
 
 

 
 

يعد عضو هيئة التـدريس بالجامعـة      
المحور األساسي للعملية التعليمية، كما أنـه       
من أهم مصادر الثروة ودعائم القـوة فـي         

عـرف  الجامعة والمجتمع، ومن ثم يجـب الت     
على إنتاجيته وقياسها، فاإلنتاجيـة العلميـة       
والنشاط البحثي تعتبر بمثابة الطاقة الفاعلـة       
التي يجب استثمارها واالهتمـام بتوجيههـا       
ــدم   ــة وتق ــرد وتطــور الجامع ــر الف لخي

  ).٢٠١٥ محمد،.(المجتمع
ومن أهم الدراسـات التـي تناولـت        
اإلنتاجية البحثية ألعضاء هيئـة التـدريس        

 )١٨٠،  ٢٠٠٧(الحديثي دراسة   :بالجامعات
حيث توصلت هذه الدراسة إلى عـدة نتـائج      

أن اإلنتاجية العلمية ألعـضاء هيئـة        :منها
مرتفعة في التدريس، ومتوسـطة     (التدريس  

في البحث العلمي، ومنخفـضة فـي خدمـة        
، وأن اإلنتاجية العلميـة ألعـضاء       )المجتمع

هيئة التدريس بالجامعات العربية منخفـضة      
وسط اإلنتاجية العلمية لعضو هيئة  حيث أن مت  

ــدر    ــد تق ــام الواح ــي الع ــدريس ف الت
، وأن  ) بحـث  ١,١٥ كتاب،   ٠,٢١٦(بحوالي

العوامل التي تؤثر على اإلنتاجيـة العلميـة        

العوامـل الشخـصية، األكاديميـة،    (وهـي  
كلها عوامل تخفض مـن هـذه       ) المجتمعية
  .اإلنتاجية

هذا على مستوي الجامعات العربيـة      
معات المصرية فقد أكدت بعـض    أما في الجا  

الدراسات أن اإلنتاجية البحثية ألعضاء هيئة      
التدريس بهذه الجامعات متدنية ومـن هـذه        

غنـايم وأبـو كليلـة      دراسـة   : الدراسات
والتي تـم تطبيقهـا     ) ٢١٧-٢٠٧،  ١٩٩٩(

على جامعة المنصورة، حيث توصلت هـذه       
أن اإلنتاجيـة    :الدراسة إلى عدة نتائج منهـا     

عضاء هيئـة التـدريس بجامعـة       العلمية أل 
متواضعة في التدريس، متوسطة    (المنصورة  

في البحث العلمي، منخفـضة فـي خدمـة         
، وأن اإلنتاجية العلمية في مجـال        )المجتمع

الكتب والبحوث متواضعة، حيث بلغ متوسط      
كتاب واحد كل   (إنتاجية عضو هيئة التدريس     

 كتاب واحد   –عشر سنين من الكتب المؤلفة      
 ٤ – سنة من الكتب المترجمـة       كل خمسين 

بحوث كل خمس سنين أي أقل من بحث في         
 ٠,٤ رسالتين كل خمـس سـنين أي    –العام  

  ).رسالة في العام
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وتتأثر اإلنتاجية البحثية ألعضاء هيئة     
التدريس بالعديد من العوامل فهـي ليـست        
حصيلة عامل واحد وإنما هي انعكاس لتفاعل       

طـة  عوامل عديدة، وهـذه العوامـل متراب      
ومتداخلة إلى حد كبير ومعرفة هذه العوامل       
يساهم إلى حد كبير في تشكيل إطـار عـام          
يمكن من خالله النظر في اإلنتاجية البحثيـة        
ألعضاء هيئة التدريس ومن ثم العمل علـى        

  ).١٨٢، ٢٠١٨المالكي، (زيادتها 
وأحد هذه العوامـل المـؤثرة علـى        
 اإلنتاجية البحثية ألعضاء هيئة التدريس هـو    

االجتماعات العلمية التي يشارك بها أعضاء      
وهناك العديد من التصنيفات    "هيئة التدريس،   

لتلك االجتماعات ولكـن هـذه التـصنيفات        
نظرت إلى االجتماعات من زاويـة واحـدة        
ووفقًا لطبيعة معينة، ولذا صنفت االجتماعات      
وفقًا للصالحية ووفقًا للزمن، ووفقًـا للـنظم        

لموقع، ووفقًا للمستوي،   واإلجراءات، ووفقًا ل  
ووفقًا للرسمية وغيرهـا، ويعنـي ذلـك أن         
ــايير    ــوع مع ــوع بتن ــات تتن االجتماع

  ).١٧، ٢٠١٣إبداح، (".تقسيمها
وتأسيسا على ما سبق يمكن تحديـد       

هنـاك  : مشكلة الدراسة الحاليـة فـي أنـه       
على مستوي مجلس   (اجتماعات علمية كثيرة    

ـ       -القسم  -ة اللجان المنبثقة عن مجلـس الكلي
 -اللجان المنبثقـة عـن مجلـس الجامعـة        
 -المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية     

 المشاركة في   -المشاركة في اللقاءات العلمية   
 المشاركة في الجمعيـات     -الحلقات النقاشية 

يحضرها كثير من أعـضاء هيئـة       ) العلمية
التدريس، وغالبا ما تنعكس على إنتـاجيتهم       

دراسـة الحاليـة    البحثية، وهو ما تحـاول ال     
  .البحث عنه

ومن ثم يمكن التعبير عـن مـشكلة        
  : الدراسة في التساؤالت اآلتية

 ما اإلطارالمفاهيمي لإلنتاجية العلميـة      -١
  ألعضاء هيئة التدريس؟

 ما العوامل التي تؤثر على اإلنتاجيـة        -٢
العلميــة ألعــضاء هيئــة التــدريس 

  بالجامعات المصرية؟
عضاء هيئة   ما مدي اختالف إنتاجية أ     -٣

التدريس العلمية بـاختالف عوامـل      
 التخـصص   - النوع -الدرجة العلمية (

  ؟)العلمي
 ما المتطلبات الالزمـة للتقليـل مـن         -٤

العوامل التي تـؤثر علـى إنتاجيـة        
  أعضاء هيئة التدريس العلمية؟

: 

تستهدف الدراسة صـياغة تـصور      
  :مقترح يمكن من خالله

المفــاهيمي  التعـرف علـى اإلطـار    -١
  .لإلنتاجية العلمية
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 التعرف على العوامل التي تؤثر علـى   -٢
اإلنتاجيــة العلميــة ألعــضاء هيئــة 

  .التدريس بالجامعات المصرية
 الوقوف على مدي اخـتالف إنتاجيـة        -٣

أعضاء هيئـة التـدريس بـاختالف       
 - النـوع  -الدرجة العلميـة  (عوامل  

  ).التخصص العلمي
زمـة   الوقوف علـى المتطلبـات الال      -٤

للتقليل من العوامل التي تـؤثر علـى        
   .إنتاجية أعضاء هيئة التدريس العلمية

 

  : اإلنتاجية العلمية-١
ــف  راضــي تبنــت الدراســة تعري

كافة األنـشطة   : "حيث يري بأنها  ) ١٩٩٣(
العلمية واألكاديمية ألعضاء هيئة التـدريس      

: منذ الحصول على درجة الدكتوراه وتتضمن     
 العلمية والبحوث المنشورة واإلشراف     الكتب

  ".على رسائل الماجستير والدكتوراه
  : العوامل المؤثرة على اإلنتاجية العلمية-٢

إن أي عنصر يؤثر في اإلنتاج أو في        
عضو هيئة التدريس أو في كليهما معا يؤثر        
بال شك في اإلنتاجيـة العلميـة، فاإلنتاجيـة       

لى نمـو   العلمية تعتمد في ارتفاع مستواها ع     
وتطور المعـارف والمهـارات والقـدرات       
اإلنسانية في المقـام األول،ويتـضمن هـذا        
التطور بشكل خاص ربط اإلنتاجية بالتقـدم       
العلمي والتكنولوجي وحركة البحوث العلمية     

ــف جوانــــب الحيــــاة    لمختلــ
  )Kyvik,1990(.اإلنسانية

 

تعتمد الدراسة على المنهج الوصـفي      
جمـع المعلومـات وتحليـل األدبيـات        في  

المرتبطة بمتغيـرات الدراسـة وتـصنيفها       
للتوصل من خاللها إلـى تحقيـق أهـداف         

  :الدراسة وذلك من خالل الخطوات اآلتية
:  وضع اإلطار العام للدراسة ويتضمن     -١

مقدمة الدراسة ومـشكلتها، أهـداف      
الدراسة، مصطلحات الدراسة، مـنهج     

  .الدراسة وخطواتها
يل اإلطار المفـاهيمي لإلنتاجيـة       تحل -٢

العلمية كما تضمنتها األدبيـات التـي       
  .تناولتها

 تحديد العوامـل التـي تـؤثر علـى          -٣
اإلنتاجيــة العلميــة ألعــضاء هيئــة 

  .التدريس بالجامعات المصرية
 تحديد المتطلبات الالزمة للتغلب على       -٤

العوامل التي تـؤثر علـى اإلنتاجيـة     
  .ريسالعلمية ألعضاء هيئة التد

 

  :اإلنتاجية العلمية البحثية: أولًا
  مفهوم اإلنتاجية العلمية) ١(

يعتبر مفهوم اإلنتاجية العلميـة مـن       
المفاهيم التي خضعت لتفسيرات عديدة ومن      
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ثم يصعب تحديد مفهوم واحد محدد لها حيث        
يتأثر هـذا المفهـوم بأيدولوجيـة الباحـث         

، وانطالقًا مـن    وشخصيته وطبيعة تخصصه  
هذه الحقيقة أرادت الباحثة قبل أن تعـرض        
المفهوم الذي تم االعتماد عليه في الدراسـة        
عن اإلنتاجية العلمية أن تعرض بشكل سريع       
أهم التعاريف المختلفة لهذا المفهوم لـبعض       

 :الباحثين وفيما يلي عرض لهذه التعاريف

) ١٨٧، ١٩٩٤(غنــايم يعــرف 
األعمـال والجهـود    : "ااإلنتاجية العلمية بأنه  

التي يؤديها عضو هيئة التدريس في مجاالت       
التدريس والبحث العلمي وخدمـة المجتمـع       
ويستدل عليها بما يقرره عضو هيئة التدريس       
بنفسه من خالل ما يؤديه بالفعل فـي هـذه          

  ."المجاالت
) ٢٠١٠(الكبيسي و الراوي ويعرفها 

كمية األعمال العلمية لعـضو هيئـة       : "بأنها
تدريس وتشمل الكتب العلميـة والبحـوث       ال

المنشورة في المجالت العلمية المحكمـة أو       
تهامي ،ويعرفها  "المؤتمرات المحلية والعربية  

دراسة الوضع الحالي   : "بأنها) ٦٩،  ٢٠١٤(
لإلنتاجية العلمية بكل أبعاده ومظـاهره مـن     
قوة وضعف وتحديات وفرص، ثـم رسـم        
توقعات مستقبلية ووضـع مجموعـة مـن        

ليات التي تـساعد فـي دعـم اإلنتاجيـة          اآل
  ".العلمية

  

  :أهمية اإلنتاجية العلمية) ٢ (
تكمن أهمية البحث العلمي في العديد      
من اآلثار التي تتركها البحوث العلمية علـى        
األفراد الذين يقومون بها، وعلى المجتمعات      
التي تستفيد من النتائج التي يتم التوصل إليها        

 فإنه يمكـن إجمـال      في هذه البحوث، وعليه   
  :أهمية البحث العلمي فيما يأتي

المعرفة عامة والتربوية خاصة     إثراء
حيث يعد البحث العلمي أداة مهمة في تقـدم         
المعرفة عامة والتربوية خاصة، واالنفتـاح      
عليها، ودفع عجلة التقدم العلمي والتربـوي       
إلى األمام، وتمكين أفـراد المجتمـع مـن         

يقة أكثر فاعليـة مـع      التعامل والتوافق بطر  
بيئته، وتمكينه من تحقيق أغراضـه، وفـي        

فالقيمـة  . إيجاد حلول للمشكالت التي تواجهه 
الجوهرية للبحوث العلمية التربوية تكمن في      
تمكين التربويين من بنـاء قاعـدة معرفيـة         
رصينة لتخصصاتهم، كتلك التي تصنف بها      

فمثـل هـذه    . التخصصات المعرفية األخرى  
عرفية هي التـي تـضمن تقـدم        القاعدة الم 

ونضوج الميدان التربـوي، بالـشكل الـذي        
يجعل من هذا البحث التربوي شريان الحيـاة     
الذي يمد التربويين والمعرفة التربوية بالـدم       

المهـدي،  .(الالزم لحياتها واستمرار نموهـا    
٢٩، ٢٠١٢.(  

المجتمع تتمثـل فـي تقـديم        وتنمية
ات نصائح واستشارات علمية ومهنية للمؤسس    
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اإلنتاجية أو الخدمية، إعداد وترتيب نشاطات      
علمية أكاديمية مثل عقد اجتماعات مهنيـة،       
عمل دورات تدريبية للعاملين، المشاركة في      
حل المشكالت التي تواجه البيئة المحلية من       
خالل إجراء البحوث العلمية والتطبيقية، تقييم      
عمل المؤسسات اإلنتاجية والخدمية وإجـراء   

  ).٢٩، ٢٠١١عزب، .(تطويرهادراسات ل
الجامعـات فـي الترتيبـات       ووضع

العالمية حيـث تُعـد التـصنيفات العالميـة         
للجامعات من المؤشرات الدالة على جـودة       
التعليم في الجامعة، لذا تسعي معظم جامعات       
العالم على التواجد بها والتحـسين المـستمر       
والدائم لمواقعها في ضوء مراعاة المعـايير       

ا تلك التصنيفات، التـي اتفقـت       التي تضعه 
جميعها في إعالء شأن وتقدير حجم اإلنتاجية       
العلمية ألعضاء هيئة التدريس بهـا ومـدي        
تغطيتها عبر قواعد البيانات العالمية، ومـن       

تصنيف (أهم هذه التصنيفات وأكثرها شهرة      
جامعة شنجهاي، تـصنيف مجلـة التـايمز        
للجامعات، تصنيف الويبومتركس للجامعات،    

ــصنيف  ــدن، QSت ــة لي ــصنيف جامع ، ت
التــــصنيف الــــدولي للجامعــــات 

 ).٣٣ ،٢٠١٥المغاوري، ).(والمعاهد

والتربويـة  ،واتخاذ القرارات عامـة   
خاصة للبحث العلمي التربوي أهمية كبيـرة       
في اتخاذ القرارات التربوية الرشيدة، ولهـذا       
فقد احتلت هذه األهمية اهتماما واضحا فـي        

يعقدها المتخصصون  معظم المشاركات التي    
في صياغة القرار التربوي، والتأكيـد علـى        
أهميته الواضـحة فـي التنميـة التربويـة         
والتعليمية المتمثلـة فـي تزويـد متخـذي         
القرارات في مجاالت التنمية بمجموعة مـن       
المعلومات العلمية الجيدة التي مـن خاللهـا        

المهـدي،  .(سيتخذ المـسؤولون قـراراتهم    
٤٤، ٢٠١٢.( 

  : ت اإلنتاجية العلميةمجاال) ٣(
يعد نشاط البحث العلمي علـى رأس       
األنشطة التي يؤديها عضو هيئة التـدريس،       

 فـي  ١٩٧٢لـسنة  ) ٤٩(وقد أكدها قـانون    
علـى  : "؛ حيث أشار إلـى أنـه      )٩٥(مادته

أعضاء هيئة التدريس أن يسهموا في تقـدم        
العلوم واآلداب والفنون وإجـراء البحـوث       

شراف على ما يعده    والدراسات المبتكرة، واإل  
، ١٩٧٢  لسنة٤٩قانون رقم ".(الطالب منها 

، ويمكن تـصنيفها علـى النحـو        )٩٥مادة  
  ١ :التالي

 تأليف الكتب ويمكن تـصنيفها علـى        -١
  :حسب الغاية والهدف إلى

  وهي المرتكز األساسـي    : كتب دراسية
للتعليم، ووسيلة تعليمية تربوية منظمـة      

يـة  تكون حصيلة خبرات ثقافية واجتماع    
وفنية تستهدف فئة تعليمية محددة بحيث      
تتوافق مع قدراتهم، وتتدرج المعلومات     
داخل الكتب الدراسية من الـسهل إلـى        
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الصعب، وتهدف إلـى رفـع مـستوي        
  .كفاءتهم وخبرتهم

  وهي الكتب التي تملك من     : كتب مراجع
طبيعة التنظيم ومن المعلومات ما يجعلها      

ـ      ى غير صالحة عادة لتقرأ من أولهـا إل
آخرها ككيان فكري عام مترابط، ولكنها      
تصلح ليرجع إليها الباحـث أو القـارئ        

الكريم، . (للحصول على معلومة محددة   
٣٧، ٢٠٠٩.(  

ــو وتوصــلت دراســة  ــايم وأب غن
ــة ــم ) ٢١٧-٢٠٧، ١٩٩٩(كليل ــي ت والت

تطبيقها على جامعـة المنـصورة إلـى أن         
اإلنتاجية العلمية في مجال الكتب والبحـوث       

 بلغ متوسط إنتاجية عـضو      متواضعة حيث 
كتاب واحد كل عشر سنين من      (هيئة التدريس 
 كتاب واحد كل خمسين سنة      –الكتب المؤلفة 

 بحوث كـل خمـس      ٤–من الكتب المترجمة  
 رسـالتين  –سنين أي أقل من بحث في العام      

 ). رسالة في العام٠,٤كل خمس سنين أي 

، ٢٠١٤(تهـامي   وتوصلت دراسة   
لميـة لجامعـة     إلى أن اإلنتاجيـة الع     )١٢٥

 أظهـرت   SCOPUSالمنصورة على موقع    
أن نسبة الفصول المنشورة من كتب ضعيفة       

، وهذا يعكس تـدني    %)٠,٣(جدا حيث بلغت  
االهتمام بالمشاركة الدولية في تأليف الكتب،      
وربما يرجع ذلك ألن الكتب ال تحقق الفائدة        

  .العلمية والمادية المرجوة منها

 مجموعة: "بها يقصد   األبحاث العلمية  -٢
المنشورات العلميـة التـي ينـشرها       
الباحث سـواء بحـوث أو دراسـات        
علمية أو على صورة مقاالت عامة أو       
أوراق عمل في مؤتمرات أو تقـارير       

، )٣٢،  ١٩٨٨توق وزاهـر،    ". (فنية
ويمكن تصنيفها على حـسب الغايـة       

  :والهدف إلى
    وهـي  ): بحتة نظريـة  (بحوث أساسية

 الفكر والتحليل   البحوث التي تعتمد على   
المنطقي بهدف الوصول إلـى الحقـائق       
والكشف عن النظريات أي أنـه يـسهم        
بذلك في نمو المعرفة وتطورها، وهـذا       
النوع من البحوث ال يمكن تطبيق نتائجه       
في المجال العملي، ويعتبر هذا النوع من     
األبحاث األساس العلمي الذي ينطلق منه      
النــوع التــالي وهــو البحــوث    

  ).٦، ٢٠١١التل، .(يقيةالتطب
  وهي البحـوث التـي     : بحوث تطبيقية

تهدف إلى تحديد العالقات بـين أجـزاء     
الظاهرة، واختبار النظريات والفـروض     
بهدف استخدام النتائج العلمية في المجال      
العملي، وتركز هذا البحوث على تطوير      
نتائج البحوث النظرية واالستفادة منهـا      

موجـودة،  في إيجاد حلول للمشكالت ال    
وتعد البحوث الميدانية نموذجا لهذا النوع    

 ).١٨، ٢٠٠٧التل وقحل، .(من البحوث
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، ٢٠١٤( وتوصلت دراسـة تهـامي    
إلى أن أعلى معـدل نـشر للبحـوث      ) ١٢٧

العلمية على موقع اتحاد مكتبات الجامعـات       
 ثم حـدث تنـاقص   ٢٠٠٨المصرية في عام  

 وهذا ربمـا    ٢٠١١بعد ذلك خاصة بعد عام      
ى تأثير االضطرابات السياسية التـي   يرجع إل 

تعاني منها البالد، كما توصلت إلى أنـه لـم    
تظهر نسبة لالستشهادات بالبحوث والمقاالت     
في العلوم اإلنسانية واالجتماعية على موقـع       

SCOPUS   ربمـا يرجــع ذلـك إلــى أن  
البحوث معظمها باللغة العربية، وتوصـلت      

رة في  أيضا إلى أن المقاالت والبحوث المنشو     
مجالت تحتل الترتيب األول في معدل النشر       
وتليها البحوث المنشورة في مؤتمرات بنسبة      
ضعيفة ربما لقلـة الثقـة فـي المـؤتمرات          
وضعف الدرجة التي تحصل عليها البحـوث       
المنشورة فيها عن درجة البحوث المنـشورة       

 .في مجالت

 يقصد   اإلشراف على الرسائل العلمية    -٣
هو تلـك العمليـة    ":العلميباإلشراف  

التي يقوم أعضاء هيئة التدريس مـن       
خاللها بتوجيه الطالب في موضـوع      
بحثه للحصول علـى درجـة علميـة     
جامعيــة وهــي الماجــستير أو   

أبـو العينـين وسـالم،      ".(الدكتوراه
٢١٢، ١٩٩١.(  

ويعد اإلشراف على البحوث العلميـة      
لطالب الدراسات العليا عنصرا مهما للنشاط      

عضاء هيئة التدريس، فعلى سـبيل      البحثي أل 
المثال عدد رسائل الـدكتوراه التـي تمـنح         
سنوياً، يمكن أن يكون مؤشراً لكمية األبحاث       
التي يجريها طالب الدراسات العليا، وبالمثل      
فإن العدد اإلجمالي لجميع الدرجات العلميـة       
البحثية الممنوحة لطالب الدراسـات العليـا       

 اكتمال مـنح    سنوياً، وتقاس باإلشراف حتي   
الدرجة، يمكنـه أن يكـون مؤشـراً مفيـداً          

  .لإلنتاجية البحثية
وعلى الرغم من أن اإلشراف العلمي      
يمثل عبء على عضو هيئة التدريس إال أنها        
تعتبر أحد المهام والمسؤوليات التي يقوم بها       
في مجال البحث العلمي فهي عملية مركبـة        

ة، تنطوي على العديد من المتغيرات المتفاعل     
كما أنها تمثل عمل فني تـستوجب وجـود         
األستاذ الجامعي للبحث العلمـي حيـث أن         
األستاذ الجامعي له دور بـارز فـي إعـداد      
الباحثين وتكوين المدارس الفكرية والعمليـة      

  ).٥٨، ٢٠٠٨صادق، .(داخل كل تخصص
ولذلك فإن عملية اإلشـراف العلمـي    
تعتبر مؤشرا من مؤشرات اإلنتاجية البحثية      

عضاء هيئة التـدريس فكلمـا زاد عـدد         أل
الرسائل التي يقوم بها عضو هيئة التـدريس        
باإلشراف عليها زاد احتماالت وقوعه ضمن      
فئة األعضاء مرتفعـي اإلنتاجيـة، كمـا أن      
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لإلشراف المـشترك بـين أعـضاء هيئـة         
التدريس دور في زيادة التفاعل فيمـا بيـنهم       
حيث أنه يمكن لكل عـضو االسـتفادة مـن      

يساعد على زيادة    ات العلمية لغيره مما   الخبر
  ).١٥٠، ٢٠٠٣حسن، .(إنتاجهم العلمي

  االشتراك في المـشروعات البحثيـة      -٤
يقصد باالشتراك فـي المـشروعات      

تنفيذ مـشاريع علميـة     : "البحثية هو 
مشتركة إما بين أستاذين أو أكثـر أو        

 القسم الواحد جميعا، ممـا      أساتذةبين  
عضاء القسم  يشجع على التعاون بين أ    

أولًا، ويفيد في توظيف التداخل بـين       
جميع التخصصات الدقيقة في خدمـة      
بعضها البعض، لـدي إجـراء تلـك        
األبحاث، فيأتي البحث الواحد حصيلة     
خبرات متنوعة ووجهات نظر متعددة     
ومعارف متشعبة، مما ينـتج أبحاثًـا       

  ).٢٤٠، ٢٠١٢سويدان، ".(متميزة
حـات  ويتم اإلعالن عن التقدم بمقتر    

المشروعات البحثية التنافسية وفقًا لبرنـامج      
زمني يتم إعداده كل عام بعد تحديد المجاالت      
المقترحة لتقديم المـشروعات البحثيـة مـن     

  .خاللها
  : قياس اإلنتاجية العلمية )٤(

تفرض هذه النقطة لبعدين أساسـيين،      
حيث تتعدد المؤشرات التي اعتمدت عليهـا       

اإلنتاجية العلميـة   الكتابات العلمية في قياس     
  :ألعضاء هيئة التدريس، وهي

البحـوث  :  ويتمثل في   المؤشر األول  -١
والدراســات العلميــة المنــشورة، أو 
ــاالت    ــي مج ــشر ف ــة للن المقبول
متخصصة، أو المقدمة في النـدوات      
والمؤتمرات، أو لصالح جهات معينة     

  .مراكز البحوث: مثل
  : ويتمثل فيالمؤشر الثاني -٢

رسائل الماجـستير   ىاإلشراف عل  -أ
 وعلى الرغم   والدكتوراه أو تحكيمها  

من أهمية اإلشراف العلمي كمؤشـر      
لإلنتاجية العلمية إال أنه من الـصعب       
االعتماد عليه في تقيـيم اإلنتاجيـة،       
وذلك ألن إنتاجيـة أعـضاء هيئـة        
التدريس في اإلشراف العلمي تختلف      
من كلية ألخري كما أنه من الصعب       

اعل بين أعضاء هيئة    قياس عملية التف  
التــدريس لمعرفــة أثــر اإلشــراف 

إبـراهيم،  .(المشترك على اإلنتاجيـة   
١٣٧، ٢٠٠٩.(  

يقصد بالتحكيم  تحكيم أبحاث الغير   -ب
خضوع عمل المؤلف أو الباحث     "هو  

للفحـص الـدقيق مـن قبـل خبيـر      
متخصص في المجال؛ ليوضح نقـاط      
الضعف بغرض تصحيحها وبالتـالي     

، )٢،  ٢٠٠٩ حوالة،".(تطوير العمل 
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إبـداء الـرأي    "فالتحكيم العلمي يعني    
المكتوب وفق معايير محددة وبـشكل      
منطقي، حيـث إن البدايـة الحقيقيـة        
لعملية التحكيم تكـون فـي عـرض        
الباحث لعمله على صديق أو زميـل       

 دفـع اهللا،  ".(قبل إرساله إلى الناشـر    
ــري )١٣٢، ٢٠١٠ ــسيني ، وت الح

أن التحكيم العلمـي    ) ١٣٣،  ٢٠١٨(
توظيف المنهج العلمي في تقيـيم      "هو  

البحوث المقدمة قبل نشرها وذلك من      
خالل إبراز نقاط القوة والضعف فيها      

  ".وتحديد مدي صالحيتها للنشر
وتتعدد طرق وأساليب قياس مؤشرات     
اإلنتاجية البحثية فيما تعتبر الطـرق الثالثـة       

  :التالية هي أكثر األساليب شيوعا
 وتتألف هـذه    )الخبراء(لجان التحكيم    -١

اللجان االنتقائية من كبار علماء كـل       
تخصص علمي، ويطلب إليهم تقـدير      
قيمة الدراسات والبحوث التي ينشرها     
علماء في تخصصهم، التحقـق مـن       
درجة جودة هذه البحوث التي ينشرها      
أعضاء هيئة التدريس في تخصصهم،     
وتحديد مدي اإلضافات التي تسهم بها      

ء المعرفـي   هذه الدراسات في البنـا    
  ).٢١٨، ٢٠٠٨عون، . (للتخصص

 ويعرفـه   فهرس االستشهاد المرجعي   -٢
هو نـاتج   : " بأنه )٤٠،  ٢٠٠٥(فراج  

اطالع الباحث على وثيقة ما واإلشارة      
إليها في بحثه وهو جزء رئيس مـن        
أجزاء الوثيقة العلمية ال تكون إال به،       
ويختص باإلجراء التوثيقي والتنظيمي    

ر البـاحثين إلـى     الذي يتكفل برد أفكا   
مصادرها األصلية وبذلك فهو يعبـر      
عن التواصـل غيـر المباشـر بـين       

، "الباحثين من خالل إنتاجيهم الفكـري     
أن ) ١٣٢،  ٢٠٠٤(الفيـومي   ويري  

أهمية فهرس االستـشهاد المرجعـي      
يشير إلى مدي جـودة     : ترجع إلى أنه  

األعمال العلمية، واالعتراف بفـضل     
، األعمــال ذات الــصلة بالموضــوع

والكشف عن البارزين مـن البـاحثين    
  .والمؤسسات

 تعتمد تلك    األساليب اإلحصائية الكمية   -٣
األساليب في قياسها لإلنتاجية العلميـة      

أو (على أساس إجراء حسابات بسيطة      
أبحـاث،  (للمنشورات العلمية   ) معقدة  

) وأوراق عمل ، وكتـب، ومقـاالت      
لعضو هيئة التدريس خالل فترة زمنية      

إلضافة إلـى ذلـك رسـائل       معينة با 
الماجستير والدكتوراه التـي أشـرف      
ــزت  ــا وأجيـ ــا أو حكمهـ عليهـ
والمحاضـرات العامــة فـي مجــال   
التخصص والبرامج التدريبيـة التـي      
اشترك في إعدادها، وذلك عن طريق      
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عدد من األسئلة موجهة لعضو هيئـة       
، )٣٦،  ١٩٨٨،  توق وزاهر .(تدريس

يـة  وتستخدم هذه النتائج في تقييم إنتاج 
الباحث أو العالم كما تتمثل في حجـم        
إنتاجه الفكري المنـشور، باسـتخدام      
إحصائيات بسيطة أو معقدة للمؤلفات      

  .المنشورة
 :نظريات تفسير اإلنتاجية العلمية) ٥(

على الرغم مـن أهميـة اإلنتاجيـة        
العلمية إال أنه يوجـد تفـاوت ضـخم فـي           
اإلنتاجية العلمية بين أعضاء هيئة التدريس،      

ك تعددت النظريات التي تبحث عن أسباب      لذل
هذا التفاوت ونتيجة لذلك سوف يـتم تنـاول       
ثالث من أهم النظريات التي حاولت تفـسير        

  :اإلنتاجية العلمية وهي
 وتُركز هذه   نظرية العوامل الشخصية   -١

النظرية على الخـصائص والقـدرات     
العقلية ألعضاء هيئة التدريس خاصة     

كـائهم  ما يتصل بـنمط تفكيـرهم وذ      
وقدراتهم على التحمل، وذلك باعتبـار   
أن السمات العقلية واالنفعاليـة هـي       
األساس الذي يـدفعهم نحـو النـشر        
العلمي باستمرار في غيـاب الـدعم       
االجتماعي فهي نظرية تنطلـق مـن       
قدرات العضو المبدع ذاته، وتؤكد هذه   
النظرية علـى ضـرورة أن يمتلـك        
أعضاء هيئة التدريس صفات انفعالية     

كالمثابرة علـى أداء العمـل البحثـي      
ــدراتهم  ــب قـ ــتمرار بجانـ باسـ

  ).١٣٢، ٢٠٠٠الكفافي، .(العقلية
 وتُركز هذه   )التعزيز(نظرية الحوافز    -٢

النظرية على فكرة الحوافز والـدوافع      
السيكولوجية ألعضاء هيئة التـدريس     
التي تحرك سلوكهم أو أدائهم اإلنتاجي      

الغ على  أو تعوقه، فالدافعية لها تأثير ب     
تحديد نشاط الكائن الحي كمـاً وكيفـاً      
حيث أن الدافع هو المحرك األساسـي    
للطاقـة النفــسية لإلنــسان، فالــدافع  
لإلنجاز له دور مهم في رفع مستوي       
أداء الفرد وإنتاجيتـه فـي مختلـف        

  ).١٦، ٢٠٠٠خليفة، .(المجاالت
 وتُعتبر هـذه    نظرية الميزة التراكمية   -٣

يات قبوالً فـي  النظرية من أكثر النظر   
مجاالت سيسيولوجيا العلم وتعتمد على    
المفهوم الذي سبق أن اقترحه العـالم       

م ١٩٦٨في عام   ) Merton(ميرتون  
تـأثير مـاثيو    (والذي أطلـق عليـه      

Matthew Effect (  ليؤكد علـى أن
العلماء الذين يتمتعون بذيوع الـصيت      
والشهرة تكون إنتاجيتهم أعلـى عـن       

ن بنفس القـدر،    أولئك الذين ال يعرفو   
والسبب في ذلك أن العلمـاء الـذين        
يحظون بشهرة وتقدير علمي يجـدون      
من األسهل بالنسبة لهم الحصول على      
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الموارد والتسهيالت البحثية التي تيسر     
لهم إجراء البحوث، كما تُركز علـى       
السياق االجتماعي الثقافي الذي يحـيط   

-Caboni, 2003, pp.5.(بالعلمـاء 
7.(  

وامل المـؤثرة علـى اإلنتاجيـة       الع: ثانيا
  :العلمية

إن اإلنتاجية العلمية ليـست حـصيلة      
عامل واحد وإنما هي انعكاس لتفاعل عوامل       
عديدة، فهناك الكثير مـن الدراسـات التـي         
تناولت العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية      
ألعضاء هيئة التدريس فبعض هذه الدراسات      

 اهـتم   تناولت العوامل الشخصية، وبعـضها    
بالعوامل األكاديمية المحيطة بأعضاء هيئـة      
التدريس، والبعض األخر اهـتم بـالظروف       
المجتمعية، وهذه الظروف جميعاً تؤثر بشكل      
مباشر أو غير مباشر على اإلنتاجية العلميـة      
ألعضاء هيئة التدريس ومن ثم فـإن هـذه         
العوامل لها دور هام في رفع أو خفض هذه         

، لقد  )٨٤،  ١٩٨٨،  توق و زاهر  (اإلنتاجية  
درست هذه العوامل من وجوه عـدة تبعـاً          
ــد  ــي اري ــساؤالت أو االفتراضــات الت للت
الدراسات التعرف على تأثيرها،ومن بيـنهم      

،والتـي  (Mandell,1989) مانديلدراسة 
أظهرت أن هناك عالقة إيجابية بين اإلنتاجية       

الحـوافز،  :وتحسين العوامل البيئيـة، مثـل     
فسية،وتوفير االطمئنان،  ومراعاة الجوانب الن  

 ,Mandell).واحتــرام حقــوق العــاملين
1989, p.120).  

  :ومن أهم هذه العوامل ما يلي
  : العوامل الشخصية )١(

تتأثر اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئـة   
التدريس بالجامعة بعدد كبير مـن العوامـل        

 دندار ولويسوقد لخص كل من . الشخصية
(Dundar & Lewis) راسات نتائج عدة د

بينت أن من بين هـذه العوامـل القـدرات          
الفطرية كالذكاء، والنوع، والعمر، هذا فضالً      
عن التأثيرات البيئية الشخصية ومنها نوعية      
اإلعداد والتدريب الذي يحصل عليه عـضو       
هيئة التدريس، والثقافة السائدة في القسم الذي       

 ,Dundar & Lewis, 1998) يعمل فيه

p.607).  نعرض لبعض العوامل     ،وفيما يلي 
الشخصية ذات التأثير المباشر في اإلنتاجيـة       
العلمية لعضو هيئة التـدريس مثـل العمـر         

  :والنوع والخبرة وذلك على النحو التالي
تعتبر العالقة بـين اإلنتاجيـة      :  العمر -أ

البحثية وعمر عضو هيئة التـدريس       
من األمور المثيرة للجدل بين الباحثين      

قديم حيث اختلـف    والعلماء منذ زمن    
العلماء في تفسير تأثير العمـر فـي        

، )٥٧،  ٢٠١٠حشاد،  (اإلنتاج العلمي   
ــات   ــائج الدراس ــاءت نت ــث ج حي

  .متعارضة
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فبينما أشارت بعـض الدراسـات أن       
متوسط إنتاجيـة أعـضاء هيئـة التـدريس        

) ٢٠٠٨شعبان،  (بالجامعة يتناقص مع العمر   
، وأشارت )Bland&Berquist, 1997(و

ات إلى أن األداء البحثي لعـضو       هذه الدراس 
هيئة التدريس ينخفض مع تقدم العمر، وذلك       
ألسباب عديدة أهمها قلة الوقت الذي ينفقـه        
العضو في البحث العلمي مع تقـدم العمـر         
نتيجة الستثماره معظم وقته في المشاركة في       
العمـل اإلداري، واإلشــراف علـى طلبــة   

لمهنية الدراسات العليا، أو تقديم االستشارات ا     
 ,Carayol & Matt...(خارج الجامعـة، 

2006, p.55 .(  تجـار   أبـو وكذلك ذكـر
 أن العمــر المبكــر يــرتبط )٤٤، ٢٠١٢(

ارتباطاً كبيراً بغرارة اإلنتاج، وأنه كلما زاد       
عمر العالم قلت مرونته الفكريـة والعلميـة        
وانخفضت قدراته اإلدارية والعلميـة ممـا        

  .اجيتهيعوق التقدم العلمي وزيادة إنت
وعلى الجانب اآلخر نجد دراسـات       

أخري تؤكد على ان هناك ارتباطـاً إيجابيـاً         
بين العمر واإلنتاجية العلمية، بل إن ارتفـاع        
عمر العلماء عادة ما يكـون مظهـراً مـن          
مظاهر حكمتهم وارتفاع إنتاجيتهم بـدليل أن       
الكثير من أعضاء هيئة التدريس األكبر سـناً    

اطات بحثيـة مماثلـة     ال يزالون يقومون بنش   
 & Joe).لنظرائهم األصـغر مـنهم سـناً   

Heather, 2002, p.10).  

هذا في حين تري دراسـات أخـري        
عدم وجود أيه عالقة ارتباطية بـين العمـر         
واإلنتاجية العلمية، حيـث تؤكـد علـى أن         
الزيادة أو النقـصان فـي اإلنتـاج العلمـي          
ألعضاء هيئة التدريس ال يرجع إلى عامـل        

ل إلى عوامـل أخـري، وال سـيما    العمر، ب 
ويتفق مع  . الظروف المحيطة بكل متغيراتها   

كيفيك و أولـسن    هذا الرأي دراسة كل من      
)Kyvik & Olsen (   والتي تـري أنـه ال

يوجد فرق في اإلنتاجية البحثية بين الفئـات        
العمرية المختلفة، باستثناء من تقل أعمـارهم   

 ,Kyvik & Olsen, 2008( سنة ٣٥عن 

p. 439.(  
إن تأثير متغير النـوع علـى       :  النوع -ب

اإلنتاجيــة العلميــة ألعــضاء هيئــة 
التدريس بالجامعة ال يزال مثار جـدل     
بين الباحثين، فبينما يري فريـقٌ مـن     
الباحثين أنه ال توجـد فـروق بـين         
الجنسين فيما يتعلق باإلنتاجية العلمية؛     
إذ أن اختالف نوع األستاذ الجامعي ال       

 Tower) ته للبحوثيؤثر على إنتاجي
& Ridgewell, 2007, p.32).  

ويوجد فريق يري أنه توجـد فـروق       
بين الجنسين في اإلنتاجية العلميـة لـصالح        
الرجل، إذ يؤكد أنصار هذا الفريق على تدني       
اإلنتاجية البحثية لعضوات هيئـة التـدريس       

 ,D’Amico Canetto.(مقارنة بالـذكور 
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2011, p.175( ، ــار ــذلك أش ــي وك بنتل
ــسون وأ  ,Bently & Adamson(دم

إلى أن قـوة العمـل فـي معظـم          )  2003
جامعات العالم ال يزال يسيطر عليها الرجال،       
وأن اإلنتاجية العلمية لعضوات هيئة التدريس      
متدنية إلى حد كبير، ففي جامعات الواليـات        

% ٢٠المتحدة األمريكية وكندا تبين أن نحو       
% ٧من عضوات هيئة التدريس في مقابـل        

ن أعضاء هيئة التدريس الذكور لم ينشروا       م
بحثاً علمياً واحداً، كما أن تمثيل المرأة فـي         
الوظائف الجامعية الراقية ال يزال منخفـضاً       

مـنهن يـشغلن وظيفـة      % ٢٠وأن أقل من    
أستاذ، وكذلك أشارت دراسات بيلي، وساكس     

 ,.Smith et al(وآخرين، وسميث وآخرين
1995( ،)Sax et al., 1996( ،)Baily, 
إلى تدني اإلنتاجية العلمية لعضوات  )1992

 .هيئة التدريس مقارنة بالذكور

نجد أن عامل الخبـرة مـن       :  الخبرة -ج
العوامل التي لها تأثير على اإلنتاجيـة       
البحثية، فنجد أن بعـض الدراسـات       
تري أن اختالف مدة الخبرة لها تأثير       
قوي حيث يكون اإلنتاج العلمي قلـيالً       

نوات األولي من العمل،    في الخمس س  
ثم يزيد بشكل واضح فـي الخمـس         
سنوات التي تعقبها ثم يعود بعد ذلـك        
إلى االنخفاض من جديد بعد مـرور       

الهاللي، (عشر سنوات من بدء العمل    

، كمـــا يـــشير  )١٩٠ ،٢٠٠٧
إلـى أن هنـاك     ) ٧٨،  ٢٠٠٩(حسن

ارتباط بين الخبـرة العلميـة واألداء       
البحثي فاألعضاء المتخـرجين مـن      

امعات أجنبية أقدر من غيرهم مـن       ج
خريجي الجامعات المحلية على األداء     
البحثـي، كمـا أن المتخـرجين فــي    
جامعات وطنية كبـري أقـدر مـن        
نظرائهم مـن خريجـي الجامعـات       
ــوير   ــة وتط ــى خدم ــة عل اإلقليمي
مجتمعهم، كمـا أن البـاحثين الـذين        
يدرسون على أيدي أساتذة مـشهورين   

  .يرهميكونون أكثر إنتاجية من غ
  : العوامل المجتمعية) ٢(

من الـصعب إغفـال أثـر البيئـة         
االجتماعية على األداء البحثي ألعضاء هيئة      
التدريس؛ فاإلنتاجية البحثية منظومـة أحـد       
أطرافها جهد أعضاء هيئـة التـدريس فـي         
البحث، أما باقي أطراف المنظومة فتتمثل في       
البيئــة االجتماعيــة التــي يعيــشون    

وتتمثـل  (Cherchye, 2005, p.51).فيها
العوامل المجتمعية التي تؤثر علـى اإلنتـاج      

  : العلمي ألعضاء هيئة التدريس فيما يلي
لقد أكـدت معظـم     :  التقدير االجتماعي  -أ

الدراسات على وجود عالقة إيجابيـة       
بين درجة تقدير المجتمع لعضو هيئـة       
ــة؛ إذ أن  التــدريس وإنتاجيتــه العلمي
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يحتلها األستاذ  المكانة االجتماعية التي    
الجامعي فـي المجتمـع ترفـع مـن         
معنوياته وتزيد من دافعيتـه لإلنتـاج       
وتجعله يشعر بقيمته ودوره في هـذا        

فـي حـين نجـد أن تـدني        . المجتمع
اإلحساس بقيمة األستاذ الجامعي ودوره     
ومكانته وفعاليته في المجتمع، يجعلـه      
غير قادراً على أداء مهامه التدريـسية       

ولـيس ذلـك    . ة وإتقان والبحثية بجدي 
فحسب بل إن تقدير المجتمع لما يقـوم        
به عضو هيئة التدريس مـن أنـشطة        
يدفعــه إلــى تفجيــر طاقاتــه    

 ).١٢٤،  ٢٠٠٥براهمـي،   .(اإلبداعية
والبني االجتماعيـة الـسائدة فـي         

المجتمع هي ذات تـأثير هـام علـى         
اإلنتاجية البحثية التربوية ألعضاء هيئة     

الفرد وأبنـاء   التدريس حيث إن احترام     
المجتمع ألعضاء هيئة التدريس وثقتهم     
في الدور الذي يقومون به في تنميـة        
المجتمع وتطويره كل هذا يؤثر علـى       
ــدير   ــسمح بالتق ــذا ي ــاجيتهم وه إنت

غنايم وأبو  (االجتماعي للعلم والعلماء    
، وكثيـراً مـا     )١١١،  ١٩٩٩كليلة،  

يعاني أعضاء هيئة التدريس من قلـة       
م وأن أبحاثهم تظـل   االعتراف بجهوده 

حبيسة وال يستفيد منها أحد مما يقلـل        
من دافعيتهم إلنتـاج البحـوث، هـذا        

باإلضافة إلى قلة المرتبات والحـوافز،      
لذلك على الدولة أن توجـه االهتمـام        
بالعلم والعلماء وتوفير حياة كريمة لهم      

، ٢٠٠٤الفيومي،  (لكي تزداد إنتاجيتهم  
١٥٩.( 

التقـدم  : جياته سياسات العلم واستراتي   -ب
العلمي والتطورالتكنولوجي مرتبطـان    
بتوفير سياسات علمية رشيدة حيث إن      
وجود سياسات علمية عربية مخططـة      
تراعي حاجات المجتمع العربي كفيلـة      
بتقدم العلم وازدهاره، وبالتالي ارتفـاع      
كفاءة التعلـيم الجـامعي ومـن ثـم         
زيادةاإلنتاجيــة العلميــة ألســتاذ   

، ١٩٩٩أبو كليلـة،    غنايم و .(الجامعة
١١٤.(  

جملة األساسيات  (وسياسة العلم تعني    
واألجهزة واألنشطة العلمية التي بمقتـضاها      
يمكن الوصول ألهـداف المجتمـع وتلبيـة        

، وال يتحقق ذلك إال مـن       )طموحاته العلمية 
خالل أن تكون هـذه الـسياسة جـزء مـن      
السياسة القومية وأن يعطي لها االهتمام الذي       

، ٢٠٠٨عـون،   .(اسة االقتصادية يعطي للسي 
٢٣٥.(  

أن )١٠٣،  ٢٠٠٥(مـصطفي ويري  
بدون سياسة علمية مخططة للبحث العلمـي       
تكون الجهود المبذولة مبعثرة غير مدروسة      
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واالفتقار لهذه السياسة العلمية يـؤدي إلـى        
  :نتائج عديدة منها

أن األبحاث التي يقوم بهـا أعـضاء هيئـة          
لـصفة  التدريس في معظمها تغلب عليهـا ا      

الفردية وتضعف روح الجماعة وهذا يـؤدي       
إلى تكرار البحـوث بالجامعـات، ضـعف        
االرتباط بين ما يجري مـن بحـوث وبـين       
خطط التنمية مما يؤدي إلى التخبط والتكرار       

  .ويفقد هذه البحوث وظائفها
ونالحظ مما سبق ضـرورة تـوافر       
سياسة علمية مناسبة توجـه حركـة العلـم         

 عمليـات البحـث   والبحث العلمـي وتـنظم   
العلمي، وأن تتسم بالمرونة وتراعي حاجات      
المجتمع العربي، وهذا من شأنه يؤدي إلـى        
تقدم العلم وازدهاره وبالتالي ارتفـاع كفـاءة    
التعليم الجامعي ومن ثـم زيـادة اإلنتاجيـة         

  .المعرفية ألستاذ الجامعة
البد من توفر مناخ    : الحرية األكاديمية  -ج

 التدريس يتميز   علمي سليم لعضو هيئة   
بالحرية األكاديميـة لتحقيـق أهدافـه       
والقيام بواجباته والتي تسهم في زيـادة       
رصــيده المعرفــي وبالتــالي زيــادة 
إنتاجيته الجامعات، وتُعـرف الحريـة      

حرية أعضاء هيئـة    : "األكاديمية بأنها 
التدريس في التدريس وإعداد البحـوث      
وفقاً التجاهاتهم ومعتقـداتهم الفكريـة      

 حريتهم في أن ينخرطـوا فـي        وأيضاً

أنشطتهم األكاديمية من خالل دراساتهم     
وأبحاثهم، كما تـشمل أيـضاً حريـة        
األكاديميين في االنضمام إلى الجامعات     
العلمية وحريتهم فـي التواصـل مـع        
غيرهم من األكاديميين داخل مجتمعهم     

، ٢٠٠٥بـدران وحـسن،     " (وخارجه
٩٦.(  

وامل وتعتبر الحرية األكاديمية من الع    
األساسية التي تؤثر في اإلنتاجيـة العلميـة،        
ولقد عرفـت الموسـوعة الدوليـة للعلـوم         
االجتماعيــة الحريــة األكاديميــة لألســتاذ 

السعي لتوفير المناخ الحر    "الجامعي على أنها    
له للكتابة والحديث عن الحقيقة كما يراها بال        
قيود وبخاصة من قبـل اإلدارة األكاديميـة        

لجامعـة أو مجلـس الجامعـة       رئاسة ا (العليا
هذا .، أو من قبل السلطة السياسية للبالد      )مثالً

فضالً عن حق األستاذ في توفير الحماية لـه         
ــة    ــة أوالخارجي ــضغوط الداخلي ــن ال   م
الواقعة عليه جراء ما أفصح عنه من نتـائج         

، ٢٠١٠رياض،  ".(أو آراء حول تلك الحقيقة    
٨٥.(  

كما تعرف بأنها حريـة األسـتاذ أو        
حث في التقصي ومناقشة المشكالت فـي       البا

مجال علمه والتعبير عن النتائج التي توصل       
إليها من خـالل النـشر دون تـدخل مـن           
المسئولين السياسيين أو اإلداريين في جامعته      
ما لم تكن الوسائل التي يستخدمها قد اعتبرت        
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غير مالئمة بشكل واضح أو منافية ألخـالق     
  .(Basyouni, 2005, p.52).مهنته

ومن ثم فالبد من توفر المناخ العلمي       
لعضو هيئة التدريس الذي يتميـز بالحريـة        
األكاديمية  لتحقيق أهدافه، والقيام بواجباتـه       
التدريسية والبحثية التي تـسهم فـي زيـادة         
رصيده المعرفي مما يترتـب عليـه زيـادة         
إنتاجيته، وبالتالي زيادة إنتاجيـة الجامعـات       

لتزاماتها العلمية فـي    حتي يتسنى لها القيام با    
  .تحقيق التنمية المجتمعية

: كفاية التمويل وكفاءة التنظيم اإلداري     .د
يعتبر البحث العلمـي عمليـة إبـداع        
تتطلب توفر الـشروط الموضـوعية      

ومن أهمها توفير الدعم    . المحققة لذلك 
المالي المناسب حتي يستطيع عـضو      
هيئة التدريس القيـام برسـالته، هـذا        

فير الرواتـب والحـوافز     فضالً عن تو  
التي تحقق له أكبر قـدر مـن األمـن        

، ٢٠٠٧الحـديثي،   .(والرضا الوظيفي 
٩٩.(  

فالعالقة بين اإلنتاجية والدخل قويـة؛      
حيث إن االستقرار المـادي لعـضو هيئـة         
التدريس يكون في كثير من األحيان باعـث        
على االستقرار النفسي واألسـري واللـذان       

فـي  . نتاجيته العلمية يلعبان دوراً مؤثراً في إ    
حين نجد أن انخفاض المستوي المادي لعضو     
هيئة التدريس قد يفسد حياته ويجعله ينـشغل       

بأمور لسد حاجاته المادية مما يمنعـه مـن         
تكريس الوقت الكافي للبحث؛ ويتضح ذلـك       
جلياً في سعي أعضاء هيئة التـدريس إلـى         
االنتداب للعمل خارج جامعاتهم، أو الـسعي       

 بالد أخري، وكلها أمـور دافعهـا       للعمل في 
األساسي اقتصادي في المقام األول مما يؤثر       
سلبا على كفايتهم البحثية وإنتاجيتهم العلمية،      
وتجدر اإلشارة في هـذا الـصدد إلـى أن          
التمويل يتطلـب مرونـة التنظـيم اإلداري        
وتعاون اإلداريين مع الباحثين؛ ألن عـضو       

إلى التعامل  هيئة التدريس غالباً ما قد يضطر       
مع األجهزة اإلدارية التي يسيطر عليها فـي        
الغالب الروتين مما يؤدي إلى إنفاق الكثيـر        
من الوقت والجهد والمال في إنهاء األمـور        
ذات العالقة بعمله البحثي، وينعكس ذلك سلبا       

حوالـة،  .(بطبيعة الحال على إنتاجيته العلمية    
١٨٤، ٢٠٠٩.(  

   : العوامل األكاديمية) ٣(
ختلف اإلنتاجية البحثية من مؤسـسة      ت

جامعية أوبحثية ألخـري وفقـاً لألهـداف        
الموضوعة من جانب كل مؤسسة حيـث أن        
لكل مؤسسة أهـداف خاصـة بهـا تـسعي        
لتحقيقها،ونظراً ألن عضو هيئـة التـدريس       
يقوم بممارسة مهامه ووظيفته مـن خـالل        
الجامعة فإن إنتاجيته البحثية سـوف تتـأثر        

مية ومناخ الجامعة التي يعمـل      بالبيئة األكادي 
بها، وبالتالي تتعدد العوامل األكاديمية التـي       



 

 ٣٨١

تؤثر على اإلنتاجية  البحثية ألعضاء هيئـة        
التدريس وذلك في ضوء ما يعايشه من مناخ        

الفيـومي،  .(عام يـسود المجتمـع العلمـي      
، وفيما يلي أهـم العوامـل       )١٤٢،  ٢٠٠٤

ميـة  األكاديمية التي تؤثر في اإلنتاجيـة العل      
  : ألعضاء هيئة التدريس، وهي

ــي-أ ــم : التخــصص العلم ــه معظ تتج
الدراسات إلى تأكيـد العالقـة بـين        
اإلنتاجية وطبيعة التخـصص الـذي      
ينتمي إليه عضو هيئة التدريس؛ حيث      
تتفق غالبية هذه الدراسـات علـى أن      
الباحثين في العلوم الطبيعية يكونـون      
أعلى إنتاجية من نظرائهم في العلـوم       

تماعية أو اإلنسانية، ويرجع ذلـك    االج
إلى مجموعة من العوامل لعل أهمهـا       
أن البنية المعرفية للعلـوم الطبيعيـة       
تتطور بشكل متزايـد عـن العلـوم        
اإلنسانية واالجتماعية، خاصـة مـع      
سرعة إنتـاج التكنولوجيـا والتقـدم       

هذا فضلًا عن أن المعرفة في      . العلمي
 العلوم المنظمة تنظيمـا عاليـا مثـل       

العلوم الطبيعية تكون موجزة ومدمجة     
في عدد قليل نسبيا من النظريات التي       
يمكن التعبير عنها عادة بلغة رياضية      
بسيطة على خالف الوضع في العلوم      
األقل تنظيمـا كـالعلوم االجتماعيـة       
واإلنسانية، ومن ثم فإنه يكـون مـن        

األيسر بالنسبة للبـاحثين فـي تلـك        
تنظيمــاً الفــروع العلميــة األعلــى  

التوصل إلى اكتشافات مهمة، ومن ثم      
إمكانية تحقيق إسهام متميز فيها عنـه       
ــا مـــن العلـــوم  فـــي غيرهـ

 .)٢٠٠٨،١٣المسلم، .(األخرى
ــات  ــا أشــارت معظــم الدراس كم
والبحوث بأن التخصص العلمي مـن بـين        
العوامل التي تؤثر في إنتاجية أعضاء هيئـة        
التدريس فقد أشارت هـذه الدراسـات إلـى         

د اختالف فـي اإلنتـاج العلمـي بـين          وجو
) التخصصات العلمية (مجاالت العلوم الطبيعية  

، أبـو تجـار   (والعلوم االجتماعية واإلنسانية  
٨٢، ٢٠١٢.(  

، ٢٠١٠(العبـاس وأوضحت دراسة   
تفوق المتخصصون في اللغة العربية     ) ١٣٣

على المتخصصين في المكتبات والمعلومات     
فيما يخص اإلنتاج الفكري، حيث بلغ إنتاجهم       

وذلك على الرغم   ). ١١٨(عمالً مقابل ) ١٤٨(
من قلة أعدادهم مقارنةً بأعـداد األعـضاء        
الحاصلين على البكالوريوس فـي المكتبـات     

  صـلون  والمعلومات، يلـيهم األعـضاء الحا     
على البكالوريوس في التاريخ، حيـث بلـغ        

) ٤٠(، ثم %١٦،٨عملًا بنسبة   ) ٧٨(إنتاجهم  
عمالً لمتخصص واحـد فـي مجـال إدارة         

  .األعمال
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 العلمية الدرجة تشير : الدرجة العلمية  -ب  
 يـشغلها  التـي  الوظيفيـة  الرتبة (إلى

 إطـار  داخـل  التدريس هيئة أعضاء
 درجـات  ثـالث  في وتتحدد الجامعة،

) أسـتاذ  مساعد، أستاذ مدرس،: (هي
 اإلنتـاج  على الرتبة هذه تأثير ومدي
 عبـد  (التـدريس  هيئة لعضو العلمي

 عضو وينتقل ،)29 ،2002 المعبود،
 ما بقدر الرتب هذه بين التدريس هيئة
 لالرتقاء يؤهله علمي إنتاج من يقدمه
 دافعـاً  لديـه  يجعل مما األعلى للرتبة
 وممـا  ،العلمـي  واإلنتاج للبحث قوياً
 فـي  مناسبة خبرة اكتسب قد أنه يعني

 وفهـم  البحثية المشكالت على التعرف
 يؤثر الذي األمر البحثي، العمل آليات
 العلميـة  إنتاجيتـه  فـي  إيجابي بشكل

  .البحثية
وقد أظهرت معظم الدراسات ومـن      

أن هناك  ) ٥٣٣،  ٢٠١٠(راضيبينها دراسة   
عالقة بين الرتبـة األكاديميـة  واإلنتاجيـة         

علمية، إال أنها تباينت فيما بينها في تحديـد         ال
شكل هذه العالقة، فبينما تري بعـض هـذه         

تـاور وآخـرون    الدراسات ومنها دراسـة     
)Tower et al., 2007  ( ــة أن إنتاجي

األساتذة تفوق بشكل واضح إنتاجيـة بقيـة        
الرتب العلمية األخرى، وذلك ألن أعـضاء       

ئـة  هيئة التدريس الذين ينتمون إلى هـذه الف       

يشعرون بالرضا الـوظيفي عـن المكانـة        
االجتماعية التي تناسب قدراتهم، مما ينعكس      
على إنتاجهم العلمي؛ فالرضا عـن العمـل        
يجعل الفرد أكثر حيوية وقدرة على التجديـد        
والتكيف مع المواقف المختلفة مما يؤدي إلى       

  . زيادة إنتاجيته
وعلى الجانب اآلخر، يؤكـد فريـق       

 على أن بعـض أعـضاء       آخر من الباحثين،  
هيئة التدريس عند بلوغهم درجة األسـتاذية       
تفتر لديهم همة البحث واإلنتاج العلمي؛ فبعد       
أن تتم ترقية عضو هيئـة التـدريس إلـى          
الدرجة األعلـى تـصبح مهمـة األبحـاث         
والدراسات ليس لها دور في حيـاة األسـتاذ         
الجامعي، حيث يكون الحصول على الترقيـة   

. فع وراء إعـداد البحـوث     هو من أهم الدوا   
وعالوة على ذلك، فإن الكثير من األسـاتذة        
فور حصولهم على األستاذية يبـدأن رحلـة        
الصعود اإلداري والتي غالباً مـا يـصاحبها        
رحلة هبوط علمي؛ حيث يوجهـون الجـزء        
األكبر من جهودهم ألعمال إدارية وتنظيمية      
مما يفقد المجتمع خيرة أبنائه الذين يتحولون       

 أعبائهم اإلدارية إلـى ودائـع علميـة         بحكم
وقد كشفت دراسة أخري أن من      . غيرمنتجة

بين العوامل التي تقف وراء إحجـام بعـض      
األساتذة عن االستمرار في اإلنتاجية البحثيـة   
بعد األستاذية، هو إحساس الـبعض بـأنهم        
وصلوا إلى مرحلة تحقيق الـذات، وانتهـاء        
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لـى  التدرج الوظيفي لألستاذ بعد حصوله ع     
  ).٧٣، ٢٠٠٦أحمد، .(األستاذية

الظـروف  :  ظروف العمـل وبيئتـه     -ج 
المحيطة بأعضاء هيئة التدريس تلعب     
دورا هاما في اإلنتاجية البحثية لهـم،       
فنري أنه إذا كان الجو المحيط به تشع        
فيه روح المودة والتعـاون والـروح       
األكاديمية فإن هذا يساعده على تبادل      

ويساعده على  األفكار ووجهات النظر    
اللقاءات العلمية بينه وبـين أعـضاء       
هيئة التدريس، واالطالع على كل ما      
هو جديد في مجال التخصص وإيجاد      
روح المنافسة الطيبة بيـنهم والتـي       
تساهم في زيادة النمو العلمي والعقلي      

، وهذا مـا    )٤٨،  ٢٠١٠حشاد،  (لهم  
يالحظ في جامعات العـالم المتقـدم،       

ينعم بامتيـازات   فعضو هيئة التدريس    
جيدة ومغرية تساعده على اإلبـداع،      
وعلى النقيض نجد أن الجو العلمي في       
الجامعات العربية والمـصرية لـيس      
بالمستوي الذي يشجع عـضو هيئـة       
التدريس على القيام بالبحث العلمي أو      

يــسن، (اإلنتــاج العلمــي والفكــري
٢٣، ٢٠١٢.(  

لذا فإن توفير بيئـة العمـل الجيـدة         
ى البحث العلمي من أهم العوامل      المشجعة عل 

التي تلعب دوراً هاماً في اإلنتاجية البحثيـة         

ألعضاء هيئة التـدريس حيـث إن اإلنتـاج        
العلمي يتطلب تـوفير جـو مناسـب مـن          
الطمأنينة والحرية للباحث وتـوفير الـدخل       
المادي وتحفيزه على العمل الجـاد وتـوفير        
فرص االحتكاك بأفكار األخرين كي تـزداد       

  ).١١٥، ٢٠٠٠يحيي، (جيتهإنتا
  : العوامل السياسية) ٤(

تنقسم العوامـل الـسياسية المـؤثرة علـى         
  :اإلنتاجية إلي

المتمثلة في قـانون    :  تطبيق التشريعات  -أ
 ٤٩ رقـم ١٩٧٢تنظيم الجامعات لسنة    

 مادة في   ٢١٢ أبواب و  ٨،المكون من   
عهد الرئيس الراحـل محمـد أنـور        

: السادات، حيث نص القانون على أنه     
علــى أعــضاء هيئــة التــدريس أن 
يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات    
والتمرينات العملية وأن يسهموا فـي      
تقدم العلوم واآلداب والفنون بـإجراء      
ــرة    ــات المبتك ــوث والدراس البح
واإلشراف على ما يعده الطالب منها،      
واإلشـراف علـى المعامـل وعلـى     
المكتبات وتزويدها بالمراجع، ويتولى    

 هيئة التدريس حفـظ النظـام       أعضاء
داخل قاعات الدروس والمحاضـرات     
والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد     
الكلية أو المعهد تقريرا عن كل حادث       
من شأنه االخالل بالنظام وما أتخذ من       
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إجراءات لحفظه، وعلى كل عضو من      
أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا      
سنويا عن نشاطه العلمـي والبحـوث       
التــي أجراهــا ونــشرها والبحــوث 
الجارية إلى رئـيس مجلـس القـسم        
المختص للعرض على مجلس القسم،      
وعلى رئيس مجلس القـسم أن يقـدم        
تقريرا إلى عميد الكلية أو المعهد عن       
سير العمل في قسمه وعـن النـشاط        
العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه      
القسم من أهداف، وعلى أعضاء هيئة      

لمشاركة في أعمال المجالس    التدريس ا 
واللجان التي يكونون أعـضاء فيهـا،      
ــال   ــي أعم ــشاركة ف ــيهم الم وعل
المؤتمرات العلمية للقسم وللكليـة أو      

 .المعهد

ينص القرار  : سياسة الترقيات العلمية   -ب
ــم  ــوزاري رق ــاريخ ) ٣٩٢٧(ال بت

 الخاص بتشكيل اللجان    ٢٤/٨/٢٠١٦
 -٢٠١٦(العلمية للدورة الثانية عـشر    

ــى أن)٢٠١٩ ــان : عل ــتص اللج تخ
العلمية بفحص اإلنتاج العلمي ألعضاء     
هيئة التدريس بالجامعـات الحكوميـة      
والخاصة واألهلية والمعاهد والكليات    
التابعة والخاضـعة لـوزارة التعلـيم       
العالي والمتقـدمين لـشغل وظـائف       

  .األساتذة المساعدين

وتختص اللجان العلمية بفحص كافـة      
 التقارير الجماعيـة    األوراق المقدمة وإعداد  

عن فحص اإلنتاج العلمي للمتقدمين، على أن       
ينتهي التقرير برأي قـاطع فيمـا إذا كـان          
اإلنتاج العلمي المقدم يؤهل للحصول علـى       

  .اللقب العلمي من عدمه
يعد اإلنفاق  :  سياسة التمويل للبحوث   -ج

على البحث العلمي من أهم العوامـل       
ئـة  التي تؤثر على إنتاجية أعضاء هي     

التدريس، فقد أصبح البحـث العلمـي       
ركيزة التقدم ووسيلة لتنمية المعرفـة      
والتوصل إلـى حلـول للمـشكالت       
المختلفة وتحقيـق التقـدم، ويعـرف       

تـوفير  : "تمويل البحث العلمي بأنـه    
األموال الالزمة من موارد حكوميـة      
وغير حكوميـة لتمويـل الدراسـات       
والبحــوث فــي المجــاالت العلميــة 

). ١٨٢،  ٢٠٠١غنيمـة،   (".المختلفة
ويمكن تقسم مصادر تمويـل أنـشطة       

) ٣٠٥،  ٢٠١٦زيان،  (البحث العلمي   
  : إلى

متمثلـة  :  الجهات المانحة الحكوميـة    -١
مراكز البحث العلمي، الجامعـات     (في

الحكومية، االستـشارات والتعاقـدات     
  ).الحكومية

:  الجهات المانحـة غيـر الحكوميـة       -٢
لمانحـة  وتمثلها العديد من الكيانـات ا     
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التي تختلف من دولـة ألخـري فـي      
مقدار إسـهاماتها الماديـة، ومـدي       
حرصها، واهتمامهـا بـدعم البحـث       

المؤسسات الـصناعية   : العلمي، مثل 
والتجارية، الرعاة المهتمين بالبحـث     
العلمي، التبرعات والهبات، الخدمات     
ــة   ــدات البحثي ــشارية والتعاق االست

  .والتطويرية
تنطلـق  : ميـة  سياسات األقسام العل   -د

سياسة األقسام العلمية من سياسـة      
الكلية التي توجد بهـا، ومـن ثـم         
لتحقيق سياسة الجامعة التي حددها     

، ١٩٧٢ لــسنة ٤٩القــانون رقــم 
والتي يمكن تحديدها من خالل عدد      

  :من األبعاد، وهي
 تحديد التوجهات العلمية للقسم العلمي -١

وكمثال لذلك سوف تتخذ الدراسة قسم      
تربية بكلية التربيـة جامعـة      أصول ال 

المنصورة كنموذج لألقسام العلميـة،     
يتميز قسم أصول التربية كلية التربية      
جامعة المنصورة بالنـشاط العلمـي      
والبحثي والتعليمي في سبيل االرتقـاء      
بالعملية التعليمية والبحثية داخل الكلية     
وخارجها، ويتنوع النشاط العلمي فـي      

لعلمـي  القسم مـا بـين الـسيمنار ا       
ــة   ــدوات العلمي ــؤتمرات والن والم
ــدورات  ــة وال والمــشروعات البحثي

التدريبية، ومن أهم المجـاالت التـي       
مجال فلسفة التربيـة،    (يتناولها القسم   

مجال تاريخ التربية، مجـال تـاريخ       
التعليم، مجال اجتماعيـات التربيـة،      

مجـاالت   مجال إعداد المعلم وتدريبه،   
خطـيط  اقتصاديات التعليم، مجـال الت    

التربوي والتعليمي، مجال محو األمية     
وتعليم الكبار، مجال اإلعالم التربوي،     
مجال الدراسات التربوية المـستقبلية،     
مجال اإلدارة التربوية، مجال التربيـة      
المقارنة، مجال التربيـة اإلسـالمية،      

  ).مجال دراسات تربية الطفل
 وفيما   الخطط البحثية لألقسام العلمية    -٢

خطة البحثيـة للقـسم فهـي       يتعلق بال 
ــن  ــق مجموعــة م وضــعت لتحقي

رفـع الكفـاءة    : األهداف، من أهمها  
الكيفية والكمية لإلنتاج العلمي الصادر     
عن القسم، التنشئة األكاديمية لمعاوني     
أعضاء هيئة التدريس بالقسم، االرتقاء     
بالسمعة العلمية للقسم محليا وعربيـا،      
االرتقاء بجودة البـاحثين بمرحلتـي      
الماجستير والدكتوراه بالقسم، االرتقاء    
بالسيمنار العلمي للقسم، تطوير برامج     
الدراسات العليا التي يقـدمها القـسم،       

  .تطوير الخريطة البحثية للقسم
 من أهم    طبيعة األنشطة العلمية للقسم    -٣

األنشطة العلمية لألقسام العلميـة مـا       
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الـسيمنار العلمـي، المـؤتمرات      (يلي
  ).يةوالندوات العلم

 حيث تقوم    مناقشات الرسائل العلمية   -٤
األقسام العلمية بمناقشة العديـد مـن       
رسائل الماجستير والدكتوراه بـصفة     
مستمرة، وال ريب أن مناقشة الرسالة      
العلمية هي اختبار للتأكد مـن مـدي        
معرفة وفهم الطالب في مجال الدراسة      
وفي الموضوع التي تتناوله الدراسـة      

 في المجـال ذاتـه،      في إثراء المعرفة  
كما أن حـضور طـالب الدراسـات      
العليا لتلك المناقشات العلمية تسهم في      
االرتقاء بجودة البـاحثين بمرحلتـي      

  .الماجستير والدكتوراه بالقسم
توزيع األعباء اإلشرافية على أعضاء      -٥

 حيث يتم توزيع األعباء هيئة التدريس 
اإلشرافية على أعضاء هيئة التدريس     

بما يحقق الشفافية والعدالـة     بالتساوي  
وبما يتناسب مع قدراتهم واسـتعدادهم   
ــشرف    وخبــراتهم، فكــل عــضو ي
على عدد محدد من طالب الدراسات       
العليا وفقًا لمعايير موثقـة ومعلنـة،       
وذلك لما يتطلبه اإلشراف األكـاديمي      
من وقت وجهد للتوجيـه المخلـص       
واألمين في اختيار وإقرار موضـوع      

   المـستمر للطـالب     البحث والتوجيه 
أثناء البحث، وتقديم المعونة العلميـة      

المقننة إلى طالب البحث العلمي بشكل      
ــي أن    ــال ينبغـ ــوازن، فـ   متـ
تكون أكثر مما يجب بـشكل يجعـل        
الطالب ال يتحمل مسؤوليته، وال تكون      
  أقل مما يجب فـال يـستفيد الطالـب         
من أستاذه بشكل جيد، وتنمية قـدرات    

ــداع البــاحثين علــى التفكيــ   ر واإلب
في المجاالت البحثية الجديدة، وتعويد     
ــسؤولية   ــل م ــى تحم ــب عل   الطال
بحثه وتحليالته ونتائجـه واالسـتعداد      
للدفاع عنها،والتأكيد المـستمر علـى      
األمانة العلمية لطالبه من البـاحثين،      
والتقييم الدقيق والعادل للبحوث التـي      
يشرف عليها أو يدعي للمشاركة فـي       

  .الحكم عليها
  الدراسة الميدانية وتفسير النتائج

  : عينة الدراسة الميدانية-أ
اســتعانت الدراســة الميدانيــة فــي 
االستجابة على عبارات االستبانة بمجموعـة      
من أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعـات       

عـضو هيئـة    ) ٣٠٧(المصرية بلغ عددهم    
  .تدريس

توزيـع  ) ١(ويوضح الجدول رقـم     
ئة التدريس ببعض   أفراد العينة من أعضاء هي    

  .الجامعات المصرية
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  توزيع أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس) ١(جدول رقم

 النسبة العينة متغيرات الدراسة

 %٦٢,٢ ١٩١ ذكور
 النوع

 %٣٧,٨ ١١٦ إناث

 %١٠٠ ٣٠٧ اإلجمالي

 %٣٨,٤ ١١٨ أستاذ

 الدرجة العلمية %٢٥,١ ٧٧ أستاذ مساعد

 %٣٦,٥ ١١٢ مدرس

 %١٠٠ ٣٠٧ مالياإلج

 النسبة العينة متغيرات الدراسة

 %٢٤,١ ٧٤ كلية علمية

 التخصص األكاديمي %٢٧,٤ ٨٤ كلية نظرية

 %٤٨,٥ ١٤٩ نظرية/ كلية علمية

 %١٠٠ ٣٠٧ اإلجمالي

 %٢٣,١ ٧١ القاهرة

 %٣١,٦ ٩٧ اسكندرية

 %١٨,٢ ٥٦ الفيوم
 الجامعة

 %٢٧ ٨٣ المنصورة

 %١٠٠ ٣٠٧ اإلجمالي

 %١٠,٤ ٣٢ قرية
 اإلقامة

 %٨٩,٦ ٢٧٥ مدينة

 %١٠٠ ٣٠٧ اإلجمالي

 هيئـة  لعضو العلمية اإلنتاجية على المؤثرة بالعوامل يتعلق فيما2:وتفسيرها الدراسة نتائج -ب
 :يلي ما االستجابات أوضحت التدريس،
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  استجابات عينة الدراسة حول العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية) ٢(جدول رقم
 البدائل

 العبارة غير موافق متردد  موافق
 % ك % ك % ك

الوزن 
مستوى  ٢قيمة كا النسبي

 الداللة
الترتي
 ب

 م١٦ ٠,٠١ ٢٠٨,١٣ ٢٥٠ ٢١,٢ ٦٥ ٧,٥ ٢٣ ٧١,٣ ٢١٩ .عمر عضو هيئة التدريس
 ٢٥ ٠,٠١ ١٠٦,٦٤ ٢٣٢ ٢٨ ٨٦ ١٢,٤ ٣٨ ٥٩,٦ ١٨٣ .نوع عضو هيئة التدريس

ـ    رية لعـضو هيئـة   طبيعة الحيـاة األس
 م١٢ ٠,٠١ ٢٤٩,٥١ ٢٥٩ ١٦,٣ ٥٠ ٨,١ ٢٥ ٧٥,٦ ٢٣٢ .التدريس

االتصاالت العلمية بين أعـضاء هيئـة       
 ١٨ ٠,٠١ ١٦٢,١٦ ٢٤٨ ١٩,٢ ٥٩ ١٣,٤ ٤١ ٦٧,٤ ٢٠٧ .التدريس

 ٢ ٠,٠١ ٥٤٤,٤٢ ٢٩٥ ٠,٧ ٢ ٣,٣ ١٠ ٩٦ ٢٩٥ .الخبرة العلمية لعضو هيئة التدريس
يهـا  الحوافز الشرفية التـي يحـصل عل      

 ٢٧ ٠,٠٥ ٨,٩٢ ٢١٢ ٢٩,٣ ٩٠ ٢٩,٣ ٩٠ ٤١,٤ ١٢٧ .عضو هيئة التدريس

 ٨ ٠,٠١ ٣٩٢,٨٦ ٢٧٤ ١٢,١ ٣٧ ١,٦ ٥ ٨٦,٣ ٢٦٥ .االستقرار المادي لعضو هيئة التدريس
تشجيع الزمالء واألقـران مـن خـالل        

 ٢٢ ٠,٠١ ٨٩,٤٨ ٢٤٠ ١٨,٣ ٥٦ ٢٣,١ ٧١ ٥٨,٦ ١٨٠ .االستشهادات

عـضو هيئـة    توافر الحرية األكاديمية ل   
 ٥ ٠,٠١ ٤٤٢,٤٨ ٢٨٦ ٣,٦ ١١ ٦,٥ ٢٠ ٨٩,٩ ٢٧٦ .التدريس

طبيعة التخصص الذي ينتمي إليه عضو      
 ١٩ ٠,٠١ ١٤٢,٨٧ ٢٤٧ ١٨,٢ ٥٦ ١٦,٣ ٥٠ ٦٥,٥ ٢٠١ .هيئة التدريس

الدرجة الوظيفية التي يشغلها عضو هيئة      
 ٢٣ ٠,٠١ ١٢٢,٥٥ ٢٣٩ ٢٣,٨ ٧٣ ١٣,٧ ٤٢ ٦٢,٥ ١٩٢ .التدريس

ل جيـدة مـشجعة علـى       توافر بيئة عم  
 ٧ ٠,٠١ ٤٣٩,٨٢ ٢٨٠ ٩,١ ٢٨ ١,٣ ٤ ٨٩,٦ ٢٧٥ .البحث العلمي

توافر التسهيالت البحثية التـي تـساعد       
عضو هيئـة التـدريس علـى إجـراء         

 .البحوث
٦ ٠,٠١ ٤٧٠,٢٧ ٢٨٤ ٧,٨ ٢٤ ٠,٧ ٢ ٩١,٥ ٢٨١ 

تــوافر مــصادر المعلومــات العلميــة 
 ١ -- -- ٣٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٠ ٣٠٧ .والتكنولوجية

توافر وسائل متعـددة لنـشر اإلنتـاج         
 ٣ ٠,٠١ ٤٩٠,٩٧ ٢٩٢ ١ ٣ ٦,٢ ١٩ ٩٢,٨ ٢٨٥ .العلمي

األعباء اإلدارية والتدريسية الملقاة علـى   
 ١٦ ٠,٠١ ٢٠٨,٩٧ ٢٥٠ ٢١,٥ ٦٦ ٧,٢ ٢٢ ٧١,٣ ٢١٩ .عاتق عضو هيئة التدريس

مصدر الخبرة العلميـة لعـضو هيئـة        
 ١١ ٠,٠١ ٢٤٣,١٥ ٢٦٤ ١٠,٧ ٣٣ ١٤ ٤٣ ٧٥,٢ ٢٣١ .التدريس

مكانة الجامعة التي ينتمي إليهـا عـضو      
 ١٤ ٠,٠١ ١٦٦,٨٥ ٢٥٣ ١٥,٣ ٤٧ ١٦,٦ ٥١ ٦٨,١ ٢٠٩ .هيئة التدريس

الترابط والثقة المتبادلة بين أعضاء هيئة      
 ٢٠ ٠,٠١ ١٥٤,٠٩ ٢٤٦ ٢٠,٥ ٦٣ ١٣ ٤٠ ٦٦,٤ ٢٠٤ .التدريس داخل القسم

 ٢٤ ٠,٠١ ١١٢,٨٩ ٢٣٦ ٢٤,٨ ٧٦ ١٤ ٤٣ ٦١,٢ ١٨٨ .تطبيق نتائج البحوث العلمية
 ٢١ ٠,٠١ ١٣٨,٥٥ ٢٤٤ ٢٠,٥ ٦٣ ١٤,٧ ٤٥ ٦٤,٨ ١٩٩ .تطبيق التشريعات األكاديمية

 ٤ ٠,٠١ ٥٠٠,٣٥ ٢٨٩ ٤,٩ ١٥ ١,٦ ٥ ٩٣,٥ ٢٨٧ .سياسة الترقيات العلمية
توافر األموال الالزمة لتمويل الدراسات     

 ٩ ٠,٠١ ٣١٧,٢٦ ٢٦٨ ١٢,٧ ٣٩ ٦,٢ ١٩ ٨١,١ ٢٤٩ .والبحوث في المجاالت العلمية المختلفة

قلة المؤسسات اإلنتاجيـة التـي تمـول        
 ٢٦ ٠,٠١ ٦١,٤ ٢٣١ ٢٣,٥ ٧٢ ٢٢,١ ٦٨ ٥٤,٤ ١٦٧ .البحث العلمي

طبيعة األنشطة العلمية للقـسم المنتمـي       
 ١٠ ٠,٠١ ٢٦٥,٨٢ ٢٦٦ ١١,٤ ٣٥ ١١,٤ ٣٥ ٧٧,٢ ٢٣٧ .إليه عضو التدريس

الخطة البحثية للقسم المنتمي إليه عـضو       
 ١٥ ٠,٠١ ١٧٦,٦٨ ٢٥٢ ١٦,٩ ٥٢ ١٤ ٤٣ ٦٩,١ ٢١٢ .التدريسهيئة 

األعباء اإلشرافية على أعـضاء هيئـة       
 ١٢ ٠,٠١ ٢٤٣,٠٢ ٢٥٨ ١٧,٣ ٥٣ ٧,٨ ٢٤ ٧٤,٩ ٢٣٠ .التدريس
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بالنسبة لترتيب العبارات حسب الوزن 
  :النسبي لها جاء كما يلي

 العبارة التي جاءت في الترتيب األول -
توافر :"ؤداهاوم) ١٤(هي العبارة رقم

مصادر المعلومات العلمية 
حيث أن استخدام عضو ".والتكنولوجية

هيئة التدريس لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت أثر كبير في تقليص مشاكل 

  .اإلنتاجية البحثية لديه
 العبارة التي جاءت في الترتيب الثاني -

الخبرة :"ومؤداها) ٥(هي العبارة رقم
حيث أن ". دريسالعلمية لعضو هيئة الت

عامل الخبرة من العوامل التي لها تأثير 
كبير على اإلنتاجية البحثية وهذا يتفق 

الهاللي، (مع ما أشارت إليه دراسة
 من أن اإلنتاج العلمي )١٩٠، ٢٠٠٧

يمون قليلًا في الخمس سنوات األولي من 
العمل،ثم يزيد بشكل واضح في الخمس 

 إلى سنوات التي تعقبها ثم يعود بعد ذلك
االنخفاض من جديد بعد مرور عشر 

  .سنوات من بدء العمل
 العبارة التي جاءت في الترتيب الثالـث        -

تـوافر  : "ومؤداها) ١٥(هي العبارة رقم   
من ". وسائل متعددة لنشر اإلنتاج العلمي    

األمور التي تساعد على زيادة اإلنتاجية      
العلمية ألعضاء هيئة التـدريس وجـود      

تي تمكنهم مـن نـشر      القنوات العلمية ال  

اإلنتاج العلمي والبحـوث كالـدوريات      
والمجالت العلمية الحديثة والتي تمثـل      
قنوات مهمة لنـشر وتـداول البحـوث        
العلمية، والتعرف على أبحاث اآلخـرين     

  .وما توصلوا إليه
 العبارة التي جاءت في الترتيب الرابـع        -

سياسـة  : "ومؤداهـا )٢٢(هي العبارةرقم 
  ."الترقيات العلمية

 العبارة التي جاءت في الترتيب الخامس       -
ــم  ــارة رق ــي العب ــا )٩(ه  :ومؤداه

توافرالحرية األكاديمية لعـضو هيئـة      "
حيث البد من تـوفر المنـاخ      ". التدريس

العلمي لعضو هيئة التدريس الذي يتميز      
بالحرية األكاديمية لتحقيق أهدافه، والقيام     
بواجبته التدريسية والبحثية التي تـسهم      

دة رصيده المعرفي مما يترتـب      في زيا 
  .عليه زيادة إنتاجيته

 العبارة التي جاءت في الترتيب الـسادس   -
تـوافر  : "ومؤداها) ١٣(هي العبارة رقم   

التسهيالت البحثية التي تـساعد عـضو       
". هيئة التدريس على إجـراء البحـوث      

وهذا يتفق مع ما أشارت إليـه دراسـة         
من أن عـضو  ) ٢٢،  ٢٠١٥الهمص،  (

دريس ال يستطيع القيام باألبحاث     هيئة الت 
العلمية إال إذا تـوفرت لـه األجهـزة         
المعملية والكوادر البشرية المؤهلة مـن      
مساعدي باحثين ومعاوني فنيين لما لهم      
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من دور كبير ومهم في المحافظة علـى        
  .األجهزة واألدوات وصيانتها

 العبارة التي جاءت في الترتيب الـسابع        -
تـوافر  : "ؤداهاوم )١٢(هي العبارة رقم  

بيئة عمل جيدة مشجعة علـى البحـث        
حيث إن اإلنتاج العلمي يتطلب     ". العلمي

توفير جو مناسب من الطمأنينة والحرية      
للباحث وتوفير الدخل المادي وتحفيـزه      
على العمـل الجـاد وتـوفير فـرص         
االحتكاك بأفكار اآلخرين كـي تـزداد       

  .إنتاجيته
ـ       - امن  العبارة التي جاءت في الترتيب الث

ــم  ــارة رق ــي العب ــا) ٧(ه : ومؤداه
ــة  " ــضو هيئ ــادي لع ــتقرار الم االس

  ".التدريس
 العبارة التي جاءت في الترتيب التاسـع        -

تـوافر  : "ومؤداها) ٢٣(هي العبارة رقم   
األموال الالزمـة لتمويـل الدراسـات       

  ".والبحوث في المجاالت العلمية المختلفة
 العبارة التي جاءت في الترتيب العاشـر        -

طبيعة : "ومؤداها) ٢٥(العبارة رقم   هي  
األنشطة العلمية للقـسم المنتمـي إليـه        

  ".عضو هيئة التدريس
 العبارة التي جاءت في الترتيب الحـادي        -

: ومؤداهـا ) ١٧(عشر هي العبارة رقم     
مصدر الخبرة العلميـة لعـضو هيئـة        "

وهذا يتفق مع ما أشارت إليه      ". التدريس

مـن أن   ) ٣٩،  ١٩٩٥زاهـر،   (دراسة  
لعلماء المتخرجين من جامعات أجنبيـة      ا

أقدر من خريجي الجامعات المحلية على      
  .األداء البحثي، وأن لديهم أفكار جديدة

 العبارات التي جاءت في الترتيب الثـاني   -
) ٢٧(،  )٣(عشر هي العبـارات رقـم       

طبيعة الحياة األسرية لعـضو    : "ومؤداها
األعباء اإلشرافية على   "،  "هيئة التدريس 

  "هيئة التدريسأعضاء 
 العبارة التي جاءت في الترتيب الثالـث        -

: ومؤداهـا ) ١٨(عشر هي العبارة رقم     
مكانة الجامعة التي ينتمي إليها عـضو       "

حيـث أن الجامعـات     ". هيئة التـدريس  
الكبرى تقدم بيئات مشجعة للبحث العلمي    
عن الجامعات الصغرى، ومن ثم فـإن       
أعضاء هيئة التدريس في تلك الجامعات      

لكبرى أكثر إنتاجية من أقـرانهم فـي        ا
  .الجامعات الصغرى

 العبارة التي جاءت في الترتيب الرابـع        -
: ومؤداهـا ) ٢٦(عشر هي العبارة رقم     

الخطة البحثية للقسم المنتمي إليه عضو      "
  ".هيئة التدريس

 العبارات التـي جـاءت فـي الترتيـب          -
، )١(الخامس عشر هي العبارات رقـم       

 عـضو هيئـة     عمـر : "ومؤداها) ١٦(
األعباء اإلدارية والتدريـسية    "،  "التدريس

  ".الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس
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 العبارة التي جاءت في الترتيب الـسادس   -
: ومؤداهـا ) ٤(عشر هي العبارة رقـم      

االتصاالت العلمية بين أعـضاء هيئـة       "
حيث أن قدرة عـضو هيئـة       ". التدريس

التدريس على االتـصال بغيـره مـن         
 وقدرته على إقامة عالقات وثيقة     الزمالء

مع الزمالء من أهم مصادر إثراء فكره       
  .وبالتالي ثراء إنتاجيته العلمية

 العبارة التي جاءت في الترتيب السابع -
: ومؤداها) ١٠(عشر هي العبارة رقم 

طبيعة التخصص الذي ينتمي إليه عضو "
  ".هيئة التدريس

 العبارة التي جاءت في الترتيب الثـامن        -
: ومؤداهـا ) ١٩(عشر هي العبارة رقم     

الترابط والثقة المتبادلة بين أعضاء هيئة      "
  ".التدريس داخل القسم

 العبارة التي جاءت في الترتيب التاسع -
: ومؤداها) ٢١(عشر هي العبارة رقم 

  ".تطبيق التشريعات األكاديمية"
 العبارة التي جاءت في الترتيب العشرين       -

تـشجيع  : "ؤداهاوم) ٨(هي العبارة رقم    
ــالل    ــن خ ــران م ــزمالء واألق ال

  ".االستشهادات
 العبارة التي جاءت في الترتيب الحـادي        -

) ١١(والعــشرين هــي العبــارة رقــم 
الدرجة الوظيفية التي يشغلها    : "ومؤداها

  ".عضو هيئة التدريس

العبارة التي جاءت في الترتيـب الثـاني        -
) ٢٠(والعــشرين هــي العبــارة رقــم 

  ".يق نتائج البحوث العلميةتطب: "ومؤداها
 العبارة التي جاءت في الترتيب الثالـث        -

ــم  ــارة رق ــي العب ــشرين ه ) ٢(والع
  ".نوع عضو هيئة التدريس: "ومؤداها

 العبارة التي جاءت في الترتيب الرابـع        -
) ٢٤(والعــشرين هــي العبــارة رقــم 

قلة المؤسسات اإلنتاجية التي    : "ومؤداها
  ".تمول البحث العلمي

ارة التي جاءت في الترتيب الخامس       العب -
ــم  ــارة رق ــي العب ــشرين ه ) ٦(والع

الحوافز الشرفية التي يحصل    : "ومؤداها
  ".عليها عضو هيئة التدريس

متطلبات التغلب على ما يؤثر على اإلنتاجية 
  العلمية ألعضاء هيئة التدريس

 وجود جهة علمية متخصصة تهتم برسم       -
خرائط بحثية تكـون مرتبطـة بخطـط        

نمية المجتمعية وتقوم بترشيد الموارد     الت
  .العلمية البحثية

 إعطاء الجامعة األولوية للبحث العلمـي       -
وذلك عـن طريـق تخفيـف األعبـاء         
التدريسية واإلدارية عن كاهل أعـضاء      

  .هيئة التدريس
 تيسير فرص اشـتراك أعـضاء هيئـة         -

التدريس فـي المـؤتمرات والنـدوات       
عتمـادات  اإلقليمية والعالمية، وزيادة اال   



 

 ٣٩٢

ــذه  ــة المخصــصة لحــضور ه المالي
  .المؤتمرات

 زيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي      -
  .بالكليات

 تبادل الزيارات العلمية بـين الجامعـات        -
العربية واألجنبية وزيادة التعاون البحثي     

  .مع الجامعات األجنبية
 منح أعضاء هيئـة التـدريس حـوافز         -

ومكافآت تـشجيعية ماديـة ومعنويـة       
  .وربطها بكفاءة األداء

 تحديد العدد األمثل لعدد الرسائل العلمية       -
التي يمكن أن يشرف عليها أعضاء هيئة       

  .التدريس حتي ال تؤثر على إنتاجيته
 قيام الجامعة بوضع استراتيجية لالرتقاء      -

باإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس     
  .ومعالجة األسباب المسؤولة عن خفضها

 المهنية المستدامة لعضو هيئة  التنمية-
التدريس وذلك عن طريق عقد دورات 
تدريبية إلكسابه بعض المهارات الهامة 

  .في مجال البحث العلمي
 عقد اللقاءات والنـدوات والمـؤتمرات       -

العلمية بصورة سنوية وبشكل منتظم في      
كل كلية وتوفير النفقات الالزمـة لعقـد        

  .هذه المؤتمرات
جمة الكتـب العلميـة      تشجيع تأليف وتر   -

وإدراج هذه الكتب ضمن تقويم أعمـال       
  .أستاذ الجامعة عند النظر في ترقيته

 االهتمــام بتــسويق البحــوث العلميــة -
ومحاولة تطبيقها وذلك ألن هذا هو مـا        
يدفع أعضاء هيئـة التـدريس لزيـادة        

  .إنتاجيتهم العلمية كما وكيفًا
 

فاعليـة  ): ٢٠١٣(إبداح، آالء خليـل    .١
ــسام   ــي األق ــات ف إدارة االجتماع
األكاديمية وعالقتها بفاعليـة اتخـاذ      
القـرارات فــي جـامعتي اليرمــوك   
وجدارا، رسالة دكتوراه غير منشورة،     
كليــة التربيــة، جامعــة اليرمــوك، 

  .األردن
ــي  .٢ ــود مرس ــام محم ــراهيم، إله إب

دور االتصال العلمي فـي     ): ٢٠٠٩(
اإلنتاجيــة العلميــة ألعــضاء هيئــة 

امعة بنها، رسالة ماجستير    التدريس بج 
غير منشورة، كلية التربيـة، جامعـة       

  .بنها
أبو العينين، على خليل وسالم، محمود       .٣

اإلشراف العلمـي   ): "١٩٩١(عوض  
على الرسائل العلمية ودورهـا فـي       

"  دراسة نظرية  -فاعلية البحث العلمي  
، جامعـة   ببنهـا  مجلة كلية التربيـة   

  .الزقازيق
: )٢٠١٢(أبو تجـار، هبـة محمـد         .٤

متطلبات اإلنتاجية العلميـة ألعـضاء      
هيئة التدريس فـي ضـوء اقتـصاد        
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المعرفــة، رســالة ماجــستير غيــر 
  .منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا

): ٢٠٠٦(أحمد، أحمد عبـد العزيـز        .٥
عوامل إحجام بعض أساتذة التربيـة      "

عن االستمرار في اإلنتاجية البحثيـة،      
)" دراسة ميدانية (ومقترحات مواجهتها   

، جلة البحث في التربية وعلم النفس  م
كلية التربية، جامعة المنيـا، المجلـد       

وقد صدر  (، إبريل،   )٤(، العدد   )١٩(
  ).٢٠٠٧هذا العدد في يوليو 

): ٢٠١١(التل، وائل عبـد الـرحمن        .٦
 تحليل واقع اإلنتاج العلمي في كليـة      

الملك عبـد العزيـز      التربية بجامعة 
نظـر   وتحديد معوقاته مـن وجهـة     

، هيئة التدريس فـي الكليـة     أعضاء  
  .الرياض، دارالوراق للطباعة

التل،وائل عبد الرحمن وقحل، محمـد       .٧
البحث العلمـي فـي     ):٢٠٠٧(عيسي

، عمان،  العلوم اإلنسانية واالجتماعية  
دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعـة      

)٢.(  
ــراهيم   .٨ ــت إب ــسام بن ــديثي، ابت الح

اإلنتاجية العلمية ألعـضاء    ): ٢٠٠٧(
يس الـسعوديات بكليـات   هيئة التـدر  

التربيــة للبنــات بالمملكــة العربيــة 
 دراسة تقويمية، رسـالة     –السعودية  

ماجستير غير منشورة، كلية التربيـة،    
  .جامعة عين شمس

ــى  .٩ الحــسيني، شــيماء عبــد اهللا عل
ــر ): ٢٠١٨( ــات تحريـ دور هيئـ

المجالت التربوية في إدارة المعرفـة      
 دراسة تطبيقية على بعـض    -التربوية
 كليـات التربيـة والمراكـز       مجالت

البحثية في مصر، رسـالة دكتـوراه       
ــة، جامعــة  ــة التربي ــشورة، كلي من

  .المنصورة
): ٢٠١٠(العباس، هشام بن عبـد اهللا        . ١٠

اإلنتاجية العلميـة ألعـضاء هيئـة       "
التدريس السعوديين بجامعة الملك عبد     
ــة  ــة العربي ــدة بالمملك ــز بج العزي

 مجلة مكتبة الملـك فهـد     " السعودية
، )١(، العـدد    )١٧(، المجلد   يةالوطن

  ).١٥٠ -١٠١(ص ص 
): ٢٠٠٤(الفيومي، ميـسون محمـد       . ١١

تصور مقترح لتنمية اإلنتاجية العلمية     
ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية     
في مصر، رسـالة دكتـوراه غيـر        
منشورة، كلية البنات، جامعـة عـين       

  .شمس
الكبيسي، حميد عبد الواحد والراوي،       . ١٢

 اإلنتاجيــة ):٢٠١٠(صــالح عــادل 
 مؤتمرالعلمية ألعضاء هيئة التدريس،   
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استراتيجية البحث العلمي في الوطن     
  .، كلية التربية، جامعة بغدادالعربي

): ٢٠٠٩(الكريم، راشد حسين العبـد       . ١٣
، أبوظبي، دار العلم    كيف تؤلف كتابا؟  

 مؤسسة محمد بن راشد آل      -للماليين
  .مكتوم

): ٢٠٠٠(الكفافي، حنـان مـصطفي       . ١٤
ية العلمية لدي أعـضاء هيئـة       اإلنتاج

التدريس بجامعة األزهـر والعوامـل      
 دراسة تربوية تحليلية،    –المؤثرة فيها   

رسالة دكتوراه غير منـشورة، كليـة       
  .الدراسات اإلنسانية، جامعة األزهر

المالكي، فهـد بـن عبـد الـرحمن          . ١٥
معوقات اإلنتاجية العلميـة    ): ٢٠١٨(

لدي أعضاء هيئـة التـدريس بكليـة        
جامعة جدة من وجهة نظرهم،     التربية  

المجلة العربية لضمان الجـودة فـي    
، )١١(، اليمن، المجلد  الجامعي التعليم
  ).٢٠٩ -١٧٥(، ص )١(العدد

): ٢٠٠٨(المـسلم، ســليمان ناصــر   . ١٦
معوقات الترقية األكاديمية ألعـضاء     
هيئة التدريس بالكليات التقنية خـالل      

من بحوث المؤتمر   مسارهم الوظيفي،   
: الجامعـات العربيـة    "العربي األول 

 بمدينة  "التحديات واآلفاق المستقبلية  
 المغرب، ديسمبر، منـشور     –الرباط  

في رسالة الخلـيج العربـي، الـسنة        
  ).١١٠(، العدد )٢٩(

ــستار   . ١٧ ــد ال ــالء عب ــاوري، ع المغ
اإلنتاجية العلمية المصرية   ): "٢٠١٥(

دراسـة  : في قواعد البيانات العالميـة    
ألعـضاء  تحليلية للمخرجات البحثية    

" هيئة التدريس بجامعـة المنـصورة     
مجلة بحـوث فـي علـم المكتبـات         

، مركـز بحـوث نظـم       والمعلومات
وخدمات المعلومـات، كليـة اآلداب،      

  .جامعة القاهرة
): ٢٠١٢(المهدي، مجدي صالح طه      . ١٨

قـضايا  (التوثيق في البحث التربوي     
، كليـة تربيـة، جامعـة       )وإشكاليات
  .المنصورة

): ٢٠٠٧(ربيني الهاللي، الهاللي الـش   . ١٩
في العالم العربي في     التعليم الجامعي 

، اإلسكندرية، الحادي والعشرين القرن
  .دار الجامعة الجديدة

الهمص، نرمان حسين عبـد الحميـد        . ٢٠
اإلنتاجية العلمية ألعـضاء    ): ٢٠١٥(

هيئــة التــدريس وعالقتهــا بجهــود 
الجامعات في تدويل البحث العلمـي،      

يـة  رسالة ماجستير غير منشورة، كل    
  .التربية، جامعة األزهر، غزة

بدران، عبد الكريم وحـسن، عمـرو        . ٢١
الحرية األكاديمية وعالقتها   ): "٢٠٠٥(
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بالرضا الوظيفي لدي أعـضاء هيئـة       
التدريس بكليـات التربيـة والتربيـة       

، جامعة  مجلة كلية التربية  " الرياضية
  ).٥٨(، العدد )١(المنصورة، الجزء 

 المعوقـات ): ٢٠٠٥(براهمي، وريدة    . ٢٢
االجتماعية لألستاذ الجامعي وأثرهـا     
على أهداف المؤسسة الجامعية دراسة     

 جامعة الحاج لخضر بانتـة،      -ميدانية
رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، 

  .الجزائر
ــعيد   . ٢٣ ــة س ــامي، جمع ): ٢٠١٤(ته

استراتيجيات تفعيـل دور الجامعـات      
المصرية في دعم اإلنتاجيـة العلميـة       
 ألعضاء هيئة التدريس، مركز تطوير    

التعليم الجامعي، جامعة عين شـمس،      
  ).١٥٥ -٦٥(، ص)٢٨(العدد 

توق، محي الدين وزاهر، محمد ضياء       . ٢٤
اإلنتاجيـة العلميـة    ): ١٩٨٨(الدين  

التـدريس بجامعـات     ألعضاء هيئة 
، الريـاض، مكتـب     الخليج العربـي  

  .التربية العربي لدول الخليج
الدسـتور  : جمهورية مصر العربيـة    . ٢٥

عربية رقـم   الدائم لجمهورية مصر ال   
 وفق آخر تعديالتـه     ١٩٧٢ لسنة   ٤٩

الهيئة العامة لشؤون المطابع    : القاهرة(
  .٩٥مادة ) ١٩٨٥األميرية، 

ــد   . ٢٦ ــاهر أحم ــسن، م ): ٢٠٠٩(ح
المحاسبة التعليميـة كمـدخل لرفـع       "

اإلنتاجيــة العلميــة ألعــضاء هيئــة 
مجلـة  " التدريس بالجامعات المصرية  

كلية التربية، جامعة أسيوط، المجلـد      
  ).١(، الجزء )١(، العدد )٢٥(

ــراهيم  . ٢٧ ــد إب ــسن، محم ): ٢٠٠٣(ح
اإلنتاجيــة العلميــة ألعــضاء هيئــة 
التدريس بأقسام المكتبات والمعلومات    

 دراسة بيليومترية، رسالة    -في مصر 
دكتوراه غير منشورة، كليـة اآلداب      

  .فرع بني سويف، جامعة القاهرة
): ٢٠١٠(حشاد، عبير أحمد محمـد       . ٢٨

ي اإلنتاجية العلمية   العوامل المؤثرة ف  "
" لعضوات هيئة التـدريس بالجامعـة     
، مجلة مـستقبل التربيـة العربيـة      

القـاهرة، المركــز العربـي للتعلــيم   
، العـدد   )١٧(، المجلد   )أسد(والتنمية  

)٦٦.(  
ــد   . ٢٩ ــهير محم ــة، س ): ٢٠٠٩(حوال

اإلنتاجية العلميـة ألعـضاء هيئـة       "
التدريس بالجامعات في ضوء مقومات     

راسة ميدانية على    د –الرضا الوظيفي   
ــة  ــة العربي ــة بالمملك ــة طيب جامع

، جامعة  مجلة كلية التربية  " السعودية
  .أ) ٣(، العدد)١٩(اإلسكندرية، المجلد



 

 ٣٩٦

): ٢٠٠٠(خليفة، عبد اللطيف محمـد       . ٣٠
، القاهرة، دار عـزب  الدافعية لإلنجاز 
  .للنشر والتوزيع

التحكيم ): ٢٠١٠(دفع اهللا، خالد محمد      . ٣١
 النظريـة  في المجالت العلميـة بـين    

، الريـاض،   علـم امجلة  والممارسة،  
  ).٧(العدد

ــد  . ٣٢ ــة محم ــي، فوقي ): ١٩٩٣(راض
اإلنتاجية العلمية والحاجات اإلرشادية    
لعضوات هيئة التدريس بجامعة طيبة     
بالمدينة المنورة، رسالة ماجستير غير     

  .منشورة، كلية التربية، جامعة طيبة
ــد  . ٣٣ ــة محم ــي، فوقي ): ٢٠١٠(راض

والحاجات اإلرشادية  اإلنتاجية العلمية   
لعضوات هيئة التـدريس بجامعـات      

بحـث مقـدم     -طيبة بالمدينة المنورة  
 األبعـاد : ندوة التعليم العالي للفتـاة    

، المملكة العربية السعودية،    والتطلعات
المدينة المنورة، جامعة طيبة، خـالل      

  . يناير٢٠ -١٨الفترة من 
ــادي  . ٣٤ ــز ه ــاض، عزي ): ٢٠١٠(ري

 الحريـة   -ورالنشأة والتط "الجامعات  
سلسلة ثقافة  "  االستقاللية -األكاديمية
، )٢(، العــدد )٢(، المجلـد  جامعيـة 

مركز التطوير والتعلـيم المـستمر،       
  .جامعة بغداد

تقـويم  ): ١٩٩٥(زاهر، ضياء الدين     . ٣٥
األداء البحثـي   "أداء األستاذ الجامعي    

مـستقبل التربيـة     مجلـة " كنموذج
، مركز بن خلدون للدراسـات      العربية

ئية بالتعاون مع جامعة حلـوان،      اإلنما
  ).٣(، العدد )١(القاهرة، المجلد 

): ٢٠١٦(زيان، عبد الرازق محمـد       . ٣٦
تفعيل تمويـل مـشروعات البحـوث       
العلمية الجامعية وإدارتهـا بجامعـة      

: اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية      
، مجلة العلوم التربويـة   دراسة حالة   

جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود         
، )٦(ودية، العــدداإلســالمية، الــسع

  ).٣٩٨ -٢٨٥(رجب، ص ص
): ٢٠١٢(سويدان، سـعادة حمـدي       . ٣٧

ــدريس  أخالقيــات وآداب مهنــة الت
، عمان، مركز ديبونو لتعليم     الجامعي

  ).١(التفكير، الطبعة 
نحـو  ): ٢٠٠٨(شعبان، محمد حسن     . ٣٨

التحديات : فضاء عربي للتعليم العالي   
العالمية والمـسؤوليات المجتمعيـة،     

لتخطيط وتطوير التعليم   المؤتمر الثاني   
والبحث العلمي في الـدول العربيـة،       

 -٢٤جامعة الملك فهد، في الفترة من       
  . فبراير٢٧

ــري  . ٣٩ ــد فك ): ٢٠٠٨(صــادق، محم
معايير الكفاءة لخريجـي الدراسـات      
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 دراسة ميدانية، رسالة    -العليا التربوية 
ماجستير غير منشورة، كلية التربيـة،    

  .جامعة المنصورة
): ٢٠٠٢(زة فـاروق    عبد المعبود، ع   . ٤٠

اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس     
 -بجامعة القاهرة وفرع بني سـويف     

دراسة بيليومترية، رسـالة دكتـوراه      
غير منشورة، كلية آداب فـرع بنـي        

  .سويف، جامعة القاهرة
التعلـيم  ): ٢٠١١(عزب، محمد على     . ٤١

سلـسلة   –الجامعي وقضايا التنميـة     
هرة، ، القـا  العربي التربية والمستقبل 

  .مكتبة األنجلو المصرية
): ٢٠٠٨(عون، فضل عبداهللا علـى       . ٤٢

جودة التعليم الجامعي في الجمهوريـة      
دراسة حالة اإلنتاجية العلميـة     "اليمنية  

ألعضاء هيئة التدريس في جـامعتي      
، رسالة دكتوراه غيـر     "صنعاء وتعز 

منشورة، معهد الدراسات التربويـة،     
  .جامعة القاهرة

ــراهيم . ٤٣ ــي إب ــايم، مهن ): ١٩٩٤ (غن
العوامل المؤثرة في إنتاجيـة أسـتاذ       "

التربيــة  مجلــة" الجامعــة العربــي
، العـدد   )٢(، القاهرة، السنة    والتنمية

)٧.(  
غنايم، مهني إبراهيم وأبو كليلة، هادية       . ٤٤

اإلنتاجيـة العلميـة    ): ١٩٩٩(رشاد  

ألعضاء هيئة التـدريس بالجامعـات      
 دراسـة حالـة بجامعـة       –المصرية  

ممول مـن إدارة    المنصورة، مشروع   
  .البحوث بجامعة المنصورة

تمويل ): ٢٠٠١(غنيمة، محمد متولي     . ٤٥
 -التعليم والبحث العلمـي المعاصـر     

ــدة ــدار أســاليب جدي ــاهرة، ال ، الق
  .المصرية اللبنانية

ــرحمن   . ٤٦ ــد ال ــراج، عب ): ٢٠٠٥(ف
مجلـة  " قياسات الـشبكة العنكبوتيـة   "

المكتبات وعلـم    دراسات عربية في  
  ).١(، العدد )١٠(، المجلد المعلومات

البحـث  ): ٢٠١١(مجلس الـوزراء     . ٤٧
العلمي في مصر هـل يكفـل التقـدم       

عـن   شهري صـادر   تقريرالمنشود،  
، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    

  ).٥٩(، العدد )٥(السنة 
محمد، أحمد حـسين عبـد المعطـي         . ٤٨

استراتيجية مقترحة لتطوير   ): "٢٠١٥(
اإلنتاجية العلميـة البحثيـة ألعـضاء     

التدريس بالجامعات المـصرية    هيئات  
في ضوء المعايير العالمية لتـصنيف      

مجلة كلية  " دراسة تحليلية : الجامعات
، )٣١(، جامعة أسيوط، المجلد   التربية

  ).٣(العدد
مصطفي، ياسـر مـصطفي محمـد        . ٤٩

البحث العلمي بالجامعـات    ): ٢٠٠٥(
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 -في كل من الصين وإنجلترا ومصر     
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غيـر      

ورة، كلية التربية بكفـر الـشيخ،       منش
  .جامعة طنطا

دور البحـث  ): "٢٠٠٠(يحيي، زكريا   . ٥٠
العلمي في مؤسسات التعليم العالي من      
وجهة نظر أعضاء هيئـة التـدريس       

، المجلة التربوية" بالجامعات السعودية
ــد  ــت، المجل ــة الكوي ، )١٤(جامع

  ).٥٥(العدد
قضايا تربويـة   ): ٢٠١٢(يسن، أيمن    . ٥١

، يبـة التربويـة   سلسلة ط معاصرة،  
القـاهرة، مؤســسة طيبـة للطباعــة   
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