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Abstract 

This study aims to assess the perception of the teaching staff of Holly Quran and 

Islamic Sciences University about the importance of scientific research quality 

criteria. Descriptive analytic method and questionnaire were used for collecting data 

from the aimed sample (Faulty of Education teaching staff). Most important results 

are: Degree of perception of research objectives and content is (high); degree of 

perception of researcher skills and abilities is (above average); degree of perception 

of research culture is (high); degree of perception of research policies is (high); 

degree of perception of insurance quality criteria is (above average). No statistical 

differences at (0.05) stander is found due to these variables: specialization; 

experience; academic degree and sex. The study present recommendations, most 

important are: University should more widespread research quality criteria 

knowledge; University  should encourage teaching staff to participate and co-operate 

with colleagues abroad in research projects; University research centers and High 

studies Faculty should insist on quality criteria insurance so as to reach academic 

accreditation . 

Keywords: perception ,criteria ,quality, scientific research 

 

 

A R T I C L E  I N F O 

Article history: 

Received  20/09/2018 

Received in revised form 

25/09/2018 
Accepted 21/12/2018 

Available online 15/1/2019 

Keywords:  perception ,criteria 
,quality, scientific research 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

 

 

3 
 

 ملخص :

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس جبامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية ألمهية معايري 

جودة البحث العلمي. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة جلمع املعلومات من عينة البحث 

ألمهية  راسة إىل نتائج أمهها: أن درجة إدراك عينة البحثأعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية. توصلت الد –القصدية 

معايري جودة أهداف ومضمون البحث )كبرية(، ودرجة إدراك أمهية معايري جودة مهارات الباحث )فوق الوسط(، 

حثية بودرجة إدراك أمهية معايري جودة البيئة البحثية )فوق الوسط(، ودرجة إدراك أمهية معايري جودة سياسات اجلامعة ال

)كبرية(، ودرجة إدراك أمهية معايري ضمان جودة البحث العلمي )فوق الوسط(. وال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

( تُعزى ملتغريات التخصص، اخلربة، الدرجة العلمية والنوع. على ضوء النتائج قدمت الدراسة 0.05عند مستوى )

 توصيات أمهها: 

 حث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس.توسيع نشر ثقافة معايري جودة الب -

أن هتيئ اجلامعة ومراكزها البحثية ألعضاء هيئة التدريس فرص املشاركة والتعاون مع الباحثني دوليًا يف إجراء  -

 البحث حلل املشاكل املعاصرة.

لعلمي للحصول ا أن هتتم اجلامعة ومراكزها البحثية وكلية الدراسات العليا باإللزام مبعايري ضمان جودة البحث -

 على االعتماد األكادميي.

 قدمت الدراسة مقرتحات لبحوث مستقبلية ذات صلة.

 الكلمات املفتاحية :ادراك ،معايري ،جودة ،البحث العلمي
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 أواًل: اإلطار العام للدراسة
 

 :مقدمة

لتنمية املسااتدامة يف ودافعاً لللبحث العلمي أمهية كبرية لدى دول العامل املتقدمة علمياً وتكنولوجياً واقتصااادياً،  

جمتمعاهتا لقدراته على حل مشااكالهتا االقتصااادية والصااحية والرتبوية واالجتماعية وفع أسااس علمية صااحيحة  ا جعل 

 هذا العصر عصر ثورة املعلومات واالنفجار املعريف.

ها الوظيفيني فاعاًل يف دوريألمهية البحث العلمي هذه أصبح من األدوار الوظيفية األساسية للجامعات ومؤثراً  

األخريني: التدريس وخدمة اجملتمع وحل مشااااااااااااكله على املدى القريو والبعيد. وهتتم اجلامعات بتاوير البحث العلمي 

وتوفري مدخالته، وصااااارت اجلامعة املؤسااااسااااة األوىل ال  يوكل إليها إجراء األااث يف عتلة جماالت املعرفة. وارتبات 

ي يف اجلامعات مبؤساااساااات اإلنتاا لالعااارتاك معاً يف أنشااااة البحث العلمي لتحقيع جودة اإلنتاا مراكز البحث العلم

 ورفع مستواه يف جوانبه املتباينة.

من هذا املنالع تفاعلت اجلامعات مع مفهوم اجلودة الشاااااااملة الذ  هيمن على اإلدارة واالقتصاااااااد يف العقود  

تمعات ( ألجل حتقيع جودة التعليم اجلامعي وعرجاته إسهاماً يف هنضة اجملالسابقة فتبلور مفهوم )جودة البحث العلمي

وتاوير احلياة فيها. وتبنت اجلامعات )معايري جودة البحث العلمي( وصااااااوالً لضاااااامان اجلودة واحلصااااااول على االعتماد 

 األكادميي حملياً ودولياً.

ي وسط و نشر ثقافة جودة البحث العلمفاحلصول على االعتماد األكادميي فيما خيص البحث العلمي يتال 

أعضااااااااااااااء هيئة التدريس باجلامعة إلدراك أمهية معايريها ومن اة اإلفادة فيها يف رفع مساااااااااااااتوى إنتاجهم البحثي العلمي 

واخلروا من نااق الرتكيز على حفظ املعرفة ونشاااااااااااااارها إىل رحاة أوسااااااااااااااع واملشاااااااااااااااركة عرب البحث العلمي يف التاوير 
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اعي والرتبو ، كما أن إدراك أعضااااااااااء هيئة التدريس ألمهية معايري جودة البحث العلمي ينعكس االقتصااااااااااد  واالجتم

على أهلية وقدرات عرجات اجلامعات البحثية على مسااااااااتوى البكالوريوت واملاجسااااااااتري والدكتوراه وبالتا  مشاااااااااركتهم 

 وإجنازهم الفاعل يف تاوير جمتمعاهتم وتنميتها.

 :مشكلة الدراسة

، ورغم (1)د  اجلامعات يف السااااااااااااااودان خالل العقود الثالثة األخرية وااوزت األربعني جامعةتضااااااااااااااااعة عد 

إجيابيات هذا التوسااااع يف التعليم اجلامعي إال أنه ترتو عليه ضااااعة يف عرجات التعليم العا  بساااابو ضااااعة التمويل 

اف التعليم اء التدريسي والبحثي وحتقيع أهدوهجرة اخلربات التدريسية املتمكنة وإحالل اجلدد مكاهنا،  ا أثر على األد

العااا . وتاا ثرت جودة البحااث العلمي كثرياً بااذلاار لعاادم توفر البيئااة البحثيااة املتكاااملااة، وانعكس ذلاار على مهااارات 

وقدرات أعضاااااااء هيئة التدريس والباحثني يف املراكز البحثية املتخصااااااصااااااة يف اجلامعة وقلي عدد البحوث العلمية املتميزة  

بتكرة ال  تنتج املعرفة األصيلة وتسهم يف التاوير وحل مشكالت اجملتمع وتركيز االهتمام البحثي على احلصول على امل

مل  التدريس واحلصاااول على درج  املاجساااتري والدكتوراه لاالة الدراساااات العليا وال  الرتقيات بالنسااابة ألعضااااء هيئة

أن من أهم ما يسهم يف االلتزام مبعايري جودة  (2)ها(1431ذكر )اجلندان تراع فيها متاماً معايري جودة البحث العلمي. 

البحث العلمي )مدى انتشاااااااااااااااار ثقافة جودة البحث العلمي لدى الباحثني يف اجلامعة(. ترى الباحثة أن غياة هذه 

وثهم، وعليه فإن الثقافة أو عدم إدراكها متاماً يؤد  إىل ضاااااعة يف تابيقها لدى أعضااااااء هيئة التدريس باجلامعة يف ا

                                                           
 http://commons.wikemedia.orgم 29/1/2017( بتاريخ  1)
السففةودي ، هـففففففففف(، مةايير جودل البد  الةالمت، عت اتجتماي التنسففيعت ال امب لةمدال البد  الةالمت بالجامةا  1431( الجندان، يوسففب بن مدمد ) 2)

 جامة  المالك عيصل، الممالك  الةربي  السةودي .
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مشااكلة هذه الدراسااة تتبلور يف اإلجابة على سااؤائا الرئيس: ما مدى إدراك أعضاااء هيئة التدريس جبامعة القرآن الكرمي 

 والعلوم اإلسالمية ألمهية معايري جودة البحث العلمي؟ تابيقاً على أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية باجلامعة.

 
 :أهمية الدراسة

الدراساااااااة يف نشااااااار ثقافة جودة البحث العلمي لدى أعضااااااااء هيئة التدريس باجلامعة واملراكز البحثية تساااااااهم هذه  -1

 التابعة ئا.

يفيد من هذه الدراساااااااااااااة أعضااااااااااااااء هيئة التدريس بتعميع إدراكهم ألمهية معايري جودة البحث العلمي  ا يدفعهم  -2

 إلجناز أااث متميزة.

لإليفاء مبتالبات معايري جودة البحث العلمي كضااااارورة وذنية ذات مردود قد تساااااهم الدراساااااة يف دفع اجلامعات  -3

 تنمو  ملموت.

الدراساااااااااة حماولة للتعرية ب مهية ضااااااااامان جودة البحوث العلمية ليساااااااااهم تابيقها واإليفاء  ا يف احلصاااااااااول على  -4

 االعتماد األكادميي حملياً ودولياً.

عنية التدريس بكلية الرتبية باجلامعة كعينة من األعضاااااااء مقد تفيد هذه الدراسااااااة على وجه التحديد أعضاااااااء هيئة  -5

 بإعداد املعلمني الذين بدورهم يسهمون يف إعداد ذالة متميزين يف التخصصات اجلامعية املختلفة.

 هتدف إىل حتقيع التا : :أهداف الدراسة

 لعلمي.التعرف على مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ألمهية معايري جودة البحث ا -1

 نشر ثقافة معايري جودة البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ليتيسر ئم اإليفاء  ا. -2



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

 

 

7 
 

الكشاااة عن أثر متغريات التخصاااص واخلربة والدرجة العلمية والنوع يف إدراك أعضااااء هيئة التدريس ألمهية معايري  -3

 جودة البحث العلمي.

لرئيس: ما مدى إدراك أعضااء هيئة التدريس جبامعة القرآن الكرمي والعلوم من ساؤال مشاكلة الدراساة ا :أسئلة الدراسة

 اإلسالمية ألمهية معايري جودة البحث العلمي؟ تتفرع األسئلة التالية:

 ما مدى إدراك العينة املبحوثة ألمهية معايري جودة أهداف ومضمون البحث العلمي؟ -1

 حمور مهارات وقدرات الباحث؟ ما مدى إدراك العينة املبحوثة ألمهية معايري جودة -2

 ما مدى إدراك العينة املبحوثة ألمهية معايري جودة حمور البيئة البحثية؟ -3

 ما مدى إدراك العينة املبحوثة ألمهية معايري جودة حمور سياسات اجلامعة واملراكز البحثية؟ -4

 ما مدى إدراك العينة املبحوثة ألمهية معايري جودة حمور ضمان اجلودة؟ -5

 اور اخلمسة أكثر أمهية من وجهة نظر أعضاء العينة املبحوثة؟أ  احمل -6

هااال توجاااد فروق دالاااة إحصاااااااااااااااااائياااًا إلدراك العيناااة املبحوثاااة ألمهياااة معاااايري جودة البحاااث العلمي تعزى ملتغريات  -7

 التخصص، اخلربة، الدرجة العلمية والنوع؟

 : فروض الدراسة

يف إدراك العينة املبحوثة ألمهية معايري جودة البحث ( 0.05ذات داللة إحصاااااائية عند مساااااتوى ) فروقال توجد  -1

 العلمي تُعزى ملتغري التخصص.

( يف إدراك العينة املبحوثة ألمهية معايري جودة البحث 0.05ذات داللة إحصاااااائية عند مساااااتوى ) فروقال توجد  -2

 العلمي تُعزى للخربة.



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

 

 

8 
 

عينة املبحوثة ألمهية معايري جودة البحث ( يف إدراك ال0.05ذات داللة إحصاااااائية عند مساااااتوى ) فروقال توجد  -3

 العلمي تُعزى ملتغري الدرجة العلمية.

( يف إدراك أعضاااااء العينة املبحوثة ألمهية معايري جودة 0.05ذات داللة إحصااااائية عند مسااااتوى ) فروقال توجد  -4

 البحث العلمي تُعزى للنوع.

  :حدود الدراسة

تقتصاااااااار على معرفة مدى إدراك أعضاااااااااء هيئة التدريس جبامعة القرآن الكرمي ألمهية  :احلدود املوضااااااااوعية ئذه الدراسااااااااة

 معايري جودة البحث العلمي تابيقاً على كلية الرتبية باجلامعة.

 احلدود املكانية: كلية الرتبية جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية يف مركزها الرئيس ب مدرمان.

 م.2017 – 2016اسية احلدود الزمانية: العام الدر 

 :مصطلحات الدراسة اإلجرائية

لغًة ما يتخذ أساساً للمقارنة والتقدير، واصاالحاً: تلر النصوص املعربة عن املستوى النوعي الذ  جيو أن  المعيار:

 يكون ماثاًل بوضوح يف مجيع اجلوانو األساسية املكونة لشيء ما آو برنامج ما.

ا ذه الدراسااااااااة املسااااااااتويات احملددة لدرجة اجلودة املالوبة والكافية للبحث العلمي. وفع تدر وإجرائياً: املعايري تعين يف ه

 لكرت اخلماسي.

 لغًة الشيء اجليد، أو درجة تفوق حيققها عخص ما أو عيء ما. جودة:

 واصاالحاً: درجة عالية من النوعية، أو القيمة تُعىن مبتالبات رضا العميل بتكلفة مقبولة.

 ين إتقان البحث العلمي من مجيع جوانبه مبا يفي متالبات االعتماد احمللي أو الدو .وإجرائياً تع
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العماال املنظم الااذ  يبحااث عن العالقااات املتبااادلااة بني الظواهر واألحااداث واملتغريات املختلفااة من  البحــث العلمي:

 لمسها الباحث..خالل جهود منهجية توصل إىل معارف جديدة والت كد من صحتها حلل املشكلة ال  ت

األنشاااااااااااااااة املخاط ئا مبنهجية لتنفيذها يف إذار منظومة اجلودة وال  ميكن الربهنة أهنا توفر الثقة  ضـــــــــــمان الجودة:

بالنفس وباملنتج أو اخلدمة ال  تفي مبتالبات اجلودة. وإجرائياً ضاااامان جودة البحث العلمي هي اإليفاء بالسااااياسااااات 

 توفر الثقة بالبحث العلمي ضمن منظومة اجلودة. واألنشاة البحثية العلمية ال 

إحدى اجلامعات احلكومية الساااااااااااااودانية يف مدينة أم درمان، وئا أفرع يف  جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلســــــــــالمية:

 معظم واليات السودان عدد كلياهتا اثىن عشر كلية. 

مية مركزها الرئيس ب مدرمان، و ا عشااااااارة أقساااااااام علإحدى كليات جامعة القرآن الكرمي االثىن عشااااااار يف  كلية التربية:

  ختصصية إىل جانو األقسام املهنية الرتبوية.

 :ثانياً: اإلطار النظري للدراسة

 :مفهوم البحث العلمي -1

يعكس البحث العلمي مسااااتوى التاور والنهضااااة يف أ  جمتمع من اجملتمعات، إذ ينتج البحث العلمي أفكاراً  

اكتشاااااااافات وعرتعات وتاويراً يف املنتجات تؤد  إىل التنمية يف اجملال االقتصااااااااد  واالجتماعي ومعارف علمية حتقع 

 والبيئي.

والبحااث العلمي عماال منظم يبحااث عن العالقااات املتبااادلااة بني الظواهر واألحااداث واملتغريات املختلفااة من  

 ف إىل تقصاااااااي احلقائع بشااااااا نخالل جهد وفكر علمي ذا ذبيعة منهجية، يقوم به عاااااااخص يسااااااامى )الباحث( وهد

مساا لة أو )مشااكلة( حمددة تساامى )موضااوع البحث( وصااوالً إىل حلول مالئمة للمشااكلة ونتائج صاااحلة للتعميم على 
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( أن البحث العلمي )يهدف إىل اكتشااف معارف 2011املشااكل املماثلة، ويسامى )نتائج البحث(، أعاار  )حممد، 

ت، وكذا ت بني احلقائع واملتغريات املختلفة ال  هتم اإلنساان يف عاا اجملاالجديدة والت كد من صاحتها وحتليل العالقا

إجياد حلول للمشااااااااكالت ال  تواجهه واكتشاااااااااف احلقائع من خالل حتليل املعلومة الدقيقة والشااااااااواهد املتاحة واألدلة 

نظمة وليس هداف باريقة مواحلقائع يف إذار قوانني عامة ئا مناهجها الواضااااااحة، فالبحث العلمي وساااااايلة لتحقيع األ

 (3)غاية يف حد ذاته(.

 :الجودة الشاملة وجودة البحث العلمي -2

تبلور مفهوم اجلودة واجلودة الشاملة ألول مرة يف أداء األعمال اإلدارية خالل القرن السابع لتعرب عن مستوى  

ميع صاااااااااااااابح مفهوم اجلودة يعين الوفاء جبرفيع يف اإلجناز يصااااااااااااااال حد االمتياز أو درجة عالية من النوعية أو القيمة. وأ

 املتالبات املتفع عليها إلرضاء العميل مع تكلفة اقتصادية مقبولة.

اجلدير بالذكر أن مفهوم اجلودة الشااملة أصايل يف اإلساالم ويعين األداء على الوجه األكمل، قال تعاىل: نإان ا  

لُ  َا لاَنباْ ُن َعَماًل:  الكهة: َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرضا زايَنًة ئ  [، وقوله تعاىل: نال ذا  َخَلَع اْلَمْوَت َواحْلََياَة 7َوُهْم أَياُُّهْم َأْحسااااااااَ

ُن َعَماًل َوُهَو اْلَعزايُز اْلَغُفوُر:  امللر:  ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحسااااااااَ [، وقوله صاااااااالى اس عليه وساااااااالم: ))إن اس حيو إذا عمل 2لاَيباْ

. وهنالر كثري من األلفاظ القرآنية وما ورد على لسان الرسول صلى اس عليه وسلم ياابع (4)أحدكم عماًل أن يتقنه((

 وانتقل مفهوم اجلودة الشااااملة من األداء يف (5)معىن اجلودة منها: اإلحساااان، اإلتقان، التساااديد، الساااداد واالكتمال(.

                                                           
 (، أُسب البد  الةالمت، الرياض، دار النشر الدولت.2011( مدمد، مدمد دسين ) 3)
 ( أ رجه أبو يةالى والطبرانت وصدده األلبانت. 4)
 الةالت، ي أ، الجامة  اإلسالمي ، غزل.(. مفهوم الجودل ومعوماتها عت اإلسالم، الجودل عت التةاليم 2004( الصوعت، دمدان ) 5)
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يااة من حيااث أهاادافااه ومضاااااااااااااامونااه والبيئااة البحثاإلدارة إىل اإلجنااازات العلميااة ومنهااا البحااث العلمي يف مجيع جوانبااه 

 والسياسات املوجه له وكذلر قدرات الباحث وضمان جودة البحث العلمي.

 :االعتماد األكاديمي وجودة البحث العلمي في الجامعات -3

للبحث العلمي يف اجلامعات ومؤساااااااساااااااات التعليم العا  دور وظيفي مهم، وهو مالو أسااااااااساااااااي للتميز يف  

املختلفة ومعيار لتقييم اجلامعة ومنحها املكانة املناساابة بني مؤسااسااات التعليم العا  املوازية. كما للبحث التخصااصااات 

العلمي يف اجلامعات أثٌر كبري على دوريها الوظيفيني اآلخرين: التدريس وخدمة اجملتمع وحل مشااااااااااااااااكله، لذلر هتتم 

التقدم  البحث العلمي يف اجلامعات يوكل إليها مواكبة اجلامعات بتاوير البحث العلمي وتوفري مدخالته. ومؤسااااسااااات

العلمي يف مجيع التخصصات و)إجراء البحوث األساسية واإلجرائية والتابيقية حلل مشكالت اجملتمع عن ذريع القيام 

 (6)باملشاريع العلمية ودراسة الثروات الابيعية للبالد واالهتمام بالزراعة واآلداة والتاريخ والثروات(.

هد العامل يف العقود األخرية توساااااااعاً يف التعليم اجلامعي ومؤساااااااسااااااااته وبراجمه  ا اساااااااتدعى تقييم اجلامعات عااااااا 

وبراجمها والبحث العلمي فيها للت كد والتحقع من جودة ونوعية التعليم الذ  تقدمه بكل مكوناته من خالل أسااااالوة 

تمر للجامعات. ووردت تعريفات متعددة لالعتماد )االعتماد األكادميي( الذ  يعمل على التحسااااااااااااني والتاوير املساااااااااااا

( أنه )مصاااااااااالح يعين اإلجازة أو اإلقرار أو املوافقة على عااااااااايء من Young: 1989األكادميي من ذلر أعاااااااااار )

األعاااااياء أو لفرد للتدريس أو ملؤساااااساااااة تعليمية للقيام بنشااااااذات تعليمية بعد أن توفرت ئا الشااااارو  واملعايري الواجو 

. )ويعترب االعتماد األكادميي حافزاً للتقومي الذايت وحتسااااااااااااااني نظام (7)ني من خالله نقا  القوة والضااااااااااااااعة(توافرها ويتب

                                                           
(، معوما  البد  الةالمت عت جامة  العدب المفتود  ودور الجامة  عت تطويره، بد  معدم 2005( الجرجاوي، زياد عالت ودماد، شفففففففريب عالت  ) 6)

 لندول واقع البد  الةالمت وآعاق تطويره عت جامة  العدب المفتود /عالسطين.
(7  )144., -April 1989, pp, 132-Kemeth Young, New Pressure on Accreditation, Journal of Higher Education, March 
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املؤساساة وبراجمها وتابيع معايري هيئات االعتماد املقبولة من مؤساساات التعليم العا  بصافة عامة  ا يسااعد على منع 

م ملثل هذا مج املعتمد استجابًة الهتمام عامة املواذنني وتقديرهالتجاوزات اخلارجية ال  تضر مبستوى املؤسسة أو الربنا

. عليه فاالعتماد األكادميي يهدف إىل ضاااااااااااااامان التميز واجلودة والرتكيز على قوة وجودة البحث العلمي (8)االعتماد(

العلمي  ثواإلنتاا العلمي ألعضااااااااااااااااء هيئة التدريس يف اجلامعة. لذلر اهتمت اجلامعات بتابيع معايري جودة البح

املتفع عليه يف أهداف البحث العلمي ومضااامونه، وتاري البيئة البحثية يف املراكز البحثية والكليات، وكذا يف ساااياسااااهتا 

املوجهة للبحث العلمي واألنظمة واألدوات واإلجراءات... وكلما يتالبه االعتماد األكادميي من معايري جودة البحث 

تمت هيئة التدريس يف أعمائم البحثية للمشااااااااااركة  ا يف التنمية املساااااااااتدامة. كما اه العلمي وثقافته ليلتزم  ا أعضااااااااااء

اجلامعات بتدريو ذال ا على مسااتوى البكالوريوت واملاجسااتري والدكتوراه على إتقان أساااليو البحث العلمي إلضااافة 

إذا كان  جلودة )يواجه الساااؤال مامعارف جديدة للفكر اإلنسااااو. وأصااابح النظر يف اجلامعات ملسااا لة التقييم وضااامان ا

هذا النظام جيداً مبا فيه الكفاية، وإذا كانت عملية إعداد البحوث وإجراء التقييم يتم بشاااااااااكل كةء وفاعل كما جيو 

 (9)أن يكون(.

معايري جودة البحث العلمي ال  حتقع ضااااااامان اجلودة تساااااااتمد جوهرها من أمهية  :معايير جودة البحث العلمي -4

أنه ميكن اسيد   (11)(Merkx & Femke,2007و) (10)(Arnold, 2004العلمية ذاهتا، ذكر )البحوث 

 أمهية ضمان جودة البحوث العلمية من خالل اجلوانو التالية:

                                                           
م، ص  2004، العاهرل، 1( رشدي أدمد طةيم  ومدمد بن ساليمان البندي، التةاليم الجامةت بين رصد الواقع ورؤى التطوير، دار الفكر الةربت، ط 8)

451. 
م، ندو استراتيجي  عاعال  لضمان الجودل عت البد  الةالمت بالوطن الةربت، المجال  الةربي  لضمان جودل التةاليم 2012مدمد عيد دسين، ( الطائت،  9)

 .155-126(، 5)10الجامةت، 

(10  )1717-Arnold, E. (2004). Evaluation Research and Innovation Policy: Research Evaluation 133 
(11  )(2007). Evaluation of Research in Context; A Quick Scan of an Emerging Field. The Hague: Ra thenau  Merkx, F.

Institute/ERIC. ( 
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 أن ضمان جودة البحوث العلمية ضرورة وذنية وقومية ذات مردود ماد  ملموت. -أ

افية ع التنمية التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والثقضمان جودة البحوث العلمية يشكل األسات جلميع أنوا  -ة

 ال  حتتاجها اجملتمعات السيما النامية منها.

 تعزيز حالة الرضا لدى العمالء اللذين يقومون بتمويل األااث العلمية بصورة مباعرة أو غري مباعرة. -ا

احث جودة األهداف واملضااااااااااامون وقدرات البعليه ترى الباحثة أن معايري جودة البحث العلمي تتنوع ما بني  

 ومهاراته البحثية وجودة البيئة والسياسات البحثية للجامعة واملعايري املرتباة بضمان اجلودة ال  ذكرت.

 ثالثاً: الدراسات السابقة:

قدمت إىل املؤمتر العريب الدو  الثاو لضاااامان جودة التعليم العا ، جامعة  (،2012دراســـة كوثر إبراهيم رز    -

املنصااااااورة، مصاااااار. هدفت إىل رصااااااد واقع البحث العلمي يف الوذن العريب والتعرف على األسااااااس واملتالبات ال  

، والثاو يبجيو توافرها. اسااتخدمت املنهج الوصاافي. وتضاامنت حموران: األول يركز على واقع البحث العلمي العر 

على ضاامان جودة البحث العلمي العريب. توصاالت الدراسااة إىل نتائج أمهها يف احملور األول أن الدول العربية حتتل 

املرتبة األخرية بني الدول يف اإلنفاق على البحث العلمي، والبحث العلمي يف اجلامعات العربية أكادميي ودافعه 

د عن زمالئااه، وعاادم توفر مراكز املعلومااات يف اجلااامعااات وكااذلاار الرتقي، والباااحااث العريب يعماال بشااااااااااااااكاال منفر 

األدوات املساااااااعدة والربامج املبتكرة. ويف احملور الثاو: تتبىن اجلامعات واملراكز البحثية املتخصااااااصااااااة جودة البحث 

ياة حلالعلمي والعمل املتواصااااااااال على حتساااااااااني عرجاته واالساااااااااتفادة من نتائج البحوث املختلفة يف معظم مناحي ا

املعاصاااااااارة، وترساااااااايخ إقناع القيادات الرتبوية جبدوى التعاون مع املؤسااااااااسااااااااات البحثية رغم أن دور القااع اخلاص 

 ضعية يف تاوير البحث العلمي. قدمت الدراسة توصيات على ضوء هذه النتائج.
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ساينية(، لفلبعنوان: )تصور مقرتح اويد البحث العلمي يف اجلامعات ا (،2012دراسة ميرفت محمد راضي   -

أيضاً قدمت هذه الدراسة للمؤمتر العريب لضمان جودة التعليم العا ، جامعة املنصورة مبصر، وهدفت إىل التعرف 

على واقع البحث العلمي يف اجلامعات الفلساااااااااااااااينية، ولتحقيع ائدف اسااااااااااااااتخدمت الباحثة املنهج الوصاااااااااااااافي 

التحديات،  اجلامعات الفلساينية يف تاور مستمر رغم التحليلي. توصلت إىل نتائج أمهها: أن البحث العلمي يف

وأهم املعوقات ال  كشاااافت عنها الدراسااااة: ضااااعة التمويل وقلة مصااااادر املعلومات وضااااعة البنية التحتية ملراكز 

البحوث يف اجلامعات الفلسااااينية. قدمت الدراساااة مقرتحاً لبلورة رتية مساااتقبلية يف صااايغة إجراءات وآليات عمل 

 ة البحثية بالدول املتقدمة.لسد الفجو 

ـــد ا    - بعنوان: )متوياااال البحوث العلميااااة من ذرف القااااااع اخلاااااص، احلقااااائع (، 2009دراســــــــــــــة ال ي ، عب

والعقبات(. قدمت يف املنتدى األول للمشاااااااااااااركة اجملتمعية يف جمال البحث العلمي يف اململكة العربية السااااااااااااعودية، 

سااااتخدمت الدراسااااة املنهج الوصاااافي. أهم نتائجها ضااااعة اسااااتثمار جامعة اإلمام حممد بن سااااعود اإلسااااالمية. ا

القااع اخلاص يف البحوث العلمية يف الدول العربية وكذا االسااتثمار احلكومي. قدمت توصاايات بتنشاايط املشاااركة 

 يف متويل البحث العلمي من قبل القااع اخلاص واحلكومة.

يف جمال تكنولوجيا التعليم كركيزة لتحقيع جودة بعنوان: )البحث العلمي  (،2009دراســــــــــــة إبراهيم، مجدي   -

التعليم  االعتماد األكادميي ملؤسااااااسااااااات وبرامج –الرابع العريب  –التعليم العا ( قدمت يف املؤمتر الساااااانو  األول 

 العا  النوعي يف مصاااار والعامل العريب، الواقع وامل مول(. أهم النتائج: ضاااارورة تفعيل حوافز البحث العلمي، و اية

امللكية الفكرية والتقنية لآلخرين، ضااااااااارورة إجراء الدراساااااااااات واألااث من خالل توفري امليزانيات املناسااااااااابة والبيئة 

 البحثية احلافزة.
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بعنوان: )إعكاليات البحث العلمي يف اجلامعات العراقية يف ضوء تابيع  دراسة الغ اوي، سامي مهدي  د.ت( -

ر جودة التعليم العا ، كلية الرتبية، جامعة البصااااااااااارة، العراق. هدفت إىل معايري اجلودة الشااااااااااااملة(، قدمت يف مؤمت

حتديد أهم إعاااااكاليات البحث العلمي يف املراكز والوحدات البحثية يف اجلامعات العراقية للحصاااااول على عاااااهادة 

املا   صاالعتماد. أهم النتائج أن ائيئة املساااااااااؤولة ال تشاااااااااري إىل كيفية متويل البحث العلمي، وضاااااااااعة التخصاااااااااي

الااداعم للبحااث وغياااة ثقااافااة البحااث العلمي اجلمعي، وأغلااو البحوث فرديااة ال ختاادم قااااعااات اإلنتاااا احمللي، 

وضاااااااااعة املهارات البحثية لدى أغلو الباحثني وقلة تدريبهم خارا العراق. وقدم الباحث توصااااااااايات ومقرتحات 

 ملعاجلة هذه اإلعكاليات.

أداء وارتقاء(. قدمت يف يوم البحث  –بعنوان: )جودة البحث العلمي  (2013دراســـــــــــة مند )وك  الســـــــــــيد   -

العلمي، كلية الرتبية بالزلفى، جامعة اجملمعة، اململكة العربية السااااعودية. اسااااتخدمت الباحثة املنهج الوصاااافي. أهم 

لبيئة البحثية االنتائج: التعرية مبفهوم البحث العلمي، حتديد أهداف جودته وأمهية دراساااة ضااامان جودته، وجودة 

ومواذن الضااااااااعة والقصااااااااور يف البحث العلمي يف الوذن العريب. قدمت الدراسااااااااة توصاااااااايات ومقرتحات لتجويد 

 البحث العلمي.

بعنوان: )دور األستاذ اجلامعي يف خدمة البحث العلمي(. قدمت يف الندوة (، 2010دراسة جمال نور الدي    -

حااث العلمي والتاا لية والنشاااااااااااااار، جااامعااة القرآن الكرمي والعلوم العلميااة عن معوقااات البحااث العملي، عمااادة الب

اإلسالمية، السودان. هدفت إىل توضيح أمهية دور عضو هيئة التدريس يف خدمة البحث العلمي لتحقيع أهداف 

التعليم العا . اسااتخدم الباحث املنهج الوصاافي. أهم النتائج: ضاارورة فهم عضااو هيئة التدريس ومؤسااسااته ألمهية 

العلمي اجلاااد يف حتقيع اإلبااداع يف كاال اجملاااالت وبااذل اجلهااد لتحقيع ذلاار ائاادف. وأن يكون هاادف  البحااث
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البحث ومدخالته وعرجاته واضااااااااااحة لعضااااااااااو هيئة التدريس، وأن يعمل على تاوير قدراته البحثية وحتديثها، وأن 

حوث ااجات ياً، وأن ترتبط البيعمل ضااااااااااامن جمموعات اثية، وضااااااااااارورة التعاون بني املراكز البحثية حملياً وخارج

 اجملتمع. وقدم الباحث توصيات ذات صلة على ضوء ما توصل إليه من نتائج.

 :رابعاً: الدراسة الميدانية

اساااتخدمت الدراساااة املنهج الوصااافي التحليلي، فهو األنساااو لابيعة مشاااكلة الدراساااة وتسااااتالهتا  ا  :منهج الدراســة

أهدافها. هذا املنهج يفساار وضااع الظاهرة وأبعادها وحتديد العالقات بينها وصااوالً يؤد  إىل الت كد من فروضااها وحيقع 

 إىل وصة دقيع للظاهرة يساعد على تقدمي احلل املناسو للمشكلة من خالل احلقائع ال  يتم التوصل  إليها.

م وبلغ عدد  1990عام  أعضاء هيئة التدريس جبامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية ال  ت سست :مجتمع الدراسة

 كلياهتا اآلن اثىن عشر كلية يف مركزها الرئيس مبدينة أمدرمان عدا أفرعها يف مدن أخرى يف مجيع أحناء السودان.

اختارت الباحثة عينة قصاااااااااااااادية هم أعضاااااااااااااااء هيئة التدريس بكلية الرتبية باجلامعة يف مركزها الرئيس  :عينة الدراســـــــــــة

 ة:ب مدرمان، وذلر لألسباة التالي

 (12)(.15كلية الرتبية أكثر كليات اجلامعة عدداً يف أقسامها وععبها ) -

( ذالباً وذالبة، وهذا تقريباً ثلث ذالة اجلامعة 6400كلية الرتبية أكثر كليات اجلامعة عدداً يف ذال ا حوا  ) -

 (13)يف مركزها الرئيس.

 (14)األخرى.كلية الرتبية يدرت فيها معظم أعضاء هيئة التدريس من الكليات  -

                                                           
 ( المصدر  مسجل كالي  التربي ، جامة  العرآن الكريم والةالوم اإلسالمي . 12)
 ( المصدر السابق. 13)
 ( المصدر السابق. 14)
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ومشلت العينة مجيع أعضااااء التدريس الذين كانوا على رأت العمل خالل األسااابوع الدراساااي الذ  وزعت فيه االساااتبانة 

( 56( عضاااااااو هيئة تدريس، اسااااااارتدت االساااااااتبانة من )60ووافقوا على االساااااااتجابة. عدد املوافقني على االساااااااتجابة )

 املبحوثة وفع متغريات: النوع، التخصص، اخلربة والدرجة العلمية.( يبينان توصية العينة 2( و)1عضواً. اجلدولني )

 توصيف عينة الدراسة:
 ( يوضح خصائص عينة الدراسة تبعا لبعض المتغيرات األخرى1جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار التدرج متغيرات التوصيف
 62.5 35 رجال النوع

 37.5 21 نساء
 100.0 56 اجملموع

 25.0 14 تربو  العلمي نوع املؤهل
 75.0 42 غري تربو 

 100.0 56 اجملموع
 30.4 17 سنوات 5أقل من  مستوى اخلربة بالسنوات

 23.2 13 سنوات 10اا  5
 46.4 26 سنوات 10أكثر من 

 100.0 56 اجملموع
 53.6 30 حماضر الدرجة العلمية املهنية

 30.4 17 أستاذ مساعد
 10.7 6 أستاذ مشارك

 5.4 3 بروفيسور
 100.0 56 اجملموع
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 ( يوضح خصائص عينة الدراسة تبعا لمتغير النوع وبعض المتغيرات األخرى2جدول رقم )
 

 النسبة المئوية المجموع النوع التدرج المتغيرات
 نساء رجال التدرج

 25.0 14 3 11 تربو  نوع املؤهل العلمي
 75.0 42 18 24 غري تربو 

 100.0 56 21 35 اجملموع
مستوى اخلربة 

 بالسنوات
 30.4 17 9 8 سنوات 5أقل من 

 23.2 13 7 6 سنوات 10اا  5
 46.4 26 5 21  10أكثر من 

 100.0 56 21 35 اجملموع
 53.6 30 14 16 حماضر الدرجة العلمية املهنية

 30.4 17 6 11 أستاذ مساعد
 10.7 6 1 5 أستاذ مشارك

 5.4 3 صفر 3 بروفيسور
 100.0 56 21 35 اجملموع

 
( فقرة موزعة على مخسااة حماور ملعايري 40اسااتخدمت االسااتبانة أداة جلمع املعلومات، اعااتملت على ) :أداة الدراســة

 جودة البحث العلمي استخلصتها الباحثة وفقراهتا من أدبيات جودة البحث العلمي وضمان اعتماده، احملاور  كالتا :

 فقرة. 11  حمور معايري جودة أهداف البحث العلمي ومضمونه -1

 فقرات. - 9   حمور معايري جودة قدرت الباحث ومهاراته -2

 فقرات. - 7          حمور معايري جودة سياسات اجلامعة واملراكز البحثية -3

 فقرات. – 6    حمور معايري جودة البيئة البحثية -4

 فقرات. – 7    حمور معايري جودة ضمان اجلودة -5

 فقرة. 40      جمموع الفقرات
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 :صد  وثبات أداة البحث

حتققت الباحثة من الصااادق الظاهر  لالساااتبانة بعرضاااها على مخساااة أعضااااء هيئة تدريس يف مخساااة ختصاااصاااات تربوية 

متنوعة: اإلدارة الرتبوية، اإلحصااااااااااااء الرتبو ، القيات والتقومي، املناهج وذرق التدريس وأصاااااااااااول الرتبية. وبعد حتكيمهم 

 ( يبني حماور االستبانة اخلمسة وفقراهتا: 5قم )ومناقشة آرائهم ُعدلت بعض فقرات االستبانة، واجلدول ر 

 محاور معايير جودة البحث العلمي:

 المحور األول: جودة أهداف البحث العلمي ومضمونه:
 
 م

 
 الفقرات

أهمية  
كبيرة 
 جداً 

أهمية  
 كبيرة

أهمية فو  
 الوسط

أهمية 
 متوسطة

أهمية 
 صغيرة

      حتقع معلوماته فائدة علمية  1
      تنافسية يف مستويات عتلفةحيقع أهدافاً   2
      تاور معلوماته اسرتاتيجيات اختاذ القرار  3
      تلتزم أهدافه باخلُلع البحثي العلمي  4
      تعمل أهدافه على حتديث وتعديل وزيادة املعرفة اإلنسانية  5
      يرتبط سؤال مشكلته الرئيس بنظرية ذات صلة مبوضوع التساتل  6
      املالوبة ملشكلة حمددة باريقة منظمةيسعى للحلول   7
      يسعى حلل املشكلة خباوات متتابعة يدعم بعضها بعضاً   8
      ينبع البحث من الواقع وتابع نتائجه فيه  9

      تكفي معلوماته إلعادة إنتاجه أو تكراره  10
      االلتزام مبعايري اجلودة يف إعداد التقرير النهائي   11
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 الثاني: معايير ترتبط بالباحث وقدراته ومهاراته:المحور 
 
 م

 
 الفقرات

أهمية  
كبيرة 
 جداً 

أهمية  
 كبيرة

أهمية 
فو  
 الوسط

أهمية 
 متوسطة

أهمية 
 صغيرة

      يركز على البحوث املميزة  12
      يقدم اوثاً علمية منشورة ُيستشهد  ا  13
      يستخدم أفضل األساليو والتقنيات والربامج املبتكرة  14
      يشجع الفرق البحثية يف جمموعات متنوعة التخصص  15
      ميتلر مهارات إدارة املشاريع البحثية  16
      يقدر جهود الباحثني الذين اثوا يف موضوعه من قبل  17
      يتعاون اثياً مع جهات خارجية  18
      يعرب يف اثه عن أفكاره ارية تامة وإبداع  19
      االستشارية البحثية يف القااع اخلاصيشارك يف املكاتو   20

 
 المحور الثالث: معايير جودة ترتبط بالبيئة البحثية:

 
 م

 
 الفقرات

أهمية  
كبيرة 
 جداً 

أهمية  
 كبيرة

أهمية 
فو  
 الوسط

أهمية 
 متوسطة

أهمية 
 صغيرة

      توفري البيئة البحثية للتدريو  21
      وضوح السياسات البحثية  22
      واإلجراءات واألدوات واألنظمةتوفر األدوات   23
      االرتبا  باجملتمع وعملية التنمية الشاملة املستدامة  24
      تيسري تبادل املعارف وأنظمة املعلومات  25
      التعاون بني الباحثني دولياً حلل املشكالت  26
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 المحور الرابع: معايير ترتبط بسياسات الجامعة والمراكز البحثية:
 
 م

 
 الفقرات

أهمية  
كبيرة 
 جداً 

أهمية  
 كبيرة

أهمية 
فو  
 الوسط

أهمية 
 متوسطة

أهمية 
 صغيرة

      تنشر ثقافة جودة البحث العلمي  27
      توجه البحث العلمي حنو مشكالت الوذن  28
      يُنفع على البحث العلمي  29
      اهيز املراكز البحثية ب حدث األجهزة واملتالبات  30
      الدعم للباحثني يف املؤسسة البحثيةتُؤمين موارد   31
      تشجيع براءات االخرتاع  32
      ُتستثمر نتائج البحث العلمي داخل اجلامعة  33

 
 المحور الخامس: المعايير المرتبطة بضمان الجودة:

 
 م

 
 الفقرات

أهمية  
كبيرة 
 جداً 

أهمية  
 كبيرة

أهمية 
فو  
 الوسط

أهمية 
 متوسطة

أهمية 
 صغيرة

      اجلودة ضرورة وذنية وقوميةضمان   34
      مردود البحث ماد  ملموت يشكل أساساً ألنواع التنمية  35
      يرضي العمالء الذين ميولون األااث مباعرًة أو غري مباعرة  36
      زيادة عدد األااث املنشورة بالنسبة لعدد أعضاء التدريس سنوياً   37
      للمستفيدينتواصل زيادة األااث العلمية   38
      تاوير أفضل اسرتاتيجيات التغيري التنظيمي  39
      تاوير اسرتاتيجيات صنع القرار  40

 
 مث أخضعت االستبانة للصدق اإلحصائي كالتا : الدراسة االستاالعية لالستبانة.

 الدراسة األولية  االستطالعية( لالستبانة :

عينة لالسااااااااااتبانة، وذلر عند تابيقها على أعضاااااااااااء هيئة التدريس بكلية الرتبية بملعرفة اخلصااااااااااائص القياسااااااااااية للفقرات 

( مبحوثاً من 24( فقرة، على عينة اساااااااااتاالعية حجمها )40الدراساااااااااة، قامت الباحثة بتابيع صاااااااااورهتا املكونة من )
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ات قامت الباحثة بأعضاااء هيئة التدريس بعينة الدراسااة، ت اختيارهم باريقة عشااوائية بسااياة، وبعد تصااحيح االسااتجا

 برصد الدرجات وإدخائا باحلاسو اآل ، ومن مث قامت الباحثة باآليت:

 / صد  اال)سا  الداخلي للفقرات :1

ملعرفة صااااااادق اتسااااااااق الفقرات مع الدرجات الكلية للمحاور الفرعية باالساااااااتبانة، وذلر عند تابيقها بعينة الدراساااااااة، 

 بني درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور الفرعي املعين، واجلدول قامت الباحثة اساااااة معامل ارتبا  بريسااااون

 التا  يوضح نتائج هذا اإلجراء:

( يوضح ارتباطات الفقرات مع الدرجات الكلية للمحاور الفرعية باالستبانة  عند تطبيقها على 3جدول رقم )
 (24أعضاء هيئة التدريس بعينة الدراسة )ن = 

 
تالحظ الباحثة من اجلدول السااااابع أن مجيع معامالت االرتباذات جلميع الفقرات موجبة اإلعااااارة وقيمة أيياً منها أكرب 

 ((، األمر الذ  يؤكد تتمتع مجيع هذه الفقرات بصااااااااااااااادق اتسااااااااااااااااق داخلي جيد مع الدرجات الكلية0.311من )

 للمحاور الفرعية باالستبانة، وذلر عند تابيقها على أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية بعينة الدراسة.

جودة أهداف البحث 
 ومضمونه

معايري مهارات وقدرات 
 الباحث

جودة سياسات اجلامعة  ةمعايري جودة البيئة البحثي
 ومراكزها البحثية

معايري ضمان جودة 
 البحث العلمي

 م االرتبا  البند م االرتبا  البند م االرتبا  البند م االرتبا  البند م االرتبا  البند
1 .576 12 .567 21 .827 27 .863 34 .501 
2 .427 13 .521 22 .863 28 .732 35 .676 
3 .834 14 .528 23 .690 29 .835 36 .548 
4 .727 15 .538 24 .695 30 .888 37 .673 
5 .488 16 .401 25 .717 31 .728 38 .762 
6 .312 17 .450 26 .577 32 .775 39 .622 
7 .466 18 .597   33 .774 40 .581 
8 .477 19 .571       
9 .489 20 .328       

10 .398         
11 .766         
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بعد احلصول على قيم إحصائية كافية للصدق والثبات وزعت االستبانة على العينة املبحوثة بإعراف الباحثة ومساعدة 

 مكتملة االستجابات.استبانة  56مسجل الكلية ومعاونيه، ومجعت خالل أسبوع 

 :خامساً: عرض النتائج ومناقشتها

ما مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس ألمهية معايري جودة أهداف عرض ومناقشة نتيجة سؤال الدراسة األول:  -1

 البحث العلمي ومضمونه؟

لمعرفة مدى إدراك أهمية معايير جودة البحث العلمي ومضمونه لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة 

 القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية : 

 ت إجراء اختبار )ت( ملتوسط جمتمع واحد، واجلداول التالية توضح نتائج هذا اإلجراء :

 
لمتوسط مجتمع واحد لمعرفة أهمية معايير جودة أهداف البحث ( يوضح نتيجة اختبار )ت( 6جدول رقم )

 العلمي ومضمونه لدى أعضاء هيئة التدريس بعينة الدراسة
 فقرات المحور األول

 أهداف البحث العلمي ومضمونه
الوسط 
 الحسابي

انحراف 
 معياري

قيمة 
 محكية

قيمة  ت( 
 المحسوبة

قيمة  د ح
 احتمالية

استنتاج درجة 
 األهمية

 كبرية جداً  001. 55 4.705 4.50 43. 4.77 1
 فوق الوسط 008. 55 2.480- 4.50 70. 4.27 2
 فوق الوسط 048. 55 1.692- 4.50 95. 4.29 3
 كبرية 426. 55 187. 4.50 71. 4.52 4
 كبرية 288. 55 563.- 4.50 71. 4.45 5
 فوق الوسط 019. 55 2.121- 4.50 76. 4.29 6
 كبرية 278. 55 563. 4.50 71. 4.55 7
 فوق الوسط 015. 55 2.233- 4.50 66. 4.30 8
 متوساة 210. 55 814. 4.00 98. 4.11 9

 متوساة 058. 55 1.603- 4.00 83. 3.82 10
 فوق الوسط 166. 55 980. 4.50 68. 4.59 11

 كبرية 015. 55 2.245 46.75 3.99 47.95 الدرجة الكلية للمحور ككل
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يبني أن مجيع الفقرات الادالاة على أمهياة معاايري جودة البحاث العلمي ومضااااااااااااااموناه أحرزت ( 6اجلادول رقم )  

( 9درجة إدراك لألمهية ترتاوح ما بني كبرية جداً وفوق املتوسااااااااااط، ماعدا فقرتان أحرزتا درجة أمهية متوساااااااااااة مها رقم )

عاااارت إىل ضااارورة ارتبا  البحوث ال  أ (15)(2012( وهذا أقل من توقعات الباحثة رجوعاً إىل دراساااة )رزق: 10و)

(: )تكفي معلوماته إلعادة إنتاجه وتكراره( 10بالواقع واالسااااتفادة من نتائجه يف احلياة املعاصاااارة. أما بالنساااابة للفقرة )

أن هذه إحدى صاااااااافات البحث العلمي اجليد. وعدم إحراز هاتني الفقرتني  (16)(2013فقد أكدت دراسااااااااة )توكل: 

لدرجة أمهية كبرية من وجهة نظر املبحوثني رمبا تعزو إىل قصااااااااور يف ثقافة جودة البحث العلمي رغم حصااااااااول الفقرات 

 األخرى على درجات كبرية ودرجة احملور الكلية )كبرية(..

   ما مدى إدراك أمهية معايري جودة قدرات ومهارة الباحث؟عرض ومناقشة نتيجة سؤال الدراسة الثاني:  -2

( يوضح نتيجة اختبار )ت( لمتوسط مجتمع واحد لمعرفة أهمية معايير جودة مهارات وقدرات 7جدول رقم )
 الباحث لدى أعضاء هيئة التدريس بعينة الدراسة

 فقرات المحور الثاني
 وقدرات الباحثمهارات 

الوسط 
 الحسابي

انحراف 
 معياري

قيمة 
 محكية

قيمة  ت( 
 المحسوبة

قيمة  د ح
 احتمالية

استنتاج درجة 
 األهمية

 كبرية 316. 55 483.- 4.50 83. 4.45 12
 متوساة 105. 55 1.272 4.00 84. 4.14 13
 فوق الوسط 029. 55 1.944- 4.50 82. 4.29 14
 متوساة 430. 55 178. 4.00 75. 4.02 15
 فوق الوسط 013. 55 2.297 4.00 81. 4.25 16
 فوق الوسط 035. 55 1.848 4.00 87. 4.21 17
 متوساة 440. 55 151.- 4.00 88. 3.98 18
 كبرية 130. 55 1.139- 4.50 82. 4.38 19
 صغرية 344. 55 405.- 3.50 99. 3.45 20

 فوق الوسط 033. 55 1.882 36.00 4.62 37.16 الدرجة الكلية للمحور ككل

                                                           
، ضمان جودل البد  الةالمت بين الواقع والتطبيق، المؤتمر الةام الدولت الثانت لضمان جودل البد  الةالمت عت التةاليم 2201( رزق، كوثر إبراهيم،  15)

 الةالت، مصر.
 ارتعال(، الزلفى، الممالك  الةربي  السفففةودي ، ورشففف  عمل معدم  إلى وددل البد  الةالمت –، جودل البد  الةالمت )أدال 2013( السفففيد، منى توكل،  16)

 بكالي  التربي .
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( يوضااااااااح أن مخس فقرات حازت على درجة أمهية كبرية وفوق الوسااااااااط واثنتان حازتا على درجة أمهية 7اجلدول رقم )

( ومها: )يقدم اوث علمية منشااااااورة يسااااااتشااااااهد  ا( و)يشااااااجع الفرق البحثية يف جمموعات 15و 13متوساااااااة )رقم 

الكااايف لثقااافااة البحااث العلمي يتالااو إحراز درجااة أمهيااة أكرب يف هاااتني الفقرتني، متنوعااة(. وترى الباااحثااة أن القاادر 

أن من أسباة ضعة النشر العريب عدم هتيئة املناخ  (17)(2013( فقد أعارت دراسة )الصايغ، 13فبالنسبة للفقرة )

املناسااااااو للبحث العلمي يف اجلامعات العربية ال  ال ترتك وقتاً لعضااااااو هيئة التدريس للبحث اجليد ذ  اجلودة العالية. 

قد ذكرت و ( تشري إىل أن أعضاء هيئة التدريس ال يعولون كثرياً على البحوث اجلماعية، 15أما بالنسبة لنتيجة الفقرة )

ال  أعاااارت إىل أن البحوث الفردية ال ختدم قااعات اإلنتاا يف  (18)معظم الدراساااات ومنها دراساااة )الغزاو : د.ت(

( فقد حتصالت على درجة أمهية ضاعيفة، وهي دون غريها من فقرات احملاور اخلمساة 20اجملتمع احمللي. أما الفقرة رقم )

أن هنالر ضاااااعفاً يف تفاعل  (19)(2010نتيجة تتفع مع دراساااااة )سااااالمان: حتصااااال على هذه األمهية املتدنية، وهذه ال

مؤساااساااات اجملتمع املدو مع مراكز البحوث العلمية وعدم ذرح مشاااكالهتا ئذه املراكز. ودعى إىل ضااارورة إعادة توثيع 

 ق الوسط(.و العالقة بني املؤسسات ومراكز البحث العلمي من خالل ت هيلها وتاويرها، الدرجة الكلية للمحور )ف

ما مدى إدراك أعضاااء هيئة التدريس باجلامعة ألمهية معايري جودة  عرض ومناقشــة نتيجة الســؤال الثالث وهو: -3

 البيئة البحثية؟ 

 

 

                                                           
الدولت  ت( الصفففايس، سفففنال وعا، آلي  معترد  لالمجال  الةربي  لتطبيق مةايير لجودل النشفففر الةالمت الةالمت، بد  معدم لاليوم الدراسفففت  النشفففر الةالم 17)

 والتشاركت، شئون البد  الةالمت والدراسا  الةاليا، الجامة  اإلسالمي .
ا  البد  الةالمت عت الجامةا  الةراقي  عت ضفففففول تطبيق مةايير الجودل الشفففففامال ، مؤتمر جودل التةاليم ( الغزاوي، سفففففامت مهدي )د. (، إشفففففكالي 18)

 الةالت، كالي  التربي ، جامة  البصرل، الةراق.
ب الةالمت والتأليم(  الدالول الةالمي  لالنهوض بالبد  الةالمت، الندول الةالمي  دول معوما  البد  الةالمت، عمادل البد  2010( سالمان، أدمد سةيد ) 19)

 .244والنشر، جامة  العرآن الكريم والةالوم اإلسالمي ، السودان، ص
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( يوضح نتيجة اختبار )ت( لمتوسط مجتمع واحد لمعرفة أهمية معايير جودة البيئة البحثية 8جدول رقم )
 لدى أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة

 رات المحور الثالثفق
 جودة البيئة البحثية

الوسط 
 الحسابي

انحراف 
 معياري

قيمة 
 محكية

قيمة  ت( 
 المحسوبة

استنتاج درجة  قيمة احتمالية د ح
 األهمية

 كبرية 198. 55 855. 4.50 78. 4.59 21
 كبرية 194. 55 544.- 4.50 74. 4.45 22
 كبرية 316. 55 483. 4.50 83. 4.55 23
 فوق الوسط 019. 55 2.128 4.00 88. 4.25 24
 فوق الوسط 033. 55 1.874- 4.50 78. 4.30 25
 متوساة 445. 55 139.- 4.00 96. 3.98 26

 فوق الوسط 038. 55 1.812- 27.00 3.61 26.13 الدرجة الكلية للمحور ككل

 
ا بني درجة  العينة املبحوثة تراوحت فقرهت( يوضااااااح أن درجة إدراك أمهية معايري جودة البيئة البحثية لدى 8جدول رقم )

( حازت على درجة متوساااااااااااااط وهي) التعاون بني الباحثني دولياً حلل 26كبرية وفوق املتوسااااااااااااااة، ماعدا فقرة واحدة )

املشكالت(، وتتفع هذه النتيجة مع دراسات متعددة أجريت يف البالد العربية تشري إىل أن التعاون مع الباحثني خارا 

وال  أعااااااااارت إل أن الباحث العريب يف اجلامعات  (20)(2012بالقدر املالوة. من ذلر دراسااااااااة )رزق:  البالد ليس

يعمل بشاااااااكل منعزل وحا يف بعض األحيان عن زمالئه يف الكلية ذاهتا أو داخل القسااااااام. وترى الباحثة أن ذلر كله 

وقد أكدت هذه األمهية دراساااااااااااااااة )البنا وعمارة:  يشااااااااااااااري إىل عدم إدراك أمهية معايري جودة البيئة البحثية إدراكاً تاماً،

وتوصلت دراستهما إىل أن عينتهما املبحوثة ترتفع عندهم أمهية املكتبة وخدمات املعلومات وجودة البيئة  (21)(2005

 البحثية عموماً، والدرجة الكلية ئذا احملور )فوق الوسط(.

ما مدى إدراك أمهية معايري جودة سياسات اجلامعة واملراكز البحثية  عرض ومناقشة نتيجة السؤال الرابع وهو: -4
 لدى عينة الدراسة؟ 

                                                           
 ، مرجع سابق.2012( رزق، كوثر إبراهيم،  20)
(، إدراك أعضففففال هيئ  التدريب لمتطالبا  اتعتماد وضففففمان الجودل  والصففففةوبا  التت تواجه 2005( عادل سففففةيد البنال وسففففامت عتد) عمارل ) 21)

 بمؤسسا  التةاليم الةالت، دراس  ميداني ، المؤتمر العومت السنوي لمركز تطوير التةاليم الجامةت، جامة  عين شمب، مصر.تطبيعه 
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( يوضح نتيجة اختبار )ت( لمتوسط مجتمع واحد لمعرفة أهمية معايير جودة سياسات 9جدول رقم )
 الجامعة والمراكز البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة

 فقرات المحور الرابع
سياسات الجامعة والمراك  

 البحثية

الوسط 
 الحسابي

انحراف 
 معياري

قيمة 
 محكية

قيمة  ت( 
 المحسوبة

استنتاج  قيمة احتمالية د ح
 درجة األهمية

 كبرية 426. 55 187. 4.50 71. 4.52 27
 كبرية 089. 55 1.367- 4.50 88. 4.34 28
 كبرية 131. 55 1.134- 4.50 94. 4.36 29
 كبرية 280. 55 586.- 4.50 91. 4.43 30
 كبرية 053. 55 1.646- 4.50 89. 4.30 31
 كبرية 103. 55 1.280- 4.50 94. 4.34 32
 متوساة 116. 55 980. 4.00 95. 4.13 33

 كبرية 061. 55 1.574- 31.50 5.18 30.41 الدرجة الكلية للمحور ككل

 
على درجة إدراك كبرية ألمهية معايري جودة سااااااااااااياسااااااااااااات  ( أن مجيع فقرات هذا احملور حازت9يوضااااااااااااح اجلدول رقم )

(، وهذا مؤعاااااااااااااار أن العينة املبحوثة ال يدركون متاماً أمهية اسااااااااااااااتثمار نتائج البحث 33اجلامعة البحثية عدا فقرة رقم )

 (22)(2003العلمي داخل اجلامعة، وهذا خلل يف ثقافة معايري جودة البحث العلمي. وقد أعاااااارت دراساااااة )الدو ، 

االرتبا  بني اجلامعة ومؤسااااسااااات التنمية االقتصااااادية واالجتماعية يعترب عاااارذاً ضاااارورياً للتقدم االقتصاااااد  واملعريف  أن

 (: )كبرية(.9معاً، والدرجة الكلية إلدراك أمهية هذا احملور كما يشري جدول )

حث العلمي ما مدى إدراك أهمية معايير ضمان جودة الب عرض ومناقشة سؤال الدراسة الخامس، وهو: -5
 لدى العينة المبحوثة؟  

 
 
 

                                                           
(، عالق  البد  الةالمت بالتنمي  من وجه  نظر أعضففال هيئ  الندريب بجامة  عدن، رسففال  ماجسففتير غير منشففورل، 2003( الدوش، عالت عبد هللا ) 22)

 .جامة  عدن، اليمن
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( يوضح نتيجة اختبار )ت( لمتوسط مجتمع واحد لمعرفة أهمية معايير ضمان جودة البحث 10جدول رقم )
 العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة

 فقرات المحور الرابع
 ضمان جودة البحث العلمي

الوسط 
 الحسابي

انحراف 
 معياري

قيمة 
 محكية

 قيمة  ت(
 المحسوبة

استنتاج  قيمة احتمالية د ح
درجة 
 األهمية

 كبرية 059. 55 1.590 4.50 67. 4.64 34
 متوساة 084. 55 1.399- 4.00 96. 3.82 35
 متوساة 276. 55 600.- 4.00 89. 3.93 36
 كبرية 368. 55 340.- 4.50 79. 4.46 37
 متوساة 439. 55 155. 4.00 86. 4.02 38
 متوساة 126. 55 1.158 4.00 92. 4.14 39
 كبرية 228. 55 751.- 4.50 89. 4.41 40

 فوق الوسط 004. 55 2.756 28.00 3.88 29.43 الدرجة الكلية للمحور ككل

( يوضاااااااح أن حمور معايري ضااااااامان جودة البحث العلمي أحرز درجة أمهية فوق الوساااااااط عموماً، لكن 10جدول رقم )

أمهية متوساااااااااااة، وقد توقعت الباحثة أن حيرز هذا احملور درجة أمهية أكرب لدى أعضاااااااااااء أربعة من فقراته أحرزت درجة 

هيئة التدريس اعتماداً على أدبيات متعددة يف اآلونة األخرية تشاااااااااري إىل ضااااااااارورة األخذ مبعايري ضااااااااامان جودة البحث 

ات: ضاااااا للعمالء، من هذه الدراساااااالعلمي ألهنا ضااااارورة علمية لالعتماد وأسااااااساااااية جلميع أنواع التنمية وتعزز حالة الر 

، كما أن االعتماد األكادميي بدوره (24)(Merkx. E., 2007، ودراسة )(23)(Arnold, E., 2004دراسة )

)حيافظ على االرتقاء جبودة التعليم العا  واحلفاظ عليه وحتديد املسااتويات ال  يتوفر فيها عاارو  االعرتاف األكادميي، 

 (25)باملؤسسات املعرتف  ا وهو نوع من املساءلة األكادميية يف إذار دميقراذي(.ويوجد ثقة اجملتمع 

 أ  احملاور اخلمسة أكثر أمهية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟  عرض ومناقشة نتيجة السؤال السادس: -6

                                                           
(23  )Arnold, E. (2004). Evaluation Research and innovation Policy. Workd needs systems evaluation. Research 

Evaluation 13 3 – 17 

(24  )Merx, E. (2007). Evaluation of Research in context; a quick scan of an emerging field. The Hague: Rathernau 
Institute, ERIC. 

 ،( الببالوي، دسفففن دسفففين  التةاليم الجامةت بين رصفففد الداعع ورؤى التطوير، رشفففدي طةم  ومدمد بن سفففالمان البنري، دار الفكر الةربت، العاهرل 25)

 .450، ص2004
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الكريم  نلمعرفة )درج المحاور الخمســــــــــــة في األهمية لدى أعضــــــــــــاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة القرآ

ظراً لالختالف يف عدد الفقرات بني احملاور اخلمساااة باالساااتبانة، ت حتويل الدرجات الكلية ئذه نوالعلوم اإلســالمية : 

احملاور ملؤعاااااااااارات مئوية، وذلر بقساااااااااامة الدرجات الكلية لكل حمور على عدد الفقرات ال  يتضاااااااااامنها احملور املعين مث 

( للمتوساااااااااات املتعددة املرتباة، واجلدول التا  Friedmanار فريدمان )(؛ ومن مث إجراء اختب100الضاااااااارة يف )

 يوضح نتائج هذا اإلجراء :

( للمتوسطات المتعددة المرتبطة Friedman( يوضح نتائج اختبار اختبار فريدمان )11جدول رقم )
نة بكلية التربية بعيلمعرفة تدرج المحاور الخمسة باالستبانة في األهمية لدى أعضاء هيئة التدريس 

 الدراسة
متوسط  محاور االستبانة

 الر)ب
قيمة كا )ربيع 
 المحسوبة

 االستنتاج ح د ح

الفروق بني  001. 4 24.102 3.21 األول: جودة أهداف البحث العلمي
املتوساات دالة 

 إحصائياً 
 2.28 الثاو: جودة مهارات الباحث

 3.27 الثالث: جودة البيئة البحثية
 3.56 الرابع: جودة السياسات

 2.69 اخلامس: معايري ضمان اجلودة

 
وملعرفة مواذن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني متوساات احملاور املختلفة، ت إجراء اختبار فريدمان عدة مرات، 

 ، حيث كشة تكرار هذا اإلجراء عن:جملموعات جزئية متتالية يف قيم املتوساات

( بني متوساات احملاور : األول والثالث والرابع يف 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )عدم  -أ

 األمهية، أ  أن ئذه احملاور نفس درجة األمهية.

( بني متوساي احملورين الثاو واخلامس يف األمهية، 0.05عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) -ة

 ين نفس درجة األمهية.أ  أن ئذين احملور 
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ترى الباحثة أن هذه النتيجة تتفع مع مالحظاهتا يف مناقشااااااااة اخلاط الدراسااااااااية والبحثية لاالة الدراسااااااااات  

العليا باجلامعة، إذ أن إدراك أعضاااااااااء هيئة التدريس ألمهية جودة أهداف البحث العلمي والبيئة البحثية والسااااااااياسااااااااات 

د اهتماماً كبرياً لديهم. أما معايري جودة قدرات ومهارات الباحث من أعضاااااااااء البحثية للجامعة ي يت يف الصاااااااادارة، وجي

هيئة التدريس فهو أمٌر مرتبط بالتقييم الذايت، وضمان جودة البحث العلمي أمر مرتبط بنشر ثقافة ضمان اجلودة، فقد 

علمية ة ملختلة أنواع النشااار الإىل ضااارورة نشااار ثقافة اجلودة وفع املعايري العاملي (26)(2013أعاااارت دراساااة )الصاااايغ: 

 ومتليكها للباحثني العرة.

هل توجد فروق دالة إحصااااائياً إلدراك العينة املبحوثة ألمهية  عرض ومناقشـــة نتيجة الســـؤال الســـابع للدراســـة: -7

 معايري جودة البحث العلمي تعزى ملتغريات التخصص، اخلربة، الدرجة العلمية والنوع؟

 يت يف إذار التحقع من صحة فروض الدراسة األربعة كالتا : واإلجابة على هذا السؤال ت 

للتحقق م  صحة الفرض األول : " ال )وجد فرو  ذات داللة إحصائية في أهمية معايير جودة البحث العلمي 

-Mannت إجراء اختبار مان ا وتين ) لدى أعضاء هيئة التدريس بعينة الدراسة )بعًا لمتغير التخصص " ،

Whitney)  كبديل الختبار )ت( جملموعتني مستقلتني؛ وذلر للفرق الكبري بني حجم جمموعة جمموعة الرتبويني )ن

 ( بعينة البحث، واجلدول التا  يوضح نتائج هذا اإلجراء :42( وحجم جمموعة غري الرتبويني )ن = 14= 

 
 
 

                                                           
 (، دراس  سابع .2013( الصايس، سنال وعا ) 26)
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اللة تقلتين لمعرفة د( يوضح نتائج اختبار مان ـ وتني للفرق بين متوسطي مجموعتين مس12جدول رقم )
الفروق في أهمية معايير جودة البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة تبعًا لمتغير 

 التخصص
متوسط  )خصص محاور االستبانة

 الر)ب
قيمة  يو( 
 المحسوبة

قيمة  ذ( 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 االستنتاج

األول: جودة أهداف 
 البحث

الفرق غري دال إحصائيا )ال توجد  157. 1.416- 219.5 33.82 تربو 
 26.73 غري  ت فروق(

الثاو: مهارات 
 وقدرات الباحث

الفرق غري دال إحصائيا )ال توجد  621. 495.- 268.0 26.64 تربو 
 29.12 غري  ت فروق(

الثالث: جودة البيئة 
 البحثية

غري دال إحصائيا )ال توجد الفرق  236. 1.184- 232.0 32.93 تربو 
 27.02 غري  ت فروق(

الرابع: جودة 
 السياسات

الفرق غري دال إحصائيا )ال توجد  613. 506.- 267.5 26.61 تربو 
 29.13 غري  ت فروق(

اخلامس: معايري ضمان 
 اجلودة

الفرق غري دال إحصائيا )ال توجد  376. 884.- 247.5 31.82 تربو 
 27.39 غري  ت فروق(

( يوضاااااااح صاااااااحة الفرض األول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصاااااااائية تُعزى للتخصاااااااص، إذ مجيع 12اجلدول رقم )

أعضاااااء هيئة التدريس املبحوثني مبختلة ختصااااصاااااهتم خيضااااعون لنفس البيئة والسااااياسااااات البحثية اجلامعية عرب عمادة 

الكرمي والعلوم اإلسااااااااااالمية، وكذا لكلية الدراسااااااااااات العليا باجلامعة يف البحث العلمي والنشاااااااااار والت لية جبامعة القرآن 

 إعرافهم على ذالة الدراسات العليا.

للتحقق م  صحة الفرض الثاني: " ال )وجد فرو  ذات داللة إحصائية في إدراك أهمية معايير جودة البحث 

اد ، واجلدول ت إجراء حتليل التباين األح" ،العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة )بعاً لسنوات الخبرة 

 التا  يوضح نتائج هذا اإلجراء:
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( يوضح نتيجة تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في أهمية معايير جودة البحث 13جدول رقم )
 العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس بعينة الدراسة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

متوسط  د ح مجموع المربعات صدر التباي م  محاور االستبانة
 المربعات

النسبة 
 الفائية

 االستنتاج ح

احملور األول: معايري 
 جودة أهداف البحث

 513. 8.305 2 16.611 بني جمموعات
 

.602 
 

مجيع الفروق بني 
 16.193 53 858.229 داخل جمموعات املتوساات غري دالة

  55 874.839 الكلي
الثاااااو: مهااااارات احملور 

 وقدرات الباحث
 066. 1.445 2 2.891 بني جمموعات

 
.937 

 
مجيع الفروق بني 
 22.050 53 1168.663 داخل جمموعات املتوساات غري دالة

  55 1171.554 الكلي
احملور الثااااالااااث: معااااايري 

 جودة البيئة البحثية
 924. 12.102 2 24.204 بني جمموعات

 
.403 

 
الفروق بني مجيع 

 13.093 53 693.921 داخل جمموعات املتوساات غري دالة
  55 718.125 الكلي

احملااور الاارابااع: مااعاااااااايااري 
 جودة السياسات

 044. 1.224 2 2.447 بني جمموعات
 

.957 
 

مجيع الفروق بني 
 27.794 53 1473.106 داخل جمموعات املتوساات غري دالة

  55 1475.554 الكلي
احملور اخلاااااامس معاااااايري 

 ضمان اجلودة
 615. 9.391 2 18.782 بني جمموعات

 
.544 

 
مجيع الفروق بني 
 15.263 53 808.932 داخل جمموعات املتوساات غري دالة

  55 827.714 الكلي

 
ة معايري إدراك أمهي ( يبني صاااااااحة الفرض الثاو للدراساااااااة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصاااااااائية يف13اجلدول رقم )

جودة البحث العلمي لدى العينة املبحوثة تُعزى لساااااانوات اخلربة، وتفساااااار الباحثة لنفس األسااااااباة السااااااابقة يف الفرض 

 األول ال  أدت إىل هذه النتيجة.

للتحقق م  صحة الفرض الثالث: " ال )وجد فرو  ذات داللة إحصائية في أهمية معايير جودة البحث العلمي 

 ضاء هيئة التدريس بعينة الدراسة )بعاً للدرجة العلمية " ،لدى أع

 ت إجراء حتليل التباين األحاد ، واجلدول التا  يوضح نتائج هذا اإلجراء:
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( يوضح نتيجة تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في أهمية معايير جودة البحث 14جدول رقم )
 الدراسة تبعًا للدرجة العلميةالعلمي لدى أعضاء هيئة التدريس عينة 

متوسط  د ح مجموع المربعات مصدر التباي   محاور االستبانة
 المربعات

النسبة 
 الفائية

 االستنتاج ح

احملور األول: معايري 
 جودة أهداف البحث

 1.018 16.180 3 48.541 بني جمموعات
 

.392 
 

مجيع الفروق بني 
 15.890 52 826.298 داخل جمموعات املتوساات غري دالة

  55 874.839 الكلي
احملور الثاااااو: مهااااارات 

 وقدرات الباحث
 086. 1.932 3 5.795 بني جمموعات

 
.967 

 
مجيع الفروق بني 
 22.418 52 1165.759 داخل جمموعات املتوساات غري دالة

  55 1171.554 الكلي
احملور الثااااالااااث: معااااايري 

 ةالبحثيجودة البيئة 
 1.113 14.439 3 43.317 بني جمموعات

 
.352 

 
مجيع الفروق بني 
 12.977 52 674.808 داخل جمموعات املتوساات غري دالة

  55 718.125 الكلي
احملااور الاارابااع: مااعاااااااايااري 

 جودة السياسات
 690. 18.820 3 56.461 بني جمموعات

 
.562 

 
مجيع الفروق بني 
 27.290 52 1419.092 داخل جمموعات املتوساات غري دالة

  55 1475.554 الكلي
احملور اخلاااااامس معاااااايري 

 ضمان اجلودة
 261. 4.094 3 12.283 بني جمموعات

 
.853 

 
مجيع الفروق بني 
 15.681 52 815.431 داخل جمموعات املتوساات غري دالة

  55 827.714 الكلي

 
الدراسااااة الثالث أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصااااائية يف إدراك أمهية معايري ( يوضااااح صااااحة فرض 14جدول رقم )

جودة البحث العلمي لدى أعضاااااء هيئة التدريس تُعزى ملتغري الدرجة العلمية، والباحثة يف صااااياغتها ئذا الفرض تدرك 

العلمي  املؤسااااااسااااااات والوسااااااط أن ثقافة معايري جودة البحث العلمي واالعتماد األكادميي مفاهيم حديثة االنتشااااااار يف

 ألعضاء هيئة التدريس لذا يستو  يف إدراكها مجيع الدرجات العلمية.

للتحقق م  صحة الفرض الرابع: " ال )وجد فرو  ذات داللة إحصائية في أهمية إدراك معايير جودة البحث 

رق بني راء اختبار )ت( للفت إج العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة )بعًا للنوع  رجال/ نساء( "

 متوساي جمموعتني مستقلتني، واجلدول التا  يوضح نتائج هذا اإلجراء :
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( يوضح نتيجة اختبار )ت( للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة 15جدول رقم )
غير النوع ًا لمتالفروق في أهمية معايير جودة البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس بعينة الدراسة تبع

 )رجال / نساء(
الوسط  النوع محاور االستبانة

 الحسابي
انحراف 
 معياري

قيمة  ت( 
 المحسوبة

 االستنتاج قيمة احتمالية د ح

األول: جودة أهداف 
 البحث

 1.478- 4.17 47.34 رجال
 

54 
 

.145 
 

 الفرق غري دال إحصائيا
 3.54 48.95 نساء

الثاو: مهارات 
 الباحثوقدرات 

 1.178- 5.26 36.60 رجال
 

54 
 

.244 
 

 الفرق غري دال إحصائيا
 3.16 38.10 نساء

الثالث: جودة البيئة 
 البحثية

 1.337- 4.18 25.63 رجال
 

54 
 

.187 
 

 الفرق غري دال إحصائيا
 2.25 26.95 نساء

الرابع: جودة 
 السياسات

 086. 5.00 30.46 رجال
 

54 
 

.932 
 

 دال إحصائيا الفرق غري
 5.59 30.33 نساء

اخلامس: معايري 
 ضمان اجلودة

 424.- 4.28 29.26 رجال
 

54 
 

.673 
 

 الفرق غري دال إحصائيا
 3.18 29.71 نساء

 
( يبني صاااااااحة الفرض الرابع للدراساااااااة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصاااااااائية يف إدراك عينة البحث 15جدول رقم )

جودة البحث العلمي تُعزى ملتغري النوع )رجال/نسااااااااااااء(، ذلر أن أعضااااااااااااء هيئة التدريس من اجلنساااااااااااني ألمهية معايري 

 جبامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية يف مجيع كلياهتا تتوفر لديهم نفس الظروف والفرص البحثية العلمية والتدريسية.

هي الباحثة من حتقيع أهداف الدراساااااة الثالثة و  بإجابة الدراساااااة على تسااااااتالهتا والتحقع من صاااااحة فروضاااااها متكنت

معرفة مدى إدراك أعضااااااااء هيئة التدريس جبامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلساااااااالمية ألمهية معايري جودة البحث العلمي، 

والكشاااااة عن أثر متغريات التخصاااااص واخلربة والدرجة العلمية والنوع )رجال/نسااااااء( على هذا اإلدراك، ومن اة حتقع 

دف الثالث للدراسااااااااااة بنشاااااااااار  ثقافة معايري جودة البحث العلمي لدى أعضاااااااااااء هيئة التدريس جبامعة القرآن الكرمي ائ

 والعلوم اإلسالمية.
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 :أهم النتائج

 درجة إدراك أعضاء هيئة التدريس املبحوثني ألمهية معايري جودة أهداف البحث العلمي ومضمونه )كبرية(. -1

 املبحوثني ألمهية معايري جودة مهارات وقدرات الباحث )فوق الوسط(.درجة إدراك أعضاء هيئة التدريس  -2

 درجة إدراك أعضاء هيئة التدريس املبحوثني ألمهية معايري جودة البيئة البحثية )فوق الوسط(. -3

 درجة إدراك أعضاء هيئة التدريس املبحوثني ألمهية معايري جودة سياسات اجلامعة البحثية )كبرية(. -4

 أعضاء هيئة التدريس املبحوثني ألمهية معايري جودة البحث العلمي )فوق الوسط(.درجة إدراك  -5

حمور أهداف جودة البحث العلمي ومضااااامونة وحمور جودة البيئة البحثية وحمور جودة الساااااياساااااات البحثية نالت  -6

 ية.ثاننفس درجة األمهية متقدمة على حمور  جودة مهارات الباحث وضمان اجلودة ال  نالت املرتبة ال

 ال توجد فروق دالة إحصائياً تُعزى ملتغريات التخصص، اخلربة، الدرجة العلمية والنوع. -7

 :التوصيات

 توسيع نشر ثقافة جودة البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعة. -

عضاء هيئة أأن يركز أعضاء هيئة التدريس على موضوعات البحوث املرتباة بالواقع وتابيع نتائجه فيه وأن يُدرة  -

التدريس يف بداية مساااااااااريهتم املهنية على اكتسااااااااااة معايري جودة مهارات وقدرات الباحث  ا يفتح أمامهم فرص 

 النشر واالستشارات البحثية يف القااعات املختلفة.

شااكالت أن هتيئ اجلامعة واملراكز البحثية ألعضاااء هيئة التدريس فرص املشاااركة والتعاون مع الباحثني دولياً حلل امل -

 املعاصرة اثياً.

 أن تعمل اجلامعة ومراكزها البحثية على اإلفادة واستثمار نتائج البحث العلمي داخلياً وخارجياً. -
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أن هتتم مراكز اجلامعة البحثية وكلية الدراسااااااااات العليا مبعايري ضاااااااامان جودة البحث العلمي وإلزام الباحثني  ا  ا  -

 ميي.يسهم يف احلصول على االعتماد األكاد

 تقرتح الباحثة إجراء البحوث التالية: :المقترحات

 مدى التزام أعضاء هيئة التدريس يف الكليات املختلفة مبعايري جودة البحث العلمي يف أعمائم البحثية. -

 دور جودة البيئة والسياسات البحثية يف إثراء البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعة. -

 ادميي للجامعة وعالقته بالبحث العلمي.أمهية االعتماد األك -

 معوقات البحث العلمي يف التخصصات املختلفة وكيفية معاجلتها. -

 تاوير جودة البحث العلمي ألجل التنمية املستدامة. -
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 المراجع:
 http://commons.wikemedia.orgم 29/1/2017بتاريخ  (1)
جودة البحث العلمي، يف االجتماع التنسيقي اخلامس لعمداء البحث العلمي باجلامعات ها(، معايري 1431اجلندان، يوسة بن حممد ) (2)

 السعودية، جامعة امللر فيصل، اململكة العربية السعودية.
 (، أُسس البحث العلمي، الرياض، دار النشر الدو .2011حممد، حممد حسني ) (3)
 أخرجه أبو يعلى والارباو وصححه األلباو. (4)
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