سة دعم اأع�ساء هيئة التدري�س اخلا�س باأهمية ح�سور 
املوؤمترات �سواء املحلية اأو االقليمية اأو العاملية، وامل�ساركة فيها باأوراق عمل اأو تقارير مقدمة للموؤمترات لكل 
م��ن اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س، وكذلك زيادة ن�سب��ة التمويل الت�سغيل��ي الكلي امل�سروفة عل��ى االأبحاث العلمية، 

وزيادة عدد برامج التعاون الدويل، والوطني، وعدد براءات االخرتاع.
اإجابة ال�سوؤال الثاين: ما االآليات املنا�سبة التي ميكن اأن ت�سهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد؟

 ولاإجاب��ة ع��ن هذا ال�سوؤال مت ح�ساب قي��م املتو�سطات احل�سابي��ة واالنحرافات املعياري��ة ال�ستجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة، حيث مت ا�ستخدام اأ�سلوب ليكرت)Likert(  اخلما�سي.
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جدول )9(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية باالآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي 
بجامعة امللك خالد املتعلقة بع�شو هيئة التدري�ص

 الن�سبةالفقرةالرقم
املئوية

 املتو�سط
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 درجة
الرتتيباملوافقة

التخفيف من االأعباء االإدارية واللجان لع�شو هيئة 3
1كبرية773.850.83التدري�ص.

2كبرية73.63.680.87حتديد �شاعات للبحث العلمي �شمن العبء التدري�شي.8

ح�شول ع�شو هيئة التدري�ص على االت�شال العلمي 5
3كبرية70.83.450.94كل �شنتني.

ح�شول ع�شو هيئة التدري�ص على التفرغ العلمي كل 7
4كبرية68.43.420.99اأربع �شنوات.

ح�شول ع�شو هيئة التدري�ص على االأ�شتاذ الزائر كل 3 1
�شنوات.

5متو�شطة67.23.360.98

امل�شاركة البحثية مع طلب الدرا�شات العليا بواقع بحثني 6
كل عام درا�شي.

6متو�شطة66.63.331.06

7متو�شطة66.43.321.05ت�شهيل اإجراءات امل�شاركة يف املوؤمترات والندوات.2

ح�شور برامج تدريبية يف جمال البحث العلمي مبا ال 4
8متو�شطة65.63.281.04يقل عن برناجمني كل عام جامعي.

كبرية69.453.461.2االإجمايل

ياح��ظ م��ن اجلدول )9( اأن االآليات املنا�سبة التي ميكن اأن ت�سهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد 
املتعلق��ة بع�س��و هيئة التدري�س ج��اءت بدرجة )كبرة( مبتو�س��ط ح�سابي )3.46( وانح��راف معياري )1.2( 
وق��د تراوحت املتو�سط��ات احل�سابية لعبارات هذا املحور بني )3.85 – 3.28(، وهي متو�سطات تقع يف الفئتني 

)الثالثة والرابعة( من فئات املقيا�س اخلما�سي وهي )متو�سطة وكبرة(.
ج��اءت العب��ارة رق��م )3( وه��ي: "التخفيف م��ن االأعب��اء االإدارية واللج��ان لع�سو هيئ��ة التدري�س" يف   –

املرتبة االأوىل مبتو�سط ح�سابي )3.85( وانحراف معياري )0.83( بدرجة موافقة كبرة.
جاءت العبارة رقم )8( وهي: "حتديد �ساعات للبحث العلمي �سمن العبء التدري�سي" يف املرتبة الثانية   –

مبتو�سط ح�سابي )3.67( وانحراف معياري )0.87( بدرجة موافقة كبرة.
جاءت العبارة رقم )5( وهي: "ح�سول ع�سو هيئة التدري�س على االت�سال العلمي كل �سنتني" يف املرتبة   –

الثالثة مبتو�سط ح�سابي )3.45( وانحراف معياري )0.94( بدرجة موافقة كبرة.
العبارة رقم )4( وهي: "ح�سور برامج تدريبية يف جمال البحث العلمي مبا ال يقل عن برناجمني  جاءت   –
كل عام جامعي" يف املرتبة االأخرة مبتو�سط ح�سابي )3.28( وانحراف معياري )1.04( بدرجة موافقة 

متو�سطة.
ولعل هذا يرجع اإىل طموح اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة ومن ثم اأهمية توفر الدعم املقدم لاأع�ساء من 
قب��ل اجلامعة، من خال العديد من االآلي��ات املنا�سبة والتي تتمثل يف التخفيف من االأعباء االإدارية واللجان 
لع�س��و هيئ��ة التدري�س، وحتديد �ساع��ات للبحث العلمي �سمن الع��بء التدري�سي، واأهمي��ة ح�سول ع�سو هيئة 
التدري�س على االت�سال العلمي كل �سنتني، وكذلك اأهمية ح�سول ع�سو هيئة التدري�س على التفرغ العلمي كل 
اأربع �سنوات، ومع ذلك فهناك اأهمية لبذل املزيد من اجلهود باجلامعة لت�سهيل اإجراءات امل�ساركة يف املوؤمترات 
والن��دوات، وكذل��ك اأهمية ح�س��ور برامج تدريبية يف جم��ال البحث العلمي مبا ال يقل ع��ن برناجمني كل عام 
جامع��ي، بينم��ا ج��اءت العب��ارات امل�ساركة البحثية مع ط��اب الدرا�سات العلي��ا بواقع بحثني كل ع��ام درا�سي، 
ت�سهيل اإجراءات امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات، وح�سور برامج تدريبية يف جمال البحث العلمي مبا ال يقل 
عن برناجمني كل عام جامعي جاءت بدرجة موافقة متو�سطة بوزن ن�سبي )3.33، 3.32، 3.28( على التوايل، 
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ومن ثم تت�سح اأهمية ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س حل�سور الربامج والدورات التدريبية، وت�سهيل اإجراءات 
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات.

جدول )10(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية باالآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي 
بجامعة امللك خالد املتعلقة بالق�شم والكلية

 الن�سبةالفقرةالرقم
املئوية

 املتو�سط
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 درجة
الرتتيباملوافقة

توافر اأجهزة البحث عن اأوعية املعلومات لت�شهل 5
1كبرية76.63.830.88الو�شول اإليها.

التعاقد مع خرباء يف جمال البحث العلمي لكل 7
2كبرية71.23.560.94برنامج وتخ�ش�ص.

تعزيز التبادل املعريف والبحثي بني خمتلف 2
3كبرية70.63.530.95التخ�ش�شات يف الكلية.

4كبرية68.83.440.96اإن�شاء وحدة لرتجمة االأبحاث العربية بالكلية.  6

5كبرية68.43.420.95توفري املعامل والقاعات البحثية يف الكليات.3

6متو�شطة67.63.380.97ت�شويق البحوث العلمية خارج الكلية.9
7متو�شطة67.43.370.96عقد ال�شمنارات واملناق�شات على م�شتوى الكلية.8

اإ�شراك جميع اأع�شاء هيئة التدري�ص يف امل�شاريع 4
8متو�شطة66.83.340.97البحثية.

9متو�شطة66.43.321.02ت�شجيع اأع�شاء هيئة التدري�ص على الرتقية العلمية.1
كبرية69.313.460.95االإجمايل

ياحظ من اجلدول )10( اأن االآليات املنا�سبة التي ميكن اأن ت�سهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد 
املتعلقة بالق�سم والكلية من وجهة نظر االأع�ساء جاءت بدرجة )كبرة( مبتو�سط ح�سابي )3.46( وانحراف 
معياري )0.95(، وقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية لعبارات هذا املحور بني )3.83 – 3.17(، وهي متو�سطات 

تقع يف الفئتني الثالثة والرابعة من فئات املقيا�س اخلما�سي وهي )كبرة ومتو�سطة(.
ج��اءت العب��ارة رق��م )5( وهي: "تواف��ر اأجهزة البحث ع��ن اأوعية املعلوم��ات لت�سهل الو�س��ول اإليها" يف   –

املرتبة االأوىل مبتو�سط ح�سابي )3.83( وانحراف معياري )0.88( بدرجة موافقة كبرة.
ج��اءت العب��ارة رقم )7( وهي: "التعاقد م��ع خرباء يف جمال البحث العلمي ل��كل برنامج وتخ�س�س" يف   –

املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )3.56( وانحراف معياري )0.94( بدرجة موافقة كبرة.
ج��اءت العب��ارة رقم )2( وهي: "تعزيز التبادل املع��ريف والبحثي بني خمتلف التخ�س�سات يف الكلية" يف   –

املرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي )3.53( وانحراف معياري )0.95( بدرجة موافقة كبرة.
جاءت العبارة رقم )1( وهي "ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س على الرتقية العلمية" يف املرتبة االأخرة   –

مبتو�سط ح�سابي )3.32( وانحراف معياري )1.02( بدرجة موافقة متو�سطة.
ولع��ل ه��ذا له م��ا يف�سره وخا�سة من خ��ال رغبة اأع�س��اء هيئة التدري���س وموافقتهم بدرجة كب��رة على اأن 
تق��دم اجلامع��ة الدعم لتوف��ر اأجهزة البحث عن اأوعي��ة املعلومات لت�سهل الو�سول اإليه��ا، والتعاقد مع خرباء 
يف جم��ال البح��ث العلمي ل��كل برنامج وتخ�س���س، وتعزيز التبادل املع��ريف والبحثي بني خمتل��ف التخ�س�سات 
يف الكلي��ة، واإن�س��اء وحدة لرتجمة االأبحاث العربي��ة بالكلية، وتوفر املعامل والقاع��ات البحثية يف الكليات، 
وي�س��ر اأي�س��ا اإىل �سرورة اأن تبذل جامعة امللك خالد املزيد من اجلهود لت�سويق البحوث العلمية خارج الكلية، 
وعقد ال�سمنارات واملناق�سات على م�ستوى الكلية، واإ�سراك جميع اأع�ساء هيئة التدري�س يف امل�ساريع البحثية، 

وت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س على الرتقية العلمية.
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جدول )11(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية باالآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي 
بجامعة امللك خالد املتعلقة باالإدارة اجلامعية

 الن�سبةالفقرةالرقم
املئوية

 املتو�سط
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 درجة
الرتتيباملوافقة

1كبرية77.23.860.88زيادة االإنفاق على البحث العلمي.1
2كبرية68.63.430.96دعم املجموعات البحثية4

تخ�شي�ص جائزة الأف�شل بحث علمي على م�شتوى 6
3متو�شطة67.83.391.00اجلامعة.

4متو�شطة67.43.370.99دفع ر�شوم املجلت العلمية. 8

5متو�شطة66.63.331.04تعيني فنيني وم�شاعدين يف جمال البحث العلمي.7

6متو�شطة643.201.02زيادة مركز بحوث علوم املواد املتقدمة.2
7متو�شطة643.201.03دعم االخرتاعات واالبتكارات.3
8متو�شطة63.63.180.99اإعداد �شيا�شة عادلة للملكية الفكرية.5

متو�شطة67.43.371.01االإجمايل

ياح��ظ م��ن اجل��دول )11( اأن االآلي��ات املنا�سبة التي ميك��ن اأن ت�سهم يف ج��ودة البحث العلم��ي بجامعة امللك 
خال��د املتعلق��ة باالإدارة اجلامعي��ة جاءت بدرج��ة )متو�سطة( مبتو�س��ط ح�سابي )3.37( وانح��راف معياري 
)متو�سط��ة(، وقد تراوح��ت املتو�سطات احل�سابية لعب��ارات هذا املحور ب��ني )3.86 – 3.18(، وهي متو�سطات 

تقع يف الفئة الثالثة والرابعة من فئات املقيا�س اخلما�سي وهي )كبرة ومتو�سطة(.
ج��اءت العب��ارة رقم )1( وهي: "زيادة االإنفاق على البح��ث العلمي" يف املرتبة االأوىل مبتو�سط ح�سابي   –

)3.86( وانحراف معياري )0.88( بدرجة موافقة كبرة.
)4( وهي: "دعم املجموعات البحثية" يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )3.43(  رقم  العبارة  جاءت   –

وانحراف معياري )0.96( بدرجة موافقة كبرة.
ج��اءت العب��ارة رقم )6( وهي: "تخ�سي�س جائزة الأف�سل بحث علم��ي على م�ستوى اجلامعة" يف املرتبة   –

الثالثة مبتو�سط ح�سابي )3.39( وانحراف معياري )1.00( بدرجة موافقة متو�سطة.
العبارة رق��م )5( وهي: "اإعداد �سيا�س��ة عادلة للملكية الفكرية" يف املرتب��ة االأخرة مبتو�سط  ج��اءت   –

ح�سابي )3.18( وانحراف معياري )0.99( بدرجة موافقة متو�سطة.
ولع��ل ه��ذا ي�س��ر اإىل اأهمي��ة اأن ت�سع��ى اجلامع��ة اإىل زي��ادة االإنفاق عل��ى البح��ث العلمي، ودع��م املجموعات 
البحثي��ة، وي�س��ر اأي�س��ا اإىل اأهمي��ة تخ�سي�س جائ��زة الأف�سل بحث علمي عل��ى م�ستوى اجلامع��ة، ودفع ر�سوم 
املج��ات العلمية، وتعيني فنيني وم�ساعدين يف جمال البحث العلمي، وزيادة مركز بحوث علوم املواد املتقدمة، 
ودع��م االخرتاع��ات واالبت��كارات، واعداد �سيا�سة عادلة للملكي��ة الفكرية، اإال اأن اأف��راد العينة يرون هناك 
بع���س التحديات تتمثل يف نق�س الدعم املقدم من خال دفع ر�سوم املجات العلمية، وتعيني فنيني وم�ساعدين 
يف جمال البحث العلمي، وزيادة مركز بحوث علوم املواد املتقدمة، حيث جاءت درجة موافقتهم عليها بدرجة 

متو�سطة )3.37(، و)3.33(، و)3.20(.
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جدول )12(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية باالآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي 
بجامعة امللك خالد املتعلقة باملجتمع اخلارجي

 الن�سبةالفقرةالرقم
املئوية

 املتو�سط
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 درجة
الرتتيباملوافقة

عقد �شراكات مع القطاع اخلا�ص يف دعم البحث 2
1كبرية72.63.630.83العلمي.

2كبرية72.63.631.07تعزيز اال�شتثمار الفكري خارج اجلامعة.1
3كبرية69.23.460.94الت�شجيل يف الت�شنيفات الدولية3

اال�شتفادة من معامل اجلامعات املحلية والعاملية 5
4كبرية683.400.96الإعداد البحوث العلمية.

5متو�شطة67.63.381.04زيادة برامج التعاون الدويل4
6متو�شطة67.43.371.08امل�شاركة يف امل�شاريع البحثية يف الوزارة.7
7متو�شطة66.43.320.97عمل املقارنات املرجعية يف جمال البحث العلمي.6

كبرية693.451.07االإجمايل

ياحظ من اجلدول )12( اأن االآليات املنا�سبة التي ميكن اأن ت�سهم يف جودة البحث العلمي بجامعة امللك خالد 
املتعلق��ة باملجتم��ع اخلارج��ي جاءت بدرجة )كب��رة( مبتو�سط ح�ساب��ي )3.45( وانحراف معي��اري )1.07(، 
وق��د تراوحت املتو�سط��ات احل�سابية لعبارات هذا املحور بني )3.63 – 3.32(، وهي متو�سطات تقع يف الفئتني 

الثالثة والرابعة من فئات املقيا�س اخلما�سي وهي )كبرة ومتو�سطة(.
ج��اءت العب��ارة رق��م )2( وه��ي: "عقد �سراكات م��ع القطاع اخلا���س يف دعم البحث العلم��ي" يف املرتبة   –

االأوىل مبتو�سط ح�سابي )3.63( وانحراف معياري )0.83( بدرجة موافقة كبرة.
ج��اءت العب��ارة رقم )1( وهي: "تعزيز اال�ستثمار الفكري خ��ارج اجلامعة " يف املرتبة الثانية مبتو�سط   –

ح�سابي )3.63( وانحراف معياري )1.07( بدرجة موافقة كبرة.
ج��اءت العب��ارة رقم )4( وهي: "الت�سجيل يف الت�سنيفات الدولي��ة" يف املرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي   –

)3.46( وانحراف معياري )0.94( بدرجة موافقة كبرة.
ج��اءت العب��ارة رق��م )6( وهي: "عمل املقارن��ات املرجعية يف جمال البحث العلم��ي" يف املرتبة االأخرة   –

مبتو�سط ح�سابي )3.32( وانحراف معياري )1.07( بدرجة موافقة متو�سطة.
ولع��ل ه��ذا يف�س��ر اأهمي��ة اأن ت�سع��ى اجلامعة لب��ذل املزيد من اجله��ود لتطوي��ر البحث العلمي م��ن خال عقد 
�س��راكات مع القط��اع اخلا�س يف دعم البحث العلمي، وتعزيز اال�ستثمار الفك��ري خارج اجلامعة، والت�سجيل يف 
الت�سنيف��ات الدولي��ة، ومع ذل��ك فاجلامعة بحاجة اإىل ت�ساف��ر كافة اجلهود لا�ستفادة م��ن معامل اجلامعات 
املحلي��ة والعاملي��ة الإعداد البحوث العلمي��ة، وزيادة برامج التعاون الدويل، وامل�سارك��ة يف امل�ساريع البحثية يف 

الوزارة، وعمل املقارنات املرجعية يف جمال البحث العلمي. 
ومم��ا �سب��ق يت�س��ح اأن نتائ��ج هذه الدرا�س��ة تتفق م��ع درا�سة قط��ب واخل��ويل )2011(، عل��ى )2013(، عزام 
)2014(، حميد )2015( ودرا�سة Moedا)2017( يف اأهمية عقد �سراكات مع القطاع اخلا�س يف دعم البحث 
العلم��ي، وتعزيز اال�ستثمار الفكري خارج اجلامع��ة، واال�ستفادة من معامل اجلامعات املحلية والعاملية الإعداد 
البح��وث العلمي��ة، وزيادة برامج التعاون الدويل، وزيادة االإنفاق على البح��ث العلمي، وتعزيز التبادل املعريف 

والبحثي بني خمتلف التخ�س�سات يف الكلية.
اإجاب��ة ال�س��وؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دالل��ة اإح�سائية بني متو�سطات ا�ستجاب��ات عينة البحث حول 
االآلي��ات املنا�سب��ة الت��ي ميك��ن اأن ت�سه��م يف ج��ودة البح��ث العلمي بجامع��ة امللك خال��د املتعلق��ة )ع�سو هيئة 

التدري�س – الق�سم والكلية – االإدارة اجلامعية – املجتمع اخلارجي( ُتعزى ملتغرات )الكلية، والتخ�س�س(؟
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الفروق وفقًا لنوع الكلية:
لاإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�سوؤال مت ح�س��اب متو�سط رتب ا�ستجاب��ات اأفراد عين��ة الدرا�سة على حم��اور اال�ستبانة 
واال�ستبان��ة ككل، ثم اختبار مان ويتني )Mann-Whitney( للعينات امل�ستقلة ملعرفة داللة الفروق وكانت 

النتائج كما يلي: 
جدول )13(: داللة الفرق بني متو�شطي رتب درجات اأفراد عينة الدرا�شة حول حماور اال�شتبانة واال�شتبانة ككل تبعا ملتغري 

Mann-Whitney نوع الكلية با�شتخدام اختبار

 متو�سطناملجموعاتاملحور
الرتب

 جمموع
 م�ستويUZالرتب

اال�ستنتاجالداللة

االآليات املنا�شبة التي 
ميكن اأن ت�شهم يف جودة 
البحث العلمي بجامعة 

امللك خالد املتعلقة 
بع�شو هيئة التدري�ص

375351.331750.553499.51.520.12كليات البنني
غري دالة 

عند م�شتوى 
)0.05(

306328.3100470.5كليات البنات

  681املجموع
االآليات املنا�شبة التي 

ميكن اأن ت�شهم يف جودة 
البحث العلمي بجامعة 

امللك خالد املتعلقة 
بالق�شم والكلية

375340.6127730.0572300.0570.95كليات البنني
غري دالة 

عند م�شتوى 
)0.05(

306341.5104491.0كليات البنات

  681املجموع
االآليات املنا�شبة التي 

ميكن اأن ت�شهم يف جودة 
البحث العلمي بجامعة 

امللك خالد املتعلقة 
باالإدارة اجلامعية

375353.5132561.0526891.840.06كليات البنني
غري دالة 

عند م�شتوى 
)0.05(

306325.799660.0كليات البنات

  681املجموع
االآليات املنا�شبة التي 

ميكن اأن ت�شهم يف جودة 
البحث العلمي بجامعة 

امللك خالد املتعلقة 
باملجتمع اخلارجي

375343.0128614.556635.50.290.77كليات البنني
غري دالة 

عند م�شتوى 
)0.05(

306339103607كليات البنات

  681املجموع

اال�ستبانة ككل
غري دالة 375341127926573240.020.98كليات البنني

عند م�شتوى 
)0.05(

306340.8104295.0كليات البنات
  681املجموع

يت�س��ح م��ن اجل��دول )13( عدم وج��ود فرق دال اإح�سائي��ًا يف حم��اور اال�ستبانة، واال�ستبان��ة ككل حيث بلغت 
 قيم��ة "Z " عل��ى الرتتي��ب )1.52 – 0.057 – 1.84 – 0.29 – 0.02(، وبل��غ م�ست��وى الدالل��ة عل��ى الرتتيب

 )0.12 – 0.95 – 0.06 – 0.77 – 0.98( وهي غر دالة عند م�ستوى )0.05(.
اأي اأن متغر نوع الكلية لي�س له تاأثر على درجة اإدراك عينة الدرا�سة الأهمية االآليات املنا�سبة التي ميكن اأن 
ت�سه��م يف جودة البح��ث العلمي بجامعة امللك خالد، حيث اإن جميع اأع�س��اء هيئة التدري�س باختاف كلياتهم 
يحتاج��ون اإىل البح��ث ع��ن املعلوم��ات من خمتل��ف قنواتها وبالت��ايل يلم�س��ون الواقع واخلدم��ات املقدمة لهم 

وامل�سكات التي تواجههم اأثناء عملية البحث مما جعل لديهم وعيا تاما الأهمية جودة البحث العلمي.
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الفروق وفقًا للتخ�س�س:
للتع��رف على الفروق بني ا�ستجابات عينة الدرا�س��ة وفقًا ملتغر التخ�س�س مت اختبار داللة الفروق بني اأفراد 
عين��ة الدرا�س��ة وذلك لكل حمور م��ن حماور اال�ستبان��ة واال�ستبانة ككل با�ستخدام اختب��ار كرو�سكال والي�س 
)Kruskal-Wallis H Test( الابارامرتي، وعن طريق برنامج التحليل االإح�سائي SPSS مت احل�سول على 

النتائج املو�سحة يف اجلدول )14(.
جدول )14(: نتائج اختبار Kruskal-Wallis H Test ملحاور اال�شتبانة واال�شتبانة ككل تبعاً ملتغري التخ�ش�ص

 م�سدراملحور
 متو�سطالعددالتباين

الرتب
 قيمة

االحتمال
 م�ستوى
الداللة

االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة 
امللك خالد املتعلقة بع�شو هيئة التدري�ص.

481335.51.370.50نظري
134351.9علمي
66359.3�شحي

االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة 
امللك خالد املتعلقة بالق�شم والكلية.

481341.50.900.64نظري
134330.6علمي
66358.5�شحي

االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة 
امللك خالد املتعلقة باالإدارة اجلامعية.

481334.71.720.42نظري
134354.7علمي
66359.2�شحي

االآليات املنا�شبة التي ميكن اأن ت�شهم يف جودة البحث العلمي بجامعة 
امللك خالد املتعلقة باملجتمع اخلارجي.

481332.05.320.07نظري
134349.5علمي
66389.6�شحي

اال�ستبانة ككل
481334.22.260.32نظري
134352.4علمي
66367.8�شحي

اإح�سائي��ًا يع��زى ملتغ��ر التخ�س���س يف درج��ة موافق��ة  يت�س��ح م��ن اجل��دول )14( ع��دم وج��ود ف��رق دال 
 اأف��راد العين��ة عل��ى حم��اور اال�ستبان��ة واال�ستبان��ة ككل، حي��ث بلغ��ت القيم��ة االحتمالي��ة عل��ى الرتتي��ب 
)1.37 – 0.90 – 1.72 – 2.32 – 2.26(، وبلغ م�ستوى الداللة على الرتتيب )0.50 – 0.64 – 0.42 – 0.07 

– 0.32(، وهي قيم غر دالة عند م�ستوى )0.05(.
اأي اأن متغ��ر التخ�س���س لي�س له تاأث��ر على درجة اإدراك عينة الدرا�سة الأهمي��ة االآليات املنا�سبة التي ميكن 
اأن ت�سه��م يف ج��ودة البح��ث العلم��ي بجامع��ة امللك خال��د، حيث اإن جمي��ع اأع�س��اء هيئة التدري���س باختاف 
تخ�س�ساته��م يحتاج��ون اإىل ج��ودة البح��ث، واخلدمات املقدم��ة لهم وامل�س��كات التي تواجهه��م اأثناء عملية 

البحث.
وعل��ى ه��ذا تتفق نتائج الدرا�سة احلالية م��ع نتائج درا�س��ة .Cáceres et alا)2011(، عزام )2014( ب�سمة 
)2015(، ودرا�س��ة قط��ب واخلويل )2011( يف �س��رورة توفر االآليات املنا�سبة التي ميك��ن اأن ت�سهم يف جودة 

البحث العلمي بجامعة امللك خالد. 
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نتائج الدراسة: 
ميكن تلخي�س ما تو�سلت اإليه الدرا�سة يف اال�ستنتاجات التالية:

اأن االآلي��ات املنا�سب��ة الت��ي ميك��ن اأن ت�سه��م يف جودة البح��ث العلمي بجامع��ة امللك خالد ج��اءت بدرجة   .1
)كبرة( مبتو�سط ح�سابي )3.46(.

اأن االآلي��ات املنا�سب��ة الت��ي ميكن اأن ت�سه��م يف جودة البحث العلم��ي بجامعة امللك خال��د املتعلقة بالق�سم   .2
والكلية جاءت بدرجة )كبرة( مبتو�سط ح�سابي )3.46(.

اأن االآلي��ات املنا�سب��ة التي ميك��ن اأن ت�سهم يف جودة البح��ث العلمي بجامعة امللك خال��د املتعلقة باالإدارة   .3
اجلامعية جاءت بدرجة )متو�سطة( مبتو�سط ح�سابي )3.37(.

اأن االآلي��ات املنا�سب��ة الت��ي ميكن اأن ت�سهم يف ج��ودة البحث العلمي بجامعة امللك خال��د املتعلقة باملجتمع   .4
اخلارجي جاءت بدرجة )كبرة( مبتو�سط ح�سابي )3.45(.

عدم وجود فرق دال اإح�سائيًا يف حماور اال�ستبانة حول )نوع الكلية-التخ�س�س(.  .5

االستنتاجات: 
يف �س��وء م��ا تو�سلت اإلي��ه الدرا�سة م��ن نتائج تقدم الدرا�س��ة بع�س اال�ستنتاج��ات التي تتن��اول بع�س جوانب 

الق�سور وال�سعف يف بع�س املجاالت اخلا�سة بالبحث العلمي من حيث:
قلة عقد ال�سراكات مع القطاع اخلا�س يف دعم البحث العلمي.  .1

الق�سور يف برامج دعم اال�ستثمار الفكري خارج اجلامعة.  .2
قلة برامج التعاون الدويل.  .3

الق�سور يف التعاقد مع خرباء يف جمال البحث العلمي لكل برنامج وتخ�س�س.  .4
قلة برامج التبادل املعريف والبحثي بني خمتلف التخ�س�سات يف الكلية.  .5

كرثة االأعباء االإدارية واللجان لع�سو هيئة التدري�س.  .6
نق�س الدعم املقدم لاأع�ساء من خال التخفيف من اإجراءات امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات.  .7

�سعف برامج ت�سويق البحث العلمي من خال ا�ستخدام التقنية احلديثة.  .8
ق�سور الدعم املادي واملايل لتلبية متطلبات البحث العلمي.  .9

10.الق�سور يف ربط البحث العلمي باحتياجات املجتمع.

التوصيات: 
يف �س��وء نتائج الدرا�سة وا�ستنتاجاتها تقدم الدرا�س��ة بع�س التو�سيات التي قد توؤدي اإىل املزيد من االهتمام 

باحلث العلمي ودعمه وتطويره ليتوافق مع املعاير واملوؤ�سرات العاملية جلودة البحث العلمي وهي كما يلي:
عقد �سراكات مع القطاع اخلا�س يف دعم البحث العلمي.  .1

تعزيز اال�ستثمار الفكري خارج اجلامعة.  .2
زيادة برامج التعاون الدويل.  .3

التعاقد مع خرباء يف جمال البحث العلمي لكل برنامج وتخ�س�س.  .4
تعزيز التبادل املعريف والبحثي بني خمتلف التخ�س�سات يف الكلية.  .5

التخفيف من االأعباء االإدارية واللجان لع�سو هيئة التدري�س.  .6
ت�سهيل اإجراءات امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات.  .7

ت�سويق البحث العلمي من خال ا�ستخدام التقنية احلديثة.  .8
الدعم املادي واملايل لتلبية متطلبات البحث العلمي.  .9

10. اإعداد �سيا�سة عادلة للملكية الفكرية ت�سمن حقوق الباحثني واملفكرين واملخرتعني.
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11. ربط البحث العلمي باحتياجات املجتمع.
12. حت�سني قدرات الباحثني من خال التدريب واملمار�سة والدعم املايل واملعنوي بغر�س حت�سني خمرجات 

وجودة البحث العلمي ورفع مردوده.
المراجع:

اآل م��داوي، عبر )2014(. البحث العلمي يف اجلامع��ات ال�سعودية التحديات، والتوجهات امل�ستقبلية، ورقة 
عم��ل مقدم��ة للموؤمت��ر ال��دويل الثالث ح��ول تكامل خمرج��ات التعلي��م يف �س��وق العمل يف القط��اع العام 

واخلا�س )629-620(، 28 اأبريل – 1 مايو، جامعة البلقاء التطبيقية، االأردن.
جامعة امللك خالد )1440ه�(. تقارير عمادة البحث العلمي. عمادة البحث العلمي، الريا�س، ال�سعودية.

.14 - جليلي، ريا�س )2010(. موؤ�سرات النظم التعليمية. ج�سر التنمية، 9)96(، 2 
اجلهن��ي، هن��د بن��ت عبداهلل )فرباي��ر 16، 2017(. ج��ودة البحث العلم��ي، ا�سرتجع من موق��ع االأكادمييون 

 https://bit.ly/2MwzMED :ال�سعوديون
حل���س، داود )2009(. االإنف��اق عل��ى البح��ث العلم��ي ودوره يف ج��ودة نوعي��ة االإنت��اج العلم��ي يف اجلامعات 
الفل�سطيني��ة، املوؤمت��ر الرتب��وي الثالث ح��ول دور التعليم الع��ايل يف التنمية ال�سامل��ة، 18 - 19 نوفمرب، 

كلية الرتبية، جامعة االأزهر، غزة، فل�سطني.
حمي��د، ب��و زيدة )2015(. البحث العلمي والتطوير يف الدول العربية اإىل اأين؟، ورقة عمل مقدمة للموؤمتر 

- 16 يونيو، كواالملبور، ماليزيا.  الدويل الثاين "تطوير البحث العلمي يف التعليم العايل، 13 
اخل�س��اري، من�س��ور )2016( تاأثر التكنولوجيا الرقمية على جودة البح��ث العلمي، املوؤمتر الدويل احلادي 
ع�س��ر ح��ول التعل��م يف ع�سر التكنولوجيا الرقمي��ة، 22 - 24 اأبريل، مركز جي��ل البحث العلمي وجامعة 

تيبازة، طرابل�س.
رحيل، حم�مد، وال�سيخي، ب�سمة )2015(. البحوث العلمية بني اجلودة والتميز، ورقة عمل مقدمة للموؤمتر 

- 16، كواالملبور، ماليزيا الدويل الثاين تطوير البحث العلمي يف التعليم العايل، 13 
الزه��ري، ط��ال ناظ��م )2018( موؤ�س��رات قيا���س ج��ودة االإنتاجي��ة العلمية للعلم��اء والباحث��ني: درا�سة 

تقييمية، املجلة العراقية لتكنولوجيا املعلومات، 8)3(، 72-85.
�ساب��ي، حمم��د )2019( البح��ث العلمي يف اجلزائر بني �سم��ان اجلودة وتثمني النتائج، جمل��ة رماح للبحوث 

.341 - والدرا�سات، )31(، 335 
ال�سا�س، عمر )2015(. معوقات البحث العلمي يف العامل العربي. ورقة عمل مقدمة للموؤمتر الدويل الثاين 

- 16 يونيو، كواالملبور، ماليزيا. حول تطوير البحث العلمي يف التعليم العايل، 13 
ال�ساوي، يا�سر حممد حممد )2017(. متطلبات اجلودة ال�ساملة للبحث العلمي من منظور التقومي االأكادميي 
للجامع��ات ال�سعودية �سمن روؤية 2030. 9 مايو، ن��دوة بعنوان التقومي يف التعليم اجلامعي ... مرتكزات 

وتطلعات، كلية الرتبية، جامعة اجلوف.
ال�سق��ر، عب��داهلل )2012(. واق��ع البحث العلمي يف اجلامع��ات ال�سعودية ومقرتح��ات للتطوير، جملة كلية 

.173 - الرتبية بال�سوي�س، 5)1(، 154 
عرو���س، �سال��ح )2010(. واق��ع البح��ث العلم��ي باجلامع��ات العربي��ة ومعاي��ر جودت��ه، مق��دم اإىل موؤمت��ر 
اجلامع��ات العربية ح��ول التحديات واالآفاق، 9 - 11 يناير، املنظمة العربي��ة للتنمية االإدارية، جامعة 

الدول العربية، �سرم ال�سيخ.
ع��زام، زكري��ا )2014(. دور موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل يف تطوي��ر جودة خمرج��ات اخلدم��ات التعليمية يف 

.160 - اجلامعات االأردنية، املجلة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم اجلامعي، 7)17(، 141 
عط��وي، ج��ودت )2005(. اأ�سالي��ب البح��ث العلم��ي: )مفاهيم��ه – اأدواته – طرق��ه االإح�سائي��ة(، عمان، 

االأردن: دار الثقافة للن�سر والتوزيع.
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عل��ي، يون���س )2013(. دور البحث العلم��ي والدرا�سات العلي��ا يف اجلامعات الفل�سطيني��ة يف حتقيق التنمية 
امل�ستدامة )ر�سالة ماج�ستر غر من�سورة(، اجلامعة االإ�سامية، غزة، فل�سطني.

قط��ب، �سعود، واخلويل، عليوي )2011(. البحث العلم��ي باجلامعات ال�سعودية: الواقع واملعوقات واحللول، 
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