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 الهمخص
  مف كجهة isiمعكقات العشر العلم  بقامدة البياعات العالميةسهدفت الدراسة ال عرؼ إلى 

عظر أمضاء هياة ال دريس ف  ضكء بعض الجامعات السعكدية، مة بياف  يرير بعض 
الم غيرات الدمكجرافية كذلؾ، كاس  دمت الدراسة المعهج الكاف ، كام مدت ملى االس باعة ف  

ك هياة  دريس، ك كالت إلى كجكد   مض600جمة البياعات، كطبقت مل  ميعة بلغت س
  مف أبرزها: غياب الحكافز isiمجمكمة مف المعكقات للعشر العلم  بقامدة البياعات العالمية س

ال شجيعية لألبحاث الم ميزة كالمبدمة، غياب ال عريؼ بانبحاث المعشكرة بالمجالت ال ابعة 
اعكبة  حقيؽ الشركط كالمعايير  ف  المج مة ل حقيؽ أقاى اس فادة معها، isiلقامدة بياعات 

ضيؽ الف رة الزمعية المحددة إلجراء  ،isiالفعية للعشر ف  المجالت ال ابعة لقامدة بياعات 
 ، ضعؼ isi عديالت المح ميف مف قبؿ هياة العشر بالمجالت ال ابعة لقامدة بياعات س

ف كال عليمات كال شدد ف  الم ااات المالية للعشر العلم  بافة مامة، االل زاـ بحرفية القكاعي
ال ر يز ملى الش ليات دكف المضمكف، طكؿ الف رة الزمعية بيف  قديـ البحث كعشره ف  المجالت 

 ، بيعما  كجد فركؽ ف  اس جابات ميعة الدراسة  عزل لم غيرات isiال ابعة لقامدة بياعات س
 سالعكع/ الر بة الكظيفية/ ال  اص .

Abstract 
The current study aimed to identify the obstacles of scientific publishing 

in the (ISI) journals from the viewpoints of the faculty staff members in some 

Saudi Universities. The study also investigated the effect of some demographic 

variables and made use of the descriptive method. A questionnaire was utilized 

for collecting the target data from the study participants (600 faculty staff 

members). The results of the study revealed some obstacles in relation to 

scientific publishing in the (ISI) journals, namely, the absence of incentives of 

encouragement for conducting outstanding and creative research projects, the 

absence of sharing suitable information about the research published in the 

(ISI) journals to be best utilized by those who are interested, the difficulty of 

fulfilling the standards and conditions for publishing in the (ISI) journals, The 

limitedness of time for conducting the reviewers‟ amendments, the 

insufficiency of the financial resources for scientific publishing in general, the 

adherence to the laws and regulations superficially, the emphasis on 

formalization and neglecting content, the length of time in relation to the 

presentation of the research and its publication in the (ISI) journals. The results 

also indicated that there are differences in the responses of the study 

participants due to the variables of (gender/ rank / specialization). 
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 هقدهة:
 ع س حر ة ال يليؼ كالعشر مس كل ال طكر الرقاف  ف  المج مة، كه  إحدل المؤشرات 
المهمة للح ـ ملى الكم  الحضارم نم مج مة مف المج معات؛ ف لما زاد إع اج أكمية 

بلد ما دؿ ذلؾ ملى زيادة الكم  الرقاف  له؛ باإلضافة إلى أف حر ة العشر  لق   المعلكمات ف 
مف معايير جكدة الجامعات العشر العلم  ك  بظاللها أيضا ملى الجكاعب االق اادية كالسياسية،

ملى  طكر البحث العلم ؛ حيث يسهـ ف   دميـ ك حقيؽ أهداؼ الجامعة  الذم يعد معياران مهمان 
انمماؿ العلمية، كلذا  حرص الجامعات ملى أف ي ـ إعشاء قسـ أك إدارة للعشر  مف  الؿ عشر

الجامع  يعطكم ملى عفس معاار العشر العاـ؛ فكجكد دار عشر جامعية يضف  ملى الجامعة 
 م اعة ملمية مرمكقة كيحقؽ لها سمعة طيبة ف  الكسط ان اديم . 

 الدكر هذا ي ضح إذ دراس ه يبرر ما يةانهم مف له الجامعات نسا ذة الف رم كاإلسهاـ
 القضايا كحؿ للمج مة، الف رية الحر ة قيادة ف  انسا ذة  الؿ مف الجامعات فيما  ؤديه
 مبالغ لجامعا ها   اص الم قدمة الدكؿ أف عجد لهذا المج معات، معها ال    عاع  كالمش الت

 ملى ك عمؿ فيها، ال دريس هياة بيمضاء فااقان  اه مامان  ك كل  البحث العلم ، ملى لإلعفاؽ طاالة
مدادهـ  طكيرهـ  ح ى  كاجههـ ال   المش الت ملى ال غلب ف  ك ج هد اإلمداد الاحيح، كا 
 فإ حيث المج مة حاجة مف معدما  عبة  اكاا ال عمية أجؿ العلم  مف للبحث ي فرغكا
 البحث اس را يجة   بعى أف ملى  عمؿ جاهدة أف للجامعة كالبد ذا  ، ف ر كليدة ليست البحكث
حؿ  ف  ذا ه العلم  المج مة  ف ير ملى كاالم ماد مج معا ها ف  ال عمية لدفة مجلة العلم 
  .2013المج مة سأحمد، كي ركف،  ك دمة ل عمية به ال ااة المشا ؿ

جديدة  معلكمات ال  ساب ال دريس هياة نمضاء الفرص يهيئ الجيد العلم  فاإلع اج
الهياة   جد قد العلمية الدراسات إجراء كأرعاء ا  ريف، مة كالرقافية االج مامية انف ار ك قاسـ

العالقة  ذات كالحقااؽ المعلكمات مف للبحث بياا هـ  ارج للسفر م احة الفراة ال دريسية
الغالبية  أف ذلؾ كالمس مرة، انايلة ال عمية ف  الجيد العلم  البحث يساهـ كجمعها.  ما

العال .  ال عليـ بياة ف  البحكث إجراء  الؿ مف  حققت قد العلمية اال  شافات مف العظم 
(Akuegwu, et al., 2006). 

كيعد العشر الجامع  عكما م ميزا مف أعكاع العشر الحديث، كالذم ظهر مكا با لعشية 
ف  الؿ الجامعات، كهك كظيفة راعكية  قـك به الجامعات بهدؼ دمـ العملية ال عليمية كالبحرية م

  . 9، 2009عشر ال  ب كالدكريات كغيرها مف أكمية المعلكمات الم  لفة سمقبؿ، 
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 ما يعد العشر العلم  مظهرا مف مظاهر ال قييـ للمؤسسات كانش اص كالعلـك أيضا 
كيسامد ف    بة ال طكرات الحاالة ف  العلـك كهك الذم يدفة بالعلـ إلى انماـ. لقد  عددت 

اة بعد أف أظهرت   عكلكجيا المعلكمات الم مرلة ف   طكر الحكاسيب مجاالت العشر ك ا
ككسااؿ اال ااؿ ك قعيات الطبامة كالعشر. إذ إف ال طكر ف  أش اؿ ككسااؿ العشر جاء ع يجة 
االه ماـ الم زايد الذم  كليه المؤسسات العلمية المساكلة مف هذا الجاعب. كمف هعا يبرز دكر 

العراقية ف  أع اج كعشر المعلكمات الف أهدافها أاال ه   ربكية الجامعات كمرا ز البحكث 
  .112، 2013كبحرية ف  يف كاحد سمبد الرازؽ، كي ركف، 

 بالدرجة ه  الجامعات  اعت العلم ، كلما للبحث الرايس  ك عد الدكريات العمكد
 كالبحكث الدراساتمف  العلم  مملها رمرة  عشر الحاؿ بطبيعة العلم  فإعها للبحث مرا ز انكلى

كهك الدكريات، فعجد ل ؿ جامعة مف  أال البشرية للمعرفة انساس  الكماء كال جارب ف 
الجامعات دكرية باسمها،  ما أف ال ليات  حرص  ذلؾ ملى إادار دكرية م  ااة ف  
المكضكمات ال    شملها أقساـ ال لية، كعظرا الر فاع أسعار الدكريات الم  ااة  الؿ 

. كقد عدد ان اديميكف (Periodicals crisis)الماضييف ظهر ما يعرؼ بيزمة الدكريات  العقديف
بهذا الكضة الذم ألحؽ أضرارا  بيرة بانعشطة ال    مارسها مؤسسات البحث العلم  ف  ظؿ 

  .15، 2009حجب المعلكمات العلمية مف الباحريف العامليف بها سمقبؿ، 
حكله العديد مف الدراسات فعلى سبيؿ المراؿ ال  كنهمية العشر العلم  فقد أجريت

  ال    عاكلت كاقة حر ة العشر ف  انردف مف كجهة عظر 2003الحار، معها دراسة ملياف س
  ال   عاقشت مفهـك العشر 2006المؤلفيف كالعاشريف كأمضاء الم  بات، كدراسة البعداؽ س
  ال   عاقشت 2010اسة أبا ال يؿ سالعلم  كأرره ف  بعاء عشاط البحث العلم  كدممه، كدر 

  ال   عاقشت مفهـك العشر 2012قضية العشر العلم  بجامعة الملؾ سعكد، كدراسة السرحاع  س
اإلل  ركع  كدكره ف   طكير البحث العلم ، كدراسة ممادة البحث العلم  بجامعة اإلماـ محمد 

رؤي ه مف معظكر مالم ،   ال   عاقشت مفهـك العشر العلم  ك 2012بف سعكد اإلسالمية س
   ال   عاقشت دكر العاشر العرب  ف  إ احة المعلكمات ف  البياة الرقمية.2013كدراسة أحمد س

 هشكمة الدراسة:
ـ ، إلى 2004ـ ، سمل اكم، 2010أشارت ع ااج مدد مف الدراسات  دارسة سالشاية، 

امعات السعكدية، كأف هذا عدرة اإلع اج العلم  المعشكر ف    ااات العلـك االج مامية بالج
، كال مة أمداد المش غليف بها، كأف أهـ الاعكبات  اإلع اج ال ي عاسب مة أهمية  لؾ العلـك
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جراءا ه.  ذلؾ رمة اعكبات   علؽ بعقص أكمية  القاامة   علؽ باعكبة ال ح يـ العلم  كا 
 العشر.

مف جهة أ رل  كف  ضكء أهمية العشر العلم  مف جهة كأهمية أكمية العشر المع مدة
  كعظران العدرة العسبية isi ي   أهمية العشر ف  المجالت ال ابعة لقامدة البياعات العالمية س

انبحاث المعشكرة نمضاء هياة ال دريس بالجامعات السعكدية ف  هذا المجالت، فإف انمر 
الؿ محاكل ها ي طلب البحث مف أسباب ذلؾ كمعكقا ه، كهك ما  سعى إليه الدراسة الحالية مف  

 اإلجابة مف ال ساؤالت ال الية.
 أسئمة الدراسة:

ما معكقات العشر العلم  ف   سعى الدراسة لإلجابة مف ال ساؤؿ الرايس ال ال : 
  مف كجهة عظر أمضاء هياة isiالمجالت العلمية المع مدة مف قامدة البياعات العالمية س

مف السؤاؿ السابؽ مف  الؿ اإلجابة مف  ال دريس ببعض الجامعات السعكدية؟ ك  ـ اإلجابة
 انسالة الفرمية ال الية:

  ؟ISIما المقاكد بقامدة البياعات العالمية س .1
   مف كجهة عظر أمضاء هياة ال دريس؟isiما أبرز معكقات العشر ف  س .2
ال  اص  ف  رؤية أمضاء هياة  –الر بة الكظيفية  –ما مدل  يرير م غيرات سالعكع  .3

  ؟isiلمعكقات العشر ف  سال دريس 

 أهداف الدراسة:
  .ISIال عرؼ إلى اإلطار المفاهيم  لقامدة البياعات العالمية س .1
 مف كجهة عظر أمضاء هياة ال دريس.  (isiبياف أبرز معكقات العشر ف   .2
ال  اص  ف  رؤية أمضاء  –الر بة الكظيفية  –مدل  يرير م غيرات سالعكع   حديد .3

 .isiهياة ال دريس لمعكقات العشر ف  
 أههية الدراسة:

    طلػػػب isiكجػػػكد معكقػػػات ملمكسػػػة لػػػدل البػػػاحريف فػػػ  عشػػػر أبحػػػارهـ مػػػف  ػػػالؿ الػػػػ س .1
 دراس ها كال شؼ معها.

قليمػػ  كالػػدكل  ل حقيػػؽ أقاػػى أهميػػة البحػػث العلمػػ  كعشػػره ملػػى المسػػ كل المحلػػ  كاإل .2
 فاادة مم عة مف ع ااجه.
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أهمية العشر العلم  بالمجالت المع مػدة باػفة أساسػية بام بػاره الكسػيلة الرايسػية ل عمػيـ  .3
ع ػػػااج البحػػػكث ك حقيػػػؽ أقضػػػى اسػػػ فادة مم عػػػة معهػػػا، بجاعػػػب دكره فػػػ   حقيػػػؽ ال بػػػادؿ 

 الف رم ك القح انف ار.
 مجلة رايعة كمع مدة كلها جمهكر  بير ي يرر بها. بام بارها isiأهمية العشر ف   .4
يم ػػف أف  فيػػد أمضػػاء هياػػة ال ػػدريس مػػف  ػػالؿ  حديػػدهـ أبػػرز المعكقػػات ال ػػ   حػػكؿ  .5

 كبال ال  محاكلة ال غلب مليها. isiدكف عشرهـ ف  
كمعػػديها مػف  ػالؿ ال عػرؼ إلػػى أكجػه القاػكر أك المعكقػػات  isiيم ػف أف  فيػد مسػاكل   .6

ال   يعاع  معها أمضاء هياة ال ػدريس معػد محػاكل هـ العشػر فيهػا، كبال ػال  العمػؿ ملػى 
  الشيها.

 هصطمحات الدراسة:
ال ػدريس هك العملية ال   ي ـ مف  اللها إيااؿ الع اج الف رم نمضاء هياػة  النشر العمهي: .1

مح مػة  دية إلػى القػراء كالبػاحريف كالمسػ فيديف مػف  ػالؿ أكميػة عشػر ملميػةبالجامعات السػعك 
    .517، 2015مع رؼ بها ك ضمف الحقكؽ الف رية لهـ سالعاجـ، 

ال ػػ  يػػؤدم كالظػػركؼ مجمكمػػة مػػف العكامػػؿ  يقاػػد بالمعكقػػات فػػ  هػػذا البحػػث: الهعوقددات: .2
بالجامعػات السػعكدية نبحػارهـ فػ  كجكدها إلى ال يرير سلبان ملى عشر أمضاء هياة ال ػدريس 

 . isiالمجالت ال ابعة لقامدة البياعات العالمية س
3. isi) :) ا  اار(Institute for Scientific Information)  كه  الجهػة المععيػة بمسػامدة

البػػاحريف فػػ  ال عػػرؼ ملػػى أفضػػؿ المجػػالت العلميػػة فػػ  م  لػػؼ بلػػداف العػػالـ، كفػػؽ معظكمػػة 
ملػػى أسػػاس معطيػػات  ااػػة ب لػػؾ المجػػالت، ل قػػديـ اػػكرة حقيقيػػة  معلكما يػػة  ؤ ػػذ ك ػػعظـ

 .للمس كل العلم  ل ؿ مجلة
 حدود الدراسة:

   كمعكقا ه.isiالحدكد المكضكمية: العشر ف  س .1
 الحدكد الم اعية:  ليات ال ربية ببعض الجامعات السعكدية. .2
 – ربية  الحدكد البشرية: بعض أمضاء هياة ال دريس ف  ال  ااات ال الية سأاكؿ .3

 إدارة ك  طيط  كالمحدديف بعيعة الدراسة. –معاهج كطرؽ  دريس 
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 دراسات سابقة:
هدفت ال عرؼ إلى كاقة العشر العلم  ف  العلـك الشرمية بالممل ة  : 2015دراسة العاجـ س .1

 اكر مق رح لم طلبات هذا العشر، كقد   كعت ميعة البحث مف ككضة  العربية السعكدية،
ال ربية اإلسالمية بالجامعات  ء هياة ال دريس بيقساـ العلـك الشرمية كملـك  مف أمضا302س

الشرمية، ك شفت  السعكدية، كأمد الباحث اس باعة الس قااء م طلبات العشر ف  العلـك
المعشكرة  الع ااج مف ضعؼ العشر العلم  ف  العلـك الشرمية بالممل ة حيث بلغ مدد ال  ب

  ، كحدد البحث٪60  بعسبة س745 ، كس٪12.4ان بعسبة س  اب 67ف  العلـك الشرمية 
ال    كاجه هذا العشر كجاء ف  مقدم ها المغاالة ف  شركط العشر، كعدرة الاعكبات 

 فرغ الباحريف للبحث العلم ،  ما  كاؿ البحث إلى يلية  المجالت الم  ااة، كمدـ
مف  الؿ إمادة اياغة دكرة العلـك الشرمية  مق رحة لالر قاء بمجاؿ العشر العلم  لبحكث

 اعكبات. العشر ]ال ح يـ، العشر، ال سكيؽ[ كما يع رضها مف
البحػػث العلمػػ  مػػف كجهػػة   : هػػدفت ال عػػرؼ إلػػى معكقػػات2015دراسػػة الريمػػاكم ك ػػردم س .2

عظػػر أمضػػػاء الهياػػة ال دريسػػػية فػػ  ال ليػػػات اإلعسػػاعية لجامعػػػة القػػدس.  ػػػـ اسػػ  داـ اسػػػ باعة 
  فقرة لجمة بياعات الدراسػة مػف  ػالؿ ميعػة طبقيػة 45لم كعة مف سمعكقات البحث العلم ، ا
مػػػف أمضػػػاء الهياػػػة ال دريسػػػية فػػػ  ال ليػػػات اإلعسػػػاعية    مضػػػكا63مشػػػكااية، بلػػػغ مػػػددها س

لجامعػػػة القػػػدس. كأسػػػفرت ع ػػػااج الدراسػػػة: مػػػف مػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحاػػػااية فػػػ  
ة العلميػػػة، كسػػػعكات ال بػػػرة، كمػػػدد م كسػػػطات معكقػػػات إع ػػػاج البحػػػث العلمػػػ  بػػػا  الؼ الر بػػػ

 بيعما  اعت الفركؽ دالة إحاػاايان لم غيػر طبيعػة العمػؿ نمضػاء الهياػة ال دريسػية، انبحاث،
 ان اديم . لاالح العمؿ

 : هدفت ال شؼ مف مشا ؿ العشر العلم  ف  2013دراسة مبد الرازؽ كحسف كمزيد س .3
  باحران، 84كاف ، ك  كعت ميعة الدراسة سالجامعات العراقية، كاس  دمت الدراسة المعهج ال

كأشارت الع ااج إلى أف الباحريف الم  ايف ف  مجاؿ محدد مرؿ ساإلدارم  ي جه غالبا إلى 
عشر بحكره ف  مجالت أ رل بعيدة مف اال  ااص كاال جاه المكضكم  للبحث. كذلؾ 

باإلضافة إلى بسبب قلة أمداد المجالت الم  ااة دا ؿ القطر ف  اال  ااص الكاحد، 
ضعؼ كم  بعض الباحريف بمعايير العشر ف  بعض المجالت المع مدة،  ما أشارت 
الع ااج إلى أف أ رر المبررات ال    ؤدم إلى إمادة البحث مف قبؿ المح ميف إلى مؤلفيها 
هك ضعؼ ف  مملية  كريؽ مملية اإلسعاد كاح ها، كضعؼ ف  مملية  كفر معاار 
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مدـ كجكد الجاعب ال طبيق  الذم يعد الجزء المهـ مف أجزاء  اإلبداع ف  البحث، كمف
كم كعات البحث انساسية،  ما  بيف أف مف أهـ المش الت ال    كاجه الباحريف للعشر ف  

 .مش لة الف رة الزمعية ال    رسؿ إلجراء ال عديالت المطلكبةالمجالت العراقية ه  
معايير السلكؾ ان الق  لعشر البحكث   : هدفت ال عرؼ إلى كاقة2011س دراسة العاجز .4

العلمية لدل أمضاء هياة ال دريس بالجامعة اإلسالمية بغزة، كال شؼ مف الفركؽ ف  
م كسطات  قديرات ميعة الدراسة نهـ معايير السلكؾ ان الق  لعشر البحكث العلمية، 

  مضك 57راسة مف سكال   يم ف أف  عزل لم غيرم ال لية كالر بة العلمية، ك  كعت ميعة الد
هياة  دريس ممف يحملكف درجة أس اذ كأس اذ مشارؾ  ـ ا  يارهـ بالطريقة العشكااية 
البسيطة، كأشارت ع ااج هذه الدراسة إلى أف أهـ معايير السلكؾ ان الق  هك ا  يار مجاؿ 
البحث كمكضكمه بما ي دـ اإلعساعية كيعالج قضاياها كمش ال ها، كالمحافظة ملى سالمة 
اندكات المس  دمة ف  البحث، كاالل زاـ بالمكضكمية الشديدة كالادؽ كاإل قاف معد   ابة 
ال قرير كالع ااج، كقد جاء معيار الادؽ كانماعة ف  عقؿ المادة العلمية، كالحرص ملى 
 كريؽ المعلكمات الكاردة ف  البحث  كريقان دقيقان ف  مر بة م قدمة جدان ف  مجاؿ  حديد 

 المادة العلمية. ماادر جمة
  هدفت ال عرؼ إلى أهـ المش الت ال    عيؽ البحث العلم  ف  2008دراسة مبد الح  س .5

الكطف العرب ، كالعكامؿ ال    ؤرر ملى االحيات البحث العلم ، كال عرؼ إلى أهـ 
المسؤكليات ان القية ال    قة ملى ما ؽ الباحث العلم  العرب ، كالمق رحات ال    سهـ 

 مسؾ بها، كقد ا بة الباحث ف  دراس ه المعهج الكاف  ال حليل  مف  الؿ مرض ف  ال
انف ار ك حليلها، كاس  الص انح اـ، كالكاكؿ إلى الع ااج، كقد  لات دراس ه إلى 
مجمكمة مف الع ااج، أهمها ضعؼ البحكث العلمية ف  الجامعات العربية، كضعؼ  قييمها 

هماؿ  بعض أمضاء هياة ال دريس كمدـ إدرا هـ أف البحث لغياب الجهات الرقابية، كا 
العلم  جزء ال ي جزأ مف مهم ه كممله ف  الجامعة، كفقداف الرقة بيف الجهات اإلع اجية 

 كالبحث العلم  العرب .
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

ي ضح مف  الؿ مرض الدراسات السابقة ال    عاكلت البحث العلم  سكاء مف حيث 
كاقعه أك م طلبا ه أك معكقا ه،  ما ي ضح كجكد عدرة عسبية ف  الدراسات ال    عاكلت العشر 
العلم  بافة مامة سكاء مف حيث كاقعه أك م طلبا ه أك معكقا ه، بجاعب مف مدـ كجكد دراسة 
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 عاكلت معكقات العشر العلم  بالمجالت ال ابعة لقامدة بياعات  –الباحث  حسب اطالع –ملمية 
  كهك ما يميز الدراسة الحالية بجاعب  ميزها ف  هدفها الرايس  كمج معها كميع ها، بجاعب isiس

ما سبؽ ي ضح  عكع الدراسات السابقة مف حيث هدفها الرايس  أك اندكات المس  دمة فيها 
ف  اف أغلبها ام مد ملى المعهج الكاف  كاس  دـ االس باعة ف  ك ذلؾ المعهجية الم  بعة كا 

جمة البياعات، كي ضح  عكع هذه الدراسات مف حيث ميع ها حيث إف بعضها  مرلت ميع ه ف  
أمضاء هياة ال دريس ببعض الجامعات كبعضها ا  ر  مرلت ميع ه ف  طالب الماجس ير 

ف  لؾ الدراسات ف  مرض اإلطار العظرم كف  إمداد انداة كالد  كراه، كأفادت الدراسة الحالية م
 كبعض اإلجراءات المعهجية.

 (ISIاإلطار النظري: بقاعدة البيانات العالهية)
 (:ISIهاهية ) .1

  (Institute for Scientific Informationهذه انحرؼ الرالث ا  اار للجملة 
أفضؿ المجالت العلمية مف م  لؼ كه  الجهة المععية بمسامدة الباحريف ف  ال عرؼ ملى 

بلداف العالـ كفؽ معظكمة معلكما ية  ؤ ذ ك عظـ ملى أساس معطيات  ااة ب لؾ المجالت، 
  .2018ل قديـ اكرة حقيقية للمس كل العلم  ل ؿ مجلةسجامعة عجراف، 

  أحد الماطلحات ال   بدأت  برز ملى الساحة معذ ف رة ليست ISIكيعد ماطلح س
ااة بعد ال طكر الهااؿ ف    عكلكجيا المعلكمات كاال ااالت،  بعان للسع  الحريث بالبعيدة، ك 

ال    قـك به العديد مف الجامعات ملى مس كل العالـ للعهكض بالبحث العمل  كال عليـ بمس كيا ه 
 Institute for Scientific  إلى معهد المعلكمات العلمية ISIالم  لفة. ك شير هذه انحرؼ س

Information  كه  الجهة المععية ف  المقاـ انكؿ مف إرشاد ك كجيه الباحريف ف  م  لؼ
 ,Kent, 2014أعحاء العالـ؛ حيث  قدـ اكرة حقيقية للمس كل العلم  ل ؿ مجلة مملية س

Moed, & Van Leeuwen, 1995 .  
ري     ل قييـ المجالت العلمية إلى العالـ انمISIكيعكد الفضؿ ف  ظهكر عظاـ س

 ؛ حيث  اف له الفضؿ ف   يسيس هذا العظاـ ف  1960س Eugene Garfieldيكجيف جارفيلد 
كالية بعسلفاعيا ف  الكاليات الم حدة، كف  بداية ال سعيعات قامت مؤسسة  كمسكف ركي رز 

Thomson Reuters  بشرااه مف جارفيلد، ك قـك مؤسسة  كمسكف ركي رز بإادار  قارير مف
ية ملى الشب ة كال   مف شيعها  زكيد الباحريف ف  المجاالت الم  لفة بمعلكمات المجالت العلم

مملية، ملى درجة مالية مف المكركقية، حيث   عاكؿ المس كل العلم  للمجالت العلمية مة 
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إجراء مقارعات مة المجالت ان رل ف  عفس المجاؿ. كيح كل العظاـ حاليان ملى ال رير مف 
  مجلة 11729طبقا   ر إحاااية قدمها مكقة  كمسكف ركي رز مدد سالمجالت كال   بلغت 

  .Garfield, 2006ملمية مح مة س
  ف  ماـ Eugene Garfieldكه  جهة ملمية أسسها مالـ اللغكيات يكجيف غارفيلد س

  ف  كالية بعسلفيعيا بمديعة فيالديلفيا بالكاليات الم حدة انمري ية، كف  بداية ال سعيعات 1960س
 ـ شراؤها بكاسطة شر ة  كمسكف ركي ر للمعلكمات، ك ضـ  قارير مف المجالت العالمية ملى 

 ، ك زكد الباحريف بمعلكمات Reporets on the Web) ISI Journal Citaionالشب ة 
مكرقة مبر عظاـ مكضكم  ي شؼ مف المس كل العلم  للمجلة مة مقارع ها بغيرها مف المجالت 

  .2018قة فضاء ال عليـ العال  كالبحث العلم  سالعلمية العريقة مك 
 ما ي عاكؿ العظاـ المجالت ان رر اع شاران كان رر اق باسان، كيعرض معلكمات مف 
أمرؽ المجالت ك اعيفا ها كمس كيا ها مف  الؿ أحد اندكات الهامة ال   ي ـ اس  دامها كال   

لعظاـ المزيد مف االس شهادات المرجعية  ،  ما يقدـ اImpact Factor سمى بمعامؿ ال يرير س
كمدد مرات االق باس ف  المجالت كالمجاالت الم  لفة بما يع س أهمية هذه المجالت كجدكاها 
مف العاحية العلمية كال طبيقية، ك لما ار فة معامؿ ال يرير ال اص بالمجلة،  لما ار فة المس كل 

  . Moed, & Van Leeuwen, 1995العلم  لها س
  عاشر 1400 كم هذا العظاـ حاليان ملى ما يزيد مف مشرة يالؼ مجلة ملمية مف سكيح

  حقؿ معرف ، ضمف قامدة  ااة بالمجالت الم  ااة ف  العلـك ال طبيقية 200ف  س
مجلة  كمف  1700مجلة  كأ رل ف  العلـك اإلعساعية س حكم ما يقارب س 5700س ش مؿ ملى 

ك المجاعية سجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، بيعها مدد مف المجالت المف كحة أ
2010.  

كيعرض هذا العظاـ المكرؽ عظرة فريدة ل قييـ المجالت العلمية مف طريؽ  جمية 
كفهرسة المقاالت كاالق باسات مف جمية الحقكؿ ف  العلـك ال طبيقية كال  عكلكجيا كالعلـك 

 اإلعساعية كغيرها.
د بياعات االق باس ال    غط  ا الؼ مف المجالت   بحفظ قكامISIكيقـك عظاـ س

ان اديمية،  ما يعمؿ ملى اس مرار  دمة الفهرسة القاامة ملى الطبامة لف رات طكيلة طبقان 
 ، SSCI ، ك ذلؾ مؤشر االس شهاد بالعلـك االج مامية سSCIلمؤشر االس شهاد العلم  س

  .Abt, 2003س  AHCIكمؤشر االس شهادات الفعية كاإلعساعية س
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 ما أف هذا العظاـ يحكم معلكمات مف المجالت اس  دامان كأ ررها اق باسان، إلى جاعب 
  IFأعه يعرض معلكمات مف أمرؽ المجالت ك اعيفا ها كمس كيا ها مبر معامؿ ال يرير س

  شارحان للمس  دـ مدد االس شهادات المرجعية للمقاالت ف  المجلة بما Impact Factorس
مية المقاالت ك يريرها ف  مجاؿ البحث العلم ، كهذا يعع   يريرها ملى المس كل يع س أه

  .2018العلم  للمجلة ف  الحقؿ المعرف  سمدكعة البحث العلم ، 
كمليه فإف المجالت ال   ي كف لديها معامؿ  يرير مر فة فهذا يعع  أعها مس  دمة 

    ي كف معدؿ االق باسات فيها مع فضان.بش ؿ أ رر، بما يكح  بيهمي ها بش ؿ أ بر مف  لؾ ال
  دكران مهمان ف   كجيه ك قديـ ال دمات للباحريف مف مدة أكجه، مف ISIكيؤدم عظاـ س

أهمها: ال عرؼ ملى أاحاب ال برة كالمعرفة كالعماذج الراادة ف  المجاالت البحرية الم  لفة، 
ة اإلحاااية الدقيقة لألرر العا ج مف اإلسهاـ ف  طرح انمماؿ العلمية القيمة مة  كفير الدراس

البحث كما يقدمه مف  دمات جليلة لباحر  المس قبؿ،  كفير الكقت كالجهد كا  احة الكاكؿ 
للبياعات المكركقة كذات الالة بالمجاؿ كال    م ف الباحريف مف  طكير ك كليد أف ار جديدة، 

افات العلمية الحديرة،  ما يم ف كا جاهات بحرية مكركقة، البحث كالكاكؿ للعظريات كاال  ش
  أيضا الباحريف مف الكاكؿ لع ااج البحث بسرمة شديدة، باإلضافة إلى ذلؾ، يسهؿ ISIعظاـ س

هذا العظاـ الكاكؿ كاالطالع ملى انبحاث المعشكرة ك  بة مسارها  امالن معذ العشر كح ى 
  Saha, Saint, & Christakis, 2003ال اريخ الكاكؿ للبحث المس هدؼ س

كقد مرض بعض الباحريف طريقة أ رل لمقارعة مس كيات المجالت العلمية ليس فقط 
مف طريؽ معدؿ االق باسات، بؿ  ذلؾ باالس عاعة بمحر ات البحث الشهيرة، مرؿ سجكجؿ  
لكضة رقـ لكغاررم  يمرؿ "كزف" المادة العلمية بمعدؿ العقر مليها كاس  دامها مبر الشب ة 

  2018 . سمدكعة البحث العلم ، Rage Rankى هذه الطريقة بطريقة سالعع بك ية، ك سم
ككفؽ أم مقياس  اف فإف   Rage Rank  كسIFكهعاؾ طريقة رالرة  جمة بيف س

، كالطبيعة  عداف مف أ رر المجالت مراقة كغالبان ما   كعاف ف   مجل يف ملمي يف هما: العلـك
 أملى قاامة أفضؿ مشر مجالت مالمية.

بالذ ر أف الباحريف الذيف يعشر لهـ أبحاث ف  المجالت العلم  ال   يشملها كالجدير 
   اكاان  لؾ ال    ملؾ مرا ز ملمية مالية، ي  سبكف م اعة ملمية رفيعة ف  المج مة ISIس

 ان اديم ، كه  م اعة  عع س بش ؿ إيجاب  ملى مس كل الجامعة ال   يع م  لها الباحث.
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 ( لمباحثين:ISIأههية ) .2
  مف مدة ام بارات يم ف إيجازها فيما يل  سمدكعة البحث العلم ، ISI عطلؽ أهمية س

  :2018 ، سجامعة عجراف، 2018
  سامد الباحريف ف  ال عرؼ إلى م عاكعيف ذكم معرفة غزيرة ف  مجاالت   ااهـ 

 ان اديم  كالبحر .
  البحرية. سامد ف  إظهار العمؿ البحر  للباحريف كمدل  يريره ف  مجاال هـ 
  كفر الكقت كسهكلة الكاكؿ إلى البياعات المكركؽ بها كذات الالة بمجاؿ البحث ما 

 يسهـ ف   كليد أف ار كا جاهات بحرية جديدة.
 .يم ف االطالع ملى انبحاث المعشكرة مبرها ك  بة مسارها  امالن 
 .م ف مف المحاكؿ ملى أحدث انبحاث المعشكرة ف    ااات م عددة  
  الحاكؿ ملى الع ااج ذات الالة بالبحث ف  أسرع كقت.  سامد ف 
 (:ISIقواعد وضوابط النشر في الهجالت التابعة لدد ) .3

 كجد مجمكمة مف قكامد كاش راطات العشر ي كجب ملى الباحريف مراما ها كاس يفااها 
كه    ISIلضماف المكافقة ملى عشر أبحارهـ ضمف المجالت ال ابعة لقامدة البياعات العالمية س

  :2010  سجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، 2018ملى العحك ال ال  سجامعة عجراف، 
 ال ي د مف أف المجلة  ابعة لقامدة البياعات العالمية سISI.  
 .ال ي د مف اسـ العاشر كاس مرارية ادكر المجلة 
 .أف ي كف مكضكع البحث م مشيان مة أهداؼ المجلة كرؤي ها 
 مات كالميراؽ ان الق  لكماء العشر كما ي الؼ ذلؾ يرفض عشره.مراماة ال علي 
 .مراماة إجراءات ال  ابة كالطبامة مف  ط كمسافات ك الفه للمجلة ال   يريد العشر بها 
  ف  حالة عشر البحث باللغة العربية يجب أف ي ضمف مل اان باللغة اإلعجليزية يح كم

  اج كالممارسات.ملى انهداؼ كاإلجراءات كالع ااج كاالس ع
  يميااية  يجب أف  –فيزيااية  –معد عشر انبحاث ال     طلب قياسات دقيقة سرياضية 

يطلة الباحث ملى عسخ مف انبحاث المعشكرة بذات المجلة ح ى ي ي د مف مالمات 
 القياس ال    عشرها المجلة.

 .معد كجكد أم أش اؿ أك جداكؿ مق بسة يجب أف يذ ر المادر 
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   انبحاث ال    ح اج إلى  اكير مف أم عكع يجب أف  كضة الاكر بش ؿ كاضح ف
 كي  ب مليها البياعات كاضح كيفضؿ  عكع انلكاف لل كضيح.

  معد عشر أبحاث بها مملية  حليؿ  يمياا ،  حليؿ هرمكع ،  حليالت طبية معيعة، يجب
لباحث مف كحدات الرجكع إلى عسخ مف انبحاث المعشكرة بذات المجلة ح ى ي ي د ا

 ال حليؿ ال    عشرها المجلة.
  معد   ابة المراجة ف  عهاية البحث يجب مراماة أف ل ؿ   اص ك ذلؾ ل ؿ مجلة

 طريقة  ااة كمميزة ف    ابة المراجة يجب االل زاـ بها.
  لمات مف احية  –ف  أم مجلة يجب أف ي ضمف البحث المحاكر ال الية: سمل ص – 

 كريؽ  –االس ع اج  –المعاقشة  –دكات كاإلجراءات المعهجية ان –اإلطار العظرم 
 .المراجة 

 (:ISIهعايير إدراج الهجالت العمهية بقاعدة البيانات العالهية ) .4
 درجة ملى المقكميف مف هياة   ضة المجالت العلمية لل قييـ العلم  الااـر مف قبؿ

  ISIس بياعات بقامدة إدراجها ي ـ ل   رك رز ركمسكف لمؤسسر ال ابعيف كال برة ال فاءة مف مالية
العكامؿ سال ليل ،  مكجز لهذه مرض يي   العملية. كفيما هذه ف  بالحسباف مديدة مكامؿ ك ؤ ذ
 : 2018  سمكقة عاكص مربية، 15، 14، 2018

 بدقة لها المحددة بمكاميد إادارها  اـ ال زاـ المجلة ال زاـ  ISI ضة مؤسسة س التوقيت: (أ 
بها.  ال ااة The Web of Science)سالعلـك  شب ة ف  إدراجها ي ـ ح ى شرطان  مالية
للادكر.  المحدد الكقت بعد نشهر أك نسابية مجلة أم ادكر  ي ر المقبكؿ غير كمف

 ا  ر  لك كاحدا م عاقبة مف المجلة حديرة أمداد رالرة المؤسسة  سليـ يلـز كل قييـ ال كقيت
ذا حاؿ  كمف ب جمية بحكث كليس بحث مقب بحث  عشر إل  ركعية المجلة اعت  ادكره. كا 
ال كقيت؛   قييـ ف  ي ر معحى    ذ المؤسسة عفسه، فإف بالكقت كاحد مدد ف  عشرها رـ

 ملى الح ـ كي ـ أشهر،  سعة لبحكث لف رة Steady Flow الرابت ال دفؽ ف   عظر حيث
  ح ها  عضكم المجالت ال   مف الفاة معيار كفؽ ال دفؽ هذا ف  المعاسب للبحكث العدد
  .Web of Science) Category العلمية الشب ة ف  المجلة هذه

 يسر  ال   الدكلية العشر بمعايير المجلة  ل ـز أف يجبالتقيد بأعراف التحرير الدولية:  (ب 
م  ارات  دكف المجلة معكاف لمعايير هذه  عشرها. ك  ضمف ال   المعلكمات إلى الكاكؿ

 معاكيف   ضمف لباحريف مف مكجزة كمعلكمات البحكث، كمعاكيف ، Informative Titleس
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 ي ـ ل   المراجة لجمية  املة ببليكغرافية كمعلكمات مؤلؼ، ل ؿ  (Full Address)  املة
 .بها االس شهاد

  كف  بيف (Testa, 2012) رك رز ركمسكف  فضؿأن تكون الهجمة بالمغة اإلنجميزية:  (ج 
 المعلكمات   كف بيف انقؿ ملى العلـ، أك لغة بكافها اإلعجليزية باللغة م  كبة البحكث

 The Web of شب ة العلـك قامدة فإف ذلؾ اللغة. كمة بهذه مف البحكث الببليكغرافية
Science كف المعلكمات أف بشرط أ رل بلغات العلمية المجات العديد مف   ضمف   
 ، (Title) البحكث معاكيف  شمؿ اإلعجليزية كال   باللغة بحث  ؿ مف الببليكغرافية

 مؤلؼ ل ؿ (Full Address)  املة معاكيف   ضمف الباحريف مف كمعلكمات مكجزة
 أف   كف يجب  ما (Key Words)  المف احية كال لمات (Abstract) البحث كمل ص
 بحركؼ  املة م  كبة بها االس شهاد ال   ي ـ المراجة لجمية الببليكغرافية المعلكمات
 دكف اإلعجليزية باللغة معكاف المجلة ي كف أف إلى إضافة ،(Roman Alphbet) ركماعية

 ركمسكف ك برر أ رل. بلغات (Full Text) البحكث  قارير حيف   كف ف  ؛م  ارات
 العلمية المجالت أف معطلؽ مف اإلعجليزية ملى اللغة  ي يدها (Testa ,2012) رك رز

 العلـك مجاالت ف  كبش ؿ  اص اإلعجليزية باللغة بحكرها  عشر العلم  ذات ال يرير
 كالعلـك اإلعساعية ا داب مجاالت ف  القامدة لهذه بكجكد اس رعاءات ام رافها مة الطبيعية؛

 . بير بش ؿ لهـ مفضلة   كف اإلعجليزية البحكث باللغة فإف ذلؾ االج مامية. كمة كالعلـك
 قبؿ انقراف مف لل ح يـ البحكث  ضكع أف المعلـك مفخضوع البحوث لمتحكيم:  (د 

 كضع ه كنهمي ه. كلذلؾ البحث لجكدة مؤشر ضبط هك البحث لمكضكع عفسه بال  اص
 .بياعا ها بقامدة المجالت العلمية إدراج معايير ضمف (Testa,2012)  ركمسكف رك رز

 كجكب ش ر ملى (Testa ,2012)رك رز ركمسكف  ؤ دالتعبير عن الشكر لمدعم الهالي:  (ه 
 .كجكد ه البحث نهمية مؤشران  ذلؾ البحث بام بار ل عفيذ المال  الدمـ قدمت ال   الجهة

 بمح كل المجلة،   (Testa, 2012 رك رز ركمسكف محررك يه ـالهحتوى العمهي لمبحث:  (و 
 أشبعت قضايا بمعالجة رك يعية بك يرة سير  أعها أـ اإلعساعية، المعرفة  ررم  اعت إذا كما

فهعالؾ  العلم  فالبحث اإلعساعية، أعظمة المعرفة لجمية العلمية المعرفة مف البة عكاة بحران ن
 ملمية جديدة مجالت  ظهر كبذلؾ العلمية، للبحكث مجاالت جديدة بركز مف يرمر

مح كل   اف إذا ما الح ـ رك رز ركمسكف البحكث. يس طية محررك هذه ع ااج عشر  س دم 
 المح كل هذا أف أك لديها، قامدة البياعات يررم لل قكيـ   ضة ال   العلمية المجالت هذه
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 هذه مف القامدة الض مة هذه ف  adequately addressed عحك كاؼ ملى مغطى
العلمية  الساحة ف  يجرم لما اليكمية م ابعا هـ مف  اؿ لديهـ. فهـ الم كفرة للبياعات

 البحث ف  العشطة الحقكؿ ملمية ك حديد مكاضية مف العار مس جدات  حديد يس طيعكف
 .العلم 

 2012)سرك رز  ركمسكف  ع مدتحميل االستشهاد في الهجالت العمهية الدولية:  (ز 
,Testaالمجالت  قييـ ف  بالبحكث االس شهاد  حديد ف  البياعات مف رركة هاالة  كفر ملى 

 كفر  كهذه ؛(The Web of Science)العلـك  الؿ شب ة مف كذلؾ لل قكيـ   ضة ال  
 العلـك بشب ة مشمكلة مجلة أم مرجة ف  نم اس شهاد لالس شهاد. ف ؿ حقيق  مؤشران 
 أرر قياس ي ـ الشب ة البياعات ف  هذه  اؿ للمح ـ. كمف كم اح(indexed)  مفهرس ي كف

 بالحسباف االس شهاد لل قكيـ. كيؤ ذ   ضة ال   للمجلة  (citation impact) االس شهاد
  أرر االس شهاد. قيمة  قرير ف  (Self Citation) الذا  

 ف  رك رز ركمسكف  عظر مؤسسة إذ، مس كييف ملى االس شهاد  حليؿ مملية ك  ـ
 بمجمكع أك ؛Impact Factor)س ال يرير بمعامؿ معه ك عبر عفسها للمجلة االس شهادات

 لجمية البحكث االس شهادات مجمكع قسمة بعا ج معامؿ ال يرير اس  راج االس شهادات. كي ـ
  السع يف. ها يف  اؿ عشر ها ال   مدد البحكث ملى سع يف ي ر ف  المجلة  عشرها ال  
قواعد البيانات الهوجودة والهتاحة عمى الشدبكة الدوليدة عبدر اإلنترندت، والتدي تتديح  .5

 .(ISIالوصول لمهجالت الهصنفة والهعتهدة هن قبل نظام )
هعاؾ العديد مف قكامد البياعات المكجكدة كالم احة ملى الشب ة الدكلية مبر اإلع رعت، 

كمف أشهر قكامد البياعات  ISIكال     يح الكاكؿ للمجالت الماعفة كالمع مدة مف قبؿ عظاـ 
  : Larsen, & Von Ins, 2010ال     يح هذه المجالت س

1) ISI Web of Science   كه  قامدة البياعات  اعت  سمى ف  الماضWebof 
Knowledge ك غط  العديد مف ال  ااات مف أهمها   ااات العلـك كالفعكف ،

كال  ااات االج مامية، كالعلـك كاإلعساعية كغيرها. كياؿ إجمال  البياعات الم كفرة 
الكاكؿ إلى مليكف بحث كمقالة. ك كفر بحرنا شامالن مف االق باس، ك  90ملى الشب ة 

قكامد بياعات م عددة،  ما  سمح باالس  شاؼ الم عمؽ للحقكؿ الفرمية الم  ااة 
  .Kent, 2014س
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هك مكقة إل  ركع  ي يح الكاكؿ  ScienceDirectمكقة  ScienceDirectهوقع  (2
إلى قامدة بياعات  بيرة  ح كم ملى العديد مف انبحاث العلمية كالطبية. كيح كل 

 3500مليكف بحث ف  مجاالت العلـ الم  لفة لما يقرب مف  12مف المكقة ملى أ رر 
  اب إل  ركع . ك اعؼ المجالت ف  أربعة أقساـ رايسة:  34000مجلة ملمية ك 

العلـك الفيزيااية كالهعدسة، كملـك الحياة، كالعلـك الاحية، كالعلـك االج مامية كالعلـك 
كانبحاث م احة مجاعنا، كهعاؾ العديد اإلعساعية. كهعاؾ العديد مف مل اات المقاالت 

مف انبحاث ال يم ف الكاكؿ إليها إال مف  الؿ االش راؾ أك الشراء 
  .Reller, 2014س

3) Springer  يسست قامدة بياعا  سبرعجر Springer  كه  جزء مف  1842ف  ماـ
Springer Nature  كه  مؤسسة عشر مالمية  عشر ال  ب كال  ب  ،2015معذ ماـ

 ركعية كالمجالت الم  ااة ف  العلـك كالعلـك اإلعساعية كال قعية كالطبية،  ما اإلل 
 SpringerLink س ضيؼ مددنا مف قكامد البياعات العلمية، بما ف  ذلؾ 

ك شمؿ معشكرات ال  اب، كال  ب المعقحة، كال  ب المدرسية،  .SpringerImagesك
معكاعا م احا ف    ب  168،000كالدراسات، كسالسؿ ال  ب؛ ك ح كم ملى أ رر مف 

 . Caroline, 2015مجاؿ رايس س 24إل  ركعية ف  
4) Wiley-Blackwell  ه  دار العشر العلمية كال قعية كالطبية كان اديمية العالمية. كقد

مة  John Wiley ـ  ش يلها مف  الؿ دمج انمماؿ العلمية كال قعية كالطبية العالمية لػ
Blackwell Publishing عشر ، ك Wiley-Blackwell   العديد مف انبحاث ف

مجاالت م عكمة معها ان اديمية كالمهعية، بما ف  ذلؾ ملـ انحياء كالطب كالعلـك 
 Wiley-Blackwellالفيزيااية كال  عكلكجيا كالعلـك االج مامية كالعلـك اإلعساعية. ك عشر

  اب سعكينا  1500مف  مجلة ي ـ مراجع ها مف قبؿ انقراف كأ رر 1500ما يقرب مف 
ل  ركعية، باإلضافة إلى قكامد بياعات كأمماؿ مرجعية رايسية كبرك ك كالت  مطبكمة كا 

 . Bick, & Graham, 2010معملية س
   مرؿ: Ahmad, 2005كهعاؾ العديد مف قكامد البياعات ان رل س

5) EBSCO Academic Search Complete 
6) EBSCO Medline 
7) OVID Medline 
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8) Jstor 
9) Journals@Ovid Full Text 
10) Wilson Humanities Full Text 
11) EMERALD 
12) Sage 

 إجراءات الدراسة الهيدانية:
 سػػ  دـ الدراسػػة المػػعهج الكاػػف  بام بػػاره انعسػػب ل حقيػػؽ أهػػدافها، فمػػف هددنهج الدراسددة:  .1

  مػف كجهػة عظػر أمضػاء isi الله سي ـ كاؼ الكاقة الفعل  ل حديد معكقات العشػر فػ  س
 ال دريس كبياف مدل  يرير بعض الم غيرات ف  ذلؾ.هياة 

شػػػمؿ مج مػػػػة الدراسػػػة جميػػػة أمضػػػػاء هياػػػة ال ػػػػدريس ب ليػػػات ال ربيػػػػة الدراسددددة:  هجتهدددع .2
 بالجامعات السعكدية.

اق اػػرت ميعػػة الدراسػػة ملػػى مجمكمػػة مػػف أمضػػاء هياػػة ال ػػدريس ب ليػػات الدراسددة:  عينددة .3
جامعػػة  -اإلسػػالمية بالمديعػػة المعػػكرة ال ربيػػة بػػبعض الجامعػػات السػػعكدية كهػػ  سالجامعػػة 

 -جامعػة اإلمػاـ مبػد الػرحمف الفياػؿ  -جامعػة الملػؾ مبػد العزيػز  -اإلماـ محمد سػعكد 
جامعػة  بػكؾ  كبلػغ حجػـ العيعػة  -جامعػة أـ القػرل  -جامعػة الملػؾ  الػد  -جامعة حااؿ 

، 300  مضػػػػك هياػػػػة  ػػػػدريس، مػػػػكزميف ملػػػػى العحػػػػك ال ػػػػال : كفقػػػػان للعػػػػكع سالػػػػذ كر 600س
، ك  اػص معػاهج كطػرؽ 200 ، ككفقان لل  اص س  اص أاكؿ  ربية 300كاإلعاث 
 ، ككفقػػػػان للر بػػػػة الكظيفيػػػػة سأسػػػػ اذ مشػػػػارؾ 200، ك  اػػػػص إدارة ك  طػػػػيط 200 ػػػػدريس 
    .200، أس اذ 200، أس اذ مسامد 200

 :الدراسةأداة  .4
بالمجالت ال ابعة اس باعة مف إمداد الباحث كهدفت ال شؼ مف معكقات العشر العلم  

  مف كجهة عظر أمضاء هياة ال دريس ب ليات ال ربية ببعض isiلقامدة البياعات العالمية س
  مبارة، كفؽ مقياس رالر  م درج يعبر مف 30الجامعات السعكدية، ك  كعت االس باعة مف س

ع فضة درجة المكافقة ملى العبارة سمر فعة  عطى رالث درجات  كم كسطة س عطى درج يف  كسم
  درجة ك دؿ 90إلى  30 عطى رالث درجات  ك  راكح الدرجة ال لية لعبارات االس باعة ما بيف س

 الدرجة المر فعة ملى  كفر المعكؽ بدرجة  بيرة بيعما  دؿ الدرجة المع فضة ملى الع س:
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 الخصائص السيكوهترية لالستبانة:
 الصدق الذاتي:

 ( 602( صدق االتساق الداخمي لعبارات االستبانة )ن=1جدول )
 العبارة هعاهل االرتباط العبارة هعاهل االرتباط

 1مبارة **801. 16مبارة **760.

 2مبارة **797. 17مبارة **800.

 3مبارة **859. 18مبارة **695.

 4مبارة **771. 19مبارة **872.

 5مبارة **839. 20مبارة **837.

 6مبارة **835. 21مبارة **821.

 7مبارة **781. 22مبارة **876.

 8مبارة **656. 23مبارة **847.

 9مبارة **646. 24مبارة **845.

 10مبارة **813. 25مبارة **673.

 11مبارة **896. 26مبارة **751.

 12مبارة **825. 27مبارة **850.

 13مبارة **752. 28مبارة **839.

 14مبارة **768. 29مبارة **864.

 15مبارة **741. 30مبارة **801.

  مف كجكد مالقة ار باطية دالة إحااايا بيف مبارات االس باعة 1 شير ع ااج الجدكؿ س
كالمجمكع ال ل  لعبارا ها كال ااة بمعكقات العشر العلم  بالمجالت ال ابعة لقامدة البياعات 

هياة ال دريس ب ليات ال ربية ببعض الجامعات السعكدية،   مف كجهة عظر أمضاء isiالعالمية س
  **646.كقد  راكحت قيمة معامؿ االر باط بيف س ،بما يدؿ ملى ادؽ مبارات  لؾ االس باعة

   **896.سك
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 ثانيًا: ثبات االستبانة:
 كالجدكؿ ال ال  يكضح الربات لالس باعة:  ـ حساب ربات االس باعة بطريقة ألفا  ركعباخ 

 ( 602( يبين ثبات االستبانة عن طريق هعاهل ألفا كرونباخ)ن=2جدول )

هعاهل  العبارة درجة الثبات هعاهل الثبات العبارة
 درجة الثبات الثبات

 مر فعة 980. 17 مر فعة 980. 1
 مر فعة 980. 18 مر فعة 980. 2
 مر فعة 979. 19 مر فعة 979. 3
 مر فعة 979. 20 مر فعة 980. 4
 مر فعة 979. 21 مر فعة 979. 5
 مر فعة 979. 22 مر فعة 979. 6
 مر فعة 979. 23 مر فعة 980. 7
 مر فعة 979. 24 مر فعة 980. 8
 مر فعة 980. 25 مر فعة 980. 9
 مر فعة 980. 26 مر فعة 980. 10
 مر فعة 979. 27 مر فعة 979. 11
 مر فعة 979. 28 مر فعة 979. 12
 مر فعة 979. 29 مر فعة 980. 13
 مر فعة 980. 30 مر فعة 980. 14
إجمال   مر فعة 980. 15

 االس باعة
 مر فعة 980.

 مر فعة 980. 16

-0.98س   أف درجة ربات مبارات االس باعة  راكحت بيف2ي ضح مف الجدكؿ س
 ، حيث 980. ،  ما ي ضح مف الجدكؿ أف درجة ربات مجمكع االس باعة   ؿ مر فعة س0.979

كلذلؾ جاءت  ق رب هذه القيمة مف الكاحد الاحيح كهى درجة ربات مالية كمقبكلة إحاااينا، 
 درجة الربات لالس باعة مالية.

 نتائج الدراسة الهيدانية:
مػا أبػرز معكقػات العشػر فػ  نتائج اإلجابة عن السؤال الهيداني األول الذي نص عمدى هدا يمدي: 

isi دريس؟مف كجهة عظر أمضاء هياة ال  
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والتكرارات والنسب الهئوية والوزن عمى أههية عبارات االستبانة  ( درجة وهستوى الهوافقة3جدول )
 (602النسبي الهرتبطة بها هن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )ن=

 العبارة م

 درجة الهوافقة

الوزن 
 النسبي

ترتيب 
العبارات 
وفق 
الوزن 
 النسبي

هستوى 
 الهوافقة

 هنخفضة هتوسطة هرتفعة

 % ك % ك % ك

1 
القيادات العليا ف  ضعؼ اه ماـ 

الجامعات بالعشر ف  المجالت 
 isiال ابعة لقامدة بياعات 

 هرتفعة 12 2.4319 15.90% 96 24.90% 150 59.10% 356

2 

غياب ال عريؼ بانبحاث المعشكرة 
 isiبالمجالت ال ابعة لقامدة بياعات 

ف  المج مة ل حقيؽ أقاى اس فادة 
 معها

 هرتفعة 2 2.5050 18.60% 112 12.30% 74 69.10% 416

ضعؼ الم ااات المالية للعشر  3
 هرتفعة 5 2.4585 %17.30 104 %19.60 118 %63.10 380 العلم  بافة مامة

4 
غياب المعايير الكاضحة ال    حدد 
معايير كقكامد العشر بالمجالت 

 isiال ابعة لقامدة بياعات 
 هرتفعة 20 2.3738 17.60% 106 27.40% 165 55.00% 331

5 
االه ماـ باإلمالف كالدماية ضعؼ 

مف إادارات العشر بالمجالت 
 isiال ابعة لقامدة بياعات 

 هرتفعة 15 2.4003 21.30% 128 17.40% 105 61.30% 369

6 
اف قاد المكضكمية مف قبؿ هياة 
ال ح يـ بالمجالت ال ابعة لقامدة 

 isiبياعات 
 هرتفعة 18 2.3771 21.40% 129 19.40% 117 59.10% 356

7 
انمباء ال دريسية ال بيرة ال    عيؽ 
ال فرغ للعشر ف  المجالت ال ابعة 

 isi لقامدة بياعات
 هرتفعة 17 2.3837 20.90% 126 19.80% 119 59.30% 357

8 
ضعؼ الحكافز المععكية المقدمة 
مف قبؿ الجامعة للعشر بالمجالت 

 isiال ابعة لقامدة بياعات 
 هتوسطة 27 2.2841 24.40% 147 22.80% 137 52.80% 318

9 
  ررة اإلجراءات الرك يعية الم علقة
ب سليـ كاس الـ انبحاث للعشر ف  

 isiالمجالت ال ابعة لقامدة بياعات 
 هتوسطة 25 2.3106 20.80% 125 27.40% 165 51.80% 312

10 
طكؿ الف رة ال    س غرقها مملية 
 ح يـ انبحاث ف  المجالت 

 isiال ابعة لقامدة بياعات 
 هرتفعة 24 2.3538 21.6% 130 21.4% 129 57.0% 343

 هرتفعة 10 2.4352 %21.90 132 %12.60 76 %65.40 394طكؿ الف رة ال    س غرقها مملية  11
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 العبارة م

 درجة الهوافقة

الوزن 
 النسبي

ترتيب 
العبارات 
وفق 
الوزن 
 النسبي

هستوى 
 الهوافقة

 هنخفضة هتوسطة هرتفعة

 % ك % ك % ك

اس الـ انبحاث المعشكرة ف  
 isiالمجالت ال ابعة لقامدة بياعات 

ار فاع ال  لفة المادية للعشر ف   12
 هتوسطة isi 328 54.50% 119 19.80% 155 25.70% 2.2874 26المجالت ال ابعة لقامدة بياعات 

13 
اعكبة ال كااؿ مة هياات 
اإلشراؼ ملى المجالت ال ابعة 

 isiلقامدة بياعات 
 هتوسطة 30 2.1944 24.40% 147 31.70% 191 43.90% 264

14 
اعكبة  حقيؽ الشركط كالمعايير 
الفعية للعشر ف  المجالت ال ابعة 

 isiلقامدة بياعات 
 هرتفعة 3 2.4817 19.40% 117 13.00% 78 67.60% 407

15 
 ر يز االه ماـ ف  المجالت ال ابعة 

ملى مجاالت  isiلقامدة بياعات 
 بحرية دكف غيرها

 هتوسطة 21 2.3671 18.80% 113 25.70% 155 55.50% 334

16 
نمضاء  اق اار اإلع اج العلم 

هياة ال دريس ملى غايات ال رقية 
 فقط

 هرتفعة 14 2.4086 25.40% 153 8.30% 50 66.30% 399

17 
غياب قامدة بياعات دقيقة لم طلبات 
كيليات العشر ف  المجالت ال ابعة 

 isiلقامدة بياعات 
 هتوسطة 28 2.2708 26.20% 158 20.40% 123 53.30% 321

18 
ضعؼ كم  أمضاء هياة ال دريس 
بيهمية كقيمة العشر ف  المجالت 

 isiال ابعة لقامدة بياعات 
 هتوسطة 29 2.2342 19.10% 115 38.40% 231 42.50% 256

19 
 فضيؿ أمضاء هياة ال دريس 

العشر ف  المجالت المجاعية بعيدان 
 مف مس كاها العلم 

 هرتفعة 9 2.4369 23.90% 144 8.50% 51 67.60% 407

20 

 فضيؿ أمضاء هياة ال دريس 
العشر ف  المجالت ال   ي ـ 

ال ح يـ فيها باكرة ش لية بعيدان 
 مف المس كل العلم  للبحث

 هرتفعة 16 2.3953 27.60% 166 5.30% 32 67.10% 404

21 
 فضيؿ بعض أمضاء هياة 
ال دريس العمؿ اإلدارم ملى 

 اإلع اج كالعشر العلم 
 هرتفعة 19 2.3738 28.90% 174 4.80% 29 66.30% 399

 هرتفعة 4 2.4618 %22.80 137 %8.30 50 %68.90 415ضيؽ الف رة الزمعية المحددة إلجراء  22
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 العبارة م

 درجة الهوافقة

الوزن 
 النسبي

ترتيب 
العبارات 
وفق 
الوزن 
 النسبي

هستوى 
 الهوافقة

 هنخفضة هتوسطة هرتفعة

 % ك % ك % ك

 عديالت المح ميف مف قبؿ هياة 
العشر بالمجالت ال ابعة لقامدة 

 isiبياعات 

23 
طكؿ الف رة الزمعية بيف  قديـ البحث 
كعشره ف  المجالت ال ابعة لقامدة 

 isiبياعات 
 هرتفعة 7 2.4402 27.60% 166 0.80% 5 71.60% 431

24 
بحرفية القكاعيف كال عليمات االل زاـ 

كال شدد ف  ال ر يز ملى الش ليات 
 دكف المضمكف

 هرتفعة 6 2.4435 24.90% 150 5.80% 35 69.30% 417

غياب الحكافز ال شجيعية لألبحاث  25
 هرتفعة 1 2.6096 %17.80 107 %3.50 21 %78.70 474 الم ميزة كالمبدمة

اعكبة ال كااؿ مة المجالت  26
 هرتفعة isi 357 59.30% 105 17.40% 140 23.30% 2.3605 22ال ابعة لقامدة بياعات 

27 
ضعؼ الحكافز المادية المقدمة مف 
قبؿ الجامعة للعشر بالمجالت 

 isiال ابعة لقامدة بياعات 
 هرتفعة 8 2.4369 23.40% 141 9.50% 57 67.10% 404

28 
اإلارار ملى االل زاـ الحرف  بآراء 
المح ميف لقبكؿ عشر انبحاث 
 isiبالمجالت ال ابعة لقامدة بياعات 

 هرتفعة 11 2.4336 26.20% 158 4.20% 25 69.60% 419

29 
 عديؿ اللكااح كالقكاعيف ال ااة 
بالعشر بالمجالت ال ابعة لقامدة 

 باكرة مس مرة isiبياعات 
 هرتفعة 13 2.4203 25.70% 155 6.50% 39 67.80% 408

ضعؼ ال كااؿ بيف المجالت  30
 فيما بيعها isiال ابعة لقامدة بياعات 

 هرتفعة 23 2.3571 29.60% 178 5.10% 31 65.30% 393

  أف أ رر العبارات مكافقة مف كجهة عظر ميعة الدراسة العبارات 7ي ضح مف الجدكؿ س
  حيث كقعت هذه العبارات ف  عطاؽ المكافقة 23س ، 24 ، س3 ، س22 ، س14 ، س2 ، س25س

المر فعة، كذلؾ حسب  ر يب الكزف العسب  كالكاقعة ف  اإلربام  انملى مف مبارات االس باعة، 
 ك شير  لؾ العبارات ملى ال ر يب إلى:

 غياب الحكافز ال شجيعية لألبحاث الم ميزة كالمبدمة. 
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  غياب ال عريؼ بانبحاث المعشكرة بالمجالت ال ابعة لقامدة بياعاتisi  ف  المج مة
 ل حقيؽ أقاى اس فادة معها.

  اعكبة  حقيؽ الشركط كالمعايير الفعية للعشر ف  المجالت ال ابعة لقامدة بياعاتisi. 
 جالت ضيؽ الف رة الزمعية المحددة إلجراء  عديالت المح ميف مف قبؿ هياة العشر بالم

 .isiال ابعة لقامدة بياعات 
 ضعؼ الم ااات المالية للعشر العلم  بافة مامة. 
  بحرفية القكاعيف كال عليمات كال شدد ف  ال ر يز ملى الش ليات دكف المضمكف.االل زاـ 
  طكؿ الف رة الزمعية بيف  قديـ البحث كعشره ف  المجالت ال ابعة لقامدة بياعاتisi. 

ك بدك هذه الع يجة معطقية ف  ظؿ أعه ال  كجد أعظمة كاضحة كمحددة كمعلعة ل شجية 
  إضافة إلى أف مس كل ال عريؼ بقامدة المجالت isiسانبحاث المبدمة المعشكرة بقامدة البياعات 

  قد ي كف مع فضان ف  بعض الجهات البحرية  ااة الجامعات العربية مقارعة isiال ابعة س
انجعبية، باإلضافة ملى أعه  كجد بعض اللكااح كالقكاعيف ال ااة بالعشر ف  قامدة بالجامعات 
  يغلب مليها العمطية كالرك يف الذم قد ال ي عاسب مة ال  ااات البحرية لبعض isiمجالت س

أمضاء هياة ال دريس مما ي طلب كجكد مركعة ف   طبيؽ هذه القكاعيف حسب طبيعة البحث 
يع م  إليه فمف غير المعطق  أف ي كف هعاؾ مدد معيف مف الافحات عفسه كال  اص الذم 

يجب االل زاـ به يطبؽ ملى انبحاث العظرية كانبحاث الميداعية كانبحاث ال جريبية بعفس 
المس كل ك ذلؾ الحاؿ بالعسبة لل ليات فيبحاث  لية الطب مرالن لهاـ م طلبات    لؼ ف   رير 

ت ال ربية كه ذاي فكجكد معيار معيف يلـز الباحريف جميعان مة معها مة م طلبات أبحاث  ليا
ا  الؼ   ااا هـ البحرية قد يسبب معكؽ ل  ااات معيعة ملى حساب أ رل مما يعد 

  كعفس الحاؿ بالعسبة للف رة الزمعية ال    حدد ل ؿ باحث isiمعكقات للعشر ف  قامدة بياعات س
 عطى لباحث مطلكب معه  عديالت جكهرية أك  ريرة  إلجراء ال عديالت ف يؼ   كف المدة ال  

ه  عفسها ال    عطى لباحث مطلكب معه بعض ال عديالت الش لية البسيطة، كلذا فمف المعطق  
ًن للعشر ف  قامدة بياعات س    لبعض الباحريف.isiأف يعد هذا معكقاى

الرتبددة  –ت )الندوع نتدائج إجابدة السددؤال الثداني الددذي ندص عمدى هددا يمدي: هددا هددى تدأثير هتغيددرا
 ؟isiالتخصص( في رؤية أعضاء هيئة التدريس لهعوقات النشر في  –الوظيفية 

أواًل: النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة عمى هدى هوافقة االستبانة هجهمة 
 إناث( -بحسب هتغير النوع )ذكور
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إحاااية بيف اس جابات أكضحت ع ااج الدراسة الميداعية مف كجكد فركؽ ذات داللة 
 أفراد العيعة ملى محاكر االس باعة، كالجدكؿ ال ال  يبيف ذلؾ:

إلظهار داللة الفروق بين  t – test( يوضح نتائج اختبار التاء لعينتين هستقمتين 8جدول )
استجابات أفراد العينة الهستفتاة هن أعضاء هيئة التدريس نحو هوافقة هجهوع عبارات االستبانة 

 (602حسب هتغير النوع )ن=

االنحراف  الهتوسط ن النوع
هستوى  قيهة ت الهعياري

 الداللة
 20.94014 69.9248 306 ذ كر

 دالة 023. 2.275-
 18.47137 73.5912 296 إعاث

  مػف كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحاػااية بػيف اسػ جابات أفػراد العيعػة 8ي ضح مف الجػدكؿ س
إعػػػػاث ، بالعسػػػػبة لالسػػػػ باعة ال ااػػػػة بمعكقػػػػات العشػػػػر العلمػػػػ  فػػػػ   - بعنػػػػا لم غيػػػػر العػػػػكع سذ ػػػػكر

  مػػػف كجهػػػة عظػػػر أمضػػػاء هياػػػة isiالمجػػػالت العلميػػػة المع مػػػدة مػػػف قامػػػدة البياعػػػات العالميػػػة س
 ، كهػػػ  قيمػػػة دالػػػة 2.275-حيػػػث جػػػاءت قيمػػػة ست ، س، ال ػػػدريس بػػػبعض الجامعػػػات السػػػعكدية

 ، ك اعػػت الفػركؽ لاػػالح أفػراد العيعػػة مػف فاػػة اإلعػاث، حيػػث 0.05إحاػااينا معػد مسػػ كل داللػة س
 ، بيعمػا بلػغ م كسػط اسػ جابات أفػراد العيعػة مػف 73.5912بلغ م كسط اس جابا هـ ملى المحكر س

  .69.9248فاة الذ كرس
كيم ػػف  فسػػير ذلػػؾ فػػ  ضػػكء أف محدكديػػة فػػرص ال ػػدريب كاالح  ػػاؾ المباشػػر بػػال برات 
انجعبيػػػة كال كااػػػؿ اإلل  ركعػػػ  المباشػػػر مػػػة جهػػػات العشػػػر مقارعػػػة بمػػػا ي ػػػاح لمػػػرلهـ مػػػف الػػػذ كر 

  مقارعػػة بػػيف الرغبػػة فػػ  isiجعلهػػف أ رػػر شػػعكران بالمعكقػػات ال ااػػة بالعشػػر فػػ  قامػػدة البياعػػاتس
  الكظيف  كما   طلبػه مػف عشػر ملمػ  قػد ال   ػكف م ػكفرة لػديهف بػعفس الدرجػة لػدل الػذ كر ال رق

بمجػػاالت العشػػر أقػػؿ كبال ػػال  فػػ  حالػػة رغبػػ هف فػػ  العشػػر باػػفة  ممػػا يجعػػؿ فػػرص اح  ػػا هف
 قد يكاجهف يريف معكقات أ رر ما يراه الذ كر.   isiمامة كف  قامدة البياعات س
الفروق بين استجابات أفراد العينة عمى هدى هوافقة االستبانة هجهمة ثانيًا: النتائج الخاصة ب

 أستاذ( -أستاذ هشارك  -بحسب هتغير الوظيفة )هدرس 
أكضحت ع ااج الدراسة الميداعية مف كجكد فركؽ ذات داللة إحاااية بيف اس جابات 

 أفراد العيعة ملى محاكر االس باعة، كالجدكؿ ال ال  يبيف ذلؾ:
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يوضح نتائج اختبار تحميل التباين أحادي االتجاح إلظهار داللة الفروق بين استجابات ( 9جدول )
 (602أفراد العينة الهستفتاة هن أعضاء هيئة التدريس نحو أههية هجهوع عبارات االستبانة )ن=

هستوى  قيهة ف االنحراف الهعياري الهتوسط ن الوظيفة
 الداللة

 12.25816 81.9310 203 مدرس
 19.69748 73.2234 197 أس اذ مشارؾ دالة 000. 78.885

 20.04062 60.0149 202 أس اذ

  مػف كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحاػااية بػيف اسػ جابات أفػراد العيعػة 9ي ضح مف الجػدكؿ س
أسػػػػ اذ ، بالعسػػػػبة لالسػػػػ باعة ال ااػػػػة -أسػػػػ اذ مشػػػػارؾ  - بعنػػػػا لم غيػػػػر الكظيفػػػػة سأسػػػػ اذ مسػػػػامد 

  مػػػف isiفػػػ  المجػػػالت العلميػػػة المع مػػػدة مػػػف قامػػػدة البياعػػػات العالميػػػة سبمعكقػػػات العشػػػر العلمػػػ  
حيػػػػث جػػػػاءت قيمػػػػة سؼ ، ، كجهػػػػة عظػػػػر أمضػػػػاء هياػػػػة ال ػػػػدريس بػػػػبعض الجامعػػػػات السػػػػعكدية

 ، ك اعػػت الفػػركؽ لاػػالح أفػػراد 0.05 ، كهػ  قيمػػة دالػػة إحاػػااينا معػػد مسػػ كل داللػػة س78.885س
 ، بيعمػا بلػغ 81.9310م كسط اس جابا هـ ملى المحػكر سالعيعة مف فاة أس اذ مسامد، حيث بلغ 

 ، ك أفػراد العيعػة مػف فاػة أسػ اذ 73.2234م كسط اس جابات أفراد العيعة مف فاػة أسػ اذ مشػارؾ س
  .  60.0149س

يجمعػكف  كيم ف  فسير ذلػؾ فػ  ضػكء أف أمضػاء هياػة ال ػدريس مػف ر بػة أسػ اذ مشػارؾ 
س الدرجة نمضاء هياة ال دريس مف ر بة مػدرس مػف جهػة كبػيف بيف ال برة ال   قد ال   كافر بعف

العمر اناغر عسبيان مقارعة بانسا ذة كالػذم ي ػيح لهػـ فػرص ال عامػؿ كال ػدرب ملػى المسػ حدرات 
ال  عكلكجية ك كظيفها فػ  البحػث العلمػ  كال بػادؿ العلمػ  كالعشػر بكاسػط ها مػف جهػة أ ػرل، ممػا 

 ة بيمضاء هياة ال دريس مف ر بة مدرس كر بة أس اذ.جعؿ الفركؽ  ي   لاالحهـ مقارع
ثالثًا: النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة عمى هدى هوافقة االستبانة هجهمة 

 إدارة وتخطيط( -هناهج وطرق تدريس  -بحسب هتغير التخصص )أصول تربية 
اااية بيف اس جابات أكضحت ع ااج الدراسة الميداعية مف كجكد فركؽ ذات داللة إح

 أفراد العيعة ملى محاكر االس باعة، كالجدكؿ ال ال  يبيف ذلؾ:
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( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين أحادي االتجاح إلظهار داللة الفروق بين استجابات 10جدول )
 (602أفراد العينة الهستفتاة هن أعضاء هيئة التدريس نحو أههية هجهوع عبارات االستبانة )ن=

االنحراف  الهتوسط ن التخصص
هستوى  قيهة ف الهعياري

 الداللة
 14.27265 80.4615 208 أاكؿ  ربية

معاهج كطرؽ  دالة 000. 46.439
 20.28300 71.5000 196  دريس

 20.43763 62.7778 198 إدارة ك  طيط

العيعػة   مف كجكد فركؽ ذات داللة إحاااية بيف اس جابات أفػراد 10ي ضح مف الجدكؿ س
إدارة ك  طػػػػيط ، بالعسػػػػبة  -معػػػػاهج كطػػػػرؽ  ػػػػدريس  - بعنػػػػا لم غيػػػػر ال  اػػػػص سأاػػػػكؿ  ربيػػػػة 

لالسػػ باعة ال ااػػػة بمعكقػػػات العشػػػر العلمػػػ  فػػػ  المجػػػالت العلميػػػة المع مػػػدة مػػػف قامػػػدة البياعػػػات 
حيػػث جػػاءت ،   مػػف كجهػػة عظػػر أمضػػاء هياػػة ال ػػدريس بػػبعض الجامعػػات السػػعكديةisiالعالميػػة س

 ، ك اعػػت الفػػركؽ 0.05 ، كهػػ  قيمػػة دالػػة إحاػػااينا معػػد مسػػ كل داللػػة س46.439سقيمػػة سؼ ، 
لاػػػػالح أفػػػػػراد العيعػػػػػة مػػػػػف قسػػػػػـ أاػػػػػكؿ  ربيػػػػة، حيػػػػػث بلػػػػػغ م كسػػػػػط اسػػػػػ جابا هـ ملػػػػػى المحػػػػػكر 

 ، 71.5 ، بيعما بلغ م كسط اس جابات أفػراد العيعػة مػف قسػـ معػاهج كطػرؽ  ػدريس س80.4615س
دارة ك     .62.7778طيط سكأفراد العيعة مف قسـ كا 

كيم ػػف  فسػػير ذلػػؾ فػػ  ضػػكء أف أمضػػاء هياػػة ال ػػدريس بقسػػـ أاػػكؿ ال ربيػػة يغلػػب ملػػى 
دراسػػػ هـ الجاعػػػب العظػػػرم كالدراسػػػات اناػػػكلية ال ػػػ  ي  ػػػكف يليػػػات دراسػػػ ها كيليػػػات الػػػ ح ـ فػػػ  
معايير كضػكابط العشػر ال ااػة م حققػة بدرجػة أ بػر معهػا فػ  بعػض ال  ااػات ان ػرل ال ػ  

مليهػػا الدراسػات ال جريبيػػة ال ػ   ػػ ح ـ فيهػا ال جربػػة الفعليػة كمػػا   طلبػه مػػف إجػراءات قػػد ال يغلػب 
  بػعفس الدرجػة فػ    اػص isiي حقؽ معها القدرة ملى االل ػزاـ بمعػايير العشػر بقامػدة البياعػات س

 أاكؿ ال ربية.
 توصيات الدراسة:

 إعشاء جهة م  اة لدمـ ك مكيؿ انبحاث المبدمة بافة  ااة. .1
  .isiإعشاء جهة لدمـ الباحريف الذيف يرغبكف ف  العشر بقامدة المجالت ال ابعة لػػ س .2
  مػػػػف حيػػػػث أمػػػػدادها كضػػػػكابط isiممػػػؿ عػػػػدكات لل كميػػػػة بقامػػػػدة المجػػػػالت ال ابعػػػة لػػػػػػ س .3

 كم طلبات العشر بها كأهمية كقيمة العشر بهذه القامدة.
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  بحسػب isiمجػالت ال ابعػة لػػػ سالمركعة ف   طبيػؽ بعػض لػكااح كقػكاعيف العشػر بقامػدة ال .4
 طبيعة  ؿ بحث أك   اص.

 محاكلة  قليص الف رة ال   ي ـ فيها اس الـ البحث كعشره قدر اإلم اف. .5
 الهقترحات:

  كمػػػدل كمػػػ  أمضػػػاء هياػػػة ال ػػػدريس isiم طلبػػػات العشػػػر بقامػػػدة المجػػػالت ال ابعػػػة لػػػػػس .1
 بالجامعات السعكدية بها.

هياػػة ال ػػدريس بالعشػػر العلمػػ  فػػ  قامػػدة المجػػالت  اػػكر مق ػػرح ل عميػػة كمػػ  أمضػػاء  .2
  .isiال ابعة لػػ س
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 . العشر العلم  كأرره ف  بعاء كدمـ عشاط البحث العلم ". المؤ مر 2006البعداؽ، أحمد ععيـ. س
كالمعلكمات ف  مار، الجمعية المارية للم  بات  القكم  السابة ن ااا  الم  بات

  .322-312كالمعلكمات، القاهرة، 
 . ضكابط العشر العلم ، إمداد لجعة العشر 2010جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية. س

 كال ح يـ كالمعادالت.
  ، ك الة البحث العلم .ISI . يليات العشر ف  مجالت س2018جامعة عجراف. س

 . المجالت العلمية العربية كمعايير ال اعيؼ ف  قكامد البياعات 2018 ليؿ يكسؼ. س ال ليل ،
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 ، حزيراف.21ال ربكية كاإلعساعية / جامعة بابؿ، العدد 



371 

دراسات مربية ف   العلم "، مجلة كالبحث اإلل  ركع  العشر . 2012السرحاعى، كفاء فاهد. س
 .246 - 203 ، 22س 1السعكدية،  -ال ربية كملـ العفس 
 اؿ للعشر. . أسس البحث ال ربكم. مٌماف: دار كا2009الشايب، مبد الحافظ. س

ف   ليات العلـك  . دراسة مف كاقة اإلع اج العلم  كمعكقا ه 2010الشاية، فهد بف سليماف. س
  .948س 1اإلعساعية بجامة الملؾ سعكد، مجلة رسػػالة الجامعػػة، 
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