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 الشكر والعرفان
 

 .والسالم  لى محمد األميني الحمد هلل الذي وفقني إلتمام هذا العم الحمد هلل رب العالمين وال الة 
الدكتور طارق الحاج لقبوله اإلشراف  لى هذا  األستاذوال يسعني هنا إال  ن  تقدم بخالص الشكر إلى 

 الدكتور فتحي السروجيو    مي األطرش الدكتوري وكذلك البحث ولما بذله من جهد في متابعتي
 قشة.  لاء لجنة المنا

 
و ختتص بالتتذكر كمتتا  تقتتدم بالشتتكر إلتتى جميتتع العتتاملين فتتي معهتتد التنميتتة المستتتدامة فتتي جامعتتة القتتدسي 

شتكر متن  لما  بدوه من سعة  در وتعاون إلتمام هذا البحث. وكتذلك ال يفتوتني  ن  يالدكتور  ياد قّنام
ح ا ياخراج البحث لغويا إسا دني  لى   تبانات وجمعها.ي وجميع من سا دني في تو يع االسوا 

 
والشتتكر كتت  الشتتكر إلتتى  مال تتي فتتي الدراستتة الماجستتتير شتتعبة ال بابتتدةي و مال تتي العتتاملين فتتي جامعتتة 

 خلوري. –فلسطين التقنية 
 

 هشام صالح محمد صالح



 

 ج  

 ملخص
 

إلتتى ستتب  تفعيتت  دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية التعتترف إلتتى هتتدفت هتتذه الدراستتة 
فة إلتتى ي باإللتتار المراكتت  البح يتتة الجامعيتتة ومؤسستتات ستتوق العمتت  فتتي اللتتفة الغربيتتةمتتن وجهتتة ن تت

مجتا  األبحتاث العلميتة ي و الجامعة التي يتبتع لهتا المركت  البح تي المتم لة في بيان   ر متغيرات الدراسة
ي عمتت تبعيتتة مؤسستتة ستتوق الي و  تتدد األبحتتاث المنجتت ة متتن قبتت  المركتت  ستتنوياً ي و التتتي يقتتوم بهتتا المركتت 

مؤسستتة ستتوق   هتتتاري  إنشتتاو  ي ملهتتاطبيعتتة ي و فيهتتا ي وتتتوفر قستتم للبحتتث والتطتتويرفيهتتا  تتدد العتتاملينو 
تكتتون مجتمتتع الدراستتة متتن جميتتع متتديري المراكتت  البح يتتة فتتي الجامعتتات و  يفتتي آراء المبحتتو ين العمتت ي

لمديرين في المؤسسات كما شم  مجتمع الدراسة جميع اي ( مرك ًا بح ياً 78الفلسطينيةي وقد بلغ  ددها )
ذات العالقة بالبحث العلمي وتطبيقاته ونتا جهي وتم لت هذه المؤسسات في الشتركات المستاهمة العامتة 

( و ارةي 20وبلتتتغ  تتتتدد التتتتو ارات )( شتتتتركةي 64والتتتو اراتي وقتتتتد بلتتتغ  تتتتدد الشتتتتركات المستتتاهمة العامتتتتة )
( مديرًاي وكما تم اختيار  ينة 64مها )واختيرت  ينة  شوا ية من مجتمع مديري المراك  البح يةي وحج

ي ولتحقيتق (46ي وبلتغ حجمهتا )مؤسستات ستوق العمت  شوا ية من مجتمع مديري التدوا ر واألقستام فتي 
باال تماد  لى األدب الن ريي والدراسات ذات ال لةي وتم  تينبإ داد استبان هدف الدراسةي قام الباحث
ا  لى لجنة من المحكمين وتم استخراج معاملي ال بات ممن خال   رله تينالتأكد من  دق االستبان

التتتتداخلي بواستتتتطة معادلتتتتة كرونبتتتتال  لفتتتتاي وتتتتتم تحليتتتت  البيانتتتتات باستتتتتخدام الر متتتتة اإلح تتتتا ية للعلتتتتوم 
 .(SPSSاالجتما ية )

 
الدرجة الكلية لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية من وجهة ن ر  الى انتو لت و 

معوقات البحث العلمي التي يواجهها الباح ون ي في مجاالت ح ية الجامعيةي كانت متوسطةالمراك  الب
في الجامعاتي وربط مخرجات البحث العلمي الجامعي مع احتياجات القطا ات االقت اديةي و 

و هداف البحث العلمي  دوافع البحث العلمييفي مجالي  وكان مرتفًعا .تخطيط البحث العلمي
منخفلًا في مجالي د م البحث العلميي و الطلب  لى البحث العلمي الجامعي من  و تى الجامعي.

الدرجة الكلية لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية  كانتو  .قب  القطا ات االقت ادية
في مجاالت معوقات االستفادة من البحث  ر مؤسسات سوق العم ي كانت متوسطةمن وجهة ن 
يي و شكا  االستفادة من مخرجات البحث العلميي واالقتناع بجدوى البحث العلمي لدى العلمي الجامع

في مجالي م ادر األبحاث التي تم استخدامها واالستفادة  اً منخفل. و كان مؤسسات سوق العم 
 .منهاي والرلا  ن البحث العلمي الجامعي
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( في متوستطات α ≤ 1014وى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إح ا ية  ند مستنه  وبينت الدراسة 
إجابتتتات المبحتتتو ين متتتن حيتتتث دور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتادية متتتن وجهتتتة ن تتتر 
المراك  البح ية الجامعيةي تع ى لمتغير الجامعة التي يتبع لها المرك  البح ي و مجا  األبحاث العلمية 

وسطات إجابات المبحو ين من حيث دور البحث العلمي توجد فروق في متبينما التي يقوم بها المرك ي 
الجامعي في التنمية االقت ادية من وجهة ن ر المراك  البح يتة الجامعيتةي تعت ى لمتغيتر  تدد األبحتاث 

ال توجتتد  نتته كمتتا  شتتارت الدراستتة إلتتى  ي(4-3المنجتت ة متتن قبتت  المركتت  ستتنويًاي ول تتالح  تتدد األبحتتاث )
( فتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتو ين متتن α ≤ 1014مستتتوى الداللتتة )فتتروق ذات داللتتة إح تتا ية  نتتد 

حيث دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية من وجهة ن ر مؤسسات سوق العم ي تع ى 
لمتغيرات تبعية مؤسسة سوق العم ي وطبيعة  م  المؤسسةي وتاري  إنشاء المؤسسةي بينما توجد فروق 

( في متوسطات إجابات المبحو ين من حيث دور α ≤ 1014توى الداللة )ذات داللة إح ا ية  ند مس
البحتث العلمتتي الجتامعي فتتي التنميتتة االقت تادية متتن وجهتتة ن تر مؤسستتات ستتوق العمت ي تعتت ى لمتغيتتر 

ي وكتتتذلك لمتغيتتتر تتتتوفر قستتتم للبحتتتث والتطتتتويري 311 تتتدد العتتتامليني ول تتتالح  تتتدد العتتتاملين  ك تتتر متتتن 
 فر بها قسم للبحث والتطوير.ول الح المؤسسات التي يتو 

 

وبناًء إلى ما تو لت إليه الدراسة من نتا جي  و ى الباحث بتو يات للجامعات ولمؤسسات سوق 
لرورة وجود  هداف مشتركة للبحث العلمي الجامعيي من العم  وللحكومةي فقد  و ى الجامعات ب

ماي والعم   لى إيجاد خطط قب  الجامعات ومؤسسات سوق العم ي ومن هنا وجب وجود تنسيق بينه
. لمشكالت االقت ادية واالجتما يةللبحث العلمي الجامعيي ولرورة استناد تلك الخطط  لى ا

وجاءت التو يات التي تتعلق بالحكومة في نشر  قافة البحث العلمي من خال  اإل المي وفي 
ه نهجًا لإل الح المؤسسات الحكوميةي ود م البحث العلمي في المؤسسات الحكوميةي وا تبار 

 والتطوير.
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Abstract 

 
The study aimed at identifying the ways of activation of university scientific research role 

on economic development from university research centers and labor market institutions 

perspective in West Bank; in addition to measuring the effects of the variables adopted in 

this study on the opinion of the sample : the university that the research center belongs to, 

the domain of scientific research done by the center, the number of research conducted by 

the center annually, the subordination of labor market institution, number of employees of 

labor market institution, the existence of a research and development division in labor 

market institutions, the work nature of labor market institution and the establishing date of 

labor the market institution. The population of the study comprises all the directors of 

research centers at Palestinian universities which add up to (87) research centers. The 

population also contains all the directors of the institutions related to scientific research. 

These institutions are the public corporations and ministries. The number of corporations is 

(46). A random sample of research centers directors including (45). The sample size of 

directors of divisions at companies and ministries equals to (64).  To achieve the aim of 

this study, the researcher has prepared two questionnaires depending on the theoretical 

literature as well as the related studies. The two questionnaires were verified by a 

committee of referees while the reliability coefficient was inferred by adopting Cronbach 

alpha formula. the data were analyzed using (SPSS) . 

 

The study has been concluded by the following results: The total degree for the universities 

scientific research role on economic development from universities research centers 

perspective was medium in the domains of obstacles of scientific research encountered by 

universities researchers, connecting the output of universities scientific research with 

economic sectors needs and the planning of scientific research. The universities scientific 

research role on economic development from the universities research centers perspective 

was high in the domains of motives and goals of scientific research. That role was low in 

the domains of supporting scientific research and requesting universities scientific research 

from economic sectors. The total degree for the role of universities scientific research on 

economic development from labor market institutions perspective was medium in the 

domains of the obstacles of benefits from universities scientific research, types of benefits 

from the output of scientific research and the convince of the value of scientific research 

for labor market institutions. The role of universities scientific research on economic 

development from the labor market institutions perspective was low in the domains of the 

source of research used and benefited.   

 

Furthermore, the study has indicated clearly that there are no statically significant 

differences at (0.05 ≥ α) in the means of the responses concerning the role of universities 

scientific research on economic development from the universities research centers 
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perspective due to the universities that the research centers belong to and the domain of 

scientific research done by the center, another statically significant difference from the 

perspective of labor market institutions due to the subordination of labor market institution, 

the work nature of labor market institution, its establishing date, and due to number of the 

employees of labor market institution in favor of employees number more than 300. While 

there are statically significant differences at (0.05 ≥ α) in the means of the responses 

concerning the role of university scientific research on economic development from the 

universities research centers perspective due to the number of research accomplished by 

the center annually in favor of the number of research (3-6), and there are significant 

differences due to the existence of a division of research and development in labor market 

in favor of the institutions which have a division.  

 

Based on the findings of the study, the researcher recommendations to universities, labor 

market institutions and the government are related to where the necessity of shared goals 

for universities scientific research from the universities and labor market institutions 

perspective, so they should have to coordinate and to work in establishing plans of 

university scientific research. These plans should be based on economic and social 

problems, and recommendations related to government were in disseminating the culture 

of scientific research via media and in governmental institutions, to maximize the benefit 

from scientific research. Supporting scientific research in governmental institutions and 

considering it as a method of reform and development. 
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 الفصل األول
______________________________________________________ 

 مشكلة الدراسة وأهميتها
 

 مقدمة  3.3
 

  لميتاً  تطتوراً  العتالم شتهد وتقتدم األمتمي وقتد النمتو لتحقيتق األساستية الروافتد  هتم  حتد العلمتي البحتث يعتد

 نطاق  لى الموارد لتنمية السعي نطاق وفيوالمعرفةي  العلم حقو  مختلف في سريعًا ولخماً  وتكنولوجياً 

 فتي  مومتاً  االقت تادية للبلتد القتدرة متن ت يتد  ن شتأنها متن التتي العلميتةي لألستس وفقتاً  االقت تاد التوطني

مستتل ماته  وتتوفير العلمتي البحتث المتقتدم بتطتوير العتالم دو  اهتمتت ولذلك فقتد األنشطةي ميادين مختلف
 لتد م األساستية الركيت ة الفلستطينية وهتي  الجامعات  ن غير امعات.في مختلف المؤسسات وخا ة الج

 مختاطر متن ي يتد ممتا الميتداني هتذا فتي العتالمي هتذا التستابق تواكتب لتم وتطتويرهي العلمتي البحتث حركتة

 .متسار ة بخطى بين وطننا فلسطين والدو  المجاورة الهوة توسيع
 

الجامعتات الفلستطينية والحكومتة ومؤسستات  القطتاع  قبت  متن والخطيترة الهامتة المستألة هتذه استتيعاب إن
 باإلمكتان إذ مواردهتا المختلفتةي لتنميتة جديتدة ستب   تن والبحتث التفكيتر إلتى يتدفعها يتد و  ن الختاصي

 وذلك وفا لية. بكفاءة واست مارها وتجديدها بها الموارد واالهتمام تلك وح ر دراسة خال  من ذلك تحقيق

 في للرفاهية مستويات  فل  من إليه يتطلع وما و  ماتي مشكالت من لفلسطينيالمجتمع ا ما يعانيه ألن

 حيتث المختلفتة. مواردهتا متن المتتاح استتخدام ونتوع وكيفيتة حجتم  لتى كبيتر  حتد إلتى يتوقتف المستتقب ي

 الموجته يعتد العلمتي البحتث مجا  في االست مار بأن المجا ي هذا في والبحوث والدراسات التجارب   بتت

 القتدرة تت داد المستتخدمةي وبالتتالي وكفتاءة المتوارد إنتاجيتة متن يرفتع كونته االستت ماراتي  نتواع فلت   متن

 بعد  امًا.   اماً  للمجتمع االقت ادية
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والبحث العلمي مهم لتع ي  القدرة الذاتية للمؤسسات االقت ادية  يلًاي من خال  تطوير  ساليب حدي ة 
نو يتتة المنتجتتات وحتت  الك يتتر متتن المشتتكالت التتتي تواجههتتاي  فتتي اإلنتتتاج وتخفتتيا التكتتاليف وتحستتين

سواء كانت المؤسسة إنتاجية  و خدميةي بحيث تتمكن المؤسسة من المحاف ة  لى معدالت مستقرة في 
الح تتة الستتوقية وفتتتي نمتتو حجتتم المبيعتتتات واألربتتاحي و  تتتبح ل امتتًا  لتتى المؤسستتتات ان تطتتور نفستتتها 

 ة.وبخا ة في مجا  القدرة التنافسي
 

التوجيتته الستتليم وتتتوفير المقومتتات الماديتتة  والتطتتوير التقنتتيوبنتتاء  لتتى ذلتتكي فتتإن توجيتته البحتتث العلمتتي 
االقت ادي  إليه من  يادة معدالت النمو والبشرية والتن يمية الال مة لهي سوف يلمن تحقيق ما ن بو

االت ال تتنا ة وال را تتة واالجتمتتا ي بإتبتتاع متتنهج البحتتث العلمتتيي لتتذا فتتإن تطبيتتق هتتذا المتتنهج فتتي مجتت
ألنشطة االقت ادية واالجتما ية سوف يسا د في ح  مشكالت ك يرة م   ح  اوالتجارة وغير ذلك من 

مشتتتاك  اإلنتتتتاجي وتحستتتين نو يتتتتة المنتجتتتاتي وترشتتتيد تكتتتاليف اإلنتتتتتاجي وتقلتتتيص الفاقتتتد متتتن  مليتتتتات 
ك تتر وفتترة و رختتص ستتعرًاي فالبحتتث اإلنتتتاجي وابتكتتار تقنيتتات ون تتم إنتاجيتتة تستتا د  لتتى استتتخدام متتواد  

العلمتي يلعتتب دورًا مهمتًا فتتي  مليتة نقتت  وابتكتار وتطتتوير التكنولوجيتا بمتتا يتتواءم متتع  تروف البلتتد حتتتى 
المعيتار  يتحقق الهدف المطلوب منها. لذلك   بح التطور التكنولوجي المستند  لى البحث العلمي هتو

رات االقت تادية للدولتة وتطتوير و ن ختال  تحقيتق الوفتالفارق بين التقدم والتخلف فتي الع تر الحتاليي مت
 (.2114منتجاتها )تركمانيي

 
وبما إن البحث العلمي   بح شرطا للتنمية االقت ادية واالجتما يةي   بح ل اما  لى الجهات المعنية 
تقتتديم التتتد م للبتتتاح ين للتو تتت  إلتتتى نتتتتا ج هامتتتة تختتدم المجتمتتتع وقلتتتاياهي ومتتتن  هتتتم الشتتتروط الال متتتة 

بحتتث العلمتتي تتتوفير الباحتتث الجتتاد المتتدرب والمؤهتت   لميتتا ومعرفيتتاي القتتادر  لتتى العطتتاء واإلبتتداع فتتي لل
جو مؤسسي بح ي غني بالتجهي ات الال مة لعملهي والمع   لعطا ه والمنتفع من نتا ج بحو ه فتي تلبيتة 

لعلمتتيي فالجامعتتات متطلبتات التنميتتةي ولعت  الجامعتتات هتتي الموقتع األك تتر مالءمتة لتتتوفير بي تتة البحتث ا
هتتي المهتتد المناستتب للبحتتوث والدراستتات الهادفتتة للتقتتدم العلمتتي والتنمتتويي وهتتي المكتتان المناستتب لحتت  
جميتتع ال تتعوبات ال تتنا ية وال را يتتة والطبيتتة واإلداريتتة واالقت تتادية وغيرهتتا  لتتى المستتتوى التتوطنيي 

ث العلمتتيي وال بتتد متتن ربتتط البحتتث وهتتذا يتطلتتب إ تتداد الكتتوادر العلميتتة المؤهلتتة وتهي تتة متطلبتتات البحتت
 العلمي مع حاجة المجتمع وتسخيره لتنفيذ خطط التنمية.

 
ويتطلتتب البحتتث العلمتتي متتوارد ماديتتة لإلنفتتاق  ليتته وتمويلتتهي ويختلتتف اإلنفتتاق  لتتى البحتتث العلمتتي متتن 

بة منطقة إلى  خرى حو  العالمي كما  نه يختلف متن دولتة التى  خترى. وتشتير اإلح تا يات إلتى  ن نست
اإلنفاق  لى البحث والتطوير من الدخ  القومي اإلجمالي في منت ف التسعينيات من القرن الماليي 
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%ي 300%ي 207%ي 202%ي 3في ك  من الواليات المتحدة واليابتان وبريطانيتا و لمانيتا وفرنستاي كانتت 
% 102قد كانتت % في دو  العالم ال الث كك ي و 108%  لى التواليي ولكن هذه النسبة لم تتعدى 204

(ي 2116% ) حتالني 204في الدو  العربيتة. و لتى ستبي  المقارنتةي فقتد بلغتت هتذه النستبة فتي إسترا ي  
إلتتى  ن نستتبة اإلنفتتاق  لتتى البحتتث العلمتتي فتتي العتتالم العربتتي ال تتعتتدى  2100وتشتتير إح تتاءات  تتام 

 (.2102% من الدخ  القومي )الحار يي 106
 

لتتى البحتتث والتطتتوير حستتب القطا تتاتي نجتتد  ن بعتتا الدراستتات و نتتد الن تتر فتتي م تتادر اإلنفتتاق  
 شارت إلى  ن نسبة مستاهمة القطتاع ال تنا ي فتي اإلنفتاق  لتى البحتث والتطتوير فتي التدو  المتقدمتة 
ت يتد  تتن الن تتفي وهتي   لتتى متتن مستتاهمة القطتاع الحكتتومي. فعلتتى ستبي  الم تتا ي يالحتت   ن القطتتاع 

كتتت  متتتن الواليتتتات المتحتتتدة األمريكيتتتة واليابتتتان والستتتويد  % فتتتي81 -% 44ال تتتنا ي يستتتهم متتتا بتتتين 
 (.2117)الجعبري وآخروني 

 
وال يختلتتف واقتتتع البحتتتث والعلمتتتي فتتتي فلستتتطين  تتتن واقعتتته فتتتي التتتدو  الناميتتتة حيتتتث ال يتجتتتاو  اإلنفتتتاق 

(ي ويعتبتتر نشتتاط البحتتث العلمتتي فتتي األرالتتي 2114% متتن التتدخ  القتتومي اإلجمتتالي )التتدويهيسي102
حتتتتديث النشتتتتأةي إذ ارتتتتتبط النشتتتتاط متتتتع نشتتتتوء الجامعتتتتات والمؤسستتتتات التعليميتتتتة العليتتتتا فتتتتي  الفلستتتتطينية

سبعينيات القرن العشرين. وفي نهاية السبعينيات بد  العديد من القوى الفلسطينية ببناء مؤسستات بشتك  
رالتي  امي وفي بداية ال مانينات بتد ت المن متات الدوليتة والمن متات غيتر الحكوميتة بالعمت  داخت  األ

الفلستتتتطينية لتتتتد م المؤسستتتتات الجماهيريتتتتة والوطنيتتتتة وتنميتتتتة المرافتتتتق االجتما يتتتتة وال تتتتحية والتعليميتتتتة 
والخدميتتتةي فتتتي ستتتبي  تحقيتتتق نتتتوع متتتن التنميتتتة االجتما يتتتة واالقت تتتاديةي وتحستتتين ال تتتروف المعيشتتتية 

 للمواطنين الفلسطينيين. وبالتالي بد  االهتمام بدور البحوث في التنمية.
 

ن ام البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية إلى تن يم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ود مهي  يهدف
وذلتتتك بمختتتتف الوستتتا   الماديتتتة والمعنويتتتة والبشتتترية وال منيتتتةي وتعطتتتي األولويتتتة إلتتتى البحتتتوث العلميتتتة 

لبحتث المتعلقة بأغراا التنمية في فلسطين. وفي كت  جامعتة مجلتس للبحتث العلمتي يتتألف متن  ميتد ا
العلمتتي و لتتتوية مم تتت   تتتن كتتت  كليتتة فتتتي الجامعتتتة. وباإللتتتافة إلتتتى هتتذا المجلتتتس هنالتتتك العديتتتد متتتن 

حتى اآلني وتنو ت تخ  ات هتذه  0221المراك  البح ية التي ارتفع  ددها بشك  ملحو  منذ العام 
ةي وتحليت  ي منهتا متا يتعلتق بالبي تةي والميتاهي والتربت0226المراك  و هرت تخ  ات جديتدة بعتد العتام 

األغذيتتتةي وال تتتحة العامتتتة والمجتمعيتتتةي والتخطتتتيط ال تتتحيي والتحاليتتت  الكيماويتتتة والبيولتتتوجيي والرقابتتتة 
الدوا يتتتةي والتلتتتوث المتتتاء والهتتتواءي والدراستتتات البي يتتتة والريفيتتتةي والتخطتتتيط الحلتتتري واإلقليمتتتيي و لتتتوم 

ةي و لتتتم األوب تتتة ال تتتنا يةي والبنتتتاء األرا وهندستتتة التتت ال  ي وااللكترونيتتتات ال تتتنا يةي والطاقتتتة البديلتتت
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والموا تتالتي والدراستتات الدوليتتةي والحقتتوقي والمتتر ةي والتطتتوير اإلنمتتا يي والهجتترة اإلجباريتتةي والخدمتتتة 
المجتمعيتتتتةي والدراستتتتات التجاريتتتتةي والقيتتتتاس والتقتتتتويم واإلح تتتتاءي والدراستتتتات اإلستتتتتراتيجيةي والدراستتتتات 

علم  ن بعدي واإل تالم وتكنولوجيتا المعلومتات. )الجعبتري وآختروني اإلسالميةي واألبحاث التطبيقيةي والت
2117) 

 
 والت دي مشكالته ور د العلمي الجامعي البحث واقع  لى الدراسة لتسلط اللوء ولذلك تأتي هذه 

 الجامعي البحث العلمي واقع  لى تأ يراتها ودراسة المشكالت لتلك التحلي  من في إطار لمعلالته

االقت اديةي ومعرفة ارتباط مخرجات األبحاث العلمية الجامعية  الموارد تنمية متطلبات لخدمة وتوجيهه
  جلة دفع إلى تهدف مقترحات بلورة مع مع متطلبات مؤسسات سوق العم  الفلسطينية. وبما ينسجم

 قواالنطال والتنمية االقت ادية إلى األمام. من خال  تشخيص واقع البحث العلمي العلمي البحث حركة
البحوث  من ر ينة تعم   لى تحسين هذا الواقعي لتع ي  توجيه مخرجات الجامعات وركا   قوا د نحو

يقاف هدر جهود وطاقات الباح ين في  المجتمع بكافة قطا اته اإلنتاجية إلى احتياجات والخدميةي وا 
لو ارات إنتاج بحوث غير موجه لخدمة المجتمع. ولفت ن ر مؤسسات سوق العم  المتم لة في ا

 الموجه. العلمي البحث مجا  في الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الى لرورة االست مار
 
وتحاو  هذه الدراسة من الناحية األكاديمية ر د دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية  

المخرجات مع  وترك   لى توجيه مخرجاته  لخدمة التنمية االقت ادية مع تبيان  سباب لعف ارتباط
 احتياجات المؤسسات االقت اديةي وهذا ما لم ترك   ليه االبحاث السابقة. 

 
 مشكلة الدراسة 1.3

 
 يكتون النتاميي ولكتي المجتمتع للمجتمتعي وبخا تة العلمتي البحتث ولترورة  همية في شك من هناك ليس

 وبالبحتث بالجامعتات خا تةال العنايتة األمتر والمال مةي يستل م ال حيحة لمن السياقات العلمي البحث

 الحركتة يقتود العلمتي  ن للبحتث الممكتن متن تجعت  العناية وهذه . والمجتمعات الحكومات من قب  العلمي

 فلت ي  مستتوى إلتى والمجتمتع الفترد رفاهيتة مستتوى ورفتع وتحتديث والعلمية إلى اإلبتداع واالبتكتار الفكرية
 تعميتق إلتى يتؤدي ذلتك فتإن العلمتي البحتث  همت  إذا بينمتا .األ تعدة كافة  لى التطور مستوى رفع كذلك

 بمستتقب  متا يلتر وهتذا العتالمي فتي العلتم حركتة  تن واالبتعتاد التذات  لتى واالنكفتاء م تاهر التخلتف

 والدراستات فتي البحتوث هيكلتي اختتال  هنتاك بأن تكمن البحث مشكلة فإن هناي ومن .النامية المجتمعات

 ذاتية بحوث هي والدراسات البحوث تلك  غلب بأن يكمن هذا الخل  نو  ومراك هاي الجامعات من المقدمة
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 البحتوث من مخرجات الجامعات بين تربط تعاون آلية إيجاد األمر يتطلب المنطلق هذا موجهة فمن غير

 . خرى جهة من التنمية االقت ادية واحتياجات جهةي من
 

عيتتت  دور البحتتث العلمتتتي الجتتامعي فتتتي متتا هتتتي ستتب  تف ويمكتتن تحديتتتد مشتتكلة الدراستتتة بالستتؤا  التتتتالي:
 التنمية االقت ادية من وجهة ن ر المراك  البح ية الجامعية ومؤسسات سوق العم  في اللفة الغربية؟

 
 مبررات الدراسة  1.3
 

 متن فتي إطتار لمعلتالته والت تدي مشتاكله ور تد العلمتي البحتث واقتع  لتى الدراستة اللتوء تلقتي هتذه

 تنميتة متطلبات لخدمة وتوجيهه الجامعي البحث العلمي واقع  لى تأ يراتها سةودرا المشاك  لتلك التحلي 

  إلتى األمتام. العلمتي البحث حركة  جلة دفع إلى تهدف مقترحات بلورة مع وبما ينسجم االقت ادية الموارد
  دة مبررات لهذه الدراسة متم لة في: تبر  هنا ومن
 

 ر تينة تعمت   لتى تحستين هتذا  وركتا   ا تدقو  نحتو واالنطتالق تشتخيص واقتع البحتث العلمتي
 الواقع.

 العم   لى إقناع القا مين  لى البحث العلمي األكتاديمي بلترورة توجيته مخرجتات الجامعتات 

يقتاف هتدر جهتود  بكافتة قطا اتته اإلنتاجيتة  المجتمتع إلتى احتياجتات  البحتوث متن والخدميتةي وا 
 جتمع. وطاقات الباح ين في إنتاج بحوث غير موجه لخدمة الم

  إ تتتتارة اهتمتتتتام الجامعتتتتات الفلستتتتطينيةي والحكومتتتتةي ومن متتتتات المجتمتتتتع المحلتتتتيي والمؤسستتتتات
  نتواع  فلت  متن الموجتهي ألنته العلمتي البحتث مجتا  فتي الخا تةي التى لترورة االستت مار

 االقت ادية القدرة ت داد المستخدمةي وبالتالي وكفاءة الموارد إنتاجية من يرفع كونه االست ماراتي

 بعد  امًا.  اماً  مجتمعلل

 .النقص في الدراسات تناولت مولوع العالقة البحث العلمي الجامعي والتنمية االقت ادية 

 .تعتبر هذه الدراسة امتداد للدراسات التي تهتم بمولوع البحث العلمي الجامعي 

 
 أهداف الدراسة  4.3
 

 :تهدف هذه الدراسة إلى
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 التنميتة فتي الجتامعي وتخطيطته ود متهي وتتأ يره العلمتي  هتداف البحتث  لتى اللتوء إلقتاء 

 . ام وفي اللفة الغربية بشك  خاص االقت ادية بشك 

  التعتترف  لتتى طبيعتتة البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي فلستتطين متتن حيتتث النو يتتة والكميتتة وحجتتم
 اإلنفاق  ليه والجهات المستفيدة منه وكمية الطلب  ليهي واهم المعوقات التي تواجهه. 

 ى مدى حاجة القطا ات االقت ادية في اللفة الغربية للبحث العلمي الجامعي فتي التعرف  ل
 .ح  مشكالته

  التعتتترف  لتتتى مخرجتتتات البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي ومتتتدى انستتتجامها متتتع احتياجتتتات القطا تتتات
 االقت ادية الفعلية في اللفة الغربية.

 ة فتتتي اللتتتفة الغربيتتتة معرفتتتة معوقتتتات توجيتتته البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي نحتتتو التنميتتتة االقت تتتادي
 حسب وجهة ن ر المبحو ين.

 االقت تادية )البشترية وتنميتة المتوارد الجامعتات الفلستطينية في العلمي البحث بين العالقة دراسة 

 والمادية(.

 متطلبتات نحتو وتوجيهته العلمي الجامعي البحث بتطوير يتعلق فيما والتو ية االستنتاج محاولة 

 .جتمعللم االقت ادية الموارد تنمية

 
 أسئلة الدراسة  1.3

 
 تجيب الدراسة  ن السؤالين الر يسين اآلتيين :

 
   السؤا  األو  : ما دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية من وجهة ن ر المراكت

 ويتفرع  نه األس لة الفر ية اآلتية : البح ية الجامعية؟
 

o تتادية متتن وجهتتة ن تتر المراكتت  البح يتتة متتا دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت 
 الجامعية في مجا   هداف البحث العلمي الجامعي؟

o  متتا دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر المراكتت  البح يتتة
 الجامعية في مجا  تخطيط البحث العلمي؟

o  المراكتت  البح يتتة متتا دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر
 الجامعية في مجا  دوافع البحث العلمي؟

o  متتا دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر المراكتت  البح يتتة
 الجامعية في مجا  د م البحث العلمي؟
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o  متتا دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر المراكتت  البح يتتة
 مجا  معوقات البحث العلمي الجامعي؟الجامعية في 

o  متتا دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر المراكتت  البح يتتة
 الجامعية في مجا  الطلب  لى البحث العلمي الجامعي؟

o  متتا دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر المراكتت  البح يتتة
ربتتتتط مخرجتتتات البحتتتتث العلمتتتي الجتتتتامعي متتتع احتياجتتتتات القطا تتتتات الجامعيتتتة فتتتتي مجتتتا  

 االقت ادية؟
 

  الستتتؤا  ال تتتاني : متتتا دور البحتتتث العلمتتتي الجتتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتادية متتتن وجهتتتة ن تتتتر
 ويتفرع  نه األس لة الفر ية اآلتية : مؤسسات سوق العم  في اللفة الغربية؟

 
o القت تتادية متتن وجهتتة ن تتر مؤسستتات ستتوق متتا دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة ا

لتدى مؤسستات ستوق االقتنتاع بجتدوى البحتث العلمتي العمت  فتي اللتفة الغربيتةي فتي مجتا  
 العم ؟

o  متتا دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر مؤسستتات ستتوق
 ستفادة منها؟العم  في اللفة الغربيةي في مجا  م ادر األبحاث التي تم استخدامها واال

o  متتا دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر مؤسستتات ستتوق
 العم  في اللفة الغربيةي في مجا   شكا  االستفادة من مخرجات البحث العلمي؟

o  متتا دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر مؤسستتات ستتوق
 ي مجا  الرلا  ن البحث العلمي الجامعي؟العم  في اللفة الغربيةي ف

o  متتا دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر مؤسستتات ستتوق
 العم  في اللفة الغربيةي في مجا  معوقات االستفادة من البحث العلمي الجامعي؟

 
 فرضيات الدراسة  1.3

 
 تسعى الدراسة إلى اختبار الفرليات اآلتية :

 
 ال توجت( 1014د فتتروق ذات داللتتة إح تا ية  نتتد مستتتوى الداللتة ≥ α فتتي متوستتطات إجابتتات )

المبحتتتو ين متتتن حيتتتث دور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتادية متتتن وجهتتتة ن تتتر 
 المراك  البح ية الجامعيةي تع ى لمتغير الجامعة التي يتبع لها المرك  البح ي.
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 ال توجتد فتتروق ذات داللتتة إح تا ية  نتت( 1014د مستتتوى الداللتة ≥ α فتتي متوستتطات إجابتتات )
المبحتتتو ين متتتن حيتتتث دور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتادية متتتن وجهتتتة ن تتتر 

 المراك  البح ية الجامعيةي تع ى لمتغير مجا  األبحاث العلمية التي يقوم بها المرك .
 ( 1014ال توجتد فتتروق ذات داللتتة إح تا ية  نتتد مستتتوى الداللتة ≥ α فتتي متوستتطات إجابتتات )

المبحتتتو ين متتتن حيتتتث دور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتادية متتتن وجهتتتة ن تتتر 
 المراك  البح ية الجامعيةي تع ى لمتغير  دد األبحاث المنج ة من قب  المرك  سنويًا.

 ( 1014ال توجتد فتتروق ذات داللتتة إح تا ية  نتتد مستتتوى الداللتة ≥ αفتتي متوستتطات إجابتتا ) ت
المبحتتتو ين متتتن حيتتتث دور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتادية متتتن وجهتتتة ن تتتر 

 مؤسسات سوق العم ي تع ى لمتغير تبعية مؤسسة سوق العم .
 ( 1014ال توجتد فتتروق ذات داللتتة إح تا ية  نتتد مستتتوى الداللتة ≥ α فتتي متوستتطات إجابتتات )

تنميتتتة االقت تتتادية متتتن وجهتتتة ن تتتر المبحتتتو ين متتتن حيتتتث دور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي ال
 مؤسسات سوق العم ي تع ى لمتغير  دد العاملين.

 ( 1014ال توجتد فتتروق ذات داللتتة إح تا ية  نتتد مستتتوى الداللتة ≥ α فتتي متوستتطات إجابتتات )
المبحتتتو ين متتتن حيتتتث دور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتادية متتتن وجهتتتة ن تتتر 

 توفر قسم للبحث والتطوير. مؤسسات سوق العم ي تع ى لمتغير
 ( 1014ال توجتد فتتروق ذات داللتتة إح تا ية  نتتد مستتتوى الداللتة ≥ α فتتي متوستتطات إجابتتات )

المبحتتتو ين متتتن حيتتتث دور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتادية متتتن وجهتتتة ن تتتر 
 مؤسسات سوق العم ي تع ى لمتغير طبيعة العم .

 ال توجتد فتتروق ذات داللتتة إح تا ية  نتت( 1014د مستتتوى الداللتة ≥ α فتتي متوستتطات إجابتتات )
المبحتتتو ين متتتن حيتتتث دور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتادية متتتن وجهتتتة ن تتتر 

 مؤسسات سوق العم ي تع ى لمتغير تاري  إنشاء المؤسسة.

 
  لدراسةحدود ا 2.3

 

  :ينية كمؤسسات قطاع تقت ر الدراسة  لى و ارات السلطة الوطنية الفلسط الحدود المكانية
 ام و لى الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية كمؤسسات قطاع خاص لتم   
مؤسسات سوق العم  في اللفة الغربيةي كما تقت ر الدراسة  لى المراك  البح ية في 

 الجامعات الفلسطينية في اللفة الغربية كجهات م ودة للبحث العلمي.

 :00/2100-0/2101هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين شهري   جريت الحدود ال منية  
 ميالدي.
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 مسلمات الدراسة  1.3
 

 .االقت اد الفلسطيني اقت اد لعيف بحاجة الى دفعة قوية 
   هنالك فجوة كبيرة بين البحث العلمي الجامعي في فلسطين والبحث العلمي الجتامعي فتي التدو

 المتقدمة.

 االست مارات.  نواع  فل  من الموجه علميال البحث مجا  في االست مار 

  يتتادة القتتدرات اإلنتاجيتتة للوحتتدات االقت تتادية ت يتتد متتن إنتاجيتهتتا ودخلهتتا ممتتا ي يتتد االستتتهالك 
واالدختتار واالستتت مار ويعمتت   لتتى تقليتت  البطالتتة وبتتالمجموع تعمتت   لتتى تنميتتة االقت تتاد الكلتتي 

 في الدولة.

 
 مصطلحات الدراسة 9.1
 

 ستتطينية: هتتي مؤسستتات التعلتتيم العليتتا فتتي فلستتطيني والتتتي تقتتدم البتترامج العلميتتة الجامعتتات الفل
 (.2118التي تؤدي للح و   لى درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه )البرغو يي 

  البحتتتتث العلمتتتتي: التحتتتتري واالستق تتتتاء المتتتتن م التتتتدقيق الهتتتتادف للكشتتتتف  تتتتن حقتتتتا ق األشتتتتياء
ج  تطويره الواقع الممارس لهت  فعتال او تعديلته )بوحتوش و القتها ببعلها البعا وذلك من ا

 (.0272وذنيباتي 
 وتطتوير  والطبيعتة الحيتاة  سترار  تن الكشتف إلتى البحث الذي يهدف األساسي )الن ري(: البحث

 العنتان لفكتره   ناءها الباحث يطلق ن ريةي األكاديمية البحوث تكون ما الن ريةي وغالًبا المعارف

 ويتم معقدةي ريالية بح  معادالت يقوم  و موجودةي ل واهر تفسيًرا يقدم  و ةيجديد ن رية ليطور

القريتب )قنتديلجيي  فتي المستتقب   ملًيتا النتتا ج تطبيتق إمكانيتة  تن الن تر بغتا  تادة هتذا
2117). 

 التفا ت  متع متن العلمتي البحتث ومؤسستة الجامعتة البحتث التذي يمكتن  وهتو التطبيقتي:  البحتث 

 من األبحاثي النوع هذا خال  ومن القا مةي التقنيات ير تطو  و جديدي هو ما خال  المجتمع من

المتادي والمعنتوي  و ا تدها فوا تدها ويلمتس بتالمجتمعي ارتباطهتا تعمتق  ن تستتطيع الجامعتة
 (.2117)الدهراويي 

  مؤسستتتات ستتتوق العمتتت : هتتتي المؤسستتتات الطالبتتتة لعن تتتر العمتتت  للقيتتتام بالعمليتتتات اإلنتاجيتتتةي
ستتتتلع والختتتتدماتي وهتتتتي المستتتتتخدمة لمخرجتتتتات البحتتتتث العلمتتتتي فتتتتي تطتتتتوير   مالهتتتتا إلنتتتتتاج ال

وتحستتين نو يتتة منتجاتهتتا. وفتتي بح نتتا هتتذا ستتيم لها القطتتاع العتتام والقطتتاع الختتاص فتتي اللتتفة 
 الغربية.
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 التغيترات ختال  متن تحتدث والتتي الت مني متدار  لتى الدخ  من الفرد ن يب االقت ادية: التنمية 

 هيك  في تغيير   إحداث إلى إلاًفة المنتجةي والخدمات السلع ي ونو ية نتاجاإل هيك  من ك  في

 (.2101الفقراء )البياتيي  ل الح الدخ  تو يع
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 االطار النظري 3.3
 

 تتت  مفتتتاهيم الدراستتتة المتعلقتتتة بالبحتتتث العلمتتتي والتنميتتتةي والتنميتتتة االقت تتتاديةي والعالقتتتة يتنتتتاو  هتتتذا الف
 بينهماي كما يتطرق إلى الدراسات ذات ال لة بالبحث العلمي و  ره  لى التنمية االقت ادية.

 
 . مفهوم البحث العلمي:3.3.1

 

اهتتّتم بتته البتتاح ون وتعتتددت وجهتتات  ن تترًا للتتدور الكبيتتر التتذي يلعبتته البحتتث العلمتتي كمقيتتاس للتقتتدمي فقتتد
ن ترهم فتي تحديتد معنتتى األنشتطة البح يتةي واهتمتتت مع تم كتتب منتاهج البحتتث بتقتديم تعريفتات متنو تتة 

 للبحث العلمي.
 

(  ن البحث ب فة  امتة  مليتة تق تي  و اختبتار الحقتا ق كمتا Websterفقد ورد في قاموس وبستر )
قا ع وهو يقوم  لى مجمو ة من المعايير والمقاييس تسهم  نه يتلمن طريقة  و منهج معين لفحص الو 

في نمو المعرفةي وتتحقق نتتا ج البحتث العلمتي  نتدما يتتم إخلتاع الحقتا ق للتحليت  والتطتوير والتجربتة 
واإلح تتتتتتاءي األمتتتتتتر التتتتتتذي يستتتتتتا د  لتتتتتتى نمتتتتتتو المعرفتتتتتتة العلميتتتتتتة بأشتتتتتتكالها وال ستتتتتتيما الن ريتتتتتتة منهتتتتتتا 

(Webster,1988.) 
 

علمتي  داة إلنتتاج المعتارف الفا لتة ) ساستية وتطبيقيتة(ي و داة جوهريتة للتكتوين فتي اتجتاه ويعد البحتث ال
إنتتتتاج المعتتتارف والتتتتحكم فيهتتتا والتعامتتت  معهتتتاي و ن بنتتتاء القتتتوة الذاتيتتتة أليتتتة  متتتة هتتتو التتتذي يعطتتتي  قتتتة 
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بحتتث بالمستتتقب ي واألمتتة تحتتتاج دومتتًا إلتتى البحتتث  تتن م تتادر طاقتهتتا الكامنتتةي وهتتذه  حتتدى مهمتتات ال
العلميي فتع   ما هو موجود فيها وتكتشف ما هو كامني فإذا كان ما هو موجتود ال يرقتى إلتى مستتوى 
الطمتتوحي فتتالمطلوب هتتو شتتحذ الهمتتم وتتتوفير اإلمكانيتتات وتفجيتتر الطاقتتاتي وتغييتتر متتا هتتو موجتتود فعتتاًل 

متا يببتذ  متن جهتد إلى حالة  خرى تستمح بتحقيتق األهتدافي ويت داد األمت  بتحقيتق األهتداف بقتدر  يتادة 
 و م  دؤوب وبخا ة في مجا  البحث العلمي.

 
والبحتتتث العلمتتتي هتتتو الدراستتتة المولتتتو ية التتتتي يقتتتوم بهتتتا الباحتتتث فتتتي  حتتتد االخت ا تتتات الطبيعيتتتة 
واإلنسانيةي والتي تهدف إلى معرفة واقعية ومعلومتات تف تيلية  تن مشتكلة معينتة يعتاني منهتا المجتمتع 

شتتتكلة تتعلتتتق بالجانتتب المتتتادي  و الجانتتتب الحلتتاري للمجتمتتتع )البيتتتاتيي واإلنستتان ستتتواء كانتتتت هتتذه الم
2112.) 

 
(  ن البحتتتث العلمتتتي محاولتتتة دقيقتتتة للتو تتت  إلتتتى حلتتتو  Van Dalen, 1985ويبتتتين فتتتان دالتتتين )

للمشكالت التي تؤرق البشريةي ويولد البحث العلمي نتيجة لحب االستطالعي ويغذيه الشوق العميق إلى 
 مشاك  التي تعالج بها مختلف األشياء.معرفة وتحسين ال

 
(  ن البحث العلمي قد لعب دورًا محوريًا في تقويتة العالقتة بتين العلتم والمعرفتةي و تن 0224ويرى  ايد )

طريتتق البحتتث العلمتتي و تت  العقتت  إلتتى درجتتة  اليتتة متتن اللتتبط والتتتحكمي و  تتبحت المعرفتتة العلميتتة 
 صي  هرت المؤسسات الجامعيتة تلتك المؤسستات التتي معرفة مؤسسيةي ومع تقدمها رسميًا نحو التخ

نمتا تمتنحهم المعرفتة المرتبطتة بهتذه المهتني  ال تهدف إلى إ داد طلبتها لممارستة مهتن معينتة فحستبي وا 
وتتحتتدد مهمتتة الجامعتتة فتتي  مليتتتين هتتامتين همتتا : الح تتو   لتتى المعرفتتة وتتتداولهاي وتتترتبط العمليتتة 

اكتستتتاب المعرفتتتةي والتتتتي يتتتأتي فتتتي مقتتتدمتها النشتتتاط التدريستتتي  األولتتتى بكتتت  المناشتتتط التتتتي تهتتتدف إلتتتى
والنشاط البح يي وتلم العمليتة ال انيتة كت  المناشتط التتي تهتدف إمتا إلتى نقت  المعرفتة  بتر األجيتا   و 

 نقلها خارج  سوار الجامعة لالستفادة منها في الحياة العمليةي وتتلمن تأكيد المبادئ  ن الحقيقة.
 

فين تر إلتى البحتث العلمتي  لتى  نته الدراستة العلميتة المولتو ية فتي  ي مجتا  متن  (2110 ما سعيد )
المجتتاالت الطبيعيتتة  و اإلنستتانية دراستتة تجريبيتتة تطبيقيتتة  و دراستتة ن ريتتة ميدانيتتة  و مكتبيتتةي فهتتو  ي 
البحتتث العلمتتيي المهمتتتة الر يستتية ال انيتتة للجامعتتتاتي و تتن طريقهتتا يتتتتم إ تتداد البتتاح ين والمتخ  تتتين 

لمتتاهرين فتتي مختلتتف مجتتاالت الحيتتاة اإلنستتانية والطبيعيتتةي ودراستتة وتحليتت  وتقتتويم ال تتواهر المختلفتتة ا
ومعالجتهاي وتقديم معلومات ومعارف واقعية وتف يلية ومستمرة  ن المشكالت والتي من شأنها تحسين 

 مستويات الحياة وح  مشكالتها اليومية.
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العلمتتتي بأنتتته  مليتتتات ديناميتتتة تهتتتدف إلتتتى معرفتتتة ( البحتتتث Kerlinger, 1984ويبعتتترف كيرلنجتتتر )
المشكالت وتحديدهاي متع ت تور الفتروا المرتبطتة بهتاي والتحقتق منهتا واالنتهتاء بنتتا ج حولهتا ويمكتن 
تعميمهاي وفي ذلك يقتوم الباحتث بتحديتد الخطتوات التتي اتبعهتا ومتا  مكتن التو ت  إليته متن نتتا ج ت يت  

 في إ راء البناء المعرفي.الغموا  ن المشكالت وتساهم بدورها 
 

(  ن تعريفتتتات البحتتتث العلمتتتي تتعتتتدد وال يتفتتتق البتتتاح ون  لتتتى 2110ويبتتتين الباح تتتان الهنينتتتي و قيتتت  )
تعريف محددي ولع  ذلك يرجع إلتى تعتدد  ستاليب البحتثي و ن مجتا  البحتث العلمتي واستع ومستتفياي 

احتتد  و مجمو تتة متتن األفتتراد  و هي تتة يأختتذ  شتتكااًل شتتتى و ستتاليب مختلفتتة وقتتد يكتتون نتيجتتة جهتتود فتترد و 
من مة وتكون نتيجتة البحتث  شتياء غاملتةي  و اكتشتافات را عتةي ورغتم  ن البحتث العلمتي فتي المفهتوم 
المطلق هو الكشف  ن الحقيقة  و  نه نوع من حب االستطالع الفكري بهدف التو ت  إلتى نتيجتة متاي 

ختدم كت  مجتمتع حستب احتياجاتته وال تعوبات التتي إال  ن االتجاه العام الذي يبرجى منه هتو توجيهته لي
تواجهتته واألهتتداف التتتي يطمتتح إليهتتاي وفتتي كتت  األحتتوا  يستتعى البحتتث العلمتتي دا متتًا إلتتى توستتيع نطتتاق 

 المعرفة البشرية وتنميتها.
 

وممتتا تقتتدم نستتتخلص  ن البحتتث العلمتتي لتترورة   تترية و هميتتة   متتى فتتي حيتتاة البشتتريةي وبواستتطته 
نمو الحياةي وتبذل  م ا ب الحالري ويشرق المستتقب ي وهتو تطتوير معلومتات قا متة تتطور العلومي وت

 و اكتشتتاف معلومتتات جديتتدةي بإتبتتاع خطتتوات  لميتتة من متتةي واستتتخدام متتا يلتت م متتن  دواتي والتو تت  
 إلى نتا ج يمكن تعميمها والستفادة منها في الحياة العلمية والعملية. 

 
 :. تطور البحث العلمي 1.3.1

 
 داد اإلقبا   لى البحث العلمي واالهتمام بنتا جته واالستتفادة منهتاي  يتادة ملحو تة فتي   قتاب الحترب ا

العالمية ال انيةي وبخا ة في نطاق الجامعاتي ومن  وام  هذا التطور انتشار ما يبسمى  قافة البحثي 
 ف الجامعتتةي وا  طا هتتا والتتتي ستتادت  مريكتتا وغيرهتتا متتن بلتتدان العتتالم المتقتتدم والتتد وة إلتتى تطتتوير و تتا

وبعتد الحترب العالميتة ال انيتةي  (.2112مهمات بح يةي وتوسيع  دوارها في تطتوير مجتمعاتهتا )البيتاتيي 
ك فتتتت التتتدو  المتقدمتتتة اهتمامهتتتا بالبحتتتث العلمتتتيي وبتتتذلت جهتتتدًا كبيتتترًا لالستتتتفادة ممتتتا هتتتو متتتتراكم متتتن 

متتا دمرتتته الحتتربي وقتتد تمكنتتت متتن ذلتتك  معلومتتات  لميتتة وتقانيتتة كتتي تتتنها  لتتى قتتدميهاي وتعيتتد بنتتاء
 (.Schwartz, 2008بسر ة قياسية )

 
 ومن هنا يمكن القو   ن الك ير من الدو  التي تحت   دارة العالمي لم تكن لت   إلى ما هي  ليه 
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من تقدم وا دهار لو لم تعتمد  لى البحث العلمي ونتا جه وتطبيقاته في سعيها الح يتث نحتو بنتاء حيتاة 
عوبهاي وفتتتي تنافستتتها متتتع غيرهتتتا متتتن التتتدو  األختتترى الستتتا رة فتتتي ركتتتب التطتتتور )الخطيتتتبي  فلتتت  لشتتت

2112.) 
 

ولع  من  هم سمات هذا الع ري قيادة العلم والتقانة التي   بحت ج ءًا متن  مليتات اإلنتتاج وا دادت 
و التقانتة % متن التقانتةي ومتا يبستمى بعلتوم المعرفتة  24هيمنة العتالم المتقتدم حتتى   تبح يستيطر  لتى 

ك يفتتة العلتتم. ولتتم يعتتد هنتتاك متتدد  منيتتة تف تت  بتتين االكتشتتاف العلمتتي وتطبيقتتهي فالع تتر الحتتالي هتتو 
طليعتتة   تتر جديتتد يتميتت  بغلبتتة العلتتم والتقانتتة وهيمنتهتتا  لتتى كتت  نشتتاط آختتري بتت  إن المفتتاهيم العلميتتة 

رافتتق هتتذه التحتتوالتي  وقتتد (.2102والتقنيتتة هتتي التتتي بتتد ت تهتتيمن  لتتى المفتتاهيم األختترى )الحتتار يي 
 تغيرات في سمات البحث العلميي  هرت  لى الوجه اآلتي :

 
  تتمي  البحوث الحدي ة بالتقاء  دد من العلماء في اخت ا ات مختلفةي ومن هنتا فتإن االتجتاه

 في الجامعات العالميةي تشجيع البحوث المشتركة ما بين االخت ا ات المختلفة.
   لتى استتعما  األجهت ة المتطتورة والمتقدمتةي وكتذلك فتإن الريالتيات تمي  البحوث إلتى التعقيتدي وا

والحاسبات والبرمجيتات المختلفتة قتد دخلتت إلتى مع تم البحتوث ابتتداء متن البحتوث االجتما يتة 
 وانتهاء بالبحوث الطبية.

  ن تترًا إلتتى التوستتع الها تت  فتتي نشتتر البحتتوث فتتي المجتتاالت العلميتتة المختلفتتةي فتتإن متتن ال تتعب
م متابعة ما يجري في اخت ا هي ومن هنا فقد تطورت  ن مة المعلومات العلمية  لى  ي  ال

ستتويًا متتع تطتتور البحتتث العلمتتي. بحيتتث   تتبحت مكملتتة ودافعتتة لهتتذا التطتتور. ولتتم يكتتن ذلتتك 
دختتتا  الحاستتتبات اإللكترونيتتتة الستتتتخدامها فتتتي ختتت ن واستتتتد اء  ممكنتتتًا دون تطتتتور المكتبتتتات وا 

 (.2101المعلومات ) يسىي 

 ا يبستمى بتتالبحوث متن  جتت  المعرفتةي والتتتي كانتت جامعتات التتدو  المتقدمتة تتميتت  بهتاي لتتم إن مت
تعتتد منف تتلة  و منع لتتة  تتن اإلنتتتاجي إذ  ن الك يتتر متتن نتتتا ج األبحتتاث التتتي تجريهتتا الجامعتتات 
تتحتتتو  وبمتتتدة ق تتتيرةي وبتتتتأ ير وحتتتدات البحتتتث والتطتتتويري إلتتتى اإلنتتتتاج وتتستتتارع هتتتذه العمليتتتة 

 بمرور الوقت.

  إن  هد االنعت ا  العلمتيي قتد ملتى إلتى األبتدي لتذا فتإن الشتركات الكبيترة والعمالقتة م ت  شتركة
(IBM( و يروكس )Xerox( تتعاون مع بعلتها فتي بحتوث مشتتركة رغتم  ن شتركة )IBM )

 021مليون دوالر سنويًا للبحث العلميي فيما تخ ص  يروكس فإنها ت ترف  411تخ ص 
 مليون دوالر  لى البحث.
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لقتتتد  دركتتتت  وروبتتتا بتتتأن   لتتتة  لما هتتتا ستتتيؤدي إلتتتى هيمنتتتة الواليتتتات المتحتتتدة فتتتي مختلتتتف النشتتتاطات و 
العلميتتةي لتتذلك بتتد تي ومتتن ختتال  التتدو  األوروبيتتةي بإنشتتاء لجنتتة للبحتتث والتطتتويري وخ  تتت مليتتاري 

 (.2112دوالر لهذه البحوث ) بد المعطي وآخروني 
 

وبيي بإقامتة تعتاون  لمتي  تالميي ففتي برنتامج سبتمي    لتم وقد بد ت فرنساي ولمن هذا االتجاه األور 
Science ( 02 ي ويهتتدف إلتتى تشتتجيع البحتتوث األساستتية فتتي مجتتا   لتتم الورا تتةي تتتم التعتتاون متتا بتتين )

مختبتترًا  وروبيتتًاي و نشتتأ مجلتتس البحتتث العلمتتي الفرنستتي  القتتات متتع الواليتتات المتحتتدة والتتدو  األوروبيتتة 
لمشتتروع  حتتد العلمتتاء الفرنستتييني وكتتان التعتتاون فتتي البدايتتة فتتي مجتتا  ميكانيكتتا واليابتتان. وقتتد بتتد  هتتذا ا

 0111مختبتر تلتم  ك تر متن  411و  611الكمي ولكنه كان بسيطًاي  ما اآلن فالتعتاون يشتم  متا بتين 
 ,Daston الم. إن هذا م ا  واحد من  دة  م لة تبساق للتدلي   لى اتجاهات البحث العلمي العالمي )

2008.) 
 

وتفيد تجربة اليابان  نهم ربطوا العلم بالحياة وبالواقع ومتطلباتهي ب  إنهم  خذوا بالبحث العلمتي المنتدمج 
المبكرس لدراسة مشكالت بعينهاي وولع الحلو  والمخارج العلمية لهاي وقتد ستاهم المجتمتع اليابتاني فتي 

وث الن ريتتة بحو تتًا تطبيقيتتة  مليتتةي تحويتت  األبحتتاث مم لتتة بمؤسستتاته كافتتةي فقتتد  لحتتق اليابتتانيون بتتالبح
 (.2112نقلوا من خاللها ك  ما تو   إليه  لما هم إلى حي  التطبيق العملي )حاج من وري 

 
لذا يبالح   ن الدو  المتقدمة تر د في مي انياتهتا مبتالغ لتخمة للبحتث العلمتيي و ن حجتم اإلنفتاق فتي 

تج القتتتومي فيهتتتا هتتتو  حتتتد المؤشتتترات الهامتتتة بلتتتد متتتا  لتتتى البحتتتث العلمتتتي والتطتتتوير إلتتتى إجمتتتالي النتتتا
 المستخدمة في العالم للداللة  لى مدى األهمية التي تعطيها هذه الدو  للبحث العلمي والتطوير فيها.

 
ومتتن المالحتت   يلتتًا التشتتابه الكبيتتر بتتين الولتتع الحتتالي فتتي فلستتطين متتن بنيتتة تحتيتتة لتتعيفة واقت تتاد 

 وروبتا بعتد الحترب العالميتة ال انيتة التتي اتجهتت التى تك يتف  مدمر بسبب االحتتال  االسترا يليي وولتع
اهتمامها بالبحث العلميي وبذلت جهدًا كبيرًا لالستفادة مما هو متتراكم متن معلومتات  لميتة وتقانيتة كتي 

 تنها  لى قدميهاي وتعيد بناء ما دمرته الحربي وقد تمكنت من ذلك بسر ة قياسية.  
 

 : . تقسيمات البحث العلمي1.3.1
 

 (  نه يمكن التميي  والف   بين البحوث 2118هناك  دة تقسيمات ألنواع البحوثي فيرى اللامن )
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وفقتتتا ألهتتتدافها ومنهجيتهتتتا فتتتي البحتتتثي و ليتتته يمكتتتن ت تتتنيفها إلتتتى ف تتتتين: بحتتتوث مبنيتتتة  لتتتى الغتتترا 
Based on Purpose  وبحوث مبنية  لى الطريقةBased on Methodة . وبالنستبة للبحتوث المبنيت

 Basic لتتتتى الغتتتترا يركتتتت  التتتتبعا  لتتتتى نتتتتو ين متتتتن البحتتتتوثي البحتتتتوث الن ريتتتتة  و األساستتتتية 

Research ي والبحوث التطبيقية  و العمليةApplied Research. 
 

وتهتم البحوث الن رية بتنمية  و تطوير ن رية من الن ريتات وذلتك متن ختال  اكتشتاف المبتادئ العامتة 
(. وقد استمد هذا النوع (Curzio and Fortis, 2005تطبيقاتها  والتعميمات الشاملة بغا الن ر  ن

من البحوث شكله من العلوم الطبيعية التي تؤكد  لتى التحليت  المتن م والتدقيق لل تاهرة مولتع الدراستة 
بغرا اكتشاف الحقا ق والعالقات األساسية الهامة من  ج  توسيع المعرفة اإلنسانية في هذا المجتا ي 

ة وتطوير الن رية التربوية وليس األمور التطبيقيةي  ي تطبيق النتا ج التي يتم التو   وتهدف إلى تنمي
إليها. ويندرج تحت هذا النوع البحوث الو فية التي ت ف ال واهر من  ج  الو و  إلتى فهتم  فلت  
للواقتتعي كمتتا تتلتتمن البحتتوث التاريخيتتة التتتي ت تتف ال تتروف والوقتتا ع المالتتيةي كمتتا تشتتم  المقتتاالت 

 (.2117التي تتناو  قلايا  و  واهر  و ن ريات  لمية )قنديلجيي 
 

 متتا البحتتوث التطبيقيتتةي فهتتي بحتتوث قا متتة بغتترا التطبيتتقي  و اختبتتار ن ريتتة وتحديتتد فا تتدتها فتتي حتت  
(. وتشتتترك البحتتوث التطبيقيتتة متتع البحتتوث الن ريتتة فتتي تطبيتتق المتتنهج Michael, 2002المشتتكالت )

هتتدفها األساستتي هتتو حتت  المشتتكالت الميدانيتتةي وتطبيتتق المعرفتتة المتتتوافرة.  العلمتتي فتتي البحتتثي إال  ن
وتطوير  ساليب العم  اإلنساني ووستا له. وتستعى كتذلك إلتى التو ت  إلتى نتوع متن التعمتيمي  ي تعمتيم 
النتا ج التي استخل ت من  ينة إلتى  ينتة  كبتر و شتم . وينتدرج تحتت هتذا النتوع البحتوثي والدراستات 

لتي تهدف إلى ح  المشكالتي  و البحوث التي تهدف إلتى التأكيتد العملتي متن  تحة ن ريتة الميدانية ا
 (.2117ما في المجا  الفكري )الدهراويي 

 
 ,Kerlingerويختلف  لماء البحث فيما بينهم حو  الغرا متن وراء البحتث العلمتيي فيترى كيرلنجتر 

لميتتتة  توليتتتد المعرفتتتة ي بينمتتتا يتتترى (  ن الغتتترا متتتن البحتتتث العلمتتتي هتتتو تطتتتوير الن ريتتتات الع(1984
 ن الغتتتترا متتتتن البحتتتتث العلمتتتتي هتتتتو تحستتتتين الممارستتتتات وتطويرهتتتتا.  en  ٍScriv( 0271ستتتتكريفن )

وي تتعب فتتي الحقيقتتة ولتتع ختتط يف تت   و يحتتدد األفلتتلية بشتتك  قتتاطع بتتين البحتتث الن تتري والبحتتث 
لمتتتي  و فتتتي معالجتتتة التطبيقتتتيي فلكتتت  منهمتتتا و تتتا ف مميتتت ةي وكالهمتتتا لتتتروري فتتتي إ تتتراء المجتتتا  الع

المشتتتكالت التتتتي تواجتتته القطا تتتات الو يفيتتتة المختلفتتتةي فتتتال يمكتتتن االستتتتغناء  تتتن  حتتتدهما فتتتي تحستتتين 
 الممارسات العملية.
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(  لتى  ال تتة  نتواع: بحتتوث تاريخيتتة 2101 متا بالنستتبة للبحتوث المبنيتتة  لتى الطريقتتةي فيركت  العبيتتدي )
Historical ي وبحتتتتوث و تتتتفيةDescriptive تجريبيتتتتة ي وبحتتتتوثxperimentalE وتختلتتتتف هتتتتذه .

األنتواع فيمتا بينهتا متن حيتث  هتدافها ووستا لهاي فتالبحوث التاريخيتة تهتتم بدراستة وفهتم وتفستير الحتوادث 
الماليةي وتهدف للو و  إلى نتتا ج مرتبطتة بأستباب وآ تار وتوجهتات  حتداث مالتية والتتي يمكتن  ن 

ستتتتقبلية. وبهتتتذا تركتتت   لتتتى دراستتتة  نا تتتر ورؤى تستتتاهم فتتتي تفستتتير  حتتتداث حاليتتتة والتنبتتتؤ بأحتتتداث م
 المالي التي تم   بعدا في الحالر الحيي وفي توجه حركته في المستقب .

 
 متتا البحتتوث الو تتفيةي فتهتتتم بجمتتع بيانتتات حتتو   تتاهرة متتا متتن  جتت  اختبتتار فرلتتيات  و اإلجابتتة  تتن 

جمتع البيانتات وتبويبهتا فحستبي  س لة ذات  القة بالولع الحالي لعينة الدراسة. فهي ال تقت تر  لتى 
بتتت  تتطلتتتب قتتتدرا متتتن التحليتتت  والتفستتتيري كمتتتا تتطلتتتب  حيانتتتا نو تتتا متتتن المقارنتتتة والمحاولتتتة فتتتي كشتتتف 
العالقتتات بتتين المتغيتترات مولتتع الدراستتةي ولكنهتتا تختلتتف  تتن البحتتوث التجريبيتتة متتن حيتتث التتتدخ  فتتي 

الو تتتفية طرقتتتا ووستتتا   متعتتتددة  (. وتستتتتخدم البحتتتوثCreswell, 2009المتغيتتترات والتتتتحكم فيهتتتا )
لتحقيتتتتتق  هتتتتتدافهاي منهتتتتتا طريقتتتتتة المستتتتتحي ودراستتتتتة الحالتتتتتةي والدراستتتتتات التطوريتتتتتةي وتحليتتتتت  الملتتتتتموني 

 (2112والمقابالت والمالح ة المباشرة وغيرها )سليماني 
 

وتعنتتتتى البحتتتتوث التجريبيتتتتة بدراستتتتة مشتتتتكلة وتحليلهتتتتا وذلتتتتك متتتتن ختتتتال  دراستتتتة العالقتتتتات الستتتتببية بتتتتين 
( الطريقتتة التجريبيتتة بأنهتتا دراستتة العالقتتة  ,2118Davies) ديفيتت يتترات مولتتع الدراستتة. وي تتف المتغ

بين متغيرات مستقلة و خرى تابعتة متن ختال  تنتاو  المتغيترات المستتقلة باللتبط والتتحكمي وتبيتان   رهتا 
الطريقتتة التتتي   لتتى المتغيتترات التابعتتةي وتعتبتتر معالجتتة المتغيتترات المستتتقلة إحتتدى الستتمات المميتت ة لهتتذه

 تمي ها  ن الطرق األخرى.
 

ويتترى الباحتتث  ن تنتتوع البحتتوث العلميتتة ومجاالتهتتا يستتاهم فتتي تحقيتتق قتتدر  كبتتر متتن متطلبتتات الحيتتاة 
 اليوميةي وح  مشكالت يواجهها األفراد  و المؤسسات  لى حد سواء.

 
 فلسطين: في العلمي البحث . معوقات4.3.1

 
 قات البحث العلمي في فلسطين منها:(  ددًا من معو 2100يذكر حسين )

 

 ل يلة التموي  نسبة  ن حيث العلمي للبحث السلطة مي انية في المر ودة المخ  ات لعف 

 الدراسية الرسوم لتموي  ت رف دوالر مليون 80 تبلغ جدا
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 البحث العلمي مستوى لرفع المطلوب بالدور الجامعات في العلمي البحث  مادات قيام  دم 

 العلمي. للبحث اإلدارية يةالهيكيل لعف 

 الباح ين. لدى النفسي الحاف  لعف 

 فتي البحتث للتراغبين والعالميتة اإلقليميتة األبحتاث مراكت  متع للتعتاون حقيقيتة فترص وجتود  تدم 

 العلمي

 مله. موا لة في الباحث قدرة  لى السلبي و  ره المستمر اإلسرا يلي والح ار اإلغالق  

 يتؤدي إلتى والتذي العلمتي البحتث متواد  لتى اإلسترا يلية لجمتاركا قبت  متن والتتأخير القيتود فترا 

 العلمية. واألجه ة المواد و و  تأخر

 
 . معوقات البحث العلمي في الدول العربية:1.3.1

 
 لى الرغم من االهتمام المت ايد بالبحث العلميي فإنه يعاني من بعا المعوقتات التتي تحتو  دون  داء 

بيقي وتطوير الممارسات واإلجراءات في المجاالت االقت ادية وال تنا يةي دوره في معالجة الواقع التط
ويق د بمعوقات البحث ال عوبات  و األسباب  و المشكالت التي تواجه الباح ين  و مؤسسات البحث 
العلمتتيي والتتتي تقتتف حتتا ال دون إنجتتا  البحتتث  و تعمتت   لتتى تتتأخيره وا  اقتتتهي  و تتتؤ ر فتتي دقتتة نتا جتته 

 (.2114)البوارديي 
 

ويواجه البحث العلمي فتي التدو  العربيتة  لتى وجته التحديتد معوقتات متعتددة تحتد متن وجتوده وفا ليتته. 
وقد تطرق الك ير من الباح ين لهذه المعوقات حيتث  جمعتوا  لتى وجتود معوقتات  امتة مشتتركة للبحتث 

في الوطن العربيي منها ( معوقات لنمو البحث العلمي 2112العلمي في البالد العربيةي فيحدد الناغي )
لتتعف دور التفا تت  بتتين البحتتث العلمتتي وبتتين األن متتة العلميتتة نفستتهي واالفتقتتار إلتتى ن تتم المعلومتتات 
الحدي ة التي تيسر توليد المعلومات وتداولها واإلفادة منها كمدخالت ومخرجات لك  من البحث العلمتي 

ي يركتت   لتتى التلقتتين والحفتت  ال تتم وتختت ين والعمتت  اإلنستتانيي كمتتا يعتبتتر الن تتام التعليمتتي العربتتي التتذ
المعارف واستترجا ها اآللتي و تدم التركيت   لتى االستكشتاف والبحتث واالستق تاء  حتد معوقتات البحتث 
العلمي في التوطن العربتيي باإللتافة إلتى الستياق ال قتافي االجتمتا ي السياستي فتي العتالم العربتي التذي 

 ريات كأحد معوقات نمو البحث العلمي.يرك   لى النمطية والتسلط وليق مساحة الح
 

( المشكالت التي يعاني منهتا البحتث العلمتيي 2112لقد ناقش مؤتمر المن مة العربية للتنمية اإلدارية )
وكان من بينها: النقص في الكفاءات البشرية الال مة للنهوا بالبحث العلمي كما ونو اي والتنقص فتي 

هتتتاي ولتتتعف االرتبتتتاط بتتتين ك يتتتر متتتن المؤسستتتات البح يتتتة المعلومتتتات الدقيقتتتة و تتتعوبة الح تتتو   لي
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وبخا تتة  لتتى المستتتوى اإلجرا تتيي و تتدم تتتوفر األدوات الال متتة للبحتتث العلمتتيي وقلتتة المتتوارد الماديتتة 
 المخ  ة لمؤسسات البحث العلمي. 

 
البتًا متا ويرى الباحث  ن معوقات البحث العلمي ترتبط بقلة التموي  والد م الال مين إلجراء البحتوثي فغ

 تكون شكوى الباح ين ناش ة من تدني القدرة المالية والمادية  لى إجراء البحوث. 
 

 . البحث العلمي في العالم العربي: 1.3.1
 
امتتدت  والتذي العلمية الناحية تراجع  لى انعكس قد العربية بركب التقدم والتكنولوجيا لحاق الدو   دم إنّ 

 واقت ترت محتدوًداي بقتي  ملهتا وتأ يرهتا فميتدان  إ تدادهاي وانخفتاا األبحتاث مراكت  محدودية إلى آ اره

 تفتقتر بح يتة قا تدة إلتى تحتتاج  ميقتة بحتوث ألن إجتراء غالًبتاي والعامتة الو تفية الجوانتب  لتى دراستاتها

  ن دون المكاتتب رفوف إلى طريقها تجد قد المراك  هذه نتاجات  ن  ن فلال العربيةي الدو  إليها  غلب

 في قا م هو  و لما الغرب في موجود لما مكررة المراك  هذه جاءت وقد الست مارهاي المال مة لفر ةتتاح ا

 ستتكون ألنهتا إلى األ تالة وتفتقد فا لية  ق  جعلها الذي األمر مجاورةي تكون ربما  خرى دو  وجامعات

 (.2112بمشكالتها )بال ي  اهتماًما واق  بها المحيطة البي ة مع تفا الً  اق 
 

 . هجرة الخبرات والكفاءات:2.3.1
 

تشك  هجرة الكفاءات العلمية من الدو  العربية إلى الدو  الغربية  خطر  نواع الهجرات  لى تطور 
المجتمعات العربية وتقدمها. وقد اتسعت هذه الهجرات ك يرًا في العقدين األخيرين نتيجة  وام  متعددة 

من المفكرين يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من المفا ي  سياسية واقت ادية و لميةي مم جع  ك ير 
السلبية الستمرار هذه الهجرات ويعقدون مؤتمرات تبحث وسا   الحد منها وكيفية استعادة بعا هذه 

( ان  سباب هجرة األدمغة والكفاءات العربية ترجع الى 2008ويرى الدليمي ) العقو  إلى موطنها.
 مسارين هما:

 
  حيث يشيع في الوطن العربي حاالت من التحوالت السياسية والرقابة الذاتية المسار السياسيي

 لى الفكر ومحاوالت ل هر المفكرين في  جه ة المؤسسات الحكومية وهى  وام  دفع قوية 
 للم قف العربي لدرجة تجع  منه  سير لفكر سياسي معين.

 دمغة العربية إلى الخارج بعوام  دفع باألمسار  ن مة البحث العلمي والسياسات التقنيةي الذي ي
بطء التطور في التعليم الجامعي و دم توفير االقت اد العربي سوقا للبحث والتطوير ذلك في 
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   الخل  األكاديمي الوالح في الجامعات العربية و ج  المجتمع العربي  ن استيعاب 
 الطاقات اإلبدا ية.

 
ى خارج الوطن العربي يختلف من قطر  ربي إلى إن   ر هذه العوام  في دفع األدمغة العربية إل
 آخر. لكن يمكن إيجا ها وتقسيمها إلى نو ين:

 
  تتعلق بالعوام  السلبية في البلد المبهاجر منه والتي تدفع الشخص للهجرة القوى الدافعةي و

  ن مة التعليم المتخلفة , الدخ  , المحيط السياسي , محيط العم . م   خارج وطنه منها
 تتعلق بالعوام  التي تلعها الدو   مام المبهاجر والتي تجذبه للهجرة إليها م  الجاذبةي و  القوى 

 .ة والتعليمية واألجور العاليةالتسهيالت التربوية وال حي

 
 . أهداف المراكز البحثية: 1.3.1

 
 (:2117تهدف المراك  البح ية إلى تحقيق األغراا اآلتية )قنديلجيي 

 

  الكبيرة االهتمام بالفا دة وذوي المتابع  لى يرجع مما والفكرية البح ية دالجهو  وتك يف تركي. 

 مستقبلية )استشرافية(.  لمية دراسات إ داد 

 التكتيتك  لتى مستتوى تو تيات الم تيريةي وا  تدار للقلتايا ور تينة جتادة دراستات تقتديم 

 وبدا  . خيارات وتقديم واالستراتيجيات

 الوطنية  لى المستويات والخا ة العامة للمؤسسات  لمية س س  لى المبنية االستشارات تقديم 

 . والقومية والدولية

  المتخ  ة والدراسات المطبو ات وا  دار والنشر والترجمة التأليف حركة تفعي. 

 العام باستطال ات الر ي واالهتمام معمقةي منهجية دراسات  لى قا مة وبيانات معلومات إ داد. 

 الميادين. ك  يف المجتمع حركة يخدم بما

 لته تبلتور المركت ة التتي البح يتة الجهتود إلتى بحاجتة والتنفيتذ اإلدارة فرجت : القترار  تناع د تم 

 . دقيق  ملي بشك  القلايا له وتف   السياسات له وتولح الخيارات

 والدوليتة الوطنيتة واإلقليميتة العامتة المؤسستات في التنفيذية واألجه ة الحكومات من فالك ير لذلك 

 استشارية هي ة وتعدها البحوث والدراسات مراك  وخبرات دراسات نتا ج  لى مدتعت
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 متا تستتقطب  تادة والدراستات األبحتاث مراكت   ن بمتا العتامي الوستط فتي المعرفيتة الحيتاة تطتوير 

 المعرفيتة فتي تطتوير الحيتاة  ساستي دور لها المؤسسات تلك فإن لذلك. والخبرة االهتمام   حاب

 .ال قافية والعلمية  نشطتها طريق  ن ةوالعلمي والفكرية

 

مما سبق يتبتين ولتوح وشتمو   هتداف المراكت  البح يتةي التذي نبحتث  تن انعكاسته  لتى ارا الواقتعي 
 وامكانية تع ي  جدواه االقت ادية.

 
 . الخبرات العالمية المعاصرة في تمويل المراكز البحثية:2.3.1

 
المهمتة فتي  ي ن تامي حيتث يعتو   ليته تحقيتق  كبتر قتدر  يعد تموي  المراكت  البح يتة إحتدى المتدخالت

متن  هتداف  مليتة البحتث العلمتي وي هتر   تره والتحا فتي  ن المراكت  البح يتة تقتف  تاج ة  تن تحقيتق 
 هتتتدافها إدا متتتا  انتتتت بشتتتدة فتتتي نقتتتص التمويتتت . ويعتتتد التمويتتت  متتتن المشتتتكالت التتتتي تواجههتتتا المراكتتت  

مي منهتا والمتقتدم  لتى  ستاس انتشتار مبتادئ الديمقراطيتةي والعدالتة البح ية في ك ير من دو  العتالم النتا
االجتما يتتتة وتكتتتافؤ الفتتترصي ومتتتا تبتتتع ذلتتتك متتتن إقبتتتا  مت ايتتتد  لتتتى البحتتتث العلمتتتي ومحدوديتتتة المتتتوارد 

لتذا ستعت الك يتر متن التدو  لولتع سياستات واستتراتيجيات إل تالح  (.2114اإلمكانات النقدية )بنودي 
تلفتة وتبنتت ك يتر متن االتجاهتات والمتداخ  التتي يمكتن متن خاللهتا تحقيتق التتوا ن التموي  بأنوا ته المخ

 بين  يادة الطلب  لى البحث العلمي ومحدودية الموارد التمويلية المتاحة. 
 

و ليتتته ستتتوف يتتتتم اإلشتتتارة هنتتتا لتتتبعا الخبتتترات الحدي تتتة لتمويتتت  المراكتتت  البح يتتتة فتتتي بعتتتا البلتتتداني 
 لمي في فلسطين وجامعاته وتمويله.باإللافة إلى واقع البحث الع

 
  :الواليات المتحدة األمريكية .3.2.3.1

 
يتميتت  البحتتث العلمتتي فتتي الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة بالالمرك يتتةو حيتتث تشتتترك الحكومتتات الفيدراليتتة 
والحكومتتات المحليتتة وحكومتتات الواليتتات بتتدرجات متفاوتتتة فتتي مستتؤوليتها  تتن تمويتت  المراكتت  البح يتتةي 

يتت  فتتي الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة  لتتى  تتالث م تتادرو وتتم تت  فتتي: الحكومتتة الفيدراليتتةي ويرتكتت  التمو 
 Competitive Grants% متتن كلفتتة البحتتث العلمتتي فتتي شتتك  متتنح  و  قتتود منافستتة 02وتتتدفع 

Contracts   متن كلفتة البحتث العلمتي وتستاهم 28وكذلك تسهم حكومات الواليات بنسبة  كبتر تم ت %
% متتتن الكلفتتتة المخ  تتتة للبحتتتث 3بنستتتبة قليلتتتة تم تتت   Local Government الستتتلطات المحليتتتة

% 23العلميي كما تم   رسوم تعليم الطالب م درا آخرا من م ادر التموي  حيث تستاهم بمتا يعتاد  
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متتن كلفتتة البحتتث العلمتتيي فلتتال  تتن م تتادر تمويتت   ختترىو م تت : األفتتراد )خريجتتي الجامعتتات ورجتتا  
( 002(. والجدو  رقم )Wolanin, 2000ية واالقت ادية( والمنح والهبات )األ ما ي والمؤسسات الخير 

 يولح م ادر تموي  المراك  البح ية في الواليات المتحدة األمريكية.
 

 ,Wolanin 0222: م ادر تموي  المراك  البح ية في الواليات المتحدة األمريكية لسنة 002جدو  

2000) 
 

 النسبة مصدر التمويل
 %0704 جورالرسوم واأل

 %0107 الحكومة الفيدرالية
 %3407 حكومة الواليات
 %307 الحكومات المحلية

 %607 التبر ات والمنح والعقود
 %108 الوقف والممتلكات
 %2004 المبيعات والخدمات
 %302 م ادر  خرى

 
اجه تحديات ك يرة بسبب والمتتبع لواقع تموي  المراك  البح ية في الواليات المتحدة األمريكية يجد  نه يو 
 األ مة المالية الحدي ة في خ ينة الدولة واالتجاه نحو التموي  طوي  المدى. 

 
ون را ل يادة اإلقبا   لى االلتحاق بالبحث العلمي في    األ متات االقت تادية التتي تواجههتا الواليتات 

ر لكت  طالتب دراستات  ليتا فتتي المتحتدة األمريكيتةي فلقتد تقل تت وقلتت نستبة متا تستهم بته الواليتة بالتدوال
فلقتد تقلتص ن تيب الفترد  2116حتتى  تام  2110العام الجامعي الواحدي وتجلت هذه ال ورة فتي  تام 

دوالر وهذا  ق  بك ير  تن متا ستببته فتترة الركتود االقت تادي فتي بدايتة التستعيناتي إن  441الواحد إلى 
ن توجهتات يمكتن  ن تكتون لبنتة  ولتى لولتع مشكلة تموي  المراكت  البح يتة بأمريكتا  دت إلتى البحتث  ت

 استراتيجية لتطوير تموي  المراك  البح ية كما يلي:
 

  ركتت  االتجتتتاه األو   لتتى حستتتم الجتتد  فتتتي الواليتتات المتحتتتدة فيمتتا يتعلتتتق بأستتباب تقتتتديم المتتتنح
والمسا دات للطالبي فبعا الواليات تتبنى االتجاه الحديث الخاص بتقديم المسا دات والمنح 

الب بناء  لى تميت هم األكتاديمي ولتيس لحاجتاتهم الماديتةي وهتذا قتد يعتود بتالنفع  لتى  بنتاء للط
الطبقات الوسطى والطبقات العليا ولكنه ليس كتذلك بالنستبة ألبنتاء طبقتات  خترى يعتانون ماديتا 
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% متتتن 84وال تمكتتتنهم معانتتتاتهم متتتن التميتتت  األكتتتاديمي. و لتتتى التتترغم متتتن ذلتتتك فتتتإن  ك تتتر متتتن 
الطالبيتتة فتتي مجمتتوع الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة قتتا م  لتتى  ستتاس حاجتتة الطالتتب المستتا دات 

 المادية وليس تمي ه األكاديمي.
  لطالب مباشترة بتدال متن لالوالية رك  االتجاه ال اني  لى توجيه المسا دات المالية المقدمة من

الدوالرات التي تمنح  المؤسسات البح يةو قد يسهم في تسويق المراك  البح يةي فكلما  ادت نسبة
للطالب  ند التحاقه بمرك  بح يو  اد اهتمامه بهتذا المركت  البح تي و ادت جديتته فتي الدراستة. 
إال  ن   تتتر هتتتذا االتجتتتاه ال يجتتتب  ن يببتتتالغ فيتتتهو إذ  ن متتتردود توجتتته المستتتا دات إلتتتى الطتتتالب 

إ بتات فا ليتة هتذا  مباشرة هو مردود متوالع وتدريجي حتى اآلني وال يمكن اال تماد  ليه في
 (.Jeeny and Arbak, 2004االتجاه فا لية تامة )

 
ونتيجتتتة لتتتلراء المتعارلتتتة حتتتو  تبنتتتي  فلتتت  االتجاهتتتات لتحستتتين  ولتتتاع التمويتتت  المقدمتتتة للمراكتتت  
البح يتتة ستتعت بعتتا المراكتت  إلتتى ولتتع االستتتراتيجيات لتطتتوير  ولتتا ها التمويليتتةو نتتذكر منهتتا  لتتى 

 إستراتيجية جامعة  وهايو بالواليات المتحدة األمريكية. سبي  الم ا  ال الح ري
 

 :. إستراتيجية جامعة أوهايو بالواليات المتحدة األمريكية3.3.2.3.1
 

ا تمتتتتدت إستتتتتراتيجية جامعتتتتة  وهتتتتايو  لتتتتى التنتتتتوع فتتتتي م تتتتادر التمويتتتت  للمراكتتتت  البح يتتتتة. وتتتتتتلخص 
مو تة متن المحتددات ينبغتي ولتعها فتي إستراتيجية اإل الح التمويلي في جامعة  وهايو فتي ولتع مج

 الحسبان  ند ولع إستراتيجية لتموي  المراك  البح ية وهي كما يلي:
 
  تحديتتد معتتايير لمتتدخالت المراكتت  البح يتتة ومخرجاتهتتا. وتشتتتم  المتتدخالت  لتتى  تتدد الطتتالبي

 و تتتتتدد المقتتتتتررات الدراستتتتتيةي ومستتتتتتوياتهاي واإلمكانتتتتتات الماديتتتتتةو م تتتتت : المتتتتتدرجاتي والقا تتتتتاتي
والمعامتتت ي والمكتبتتتاتي وكتتتذلك تحديتتتد  هتتتداف الكليتتتةي ورستتتالتهاي و تتتدد   لتتتاء هي تتتة التتتتدريس 
ومستتتوياتهم.  متتا المخرجتتات فتشتتتم   لتتى معتتدالت إنتتتاج األبحتتاث العلميتتةي والتختترجي ومعتتد  

 االستفادة من األبحاث العلمية.
 لفتة البحتث العلمتي ولع مداخ  جديدة لتحديد تكلفة البحث العلمي وذلتك  لتى  ستاس تحديتد ك

الكليتتتتةي والج  يتتتتةي والهامشتتتتية بالجامعتتتتةي فلتتتتال  تتتتن تحديتتتتد كلفتتتتة البحتتتتث  لتتتتى لتتتتوء العا تتتتد 
 واالستفادة من نتا ج البحث العلمي.

  : تحديد مداخ  جديدة لت نيف المراك  البح ية وذلتك متن ختال  ولتع معتايير للت تنيفو م ت
بيتري متوستطي  تغير(ي والت تنيف  لتى البرنامج األكاديميي وحجم المراك ي و تدد الطتالب )ك
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 ,Michaelلوء األنشتطة البح يتةي و لتى لتوء المستتوى )بكتالوريوسي ماجستتيري دكتتوراه( )

2002.)  
 

 وتأسيسا  لى ما تقدم ولعت جامعة  وهايو إستراتيجيتين تنفيذيتين إل الح التموي  كما يلي:
 

   وال: اإلستتراتيجية السياستية فتي التمويت Political Funding Strategy  ي حيتث يتتم تو يتع
 م تتادر التمويتت   لتتى المراكتت  البح يتتة التابعتتة لجامعتتة  وهتتايو وفتتق القا تتدة السياستتية الستتا دة.
ويؤخذ  لى هتذه اإلستتراتيجية  ن منطتق تو يتع م تادر التمويت  وتنو هتا  لتى المراكت  البح يتة 

ري و لتتى الجانتتب اآلختتر قتتد المختلفتتة يخلتتع للتيتتارات السياستتية التتتي قتتد تتغيتتر متتن وقتتت آلختت
تتميتتت  هتتتذه اإلستتتتراتيجية بأنهتتتا ترلتتتي غتتترور بعتتتا السياستتتيين وقتتتادة العمتتت  البح تتتي التتتذين 
يتمتعتتتون بمكانتتتة سياستتتية كبيتتترة تستتتا دهم فتتتي تتتتأمين م تتتادر تمويتتت  مناستتتبة لطتتتالب البحتتتث 

 العلمي من خال  ما تقدمه الجهات الحكومية  و الخا ة.
 يتة فتي التمويت   انيتا: اإلستتراتيجية القانونAdjustable Formula Funding Strategy  ي

حيث يتتم تو يتع التمويت   لتى المراكت  البح يتة وفقتا للعوامت  والعنا تر التتي يمكتن قياستها م ت  
 تتدد األبحتتاث ونو يتهتتا ومعتتد  الفا تتدة وحجتتم المركتت  و تتدد طالبهتتاي بحيتتث يتتتم تو يتتع نستتب 

ا. ويؤختتتذ  لتتتى هتتتذه اإلستتتتراتيجية  نهتتتا تتستتتم التمويتتت   لتتتى المراكتتت  وفتتتق  وامتتت  يستتته  قياستتته
همالهتا لعنا تر  خترى غيتر  بالجمودي واال تماد ال ا د  لى العنا ر المباشرة القابلة للقيتاسي وا 
مباشتترةو م تت  متتدى ارتبتتاط المعهتتد  و المركتت  بمشتتكالت المجتمتتعي و تتدد قنتتوات االت تتا  بتتين 

 المعهد  و المرك  والبي ة المحيطة.
 

ر  ن المراك  البح ية تستخدم إستراتيجية تجمتع  وامت  القتوة فتي اإلستتراتيجيتين الستابقتين والجدير بالذك
 Adjustable Formula Fundingويطلتتق  ليهتتا إستتتراتيجية التمويتت  القانونيتتة القابلتتة للتعتتدي  

Strategy. 
 

 أستراليا:  .1.2.3.1

 
ستتتتراليا  لتتتى بعتتتا المبتتتادئ تعتمتتتد إستتتتراتيجية التمويتتت  للمراكتتت  البح يتتتة المقدمتتتة متتتن الجامعتتتات فتتتي  

 (:0224واألسس وهي ) بد الموجودي 
 

 .منح االستقاللية التامة للمراك  البح ية لتحديد الرسوم الدراسية التي تح   من الطالب 
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 .دفع الرسوم الدراسية مقدما وذلك كا تمان لريبي 

 .إ طاء منح دراسية ال تسترد لغير القادرين من الطالب 

 

كتت  البح يتتة األستتترالية  لتتى إتاحتتة الفتترص للمراكتت  لتحديتتد الرستتوم بحريتتة تامتتة وفقتتا ويعتمتتد نمتتوذج المرا
لمستتتوى الخدمتتة التعليميتتة المقدمتتة للدارستتين وتح تتيلها  لتتى  ن تخ تتم متتن الو تتاء اللتتريبي للتتدخ  

 العام ألسر الطالب.
 

 ب إلتى المتنح  م تقوم الدولة بفرا لرا ب  لى الرسوم المح لة من  سر الطالب وتوجه هذه اللترا
والقروا التي تعطى للطالب غير القادرين ماديا وبذلك لن يكتون هنتاك حاجتة إلتى متا يعترف ببرنتامج 

القتا م  لتى  HECS(Higher education contribution scheme اإلستهام فتي التعلتيم العتالي )
استات العليتا استقطاع قدر معين من لريبة الدخ  العام وتو يعته بشتك  غيتر متدروس  لتى طتالب الدر 

 والباح ين.
 

هتتذا فلتتال  تتن الطتتالب التتذين ستتيقومون بتتدفع الرستتوم الدراستتية متتن  نفستتهم دون اال تمتتاد  لتتى  ستترهم 
فسيتم حساب ما دفعوه للرسوم الدراسية من نسبة اللرا ب التي سوف يتدفعونها بعتد تخترجهم والتحتاقهم 

 بسوق العم .
 

لجامعتات األستترالية بمتدى المرونتة فتي تحديتد نستبة الرستوم ويمتتا  ن تام المراكت  البح يتة وفقتا لنمتوذج ا
 الدراسية ولمان و و  الد م لمستحقيه من الطالب.

 
 إنجلترا: .1.2.3.1

 
ركتت ت السياستتة الجديتتدة لمجلتتس تمويتت  المراكتت  البح يتتة فتتي إنجلتتترا  لتتى لتترورة تو يتتع التمويتت   لتتى 

تويات  داء معينتتتة متتتع إ طتتتاء المراكتتت   لتتتى  ستتتاس التنتتتافس بينهتتتا وقتتتدرة كتتت  جامعتتتة  لتتتى تحقيتتتق مستتت
مستتاحة كبيتترة متتن المرونتتة للت تترف فتتي األمتتوا  المر تتودة للمراكتت  البح يتتةي هتتذا فلتتال  تتن  ي متتنح 
تقتتتدمها الحكومتتتة للمراكتتت  البح يتتتة تكتتتون  لتتتى  ستتتاس  تتتدد األبحتتتاثي ومتتتدى حر تتتها  لتتتى التطتتتوير 

 (.Warner and Leonard, 1997المستمر لمحتوى المقررات والن م اإلدارية بها )
 

غّيرت المراك  البح ية في إنجلترا من سياستها تجتاه تنويتع م تادر التمويت  حتتى تتتالءم متع المتغيترات 
حيتث تعتمتد تلتك السياستة  Income Generationالمجتمعيةي وذلك متن ختال  تنويتع م تادر التدخ  
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ليميتة والتدريبيتة والبحتوث  لى تسويق الخدمات التي يمكن  ن تقدمها المراك  البح يةو م ت  البترامج التع
وتتلح االتجاهتات الحدي تة لتنميتة المتوارد الماليتة فتي جامعتات إنجلتترا  (.Michael, 1999التعاقدية )
 فيما يلي:

 
  جامعتتة  نتتورث استتترن  حيتتث قتتدمت هتتذه الجامعتتة برنامجتتا للتعلتتيم التعتتاوني ومشتتاركة المجتمتتع

وتدريبيتة مشتتركة بتين  هت  االخت تاص  بقطا اته المختلفة مع الجامعة وولع برامج تدريسية
فتتتي ال تتتنا ة والتجتتتارة واالقت تتتادي ونقابتتتات العمتتتا ي و  لتتتاء هي تتتة التتتتدريس فتتتي المجتتتالس 

 الجامعية ود مها ماليا. 
 .العقود البح ية من الم ادر المهمة للتموي  المراك  البح ية المنتجة 

 لمستتتا دتهم  لتتتى موا تتتلة  تأستتتيس شتتتركة حكوميتتتة لتقتتتديم القتتتروا للطتتتالب الدراستتتات العليتتتا
البحتتث العلمتتي بحيتتث يستتدد الطتتالب هتتذه القتتروا بعتتد تختترجهم والتحتتاقهم بفتترص  متت   ابتتتة 

 (. 2111) بو  مةي 

 
 الصين: .4.2.3.1

 
 نتتد الحتتديث  تتن تمويتت  المراكتت  البح يتتة بال تتين فتتي  تت  اال دهتتار االقت تتادي الوالتتح بتتين التتدو  

(ي وجونستتتتتتتتون Wang,2002ا وانتتتتتتتج )المتقدمتتتتتتتة تجتتتتتتتدر اإلشتتتتتتتارة إلتتتتتتتى  تتتتتتتدد متتتتتتتن الم تتتتتتتادر ذكرهتتتتتتت
(Johnstone, 2002:وهي ) 
 

  الدولتةي متن ختال   ا تد اللترا ب كانتت الحكومتة ال تينية تقتدم تتدريبا مجانيتا حتتى بدايتة  تام
إذ بد ت الحكومتة فتي فترا بعتا الرستوم الدراستية الرم يتة تطتورت فتي شتك  قتروا  0228

(ي واللجنتتة الحكوميتتة للتعلتتيم MOE) Ministry of Educationدراستتية وتعتتد و ارة التعلتتيم 
(SEC )State Education Commission  باإللافة إلى لإلشراف الحكتومي هتم الجهتات

 المسؤولة  ن ال رف  لى المراك  البح ية.
  المقاطعتتات والبلتتدياتي حيتتث شتتاركت المقاطعتتات والبلتتديات فتتي  مليتتة تمويتت  المراكتت  البح يتتة

 Blockبن ام المنح اإلجمالية  Line-item budgetالبنود وذلك من خال  استبدا  مي انية 

grant allocation  بحيتتث يتتتاح للمراكتت  البح يتتة قتتدر  كبتتر متتن االستتتقاللية فتتي تقريتتر كيفيتتة
إنفاق هذه األموا ي والمتبقي من المنحتة اإلجماليتة يمكتن للجامعتة االحتفتا  بتهي ويتتم ذلتك كلته 

 تحت اإلشراف الحكومي.
 مراك  البح ية والمؤسساتي وذلك  ن طريق البحوث التعاقدية بين المراك  الشراكة بين ال 
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وبعتتتا المؤسستتتات اإلنتاجيتتتةي  و ال تتتنا يةي  و االقت تتتاديةي  ومتتتن ختتتال  استتتت مار المتتت ارعي 
واألرالي التي تملكها بعا الجامعات في تسويق بعا منتجات هذه األرالي والم ارعو ممتا 

 ة تسهم في تطوير برامجها وتحقيق  هدافها.يعود  لى المراك  بعوا د مالي
  متتتن إجمتتتالي 203بتتترامج التتتتدريبي حيتتتث تمكنتتتت الجامعتتتات فتتتي ال تتتين متتتن تتتتوفير حتتتوالي %

المي انيتتة المخ  تتة للمركتت  البح يتتة متتن ختتال  تستتويق بتترامج التتتدريب للشتتركات والمؤسستتاتو 
ا متن إمكانتات  خترى وذلك متن ختال  استتخدام قا اتهتا و  لتاء هي تة تدريستهاي ومتا يتتوافر بهت

 ال مة لتنفيذ برامج التدريب المختلفة .
  الهبتتات والتبر تتاتي حيتتث يتتتم جمتتع التبر تتات والهبتتات متتن الختتريجيني واأل تتدقاءي والشتتركاتي

% متتتن إجمتتتالي دختتت  المراكتتت  البح يتتتة 107والمؤسستتتاتي وقتتتد بلغتتتت التبر تتتات والهتتتدايا حتتتوالي 
 العلمية.

 لقتتتروا بالتعتتتاون متتتع و ارة التعلتتتيم وو ارة الماليتتتة والبنتتتك القتتترواي وتتتتم إقتتترار برنتتتامج جديتتتد ل
ي State Councilبتأييتد متن مجلتس الدولتة  People's Bank of Chinaالشتعبي ال تيني 

% يمكن للطالب  ن يستددها بعتد التخترج وااللتحتاق 4وقدم البنك قرولا للطالب بفوا د تعاد  
 بفر ة  م .

 
 أوغندا:  .1.2.3.1

 
 لة لتطوير التمويت  بتالمراك  البح يتة فتي  وغنتدا فتي تجربتة جامعتة  متاكرير تجلت  ورة الجهود المبذو 

Makerere University وذلتتتك بمستتتا دة البنتتتك التتتدوليي حيتتتث نجحتتتت جامعتتتة متتتاكرير ومراك هتتتا  
 البح ية في تطوير م ادر تمويلها من خال :

 
 ودورات  تشتتجيع مشتتتاركة القطتتتاع الختتاص وتستتتويق منتجتتتات الجامعتتة متتتن دراستتتات واستشتتتارات

 تدريبية.

  ربتتتط المقتتتررات الدراستتتية بحاجتتتة المجتمتتتع وذلتتتك متتتن ختتتال  تقتتتديم مقتتتررات فتتتي إدارة األ متتتا ي
 والتمرياي والسياحةي والتخطيط الحلريي والكيمياء الطبية.

  إتباع  ساليب إدارية جديتدة تعتمتد  لتى الالمرك يتة فتي المشتاركة لتحقيتق  كبتر قتدر متن اإلفتادة
 المالية للجامعة.

 
ويالحتت   لتتى تجربتتة جامعتتة  متتاكرير   نهتتا متتن التجتتارب الناجحتتة فتتي إ تتالح التمويتت  وم تتادرهي ذلتتك 

 -  نتتي القطتتاع الختتاص – لتتى التترغم متتن  نهتتا تعتمتتد  لتتى القطتتاع الختتاص التتذي يتتد ي التتبعا  نتته 



 

 27 

 Conference of Financing Higher) يتؤدي إلتى انتشتار الفستاد فتي خطتط الجامعتة و هتدافها.

Education in Eastern and Southern Africa, 2002, Court, 1999) 

 

 تونس: .1.2.3.1

 
بذلت تونس جهودًا كبيرة في تحسين تموي  المراك  البح يةي وذلك باستخدام ن ام تحليت  التعلتيم العتالي 

دارتته  ي ويمكتن متن ختال  System of analysis and management of higher educationوا 
يتتةي والتعامتت  متتع الجامعتات  لتتى  نهتتا دور خبتترة ومراكتت  تقتتدم االستشتتاراتي هتذا الن تتام  متت   قتتود بح 

وتجري التدريب للقطا ات المختلفةي ويسير هذا الن ام وفق إطار قانوني يحكتم العالقتة بتين الجامعتات 
 (.Rafiaa, 1997والقطاع الخاص )

 
 الفلسطينية: الجامعات في العلمي البحث . تمويل2.2.3.1

 
 (  ّن تموي  البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية يتم من خال  :2101يرى حلس )

 
  ّ ستهام الحكومتة والقطتاع  م تدره الجامعتاتي العلمتي للبحتث التال م التمويت  الجامعتاتي فجت وا 

المي انيتتة  إلتى ا تمتاده  لتتى العلمتي البحتث ي ويعتتود لتعف د تتم  %7يتجتاو   الختاص لتم
و ارة  فتي فلستطين  تن العلمتي والبحتث التعلتيم العتالي الخا تة بالجامعتة و تدم استتقاللية و ارة
 العلمي.  للبحث الال م مستوى التموي  التربية والتعليم وهذا يحو  دون تحسين

  العلميتتة  المجتتالت الفلستتطينية يتم تت  فتتي طبا تتة فتتي الجامعتتات العلمتتي البحتتث تمويتت إن
فعتتددها  يلتتًا  للتتةلة التمويتت و  (وتحكيمهتتاي والمتتؤتمرات واأليتتام الدراستتيةي والجتتوا   البح يتتة

  . يتناسب مع لةلة التموي 

 واأليتام  المتؤتمرات العلميتة تمويت  يتم ت  فقتط فتي العلمتي البحتث القطتاع الختاص فتي د تم دور
اإل الميتتتتة لهتتتتذه الشتتتتركات  الدراستتتتية وبشتتتتك  محتتتتدودي وهتتتتذا التتتتد م يتتتتأتي متتتتن بتتتتاب الد ايتتتتة

 العلمي. والمؤسسات وليس لشراء المعرفة  و جودة اإلنتاج
 

ويرى الباحث  ن تجارب الدو  في البحث العلمي والنهوا بتهي قتد  شتارت إلتى كتّون الجامعتات  ساستًا 
فتتي نشتتر البحتتث العلمتتتي منهجتتًا و ستتلوبًاي ولتتذلك فتتتإن ك يتتر متتن الجامعتتات فتتتي تلتتك التتدو  تقتتوم بتتتد م 

ندة  لتتتى حتتت  مؤسستتتات المجتمتتتع المحلتتتي متتتن ختتتال  متتتا تجنيتتته متتتن قيامهتتتا باألبحتتتاث العلميتتتة المستتتت
مشتتتكالت فتتتي ميتتتادين المعرفتتتة المختلفتتتة كاالقت تتتاد وال تتتنا ة وال را تتتة. ولتتتذلك فإنتتته يمكتتتن للتجريتتتة 
الفلستتتطينية فتتتي البحتتتث العلمتتتي  ن تنلتتتج وتتطتتتور إذا متتتا وجهّتتتت الجامعتتتات طاقاتهتتتا وبحو هتتتا نحتتتو 
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 لتتتى حستتتاب مشتتتكالت المجتمتتتعي وغّيتتترت متتتن نو يتتتة األبحتتتاث التتتتي تهتتتتم باإلنتتتتاج المعرفتتتي الن تتتري 
 التطبيق.

 
 . مفهوم التنمية: 30.3.1

 
التنمية ب فة  امة هي  ملية شمولية ال تقب  التج  ةي فهي  ملية كلية وشاملةي وتتلخص  هدافها في 
خلق الشروط وال روف المسا دة  لى مواجهة مشاك  السكان من خال  إيجاد التوا ن بين الموارد 

 ك ر في  وساطهم الطبيعيةي وذلك بغية الرفع من مستوى والسكاني ومسا دة هؤالء  لى التحكم 
  يشهم ماديا ومعنويا وتوفير حاجياتهم األساسية في جميع القطا ات.

 

بأن التنمية  ملية وا يةي طويلة األمدي شاملة ومتكاملة في  بعادها االقت اديةي ( ” 2110ويرى بسما )
ةي واإل الميةي والبي يةي والتنمية باإللافة إلى كونها واالجتما يةي والسياسيةي والتكنولوجيةي وال قافي

 ملية مرسومة لتقدم المجتمع في مختلف المجاالتي فهي تعتمد ا تمادا كبيرا  لى مشاركة جميع  فراد 
 المجتمع فيها.

 
( بأن التنمية تشك  فعال اجتما ا ديناميكيا يسا د المجتمع كك  بمعطياته 2111بينما يرى توفيق )

ته  لى اكتساب قدرات معرفية جديدة تيسر له قدرات إنتاجية مت ايدة تمكن ك  المواطنين من ومؤسسا
 تحسين مستواهم المعيشي وشروط حياتهم ب فة  امة.

 
و موماي فقد شغ  مفهوم التنمية  ذهان ك ير من اإلداريين والباح ين المهتمين بالنواحي السياسية 

ان هؤالء قد اختلفوا في إ طاء تعريف موحد لهذا المولوعي فإن واالقت ادية واالجتما يةي لكن إذا ك
اهتمامهم بعملية التنمية لم يخرج  ن إطار التفكير في قلايا تهم  اإلنساني واالقت ادي والمجتمعي 

 (.Bardos et.al, 2011والبي ة )
 

مجتمعة وبنسب  والتنمية  ملية مركبة ومتداخلةي ي عب الف   بين مكوناتها المتفا لة التي تساهم
نجاح البرامج المسطرة في  ملية التنمية. فهذه األخيرةي هي مجموع العمليات التي  متفاوتة في تحقيق وا 
يمكن بمقتلاها توجيه جهود  فراد المجتمعي لخلق  روف اقت ادية واجتما ية و قافية وسياسية 

 مال مة لالنتقا  بالمجتمع إلى ولع  فل   لى جميع األ عدة.
 

 افق إ ادة التفكير في المفهوم التقليدي للتنمية  هور مفاهيم جديدة كالتنمية المحليةي والتنمية وقد ر 
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المجتمعيةي والتي تعطي الفر ة لألفراد والتن يمات المتواجدة بمجا  جغرافي معين لتنمية مجالهمي 
لي. وجاءت هذه باال تماد  لى قدراتهم الذاتية واإلمكانيات المتواجدة  لى مستوى المجا  المح

المفاهيم لتوليح  ن  سلوب التنمية التقليدي الذي كان ينطلق من األ لى إلى األسف  لم يعد مجديا وال 
يتناسب مع ال روف الحالية والوقع السريع للمتغيراتي ب  يل م  ن تكون التنمية من  سف  إلى   لى 

 (.2113) المي 
 

إنجا   مليات كمية  و نو ية هادفة ” هي:  2113لسنة  والتنمية كما جاء في تقرير التنمية البشرية
إلى تحسين مستديم لل روف المعيشية لسكان مقيمين في مجا  محدد  لى األ عدة المؤسساتية 

 والجغرافية  و ال قافية .
 

ويرى الباحث  ن التنمية  ملية شاملة تهتم في تحسين الخدمات و روف الحياة وال قافة والتعليم 
مّكن البشر من توفير مستوى معيشة مال مي وال يمكن ف   التنمية االجتما ية  ن التنمية وال حةي وت

االقت ادية ألن ك  منها يؤدي إلى اآلخري  و ا تبار  ن التنمية هي ببعد واحدي و ّن  ملية التنمية تبد  
 من التنمية الفكرية وال قافية للمجتمع.

 
 . أنواع التنمية :3.30.3.1

 
مية من حيث المجاالتي فهناك التنمية البشريةي والتنمية االجتما يةي والتنمية البي يةي والتنمية تتنوع التن

 االقت اديةي وفيما يلي  را لك  منها :
 

 لقد ح ي مفهوم  التنمية البشرية  بمكانة ممي ة في الفكر التنمويي خا ة في التنمية البشريةي ف
ي ود به  لى 0221تقرير التنمية البشرية األو ي  ام  برنامج األمم المتحدة اإلنما يو بإ دار

 تطوير المفهومي واغنا ه  بر التقارير الدورية التي وا ب  لى  دورها. 
 :وحسب برنامج األمم المتحدة اإلنما يي فإن مفهوم التنمية البشرية يتلمن  ال ة مكونات 

 
o لمهارات.تكوين القدرات البشريةي م   تحسين ال حة وتطوير المعرفة وا 
o  و المستتتاهمة الفا لتتتة فتتتي  -ستتتلعًا وختتتدمات –استتتتخدام البشتتتر لهتتتذه القتتتدرات فتتتي اإلنتتتتاج 

 النشاطات ال قافية واالجتما ية والسياسية.
o .مستوى الرفاه البشري المحققي في إطار مفهوم التنمية 
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   ملية توافق التنمية االجتما يةي ويعرف بعا المفكرين االجتما يين التنمية االجتما ية بأنها
اجتمتتا يي ويعرفهتتا آختترون بأنهتتا تنميتتة طاقتتات الفتترد إلتتى  ق تتى حتتد مستتتطاع  و بأنهتتا إشتتباع 
الحاجات االجتما يتة لإلنستاني  و الو تو  بتالفرد لمستتوى معتين متن المعيشتةي  و  نهتا  مليتة 

ويختلتف تعريتتف  (.2101تغييتر موجته يتحقتق  تتن طريقهتا إشتباع احتياجتات األفتتراد )الغرايبتةي 
التنمية االجتما ية بحسب المجا  الذي توجه إليه التنميةي وبحسب الخلفيات الن رية لوالتعي 
التعريفي فالتنمية االجتما ية لدى بعا المشتغلين بالعلوم اإلنستانية واالجتما يتة هتي تحقيتق 
التوافتتتق االجتمتتتا ي لتتتدى  فتتتراد المجتمتتتعي بمتتتا يعنيتتته هتتتذا التوافتتتق متتتن إشتتتباع بيولتتتوجي ونفستتتي 

 (.2118ما ي ) بد اللطيفي اجت
  مكاًنتا تحتت  وسياستية اجتما يتة مستأًلة االقت تادية التنميتة   تبحت التنمية االقت تاديةي حيتث 

 ال دارة اليوم تحت  ومشكالتها االقت ادية التنمية غدت وكذلك 1940  ام  منذ العالم في بارً ا

 متن اللت ي  باالهتمتام تح تى انتتك  ن بعتد االقت تادي العتالميي الفكتر يبحب هتا التتي الفتروع في

 مفاجئ اكتشاف   إلى العالمي ذلك االهتمام يرجع وال ال انيةي العالمية الحرب قب  االقت اد  لماء

وجتتوده  المواقتتف اتجتتاه تغيتتر إلتتى  ساًستتا يرجتتع بتت  العتتالمي فتتي االقت تتادي انتشتتار لمتدى
International Economic Development Council, 2011).) 

 البي يةي ويأتي مفهوم التنمية البي ية ليعالج األخطار المهددة للبي ة من حيث : التنمية 

 

o  المتوارد  فتي وخا ة الكام ي النلوب حالة إلى ت   قد التي الطبيعية الموارد استنفاد :األو
 .والطاقة الطبيعية المعدنية

o والمعتادن ي امتة ب تفة المتوارد استتغال  فلتالت متن الستليم التتخلص  تن العجت   :ال تاني 

 .(2101خا ة )الحسني  ب فة
 

 .البي تة تجتاه والت اماتهتا الحكومتات لسياستاتها ولتعهتداتها ومتن هنتا فتإن التنميتة البي يتة تتلتمن إ تالن

 يتعلتق فيمتا موحتًدا من توًرا وتتوفر البي يتةي اإلدارة لن تام وركيت ة  ساًستا السياستة البي يتة تكتون  ن ويجتب

 والغايتات األهتداف ا تمتاد خاللته متن يتتم  تام إطتار فهتي .ككت  الحكومتات قبت  متن البي يتة باالهتمامتات

الحكومتات )الطتا يي  قبت  متن وتطبيقهتا الخطتط  تياغة  نتد بن تر اال تبتار  ختذها يجتب التتي البي يتة
 يأتي مفهوم التنمية البي ية ليعالج األخطار المهددة للبي ة من حيث :و   .(2101

 

  المتوارد  فتي وخا تة الكامت ي النلتوب حالتة إلتى ت ت  قتد التتي عيتةالطبي المتوارد استتنفاد :األو
 .والطاقة الطبيعية المعدنية

 ب تفة والمعتادن  امتةي ب تفة المتوارد استتغال  فلتالت من السليم التخلص  ن العج   :ال اني 

 .(2101خا ة )الحسني 
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 .البي تة تجتاه والت اماتهتا الحكومتات لسياستاتها ولتعهتداتها ومتن هنتا فتإن التنميتة البي يتة تتلتمن إ تالن

 يتعلتق فيمتا موحتًدا من توًرا وتتوفر البي يتةي اإلدارة لن تام وركيت ة  ساًستا السياستة البي يتة تكتون  ن ويجتب

 والغايتات األهتداف ا تمتاد خاللته متن يتتم  تام إطتار فهتي .ككت  قبت  الحكومتات متن البي يتة باالهتمامتات

الحكومتات )الطتا يي  قبت  متن وتطبيقهتا الخطتط ياغة ت  نتد بن تر اال تبتار  ختذها يجتب التتي البي يتة
2101). 

 
 االقتصادية: . التنمية33.3.1

 
 التنميتة االقت تاديةو مولوع تناولت والتي االقت ادي في الكبتاب لبعا التعاريف من فيما يلي مجمو ة  

 لمحاولتة نتبيالجوا بمختلتف مولتوً ا ملًمتا با تبتاره االقت تادية للتنميتة واحتد تعريتف   إ طتاء ي تعب إذ

 .االقت ادية للتنمية شام  تعريف   تقديم
 

 جذرية تغيرات   إجراء تتلمن األبعادي متعددة  نها  ملية  لى االقت ادية التنمية (2101انجهام ) يعّرف

 معدالت  يادة مع إلى جنبي جنًبا واإلداريةي السياسية والن م وال قافيةي والسلوكية االجتما ية الهياك  في

 مجتمتع   فتي المطلتق الفقتر جتذور واست  تا  التوطنيي الدخ  تو يع في العدالة وتحقيق قت اديياال النمو

 الت مني متدار  لتى التدخ  متن الفترد بأنهتا ن تيب االقت تادية التنميتة  مليتة (2101البيتاتي ) ويترى متا.

 إلى إلافة يالمنتجة والخدمات السلع ي ونو ية اإلنتاج هيك  من ك  في التغيرات خال  من تحدث والتي

  الفقراء. ل الح الدخ  تو يع هيك  في تغيير إحداث
 

  م تحوب  ب يتادة   ومتوا ت  شتام  تغييتر   ختال  متن تحتدث التتي (  نهتا العمليتة2112الد متة ) كمتا يترى
  متا. الحيتاة نو يتة  وتحستين الفقيترةي الطبقتة ل الح الدخ  تو يع في وتحسن الحقيقيي الدخ  متوسط في

النمتو االقت تادي  لتحقيتق األج  طويلة اقت ادية بأنها سياٌسة االقت ادية التنمية فيرى (2114العطار )
 ويعتّرف جهينجتان طويلتة.  منيتة فترة   خال  لالقت اد الحقيقي القومي الدخ  بواسطتها ي داد و نها  ملٌية

(Jhingan, 2010) بنتاء آليتة لتىإ الهادفتة والتتدابير اإلجتراءات بأنهتا مجمو تة االقت تادية التنميتة 

 طويلة. لفترة   الفرد دخ  في حقيقية  ياًدة تتلمن ذاتية اقت ادية
 
 :اآلتي للتنمية االقت ادية التعريف التعاريف يمكن استخالص هذه خال  من
 

متع  النمتو االقت تاديي معتدالت  يتادة إلتى يتؤدي التحتديثي يتلتمن شام  تعريف هي االقت ادية التنمية
الت من وانعكاسته  لتى شتتى مجتاالت الحيتاة السياستية  متن طويلتة لفتترة   وتوا تله النمتو هتذا تتوا ن لتمان
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متن  قتدر  ممكتن  كبتر وتحقيتق األفترادي حاجتات تلبيتة  جت  متن واالجتما ية والتعليميتة وال قافيتة وال تحيةو
 االجتما ية. العدالة

 

 .االقتصادية التنمية . أهداف3.33.3.1
 

 ن ًرا الختالف الواحدو البلد في  خرى إلى فترة   ومن آخري إلى بلد   من االقت ادية التنمية  هداف تختلف

 مشتركة تسعى  ساسية  هدافاً  هناك فإن ذلك ومع المختلفةي الدو  بين والسياسية االقت ادية ال روف

 :يلي فيما تتم   والتي الدو ي مع م إليها
 

 لتى االقت تادية التنميتة  هتداف  و  متن التوطني التدخ   يتادة التوطنيي فتعتبتر التدخ   يتادة  

 مأكت    متن األساستية احتياجتات الستكان  لتى للح تو  إتاحتة الفترص خال  من وذلك اإلطالقو

 المعيشةي مستوى وانخفاا الفقري في للتنمية والمتم   الحقيقي للدافع راجع وهذا وحمايةو وملبس  

 (.2112)دباغيي  اديالنمو االقت  مع المتماشية غير السكان  دد نمو  يادة إلى باإللافة
 تستعى التتي الهامتة األهداف بين من للمعيشة مرتفع مستوى تحقيق المعيشةي فيعتبر مستوى رفع 

 تحقيتق المتعتذر متن  نته وذلتك اقت تادًياو المتخلفتة التدو  تحقيقهتا فتي إلتى االقت تادية التنميتة

 فحسبو القومي الدخ  دةل يا وسيلة   مجرد االقت ادية ليست فالتنمية للحياة. المادية اللروريات

نما   هتم متن هتو المعيشتة مستتوى رفتع فهتدف هتذا ومتن المعيشتةي مستتوى لرفع وسيٌلة  يًلا هي وا 

 تقوم التي المتخلفة البالد كافة في تحقيقهي  لى االقت ادية التنمية تعم   ن يجب التي األهداف

 (.2117الحالر )البياتيي  الوقت مواردها االقت ادية في بتنمية
 مستتوى فانخفتاا االقت تاديةو للتنميتة اجتما ًيتا وال ترواتي ويبعتّد هتدًفا التدخ  فتي التفاوت لي تق 

 ستتحو  إذ وال ترواتو التدخ  فتي كبيترة فتوارق  نته ينتتج التدخ  التوطنيي متن الفترد دخت  متوستط

 تو يتع فتي التفتاوت هتذا وم ت  الوطنيي ودخله  غلب  رواته  لى المجتمع  فراد من  غيرة طا فة

 متا  ر س متن المعطَّت  الجت ء ذلتك كبتر  كلمتا  لتراري بعتدة المجتمتع إ تابة إلتى ل تروات يتؤديا

 (.2118تمع )القريشيي لمجا

  تركيتب تعتدي  حتو  تتدور  خترى  هتداف التوطنيي فهنتاك لالقت تاد النستبي التركيتب تعتدي 

 البنيان  لى را يال   القطاع يغلب ففي الدو  النامية التقليديو طابعه وتغيير الوطنيي االقت اد

 معتبرة نسبة   تخ يص التنمية االقت ادية بعملية القا مين فعلى الجانبي هذا و لى .االقت ادي

 فتي بالتوستع  و  تنا ات  جديتدة بإنشتاء ذلتك كتان ستواءً  بال تنا ةي للنهتوا الدولتة متوارد متن

 .(2118القا مة )الشهواني  ال نا ات
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االقت اد وتغيير اآلليات التقليدية التي يتم التعام  بهاي هو  ويرى الباحث  ّن إحداث تغّير في هيك 
 من  هم  هداف التنمية االقت اديةي خا ة إذا ارتبط ذلك بقطاع ال نا ة واإلنتاج.

 
 الدراسات السابقة  1.1
 

 . الدراسات العربية:3.1.1
 

 ارات العربيتتة المتحتتدة .بعنتتوان   واقتتع البحتتث التربتتوي ومعوقاتتته فتتي دولتتة اإلمتت: (0223دراستتة البيلتتي )
هتتدفت الدراستتة إلتتى التعتترف  لتتى مجتتاالت و نتتواع البحتتوث والدراستتات التربويتتة التتتي تم تت  واقتتع البحتتث 
التربتتتوي فتتتي دولتتتة اإلمتتتارات العربيتتتة المتحتتتدة. كمتتتا هتتتدفت الدراستتتة إلتتتى التعتتترف  لتتتى معوقتتتات البحتتتث 

وتكونت  ينة الدراسة من جميع البتاح ين  التربوي كما يشعر بها الباح ون التربويون في دولة اإلمارات.
في الجامعات اإلماراتيةي وقد   هرت نتا ج الدراسة إلتى تركت  تلتك البحتوث فتي مجتاالت معينتة كمجتا  
خ ا ص المتعلم ومشكالته ومجا  اإلدارة واإلشراف التربوي وطرق التدريس. كما ترك ت تلك البحوث 

البحتتوث المبنيتتة  لتتى الغتتراي  ادت البحتتوث الن ريتتة فتتي  نتتواع محتتددة دون  نتتواع  ختترى. فمتتن حيتتث 
مقارنة بالبحوث التطبيقية.  ما بالنسبة للبحتوث المبنيتة  لتى الطريقتةي فقتد كانتت البحتوث الو تفية هتي 
الطابع الغالتب مقارنتة متع البحتوث التجريبيتة والتاريخيتة. كمتا  ستفرت نتتا ج الدراستة  تن وجتود معوقتات 

اإلمتتاراتي كتتان فتتي مقتتدمتها ك تترة األ بتتاء اإلداريتتة  و التدريستتية للبتتاح يني حتتادة للبحتتث التربتتوي بدولتتة 
و عوبة الح و   لى المراجتع والتدورياتي وقلتة المتوارد الماليتةي وقلتة اهتمتام   تحاب اتختاذ القترارات 
بنتا ج البحوثي وقلة فرص النشري و دم وجود سياسة بح يةي و دم توفر  دوات قياس مقننتةي واالفتقتار 

ى ن تتم وم تتادر المعلومتتاتي و تتدم تتتوفر التستتهيالت البح يتتةي و و تتت الدراستتة بتتتوفير التتد م التتال م إلتت
 للباح ين للقيام بأبحاث تجريبية و يفية. 

 
بعنتتتوان  البحتتتث العلمتتتي لتتتدى   لتتتاء هي تتتة التتتتدريس فتتتي الجامعتتتة األردنيتتتةي : (0224) دراستتتة طنتتتاش

لدراستتة إلتتى تعتترف آراء هي تتة التتتدريس فتتي الجامعتتة هتتدفت ا األهتتداف والحتتواف ي والرلتتاي والمشتتكالت .
األردنية حو   هداف البحث العلمي وحتواف ه ومشتكالته ودرجتة الرلتا  نته. وتكونتت  ينتة الدراستة متن 

(  لو من   لاء هي ة التدريس في الجامعة األردنية خال  الف ت  ال تاني متن العتام الجتامعي 234)
 ستت لة  تتن مولتتو ات الدراستتة. وبعتتد تحليتت  البيانتتات بينتتت ي وكانتتت   داتهتتا استتتبانة تلتتمنت 20/22

النتتتا ج  ن  هتتم  هتتداف البحتتث العلمتتي لتتدى   لتتاء هي تتة التتتدريس فتتي الجامعتتة األردنيتتة هتتي: تتتوفير 
الترقيتتة األكاديميتتة والتتتمكن متتن المعرفتتة فتتي تخ تتص معتتيني وتع يتت  المعرفتتة اإلنستتانيةي  لتتى التتتواليي 

ف  البحتتتث العلمتتتي هتتتي: تتتتوفير الترقيتتتة األكاديميتتتةي والمتعتتتة الشخ تتتيةي كمتتتا بينتتتت النتتتتا ج  ن  هتتتم حتتتوا
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شباع الرغبة الذاتية  لى التوالي. و ن   لى درجات الرلا  تن  وتحسين المعرفة اإلنسانية وتطويرهاي وا 
البحتتتث العلمتتتي كانتتتت  تتتن نو يتتتة البحتتتوث ومستتتا دة التتت مالء فتتتي القستتتم  و الكليتتتةي و ك تتتر المشتتتكالت 

التتدريس يأختذ الك يتر متن الجهتد اللتروري للبحتث و تدم التشتجيع للستفر. وبينتت نتتا ج البح ية هي  ن 
الدراستتتتة وجتتتتود فتتتتروق ذات داللتتتتة بتتتتين   لتتتتاء هي تتتتة التتتتتدريس وذلتتتتك وفقتتتتًا لجنستتتتهم وكليتتتتاتهم ورتبتتتتتهم 

 األكاديمية وطبيعة  ملهم وسنوات خبرتهم وبلد تخرجهم. 
 

ت البحث التربوي والنفسي في التوطن العربتي: دراستة بعنوان  مشكال: (0224دراسة كما  وسيد  حمد )
هتتتدفت الدراستتتة إلتتتى تعتتترف  تحليليتتتة متتتع التركيتتت   لتتتى حالتتتة مركتتت  البحتتتوث التربويتتتة بجامعتتتة قطتتتر .

المشتتتكالت التتتتي تواجتتته البحتتتث التربتتتوي والنفستتتي فتتتي التتتوطن العربتتتي بعامتتتة وفتتتي دو  الخلتتتيج العربتتتي 
األطتتتر المؤهلتتتة والمتخ  تتتة فتتتي حقتتت  البحتتتث  بخا تتتةي حيتتتث تحتتتددت المشتتتكالت فتتتي اآلتتتتي: نقتتتص

التربتتتويي قلتتتة البحتتتوث المستتتتندة إلتتتى خطتتتط التنميتتتةي قلتتتة المتتتوارد الماليتتتة المتاحتتتة والمخ  تتتة للبحتتتث 
التربويي تكرار البحوث في  دة  قطتار  ربيتة و تدم وجتود تنستيق والتح فتي مؤسستات البحتث التربتوي 

ي تركت  البحتث التربتوي  لتى مجتاالت معينتة دون غيرهتا داخ  القطر الواحتد وفيمتا بتين األقطتار العربيتة
من المجاالت المهمة األخرى.  ما المشكالت التي يختص بها مركت  البحتوث بجامعتة قطتر فقتد حتددها 
الباح ان بت:  دم وجود سياستة والتحة للبحتث التربتويي  تدم تتوفر قا تدة بيانتاتي قلتة الكتوادر البح يتةي 

ي والن تتام التعليمتتيي  تتدم كفايتتة المتتوارد الماليتتة المخ  تتة للبحتتثي لتتعف التفا تت  بتتين البحتتث التربتتو 
 لعف التوا   بين المنتجين للبحث والمستهلكين لهي  دم فعالية نتا ج البحث في الممارسة التربوية. 

 
تتتم إتبتتاع الخطتتوات التاليتتة لجمتتع البيانتتات وتحليلهتتا: ح تتر جميتتع جهتتات البحتتث العلمتتي التتتي ت تتدر 

 لميةي طلتب متن هتذه الجهتات بموجتب كتتب رستمية بالبريتد  ن تحتدد  تدد البحتوث  مجالت  و دوريات
 64بح تًا منهتا  86الواردة إليها للنشر و دد البحوث التي  جي  نشرها. بلغ  دد البحوث التواردة للمجلتة 

وث % وبالنستبة للبحت3802بح تًا  ي بنستبة  22بح ًا لم يتم نشرها.  ما البحوث المنشورة فقد بلغ  ددها 
التي نشرت فأك ر من ن فها هي فتي مجتا   لتم التنفس وال تحة النفستية بينمتا تقت  ك يترًا فتي مجتاالت 
 خترى م ت  المنتتاهج وطترق التتتدريس وتكتاد تنعتتدم فتي بعتا المجتتاالتي وال شتك  ن هتتذا الخلت   و  تتدم 

بحتوث متن التوا ن يعكس  دم وجود سياسة للبحث العلمتي يسترشتد بهتا فتي إجتراء البحتوثي وانطتالق ال
 م لحة ذاتية للباحثي و  وف بعا الباح ين  ن إجراء البحوث في تخ  اتهم. 

 
بعنوان  المعوقات االقت ادية واإلدارية واالجتما يتة للبحتث العلمتي: : (0224دراسة بني هاني وحماد )

قات دراسة و فية قياسية لحالة من الجامعات األردنية . هدف الباح ان من خال  دراستهما ح ر معو 
البحتتث العلمتتي فتتي  ربعتتة  نتتاوين ر يستتة وهتتي المعوقتتات االقت تتادية واالجتما يتتة والسياستتية واإلداريتتة. 
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  لتتاء متتن هي تتة التتتدريس التتذين يم لتتون  ينتتة  شتتوا ية متتن  ستتاتذة  218وتكونتتت  ينتتة الدراستتة متتن 
لكتترك. كانتتت  داة الجامعتتات األردنيتتة األربتتع فتتي  متتاني واليرمتتوكي والتكنولوجيتتا فتتي اربتتد ومؤتتتة فتتي ا

الدراستتة استتتبانة تلتتمنت بعتتا التستتتاؤالت  تتن معوقتتات البحتتث العلمتتي التتتتي تتتم ت تتنيفها فتتي  ربعتتتة 
داريتتتةي وا تمتتتد التحليتتت   لتتتى المتتتنهج اإلح تتتا يي الو تتتفي  محتتتاور: اقت تتتادية واجتما يتتتة وسياستتتية وا 

اا البحتث والمطالعتة واالستداللي. تو لت الدراسة إلى الرتبتة األكاديميتة والستا ات المخ  تة ألغتر 
وتوفر األجه ة العلمية المناسبةي لها تأ ير إيجابي في  دد األبحاث العلمية المنج ة في حين  ن العبء 

 التدريسي و دد سنوات االنشغا  في اإلدارة الجامعية لها آ ار سلبية في البحث العلمي. 
 

ات: دراستة التجاهتات:   لتاء هي تة عنتوان  واقتع البحتث العلمتي فتي الجامعت: ب( 0228دراسة )السالمي 
التدريس بجامعة اإلمام محمد بن ستعود اإلستالمية . هتدفت الدراستة إلتى تعترف اتجاهتات   لتاء هي تة 
التدريس بجامعة اإلمام محمتد بتن ستعود اإلستالمية نحتو البحتث العلمتي. وتتم استتخدام المتنهج المستحي 

ة ن تتترًا ألن الدراستتتة اقت تتترت  لتتتى حالتتتة  و لتحقيتتتق ذلتتتك. كمتتتا تمتتتت االستتتتعانة بأستتتلوب دراستتتة الخالتتت
مؤسستتة واحتتدة )جامعتتة اإلمتتام محمتتد بتتن ستتعود اإلستتالمية( ممتتا يجعتت  النتتتا ج المتمخلتتة  تتن المستتح 
الميتتتداني للدراستتتة تقت تتتر  لتتتى هتتتذه الجامعتتتة دون تعميمهتتتا  لتتتى بقيتتتة الجامعتتتات الستتتعودية األختتترى. 

تدريس بالجامعة المذكورة وكانتت  داتهتا استتبانة (  لوًا من   لاء هي ة ال322 جريت الدراسة  لى )
تلتتمنت  بتتارات  تتن  وا تتق البحتتث العلمتتيي وتتتم التو تت  إلتتى النتتتا ج التتتي كتتان متتن  همهتتا: ينتمتتي 
  لاء هي ة التدريس ) فراد العينة( إلى كليات  ديدةي يتفاوت المشاركون في  دد سنوات خدماتهم في 

فتي اللغتات التتي يجيتدونهاي غالبيتة المشتاركين مرتبطتون ببحتوث المجا  األكاديميي يتفاوت المشاركون 
 لميتتةي غالبيتتة المشتتاركين يتترون  ن األ بتتاء التدريستتية تشتتك  ستتببًا فتتي العتت وف  تتن البحتتث العلمتتيي 
غالبية المشاركين لم يبدوا رلاهم تجاه الخدمات التي تقتدمها  متادة البحتث العلمتي وغتالبيتهم يعتقتدون 

تعاون بين   لاء هي ة التدريس مع  مادة البحث العلميي ك ير من المشتاركين  نه يوجد لعف في ال
يرون  ن العج  المتالي فتي مي انيتة البحتوث يعرقت  حركتة البحتث العلمتيي األك ريتة متن المشتاركين تترى 
 ن اإلجتتراءات اإلداريتتة المعقتتدة لل تترف واإلنفتتاق تعرقتت  حركتتة البحتتث العلمتتي. فتتي لتتوء النتتتا ج قتتدم 

المقترحتتات التاليتتة: تخفيتتف الن تتاب التدريستتي لعلتتو هي تتة التتتدريسي تيستتير إجتتراءات التفتتر  الباحتتث 
العلمتتيي تع يتت  الختتدمات اإلرشتتادية فتتي المكتبتتاتي توستتيع قا تتدة االستتتفادة متتن البحتتوث التتتي  نج تهتتا 

 الجامعة بداًل من ولعها  لى الرفوف. 
لبحتث العلمتي اإلداريتة والبي يتة فتي الجامعتات بعنوان  معوقات ومشتاك  ا: ( 2110دراسة سعيد و بده )

هتتدف الباح تتان متتن ختتال  هتتذه الدراستتة  اليمنيتتة متتن وجهتتة ن تتر  لتتو هي تتة التتتدريسي حالتتة تطبيقيتتة .
معرفتتة معوقتتات ومشتتكالت البحتتث العلمتتي متتن وجهتتة  لتتو هي تتة التتتدريس با تبتتاره الطتترف األساستتي 

العوامتت  المعيقتتة والمتتؤ رة  لتتى البحتتث العلمتتي  المعنتتي بتتأمر البحتتث العلمتتي وتبيتتان   تتر كتت   امتت  متتن



 

 38 

والمنتتال البح تتي فتتي الجامعتتات اليمنيتتةي و يلتتًا تحديتتد  ك تتر المشتتكالت والمعوقتتات تتتأ يرًا  لتتى البحتتث 
العلمتتي متتن ختتال  تحليتت  البيانتتات والمعلومتتات التتتي ستتيتم استخال تتها متتن اإلجابتتات المباشتترة وغيتتتر 

م جميتتع   لتاء هي تتة التتدريس اليمنتتين فتي جامعتتة  تدن والبتتالغ المباشترة للمبحتتو ين. مجتمتع الدراستتة هت
(  لوًا وهم يم لون العينة التي تتم قبتو  إجاباتهتا 23(  لوًا.  ما  ينة الدراسة فبلغت )462 ددهم )

 لتتتتى  داة الدراستتتتة )االستتتتتبانة( المو  تتتتة  لتتتتيهم. ا تمتتتتد الباح تتتتان فتتتتي هتتتتذه الدراستتتتة المتتتتنهج الو تتتتفي 
إن معوقتتات البحتتث العلمتتي تتم تت  بخ تتا ص البي تتة الجامعيتتة وغيتتاب االهتمتتام  التحليلتتي. وتو تتال إلتتى

الرسمي الجاد بالبحث العلميي و دم تقدير المجتمع للبحث العلمي و هميته. و دم تقدير جهود األساتذة 
يتتة البتتاح ين. كمتتا اقترحتتا ترستتي  األ تتراف والتقاليتتد األكاديميتتة واحتتترام وتطبيتتق التتن م واللتتوا ح األكاديم

واإلداريةي وا  ادة الن ر بالو يفة األحادية للجامعات اليمنية )التتدريس( التتي  دت إلتى تهمتيش الو يفتة 
األخترى لهتتا )البحتث العلمتتي(ي وتوجيته الدراستتات والبحتتوث المقدمتة الستتتكما  متطلبتات الدراستتات العليتتا 

 ومتطلبات المجتمع. دكتوراه( نحو مجاالت ومواليع بح ية هامة تتوافق مع حاجات  -)ماجستير
 

بعنوان البحتتتث العلمتتتتي لتتتدى   لتتتتاء الهي تتتة التدريستتتتية فتتتي جامعتتتتة دمشتتتتق: : ( 2110دراستتتة كنعتتتتان )
هدفت الدراسة إلى تعرف  هداف البحث العلمي ومعوقاته وسب   األهدافي والمعوقاتي وسب  التطوير .

لمتتنهج الو تتفي التحليلتتيي تطتتويره لتتدى   لتتاء الهي تتة التدريستتية فتتي جامعتتة دمشتتقي استتتخدم البحتتث ا
(  لو هي ة تدريس قا مين  لى ر س  ملهم الف   ال اني من العتام 246وتكونت  ينة الدراسة من )

نا تتًاي ومتفتترغين تفرغتتًا كتتاماًل للعمتت  فتتي الجامعتتةي كانتتت  داة الدراستتة  0222-0227الجتتامعي  ذكتتورًا وا 
 لتتتى  فتتتراد العينتتتة وتتتتم استتتتخراج  استتتتبانة تلتتتمنت  ستتت لة  تتتن ملتتتامين مولتتتوع الدراستتتةي وقتتتد طبقتتتت

التكرارات والنسب الم وية والمتوسطات الحسابية وحسبت الفروق وداللتها باستخدام كاي تربيعي وتحلي  
(. بّينت نتا ج الدراسة  ن  هتم  هتداف البحتث العلمتي لتدى   لتاء الهي تة ANOVAالتباين األحادي )

ق فتتي مجتتا  التخ تتصي  يتتادة التح تتي  المعرفتتي التدريستتية فتتي جامعتتة دمشتتق تتم تت  فتتي  يتتادة التعمتت
والعلميي اإلسهام في إيجاد الحلو  للقلايا التي تواجته التطتور االقت تادي واالجتمتا ي والتربتويي و ن 
 هم معوقات البحتث العلمتي: قلتة التعتاون بتين الجامعتة والجهتات المستتفيدة متن البحتث العلمتيي ق تور 

لى مستوى الجامعاتي نقص  تدد الموفتدين إلتى الدولتة المتقدمتة تطبيق خطة مرك ية للبحوث العلمية  
فتتي البحتتث العلمتتيي  تتدم كفايتتة التمويتت  التتذي ي تترف لتتد م البحتتوث. ومتتن نتتتا ج البحتتث  ن  هتتم ستتب  
تطوير البحث العلمي هي: توفير الد م المالي الال م لتموي  إجراءات البحوثي توفير المكافةت المادية 

تتوفير المراجتع والم تادر الحدي تة المتعتددة التقانتات. واستتنادًا إلتى نتتا ج الدراستة مقاب  إجراء البحتوثي 
اقتتترح الباحتتث تع يتت  التوا تت  بتتين البتتاح ين ومتتع الجهتتات المستتتفيدة متتن البحتتث العلمتتيي د تتم البحتتث 
العلمتتي متتن   تتحاب القتتراري إحتتداث هي تتة  ليتتا للبحتتث العلمتتي  لتتى المستتتويين القطتتري والعربتتي تقتتوم 

 ديد  ولويات البحث العلمي في لوء حاجات المجتمع وبما ينسجم مع  هداف التنمية الشاملة.بتح
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العوامت   تحديد  هتم الدراسة إلى هدفت العلمي . البحث  اإلنفاق  لى بعنوان : (2114القحطاني ) دراسة

 لبحتثا تمويت  م تادر فتي الجامعتاتي والتعترف  لتى العلمتي البحتث التتي تستا د  لتى تنشتيط  مليتة

 العلمي البحث التي تسهم في تدني مستوى اإلنفاق  لى العالمي ومعرفة األسباب في بعا دو  العلمي

الجتتامعيي ولتحقيتتق هتتذه األهتتداف ا تمتتد الباحتتث المتتنهج الو تتفي التحليلتتي لو تتف ال تتاهرة المدروستتة 
التتي تو تلت لهتا   بتر  النتتا ج ومتن\ .تحليلهتا وتفستيرها ومتن  تم المعلومتات وت تنيفهاي من خال  جمتع

العربية مقارنة بم يالتها في الدو   في الجامعات العلمي البحث اإلنفاق المالي  لى لةلة حجم :الدراسة
 ومتن .العلمتي مخ  ات مي انية مستقلة مشجعة للبحث األوربية وترجع الدراسة سبب ذلك لعدم وجود

العلمتتيي  البحتتث إلداري فتتي مجتتا المتتالي الحكتتومي وتستتهي  اإلجتتراء ا تع يتت  التتد م : هتتم تو تتياتها
 العلمي. البحث الخاص لإلسهام في د م وتشجيع القطاع

 
بعنتتوان  مشتتكالت البجتتث التربتتوي كمتتا يراهتتا   لتتاء الهي تتة التدريستتية فتتي : ( 2114دراستتة ميخا يتت  )

هتتتتدفت الدراستتتتة إلتتتتى تحديتتتتد المشتتتتكالت التتتتتي يواجههتتتتا   لتتتتاء الهي تتتتة  الكليتتتتات التربويتتتتة فتتتتي ستتتتورية .
جتراء مقارنتة الت دريسية فتي كليتتي التربيتة بجتامعتي دمشتق وحلتب متن ختال   ملهتم بو تفهم بتاح يني وا 

بتتتين الكليتتتتين مولتتتع الدراستتتة ستتتعيًا وراء ح تتتر المشتتتكالت المشتتتتركة بينهمتتتاي والخا تتتة بكتتت  منهمتتتاي 
والكشتتف  تتن درجتتة شتتدتها ) و حتتدتها(. تتتألف المجتمتتع األ تتلي للدراستتة متتن مجمو تتة   لتتاء الهي تتة 

لتدريستتتية الحتتتا  ين  لتتتى شتتتهادة التتتدكتوراة فتتتي العلتتتوم التربويتتتة  و النفستتتية فتتتي مختلتتتف التخ  تتتات ا
في الكليات التربوية األربع في سورية والتابعتة لجامعتات دمشتق  2112والقا مين  لى ر س  ملهم  ام 

لتربويتة األربتع وحلب وتشرين والبعث.  ما  ينة الدراسة فقد  خذت من كليتين ا نتتين فقتط متن الكليتات ا
% متتن 71وهمتتا كليتتتا التربيتتة فتتي جتتامعتي دمشتتق وحلتتبي حيتتث يعمتت  فتتي هتتاتين الكليتتتين  ك تتر متتن 

 لتوًا متن   لتاء  47مجمو ة   لتاء الهي تة التدريستية فتي الكليتات األربتع وتكونتت هتذه العينتة متن 
الهي تتتتة % متتتتن مجمتتتوع   لتتتاء 88فتتتتي حلتتتب( وبواقتتتع  02متتتتنهم فتتتي دمشتتتق و 64الهي تتتة التدريستتتية )

 لتتتوًا. وكانتتت  داة الدراستتة استتتبانة ستتعى الباحتتث متتتن  84التدريستتية فتتي الكليتتتين المتتذكورتين البتتالغ 
خاللهتتتا إلتتتى تغطيتتتة المشتتتكالت المحتمتتت   ن يواجههتتتا   لتتتاء الهي تتتة التدريستتتية فتتتي الكليتتتات التربويتتتة 

ملحتة فتي دمشتق مشتكلة  26السورية من خال   ملهم بو فهم بتاح ين. تو ت  الباحتث إلتى  ن هنتاك 
مشتتتتكلة مشتتتتتتركة بتتتتين الكليتتتتتتين متتتتن  همهتتتتا: شتتتتتح المتتتتوارد الماليتتتتتة  07مشتتتتكلة فتتتتي حلتتتتتب بينهتتتتا  31و

المخ  تتة للبحتتث التربتتويي االفتقتتار إلتتى  ن متتة ولتتوا ح مرنتتة لتمويتت  البحتتث التربتتويي ووجتتود القيتتود 
 والعراقي  اإلداريةي ولعف التعاون مع الجامعات األخرى. 
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بعنتتوان  البحتتث والتطتتوير التقتتاني واالبتكتتار فتتي المؤسستتات اإلنتاجيتتة : (2114)دراستتة نا تتر وآختترين 
هدف الباح ون دراسة واقع البحث والتطوير في المؤسسات  العامة والخا ة: الواقع ومتطلبات تطويره .

( شتتتركة متنو تتتة متتتن حيتتتث النشتتتاط 22اإلنتاجيتتتة الستتتورية متتتن ختتتال  مستتتح ميتتتداني لعينتتتة مؤلفتتتة متتتن )
الحجم مو  ة بين القطا ين العام والختاص. وكانتت  داة الدراستة استتبيان. ومتن  هتم النتتا ج والمستوى و 

التي تم التو   إليها: إن ن يب الفرد من اإلنتاج ال نا ي متوالع جدًا مقارنتة متع م يلته فتي التدو  
ةي ال تتتنا ية المتطتتتورةي لتتتعف األطتتتر العلميتتتةي  تتتدم تخ تتتيص مي انيتتتة للتطتتتوير إال فتتتي حتتتاالت قليلتتت

غيتتاب شتتتبه كامتت  لعمليتتتات البحتتتث والتطتتوير فتتتي ال تتنا ة الستتتوريةي بقتتتاء القطتتاع الختتتاص ال تتتنا ي 
ختتاماًل نستتبيًا. متتن  هتتم مقترحتتات الدراستتة: إحتتداث هي تتات لتأهيتت  المؤسستتات ال تتنا ية لتطبيتتق  ن متتة 

 إدارة الجودةي الحد من الد م الحكومي لل نا ات الخاسرة والبدء بعمليات الخ خ ة. 
 
بعنتتوان  مخرجتتات البحتتث العلمتتي والتطتتوير التقتتاني ومؤشتترات األداء . : ( 2114استتة بشتتور وجبتترة )در 

حّللت الدراسة بطريقة  لمية الواقع التراهن لمخرجتات البحتث العلمتي ومؤشترات  داء المؤسستات البح يتة 
تية: البحث العلمي و داء الباح ين في إطار المفهوم الشام  الحتياجات التنمية وتو لت إلى النتا ج اآل

ن  يتة محاولتة لتحليت  الواقتع التراهن  في واقعه الحتالي غيتر مترتبط بعمليتة التنميتة المجتمعيتة الشتاملةي وا 
لمخرجات البحث العلمي ت طدم بغياب اإلح ا يات واألرقام بشكلها الدقيق ومرجعيتهتا المعتو   ليهتا 

قترحات منها: العم   لتى خلتق قا تدة بيانتات مما يجع  استخدامها وتأويلها  سيرًا جدًا. وقدمت  دة م
 شاملة ودقيقة للباح يني االنفاق الوطني  لى البحث والتطوير.

 
هدف  بعنوان  فعالية المن ومة الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار .: ( 2114دراسة ال فدي وآخرين )

العربتتي الستتوري متتن حيتتث  البحتتث إلتتى دراستتة من ومتتة البحتتث والتطتتوير واالبتكتتار المقترحتتة فتتي القطتتر
تعريفهتتا وتركيبهتتتا وآليتتتات  ملهتتا وتقويمهتتتا وتفا لهتتتا متتتع بقيتتة من ومتتتات القطتتتري متتن  جتتت  خلتتتق البي تتتة 
المناسبة لتفعي  البحث والتطوير وتنسيق الجهود المنبذولتة فتي هتذا المجتا ي وا  طا ته التدور الفعتا  فتي 

يعة في القطر. تم التو   إلى نتيجة مفادها  دم حركة التنمية االجتما ية واإلنتاجية واالقت ادية السر 
تحقيق الواقع الحالي للبحث والتطوير مفهوم المن ومة بسبب لتعف فتي المكونتات والعالقتاتي وغيتاب 

 سياسات والحة ومعلنة. ويقترح الباح ون لرورة تشكي  و ارة للبحث العلمي في القطر. 
 

وي  واإلنفتاق فتي البحتث العلمتي والتطتوير ومؤسستاته بعنوان  قلايا التم: ( 2114دراسة سكر وكولو )
تناو  الباح ان إ هار بعا المؤشرات التي ت هر بأن إنفاق  ومتطلبات ابتكار م ادر تموي  جديدة .

القطاع الخاص  لى البحتث العلمتي فتي التدو  المتقدمتة يقتارب لتعف متا ينفقته القطتاع القطتاع العتامي 
 لتى الترغم  1014ة معكوس ومستاهمة القطتاع الختاص ال تتجتاو  في حين  ن الولع في الدو  العربي
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. ويقترح الباح ان تحقيق قف ة نو ية في 2111% من الناتج اإلجمالي المحلي لعام 2من لةلة اإلنفاق 
جودة المنتج السوري وفي سعره مقارنة بم يالته فتي األستواق العالميتةي ويولتح الباح تان  ن التمويت  ال 

 ا لم يعوا بإيرادات متأتية من است مار نتا ج البحث العلمي والتطوير.يمكن  ن يستمر إذ
 

 بعنتتتوان  البنتتتى التحتيتتتة العلميتتتة والتقانيتتتة وتقانتتتة المعلومتتتات وشتتتبكاتها .: (2114دراستتتة العتتتوا و نبتتتر )
تناولتتت الدراستتة و تتف البنتتى األساستتتية التقانيتتة فتتي ستتوريا استتتنادًا إلتتتى دراستتة مستتحية ميدانيتتة  داتهتتتا 

بانة و ينة و  تها  لى الجهات ذات ال لة بهذه البنى. وقارنت نتا ج الدراسة بالبيانات اإلح تا ية است
الرستتمية المنشتتورة  تتن هتتذا المولتتوع ووجتتدت فروقتتًا بينهتتا. استتتنتج الباح تتان  ن البحتتث العلمتتي وتطتتوره 

وير البي ة المناسبة مرهون بعدة  وام ي و ن تقانات المعلومات واالت االت واحدة من  هم متطلبات تط
للبحتتث العلمتتيي واقترحتتا ولتتع األستتس التشتتريعية والماليتتة واإلداريتتة التتتي تستتمح بتتتوفر البنتتى األساستتية 
واالرتقاء بمستوى  داء البنى المعلوماتيةي إيجاد محف ات لدى ال نا ات التي تساهم في تموي  البحوث 

 العلمية. 
 

بعنتتتوان   دور البحتتتث والتطتتتوير فتتتي تع يتتت  : (2117ي )معهتتتد  بحتتتاث السياستتتات االقت تتتادية الفلستتتطين
هتتدفت الدراستتة إلتتى تشتتخيص واقتتع البحتتث والتطتتوير فتتي  القتتدرة التنافستتية للقطتتاع الختتاص الفلستتطيني  

فلستتطيني وتحديتتد ال تتعوبات التتتي تعتتترا االستتتتفادة متتن مخرجتتات البحتتث العلمتتيي وإلنجتتا   هتتتداف 
آراء وتوجهات ك  متن مت ودي البحتث والجهتات المستتفيدة متن الدراسة تم إ داد استبانتين للتعرف  لى 

المنتجات البح يةي وشملت  ينة الم ودين مؤسسات بح ية متخ  ةي ومراكت  بح يتة تابعتة للجامعتات 
الفلستتتتطينيةي  متتتتا  ينتتتتة المستتتتتخدمين فقتتتتد شتتتتملت مؤسستتتتات خا تتتتة متتتتن جميتتتتع القطا تتتتات اإلنتاجيتتتتة 

القطتتاع الختتاص قتتد استتتفاد متتن البحتتث والتطتتوير فتتي تحستتين  والخدميتتة. و شتتارت نتتتا ج الدراستتة إلتتى  ن
جودة المنتجات الحاليةي واستحداث منتجات و  ناف جديدةي وتقليت  التكلفتةي وتطتوير المتوارد البشتريةي 
 ما العوا ق التي ا ترلت استفادة القطاع الخاص من نتا ج البحث والتطوير فتم لت فتي  تدم مواءمتة 

حتياجتتات القطتتاع الختاص ومتطلباتتتهي و تدم قتتدرة المؤسستتات البح يتة فتتي نشتتر نتتا ج األبحتتاث المعتدة ال
 األبحاث والدراسات وتو يعها.

 
بعنتتتتوان   واقتتتتع مراكتتتت  البحتتتتوث ومقترحتتتتات تطويرهتتتتا فتتتتي كليتتتتات : ( 2101دراستتتتة العرينتتتتي والعتيبتتتتي )

ومقترحتتتات  هتتتدفت الدراستتتة إلتتتى التعتتترف  لتتتى واقتتتع مراكتتت  البحتتتوث المعلمتتتين بالجامعتتتات الستتتعودية .
تطويرهتتاي و لتتى اإلمكانتتات المستتتقبليةي و هتتم المعوقتتات التتتي تواجتته هتتذه المراكتت  بكليتتات المعلمتتين فتتي 
الجامعات السعودية. وقد قام الباح ان بت ميم استبانه اشتملت  لى البيانات األوليةي إلافة إلى  ربعة 

( 063م تو يتتتع  داة الدراستتتة  لتتتى )محتتتاور ر يستتتة )الواقتتتعي والمجتتتاالتي والمعوقتتتاتي والمقترحتتتات(ي وتتتت
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مسؤوال من مسؤولي مراك  البحوث )العمداءي التوكالءي متديري المراكت ي   لتاء مجتالس اإلدارة لمراكت  
. وقتتد   هتترت النتتتا ج  ن الختتدمات التتتي 2114/2118البحتتوث( فتتي الف تت  الدراستتي ال تتاني متتن العتتام 

لتتعيفة فتتي  مومهتتاي  متتا اإلمكانتتات المستتتقبلية تقتتدمها وتقتتوم بهتتا مراكتت  البحتتوث فتتي كليتتات المعلمتتين 
لمراكتتت  البحتتتوث فتتتي كليتتتات المعلمتتتين فيتتترى  فتتتراد الدراستتتة  ن هنتتتاك إمكانتتتات  اليتتتة فتتتي  تتت  المتتتوارد 
المتاحةي وقد كان من  بر  المعوقات التي تواجه هذه المراك   غياب الحواف  المادية والمعنوية المقدمتة 

للبحتتث التربوي  ولتتعف االت تتا  بتتين مراكتت  البحتتث التربتتوي فتتي  للباح ين*وقلتتة المخ  تتات الماليتتة
كليتتتات المعلمتتتين . كمتتتا وافتتتق  فتتتراد الدراستتتة بدرجتتتة  اليتتتة  لتتتى المقترحتتتات التتتتي قتتتدمت لتفعيتتت  مراكتتت  
البحتتتوث فتتتي كليتتتات المعلمتتتين. ولمعرفتتتة داللتتتة الفتتترق بتتتين آراء  فتتتراد الدراستتتة نحتتتو )الواقتتتعي المجتتتاالتي 

ات( تبعتا لمتغيترات )الو يفتةي والرتبتة العلميتةي والقستم األكتاديميي وستنوات الخبترةي والمعوقاتي والمقترحت
والجنسية( فقتد تبتين  نته ال توجتد فتروق بتين متوستطات آراء  فتراد الدراستة بتاختالف متغيترات )الو يفتةي 

التتتتة والرتبتتتتة العلميتتتتةي والقستتتتم األكتتتتاديمي(  متتتتا بالنستتتتبة لمتغيتتتتر ستتتتنوات الخبتتتترةي فيتلتتتتح وجتتتتود فتتتتروق د
إح ا ية بتين استتجابات  فتراد الدراستة حتو  اإلمكانتات المستتقبلية لمراكت  البحتوث ل تالح الف تة األك تر 
خبرة. كما  تلح بعد  م  المقارنات بين متوسط إجابات  فراد الدراسة تبعا للجنسية  نته يوجتد فترق ذو 

 لح غير السعوديين.داللة إح ا ية بين استجابات  فراد الدراسة حو  واقع مراك  البحوث ل ا
 

بعنوان   دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العلمتي متن وجهتة ن تر القتادة : (2100دراسة منا ي )
 وجهتة متن العلمتي البحتث تنميتة فتي األردنيتة الجامعتة دور معرفتة إلتى الدراستة هتدفت األكتاديميين بهتا  .

ختال   متن الو تفيي المتنهج الباح تة ستتخدمتا  هتداف الدراستةي ولتحقيتق فيهتاي األكتاديميين ن تر القتادة
 ن تر متن وجهتة العلمتي البحتث تنميتة فتي األردنية الجامعة دور لتحديد استبانة وهي الدراسةي  داة ت ميم

 الدراستة  ينتة  لتى  فتراد و  تت تتم و باتهتاي  تدقها متن التأكتد تم فقرة (27من ) مكونة األكاديميين القادة

 فتي األردنيتة الجامعتة التقتدير لتدور درجتة  ن إلتى الدراستة وتو تلت ديميتًاي كا قا تداً  (048متن ) المكونتة

 فتروق وجتود كتذلك النتتا ج  اليتةي و  هترت كانتت األكتاديميين القتادة ن تر وجهتة من العلمي البحث تنمية

 تع ى التدريس هي ة بأ لاء المتعلقة واإلجراءات العلمي البحث سياسات في مجالي إح ا ية داللة ذات

 داللتة ذات فتروق وجتود و تدم التذكوري متن األكتاديميين القتادة ل تالح الفتروق الجتنسي وجتاءت يترلمتغ

 مجاالت من مجا  ك  داللة إح ا ية  لى ذات فروق ووجود الو يفيي المسمى لمتغير إح ا ية تع ى

 األكاديمية. لمتغير الرتبة تع ى األداة
 
 األجنبية: الدراسات .1.1.1
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 قسمي ر يس 0874 منهم 23312 من مكونة  ينة  لى طبقت ( وهي دراسةGray, 1991دراسة جريه )

 العلميتة مختلتف الرتتب متن تتدريس هي تة  لتو 21882 و جامعتةي وكيت   223 و كليتةي  ميتد 422 و

  لى للتعرف وذلك الواليات المتحدةي في العلمي البحث جامعات من جامعة  68 في األكاديمية واألقسام

  ن إلتى الدراستة العلمتي والتتدريس. وتو تلت البحث بين الترقيات  ن مة في لتوا نا نحو مھن ر وجهات

 اتختاذ  نتد التتدريس  لتى تفلت  البحتث العلمتي جامعتاتهم  ن يترون التتدريس هي تة   لتاء متن % 47

 يرون الجامعات ووكالء الكليات و مداء رؤساء األقسام من % 40 و ن الو يفيي والت بيت الترقية قرارات

 وجميتع التتدريسي فتي فعتاليتهم تكافئ مما  ك ر العلمية   لاء هي ة التدريس إنتاجية تكافئ جامعاتهم  ن

 ألنهتا ن ترا الترقيتات  ن متة فتي التتوا ن  تدم مشتكلة متن فتي هتذه الدراستة تعتاني طبقتت التتي الجامعتات

 يترون المجمو تين  فراد مع م و ن التدريسيي النشاط من  كبر  ك ر وو نا العلمية  همية لإلنتاجية تعطي

 العلمتي البحث بين التوا ن من نوع هناك يكون بحيث الترقيات  ن مة في إ ادة الن ر  لى جامعاتهم  ن

 .والتدريس
 

 044 طبقتت  لتى ميدانيتة وهتي دراستة Tang & Chamberlain, 1997) وتشتامبرلين ) تتانج دراستة

 وذلتك تنستي األمريكيتةي واليتة فتي عتاتجام 4 فتي تتدريس هي تة  لتو 232 و كليتة و ميتد قستم ر تيس

 متن والتتدريسي العلمتي البحتث نحتو التتدريس هي تة و  لتاء اإلداريتين األكتاديميين اتجاهتات إلتى للتعترف

 فتروق وجود  دم :الدراسة التي  ولحتها النتا ج مھ  ومن منهماي ك  ومكافأة بينهما العالقة طبيعة حيث

 رؤستاء اتجاهتات و ن العلمتيي البحتث نحتو هي تة التتدريسي  لتاءو  اإلداريتين األكتاديميين اتجاهتات بتين

 واتفتاق التتدريسي هي تة   لتاء اتجاهتات متن  قت  إيجابيتة التتدريسي نحتو الكليتات و متداء األقستام

 المعطتى التو ن متن  كبتر و نتا العلميتةي لإلنتاجيتة تعطتي الترقيتات المكافتةت  ن متة  ن  لتى المجمتو تين

 و ن اآلختري منهمتا كت  يكمت  والتتدريس العلمي البحث  ن الكليات و مداء قسامرؤساء األ ويرى للتدريسي

 بتاح ين يكونتوا  ن البتد التتدريس هي تة   لتاء و ن التدريستيي النشتاط متع يتعتارا البح تي ال النشتاط

  دا هتم  لتى يكتاف ون ال  نهتم التتدريس هي تة   لتاء ويترى واحتدي آن فتي فعتالين متميت يني ومدرستين

متن  له بما العلمي البحث و ن مبدعي مدرس باللرورة هو متمي  باحث ك  ليس و نه تدريسييونشاطهم ال
 التتدريس  لتو هي تة  لتى ي عب و نه والت اماتهي التدريس متطلبات مع يتعارا قد والت امات متطلبات

 .نفسه الوقت في مبد ا فعاال ومدرسا متمي ا باح ا يكون  ن
 

 ابقة وموقع الدراسة الحالية منها:. تعقيب على الدراسات الس1.1.1
 

  يبالحتت  متتتن الدراستتات الستتتابقة  نهتتتا تناولتتت محتتتاور  تتدة فتتتي البحتتتث العلمتتيي فدراستتتات البيلتتتي
(ي 0224(ي وبنتتتتي هتتتتاني وحمتتتتاد )0224(ي وكمتتتتا  وستتتتيد  حمتتتتد )0224(ي وطنتتتتاش )0223)
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ت (ي ومعهتتتتد  بحتتتتاث السياستتتتا2114(ي وميخا يتتتت  )2110(ي وكنعتتتتان )2110وستتتتعيد و بتتتتده )
 ( بح ت في معوقات البحث العلمي ومشكالته وتحدياته.2117االقت ادية الفلسطيني )

 ( ساليب تموي  البحث العلمي 2114(ي وسكر وكولو )2114بينما فح ت دراستا القحطاني  )
 واإلنفاق  ليه.

 ( ي و تتتانج0228وذهبتتت دراستتات الستتالم) ( وتشتتامبرلين (Tang & Chamberlain, 

اتجاهتتتتات األكتتتتاديميين فتتتتي الجامعتتتتات نحتتتتو البحتتتتث العلمتتتتي. واهتمتتتتت  إلتتتتى تعتتتترف التتتتى1997
( 2101(ي والعرينتتتتتتي والعتيبتتتتتتي )2114(ي وبشتتتتتتور وجبتتتتتترة )2114دراستتتتتتات نا تتتتتتر وآختتتتتترين )

 بمتطلبات تطوير البحث العلمي وآفاقها المستقبلية ومخرجاته.
 ( دور الجامعتتات فتتي البحتتث العلمتتي. وركتت ت دراستتتا ا2100وبح تتت دراستتة منتتا ي ) ل تتفدي

 (  لى دور البحث العلمي وفعاليته في التطوير.2114وآخرين )
 

 وبناء  لى ما  وردته الدراسات السابقةي فإنها تتشابه مع الدراسة الحالية في  دد من االهتماماتي هي:
 

 .معوقات البحث العلمي في الجامعات ومشكالته 
 .تموي  البحث العلمي واإلنفاق  ليه 

 وتن يمه. التخطيط للبحث العلمي 

 .دور البحث العلمي في تطوير  دد من القلايا التنموية 

 

 وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في  دة مجاالتي تم لت في :
 

 .تعرف محاور اإلطار الن ري للدراسة 
 .بناء  داة الدراسةي والمجاالت التي تتلمنها  داة الدراسة 

 
 دراسات السابقة في :وتختلف الدراسة الحالية  ن ال

 
  تركي  الدراسة الحالية  لى التنمية االقت اديةي با تبارها هدف البحث العلميي و القته بالحالة

 الفلسطينية.
   فحتتتص  القتتتة البحتتتث العلمتتتي بالتنميتتتة االقت تتتادية متتتن وجهتتتتي ن تتتر مختلفتتتتين همتتتا المراكتتت

 البح ية الجامعية ومؤسسات سوق العم . 
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  تتتلة بتتتالمراك  البح يتتتة الجامعيتتتة وهتتتي مراكتتت  تنشتتتأها الجامعتتتات بهتتتدف اختيتتتار متغيتتترات ذات 
االنفتتتاح  لتتى المجتمتتع المحلتتي وتحقيتتق متطلباتتتهي م تت  متغيتترات الجامعتتة و تتدد األبحتتاث التتتي 
تنتجها المراك  سنويًا ونوع تلك األبحاثي باإللافة إلتى اختيتار متغيترات ذات  تلة بمؤسستات 

ي المؤسستتتةي وتبعيتهتتتاي ووجتتتود قستتتم للبحتتتث والتطتتتوير بهتتتاي ستتتوق العمتتت  م تتت   تتتدد العتتتاملين فتتت
 وتاري  إنشاء المؤسسة.
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 الفصل الثالث
____________________________________________________ 

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 
 

متتن متتن  جتت  تحقيتتق هتتدف الدراستتةي وهتتو تفعيتت  دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية 
وجتتة ن تتر المراكتت  البح يتتة الجامعيتتة ومؤسستتات ستتوق العمتت  فتتي اللتتفة الغربيتتةي و القتتة ذلتتك بتتبعا 
المتغيرات الديموغرافيةي ويتلّمن هذا الف   و فا لمنهج الدراسة ومجتمعها و ينتها كما يعطي و فا 

التتتي استتتخدمها  مف تتال ألداة الدراستتة و تتدقها و باتهتتا وكتتذلك إجتتراءات الدراستتة والمعالجتتة اإلح تتا ية
 الباحث في استخالص نتا ج الدراسة وتحليلها.

 
 منهج الدراسة 3.1

 
استخدم الباحث المنهج الو في التحليليي منهجتًا لهتذه الدراستةي والتذي يعتّرف بأنته المتنهج التذي يهتدف 
 إلى و ف ال اهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودهتا ويعبتر  نهتا تعبيترا كميتا وكيفيتا بحيتث
يؤدي ذلك إلى الو و  إلى فهم  القات هذه ال تاهرة إلتافة إلتى الو تو  إلتى استتنتاجات وتعميمتات 

 تسا د في تطوير الواقع المدروس.
 

 مجتمع الدراسة 1.1
 

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المراك  البح ية في الجامعات الفلسطينيةي وقد بلغ  دد المراك  
(  دد المراك  البح ية في الجامعات الفلسطينية في اللفة الغربيةي 0حق )(ي ويبين المل78البح ية )

كما شم  مجتمع الدراسة  يلًا جميع المديرين في المؤسسات ذات العالقة بالبحث العلمي وتطبيقاته 
ونتا جهي وتم لت هذه المؤسسات في الشركات المساهمة العامة والو ارات با تبارها تم   سوق العم ي 
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( و ارةي ويبين الملحقان 20( شركةي وبلغ  دد الو ارات )64غ  دد الشركات المساهمة العامة )وقد بل
 ( تو يعًا للشركات المساهمة العامةي والو ارات في السلطة الوطنية الفلسطينية.3(ي )2)
 

 عينة الدراسة 1.1
 

ديري المراك  البح ية للح و   لى  ينة مم لةي فقد تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى قسميني  حدهما م
في الجامعات الفلسطينيةي واآلخر مديري الدوا ر واألقسام ذات ال لة بالبحث العلمي في الشركات 

( مديرًا تم اسرداد 64والو اراتي وتم ا تماد  ينة  شوا ية من مجتمع مديري المراك  البح يةي وحجمها )
ةي وكما تم ا تماد  ينة  شوا ية من مجتمع ( مبحوث و  ت  ليهم االستبان78االستباناتهم من     )

( مبحوث و  ت 48( من     )46مديري الدوا ر واألقسام في الشركات والو اراتي وبلغ حجمها )
 ( تو يع  ينتي الدراسة تبعًا لمتغيراتهما الت نيفية.703-003 ليهم االستبانة ي وتبين الجداو  )

 
 . عينة المراكز البحثية في الجامعات:3.1.1

 
 . متغير الجامعة التي يتبع لها المركز البحثي:3.3.1.1

 
 : و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغير الجامعة التي يتبع لها المرك  البح ي003جدو  

 
 النسبة المئوية % التكرار الجامعة

 0404 8 جامعة القدس
 3000 06 جامعة النجاح الوطنية

 408 3 جامعة بيت لحم
 408 3 جامعة الخلي 

 702 6 جامعة بوليتكنك فلسطين
 702 6 جامعة القدس المفتوحة
 702 6 جامعة فلسطين التقنية

 408 3 الجامعة العربية األمريكية
 408 3 جامعة بير يت

 300.0 41 المجموع

(  ن النسبة األكبر من المراك  البح ية المستجيبة هتي متن جامعتة النجتاح الوطنيتةي 003يشير الجدو  )
(ي وتستتاوت نستتبة استتتجابة 0404(ي تلتهتتا جامعتتة القتتدس وبنستتبة م ويتتة )3000النستتبة الم ويتتة )إذ بلغتتت 
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المراكتت  البح يتتة فتتي جامعتتات بوليتكنتتك فلستتطيني والقتتدس المفتوحتتةي وفلستتطين التقنيتتةي إذ بلغتتت النستتبة 
ي ي والعربية (ي كما تساوت نسبة استجابة المراك  البح ية في جامعات بيت لحمي والخل702الم وية لها )

 (.408األمريكيةي وبير يتي وكانت )
 

 : و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغير مجا  األبحاث العلمية التي يقوم بها المرك 203جدو  
 

 النسبة المئوية % التكرار مجال األبحاث العلمية
 4807 24  لوم تطبيقية

 0000 4  لوم إدارية واقت ادية
نسانية  ..26 00  لوم اجتما ية وا 

 408 3  لوم بحتة

 300.0 41 المجموع

 
(  ن مجا  العلوم التطبيقية قد ح ت   لتى النستبة األكبتر متن األبحتاث العلميتةي إذ 203يشير الجدو  )

(ي فيما 2606(ي تاله مجا  العلوم االجتما ية واإلنسانيةي وبنسبة م وية )4807بلغت النسبة الم وية له )
(ي وحتتتّ  مجتتتا  العلتتتوم البحتتتتة فتتتي 0000قت تتتادية نستتتبة م ويتتتة بلغتتتت )حقتتتق مجتتتا  العلتتتوم اإلداريتتتة واال
 (.408المرتبة األخيرة وبنسبة م وية )

 
 : و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغير  دد األبحاث المنج ة من قب  المرك  سنوياً 303جدو  

 
 النسبة المئوية % التكرار عدد األبحاث المنجزة

 6408 20 3 ق  من 
3-4 02 6202 
 0000 4 4ك ر من  

 300.0 41 المجموع

 
( قتتتد حققتتتتت بنستتتتبة م ويتتتتة بلغتتتتت 3(  ن  تتتتدد األبحتتتتاث المنجتتت ة والتتتتتي  قتتتت  متتتتن )303يشتتتير الجتتتتدو  )

(ي وجتتتاء  تتتدد األبحتتتاث المنجتتت ة 6202(ي وبنستتتبة م ويتتتة )4-3(ي تتتتاله  تتتدد األبحتتتاث المنجتتت ة )6408)
 (ي وهذا التكرارات تدل   لى انخفاا 0000سبة م وية بلغت )( في المرتبة األخيرًة وبن4) ك ر من 

 األبحاث المنج ة من قب  المراك  البح ية الجامعية.
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 . عينة الدوائر والمؤسسات: 1.1.1
 

 . متغير تبعية مؤسسة سوق العمل:3.1.1.1
 

 : و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغير تبعية مؤسسة سوق العم 603جدو  
 

 النسبة المئوية % التكرار لعملتبعية مؤسسة سوق ا
 6202 28 و ارة

 4807 38 شركة مساهمة  امة

 300.0 14 المجموع

 
(  ن  غلتتب المستتتجيبين يتبعتتون شتتركات مستتاهمة  امتتةي إذ بلغتتت النستتبة الم ويتتتة 603يشتتير الجتتدو  )

 (.6202(ي فيما بلغت النسبة الم وية للو ارات )4807للشركات المساهمة العامة )
 

 . متغير عدد العاملين في المؤسسة:1.1.1.1
 

 : و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغير  دد العاملين في المؤسسة403جدو  
 

 النسبة المئوية % التكرار عدد العاملين في المؤسسة
 3402 23 مو ف 41 ق  من 

 8071 4 مو ف 011إلى  41من 
 2404 08 مو ف 311إلى  010من 

 2208 02 مو ف 311 ك ر من 

 300.0 14 المجموع

 
مو تتفي إذ بلغتتت  41(  ن النستتبة األكبتتر متتن المؤسستتات يعمتت  بهتتا  قتت  متتن 403يتلتتح متتن الجتتدو  )

مو تتتفي وبنستتتبة م ويتتتة  311(ي تليهتتتا المؤسستتتات التتتتي يعمتتت  بهتتتا  ك تتتر متتتن 3402نستتتبتهم الم ويتتتة )
هم الم ويتتتتة مو تتتتف ونستتتتبت 311مو فتتتتًا إلتتتتى  010(ي  تتتتم المؤسستتتتات التتتتتي يعمتتتت  بهتتتتا متتتتا بتتتتين 2208)
 مو ف  لى النسبة األق  وهي  011إلى  41(ي وح لت المؤسسات التي يعم  بها من 2404)
 بالنسبة الى باقي الشرا ح. 011إلى  41(. وهذ يد   لى  غر حجم الشريحة من 8071)
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 . متغير توفر قسم للبحث والتطوير في المؤسسة:1.1.1.1
 

 ر توفر قسم للبحث والتطوير في المؤسسة: و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغي 403جدو  
 

 النسبة المئوية % التكرار توفر قسم للبحث والتطوير في المؤسسة
 4004 33 نعم
 6706 30 ال

 300.0 14 المجموع

 
(  ن هنتتاك مستتاواة تقريبتتًا فتتي تتتوفر  قستتام للبحتتث والتطتتوير فتتي المؤسستتات 403يتلتتح متتن الجتتدو  )

 (.4101ة اقتربت من )و دمهي إذ ح   كالهما  لى نسب
 

 . متغير طبيعة العمل:4.1.1.1
 

 : و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغير طبيعة العم 803جدو  
 

 النسبة المئوية % التكرار طبيعة العمل
 0802 00 إنتاج سلع

 7207 43 إنتاج خدمات

 300.0 14 المجموع

 
مجا  إنتتاج الختدماتي وقتد بلغتت (  ن العدد األكبر من المؤسسات تعم  في 803يتلح من الجدو  )

(ي بينما ح لت المؤسسات التتي تعمت  فتي مجتا  إنتتاج الستلع  لتى نستبة م ويتة 7207نسبتها الم وية )
(0802.) 
 

 . متغير تاريخ إنشاء المؤسسة:1.1.1.1
 

ي وقتتد بلغتتت نستتبتها 0226(  ن العتتدد األكبتتر متتن المؤسستتات  بنشتتأ بعتتد  تتام 703يتلتتح متتن الجتتدو  )
 (. 2700 لى نسبة م وية ) 0226(ي بينما ح لت المؤسسات التي  بنشأت قب   ام 8002)الم وية 

 وهذا يد   لى ان دخو  السلطة الفلسطينية   ر  لى النشاط االقت ادي.
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 : و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغير تاري  إنشاء المؤسسة703جدو  
 

 النسبة المئوية % التكرار تاريخ إنشاء المؤسسة
 2700 07 0226 قب   ام
 8002 64 0226بعد  ام 

 300.0 14 المجموع

 
 أداة الدراسة 4.1
 

استخدم الباحث في هذه الدراسة االستبانةي ألج  تحقيق  هدافها المتم لة في تفعيت  دور البحتث العلمتي 
الجامعي في التنمية االقت تادية متن وجهتة ن تر المراكت  البح يتة الجامعيتة ومؤسستات ستوق العمت  فتي 

 اللفة الغربيةي وفيما يلي و ف ألداة الدراسة.
 

 . االستبانة:3.4.1
 

قام الباحتث بت تميم استتبانتيني بعتد اإلطتالع  لتى  تدد متن األدوات التتي استتخدمتها دراستات و بحتاث 
 البحتتث ( والمعنونتتة   دور2117ستتابقة م تت  دراستتة معهتتد  بحتتاث السياستتات االقت تتادية الفلستتطيني )

( بعنوان 2101الفلسطيني  ودراسة العريني والعتيبي ) الخاص للقطاع التنافسية القدرة تع ي  في والتطوير
   واقع مراك  البحوث ومقترحات تطويرها في كليات المعلمين بالجامعات السعودية . 

 
وقتتد وبجهتتت االستتتبانة األولتتى للمراكتت  البح يتتة الجامعيتتةي ووبجهتتت األختترى لمؤسستتات ستتوق العمتت  فتتي 

بيتتةي  وقتتد تكونتتت االستتتبانة األولتتى فتتي  تتورتها النها يتتة متتن جتت  ين: األو  تلتتمن بيانتتات اللتتفة الغر 
 ولية  تن المراكت  البحتث الجامعيتة متن حيتث الجامعتة التتي يتبتع لهتا المركت  البح تيي ومجتا  األبحتاث 

 تتاني فقتتد العلميتتة التتتي يقتتوم بهتتا المركتت ي و تتدد األبحتتاث المنجتت ة متتن قبتت  المركتت  البح تتي ستتنويًاي  متتا ال
تكتتون متتتن الفقتترات التتتتي تقتتيس دور البحتتتث العلمتتتي الجتتامعي فتتتي التنميتتة االقت تتتادية متتن وجهتتتة ن تتتر 

( فقتتترةي و  تتتت  لتتتى ستتتبعة مجتتتاالت ر يستتتة 83المراكتتت  البح يتتتة الجامعيتتتةي إذ بلتتتغ  تتتدد هتتتذه الفقتتترات )
 ( يولح ذلك:203والجدو  )

 
 ت الر يسة لها: تو يع فقرات االستبانة األولى  لى المجاال203جدو  
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 عدد الفقرات المجال الرقم
 8 المجا  األو :  هداف البحث العلمي الجامعي 0
 8 المجا  ال اني: تخطيط البحث العلمي 2
 8 المجا  ال الث: دوافع البحث العلمي 3
 2 المجا  الرابع: د م البحث العلمي 6
 03 ح ون في الجامعاتالمجا  الخامس: معوقات البحث العلمي التي يواجهها البا 4

4 
المجتتتتتا  الستتتتتادس: الطلتتتتتب  لتتتتتى البحتتتتتث العلمتتتتتي الجتتتتتامعي متتتتتن قبتتتتت  القطا تتتتتات 

 االقت ادية
01 

8 
المجتتا  الستتابع: ربتتط مخرجتتات البحتتث العلمتتي الجتتامعي متتع احتياجتتات القطا تتات 

 االقت ادية
21 

 83 مجموع فقرات االستبانة األولى
 

ةي فتكونتتتت فتتتي  تتتورتها النها يتتتة متتتن جتتت  ين : يتلتتتمن األو  بيانتتتات  وليتتتة  تتتن و متتتا االستتتتبانة ال انيتتت
مؤسستتة ستتوق العمتت  متتن حيتتث تبعيتتة مؤسستتة ستتوق العمتت ي و تتدد العتتاملين فيهتتاي وتتتوفر قستتم للبحتتث 
والتطوير في المؤسسةي وطبيعة العم ي وتاري  إنشاء المؤسسة.  ما الج ء ال اني فقد تكون متن الفقترات 

ر البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية من وجهة ن تر مؤسستات ستوق العمت ي التي تقيس دو 
 ( يولح ذلك:0103والجدو  ) ( فقرةي و  ت  لى خمسة مجاالت ر يسة.43إذ بلغ  دد هذه الفقرات )

 
 : تو يع فقرات االستبانة ال انية  لى المجاالت الر يسة لها0103جدو  

 
 عدد الفقرات المجال الرقم

 01 المجا  األو : االقتناع بجدوى البحث العلمي لدى مؤسسات سوق العم  0
 8 المجا  ال اني: م ادر األبحاث التي تم استخدامها واالستفادة منها 2
 01 المجا  ال الث:  شكا  االستفادة من مخرجات البحث العلمي 3
 4 المجا  الرابع: الرلا  ن البحث العلمي الجامعي 6
 21 الخامس: معوقات االستفادة من البحث العلمي الجامعيالمجا   4

 43 مجموع فقرات االستبانة ال انية
 

 هذا وقد تم ت ميم كال االستبانتين  لى  ساس مقياس ليكرت خماسي األبعادي و  طيت األو ان 
 للفقرات كما يلي:

 
  درجة استجابة كبيرة جدًا : خمس درجات 
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 كبيرة :  ربع درجات  درجة استجابة 
  درجة استجابة متوسطة :  الث درجات 
  درجة استجابة منخفلة: درجتين 
  درجة استجابة منخفلة جدًا : درجة واحدة 

 

 :صدق االستبانة .1.4.1
 

( محكمين من 8 بستخدم  دق المحكمين  و ما يعرف بال دق المنطقي وذلك بعرا االستبانة  لى )
ين قا متتة بأستتماء المحكمتتين( بهتتدف التأكتتد متتن مناستتبة االستتتبانة لمتتا ( بتت6ذوى االخت تتاص )ملحتتق )

   دت من  جلها وسالمة  ياغة الفقراتي وانتماء ك  منها للمجا  الذي ولعت فيه.
 

 ثبات االستبانة: .1.4.1
 

 Cronbachتتم احتستاب ال بتتات التداخلي لالستتتبانتين ومجاالتهمتاي باستتتخدام معامت  )كرونبتال  لفتتا( )

Alpha)(  يبتتتتين معتتتتامالت ال بتتتتات التتتتداخلي بطريقتتتتة كرونبتتتتال  لفتتتتا  لتتتتى مجتتتتاالت 0003. والجتتتتدو )
 االستبانتين ودرجتيهما الكلية.

 
: معتتتتتتتتتتتامالت ال بتتتتتتتتتتتات بطريقتتتتتتتتتتتة كرونبتتتتتتتتتتتال  لفتتتتتتتتتتتا  لتتتتتتتتتتتى مجتتتتتتتتتتتاالت االستتتتتتتتتتتتبانتين  -0003جتتتتتتتتتتتدو   

 و لى الدرجة الكلية لكاًل منهما
 

قيمة معامل الثبات بطريقة  المجال
 كرونباخ ألفا

 1078 المجا  األو :  هداف البحث العلمي الجامعي
 1073 المجا  ال اني: تخطيط البحث العلمي
 1084 المجا  ال الث: دوافع البحث العلمي
 1072 المجا  الرابع: د م البحث العلمي

 1072 المجا  الخامس: معوقات البحث العلمي التي يواجهها الباح ون في الجامعات
الطلب  لى البحث العلمي الجامعي من قب  القطا ات المجا  السادس: 

 االقت ادية
1023 

: معتتتتتتتتتتامالت ال بتتتتتتتتتتات بطريقتتتتتتتتتتة كرونبتتتتتتتتتتال  لفتتتتتتتتتتا  لتتتتتتتتتتى مجتتتتتتتتتتاالت االستتتتتتتتتتتبانتين ب-0003جتتتتتتتتتتدو   
 و لى الدرجة الكلية لكاًل منهما
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قيمة معامل الثبات بطريقة  المجال
 كرونباخ ألفا

 1076 الدرجة الكلية لالستبانة األولى
 1071   األو : االقتناع بجدوى البحث العلمي لدى مؤسسات سوق العم المجا

 1081 المجا  ال اني: م ادر األبحاث التي تم استخدامها واالستفادة منها
 1078 المجا  ال الث:  شكا  االستفادة من مخرجات البحث العلمي

 1021 المجا  الرابع: الرلا  ن البحث العلمي الجامعي
 1023 س: معوقات االستفادة من البحث العلمي الجامعيالمجا  الخام

 1077 الدرجة الكلية لالستبانة ال انية
 

(  ن معامالت ال بات لمجاالت كال االستبانتين بطريقة كرونبال  لفا تراوحت 0003يتلح من الجدو  )
ألس لة التي (ي وتعكس مدى اتساق فقرات االستبانة مما يبمّكنها من قياس وفحص ا1023-1081بين )

 ذهبت إليها الدراسة.
 

 تصميم الدراسة 1.1
 

 اشتملت هذه الدراسة  لى المتغيرات المستقلة والتابعة التالية:
 

 . المتغيرات التابعة :3.1.1
 

في جميع الفقرات التي تقيس استجابات المبحو ين في دور البحث العلمي الجامعي فتي التنميتة  وتم لت
 .مراك  البح ية الجامعية ومؤسسات سوق العم  في اللفة الغربيةاالقت ادية من وجه ن ر ال

 
 . المتغيرات المستقلة:1.1.1

 
 المتغيرات المستقلة المتعلقة بمراك  البحوث الجامعية:

 
  الجامعتتة التتتي يتبتتع لهتتا المركتت  البح تتي ولتته تستتعة مستتتويات: )جامعتتة القتتدسي جامعتتة النجتتاح

ي ي جامعة بوليتكنك فلستطيني جامعتة القتدس المفتوحتةي الوطنيةي جامعة بيت لحمي جامعة الخل
 جامعة فلسطين التقنيةي الجامعة العربية األمريكيةي جامعة بير يت(
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 ( :لتتوم تطبيقيتتةي  لتتوم إداريتتة واقت تتاديةي  لتتوم مجتتا  األبحتتاث العلميتتة ولتته  ربعتتة مستتتويات 
نسانيةي  لوم بحتة(  اجتما ية وا 

 (4ي  ك ر من 4-3ي 3 ق  من ستويات : ) دد األبحاث المنج ة وله  ال ة م 

 
 المتغيرات المستقلة المتعلقة بالدوا ر والمؤسسات:

 
 )تبعية مؤسسة سوق العم  وله مستويان )و ارةي شركة مساهمة  امة 

  011إلتتى  41مو تتفي متتن  41 تتدد العتتاملين فتتي المؤسستتة ولتته  ربعتتة مستتتويات: ) قتت  متتن 
 مو ف( 311مو في  ك ر من  311إلى  010مو في من 

 ( :توفر قسم للبحث والتطوير في المؤسسة وله مستويان)نعمي ال 

 )متغير طبيعة العم  وله مستويان : )إنتاج سلعي إنتاج خدمات 

  (0226ي بعد  ام 0226تاري  إنشاء المؤسسة وله مستويان : )قب   ام 

 

 خطوات تطبيق الدراسة  1.1
 

 تم اتباع الخطوات االتية: 
 

  بات  دوات الدراسة. التأكد من  دق و  

 .خذ اإلذن الخطي بتو يع األداة  

  تّم تطبيق االستبانة  لى  فراد  ينة الدراسةي وقبت  بتدء المبحتو ين بتعب تة االستتبانة طلتب متنهم
تتتّدد فتتتي االستتتتبانة هتتتدف   ن يستتتجلوا المعلومتتتات العامتتتة فتتتي القستتتم األو  متتتن كتتت  استتتتبانةي وحب

 ومن  م  تيحت الفر ة لإلجابة  ن الفقرات. الدراسةي وكيفية اإلجابة  ن فقراتها
 ( 012تتتم فتتر  االستتتبيانات المستتتوفية لشتتروط االستتتجابة وال تتالحة للتحليتت ي والبتتالغ  تتتددها )

 استبانه.
  بعد  ن تمت تو يع االستبانة  لى المبحو ين واستعادتهاي تّم تفريغ استجابات المبحو ين تمهيتدا

  SPSS)اإلح ا ية للعلوم االجتما ية ) لمعالجتها وتحليلها باستخدام الر مة
 .بعد استخالص النتا جي وتحليلهاي تّم ولع التو يات المناسبة 

 المعالجات اإلحصائية 2.1
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بعتتد  ن تتتم جمتتع البيانتتات تتتم إدخالهتتا فتتي الحاستتوب ومعالجتهتتا إح تتا يًا باستتتخدام البرنتتامج اإلح تتا ي 
(SPSSوذلك باستخدام المعالجات اإلح ا ية اآلت ):ية 
 

 .المتوسطات الحسابيةي واالنحرافات المعياريةي والنسب الم ويةي والتكرارات 
 .فحص  بات االستبانة باستخدام معادلة كرونبال  لفا 
 ( اختبتتتار  ت  للعينتتتات المستتتتقلةIndependent Samples T-Test لفحتتتص الفرلتتتيات )

فر قستم للبحتث والتطتوير تبعية مؤسسة سوق العم ي وتو المتعلقة بمتغيرات ذات مستويين وهي 
 .في المؤسسةي وطبيعة العم ي تاري  إنشاء المؤسسة

 ( تحلي  التباين األحاديOne-Way Analysis of Variance لفحص الفرليات المتعلقتة )
الجامعتتة التتتي يتبتتع لهتتا المركتت  البح تتيي ومجتتا  األبحتتاث بمتغيتترات ذات  ال تتة مستتتويات وهتتي 

 . دد العاملين في المؤسسةي و  دد األبحاث المنج ةي و العلمية
  شيفيه للمقارنة البعدية اختبارScheffe Post Hoc Test. 
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 الفصل الرابع
_____________________________________________________ 

 نتائج الدراسة 
 

 مقدمة 3.4
 

ن وجهتتة ن تتر هتتدفت هتتذه الدراستتة إلتتى قيتتاس دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متت
المراكتت  البح يتتة الجامعيتتة ومؤسستتات ستتوق العمتت  فتتي اللتتفة الغربيتتةي إلتتافة إلتتى تحديتتد   تتر كتت  متتن 
متغيرات الجامعة التي يتبع لهتا المركت  البح تيي ومجتا  األبحتاث العلميتة التتي يقتوم بهتا المركت ي و تدد 

جامعيتةي وتحديتد   تر متغيترات تبعيتة األبحاث المنج ة سنويًا من المرك  وذلك بالنسبة للمراك  البح يتة ال
مؤسسة سوق العم ي و دد العاملين في المؤسسةي وتوفر قستم للبحتث والتطتوير فتي المؤسستةي وطبيعتة 
العمتتت ي وتتتتاري  إنشتتتاء المؤسستتتةي وذلتتتك بالنستتتبة لمؤسستتتات ستتتوق العمتتت . وبعتتتد  مليتتتة جمتتتع البيانتتتات 

( وفيمتتا يلتتي  رلتتًا SPSSوم االجتما يتتة ) ولجتت إح تتا يا باستتتخدام برنتتامج الر متتة اإلح تا ية للعلتت
 للنتا ج التي تو لت إليها الدراسة:

 
 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول: .3.3.4

 
 متتتا دور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتادية متتتن وجهتتتة ن تتتر المراكتتت  البح يتتتة الجامعيتتتة؟

 ويتفرع  نه األس لة الفر ية اآلتية :
 

  العلمتتتتي الجتتتتامعي فتتتتي التنميتتتتة االقت تتتتادية متتتتن وجهتتتتة ن تتتتر المراكتتتت  البح يتتتتة متتتتا دور البحتتتتث
 الجامعية في مجا   هداف البحث العلمي الجامعي؟
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  متتتتا دور البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعي فتتتتي التنميتتتتة االقت تتتتادية متتتتن وجهتتتتة ن تتتتر المراكتتتت  البح يتتتتة
 الجامعية في مجا  تخطيط البحث العلمي؟

  التنميتتتتة االقت تتتتادية متتتتن وجهتتتتة ن تتتتر المراكتتتت  البح يتتتتة متتتتا دور البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعي فتتتتي
 الجامعية في مجا  دوافع البحث العلمي؟

  متتتتا دور البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعي فتتتتي التنميتتتتة االقت تتتتادية متتتتن وجهتتتتة ن تتتتر المراكتتتت  البح يتتتتة
 الجامعية في مجا  د م البحث العلمي؟

 تتتتر المراكتتتت  البح يتتتتة متتتتا دور البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعي فتتتتي التنميتتتتة االقت تتتتادية متتتتن وجهتتتتة ن 
 الجامعية في مجا  معوقات البحث العلمي الجامعي؟

  ما دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية من وجهة ن ر المراك  البح ية
 الجامعية في مجا  الطلب  لى البحث العلمي الجامعي؟

 مراكتتتت  البح يتتتتة متتتتا دور البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعي فتتتتي التنميتتتتة االقت تتتتادية متتتتن وجهتتتتة ن تتتتر ال
الجامعيتتتتتة فتتتتتي مجتتتتتا  ربتتتتتط مخرجتتتتتات البحتتتتتث العلمتتتتتي الجتتتتتامعي متتتتتع احتياجتتتتتات القطا تتتتتات 

 االقت ادية؟

 
متتن  جتت  اإلجابتتة  تتن الستتؤا  األو  للدراستتةي واألستت لة الفر يتتة المنب قتتة  نتتهي استتتخدمت المتوستتطات 

ي 406ي 406ي 606ي 306ي 206الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم وية وتقدير الدوري والجداو  )
( تبتتتتتتتتّين ذلتتتتتتتتكي ولتقتتتتتتتتدير دور البحتتتتتتتتث 0406ي 0606ي 0306ي 0206ي 0006ي 0106ي 206ي 706ي 806

 العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي فقد استخدم الباحث المعيار التالي:
 

 : معيار تقدير دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية.006جدو  
 

 تقدير الواقع المئويةالنسبة 

 منخفا جداً  %41 ق  من 
 منخفا % 4202-41من 
 متوسط % 4202-41من 
 مرتفع %8202-81من

 مرتفع جداب  % فأك ر71
 

 :مجال أهداف البحث العلمي الجامعي .3.3.3.4
 

 ما دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية من وجهة ن ر المراك   ونص السؤا  :
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( إلتى نتتا ج اإلجابتة 206ح ية الجامعية في مجا   هداف البحث العلمي الجامعي؟  ويشتير الجتدو  )الب
  لى السؤا .

 
: المتوستتتتتطات الحستتتتتابية واالنحرافتتتتتات المعياريتتتتتة والنستتتتتب الم ويتتتتتةي لتتتتتدور البحتتتتتث العلمتتتتتي 206جتتتتتدو  

 دورالجامعيي في مجا   هداف البحث العلمي الجامعي مرتبة تنا ليا حسب تقدير ال
 

سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
االنحراف  المتوسط الفقرة

 المعياري
النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

 مرتفع جداً  7304 1082 6007 ولوح  هداف البحث العلمي لدى الباح ين 0 0

 مرتفع 8404 1077 3087 بمشكالت المجتمع ارتباط  هداف البحث العلمي 2 2

فتتتي  هتتتداف البحتتتث  التركيتتت   لتتتى الببعتتتد التنمتتتوي 3 3
 العلمي

 مرتفع 8604 1022 3083

للتتتمكن متتن المعرفتتة فتتي  ممارستتة البحتتث العلمتتي 6 6
 مجا  معين

 مرتفع 8206 1026 3042

 مرتفع 8004 1026 3047 لتع ي  المعرفة اإلنسانية استخدام البحث العلمي 4 4

وفتتتق متطلبتتتات حاجتتتة  ت تتتميم األبحتتتاث العلميتتتة 4 4
 الميدان

 مرتفع 8104 1028 3043

إيجتتتتاد حلتتتتو  للمشتتتتكالت التتتتتي يواجههتتتتا القطتتتتاع  8 8
 الخاص

 متوسط 4107 0012 3016

 مرتفع 21.1 0.12 3046 الدرجة الكلية لمجال أهداف البحث العلمي الجامعي
 (  لى  ساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد 4* ق ى درجة للفقرة )

 
معي فتتي التنميتتة االقت تتادية فتتي مجتتا   هتتداف (  ن دور البحتتث العلمتتي الجتتا206الجتتدو  ) يتلتح متتن

( حيتتتث بلغتتت النستتبة الستتتجابات المبحتتتو ين 0البحتتث العلمتتي الجتتامعيي كتتان مرتفعتتتًا جتتدًا فتتي الفقتترة )
(ي حيتث بلغتت النستبة الم ويتة الستتجابات 4ي 4ي 6ي 3ي 2(ي وكان مرتفعًا  لتى الفقترات )7304 ليها )

(  لتى التتواليي بينمتا كتان متوستطًا  لتى الفقترة 8104ي ..80ي 8206ي 8604ي 8404المبحو ين  ليهتا )
 ما الدرجة الكليتة لمجتا   هتداف . (4107ستجابات المبحو ين  ليها )( حيث بلغت النسب الم وية ال8)

البحتتث العلمتتي الجتتامعيي فقتتد كانتتت مرتفعتتة حيتتث بلغتتت النستتبة الم ويتتة الكليتتة الستتتجابات المبحتتو ين 
يمكن تفسير هذه الدرجة المرتفعتة لتدور البحتث العلمتي إلتى تقتديم البتاح ين و  (.8207 لى هذا المجا  )

 هدافًا لبحو هم  ند إجرا هاي فيكونوا   حاب األهداف وهم  ك ر  لمًا بها وبمجاالتهتاي كمتا  ن المراكت  
ت البح ية لها  هداف معلنةي وهي التي توجه  م  تلك المراك  البح يةي وقد يكون  دم ا تبار المشكال
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التي يواجهها القطاع الخاص هدفًا من  هداف البحث العلمي الجامعي سببًا في وجتود فجتوة بتين مراكت  
األبحتتتتاث الجامعيتتتتةي والمؤسستتتتات الخا تتتتةي وهتتتتذا يستتتتتد ي إيتتتتالء  هميتتتتة لهتتتتذا الجانتتتتب فتتتتي األبحتتتتاث 

العلمتتي ( فتتي  ن  هتتداف البحتتث 2110الجامعيتتة. وتتفتتق نتتتا ج هتتذه الدراستتة متتع نتتتا ج دراستتة كنعتتان )
 تكمن في  يادة التعمق في التخ صي و يادة التح ي  المعرفيي واإلسهام في إيجاد الحلو .

 
 :مجال تخطيط البحث العلمي .1.3.3.4

 
ما دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية من وجهة ن ر المراكت  البح يتة  ونص السؤا  :

 إجابة السؤا . إلى نتا ج  (306جدو  )شير يالجامعية في مجا  تخطيط البحث العلمي؟  و 
 

: المتوستتتتتطات الحستتتتتابية واالنحرافتتتتتات المعياريتتتتتة والنستتتتتب الم ويتتتتتةي لتتتتتدور البحتتتتتث العلمتتتتتي 306جتتتتتدو  
 الجامعيي في مجا  تخطيط البحث العلمي مرتبة تنا ليا حسب تقدير الدور

 

سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

 النسبة
 المئوية

تقدير 
 الدور

توجتتتتتد إستتتتتتراتيجية والتتتتتحة للبحتتتتتث العلمتتتتتي فتتتتتي  3 0
 الجامعة التي تعم  بها

 مرتفع 8104 0014 3043

يتتتتتترتبط تخطتتتتتتيط البحتتتتتتث العلمتتتتتتي فتتتتتتي الجامعتتتتتتة  6 2
 بالتطور العلمي

 متوسط 4207 0014 3062

 متوسط 4407 0001 3022 تعم   لى تن يم شؤون البحث العتوجد جهات  0 3

 متوسط 4302 0016 3004 توافر جهات تعم   لى تشجيع البحث العلميت 2 6

يتستتم التخطتتيط للبحتتث العلمتتي بمؤسستتات التعلتتيم  4 4
 العالي بالمرك ية

 منخفا 4204 1028 2027

يرتبط تخطيط البحث العلمي فتي الجامعتة بخطتط  4 4
 الحكومة الفلسطينية

 منخفا 4207 1024 2046

تخ  تتتتتتتةي وفتتتتتتتق تنشتتتتتتتأ لجتتتتتتتان بحتتتتتتتث  لمتتتتتتتي م 8 8
 التعاقدات مع القطاع الخاص

 منخفا 4002 1078 2044

 متوسط 13.1 0.23 1.02 الدرجة الكلية لمجال تخطيط البحث العلمي

 (  لى  ساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد4*  ق ى درجة للفقرة )
مجتتا   (  ن دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية فتتي306يتلتتح متتن ختتال  الجتتدو  )

( حيتتث بلغتتت النستتبة الستتتجابات المبحتتو ين  ليهتتا 3تخطتتيط البحتتث العلمتتيي كتتان مرتفعتتًا فتتي الفقتترة )
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(ي حيتتث بلغتتت النستتبة الم ويتتة الستتتجابات المبحتتو ين 6ي 2ي 0(ي وكتتان متوستتطًا  لتتى الفقتترات)8104)
( حيتث بلغتت 8ي 4ي 4(  لى التواليي بينمتا كتان منخفلتًا  لتى الفقترات )4302ي 4407ي 4207 ليها )

(  لتتى التتتواليي  متتا الدرجتتة الكليتتة 4002ي 4207ي 4204النستتب الم ويتتة الستتتجابات المبحتتو ين  ليهتتا )
لمجتتتا  تخطتتتيط البحتتتث العلمتتتيي فقتتتد كانتتتت متوستتتطة حيتتتث بلغتتتت النستتتبة الم ويتتتة الكليتتتة الستتتتجابات 

بحتتث العلمتتي فتتي (. ويعتت و الباحتتث الدرجتتة المنخفلتتة لتخطتتيط ال4007المبحتتو ين  لتتى هتتذا المجتتا  )
فقتتترات مرك يتتتة التخطتتتيط وفقتتترة ارتباطتتته بخطتتتط الحكومتتتة الفلستتتطينية و فقتتترة وجتتتود لجتتتان بحتتتث  لمتتتي 
متخ  تتتتةي إلتتتتى  تتتتدم وجتتتتود تنستتتتيق كتتتتاف  بتتتتين الجامعتتتتات ومؤسستتتتات القطتتتتاع الختتتتاص والحكومتتتتة 

انخفاا تخطيط البحث العلميي ولهتذا يججتدر العمت  مستتقباًل  لتى تشتكي   الفلسطينية ي مما يساهم في
لجتتان بتتين الجامعتتات ومؤسستتات ستتوق العمتت  والحكومتتة الفلستتطينية   نتتاء التخطتتيط للبحتتوث الجامعيتتة. 
ويعتت و الباحتتث الدرجتتة المتوستتطة لمجتتا  تخطتتيط البحتتث العلمتتي التتى  تتدم  تتتتوافر جهتتات تعمتت   لتتى 

 تشجيع البحث العلمي.

 
 دوافع البحث العلمي: مجال .1.3.3.4

 
ونص السؤا  : ما دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية من وجهة ن ر المراكت  البح يتة 

 ( إلى نتا ج اإلجابة  لى السؤا . 606الجامعية في مجا  دوافع البحث العلمي؟ ويشير الجدو  )
 

ت المعياريتتتتة والنستتتتب الم ويتتتتةي لتتتتدور البحتتتتث العلمتتتتي : المتوستتتتطات الحستتتتابية واالنحرافتتتتا -606جتتتتدو  
 الجامعيي في مجا  دوافع البحث العلمي مرتبة تنا ليا حسب تقدير الدور

 
سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

 مرتفع جداً  7404 1024 6033 المبادرة الذاتية للباح ين 0 6
 مرتفع جداً  7606 1088 6026 تحسين السمعة الشخ ية للباح ين 2 8

 مرتفع جداً  7304 1070 6007 توفير الفرص للترقية 4 4

تتتتوفير فتتترص المشتتتاركة فتتتي المتتتؤتمرات والنتتتدوات  6 4
 العلمية

 مرتفع جداً  7107 1071 6016

يتتتةي لتتتدور البحتتتث العلمتتتي : المتوستتتطات الحستتتابية واالنحرافتتتات المعياريتتتة والنستتتب الم و ب-606جتتتدو  
 الجامعيي في مجا  دوافع البحث العلمي مرتبة تنا ليا حسب تقدير الدور
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سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

 مرتفع 8404 0014 3087 تحسين السمعة األكاديمية للمؤسسة 3 2

 متوسط 4407 0016 3022 علمي في مجاالت  مليةتطبيق نتا ج البحث ال 8 3

 متوسط 4202 0062 3000 توفير مكافةت مالية للباح ين 4 0

 مرتفع 22.0 0.11 1.11 الدرجة الكلية لمجال دوافع البحث العلمي

 (  لى  ساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد 4* ق ى درجة للفقرة )
 

العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية فتتي مجتتا  (  ن دور البحتتث 606يتلتتح متتن ختتال  الجتتدو  )
( حيتتتث بلغتتتت النستتتبة الستتتتجابات 6ي 4ي 2ي 0دوافتتتع البحتتتث العلمتتتيي كتتتان مرتفعتتتًا جتتتدًا فتتتي الفقتتترات )

(ي حيتتتث 3(  لتتتى التتتتواليي وكتتان مرتفعتتتًا  لتتتى الفقتتترة )7107ي 7304ي 7606ي 7404المبحتتو ين  ليهتتتا )
( 4ي 8(ي بينمتا كتان متوستطًا  لتى الفقتترتين )8404ين  ليهتتا )بلغتت النستبة الم ويتة الستتجابات المبحتو 

(  لتتى التتتواليي  متتا الدرجتتة 4202ي 4407حيتتث بلغتتت النستتب الم ويتتة الستتتجابات المبحتتو ين  ليهمتتا )
الكليتتة لمجتتا  دوافتتع البحتتث العلمتتيي فقتتد كانتتت مرتفعتتة حيتتث بلغتتت النستتبة الم ويتتة الكليتتة الستتتجابات 

 (.8801) المبحو ين  لى هذا المجا 
 

يتلح من البيانات االنفة الدرجة المرتفعة لدوافع البحتث العلمتي لمدرستي الجامعتات النهتا دوافتع  غلبهتا 
شخ تتيةي فاألبحتتاث الجامعيتتة تبو تتف فتتي  غتتراا ترقيتتة المدرستتين  و اكتستتاب شتتهرة فتتي مجتتا  القيتتام 

 بالبحوثي إلافة إلى تع ي  السيرة الذاتية لكونهم باح ين. 
 

تطبيق نتتا ج البحتث العلمتي فتي مجتاالت  مليتة وفقترة تتوفير مكافتةت ماليتة للبتاح ين  ص فقرةاما ما يخ
 فكانت متوسطة مما ي هر لعف التموي  وخ و ا من قب  مؤسسات سوق العم .

 
 دعم البحث العلمي: مجال .4.3.3.4

 
المراكت  البح يتة  ونص السؤا  : ما دور البحتث العلمتي الجتامعي فتي التنميتة االقت تادية متن وجهتة ن تر

 ( إلى نتا ج اإلجابة  لى السؤا . 406الجامعية في مجا  د م البحث العلمي؟ ويشير الجدو  )
: المتوستتتتتطات الحستتتتتابية واالنحرافتتتتتات المعياريتتتتتة والنستتتتتب الم ويتتتتتةي لتتتتتدور البحتتتتتث العلمتتتتتي 406جتتتتتدو  

 الجامعيي في مجا  د م البحث العلمي مرتبة تنا ليا حسب تقدير الدور
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تس
ال

سل
ل

 

 الرقم في
 المتوسط الفقرة المجال

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقدير الدور

يتتتتتتتتم تشتتتتتتتجيع نشتتتتتتتر المؤلفتتتتتتتات العلميتتتتتتتة  0 0
 والبح ية

 متوسط 4804 0014 3037

تمويتتتتتتتتتت  مؤسستتتتتتتتتتات حكوميتتتتتتتتتتة  جنبيتتتتتتتتتتة  2 2
 لمشاريع بح ية

 متوسط 4007 0014 3012

تتوفر مي انية مستقلة للبحتث العلمتي فتي  3 3
 امعتكج

 منخفا 4204 0028 2027

يتتتتتم تو يتتتتع مخ  تتتتات للقيتتتتام بأبحتتتتاث  2 6
 تطبيقية

 منخفا 4702 0012 2020

تستتتتتتويق نتتتتتتتا ج البحتتتتتتث العلمتتتتتتي محليتتتتتتًا  4 4
 ودولياً 

 منخفا 4306 1021 2048

تمويتت  مؤسستتات غيتتر حكوميتتة لمشتتاريع  7 4
 بح ية

 منخفا جداً  6706 1022 2062

 منخفا جدا 6601 1026 2021 ديةيوجد د م لالبتكارات الفر  4 8

د تتتتتتتتتتتم مؤسستتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتلطة الوطنيتتتتتتتتتتتة  8 7
 الفلسطينية

 منخفا جدا 6304 1073 2007

 منخفض 11.0 0.14 1.11 الدرجة الكلية لمجال دعم البحث العلمي

 (  لى  ساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد 4* ق ى درجة للفقرة )
 

علمي الجامعي في التنمية االقت ادية في مجا  د تم (  ن دور البحث ال406يتلح من خال  الجدو  )
( حيتث بلغتت النستب الم ويتة الستتجابات المبحتو ين 2ي 0البحث العلميي كان متوستطًا  لتى الفقترتين )

( حيتتتث بلغتتتت النستتتب 4ي 2ي 3(  لتتتى التتتتواليي وكتتتان منخفلتتتًا  لتتتى الفقتتترات )4007ي 4804 ليهمتتتا )
(  لتتى التتتواليي وكتتان منخفلتتًا جتتدًا  لتتى 4306ي 4702ي ..42الم ويتتة الستتتجابات المبحتتو ين  ليهتتا )

ي 6601ي 6706( حيتتتتث بلغتتتتت النستتتتب الم ويتتتتة الستتتتتجابات المبحتتتتو ين  ليهتتتتا )6ي 8ي 4ي 7الفقتتتترات )
(  لى التتواليي  متا الدرجتة الكليتة لمجتا  د تم البحتث العلمتيي فقتد كانتت منخفلتة حيتث 6107ي 6304

 (. 4301ت المبحو ين  لى هذا المجا  )بلغت النسبة الم وية الكلية الستجابا
 

 ويع و الباحث الدرجة المنخفلة لد م البحث العلميي إلى ن رة الدا مين سواء الجامعات  و 
المؤسستتات الخارجيتتتة إلتتتى البحتتتث العلمتتي با تبتتتاره كماليتتتات وغيتتتر منتتتجي إلتتتافة إلتتتى محدوديتتتة التتتد م 

ي ويبلتتاف إلتتى تتتدني اهتمتتام الحكومتتة بقلتتية البحتتث والمستتاهمة الرم يتتة التتتي تبتتدفع غالبتتًا إلتتى البتتاح ين
 العلمي ونشره في مؤسساتهاي وتوفير المقومات المادية الال مة إلجرا ه. 
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 معوقات البحث العلمي الجامعي: مجال .1.3.3.4

 
ونص السؤا  : ما دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية من وجهة ن تر المراكت  البح يتة 

( إلتتى نتتتا ج اإلجابتتة  لتتى 406ة فتتي مجتتا  معوقتتات البحتتث العلمتتي الجتتامعي؟ ويشتتير الجتتدو  )الجامعيتت
 السؤا . 

 
: المتوستتتتطات الحستتتتابية واالنحرافتتتتات المعياريتتتتة والنستتتتب الم ويتتتتةي لتتتتدور البحتتتتث العلمتتتتي  -406جتتتتدو  

 الجامعيي في مجا  معوقات البحث العلمي الجامعي مرتبة تنا ليا حسب تقدير الدور
 

الت
سل
سل

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

 مرتفع 8401 0001 3071 قلة الموارد المخ  ة إلجراء البحوث 3 0

 دم وجود حتواف  معنويتة تشتجع  لتى البحتث  6 2
 العلمي

 مرتفع 8307 0006 3042

لتتتعف ن تتتام الترقيتتتات المعمتتتو  بتتته لتشتتتجيع  4 3
 ء األبحاث العلميةإجرا

 مرتفع 8104 0017 3043

 وقتتتات العمتتت  ال يستتتا د  لتتتى إجتتتراء بحتتتوث  03 6
  لمية

 متوسط 4206 0022 3068

يوجتتد تعقيتتتدات إداريتتتة ال تشتتجع  لتتتى البحتتتث  2 4
 العلمي

 متوسط 4804 0036 3037

قلتتتتة األجهتتتت ة الفنيتتتتة الال متتتتة إلجتتتتراء البحتتتتوث  0 4
 العلمية

 متوسط 4407 0006 3022

 متوسط 4406 0024 3028 لعف التعاون بين ال مالء في العم  01 8

نتتتتدرة تتتتتوفر البيانتتتتات الال متتتتة للقيتتتتام بالبحتتتتتث  4 7
 العلمي

 متوسط 4304 0013 3007

مكتتتتان العمتتتت  ال يستتتتا د  لتتتتى إجتتتتراء بحتتتتوث  02 2
  لمية

 متوسط 4204 0004 3003

لنستتتب الم ويتتتةي لتتتدور البحتتتث العلمتتتي : المتوستتتطات الحستتتابية واالنحرافتتتات المعياريتتتة واب-406جتتتدو  
 الجامعيي في مجا  معوقات البحث العلمي الجامعي مرتبة تنا ليا حسب تقدير الدور
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سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

 متوسط 4107 0012 3016  عوبة  ملية النشر والتو يع 7 01

امتتتتتتتتتالك   لتتتتتتتتاء هي تتتتتتتتة التتتتتتتتتدريس لتتتتتتتتعف  2 00
 لمهارات البحث العلمي

 منخفا 4204 0030 2027

قلتتتتتتتتتة االهتمتتتتتتتتتام بعقتتتتتتتتتد المتتتتتتتتتؤتمرات العلميتتتتتتتتتة  8 02
 المتخ  ة

 منخفا 4704 0004 2023

 منخفا 4404 1028 2087  عوبة الح و   لى معلومات 00 03
 متوسط 11.4 0.22 1.12 الدرجة الكلية لمجال معوقات البحث العلمي الجامعي

 (  لى  ساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد 4* ق ى درجة للفقرة )
 

(  ن دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية فتتي مجتتا  406يتلتتح متتن ختتال  الجتتدو  )
( حيتتث بلغتتت النستتب الم ويتتة 4ي 6ي 3معوقتتات البحتتث العلمتتي الجتتامعيي كتتان مرتفعتتًا  لتتى الفقتترات )

ي 03(  لتتى التتتواليي وكتتان متوستتطًا  لتتى الفقتترات )8104ي 8307ي 8401 ليهتتا) الستتتجابات المبحتتو ين
ي 4804ي 4206( حيتتتتث بلغتتتتت النستتتتب الم ويتتتتة الستتتتتجابات المبحتتتتو ين  ليهتتتتا )7ي 02ي 4ي 01ي 0ي 2

( حيتتث 00ي 8ي 2(  لتتى التتتواليي وكتتان منخفلتتًا  لتتى الفقتترات )4107ي 4204ي 4304ي 4406ي 4407
(  لتتى التتتواليي  متتا الدرجتتة 4404ي 4704ي 4204جابات المبحتتو ين  ليهتتا )بلغتتت النستتب الم ويتتة الستتت

الكليتتة لمجتتا  معوقتتات البحتتث العلمتتي الجتتامعيي فقتتد كانتتت متوستتطة حيتتث بلغتتت النستتبة الم ويتتة الكليتتة 
يتلتتح متتن البيانتتات الستتابقة انخفتتاا نتتتا ج فقتترة و  (.4406الستتتجابات المبحتتو ين  لتتى هتتذا المجتتا  )

ء هي تتتة التتتتدريس لمهتتتارات البحتتتث العلمتتتي وفقتتترة  قلتتتة االهتمتتتام بعقتتتد المتتتؤتمرات لتتتعف امتتتتالك   لتتتا
العلمية المتخ  ة وفقرة  عوبة الح و   لى معلوماتي ويع و الباحث ذلك الى تخفتيا مي انيتات 
البحتتث العلمتتيي  و  تتدمها فتتي ك يتتر متتن األحيتتان  دى بالبتتاح ين إلتتى العتت وف  تتن إجتتراء  بحتتاث تهتتم 

لافة لذلك فإن  عوبة الح تو  الوسط العام و  د االهتمام بمتابعة المؤتمرات العلمية المتخ  ة. وا 
 لتى المعلومتات وتوفرهتتا فتي األوقتتات التتي يحتاجهتتا البتاح ون ي يتد متتن  وا تق البحتتث العلمتيي ويجعتت  

(ي 0223وتتفتتق نتتتا ج هتتذه الدراستتة متتع نتتتا ج دراستتات البيلتتي ) المهمتتات البح يتتة شتتاقة  لتتى البتتاح ين.
(ي وكنعتتتان 2110(ي وستتتعيد و بتتتده )0228(ي والستتتالم )0228(ي وبنتتتي هتتتاني وحمتتتاد )0224طنتتتاش )و 
(ي والعرينتتتتي والعتيبتتتتي 2114(ي ونا تتتتر وآختتتترين )2114(ي وميخا يتتتت  )2114(ي والقحطتتتتاني )2110)
( فتتي المعوقتتات التتتي تواجتته البحتتث العلمتتي الجتتامعي متتن حيتتث ك تترة األ بتتاء التدريستتيةي وقلتتة 2101)

المادية إلجراء البحوثي و دم توفر  جه ة إلجراء األبحتاث والتجتاربي وغيتاب االهتمتام الرستمي  الموارد
 بالبحث العلميي و دم تقدير البحث العلميي ونقص  دد السا ات المخ  ة ألغراا البحث.



 

 44 

 
 :ي من قبل القطاعات االقتصاديةمجال الطلب على البحث العلم .1.3.3.4

 
حث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية من وجهة ن ر المراكت  البح يتة ونص السؤا  : ما دور الب

 إلى نتا ج اإلجابة  لى السؤا .  806الجامعية في مجا  الطلب  لى البحث العلمي؟ ويشير الجدو  
 

: المتوستتتتتطات الحستتتتتابية واالنحرافتتتتتات المعياريتتتتتة والنستتتتتب الم ويتتتتتةي لتتتتتدور البحتتتتتث العلمتتتتتي 806جتتتتتدو  
 جا  الطلب  لى البحث العلمي مرتبة تنا ليا حسب تقدير الدور.الجامعيي في م

 

سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقدير الدور

 متوسط 4007 0016 3012 استخدام المكتبات )العادية وااللكترونية( 01 0

طلتتتتتتتتتب  قتتتتتتتتتد دورات تدريبيتتتتتتتتتة للقطا تتتتتتتتتات  6 2
 في الجامعة االقت ادية

 منخفا 4306 0000 2048

 منخفا 4306 1021 2048 ت ويد المراك  البح ية بالمعلومات والبيانات 2 3
 منخفا 4102 0002 2040 طلب دراسات منشورة تم انجا ها سابقا 0 6
 منخفا جداً  6207 0004 2062 طلب إ داد دراسة مكملة لدراسة سابقة 3 4

هتمتتتتتتتتام طلتتتتتتتتب إ تتتتتتتتداد دراستتتتتتتتات لتتتتتتتتمن ا 4 4
 القطا ات االقت ادية

 منخفا جداً  6206 1076 2068

 منخفا جداً  6707 1026 2066 االت ا  المستمر بشأن تو يات الدراسة 2 8

 قد دورات تدريبية للبتاح ين فتي الجامعتات  7 7
 لدى المؤسسات االقت ادية

 منخفا جداً  6707 1028 2066

د تتتتتتتتم القطا تتتتتتتتات االقت تتتتتتتتادية للبتتتتتتتتاح ين  4 2
 مؤتمرات متخ  ة لحلور

 منخفا جداً  6706 1026 2062

 منخفا جداً  6202 1023 2000 تقديم حواف  مادية ومعنوية للباح ين 8 01

 منخفض 10.1 0.22 1.11 الدرجة الكلية لمجال الطلب على البحث العلمي

 (  لى  ساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد 4* ق ى درجة للفقرة )
(  ن دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية فتتي مجتتا  8.6يتلتتح متتن ختتال  الجتتدو  )

( حيتتتث بلغتتتت النستتتب الم ويتتتة 01الطلتتتب  لتتتى البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعيي كتتتان متوستتتطًا  لتتتى الفقتتترة )
( حيتتتث بلغتتتت النستتتب 0ي 2ي 6(ي وكتتتان منخفلتتتًا  لتتتى الفقتتترات )4007الستتتتجابات المبحتتتو ين  ليهتتتا)

(  لتتى التتتواليي وكتتان منخفلتتًا جتتدًا  لتتى 4102ي 4306ي 4306ليهتتا )الم ويتتة الستتتجابات المبحتتو ين  
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ي 6206ي 6207( حيث بلغت النسب الم وية الستجابات المبحو ين  ليها )7ي 4ي 7ي 2ي 4ي 3الفقرات )
(  لتتتى التتتتواليي  متتتا الدرجتتتة الكليتتتة لمجتتتا  الطلتتتب  لتتتى البحتتتث العلمتتتي 6202ي 6706ي 6707ي 6707

حيث بلغت النسبة الم وية الكلية الستجابات المبحو ين  لى هذا المجا   الجامعيي فقد كانت منخفلة
(4104.) 
 

ويفسر الباحث الدرجة المنخفلة للطلب  لى البحث العلميي إلى االنف ا  بين مؤسسات سوق العم  
والجامعتتات فيمتتا يتعلتتق بالبحتتث العلمتتيي فنتتادرًا متتا تطلتتب المؤسستتات متتن الجامعتتات المستتا دة فتتي حتت  

ت تواجههتاي  و ربمتا قتد ال تقتنتع مؤسستات ستوق العمت  بتأن فتي الجامعتات بتاح ين قتادرين  لتى مشكال
لتتافة لتتذلك ال تقتتوم الجامعتتات بتو يتتع األبحتتاث  لتتى مراكتت  اإل تتالم  تلبيتتة حاجاتهتتا وحتت  مشتتكالتهاي وا 

نتيجتتة ليتتتم نشتترها واالستتتفادة منهتتا  لتتى قطتتاع واستتع متتن األفتتراد والمؤسستتات. وتتفتتق هتتذه النتتتا ج متتع 
 ( في قلة التعاون بين الجامعات والجهات المستفيدة من البحث العلمي.2110دراسة كنعان )

 
 مجال ربط مخرجات البحث العلمي الجامعي مع احتياجات القطاعات االقتصادية: .2.3.3.4

 
 يتة ونص السؤا  : ما دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية من وجهة ن ر المراكت  البح

إلتتى نتتتا ج اإلجابتتة  706الجامعيتتة فتتي مجتتا  ربتتط مخرجتتات البحتتث العلمتتي الجتتامعي؟  ويشتتير الجتتدو  
  لى السؤا . 

 
 : المتوستتتتطات الحستتتتابية واالنحرافتتتتات المعياريتتتتة والنستتتتب الم ويتتتتةي لتتتتدور البحتتتتث العلمتتتتي -706جتتتتدو  

 الدورالجامعيي في مجا  ربط مخرجات البحث العلمي مرتبة تنا ليا حسب تقدير 
 

سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

0 04 
غيتتتتتتتاب المؤسستتتتتتتات االستشتتتتتتتارية المتخ  تتتتتتتة 
بتحوي  نتا ج البحتث العلمتي الجتامعي إلتى قيمتة 

 اقت ادية يمكن تو يفها
 مرتفع 8202 1027 3024

افتتتات المعياريتتتة والنستتتب الم ويتتتةي لتتتدور البحتتتث العلمتتتي : المتوستتتطات الحستتتابية واالنحر ب-706جتتتدو  
 الجامعيي في مجا  ربط مخرجات البحث العلمي مرتبة تنا ليا حسب تقدير الدور
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الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

 تتتتتتتدم إمكانيتتتتتتتة إجتتتتتتتتراء  بحتتتتتتتاث مشتتتتتتتتركة بتتتتتتتتين  08 2
 القطا ات االقت اديةالجامعات و 

 مرتفع 8206 1024 3042

 متوسط 4206 1072 3068 التكلفة الباه ة لألبحاث الجامعية 07 3

 متوسط 4707 1078 3066 اإلجراءات المعقدة النجا  األبحاث الجامعية 02 6

4 06 
 تتتتتدم تتتتتتوافر المعلومتتتتتات الكافيتتتتتة لتتتتتدى المراكتتتتت  
البح يتتتتتتتة الجامعيتتتتتتتة  تتتتتتتن االحتياجتتتتتتتات البح يتتتتتتتة 

 لقطا ات اإلنتاجيةل
 متوسط 4402 0016 3030

 تتدم مالءمتتة األستتاليب البح يتتة للتو تت  لحلتتو   04 4
 لمشكالت القطا ات االقت ادية

 متوسط 4402 1028 3030

 تتتتتتتتتتدم مواءمتتتتتتتتتتة األبحتتتتتتتتتتاث الجامعيتتتتتتتتتتة المعتتتتتتتتتتدة  0 8
 الحتياجات السوق

 متوسط 4607 1023 3026

لتتتتتتتتتتعف وستتتتتتتتتتا   و دوات تو تتتتتتتتتتي  األبحتتتتتتتتتتاث  3 7
 للمحتاجين لها الجامعية

 متوسط 4606 0004 3022

افتقتتتتار نتتتتتا ج األبحتتتتاث فتتتتي الجامعتتتتات للنتتتتواحي  02 2
 التطبيقية

 متوسط 4601 0006 3021

 متوسط 4302 0011 3004 استخدام األسلوب الو في في األبحاث 2 01

 دم االقتناع بنتا ج البحث العلمي الجتامعي متن  21 00
 قب  القطا ات االقت ادية

 متوسط 4302 .1.9 3004

 تتتدم قتتتدرة الجامعتتتات  لتتتى نشتتتر وتو يتتتع نتتتتا ج  2 02
 األبحاث

 متوسط 4202 0012 3000

 متوسط 4006 0014 3018 استخدام اللغات األجنبية 7 03

 متوسط 4006 0001 3018  دم استخدام األسلوب التطبيقي في األبحاث 01 06

 تتتتتتعوبة تطبيتتتتتتق التو تتتتتتيات التتتتتتتي تختتتتتترج بهتتتتتتا  03 04
 ث األكاديميةاألبحا

 متوسط 4106 0001 3012

 منخفا 4204 0002 2027 انخفاا جودة األبحاث 6 04

 دم اهتمام الباح ين الجتامعيين بتةراء وتوجيهتات  8 08
 القطا ات اإلنتاجية

 منخفا 4704 1074 2023

 
علمتتتي : المتوستتتطات الحستتتابية واالنحرافتتتات المعياريتتتة والنستتتب الم ويتتتةي لتتتدور البحتتتث الج-706جتتتدو  

 الجامعيي في مجا  ربط مخرجات البحث العلمي مرتبة تنا ليا حسب تقدير الدور
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يتركتتت  النشتتتاط البح تتتي بالجامعتتتات فتتتي مجتتتاالت  00 07
 البحوث الن رية البحتة

 منخفا 4702 0004 2020

 منخفا 4407 1021 2076  دم االستفادة من المشاركة في ورش العم  4 02

 منخفا 4207 1074 2046  دم الد وة للمشاركة في ورش العم  4 21

 متوسط 11.1 0.11 1.31 الدرجة الكلية لمجال ربط مخرجات البحث العلمي الجامعي

 ( 4* ق ى درجة للفقرة)
 

ث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية في مجا  ربط (  ن دور البح706يتلح من خال  الجدو  )
( حيتتث بلغتتت النستتب الم ويتتة 08ي 04مخرجتتات البحتتث العلمتتي الجتتامعيي كتتان مرتفعتتًا  لتتى الفقتترتين )

ي 0ي 04ي 06ي 02ي 07(ي وكتتان متوستتطًا  لتتى الفقتترات )8206ي 8202الستتتجابات المبحتتو ين  ليهمتتا)
ي 4206غتتت النستتب الم ويتتة الستتتجابات المبحتتو ين  ليهتتا )( حيتتث بل03ي 01ي 7ي 2ي 21ي 2ي 02ي 3

(  لتتتتتتتتى التتتتتتتتتواليي وكتتتتتتتتان 4106ي 4006ي 4006ي 4202ي 4302ي 4601ي 4606ي 4607ي 4402ي 4707
( حيتتث بلغتتت النستتب الم ويتتة الستتتجابات المبحتتو ين  ليهتتا 4ي 4ي 00ي 8ي 6منخفلتتًا  لتتى الفقتترات )

ي  متتا الدرجتتة الكليتتة لمجتتا  ربتتط مخرجتتات البحتتث (  لتتى التتتوالي4207ي 4407ي 4702ي 4704ي 4204)
العلمي الجامعيي فقد كانت متوسطة حيث بلغت النسبة الم وية الكلية الستتجابات المبحتو ين  لتى هتذا 

حتو ين كتان منخفلتة فتي فقترة  انخفتاا بنات اآلنفة يتلتح ان استتجابة المايومن الب (.4304المجا  )
اح ين الجامعيين بةراء وتوجيهات القطا ات اإلنتاجيةي وفقرة تركت  جودة األبحاثي وفقرة  دم اهتمام الب

النشاط البح ي بالجامعات في مجاالت البحوث الن رية البحتةي وفقترة  تدم االستتفادة متن المشتاركة فتي 
ورش العمتت  وفقتترة  تتدم التتد وة للمشتتاركة فتتي ورش العمتت . ممتتا انعكتتس  لتتى الدرجتتة المتوستتطة لمجتتا  

العلمتتي بالتنميتتة االقت تتاديةي التتذي يعتت ى إلتتى اقت تتار مع تتم البحتتوث الجامعيتتة  ربتتط مخرجتتات البحتتث
 لتتى اإلنتتتاج الغيتتر قابتت  للتطبيتتقي وحتتتى فتتي الحتتاالت التتتي يتتتم فيهتتا إنتتتاج تطبيقتتي  ملتتيي فتتال يكتتون 

( 2114هناك من يربط ذلك اإلنتاج بالواقع. وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة نا ر وآخرين )
  ( فتي ك ترة البحتوث0223غياب البحث العلمي  ن القطاع ال نا يي كما تتفق متع نتتا ج البيلتي )في 

 الن رية مقارنة بالبحوث التطبيقية.
 

ترتيب المجاالت والدرجة الكلية لدور البحث العلمـي الجـامعي فـي التنميـة االقتصـادية مـن  .1.3.3.4
 وجهة نظر المراكز البحثية الجامعية:
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( ترتيتتتتب المجتتتتاالت والدرجتتتتة الكليتتتتة لتتتتدور البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعي فتتتتي التنميتتتتة 206  )يبتتتتين الجتتتتدو 
 االقت ادية من وجهة ن ر المراك  البح ية الجامعية

 
: ترتيب المجاالت والدرجتة الكليتة لتدور البحتث العلمتي الجتامعي فتي التنميتة االقت تادية متن 206جدو  

 وجهة ن ر المراك  البح ية الجامعية
 

 المجاالت بالترتي
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

 مرتفع 8801 1047 3074 دوافع البحث العلمي 3
 مرتفع 8207 1042 3046  هداف البحث العلمي الجامعي 0

معوقات البحث العلمي التي يواجهها الباح ون فتي  4
 الجامعات

 متوسط 4406 1088 3028

ت البحتتتتتتث العلمتتتتتتي الجتتتتتتامعي متتتتتتع ربتتتتتتط مخرجتتتتتتا 8
 احتياجات القطا ات االقت ادية

 متوسط 4304 1047 3007

 متوسط 4007 1080 3012 تخطيط البحث العلمي 2

 منخفا 4301 1046 2044 د م البحث العلمي 6

الطلتتتتب  لتتتتى البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعي متتتتن قبتتتت   4
 القطا ات االقت ادية

 منخفا 4104 1082 2043

لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية  الدرجة الكلية
 االقت ادية من وجهة ن ر المراك  البح ية الجامعية

 متوسط 4207 1022 3006

 
(  ن الدرجة الكلية لدور البحث العلمي الجامعي فتي التنميتة االقت تادية 206يتلح من خال  الجدو  )

لغتت النستتبة الم ويتة الكليتة لمتوستتط متن وجهتة ن تر المراكتت  البح يتة الجامعيتةي كانتتت متوستطةي حيتث ب
(. وكتتتان ترتيتتتب المجتتتاالت تبعتتتتا 4207استتتتجابات المبحتتتو ين  لتتتى جميتتتع الفقتتترات لجميتتتتع المجتتتاالت )

لدرجاتها الكلية في دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية من وجهة ن ر المراكت  البح يتة 
 الجامعيةي كما يلي:

 
 حث العلميالمرتبة األولى: دوافع الب 
 المرتبة ال انية:  هداف البحث العلمي الجامعي 
 المرتبة ال ال ة: معوقات البحث العلمي التي يواجهها الباح ون في الجامعات 
 المرتبة الرابعة: ربط مخرجات البحث العلمي الجامعي مع احتياجات القطا ات االقت ادية 
 المرتبة الخامسة: تخطيط البحث العلمي 
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 ة: د م البحث العلميالمرتبة السادس 
 المرتبة السابعة: الطلب  لى البحث العلمي الجامعي من قب  القطا ات االقت ادية 

 
جتتراء الدراستتات والبحتتوثي وهمتتا  ويتترى الباحتتث  ّن النتتتا ج تعكتتس حقيقتتتين فتتي ميتتدان البحتتث العلمتتي وا 

ن اختلف األهتدافي وفتي الوقتت  ذاتته فتإن هنتاك معوقتات توفر دوافع لدى الباح ين في القيام بتأبحاث وا 
حادة تقف بوجه الباح يني وهذا األمر قد يبوجه الن ر إلى لرورة تسهي  إجراء البحتوث والدراستات فتي 

    وجود رغبة قوية لدى الباح ين للقيام بها.
 

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني: .1.3.4
 

وجهتتة ن تتر مؤسستتات ستتوق العمتت  فتتي  متتا دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن
 ويتفرع  نه األس لة الفر ية اآلتية : اللفة الغربية؟

 
   ما دور البحث العلمي الجامعي فتي التنميتة االقت تادية متن وجهتة ن تر مؤسستات ستوق العمت

 لدى مؤسسات سوق العم ؟االقتناع بجدوى البحث العلمي في اللفة الغربيةي في مجا  

 الجامعي فتي التنميتة االقت تادية متن وجهتة ن تر مؤسستات ستوق العمت   ما دور البحث العلمي
 في اللفة الغربيةي في مجا  م ادر األبحاث التي تم استخدامها واالستفادة منها؟

   ما دور البحث العلمي الجامعي فتي التنميتة االقت تادية متن وجهتة ن تر مؤسستات ستوق العمت
 من مخرجات البحث العلمي؟في اللفة الغربيةي في مجا   شكا  االستفادة 

   ما دور البحث العلمي الجامعي فتي التنميتة االقت تادية متن وجهتة ن تر مؤسستات ستوق العمت
 في اللفة الغربيةي في مجا  الرلا  ن البحث العلمي الجامعي؟

   ما دور البحث العلمي الجامعي فتي التنميتة االقت تادية متن وجهتة ن تر مؤسستات ستوق العمت
 في مجا  معوقات االستفادة من البحث العلمي الجامعي؟ في اللفة الغربيةي

 

 لدى مؤسسات سوق العمل: االقتناع بجدوى البحث العلمي. مجال 3.1.3.4
 

 ما دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية من وجهة ن ر مؤسسات سوق  ونص السؤا :
يشير و لدى مؤسسات سوق العم ؟ العلمي االقتناع بجدوى البحث العم  في اللفة الغربيةي في مجا  

 ( إلى نتا ج اإلجابة  لى السؤا .0106الجدو  )
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: المتوستتتتطات الحستتتتابية واالنحرافتتتتات المعياريتتتتة والنستتتتب الم ويتتتتةي لتتتتدور البحتتتتث العلمتتتتي 0106جتتتتدو  
 الجامعيي في مجا  االقتناع بجدوى البحث العلمي مرتبة تنا ليا حسب تقدير الدور.

 

سل
سل
الت

 

 الرقم
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقدير الدور

 مرتفع 8404 1074 3073 الحاجة للبحث العلمي في مجا   ملكم. 4 0

استتتتتيراد التكنولوجيتتتتا والمعرفتتتتة واستتتتتخدامها  7 2
 بدال من إنتاجها.

 مرتفع 8104 1022 3043

 اال تمتتاد  لتتى  بحتتاث المؤسستتات المما لتتة 4 3
 في مجا  العم . 

 متوسط 4807 1026 3032

 متوسط 4401 1027 3024 توفر م ادر الح و   لى المعلومات. 2 6

 متوسط 4606 0013 3022 مقارنة العوا د المتوقعة بالتكاليف. 8 4

االستتعانة باألبحتاث  لتطتوير مؤسستتكم يتتم 0 4
 العلمية.

 متوسط 4202 1022 3000

يتتتة متخ  تتتة متتتن االستتتتعانة بمراكتتت  بح  6 8
 خارج المؤسسة

 منخفا 4702 0000 2020

تتتوفر األجهتتت ة والمعتتتدات ألغتتتراا البحتتتث  01 7
 العلمي لدى مؤسستكم

 منخفا 4604 0010 2083

تتتتوفر كتتتادر بح تتتي مؤهتتت  للقيتتتام باألبحتتتاث  3 2
 العلمية

 منخفا 4302 1023 2044

 جداً منخفا  6204 1074 2067 توفر موا نة مخ  ة للبحث العلمي 2 01

 متوسط 11.1 0.11 1.33 الدرجة الكلية لمجال االقتناع بجدوى البحث العلمي

 (  لى  ساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد 4* ق ى درجة للفقرة )
 

(  ن دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية فتتي مجتتا  0106يتلتتح متتن ختتال  الجتتدو  )
( حيتتتتث بلغتتتتت النستتتتب الم ويتتتتة 7ي 4فعتتتتًا  لتتتتى الفقتتتترتين )االقتنتتتتاع بجتتتتدوى البحتتتتث العلمتتتتيي كتتتتان مرت

( 0ي 8ي 2ي 4(  لى التواليي وكان متوسطًا  لى الفقرات )8104ي 8404الستجابات المبحو ين  ليهما)
(  لتى التتواليي 4202ي 4606ي 4401ي 4807حيث بلغت النسب الم ويتة الستتجابات المبحتو ين  ليهتا )

( حيتتتث بلغتتتت النستتتب الم ويتتتة الستتتتجابات المبحتتتو ين  ليهتتتا 3ي 01ي 6وكتتتان منخفلتتتًا  لتتتى الفقتتترات )
( حيتث بلغتت النستب الم ويتة 2(  لى التتواليي وكتان منخفلتًا جتدًا  لتى الفقترة )4302ي 4604ي 4702)

(  متتا الدرجتتة الكليتتة لمجتتا  االقتنتتاع بجتتدوى البحتتث العلمتتيي فقتتد 6204الستتتجابات المبحتتو ين  ليهتتا )
 (.4202سبة الم وية الكلية الستجابات المبحو ين  لى هذا المجا  )كانت متوسطة حيث بلغت الن
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ويرى الباحتث ان الدرجتة المنخفلتة فتي فقترة االستتعانة بمراكت  بح يتة متخ  تة متن ختارج المؤسستةي 
وفقتترة تتتوفر األجهتت ة والمعتتدات ألغتتراا البحتتث العلمتتي لتتدى مؤسستتتكمي وفقتترة تتتوفر كتتادر بح تتي مؤهتت  

ميتتةي وفقتترة تتتوفر موا نتتة مخ  تتة للبحتتث العلمتتيي تعتت ى التتى ا تبتتار هتتذه البنتتود للقيتتام باألبحتتاث العل
 مراك  تكلفة يمكن االستغناء  نها بحلو  ذاتية اق  تكلفة.

 
ويفستر الباحتث الدرجتة المتوستطة متتن القنا تة بجتدوى البحتث العلمتيي إلتتى تتدني العالقتة بتين مؤسستتات 

مشتتكالتها بنفستتهاي فحتتتى مشتتكالت الت تتنيع  و  ستتوق العمتت  والجامعتتاتي فمؤسستتات ستتوق العمتت  تحتت 
اإلنتتتاج يحلهتتا مو فتتون يعلمتتون بمؤسستتات ستتوق العمتت ي و تتالوة  لتتى ذلتتك فك يتتر متتن مؤسستتات ستتوق 
ن وبجتد فتفلت  حلهتا بعيتدًا  العم  ال يوجد بهتا مشتكالت تستتد ي استتخدام المتنهج العلمتي فتي حلهتاي وا 

  ن تدخالت خارجية م   الجامعات. 
 

 جال مصادر األبحاث التي تم استخدامها واالستفادة منها:. م1.1.3.4
 

ما دور البحث العلمي الجتامعي فتي التنميتة االقت تادية متن وجهتة ن تر مؤسستات ستوق  ونص السؤا :
ويشتتتير  ؟م تتادر األبحتتاث التتتي تتتم استتتخدامها واالستتتفادة منهتتاالعمتت  فتتي اللتتفة الغربيتتةي فتتي مجتتا  

 ة  لى السؤا .( إلى نتا ج اإلجاب0006الجدو  )
 

: المتوستتتطات الحستتتابية واالنحرافتتتات المعياريتتتة والنستتتب الم ويتتتةي لتتتدور البحتتتث العلمتتتي  -0006جتتتدو  
 الجامعيي في مجا  م ادر األبحاث مرتبة تنا ليا حسب تقدير الدور.

 

سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقدير الدور

 متوسط 4601 0018 3021 ؤسسات بح ية دولية متخ  ة.م 6 0

 منخفا 4702 1026 2020 مؤسسات بح ية محلية متخ  ة. 3 2

 منخفا 4402 0010 2070 مراك  البحث في الجامعات الفلسطينية. 2 3

: المتوستتطات الحستتابية واالنحرافتتات المعياريتتة والنستتب الم ويتتةي لتتدور البحتتث العلمتتي ب-0006جتتدو  
 عيي في مجا  م ادر األبحاث مرتبة تنا ليا حسب تقدير الدور.الجام
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سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقدير الدور

 منخفا 4401 1022 2071 قسم البحث والتطوير في مؤسستكم. 0 6

 منخفا 4601 1024 2081 و ارات السلطة الفلسطينية. 4 4

 منخفا 4302 0013 2044 مجالت  لمية محكمة. 4 4

مؤسستتتات حمايتتتتة الملكيتتتتة الفكريتتتتة وبتتتتراءات  8 8
 االختراع.

 منخفا جداً  6702 0017 2060

 منخفض 11.1 0.10 1.21 الدرجة الكلية لمجال مصادر األبحاث

 (  لى  ساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد 4* ق ى درجة للفقرة )
 

(  ن دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية فتتي مجتتا  0006يتلتتح متتن ختتال  الجتتدو  )
( حيتث بلغتت النستب 6م ادر األبحاث التي تم استخدامها واالستفادة منهاي كان متوسطًا  لى الفقترة )

( حيتتث 4ي 4ي 0ي 2ي 3(ي وكتتان منخفلتتًا  لتتى الفقتترات )4601الم ويتتة الستتتجابات المبحتتو ين  ليهتتا)
(  لى التواليي 4302ي 4601ي 4401ي 4402ي 4702ية الستجابات المبحو ين  ليها )بلغت النسب الم و 

(ي 6702( حيتث بلغتت النستب الم ويتة الستتجابات المبحتو ين  ليهتا )8وكان منخفلًا جدًا  لى الفقترة )
 متتتا الدرجتتتة الكليتتتة لمجتتتا  م تتتادر األبحتتتاثي فقتتتد كانتتتت منخفلتتتة حيتتتث بلغتتتت النستتتبة الم ويتتتة الكليتتتة 

 (.4404ات المبحو ين  لى هذا المجا  )الستجاب
 

وتؤكد هذه الدرجة المنخفلة لم ادر األبحتاثي وجتود بتون شاستع بتين مؤسستات ستوق العمت  والبحتث 
الجامعيي فال الجامعات تحاو  تسويق نفسها لتدى مؤسستات ستوق العمت  متن جهتة قتدرتها  لتى إجتراء 

شتتراكها فتتي مشتتكالتها والطلتتب البحتتوثي وال مؤسستتات ستتوق العمتت  تحتتاو  االنفتتتاح  لتتى ال جامعتتاتي وا 
 منها العم   لى ح  تلك المشكالت.

 
 مجال أشكال االستفادة من مخرجات البحث العلمي: 1.1.3.4

 
ما دور البحث العلمي الجتامعي فتي التنميتة االقت تادية متن وجهتة ن تر مؤسستات ستوق  ونص السؤا :

؟  ويشتتير الجتتدو  متتن مخرجتتات البحتتث العلمتتي شتتكا  االستتتفادة العمتت  فتتي اللتتفة الغربيتتةي فتتي مجتتا  
 ( إلى نتا ج اإلجابة  لى السؤا .0206)

: المتوستتتتطات الحستتتتابية واالنحرافتتتتات المعياريتتتتة والنستتتتب الم ويتتتتةي لتتتتدور البحتتتتث العلمتتتتي 0206جتتتتدو  
الجامعيي في مجا   شكا  االستفادة من مخرجات البحتث العلمتي مرتبتة تنا ليتا حستب 

 تقدير الدور
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سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

 متوسط 4206 0016 3068 تقلي  التكلفة. 2 0

 متوسط 4706 1020 3062 تحسين جودة المنتج الحالي. 6 2

 متوسط 4702 0011 3060 معرفة موقف المستهلك من المنتج. 01 3

 متوسط 4404 0014 3033 لسوق المحلي. يادة الح ة السوقية في ا 4 6

 متوسط 4402 1074 3030 تطوير الن م اإلدارية. 2 4

 متوسط 4406 1074 3028 تطوير الموارد البشرية. 0 4

 متوسط 4606 1024 3022 استحداث منتجات جديدة. 3 8

 متوسط 4001 0017 3014 الح و   لى ابتكارات وتقنيات حدي ة. 7 7

 منخفا 4206 0022 2028  سواق جديدةالدخو  إلى  8 2

 منخفا 4004 0004 2047  يادة الح ة السوقية في  سواق الت دير 4 01

ــة لمجــال أشــكال االســتفادة مــن مخرجــات البحــث  الدرجــة الكلي
 العلمي

 متوسط 14.0 0.12 1.10

 (  لى  ساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد 4* ق ى درجة للفقرة )
 

(  ن دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية فتتي مجتتا  0206  )يتلتتح متتن ختتال  الجتتدو 
ي 3ي 0ي 2ي 4ي 01ي 6ي 2 شكا  االستفادة من مخرجات البحتث العلمتيي كتان متوستطًا  لتى الفقترات )

ي 4406ي 4404ي 4702ي 4706ي 4206( حيتتتث بلغتتتت النستتتب الم ويتتتتة الستتتتجابات المبحتتتو ين  ليهتتتتا)7
( حيث بلغت النسب الم وية الستجابات المبحو ين 4ي 8خفلًا  لى الفقرتين )(ي وكان من4001ي 4606

(  لتى التتواليي  متتا الدرجتة الكليتة لمجتا   شتتكا  االستتفادة متن مخرجتات البحتتث 4004ي 4206 ليهمتا )
العلميي فقد كانت متوستطة حيتث بلغتت النستبة الم ويتة الكليتة الستتجابات المبحتو ين  لتى هتذا المجتا  

(4601.) 
 

ويفسر الباحث الدرجة المتوسطة من  شكا  االستفادة من مخرجتات البحتث العلمتيي إلتى تتدني تو يتف 
مؤسستتتات ستتتوق العمتتت  لنتتتتا ج األبحتتتاث الجامعيتتتةي وقتتتد يكتتتون هتتتذا بستتتبب انف تتتا  األبحتتتاث الجامعيتتتة 

نعتان و هدافها  ن مشكالت وواقع مؤسسات سوق العم .  وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراستة ك
( فتتتي قلتتتة التعتتتاون بتتتين الجامعتتتات والجهتتتات المستتتتفيدة متتتن األبحتتتاث العلميتتتة الجامعيتتتة. بينمتتتا 2110)

( 2117تختلتتف نتيجتتة هتتذه الدراستتة متتع نتيجتتة دراستتة معهتتد  بحتتاث السياستتات االقت تتادية الفلستتطيني )
 ا ج فقتترةالتتتي ر ت بعتتا  وجتته االستتتفادة متتن البحتتوث خا تتة فتتي تحستتين اإلنتتتاج. ويعتت ى انخفتتاا نتتت
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التتدخو  إلتتى  ستتواق جديتتدةي وفقتترة  يتتادة الح تتة الستتوقية فتتي  ستتواق الت تتدير التتى االولتتاع السياستتية 
 وانعكاسها  لى االولاع االقت ادية في اللفة الغربية.

 
 :مجال الرضا عن البحث العلمي الجامعي .4.1.3.4

 
متن وجهتة ن تر مؤسستات ستوق  ما دور البحث العلمي الجامعي في التنميتة االقت تادية ونص السؤا :

( إلتى 0306؟  ويشير الجتدو  )الرلا  ن البحث العلمي الجامعيالعم  في اللفة الغربيةي في مجا  
 نتا ج اإلجابة  لى السؤا .

 
: المتوستتتتطات الحستتتتابية واالنحرافتتتتات المعياريتتتتة والنستتتتب الم ويتتتتةي لتتتتدور البحتتتتث العلمتتتتي 0306جتتتتدو  

العلمتتي الجتتامعي مرتبتتة تنا ليتتا حستتب تقتتدير  الجتتامعيي فتتي مجتتا  الرلتتا  تتن البحتتث
 الدور.

 

سل
سل
الت

 

 الرقم في
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 تقدير الدور

يمكتتتتن ربتتتتط نتتتتتا ج البحتتتتوث بحاجتتتتة ستتتتوق  6 0
 العم .

 متوسط 4104 0012 3013

تتتتتتوفر  دوات بح يتتتتتة فتتتتتي المراكتتتتت  البح يتتتتتة  2 2
 الجامعية.

 منخفا 4404 1082 2087

قبتتتو  نتتتتا ج البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي متتتن  0 3
 قب  مؤسسات سوق العم .

 منخفا 4406 1078 2088

قيام األبحاث العلمية بناء  لى رغبة ستوق  4 6
 العم .

 منخفا 4601 1024 2081

نو ية البحوث التي تنتجها المراك  البح ية  3 4
 الجامعية تناسب احتياجاتكم.

 منخفا 4106 1023 2042

توفر المراكت  البح يتة األبحتاث العلميتة فتي  4 4
 الوقت المناسب.

 منخفا جداً  6204 1078 2067

 منخفض 14.1 0.24 1.23 الدرجة الكلية لمجال الرضا عن البحث العلمي الجامعي

 ( 4* ق ى درجة للفقرة)
قت تتادية فتتي مجتتا  (  ن دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة اال0306يتلتتح متتن ختتال  الجتتدو  )

( حيتتتتث بلغتتتتت النستتتتب الم ويتتتتة 6الرلتتتتا  تتتتن البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعيي كتتتتان متوستتتتطًا  لتتتتى الفقتتتترة )
( حيتث بلغتت النستب 3ي 4ي 0ي 2(ي وكتان منخفلتًا  لتى الفقترات )4104الستجابات المبحتو ين  ليهتا)
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وكان منخفلًا جدًا (  لى التواليي 4106ي 4601ي 4406ي 4404الم وية الستجابات المبحو ين  ليهما )
(ي  متتا الدرجتتة الكليتتة 6204( حيتتث بلغتتت النستتب الم ويتتة الستتتجابات المبحتتو ين  ليهتتا )4 لتتى الفقتترة )

لمجتتتا  الرلتتتا  تتتن البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعيي فقتتتد كانتتتت منخفلتتتة حيتتتث بلغتتتت النستتتبة الم ويتتتة الكليتتتة 
لمنخفلتتة متتن الرلتتا  تتن ويعتت و الباحتتث الدرجتتة ا (.4602الستتتجابات المبحتتو ين  لتتى هتتذا المجتتا  )

البحتتث الجتتامعيي إلتتى تتتدني االستتتفادة منتته وتو يفتته فتتي الميتتدان العملتتيي وابتعتتاده  تتن مشتتكالت ستتوق 
العمتت ي وقلتتة مالءمتتته متتع متتا طبيعتتة مؤسستتات ستتوق العمتت  و ستتاليبها. وتتفتتق هتتذه النتيجتتة متتع نتيجتتة 

 سسات ال نا ية.( في غياب البحث العلمي الجامعي  ن المؤ 2114دراسة نا ر وآخرين )
 

 :مجال معوقات االستفادة من البحث العلمي الجامعي .1.1.3.4
 

ما دور البحث العلمي الجتامعي فتي التنميتة االقت تادية متن وجهتة ن تر مؤسستات ستوق  ونص السؤا :
؟ ويشتتير الجتتدو  معوقتتات االستتتفادة متتن البحتتث العلمتتي الجتتامعيالعمتت  فتتي اللتتفة الغربيتتةي فتتي مجتتا  

 ا ج اإلجابة  لى السؤا .إلى نت 0606
 

: المتوستتتطات الحستتتابية واالنحرافتتتات المعياريتتتة والنستتتب الم ويتتتةي لتتتدور البحتتتث العلمتتتي  -0606جتتتدو  
الجامعيي في مجا  معوقتات االستتفادة متن البحتث العلمتي الجتامعي مرتبتة تنا ليتا حستب 

 تقدير الدور.
 

سل
سل
الت

 
الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 اريالمعي

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

0 04 
غيتتتتتاب المؤسستتتتتات االستشتتتتتارية المتخ  تتتتتة 
بتحويتتت  نتتتتا ج البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي إلتتتى 

 قيمة اقت ادية يمكن تو يفها
 مرتفع 8402 1084 3070

2 06 
 تتتدم تتتتوافر المعلومتتتات الكافيتتتة لتتتدى المراكتتت  
البح يتتتتة الجامعيتتتتة  تتتتن االحتياجتتتتات البح يتتتتتة 

 اجيةللقطا ات اإلنت
 مرتفع 8204 1074 3043

 دم مالءمة األساليب البح ية للتو   لحلو   04 3
 لمشكالت القطا ات االقت ادية

 مرتفع 8004 1082 3047

: المتوستتطات الحستتابية واالنحرافتتات المعياريتتة والنستتب الم ويتتةي لتتدور البحتتث العلمتتي ب-0606جتتدو  
علمتي الجتامعي مرتبتة تنا ليتا حستب الجامعيي في مجا  معوقتات االستتفادة متن البحتث ال

 تقدير الدور.
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سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال
 المتوسط الفقرة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

 مرتفع 8004 1074 3047 التكلفة الباه ة لألبحاث الجامعية 07 6

افتقتتار نتتتا ج األبحتتاث فتتي الجامعتتات للنتتواحي  02 4
 التطبيقية

 مرتفع 8002 0010 3044

 مرتفع 8001 1071 3044 اإلجراءات المعقدة النجا  األبحاث الجامعية 02 4

 تتتتتتدم إمكانيتتتتتتة إجتتتتتتراء  بحتتتتتتاث مشتتتتتتتركة بتتتتتتين  08 8
 الجامعات والقطا ات االقت ادية

 مرتفع 8104 1074 3043

يترك  النشاط البح ي بالجامعات فتي مجتاالت  00 7
 البحوث األكاديمية البحتة

 مرتفع 81.6 1074 3042

 تتتتعوبة تطبيتتتتق التو تتتتيات التتتتتي تختتتترج بهتتتتا  03 2
 األبحاث األكاديمية

 متوسط 4204 1072 3067

 متوسط 4706 1073 3062  دم مواءمة األبحاث المعدة الحتياجاتكم 0 01

لتتتتتتتتعف وستتتتتتتتا   و دوات تو تتتتتتتتي  األبحتتتتتتتتاث  3 00
 الجامعية للمحتاجين لها

 متوسط 4706 1074 3062

ات  لتتى نشتتر وتو يتتع نتتتا ج  تتدم قتتدرة الجامعتت 2 02
 األبحاث

 متوسط 4807 1088 3032

 متوسط 4802 1084 3034 انخفاا جودة األبحاث 6 03

 متوسط 4404 1020 3033  دم الد وة للمشاركة في ورش العم  4 06

 متوسط 4404 1020 3033  دم االستفادة من المشاركة في ورش العم  4 04

معيين بتتتتتتتتةراء  تتتتتتتتدم اهتمتتتتتتتتام البتتتتتتتتاح ين الجتتتتتتتتا 8 04
 وتوجيهات القطا ات اإلنتاجية

 متوسط 4406 1023 3028

 متوسط 4604 1024 3023  دم استخدام األسلوب التطبيقي في األبحاث 01 08

 متوسط 4604 1088 3023  دم االقتناع بنتا ج البحث العلمي الجامعي 21 07

 سطمتو  4007 1022 3012 استخدام األسلوب الو في في األبحاث 2 02

 منخفا 4404 0020 2087 استخدام اللغات األجنبية 7 21

الدرجــة الكليــة لمجــال معوقــات االســتفادة مــن البحــث العلمــي 
 الجامعي

 متوسط 11.0 0.12 1.40

 ( 4* ق ى درجة للفقرة)
(  ن دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية فتتي مجتتا  0606يتلتتح متتن ختتال  الجتتدو  )

ي 02ي 07ي 04ي 06ي 04تفادة متتن البحتتث العلمتتي الجتتامعيي كتتان مرتفعتتًا  لتتى الفقتترات )معوقتتات االستت
ي 8004ي 8004ي 8204ي 8402( حيث بلغت النسب الم وية الستجابات المبحو ين  ليها)00ي 08ي 02
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ًٍ  لى الفقرات )8106ي 8104ي 8001ي 8002 ي 4ي 4ي 6ي 2ي 3ي 0ي 03(  لى التواليي وكان متوسطًا
ي 4706ي 4706ي 4204( حيتتتتث بلغتتتتت النستتتتب الم ويتتتتة الستتتتتجابات المبحتتتتو ين  ليهتتتتا )2ي 21ي 01ي 8

(  لى التواليي وكان منخفلًا  لتى الفقترة 4007ي 4604ي 4604ي 4406ي 4404ي 4404ي 4802ي 4807
(ي  متتتتا الدرجتتتتة الكليتتتتة لمجتتتتا  4404( حيتتتتث بلغتتتتت النستتتتب الم ويتتتتة الستتتتتجابات المبحتتتتو ين  ليهتتتتا )7)

ادة متن البحتتث العلمتتي الجتامعيي فقتتد كانتتت متوستطة حيتتث بلغتتت النستبة الم ويتتة الكليتتة معوقتات االستتتف
ويفستتتر الباحتتتتث الدرجتتتتة المتوستتتطة متتتتن معوقتتتتات  (.4701الستتتتجابات المبحتتتتو ين  لتتتى هتتتتذا المجتتتتا  )

االستفادة من البحث العلمي إلى اختالف  هداف البحث العلمي الجتامعي  تن حاجتات مؤسستات ستوق 
األبحتتاث الجامعيتتة  لتتى نتتتا ج ن ريتتة دون تطبيتتقي وغيتتاب آليتتات التطبيتتق فتتي حالتتة  العمتت ي واقت تتار

الرغبة في تو يفها في سوق العم ي وفقدان شراكة بين الجامعات ومؤسسات سوق العم . وتتفق نتيجة 
( فتتي تتتدني قتتدرة 2117هتتذه الدراستتة متتع نتيجتتة دراستتة معهتتد  بحتتاث السياستتات االقت تتادية الفلستتطيني )

 ات البح ية  لى تو يع  بحا ها ودراساتهاي وتدني ارتباطها بواقع مشكالت سوق العم .المؤسس
 

. ترتيب المجاالت والدرجة الكلية لدور البحث العلمـي الجـامعي فـي التنميـة االقتصـادية مـن 1.1.3.4
 وجهة نظر مؤسسات سوق العمل:

 
ث العلمتتتتي الجتتتتامعي فتتتتي التنميتتتتة ( ترتيتتتتب المجتتتتاالت والدرجتتتتة الكليتتتتة لتتتتدور البحتتتت0406يبتتتتين الجتتتتدو  )

 االقت ادية من وجهة ن ر مؤسسات سوق العم 
 
: ترتيب المجاالت والدرجة الكليتة لتدور البحتث العلمتي الجتامعي فتي التنميتة االقت تادية  -0406دو  ج

 من وجهة ن ر مؤسسات سوق العم .
 

 المجاالت الترتيب
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الدور

 متوسط 4701 1048 3061 معوقات االستفادة من البحث العلمي الجامعي 4

 متوسط 4601 1042 3021  شكا  االستفادة من مخرجات البحث العلمي 3

االقتناع بجدوى البحث العلمي لدى مؤسسات سوق  0
 العم 

 متوسط 4202 1047 3000

ة لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت تادية : ترتيب المجاالت والدرجة الكليب-0406دو  ج
 من وجهة ن ر مؤسسات سوق العم .

 
تقدير النسبة االنحراف  المتوسط المجاالت الترتيب
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 الدور المئوية المعياري الحسابي
 منخفا 4404 1041 2087 م ادر األبحاث التي تم استخدامها واالستفادة منها 2

 منخفا 4602 1086 2080 الجامعيالرلا  ن البحث العلمي  6

الدرجة الكلية لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية 
 االقت ادية من وجهة ن ر المراك  البح ية الجامعية

 متوسط 4301 1034 3004

 
(  ن الدرجتتتتتة الكليتتتتة لتتتتدور البحتتتتتث العلمتتتتي الجتتتتتامعي فتتتتي التنميتتتتتة 0406يتلتتتتح متتتتن ختتتتتال  الجتتتتدو  )
مؤسستات ستوق العمت ي كانتت متوستطةي حيتث بلغتت النستبة الم ويتة الكليتة االقت ادية من وجهتة ن تر 

وكانتت ترتيتب المجتاالت  (.4301لمتوسط استجابات المبحتو ين  لتى جميتع الفقترات لجميتع المجتاالت )
تبعا لدرجاتها الكلية في دور البحث العلمي الجامعي فتي التنميتة االقت تادية متن وجهتة ن تر مؤسستات 

 ي :سوق العم ي كما يل
 

 المرتبة األولى: معوقات االستفادة من البحث العلمي الجامعي 
 المرتبة ال انية:  شكا  االستفادة من مخرجات البحث العلمي 
  المرتبة ال ال ة: االقتناع بجدوى البحث العلمي لدى مؤسسات سوق العم 
 المرتبة الرابعة: م ادر األبحاث التي تم استخدامها واالستفادة منها 
 الخامسة: الرلا  ن البحث العلمي الجامعي المرتبة 

 
الفجتتتوة بتتتين  نتيجتتتة تشتتتير النتتتتا ج إلتتتى ارتفتتتاع نستتتبة معوقتتتات االستتتتفادة متتتن البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي
لمشكالت التي با رتبطالجامعات ومؤسسات سوق العم ي إذ  ّن الدراسات التي تبجرى في الجامعات ال ت

ار مستتتقباًل إلتتى التنستتيق بتتين الجامعتتات ومؤسستتات ستتوق يواجههتتا القطتتاع الختتاصي ممتتا يبوجتته األن تت
 العم  في إجراء البحوث التي يبستفاد منهاي وتح  مشكالت يعاني منها القطاع الخاص.

 
. النتائج المتعلقة بفرضـيات دور البحـث العلمـي الجـامعي فـي التنميـة االقتصـادية مـن وجهـة 1.3.4

 نظر المراكز البحثية الجامعية:
 

 مرتبطة بالفرليات ا اله ملخ ة فيما ياتي:النتا ج ال
 . النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:3.1.3.4
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( في متوسطات إجابات المبحو ين α ≤ 1014ال توجد فروق ذات داللة إح ا ية  ند مستوى الداللة )
متتتتن حيتتتتث دور البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعي فتتتتي التنميتتتتة االقت تتتتادية متتتتن وجهتتتتة ن تتتتر المراكتتتت  البح يتتتتة 

 جامعيةي تع ى لمتغير الجامعة التي يتبع لها المرك  البح ي.ال
 
ومتتتن  جتتت  فحتتتص الفرلتتتية تتتتم استتتتخراج المتوستتتطات الحستتتابية تبعتتتا لمتغيتتتر الجامعتتتة التتتتي يتبتتتع لهتتتا  

( للتعرف  لى داللة One-Way ANOVAالمرك  البح يي ومن  م استخدم تحلي  التباين األحادي )
حو ين من حيث دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية الفروق في متوسطات إجابات المب
 ( تبين ذلك:0866( و)0466تع ى لمتغير الجامعة. والجداو  )

 
: المتوسطات الحسابية لدور البحث العلمي الجامعي فتي التنميتة االقت تادية تعت ى لمتغيتر 0406جدو  

 الجامعة.
 

 الجامعة                   
 
 

 المجال

لقد
ا

جاح س
الن

حم 
ت ل

بي
 

ليل
الخ

كنك 
وليت

الب
حة 
فتو
الم
س 

لقد
ا

نية 
التق
ن 
سطي

فل
كية 

مري
 األ
بية
لعر
ا

 

يت
يرز
ب

 

 المتوسط

 3070 3074 3040 3007 3024 3067 6014 3072 3040  هداف البحث العلمي الجامعي
 3002 3014 3018 3000 2040 2048 3033 3032 2077 تخطيط البحث العلمي

 3074 3080 3074 3084 6006 6014 3024 3078 3044 يدوافع البحث العلم
 3022 2022 2042 2042 2042 2060 2072 2072 2002 د م البحث العلمي

معوقات البحث العلمي التي 
 يواجهها الباح ون في الجامعات

3064 3001 2086 3060 3043 3062 2021 3046 3060 

الطلب  لى البحث العلمي 
ت الجامعي من قب  القطا ا

 االقت ادية
2033 2020 0073 2061 2001 3007 2022 0048 3003 

ربط مخرجات البحث العلمي 
الجامعي مع احتياجات القطا ات 

 االقت ادية
3040 3000 2068 3048 3002 2023 3004 3008 3041 

الدرجة الكلية لدور البحث العلمي 
 الجامعي في التنمية االقت ادية 

3003 3020 2074 3007 3001 3006 3013 3012 3063 
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: نتا ج تحلي  التباين األحادي لداللتة الفتروق فتي متوستطات إجابتات المبحتو ين متن حيتث 0806جدو  
 دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي تع ى لمتغير الجامعة.

  

مجموع مربعات  مصدر التباين المجال
 االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 لمحسوبةا

 مستوى
 الداللة

 هتتتتداف البحتتتتث العلمتتتتي 
 الجامعي

 10343 7 20726 بين المجمو ات
 10412 34 070147 داخ  المجمو ات 10474 10816

  66 210772 المجموع

 تخطيط البحث العلمي
 10632 7 30402 بين المجمو ات

 10424 34 070263 داخ  المجمو ات 10482 10736
  66 22.644 المجموع

 دوافع البحث العلمي
 10017 7 10742 بين المجمو ات

10273 
 

10248 
 10371 34 030477 داخ  المجمو ات 

  66 060440 المجموع

 د م البحث العلمي
 10682 7 30883 بين المجمو ات

 10328 34 060220 داخ  المجمو ات 10333 00077
  66 070146 المجموع

بحتتث العلمتتي معوقتتات ال
التتتتي يواجههتتتا البتتتاح ون 

 في الجامعات

 10324 7 30042 بين المجمو ات
 10432 34 220840 داخ  المجمو ات 10840 10424

  66 240202 المجموع
الطلتتتتتتتب  لتتتتتتتى البحتتتتتتتث 
العلمتتتتتتي الجتتتتتتامعي متتتتتتن 
قبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  القطا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 االقت ادية

 00306 7 010401 بين المجمو ات

 10688 34 080074 و اتداخ  المجم *10107 20842
 المجموع

280424 66  

ربتتتتتط مخرجتتتتتات البحتتتتتث 
العلمتتتتتتي الجتتتتتتامعي متتتتتتع 
احتياجتتتتتتتتات القطا تتتتتتتتات 

 االقت ادية

 10620 7 30348 بين المجمو ات

 10320 34 000447 داخ  المجمو ات 10281 00301
 المجموع

060234 66  

الدرجتتتتتتتتة الكليتتتتتتتتة لتتتتتتتتدور 
البحتتث العلمتتي الجتتامعي 

 نمية االقت اديةفي الت

 10176 7 10442 بين المجمو ات
 10172 34 20242 داخ  المجمو ات 10662 00104

  66 30430 المجموع
 (≥1014*دا  إح ا يا  ند مستوى )

 
( α ≤ 1014(  نته ال توجتد فتروق ذات داللتة إح تا ية  نتد مستتوى الداللتة )0806يتلح من الجدو  )

 ين متتن حيتتث دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن فتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتو 
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وجهتتتة ن تتتر المراكتتت  البح يتتتة الجامعيتتتةي تعتتت ى لمتغيتتتر الجامعتتتة التتتتي يتبتتتع لهتتتا المركتتت  البح تتتي ي فتتتي 
مجاالت  هداف البحث العلمي الجامعيي وتخطيط البحث العلميي ودوافع البحث العلميي ود م البحث 

بحث العلمي التي يواجهها الباح ون في الجامعاتي وربط مخرجات البحث العلمي العلميي و معوقات ال
الجامعي مع احتياجات القطا ات االقت اديةي والدرجة الكلية لدور البحث العلمي الجامعي فتي التنميتة 

ي 10248ي 10482ي 10474االقت تتتاديةي حيتتتث بلغتتتت قيمتتتة مستتتتوى الداللتتتة المحستتتوبة  لتتتى التتتتوالي )
(ي بينمتتتتا توجتتتتد فتتتتروق ذات داللتتتتة إح تتتتا ية  نتتتتد مستتتتتوى الداللتتتتة 10662ي 10281ي 1.840ي 10333

(1014 ≥ α فتتي متوستتتطات إجابتتتات المبحتتو ين متتتن حيتتتث دور البحتتتث العلمتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة )
االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر المراكتت  البح يتتة الجامعيتتةي تعتت ى لمتغيتتر الجامعتتة التتتي يتبتتع لهتتا المركتت  

مجا  الطلتب  لتى البحتث العلمتي الجتامعي متن قبت  القطا تات االقت تاديةي حيتث بلغتت البح ي ي في 
(ي ولتعترف م تدر الفتروقي فقتد استتخدم الباحتث اختبتار شتيفيه 10107قيمة مستوى الداللتة المحستوبة )

 ( نتا ج المقارنة البعدية.07: 6للمقارنة البعديةي ويولح الجدو  )
 

للمقارنتة البعديتة بتين متوستطات مجتا  الطلتب  لتى البحتث العلمتي : نتا ج اختبتار شتيفيه  0706جدو  
 الجامعي من قب  القطا ات االقت اديةي وفق متغير الجامعة

 

بيت  النجاح القدس الجامعة
القدس  البوليتكنك الخليل لحم

 المفتوحة
فلسطين 
 التقنية

العربية 
 بيرزيت األمريكية

-  القدس
10474 

10624 -
10180 

10222 -
10764 

1.01. 10842 -
10714 

- *10706 10604 *0017   النجاح
10240 

10472 0034* -
10202 

-    بيت لحم
10448 

-10248 -
0036* 

-
10322 

10248 -
0031* 

- 10311     الخلي 
10884 

10084 10733 -
10833 

-      البوليتكنك
0017* 

-
10024 

10433 -0013 

 10160 *00417 10214       القدس المفتوحة
- 10447        لسطين التقنيةف

10217 
العربية 
 األمريكية

        0048* 

          بير يت
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 (  نه :0706يتلح من الجدو  )
 

 ( 1014توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إح تتتا ية  نتتتد مستتتتوى الداللتتتة ≥ α فتتتي متوستتتطات إجابتتتات )
بتين جتامعتي  المبحو ين في مجا  الطلب  لتى البحتث العلمتي متن قبت  القطا تات االقت تادية

 النجاح وبيت لحمي ول الح جامعة النجاح.
 ( 1014توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إح تتتا ية  نتتتد مستتتتوى الداللتتتة ≥ α فتتتي متوستتتطات إجابتتتات )

المبحو ين في مجا  الطلب  لتى البحتث العلمتي متن قبت  القطا تات االقت تادية بتين جتامعتي 
 النجاح والبوليتكنكي ول الح جامعة النجاح.

 توجتتتد فتتتروق ذ( 1014ات داللتتتة إح تتتا ية  نتتتد مستتتتوى الداللتتتة ≥ α فتتتي متوستتتطات إجابتتتات )
المبحو ين في مجا  الطلب  لتى البحتث العلمتي متن قبت  القطا تات االقت تادية بتين جتامعتي 

 النجاح والعربية األمريكيةي ول الح جامعة النجاح.
 ( 1014توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إح تتتا ية  نتتتد مستتتتوى الداللتتتة ≥ αفتتتي متوستتتط ) ات إجابتتتات

المبحو ين في مجا  الطلب  لتى البحتث العلمتي متن قبت  القطا تات االقت تادية بتين جتامعتي 
 بيت لحم والقدس المفتوحةي ول الح القدس المفتوحة.

 ( 1014توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إح تتتا ية  نتتتد مستتتتوى الداللتتتة ≥ α فتتتي متوستتتطات إجابتتتات )
قبت  القطا تات االقت تادية بتين جتامعتي المبحو ين في مجا  الطلب  لتى البحتث العلمتي متن 

 بيت لحم وبير يتي ول الح بير يت.
 ( 1014توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إح تتتا ية  نتتتد مستتتتوى الداللتتتة ≥ α فتتتي متوستتتطات إجابتتتات )

المبحو ين في مجا  الطلب  لتى البحتث العلمتي متن قبت  القطا تات االقت تادية بتين جتامعتي 
 القدس المفتوحة.البوليتكنك والقدس المفتوحةي ول الح 

 ( 1014توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إح تتتا ية  نتتتد مستتتتوى الداللتتتة ≥ α فتتتي متوستتتطات إجابتتتات )
المبحو ين في مجا  الطلب  لتى البحتث العلمتي متن قبت  القطا تات االقت تادية بتين جتامعتي 

 القدس المفتوحة والعربية األمريكيةي ول الح القدس المفتوحة.
  توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إح تتتا ية( 1014 نتتتد مستتتتوى الداللتتتة ≥ α فتتتي متوستتتطات إجابتتتات )

المبحو ين في مجا  الطلب  لتى البحتث العلمتي متن قبت  القطا تات االقت تادية بتين جتامعتي 
 القدس المفتوحة والعربية األمريكيةي ول الح القدس المفتوحة.

 ( 1014توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إح تتتا ية  نتتتد مستتتتوى الداللتتتة ≥ αفتتتي متوستتتطات إجابتتت ) ات
المبحو ين في مجا  الطلب  لتى البحتث العلمتي متن قبت  القطا تات االقت تادية بتين جتامعتي 

 العربية األمريكية وبير يتي ول الح العربية األمريكية.
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ويترجح الباحتث تفتتوق جامعتات  لتى  ختترى فيمتا يتعلتق بالطلتتب  لتى البحتث العلمتتي الجتامعي متن قبتت  
عتتا المشتتاريع المشتتتركة بتتين تلتتك الجامعتتات وستتوق العمتت ي القطا تتات االقت تتاديةي ربمتتا إلتتى وجتتود ب

خا تتة فيمتتا يتعلتتق بالتتتدريب والتمكتتين لتلتتك المؤسستتاتي والتتذي قتتد يتلتتمن التتتدريب فيهتتا  لتتى  تتالج 
المشكالت بأسلوب  لمي  و التدريب  لى إجراء البحتوث بحتد ذاتهتاي باإللتافة لتذلك فقتد تكتون بعتا 

 د من العاملين في الجامعات  و قد يكونوا يعملون لديها.مؤسسات سوق العم  قد استفادت من  د
 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: .1.1.3.4
 

( في متوسطات إجابات المبحو ين α ≤ 1014ال توجد فروق ذات داللة إح ا ية  ند مستوى الداللة )
راكتتتت  البح يتتتتة متتتتن حيتتتتث دور البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعي فتتتتي التنميتتتتة االقت تتتتادية متتتتن وجهتتتتة ن تتتتر الم

ومتتن  جتت   الجامعيتتةي تعتت ى لمتغيتتر مجتتا  األبحتتاث العلميتتة التتتي يقتتوم بهتتا المركتت  البح تتي الجتتامعي.
فحتتص الفرلتتية تتتم استتتخراج المتوستتطات الحستتابية تبعتتا لمتغيتتر مجتتا  األبحتتاث العلميتتة التتتي يقتتوم بهتتا 

 لى داللة الفروق  ( للتعرفOne-Way ANOVAالمرك ي ومن  م استخدم تحلي  التباين األحادي )
في متوسطات إجابات المبحو ين من حيث دور البحتث العلمتي الجتامعي فتي التنميتة االقت تادية تعت ى 

 ( تبين ذلك.2166( و)0266والجداو  ) لمتغير مجا  األبحاث العلمية التي يقوم بها المرك .
 

يتتتة االقت تتتادية تعتتت ى : المتوستتتطات الحستتتابية لتتتدور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنم -0206جتتتدو  
 لمتغير مجا  األبحاث العلمية التي يقوم بها المرك .

 
 مجال األبحاث العلمية            
 

 المجال

علوم إدارية  علوم تطبيقية
 واقتصادية

علوم اجتماعية 
نسانية  علوم بحتة وا 

 المتوسط المتوسط المتوسط المتوسط

 3033 3042 3072 3043  هداف البحث العلمي الجامعي
 3048 3023 3040 2021 تخطيط البحث العلمي
 3042 3088 6000 3077 دوافع البحث العلمي
 2074 2041 2080 2046 د م البحث العلمي

معوقات البحث العلمي التي يواجهها 
 الباح ون في الجامعات

3027 3024 3068 2064 

الطلب  لى البحث العلمي الجامعي 
 من قب  القطا ات االقت ادية

2037 2027 2042 3001 
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: المتوستتطات الحستتابية لتتدور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية تعتت ى ب-0206جتتدو  
 لمتغير مجا  األبحاث العلمية التي يقوم بها المرك .

 
 مجال األبحاث العلمية            
 

 المجال

علوم إدارية  علوم تطبيقية
 واقتصادية

علوم اجتماعية 
نسانية  علوم بحتة وا 

 المتوسط المتوسط المتوسط المتوسط

ربط مخرجات البحث العلمي 
الجامعي مع احتياجات القطا ات 

 االقت ادية
3000 3004 3040 2044 

الدرجة الكلية لدور البحث العلمي 
 الجامعي في التنمية االقت ادية 

3012 3022 3024 2026 

 
لداللتتتة الفتتروق فتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتو ين متتتن  : نتتتا ج تحليتت  التبتتاين األحتتادي -2106جتتدو  

حيث دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي تعت ى لمتغيتر مجتا  األبحتاث 
 العلمية التي يقوم بها المرك  .

 

مجموع مربعات  مصدر التباين المجال
 االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

اف البحث العلمي  هد
 الجامعي

 10024 3 10472 بين المجمو ات
 10624 60 210223 داخ  المجمو ات 10844 10324

  66 210772 المجموع

 تخطيط البحث العلمي
 10234 3 20714 بين المجمو ات

 10682 60 020441 داخ  المجمو ات 10034 00240
  66 220644 المجموع

 لميدوافع البحث الع
 10244 3 10848 بين المجمو ات

 10334 60 030876 داخ  المجمو ات 10423 10841
  66 060440 المجموع

 د م البحث العلمي
 10147 3 10084 بين المجمو ات

 10634 60 080772 داخ  المجمو ات 10232 10036
  66 070146 المجموع

معوقات البحث العلمي 
ح ون التي يواجهها البا

 في الجامعات

 10827 3 20324 بين المجمو ات
 10486 60 230408 داخ  المجمو ات 10242 00322

  66 240202 المجموع
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: نتتتا ج تحليتت  التبتتاين األحتتادي لداللتتة الفتتروق فتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتو ين متتن ب-2106جتتدو  
 ى لمتغيتر مجتا  األبحتاث حيث دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي تعت

 العلمية التي يقوم بها المرك  .
 

مجموع مربعات  مصدر التباين المجال
 االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

الطلب  لى البحث 
العلمي الجامعي من 

قب  القطا ات 
 االقت ادية

 10764 3 20437 بين المجمو ات

 10406 60 240047   المجمو اتداخ 10243 00382
 المجموع

280424 66  

ربط مخرجات البحث 
العلمي الجامعي مع 
احتياجات القطا ات 

 االقت ادية

 10832 3 20028 بين المجمو ات

 10300 60 020837 داخ  المجمو ات 10174 20347
 المجموع

060234 66  

الدرجة الكلية لدور 
البحث العلمي 

في التنمية  الجامعي
 االقت ادية

 10040 3 10673 بين المجمو ات

 10188 60 30067 داخ  المجمو ات 10004 20128
 المجموع

30430 66  

 (≥1014*دا  إح ا يا  ند مستوى )
 

( α ≤ 1014(  نته ال توجتد فتروق ذات داللتة إح تا ية  نتد مستتوى الداللتة )2106يتلح من الجدو  )
المبحتتو ين متتن حيتتث دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن  فتتي متوستتطات إجابتتات

وجهة ن ر المراك  البح ية الجامعيةي تع ى لمتغيتر مجتا  األبحتاث العلميتة التتي يقتوم بهتا المركت ي فتي 
مجاالت  هداف البحث العلمي الجامعيي وتخطيط البحث العلميي ودوافع البحث العلميي ود م البحث 

ومعوقتتات البحتتث العلمتتي التتتي يواجههتتا البتتاح ون فتتي الجامعتتاتي والطلتتب  لتتى البحتتث العلمتتي  العلمتيي
الجتتتتامعي متتتتن قبتتتت  القطا تتتتات االقت تتتتادية وربتتتتط مخرجتتتتات البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعي متتتتع احتياجتتتتات 
القطا تتات االقت تتتاديةي والدرجتتة الكليتتتة لتتدور البحتتتث العلمتتي الجتتتامعي فتتي التنميتتتة االقت تتاديةي حيتتتث 

ي 10242ي 10232ي 10423ي 10034ي 10844يمتتتتة مستتتتتوى الداللتتتتة المحستتتتوبة  لتتتتى التتتتتوالي )بلغتتتتت ق
 (.10004ي 10174ي 10243

 
ويفسر الباحث  دم وجتود فترق وفتق مجتا  األبحتاث العلميتة التتي يقتوم بهتا المركت ي إلتى تتدني تو يتف 

 نتا ج البحوث الجامعية بغا الن ر  ن المجا   و التخ ص الذي تم فيه البحث.
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 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: .1.1.3.4
 

( في متوسطات إجابات المبحو ين α ≤ 1014ال توجد فروق ذات داللة إح ا ية  ند مستوى الداللة )
متتتتن حيتتتتث دور البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعي فتتتتي التنميتتتتة االقت تتتتادية متتتتن وجهتتتتة ن تتتتر المراكتتتت  البح يتتتتة 

ومتتن  جتت  فحتتص الفرلتتية تتتم  ة متتن قبتت  المركتت  ستتنويًا.الجامعيتتةي تعتت ى لمتغيتتر  تتدد األبحتتاث المنجتت  
استتتخراج المتوستتتطات الحستتابية تبعتتتا لمتغيتتتر  تتدد األبحتتتاث المنجتتت ة متتن قبتتت  المركتتت  ستتنويًاي ومتتتن  تتتم 

( للتعترف  لتى داللتة الفتروق فتي متوستطات One-Way ANOVAاستخدم تحلي  التبتاين األحتادي )
الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية تعتت ى لمتغيتتر  تتدد إجابتتات المبحتتو ين متتن حيتتث دور البحتتث العلمتتي 
 ( تبين ذلك:2206( و)2006األبحاث المنج ة من قب  المرك  سنويًاي والجداو  )

 
: المتوسطات الحسابية لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت تادية تعت ى لمتغيتر 2006جدو  

  دد األبحاث المنج ة من قب  المرك  سنوياً 
 

 ألبحاث المنجزةعدد ا
 المجال

 1أكثر من  1-1 1أقل من 
 المتوسط المتوسط المتوسط

 3072 3073 3061  هداف البحث العلمي الجامعي
 3012 2020 3024 تخطيط البحث العلمي
 3073 3072 3072 دوافع البحث العلمي
 2080 2046 2086 د م البحث العلمي

 ون معوقات البحث العلمي التي يواجهها الباح
 في الجامعات

3001 3040 2042 

الطلب  لى البحث العلمي الجامعي من قب  
 القطا ات االقت ادية

2041 2042 2027 

ربط مخرجات البحث العلمي الجامعي مع 
 احتياجات القطا ات االقت ادية

3001 3032 2084 

الدرجة الكلية لدور البحث العلمي الجامعي في 
 التنمية االقت ادية 

3001 3.24 2022 

 
( α ≤ 1014(  نته ال توجتد فتروق ذات داللتة إح تا ية  نتد مستتوى الداللتة )2206يتلح من الجدو  )

فتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتو ين متتن حيتتث دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن 
لمركت  ستنويًاي فتي وجهة ن ر المراك  البح ية الجامعيتةي تعت ى لمتغيتر  تدد األبحتاث المنجت ة متن قبت  ا

مجاالت  هداف البحث العلمي الجامعيي وتخطيط البحث العلميي ودوافع البحث العلميي ود م البحث 
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العلميي والطلب  لى البحث العلمتي الجتامعي متن قبت  القطا تات االقت تاديةي وربتط مخرجتات البحتث 
وى الداللة المحستوبة  لتى العلمي الجامعي مع احتياجات القطا ات االقت اديةي حيث بلغت قيمة مست

 (.10142ي 10807ي 10434ي  10226ي 10300ي 10124التوالي )
 

: نتتتا ج تحليتت  التبتتاين األحتتادي لداللتتتة الفتتروق فتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتو ين متتتن  -2206جتتدو  
حيتث دور البحتث العلمتي الجتتامعي فتي التنميتة االقت تاديةي تعتت ى لمتغيتر  تدد األبحتتاث 

 لمرك  سنويًا.المنج ة من قب  ا
 

مجموع مربعات  مصدر التباين المجال
 االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 هداف البحث العلمي 
 الجامعي

 00012 2 20208 بين المجمو ات
 10666 62 070444 داخ  المجمو ات 10124 20626

  66 210772 المجموع

 يتخطيط البحث العلم
 10418 2 00203 بين المجمو ات

 10414 62 200262 داخ  المجمو ات 10300 00022
  66 220644 المجموع

 دوافع البحث العلمي
 10128 2 10144 بين المجمو ات

 10364 62 060624 داخ  المجمو ات 10226 10182
  66 060440 المجموع

 د م البحث العلمي
 10023 2 10374 بين المجمو ات

 10620 62 080487 داخ  المجمو ات 10434 10647
  66 070146 المجموع

معوقات البحث العلمي 
التي يواجهها الباح ون 

 في الجامعات

 20234 2 60680 بين المجمو ات
 10400 62 200660 داخ  المجمو ات *10102 60382

  66 240202 المجموع
الطلب  لى البحث 

الجامعي من قب  العلمي 
 القطا ات االقت ادية

 10208 2 10636 بين المجمو ات
 10462 62 280243 داخ  المجمو ات 10807 10336

  66 280424 المجموع
ربط مخرجات البحث 
العلمي الجامعي مع 
احتياجات القطا ات 

 االقت ادية

 10266 2 00778 بين المجمو ات

 10300 62 030167 داخ  المجمو ات 10142 30138
 المجموع

060234 66  
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: نتتتا ج تحليتت  التبتتاين األحتتادي لداللتتة الفتتروق فتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتو ين متتن ب-2206جتتدو  
حيتث دور البحتث العلمتي الجتتامعي فتي التنميتة االقت تاديةي تعتت ى لمتغيتر  تدد األبحتتاث 

 المنج ة من قب  المرك  سنويًا.
 

موع مربعات مج مصدر التباين المجال
 االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

الدرجة الكلية لدور البحث 
العلمي الجامعي في 
 التنمية االقت ادية

 10248 2 10403 بين المجمو ات
 10186 62 30007 داخ  المجمو ات *10160 30647

  66 30430 المجموع
 (≥1014وى )*دا  إح ا يا  ند مست

 
( فتتتتي متوستتتتطات إجابتتتتات α ≤ 1014بينمتتتتا توجتتتتد فتتتتروق ذات داللتتتتة إح تتتتا ية  نتتتتد مستتتتتوى الداللتتتتة )

المبحتتتو ين متتتن حيتتتث دور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتادية متتتن وجهتتتة ن تتتر المراكتتت  
  معوقات البحث البح ية الجامعيةي تع ى لمتغير  دد األبحاث المنج ة من قب  المرك  سنويًاي في مجا

العلمي التي يواجهها الباح ون في الجامعاتي والدرجتة الكليتة لتدور البحتث العلمتي الجتامعي فتي التنميتة 
(ي ولتعتتترف 10160ي 10102االقت تتتاديةي حيتتتث بلغتتتت قيمتتتة مستتتتوى الداللتتتة المحستتتوبة  لتتتى التتتتوالي )

( نتتتا ج 23: 6يولتتح الجتتدو  )م تتدر الفتتروقي فقتتد استتتخدم الباحتتث اختبتتار شتتيفيه للمقارنتتة البعديتتةي و 
 المقارنة البعدية.

 
: نتا ج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوستطات مجتا  معوقتات البحتث العلمتي التتي  2306جدو  

يواجهها الباح ون في الجامعاتي والدرجة الكلية لدور البحث العلمي الجامعي في التنميتة 
  ة سنوياً االقت اديةي وفق متغير  دد األبحاث المنج

 
 1أكثر من  1-1 1أقل من  عدد األبحاث المجال

معوقات البحث العلمي التي يواجهها الباح ون في 
 الجامعات

 10613 *10402-  3 ق  من 
3-4   10204* 

    4 ك ر من 

الدرجة الكلية لدور البحث العلمي الجامعي في 
 التنمية االقت ادية

 10070 10042-  3 ق  من 
3-4   10332* 

    4 ك ر من 
 (≥1014*دا  إح ا يا  ند مستوى )
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 (  نه :2306يتلح من الجدو  )
 

 ( 1014توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إح تتتا ية  نتتتد مستتتتوى الداللتتتة ≥ α فتتتي متوستتتطات إجابتتتات )
المبحتتو ين فتتي مجتتا  معوقتتات البحتتث العلمتتي التتتي يواجههتتا البتتاح ون فتتي الجامعتتات بتتين  تتدد 

 (.4-3(ي ول الح  دد األبحاث )4-3(ي و)3سنويًا ) ق  من األبحاث المنج ة 

 ( 1014توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إح تتتا ية  نتتتد مستتتتوى الداللتتتة ≥ α فتتتي متوستتتطات إجابتتتات )
المبحتتو ين فتتي مجتتا  معوقتتات البحتتث العلمتتي التتتي يواجههتتا البتتاح ون فتتي الجامعتتات بتتين  تتدد 

 (.4-3لح  دد األبحاث )(ي ول ا4(ي و) ك ر من 4-3األبحاث المنج ة سنويًا )

 ( 1014توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إح تتتا ية  نتتتد مستتتتوى الداللتتتة ≥ α فتتتي متوستتتطات إجابتتتات )
المبحتتو ين فتتي الدرجتتة الكليتتة لتتدور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية بتتين  تتدد 

 (.4-3(ي ول الح  دد األبحاث )4(ي و) ك ر من 4-3األبحاث المنج ة سنويًا )

 
( إلتتى اهتمتتام المركتت  البح تتي الجتتامعي 4(  لتتى ) ك تتر متتن 4-3الباحتتث تفتتوق  تتدد األبحتتاث ) ويفستتر

بنو يتتة تلتتك البحتتوث وجودتهتتاي ولتتذلك ينتتتج  تتددًا محتتدودًا متتن األبحتتاثي ويعمتت   لتتى ربطهتتا بقلتتايا 
 اجتما ية واقت اديةي مما قد يشير إلى  نها  بحاث منشؤها الواقع.

 
رضـيات دور البحـث العلمـي الجـامعي فـي التنميـة االقتصـادية مـن وجهـة النتائج المتعلقة بف .4.3.4

 نظر مؤسسات سوق العمل:
 

 . النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:3.4.3.4
 

( في متوسطات إجابات المبحو ين α ≤ 1014ال توجد فروق ذات داللة إح ا ية  ند مستوى الداللة )
يتة االقت تادية متن وجهتة ن تر مؤسستات ستوق العمت ي من حيث دور البحث العلمي الجامعي فتي التنم

تعتتت ى لمتغيتتتر تبعيتتتة مؤسستتتة ستتتوق العمتتت . ومتتتن  جتتت  فحتتتص الفرلتتتيةي استتتتخدم الباحتتتث اختبتتتار)ت( 
 ( تبين ذلك: 2606( ونتا ج الجدو  )Independent t-testلمجمو تين مستقلتين)

 
( α ≤ 1014مستتوى الداللتة ) (  نته ال توجتد فتروق ذات داللتة إح تا ية  نتد2606يتلح من الجدو  )

فتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتو ين متتن حيتتث دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن 
وجهتتة ن تتر مؤسستتات ستتوق العمتت ي تعتت ى لمتغيتتر تبعيتتة مؤسستتة ستتوق العمتت ي فتتي مجتتاالت االقتنتتاع 

منهتاي و الرلتا  تن البحتث  بجدوى البحتث العلمتيي و م تادر األبحتاث التتي تتم استتخدامها واالستتفادة
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العلمي الجامعيي ومعوقات االستفادة من البحث العلمي الجامعيي و الدرجة الكلية لدور البحث العلمي 
ي 10266الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتاديةي حيتتث بلغتتت قيمتتة مستتتوى الداللتتة المحستتوبة  لتتى التتتوالي )

 (. 10834ي 10634ي 10662ي 10682
 

( فتي متوستطات α ≤ 1014د فروق ذات داللة إح تا ية  نتد مستتوى الداللتة )توج  لى الجانب االخر
إجابتتتات المبحتتتو ين متتتن حيتتتث دور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتادية متتتن وجهتتتة ن تتتر 
مؤسستتتات ستتتوق العمتتت ي تعتتت ى لمتغيتتتر تبعيتتتة مؤسستتتة ستتتوق العمتتت ي فتتتي مجتتتا   شتتتكا  االستتتتفادة متتتن 

(ي وهتتتذه الفتتتروق هتتتي 10128قيمتتتة مستتتتوى الداللتتتة المحستتتوبة ) مخرجتتتات البحتتتث العلمتتتي حيتتتث بلغتتتت
 ل الح الشركات المساهمة العامة.

 

: نتا ج اختبار )ت( لداللة الفروق في متوسطات إجابات المبحو ين من حيث دور البحث 2606جدو  
 العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي تع ى لمتغير تبعية مؤسسة سوق العم .

 

 المؤسسة
 مجالال

 وزارة 
 (12)ن=

شركة مساهمة عامة  
 )ت( (12)ن=

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 10266 00088 1040 3007 1048 3010 االقتناع بجدوى البحث العلمي

م تتتتتتادر األبحتتتتتتاث التتتتتتتي تتتتتتتم استتتتتتتخدامها 
 10682 10803 1042 2086 1043 2074 واالستفادة منها

  االستتتتتتفادة متتتتتن مخرجتتتتتات البحتتتتتث  شتتتتتكا
 *10128 20241 1048 3034 1044 2027 العلمي

 10662 10843 1088 2044 1081 2071 الرلا  ن البحث العلمي الجامعي
معوقتتتتتات االستتتتتتفادة متتتتتن البحتتتتتث العلمتتتتتتي 

 10634 10876 1048 3034 1048 3068 الجامعي

الدرجة الكلية لدور البحث العلمي الجامعي 
 االقت ادية في التنمية

3003 1032 3004 1033 10332 10834 

 ( 42(ي وبدرجة حرية )≥1014* دا  إح ا يا  ند مستوى )
 

ويفسر الباحث وجود فرق ل الح الشتركات المستاهمة العامتة فتي مجتا   شتكا  االستتفادة متن مخرجتات 
الجامعتتات  و البحتتث العلمتتيي ربمتتا إلتتى قنا تتة بعتتا الشتتركات بتو يتتف نتتتا ج بحتتوث  لميتتة تجريهتتا 

 امكانية االستفادة من نتا ج بحوث خا ة في مجاالت تحسين المنتجات  و تطوير اإلنتاج. 
 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: .1.4.3.4
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( في متوسطات إجابات المبحو ين α ≤ 1014ال توجد فروق ذات داللة إح ا ية  ند مستوى الداللة )
ي فتي التنميتة االقت تادية متن وجهتة ن تر مؤسستات ستوق العمت ي من حيث دور البحث العلمي الجامع

 تع ى لمتغير  دد العاملين.
 

ومتتتن  جتتت  فحتتتص الفرلتتتية تتتتم استتتتخراج المتوستتتطات الحستتتابية تبعتتتا لمتغيتتتر  تتتدد العتتتامليني ومتتتن  تتتم 
( للتعترف  لتى داللتة الفتروق فتي متوستطات One-Way ANOVAاستخدم تحلي  التبتاين األحتادي )

و ين متتن حيتتث دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية تعتت ى لمتغيتتر  تتدد إجابتتات المبحتت
 ( تبين ذلك:2406( و)2406العامليني والجداو  )

 

: المتوسطات الحسابية لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت تادية تعت ى لمتغيتر 2406جدو  
  دد العاملين.

 
 عدد العاملين    

 
 المجال

 10 أقل من
 موظف

 300إلى  10من 
 موظف

إلى  303من 
 موظف 100

 100أكثر من 
 موظف

 المتوسط المتوسط المتوسط المتوسط

 3038 3074 2076 3003 االقتناع بجدوى البحث العلمي
م ادر األبحاث التي تم 
 استخدامها واالستفادة منها

2087 2040 2080 2023 

 شكا  االستفادة من مخرجات 
 البحث العلمي

3031 2027 3000 3023 

الرلا  ن البحث العلمي 
 الجامعي

2042 2061 2040 3016 

معوقات االستفادة من البحث 
 العلمي الجامعي

3034 2071 3067 3044 

الدرجة الكلية لدور البحث العلمي 
 الجامعي في التنمية االقت ادية

3006 2084 3012 3032 

 
( α ≤ 1014ق ذات داللتة إح تا ية  نتد مستتوى الداللتة )(  نه ال توجتد فترو 2466يتلح من الجدو  )

فتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتو ين متتن حيتتث دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن 
وجهة ن ر مؤسسات سوق العم ي تع ى لمتغير  دد العامليني في مجتاالت م تادر األبحتاث التتي تتم 

ستتتفادة متتن مخرجتتات البحتتث العلمتتيي و الرلتتا  تتن البحتتتث استتتخدامها واالستتتفادة منهتتاي و  شتتكا  اال
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العلمتتي الجتتامعيي ومعوقتتات االستتتفادة متتن البحتتث العلمتتي الجتتامعيي حيتتث بلغتتت قيمتتة مستتتوى الداللتتة 
 (.10144ي 10060ي 10836ي 10624المحسوبة  لى التوالي )

 
ات المبحتو ين متن حيتث : نتا ج تحلي  التباين األحادي لداللتة الفتروق فتي متوستطات إجابت2406جدو  

 دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي تع ى لمتغير  دد العاملين.
 

 مصدر التباين المجال
مجموع مربعات 

 االنحراف
درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

االقتناع بجدوى البحث 
 العلمي

 10217 3 20823 بين المجمو ات
20230 1.1.0

* 
 10301 41 070471 داخ  المجمو ات

  43 200312 المجموع
م ادر األبحاث التي 

تم استخدامها 
 واالستفادة منها

 10224 3 10778 بين المجمو ات
 10344 41 200281 داخ  المجمو ات 10624 10718

  43 220748 المجموع
 شكا  االستفادة من 

مخرجات البحث 
 العلمي

 10218 3 10422 لمجمو اتبين ا
 10674 41 220177 داخ  المجمو ات 10836 10627

  43 220801 المجموع

الرلا  ن البحث 
 العلمي الجامعي

 10220 3 20283 بين المجمو ات
 10426 41 300660 داخ  المجمو ات 10060 00720

  43 360604 المجموع

معوقات االستفادة من 
 الجامعيالبحث العلمي 

 10712 3 20628 بين المجمو ات
 10312 41 070004 داخ  المجمو ات 10144 20471

  43 210466 المجموع
الدرجة الكلية لدور 

البحث العلمي الجامعي 
 في التنمية االقت ادية

 10647 3 00383 بين المجمو ات
 10000 41 40488 داخ  المجمو ات *10101 60006

  43 7.141 المجموع
 (≥1014*دا  إح ا يا  ند مستوى )

 
( فتتتتي متوستتتتطات إجابتتتتات α ≤ 1014بينمتتتتا توجتتتتد فتتتتروق ذات داللتتتتة إح تتتتا ية  نتتتتد مستتتتتوى الداللتتتتة )

المبحتتو ين متتن حيتتث دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر مؤسستتات 
قتنتتاع بجتتدوى البحتتث العلمتتيي والدرجتتة الكليتتة ستتوق العمتت ي تعتت ى لمتغيتتر  تتدد العتتامليني فتتي مجتتا  اال

لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي حيتث بلغتت قيمتة مستتوى الداللتة المحستوبة  لتى 
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(ي ولتعتتتترف م تتتتدر الفتتتتروقي فقتتتتد استتتتتخدم الباحتتتتث اختبتتتتار شتتتتيفيه للمقارنتتتتة 10101ي 10160التتتتتوالي )
 رنة البعدية.( نتا ج المقا28. 6البعديةي ويولح الجدو  )

 
: نتتتتا ج اختبتتتار شتتتيفيه للمقارنتتتة البعديتتتة بتتتين متوستتتطات مجتتتا  االقتنتتتاع بجتتتدوى البحتتتث  2806جتتتدو  

العلميي والدرجة الكلية لتدور البحتث العلمتي الجتامعي فتي التنميتة االقت تاديةي وفتق  تدد 
 العاملين في مؤسسات سوق العم 

 

 10أقل من  عدد العاملين المجال
 موظف

إلى  10من 
 موظف 300

إلى  303من 
 موظف 100

أكثر من 
 موظف 100

االقتناع بجدوى 
 البحث العلمي

 10232- 10281 10224  مو ف 41 ق  من 
 10143- 10124-   مو ف 011إلى  41من 

 *10412-    مو ف 311إلى  010من 

     مو ف 311 ك ر من 
الدرجة الكلية لدور 
البحث العلمي 

الجامعي في التنمية 
 قت اديةاال

 10071- 10168 *10370  مو ف 41 ق  من 
 *10440- 10334-   مو ف 011إلى  41من 
 *10227-    مو ف 311إلى  010من 

     مو ف 311 ك ر من 
 (≥1014*دا  إح ا يا  ند مستوى )

 
 (  نه :2806يتلح من الجدو  )

 
 ( 1014توجتتتتد فتتتتروق ذات داللتتتتة إح تتتتا ية  نتتتتد مستتتتتوى الداللتتتتة ≥ α فتتتتي متوستتتتطات إجابتتتتات )

 311إلتتى  010المبحتتو ين فتتي مجتتا  االقتنتتاع بجتتدوى البحتتث العلمتتيي بتتين  تتدد العتتاملين )متتن 
 مو ف(. 311مو في ول الح  دد العاملين ) ك ر من  311مو ف( و ك ر من 

 ( 1014توجتتتتد فتتتتروق ذات داللتتتتة إح تتتتا ية  نتتتتد مستتتتتوى الداللتتتتة ≥ α فتتتتي متوستتتتطات إجابتتتتات )
درجتتتة الكليتتتة لتتتدور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتاديةي بتتتين  تتتدد المبحتتتو ين فتتتي ال

 41مو تتف(ي ول تتالح  تتدد العتتاملين )متتن  011إلتتى  41مو تتف( و)متتن  41العتتاملين ) قتت  متتن 
 مو ف(ي 011إلى 

 ( 1014توجتتتتد فتتتتروق ذات داللتتتتة إح تتتتا ية  نتتتتد مستتتتتوى الداللتتتتة ≥ α فتتتتي متوستتتتطات إجابتتتتات )
لكليتتتة لتتتدور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتاديةي بتتتين  تتتدد المبحتتتو ين فتتتي الدرجتتتة ا

 مو ف(ي ول الح  دد العاملين ) ك ر  311مو ف(ي و) ك ر من  011إلى  41العاملين )من 

 مو ف(. 311من 
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 ( 1014توجتتتتد فتتتتروق ذات داللتتتتة إح تتتتا ية  نتتتتد مستتتتتوى الداللتتتتة ≥ α فتتتتي متوستتتتطات إجابتتتتات )
ة لتتتدور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة االقت تتتاديةي بتتتين  تتتدد المبحتتتو ين فتتتي الدرجتتتة الكليتتت

مو ف(ي ول الح  دد العتاملين ) ك تر  311مو ف(ي و) ك ر من  311إلى  010العاملين )من 
 مو ف(. 311من 

 
 امتت ي ربمتتا إلتتى ك تترة وحتتدات و قستتام  311ويفستتر الباحتتث تفتتوق المؤسستتات التتتي يعمتت  بهتتا  ك تتر متتن 

حجم العاملين بهاي ووفقًا لذلك فقد تحتاج إلى آليات  لمية فتي التخطتيط والتن تيم  تلك المؤسسات بكبر
 والترتيب واإلنتاج.

 
 . النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:1.4.3.4

 
( في متوسطات إجابات المبحو ين α ≤ 1014ال توجد فروق ذات داللة إح ا ية  ند مستوى الداللة )

جامعي فتي التنميتة االقت تادية متن وجهتة ن تر مؤسستات ستوق العمت ي من حيث دور البحث العلمي ال
ومتتن  جتتت  فحتتص الفرلتتيةي استتتتخدم الباحتتث اختبتتتار)ت(  تعتت ى لمتغيتتر تتتتوفر قستتم للبحتتث والتطتتتوير.

 ( تبين ذلك: 2706( ونتا ج الجدو  )Independent t-testلمجمو تين مستقلتين)
 

فتتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتتو ين متتن حيتتتث دور : نتتتا ج اختبتتتار )ت( لداللتتة الفتتروق  -2706جتتدو  
البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعي فتتتتي التنميتتتتة االقت تتتتاديةي تعتتتت ى لمتغيتتتتر تتتتتوفر قستتتتم للبحتتتتث 

 والتطوير.
 

 توفر قسم للبحث               
 والتطوير                       
 المجال

 )ت( (12)ن= ال (12)ن= نعم
 المحسوبة

مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

 *101110 40434 1068 2084 1062 3066 االقتناع بجدوى البحث العلمي
م ادر األبحاث التي تم 
 استخدامها واالستفادة منها

2020 1046 2044 1046 00703 10184 

 شكا  االستفادة من مخرجات 
 البحث العلمي

3033 1046 3014 1082 00444 10023 

 *10108 20666 1042 2062 1082 2022 مي الجامعيالرلا  ن البحث العل
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: نتتتا ج اختبتتار )ت( لداللتتة الفتتروق فتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتو ين متتن حيتتث دور ب-2706جتتدو  
البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعي فتتتتي التنميتتتتة االقت تتتتاديةي تعتتتت ى لمتغيتتتتر تتتتتوفر قستتتتم للبحتتتتث 

 والتطوير.
 

 توفر قسم للبحث               
 والتطوير                       
 المجال

 )ت( (12)ن= ال (12)ن= نعم
 المحسوبة

مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

معوقات االستفادة من البحث 
 العلمي الجامعي

3043 1048 3028 1044 00728 10183 

الدرجة الكلية لدور البحث العلمي 
 الجامعي في التنمية االقت ادية

3032 1027 2028 1036 60414 101110* 

 ( 42(ي وبدرجة حرية )≥1014* دا  إح ا يا  ند مستوى )
 

( α ≤ 1014(  نته ال توجتد فتروق ذات داللتة إح تا ية  نتد مستتوى الداللتة )2706يتلح من الجدو  )
فتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتو ين متتن حيتتث دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن 

ر مؤسستتات ستتوق العمتت ي تعتت ى لمتغيتتر تتتوفر قستتم للبحتتث والتطتتويري فتتي مجتتاالت م تتادر وجهتتة ن تت
األبحاث التي تم استخدامها واالستفادة منهاي و شكا  االستفادة من مخرجات البحتث العلمتيي ومعوقتات 
االستتتتتفادة متتتتن البحتتتتث العلمتتتتي الجتتتتامعيي حيتتتتث بلغتتتتت قيمتتتتة مستتتتتوى الداللتتتتة المحستتتتوبة  لتتتتى التتتتتوالي 

( α ≤ 1014(. بينما توجد فروق ذات داللة إح ا ية  ند مستتوى الداللتة )10183ي 10023 ي10184)
فتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتو ين متتن حيتتث دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن 
وجهتتة ن تتر مؤسستتات ستتوق العمتت ي تعتت ى لمتغيتتر تتتوفر قستتم للبحتتث والتطتتويري فتتي مجتتاالت االقتنتتاع 

حتتث العلمتتيي والرلتتا  تتن البحتتث العلمتتي الجتتامعيي والدرجتتة الكليتتة لتتدور البحتتث العلمتتي فتتي بجتتدوى الب
ي 10108ي 101110التنميتتتة االقت تتتاديةي حيتتتث بلغتتتت قيمتتتة مستتتتوى الداللتتتة المحستتتوبة  لتتتى التتتتوالي )

ويفستر الباحتث  (ي وهذه الفروق هي ل الح المؤسسات التي يتوفر بهتا قستم للبحتث والتطتوير.101110
فروق ل الح المؤسسات التي يتوفر بها قسم للبحث والتطويري إلى الو ي بأهمية البحتث العلمتي وجود 

وخطواتته وفا دتتهي وحتتتى فتي حالتة  تتدم تو يفته واالستتتفادة منتهي إال  ن تلتك المؤسستتات تعتمتده كمتتنهج 
 في إجراء الدراسات.

 
 . النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:4.4.3.4

 
 ( في متوسطات إجابات α ≤ 1014داللة إح ا ية  ند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات



 

 28 

المبحتتو ين متتن حيتتث دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر مؤسستتات 
ومتتتن  جتت  فحتتص الفرلتتتيةي استتتخدم الباحتتث اختبتتتار)ت(  ستتوق العمتت ي تعتت ى لمتغيتتتر طبيعتتة العمتت .

 ( تبين ذلك: 2206( ونتا ج الجدو  )Independent t-testلمجمو تين مستقلتين)
 

: نتا ج اختبار )ت( لداللة الفروق في متوسطات إجابات المبحو ين من حيث دور البحث 2206جدو  
 العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي تع ى لمتغير طبيعة العم .

 
 طبيعة العمل                 

 
 المجال

 إنتاج سلع
 (33)ن=

 ماتإنتاج خد
 )ت( (11)ن=

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 10208 00268 1044 3018 1044 3030 االقتناع بجدوى البحث العلمي

م ادر األبحاث التي تم استخدامها 
 واالستفادة منها

2077 1086 2084 1047 10411 10440 

 شكا  االستفادة من مخرجات البحث 
 يالعلم

3064 1070 3004 1044 00340 10070 

 10777 10060 1083 2080 1073 2086 الرلا  ن البحث العلمي الجامعي
معوقات االستفادة من البحث العلمي 

 الجامعي
3028 1042 3063 1044 10761 10616 

الدرجة الكلية لدور البحث العلمي 
 الجامعي في التنمية االقت ادية

3021 1033 3006 1038 1.424 10412 

 ( 42(ي وبدرجة حرية )≥1014* دا  إح ا يا  ند مستوى )
 

( α ≤ 1014(  نته ال توجتد فتروق ذات داللتة إح تا ية  نتد مستتوى الداللتة )2206يتلح من الجدو  )
فتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتو ين متتن حيتتث دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن 

لعمتت ي تعتت ى لمتغيتتر طبيعتتة العمتت ي فتتي مجتتاالت االقتنتتاع بجتتدوى البحتتث وجهتتة ن تتر مؤسستتات ستتوق ا
العلميي وم ادر األبحاث التي تم استخدامها واالستفادة منهاي و شكا  االستتفادة متن مخرجتات البحتث 
العلميي والرلا  ن البحث العلمي الجامعي ومعوقات االستفادة من البحتث العلمتي الجتامعيي والدرجتة 

لبحث العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي حيث بلغت قيمة مستتوى الداللتة المحستوبة الكلية لدور ا
 (. 10412ي 10616ي 10777ي 10070ي 10440ي 10208 لى التوالي )

 
ويفسر الباحث  دم وجود فروق تبع ى لطبيعة العم ي إلى تدني االستفادة من نتتا ج البحتث العلمتي فتي 

 حتى تحسين الخدمات المقدمة.مجا  اإلنتاج  و الت نيع  و 
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 . النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة:1.4.3.4
 

( في متوسطات إجابات المبحو ين α ≤ 1014ال توجد فروق ذات داللة إح ا ية  ند مستوى الداللة )
من حيث دور البحث العلمي الجامعي فتي التنميتة االقت تادية متن وجهتة ن تر مؤسستات ستوق العمت ي 

ومتتتتتن  جتتتت  فحتتتتتص الفرلتتتتتيةي استتتتتتخدم الباحتتتتتث اختبتتتتتار)ت(  تتتتتتاري  إنشتتتتتاء المؤسستتتتتة.تعتتتت ى لمتغيتتتتتر 
 ( تبين ذلك: 3106( ونتا ج الجدو  )Independent t-testلمجمو تين مستقلتين)

 
: نتا ج اختبار )ت( لداللة الفروق في متوسطات إجابات المبحو ين من حيث دور البحث 3106جدو  

  اديةي تع ى لمتغير تاري  إنشاء المؤسسة.العلمي الجامعي في التنمية االقت
 

 تاريخ إنشاء المؤسسة         
 

 المجال

 3224قبل عام 
 (31)ن=

 3224بعد عام 
 )ت( (41)ن=

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 *10101 20446 1042 3011 1066 3060 االقتناع بجدوى البحث العلمي

حاث التي تم استخدامها م ادر األب
 واالستفادة منها

2027 1048 2081 1041 00420 10124 

 شكا  االستفادة من مخرجات البحث 
 العلمي

3004 1048 3022 1083 10383 10801 

 10841 10318 1084 2081 1086 2084 الرلا  ن البحث العلمي الجامعي
معوقات االستفادة من البحث العلمي 

 الجامعي
3030 1061 3066 1043 10823 10630 

الدرجة الكلية لدور البحث العلمي 
 الجامعي في التنمية االقت ادية

3002 1024 3003 1032 10413 10426 

 ( 42(ي وبدرجة حرية )≥1014* دا  إح ا يا  ند مستوى )
 

( α ≤ 1014(  نته ال توجتد فتروق ذات داللتة إح تا ية  نتد مستتوى الداللتة )3106يتلح من الجدو  )
فتتي متوستتطات إجابتتات المبحتتو ين متتن حيتتث دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن 
وجهة ن ر مؤسسات سوق العم ي تع ى لمتغير تاري  إنشاء المؤسسةي فتي مجتاالت م تادر األبحتاث 

البحتث  التي تم استخدامها واالستفادة منهاي و شكا  االستفادة من مخرجات البحث العلميي والرلا  ن
العلمي الجامعي ومعوقتات االستتفادة متن البحتث العلمتي الجتامعيي والدرجتة الكليتة لتدور البحتث العلمتي 

ي 10124الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتاديةي حيتتث بلغتتت قيمتتة مستتتوى الداللتتة المحستتوبة  لتتى التتتوالي )
وى الداللتتتتة (ي بينمتتتتا توجتتتتد فتتتتروق ذات داللتتتتة إح تتتتا ية  نتتتتد مستتتتت10426ي 10630ي 10841ي 10801
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(1014≥ α فتتتي متوستتتطات إجابتتتات المبحتتتو ين متتتن حيتتتث دور البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي فتتتي التنميتتتة )
االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر مؤسستتات ستتوق العمتت ي تعتت ى لمتغيتتر تتتاري  إنشتتاء المؤسستتةي فتتي مجتتا  

 .0226االقتناع بجدوى البحث العلميي ول الح المؤسسات التي  بنشأت قب   ام 
 

إلتتتى كتتتون  غلبهتتتا شتتتركات وقطا تتتات  0226حتتتث تفتتتوق المؤسستتتات التتتتي  بنشتتتأت قبتتت   تتتام ويفستتتر البا
إنتاجيةي وهي تدرك  ن تو يف البحث العلمي يفيدها في تحسين منتجاتهاي وبالتالي قد يسهم في إيجاد 

 مردود مادي  فل  لتلك الشركات والقطا ات اإلنتاجية.
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 الفصل الخامس
_____________________________________________________ 

 استنتاجات الدراسة وتوصياتها
 

هتتدفت هتتذه الدراستتة إلتتى قيتتاس دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن وجهتتة ن تتر 
المراكتت  البح يتتة الجامعيتتة ومؤسستتات ستتوق العمتت  فتتي اللتتفة الغربيتتةي إلتتافة إلتتى تحديتتد   تتر كتت  متتن 

بع لهتا المركت  البح تيي ومجتا  األبحتاث العلميتة التتي يقتوم بهتا المركت ي و تدد متغيرات الجامعة التي يت
األبحاث المنج ة سنويًا من المرك  وذلك بالنسبة للمراك  البح يتة الجامعيتةي وتحديتد   تر متغيترات تبعيتة 
مؤسسة سوق العم ي و دد العاملين في المؤسسةي وتوفر قستم للبحتث والتطتوير فتي المؤسستةي وطبيعتة 

لعمتتت ي وتتتتاري  إنشتتتاء المؤسستتتةي وذلتتتك بالنستتتبة لمؤسستتتات ستتتوق العمتتت ي وبعتتتد  مليتتتة جمتتتع البيانتتتات ا
(ي وفتي لتوء متا  تتت SPSS ولجت إح ا يا باستخدام برنامج الر مة اإلح ا ية للعلتوم االجتما يتة)

الدراستة به الدراسة من نتا جي فيورد الباحتث استتنتاجات الدراستةي والتو تيات المقترحتة فتي لتوء نتتا ج 
 واستنتاجاتها.

 
 استنتاجات الدراسة 3.1
 

 خرجت الدراسة باالستنتاجات اآلتية :
 

  المردود التطبيقي للبحث العلمي الجامعي في التنمية االقت ادية في اللتفة الغربيتة لت ي  وال
يرقى الى مستوياته المطلوبة مقارنة مع الدو  المتقدمتة التتي  دركتت  هميتة البحتث العلمتي فتي 

 اث التغيير.احد
  تقت تتتر البحتتتوث الجامعيتتتة  لتتتى إنتتتتاج نتتتتا ج ن ريتتتة ال ترتقتتتي إلتتتى مستتتتوى التو يتتتف العملتتتي

 و يادة القدرات االنتاجية للوحدات االقت ادية.
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  ال يوجد تقريبًا إنفاق  لتى البحتث العلمتي وتمويلته ستواء فتي الجامعتات  و متن مؤسستات ستوق
 العم .

  الجتامعيي ولتدى كافتة األطتراف )الجامعتاتي ومؤسستات ال تتوفر خطط لتفعيت  البحتث العلمتي
 سوق العم (

  غيتتاب التنستتتيق والشتتراكة بتتتين الجامعتتات ومؤسستتتات ستتوق العمتتت  فتتي مجتتتا  البحتتوث العلميتتتة
 وتطبيقها.

 .يواجه الباح ون معوقات إلجراء بحو همي  همها قلة م ادر تموي  البحوث 

 تتعلق بالترقيةي وهناك قلتة متن األبحتاث  تتم غالبية البحوث الجامعيةي لتحقيق  هداف شخ ية
 التي تتم في إطار التنمية االقت ادية.

 . جراءات مؤسسات سوق العم  ال تتناسب  ساليب البحث العلمي الجامعي مع  م  وا 

  ال يوجد طلب تقريبًا  لتى البحتث العلمتي الجتامعي لتدى مؤسستات ستوق العمت  للتعف آليتات
 ث والمستفيدين منها.التوا   بين الم ودين لهذه االبحا

  هنتتاك حالتتة متتن  تتدم الرلتتا  تتن مخرجتتات البحتتث العلمتتي الجتتامعي لتتدى البتتاح ين متتن جهتتة
 ولدى الجهات المستفديدة من البحث العلمي من جهة  خرى.

  تتتتتوفر درجتتتة متتتن التتتو ي بأهميتتتة البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي وجتتتدواه لكنهتتتا ال ت تتت  التتتى درجتتتة
 القنا ة لدى القطا ات االنتاجية.

 وجد اتفاق واسع بين المبحو ين إلى حد ما  ن واقع البحث العلمي الجامعي وان هنالك فجتوة ي
 بين الواقع وما هو مطلوب من البحث العلمي كونه  فل  انواع االست مارات.

  تنطتتوي مؤسستتات ستتوق العمتت   لتتى نفستتهاي با تقتتاد  نهتتا قتتادرة  لتتى حتت  مشتتكالتها وتحستتين
 ي.خدماتها بمع    ن البحث العلم

 

 توصيات الدراسة 1.1
 

 في لوء ما  تت به الدراسة من نتا ج واستنتاجاتي فإن الباحث يو ي بما يلي :
 

 : واًل : تو يات تتعلق بالجامعات  
 

o  لرورة وجود  هداف مشتركة للبحث العلمي الجامعيي من قب  الجامعات ومؤسسات سوق
 العم ي ومن هنا وجب وجود تنسيق بينهما.

o اد خطتتتط للبحتتتث العلمتتتي الجتتتامعيي ولتتترورة استتتتناد تلتتتك الخطتتتط  لتتتى العمتتت   لتتتى إيجتتت
 المشكالت االقت ادية واالجتما ية.
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o  تشتتجيع البتتاح ين  لتتى إجتتراء البحتتثي ود مهتتم ماديتتًا ومعنويتتًاي شتتريطة  ن تكتتون نتتتا ج تلتتك
 البحوث قابلة للتطبيق  لى المستوى االقت ادي.

o كتي تح ت  المراكت  البح يتة الجامعيتة  لتى  لرورة توفير مي انية مستقلة للبحتوث العلميتةي
 استقاللية في بحو ها ودراساتها.

 

 :  انيًا : تو يات تتعلق بمؤسسات سوق العم  
 

o  نشتتر  قافتتة البحتتث العلمتتي الجتتامعي بتتين  واستتط مؤسستتات ستتوق العمتت ي وترويجهتتاو إلقنتتاع
 مؤسسات سوق العم  بجدوى البحث العلمي.

o مع الجامعات. لرورة إنشاء لجان  لمية تنسيقية 

 
 : ال ًا : تو يات تتعلق بالحكومة  

 

o  نشر  قافة البحث العلمي من خال  اإل المي وفي المؤسسات الحكوميةي كتي يتتم االستتفادة
 منه  لى مدار واسع.

o .د م البحث العلمي في المؤسسات الحكوميةي وا تباره نهجًا لإل الح والتطوير 
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 المراجع
 

 المراجع العربية
 

  (: التعلتتتتيم العتتتالي فتتتتي بريطانيتتتتا. مكتتتتتب التربيتتتة العربتتتتي لتتتتدو  الخلتتتتيج. 2111ع. ) بتتتو  متتتتةي
 الرياا.

 ( . االقت اد والتنميةي دار كيواني دمشق. 2101انجهامي ب :) 
 ( .2114بشورةي هت.ي وجبترةي ر :) .مخرجتات البحتث العلمتي والتطتوير التقتاني ومؤشترات األداء

 .2114 يار  24-26. دمشق التقاني لبحث العلمي والتطويرلالمؤتمر الوطني 
 ( .التعليم العالي في الوطن العربيي واقعه واإلجراءات الال مة لتطويرهي مجلة 2114بنودي ع :)

 .22التعليم الهندسي. العدد 
 العلمي واالجتما ية للبحث واإلدارية االقت ادية المبعوقات (:0224ل. ) وحمادي ع. هانيي بني 

 .العربي المستقب  األردنيةي الجامعات من الةلح قياسية و فية .دراسة
 ( .معوقتتتتات البحتتتتث العلمتتتتي فتتتتي العلتتتتوم اإلداريتتتتة. بحتتتتث ميتتتتداني  لتتتتى 2114البتتتتوارديي ف :)

مركت  البحتوثي معهتد اإلدارة العامتةي الريتااي المملكتة   لاء هي ة التدريس في الجامعات السعودية. 
 .العربية السعودية

 ( .التنمية 2117البياتيي ف :).االقت ادية سياسيًا في الوطن العربيي دار ايلهي  مان 
 ( .التنمية االقت اديةي دار  يلهي  مان. 2101البياتيي ف :) 
 ( .منهجية و ساليب البحث العلمتي وتحليت  البيانتات باستتخدام 2112البياتيي م :)SPSS ي دار

 الحامدي األردن.
 ( .واقتتع البحتتث التربتتوي ومعوقاتتته فتت0223البيلتتيي م :) ي دولتتة اإلمتتارات العربيتتة المتحتتدة. مجلتتة

 .041-020(ي ص ص 2)7كلية التربيةي جامعة اإلماراتي 
 ( .  دور المؤسستتتات الوستتتتيطة الدا متتتة. المتتتؤتمر التتتتوطني2114تركمتتتانيي :) لبحتتتث العلمتتتتي ل

 .2114 يار  24-26. دمشق والتطوير التقاني
 ( هداف التنمية لأللفية2113تقرير التنمية البشرية  :) .تعاهد بتين األمتم إلنهتاء الفاقتة البشترية .

 برنامج األمم المتحدة اإلنما ي.
 ( .الدولة والتنمية في م ري مكتبة التنمية ي القاهرة. 2111توفيقي ح :) 

 ( .العالقتة بتين التقنيتة والتتدريس والبحتث العلمتي وفعاليتة استتخدامه. 2112حاج من توري ع :)
 دار النهلة العربيةي القاهرة.
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 (.   متتتتتة البحتتتتتث العلمتتتتتي والتنميتتتتتة. مركتتتتت   ستتتتتبار للدراستتتتتات والبحتتتتتوث 2102ر يي ف. )الحتتتتتا
 واإل المي الريااي السعودية.

 ( .  2101الحسني:) دار الناشر. القاهرة.تخطيط الن م البي ية لتحقيق التنمية المستدامة . 
 ( .  البحتث2100حستيني :) إلتى  وتحتديات. ورقتة  مت  مقدمتة معوقتات فلستطين. فتي العلمتي

 مؤتمر الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنيةي نابلس.
 ( .مستتتوى تمويتت  البحتتث العلمتتي فتتي الجامعتتات الفلستتطينية ودوره فتتي جتتودة 2101حلتتسي د :)

دور التعلتيم العتالي فتي التنميتة الشتاملة المنعقتد فتي   –اإلنتاج العلمي. المؤتمر التربتوي ال التث 
 .2101نوفمبر  02-07الفترة من -يةكلية الترب –جامعة األ هر بغ ة 

 ( .  البحث العلمي.  الم الكتب الحديث. إربد. األردن.2112الخطيبي :) 
 ( .الحكم الراشد والتنمية االقت ادية في الج ا ر. الج ا ر.2112دباغيي س :) 

 ( .التنميتتة البشتترية والنمتتو االقت تتادي فتتي  قطتتار مختلفتتة متتع إشتتارة خا تتة 2110الد متتةي إ :)
 دن. رسالة دكتوراهي جامعة المو  ي المو  .لألر 

 ( .  التنميتتتتة البشتتتترية اإلنستتتتانية بتتتتين الن ريتتتتة والواقتتتتع. دار المنتتتتاهج للنشتتتتر 2112الد متتتتةي :)
 والتو يعي  ماني  األردن. 

 ( .هجتترة الكفتتاءات2117التتدليميي ن :) األستتباب والمشتتاك  والحلتتو . الحتتوار  العلميتتة العراقيتتة
 (.2117المتمدن. كانون  و  )

 ( .منهجيتتتتة البحتتتتث العلمتتتتي فتتتتي المحاستتتتبة واإلدارة. المكتتتتتب الجتتتتامعي 2117التتتتدهراويي ك :)
 الحديث. اإلسكندريةي م ر.

 ( .  بمشتتكالت 0224 ايتتدي )(: ارتبتتاط البحتتث العلمتتي فتتي كليتتات التربيتتة )جامعتتة جنتتوب التتوادي
تعلتتتيم الجتتتتامعي المجتمتتتع. بحتتتث مقتتتدم إلتتتى المتتتؤتمر القتتتومي الستتتنوي ال التتتث لمركتتت  تطتتتوير ال

 )جامعة  ين شمس(. 
 ( .  تقرير التنمية اإلنسانية العربية 2113 حالني :)مرك  دراسات الوحدة العربية.2113 . 
 ( .واقتتتع البحتتتث العلمتتتي فتتتي الجامعتتتات. دراستتتة التجاهتتتات:   لتتتاء هي تتتة 0228الستتتالمي س :)

بتن ستعود اإلستالمية.  التدريس بجامعة اإلمام محمد بن ستعود اإلستالمية. جامعتة اإلمتام محمتد
 الرياا. السعودية.

 ( فتتتتي2110ستتتعيدي ع. و بتتتتدهي م )(: معوقتتتتات ومشتتتتاك  البحتتتث العلمتتتتي )اإلداريتتتتة والبي يتتتتة 

مجلتتة  الجامعتتات اليمنيتتة متتن وجهتتة ن تتر  لتتو هي تتة التتتدريس. حالتتة تطبيقيتتة جامعتتة  تتدني
 (.7جامعة  دن للعلوم االجتما ية واإلنسانية. العدد )

 ( 2110سعيدي ف:)  البحث العلمي والتقني في دو  مجلتس التعتاون الخليجتي. مجلتس التعتاون
 لدو  الخليج العربية.
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 ( .كتابة البحث العلمي.  ياغة جديدة. مكتبة الرشد. السعودية.2112سليماني ع :) 
 ( .2118الشهواني ن :) اتجاهات النمو االقت ادي و التقدم التكنولوجي إقليميا و دوليًاي جامعة

 المو  .المو  ي 
 ( .فعالية المن ومة الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار. المتؤتمر التوطني 2114ال فديي ب :)

 .2114 يار  24-26. دمشق لبحث العلمي والتطوير التقانيل
 ( .ساسيات البحث العلمي. دار المسيرة.  ماني األردن.2118اللامني م  :) 
 ( .التربية البي ية. المؤسسة2101الطا يي إ :) .الحدي ة للكتابي بيروت 
 ( .البحتتتث العلمتتتي لتتتدى   لتتتاء هي تتتة التتتتدريس فتتتي الجامعتتتة0224طنتتتاشي س :)  .األردنيتتتة

 .78-63(ي6ي)00األهداف والحواف  والرلا والمشكالتي  بحاث اليرموكي
 ( .التنمية االجتما ية في إطار مهنة الخدمتة االجتما يتة. دار الوفتاء 2118 بد اللطيفي ر :)

 ا ة والنشري اإلسكندريةي م ر. لدنيا الطب

 ( التطتورات المنهجيتة2112 بتد المعطتيي ع. وآخترون :) النيت  العلمتي. مكتبتة البحتث و مليتة 

 سوريا..والفرات
 ( .متتن قلتتايا التعلتتيم والتنميتتة. مجلتتة مستتتقب  التربيتتة العربتتي. العتتدد 0224 بتتد الموجتتودي م :)

 األو ي المجلد األو .
 ( .طرق 2101العبيديي م :).البحث العلمي. مرك  ديبونو للطبا ة والنشر.  ماني األردن 
 ( .واقتتتتع مراكتتتت  البحتتتتوث ومقترحتتتتات تطويرهتتتتا فتتتتي كليتتتتات 2101العرينتتتتيي ع. والعتيبتتتتي ف :)

-30. ص ص 28المعلمتتتين بالجامعتتتات الستتتعودية. المجلتتتة الدوليتتتة لألبحتتتاث التربويتتتة. العتتتدد 
48. 

 ( .التنميتتتة االقت تتتادية وال2114العطتتتاري ع .) بشتتترية. سلستتتلة العلتتتوم االجتما يتتتةي دار العلتتتوم
 العربيةي بيروت. 

 ( .دراسات في االقت اد والتنمية. دار طيبةي القاهرة. 2113 المي س :) 

 ( البنتتتتى التحتيتتتتة العلميتتتتة والتقانيتتتتة وتقانتتتتة المعلومتتتتات وشتتتتبكاتها. 2114العتتتتواي م و نبتتتتري م :)
 .2114 يار  24-26دمشق  .لبحث العلمي والتطوير التقانيلالمؤتمر الوطني 

 ( آ ار التخلف في البحث العلمي. التحتديات السياستية واالقت تادية الهجترة 2101 يسىي ب :)
 ون يف العقو  العربية واإلسالمية. دار الكتاب الحديثي القاهرة.

 ( .بعتتاد التنميتتة االجتما يتتة فتتي لتتوء التجربتتة األردنيتتة. دار يافتتا العلميتتة 2101الغرايبتةي ف  :)
 نشر والتو يعي  ماني األردن.لل

 ( .اإلنفاق  لى البحث العلمي الجامعي الواقع والمأمو . ورقة  مت  مقدمتة 2114القحطانيي م :)
 لطرق تفعي  و يقة اآلراء لألمير  بد اهلل آ  سعود جامعة الملك  بد الع ي .
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 ( .البحث العلمي واستخدام م ادر المعلومات. دار اليا ور 2117قنديلجيي ع :)يي  مان. 
 ( .مشتكالت البحتث التربتوي والنفستي0224كما ي ع. و حمدي ش :)  فتي التوطن العربتي. دراستة

تحليلية مع التركي   لى حالة مرك  البحوث التربوية بجامعة قطر. حولية كلية التربيةي جامعتة 
 .021 – 062(ي 02قطري )

 مجلتة تطتوره. عربيتة ووستا  ال بالجامعتات التربيتة كليتات فتي العلمتي البحتث :(2001) . كنعتاني 

 . مان ي 38 العدد العربيةي الجامعات اتحاد
 ( .قلايا التموي  واإلنفاق في البحث العلمي والتطوير ومؤسستاته 2114كولوي  . وسكري ج :)

. لبحتتث العلمتتي والتطتتوير التقتتانيلومتطلبتتات ابتكتتار م تتادر تمويتت  جديتتدة. المتتؤتمر التتوطني 
 .2114 يار  24-26دمشق 

 القدرة تع ي  في والتطوير البحث (: دور2117 بحاث السياسات االقت ادية الفلسطيني ) معهد 

 .دية الفلسطينيي رام اهللالفلسطيني.  بحاث السياسات االقت ا الخاص للقطاع التنافسية
 ( .دور2100منتا يي ر :) القتادة ن تر وجهتة متن العلمتي البحتث تنميتة فتي األردنيتة الجامعتة 

-0142(ي ص ص 6)24ا. مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلتوم اإلنستانية(. فيه األكاديميين
0176. 

 ( 2112المن مة العربية للتنميتة اإلداريتة :).متؤتمر دراستة الجتدوى االقت تادية للمتوارد البشترية 

 القيادة اإلبدا ية في    الن اهة والشفافية. بيروت.
 ( .مشتتتكالت البحتتتث التربتتتوي كمتتتا ير 2114ميخا يتتت ي س :) اهتتتا   لتتتاء الهي تتتة التدريستتتية فتتتي

 24-26. دمشتق لبحث العلمي والتطتوير التقتانيلالكليات التربوية في سورية. المؤتمر الوطني 
 .2114 يار 

 ( .  2114نا تتتتري :) البحتتتتث والتطتتتتوير التقتتتتاني واالبتكتتتتار فتتتتي المؤسستتتتات اإلنتاجيتتتتة العامتتتتة
. دمشتق ث العلمتي والتطتوير التقتانيلبحتلالمتؤتمر التوطني . والخا ة. الواقع ومتطلبتات تطتويره

 .2114 يار  26-24
 ( .معوقات2112الناغيي م :) لخدمة التنميتة التطوير وآفاق العربي الوطن في اإلدارية البحوث 

 المن متة" والنشتر اإلداريتة البحتوث " متؤتمر إلتى مقدمتة ال تنا ي. ورقتة القطتاع اإلداريتة فتي

 الشارقة. – م 2002  بري   4اإلدارية للتنمية العربية
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)الم در : المواقع اللكترونية  دد المراك  البح ية الجامعية في جامعات اللفة الغربية: 0ملحق 
 (2100للجامعات الفلسطينية في اللفة الغربيةي 

 
 

 عدد المراكز الجامعة الرقم
 07 جامعة القدس 0
 22 جامعة النجاح الوطنية 2
 01 جامعة بير  يت 3
 01 جامعة الخلي  6
 3 جامعة بوليتكنيك فلسطين 4
 7 جامعة بيت لحم 4
 4 جامعة القدس المفتوحة 8
 6 جامعة فلسطين التقنية 7
 0 بيت لحم –الجامعة االهلية  2

 4 الجامعة العربية األمريكية 01
 78 المجموع



 

 001 

)نشتترة ستتوق فلستتطين  2100اء الشتتركات المدرجتتة فتتي ستتوق فلستتطين لتتألوراق الماليتتة  :  ستتم-2ملحتتق 
 (0/4/2100لألوراق المالية للتداو  في 

 
 

 القطاع الشركة الرقم

 قطاع البنوك و الخدمات المالية البنك اإلسالمي العربي  .0

 مات الماليةقطاع البنوك و الخد بنك الرفاه لتموي  المشاريع ال غيرة  .2

 قطاع البنوك و الخدمات المالية بنك فلسطين  .3

 قطاع البنوك و الخدمات المالية البنك اإلسالمي الفلسطيني  .6

 قطاع البنوك و الخدمات المالية البنك التجاري الفلسطيني  .4

 قطاع البنوك و الخدمات المالية بنك االست مار الفلسطيني  .4

 اع البنوك و الخدمات الماليةقط فلسطين لتموي  الرهن العقاري  .8

 قطاع البنوك و الخدمات المالية بنك القدس  .7

  قطاع ال نا ة العربية ل نا ة الدهانات  .2

  قطاع ال نا ة دواجن فلسطين  .01

  قطاع ال نا ة بير يت لألدوية  .00

  قطاع ال نا ة م نع الشرق لاللكترود  .02

  قطاع ال نا ة مطاحن القمح الذهبي  .03

  قطاع ال نا ة سجاير القدس  .06

  قطاع ال نا ة القدس  للمستحلرات الطبية  .04

  قطاع ال نا ة فلسطين ل نا ات اللدا ن  .04

  قطاع ال نا ة الوطنيه ل نا ة األلمنيوم والبروفيالت  .08

  قطاع ال نا ة الوطنيه ل نا ة الكرتون  .07

  قطاع ال نا ة م انع ال يوت النباتية  .02

  التأمينقطاع  المجمو ة االهلية للتأمين  .21

  قطاع التأمين العالمية المتحدة للتأمين  .20

  قطاع التأمين المشرق للتأمين  .22

  قطاع التأمين التأمين الوطنية  .23

  قطاع التأمين فلسطين للتأمين  .26



 

 000 

)نشترة ستوق فلستطين  2100اء الشركات المدرجة في ستوق فلستطين لتألوراق الماليتة ب:  سم-2ملحق 
 (0/4/2100لألوراق المالية للتداو  في 

 
 

 القطاع الشركة الرقم

  قطاع التأمين التكاف  الفلسطينية للتأمين  .24

  قطاع التأمين ترست العالميه للتأمين  .24

 قطاع االست مار العقارية التجارية لالست مار  .28

 قطاع االست مار المست مرون العرب  .27

 قطاع االست مار القدس  لالست مارات العقارية  .22

 قطاع االست مار الست مارفلسطين للتنمية وا  .31

 قطاع االست مار الفلسطينية لالست مار واالنماء  .30

 قطاع االست مار فلسطين لالست مار ال نا ي  .32

 قطاع االست مار فلسطين لالست مار العقاري  .33

 قطاع االست مار االتحاد لال مار واالست مار  .36

 قطاع الخدمات ابراج الوطنية  .34
 اع الخدماتقط المؤسسة العربية للفنادق  .34
 قطاع الخدمات المؤسسه العقاريه العربيه  .38
 قطاع الخدمات جلوبا  كوم لالت االت  .37
 قطاع الخدمات جراند بارك للفنادق واالستجمام  .32

 قطاع الخدمات مرك  نابلس الجراحي التخ  ي  .61

 قطاع الخدمات االت االت الفلسطينية  .60

 قطاع الخدمات الفلسطينية للكهرباء  .62

 قطاع الخدمات لفلسطينية لمراك  التسوقالعربية ا  .63

 قطاع الخدمات م ايف رام اهلل  .66

 قطاع الخدمات الفلسطينيه للتو يع والخدمات اللوجستيه  .64

 قطاع الخدمات موباي  الوطنية الفلسطينية لالت االت  .64
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 )الم در : موقع مجلس الو راء(  سماء الو ارات في السلطة الوطنية الفلسطينية: 3ملحق 
 

 الو ارة الرقم
  و ارة االت االت وتكنولوجيا المعلومات  .0
 السياحة واآل ار و ارة  .2
 و ارة شؤون األسرى  .3
 المر ة و ارة شؤون  .6
 والموا الت و ارة النق   .4
 المالية و ارة  .4
 الداخلية و ارة  .8
 الخارجية و ارة الشؤون  .7
 المحلي و ارة الحكم  .2

 ال قافة و ارة  .01
 التخطيط و ارة  .00
 الوطني  ارة االقت ادو   .02
 و ارة العم    .03
 و ارة ال حة  .06
 الريالة و ارة الشباب و  .04
 و ارة العد   .04
 العامة و اإلسكان و ارة األشغا   .08
 الشؤون الدينية و ارة األوقاف و  .07
 و ارة ال را ة  .02
 االجتما ية و ارة الشؤون  .21
 التعليم و ارة التربية و  .20
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 ناتاسماء المحكمين لالستبا: 6ملحق 
 

 الرقم االسم الدرجة العلمية التخصص الجامعة

ح اء في  القدس  مناهج وا 
 العلوم االجتما ية

 0 د. بسام يوسف نبات  ستاذ مسا د

 2 د. مجيد من ور  ستاذ مسا د تسويق النجاح الوطنية
 3 د. حماد حسين  ستاذ مشارك تاري  و لوم سياسية العربية األمريكية
 6 د. مفيد ال اهر  ستاذ مسا د مالية  لوم النجاح الوطنية

 4 د. سليمان  بادي  ستاذ مسا د اقت اد العربية األمريكية
 4 د. سهير الشوملي  ستاذ مسا د إدارة   ما  خلوري

 8 د. ماجد  بح  ستاذ مشارك تخطيط وتنمية اقت ادية القدس المفتوحة
 7 د.   مي األطرش  ستاذ مسا د اقت اد القدس 

 2 د. حلمي سالم  ستاذ مسا د  لوم  را ية خلوري
 01 د. سهي   الحة  ستاذ مسا د إح اء النجاح الوطنية
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 : االستبانة المخ  ة للمراك  البح ية4ملحق 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 جامعة القدس

 عمادة  الدراسات العليا
 

 أخي الكريم /اختي الكريمة
 تحية طيبة وبعد،،،

 
 راء دراسة بعنوان:يقوم الباحث بإج

 
)نحو تفعيل دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقتصادية من وجه نظر المراكز البحثية 

 الجامعية ومؤسسات سوق العمل في الضفة الغربية(
 

وذلتتك استتتكمااًل لمتطلبتتات الح تتو   لتتى درجتتة الماجستتتير فتتي التنميتتة الريفيتتة المستتتدامة متتن جامعتتة 
ّور الباحث استبانه تكونتت متن قستميني يم ت  القستم األو : معلومتات خا تة بكتمي القدسي و ليه فقد ط

ويم تت  القستتم ال تتاني: الفقتترات التتتي تعبتتر  تتن دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن 
وجتتته ن تتتر المراكتتت  البح يتتتة الجامعيتتتةي الرجتتتاء اإلجابتتتة  لتتتى فقتتترات اإلستتتتبانة بمولتتتو يةي  لمتتتًا بتتتان 

 ومات التي ستدلون بها ستو ف ألغراا البحث العلمي فقط.المعل
 

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم
 

 الباحث
 هشام صالح محمد صالح
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 البيانات األساسية -القسم األول :
 

 .....................................................................................................اسم المركز:
 ..........................................................................................وان المركز الرئيسي:عن

 ..................................................................................................المركز الوظيفي:
 ...................................................................................................الدرجة العلمية:

 ...................................................................................عدد سنوات العمل في الوظيفة:
 

 ي دائرة حول رمز البند المناسب :من فضلك ضع/
 
 تبع لها المركز البحثي:الجامعة التي ي -3
 

 .جامعة القدس .أ 

 .جامعة النجاح .ب 

 .جامعة بيت لحم  .ج 

 .جامعة الخليل .د 

 .جامعة بوليتكنك فلسطين .ه 

 بيت لحم –الجامعة األهلية  .و 

 .جامعة القدس المفتوحة .ز 

 .جامعة فلسطين التقنية .ح 

 .الجامعة العربية األمريكية .ط 

.جامعة بيرزيت .ي 
 
 العاملين في المركز البحثي: -1

 

 العدد لعلميةالدرجة ا
  دكتوراه

  ماجستير
  بكالوريوس

 
 مجال األبحاث العلمية التي يقوم بها المركز: -1
 

 .(........علوم تطبيقية )هندسة، علوم طبيعية، تكنولوجيا معلومات، .أ 

 .علوم إدارية واقتصادية .ب 

نسانية .ج   .علوم اجتماعية وا 

 .علوم بحتة .د 

 
(.......سنويا: )ُمعّدل األبحاث المنجزة من قبل المركز  -4
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القسم الثاني : دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقتصادية من وجه نظر المراكز البحثية الجامعية في الضفة 
 .الغربية

 
 ( أمام ما تجده مناسبًا من الخيارات :)ضع/ي إشارة 

 

 الرقم

 الفقرة
 

 درجة االستجابة

جدا
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس
مت

 

ليلة
ق

جداً  
لة 

قلي
 

 الجامعي المجال األول : أهداف البحث العلمي

      ولوح  هداف البحث العلمي لدى الباح ين. 0

      بمشكالت المجتمع. ارتباط  هداف البحث العلمي 2

      التركي   لى الببعد التنموي في  هداف البحث العلمي. 3

      للتمكن من المعرفة في مجا  معين. ممارسة البحث العلمي 4

      لتع ي  المعرفة اإلنسانية. استخدام البحث العلمي 5

      وفق متطلبات حاجة الميدان. ت ميم األبحاث العلمية 6

      إيجاد حلو  للمشكالت التي يواجهها القطاع الخاص. 7

 المجال الثاني : تخطيط البحث العلمي

      توجد جهات تعم   لى تن يم شؤون البحث العلمي. 0

      تتوافر جهات تعم   لى تشجيع البحث العلمي. 2

توجد إستراتيجية والحة للبحث العلمي في الجامعة التي  3
 تعم  بها.

    
 

      يرتبط تخطيط البحث العلمي في الجامعة بالتطور العلمي.  6

يرتبط تخطيط البحث العلمي في الجامعة بخطط الحكومة   4
 الفلسطينية.

    
 

ستتتتم التخطتتتتيط للبحتتتتث العلمتتتتي بمؤسستتتتات التعلتتتتيم العتتتتالي يت  4
 بالمرك ية.

    
 

تنشتتتأ لجتتتتان بحتتتث  لمتتتتي متخ  تتتةي وفتتتتق التعاقتتتدات متتتتع  8
 القطاع الخاص.

    
 

 المجال الثالث : دوافع البحث العلمي

      المبادرة الذاتية للباح ين. 0

      تحسين السمعة الشخ ية للباح ين. 2

      ألكاديمية للمؤسسة.تحسين السمعة ا 3
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      توفير فرص المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية. 6

      توفير الفرص للترقية.  4

      توفير مكافةت مالية للباح ين. 4

      تطبيق نتا ج البحث العلمي في مجاالت  ملية. 8

 المجال الرابع : دعم البحث العلمي

      ات العلمية والبح ية.يتم تشجيع نشر المؤلف 0

      يتم تو يع مخ  ات للبحث العلمي للقيام بأبحاث تطبيقية. 2

      تتوفر مي انية مستقلة للبحث العلمي في جامعتك. 3

      يد م القطاع الخاص  بحاث يستفيد منها. 6

      يوجد د م لالبتكارات الفردية. 4

      ودوليًا. تسويق نتا ج البحث العلمي محلياً  4

      د م مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. 8

      تموي  مؤسسات غير حكومية لمشاريع بح ية 7

      تموي  مؤسسات حكومية  جنبية لمشاريع بح ية 2

 المجال الخامس : معوقات البحث العلمي الجامعي التي يوجها الباحثون في الجامعات.

      الال مة إلجراء البحوث العلمية.قلة األجه ة الفنية  0

لتتتتتعف امتتتتتتالك   لتتتتتاء هي تتتتتة التتتتتتدريس لمهتتتتتارات البحتتتتتث  2
 العلمي.

    
 

      قلة الموارد المخ  ة إلجراء البحوث. 3

       دم وجود حواف  معنوية تشجع  لى البحث العلمي. 6

لتتعف ن تتام الترقيتتات المعمتتو  بتته لتشتتجيع إجتتراء األبحتتاث  4
 العلمية.

    
 

      ندرة توفر البيانات الال مة للقيام بالبحث العلمي. 4

      قلة االهتمام بعقد المؤتمرات العلمية المتخ  ة. 8

       عوبة  ملية النشر والتو يع.  7

      يوجد تعقيدات إدارية ال تشجع  لى البحث العلمي. 2

      لعف التعاون بين ال مالء في العم . 01

      ة الح و   لى معلومات. عوب 00

      مكان العم  ال يسا د  لى إجراء بحوث  لمية. 02

       وقات العم  ال يسا د  لى إجراء بحوث  لمية. 03

 المجال السادس: الطلب على البحث العلمي الجامعي من قبل القطاعات االقتصادية.

      طلب دراسات منشورة تم انجا ها سابقا. 0

       ا  المستمر بشأن تو يات الدراسة.االت 2

      طلب إ داد دراسة مكملة لدراسة سابقة. 3
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طلتتتتتتتب  قتتتتتتتد دورات تدريبيتتتتتتتة للقطا تتتتتتتات االقت تتتتتتتادية فتتتتتتتي  6
 الجامعة. 

    
 

      طلب إ داد دراسات لمن اهتمام القطا ات االقت ادية. 4

د تتتتتم القطا تتتتتات االقت تتتتتادية للبتتتتتاح ين لحلتتتتتور متتتتتؤتمرات  4
  ة.متخ 

    
 

      تقديم حواف  مادية ومعنوية للباح ين. 8

 قتد دورات تدريبيتتة للبتتاح ين فتتي الجامعتتات لتتدى المؤسستتات  7
 االقت ادية.

    
 

      ت ويد المراك  البح ية بالمعلومات والبيانات. 2

      استخدام المكتبات )العادية وااللكترونية(. 01

 بحث العلمي الجامعي مع احتياجات القطاعات االقتصاديةالمجال السابع: ربط مخرجات ال

       دم مواءمة األبحاث الجامعية المعدة الحتياجات السوق. 0

       دم قدرة الجامعات  لى نشر وتو يع نتا ج األبحاث. 2

لعف وسا   و دوات تو ي  األبحاث الجامعية للمحتتاجين  3
 لها.

    
 

      انخفاا جودة األبحاث. 6

       دم الد وة للمشاركة في ورش العم . 4

       دم االستفادة من المشاركة في ورش العم . 4

 تتدم اهتمتتام البتتاح ين الجتتامعيين بتتةراء وتوجيهتتات القطا تتات  8
 اإلنتاجية.

    
 

      استخدام اللغات األجنبية. 7

      استخدام األسلوب الو في في األبحاث. 2

      م األسلوب التطبيقي في األبحاث. دم استخدا 01

يتركتتتت  النشتتتتتاط البح تتتتتي بالجامعتتتتتات فتتتتتي مجتتتتتاالت البحتتتتتوث  00
 الن رية البحتة.

    
 

      افتقار نتا ج األبحاث في الجامعات للنواحي التطبيقية. 02

 تتتتتتتعوبة تطبيتتتتتتتق التو تتتتتتتيات التتتتتتتتي تختتتتتتترج بهتتتتتتتا األبحتتتتتتتاث  03
 األكاديمية.

    
 

الكافيتة لتدى المراكت  البح يتة الجامعيتة   دم توافر المعلومات 06
  ن االحتياجات البح ية للقطا ات اإلنتاجية.

    
 

غيتتتتاب المؤسستتتتات االستشتتتتارية المتخ  تتتتة بتحويتتتت  نتتتتتا ج  04
 البحث العلمي الجامعي إلى قيمة اقت ادية يمكن تو يفها.

    
 

 تتتدم مالءمتتتة األستتتاليب البح يتتتة للتو تتت  لحلتتتو  لمشتتتكالت  04
 االقت ادية.القطا ات 
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 تتتتتتتدم إمكانيتتتتتتتة إجتتتتتتتراء  بحتتتتتتتاث مشتتتتتتتتركة بتتتتتتتين الجامعتتتتتتتات  08
 والقطا ات االقت ادية

    
 

      التكلفة الباه ة لألبحاث الجامعية. 07

      اإلجراءات المعقدة النجا  األبحاث الجامعية. 02

 تتتتتدم االقتنتتتتتاع بنتتتتتتا ج البحتتتتتث العلمتتتتتي الجتتتتتامعي متتتتتن قبتتتتت   21
 ة.القطا ات االقت ادي

    
 

 



 

 021 

 االستبانة المخ  ة لمؤسسات سوق العم  :4ملحق 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 جامعة القدس

 عمادة  الدراسات العليا
 

 أخي الكريم /اختي الكريمة
 تحية طيبة وبعد،،،

 
 يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان:

 
وجه نظر المراكز البحثية )نحو تفعيل دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقتصادية من 

 الجامعية ومؤسسات سوق العمل في الضفة الغربية(
 

وذلتتك استتتكمااًل لمتطلبتتات الح تتو   لتتى درجتتة الماجستتتير فتتي التنميتتة الريفيتتة المستتتدامة متتن جامعتتة 
القدسي و ليه فقد طّور الباحث استبانه تكونتت متن قستميني يم ت  القستم األو : معلومتات خا تة بكتمي 

ستتم ال تتاني: الفقتترات التتتي تعبتتر  تتن دور البحتتث العلمتتي الجتتامعي فتتي التنميتتة االقت تتادية متتن ويم تت  الق
وجتتته ن تتتر المراكتتت  البح يتتتة الجامعيتتتةي الرجتتتاء اإلجابتتتة  لتتتى فقتتترات اإلستتتتبانة بمولتتتو يةي  لمتتتًا بتتتان 

 المعلومات التي ستدلون بها ستو ف ألغراا البحث العلمي فقط.
 

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم
 

 احثالب
 هشام صالح محمد صالح
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 البيانات األساسية -القسم األول :
 

 ..............................................................................................اسم المؤسسة :
 ......................................................................................عنوان المركز الرئيسي:

 .............................................................................................المركز الوظيفي:
 ..............................................................................................الدرجة العلمية:

 ..............................................................................الوظيفة: عدد سنوات العمل في

 
 ي دائرة حول رمز البند المناسب :من فضلك ضع/

 
 :تبعية مؤسسة سوق العمل .1

 .شركة مساهمة عامة .ب  .وزارة .أ 

 عدد العاملين: .1

 .مو ف 41اق  من  .أ 

 .مو ف 011إلى  41من  .ب 

 .مو ف 311إلى  010من .ج 

 .مو ف 311ر من  ك  .د 

 يوجد قسم للبحث والتطوير في مؤسستك: .4

 ال .ب  نعم .أ 

 طبيعة العمل: .1

  .إنتاج خدمات .ب  .إنتاج سلع .أ 

 تم إنشاء الشركة: .1

 .م0226قب   ام  .أ 

 .م0226بعد  ام  .ب 
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القسم الثاني : دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقتصادية من وجه نظر مؤسسات سوق العمل في الضفة 
 ( أمام ما تجده مناسبًا من الخيارات :)ضع/ي إشارة  .الغربية

 

 الرقم
 الفقرة
 
 

 درجة االستجابة 

جدا
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس
مت

 

يلة
قل

جداً  
لة 
قلي

 

 لدى مؤسسات سوق العملاالقتناع بجدوى البحث العلمي المجال األول: 
      .االستعانة باألبحاث العلمية لتطوير مؤسستكم يتم 0

       .نة مخ  ة للبحث العلميتوفر موا   2

      .توفر كادر بح ي مؤه  للقيام باألبحاث العلمية 3

      .االستعانة بمراك  بح ية متخ  ة من خارج المؤسسة 4

      .الحاجة للبحث العلمي في مجا   ملكم 5

اال تمتتتتتاد  لتتتتتى  بحتتتتتاث المؤسستتتتتات المما لتتتتتة فتتتتتي مجتتتتتا   6
  .العم 

    
 

      . د المتوقعة بالتكاليفمقارنة العوا 7

      .استيراد التكنولوجيا والمعرفة واستخدامها بدال من إنتاجها 8

      .توفر م ادر الح و   لى المعلومات 9

تتتتتوفر األجهتتتت ة والمعتتتتدات ألغتتتتراا البحتتتتث العلمتتتتي لتتتتدى  10
 .مؤسستكم

    
 

 منها المجال الثاني: مصادر األبحاث التي تم استخدامها واالستفادة

      .قسم البحث والتطوير في مؤسستكم 0

      .مراك  البحث في الجامعات الفلسطينية 2

      .مؤسسات بح ية محلية متخ  ة 3

      .مؤسسات بح ية دولية متخ  ة 6

      .و ارات السلطة الفلسطينية 5

      .مجالت  لمية محكمة 6

      .ءات االختراعمؤسسات حماية الملكية الفكرية وبرا 7

 المجال الثالث: أشكال االستفادة من مخرجات البحث العلمي

      .تطوير الموارد البشرية 0

      .تطوير الن م اإلدارية 2

      .استحداث منتجات جديدة 3

      .تحسين جودة المنتج الحالي 6
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      . يادة الح ة السوقية في السوق المحلي 4

      . ة السوقية في  سواق الت دير يادة الح 4

      .الدخو  إلى  سواق جديدة 8

      .الح و   لى ابتكارات وتقنيات حدي ة 7

      .تقلي  التكلفة 2

      .معرفة موقف المستهلك من المنتج 01

 المجال الرابع: الرضا عن البحث العلمي الجامعي

قبتتت  مؤسستتتات قبتتتو  نتتتتا ج البحتتتث العلمتتتي الجتتتامعي متتتن  0
 سوق العم .

    
 

      توفر  دوات بح ية في المراك  البح ية الجامعية. 2

نو يتتتتة البحتتتتوث التتتتتي تنتجهتتتتا المراكتتتت  البح يتتتتة الجامعيتتتتة  3
 تناسب احتياجاتكم.

    
 

      يمكن ربط نتا ج البحوث بحاجة سوق العم . 6

      قيام األبحاث العلمية بناء  لى رغبة سوق العم . 4

تتتتتتتتوفر المراكتتتتتتت  البح يتتتتتتتة األبحتتتتتتتاث العلميتتتتتتتة فتتتتتتتي الوقتتتتتتتت  4
 المناسب.

    
 

 المجال الخامس: معوقات االستفادة من البحث العلمي الجامعي

       دم مواءمة األبحاث المعدة الحتياجاتكم. 0

       دم قدرة الجامعات  لى نشر وتو يع نتا ج األبحاث. 2

اث الجامعيتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتعف وستتتتتتتتتا   و دوات تو تتتتتتتتتي  األبحتتتتتتتتت 3
 للمحتاجين لها.

    
 

      انخفاا جودة األبحاث. 6

       دم الد وة للمشاركة في ورش العم . 4

       دم االستفادة من المشاركة في ورش العم . 4

 تتتتتتتتدم اهتمتتتتتتتتام البتتتتتتتتاح ين الجتتتتتتتتامعيين بتتتتتتتتةراء وتوجيهتتتتتتتتات  8
 القطا ات اإلنتاجية.

    
 

      استخدام اللغات األجنبية. 7

      استخدام األسلوب الو في في األبحاث. 2

       دم استخدام األسلوب التطبيقي في األبحاث. 01

يتركتتت  النشتتتاط البح تتتي بالجامعتتتات فتتتي مجتتتاالت البحتتتوث  00
 األكاديمية البحتة.

    
 

      افتقار نتا ج األبحاث في الجامعات للنواحي التطبيقية. 02

لتتتتتتي تختتتتترج بهتتتتتا األبحتتتتتاث  تتتتتعوبة تطبيتتتتتق التو تتتتتيات ا 03
 األكاديمية.
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 تتتتتتدم تتتتتتتوافر المعلومتتتتتتات الكافيتتتتتتة لتتتتتتدى المراكتتتتتت  البح يتتتتتتة  06
 الجامعية  ن االحتياجات البح ية للقطا ات اإلنتاجية.

    
 

04 
غيتتاب المؤسستتات االستشتتارية المتخ  تتة بتحويتت  نتتتا ج 
البحتتتتتتث العلمتتتتتتي الجتتتتتتامعي إلتتتتتتى قيمتتتتتتة اقت تتتتتتادية يمكتتتتتتن 

 تو يفها.
    

 

 تتدم مالءمتتة األستتاليب البح يتتة للتو تت  لحلتتو  لمشتتكالت  04
 القطا ات االقت ادية.

    
 

 تتتتتتدم إمكانيتتتتتتة إجتتتتتتراء  بحتتتتتتاث مشتتتتتتتركة بتتتتتتين الجامعتتتتتتات  08
 والقطا ات االقت ادية

    
 

      التكلفة الباه ة لألبحاث الجامعية. 07

      اإلجراءات المعقدة النجا  األبحاث الجامعية 02

      قتناع بنتا ج البحث العلمي الجامعي. دم اال 21
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 فهرس المالحق
 

 العنوان الرقم
 الصفحة 

 012 ............... دد المراك  البح ية الجامعية في جامعات اللفة الغربية. 0
 001 ......2100 سماء الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية  2
 002 ..........................طنية الفلسطينية. سماء الو ارات في السلطة الو  3
 003 ........................................................ سماء المحكمين 4
 006 ...................................االستبانة المخ  ة للمراك  البح ية 4
 021 .............................االستبانة المخ  ة لمؤسسات سوق العم  4
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 الجداول فهرس 
 

 عنوانال الرقم
 الصفحة 

 22 ..........م ادر تموي  المراك  البح ية في الواليات المتحدة األمريكية 0.2
 64 .و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغير الجامعة التي يتبع لها المرك  البح ي 0.3

لمية التي يقوم بها و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغير مجا  األبحاث الع 2.3
 ....................................................................المرك 

68 

3.3 
و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغير  دد األبحاث المنج ة من قب  المرك  

 ......................................................................سنوياً 
68 

 67 .............نة الدراسة تبعا لمتغير تبعية مؤسسة سوق العم و ف  ي 6.3
 67 ............و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغير  دد العاملين في المؤسسة 4.3

4.3 
و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغير توفر قسم للبحث والتطوير في 

 ..................................................................المؤسسة
62 

 62 ...........................و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغير طبيعة العم  8.3
 41 .................و ف  ينة الدراسة تبعا لمتغير تاري  إنشاء المؤسسة 7.3
 40 ...............تو يع فقرات االستبانة األولى  لى المجاالت الر يسة لها 2.3

 40 ...............قرات االستبانة ال انية  لى المجاالت الر يسة لهاتو يع ف 01.3

00.3 
معامالت ال بات بطريقة كرونبال  لفا  لى مجاالت االستبانتين و لى 

 ..............................................الدرجة الكلية لكاًل منهما
42 

 48 .........لتنمية االقت اديةمعيار تقدير دور البحث العلمي الجامعي في ا 0.6

2.6 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم ويةي لدور البحث 
العلمي الجامعيي في مجا   هداف البحث العلمي الجامعي مرتبة تنا ليا 

 .................................................حسب تقدير الدور
47 

3.6 
بية واالنحرافات المعيارية والنسب الم ويةي لدور البحث المتوسطات الحسا

العلمي الجامعيي في مجا  تخطيط البحث العلمي مرتبة تنا ليا حسب 
 ....................................................تقدير الدور

42 

6.6 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم ويةي لدور البحث 

علمي الجامعيي في مجا  دوافع البحث العلمي مرتبة تنا ليا حسب ال
 ....................................................تقدير الدور

41 
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4.6 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم ويةي لدور البحث 

ب تقدير العلمي الجامعيي في مجا  د م البحث العلمي مرتبة تنا ليا حس
 ........................................................الدور

42 

4.6 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم ويةي لدور البحث 
العلمي الجامعيي في مجا  معوقات البحث العلمي الجامعي مرتبة تنا ليا 

 .........................................حسب تقدير الدور
43 

8.6 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم ويةي لدور البحث 
العلمي الجامعيي في مجا  الطلب  لى البحث العلمي مرتبة تنا ليا 

 .................................................حسب تقدير الدور
44 

7.6 
معيارية والنسب الم ويةي لدور البحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

العلمي الجامعيي في مجا  ربط مخرجات البحث العلمي مرتبة تنا ليا 
 ................................................حسب تقدير الدور

44 

ترتيب المجاالت والدرجة الكلية لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية  2.6
 ............. ر المراك  البح ية الجامعيةاالقت ادية من وجهة ن

42 

01.6 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم ويةي لدور البحث 
العلمي الجامعيي في مجا  االقتناع بجدوى البحث العلمي مرتبة تنا ليا 

 .................................................حسب تقدير الدور
80 

00.6 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم ويةي لدور البحث 
العلمي الجامعيي في مجا  م ادر األبحاث مرتبة تنا ليا حسب تقدير 

 ...............................................................الدور
82 

02.6 
ب الم ويةي لدور البحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنس

العلمي الجامعيي في مجا   شكا  االستفادة من مخرجات البحث العلمي 
 ..................................مرتبة تنا ليا حسب تقدير الدور

86 

03.6 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم ويةي لدور البحث 
 ن البحث العلمي الجامعي مرتبة  العلمي الجامعيي في مجا  الرلا

 ..........................................تنا ليا حسب تقدير الدور
84 

06.6 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم ويةي لدور البحث 
العلمي الجامعيي في مجا  معوقات االستفادة من البحث العلمي 

 ................................تقدير الدور الجامعي مرتبة تنا ليا حسب
84 

 87ترتيب المجاالت والدرجة الكلية لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية  04.6
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 ................االقت ادية من وجهة ن ر مؤسسات سوق العم 

04.6 
المتوسطات الحسابية لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية 

 ........................................ى لمتغير الجامعةاالقت ادية تع  
71 

08.6 
نتا ج تحلي  التباين األحادي لداللة الفروق في متوسطات إجابات 
المبحو ين من حيث دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي 

 .....................................................تع ى لمتغير الجامعة
70 

07.6 
نتا ج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات مجا  الطلب  لى 
البحث العلمي الجامعي من قب  القطا ات االقت اديةي وفق متغير 

 ...................................................................الجامعة
72 

02.6 
لمي الجامعي في التنمية المتوسطات الحسابية لدور البحث الع

 ..االقت ادية تع ى لمتغير مجا  األبحاث العلمية التي يقوم بها المرك 
76 

21.6 
 

نتا ج تحلي  التباين األحادي لداللة الفروق في متوسطات إجابات 
المبحو ين من حيث دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي 

 .............ة التي يقوم بها المرك  تع ى لمتغير مجا  األبحاث العلمي
74 

20.6 
المتوسطات الحسابية لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية 

 ..االقت ادية تع ى لمتغير  دد األبحاث المنج ة من قب  المرك  سنوياً 
78 

22.6 
 

نتا ج تحلي  التباين األحادي لداللة الفروق في متوسطات إجابات 
ور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي المبحو ين من حيث د

 ..............تع ى لمتغير  دد األبحاث المنج ة من قب  المرك  سنوياً 
77 

23.6 

نتا ج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات مجا  معوقات البحث 
 العلمي التي يواجهها الباح ون في الجامعاتي والدرجة الكلية لدور البحث
العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي وفق متغير  دد األبحاث 

 ...................................................المنج ة سنوياً 

72 

26.6 
 

نتا ج اختبار )ت( لداللة الفروق في متوسطات إجابات المبحو ين من 
لمتغير حيث دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي تع ى 

 ................................................تبعية مؤسسة سوق العم 
20 

24.6 
المتوسطات الحسابية لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية 

 ...................................االقت ادية تع ى لمتغير  دد العاملين
22 

24.6 
الفروق في متوسطات إجابات  نتا ج تحلي  التباين األحادي لداللة

المبحو ين من حيث دور البحث العلمي الجامعي في التنمية االقت اديةي 
23 
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 ...............................................تع ى لمتغير  دد العاملين

28.6 
 

نتا ج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات مجا  االقتناع بجدوى 
الدرجة الكلية لدور البحث العلمي الجامعي في التنمية البحث العلميي و 

 ....................................االقت اديةي وفق  دد العاملين
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