جامعةةةةةةة

ةةةةةةة  -غةةةةةةة

عمةةةةةةةاا ال لةةةةةةةا
ك ةةةةةةةةةةةةة ة

ع ةةةةةةةا
ةةةةةةةةةةةةة ة

قسةةةةةةةةل بيةةةةةةةة

ةةةةةةةة

اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس وعالقتها جبهود
اجلامعات يف تدويل البحث العلمي
Scientific Productivity of Faculty Members and its
Relationship with the Efforts of the Universities in
Internationalization of the Scientific Research

إعداد الباحثة:
نرمان حسني عبد احلميد اهلمص
إشــــــراف
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ستاذ صول الرتبية
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من

قا تعاىل :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ { }1خَلَقَ اإلنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

{}2

اقْرَأْ وَرَبُّكَ األكْرَمُ { }3الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ { }4عَلَّمَ اإلنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ {}5
صدق اهلل العظيم
(العلق ) 5-1:

إهـــــداء
أهدي حبثي هذا إىل املصطفى احلبيب رسول األمة ومعلم البشرية.
إىل والديّ األعزاء اللذين أعطياني الكثري وما زاال .
إىل أسرانا البواس رموز العز واحلرية.
إىل الذين أعطوني النصائح إلمتام حبثي هذا.
إىل من حتم ويتحم معي متاعب احليا بك ما فيها زوجي حممد فتحي اهلمص.
إىل من شاركوني يف هذه احليا أخواني وأخواتي خاصة أخي الدكتور عالء.
إىل أبنائي األحبة هيثم وحسني وعالء ومجانة ورهف ونرمان .
وإىل روح أبنيت املرحومة رنال.
إىل ك من ساعدني ودعمين ولو بكلمة أو دعاء إلمتام حبثي هذا .

الباحثة
نرمان حسين عبد الحميد الهمص

ب

شـكر و تقـدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد أشرف األنبياء والمرسلين ،وعلى أله

وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد...

(وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)
(لقمان )112:

فلقد من اهلل سبحانه ،وتعالى على أن حباني بنعمة البحث ،والنظر فوفقني إلى انجاز هذا
العمل المتواضع ،والذي ما كان له أن يرى النور إال بتوفيق من اهلل تعالى وتسديده.

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للجامعات لما تقدمه لنا من عون ومساعده طوال فترة تواجدنا

على مقاعد الدراسة ،والتي تعطي لنا النور في جميع الميادين الدراسية.

وأكرر الشكر الموصول لجامعتي الشامخة التي أعطتني الكثير لحياتي المستقبلية ،ودامت

دائماً أهالً للعلم ومنارته ،والى عمادة الدراسات العليا وعميد كلية التربية ،وأعضاء الهيئة التدريسية
بقسم المناهج وأساليب التدريس...

ومن ثم أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في إتماام العمال المتواضاع ،خاصاة المحكماين ألداة

الدراسة وكذلك المفحوصين ،والى االستاذ الدكتور الفاضل /فؤاد علاي العااجز ،لتفضاله باششاراف علاى
هذه الرسالة وجهده المتواصل في النصح واالرشاد والتوجيه فبارك اهلل فيه.

كمااا اتقاادم بخااالر الشااكر والعرفااان إلااى الاادكتور الفاضاال /محمااد هاشاام آغااا ،لمااا مدمااه لااي ماان
جهد وعلم طوال الومت.
وأتق ادم بجزياال الشااكر إل اى المنامشااان الااذين تفضااال بمنامشااة هااذه الرسااالة واثرائهااا وابااداء آرائهاام
فيها ،الدكتور /فايز شلدان ،منامشاً خارجيا والدكتور /فاير األسود منامشاً داخليا.
واألخ الما ا اادير /عبا ا ااد العزيا ا ااز صا ا اابحي العطا ا ااار لما ا ااا مدم ا ا اه لا ا ااي ما ا اان مسا ا اااعدة ،والا ا ااي أخا ا ااي

الدكتور /إياد ،والمحامي /محمود ،لوموفهم بجانبي ومساعدتي.

إلى الذين لم يدخروا جهداً لتقديم النصيحة والتوجيه في إعداد هذا البحث.
عرفاناً مني بجميلهم وبفضلهم أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لهم جميعاً.
الباحثة

نرمان حسين الهمص
ج

ملخص الدارسة

اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس وعالقتها بجهود الجامعات
في تدويل البحث العلمي.

إعداد الباحثة :نرمان حسين عبد الحميد الهمص
األستاذ الدكتور :فؤاد علي العاجز

إشراف :الدكتور :محمد هاشم أغا

هدفت الدراسة التعرف إلى اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس وعالمتهما بجهود الجامعات في
تدويل البحث العلمي واتبعت الدراسة المنهج الوصفي واألسلوب التحليلي حيث تمثل مجتمع الدراسة من
جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غرة البالغ عددهم ( ،)1515أما عينة

الدراسة فقد بلغت ( )141بوامع  %14دون العينة االستطالعية ،ولتحقيق أهداف الدراسة واشجابة عن
محور يتضمن اشنتاجية العلمية ألعضاء
ا
أسئلتها مامت الباحثة ببناء أداة الدراسة الرئيسية (االستبانة) تناولت
هيئة التدريس ومحور تناول بجهود الجامعات في تدويل البحث العلمي.
وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج:

 .1بلغا اات الدرجا ااة التقديريا ااة الكليا ااة لدرجا ااة االنتاجيا ااة العلميا ااة ألعضا اااء هيئا ااة التا اادريس فا ااي الجامعا ااات

الفلسااطينية بمحافظااات غازة ماان وجهااة نظاارهم ( )37.5وبلااغ الااوزن النساابي للمجاااالت ككاال ()%.4
وهي بدرجة كبيرة.

 .2بلغت الدرجة التقديرية من خالل ترتيب المحاور الرئيسة أن مجال وامع اشنتاج العلمي مد حاز على
الترتيب األول بنسبة مئوية بلغت ( )%..77وهي بدرج كبيرة.

 .3بلغت الدرجة التقديرية عقد ندوات ومؤتمرات علمية وسنوية بهدف تطوير اشنتاج العلمي ألعضاء هيئة
التدريس بوزن نسبي ( )%7477وهي بدرجة كبيرة.

 .4بلغت الدرجة التقديرية "تمنح الجامعة أعضاء هيئة التدريس اجازة للتفرغ العلمي بنسبة مئوية
( )%7371وهي بدرجة كبيرة.

 .5ومد حصلت "تربط الجامعة تقلد المناصب باشنتاج العلمي والنشاط البحثي" بنسبة مئوية (.)%.271
 .1مد بلغت الدرجة التقديرية" لدى الجامعة خريطة بحثية مرتبطة بخطط التنمية ،بنسبة مئوية
( )%.277وهي بدرجة كبيرة.

وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها:
 .1إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس بعقد ندوات ومؤتمرات بهدف تطوير اشنتاج العلمي.
 .2تزويد المكتبة الجامعية بالكتب والمراجع المرتبطة بخطط التنمية لتطوير اشنتاج العلمي.

 .3تسهيل إجراءات تبادل المعرفة وتنظيم المعامالت العلمية من أجل االرتقاء بها.
د
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The study aims to recognize the scientific productivity of faculty members and its
relationship to the efforts of universities in the internationalization of scientific research,
the researcher followed the descriptive analytical method, to achieve the objectives of the
study, that the questionnaire was designed to be directed at faculty members (1447).
The Research Reached Several Conclusions, among which:
1. Evaluation of faculty members (3.70), amounted to a rate of (74%).
2. The Field of Scientific productivity gained the first place and the relative weight for
the estimates of the sample at all of its paragraphs reached (84%), while came in
the second place the field No. 5 with a relative of (83.6%), and was ranked in the
eighth place, the field No.9 with a relative weight of (72.8%), while in the ninth
and final place was the field No. 7 with a relative weight of (72.6%).
In light of the Research Results, the Researcher Recommends the following:
1. Provide an opportunity for faculty members hold seminars and conferences
Hdvttaiwir scientific production.
2. provide the university library with books and references associated with the
development plans for the development of scientific production.
3. Facilitate the exchange of scientific knowledge and the organization of transactions
procedures.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
مقدمة:
يشاهد العاالم الياوم تحاوال غيار مسابوق فاي مجاال تادفق المعلوماات فاالمجتمع الياوم يتسام بتادفق

المعرفاة اشنساانية وتناوع اشنجاازات الفكرياة والعلمياة والثقافياة واالجتماعياة ،وتتعااظم يوماا بعاد ياوم
اشبداعات التكنولوجية والطموحات االمتصادية.

وبالتالي توطدت العالمة بين االنتصارات العلمية والتكنولوجية ،وبين مدى توافر نظم المعلومات

ونظم إدارة المعرفة في مختلف أوجه النشااط اشنسااني ،بال إن مالماح هاذا العصار تتحادد مان خاالل مادرة

األفراد على اساتخدام كال مان المعلوماات والمعرفاة فاي مجااالت الحيااة المختلفاة ،وتتحمال منظوماة التعلايم

مساؤولية كبيارة فاي ابتكاار وتولياد المعرفاة ونشارها ،ويعتبار البحاث العلماي األداة الفعالاة شيجااد المعرفاة،
ولهذا كان مان أهام دوافاع الادخول فاي مجتماع المعرفاة الاذي يتصاف بتحويال المعرفاة إلاى عامال أسااس

إضااافي لعواماال اشنتاااج ،هااي التطااور التقنااي والتحاادي االمتصااادي والاادور االجتماااعي المتنااامي لشاابكة
المعلومات وتطور أساليب تجميعها وتخزينها ومعالجتها ،األمر الذي يساعد على عدم القادرة علاى مناع
عبور وسائل االتصال ألي حدود وطنية  ،مما أوجد ذلك المجموعات االفتراضية التاي تلتقاي بالرغباات

واالهتماما ااات المشا ااتركة رغا اام التواصا اال والتباعا ااد الجغ ارفا ااي ،ولها ااذا يشا ااغل موضا ااوع اشنتاجيا ااة العلميا ااة
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات اهتمام العديد من مخططي السياسات التعليمياة والتنموياة فاي شاتي
دول العااالم النااامي والمتقاادم وذلااك ألهميااة الجامعااات فااي تطااوير وتنميااة المسااتويات العليااا ماان القااوي

العاملااة واعااداد الباااحثين وتاادريبهم علااي هيئااات البحااوث واجراءاتهااا وانتاااج المعرفااة المتجااددة فااي عصاار
أصاابحت تقاااس فيااه مااوة األماام بماادي ماادرتها علااي توليااد المعرفااة الجدياادة وتوظيفهااا لخدمااة أغ ارضااها
(البنك الدولي.)5 :2553 ،

ولمااا كااان أعضاااء هيئااة التاادريس هاام ماان تقااع علااى كاااهلهم مسااؤولية ومهمااة تطااوير البحااث
العلم ااي والنه ااوض ب ااه داخ اال الجامع ااات ،ف ااعن عملي ااة تحدي ااد الص ااعوبات الت ااي م ااد تع ااوق أو تح ااد م اان
إنتاجيتهم تنال أهمية بالغة في مسيرة تقييم العمل األكاديمي وبالتالي فعن التغاضي عن تلك الصعوبات
وتجاهلها على مستوى البحث العلمي إنما يمثل هد اًر للموارد البشرية والمالياة لماا تمثلاه هاذه الماوارد مان
تكاليف ضخمة في سبيل إعدادها وتأهيلهاا ،وفاي هاذا الجاناب فاعن اساتم اررية تلاك الصاعوبات والعوامال
السلبية سيبقى حجر عثرة في طريق االرتقاء بمستوى اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس.

حيااث تشااكل الجامعااات مواعااد أساسااية فااي تنفيااذ أيااة تنميااة علميااة وتكنولوجيااة منشااودة علااى

المستويين المحلي والدولي؛ وذلك من خالل:
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 -1إعداد وتأهيل اشنسان فكريا وعلميا وفنيا لخدمة نفسه ووطنه.

 -2إسهام العلماء في تخطيط التنمية الشاملة وتحمل مسئولياتهم في حل مشاكل المجتمع.
 -3القدرة علي إجراء التنبؤ العلمي والتعامل مع المستقبل .

 -4دعاام التثقيااف العلمااي للمجتمااع بهاادف توعيااة أفاراده بمخاااطر التطااور العلمااي والتكنولااوجي ،وتاادريب
هؤالء األفراد علي مواجهة هذا التطور ( .الحمامي)121 :2554 ،

وحتى تتمكن الجامعات من أداء دورها الريادي فالبد أن يتاوفر لهاا الكاادر البشاري القاادر علاي

إدارتها ،وتعميم ونشر نشاطاتها ليس لغرض النمو المهني ألعضاء هيئة التدريس فيهاا فقاط بال لتعزياز
مجا ا ا اااالت التا ا ا اادريس وخدما ا ا ااة المجتما ا ا ااع ،والبح ا ا ا اث العلما ا ا ااي ومعالجا ا ا ااة مضا ا ا ااايا اشنتا ا ا اااج والخا ا ا اادمات.

(مسلم)14 :2557 ،

"ونظا اًر لكاون البحاث العلمااي المادخل الرئيساي واألساساي للتقاادم والتنمياة اتجهات كثيار ماان دول

العااالم لزيااادة ميزاني ااة البحااث العلمااي حت ااى أخااذت دول تتس ااابق برصااد ميزانيتهااا لالنف اااق علااى البح ااث

العلمي ،فزادت أمريكا ميزانيتها ألكثر من  455مليار دوال أي بنسبة  %32مما ينفقه العالم في البحاث
العلمااي وتنفااق الصااين نحااوو  355مليااار دوالر ،ثاام اليابااان  115مليااار دوالر ،بينمااا تنفااق إس ارائيل 9

مليار دوالر وهو ما يقارب خمسة أضعاف نسبة أكثر الدول العربية إنفاماً على البحث العلمي.

(.)www.cl-balad.com/1848046

ولهااذا فقااد اتساامت األلفيااة الثالثااة بتنا فاام غياار مساابوق فااي دور العلاام والمعرفااة ،وطف ارة كبي ارة فااي

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،من خاالل تباادل البحاوث عبار التقنياات الحديثاة ،ومشااركة
المعرفة في جوانب عدة ،مما ألزم على الجامعات والدول أن تضفي على إنتاجها البعد الدولي ،وهو ما
يعرف باسم (التدويل) العتبارات كثيرة ،أهمها:

 -1التطورات غير المسبومة في تكنولوجيا المعلومات.
 -2ارتباط التطوير العلمي باالبتكار والتحديث.
 -3التأثير.

 -4المتزايد لظاهرة العولمة.

 -5وجود نظام عالمي للحكومة تتكامل جوانبه من خالل المؤسسات الدولية.

 -1تحول النظم االمتصادية إلى نظم تعتمد على المعرفة( .خورشيد)21 :2551 ،
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وخالل الندوات والمؤتمرات الدولية ولقاءات الخبراء فاي السانوات الاثالث األخيارة ،تبنات منظماة

التربيااة والعلااوم والثقافااة (اليونيسااكو) اسااتراتيجية تاادويل التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي ،حيااث تاام إم ارار
التوجهات المهمة بهذا الخصور والتي أهمها:

 -1أن هناك ضرورة ألن يتحقق تدويل العملية التعليمية والبحثياة مان خاالل توجاه اساتراتيجي ينباع
ماان أهااداف محااددة ،ويتضاامن إيجاااد وسااائل لتحقيقااه واطااار متكاماال لمتابعااة تقدمااه ،ألنااه لاايس
بمثابااة رد فعاال للتطااورات العلميااة ،ولكاان ماان وجااوب إنجازهااا فااي إطااار التحااول الااداخلي نحااو

التدويل.

 -2يتعين علاى مؤسساات التعلايم العاالي أن تعياد هيكلاة أنشاطتها البحثياة لكاي تتاواءم ماع توجهاات
التدويل( .توام.)121 :2557 ،

وبناااء علااى مااا تقاادم ،ونتيجااة للظااروف المتغي ارة التااي تعيشااها الجامعااات ،كااان البااد ماان إج اراء
تغييرات استراتيجية لضمان مقدرتها على البقاء واالستمرار ،وعلى الارغم مان االهتماام المت ازياد للبااحثين
فااي البلاادان المتقدمااة بموضااوع تاادويل البحااث العلمااي ،إال أن هااذا المفهااوم مااا زال فااي بدايتااه بالنساابة

للد ارساات العربياة والمحليااة ،خاصاة فااي مجاال ربطهااا باشنتااج العلمااي ألعضااء هيئااة التادريس ،خاصااة
فا ا ااي ضا ا ااوء النتا ا ااائج التا ا ااي توصا ا االت لها ا ااا العديا ا ااد ما ا اان الد ارسا ا ااات مثا ا اال (النيا ا اارب ،)2512 ،ود ارسا ا ااة

(عساف ،). :2514 ،وهذا يعني أن موضوع تدويل البحث العلمي مازال في بكورته خاصاة فاي ربطاه
باشنتاج العلمي.

مشكلة الدراسة:
تسااعى الجامعااات ماان خااالل العاااملين فيهااا وماان خااالل كلياتهااا إلااى التميااز فااي أدائهااا وتقااديم

أفضل الخدمات لمجتمعاتها ،باالعتماد على كفاءة العاملين فيها وفاعليتهم ،وانتااجهم المعرفاي فاي أداء

الموكلة إليهم .وفي الومت الذي تواجه فيه الجامعات الفلسطينية تحاديات كثيارة أهمهاا :المخرجاات التاي
يجب أن تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي ،تأتي الحاجة إلى تدويل البحث العلمي كحل لتحويل الرؤية

إلى وامع ،ومواكبة التطورات العلمية دوليا .وعليه تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

 -مـا واقـع اإلنتاجيـة العلميـة ألعضــاء هيئـة التـدريس وعالقتهـا بجهــود الجامعـات فـي تـدويل البحــث

العلمي ؟

ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:

 -1ما درجة اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات؟

 -2هاال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوي داللااة ( )α ≤ 5755بااين متوسااطات درجااات
تقدير أفراد العينة لوامع اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعاات الفلساطينية بمحافظاات غازة

تعزي إلي المتغيرات( :الجنس -الرتبة العلمية  -الجامعة -الكلية )؟
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 -3ما درجة الجهود المبذولة من الجامعات في تدويل البحت العلمي؟

 -4هاال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوي داللااة ( )α ≤ 5755بااين متوسااطات درجااات
تقاادير أفاراد العينااة لدرجااة جهااود الجامعااات فااي تاادويل البحااث العلمااي تعاازي إلااي المتغيارات( :الجاانس -

الرتبة العلمية  -الجامعة -الكلية )؟

 -5هل توجد عالمة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مساتوي (  )α ≤5755باين درجاة تقادير أعضااء
هيئة التدريس بالجامعات لوامع اشنتاجية العلمية ودرجة جهود الجامعات في تدويل البحث العلمي؟

فروض الدراسة:

ينبثق عن األسئلة الفرضيات التالية :

 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )α ≤ 5755بين متوساطات درجاات تقادير أفاراد
العينة لدرجة اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس تعزي إلي متغير الجنس ( ذكر -أنثى).

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللاة ( )α ≤ 5755باين متوساطات درجاات تقادير
أفراد العينة لدرجة اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التادريس تعازي إلاي متغيار الرتباة العلمياة (أساتاذ

مشارك فأعلى -أستاذ مساعد فأدنى).

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللاة ( )α ≤ 5755باين متوساطات درجاات تقادير

أفاراد العيناة لدرجاة اشنتاجياة العلمياة ألعضااء هيئاة التادريس تعازى إلاى متغيار الجامعاة (األزهار –
اشسالمية -األمصى).

 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللاة ( )α ≤ 5755باين متوساطات درجاات تقادير
أفراد العينة لدرجة اشنتاجية العلمية ألعضاء التدريس تعزى إلى متغير الكلية (إنسانية-علمية).

 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللاة ( )α ≤ 5755باين متوساطات درجاات تقادير
أفا ا اراد العين ا ااة لدرج ا ااة جه ا ااود الجامع ا ااات ف ا ااي ت ا اادويل البح ا ااث العلم ا ااي تع ا اازي إل ا ااي متغي ا اار الج ا اانس

(ذكر -أنثى).

 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 5755بين متوساطات درجاات تقادير أفاراد
العينااة لدرجااة جهااود الجامعااات فااي تاادويل البحااث العلمااي تعاازي إلااي متغياار الرتبااة العلميااة (أسااتاذ

مشارك فأعلى -أستاذ مساعد فأدنى).

 -.ال توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتوي ( )α ≤ 5755باين متوساطات درجاات تقادير أفاراد

العين ااة لدرج ااة جه ااود الجامع ااات ف ااي ت اادويل البح ااث العلم ااي تع اازي إل ااي متغي اار الجامع ااة (األزه اار–
اشسالمية  -األمصى).

 -7ال توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتوي ( )α ≤ 5755باين متوساطات درجاات تقادير أفاراد
العينة لدرجة جهود الجامعات في تدويل البحث العلمي تعزي إلي متغير الكلية (إنسانية-علمية).
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 -9توجد عالمة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 5755بين متوسطات درجات تقادير
أعضاء هيئة تدريس بالجامعات لدرجة اشنتاجية العلمية ودرجة جهود الجامعات فاي تادويل البحاث

العلمي.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 -1التعرف إلي درجة اشنتاجية العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية وعالمتها بجهود الجامعات في تدويل
البحث العلمي.

 -2الكش ااف عم ااا إذا ك ااان هن اااك ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتوي دالل ااة ( )α ≤ 5755ب ااين
متوس ااطات درج ااات تق اادير أفا اراد العين ااة لدرج ااة اشنتاجي ااة العلمي ااة ألعض اااء هيئ ااة الت اادريس وجه ااود

الجامعااات فااي تاادويل البحااث العلمااي تعاازي إلااي المتغي ارات( :الجاانس -الرتبااة العلميااة -الجامعااة-
الكلية).

 -3التعرف إلى جهود الجامعات في تدويل البحث العلمي.
 -4تحديد العالمة بين درجة تقدير أعضااء هيئاة التادريس بالجامعاات لدرجاة اشنتاجياة العلمياة ودرجاة
تقدير جهود الجامعات في تدويل البحث العلمي.

أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة الحالية من أهمية موضوعها ،وأهمياة حركاة التادويل وتباادل المعرفاة علاى

المستوى اشمليمي والدولي ،إذ أن الجامعات ،تعزز التوجه المستقبلي لتمايزها ،وعليه:

 -يمكاان أن تكااون هااذه الد ارس اة محف ا اًز لد ارسااات وأبحاااث أخاارى ،حيااث تعتباار األولااى ماان نوعهااا  -فااي

حاادود علاام الباحثااة -التااي تتناااول تاادويل البحااث العلمااي فااي الجامعااات المحافظااات الفلسااطينية غازة مااع
ربطها بوامع اشنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس فيها.

 -يتومع أن يستفيد من هذه الدراسة ،الجهات التالية:

أ -مساائولو التعلاايم العااالي بشااكل عااام ،وذلااك بتحسااين أساااليب المشاااركة والتعاااون والرؤيااة المشااتركة،
ورصد سبل التعاون الدولي.

ب -اشدارات الجامعيااة ماان خااالل العماال علااى تحوياال مؤسساااتهم الجامعيااة إلااى مؤسسااات ذات طااابع
دولي.

ت -أعضاء هيئة التدريس ،حيث تصبح مهمتهم أسهل وأعمق ،ويصبحون أمادر علاى اشنتااج المعرفاي
وتبادله.

ث -طلبة الدراسات العليا حيث يستطيعون البحث في مبادئ التعلم المستمر.
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حدود الدراسة:

تشمل حدود الدراسة علي ما يلي:

-1حــد الموضــوع  :التعاارف إلااي اشنتاجيااة العلميااة ألعضاااء هيئااة التاادريس المتمثلااة فااي مجاااالت (وامااع
اشنتاااج العلمااي ،العواماال المااؤثرة فااي اشنتاجيااة العلميااة) وعالمتهااا بجهااود الجامعااات فااي تاادويل البحااث

العلما ااي والمتمثلا ااة فا ااي المجا اااالت (مشا اااركة المعرفا ااة وانتاجها ااا  ،تشا ااجيع البحا ااث العلما ااي والمشا ااروعات
المشتركة ،تسويق البحث العلمي).
-2الحد المكاني :محافظات غزة.

-3الحد المؤسساتي :جامعات محافظات غزة (جامعة األزهر –الجامعة اشسالمية –جامعة األمصى).
-4الحد البشري :أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المذكورة.

-5الحد الزماني :سيتم تطبيق هذه الدراسة في العام الدراسي 2515- 2514م.

مصطلحات الدراسة:
 -2اإلنتاجية العلمية:
تعرفهااا ارضااي ( )2554بأنهااا " :كافااة األنشااطة العلميااة واألكاديميااة ألعضاااء هيئااة التاادريس منااذ

الحصااول علااى درجااة الاادكتوراه وتتضاامن( :الكتااب العلميااة ،البحااوث المنشااورة ،واشش اراف علااى الرسااائل
العلمية) (راضي.)3 :2554 ،

يعرفاه الحاايس ( )2515بأنهاا" :العملياة التاي ياتم مان خاللهاا القادرة علاى اشضاافة العلمياة إلااى

رصاا ا اايد المعرفاا ا ااة القاا ا ااائم ماا ا اان مب ا ا ا ال أعضاا ا اااء هيئاا ا ااة التاا ا اادريس عب ا ا اار األنشا ا ا ااطة العلمي ا ا ااة المتعا ا ا ااددة"
(الحايس.)9 :2515 ،

وفي ضوء التعريفاات الساابقة تعرفهاا الباحثاة إجرائيـا بأناه " :كال نشااط علماي يقاوم باه أعضااء

هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية ،ويمثل إضاافة إلاى رصايد المعرفاة والمتمثال فاي
الكتب واألبحاث المنشورة ،واششراف على الرسائل العليمة ،والمشاركات البحثية".
 -1الجامعات :

يعرفها الثبيتاي ( )2555بأنهاا " :مؤسساات اجتماعياة علمياة مساتقلة ذات هيكال تنظيماي معاين

وأنظماة وأعاراف وتقالياد أكاديمياة ،تتمثال وظائفهاا الرئيساة فاي التادريس والبحاث العلماي وخدماة المجتماع،
وتتألف من مجموعة من الكليات واألمسام ذات الطبيعة العلمياة التخصصاية وتقادم بارامج د ارساية متنوعاة

في تخصصات مختلفة منها ما هو على مستوى البكالوريوس ومنهاا ماا هاو علاى مساتوى الد ارساات العلياا
تمنح بموجبها درجات علمية " ( الثبيتي)214 :2555 ،

.

تعرفهـا الباحثــة إجرائيــا بأنهاا  :مؤسسااات أكاديمياة حكوميااة أو خاصاة أو عامااة تميال وظائفهااا
الرئيسااية فااي تاادريس البحااث العلمااي وخدمااة المجتمااع فااي إطااار فلساافة مسااتمدة إلااي الت اراث الفلسااطيني
والعربي اشسالمي ويوجاد بهاا مجموعاة مان الكلياات ذات الطبيعاة العلمياة واشنساانية وهاي ماا تزياد عان

ثالثاة جامعاات فااي غازة والمحااددة فاي هااذه الد ارساة بالجامعاات األكباار بمحافظاات غازة وهاي( :األزهاار-

اشسالمية  -األمصى)".
 -4البحث العلمي :

عرفه ( زاهد ،وآخرون  :)2559،بأناه عملياة فكرياة منظماة يقاوم بهاا شاخر يسامي (الباحاث)

من اجل دراسة الحقائق في شان مشكلة أو مشكلة معينة تسمي (موضوع البحث) بعتبااع طريقاة علمياة
منظمة تسمي (منهج البحث) بغية التواصل إلاي الحلاول مالئماة للعاالج أو نتاائج صاالحة للتعمايم علاي

المشكالت المماثلة تسمى (نتائج البحث) ( زاهد ،وآخرون.)1. :2559 ،

وتعرف الباحثـة البحـث العلمـي إجرائيـا بأناه " :وسايلة لالساتعالم واالستقصااء المانظم والادميق

بغارض اكتشاااف معلااومات أو عالمااات جااديدة باشضااافة إلاى تطااوير أو تصااحيح أو تحقيااق المعلومااات

الجدي اادة ،وذل ااك باس ااتخدام خطا اوات الم اانهج العلم ااي واختي ااار الطريق ااة واألدوات الالزم ااة للبح ااث وجم ااع

المعلومات".

 -3التدويل:

فــي اطصــطال  :يعرفااه ( تااودري )417 :1991 ،بأنااه " :انتهاااج نهااج دولااي مبنااي علااى إمامااة

عالمااات أساسااها االحت ارام والتعاااون المتبااادل بااين الاادول بغااض النظاار عاان اخااتالف نظمهااا السياسااية

وموامعها الجغرافية المحددة"

تعرفها الباحثة إجرائيـا بننهـا  :إضافاء الصابغة الدولياة ومتعاددة الثقافاات علاي الجهاود البحثياة

فااي الجامعااات الفلسااطينية ماان خااالل المشاااركة فااي المااؤتمرات الدوليااة والموامااع االفت ارضااية بأرمااام إيااداع
تحفظ اشنتاج ،وتسهل إجراءات تبادل المعرفة وتنظيم المعامالت العلمية.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
عم .
 إلنتاج
 تاويل بحث ع مي.

الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
أوال :اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة تدريس
تمهيد:

يسهم التعليم العالي بدرجة كبيرة في تنمية الموارد البشارية بماا يمتلكاه مان ماوى بشارية ،وكاوادر

علميااة مؤهلااة لاادفع عمليااة التنميااة ،وهااذه الك اوادر هااي التااي تعااد أجيااال المسااتقبل ماان أبناااء هااذا الااوطن

وتفتح لهم آفاق المعرفة ،والعمل والبناء.

ويمثل عضو هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية حجر الزاوية في العملية التعليمية؛ لرفعاة

وبناء المجتمع ،وتنمية موارده من خالل تنمية أفراده ،لذا تحارر مؤسساات التعلايم العاالي علاى تحقياق
المستوى األفضل من الجاودة فاي جمياع مجااالت عملهاا ،ذلاك أن اساتمرار حيوياة هاذه المؤسساات رهان

بمدى مواكبتها للجديد ،والمناسب للبيئة ،وبمدى ما تحققه من نهاوض معرفاي ،وماا تقاوم باه مان بحاث

علمااي ،واش اراف أكاااديمي ،وهااي العناصاار التااي تشااكل جااوهر الحياااة الجامعيااة ،والجامعااات محصاان
يتحقق فيه التطور ،ويرتقي فيها الفكر ،ويتقدم العلم ،وتنمو القايم اشنساانية ،ومان خاللهاا يازود اشنساان

بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة (سشفير.)22 :2555 ،

وتمثل إنتاجية أعضاء هيئة التادريس بالجامعاة مادخالً مهمااً لتحقياق ماا ينتظار مان الجامعاات،

وياارى الباااحثون أن حجاام مساااهمة الجامعااة فااي خدمااة مجتمعهااا وتنميااة بيئتهااا اتهاام ي ارتبط بماادى إتقااان

أعضاء هيئة التدريس لمهماتهم البحثية إلى جانب مدرتهم على تنفيذ مهماتهم التدريسية.

(الحديثي)54 :255. ،
ومااد أكااد اشعااالن العااالمي بشااأن التعلاايم العااالي فااي القاارن الحااادي والعشارين ،الااذي صاادر عاان
اليونسااكو عااام ( ،)1997فااي المااادة العاش ارة منااه علااى ضاارورة اعتماااد سياسااات حازمااة وواضااحة فيمااا
يخار أسااتذة التعلايم العاالي ،واتخااذ التادابير المالئمااة لتمكيانهم مان إجاراء البحاوث ،وتحساين مهاااراتهم

التربويااة ماان خااالل ب ارامج لتطااوير ماادراتهم ،وحفاازهم علااى التجديااد الاادائم فااي المناااهج الد ارسااية ،وفااي
أساليب التدريس لتحقيق االمتياز في مجال البحث والتدريس ،ومن هنا تتجلى ضارورة العمال علاى فاتح
مجاالت التأهيل األكاديمي ألعضاء الهيئاة التدريساية بماا يتماشاى ماع ناواحي التنمياة ،وفاق اختصاار

كاال ماانهم .فااعذا كااان أعضاااء هيئااة التاادريس هاام ماان يلقااى علااى عاااتقهم مسااؤولية ومهمااة تطااوير البحااث
العلمي والنهوض به ،فعن دراسة وتحديد العوامل والمعومات المؤثرة في إنتاجيتهم تنال أهمية بالغة فاي
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مسا اايرة العما اال األكا اااديمي ،عا ااالوة علا ااى ذلا ااك فا ااعن ها ااذه االنتاجيا ااة تعا ااد المعيا ااار األول فا ااي التمكا ااين

األكاديمي(و ازرة التربية والتعليم. )2702514 ،

وتس ااتخدم حاليا ااً االنتاجي ااة العلمي ااة ألعض اااء هيئ ااة الت اادريس كمعي ااار لتش ااكيل اللج ااان العلمي ااة

الدائم ااة لترمي ااة أعض اااء هيئ ااة الت اادريس داخليا ااً ،أو لتص اانيف الجامع ااات عل ااى أس اااس االنفت ااان والتن ااوع
واالمتياز في األبحاث.

اإلنتاجية العلمية من حيث :مفهومها
اشنتاجياة لغاةً هااي اسام مؤنااث منساوب إلااى إنتااج؛ وهاو العائااد مان ساالعة أو خدماة فااي فتارة مااا

مقد اًر بوحدات عينية أو نقدية منسوباً إلى كلفة إنتاجه (أحمد ،وآخرون.)211:2557 ،

لقد بدأ االهتمام باشنتاجية العلمية أساسا في أروبا واالتحاد السوفيتي ،ثم انتقل الى الشرق

األوسط واألدنى ،إال أن هدا االهتمام كان ماص ار على العلوم الطبيعية الى أن ارتبط في الفكر
االمتصادي المرتبط بالجامعة  .ويستخدم مفهوم اشنتاجية في األدبيات بعبارات مترادفة عديدة مثل

الكفاءة Efficiencyوالفعالية  ،Effectivenessوتوفير التكاليف  ،Cost savingوتقويم البرامج
 ،program evaluationومياس العمل  ،work measurementوتحليل المدخالت والمخرجات

 Input-Output Analysisومعايير ومستويات العمل  ،Work Standardsويصطلح العديد من

البحتين عليه اشنتاجية البحثية في الجامعة (الفيومي.)123:2004 ،

ويعاارف الهاللااي ( )2007اشنتاجيااة بأنهااا" :المخرجااات التااي تقاادمها الجامعااة للمجتمااع والتااي

تقاس بأكثر من عدد الخرجين أو عدد ما ينشره أعضاء هيئة تدريس (الهاللي.)125 :255. ،

وبالنسبة لإلنتاجية العلمياة ألعضااء هيئاة التادريس بالجامعاات ،فاعن المتأمال لبدبياات التربوياة

يالحظ أن هناك اتجاهين رئيسين لتحديد اشنتاجية العلمية لعضو هيئة التدريس:
اطتجاه األول:

يهتم بتحديد إنتاجية عضو هيئة التدريس من خالل وظائف الجامعة الثالث؛ إذ يرى فريق من

الباااحثين ،أن اشنتاجيااة العلميااة تعنااي األعمااال والجهااود التااي يؤديهااا عضااو هيئااة التاادريس فااي مجااال
التادريس ،والبحااث العلمااي ،وخدمااة المجتمااع ،والتااي تيسااتدل عليهاا بمااا يقاارره عضااو هيئااة التاادريس نفسااه
من خالل ما يؤديه بالفعل في هذه المجااالت .وماد يختلاف حجام وكفااءة مسااهمة عضاو هيئاة التادريس
ماان نشاااط خاار ،ولكاان تكاماال محصاالة هااذه األنشااطة لتبااين ماادى فاعليااة عضااو هيئااة التاادريس فااي
مجتمعه الجامعي (عبد الوهاب.)25 :2554 ،
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أما اطتجاه الثاني:
فينظتا اار لإلنتاجيا ااة العلميا ااة لعضا ااو هيئا ااة التا اادريس باعتبارها ااا مرادف ا ااً للبحا ااث العلما ااي أو األداء

البحثي؛ إذ يؤكد أنصار هذا االتجاه ،على أن البحث العلمي هاو أسااس اشنتاجياة العلمياة ،وأن المهماة
البحثية تمثل المدخل الاذي مان خاالل هاي مادم األساتاذ الجاامعي ذاتاه للمجتماع مان خاللاه نظرياات هاو
أفكاره العلمية التي يتوصل إليها والتي يسهم بها في حل مشكالت مجتمعه.

ه اذا فض االً عاان أن ميااام األسااتاذ الجااامعي بالتاادريس دون إج اراء البحااوث إنمااا يتضاامن تجميااداً

لفكااره مصااادرة علااى مد ارتااه ،وتكااون وظيفتااه فااي هااذه الحالااة مجاارد إلقاااء بعااض المعلومااات علااى طالبااه
دون نمو علمي (راضي.)535 :2515 ،

ويتضااح ممااا ساابق أن مااا تعنيااه اشنتاجيااة العلميااة لعضااو هيئااة التاادريس بالجامعااة محاال جاادل،

على أن البحث الحالي سيتبنى االتجاه الثاني ،إذ ْينظتر للبحث العلمي أو األداء البحثي بوصفه معاادل

موضوعي لإلنتاجية العلمية.

تؤكاد الانظم واللاوائح الرسامية للجامعااات علاى أن اشنتاجياة العلميااة مان أهاام مسائوليات أعضاااء

هيئة التدريس ،إال أن هذا المفهوم خضاع لتفسايرات عديادة تعاذر تحديادها فاي مفهاوم واحاد متفاق علياه،
نتيجة للتصورات المختلفة التي كونها الباحثون عن اشنتاجية العلمية باعتبارها ظاهرة اجتماعية معقدة،

تشتمل على العديد من المكونات المتداخلة ،مثل النوعية والكمية واألصالة.

(إلهام ومحمود.)235 :2559 ،

وبمراجعة األدب التربوي في مفهوم اشنتاجية العلمية نجد أن بعضهم لم يفرق بين المحكم منها

وغير المحكم فعرفها (زيدان )159 :2551 ،بأنها" :األعمال المنشورة من بحوث ومقاالت وكتب والتي
تسااهم فااي نمااو المعرفااة وتقاادم العلاام واصااالن المجتمااع" ،وأكااد علااى ذلااك تعريااف الزه ارنااي ،بأنهااا "ثمااار

الجهااود التااي يقااوم بهااا عضااو هيئااة التاادريس ،والتااي تظهاار فااي صااورة كتابااة بحااث أو مقالااة أو تااأليف

كتاب أو ترجمتاه أو تحقيقاه ،وماا شاابه مان األعماال العلمياة التاي تعاد بمقااييس العلمااء إضاافة علمياة،

أوحالً لمشكلة مائماة ،وباشضاافة إلاى ذلاك اششاراف علاى الد ارساات العلياا ،وعضاوية الجمعياات العلمياة
واللجان العلمية المختلفة» ،لقد أضاف هذا التعريف على سابقه اششراف على الرسائل العلمية ،وتعرف

اء تمثلاات فااي بح ااوث
أيض ااً بأنهااا« :مجماال المنش ااورات العلميااة التااي ينش اارها الباحااث ،أو العااالم  ،سا او ً
ودراسات علمية نظرية ،أو تطبيقية ،أو في كتب متخصصة ،على صورة مقاالت عامة أو تخصصاية
وبراءات االختراع (الزهراني.)35 :199. ،
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ومد تمتد اشنتاجية لتشمل أشكال األداء األكاديمي كافة ،وما يرتبط به من أداء بحثي وتدريسي

ورعايااة طااالب ،وخدمااة المجتمااع بتقااديم االستشااارات للجهااات الحكوميااة واألهليااة ،ونشاار المعرفااة عاان
طري ااق المحاضا ارات والن اادوات العام ااة ،واجا اراء البح ااوث لص ااالح المجتم ااع ،وتوجي ااه انتق ااادات للمجتم ااع
وللجامعة» (زاهر.)311 :2553 ،

وعرفها ااا بعضا ااهم بأنها ااا« :مجما اال األعما ااال العلميا ااة لعضا ااو هيئا ااة التا اادريس ،وتشا اامل البحا ااوث
المنشورة ،والكتب العلمية المؤلفة والمترجمة ،وورمات العمل في المؤتمرات والنادوات والمجاالت العلمياة،
واششراف على الرسائل العلمية ،فضالً عن اشتراكه في الجمعيات العلمية( .حوالة.)215 :2559 ،

وترى الباحثة أن التعاريفين الساابقين ماد جمعاا باين اشنتاجياة العلمياة المحكماة وغيار المحكماة.

وتتبنى الدراسة الحالية تعريف اشنتاجية على أنها« :مجموع ما أنتجته عضوة هيئة التدريس من بحوث

منشاورة ،وكتاب علمياة مؤلفاة ومترجماة ،وأوراق عمال فاي ماؤتمرات ونادوات ومجاالت علمياة ،واششاراف
على الرسائل العلمية».

طرق قياس اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس:
تتعدد طرق مياس اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ،ومن أبرزها الطرق الثالث ا تية:
 .1لجنة األماران أو الخباراء :)Peers Committee) :هاي لجناة منتقااه مان كباار علمااء كال تخصار
علمي ويطلب اليها تقدير ميم الدراسات ،حيت تعتماد هاده الطريقاة علاى التقاويم للحكام علاى النوعياة

ال على الكمية.

ويقااوم هااذا النااوع ماان القياااس علااى أساااس عاارض اشنتاااج العلمااي علااى مجموعااة ماان الخب اراء

والمتخصصين (لجنة منتقاة من كبار العلماء) فاي مجاال معاين للحكام علاى نوعياة هاذا اشنتااج وتحدياد
ماادى الجاادة واألصااالة فيااه ،وماادى إسااهامه فااي البناااء المعرفااي للتخصاار الماادروس علااى أساااس أن
العلماء والزمالء في اختصار ماا هام أصادق وأدق فاي الحكام علاى زمالئهام فاي التخصار نفساه مان

أي عناصر أخرى خارج التخصر (توق وزاهر.)3.: 1977 ،

ومن أهم ما يواجه لهذا األسلوب من نقد:
 تدخل العوامل الذاتية التي تؤثر في حكم الخباراء والمتخصصاين علاى األبحااث العلمياة حياث يتاأثر حكام
الخبراء بمدى عالماتهم مع الزمالء.

 ضرورة مراعات الدمة في اختبار الخبراء ،و هذا أمر يصعب ضبطه .
 استحالة تطبيق هذا ا األسلوب في حال األعداد الكبيرة من العلماء والبحوث .
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 تااأثير الهالااة يعتباار أيضااً اهاام مااا يواجااه لهاادا األساالوب ،حيااث ان العااالم يشااغل مكانااً مرمومااً فااي جامعااة
مرمومة ،أو له شهرة علمية سوف يضيف دالك هالة عليه ومن تم يرفع من شأن بحته .

 ال يمكن االعتماد على هدا األسلوب بمفرده في تقيم اشنتاجية العلمية بل ان يستخدم كأسلوب معاون.

(الفيومي.)131:2004 ،

 .1فهرس اطستشهادات المرجعي :تقوم هذه الطريقة على افتراض مؤداه أن عدد االستشهادات تمثل
األهمية العلمية النسبية أو النوعية لبوراق العلمية في حقل من حقول المعرفة ،فكلما كثر عدد

مرات االستشهاد بدراسة أو بحث ما دل ذلك على أهمية هذه الدراسة من حيث النوع.

(فرج )1995:123،Farg
ويؤخااذ علااى هااذه الطريقااة أن كثي ا اًر ماان الباااحثين مااد يستشااهد بد ارسااة معينااة ال ألنهاام يوافقااون

عليها وانماا يستشاهدون بهاا لنقادها ،كماا يحادث فاي كثيار مان الد ارساات النقدياة ،باشضاافة إلاى صاعوبة

مياااس اشنتاجيااة العلميااة وفااق هااذه الطريقااة ،ألنااه ماان الصااعوبة بمكااان تتبااع مجماال الد ارسااات واألبحاااث
التي استشهدت بها الدراسة ،أو البحث محل التقويم (مجدي.)32. :2552 ،
ويؤخذ على هذه الطريقة أيضاً ميل الباحثين إلى اششاارة بالعلمااء الباارزين بطريقاة دائماة أكثار

من غيارهم ،وكأناه عناد اششاادة بالعلمااء الباارزين تضااف درجاة مان األصاالة إلاى المقالاة أو البحاث أو
الدراسة التي هم بصددها (جوهنس .)5 :1977 ،Johnes

 .3األساليب اإلحصائية الكمية :تعتمد تلك األساليب في مياسها لإلنتاجية العلمية على أساس إجراء
حسابات بسيطة (أو معقدة) للمنشورات العلمية (أبحاث ،وأوراق عمل ،وكتب ،ومقاالت) لعضو هيئة
التدريس خالل فترة زمنية معينة باشضافة إلى ذلك رسائل الماجستير والدكتوراه التي أشرف عليها أو

ح ّكمها وأجيزت والمحاضرات العامة في مجال التخصر والبرامج التدريبية التي اشترك في إعدادها،
وذلك عن طريق عدد من األسئلة موجهة لعضو هيئة تدريس (توق وزاهر.)31 :1977 ،
وعلى الرغم من سهولة االعتماد على هذا األسلوب في مياس اشنتاجية العلمية فعنه يؤخذ عليه

ضعف الثقة في نتائجه ،ففي بعض األومات مد يضع الباحثون أرماماً كمية لما مام به من إنتااج علماي

مغااايرة لمااا مااام بااه فااي الوامااع ،ويؤخااذ عليااه أيض ااً أنااه يساااوي فااي التقاادير بااين اشنتاااج الجيااد واشنتاااج

المتكرر الذي يستخدم أفكا اًر مديمة ،وأنه يعتمد في تقدير اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس على
الكم بغض النظر عن الكيف (أندروز.)59 :19.9 ، Andrews ،
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كمااا يؤخااذ عليااه أن المؤلااف المشااترك مااع ا خ ارين فااي نشاار مقالااة علميااة سااوف يحصاال علااى

تقادير مماثال لمؤلاف آخاار ماام بنشار مقالاة علميااة أخارى بمفارده ،وأن نشار مقالااة علمياة مصايرة يتساااوى
فااي العاادد مااع المقالااة الكبيارة ومياااس إنتاجيااة أعضاااء هيئااة التاادريس خااالل فتارة زمنيااة مضاات ومقارنتهااا
بالظروف الحالية (إيجا .)422 :1994 ،Egghe

وبالرغم من تقليل بعضهم من أهمية هذه الطريقة في مياس اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة

التدريس فعن هناك ارتباطاً عالياً بين كم البحوث وكيفها ،وهذا اطرتباط يرجع إلى عاملين أساسيين
هما:

 -1أن االنغماس في كثير من البحوث في جانب منه شرط ضروري شنتاج أعمال ذات جودة

عالية ،وأن أي إنتاج علمي مهم هو عمل محفوف بالصعوبات ،وناد اًر ما يكون هناك ضمان
على أن برنامج البحث سوف ينتج نتائج مهمة ،ومن ثم يجب أن يقوم العلماء بتجارب كثيرة

مبل أن يحصلوا على نتائج ممتازة ،ولكن إذا لم يقم العالم بعدد كبير من األبحاث فعن إمكانية

التوصل إلى اكتشاف مهم سوف تكون منخفضة (ميلتزر .)34 :1951 ،Meltzer

 -2أما السبب الثاني فعنه يرجع إلى نظام المكافآت ،حيث إنه يعمل بطريقة تؤدي إلى تشجيع
العلماء المبدعين لكي يكونوا منتجين ،وتعمل على تحويل طامات العلماء إلى منوات أخرى

أكثر إبداعاً (كول وكول .)37. :191. ،Cole & Cole

كما أن البحوث المقدمة للنشر في المجالت العلمية ،وتلاك المقدماة للماؤتمرات العلمياة تتعارض

للفحار مان مباال مجموعاة ماان المحكماين لبيااان مادى مبولهااا للنشار ،ممااا يادل علااى أن ميااس اشنتاجيااة
يتضمن أيضاً النوع (غانم ومرني ،)239 :2553،ومن ثم سوف تأخذ الباحثه الدراسة الحالية يتم مياس
اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بهذا األسالوب األخيار معتمادة علاى عادد مان المؤشارات والتاي

تتمثل في ا تي:

مؤشرات اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس:

فيمااا يلااي المؤش ارات التااي اعتماادت عليهااا الباحثااة فااي مياااس اشنتاجيااة العلميااة ألعضاااء هيئااة

التدريس ،وهي:

 .1المؤشر األول :اشنتاجية العلمية المحكمة وتتمثل في:
البحوث والدراسات العلمية المنشورة ،أو المقبولة للنشر في مجالت متخصصة ،أو المقدمة في

النادوات و الماؤتمرات ،أو لصاالح جهااات معيناة مثال :م اركاز البحااوث ،و مسام دريسال ) )Dresselهااذه
البحوث و الدراسات إلى:
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أ -البحوث العلمية المتعلقة بتطوير المقررات الدراسية والبرامج التعليمية وأساليب التدريس و أساليب
التعلم وسبل تهيئة المناخ الذي يشجع على البحث وزيادة القدرة على التعلم.

ب -البحوث األساسية التي تهدف إلى إنتاج المعرفة الجديدة وتنميتها في حقل معرفي ،والبحوث
التطبيقية التي تهتم بحل المشكالت االجتماعية واالمتصادية والتربوية وخالفها ،ومن المالحظ أن هذه

البحوث العلمية إما أن تكون فردية ،أو مشتركة.
ت -الكتب المؤلفة أو المترجمة.

 .2المؤشر الثاني :اشنتاجية العلمية غير المحكمة وتتمثل في:
أ -اششراف على رسائل الماجستير والدكتوراه أو تحكيمها:
ذهب بعض الباحثين إلى اعتبار اششراف على رسائل الماجستير والدكتوراه أو تحكيمها من مؤشرات

اشنتاجية العلمية ،وهذا ما ذهب إليه ومن المالحظ أن اششراف على هذه الرسائل إما أن يكون فردياً

أو مشتركاً (الزهراني.)31 :199.،

ب -تحكيم أبحاث الغير:

سواء تحكيم أبحاث مقدمة للترمية العلمية ،أم تحكيم أبحاث مقدمة للنشرThe University of ( .
)Michigan 2005 -2004
حيث يعرض عضو هيئة التدريس لرأي جديد في
ت -المقاالت العامة أو التخصصية المنشورة
ت
مضية معينة ،أو يلقي أضواء كاشفة عليها أو يقترن أسلوباً بديالً لمعالجتها من ناحية التنظير أو

السياسة أو الممارسة (عمار.)1. :1991 ،

ث -براءات االختراع والجوائز التي حصلت عليها عضو هيئة التدريس واأليام الدراسية وورش العمل
التي شارك فيها.

وتوافااق الباحثــة مااع هااذه التقساايمات كمؤش ارات لإلنتاجيااة العلميااة وهااذا يحفااز ويوسااع االنتاجيااة
العلميااة للباااحثين بحيااث مااد ال تتااوفر القاادرة لاابعض الباااحثين علااي المساااهمة فااي انجاااز ابحاااث جدياادة

بشخصهم وهذا يقلل مان رصايدهم االنتااجي ويمكان تعاويض ذلاك بمسااهماتهم فاي تحكايم ابحااث الغيار
او االشا اراف عل ااي بع ااض الرس ااائل واالبح اااث العلمي ااة مم ااا م ااد يحف اازهم وينم ااي خبااراتهم وم اادراتهم الفني ااة

والمهنية.

العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية:
باسااتقراء األدبيااات التااي تناولاات اشنتاجيااة العلميااة ،نالحااظ أن معظاام البحااوث والد ارسااات تكاااد

تتفااق علااى أنااه توجااد عواماال تااؤثر فااي البحااث العلمااي وفااي اشنتاجيااة العلميااة ألعضاااء هيئااة التاادريس

بالجامعااات .ومااد اتفقاات معظاام الد ارسااات علااى أن هااذه العواماال عدياادة ومتشااابكة ،ويمكاان تصاانيفها فااي
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ثالث فئات؛ شخصية ،أكاديمية ،ومجتمعية .وهي تؤثر مجتمعةً على اشنتاجية العلمية باعتبارها ظاهرة
متشابكة ومتداخلة ،ولكن طبيعة البحث تتطلب الفصل بين كل منها .ولذا سيتم الحديث عان تاأثير كال

من هذه العوامل على حده ،وذلك على النحو التالي:

العوامل الشخصية:
تتأثر اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة بعدد كبير من العوامل الشخصية .ومد
لخر كل من (دندار ولويس  )Dundar & Lewisنتائج عدة دراسات بينت أن من بين هذه العوامل

الق اادرات الفطري ااة كال ااذكاء والن ااوع ،والعم اار ،ه ااذا فضا االً ع اان الت ااأثيرات البيئي ااة الشخص ااية ومنه ااا نوعي ااة
اشعاداد والتاادريب الااذي يحصال عليااه عضااو هيئااة التادريس ،والثقافااة السااائدة فااي القسام الااذي يعماال فيااه

(دندار ولويس .)15. :1997 ،Dundar & Lewis,

وفيما يلي نعرض لبعض العوامل الشخصية ذات التاأثير المباشار فاي اشنتاجياة العلمياة لعضاو
هيئة التدريس مثل العمر والنوع واالتصاالت العلمية وذلك على النحو التالي:
 .2الجنس (النوع) :إن تأثير متغير الجنس على اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة ال
يق من الباحثين أنه ال توجد فروق بين الجنسين فيما
يزال مثار جدل بين الباحثين ،فبينما يرى فر ٌ
يتعلق باشنتاجية العلمية؛ إذ أن اختالف نوع األستاذ الجامعي ال يؤثر على إنتاجيته للبحوث

(توير و ريدجويل .)32 :255. ،Tower & Ridgewell,

نجد فريقاً آخر ( ،)D'Amico Canetto, 2011:175يرى أنه توجد فروق باين الجنساين فاي

اشنتاجية العلمية لصالح الرجل ،إذ يؤكد أنصار هذا الفريق على تدنى اشنتاجية البحثية لعضوات هيئة

التدريس مقارنة بالذكور.

وهناااك تفساايرات ألسااباب االخااتالف الكااائن فااي اشنتاجيااة العلميااة بااين الرجاال والم ارأة والتااي تاام

إجمالهااا فااي التحي ازات التاريخيااة ضااد الم ارأة المبدعااة والمنتجااة فااي المجاااالت األكاديميااة مااا يحجاام ماان

م اادرها وانتاجيته ااا العلمي ااة ،ظ ااروف التنش اائة االجتماعي ااة والتومع ااات المرتبط ااة بظ ااروف ك اال م اان الما ارأة
والرجل ،وجود اختالف في القدرات العقلية للمرأة عن الرجل مما يؤثر على أدائها وجودة هذا األداء في

المجال األكاديمي ،وجود خصائر شخصية مميزة للنساء األكاديميات الالتي وصلن إلى ممة إنتاجهن
العلمااي فااي مجاااالت تخصصاااتهن ،هااذا فضاالً عاان أن األعباااء األسارية للمارأة العاملااة فااي مجااال العلاام
تؤثر في إنتاجيتها (زاهر.).13 :2551 ،

1.

لس ّن أمل حظاً مان الرجاال ولكانهن ياتحملن المسائولية األكبار
يذكر (مور " )Mooreأن النساء ْ
م اان أعم ااال المن اازل ورعاي ااة األطف ااال ( ، )Moore,1990:726ه ااذا فضا االً ع اان االعتق اااد الس ااائد ب ااأن
مسئوليات النساء المرتبطة بالزواج واألمومة يجب أن تأتي في مقدمة أولويات النساء من أعضاء هيئة
التدريس على أن يأتي العلم في المرتبة التالية (سليمان.)13 :2557 ،

 .1العمر :تعتبر العالمة بين اشنتاجية البحثية لعضو هيئة التدريس وعمره من األمور المثيرة للجدل
أيضاً؛ إذ أن هناك انقسام بين العلماء حول مدى تأثير العمر على إنتاج أعضاء هيئة التدريس

للبحوث .ومن ثم جاءت نتائج الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع متعارضة.

فبينمااا أشااارت بعااض الد ارسااات إلااى أن األداء البحثااي لعضااو هيئااة التاادريس ياانخفض مااع تقاادم
العماار ،وذلااك ألسااباب عدياادة أهمهااا ملااة الوماات الااذي ينفقااه العضااو فااي البحااث العلمااي مااع تقاادم العماار
نتيجة الستثماره معظم ومته في المشااركة فاي العمال اشداري ،اششاراف علاى طلباة الد ارساات العلياا ،أو

تقديم االستشارات المهنية خارج الجامعة...،إلخ (كاريول و مات .)55 :2551 ،Carayol & Matt,

أو مااد يكااون لقلااة الدافعيااة مااع تقاادم العماار وذلااك بالنساابة للعضااو الااذي لاام يحااظ بااععتراف أو

تقا اادير نظيا اار مياما ااه بأبحاث ا ااه العلميا ااة ،األما اار ال ا ااذي يفقا ااده الدافعيا ااة لتحقي ا ااق إنجا ااازات بحثيا ااة جدي ا اادة
) ،)Allison & Sturat,1974: 606أو ألن عضو هيئة التدريس مد وصل إلى المكانة العلمية التي

يرغبهااا ماان خااالل الترميااة ،وماان ثاام تقاال لديااه الدافعيااة نحااو إج اراءات البحااوث العلميااة ،وتقاال بالتااالي

مجهوده الذهني والعقلي (الفيومي.)137 :2554 ،

هذا فضالً عن أن عضو هيئاة التادريس ماع تقادم العمار عاادة ماا يكاون أكثار عرضاة لإلصاابة

بااأمراض أو مشااكالت صااحية مرتبطااة بالساان ممااا مااد يعيااق أو يبطا ماان مشاااركته فااي البحااث العلمااي.
وعلااى الجانااب ا خاار نجااد د ارسااات أخاارى تؤكااد علااى أن هناااك ارتباط ااً إيجابي ااً بااين العماار واشنتاجيااة

العلمية ،بل إن ارتفاع عمر العلماء عادة ما يكون مظه اًر من مظااهر حكماتهم وارتفااع إنتااجيتهم بادليل
أن الكثياار ماان أعضاااء هيئااة التاادريس األكباار سااناً ال ي ازلااون يقومااون بنشاااطات بحثيااة مماثلااة لنظ ارائهم

األصغر منهم سناً ( جو وهيتر) (.)Joe & Heather,2002:10

هذا في حين ترى دراسات أخرى عدم وجود أية عالمة ارتباطية باين العمار واشنتاجياة العلمياة،
حيث تؤكد على أن الزيادة أو النقصان في اشنتاج العلمي ألعضااء هيئاة التادريس ال يرجاع إلاى عامال

العمر ،بل إلاى عوامال أخارى ،وال سايما الظاروف المحيطاة بكال متغيراتهاا .ويتفاق ماع هاذا الارأي د ارساة
كل من (كيفيك و أولسن  )Kyvik & Olsenوالتي ترى أنه ال يوجد فارق فاي اشنتاجياة البحثياة باين
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الفئات العمرية المختلفة ،بعستثناء من تقل أعمارهم عن  35سنة (كيفيك وأولسن ،Kyvik & Olsen,
)439 :2557

وتمياال الباحثــة إلااى ال ارأي القائاال بااأن اشنتاجيااة العلميااة عامااة ،هااي ظاااهرة بيولوجيااة متصاالة
بالعمر أو النوع ،فالبيئة التي يعمل فيها عضو هيئة التدريس تؤثر بمتغيراتها بصورة أكثر وضوحاً على

طبيعة إنتاجه العلمي أكثر مما يؤثر العمر أو النوع بمفرده.

 .3اطتصاطت العلمية :لقد حظي موضوع االتصاالت العلمية وتأثيرها في اشنتاجية العلمية ألعضاء
هيئة التدريس بمكانة ملحوظة بين الباحثين والعلماء .وتتعرف االتصاالت العلمية بأنها تلك األنشطة
الخاصة بتبادل المعلومات والتي تحدث في أوساط الباحثين العلميين المنغمسين في نشاط بحثي معين
بدءاً بما يدور بين اثنين من الباحثين من منامشات في ظروف أبعد ما تكون عن الرسمية مرو اًر بالجوانب

الرسمية لالتصال العلمي كالدوريات والمراجع والكتب (عون.)222 :2557 ،

وم ااد أظه اارت البح ااوث والد ارس ااات التا اي أجري اات عل ااى البيئ ااات المختلف ااة ،أن م اادرة الع ااالم عل ااى

االتصال بغياره مان العلمااء ومدرتاه علاى إماماة عالماات وثيقاة ماع الازمالء مان أهام مصاادر إثاراء فكاره،
وبالتااالي ثاراء إنتاجيتااه العلميااة (موسااى .)151 :2559 ،ويااتم االتصااال عااادة علااى مسااتويين مختلفااين:

المستوى الرسمي والذي يتم من خالل منوات متعددة من بينها (شمو:)135 :2554 ،

 المنامشات الرسمية التي تحدث في المؤتمرات والندوات والتي تعتبر مصد اًر من مصادر
كبير بين اشنتاجية
اً
الحصول على المعلومات العلمية عند إجراء البحوث ،أن هناك ارتباطاً

العلمية لعضو هيئة التدريس وبين عدد المؤتمرات التي يحضرها سنوياً ،وأنه من الصعب
القيام بأبحاث علمية دون االندماج في مثل هذه التجمعات التي تساعد على نشر االكتشافات

الجديدة .إذ تشير اشحصاءات إلى أن واحداً (من كل خمسة من الحضور في أي مؤتمر)
يستطيع الخروج بمعارف جديدة تصبح مدداً له بالمعلومات عند إجرائه ألبحاثه في المستقبل.
كما أشارت دراسة علمية إلى الدور اشيجابي لحلقات النقاش العلمية (السيمنارات)؛ باعتبارها

أحد أهم طرق االتصال الرسمي بين أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي.

 النشر العلمي والذي يعتبر من أهم وسائل التخاطب والتواصل بين الباحثين وذلك لكونه وسيلة

سريعة ومالئمة لجعل العلماء على دراية باألعمال الجديدة المهمة في المجتمع العلمي ،مما
يؤثر في إنتاجيتهم العلمية؛ حيث إن األعمال الفكرية التي يطلع عليها العلماء تؤدي إلى

توالد أعمال أخرى بدرجة ما ،فال يمكن أن يكون هناك أي تكاثر معلوماتي بدون استقبال

معلوماتي.
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 الزيارات العلمية والتي تساعد على تبادل المعلومات والخبرات بين العلماء مما يؤثر بدوره على
إنتاجيتهم العلمية.

أما المستوى غير الرسمي فيعتمد على االتصاالت الشخصية والمنامشات غير الرسمية التي
تدور خارج االجتماعات المقررة .وهذه االتصاالت غير الرسمية ال تقل أهمية عن القنوات الرسمية

لالتصال (ديكنسون.)115 :197. ،

مماا ساابق تارى الباحثــة أن االتصاااالت العلمياة تساااعد علااى زياادة كاام وجاودة اشنتاجيااة العلميااة
ألعضاء هيئة التدريس وذلك من خالل االطالع على المعلومات الجديدة واالستفادة منها وتبادلها عبار
منافذ االتصال المختلفة سواء الرسمية أو غير الرسمية ،والتي تساعد على المنامشة والحوار ،كماا تتايح

فرصااة التبااادل الفكااري والثقااافي بااين أعضاااء هيئااة التاادريس فااي التخصاار الواحااد ،أو بالتخصصااات
المختلفة.

العوامل األكاديمية:
تتضا اامن العواما اال األكاديميا ااة التخصا اار ،والرتبا ااة العلميا ااة ،ومنا اااخ العما اال والا ااذي يشا ااير إلا ااى
الظااروف المحيطااة بعضااو هيئااة التاادريس ،وتلعااب دو اًر مهمااً فااي اشنتاجيااة العلميااة ،إذ أن عضااو هيئااة
التدريس ال يمكن أن تزيد إنتاجيته إال إذا توافرت له ظروف عمل مناسبة مادية ونفسية ومهنية ،وكذلك
مناااخ علمااي يسااتطيع فااي رحابااه أن ينااتج ويباادع .وفيمااا يلااي أهاام العواماال األكاديميااة التااي تااؤثر فااي

اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس.
 .2التخصص :إذ تتجه معظم الدراسات إلى تأكيد العالمة بين اشنتاجية وطبيعة التخصر الذي
ينتمي إليه عضو هيئة التدريس؛ حيث تتفق غالبية هذه الدراسات على أن الباحثين في العلوم
الطبيعية يكونون أعلى إنتاجية من نظرائهم في العلوم االجتماعية أو اشنسانية ،ويرجع ذلك إلى
مجموعة من العوامل لعل أهمها أن البنية المعرفية للعلوم الطبيعية تتطور بشكل متزايد عن العلوم

اشنسانية واالجتماعية ،خاصة مع سرعة إنتاج التكنولوجيا والتقدم العلمي .هذا فضالً عن أن

المعرفة في العلوم المنظمة تنظيماً عالياً مثل العلوم الطبيعية تكون موجزة ومدمجة في عدد مليل
نسبياً من النظريات التي يمكن التعبير عنها عادة بلغة رياضية بسيطة على خالف الوضع في

العلوم األمل تنظيماً كالعلوم االجتماعية واشنسانية ،ومن ثم فعنه يكون من األيسر بالنسبة للباحثين

في تلك الفروع العلمية األعلى تنظيماً التوصل إلى اكتشافات مهمة ،ومن ثم إمكانية تحقيق إسهام
متميز فيها عنه في غيرها من العلوم األخرى (المسلم.)13 :2557 ،
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 .2الرتبة العلمية :ومن بين العوامل األكاديمية المؤثرة في اشنتاجية العلمية الرتبة العلمية والوظيفية
التي يشغلها عضو هيئة التدريس (مدرس ،أستاذ مساعد ،أستاذ) ،وينتقل العضو بين هذه الرتب

بقدر ما يقدمه من إنتاج علمي يؤهله لالرتقاء للدرجة األعلى مما يعني أنه مد اكتسب خبرة مناسبة

في التعرف على المشكالت البحثية وفهم آليات العمل البحثي ،األمر الذي يؤثر بشكل إيجابي في

إنتاجيته العلمية البحثية .ومد أظهرت معظم الدراسات (راضي ،)533 :2515 ،أن هناك عالمة

بين الرتبة األكاديمية واشنتاجية العلمية ،إال أنها تباينت فيما بينها في تحديد شكل هذه العالمة،

فبينما ترى بعض هذه الدراسات أن إنتاجية األساتذة تفوق بشكل واضح إنتاجية بقية الرتب العلمية

األخرى ،وذلك ألن أعضاء هيئة التدريس الذين ينتمون إلى هذه الفئة يشعرون بالرضا الوظيفي
عن المكانة االجتماعية التي تناسب مدراتهم ،مما ينعكس على إنتاجهم العلمي؛ فالرضا عن العمل
يجعل مستوى الفرد أكثر حيوية ومدرة على التجديد والتكيف مع الموامف المختلفة مما يؤدي إلى

زيادة إنتاجيته .هذا فضالً عن أنه إذا اعتبر أن حصول عضو هيئة التدريس على درجة األستاذية

مؤش اًر لنضجه العلمي واألكاديمي ،فعنه من المتومع ،بل ومن الطبيعي أن يستمر في إنتاجيته
للبحوث؛ حيث إن هذه االستم اررية تشكل تجسيداً لتحقيق ذاته وتأكيداً لمكانته العلمية ،ومن ثم

تكون وموداً لمزيد من الطامة ودافعاً لمزيد من اشنتاج البحثي .وعالوة على ما سبق فعن المكانة العلمية

لعضو هيئة التدريس داخل الجامعة ،تتيح له فرصة الحصول على المعلومات واشمكانات ،وتسهل
االتصال بزمالء له من داخل القسم وخارجه مما يساعد على زيادة إنتاجيته واكتسابه الخبرة الكافية في

التعامل مع المشكالت البحثية .
فرق آخر من الباحثين ،على أن بعض أعضاء هيئة التادريس عناد
وعلى الجانب ا خر ،يؤكد ٌ
بلوغهم درجة األستاذية تفتر لديهم همة البحث واشنتاج العلمي؛ فبعد أن تتم ترمية عضو هيئة التدريس

إلى الدرجة األعلى تصبح مهمة األبحاث والدراسات ليس لها دور في حياة أستاذ الجامعة ،حيث يكون
الحصااول علااى الترميااة هااو ماان أهاام الاادوافع وراء إعااداد البحااوث .وعااالوة علااى ذلااك ،فااعن الكثياار ماان

األساااتذة فااور حصااولهم علااى األسااتاذية يباادأون رحلااة الصااعود اشداري والتااي غالب ااً مااا يصاااحبها رحلااة
هبوط علمي؛ حيث يوجهون الجزء األكبر من جهودهم ألعمال إدارية وتنظيمية مما يفقد المجتمع خيرة
أبنائه الذين يتحولون بحكم أعبائهم اشدارية إلى ودائع علمية غير منتجاة .وماد كشافت د ارساة أخارى أن

م اان ب ااين العوام اال الت ااي تق ااف وراء إحج ااام بع ااض األس اااتذة ع اان االس ااتمرار ف ااي اشنتاجي ااة البحثي ااة بع ااد

األستاذية ،هو إحساس البعض بأنهم وصلوا إلى مرحلة تحقيق الاذات ،وانتهااء التادرج الاوظيفي لبساتاذ
بعد حصوله على األستاذية (أحمد.).3 :2551 ،
 .3مناخ العمل :ومن أهم العوامل األكاديمية التي تؤثر في اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس
أيضاً المتغيرات المرتبطة بمناخ العمل ،ولعل أهمها:
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أ -وجود استراتيجية للبحث العلمي؛ إذ أن البحث العلمي يحتاج إلى أن تكون له سياسة محددة ،وأن
تتترجم هذه السياسة إلى خطط بحثية مرسومة وفق احتياجات المجتمع وخطط التنمية االمتصادية
واالجتماعية ،وذلك لتوجيه البحوث بالجامعة حتى ال تتترك األمور لالهتمامات الشخصية والجهود

الفردية التي مد تتواكب ،واحتياجات المجتمع أو تأتي بعيدة عنها .ومن ثم فعن رسم خريطة بحثية
تتضمن الحاجات البحثية لكافة مطاعات المجتمع تعد من األمور الضرورية وذات التأثير في

اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

ب -توفير التسهيالت البحثية التي تساعد عضو هيئة التدريس على إجراء البحوث ،وزيادة إنتاجيته
العلمية ولعل من أهمها التجهيزات المكتبية؛ حيث أن عضو هيئة التدريس ال يستطيع القيام
بأبحاث متميزة إال إذا كان على مستوى ف
عال من المعرفة المتخصصة في الميدان الذي يعمل فيه،
ومن ثم فهو يحتاج دوماً إلى االطالع على المعلومات الحديثة في مجال تخصصه ،ومن هنا
تأتي أهمية المكتبة وما مد توفره من وسائل حديثة (أجهزة كمبيوتر وخدمة انترنت) ،وكوادر بشرية

متخصصة تمكن العضو من الحصول على المعلومات والمعارف بسهولة ويسر .وعالوة على ذلك
فعن عضو هيئة التدريس ال يستطيع القيام باألبحاث العلمية إال إذا توفرت له األجهزة المعملية

والكوادر البشرية المؤهلة من مساعدي باحثين ومعاوني فنيين لما لهم من دور كبير ومهم في

المحافظة على األجهزة واألدوات وصيانتها.
ت -استخدام مصادر المعلومات العلمية والتكنولوجية :إن استخدام عضو هيئة التدريس لمصادر

المعلومات العلمية والتكنولوجية ،تيشكل العمود الفقري لتطويره المهني ،وبالتالي زيادة إنتاجيته،
ويكون ذلك من خالل استخدام البريد االلكتروني ،عقد اللقاءات واالجتماعات وتبادل المعلومات

والخبرات مع الزمالء سواء بالداخل أو الخارج عبر االنترنت ،االشتراك في جمعيات ودوريات

محلية أو عربية أو عالمية على شبكة االنترنت ،تيسير عملية النشر اشلكتروني .وفي هذا الصدد

تؤكد دراسة (دوك وآخرون  ،)Duque et alعلى أن استخدام عضو هيئة التدريس لتكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت أثر كبير في تقلير مشاكل اشنتاجية البحثية لديه (،Duque, Ynalvez
.)Mbatia and Shrum,2005: 755-785

ث -توافر وسائل نشر اشنتاج العلمي؛ فمن األمور التي تساعد على زيادة اشنتاجية العلمية للباحثين
عامةً وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات خاصةً ،وجود القنوات العلمية التي تمكنهم من نشر

اشنتاج العلمي والبحوث كالدوريات والمجالت العلمية الحديثة والتي تمثل منوات مهمة لنشر
وتداول البحوث العلمية ،والتعرف على أبحاث ا خرين وما توصلوا إليه.
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ج -أعباء العمل (األكاديمي واشداري) :تمثل أعباء العمل أحد المحاور الرئيسة التي تتومف عليها
اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ فمن المتومع أنه
كلما انخفضت األعباء الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس سواء(التدريسية ،المهنية ،أو

اشدارية) ،كلما تفرغ للعمل البحثي ،وكلما كان من المتومع على المستوى النظري على األمل
ازدياد إنتاجيته العلمية .وجدير بالذكر أن هناك شبه إجماع بين معظم الدراسات ،على أن زيادة

األعباء اشدارية والتدريسية تقتطع جزءاً كبي اًر وثميناً من الومت الذي كان يمكن أن ينجز فيه
عضو هيئة التدريس بحوثه العلمية ،وأن من األشياء األساسية التي تحقق الرضا الوظيفي لبساتذة

توفر الومت والحرية الكتشاف أفكار جديدة (عون.)22. :2557 ،
ن -مصدر الخبرة العلمية؛ أي عالمة اشنتاجية بالجامعة التي حصل منها عضو هيئة التدريس على
الدرجات العلمية العليا .وعلى الرغم من ندرة الدراسات والبحوث التي تعرضت لهذه العالمة ،إال أن

هناك انطباعاً عاماً متوارثاً فحواه أن العلماء المتخرجين من جامعات أجنبية أمدر من خريجي
الجامعات المحلية على األداء البحثي ،وأن لديهم إشرامات وأفكار جديدة ،وأن المتخرجين من
جامعات وطنية كبرى أمدر من نظرائهم من خريجي الجامعات اشمليمية .وفي نفس الومت هناك

انطباعات أخرى ترى أن بعض خريجي الجامعات الوطنية أمدر على خدمة مجتمعهم مباشرة،
بمعنى الجدة وبمعنى الكثرة وبمعنى تغيير المجتمع وتطويره (زاهر .)39 :1995 :هذا في حين

ترى دراسات أخرى أنه ال توجد عالمة بين مكان الحصول على الدكتوراه واشنتاجية العلمية

(الحديثي.)91 :255. ،

خ -كما أن لمكانة الجامعة التي ينتمي إليها العضو تأثير في اشنتاجية العلمية؛ حيث أن الجامعات
جد أن أعضاء
الكبرى تقدم بيئات مشجعة للبحث العلمي عن الجامعات الصغرى .ومن ثم فقد تو َ
هيئة التدريس في تلك الجامعات الكبرى أكثر إنتاجية وأكثر استحواذاً على التقدير من أمرانهم في

الجامعات الصغرى .وهذا ما أكدته أيضاً دراسة ( لونج وماك جينس ،)Long & McGinnis
والتي توصلت إلى أن السياق التنظيمي له تأثير كبير على اشنتاجية العلمية؛ فقد أثبتت أن

أعضاء هيئة التدريس بمجرد انتقالهم من مؤسسة إلى أخرى ،فعن السيامات التنظيمية الجديدة
سرعان ما تؤثر على مستويات النشر لديهم ).(Long & McGinni,1981: 422
د -أثر ثقافة القسم العلمي على إنتاجية أعضائه من خالل القيم واالتجاهات السائدة فيه؛ إذ يميل
الباحثون الذين يضعون البحث العلمي في مكانة عالية إلى تبني ثقافة البحث من خالل حياتهم

المهنية ،وعادة ما يميل الباحثون الذين يعملون في بيئة ثقافية علمية إلى إمامة حوار مع الباحثين

ا خرين محلياً وعالمياً ،ويبحثون عن فرر التعاون في إنجاز المشاريع البحثية ،والعمل من خالل
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الفريق مع زمالئهم في األمسام األخرى مما يحافظ على النشاط العلمي لعضو هيئة التدريس ،ويمده

باألساليب الجديدة في تناول المسائل البحثية (أحمد.).3 :2551 ،

ذ -ولقد أثبتت دراسات عديدة أهمية التعاون العلمي في زيادة اشنتاجية العلمية وجودتها؛ " فزيادة البينية
والتعقااد والتكلفااة التااي تميااز البحااوث الحديثااة اليااوم ،مااد شااجعت العلماااء علااى الاادخول فااي بحااوث

مشااتركة لمااا لهااا ماان م ازيااا عدياادة لعاال أهمهااا؛ تقس ايم العماال ،اكتساااب مهااارات العماال التكاااملي،
الكفاءة في إدارة الومت ،القدرة على التعلم من المشاركين ،التحفياز ،النقااش ،الوصاول إلاى الوساائل

البحثي ا ا ا ااة بدرج ا ا ا ااة أكب ا ا ا اار ،االتص ا ا ا ااال والوص ا ا ا ااول لمعلوم ا ا ا ااات جدي ا ا ا اادة وف ا ا ا اارر جدي ا ا ا اادة للنش ا ا ا اار"
(الحديثي.)94 :255.،
ر -مستوى الرضا الوظيفي :إن تحديد العالمة بين الرضا الوظيفي واشنتاجية أمر بالغ الصعوبة ،ألن
هناك عوامل عديدة ومتداخلة تؤثر في اتجاه درجة العالمة .ومد خلر الفكر اشداري في هذا

المجال إلى ثالثة اتجاهات أساسية (حوالة)149 :2559 ،
ز -اطتجاه األول /الذي يرى أن هناك عالمة إيجابية بين الرضا الوظيفي واشنتاجية ،وأن ارتفاع
مستوى الرضا الوظيفي يؤدي إلى ارتفاع اشنتاجية.
س -بينما يرى اطتجاه الثاني /أن الرضا هو نتيجة اشنتاجية؛ إذ يجب على الفرد أن يقوم بأداء العمل
حتى يتحقق الرضا .أما االتجاه الثالث /فيرى أن العالمة بين الرضا الوظيفي واشنتاجية ضعيفة؛
ألن اشنتاجية مد تزيد في حالة عدم الرضا عن طريق استخدام الضغط من اشدارة.
ش -تطبيق نتائج البحوث العلمية :إذ أن تطبيق نتائج البحوث العلمية تيعد من العوامل المؤثرة أيضاً في
اشنتاجية العلمية وذلك نتيجة للسعادة التي يشعر بها الباحث عندما يجد نتائج أبحاثه مد وضعت
موضع التطبيق ،وال شك أن ذلك يتومف على درجة إيمان المسئولين بأهمية البحوث واالكتشافات
وبراءات االختراع التي يقوم بها الباحثون .ويرى البعض أن هناك افتقار إلى آليات للربط بين

البحث والخدمات واشنتاج ،وأن هناك فجوة بين عملية إجراء البحوث العلمية ونشرها وتطبيق هذه

البحوث واستغاللها (حوالة.)215 :2559 ،

ويتضح للباحثة مما سبق أن أهم العوامل االكاديمية تتمثل في التخصر الذي ينتمي إليه

عضو هيئة التدريس وطبيعة العلوم وكذلك مناخ العمل من حيث التسهيالت التي يحصل عليها من
مبل المؤسسة التعليمية وتوفر وسائل البحث ومصادر المعلومات والتكنولوجيا.

24

العوامل المجتمعية:
وفيما يلي بعض العوامل المجتمعية التي تؤثر في اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس:
فم اان الص ااعب إغف ااال أث اار البيئ ااة االجتماعياااة عل ااى األداء البحث ااي ألعض اااء هيئ ااة التااادريس؛

فاشنتاجي اةت البحثيااة منظوم اةٌ أحااد أطرافهااا جهااد أعضاااء هيئااة التاادريس فااي البحااث ،أمااا بااامي أط اراف
المنظومة فتتمثل في البيئة االجتماعية التي يعيشون فيها (.)2005: 51،Cherchye

 .1التقـــدير اطجتمـــاعي :لق ااد أك اادت معظ اام الد ارس ااات (براهم ااي )124 :2555 ،عل ااى وج ااود عالم ااة
إيجابي ا ااة ب ا ااين درج ا ااة تق ا اادير المجتم ا ااع لعض ا ااو هيئ ا ااة الت ا اادريس وانتاجيت ا ااه العلمي ا ااة؛ إذ أن المكان ا ااة
االجتماعية التي يحتلها األستاذ الجامعي في المجتمع ترفع من معنوياته وتزيد من دافعيته لإلنتاج

وتجعلااه يشااعر بقيمتااه ودوره فااي هااذا المجتمااع .فااي حااين نجااد أن تاادني اشحساااس بقيمااة األسااتاذ

الج ااامعي ودوره ومكانت ااه وفعاليت ااه ف ااي المجتم ااع ،يجعل ااه غي اار م اااد اًر عل ااى أداء مهام ااه التدريس ااية

والبحثية بجدية واتقان .وليس ذلك فحسب بل إن تقدير المجتمع لما يقاوم باه عضاو هيئاة التادريس
ماان أنشااطة يدفعااه إلااى تفجياار طاماتااه اشبداعيااة .وتقاادير المجتمااع ألعضاااء هيئااة التاادريس يأخااذ

أشكاالً متعددة لعل أهمها (جوهر:)253 :2557 ،

أ -الحوافز الشرفية التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس (جائزة نوبل ،جوائز الدولة التقديرية أو

التشجيعية أو غيرها) .هذا فضالً عن منحه العضوية الشرفية من الهيئات والجمعيات العلمية
والمؤسسات المختلفة ،المنح الدراسية وغيرها.

ب -توفير االستقرار المادي لعضو هيئة التدريس حتى يستطيع االضطالع بدوره في خدمة المجتمع
ومهمته العلمية والبحثية .ومن متطلبات هذا االستقرار توفير المرتبات المجزية والمكافآت التي

تضمن له حياة كريمة.

ت -تشجيع الزمالء واألمران من خالل االستشهادات والتي تعد من أهم ا ليات التي تمكن العلماء من
التعرف على المدى الذي تستخدم فيه أبحاثهم بواسطة ا خرين في مجال التخصر.

ث -توفر المناخ العلمي المتمثل في توفير األجهزة والمكتبات ،وتوفير التسهيالت اشدارية والتي تعد
من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة اشنتاجية العلمية.

 .2الحرية األكاديمية :إن الحرية األكاديمية من العوامل األساسية التي تؤثر في اشنتاجية العلمية.
ولقد عرفت الموسوعة الدولية للعلوم االجتماعية الحرية األكاديمية لبستاذ الجامعي على أنها "
السعي لتوفير المناخ الحر له للكتابة والحديث عن الحقيقة كما يراها بال ميود وبخاصة من مبل

اشدارة األكاديمية العليا (رئاسة الجامعة أو مجلس الجامعة مثالً) ،أو من مبل السلطة السياسية

للبالد .هذا فضالً عن حق األستاذ في توفير الحماية له من الضغوط الداخلية أو الخارجية
الوامعة عليه جراء ما أفصح عنه من نتائج أو آراء حول تلك الحقيقة" (رياض.)75 :2515 ،
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كمااا تتعاارف بأنهااا حريااة األسااتاذ أو الباحااث فااي التقصااي ومنامشااة المشااكالت فااي مجااال علمااه
والتعبي اار ع اان النت ااائج الت ااي توص اال إليه ااا م اان خ ااالل النش اار دون ت اادخل م اان المس اائولين السياس اايين أو

اشداريااين فااي جامعتااه مااا لاام تكاان الوسااائل التااي يسااتخدمها مااد اعتباارت غياار مالئمااة بشااكل واضااح أو

منافية ألخالق مهنته (بسيوني) (.)Basyouni, 2005:52

وتعتبا اار الحريا ااة األكاديميا ااة مسا ااألة مجتمعيا ااة بالدرجا ااة األولا ااى ،وها ااي شا اارطٌ لممارسا ااة العما اال

دور مهام وماؤثر فاي األداء اشنتااجي لعضاو هيئاة التادريس،
الجامعي .فلقد ثب َ
ات "أن للحرياة األكاديمياة ٌ
بل إن الحرية األكاديمية واشنتاجية العلمية وجهان لعملة واحدة" (الفيومي.)15. :2554 ،
ومن ثم فال بد مان تاوفر المنااخ العلماي لعضاو هيئاة التادريس الاذي يتمياز بالحرياة األكاديمياة

لتحقيااق أهدافااه ،والقيااام بواجباتااه التدريسااية والبحثيااة التااي تسااهم فااي زيااادة رصاايده المعرفااي ممااا يترتااب
عليااه زيااادة إنتاجيتااه ،وبالتااالي زيااادة إنتاجيااة الجامعااات حتااى يتساانى لهااا القيااام بالتزاماتهااا العلميااة فااي

تحقيق التنمية المجتمعية.

 .4كفاية التمويل وكفاءة التنظيم اإلداري :يعتبر البحث العلمي عملية إبداع تتطلب توفر الشروط
الموضوعية المحققة لذلك .ومن أهمها توفير الدعم المالي المناسب حتى يستطيع عضو هيئة
التدريس القيام برسالته ،هذا فضالً عن توفير الرواتب والحوافز التي تحقق له أكبر مدر من األمن
والرضا الوظيفي (الحديثي.)99 :255. ،

فالعالمة بين اشنتاجية والدخل؛ حيث إن االستقرار المادي لعضو هيئة التدريس يكون في كثير

باعث على االستقرار النفسي واألساري واللاذان يلعباان دو اًر ماؤث اًر فاي إنتاجيتاه العلمياة .فاي
من األحيان
ٌ

حين نجد أن انخفاض المستوى المادي لعضو هيئة التدريس مد تيفسد حياته ويجعلاه ينشاغل باأمور لساد
حاجاته المادية مما يمنعه من تكريس الومت الكافي للبحث؛ ويتضح ذلاك جليااً فاي ساعي أعضااء هيئاة

التاادريس إلااى االنتااداب للعماال خااارج جامعاااتهم ،أو السااعي للعماال فااي بااالد أخاارى ،وكلهااا أمااور دافعهااا
األساااس امتصااادي فااي المقااام األول ممااا يااؤثر ساالباً علااى كفااايتهم البحثيااة وانتاااجيتهم العلميااة ،وتجاادر
اششارة في هذا الصادد إلاى أن التمويال يتطلاب مروناة التنظايم اشداري وتعااون اشدارياين ماع البااحثين؛

ألن عضو هيئة التدريس غالباً ما مد يضطر إلى التعامال ماع األجهازة اشدارياة التاي يسايطر عليهاا فاي

الغالااب الااروتين ممااا يااؤدي إلااى إنفاااق الكثياار ماان الوماات والجهااد والمااال فااي إنهاااء األمااور ذات العالمااة

بعمله البحثي ،وينعكس ذلك سلباً بطبيعة الحال على إنتاجيته العلمية (حوالة.)174 :2559 ،
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وترى الباحثة أن للعوامل المجتمعية دو ار مهما في االنتاجية العلمية فليوفر التقادير االجتمااعي
عالماة ايجابيااة فااي هااذا الموضااع ،كااذلك لالسااتقرار المااادي لعضااو هيئااة التاادريس والبيئااة التشااجيعية ماان

ح اوافز رساامية او تشااجيع االصاادماء واالمرباااء والاازمالء دو اًر مهم ااً فااي زيااادة االنتاجيااة العلميااة وتميزهااا
باشبداع واثرائها بالخبرات .

معوقات اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
مان التحليال الساابق ،يتضاح أن اشنتاجياة العلمياة لعضاو هيئاة التادريس تتطلاب تاوفر مجموعااة
من العوامل والشروط المالئمة للقياام بهاا علاى نحاو أفضال ،إال أن الواماع يكشاف عان وجاود العدياد مان

المعومات التي توجد داخل الجامعة أو خارجها والتي تحد بشكل كبير من إنتاجه العلمي ،أو تعومه عن
األداء البحثااي المتميااز .وماان خااالل تحلياال البحااوث والد ارسااات السااابقة ،تبااين أن هناااك أسااباباً كثيارة مااد

تقف وراء انخفاض اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس يمكن تصنيفها إلى معومات مالية وادارية،

معومات أكاديمياة ،ومعوماات اجتماعياة .وفيماا يلاي رصاد ألهام هاذه المعوماات وذلاك علاى النحاو التاالي
(الفيومي:)157 :2554 ،
أوطا :المعوقات المالية واإلدارية :إذ يواجه عضو هيئة التدريس مشكالت مالية تتعلق باشمكانات

المادية المتاحة ،ومعومات إدارية تتعلق باشجراءات اشدارية والروتينية التي تؤثر سلباً على أدائه

البحثي ،ومن أهم هذه المعومات:

 .1ضعف الميزانية المخصصة للبحوث العلمية؛ إذ ال يخلو بحث علمي ،أو مقال ،أو كتاب يتناول
مشكالت البحث العلمي في مصر من التأكيد على ملة الموارد المالية الحكومية المخصصة لتمويل

البحث العلمي .هذا فضالً عن تدني تمويل البحث العلمي من مبل القطاعات اشنتاجية والخدمية.

 .2ملة مرتبات أعضاء هيئة التدريس وعدم كفايتها للوفاء بمتطلبات الحياة أو اشنتاج العلمي وخاصة
مع ارتفاع تكلفة نشر البحوث في بعض الدوريات المتخصصة؛ حيث التنامض بين الوضع المادي

لعضو هيئة التدريس ووضعه العلمي ،األمر الذي يولد لديه الشعور باشحباط ،ويكون له تداعياته

السلبية على ممارساته العلمية واألكاديمية .فقد أصبح عضو هيئة التدريس مشغوالً بتحسين وضعه

المادي عن القيام بالبحث العلمي الرصين وذلك من خالل السعي نحو العمل في جامعات أخرى.

 .3ضعف الميزانيات المخصصة لتوفير اشمكانات البحثية سواء بالنسبة للمراجع والتجهيزات العلمية

الحديثة ،شمامة مؤتمرات أو ندوات لتبادل الخبرات العلمية ،أو المنح والزيارات العلمية لتيسير سبل
التعاون بين الجامعات المصرية ومثيالتها في الدول المتقدمة.

 .4غموض دور الجهاز اشداري في الجامعة في تيسير وانجاز عملية البحث العلمي ،مع بيرومراطية
وجمود التنظيم الخار به بالشكل الذي يعرمل إنتاج البحوث العلمية ونشرها.
2.

 .5بطء اشجراءات اشدارية التي تسهم في ضعف اشنتاج العلمي ،هذا فضالً عن القيود اشدارية التي
تحد من إنجاز البحوث العلمية؛ حيث تعقد اشجراءات اشدارية المتعلقة بالحصول على منح التفرغ

العلمي ،وملة اهتمام إدارة الجامعة بعبداعات أعضاء هيئة التدريس وابتكاراتهم العلمية.

 .1الروتين المتبع بالجامعات المحلية ال يسمح بتوفير المناخ والظروف المالئمة الستخدام المعرفة
المطورة واالستفادة بها وصوالً إلى معدالت عالية من اشبداع في أداء مهامها ،نظ اًر لما يترتب عليها
من عدم وجود حاجة موية الستخدام معارف جديدة أو أفكار تطويرية وهو ما يسمى بالعمى التنظيمي.

 ..طبيعة النمط اشداري السائد في جامعاتنا والذي ال يشجع بطبيعته على المشاركة ،بل يذكي رون
الصراع واالنسحابية بين أعضاء هيئة التدريس ،مما يعوق العمل برون الفريق.

ثاني ا  :المعوقات األكاديمية :وتشير المعومات األكاديمية إلى الظروف المحيطة بعضو هيئة التدريس

داخل الجامعة أو الكلية أو القسم وتؤثر سلباً على إنتاجه العلمي ،ومن أهم هذه المعومات:

 .2ضعف اإلمكانيات البحثية؛ إذ يوجد مصور شديد في اشمكانات المادية أو البشرية الالزمة للبحث

العلمي ،وتراجع دور المكتبات الجامعية أمام المكتبات الرممية؛ حيث تعاني معظم المكتبات من
النقر الشديد في المراجع والدوريات الحديثة المتخصصة أو الوثائق الالزمة للقيام باشنتاج العلمي،

مصور المكتبات عن توفير وسائل االتصاالت والمعلومات التي تساعد على استدعاء المعلومات

بسرعة ،فما زالت تعتمد إلى حد كبير على األسلوب الورمي في حفظ المعلومات والمعارف ونشرها،

عدم وجود ماعدة ثابتة من البيانات التي يمكن االستفادة منها في إجراء البحوث العلمية والتطبيقية.

وكذلك عدم توافر مواعد البيانات البحثية العالمية وعدم تحديثها بما يواكب التطورات الحديثة من ثورة

المعلومات واالتصاالت .هذا فضالً عن ندرة الفنيين المؤهلين والمدربين على القيام بمتطلبات العمل
بالمكتبة .والشك أن كل ذلك مد أثر على دور المكتبة كمصدر حيوي للمعرفة والبحث العلمي.

 .1ضعف إعداد وتجهيز المعامل لمواكبة حاجات البحوث؛ حيث النقر الشديد في األجهزة والمعدات
والمواد المستهلكة الالزمة شجراء البحوث العلمية .وكذلك نقر فئة مساعدي الباحثين أو فني
المختبرات المؤهلين الذين يساعدون في إجراء البحوث والتجارب ،بحيث يكون باستطاعة أعضاء هيئة

التدريس االعتماد عليهم في جمع المعلومات ،تحضير التجارب المعملية ،أو تحليل النتائج.

.4عدم مالئمة المناخ العلمي في الجامعات المحلية؛ حيث إن المناخ العلمي السائد في معظم
الجامعات يتميز بأنه مناخ فردي بعيد عن المناخ العلمي الجماعي الذي ينطلق بحركته ونشاطاته
المختلفة من خالل تجمعات بحثية علمية تفتح باب الحوار والتساؤل والتعليم والحكم العلمي والتجربة

العلمية .ومد يرجع ذلك طبيعة اشعداد العلمي والبحثي لعضو هيئة التدريس والذي يفتقر إلى ثقافة
العمل الجماعي والتعاون العلمي ،أو إلى عدم تنامي الوعي الكافي لدى القيادات بقيمة وجدوى األبحاث

الفريقية ،هذا فضالً عن أن المعايير الحالية للجان الترميات العلمية تتعلي من ميمة البحوث الفردية على
حساب البحوث المشتركة وبحوث الفريق ،ومن ثم التأكيد على ميم التنافس أكثر من التعاون .وال شك
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أن ذلك المناخ يسهم في خفض دافعية أعضاء هيئة التدريس للقيام بالبحوث العلمية المطلوبة ،ومد
يؤدي في هجرة األكفاء من أعضاء هيئة التدريس إلى حيث أماكن استثمار المواهب في غير وطنهم.

.3اطفتقار إلى التخطيط العلمي الموجه لألبحاث العلمية مما يؤثر بدرجة كبيرة على خفض اشنتاجية
العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ حيث ال توجد خريطة بحثية في األمسام ،أو معايير ملزمة
لتوجيه مسارات البحث بما يخدم القضايا ذات األولوية في البحث ،ومن ثم يتم البحث وفق اجتهادات

شخصية ورؤى فردية ال تحقق التنمية المنشودة في المجاالت المختلفة بالمجتمع.

 .5محدودية فرص اطحتكاك العلمي بين أعضاء هيئة التدريس على المستوى المحلي أو العالمي،
وذلك إما لقلة اشتراك أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات العلمية ،أو لضعف التعاون العلمي
بينهم في إنجاز البحوث سواء على المستوى المحلي بين الكليات المصرية بعضها وبعض ،بل وبين

األمسام األكاديمية داخل الكلية الواحدة ،أو لغياب البرامج المقننة لالتصال بالجامعات ومراكز البحوث

العالمية والتي يمكن أن تتيح فرصة عقد االتفامات وتبادل األساتذة .وعالوة على ما سبق ،فعن انحصار

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي حصلوا منها على الدرجة الجامعية األولى تيضعف المستوى
العام لقدراتهم ويحجبهم عن التعرض واالتصال بمدارس علمية وفكرية مختلفة ،ويحد من فرر التطوير
والتجديد في مدراتهم ومصادرهم المعرفية.

 .1زيادة األعباء (التدريسية أو اإلدارية) الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس وعدم توافر الومت
الكافي للبحث؛ إذ أن إنتاج البحوث العلمية بشكل عام في الجامعات المحلية يمثل نسبة مليلة جداً من
جملة أعباء عضو هيئة التدريس والذي غالباً ما يوجه جهده للتدريس دون البحث ،أو ينخرط في

أعمال إدارية تستنفد معظم ومته مما ال يتيح له ومتاً كافياً للبحث ويقف عائقاً في سبيل إنجازه لببحاث

العلمية .هذا فضالً عن عبء اششراف على رسائل طالب الماجستير والدكتوراه ،أو عدم تفرغ عضو

هيئة التدريس للبحث بسبب االنتدابات؛ إذ كيف يجد أعضاء هيئة التدريس الومت الكافي للبحث،

وغالبيتهم يلهث وراء االنتداب لبعض الساعات في كليات الجامعات األخرى في ظل االرتفاع الرهيب

في مستوى المعيشة.

 ..إحساس بعض أعضاء هيئة التدريس بننهم قد وصلوا إلى مرحلة تحقيق الذات ،وانتهاء التدرج
الوظيفي بالحصول على األستاذية ،ومد عززت هذه النتيجة العديد من الدراسات (هاشم)11 :2555 ،
والتي أكدت على أن من أهم الدوافع وراء إنتاج البحوث هو الحصول على الترمية.

ثالثا :المعوقات اطجتماعية :وتتمثل المعومات االجتماعية في الظروف المجتمعية التي تحيط بعضو
هيئة التدريس في المجتمع وتؤثر سلباً في إنتاجه العلمي ومنها على سبيل المثال ال الحصر:

 .1ضعف منوات االتصال بين الجامعة ومؤسسات المجتمع نتيجة غياب السياسات الموجهة للبحث
العلمي الوجهة الصحيحة على مستوى الجامعات ،مما ينتج عنه عدم ربط بحوث أعضاء هيئة

التدريس بخطط التنمية ،وعدم اهتمام جهات التنفيذ بما يجريه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
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والمراكز البحثية من تجارب وبحوث مما تيشعر أعضاء هيئة التدريس باشحباط نتيجة اتسام البحوث
التي يعدونها بمحدودية األثر وعدم جدواها في تطوير المجتمع أو تنميته .هذا فضالً عن ضعف
الصلة بين الجامعات ومتخذي القرار أو مخططي السياسات في الجهات المختلفة ،األمر الذي يقلل

من أهمية البحوث في خدمة المجتمع ،ويؤدي إلى امتالك أرفف المكتبات با ف التوصيات ونتائج
البحوث والدراسات التي ال ترى النور ،وتظل مشكالت المجتمع بال حل.

 .2عدم تقدير المجتمع للعلماء؛ إذ يعاني أعضاء هيئة التدريس من تواضع دور الدولة في تكريم

العلماء ،ومن مصور نظم المكافآت والحوافز المقدمة لهم سواء أكانت مادية أو معنوية ،األمر الذي
يقلل من حماسهم في القيام بأدوارهم البحثية على الوجه المنشود.

 .3تعدد أدوار عضو هيئة التدريس في الحياة ويؤمل منه أن يقوم بواجباته المختلفة خير ميام .إال
أن المسئوليات االجتماعية الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس مد تقلل من إنتاجيته بالجامعة؛ إذ

تأخذ من ومت عضو هيئة التدريس ،ومد ال تترك له طامة أو ومت شنجاز العمل البحثي المطلوب

منه والمهم له ولمكانته العلمية ،ومن ثم تنعكس سلباً على إنتاجيته البحثية.

المعومات السابقة تؤثر في مجملها بشكل سلبي على جودة ما يقوم به عضو هيئة التدريس

بالجامعة ،وتؤكد على ضرورة السعي إلى تبني مدخل إدارة المعرفة ،ذلك الذي يمكن أن يسهم في

تحسين اشنتاجية العلمية من خالل تأكيده على اشبداع والتميز المعرفي في إنتاج البحوث العلمية،

واالرتقاء باألداء البحثي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

العوامل المساعدة على تحسين مستوى اإلنتاجية العلمية:
لقااد درساات هااذه العواماال ماان وجااوه عا ّادة تبع ااً للتساااؤالت أو االفت ارضااات التااي تريااد الد ارسااات
التع ا ّارف عل ااى تأثيره ااا ،وم اان ب ااين ( ،)1989،Mandellوالت ااي أظه اارت أن هن اااك عالم ااة إيجابي ااة ب ااين
اشنتاجية وتحسين العوامل البيئية ،مثل :الحوافز ،ومراعاة الجوانب النفساية ،وتاوفير االطمئناان ،والقارى

الوظيفي ،واحترام حقوق العاملين(.مانديل) () 1989: 120،Mandell
وبينا اات د ارسا ااة حوالا ااة ( )2559االنسا ااجام والتعا اااون با ااين اشدارة والعا اااملين فا ااي رفا ااع مسا ااتوى
اشنتاجيااة وأشااارت فااي الوماات نفسااه إلااى بعااض العواماال التااي تااؤدي إلااى تاادني اشنتاجيااة ،وأهمهااا :سااوء

استخدام الموارد والشعور بعدم عدالة توزيعها(حوالة.)49 :2559 ،

وأشارت دراسة (ماك مريقور ،)Mcgregor ،إلى أن اشنتاجية تعتمد في ارتفااع مساتواها علاى
التطور بشكل خار
وتطور المعارف والمهارات والقدرات اشنسانية في المقام األول ،ويتضمن هذا
نمو
ّ
ّ
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ربااط اشنتاجيااة بالتقاادم العلمااي والتكنولااوجي وحركااة البح اوث العلميااة لمختلااف جوانااب الحياااة اشنسااانية

(.) 1988:941،Mcgregor

وربطاات بعااض الد ارسااات مسااألة اشنتاجيااة بااااللتزام الااوظيفي لاادى العاااملين ،حيااث أن االلت ازام

العالي بأداء الواجبات والشاعور بالمساؤولية إزاء تحقياق األهاداف يانعكس بادوره علاى مساتوى اشنتاجياة،

لذلك البد من دراسة العوامل التي تؤثر على هذا االلتزام ولعل دراسة ) )James, 2001تعبر عان هاذا

الجانب حيث جاء فيها:

 .1الرضا عن العمل ،فالموظفون الذين يحبون عملهم هم أكثر التزاماً بأداء أعمالهم.

 .2المؤشرات البعيدة المدى ،حيث يزداد االلتزام كلما ازداد اعتقاد الموظفين بأن مؤسستهم ستلبي
حاجاتهم وأهدافهم على المدى المنظور ،حيث يمكن أن يرى الموظفون مستقبلهم في مؤسساتهم.

 .3استقرار القيم وأنماط السلوك ،فالمنظمات التي تطبق الكالم الذي تعلن عنه تزيد من درجة االلتزام.

 .4معايير العمل لدى المدير ،فالمدراء الذين لديهم معايير عمل عالية يخلقون التزاماً أعلى لدى
العاملين معهم ).)James, 2001:47

وال ريا ااب أن ها ااذه األفكا ااار لا اام تكا اان وليا اادة االجتها اااد المحا ااض با اال إنها ااا خالصا ااة المالحظا ااات
والمشاهدات والدراسات الميدانية.

تانيا :تدويل البحت العلمي
تمهيد:
إن أهم مقومات ودعامات بناء الدولة العصرية الحديثة االهتمام بالبحث العلماي خاصاة إذا ماا

تبين أن هذا االتجاه مد أدى إلى ظهور وباروز العدياد مان الادول الصاغيرة لتأخاذ مكانتهاا علاى الخريطاة
العالمي ااة وأص اابحت دوالً ص ااناعية كبيا ارة تش ااهد إنجازاته ااا ومنتجاته ااا الت ااي غ اازت جمي ااع أسا اواق الع ااالم
بنهضتها الصناعية التي تأسست أصولها على انتهاج أسلوب البحث العلمي في كافة شئون حياتها.

ولقا ااد أصا اابحت الجامعا ااات اليا ااوم وما اان خا ااالل أها اادافها ووظائفها ااا األساسا ااية المتمثلا ااة با ااالتعليم

األكاديمي والبحث العلمي وخدمة المجتمع أحاد أهام العناصار الداخلاة فاي بنااء وتطاور حضاارة العصار

الاذي نعايش فياه ،فهاي المؤسساة التعليمياة األكبار ،وهاي عقال األماة وروحهاا ،وهاي ملبهاا الناابض الاذي
يغ ااذيها بالعلم اااء المب اادعين ،والق ااادة األف ااذاذ ،والساس ااة والمفكا ارين ،والق ااوى العامل ااة المدرب ااة ف ااي مختل ااف
المجاالت الذين بدورهم يشكلون أداة الرمي والتقدم واالزدهار(السباخي.)22. :1994 ،
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وال شااك أن الجامعااات وم اركااز البحااث العلمااي تشااكل مواعااد أساسااية فااي تنفيااذ أيااة تنميااة علميااة

وتكنولوجيااة منشااودة علااى المسااتويين القطااري والقااومي وذلااك ماان خااالل إعااداد وتأهياال اشنسااان فكري ااً

وعلمي ااً وفني ااً لخدمااة وطنااه ،واسااهام العلماااء فااي تخطاايط التنميااة الشاااملة وتحماال مساائولياتهم فااي حاال

مشاكل المجتمع ،والقدرة على إجراء التنبؤ العلمي والتعامل مع المستقبل(عبد الرحمن.)413 :1977 ،

هذا ،ويعتبر البحث العلمي أحد أبرز سمات التعليم الجامعي ومهمة أساسية من مهام الجامعاة
اليوم والتي من خاللها تزيد من ارتباطهاا بحركاة المجتماع وتعطاي الحلاول المناسابة لكثيار مان المشااكل

التي تواجهها مؤسساته المختلفة.

البحااث العلم اي يمثاال إحاادى المهااام األساسااية التااي تميااز الجامعااات ،باال وماان خاللااه تحظااى

بالتقدير والمكانة بين مؤسساات المجتماع األخارى ،وفضاالً عان ذلاك أصابح أحاد الوساائل الرئيساة لتتباوأ

الدولة مكاناً مرموماً في هذا العالم وأحد المعايير التي يقاس بها مدى تقدم األمم.

ويتض ا اامن نش ا اااط البح ا ااث العلم ا ااي تنمي ا ااة وتط ا ااوير المعرف ا ااة اشنس ا ااانية ف ا ااي مختل ا ااف ميادينه ا ااا

التخصصية وحل المشكالت المجتمعية.

ويختلف البحث العلمي اليوم عما مضى وذلك نظ اًر لتعقد أساليبه وتعدد ميادينه ونظا اًر لخطاورة

النتائج التي يتوصل إليها الباحثون وأثر هذه النتائج على مجريات الحياة في المجتمعات اشنسانية.

ونظ اًر لكون البحث العلمي المدخل الطبيعي ألية نهضة حضاارية ،وسامة مان السامات الالزماة

لكاال مجتمااع يبغااي اللحاااق بركااب الحضااارة ،فلقااد باادأ االهتمااام بااه يت ازيااد بشااكل كبياار فااي مختلااف دول

العالم التي أخذت تتسابق فيما بينها من أجال إحاراز مزياداً مان التقادم ،ويتمثال ذلاك فاي مياام الكثيار مان
الاادول برصااد مبااالغ كبي ارة فااي ميزانيتهااا لإلنفاااق علااى البحااث العلمااي ،حيااث بلااغ مااا يخصاار فااي هااذا

المجال لبعض الدول أكثر من  %3من مجموع الدخل القومي (الصائغ وتوفيق.)195 :1973 ،

مفهوم البحث العلمي
يتكااون البحااث العلمااي ماان شااقين همااا البحااث والعلاام .ومصااطلح البحااث يعنااي لغااة :الطلااب،

والتفتيش ،والتنقيب ،والسؤال ،واالستقصاء ،والتحري ،والوصاول إلاى معرفاة حقاائق أو مباادئ ،ومحاولاة

معرفااة الحقااائق واألسااس واكتشاااف حقااائق جدياادة بالد ارسااة العلميااة لموضااوع مااا .والعلاام ماان علاام علم ااً
بمعنى حصلت له حقيقة العلم وعلم الشيء بمعنى عرفه وتيقناه ،وشاعر باه وأدركاه ،وعلام األمار بمعناى

أتقن ا ااه .ويع ا اارف العل ا اام بأن ا ااه نش ا اااط يه ا اادف إل ا ااى زي ا ااادة م ا اادرة اشنس ا ااان عل ا ااى الس ا اايطرة عل ا ااى الطبيع ا ااة
(حلس.)13 :2551 ،
32

وياري لاويس ولاورانس ( )1995ان البحاث العلماي :هاو "عملياة الوصاول الاي حلاول للمشاكالت

يمك اان ان يعتم ااد عليه ااا م اان خ ااالل تجمي ااع بيان ااات بطريق ااة مخطط ااة ومنظم ااة ث اام تحلي اال تل ااك البيان ااات
وتفسيرها" (لويس ولورانس.)14 :1990 ،
ويعرفه العمايرة والسرابى ( )2008بانه  " :ما يقوم به أعضاء هيئة التدريس مان د ارساات وفاق

المنهج العلمي ،وتكون هذه الدراسات صالحة للعرض في المؤتمرات العلمية المحكماة او مابلاة للنشار
في المجاالت المحكمة ،وتضيف الى المعرفة اشنسانية إضافة جديدة ،ويستفاد من نتائجها في دراسات

الحقااة ،وتسااهم فااي تطااوير المجااال الاذي تتناولااه فضااال عمااا يقااوم بااه بعااض أعضاااء هيئااة تاادريس ممااا
يحملون رتبة أستاذ او إستاد مشارك من األشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات مماا

يعمل على تعزيز البحث العلمي ،ورفع كفاية أعضاء هيئة تادريس فاي هاذا المجاال (العماايرة والسارابي،

.)311 :2008

وعرفا ااه السا اار أحما ااد ":بأنا ااه إتبا اااع الما اانهج الموضا ااوعي المخطا ااط للتحقيا ااق ما اان االفت ارضا ااات

والتس ا ا اااؤالت ع ا ا اان العالم ا ا ااات ب ا ا ااين الظا ا ا اواهر الطبيعي ا ا ااة أو االجتماعيا ا ا اة أو النفس ا ا ااية به ا ا اادف التنمي ا ا ااة"
(سليمان.)75 :1993 ،
وفاي مفهاوم العاماب ( )1992يعناي ":وسايلة اشنسااان شيجااد الحقاائق العلمياة عان ذاتاه أو عاان

بيئتا ا ا ااه أو عاا ا اان مجتمعا ا ا ااه أو عا ا ا اان الكاا ا ااون الع ا ا ا اريض فاا ا ااي سا ا ا ااالف الا ا ا اازمن أو حاض ا ا ا اره أو مسا ا ا ااتقبله
(العامب.)1 :1992 ،
وترى الباحثة أن البحث العلمي هو " إجراء عملي منظم وموضاوعي شيجااد حلاول ،لمشاكالت
أو تجميع بيانات عن مقترحات ،أو امتراحات ،أو مقوالت للتأكد من صحتها ،وبيئة البحاث العلماي هاي
الظواهر الطبيعية ،أو االجتماعية ،أو النفسية؛ بهدف التنمية والتطوير ،وهو عمل إنساني خالر".
ويعد البحث العلمي وظيفة أساسية من وظائف الجامعاات فعلاى الارغم مان أن الجامعاات ساواء

فااي الشاارق أو الغاارب أنشاائت فااي البدايااة للتاادريس ولاايس للبحااث العلمااي ،إال أنااه فااي منتصااف القاارن
التاسع عشر حدث تحول في وظائف الجامعة فقد انتقل التركياز مان التركياز علاى وظيفاة التادريس إلاى

التركيا ا ا ااز علا ا ا ااى وظيفا ا ا ااة البحا ا ا ااث كونا ا ا ااه يمثا ا ا اال األداة الرئيسا ا ا ااية شنتا ا ا اااج وتطا ا ا ااوير المعرفا ا ا ااة

) ،(Cummings,1998:70وباادأ ذلااك فااي ألمانيااا ثاام فااي المملكااة المتحاادة ثاام فااي الواليااات األمريكيااة
التااي أعطاات مكانااا أرمااى للبحااث وجعلتااه ماان أولويااات اهتمااام الجامعااة كونااه ماان أهاام مصااادر التموياال

الخااارجي لهااا وأطلقاات علااى ذلااك "الثااورة األكاديميااة األمريكيااة" ،كمااا أن للبحااث العلمااي تااأثي اًر كبيا اًر علااى
عملية التنمية االمتصادية للبالد ،لذلك تحارر بعاض الادول األجنبياة علاى إيجااد جاو مان التعااون باين
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البح ااث العلم ااي ف ااي الجامع ااات والمؤسس ااات اشنتاجي ااة م اان خ ااالل إنش اااء العدي ااد م اان الم ارك ااز البحثي ااة
المشااتركة بااين أساااتذة الجامعااة ورجااال الصااناعة فااي المجتمااع ،كمااا تهااتم جامعااات هااذه الاادول بااعجراء
البحوث التطبيقية نظ ار الرتباط شهرة أي كلياة جامعياة باألبحااث التاي تنشارها هيئتهاا التدريساية ،وتمثال

هذه األبحاث عنص اًر مهماً وحيوياً في حياتهاا كمؤسساة تعليمياة أو علمياة أو فكرياة ،وتعتبار أيضاا هاذه

األبح اااث م اان أه اام المق اااييس المتداول ااة لتق ااويم ال اادور الري ااادي ف ااي المج ااالين العلم ااي والمعرف ااي للكليا اة

وألعضاء هيئة التدريسية (أميمه.)12 :2555 ،
حيث يعتمد تقييم عضو هيئة التدريس فاي الجامعاات األمريكياة علاى شاقين أساساين أولهماا ماا
يس ااتطيع جذب ااه إل ااى الجامع ااة م اان مش اااريع بحثي ااة تزي ااد م اان إمكاني ااات الجامع ااة ودخله ااا والث اااني مدرت ااه

التدريس ااية ،كم ااا تطل ااب الس االطات المعني ااة ف ااي ال اادول المتقدم ااة كالوالي ااات المتح اادة أن تق ااوم الجامع ااات
بأنشااطتها البحثيااة تمامااا كمااا تقااوم بأنشااطتها التعليميااة وتخصاار لااذلك ميزانيااات ضااخمة( .الكبيسااي

والراوي.)145 :2515 ،
وهكااذا يتضااح ماادى حاارر الجامعااات األجنبيااة علااى أج اراء البحااوث العلميااة فباشضااافة إلااى
إسهام هذه البحوث في تقدم المجتمع وتنميته تسهم في زيادة موارد الدخل للجامعات وذلك مقابال الادعم

والتموياال الم ااادي الااذي تحص اال عليااه مقاب اال مااا تق ااوم بااه م اان مشاااريع وأبح اااث للمؤسسااات ومطاع ااات

المجتمع .

أماا علاى مساتوى الجامعاات العربياة فعلاى الارغم مان هاذه األهمياة للبحاث العلماي إال أناه ماازال

يتسم بافتقاده للخطط العلمية نتيجة لغياب خطط ومشروعات حكومية تنبثق منها التزامات بحثياة ،ومان
ثم فهناك انفصال بين ما تريده الدول أو تانهض باه مؤسسااتها العاملاة وباين ماا تقاوم باه الجامعاات مان

بحااوث لهااا أغ اراض خاصااة بهااا ال تلتقااي بالضاارورة مااع أغ اراض التنميااة وحاجااات المجتمااع (الكبيسااي

والراوي.)171 :2551 ،

كما يمثل البحث العلمي نشاطا هامشياً في اهتمام الجامعات العربية ،وبالتاالي فاأكثر البحاوث

انتشار هي البحوث التي تجرى لمجرد الترمية ،تهاتم بجاناب الفكار أكثار مان اهتمامهاا بجاناب التطبياق،
بحوثا تنشأ من داخلها بعيدة عن رؤية المجتمع وحاجاته ومشكالته ،بحوثا يغلب عليها الطابع الفردي.
كمااا أن أنشااطة ومقومااات البحااوث التطبيقيااة والتااي تنبعااث عااادة ماان حاجااة المجتمااع لخدمااة أو

إنتااج ساالعة أو حال مشااكلة وتتطلاب تضااافر جهاود باااحثين ذوي اختصاصاات متعااددة وخبارات مختلفااة،
وأنشطة البحوث التطويرية التي تهدف إلى التطوير والتجديد عن طريق تطبيق نتائج البحوث التطبيقية

(الجندي )21 :1994 ،فهي شبه غائبة في الجامعات العربية ،ولعل ذلك يعود بالدرجاة األولاى إلاى ماا
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تخصصه الدول العربية من ميزانية للبحث العلمي ،فتشير دراسة علمية (عكاشة )37 :1999 ،إلى أن

نساابة اشنفاااق علااى البحااث العلمااي ماان الناااتج المحلااي اشجمااالي فااي الاادول العربيااة فااي عااام 1991م

( )%15مقارناة بحاوالي ( )%275فااي دول العاالم المتقاادم .باشضاافة إلااى وجاود معومااات أخارى بعضااها
من الجامعات وبعضها من المجتمع منها:

 غياب سياسات واستراتيجيات واضحة وخطط مستقبلية للبحث العلمي تحدد األهداف واألولويات.
 ضعف اهتمام صانعي القرار في الدول العربية بجدوى البحث العلمي كأساس لكل تطوير وتنمية.

 تدني اهتمام القطاع الخار بدعم وتمويل البحث العلمي لعدم مناعتهم بجدوى البحث من الناحية
التطبيقية واعتمادهم على استيراد الخبرات الجاهزة .

 تنحصر منظومة التعليم العالي والدراسات العليا بالجامعات في إطار التعليم الجامعي واألكاديمي
التقليدي.

 ضعف توفر الفرر لتحقيق الترابط المناسب بين الجامعات وبعض المؤسسات والهيئات
والجمعيات في المجتمع سواء الحكومية أو غير الحكومية (نصر.)9 : 2551 ،

وتتوافق الباحثة مع ما ورد من معيقات للبحوث العلمية وخصوصا غياب التخطيط

االستراتيجية للبحوث العلمية وعدم اهتمام المجتمعات العربية بالبحث العلمي علي عكس المجتمعات

والدول االوروبية حيث تجد فقط ان ما ينفق من ميزانيات الدول العربية ال يتجاوز ( ) 5752وتجد في
المقابل دولة ( اسرائيل ) تخصر من ميزانياتها ( ) 477بالمائة للبحث العلمي وهذا ينعكس علي
مجهودات التعليم والمجهودات الشخصية للباحثين.

أهم الخبرات العالمية الحديثة للجامعات في مجال البحث العلمي
تعد البحوث التطبيقية والتطويرية من الخدمات الخارجياة التاي تقادمها الجامعاة للمجتماع ،حياث

توجه هذه البحوث مباشارة لحال مشاكالت المجتماع فاي مجاال اشنتااج والخادمات ،وكاذا لحال المشاكالت
االجتماعي ااة ،وم ااد تك ااون ه ااذه البح ااوث بح ااوث مص اايرة الم اادى تح اادد موض ااوعاتها االحتياج ااات الفعلي ااة

الخاصة بالجهة التي يخدمها البحث ومد تكون بحاوث طويلاة المادى تتعلاق فاي الغالاب بمشااكل رئيساية
ت ارتبط بعمليااة التنميااة ومااد ال يظهاار عائاادها إال فااي الماادى البعيااد وهااذه البحااوث تختلااف عاان البحااوث

األساسية التي تقوم بها الجامعة بهدف تنمية المعرفة وخدمة العلم( .فهمي.)12 :1993 ،

ويمكن للجامعات إجراء العديد من األبحاث للمؤسسات اشنتاجية في المجتمع بحيث تأخاذ هاذه
األبحاث شكل اتفامية بين الجامعات ومؤسسات اشنتاج أو تكون أبحاث تعاونياة يشاترك فيهاا فرياق مان

الباااحثين فااي الجامعااة والمؤسسااات اشنتاجيااة ،كمااا أن هناااك التطبيقااات العمليااة لنتااائج األبحاااث كعنشاااء
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م اركاااز خاصاااة شحيا اااء المخترعا ااات الجديااادة ثااام العما اال علاااى تعميمهاااا بع ااد أن تثب اات صاااحتها (بي ا ال)
).) Bell, 1996 :330

فف ااي الجامع ااات األمريكي ااة تق ااوم الجامع ااات ب ااعجراء العدي ااد م اان البح ااوث والمش ااروعات لخدم ااة

المجتمع منها( :عبد النبي وآخرون.)2. :1997 ،

 مشروعات تسهم في تشكيل المستقبل وتقديم حلول للمشكالت الصناعية والهندسية.
 أبحاث بناء على طلب مطاعات المجتمع وخاصة القطاع الصناعي حيث أسهمت هذه البحوث
في تطوير التكنولوجية في مجال االلكترونيات وازدادت الروابط بين الجامعات والمؤسسات

الصناعية الجديدة (موسيوريس) (. )Moussououris, 1998:91
وتجاادر اششااارة إلااى أن العديااد ماان مؤسس اات التعلاايم العااالي فااي أمريكااا دخلاات فااي ش اراكة مااع

الحكوم ااة ومط اااع الص ااناعة والقطاع ااات غي اار الربحي ااة شجا اراء المش ااروعات البحثي ااة الت ااي ت اادعم النم ااو
االمتصا ااادي والثقا ااافي (Jersey

New

Education

in

 (Higherففا ااي جامعا ااة واليا ااة

ميتش ااجان  Michigan State Universityبرن ااامج للتط ااور التطبيقا اي والعلم ااي

Applied

 Development Scienceيهااتم باألبحاااث المشااتركة بااين أساااتذة الجامعااة والباااحثين فااي مؤسسااات

المجتمع ،كما عين عدد مان أسااتذة الجامعاة فاي بعاض المؤسساات والشاركات وفقاا لعقاود أبرمات معهام
(.)Cummings, 1998:78

كما تقوم الجامعات األمريكية بأجراء أبحاث في العديد من المجاالت مثل(Yongstown State :
)University & Saint Louis University
 االتصاالت ،الصناعات الدوائية ،أبحاث في مجال التعليم.
 اشسهام في إجراء األبحاث التي تتناول القضايا السياسية ،والمشكالت اشمليمية وتدعيم االستقرار
االجتماعي للمنطقة.

 أبحاث لتقييم مؤسسات المجتمع والحكومة المحلية والفيدرالية والمؤسسات والوكاالت غير الربحية.
 نشر البحوث والتقارير التي تتناول القضايا محور االهتمام بالمصلحة العامة.

 عقد المنتديات التي يستطيع من خاللها القائمين على خدمة المجتمع حل مضايا المصلحة
العامة.

 كما ترتبط بعض مراكز الجامعات بهيئة التطوير العقاري والتخطيط الحضري وبمشروع التطوير
المهني للمدارس ،وتركز على كيفية ربط الخدمة االجتماعية والتعليمية والتجارية بمؤسسات

المنطقة بغرض إعادة تنشيط واحياء المجتمعات المدنية.
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وتقوم الجامعات األمريكية أيضا بتنظيم فرق عمل من أعضاء هيئة التدريس والطالب شجراء

بعض المشروعات البحثية التي تسهم في خدمة المجتمع واالرتقاء به وخلق فرر عمل
جديدة ). )Harris,1998:284 & Columbia in the Community
كما تعمل مؤسسات وشركات المجتمع من جهتها على فتح معاملها واتاحة خبراتها ألساتذة

الجامعة ،وتقدم لهم مكافآت سخية وتبرم مع ذوي السمعة العلمية العالية عقود طويلة األجل وأحيانا
تسمح لهم بعدارة مشروعاتها أو شركاتها ،كما توافق السلطات الجامعية من جهتها على إعفائهم من

المحاضرات أو منحهم إجازات للتفرغ لهذا العمل البحثي الخارجي أو الداخلي (الكبيسي والراوي،
 ،)2551كما ازدادت العالمة توسعا بين الجامعات ومؤسسات المجتمع في العقدين األخيرين ،وازدادت
عدد المراكز البحثية داخل الجامعات والتي تقوم بعجراء البحوث التطبيقية والتطوير لهذه المؤسسات

والشركات ،وتميزت هذه البحوث برون الفريق وبالتالي حققت الجامعات األمريكية عائدات ضخمة من
إيرادات هذه البحوث( .راندازيس) ((Randazzese,1996:1252
كما تقوم الجامعة األمريكية بالقاهرة بعجراء البحوث التطبيقية عن طريق مركز تنمية
الصحراء  Desert Development Centerومركز األبحاث االجتماعية Social Research
 Centerومن أمثلة هذه البحوث دراسة االستراتيجيات المختلفة شزالة ا فات الزراعية ،نوع األشجار
التي يجب أن تستخدم كمضادات وامية من الريان ،صحة الطفل ،تقييم فاعلية المؤسسات المحلية مثل

هيئة منظمة مستخدمي المياه ،كما تقوم الجامعة بالتعاون مع مؤسسات عالمية شجراء البحوث

التطبيقية ) ،)The American University in Cairoوفي الجامعات البريطانية تعمل الجامعات
على خدمة مطاع الصناعة من خالل المكاتب المشتركة بين أساتذة الجامعات ورجال الصناعة،

والسمان ألعضاء هيئة التدريس بالعمل لدى المؤسسات الصناعية ،كما عملت بعض الجامعات على

تأسيس شركات تجارية ،وتحرر الحكومة البريطانية من ناحيتها على تشجيع الملكية الصناعية
والفكرية لتطوير األعمال اشبداعية وتشجيع أعضاء هيئة التدريس للقيام باألبحاث المرتبطة بخدمة

المجتمع لذا عملت على تعديل القوانين التي تحد من تمتعهم من أي مكسب مادي يستحقونه مقابل
إبداعهم وألغت القوانين التي تمنعهم من القيام بععمال مقابل أجر للمؤسسات والشركات اشنتاجية

المختلفة ،كما طورت نظام المكافآت والحوافز الخاصة بهم (بدران.)221 :1999 ،

وفااي الجامعااات الروسااية عملاات الجامعااات علااى تكااوين معاهااد للبحااث تقااوم بااعجراء البحااوث
التطبيقيا ااة التاااي تركا ااز علا ااى التطاااوير االمتصا ااادي والصاااناعي للمنطقاااة ،كما ااا تش ا اارك ف ااي مشا ااروعات

المناطق ،وتعمل على تحويل نتائج البحوث التي تجريهاا إلاى تقنياات عالياة ،كماا ساعت الجامعاات إلاى
إيجااد رواباط باين البحااث فاي الجامعاات والقطاعااات المختلفاة ،وأصابح التركياز فااي إجاراء البحاوث علااى
3.

ماادرة البحااث فااي تطااوير المشااروعات وتلبيااة االحتياجااات المحليااة والتقنيااات العلميااة ،كمااا أمااام مجلااس

رؤساء الجامعات في منطقة كيمروفوو  Kemerovoاتحاد المنطقة للبحث والتعليم The Regional
 Association for Research and Educationوالااذي لااه تااأثير هااام علااى مجلااس المنطقااة

للتطااوير االمتصااادي وفااي عااام  1993نمااا هااذا االتحاااد إلااى برنااامج واسااع للمنطقااة فااي العلاام والتربيااة

وتطويرهااا ،حيااث يلبااي هااذا البرنااامج احتياجااات المنطقااة فااي التعلاايم والتاادريب والبحااث (بااين وآخاارون)

(. )Bain & Others ,1998, p51-63
وفي البلدان الصناعية الجديدة لعبت مؤسسات التعليم العالي دو ار بار از في التنمية الصناعية
التي أحرزتها تلك البلدان حيث أشارت مجموعة من البحوث مدمت في اتحاد دول جنوب شرق آسيا

(آسيان )ASEANإلى أن هناك توسع في الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع في كل من ماليزيا

وتايالند وسنغافورة وأن لهذه الخدمات دو ار في تطوير هذه الدول (University Extension and

) Community Outreach , 1985كما توثقت العالمة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع من
خالل اهتمام المؤسسات الصناعية واشنتاجية بخبرة أعضاء هيئة التدريس ذوي القدرة على اشبداع
واالبتكار للقيام باألبحاث العلمية التي تعالج مشكالتها وتوفر األموال الالزمة لإلنفاق عليهم ،كما تقوم

هذه المؤسسات والشركات بتبني مجموعة من الباحثين في الجامعات واشنفاق على أبحاثهم خاصة إذا

كانت متصلة بمجال نشاطها أو أن الباحث الذي يقوم بالبحث من الممكن أن ينظم إلى فرق البحث

الخاصة بها( .مسبل. )255: 199. ،
ففي ماليزيا تقوم الجامعات بعجراء البحوث التي تسهم في تنمية المجتمع وتقدمه من هنا
أشارت دراسة كل من ) )Kong ,1976:85و) ) Sharom ,1980,p8إلى أهمية ودور التعليم العالي

في التنمية في ماليزيا ،حيث يشهد نمو الجامعات المتخصصة في العلوم والتكنولوجية وانشاء معهد
الدراسات العليا على تعاظم الدور الذي باتت تلعبه الجامعات في البحث الموجة نحو التنمية ،ولقد
تضاعفت األبحاث التعاونية المتداخلة والمتعددة التخصصات ،وظهر داخل الجامعات عدد من

المكاتب االستشارية التي تقود أعمال حول مشكالت شديدة االتساع والتنوع ال يتيسر القيام بها في

إطار البنى الجامعية التقليدية .
وفي سنغافورة تقوم جامعة سنغافورة الوطنية بالعديد من األبحاث المرتبطة بالمجاالت التي

تدخل في أولويات الحكومة كما يتولى معهد علم النظم التابع لها إجراء بحوث في مجال المعلوماتية،
كما تتعاون الجامعة مع مؤسسات اشنتاج المحلية في إجراء البحوث المشتركة (سينغ.)4.4 :1991 ،
وتشير بعض جامعات الدول المتقدمة في مجال البحث العلماي إلاى أن هنااك اهتماماا ملحوظااً

للبحااث العلمااي فااي جامعااات الاادول المتقدمااة لثقااة هااذه الجامعااات بااأن للبحااث العلمااي انعكاسااات علااى
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الجامعات نفسها مان حياث زياادة مواردهاا باشضاافة إلاى انعكاسااته علاى المجتماع بزياادة تقدماه وتطاوره

ويتمث اال ه ااذا االهتم ااام ف ااي ح اارر ه ااذه الجامع ااات عل ااى رب ااط البح ااث العلم ااي باحتياج ااات المؤسس ااات
اشنتاجية والخدمية بالمجتمع عن طريق:
 .1تشجيع أساتذة الجامعة على إجراء البحوث العلمية التي تسهم في حل مشكالت المجتمع وتطويره.

 .2دخول الجامعات في شراكة مع مطاعات المجتمع العام والخار من خالل إنشاء مراكز مشتركة،
و إجراء بحوث مشتركة بين أساتذة الجامعة والباحثين فيها.

 .3إجراء البحوث بناء على طلب مطاعات ومؤسسات المجتمع .
 .4السمان ألساتذة الجامعة بالعمل لدى مؤسسات ومطاعات المجتمع .

 .5إعفاء بعض األساتذة من المحاضرات أو منحهم إجازات للتفرغ للعمل البحث سواء داخل الجامعة

أو خارجها .

 .1فتح مؤسسات وشركات المجتمع معاملها ألساتذة الجامعة شجراء أبحاثهم.

 ..ميام مؤسسات ومطاعات المجتمع بتبني مجموعة من الباحثين في الجامعات واشنفاق على
أبحاثهم خاصة إذا كانت متصلة بمجال أنشطتها.

 .7اهتمام المؤسسات الصناعية واشنتاجية بخبرة أساتذة الجامعة من ذوي القدرة على اشبداع
واالبتكار وابرام العقود معهم للقيام باألبحاث العلمية التي تعالج مشكالتها .

 .9نشر البحوث التي تجرى في المجالت العلمية ،وتحويل نتائجها إلى تقنيات عالية.
ويتضح للباحثة مماا سابق باأن الادول المتقدماة ماد منحات البااحثين امتياازات خاصاة ساعت مان
خالله ااا لم اازج النظري ااة ب ااالتطبيق والممارس ااة فه ااي عب اار الس اامان ألس اااتذة الجامع ااات عل ااي العم اال ل اادي
مؤسسااات ومطاعااات المجتمااع والتنساايق معهاام فهااي بااذلك تسااعي لتضاايق الفجااوة بااين النظريااة والتطبيااق

ممااا يسااهم فااي وامعيااة البحااث العلمااي والتعاارف علااي طبيعااة المشااكالت واكتشااافها فااي مراحلهااا االولااي

والمساهمة في عالجها وتطوير حلول وامعيه ،وهذا مد ال تجده في مجتمعات عربية .

مفهوم تدويل البحث العلمي
لقااد باادأ يطاارن علااى ساااحة المنامشااات الدوليااة مفهااوم التاادويل كصاايغة أفضاال ماان العولمااة فااي
اهتماماا فاي ا وناة الراهناة
مجال التعليم ،وطارن مفهاوم التكتال اشمليماي ،وهاو إحادى الطارق التاي تلقاى
ً
لمواجهة العولمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ،والتقليل من تأثيراتها السلبية.
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ولعملية التدويل تبعدان ،أحدهما محلي ،وا خر أجنبي ،أو كما يسمي هما بعضهم( :التدويل على

صعيد الوطن) ،و(التدويل على صعيد الخارج) ،ومن باب التجاوب المباشر مع ظواهر عالمية تعرف
با (العولمة) (باسكرفيل وآخرون.)43:2511 ،
يعاارف تاادويل البحااث العلمااي بأنااه" :أضاافاء البعااد الاادولي أو البعااد متعاادد الثقافااات علااى أنشااطة

البحااث والتطااوير بالجامعااات ،بغي ااة االرتقاااء بالقاادرات العلميااة وتعظ اايم اسااتخدامها لتحقيااق المتطلب ااات
المجتمعية (عساف.)5 :2514 ،
التاادويل هااو عمليااة دمااج منظااور دولااي فااي التعلاايم حيااث أنااه يحتاااج إلااى رؤيااة مؤسسااية لتحفيااز
الناس على تغيير كامل بأن نفكر عالمياً وبشكل تعاوني .بل هو وسيلة نحو ،البيئة الخارجياة المتنوعاة
المتغيرة باستمرار التي ركزت على تيارات وطرائق البيئة العالمية.(MIRTA,2010: 105( .

كمااا يعاارف تاادويل البحااث العلمااي بأنااه واحاادة ماان الطاارق التااي يسااتجيب بهااا بلااد مااا إلااى تااأثير
العولمة ،في نفس الومت يحترم الشخصية الفردية لبمة )(Dinesh, 2010: 11
أيض ااا يمكااان النظ اار إلا ااى التااادويل بأن ااه هاااو السياس ااات المح ااددة والب ا ارامج التا اي تضا ااطلع بهاااا
الحكومات والنظم والمؤسسات األكاديمية ،وحتى اشدارات الفردية للتعامل مع العولمة.

).)Altbach , Reisber&Rumbley, 2009: 23

كذلك التدويل يعني خلق بيئة دولياة فاي الحارف فاي التادريس ،فاي مجاال البحاوث ،فاي التوعياة.
فهذا يعني تعريض الطالب ،على سبيل المثال ،لمعرفة ومن مختلف أنحاء العاالم ،وهاذا يعناي إعادادهم

لالتصااال والعماال مااع الناااس ماان مختلااف الثقافااات والبلاادان األخاارى فااي حالااة البحااث العلمااي والتعلاايم
العالي.
وأيضااا التاادويل علااى الصااعيد الااوطني أو مسااتويات القطاااع المؤسسااي يعاارف بأنااه عمليااة دمااج

دولا ا ا ا ا ااي با ا ا ا ا ااين الثقافا ا ا ا ا ااات ،أو البعا ا ا ا ا ااد العا ا ا ا ا ااالمي فا ا ا ا ا ااي األغ ا ا ا ا ا اراض والوظا ا ا ا ا ااائف وتا ا ا ا ا ااوفير التعلا ا ا ا ا اايم

الجااامعي (Paige,2005: 101) .إن التاادويل بهااذا المعنااى لااه العديااد ماان المبااررات التااي تتمثاال فااي
مبررات التدويل:
 .1المبررات العلمية :تهدف الرجوع إلى إدماج البعد الدولي في التدريس والبحث العلمي ،وتحسين
الجودة.

 .2المبررات اطجتماعية /الثقافية :تشمل أهداف تطوير الفردية ،ودور اللغات األجنبية والتفاهم بين

الثقافات.
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 .3المبررات اطقتصادية :تتعلق بأهداف امتصادية مباشرة أو طويلة األجل ،الفوائد ،على سبيل المثال
الدخل للمؤسسة ،ووضع المؤهلين دولياً ،موة العمل ،العالمات التجارية ،والعرض والطلب على التعليم

الدولي.

 .4المبـــررات السياســـية :تش ااير أه اادافها إل ااى مض ااايا مث اال األم اان واالس ااتقرار والس ااالم ،واأليديولوجي ااة
).(de Wit, 2009: 126
وترى الباحثـة باأن مباررات التادويل وامعياة فالمجتمعاات فأنناا فاي عصار العولماة والعاالم يعايش
ثااورة تكنولوجيااا هامااة البااد ان تتااداخل االنشااطة والثقافااات والعناصاار فااي زوايااا االرض مسااخرة لخدمااة

البحث العلمي .

تحديات تدويل البحث العلمي:
يعتبر استخدام استراتيجيات التدويل بفعالياة أحاد عوامال تعجيال تحاول الجامعاات إلاى جامعاات

عالميااة المسااتوى ،واستشااعا ار للتحااديات والفاارر التااي تفرضااها البيئااة العالميااة المعاص ارة عل اى التعلاايم
الع ااالي الفلس ااطيني اتجه اات سياس ااة تط ااوير التعل اايم الع ااالي نح ااو إض اافاء البع ااد ال اادولي والع ااالمي عل ااى
خططها ،حيث ال بد أن تشمل الرؤية المستقبلية للتعليم العالي على ما يلي:

 .1تشكيل مجالس استشارية لمؤسسات التعليم العالي من كفاءات محلية وعالمية للمشاركة في رسم
مستقبل الجامعات الفلسطينية على المستوى التنافسي العالمي.

 .2تحديد المهارات المطلوبة من خريج التعليم العالي لسوق العمل سواء أكان محليا أو إمليمياً أو
عالمياً.

 .3تشجيع نشر األبحاث المتميزة في مجالت علمية عالمية.

. .4إحداث تعاون فيما بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات والهيئات العلمياة بالخاارج فاي مجااالت
تبا ا ا ا ا ااادل أعضا ا ا ا ا اااء هيئا ا ا ا ا ااة التا ا ا ا ا اادريس والما ا ا ا ا اانح الطالبيا ا ا ا ا ااة وجميا ا ا ا ا ااع المجا ا ا ا ا اااالت ذات العالما ا ا ا ا ااة

(العامري.)155 :2513 ،

وتاارى الباحثــة بااأن تحااديات التاادويل تختلااف ماان مجتمااع لمجتمااع وماان دولااة لدولااة ومااد تاانعكس
جميع المبررات علي وامع مثل وامع الدول النامية علي النقيض تماما مد ال تجد من المبررات في الدول

المتقدمة فالدول المتقدمة بشكل إيجابي بتوفير االمكانيات واللوجستيات الداعمة للتدويل وتذلل العقبات.

تداعيات العولمة على التدويل:
أصبح العالم يعيش مرية صغيرة بسبب ثورة التكنولوجيا واالنترنت وهذا جعال الشارق والغارب ال

يفصال بينهمااا لحظااات مماا يسااتدعي التنساايق والتعاااون فاي شااتي المجاااالت ،ففااي كال ثانيااة هناااك تغياار
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يحصاال فااي شااتي المجاااالت ساواء االمتصااادية والسياسااية واالجتماعيااة والعسااكرية وهااذا باادوره سااينعكس

علي عملية البحث العلمي بصورة ايجابية علي النحول التالي بأنك ستجد :

 .1برامج أكثر استجابة لمتطلبات السوق ،تطوير برامج تدريبية متخصصة لبسواق المناسبة
وألغراض التنمية المهنية على أساس التوزيع العالمي.

 .2ازدياد الحراك الدولي للطالب برامج التعليم والتدريب والبحث العلمي.
 .3تتطلب طرق التحرير الدولية لالبتكارات مثل التعليم اشلكتروني واالمتياز األكاديمي المبني على
االعتراف بالمؤهالت واالعتمادية

 .4اهتمامات جديدة مالئمة للمناهج ومواد التدريس في الثقافات والدول المختلفة ومقومات التجانس
إضافة إلى الفرر الجديدة.

 .5زيادة التركيز على تصدير وتوريد البرامج التعليمية ذات التوجه التجاري.
 .1ميام أطر دولية وامليمية جديدة خاصة في مجال ضبط الجودة واالعتماد(العقل.)2512015 ،

أهمية تدويل البحث العلمي:
اتسمت حقبة التسعينيات من القرن الماضي وبداية األلفية الثالثة بخصائر غير مسبومة ،ستؤثر

بشكل كبير في برامج التعليم العالي ،ونظمها وآليات عملها ،ويمكن تجميع هذه الخصائر بشكل عام

في النقاط الرئيسية التالية:

 تنامي دور العلم والمعرفة بالشكل الذي أسهم في ربط استدامة التنمية االمتصادية واالجتماعية
بمدى نجان الدول النامية في تحقيق مستويات عالية من (التقدم العلمي ،والتطوير التقني) ،ومد

ساهم ذلك في ظهور األنشطة االمتصادية ذات القيمة المضافة العالية(High Value Added ،
عنصر أساسيًّا من عناصر اشنتاج الرئيسية،
ًا
) Activitiesالتي يمثل بها جانب العلم والمعرفة
إلى جانب العمل ،ورأس المال.

 التطور غير المسبوق في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتعاظم تأثيراته في طرق التعلم
والتدريب والبحث العلمي من ناحية ،واألنشطة االمتصادية والمجتمعية من ناحية أخرى.

 التأثيرات المتزايدة لظاهرة العولمة بما تمثله من حرية تدفق التكنولوجيا ،واالمتصاد ،والمعرفة،
واألفراد ،والقيم ،واألفكار عبر الحدود ،واتساع نطاق اتفاميات التجارة الدولية لتشمل الخدمات

التعليمية ،مما أدى إلى سرعة التوجه نحو تدويل نظم التعليم العالي من ناحية ،وساهم في تراجع
دور الدولة في صياغة سياساتها الوطنية في مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية ،من ناحية

أخرى.
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 اتساع نطاق التوجه التنموي نحو الخصخصة ،واعادة صياغة دور الدولة في النشاط االمتصادي،
وانعكاس هذا التوجه على نظم التعليم العالي وهياكله األكاديمية.

ومد ساهمت هذه الخصائر غير المألوفة سابقًا في التوسع الكمي في أعداد الطالب
والمؤسسات التعليمية بوجه عام ،والتباين في الهياكل المؤسسية للتعليم العالي وبرامجها األكاديمية على

وجه الخصور ،ويمكن تلخير السمات الجديدة لنظم التعليم العالي في األلفية الثالثة على النحو
التالي:
 تَ ف
نام ملحوظ في معدالت الطلب على خدمات التعليم العالي ،وتزايد الضغوط على مؤسسات
التعليم العالي الوطنية شعداد خرجيها للعمل في إطار دولي يتواءم مع مواعد العولمة ومجتمع
المعرفة.

 ظهور مقدمين جدد للخدمات التعليمية ،مثل :الشركات الخاصة في مجال التعليم ،والمؤسسات
متعددة الجنسيات التي تقدم فرر التعليم العالي عبر الحدود.

 ظهور أشكال وتقنيات جديدة متطورة لتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية ،مثل :التعليم اشلكتروني،
والتعليم من تبعد ،والجامعات االفتراضية.
 تزايد الحراك األكاديمي للطالب ،واألساتذة ،والبرامج التعليمية عبر الحدود ،مما ساهم في خلق
انفتاحا على المستوى العالمي ،وحدوث تغيرات هيكلية في أسواق العمل
مناخ تنافسي أكثر
ً
وأساليب البحث العلمي.



تنامي الحاجة إلى وجود أنماط وبرامج للتعليم المستمر ،مثل :التعليم المفتون ،وتعليم الكبار،

والتعليم مدى الحياة.

 ت ازيااد الضااغوط علااى مؤسسااات التعلاايم العااالي لتنويااع مصااادر التموياال المتاحااة بفعاال ت ارجااع ماادرة

القطااع العاام علاى تمويال االساتثمارات الالزماة لتحقيااق النقلاة النوعياة المرغوباة فاي التعلايم العااالي،

ممااا مااد يغااذي بشااكل عااام التوجااه إلااى التعاماال مااع مؤسسااات التعلاايم العااالي كوحاادات تجاريااة ،أو

اعتبا ا ا ا ا ااار خدما ا ا ا ا ااة التعلا ا ا ا ا اايم العا ا ا ا ا ااالي كسا ا ا ا ا االعة تخضا ا ا ا ا ااع ليا ا ا ا ا ااات ومواعا ا ا ا ا ااد عما ا ا ا ا اال األس ا ا ا ا ا اواق
التجارية(Commercialization or Commodification of higher education) .

 تنامي التوجه نحو العلوم البينية) ، (interdisciplinaryوالتطبيقات العلمية متعددة التخصصات،
والتزاوج بين المجاالت البحثية ،وظهور العديد من العلوم المستقبلية ،مما ساهم في التنوع غير

المسبوق في الكفاءات والشهادات العلمية ،وتعاظم الطلب على آليات متطورة وحديثة لالعتماد

األكاديمي وتوكيد الجودة.

 االختالف في حجم الجامعات والمؤسسات التعليمية فيما يخر أعداد الطالب واألساتذة
واشمكانات المادية ،والتباين في الهيكل األكاديمي للتخصصات العلمية ومستويات الدراسة.
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تزايد عدد الطالب المنتسبين إلى الجامعات ،الذين يسعون للحصول على دراسات متخصصة ال

تؤدي بالضرورة إلى الحصول على درجة علمية ،كما تشير المؤشرات التعليمية إلى تزايد عدد
الطالب الذين يتوجهون إلى الدراسة بعد الحصول على بعض الخبرات العملية والمهنية (من خالل

مراكز التعليم المفتون) ،وهو ما ساهم في تنوع الهيكل العمري لطالب التعليم العالي والدراسات

العليا.

 تنوع مصادر التمويل من خالل البحث في إيجاد أساليب غير تقليدية لإلنفاق على المتطلبات

التدريسية والبحثية بنظم التعليم العالي من خالل البرامج البحثية المشتركة ،وانشاء وحدات ذات
طابع خار لتقديم خدمات تعليمية وبحثية لقطاعات المجتمع المدني بمقابل مادي ،والحصول

على الدعم المالي من مطاع األعمال الخار.

 التغيرات السابقة في نظم التعليم العالي وآلياتها ستتطلب من الدول النامية تبني بدائل تعليمية
متطورة ،وعلى درجة عالية من الشفافية والكفاءة والقدرة على التواؤم مع المتغيرات العالمية ،وبرغم

فرصا متاحة
أن هذه التغيرات تجاه العولمة وتدويل األنظمة التعليمية كفيلة بأن توفر لبعض الدول ً
لتطوير نظمها التعليمية العليا ،فعنها تتضمن من ناحية أخرى العديد من التحديات والمخاطر التي
يتعين على الدول النامية مجابهتها ،ويمكن تلخير الفرر المتاحة أو المزايا المتومعة من المناخ

العالمي الجديد فيما يلي:

 .1تؤدي ثورة االتصاالت والمعلومات إلى سهولة وسرعة الحصول على البيانات والمعلومات ،بما
يسهم في دعم البحوث العلمية ،واالرتقاء بمستويات األداء على كافة المستويات.

 .2تسمح عملية تدويل أسواق العمل بسهولة الحصول على الخبرات والمهارات المهنية ،ليس فقط
أيضا عبر الحدود والدول.
على المستوى الوطني ،ولكن ً
 .3تساهم التغيرات السياسية واالجتماعية والتوجه نحو نظم أكثر ديمقراطية وشفافية في خلق
مناخ أكثر مالءمة لدعم جهود اشصالن الوطنية.

عناصر ومكونات تدويل الجامعات:
تصنف األدبيات التربوية عناصر ومكوناات تادويل الجامعاات فاي إطاار خمساة محااور رئيساية
هي) 2008،Hayley( :
 -2اطلتزام المؤسسي بتدويل الجامعات:
فلقد أصبح من الشائع على نطاق واسع في ا ونة األخيرة أن تعمل مؤسسات التعليم العالي
على صياغة بيانات رسالة تنظيمية ،إضافة إلى وضع خطط استراتيجية متنوعة لتأكيد التزامها

بالتدويل ( .)Canon & Touisignant, 1999وتؤكد األدبيات على زيادة مستويات التزام المؤسسات
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الجامعية بالتدويل خالل عقد التسعينيات من القرن العشرين مقارنة بغيره من الفترات التاريخية األخرى

السابقة .وعلى المستوى العالمي ،أكدت دراسة حديثة أجرتها الرابطة الدولية للجامعات ()IAU, 2005
وطبقت في أكثر من  95دولة من دول العالم المختلفة على أن الغالبية العظمى من مادة المؤسسات

الجامعية يعتقدون أن التدويل أصبح يمثل مضية شديدة األهمية لمستقبل التعليم الجامعي على

المستوى العالمي ،كما كشفت -أيضاً -عن حدوث زيادة كبيرة في عدد الجامعات ومؤسسات التعليم
العالي التي تطبق مداخل مؤسسية ذات صبغة تنظيمية متكاملة في التدويل.

 -1استقطاب والتحاق الطالب األجانب بالجامعات:
ويمثل ذلك أبرز وأشهر جوانب عملية تدويل مؤسسات التعليم العالي ظهو اًر للعيان على اشطالق.

وفي ا ونة األخيرة ،نالحظ بوضون زيادة حدة المنافسة على استقطاب الطالب األجانب من جانب

المؤسسات المختلفة للتعليم العالي ،عالوة على حدوث تحول جذري ملموس في حركة هجرة الطالب

األجانب ( .)ACE, 2005وبمقدورنا عزو أسباب هذه الظاهرة الجديدة إلى مجموعة متنوعة من
العوامل المتداخلة من مبيل ما يلي:

 دخول أعداد أكبر من الدول النامية إلى سوق التعليم العالي.
 تطبيق بعض دول العالم لسياسات وطنية أكثر إيجابية فيما يتعلق بتشجيع مبول الطالب األجانب.
 توافر مستويات مرتفعة من الدافعية لزيادة العوائد ،واألربان المالية.

 االعتقاد السائد بأن وجود هؤالء الطالب األجانب سيمكن الجامعات من التمتع برؤى وأبعاد متنوعة
ذات طابع دولي (.)Bowry, 2002:44
 -4تدويل المناهج والمقررات الدراسية:
من المسلم به ،تأكيد التربويين والباحثين علاى أن تادويل المنااهج والمقاررات الد ارساية يمثال فاي
جوهره أهم أبعاد واستراتيجيات التدويل التي يمكنهاا التاأثير فاي كافاة طاالب الجامعاة دون اساتثناء .كماا

يساااهم ذلااك -أيض ااً -فااي تااوفير النافااذة الوحي ادة التااي تتاايح الفرصااة أمااام العديااد ماان الطااالب الااذين ال
يدرس ااون ف ااي الخ ااارج لالس ااتفادة م اان خبا ارات وتج ااارب التعل اايم ال اادولي ،إض ااافة إل ااى اكتس اااب المعرف ااة
والمهااارات الدوليااة ذات الصاالة بالحياااة الجامعيااة وهاام داخاال القاعااات الد ارسااية عباار تزوياادهم بمناااهج

ومقااررات ذات مضااامين كونيااة ( .)Bond, 2003وتتضاامن أكثاار الطاارق شاايوعاً فااي تاادويل المناااهج
والمقررات الجامعية ما يلي)Bond et al., 2003:34( :

إدخال األفكار ،والمضامين الكونية في المقررات الدراسية.
 تصميم مناهج دراسية جديدة ذات صبغة دولية.
 التوسع في برامج دراسة اللغات األجنبية.
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 -3دور أعضاء هيئة التدريس في تدويل الجامعات:
من المسلم به على نطاق واسع التأكيد على لعب أعضاء هيئات التدريس الجامعية لدور بارز

في عملية التدويل -وبخاصة :فيما يتعلق بتدويل المناهج والمقررات الدراسية ( .)Shute, 2002ووفقاً

لكل من "بوند وسكوت" ()Bond & Scott, 2002؛ فعن أعضاء هيئة التدريس هم الذين يمسكون
بمفاتيح التغيير ،وهم األفراد البارزون الذين تساهم وجهات نظرهم المعرفية ،وجهودهم في تصميم
وتطبيق المناهج الدراسية في تشكيل معالم الخبرات التعليمية ذات الطابع الدولي التي يكتسبها الطالب

خالل المراحل المختلفة لتعليمهم الجامعي".
 -5دور األنشطة الالصفية في تدويل الجامعات:
لقد اعتبر "جرايسون" ( )Grayson, 2004األنشطة الالصفية بمثابة أحد المرتكزات الرئيسية
التي تقوم عليها خبرات التعلم الدولية للطالب من منظور التدويل .وغالباً ما تتضمن هذه األنشطة

الالصفية المرتبطة بتدويل الجامعات خبرات وأنشطة غير رسمية من مبيل ما يلي:
 األنشطة ،واالحتفاالت ،والفعاليات ،والمسابقات الدولية.
 الفرر المتاحة أمام العمل الدولي التطوعي.

 تخصير أسابيع للتعريف بالجامعات الدولية الكبرى ،وتبادل الخبرات.
 تنمية الميول والتوجهات الدولية للطالب.

 عقد المؤتمرات الدولية التي تستضيفها نوادي ،وروابط ،واتحادات الطالب.
 تنظيم المؤتمرات ،والمهرجانات الدولية.

 المسابقات الرياضية ،وغيرها من األنشطة الثقافية والفنية األخرى ذات الطابع الدولي .لدعم
نجان تدويل أنشطة التعليم والبحث العلمي بالجامعات في إطار دراسة حالتها الكيفية المتعمقة

التي تناولت تجربة وجهود جامعة مينيسوتا األمريكية في مجال التدويل .ويحدد هذا النموذج ستة
عوامل رئيسية يجب أخذها في االعتبار عند االرتقاء بجهود تدويل أنشطة التعليم والبحث العلمي

بالجامعات ،وهي:

 .1القيادة الجامعية.

 .2مشاركة أعضاء هيئة التدريس في األنشطة الدولية.
 .3تدويل المناهج والمقررات الدراسية.

 .4تدويل الفرر األكاديمية المتاحة أمام الطالب ،وما يقدم لهم من أنشطة ال صفية.

 .5مشاركة الباحثين والطالب األجانب في كافة األنشطة والفعاليات اليومية داخل الحرم الجامعي.
 .1توافر وحدات وأنشطة ال صفية ذات صبغة دولية(.الحلو)3 :2515 ،
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الجامعات واالنتاج المعرفي :
اذا كااان المجتمااع منوطااا لمساائولية البحاات العلمااي لكافااة مؤسساااته فااعن لجامعااة بمااا تملكااه ماان
ك اوادر بش ارية وعقليااة تقااع عليهااا المساائولية الكباارى فااي انتاااج المعرفااة وتطورهااا ماان خااالل االنشااطة

والبحثيااة المختلفااة التااي يقااوم بهااا أعضاااء هيئااة التاادريس ،والتااي هااي جاازئ ماان أهااداف لجامعااة ،تلااك

االنشطة أو اشنتاجية لها أهمية اساسية لتقدم العمل العلمي والمعرفي) Hofer, 2001 :13( .

ولقد زادت أهمية البحث العلمي فاي عصار االنفجاار المعرفاي والتقادم التكنولاوجي ،األمار الادى

استدعى تكاليف جهود العلماء لمواكبة هدا التقدم للنهوض بالمجتمع .مما أدى الى اهتماام عضاو هيئاة
التادريس بزيااادة وتحسااين اشنتاااج المعرفاي والعلمااي ،العتبااارات عاادة أهمهاا (:ذاتيااة تطويريااة ،مجتمعيااة،
تنظيميااة) لهاادا فااعن تقاادم إنتاجيااة الجامعااات يتومااف علااى أعضاااء هيئااة التاادريس ،ودورهاام فااي تحقيااق

الجامعة ألهدافها .وعلى صعيد المجتمع الفلسطيني فان المتتبع لوامع البحث العلمي واشنتاج المعرفاي
فا ااي فلسا ااطين يجا ااد ان ييسا اار بشا ااكل غيا اار ما اانظم ال يتبا ااع خطا ااة تنمويا ااة لتلبيا ااة احتياجا ااات المجتما ااع
واالستراتيجية بحثية وطنية ،وأيضا يتركز على األبحاث الفردياة ولايس الجماعياة ويعتماد علاى المزاجياة

أحيانااا فااي اختبااار موضااوع البحااث وهاادا مااا أكدتااه بعااض الد ارسااات ،مثاال د ارسااة (األسااتاذ والحجااار،

 ،)24 :2555ود ارسااة (العاااجز وعساااف )2013 ،ود ارسااة (عساااف وحماااد )2011 ،حيااث أشااارت الااى
ان ااه ال توج ااد خريط ااة تنموي ااة للبح ااث واشنت اااج العلم ااي ف ااي الجامع ااات الفلس ااطينية .كم ااا اش ااارت بع ااض

الد ارس ااات العلمي ااة ف ااي نتاجه ااا ال ااى ض ااعف التنس اايق والتكام اال ب ااين الجامع ااات الفلس ااطينية والجامع ااات

األخاارى ،وضااعف االتصاااالت بااين الجامعااات وم اركااز األبحاااث المختلفااة المحليااة منهااا والعالميااة متاال
دراسة )العاجز ونشوان )148:2005 ،ودراسة (عساف.)2011 ،
وتجدر االشارة إلى أن الجامعات في العالم تعددت أهادافها وتنوعات أدوارهاا ووظائفهاا اساتجابة

للتغيرات البيئياة ومياادة الحركاة التنمياة فاي المجتمعاات وهنااك شابه اجمااع علاى أن الوظاائف األساساية
للجامعة المعاصرة تندرج تحت ثالث عناوين رئيسية هي :

 .1التعليم االكاديمي المميز ( اعداد القوى البشرية)
 .2البحث العلمي .

 .3خدمة المجتمع .
حي اث أن المؤسسااات الجامعيااة الفلسااطينية رغاام حااداثتها تعماال علااى اسااتيعاب الاادور الشاامولي
للجامعة حيث تبدي اهتمامها بالتعليم والبحث العلمي سواء بسواء كماا أنهاا تحااول الاربط باين متطلباات

المجتمااع وأنشااطته العلميااة شنشاااء أجيااال فلسااطينية واعيااة تاادرك مسااؤوليتها فااي عمليااة التحاارر الااوطني
عبر الثقافة والعلم والسلوك.
4.

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 بوالً /ال لا

يت تناو ت النتاج

 ثان اً /ال لا

يت تناو ت تاويل بحث ع مي.

 ثا ثاً /تعق ب ع ى ال لا

سا ق .

عم .

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
لقد تناول هذا المبحث مجموعة من الدراسات التي تحدثت عن اشنتاجية العلمية وعالمتها
بأعضاء هيئة التدريس ومن خالل االطالع علي العديد من الدراسات والبحوث والمجالت التربوية

،وجدت الباحثة العديد من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة .ومد اختاره الباحثة

بعض الدراسات التي اهتمت بموضوع اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس وتدويل البحث العلمي،
وعملت على ترتيب هذه الدراسات إلى محاور من الحديث إلى القديم .

أوال :الدراسات التي تناولت االنتاجية العلمية:
 -2دراسة الدسوقي ( )1023بعنوان :درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية
بالجامعات الفلسطينية بغزة وعالقتها باإلنتاج المعرفي ألعضاء هيئة التدريس.

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية وعالمتها
باشنتاج المعرفي ألعضاء هيئة التدريس واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي ،وباستخدام أداة االستبانة

المكونة من ( )52فقرة لمعايير المنظمة المتعلمة و( )25فقرة لإلنتاج المعرفي على عينة تكونت من
( )152عضواً من كليات التربية ،وتوصلت النتائج إلى:

 أن درجة التقدير الكلية لمعايير المنظمة المتعلمة بلغت  ،%.274وأنه ال توجد فروق ذاتداللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة تعزى
لمتغير الجنس والتخصر العلمي ،بينما توجد فروق تعزى لتغير الجامعة لصالح الجامعة

اشسالمية.

 أن وامع اشنتاج المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس بلغ ( )%.177ووامع توافر مقوماتاشنتاج المعرفي بوزن نسبي .%1971

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد العينة لوامع اشنتاج المعرفي تعزى لمتغير الرتبة وذلك لصالح رتبة أستاذ وال توجد

فروق تبعاً لبامي المتغيرات.

وأوصت الدراسة بتأسيس مركز بحوث يشرف عليه نخبة من المتخصصين ممن تمكنهم

مدراتهم البحثية على االبتكار.
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 -1دراسة أوكيكى  )1021( okikiبعنوان :اإلنتاجية البحثية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات

النيجيرية الفدرالية
Research productivity of teaching faulty members in Nigerian Federal
Universities .
هدفت على التعرف إلى مستوى اشنتاجية البحثية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات

النيجيرية الفدرالية ودراسة الخصائر االجتماعية والديموغرافية مثل (أعلى مؤهل علمي ،الخبرة)
ألعضاء هيئة التدريس وتحديد المتطلبات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس لزيادة إنتاجهم المعرفي

وأنشطتهم البحثية .واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي وتألف مجتمع الدراسة من أعضاء
هيئة التدريس العاملين في جميع الجامعات االتحادية في نيجيريا والذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية

بلغت نسبتهم  %15من المجتمع األصلي واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 اشنتاجية البحثية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات النيجرية الفدرالية عالية في المنشورات
الدورية والتقارير الفنية وأوراق المؤتمرات وأوراق العمل.

 موارد المعلومات متاحة بسهولة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات النيجرية الفدرالية.
 العوائق التي تحول دون إنتاجية البحوث ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفدرالية منخفضة.
 -4دراســـة الفليـــت وعطـــوان ( )1022بعنـــوان :درجـــة تـــوافر متطلبـــات البحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــات
الفلسطينية وعالقاتها بدوره الوظيفي في إنتاج المعرفة .
هاادفت إلااى تحديااد درجااة ت اوافر متطلبااات البحااث العلمااي فااي الجامعااات الفلسااطينية فااي غ ازة،

وبيان عالمتها بدوره الوظيفي في إنتاج المعرفة ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وتكونت عينية

الدراسة من  19أستاذا جامعيا تم اختيارهم من بين إفراد مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية ،كما اعتمادت
الدراسة على استخدام استبانة كأداة للدراسة.
ومد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 الدرجة العامة لتوافر متطلبات البحث العلمي متوسطة بنسبة ( ،)%11794وحصالت ثاالث محااور
على درجة توافر متوسطة حيث جاء المحور المرتبط بالعنصر البشري بالترتيب األول ويليه محور

اشمكانااات الماديااة ثاام المناااخ األكاااديمي فااي حيااث حصاالت المتطلبااات المتعلقااة بااالمجتمع المحلااي
على درجة توافر مليلة وجاءت في الترتيب األخير.
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 ال توجاد فااروق دالاة إحصااائيا فااي تقاديرات أفاراد العينااة لدرجاة تاوافر متطلبااات البحاث العلمااي تعاازى
لمتغير الجامعة.

 توجاد عالمااة ارتباطيااه دالااة إحصااائيا بااين درجاة تاوافر متطلبااات البحااث العلمااي وبااين دوره الااوظيفي
في إنتاج المعرفة.

 -4دراسة الحايس(  )1020بعنوان :محددات إنتاج المعرفة واكتسابها لدى طالبات الدراسات العليا
بجامعة السلطان قابوس – الواقع والتحديات.

هدفت الى رصد محددات إنتاج المعرفة العلمية وتحدياتها لدى طالبات الد ارساات العلياا ،وماد
اعتمد البحث على المنهج العلمي الوصفي التحليلي ،معتمدا على طريقة المسح االجتمااعي ،مساتخدما
أداة مياااس مقنن ااة  -ماان إع ااداد الباحااث -لقي اااس وتشااخير أبع اااد الظاااهرة ،طبق اات علااى عين ااة ممثل ااة
لمجتمع البحث ،موامها  151مفردة ،سحبت بالطريقة العشوائية الطبقية.

وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية :
 تنوع مصادر اكتساب المعرفة لدى طالبات الدراسات العليا ،واستمرار اعتمادهم على المصادر
التقليدية ،مع بروز دور شبكة اشنترنت كمصدر حديث للحصول على المعلومات.

 ارتفاع مستوى بيئة إنتاج المعرفة واكتسابها ،رغم ظهور عدد من التحديات منها فقدان
الطالبات لمهارات اللغة األجنبية وصعوبة الحصول على المصادر االلكترونية ،والتحديات

المرتبطة باألعباء األسرية ،وضعف حالة المناخ االجتماعي المحيط بعملية إنتاج المعرفة،
عالوة على ،عدم كفاية الومت المخصر لهن نتيجة عدم التفرغ ،وصعوبة االلتقاء بالمشرف،
وملة المراجع المتخصصة.

 كشف التحليالت اشحصائية عن فروق دالة إحصائيا بين كل من الحالة االجتماعية ،ونمط
الكلية ،ومستوى التفرغ ،والفصل الدراسي للباحثات .ومد انتهى البحث إلى مجموعة من
التوصيات لتفعيل عملية إنتاج المعرفة واكتسابها لدى طالبات الدراسات العليا.

 -3دراسة النيرب (  )1020بعنوان  :تصور مقتر لتطوير اإلنتاجية األكاديمية التربوية في
الجامعات الفلسطينية

هدفت إلي وضع تصور مقترن لتطوير اشنتاجية األكاديمياة التربوياة فاي الجامعاات الفلساطينية
في ضوء خطط التنمية ،ومد اتبع الباحث المنهج الوصافي التحليلاي ،وتوصالت الد ارساة إلاى أن مساتوى
اشنتاجية التربوية بالجامعات الفلسطينية متوسطا ،ومدمت الدراسة عدة مقترحات تتمثل في:
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 ضرورة مواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا التربوية وصياغة خطط التنمية بما يتناسب مع هذه
التكنولوجيا.

 زيادة التعاون والتنسيق بين الجامعات ومواصلة الدعم المالي الحكومي لمؤسسات التعليم
العالي ،بما يتناسب واحتياجات المجتمع.

 ضرورة وجود خطة إستراتيجية لبرامج الدراسات العليا مرتبطة باحتياجات المجتمع.
 مشاركة الجامعات الفلسطينية والمؤسسات المجتمعية في وضع خريطة بحثية تربوية مرتبطة
بأولويات البحث التربوي وتنسجم مع خطط التنمية.

 -5دراسة الكبيسي والراوي(  ) 1020بعنوان :اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة
األنبار من البحوث العلمية ومعوقاته لتخصصات اإلنسانية:

هاادفت للتعاارف الااى مقاادار اشنتاااج العلمااي لعضااو هيئااة التاادريس خااالل الساانوات الماضااية فااي

جامعااة االنبااار – الع اراق – والكشااف عاان المعومااات التااي ت اواجههم فااي اشعااداد ،واتبعاات الد ارسااة فااي
الماانهج الوصاافي كونااه األنسااب لهااذا لنااوع ماان الد ارسااات ،وتكااون مجتمااع المعرفااة ماان جميااع مدرسااي
جامعا ا ااة األنبا ا ااار ما ا اان حملا ا ااة شا ا ااهادات الا ا اادكتوراه ولقا ا ااب أسا ا ااتاذ أو أسا ا ااتاذ مشا ا ااارك مسا ا اااعد والبا ا ااالغ

عددهم(،)352واستخدم الباحثان في الدراسة االستبانة كأداة بحثية.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 نسبة اشنتاج العلمي لمدرسي التخصصات اشنسانية متدني جدا.

 توجد معومات تحول دون إجراء البحوث وحضور المؤتمرات أهمها :محدودية الدعم الالزم لحضور
المؤتمرات اشمليمياة والعالمياة ،عادم وجاود مكساب ماادي مان التغطياة العلمياة للمدرساين ،صاعوبات

إجراءات النشر في المجاالت المحكمة.
وأوصت الدراسة بتوظيف اشنتاج العلمي في خدمة المجتمع ،والقيام بالبحوث والماؤتمرات التاي
تسااهم فااي ترميااة المجتمااع وحاال مشااكالته هااذا باشضااافة إلااى االستشااارات العلميااة التااي تقاادمها الجامعااة

لمؤسسات المجتمع.

 -6دراسة حلس ( ) 1004بعنوان :مستوى تمويل البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية ودوره
في جودة اطنتاج العلمي .

ها اادفت للتعا اارف إلا ااى مسا ااتوى تمويا اال البحا ااث العلما ااي فا ااي الجامعا ااات الفلسا ااطينية وما ااا تؤكا ااده
اشحصاااءات ماان تأكيااد ضااعف تموياال الااالزم للبحااث العلمااي فااي مختلااف مطاعااات التنميااة وانعكاساااته
على جودة ونوعياة اشنتااج ،ولحاجاة تمويال البحاث العلماي ونوعياة فاي الجامعاات فقاد اعتمادت الد ارساة
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المنهج الوصفي التحليلي ،والمقابلاة الفردياة كاأداة ماع مسائول عماادات البحاث العلماي والشائون اشدارياة
والمالية لعينية من ثالث جامعات فلسطينية (اشسالمية -األزهر -األمصى).

وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية :

 تدني مستوى تمويل البحث العلمي فلي الجامعات.
 دور القطاع الحكومي والخار في تمويل البحث العلمي متدنيا مما ينعكس على جودة اشنتاج.
 حجم التمويل للمؤتمرات واأليام الدراسية في الجامعات الفلسطينية متدن جدا مقارنة بعددها.

 بضرورة تفعيل مفهوم الجامعاة المنتجاة لتحويال البحاوث العلمياة مان أبحااث اساتهالكية إلاى أبحااث
ماان اجاال االسااتثمار وامترحاات الد ارسااة مجموعااة ماان الصاايغ التااي يمكاان أناات تحااد ماان أزمااة تموياال

البحث العلمي في الجامعات.

 العمل على رباط مساار األبحااث العلمياة فاي الجامعاات بمشاكالت ،واحتياجاات المجتماع مماا يعازز
من ارتباط بين البحث العلمي ومضايا المجتمع التنموية.

 -1دراســة راضــي( )1020بعن ـوان  :اإلنتاجيــة العلميــة والحاجــات اإلرشــادية لعض ـوات هيئــة التــدريس
بجامعة طيبة بالمدينة المنورة .

هدفت التعرف إلى اشنتاجية العلمية لعضوات هيئة التدريس في كليات جامعة طيبة وتحديد ما
إذا كانات هنااك فاروق فاي اشنتاجياة العلمياة تعازى إلاى متغيارات الجنساية ،التخصار ،والرتباة العلمياة،
وكذلك التعرف على الحاجات اشرشادية كما تدركها عضوات هيئة التدريس لزيادة إنتاجيتهن العلمية.

تكوناات عين ااة البحااث م اان ( )52ماان عضا اوات هيئ ااة التاادريس بكلي ااات جامعااة طيب ااة (التربي ااة،

العلوم ،علوم وهندسة الحاسبات ،العلوم الطبية ،الطب) بالمدينة المنورة.
وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية :

 اشنتاجيااة العلميااة لعض اوات هيئااة التاادريس منخفضااة فااي مجااال إنتاااج الكتااب العلمي اة وكااذلك
اشش ا اراف علا ااي رساااائل الماجساااتير والااادكتوراه بينما ااا تب اادو مقبول ااة فيماااا يتعلا ااق بعااادد البحا ااوث

المنشورة.

 وجود فروق دالة إحصائيا بين عضوات هيئة التدريس السعوديات وغير السعوديات في مجمال
اشنتاج العلمي وذلك في صالح عضوات هيئة التدريس غير السعوديات.

 وجاود فااروق دالااة إحصااائيا بااين عضاوات هيئااة التاادريس فااي تخصصااي العلااوم النظريااة والعلااوم
العمليااة فااي كاال ماان عاادد البحااوث المنشااورة ومجماال اشنتاااج العلمااي وذلااك فااي صااالح العلااوم

العملية.
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 ضرورة إعداد برامج لتدريب عضوات هيئة التدريس على مهارات البحث العلمي.

 ضرورة توفير الظروف المالئمة لتباادل الخبارات البحثياة والمهنياة ماع عضاوات هيئاة التادريس
في الرتب العلمية األعلى.

 ضاارورة إج اراء مزيااد ماان البحااوث التااي تتناااول مفهااوم اشنتاجيااة العلميااة فااي عالمتااه بمتغي ارات
أخاارى مااد يكااون لهااا تااأثيرات مهمااة علااى شخصااية عض اوات هيئااة التاادريس مثاال فعاليااة الااذات
وكفاءة التدريس والرضا عن العمل واشنهاك النفسي.
 – 8دراسة أدكنز وبد )1006( Adkins & Buddبعنوان اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة

التدريس بكليات المكتبات وعلم المعلومات بالوطيات المتحدة .

Scholarly productivity of U.S lis faculty.
هاادفت إلااى تحديااد إنتاجيااة أعضاااء هيئااة التاادريس ماان البحااوث واشنت ااج الفكااري فااي كليااات
المكتبااات وعلاام المعلومااات ،والتعاارف إلااى األف اراد والكليااات األكثاار إنتاجيااة ،وتعااد هااذه الد ارسااة الثالثااة
ضمن سلسة الدراسات التي تفحر أدوات القياس اشنتاجية التي تطبق على أعضاء هيئة التدريس في

برامج المكتبات وعلم المعلومات المجازة من جمعية المكتبات األمريكية ،واعتمدت الدراسة على كشااف

االستشااهاد المرجعيااة فااي مجاااالت العلااوم االجتماعيااة السااتقاء البيانااات عاان اشنتاااج الفكااري .وتغطااي

الدراسة الفترة الزمنية من ( )2554/1999وتم تحليل البيانات في ضوء إطارين الفردي والمؤسسي لكل
برناامج ،وتكونات عيناة الد ارسااة مان جمياع أعضااء هيئااة التادريس ،واساتخدمت أداة البياناات  ssciوهااي
أداة تعتمد نقل البيانات عن طريق االنترنت.

وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية:

 بعض المحفوظات والمكتبات الرممية ووسائل اشعالم وأدب األطفال هي أمل عرضة لالستخدام
وهي امل احتماال أنت تظهر في مائمة الباحثين.

 من الضروري إنتاج ونشر البحوث فهو يساعد على تأصيل األساس النظري والمعرفي.
 -4دراسة السماوي ( : ) 1005المناخ التنظيمي وعالقته باإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة
تدريس بجامعة تغر.

هدفت إلى التعرف إلى عالماة باين المنااخ التنظيماي الساائد فاي جامعاة تعاز واشنتاجياة العلمياة

لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،استخدم الباحاث المانهج الوصافي وتكاون مجتماع البحاث األصالي

ماان جميااع أعضاااء هيئااة التاادريس اليمنيااين ماان حملااة األلقاااب العلميااة (أسااتاذ – أسااتاذ مشااارك – أسااتاذ
مساعد) في جميع كليات جامعة تعز ،والبالغ عددهم ( )159عضو هيئة تدريس ،خالل العام الجامعي
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2554 – 2553م مااوزعين علااى ساابع كليااات هااي (التربيااة ،ا داب ،الحقااوق ،العلااوم اشداريااة ،العلااوم،

الطب ،الهندسة) ،تم استبعاد ( )9أعضاء هيئة تادريس مان مجتماع البحاث ،مانهم ( )4أعضااء معاارين
فااي الخااارج فااي مهمااات علميااة و( )5أعضاااء فااي حالااة تفاارغ علمااي ،وبااذلك أصاابح عاادد أفاراد المجتمااع
األصلي المتان للبحث هو ( )155عضو هيئة تدريس ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 تص ااور أعض اااء هيئ ااة الت اادريس للمن اااخ التنظيم ااي الس ااائد ف ااي جامع ااة تع ااز م ااد ج اااء بدرج ااة تحق ااق
منخفضة في جميع عناصر المناخ التنظيمي المشمولة بالدراسة .

 عاادم وجااود فااروق دالااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة (  )5755فااي تصااور هيئااة التاادريس للمناااخ
التنظيمي الساائد فاي جامعاة تعاز ،تعازى لمتغيارات ( الكلياة – الجانس -المركاز الاوظيفي – الدرجاة

العلمية – سنوات الخبرة ) .

 انخفاض مستوى متوسط اشنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز .
ومد أوصت الدراسة بما يلي :

 ضاارورة العم اال ماان مب اال إدارة الجامعااة عم ااادات الكليااات عل ااى تحسااين وتط ااوير المناااخ التنظيم ااي
السائد في كليات جامعة تعز في كافة جوانبه المختلفة التي أوضحها البحث .

 إنشاء شابكة للمعلوماات واالتصااالت العلمياة تاربط الجامعاة بغيرهاا مان الجامعاات والم اركاز البحثياة

األخرى وتزيادها بكال حاديث مان المعلوماات والبارامج واألبحااث والد ارساات العربياة واألجنبياة ،حتاى

تكون مرجعاً للباحثين .

 أن تقااوم إدارة الجامعااة بت ااوفير اشمكانيااات المادي ااة الالزمااة للبحااث العلم ااي ،وان تضااع إس ااتراتيجية
كفيلااة برفااع اشنتاجيااة العلميااة لاادى أعضاااء هيئااة التاادريس ،عاان طريااق التشااجيع المااادي والمعنااوي،
وفااتح الطري ااق أم ااامهم لإلب ااداع واالنج اااز العلم ااي ،وتحقيااق الطموح ااات ف ااي النم ااو والترم ااي والش ااهرة

العلمية .

-20دراسة الفيومي ( )1003بعنوان :تصور مقتر لتنمية اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة تدريس
بكليات التربية في مصر .

هاادفت إلااى رصااد وتحديااد عناصاار اشنتاجيااة العلميااة ألعضاااء هيئااة التاادريس بكليااات التربيااة

بالجامعات المصرية واهم مؤشراتها وطارق مياساها ،والتعارف إلاى العوامال الماؤثرة فاي اشنتاجياة العلمياة
ألعضاء هيئة التدريس بكلياات التربياة بمصار ،وتكونات عيناة الد ارساة مان ( )153عضاو هيئاة تادريس

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي ،كما استخدمت اشستبانة كأداة للدراسة .
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وتوصلت الدارسة إلى النتائج التالية :
 تدني اشنتاجية العلمية شفراد عينة الدراسة بكليات التربية .

 ارتفاع تكاليف النشر مما يؤدي إلى عزوف البعض منهم عن إجراء البحوث العلمية .
 ض ااعف مس ااتوى إع ااداد التجهيا ازات والتس ااهيالت الض اارورية م اان مص ااادر المعرف ااة ،وافتق ااار األمس ااام
للتجهيزات التكنولوجية الحديثة مما يؤدي الى إضاعة الجهد والومت والمال .

 غياب جهة علمية متخصصة تهتم برسم خرائط بحثية تكون مرتبطة بخطط التنمية المجتمعية .
 -22دراسة محمد ( )1004بعنوان  :العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس
بنقسام المكتبات بالجامعات المصرية .

هاادفت إلااى تحديااد العواماال التااي تااؤثر فااي اشنتاجيااة العلميااة ألعضاااء هيئااة التاادريس والعواماال

والظااروف الحاكمااة لإلنتاجيااة العلميااة  ،والتعاارف إلااي العواماال التااي تعيااق وتعرماال اشنتاجيااة العلميااة،
واعتمدت الدراسة على استخدام منهج القيااس الببلاوجرافي فاي إجاراءات التحلايالت اشحصاائية لبشاكال

المختلفااة لإلنتاااج العلمااي ألعضاااء هيئااة التاادريس ،وتكوناات عينااة الدارسااة ماان ( )41عضااو واسااتخدم

الباحث اشستبانة كأداة للدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 وجااود عالمااة ارتباطيااه إيجابيااة بااين اشنتاجيااة العلميااة ماان ناحيااة وبااين كاال ماان :العماار والجاانس
والدرج ااة العلمي ااة والخبا ارة األكاديمي ااة وفتا ارات اشع ااارة للعم اال بالخ ااارج واششا اراف العلم ااي عل ااى
األطروحات وتقلد المناصب اشدارية والحصول على الدورات والمنتج والمهمات العلمية بالخاارج

والتقدير العلمي.

 وجود عالمة بين اشنتاجية العلمية والمتغيرات المستقلة التالية :التخصر في المرحلة الجامعياة
األول ااى والجامع ااة الت ااي حص اال منه ااا األعض اااء عل ااى الماجس ااتير ،والجامع ااة الت ااي حص اال منه ااا
األعضاء على الادكتوراه ،والدولاة التاي حصال منهاا األعضااء علاى الادكتوراه ،والمادة المساتغرمة
بااين الدرجااة العلميااة األولااى والاادكتوراه ،وعاادد األعضاااء المنتميااين بالقساام األكاديميااة ،والمجااالس

واللجان.

 ضا اارورة وضا ااع خطا ااط طموحا ااة للبحا ااث العلما ااي فا ااي مجا ااال المكتبا ااات والمعلوما ااات المص ا ارية،
والتخطيط الجيد لسياسات بحثية محفزة.

 دعم الجهود البحثية الجماعية ،وتشجيع العمل بارون الفرياق ألهميتهاا فاي تقادم هاذا التخصار،
باعتبار أن البحوث الناتجة عن فرق البحث أفضل البحوث الفردية.

 االهتمام بحضور المؤتمرات والندوات العلمية في الداخل والخارج.
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 -21دراسة الكفافي ( )1000بعنوان :اإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر
والعوامل المؤثرة فيها .

هاادفت التعاارف إلااى العواماال المجتمعيااة واألكاديميااة والشخصااية المااؤثرة فااي اشنتاجيااة العلميااة

ألعضاء هيئة التدريس بجامعاة األزهار وتكونات عيناة الد ارساة مان ()151عضاو هيئاة تادريس ،واتبعات
الدراسة المنهج الوصفي لمعرفة العوامل المؤثرة في اشنتاجية العلمية ،بجانب المالحظة بالمشاركة بأداة

معاونة كما استخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 هناك عالمة بين العمر واشنتاجياة العلمياة ،حياث تازداد اشنتاجياة العليماة بزياادة العمار ثام تانخفض
بعد ذلك.

 هناااك عالمااة بااين نااوع الكليااة والتخصاار وبااين اشنتاجيااة العلميااة ،فالكليااات العمليااة أكثاار إنتاجااا
لببحاث من الكليات النظرية التي تعد أكثر إنتاجا للكت.

 هن اااك عالم ااة ب ااين العوام اال األكاديمي ااة( الع اابء ال ااوظيفي ،ع اادد س اااعات العم اال) وب ااين اشنتاجي ااة
العلمية.

 هناك عالمة بين االتصاالت العلمية وبين اشنتاجية العلمية ،فكلماا زادت اتصااالت العاالم (حضاور
ماااؤتمرات ،اشا ااتراك فا ااي الجمعيا ااات العلميا ااة ،اطا ااالع علا ااى ال اادوريات) زادت إنتاجي ا اة عضاااو هيئا ااة

التدريس.
-24دراسة الغامدي  )1001( Al- Gamdiبعنوان :العوامل المؤثرة في البحت واإلنتاجية العلمية
ألعضاء هيئة التدريس في تخصص المكتبات والمعلومات .

ه اادفت إل ااي اختب ااار أث اار ع اادة عوام اال عل ااي اشنتاجي ااة العلمي ااة ألعض اااء هيئ ااة الت اادريس ف ااي

المكتبا ااات والمعلوما ااات وتا ااتخلر ها ااذه العواما اال فيما ااا يلا ااي :العواما اال الفرديا ااة ( العما اار ،النا ااوع ،الحالا ااة
االجتماعية ،عدد األطفاال ،سانوات الخبارة األكاديمياة) ،العوامال المدعماة ( الدرجاة األكاديمياة ،التعااون

مااع الاازمالء ،والدولااة التااي تاام الحصااول منهااا علااي الاادكتوراه ،اشنتاجيااة المبك ارة ) العواماال التااي تحكاام
العمل بالقسم (العبء الدراسي ،دعم رئيس القسم) العوامل المؤسساية (الخبارة البحثياة ،التكاريم ،مصاادر
استقاء المعلومات) واتبعت الدراسة المنهج الوصفي كما استخدمت اشستبانة كأداة للدراسة.
وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
 أن العوامل التي لها أثر فاعل في اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بأمسام المكتبات
والمعلومات هي:
5.

 العوامل الفردية (النوع ،الحالة االجتماعية ،سنوات الخبرة األكاديمية).

 العوامل المدعمة (الدرجة األكاديمية ،والدولة التي حصل منها الدكتوراه).
 ظروف العمل بالقسم (العبء التدريسي).

 العوامل المؤسسية (مظاهر التكريم ،مصادر استقاء المعلومات).
 -23دراسة دانيال  )1000( Danielبعنوان :ارتباط إصدا ارت الجامعة باإلنتاجية
Correlates of facutly publication productivity.
ه اادفت إل ااي تحدي ااد اشنتاجي ااة المعرفي ااة والعلمي ااة للجامع ااات ف ااي عش اار دول ه ااي  :اس ااتراليا،

الب ارزيا اال ،شا اايلي ،ها ااونج كا ااونج ،إس ا ارائيل ،اليابا ااان ،كوريا ااا ،المكسا اايك ،الواليا ااات المتحا اادة ،وبريطانيا ااا.
واستخدمت الد ارساة المانهج المقاارن لعقاد المقارناات المختلفاة شنتاجياة الجامعاات فاي البلادان الماذكورة،

ومعرفااة العواماال التااي تااؤدي إلااي زيااادة اشنتاااج العلمااي لهااذه الجامعااات ،كمااا اسااتخدمت االسااتبانة كااأداة

لجمع البيانات .

وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
 أن هناك اختالف بين الجامعات من حيث اشنتاج المعرفي و العلمي ويرجع ذلك إلي أن
هناك تحديات مختلفة تواجه كل جامعة ،وتختلف هذه التحديات من جامعة إلي أخري .

 من أهم التحديات التي تواجه الجامعات االستثمارات الغير مؤهلة التي أسست لتقديم نماذج
لإلنتاجية البحثية ،و بالتالي ال بد من إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس لتحسين النتاج

العلمي والمعرفي الذي من شأنه أن يزيد من ارتفاع إنتاجية الجامعة .

 -25دراسة بيري و أخرون  )1000( Perry & otherبعنوان :تحليل طولى إلدارة ونمط المعهد
في اإلنتاجية البحثية ألعضاء التدريس المعينين حديثا

A longitudinal analysis of perceived control and type of institution in the
research productivity of newly hired faculty.
هدفت إلى تحديد اشنتاجية البحثية لجامعة نيولي هيرد ،والتعرف علي أهم العوامل التي تاؤثر

علااي اشنتاجيااة البحثيااة ألعضاااء هيئااة التاادريس و التعاارف إلااي فضاال الخب ارات الالزمااة ألعضاااء هيئااة
التاادريس المعينااين حااديثا للتكيااف مااع البيئااة الجامعيااة و زيااادة اشنتاجيااة البحثيااة ،ومعرفااة إذا مااا كااان
العمر أو الجنس و نوع المؤسسة مرتبط باشنتاجية البحثية  .وأجريت الدراسة علي خمسة معاهد للتعليم

العالي تابعة لجامعة نيولي هيرد ،وتكونت عينة الدراسة من جميع أعضاء هيئاة التادريس فاي الجامعاة،
واعتمدت الدراسة لمعرفة العوامل التي تؤثر علي اشنتاجية العلمية علي الدراسة الطولية.
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وقد توصلت الدراسة الى نتائج التالية:
 إن البيئة المحيطة من أهم العوامل التي تؤثر علي اشنتاجية البحثية ألعضاء هيئة لتدريس.
 إن عمر عضو هيئة التدريس يؤثر علي أدائه البحثي .

 ال يوجد أي تأثير لعامل النوع علي األداء البحثي لعضو هيئة التدريس .
 -26دراسة بايمرت وردور )1000( Baumert &Roederبعنوان :بيئة المؤسسات التعليمية
وعالقتها باإلنتاجية المعرفية في الجامعات األلمانية

Institutional from factors and productivity of knowledge in German
University.
هدفت الدراسة التعرف إلى واماع اشنتاجياة المعرفياة ألعضااء هيئاة التادريس بكلياات التربياة فاي
جامعة ألمانيا الغربية ومعرفاة الظاروف المحيطاة بعضاو هيئاة التادريس ،والتاي تاؤثر علاى أدائاه المهناي

وميامااه باألبحاااث العلميااة ،وكااذلك معرفااة اشنتاااج المعرفااي ماان حيااث المؤلفااات والمنشااورات واألبحاااث

المنشااورة فااي المجااالت التربويااة ألعضاااء هيئااة التاادريس الاادين يشااغلون منصااب عمااداء الكليااات ودلااك

بهدف تقويم انتاجية الجامعة  ،واتبعت الد ارساة المانهج الوصافي  ،واساتخدمت االساتبانة كاأداة للد ارساة،
وتكونت عينة الدراسة من اعضاء هيئة التدريس بكلياات التربياة فاي جامعاة المانياا و الادين بلاغ عاددهم

( )13.عضو .ل عددهم  13.عضو ،ومد توصلت الدراسة الي النتائج التالية:

 -1أن هناك تباين بين المنشورات والمؤلفات وعدد تكرارها في المجالت التربوية الختالف متغير
المنصب اشداري .

 -2تؤثر الظروف المحيطة بعضو هيئة التدريس على إنتاجه المعرفي وأدائه المهني.

ثانيا /الدراسات التي تناولت تدويل البحث العلمي:
-2دراسة تربين وآخرون ) 1001(Turpin and Otherبعنوان :تدويل التعليم العالي :اتاره على
استراليا وعمالء التعليم بها

ه اادفت التع اارف إل ااى عق ااد مقارن ااة ب ااين مؤسس ااات العل اايم الع ااالي االس ااترالية والت ااي تف ااتح أبوابه ااا

للطااالب األجانااب الوافاادين إليه ااا ،وتفتاارض أن عمليااة العولم ااة تسااهم فااي تحقي ااق تقاادم تربااوي تعليم ااي
وامتصادي غير متوازن ،ما مد يعصف بالنظم التربوية في الدول األكثر فق ار ،ومد اتبع الباحثون المنهج

الوصفي.
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وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 التدويل يعد نجاحا وعامال مسهما في العولمة.

 الجامعات في استراليا تجاوبت مع تحديات العولمة ،وأنها تنتهج نهجاً تسويقيا للتعليم
الجامعي.

 تسعى إلى مالحقة األسواق الدولية في جذب المزيد من الطالب األجانب إليها.
 -1دراسة محمود ( )1005بعنوان :اطتجاه نحو التعليم العالي :العوامل والمالمح والمتطلبات
هادفت إلااى تحلياال مفهاوم تاادويل التعلاايم العاالي والتعاارف إلااى العوامال والمبااررات التااي اسااتدعت
التدويل للتعليم العالي وتحليل أهم مالماح تادويل التعلايم والتاي تمثلات فاي ( :التعااون األكااديمي الادولي

فاي مجااال البحااث العلمااي ،والحاراك األكاااديمي الاادولي فاي مجااال التعلاايم العااالي ،تطااوير بارامج وأنشااطة
التعليم العالي ذات طابع دولي) ،ومد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 وجود اتجاه موي ومتنام لتدويل التعليم العالي يعتمد على التخطيط لنظم المؤسسات وادارتها،
والتدريب والتدريس والبحث

 أكدت الدراسة على عدة متطلبات للتعامل مع ما تثيره حركة تدويل التعليم العالي من مضايا
وتحديات ،أهمها( :تعزيز ادوار التعليم في تدعيم الكفاية الدولية للمواطنين عن طريق المساهمة
في تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة في عالم يتحرك نحو عولمة السوق.
-4دراسة رودزري

 (2003) Rudzriبعنوان تطبيق نمودج اطدارة اطستراتيجية علي تدويل

مؤسسات التعليم العالي

هاادفت الد ارسااة إلااى تطبيااق نمااوذج اشدارة اشسااتراتيجية فااي تاادويل مؤسسااات التعلاايم الجااامعي،

وذلااك ماان خااالل ثااالث م ارحاال( :التحلياال االسااتراتيجي ،االختيااار االسااتراتيجي ،والتنفيااذ االسااتراتيجي)
وذلك بوصفها أداة تحليلية مفيدة في فهم عملية تطبيق تدويل التعليم داخال مؤسساات التعلايم الجاامعي،
واستخدم الباحث المنهج الوصفي.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 البد لمؤسسات التعليم الجامعي من التكيف مع بيئتها المحيطة داخليا وخارجيا ،في ظل عالم
سريع ودائم التغيير لتجنب الركود واالنحدار.

 ضرورة االهتمام بتكنولوجيا المعلومات المتزايدة في التدريس والتعليم


الدعم المالي ألعضاء هيئة التدريس مع التركيز على أهمية تعلم اللغات األجنبية.
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 أهمية إدراك حراك الطالب على أنه حراك فكري للغالبية وليس حراكا مادياً ألملية) ومن أهم
عوامل نجان التدويل الجامعي:

 الدعم الفعال واشيجابي من مبل اشدارة العليا لعملية التدويل ،وخاصة ألعضاء هيئةالتدريس.

 المستوى الجيد والسمعة الطيبة للمؤسسات المشاركة في عملية التدويل. توافر الخبرة بالتدريس في المؤسسات الخارجية. -3دراسة ستانيالف  )1000( Stanislavبعنوان :مضامين التدويل في الجامعات
هاادفت التعاارف إلااى االتجاهااات العامااة لتاادويل التعلاايم الجااامعي بعااد أن تحااددت مشااكلتها فااي
التعرف إلى بعض مجاالت تدويل التعليم الجامعي فقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي .
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 تعدد مجاالت تدويل التعليم الجامعي لتشمل:
 -تفعيل العالمات الثنائية (التوأمة).

 التعاون في مجال المناهج والبحث العلمي واضفاء البعد الدولي عليها.-

تأسيس مشاريع للبحث العلمي المشترك.

-

إمامة مشروعات للنشر المشترك.

-

تطوير شبكات المعلومات بين الجامعات.

الت بادل الطالبي في برامج الدراسة في الخارج والذي يعود بالنفع على كل من الطالب
والمجتمع وعلي سبيل المثال ( :يتيح فرر تعليم غير موجودة في البلد االم ،ويعطي الفرصة

للطلبة لتنمية مهاراتهم اللغوية ،التعرف إلى أساليب الشعوب وعاداتها وثقافتها األخرى ما يعزز
التفاهم والتعاون الدولي ،ينقل التكنولوجيا من الدول األكثر تقدما إلى الدول األمل تقدماً).

ثالثا :التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أنه ال توجد دراسة مد جمعت بين متغياري الدارساة
الحالية ،فقد تنوعت بيئة الدراسات التي تناولت موضوع اشنتاجية العلمية مثل د ارساة (النيارب)2512 :
(الفلي اات وعطا اوان ( )2511 :الكبيس ااي والا اراوي  ( )2515 :أدكن ااز وب ااود )2551 :نق ااال ع اان ( ارض ااي:
 ،)2557وجميعها أجماع علاى أهميتهاا ،وركاز بعضاها علاى العوامال الماؤثرة فيهاا ،والسابل الداعماة إلاى

االرتقاء بها مثل دراسة (الكفافي ( ،)2555:الغامدي)2552 :
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أوجه اطتفاق:
 اتفقت الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي ،مثل دراسة ( راضي( )2554 :النيرب:
 ( )2515الحايس )2515 :واألداة المستخدمة وهي اشستبانة ،وفي استخدام البرنامج اشحصائي

المستخدم في تحليل نتائج الدراسات فقد تم استخدام برنامج الرزم اشحصائية  SPSSفي معظم

الدراسات.

أوجه اطختالف:
 اختلفت الدراسة مع جميع الدراسات التي تناولت تدويل التعليم العالي ،حيث إنها اتبعت المنهج
الوصفي دون تحليل البيانات أو استخدام أدوات ،ولكن استخدام مداخل إدارية مثل دراسة

(،(Rudzri1004

أوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة:
 إعداد اشطار النظري للدراسة وفي اختيار أداة الدراسة المناسبة.
 اختيار المنهج المناسب للدراسة ،واستخدام األساليب اشحصائية المالئمة.
 تدعيم نتائج الدراسة بالدراسات السابقة.
 االستفادة من مراجع الدراسات السابقة.
ما تميزت به الدراسة الحالية:
 تتميز بشمولها لمتغيرين (اشنتاجية العلمية  -التدويل) كما أنها طبقت هذه الدراسة في بيئة
مغايرة لبيئات الدراسات السابقة وهي جامعات محافظة غزة .
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 بوالً :منهج ال ل .
 ثان اً :جمتمع ال ل .
 ثا ثاً :ع ن

ال ل .

 ل عاً :باو

ال ل .

 خامساً :إج ء

تطب ق باو

 لاالاً :ملعاجلا

إلحصائ

ال ل .
ملستخام يف ال ل .

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ،واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها ،وكذلك أداة الدراسة

المستخدمة ،كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي مامت بها الباحثة في تطبيق أدوات الدراسة،
وطرق إعدادها ،وصدمها وثباتها ،وأخي اًر المعالجات اشحصائية التي تم االعتماد عليها في تحليل

الدراسة.

أوالا :منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي :وهو المنهج الذي يصمم لتحديد ووصف

الحقائق المتعلقة بالمومف الراهن ،بمسحها ووصفها وصفا تفسي اًر بداللة الحقائق المتوفرة (عبيد،

.)17 :2553

ثانيا ا :المجتمع األصلي للدراسة:
جميع أعضاء الهيئة التدريسية

العاملين في الجامعات الفلسطينية (األزهر–اشسالمية–

األمصى) والبالغ عددهم (( ،)1515اشحصاء السنوي للتعليم العام والتعليم الجامعي)3. :2514 ،
جدول رقم ()2
عدد أعضاء هيئة التدريس
جامعة

عدد األعضاء

األزهر

245

اشسالمية

37.

األمصى

373

المجموع

1515

ثالثا ا :عينة الدراسة:
 -2العينة اطستطالعية للدراسة:
اشتملت عينة الدراسة االستطالعية على ( )35عضو من أعضاء هيئة التدريس بجامعة
األزهر والجامعة اشسالمية وجامعة األمصى في الفصل الدراسي األول من العام (،)2511-2515
وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية بهدف تقنين أداتي الدراسة من خالل الصدق والثبات بالطرق

المناسبة ،والتأكد من صالحيتها للتطبيق على العينة الفعلية ،وتم استبعاد هذه العينة االستطالعية من
العينة الفعلية للدراسة.
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 -1العينة الفعلية للدراسة:
اشتملت عينة الدراسة الميدانية على ( )141عضواً من أعضااء هيئاة التادريس بجامعاة األزهار

والجامعة اشسالمية وجامعة األمصاى ،للفصال الد ارساي األول مان العاام ( ،)2511-2515وذلاك بواماع

 %14من المجتمع األصلي.

تحليل خصائص عينة الدراسة:
الجداول التالية تبين خصائر عينة الدراسة كالتالي:

أ -توزيع العينة حسب الجنس:

جدول رقم ()1
توزيع أفراد العينة حسب الجنس
المتغير
الجنس

مستويات

عدد

النسبة

المتغير

األعضاء

المئوية

ذكر

225

%18.1

أنثى

42

%12.1

236

%200

المجموع

يتضح من الجدول أعاله بأنه كانت عينة الد ارساة موزعاة حساب الجانس بنسابة ( )%.772مان

الذكور بوامع ( )115عضو وبنسبة ( )%2172من اشناث بوامع ( )31عضو.
ب -توزيع العينة حسب الرتبة العلمية:
جدول رقم ()4
توزيع أفراد العينة حسب الرتبة العلمية
المتغير

مستويات المتغير

عدد

األعضاء

المئوية

أستاذ مشارك فنعلى

44

%64.1

أستاذ مساعد فندنى

54

%46.4

236

%200

المجموع

15

النسبة

يتضح من الجدول أعاله بأن كانت عينة الدراسة موزعة حسب الرتبة العلمية بنسبة ()%137.

برتبة أستاذ مشارك فأعلي بوامع ( )93عضو وبنسبة ( )% 3173برتبة أستاذ مساعد فأدني) بوامع
( )31عضو.

ج -توزيع العينة حسب الجامعة
جدول رقم ()3
توزيع أفراد العينة حسب الجامعة
المتغير

مستويات

عدد

األعضاء

المئوية

الجامعة

األزهر

50

%43.1

اإلسالمية

36

%42.5

األقصى

50

%43.1

236

%200

المتغير

المجموع

النسبة

يتضح من الجدول أعاله بأن عينة الدراسة موزعة حسب الجامعة بنسبة ( )%3472من جامعة
األزهر بوامع ( )55عضو وبنسبة ( )%3175من الجامعة اشسالمية بوامع  41عضو وبنسبة (3472

 )%من جامعة األمصى بوامع  55عضو في هيئة التدريس.
د -توزيع العينة حسب الكلية

جدول رقم ()5
توزيع أفراد العينة حسب الكلية
المتغير

مستويات

عدد

األعضاء

المئوية

الكلية

إنسانية

42

%61.4

علمية

55

%41.1

236

%200

المتغير

المجموع

النسبة

يتضح من الجدول أعاله بأن عينة الد ارساة موزعاة حساب الكلياة بنسابة ( )%1273مان الكلياات

اشنس ااانية بوام ااع ( )91عض ااو وبنس اابة ( )% 3.7.م اان الكلي ااات العلمي ااة بوام ااع  55عض ااو ف ااي هيئ ااة
التدريس.
11

رابعا ا :أداة الدراسة:

ألجل تحقيق أغراض الدراسة مامت الباحثة باالطالع على األدبيات التربوية والدراسات السابقة

المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع عينة من أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات ،ثم مامت الباحثة

ببناااء أداة الد ارسااة بصااورتها األوليااة ،ومااد شااملت مجاااالت اشنتاجيااة ( )35فق ارة بينمااا مجاااالت جهااود

الجامعااة فااي تاادويل البح ااث العلمااي ( )33فق ارة بينم ااا كاناات االسااتبانتين ف ااي صااورتهما النهائيااة بلغ اات
مجااالت اشنتاجياة العلمياة ( )21فقارة موزعاة علااى الواماع ( )9فقاارت بينماا العوامال الماؤثرة ( )12فقارة،
وبالنسبة لجهاود الجامعاات فاي تادويل البحاث العلماي فقاد وزعات ( )15فقارات لمجاال المعرفاة وانتاجهاا،

و( )13فقرة تشجيع البحث العلمي و( )15فقرات للتسويق كما هو موضح في ملحق رمم (.)1
خطوات بناء اطستبانة:
 .1االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.

 .2استطالع رأي بعض الخبراء عن طريق المقابلة الشخصية ذات الطابع الغير الرسمي.
 .3تحديد المجاالت الرئيسة للدراسة.

 .4صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
 .5تم عرض القائمة على أساتذتي المشرفين ،ومن ثم تم تصميم صورة أولية لالستبانتين.

 .1تم عرض االستبانة على ( )13محكماً مختصاً من ذوي خبرة في كل من جامعة األزهر والجامعة
اشسالمية وجامعة األمصى.

 ..تم تعديل االستبانة ووضعها في صورتها النهائية ،حيث تم التعديل على بعض الفقرات وحذف
واضافة فقرات أخرى كما يتضح في ملحق رمم (.)3

 .7تم الحصول على خطاب توصية بتسهيل مهمة الباحثة.

 .9تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة المكونة من ( )141عضواً من أعضاء هيئة التدريس
بجامعة األزهر والجامعة اشسالمية وجامعة األمصى.

خامسا ا :إجراءات تطبيق الدراسة:

 -1صدق االستبانة وثباتها
أوطا :صدق اطستبانة

ومد تأكدت الباحثة من صدق االستبانة بالطرق التالية:
أ -صدق المحكمين:
اس ااتخدمت الباحثــــة فا ااي ه ااذه الد ارسا ااة صااادق المحكم ااين ،حي ااث ت اام عا اارض االساااتبانتان فاااي
صااورتهما األوليااة علااى مجموعااة ماان المحكمااين والبااالغ عااددهم (  )13كمااا فااي ملحااق رماام ( ،)1شبااداء
1.

آرائهاام ومقترحاااتهم علااى االسااتبانتان ماان حيااث الصااياغة ،ومناساابة وانتماااء الفق ارات لمشااكلة الد ارسااة،

وفرضياتها ،ووفقاً لما أصوى به المحكمين فقد تم حذف ( )9فقرات حيث بلغ عادد فقارات االساتبانة فاي
صورتها األولية ( )13فقرة بينما بلغ عدد فقرات االستبانة في صاورتها النهائياة ( )54فقارة وباذلك يكاون

م ااا م ااد ت اام حذف ااه  9فقا ارات كم ااا تم اات ص ااياغة بع ااض الفقا ارات ،ويوض ااح ج اادول رم اام ( ). ،1مج اااالت
االستبانة في صورتها النهائية.

 صدق المحكمين لالستبانة األولى:
جدول رقم ()6
يبين مجاالت االستبانة األولى وعدد فقراتها
اسم المجال

رقم المجال

عدد الفقرات

1

واقع اإلنتاج العلمي

9

2

العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية

21

المجموع

12

يتبااين ماان الجاادول رماام ( )1أن االسااتبانة تتضاامن ( )21فق ارة للتعاارف علااى اشنتاجيااة العلميااة

ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
صدق المحكمين لالستبانة الثانية:

جدول رقم ()1
يبين مجال االستبانة الثانية وعدد فقراتها
اسم المجال

رقم المجال

عدد الفقرات

1

مشاركة المعرفة وانتاجها

10

2

تشجيع البحث العلمي والمشروعات المشتركة

13

3

تسويق البحث العلمي

10

المجموع

33

يتبين من الجدول رمم ( ).أن االستبانة تتضمن ( )33فقرة للتعرف على جهود الجامعات في

تدويل البحث العلمي.
الصدق البنائي:

أوطا :الصدق البنائي لالستبانة األولى

تم التأكد من البناء بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل مجال من المجاالت

والدرجة الكلية لالستبانة ،وذلك من خالل تطبيق االستبانة على عينة استطالعية موامها ()30
عضواً من خارج عينة الدراسة ،كما هو موضح في جدول (:)7
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جدول رقم ()8
يبين معامالت ارتباط كل مجال من المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة
معامل ارتباط

قيمة

0.000

دال عند 0.02

0.000

دال عند 0.02

رقم المجال

اسم المجال

1

واقع اإلنتاج العلمي

0.865

2

العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية

0.917

الدطلة

بيرسون

مستوى الدطلة

صدق اطتساق الداخلي :تم التأكد من صدق االتساق الداخلي بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين

درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ،فكانت النتيجة كما في الجداول التالية:

جدول رقم ()4
يبين معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال األول /واقع اإلنتاج العلمي
الرقم

م .الصدق

الفقرات

قيمة

الدطلة

.2

تمنح الجامعة أعضاء هيئة التدريس إجازة للتفرغ العلمي.

0.677

0.001

.1

ينشر أعضاء هيئة التدريس أبحاثهم في مجالت ذات تصنيف دولي عالمي.

0.778

57551

.4

لدى الجامعة استراتيجيات وخطط لتطوير اإلنتاج العلمي والبحثي.

0.845

0.001

.3

تسهم الجامعة في نشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس (ورقي ا -الكتروني ا).

0.690

0.000

0.798

0.000

.6

تمنح الجامعة لإلنتاج العلمي أولوية خاصة في خطتها وميزانيتها السنوية .

0.846

0.000

.1

تربط الجامعة تقلد المناصب باإلنتاج العلمي والنشاط البحثي

0.795

0.000

.8

تشارك الجامعة األجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تمويل البحث

0.859

0.000

.4

لدى الجامعة خريطة بحثية مرتبطة بخطط التنمية.

0.829

0.000

.5

يتم عقد ندوات ومؤتمرات علمية سنوية بهدف تطوير اإلنتاج العلمي ألعضاء

هيئة التدريس.

العلمي.

**دالة عند مستوى ()0.02

يتضااح ماان الجاادول رماام ( ) 9أن جميااع الفق ارات المتعلقااة بمجااال واقـــع اإلنتـــاج العلمـــي دالااة
إحصائياً ،حيث أن معامل الصدق أكبار مان  5715وهاذا يؤكاد علاى اتساامها الاداخلي ماع المجاال الاذي
تنتمي إليه.
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جدول رقم ()20
جدول يبين معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الثاني/
العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية
الرقم

م .الصدق

الفقرات

قيمة

الدطلة

.2

العالقة بين مراكز البحوث والجامعة.

0.776

0.001

.1

توفير حواسيب شخصية لعضو هيئة التدريس.

0.765

0.000

.4

المنافسة بين التخصصات المتداخلة.

0777

0.000

.3

سهولة الوصول إلى المعلومات عن طريق اطنترنت والمكتبات الرقمية

0.652

0.001

.5

محدودية الفترة الزمنية للحصول على الترقية.

0.802

0.001

.6

ربط المكانة العلمية باإلنتاج البحثي.

0.771

0.000

.1

اطهتمام بالبحوث التطبيقية على حساب اإلنسانية.

0.716

0.000

.8

وفرة الدعم المالي لإلنتاج العلمي في الجامعة.

0.807

0.000

.4

األعباء اإلدارية ألعضاء هيئة التدريس.

0.628

0.000

.20

توفر الجامعة فنيين وباحثين مساعدين ألعضاء هيئة التدريس لإلنتاج

0.787

0.000

.22

حركة التدويل البحثي على المستوى الدولي.

0.839

0.000

.21

احتساب الجامعة النشاط البحثي جزءا من نصاب أعضاء هيئة التدريس.

0.832

0.000

اطفتراضية.

العلمي.

** دالة عند مستوى ()0.02
يتضح من الجدول رمم ( )15أن جميع الفقرات المتعلقة بمجـال العوامـل المـؤثرة فـي اإلنتاجيـة

العلمية دالة إحصائياً ،وحيث أن معامل الصدق أكبر مان  5.15وهاذا يؤكاد علاى اتساامها الاداخلي ماع

المجال الذي تنتمي إليه.

ثاني ا :صدق البناء لإلستبانة الثانية:
تاام التأكااد ماان البناااء بحساااب معااامالت ارتباااط بيرسااون بااين درجااات كاال مجااال ماان المجاااالت

والدرجة الكلية لالستبانة ،وذلك من خالل تطبيق االستبانة علاى عيناة اساتطالعية موامهاا ( )30عضاواً

من خارج عينة الدراسة ،كما هو موضح في جدول (:)11

.5

جدول رقم ()22
يبين معامالت ارتباط كل مجال من المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة
رقم

المجال

معامل

اسم المجال

قيمة

ارتباط

الدطلة

بيرسون

مستوى الدطلة

1

مشاركة المعرفة وانتاجها

0.923

0.000

دال عند 0.02

2

تشجيع البحث العلمي والمشروعات المشتركة

0.935

0.000

دال عند 0.02

3

تسويق البحث العلمي

0.887

0.000

دال عند 0.02

صدق اطتساق الـداخلي :تام التأكاد مان صادق االتسااق الاداخلي بحسااب معاامالت ارتبااط بيرساون باين درجاة
كل فقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ،فكانت النتيجة كما في الجدول رمم ()12
جدول رقم ()21
يبين معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال األول /مشاركة المعرفة وإنتاجها
الرقم

م.

الفقرات

قيمة

الصدق

الدطلة

.2

تسهيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الندوات والمؤتمرات الدولية.

0.801

0.000

.1

تنظيم المؤتمرات الدولية العلمية ودعمها.

0.811

0.000

.4

دعم النشر العلمي الدولي في الميادين المختلفة.

0.861

0.000

.3

المساهمة في إنشاء لجان استشارية مشتركة من الهيئة العاملة في الجامعة،

0.870

0.000

.5

سعيا وراء خدمة المجتمع وتطويرها
توجه األبحاث الجامعية لحل المشكالت المحلية ا
وتدويلها.

0.872

0.000

.6

مراجعة مستمرة للبحوث وتقويمها واعادة توجيه مساراتها حسب األهداف الدولية.

0.862

0.000

.1

وجود قنوات مناسبة وفعالة لربط نتاج البحث العلمي ،وخصوصا التطبيقي منه ،مع

0.896

0.000

.8

المساهمة في توفير مكتبات دولية عبر اطنترنت.

0.830

0.000

.4

التجسير مع المؤسسات البحثية الدولية ذات العالقة.

0.891

0.000

.20

مشاركة القطـاع الخـاص فـي دعـم البحـث وتوجيهـه واطسـتفادة مـن مخرجاتـه محليـا

0.865

0.000

وقيادات المجتمع من ذوي القرار لتحديد حاجات المجتمع لإلنتاج العلمي.

الندوات والمؤتمرات الدولية

وعالميا.

** دالة عند مستوى ()0.02
يتضح من الجدول رمم ( )12أن جميع الفقرات المتعلقاة بمجال مشاركة المعرفة وانتاجهـا دالاة
إحصائياً ،وهذا يؤكد على اتسامها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إليه.
.1

جدول رقم ()24
يبين معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الثاني /تشجيع البحث العلمي والمشروعات
المشتركة
الرقم
.2

الفقرات
تشـجيع البـاحثين للتقـدم للحصـول علـى جـوائز محليـة او دوليـة فـي البحـث
العلمي.

.1

إرشاد الباحثين الجدد إلى كيفية الحصول على منح بحثية.

.4

تشــجع اشــتراك أعضــاء هيئــة التــدريس والطــالب فــي المشــاريع البحثيــة

.3

تشـجع العمـل الفرقـي للتخصصـات المختلفـة بـين األقسـام العلميـة فـي مجـال

(محليا -دوليا).

البحوث العلمية.
.5

تشجع الخـريجين علـى اطلتحـاق ببـرامج الدراسـات العليـا وانتـاج بحـث علمـي يسـاهم

.6

إمكانية اطستفادة مـن مصـادر المعلومـات القوميـة والعلميـة وزيـادة التعـاون

في حل مشكالت البيئة وتنمية المجتمع.

مـع الكليـات المنـاظرة بالـداخل والخـارج فـي مجـاطت الدراسـات العليـا والبحـث

م .الصدق

قيمة

0.757

0.000

0.799

0.000

0.789

0.000

0.721

0.000

0.699

0.000

0.752

الدطلة

0.000

العلمي.

.1

تعزز العملية التعليمية من خال ل البحث العلمي وأساليبه.

.8

مشـاركة المؤسسـات وتقـديم الدراسـات العلميـة لمختلـف الهيئـات فـي مجـال

.4

تعزيز سبل التواصل العلمي مع الجامعات العربية واألجنبية.

0.767

.20

مطالبة الجهات القضائية بحماية حقوق التنليف والنشر العلمي.

0.797

0.000

.22
21

إنشاء مراكز خاصة بالبحث العلمي.

0.832

0.000

0.761

0.000

0.793

0.000

التخصص.

تخفـــف اإلجـــراءات اإلداريـــة إلنجـــاز اإلنتـــاج العلمـــي مـــع بعـــض الجامعـــات

األخرى.
.24

اطسـتفادة مـن مصـادر المعلومـات القوميـة والعلميـة وزيـادة التعـاون مـع

الكليات المناظرة بالداخل والخارج.

0.800

0.000

0.819

0.000
0.000

** دالة عند مستوى ()0.02
يتضا ااح ما اان الجا اادول رما اام ( )13أن جميا ااع الفق ا ارات المتعلقا ااة بمجا ااال تشا ااجيع البحا ااث العلما ااي

والمشروعات المشتركة دالة إحصائياً ،وهذا يؤكد على اتسامها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إليه.

.2

جدول رقم ()23
يبين معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الثالث /تسويق البحث العلمي
الرقم

م.

الفقرات

قيمة

الصدق

الدطلة

0.855

0.000

0.852

0.000

0.838

0.000

0.869

0.000
0.000

.2

إرسال النتاجات العلمية والتوصيات بشكل مباشرة إلى الجهات المستفيدة المستهدفة.

.1

تنظيم بعض العقود اطستثمارية للنتاجات العلمية بين الجهة المستفيدة وصاحب

.4

اقامة معرض سنوي عام للنتاجات العلمية.

.3

اقامة المعارض التخصصية للنتاجات العلمية التي تقيمها تشكيالت الوزارة ،ومتابعة

.5

اصدار نشرة تسويقية وارسالها عبر البريد اطلكتروني للجهات المستفيدة.

0.892

.6

اعداد نشرات دورية خاصة بالنتاجات العلمية وتوزيعها ونشرها على اطنترنت.

0.888

0.000

.1

تزود قسم العالقات العامة بملخص عن النتاجات العلمية بشكل دوري ومستمر.

0.892

0.000

.8

تزود وسائل اإلعالم بكافة ما يتعلق بالنتاجات العلمية بشكل دوري ومستمر لنشرها.

0.897

0.000

.4

التشبيك مع مؤسسات دولية في مجال تسويق البحث العلمي.

0.888

0.000

.20

المساهمة في نشر نتائج بحوث بعض الباحثين وتمويلها دوليا.

0.890

0.000

النتاج العلمي

اطستفادة منها.

** دالة عند مستوى ()0.02
يتضح من الجدول رمم (  ) 14أن جميع الفقرات المتعلقة بمجال تسويق البحث العلمي دالة إحصائياً،

وهذا يؤكد على اتسامها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إليه.
 . 1ثبات اطستبانة:
أوطا :ثبات اإلستبانة األولى:

تم التأكاد مان ثباات االساتبانة مان خاالل تطبياق االساتبانة علاى عيناة اساتطالعية موامهاا

( )35عضواً من خارج عينة الدراسة ومن ثم استخدام الطرق التالية:

أ -طريقـــة التجزئـــة النصـــفية :ماماات الباحث اة بحساااب معاماال االرتباااط بااين نتااائج العبااارات الفرديااة
والعبارات الزوجية ،وحصلت على معامالت الثبات التي يوضحها الجدول رمم (.)15

.3

جدول رقم ()25
معامل االرتباط بين نتائج الفقرات الفردية والفقرات الزوجية
م

اسم المجال

1

واقع اإلنتاج العلمي

2

العبارات

معامل اطرتباط
قبل التعديل

معامل اطرتباط

مستوى

عدد

9

57.5.

57713

دال عند
5751

الدطلة

بعد التعديل

دال عند
5751

العوامل المؤثرة في
اإلنتاجية العلمية
عبارات اطستبيان ككل

12

57755

57922

21

57.92

57774

دال عند
5751

يتض اح ماان الجاادول رماام ( )15أن معااامالت الثب ااات بطريقااة التجزئااة النصاافية جميعهااا كان اات
مرتفعااة ،حيااث تاام تعااديل معاماال االرتباااط باسااتخدام معادلااة ساابيرمان ب اراون لمحااور الااذي عاادد فق ارتااه
زوجي ،في حين تعديل معامل االرتباط باستخدام معادلة جتمان باراون لمحاور الاذي عادد فق ارتاه فاردي
وبلغ معامل الثبات الكلي كان ( )57774مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ  : Alphaمامت الباحثة بحساب معامل ألفا كرونباخ لقياس



الثبات حيث بلغ معدل الثبات ( )57951وهو معامل ثبات ف
عال يشير إلى صالحية المقياس.

جدول رقم ()26
معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك االستبانة ككل لإلستبانة األولى
عدد

ميمة معامل ألفا

العبارات

كرونباخ

1

واقع اإلنتاج العلمي

9

57921

دال عند 5751

2

العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية

12

57927

دال عند 5751

عبارات اطستبيان ككل

21

57951

م

اسم المجال

مستوى الداللة

دال عند 5751

ثانيا :ثبات اإلستبانة الثانية:
تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل تطبيق االستبانة على عينة استطالعية موامها ( )30عضواً

من خارج عينة الدراسة ومن ثم استخدام الطرق التالية:


طريقة التجزئة النصفية :مامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين نتائج الفقرات الفردية
والعبارات الزوجية ،وحصلت على معامالت الثبات التي يوضحها الجدول رمم (.)1.

.4

جدول رقم ()21
معامل االرتباط بين نتائج الفقرات الفردية والفقرات الزوجية
م

اسم المجال

1

مشاركة المعرفة وانتاجها

عدد

العبارات

معامل اطرتباط
قبل التعديل

معامل اطرتباط
بعد التعديل

مستوى الدطلة

10

0.863

0.926

دال عند 5751

والمشروعات المشتركة

13

0.463

0.634

دال عند 5751

تسويق البحث العلمي

10

0.916

0.956

دال عند 5751

33

0.706

0.828

دال عند 5751

تشجيع البحث العلمي

عبارات اطستبيان ككل

يتضااح ماان الجاادول رماام ( )1.أن معااامالت الثب ااات بطريقااة التجزئااة النصاافية جميعهااا كان اات

مرتفعااة ،حيااث تاام تعااديل معاماال االرتباااط باسااتخدام معادلااة ساابيرمان ب اراون لمحااور الااذي عاادد فق ارتااه
زوجي ،في حين تعديل معامل االرتباط باستخدام معادلة جتمان باراون لمحاور الاذي عادد فق ارتاه فاردي
وبلغ معامل الثبات الكلي كان ( )57727مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ  :Alphaمامت الباحثة بحساب معامل ألفا كرونباخ لقياس
الثبات حيث بلغ معدل الثبات ( )579.1وهو معامل ثبات ف
عال يشير إلى صالحية

المقياس.

جدول رقم ()28
معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك االستبانة ككل لإلستبانة األولى
م

اسم المجال

1

عدد

العبارات

قيمة معامل ألفا
كرونباخ

مستوى الدطلة

مشاركة المعرفة وانتاجها

10

0.959

دال عند 5751

تشجيع البحث العلمي والمشروعات المشتركة

13

0.919

دال عند 5751

تسويق البحث العلمي

10

0.974

دال عند 5751

عبارات اطستبيان ككل

33

.5

579.1

دال عند 5751

سادسا ا :األساليب اإلحصائية المستخدمة:

مامات الباحثـة بتفريااغ وتحلياال اشسااتبانة ماان خااالل برنااامج ) (SPSSاشحصااائي وتاام اسااتخدام

األساليب اشحصائية التالية:
 )1معامل ارتباط بيرسون " :"Personشيجاد صدق االتساق الداخلي لإلستبانة ،وثباتها.
 )2معامل ارتباط سبيرمان براون :شيجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدامه للتجزئة النصفية
المتساوية ،ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية ،ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ.
 )3التك اررات :لوصف مجتمع الدراسة وعينتها ،والمتوسطات الحسابية لجميع االستجابات على فقرات
اشستبانة ومجاالتها.
 )4المتوسط الحسابي :للكشف عن مدى موة كل فقرة من فقرات اشستبانة.
 )5النسب المئوية :لوصف مجتمع الدراسة وعينتها ولجميع االستجابات على فقرات اشستبانة
ومجاالتها.
 )1اختبار  :T.Testللفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين.
 ).تحليل التباين األحادي :one way anovaللفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر.
 )7اختبار شفيه  : scheffeلمعرفة اتجاه الفروق الدالة احصائياً بين المجموعات.

.1

الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها

الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرها
في هذا الفصل عرض مفصل لنتائج الدراسة التي توصلت لها الباحثة ومنامشتها وتفسيرها في
ضوء تساؤالت الدراسة وأهدافها المرسومة ،وتفصيلها على النحو التالي:

المحك المعتمد في الدراسة:

لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخالياا فاي مقيااس ليكارت الخماساي مان

خااالل حساااب الماادى بااين درجااات القياااس ( ،)4=1-5وماان ثاام تقساايمه علااى أكباار ميمااة فااي المقياااس

للحصااول علااى طااول الخليااة أي ( ،)5775=4/5وبعااد ذلااك تاام إضااافة هااذه القيمااة إلااى أماال ميمااة فااي
المقياس (بداية المقيااس وهاي الواحاد الصاحيح) ،وذلاك لتحدياد الحاد األعلاى لهاذه الخلياة ،وهكاذا أصابح
طول الخاليا كما هو موضح في الجدول رمم ()19

جدول رقم ()24
المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل لها

درجة الموافقة

من 2.80 – 2

من %46 - %10

قليلة جد ا

أكبر من 1.60 – 2.80

أكثر من %51- %46

قليلة

أكبر من 4.30 – 1.60

أكثر من %68 - %51

متوسطة

أكبر من 3.10 – 4.30

أكثر من %83 - %68

كبيرة

أكبر من 5 – 3.10

أكثر من %200 - %83

كبيرة جد ا

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى اشجاباة ،اعتمادت الباحثاة علاى ترتياب المتوساطات
الحسااابية علااى مسااتوى األبعاااد لاابداة ككاال ومسااتوى الفقا ارت فااي كاال مجااال ،ومااد حااددت الباحثااة درجااة

الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة.

.7

النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

عرض نتيجة السؤال األول تفسيرها ومناقشتها  :ينر السؤال األول للدراسة على ما يلي:

ما درجة اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات في محافظات غزة؟
ومااد تاام معالجااة هااذا الس اؤال إحصااائياً بحساااب المتوسااط الحسااابي واالنح اراف المعياااري والااوزن

النسبي والترتيب.

ولإلجابة على هذا السؤال مامت الباحثة بدراسة أي المجاالت أكثر عالمة بمجااالت اشنتاجياة
العلمية ألعضاء هيئاة التادريس فاي الجامعاات" ،ثام إيجااد ميماة المتوساط الحساابي واالنحاراف المعيااري
والوزن النسبي كما يوضحها الجدول (.)25

جدول رقم ()10
قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة االختبار وقيمة الداللة والترتيب
للمجاالت ككل
المجال
واقع اإلنتاج العلمي
العوامل المؤثرة في اإلنتاجية
العلمية

اطستبيان األولى ككل

المتوسط

قيمة

الحسابي

اطنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

اطختبار

قيمة

الدط لة

الترتيب

3.89

0.903

77.8

11.97

57555

1

3.56

0.891

71.2

7.68

57555

2

3.70

0.817
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10.45

57555

ويتضح من الجدول رمم ( )25أن مجاالت االستبانة تتفاوت من حيث موتها ،حيث كان متوسط درجة
الموافقة على الفقرات المقترحة في المجاالت ككل من وجهة نظر األعضاء مد بلغ المتوسط الحسابي

( )37.5وبلغ الوزن النسبي للمجاالت ككل ( )%.4وبدرجة كبيرة ،وسيتم ترتيبها تنازلياً كما يلي:
 -1واقع اإلنتاج العلمي

 -2العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية
ومن خالل ترتيب المحاور الرئيسة تبين أن مجال "واقع اإلنتاج العلمي" مد حاز على الترتيب

األول بنسبة مئوية بلغت ( )77.8وبدرجة كبيرة ،وتعزو الباحثة ذلك ما تقدمه الجامعة من بعض
األنشطة مثل المؤتمرات العلمية التي تساعد في نشر وتطوير اشنتاج العلمي ،كذلك سعي بعض

الجامعات لمن ح إجازات لبعض الدرجات للتفرغ للبحث العلمي وكذلك اجتهاد شخصي لبعض الباحثين
لزيادة رصيدهم ورفع درجتهم العلمية فيطورون من انتاجهم عبر السعي للبحث والنشر.

.9

وبدراسة أي الفقرات أكثر عالمة بمجالها تم تناول كل مجال على حدة مع بيان ميمة المتوسط

الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من الفقرات بكل مجال على حدة.
المجال األول :واقع اإلنتاج العلمي

الجدول رمم ( )21يبين المعالجة اشحصائية للمجال األول.
جدول رقم ()12
المعالجة اإلحصائية للمجال األول
الرقم
.2
.1
.4
.3
.5
.6
.1
.8
.4

المتوسط

الفقرة
تمنح الجامعة أعضاء هيئة التدريس إجازة للتفرغ
العلمي.
ينشر أعضاء هيئة التدريس أبحاثهم في مجالت

ذات تصنيف دولي عالمي.

لدى الجامعة استراتيجيات وخطط لتطوير اإلنتاج

العلمي والبحثي.

تسهم الجامعة في نشر أبحاث أعضاء هيئة
التدريس (ورقي ا -الكتروني ا).

يتم عقد ندوات ومؤتمرات علمية سنوية بهدف
تطوير اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس.
تمنح الجامعة لإلنتاج العلمي أولوية خاصة في

خطتها وميزانيتها السنوية.

تربط الجامعة تقلد المناصب باإلنتاج العلمي

والنشاط البحثي.

تشارك الجامعة األجهزة الحكومية ومؤسسات
القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي.
لدى الجامعة خريطة بحثية مرتبطة بخطط التنمية.
المجال األول ككل

الحسابي

اطنحراف
المعياري

النسبة

4.18

1.068

83.6

2

3.92

1.083

78.4

4

3.91

1.144

78.2

5

4.08

0.993

81.6

3

4.24

0.934

84.8

1

3.78

1.195

75.6

6

3.64

1.317

72.6

9

3.66

1.234

73.2

7

3.64

1.269

72.8

8

3.89

0.903

77.8

المئوية

الترتيب

يتضح من خالل الجدول رمم (  )21أن الفقرة رمم ( )5حازت على المرتبة األولى بنسبة مئوية

( )%7477وبدرجة كبيرة جداً ،والتي تنر على " يتم عقد ندوات ومؤتمرات علمية سنوية بهدف
تطوير اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس " ،وتعزو الباحثة ذلك لسعي الجامعة من خالل عقد
ندوات ومؤتمرات علمية سنوية بهدف تطوير اشنتاج العلمي إيمانا منها بضرورة المساهمة بالبحث في
75

مضايا المجتمع وسعيا لحل مشاكله علي مختلف مستوياتها ،وكذلك جزءاً من سعيها للجودة وتطوير

البحث العلمي .

كما حازت الفقرة رمم ( )1على المرتبة الثانية بنسبة مئوية ( )%7371وبدرجة كبيرة ،والتي تنر

على" تمنح الجامعة أعضاء هيئة التدريس إجازة للتفرغ العلمي" ،وتعزو الباحثة ذلك بأن الجامعات
تتبع سياسة تحفيزية تشجيعية للباحثين المتميزين للتفرغ العلمي والذي يحتاج لذلك التفرغ وذلك بهدف

انعكاس ذلك علي االنتاجية العلمية للجامعة وكنوع من احساسها بالمسئولية االجتماعية وسعيا لخدمة
المجتمع في حل مشاكله .
أما بالنسبة إلى أدنا فقرتين فكانت الفقرة رمم ( ).مد حصلت على المرتبة التاسعة بنسبة مئوية

( )%.271وبدرجة كبيرة ،والتي تنر على " تربط الجامعة تقلد المناصب باإلنتاج العلمي والنشاط

البحثي " ،وتعزو الباحثة ذلك بأن هناك بعض الجامعات التربط اشنتاج العلمي والنشاط البحثي
للباحث بعدد األبحاث فهناك العديد من المحاضرين وال يتقلدون مناصب ولديهم حصيلة عالية من

البحث العلمي أكثر من غيرهم وكذلك فعن المناصب ال تتسع إال لعدد محصور مقارنة باألكاديميين .

وكانت الفقرة رمم ( )9مد حصلت على المرتبة الثامنة بنسبة مئوية ( )%.277وبدرجة كبيرة والتي

تنر على " لدى الجامعة خريطة بحثية مرتبطة بخطط التنمية " ،وتعزو الباحثة ذلك ان هذه

موجود لدي الجامعات في خططها االستراتيجية ولكن نسبة تنفيذه مليلة وكذلك فان الهدف منها ربط

ذلك بالمؤتمرات الموسمية التي تقوم بها الجامعات.
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المجال الثاني :العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية
الجدول رمم ( )22يبين المعالجة اشحصائية للمجال الثاني.
جدول رقم ()11
المعالجة اإلحصائية للمجال الثاني
الحسابي

اطنحراف
المعياري

النسبة

.2

العالقة بين مراكز البحوث والجامعة.

3.66

1.079

73.2

4

.1

توفير حواسيب شخصية لعضو هيئة التدريس.

3.62

1.304

72.4

5

.4

المنافسة بين التخصصات المتداخلة.

3.62

1.026

72.4

6

3.92

0.990

78.4

1

.5

محدودية الفترة الزمنية للحصول على الترقية.

3.47

1.084

69.4

8

.6

ربط المكانة العلمية باإلنتاج البحثي.

3.82

1.044

76.4

2

3.34

1.223

66.8

11

.8

وفرة الدعم المالي لإلنتاج العلمي في الجامعة.

3.51

1.228

70.2

7

.4

األعباء اإلدارية ألعضاء هيئة التدريس.

3.74

1.077

74.8

3

ألعضاء هيئة التدريس لإلنتاج العلمي.

3.29

1.286

65.8

12

حركة التدويل البحثي على المستوى الدولي.

3.44

1.270

68.8

9

احتساب الجامعة النشاط البحثي جزء ا من

3.38

1.351

67.6

10

3.56

0.891

الرقم

.3

.1

.20
.22
.21

المتوسط

الفقرة

سهولة الوصول إلى المعلومات عن طريق
اطنترنت والمكتبات الرقمية اطفتراضية.

اطهتمام بالبحوث التطبيقية على حساب

اإلنسانية.

توفر الجامعة فنيين وباحثين مساعدين

نصاب أعضاء هيئة التدريس.
المجال الثاني ككل

المئوية

الترتيب

يتضح من خالل الجدول رمم ( )22أن الفقرة رمم ( )4حازت على المرتبة األولى بنسبة مئوية

( )%.774وبدرجة كبيرة والتي تنر على " سهولة الوصول إلى المعلومات عن طريق اطنترنت
والمكتبات الرقمية اطفتراضية " ،وتعزو الباحثة ذلك إلي التطوير التكنولوجي والرممي للجامعات

والمكتبات ودخول الوسائط المتعددة ورخر ثمنها وتطور هذه الجامعات في أنظمة المكتبات وملة

القيود الموضوعة للوصول إليها ،وتسهيل ذلك مدر المستطاع للباحثين .
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كما حازت الفقرة رمم ( )1حازت على المرتبة الثانية بنسبة مئوية ( )%.174والتي تنر على " ربط

المكانة العلمية باإلنتاج البحثي" ،وتعزو الباحثة ذلك بأن الجامعات تضع حوافز تشجيعية لتطوير
القدرات البحثية للباحث وتنشيطه بما ينعكس علي رصيد الجامعة التي تتبناه وعلي مجتمعه .
أما بالنسبة إلى أدنا فقرتين فكانت الفقرة رمم ( )15مد حصلت على المرتبة الثانية عشر بنسبة مئوية

( )%1577وبدرجة متوسطة والتي تنر على " توفر الجامعة فنيين وباحثين مساعدين ألعضاء

هيئة التدريس لإلنتاج العلمي" ،وتعزو الباحثة ذلك اعتماد البحث العلمي بشكل رئيسي علي الباحث
نفسه واجتهاده بنسبة أكبر من احتياجه لفنين وباحثين مساعدين وكذلك لكي ال تزيد تكلفة البحث

برصد مبالغ إضافية لطوامم بشكل يستنزف الموارد المالية .

وكانت الفقرة رمم ( ).مد حصلت على المرتبة الحادية عشر بنسبة مئوية ( )%1177وبدرجة متوسطة
والتي تنر على " اطهتمام بالبحوث التطبيقية على حساب اإلنسانية" ،وتعزو الباحثة ذلك ان
الجامعات تهتم بكال البحوث التطبيقة واشنسانية ومد تجد ان البحوث االنسانية في بعض الجامعات

كجامعة األمصي االهتمام بها أكثر من البحوث اشنسانية .

واتفقت النتائج السابقة مع دراسة أوكيكي (  ) Okiki 2012باالنتاجية العالية خصوصا في االوراق
البحثية والمؤتمرات العلمية والدوريات وكذلك اتفقت مع دراسة دانيال ( ) Daniel 2000في وجود

اختالف وفروق في االنتاجية بين المؤسسات العلمية واتفقت كذلك مع راضي ( )2515في انه توجد

فروق في االنتاجية العلمية ما بين الكليات النظرية والكليات العلمية لصالح الكليات العلمية ،واتفقت

ايضا مع دراسة الحايس ( ) 2515في انه هناك معيقات مثل محدودية الدعم تؤثر علي حجم
االنتاجية وكذلك مع دراسة حلس ( ) 2559في تدني مستوي تمويل البحث العلمي ،واختلفت مع

دراسة كال من الكبيسي والراوي ( ) 2515ودراسة السماوي ( )2555ودراسة الفيومي ( )2554في
نسبة االنتاجية حيث أشاروا بتدني نسبة االنتاجية .
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

عرض نتيجة السؤال الثاني تفسيرها ومناقشتها و :ينر السؤال الثاني للدراسة على ما يلي:

ما درجة جهود الجامعات في تدويل البحت العلمي؟
ومد تم معالجة هذا السؤال إحصائياً بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن
النسبي والترتيب.

ولإلجابة على هذا السؤال مامت الباحثة بدراسة أي المجاالت أكثر عالمة بمحاالت جهود

الجامعة في تدويل البحث العلمي" ،ثم إيجاد ميمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن
النسبي كما يوضحها الجدول (.)23

جدول رقم ()14
قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة االختبار وقيمة الداللة والتربيب
للمجاالت ككل
المجال

الحسابي

اطنحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

النسبي

قيمة

اطختبار

قيمة

الدطلة

الترتيب

3.79

0.983

75.8

9.760

0.000

1

3.62

0.907

72.4

8.304

0.000

2

تسويق البحث العلمي.

3.27

1.065

65.4

3.153

0.000

3

اطستبيان األولى ككل

3.57

0.689

71.4

7.932

0.000

مشاركة المعرفة وانتاجها.
تشجيع البحث العلمي

والمشروعات المشتركة.

ويتضح من الجدول رمم ( )23أن مجاالت االستبانة تتفاوت من حيث موتها ،حيث كان متوسط درجة
الموافقة على الفقرات المقترحة في المجاالت ككل من وجهة نظر األعضاء مد بلغت ( )375.وبلغ

الوزن النسبي للمجاالت ككل ( )%.174وبدرجة كبيرة ،وسيتم ترتيبها تنازلياً كما يلي:
 -1مشاركة المعرفة وانتاجها.

 -2تشجيع البحث العلمي والمشروعات المشتركة.
 -3تسويق البحث العلمي.

ومن خالل ترتيب المحاور الرئيسة تبين أن مجال "تشجيع البحث العلمي والمشروعات المشتركة" مد

حاز على الترتيب األول بنسبة مئوية بلغت ( )%.577وبدرجة كبيرة ،وتعزو الباحثة ذلك من ميام
الباحثين بمشاركة زمالئهم الباحثين االخرين في دراسات مشتركة وذلك من باب االستفادة من خبرات
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بعضهم البعض وكذلك تجد تشجيع البحث العلمي من الجامعات ودعمهم المادي وربط ذلك بالدرجات

العلمية كما رأينا في الفقرات السابقة ما يوضح هذا التشجيع .

وبدراسة أي الفقرات أكثر عالمة بمجالها تم تناول كل مجال على حدة مع بيان ميمة المتوسط الحسابي

واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من الفقرات بكل مجال على حدة.
المجال األول :مشاركة المعرفة وانتاجها.
الجدول رمم ( )24يبين المعالجة اشحصائية للمجال األول.
جدول رقم ()13
المعالجة اإلحصائية للمجال األول
الحسابي

اطنحراف
المعياري

النسبة

4.12

0.936

82.4

1

.1

تنظيم المؤتمرات الدولية العلمية ودعمها.

4.03

0.992

80.6

2

.4

دعم النشر العلمي الدولي في الميادين المختلفة.

3.97

1.027

79.4

3

الرقم
.2

المتوسط

الفقرة
تسهيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الندوات
والمؤتمرات الدولية.

المئوية

الترتيب

المساهمة في إنشاء لجان استشارية مشتركة من
.3

.5
.6

الهيئة العاملة في الجامعة ،وقيادات المجتمع من

3.67

1.187

73.4

7

ذوي القرار لتحديد حاجات المجتمع لإلنتاج العلمي.

سعيا
توجه األبحاث الجامعية لحل المشكالت المحلية ا
وراء خدمة المجتمع وتطويرها وتدويلها.

مراجعة مستمرة للبحوث وتقويمها واعادة توجيه

مساراتها حسب األهداف الدولية.

3.79

1.180

75.8

4

3.64

1.185

72.8

9

وجود قنوات مناسبة وفعالة لربط نتاج البحث العلمي،

.1

وخصوصا التطبيقي منه ،مع الندوات والمؤتمرات

3.68

1.275

73.6

8

الدولية

.8

المساهمة في توفير مكتبات دولية عبر اطنترنت

3.77

1.186

75.4

5

.4

التجسير مع المؤسسات البحثية الدولية ذات العالقة.

3.69

1.212

73.8

6

3.59

1.279

71.8

10

3.79

0.983

75.8

.20

مشاركة القطاع الخاص في دعم البحث وتوجيهه

واطستفادة من مخرجاته محليا وعالميا.

يتضح من خالل الجدول رمم (  )24أن الفقرة رمم ( )1حازت على المرتبة األولى بنسبة مئوية

( )%7274وبدرجة كبيرة والتي تنر على " تسهيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الندوات
75

والمؤتمرات الدولية" ،وتعزو الباحثة ذلك بأن الجامعة تسعي شبراز الطامات والموارد البشرية من
أعضاء هيئة التدريس سعيا منها لتشجيعهم وكنوع من زيادة المكانة العلمية والبحثية للجامعة من

ورائهم ألنه هو ممثل الجامعة .

كما حازت الفقرة رمم ( )2حازت على المرتبة الثانية بنسبة مئوية ( )%7571وبدرجة كبيرة والتي تنر
على" تنظيم المؤتمرات الدولية العلمية ودعمها" ،وتعزو الباحثة ذلك سعي الجامعات للعولمة
والعالمية وكذلك السعي للجودة والبحث عن استراتيجات المشاركة مع مؤسسات علمية دولية وهذا

ينعكس مستقبال علي مكانتها ويسهل لها ولباحثيها بعض االمور اللوجستية في البلدان األخري .

أما بالنسبة إلى أدنا فقرتين فكانت الفقرة رمم ( )15مد حصلت على المرتبة العاشرة بنسبة مئوية

( )%.177وبدرجة كبيرة والتي تنر على " مشاركة القطاع الخاص في دعم البحث وتوجيهه
واطستفادة من مخرجاته محليا وعالميا" ،وتعزو الباحثة ذلك ضعف التنسيق بين القطاع الخار

والجامعات وضعف الوضع االمتصادي والمادي للقطاع الخار بسبب الحصار أدي إلي ضعف
تبني باحثين وكذلك ضعف المتابعة للمخرجات لعدم اتباع بعض المؤسسات الخاصة المنهج العلمي

في اشدارة .

وكانت الفقرة رمم ( )1مد حصلت على المرتبة التاسعة بنسبة مئوية ( )%.277وبدرجة كبيرة والتي

تنر على " مراجعة مستمرة للبحوث وتقويمها واعادة توجيه مساراتها حسب األهداف الدولية"،
وتعزو الباحثة ذلك الختالف البيئة الداخلية وعدم تناسبها أحيانا مع األهداف الدولية خصوصا البيئة

البحثية للجامعات العاملة في مطاع غزة وذلك بسبب األوضاع االمتصادية والسياسية واألمنية التي
تنعكس بشكل رئيس وتحدد بيئة خاصة تتطلب جهدا معينا في البحث يختلف مع األهداف الدولية في

أغلب االحيان ولكن ذلك ال يعني بشكل مطلق عدم توجيه األبحاث وتوجيها حسب األهداف الدولية

ولكن بما يتالئم مع الظروف المحلية واشمكانيات المحلية .
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المجال الثاني :تشجيع البحث العلمي والمشروعات المشتركة.
الجدول رمم ( )25يبين المعالجة اشحصائية للمجال الثاني.
جدول رقم ()15
المعالجة اإلحصائية للمجال الثاني
الرقم
.2
.1
.4
.3
.5

.6

المتوسط

الفقرة
تشجيع الباحثين للتقدم للحصول على جوائز محلية او

دولية في البحث العلمي.

إرشاد الباحثين الجدد إلى كيفية الحصول على منح
بحثية.
تشجع اشتراك أعضاء هيئة التدريس والطالب في
المشاريع البحثية (محلي ا -دولي ا).

تشجع العمل الفرقي للتخصصات المختلفة بين األقسام
العلمية في مجال البحوث العلمية

تشجع الخريجين على اطلتحاق ببرامج الدراسات العليا وانتاج
بحث علمي يساهم في حل مشكالت البيئة وتنمية المجتمع.

الحسابي

اطنحراف
المعياري

النسبة

3.74

1.175

74.8

4

3.64

1.231

72.8

6

3.62

1.140

72.4

7

3.46

1.071

69.2

12

3.40

1.111

68

13

المئوية

الترتيب

إمكانية اطستفادة من مصادر المعلومات القومية والعلمية

وزيادة التعاون مع الكليات المناظرة بالداخل والخارج في

3.51

1.091

70.2

11

مجاطت الدراسات العليا والبحث العلمي.
.1
.8
.4
.20
.22
.21
.24

تعزز العملية التعليمية من خالل البحث العلمي وأساليبه.
مشاركة المؤسسات وتقديم الدراسات العلمية لمختلف
الهيئات في مجال التخصص.
تعزيز سبل التواصل العلمي مع الجامعات العربية
واألجنبية.

مطالبة الجهات القضائية بحماية حقوق التنليف والنشر

العلمي.

إنشاء مراكز خاصة بالبحث العلمي.
تخفف اإلجراءات اإلدارية إلنجاز اإلنتاج العلمي مع
بعض الجامعات األخرى.
اطستفادة من مصادر المعلومات القومية والعلمية وزيادة

التعاون مع الكليات المناظرة بالداخل والخارج

7.

3.88

1.086

77.6

1

3.74

1.108

74.8

3

3.79

1.109

75.8

2

3.57

1.286

71.4

9

3.64

1.253

72.8

5

3.56

1.292

71.2

10

3.57

1.248

71.4

8

3.62

0.907

72.4

يتضح من خالل الجدول رمم (  )25أن الفقرة رمم ( ).حازت على المرتبة األولى بنسبة مئوية

( )%..71بدرجة كبيرة والتي تنر على " تعزز العملية التعليمية من خالل البحث العلمي
وأساليبه" ،وتعزو الباحثة ذلك بأن من خالل البحث العلمي يتم تطوير العملية التعليمية وخصوصا
في البحوث اشنسانية حيث أنها بحوث مرنة وذات موانين نسبية وتحتاج دوما لدراسات في بيئات
واشخار مختلفين لكي يتم فحر ومياس بعض النظريات وتعزيز ذلك ودمجه في العملية التعليمية .
كما حازت الفقرة رمم ( )9حازت على المرتبة الثانية بنسبة مئوية ( ).577وبدرجة كبيرة والتي تنر

على" تعزيز سبل التواصل العلمي مع الجامعات العربية واألجنبية" ،وتعزو الباحثة ذلك بأن
الجامعات المحلية رغم تقدم مستواها عالميا ولكنها مازالت تعمل في ظروف ماسية سواء امنية
كالحروب التي تعرضت لها غزة وتناولت العديد من المؤسسات العلمية او سياسية حيث الحصار

المفروض علي غزة عكست بشكل كبير علي مستوي انتاجيتها ومع التطور التكنولوجي والعولمة التي
نعيشها كان ال بد من التواصل مع الجامعات العربية واألجنبية لالستفادة من خبرات ومواعد بيانات

ومكتبات الجامعات االخري لتبادل المنفعة والخبرة .

أما بالنسبة إلى أدنا فقرتين فكانت الفقرة رمم ( )5مد حصلت على المرتبة الثالثة عشر بنسبة مئوية

( )%17بدرجة كبيرة والتي تنر على " تشجع الخريجين على اطلتحاق ببرامج الدراسات العليا وانتاج

بحث علمي يساهم في حل مشكالت البيئة وتنمية المجتمع " ،وتعزو الباحثة ذلك علي االكتفاء بالكوادر
واالمكانيات المتواجدين علي الساحة وتعزيز ذلك بمميزين يمكن ان يضيفوا ذلك عبر التحامهم ببرامج

الدراسات العليا والبحث العلمي وكذلك بسبب األوضاع االمتصادية الصعبة التي تعيق تشجيع

الخريجين علي االلتحاق ببرامج الدراسات العليا .

وكانت الفقرة رمم ( )4مد حصلت على المرتبة الثانية عشر بنسبة مئوية ( )%1972وبدرجة كبيرة

والتي تنر على " تشجع العمل الفرقي للتخصصات المختلفة بين األقسام العلمية في مجال البحوث

العلمية " ،وتعزو الباحثة ذلك الي ضعف التنسيق بين الباحثين وانشغال اعضاء الهيئات التدريسية

والباحثين في اعمال التدريس علي حساب البحث العلمي بشكل رئيسي والعمل بشكل منفرد في بعض
االبحاث ،وكذلك لضعف االمكانيات في اغلب االحيان والضغوطات االجتماعية واالمتصادية التي
يمر بها الباحثين .
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المجال الثالث :تسويق البحث العلمي
الجدول رمم ( )21يبين المعالجة اشحصائية للمجال الثالث.
جدول رقم ()16
المعالجة اإلحصائية للمجال الثالث
الرقم
.2
.1
.4
.3
.5
.6
.1
.8
.4
.20

المتوسط

الفقرة
إرسال النتاجات العلمية والتوصيات بشكل مباشرة

إلى الجهات المستفيدة المستهدفة.

تنظيم بعض العقود اطستثمارية للنتاجات العلمية
بين الجهة المستفيدة و صاحب النتاج العلمي
اقامة معرض سنوي عام للنتاجات العلمية.
اقامة المعارض التخصصية للنتاجات العلمية التي

تقيمها تشكيالت الوزارة ،ومتابعة اطستفادة منها.

اصدار نشرة تسويقية وارسالها عبر البريد
اطلكتروني للجهات المستفيدة.

اعداد نشرات دورية خاصة بالنتاجات العلمية

وتوزيعها ونشرها على اطنترنت.

تزود قسم العالقات العامة بملخص عن النتاجات
العلمية بشكل دوري ومستمر.
تزود وسائل اإلعالم بكافة ما يتعلق بالنتاجات
العلمية بشكل دوري ومستمر لنشرها .

التشبيك مع مؤسسات دولية في مجال تسويق

البحث العلمي .

المساهمة في نشر نتائج بحوث بعض الباحثين
وتمويلها دوليا .
المجال الثالث ككل

الحسابي

اطنحراف
المعياري

النسبة

3.34

1.171

66.8

5

3.23

1.108

64.6

7

3.04

1.248

60.8

10

3.04

1.253

60.8

9

3.16

1.175

63.2

8

3.45

1.221

69

1

3.42

1.173

68.4

2

3.31

1.246

66.2

6

3.41

1.285

68.2

3

3.36

1.281

67.2

4

3.27

1.065

65.4

المئوية

الترتيب

يتضح من خالل الجدول رمم ( ) 21أن الفقرة رمم ( )1حازت على المرتبة األولى بنسبة مئوية

( )%19وبدرجة كبيرة والتي تنر على "إعداد نشرات دورية خاصة بالنتاجات العلمية وتوزيعها
ونشرها على اطنترنت" ،وتعزو الباحثة ذلك لتوفر التكنولوجيا واالنترنت لدي فئات كثيرة فتسعي

الجامعات من خالل القيام بالنشر زيادة الرصيد العلمي وايصاله ألغلب الفئات المستهدفة والمهتمة
سواء باحثين او اصحاب عالمة بالموضوعات وسواء محليا او عالميا .
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كما حازت الفقرة رمم ( ).حازت على المرتبة الثانية بنسبة مئوية ( )%1774وبدرجة كبيرة والتي تنر
على" تزود قسم العالقات العامة بملخص عن النتاجات العلمية بشكل دوري ومستمر " ،وتعزو
الباحثة ذلك كنوع من الدعاية واشعالن لقسم يرتاده عدد من الزائرين وكذلك لكي يقوم مسم العالمات
العامة بعمله بنشر هذه الملخصات للفئات المستهدفة ،وهذا يسهل عملية النشر ألغلب الفئات

المستهدفة الذي يقوم القسم ايضا بتحديد هذه الفئات .

أما بالنسبة إلى أدنا فقرتين فكانت الفقرة رمم ( )3مد حصلت على المرتبة العاشرة بنسبة مئوية

( )%1577بدرجة متوسطة والتي تنر على " اقامة معرض سنوي عام للنتاجات العلمية" ،وتعزو
الباحثة ذلك أوال للتكلفة العالية أحيانا والجهد المبدول والمكلف ،فال تكون هذه المعارض السنوية

بشكل دوري ،النها تنحصر في أغلب االحيان في فئة معينة او بقصد ال يزداد عدد حاضريها من
خارج الجامعة عن المئتين شخر ،وكذلك التباع أدوات للنشر أهم منها خصوصا التكنولوجيا

الحديثة واالنترنت كما بينا سابقا فهذه مد ال تكلف كثي اًر ولكنها تسهم في النشر أكثر بكثير من

المعارض ،ولكن تحتاج الجامعات في البحوث التطبيقية لمثل هذه المعارض لتسويق منتجاتها

وكانت الفقرة رمم ( )4مد حصلت على المرتبة التاسعة بنسبة مئوية ( )%1577والتي تنر على "

إقامة المعارض التخصصية للنتاجات العلمية التي تقيمها تشكيالت الوزارة ،ومتابعة اطستفادة

منها" ،وتعزو الباحثة ذلك ضعف التنسيق وعدم وضون الرؤية حول مواضيع البحث العلمي بين
الو ازرة والجامعات ويتم المرور عليها بشكل روتيني كزيارات وال يتم رفع مستواها او تبنيها من هذه
الجامعات نظ ار ربما لبوضاع االمتصادية والسياسية والضائقة المالية التي تمر بها الجامعات يضعف

تبني بعض هذه النتاجات العلمية .

ويتضح من النتائج السابقة بأن الدراسة الحالية اتفقت مع دراسة الكبيسي والراوي ( ) 2515في

معومات لجهود البحث العلمي وتدويلها مثل محدودية الدعم الالزم لحضور المؤتمرات االمليمية

والعالمية وعدم وجود مجلس مادي لتغطية المدرسية واتفقت مع حلس ( ) 2559في ضعف دور

القطاع الحكومي الخار في تمويل البحث العلمي ومع دراسة الكفافي ( )2555حيث هناك عالمة
بين االتصاالت العلمية وبين االنتاجية ،فكلما زادت اتصاالت العالم ( حضور مؤتمرات ،اشتراك في

الجمعيات العلمية ،اطالع علي دوريات زادت االنتاجية ) ،واتفقت ايضا مع دراسة بيري وآخرون
(  ) 2000،Peer&otherفي أن البيئة المحيطة من أهم العوامل المؤثرة علي االنتاجية البحثية
ألعضاء هيئة التدريس واتفقت مع تربين وآخرون ( )2007 ،Turpin and otherبأن التدويل يعد

نجاحا وعامالً مهما في العولمة ،واتفقت مع دودزري (  ) 2003 ،Rudzriعلي ضرورة دعم
االتصال االيجابي من مبل االدارة العليا لعملية التدويل.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

عرض نتيجة السؤال الثالث تفسيرها ومناقشتها و :ينر السؤال الثالث للدراسة على ما يلي:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )α≥0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لوامع اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية تعزي إلي المتغيرات:

(الجنس -الرتبة العلمية  -الجامعة -الكلية )؟

ولإلجابة على هذا السؤال مامت الباحثة بصياغة فرضيات الدراسة ،وفيما يلي منامشتها:
نتائج الفرض األول للدراسة :وينص على ما يلي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )α≥0.05باين متوساطات درجاات مادير أفاراد

العينة لوامع اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس تعزي إلي متغيار الجانس (ذكار -أنثاي )،
والختبار هذا الفرض تم اساتخدام اختباار (ت) لعينتاين مساتقلتين ،فكانات النتاائج كماا يوضاحها

الجدول رمم (:)2.

جدول رقم ()11
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس (ذكر – أنثى).
المجاطت
واقع اإلنتاج العلمي
العوامل المؤثرة في
اإلنتاجية العلمية

فقرات االستبانة األولى
ككل

المتوسط

اطنحراف

الحالة

العدد

ذكر

115

3.74

أنثى

31

4.44

0.810

ذكر

115

3.43

0.860

أنثى

31

4.05

0.844

ذكر

115

3.56

0.775

أنثى

31

4.22

0.773

الحسابي

المعياري
0.873

قيمة (ت)

الدطلة

الدطلة

المحسوبة

اطحصائية

4.150

0.417

دالة
إحصائيا

3.585

0.000

دالة
إحصائيا

4.162

0.000

دالة
إحصائيا

تبدأ حدود الداللة اشحصائية عند مستوى ( )5755=αودرجات الحرية ( )145عند ميمة جدوليه (.)1.15
تبدأ حدود الداللة اشحصائية عند مستوى ( )5751=αودرجات الحرية ( )145عند ميمة جدوليه (.)2.35

ويتضح من الجدول ( )2.أن ميمة "ت" المحسوبة أكبر من ميمة "ت" الجدولية في جميع

األبعاد والدرجة والكلية لالستبانة ،وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير

الجنس (ذكر  -أنثى) لصالح اشناث.

وتعزو الباحثة ذلك بأن الذكور أكثر انشغاال من اشناث ،وعليهم مسئوليات وارتباطات
اجتماعية ومهنية ووظيفية عديدة بالمقارنة باشناث ،علي عكس تفرغ اشناث بشكل اوسع يسهل عليهم
توفير المزيد من الومت يمكن استثماره في البحث العلمي .
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نتائج الفرض الثاني للدراسة :وينص على ما يلي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )α≥0.05بين متوسطات درجات مدير أفراد
العينة لوامع اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس تعزي إلي متغير الرتبة العلمية (أستاذ

مشارك فأعلى -أستاذ مساعد فأدنى) ،والختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) لعينتين
مستقلتين ،فكانت النتائج كما يوضحها الجدول رمم (:)27
جدول رقم ()18
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية

(أستاذ مساعد فأدنى ،أستاذ مشارك فأعلى،
المجاطت

الرتبة
أستاذ مشارك

واقع اإلنتاج العلمي

فنعلى

أستاذ مساعد
فندنى

أستاذ مشارك
العوامل المؤثرة في
اإلنتاجية العلمية

فنعلى
أستاذ مساعد
فندنى
أستاذ مشارك

فقرات االستبانة األولى ككل

فنعلى

أستاذ مساعد
فندنى

العدد
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المتوسط

اطنحراف

الحسابي

المعياري

3.91

0.957

قيمة (ت)

المحسوبة

0.426
53

3.85

0.808

93

3.61

0.973

53

3.48

0.726

93

3.74

0.888

0.867

0.794
53

3.64

الدطلة

اطحصائية

0.256

0.001

0.008

الدطلة

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

0.678

تبدأ حدود الدطلة اإلحصائية عند مستوى ( )0.05=αودرجات الحرية ( )235عند قيمة جدوليه (.)2.65
تبدأ حدود الدطلة اإلحصائية عند مستوى ( )0.02=αودرجات الحرية ( )235عند قيمة جدوليه (.)1.45

ويتضح من الجدول ( )27أن ميمة "ت" المحسوبة أمل من ميمة "ت" الجدولية في جميع األبعاد

والدرجة والكلية لالستبانة ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة

العلمية (أستاذ مشارك فأعلى -أستاذ مساعد فأدنى).

وتعزو الباحثة ذلك بأن العوامل والحوافز والظروف متساوية لجميع الرتب وتعمل جميع الرتب في بيئة

متشابهة إلي حد كبير ونفس العوامل الداخلية والخارجية .
نتائج الفرض الثالث للدراسة :وينص على ما يلي:

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )α≥0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد

العينة لوامع اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس تعزي إلي متغير الجامعة (األزهر –اشسالمية-

األمصى) ،والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي()One way AVOVA
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بهدف فحر الفروق بين متوسط تقديرات عينة الدراسة لوامع اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس

تعزى لمتغير الجامعة ،ويتضح ذلك من خالل جدول (:)22
جدول رقم ()14
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" والداللة
اإلحصائية ومستوى الداللة تعزى لمتغير الجامعة
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

34.078

2

17.039

داخل المجموعات

747347

143

57595

المجموع

1177425

145

بين المجموعات

21.485

2

157.42

في اشنتاجية

داخل المجموعات

937.55

143

0.655

العلمية

المجموع

1157179

145

بين المجموعات

26.473

2

13.237

داخل المجموعات

.5747.

143

57493

المجموع

917915

145

المجاطت
وامع اشنتاج
العلمي
العوامل المؤثرة

فقرات
االستبانة
األولى ككل

مجموع

المصدر

المربعات

قيمة
ف

28.887

16.394

26.854

الدطلة

اإلحصائية

0.000

0.000

0.000

مستوى
الدطلة

دالة
إحصائيا

دالة
إحصائيا

دالة
إحصائيا

ميمة "ف" الجدولية عند درجات حرية ( )142 ،3وعند مستوى داللة (2711= )5755

ميمة "ف" الجدولية عند درجات حرية ( )142 ،3وعند مستوى داللة (3792 = )5751

يتضح من الجدول رمم (  )29أن ميمة "ف" المحسوبة أكبر من ميمة "ف" الجدولية عند
مستوى داللة ( )α≥0.05في جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة ،أي أنه يوجد فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير الجامعة.

ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار شيفيه البعدي كما في الجدول رمم (.)35
جدول رقم ()40
نتائج اختبار شيفيه  Scheffe Testللتعرف على اتجاه الفروق وداللتها في المحور ( )2تعزى
لمتغير الجامعة
الجامعة

األزهر

األزهر

-

اإلسالمية

0.20

-

األقصى

*1.10

*0.89
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اإلسالمية

األقصى

-

نالحظ من الجدول رمم ( )35وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (جامعة األمصى وجامعة

األزهر) لصالح جامعة األمصى ،وأن هناك فروق دالة إحصائية بين جامعة األمصى والجامعة
اشسالمية لصالح جامعة األمصى باشضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين جامعة

األزهر والجامعة اشسالمية.

جدول رقم ()42
نتائج اختبار شيفيه  Scheffe Testللتعرف على اتجاه الفروق وداللتها في المحور ( )1تعزى
لمتغير الجامعة
الجامعة

األزهر

األزهر

0.75

اإلسالمية
األقصى

*0.84

اإلسالمية
*0.77

األقصى

-

نالحظ من الجدول رمم ( )31وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (جامعة األمصى وجامعة
األزهر) لصالح جامعة األمصى ،وأن هناك فروق دالة إحصائية بين جامعة األمصى والجامعة
اشسالمية لصالح جامعة األمصى باشضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين جامعة

األزهر والجامعة اشسالمية.

جدول رقم ()41
نتائج اختبار شيفيه  Scheffe Testللتعرف على اتجاه الفروق وداللتها االستبانة ككل تعزى لمتغير
الجامعة
اإلسالمية

الجامعة

األزهر

األزهر

-

اإلسالمية

0.13

-

األقصى

*0.95

*0.82

األقصى

-

نالحظ من الجدول رمم ( )32وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (جامعة األمصى وجامعة

األزهر) لصالح جامعة األمصى ،وأن هناك فروق دالة إحصائية بين جامعة األمصى والجامعة
اشسالمية لصالح جامعة األمصى باشضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين جامعة

األزهر والجامعة اشسالمية.

يتبين من اختبار شفيه  Scheffe Testأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي
( )α≥0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لوامع اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس
تعزي إلي متغير الجامعة (األزهر –اشسالمية -األمصى) لصالح جامعة األمصى.
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وتعزو الباحثة ذلك شمكانيات جامعة األمصي أمل سواء المادية والمعنويات كذلك مدرات
وخبرات العاملين في الجامعة أمل من جامعتي األزهر واشسالمية باشضافة إلي ذلك التسهيالت التي

تمنحها الجامعات األخري للباحثين واالمتيازات أفضل من جامعة األمصي .
نتائج الفرض الرابع للدراسة :ينص على ما يلي:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )α≥0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد

العينة لوامع اشنتاجية العلمية ألعضاء التدريس وجهود الجامعات تعزي إلي متغير الكلية (إنسانية-

علمية) ،والختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ،فكانت النتائج كما يوضحها
الجدول رمم (:)33
جدول رقم ()44
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الكلية (إنسانية  -علمية)
الحالة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

إنسانية
علمية
إنسانية

91
55
91

3.51
4.52
3.29

0.832
0.622
0.860

اإلنتاجية العلمية

علمية

55

4.01

0.755

فقرات االستبانة األولى
ككل

إنسانية
علمية

91
55

3.38
4.23

0.763
0.308

المجاطت
واقع اإلنتاج العلمي
العوامل المؤثرة في

قيمة (ت)

الدطلة

الدطلة

المحسوبة

اطحصائية

8.372

0.203

دالة
إحصائيا

5.120

0.208

دالة
إحصائيا

7.373

0.153

دالة
إحصائيا

تبدأ حدود الداللة اشحصائية عند مستوى ( )5755=αودرجات الحرية ( )145عند ميمة جدوليه (.)1.15
تبدأ حدود الداللة اشحصائية عند مستوى ( )5751=αودرجات الحرية ( )145عند ميمة جدوليه (.)2.35

ويتضح من الجدول ( )33أن ميمة "ت" المحسوبة أكبر من ميمة "ت" الجدولية في جميع

األبعاد والدرجة والكلية لالستبانة ،وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الكلية
(إنسانية  -علمية) لصالح الكلية العلمية.
وتعزو الباحثة إلي تميز بعض العقول للباحثين الذين يذللون العقبات مستخدمين االمكانيات
القليلة وباستغاللهم لإلمكانيات التكنولوجيا المتاحة والثورة المعلوماتية وتطوير ذاتهم بعنتاجاتهم

الملموسة التي تحفزهم بشكل مادي ومعنوي فقد تعود نتيجة األبحاث العلمية التطبيقية عليهم بمردود

يسهم في تطوير امكانياتهم.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

عرض نتيجة السؤال الرابع ومناقشتها وتفسيرها :ينر السؤال الرابع للدراسة على ما يلي:
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )α≥0.05بين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لدرجة جهود الجامعات في تدويل البحث العلمي تعزي إلي المتغيرات:

(الجنس -الرتبة العلمية  -الجامعة -الكلية )؟

ولإلجابة على هذا السؤال مامت الباحثة بصياغة فرضيات الدراسة ،وفيما يلي منامشتها:
نتائج الفرض الخامس للدراسة :وينص على ما يلي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )α≥0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدرجة جهود الجامعات في تدويل البحث العلمي تعزي إلي متغير الجنس (ذكر-
أنثي) ،والختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ،فكانت النتائج كما
يوضحها الجدول رمم ( :)34
جدول رقم ()43
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس (ذكر – أنثى)
المجاطت
مشاركة المعرفة وانتاجها
تشجيع البحث العلمي

والمشروعات المشتركة
تسويق البحث العلمي
فقرات االستبانة األولى ككل

المتوسط

الحالة

العدد

ذكر

115

3.65

115

3.51

115

3.17

115

3.45

أنثى

31

أنثى

31

أنثى

31

أنثى

31

ذكر
ذكر
ذكر

اطنحراف

الحسابي

المعياري

4.34

0.947

0.948
0.896
0.822

4.04

1.079

3.677

0.922

4.01

0.746

0.864

قيمة (ت)

الدطلة

الدطلة

المحسوبة

اطحصائية

3.449

0.001

دالة إحصائيا

3.126

0.003

دالة إحصائيا

2.388

0.018

دالة إحصائيا

3.604

0.001

دالة إحصائيا

تبدأ حدود الداللة اشحصائية عند مستوى ( )5755=αودرجات الحرية ( )145عند ميمة جدوليه (.)1.15
تبدأ حدود الداللة اشحصائية عند مستوى ( )5751=αودرجات الحرية ( )145عند ميمة جدوليه (.)2.35

ويتضح من الجدول ( )34أن ميمة "ت" المحسوبة أكبر من ميمة "ت" الجدولية في جميع
األبعاد والدرجة والكلية لالستبانة ،وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس

(ذكر  -أنثى) لصالح اشناث.

وتعزو الباحثة ذلك بأن الذكور أكثر انشغاال من اشناث ،وعليهم مسئوليات وارتباطات
اجتماعية ومهنية ووظيفية عديدة بالمقارنة باشناث ،علي عكس تفرغ اشناث بشكل اوسع يسهل عليهم
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توفير المزيد من الومت يمكن استثماره في البحث العلمي ،باالضافة مد تشجع اشناث من البيت والبيئة

المحيطة بها بما يساهم في تعزيز إمكانياتها وينعكس بدوره علي انجازها .
نتائج الفرض السادس للدراسة :وينص على ما يلي:

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )α≥0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدرجة جهود الجامعات في تدويل البحث العلمي تعزي إلي متغير الرتبة العلمية (أستاذ

مشارك فأعلى – أستاذ مساعد فأدنى) ،والختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) لعينتين
مستقلتين ،فكانت النتائج كما يوضحها الجدول رمم (:) 35

جدول رقم ()45
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الرتبة العلمية
المجاطت
مشاركة المعرفة وإنتاجها
تشجيع البحث العلمي
والمشروعات المشتركة
تسويق البحث العلمي
فقرات االستبانة األولى ككل

المتوسط

اطنحراف

قيمة (ت)

الدطلة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

اطحصائية

1.018

1.710

0.262

دالة
إحصائيا

1.627

0.024

غير دالة
إحصائيا

1.056

0.057

غير دالة
إحصائيا

1.683

0.218

دالة
إحصائيا

الرتبة

العدد

أستاذ مشارك فأعلى

93

3.89

أستاذ مساعد فأدنى

53

3.61

0.899

أستاذ مشارك فأعلى

93

3.70

0.975

أستاذ مساعد فأدنى

53

3.47

0.760

أستاذ مشارك فأعلى

93

3.34

1.135

أستاذ مساعد فأدنى

53

3.15

0.929

أستاذ مشارك فأعلى

93

3.65

0.914

أستاذ مساعد فأدنى

53

3.41

0.769

الدطلة

تبدأ حدود الداللة اشحصائية عند مستوى ( )5755=αودرجات الحرية ( )151عند ميمة جدوليه (.)1.15
تبدأ حدود الداللة اشحصائية عند مستوى ( )5751=αودرجات الحرية ( )151عند ميمة جدوليه (.)2.35

ويتضح من الجدول ( )35أن ميمة "ت" المحسوبة أمل من ميمة "ت" الجدولية في المجالين

الثاني والثالث وأن ميمة "ت" المحسوبة أكبر من ميمة "ت" الجدولية في المجال األول والدرجة والكلية
لالستبانة ،وهذا يدل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة العلمية (أستاذ مشارك فأعلى
– أستاذ مساعد فأدنى) لصالح الرتبة أستاذ مشارك فأعلى.

وتعزو الباحثة ذلك بأن االستاذ المشارك فأعلي لديه إنتاجية معرفية أكثر من غيره ولديه

انجازات ومشاركة سابقة سواء علي الصعيد المحلي او الدولي وذلك ألنه مد منح هذه الدرجة بناء
علي عدد مشاركاته فمن الطبيعي ان تكون مشاركة المعرفة لديه أكثر من غيره .

9.

نتائج الفرض السابع للدراسة :وينص على ما يلي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )α≥0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد

العينة لدرجة جهود الجامعات في تدويل البحث العلمي تعزي إلي متغير الجامعة (األزهر –اشسالمية-
األمصى) ،والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي()One way AVOVA
بهدف فحر الفروق بين متوسط تقديرات عينة الدراسة لدرجة جهود الجامعات في تدويل البحث

العلمي تعزى لمتغير الجامعة ،ويتضح ذلك من خالل جدول (:)31
جدول رقم ()46
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" والداللة
اإلحصائية ومستوى الداللة تعزى لمتغير الجامعة
المجاطت

المصدر

مشاركة المعرفة

بين المجموعات

وانتاجها

تشجيع البحث

العلمي والمشروعات
المشتركة

تسويق البحث
العلمي

مشاركة المعرفة
وانتاجها

فقرات االستبانة
األولى ككل

مجموع

المربعات
30.158

درجات
الحرية

2

داخل المجموعات

110.111

141

المجموع

140.221

141
2

بين المجموعات

19.154

داخل المجموعات

100.303

141

المجموع

119.457

141

بين المجموعات

16.087

2

داخل المجموعات

141.121

141

المجموع

114..10

141

بين المجموعات

20.047

2

داخل المجموعات

12.1.1

141

المجموع

102.111

141

متوسط

المربعات

الدطلة

قيمة ف

اإلحصائية

مستوى
الدطلة

15.079
0...0

19.578

0.000

9.577
0.701

13.653

0.000

8.044
1.012

7.739

0.001

10.024
0.121

11.001

0.000

دالة

إحصائيا

دالة

إحصائيا
دالة

إحصائيا
دالة

إحصائياً

ميمة "ف" الجدولية عند درجات حرية ( )142 ،3وعند مستوى داللة (2711= )5755
ميمة "ف" الجدولية عند درجات حرية ( )142 ،3وعند مستوى داللة (3792 = )5751

يتضح من الجدول رمم (  )31أن ميمة "ف" المحسوبة أكبر من ميمة "ف" الجدولية عند
مستوى داللة ( )α≥0.05في جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة ،أي أنه يوجد فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير الجامعة.
ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار شيفيه البعدي كما في الجدول رمم (.)3.
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جدول رقم ()41
نتائج اختبار شيفيه  Scheffe Testللتعرف على اتجاه الفروق وداللتها في المحور ( )2تعزى
لمتغير الجامعة
اإلسالمية

الجامعة

األزهر

األزهر

-

اإلسالمية

0.10

-

األقصى

*1

*0.90

األقصى

-

نالحظ من الجدول رمم ( )3.وجود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين (جامعاة األمصاى وجامعاة

األزه اار) لص ااالح جامع ااة األمص ااى ،وأن هن اااك ف ااروق دال ااة إحص ااائية ب ااين جامع ااة األمص ااى والجامع ااة
اشسااالمية لصااالح جامعااة األمصااى باشضااافة إلااى عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين جامعااة

األزهر والجامعة اشسالمية.
جدول رقم ()48
نتائج اختبار شيفيه  Scheffe Testللتعرف على اتجاه الفروق وداللتها في المحور ( )1تعزى
لمتغير الجامعة
اإلسالمية

الجامعة

األزهر

األزهر

-

اإلسالمية

0.32

-

األقصى

*0.86

*0.54

األقصى

-

نالحظ من الجدول رمم ( )37وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (جامعة األمصى وجامعة
األزهر) لصالح جامعة األمصى ،وأن هناك فروق دالة إحصائية بين جامعة األمصى والجامعة
اشسالمية لصالح جامعة األمصى باشضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين جامعة

األزهر والجامعة اشسالمية.

جدول رقم ()44
نتائج اختبار شيفيه  Scheffe Testللتعرف على اتجاه الفروق وداللتها في المحور ( )4تعزى
لمتغير الجامعة
الجامعة

األزهر

األزهر

-

اإلسالمية

*0.51

-

األقصى

*0.79

0.27
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اإلسالمية

األقصى

-

نالحااظ ماان الجاادول رماام ( )39وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين (الجامعااة اشسااالمية وجامعااة

األزهاار) لصااالح الجامعااة اشسااالمية ،وأن هناااك فااروق دالااة إحصااائية بااين جامعااة األمصااى وجامعااة
األزهاار لصااالح جامعااة األمصااى باشضااافة إلااى عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين جامعااة

األمصى والجامعة اشسالمية.

جدول رقم ()30
نتائج اختبار شيفيه  Scheffe Testللتعرف على اتجاه الفروق وداللتها اإلستبانة ككل تعزى
لمتغير الجامعة
اإلسالمية

الجامعة

األزهر

األزهر

-

اإلسالمية

0.31

-

األقصى

*0.88

*0.57

األقصى

-

نالحظ من الجدول رمم ( )45وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (جامعة األمصى وجامعة
األزهر) لصالح جامعة األمصى ،وأن هناك فروق دالة إحصائية بين جامعة األمصى والجامعة
اشسالمية لصالح جامعة األمصى باشضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين جامعة

األزهر والجامعة اشسالمية.

يتبين من اختبار شفيه  Scheffe Testأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي
( )α≥0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة جهود الجامعات في تدويل البحث العلمي
تعزي إلي متغير الجامعة (األزهر –اشسالمية -األمصى) لصالح جامعة األمصى.
وتعزو الباحثة ذلك لضعف امكانيات جامعة االمصي سواء المادية او المعنوية وضعف في
االمور اللوجستية والتنسيق والعالمات العامة مع الجامعات الدولية بالمقارنة بجامعتي االزهر

واالسالمية وذلك ألنها جامعة حكومية مربوطة بسياسات وبموازنات وتوجهات حكومية .
نتائج الفرض الثامن للدراسة :ينص على ما يلي:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )α≥0.05بين متوسطات درجات تقادير أفاراد

العينااة لدرجااة جهااود الجامع اات فااي تاادويل البحااث العلمااي تعاازي إلااي متغياار الكليااة (إنسااانية-علميااة)،
والختبار هذا الفرض تام اساتخدام اختباار (ت) لعينتاين مساتقلتين ،فكانات النتاائج كماا يوضاحها الجادول

رمم (:)41
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جدول رقم ()32
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الكلية (إنسانية  -علمية).
المتوسط

اطنحراف

المجاطت

الحالة

العدد

مشاركة المعرفة
وإنتاجها

إنسانية

91

3.42

علمية

55

4.40

0.790

إنسانية

91

3.32

0.898

علمية

55

4.11

0.683

إنسانية

91

3.03

0.995

علمية

55

3.68

1.061

إنسانية

91

3.26

0.835

علمية

55

تشجيع البحث العلمي
والمشروعات
المشتركة
تسويق البحث العلمي
فقرات االستبانة
األولى ككل

الحسابي

المعياري
0.906

4.07

0.672

قيمة (ت)

الدطلة

المحسوبة

اطحصائية

6.595

0.088

الدطلة
دالة
إحصائيا

6.028

0.007

دالة
إحصائيا

3.749

0.386

دالة
إحصائيا

6.391

0.023

دالة
إحصائيا

تبدأ حدود الداللة اشحصائية عند مستوى ( )5755=αودرجات الحرية ( )145عند ميمة جدوليه (.)1.15
تبدأ حدود الداللة اشحصائية عند مستوى ( )5751=αودرجات الحرية ( )145عند ميمة جدوليه (.)2.35

ويتضح من الجدول ( )41أن ميمة "ت" المحسوبة أكبر من ميمة "ت" الجدولية في المجال
األول والمجال الثالث ،وهذا يدل على أنه اليوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الكلية

(إنسانية  -علمية) .

وتعزو الباحثة أن ميمة ت المحسوبية أمل من ميمة ت الجدولية في المجال الثاني في الدرجة
الكلية لالستبانة مما يدل على أنه توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الكلية لصالح
الكليات العلمية.

النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:

عرض نتيجة السؤال الخامس تفسيرها ومناقشتها  :ينر السؤال الخامس للدراسة على ما يلي:
هل توجد عالمة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )α ≤5755بين درجة تقدير أعضاء هيئة
التدريس بالجامعات لوامع اشنتاجية العلمية ودرجة جهود الجامعات في تدويل البحث العلمي؟

والختبار هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون شيجاد العالمة بين درجة تقدير أعضاء هيئة
التدريس بالجامعات لوامع اشنتاجية العلمية ودرجة جهود الجامعات في تدويل البحث العلمي ،ويتضح

ذلك من خالل جدول رمم (.)42
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جدول رقم ()31
معامل االرتباط بين درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لواقع اإلنتاجية العلمية ودرجة
جهود الجامعات في تدويل البحث العلمي
البيان
وامع اشنتاجية العلمية
جهود الجامعات في
تدويل البحث العلمي

المتوسط

اطنحراف

الحسابي

المعياري

3.70

0.81

3.57

0.86

معامل ارتباط
بيرسون
0.775

قيمة sig

0.000

مستوى
الدطلة
55.5

توجد عالمة ارتباطية دالة عند 5755

يتضح من الجدول رمم ( )42أن معامل االرتباط ( )0.775وهو ارتباط طردي موي ،واالرتباط
موي مما يدلل على:

 -1هناك عالمة موية بين الدرجة العلمية للباحث وبين مستوي إنتاجيته .

 -2هناك عالمة موية بين األبحاث والباحثين وبين جهودهم في تدويل البحث العلمي.

نتائج الفرض التاسع للدراسة :ينص على ما يلي:

توجد عالمة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 5755بين متوسطات درجات

تقدير أعضاء هيئة تدريس بالجامعات لوامع االنتاجية العلمية ودرجة جهود الجامعات في تدويل البحث

العلمي ،وتعزى الباحثة ذلك ألن وامع االنتاجية العلمية يزيد كلما زادت درجة جهود الجامعات في تدويل
البحث العلمي من خالل المشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات لهذا ترتبط أبحاث الباحثين من

خالل جهودهم في تدوين البحث العلمي .

وهذا يؤكد على ان هناك عالمة ارتباطية ذات داللة احصائية بين درجة تقدير اعضاء هيئة

التدريس في الجامعة لوامع االنتاجية العلمية ودرجة جهود الجامعات في تدويل البحث العلمي.
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التوصيات ومقترحات الدراسة:
التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أهمها:

أوط :توصيات خاصة بالباحثين.
 .1زيادة ترجمة الكتب األجنبية عن طريق االهتمام باللغات االجنبية.
 .2االهتمام باألبحاث والمؤتمرات العلمية لتسهيل الوصول إليها وتدويلها.
 .3التواصل واالتصال مع القطاع الصناعي بحيث توجه االبحاث نحو احتياجات ومتطلبات
المجتمع.

 .4االهتمام بتدويل البحث العلمي من خالل عقد المؤتمرات الدولية والمشاركة بها.
 .5حفظ اشنتاج العلمي بأرمام افتراضية شمكانية الوصول إليها.
 .1المساهمة في نشر نتائج بحوث الباحثين وتمويلها دولياً.
ثانيا :توصيات خاصة بالجامعات:
 .1دعم الجامعات بآراء االختراع للباحثين فيها ،بعقد مؤتمر سنوي خار باشنتاجية العلمية وتدويل
البحث العلمي لدراسة الوامع والتحديات والطمون.

 .2توفير منح بحثية للخارج من مبل الجامعات ،شجراء األبحاث وتبادل الخبرات وذلك من خالل
التشبيك مع الجامعات المتقدمة في مجال البحث العلمي.

 .3تخفيف العبء األكاديمي لبستاذ الجامعي ليكون مناسباً شجراء األبحاث العلمية.
.4مشارك الجامعات للجهات الحكومية والخاصة في تمويل البحث العلمي.

 .5عمل مشاريع يعود نفعها لدعم البحث العلمي ،وذلك بربط المشاريع البحثية باحتياجات السوق.

 .1توجيه األبحاث لحل المشكالت المحلية سعياً لخدمة المجتمع ،بعد تحديد أولويات البح ثالعلمي.
..دعم نفقات النشر في المجالت العالمية.

 .7تحديد الفترة الزمنية للحصول على الترمية.
.9التشبيك مع المؤسسات الدولية في مجال تسويق البحث العلمي.
 .15تمنح لإلنتاج العلمي ميزانية سنوية أولوية.

 .11تبني نظام عادل بالتفرغ العلمي في الجامعات.
 .12توفير فنيين وباحثين لمساعدة أعضاء هيئة التدريس لإلنتاج العلمي.
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ثالثا :توصيات خاصة بالحكومة:
 .1االستفادة من تجارب وخبرات الدول واستقطاب الخبرات العلمية واالستعانة برجال العلم المشاركين
باألنشطة العلمية لبناء وتقدم الجامعات ودعم البحث العلمي.

 .2استقالل الجامعات وعدم خضوعها إلى الو ازرات واالعتماد على المجلس األعلى في وضع
الخطط وبرامج التعليم العالي.

 .3تفعيل دور القطاع الخار في دعم البحث وتوجيهه واالستفادة من مخرجاته محلياً وعالميا.
 .4ضرورة وجود منوات مناسبة وفعالة لربط االنتاج العلمي التطبيقي مع المؤتمرات والندوات الدولية
والشراكة مع الجامعات األوروبية في كل مراحل التعليم العالي.

 .5تخصير ميزانية للبحث العلمي من مبل الحكومة وايجاد مصادر غير تقليدية.

المقترحات:
في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها فعن الباحثة توصي بالقيام بالدراسات التالية:
 .1دراسة للتعرف إلى االنتاج العلمي وعالمته بتدويل البحث العلمي ليشمل جامعات فلسطينية أخرى،
في الضفة الغربية مثل "جامعة القدس" وغيرها من الجامعات ثم مقارنتها مع هذه الدراسة.

 .2دراسة للتعرف على جودة اشنتاج العلمي وتأثيره على تدويل البحث العلمي.
 .3دراسة عن عالمة عوامل أخرى تؤثر على اشنتاج العلمي والعمل على مقارنة النتائج مع نتائج
هذه الدراسة.
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املراجــــع

المصادر والمراجع
 القرآن الكريمالمراجع العربية:
 .1إبراهيم ،إلهام محمود مرسي ( .)2559دور االتصال العلمي في اشنتاجية العلمية ألعضاء
هيئة التدريس بجامعة بنها .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة بنها ،مصر.

 .2إبراهيم ،مجدي ( : )2552البحث العلمي التربوي كنشاط إبداعي في عصر العولمة ،مجلة

البحث التربوي ،المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ،المجلد األول ،العدد األول،
القاهرة ،يناير. 2552

 .3أحمد عبد الرحمن العامب ( 1992م) -في القرآن الكريم مفتا

البحث العلمي -الخرطوم

المركز العالمي ألبحاث اشيمان.

 .4أحمد ،أحمد عبد العزيز ( .)2551عوامل إحجام بعض أساتذة التربية عن االستمرار في

اشنتاجية البحثية ،ومقترحات مواجهتها (دراسة ميدانية) .مجلة البحث في التربية وعلم

النفس ،المجلد ( ،)19العدد ( ،)4أبريل ( ،ومد صدر هذا العدد في يوليو  ،)255.كلية
التربية ،جامعة المنيا.

 .5أحمد ،مختار ،عمر وآخرون ( .)2557معجم اللغة العربية المعاصرة .المجلد الثاني ،الطبعة
األولى ،عالم الكتب ،القاهرة.

 .1االستاد ،محمود حسن والحجار ،رائد حسن (: )2555نحو خريطة بحثية تنموية في البحث

التربوي االكاديمي  ،مجلة جامعة اطقصي ،سلسلة العلوم االنسانية ،المجلد ( ،)9العدد (،)1

ر ر 245ا ا.2.3

 ..اشحصاء السنوي للتعليم العام والتعليم الجامعي ،2514 ،اشدارة العامة للتخطيط.

 .7إلياس ،أنطون والياس ،إلياس ( :)1992قاموس الياس العصري ،دار الياس العصرية
للطباعة والنشر ،القاهرة.

 .9براهمي ،وريدة ( .)2555المعومات االجتماعية لبستاذ الجامعي وأثرها على أهداف المؤسسة
الجامعية دراسة ميدانية .جامعة بانتة ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في تنمية وتسيير

الموارد ،الجزائر.

 .15البنك الدولي ( : )2553بناء مجتمعات المعرفة والتحديات الجديدة التي تواجه التعليم
العالي ،تقرير مركز معلومات الشرق األوسط ،بيروت.
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 .11توام ،رشاد ( :)2557حق المؤلف :الماهية والحماية الجزائية ،مركز أوغاريت الثقافي،
فلسطين ،رام اهلل.

 .12توق ،محي الدين وزاهر ،محمد ضياء الدين ( ":)1977اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة
التدريس بجامعات الخليج العربي ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،الرياض.

 .13الثبيتي،

مليجان معيض ( :)2555الجامعات (نشأتها،

مفهومها،

وظائفها)،

المجلة

التربوية ،مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،الكويت  ،العدد  ،54ر .244-211

 .14الجندي ،عادل السيد محمد ( : )1994الجامعة المنتجة ،نحو رؤية فلسفية واستراتيجية
لتطوير التعليم الجامعي ،مجلة التربية والتنمية ،القاهرة ،العدد .14

 .15جوزيف ،باسكرفيل ،أخرون ( .)2511إدارة اإلنتاجية – مرشد عملي .مكتب العمل الدولي،
جنيف ،ترجمة مكتب العمل العربي ،القاهرة.
 .11جون ب ديكنسون ( .)197.العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث .ترجمة

شعبة الترجمة باليونسكو ،عالم المعرفة ،العدد ( ،)112المجلس الوطني للثقافة والفنون
وا داب ،الكويت.

 .1.جوهر ،دعاء محمود عبد الفتان ( .)2557تصور مقترن لتطوير أداء عضو هيئة التدريس

بالجامعات المصرية في ضوء مدخل إدارة المعرفة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التربية ،جامعة عين شمس.

 .17حامد ،عمار ( .)2555مواجهة العولمة في التعليم والثقافة .دراسات في التربية والثقافة،
الطبعة األولى ،الدار العربية للكتاب.

 .19الحايس ،عبد الوهاب ( :)2515محددات إنتاج المعرفة واكتسابها لدى طالبات الدراسات
العليا بجامعة السلطان قابوس ( الواقع والتحديات) ،جامعة السلطان مابوس ،عمان.

 .25الحديثي ،ابتسام إبراهيم ( .)255.اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس السعوديات بكليات

التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية (دراسة تقويمية) .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التربية ،جامعة عين شمس.

 .21حسان ،محماد حرباي ( .)1995دور الجامعاة فاي تنمياة بيئتهاا ،اإلدارة العامـة ،معهااد اشدارة
العامة-الرياض..7-45 ،)17( ،
 .22حلس ،داوود ( ،)2559مستوى تمويل البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية ودوره في جودة
اشنتاج العلمي.

 :)2551( _________ .23دليل الباحث في تنظيم وتوضيح البحث العلمي ،أفاق ،غزة

15.

 .24الحلو،

صادق ياسين( :)2515معوقات البحث العلمي في الجامعات العربية وربطه

بمشكالت المجتمع،

ورمة مقدمة لورشة جامعة تعز" ربط البحث العلمي بحل مشكالت

المجتمع" في الفترة( )5-3ابريل ،جامعة تعز.

 .25الحمامي ،الصادق ( :)2554مجتمع المعرفة  -رؤية نظرية نقدية ،المنظمة العربية للتربية

والثقافة والعلوم  -مؤتمر (مجتمع المعرفة  -المفهوم والخصائص والتحديات والرهانات)،

تونس.

 .21حوالة ،سهير محمد ( .)2559اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات في ضوء
مق ومات الرضا الوظيفي دراسة ميدانية على جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية .مجلة
كلية التربية ،جامعة اشسكندرية ،المجلد ( ،)19العدد ()2ب.

 .2.خورشيد،

معتز ( .)2551خطة جامعة القاهرة للبحث العلمي،

مطاع الدراسات العليا

والبحوث العلمية ،جامعة القاهرة ،مصر.

 .27الدسومي ( ،)2514درجة توافر معايير المنظمة المتعلمة في كليات التربية بالجامعات
الفلسطينية بغزة وعالمتها باشنتاج المعرفي ألعضاء هيئة التدريس ،رسالة ماجستير  -كلية

التربية  -جامعة األزهر  -غزة  -فلسطين.

 .29راضي ،فومية محمد ( .)2515اشنتاجية العلمية والحاجات اشرشادية لعضوات هيئة التدريس

بجامعات طيبة بالمدينة المنورة ،بحث مقدم ندوة " التعليم العالي للفتاة األبعاد والتطلعات"،

25-17يناير

 .35الرفاعي ،أحمد ( :)2551اشنتاجية في التعليم ،المفهوم وأساليب مياس اشدارة ،العدد
( ،)41مجلة تربوية.

 .31رياض ،عزيز هادي ( .)2515الجامعات " النشنة والتطور – الحرية األكاديمية-
اطستقاللية" .سلسلة ثقافة جامعية ،المجلد ( ،)2العدد ( ،)2مركز التطوير والتعليم المستمر،
جامعة بغداد.

 .32زاهد ،عدنان حمزة واخرون ( :)2559دليل كتابة الرسائل العلمية ،مركز النشر العلمي،
جامعة الملك عبد العزيز ،المملكة السعودية .

 .33زاهر ،ضياء الدين ( .)1995تقويم أداء األستاذ الجامعي "األداء البحثي كنموذج" .مجلة
مستقبل التربية العربية ،المجلد ( ،)1العدد( ،)3مركز ابن خلدون للدراسات اشنمائية بالتعاون

مع جامعة حلوان ،القاهرة.

 .34زاهر ،محمد ضياء الدين( .)2551المرأة في اإلنتاج األكاديمي :إطار للتنمل ،مؤتمر " تنمية

المرأة العربية اإلشكاليات وآفاق المستقبل" ،في الفترة من  .-5فبراير ،مركز دراسات
الجنوب ،جامعة جنوب الوادي والمركز العربي للتعليم والتنمية.
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 .35زيدان ،مراد ( .)2551اشنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس وعالمته بكفايتهم في تعليم
الطالب :دراسة حالة“ .مؤتمر األداء الجامعي في كليات التربية :الواقع والطمو  ،مسم
أصول التربية ،كلية التربية ،جامعة المنصورة ،في الفترة من ( 9-.سبتمبر) ،م (.)2

 .31السباخي ،عمر ( .)1994استقالل الجامعة بين الشعار والتطبيق ،التربية المعاصرة  -جامعة
اإلسكندرية.23.-22. ،)33( ،

 .3.السلطان ،يوسف وآخرون ( :)199.معومات البحث العلمي في دولة الكويت ،المجلة
العربية للعلوم اإلنسان ،العدد  ،22الكويت.

 .37سليمان السر (1993م) -دور البحث التربوي في تخطيط وتطوير التعليم العالي في السودان-
رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الخرطوم.

 .39سليمان ،ناصر المسلم ( .)2557معومات الترمية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس بالكليات

التقنية خالل مسارهم الوظيفي .من بحوث المؤتمر العربي األول " الجامعات العربية :

التحديات واآلفاق المستقبلية" بمدينة الرباط – المغرب ،ديسمبر 255.م ،منشور في رسالة
الخليج العربي ،السنة ( ،)29العدد (.)115

 .45السماوي ،عبد الرميب (: )2555المناج التنظيمي وعالمتة باالنتاجية العلمية لدي اعضاء هيئة
التدريس بجامعة تغر ،رسالة ماجستير ،بكلية التربية ،جامعة تغر ،اليمن .

 .41شمو ،محاسن إبراهيم ( .)2554دراسة استطالعية راء عينة من عضوات هيئة التدريس

بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز حول حلقات النقاش العلمية ( السيمينارات) .مجلة

مركز البحوث التربوية ،جامعة مطر ،المجلد ( ،)13العدد (.)25

 .42الصااائغ ،محمااد وتوفيااق ،عبااد الجبااار ( .)1973تطااوير البحااث التربااوي وأجهزتااه فااي الااوطن
العربي ،المجلة العربية للبحوث التربوية ،المجلد (  ،)3العدد ( ،)1ر ر.212-195

 .43العاجز ،فؤاد وعساف ،محمود ( : )2513رؤية استراتيجية لتطوير برامج الدراسات العليا

بالجامعات الفلسطينية في ضوء مرتكزات تقويمها ،مؤتمر الدراسات العليا بين الواقع وافاق

التطوير ،الجامعة االسالمية 35/4/2513 ،ا ا29

 .44العاجز ،فؤاد ونشوان ،جميل ( : )2555المشكالت التي تواجه برامج الدراسات العليا

بالجامعات الفلسطينية ،اليوم الدراسي اطول (الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية في ضوء

التحديات المعاصرة ) 1. ،مايو ،عمادة ت الدراسات العليا ووحدة ،الجامعة االسالمية ،غزة .

 .45العا ا ااامري ،عا ا اادنان ( :)2513دور تحديا ا ااد االحتياجا ا ااات التدريبيا ا ااة القائما ا ااة علا ا ااى تكنولوجيا ا ااا
المعلومااات فااي تطااوير المهااارات اشداريااة لاادى العاااملين فااي الجامعااات الفلسااطينية فااي مطاااع

غزة ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اشدارة والسياسة ،جامعة األمصى غزة.
159

 .41عب ااد ال اارحمن ،محم ااد عم اار ( )1977وام ااع وتوجه ااات البح ااث العلم ااي والتط ااور التكنول ااوجي،
مجلة اتحاد الجامعات العربية ،عدد خار.415-395 ،

 .4.عبد النبي  ،سعاد بسيوني واخرون ( :)1997تطوير التعليم الجامعي في مصر في ضوء
خبرات بعض الدول المتقدمة"،

المؤتمر القومي السنوي الخامس لمركز تطوير التعليم

الجامعي " تقويم األداء الجامعي " في الفترة ( )15-7نوفمبر ، ،جامعة عين شمس ،القاهرة.

 .47عبد الوهاب ،محمد النجار( .)2554أساليب تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي .ندوة
تنمية أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعلم العالي " التحديات والتطوير" ،في الفترة من

 15 -14ديسمبر ،الرياض ،جامعة الملك سعود.

 .49عبيد ،مصطفى ( :)2553مهارات البحث العلمي ،أكاديمية الدراسات العالمية ،فلسطين.
 .55عساف ،محمود عبد المجيد (: )2514دور التعليم اشلكتروني في تعزيز ممارسة الجامعات

الفلسطينية المنظمة المتعلمة ،مؤتمر التعليم اإللكتروني ،جامعة النجان الوطنية ،مركز التعليم

المستمر. 2514/3/35 ،
 .51عساف ،محمود و حماد ،خليل ( )2511توظيف البحث التربوي في ضوء مقومات مجتمع

المعرفة ا ا رؤية مستقبلية ،مؤتمر ( البحث العلمي ــــ مفاهيمه ــــ اخالقياته ــــ توظيفه )،

الجامعة االسالمية ،غزة .

 .52عساف ،محمود ( :)2514نحو منظور ميمي لتقويم أداء الجامعات البحثي وتدويله ،ورقة
بحثية مقدمة للمشاركة في اليوم الدراسي (أخالقيات البحث العلمي) الذي نظمته شئون

البحث العلمي بالجامعة اشسالمية بتاريخ 2514/4/2م
 .53عساف ،محمود عبد المجيد ( :)2511رؤية جديدة لدور البحث العلمي في تحقيق الشراكة
الفاعلة مع مطاعات االنتاج من منظور تكاملي ،مؤتمر البحث العلمي (مفاهيمه واخالقياته
وتوظيفه ) 15 ،ا  11مايو ،الجامعة االسالمية ،غزة .

 .54عقل ،فاخر ( )2512أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية -بيروت :دار العلم للماليين.

 .55عكاشة ،سعد الدين أحمد ( :)1999تمويل البحث العلمي في الوطن العربي وسبل تنميته"،
ندوة "التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين "في الفترة (-1.

 )21إبريل ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .

 .51عمار ،حامد( .)1991دعوة لمراجعة معايير اللجان العلمية للترمية .مجلة دراسات تربوية،
المجلد ( ،)1العدد ( ،)31ر  259ا ا ا. 332

 .5.العمايرة ،محمد والسرابي ،سهام (: )2557البحث العلمي لدي اعضاء هيئة التدريس بجامعة
االسراء الخاصة ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد ،)24( ،العدد ( ،)2ر ر295ا ا.332
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 .57عون ،فضل ( :)2557جودة التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية ،دراسة حالة اشنتاجية

العلمية ألعضاء هيئة التدريس في جامعتي صنعاء وتعز ،رسالة دكتوراه غير منشورة،

معهد الدراسات التربوية ،جامعة القاهرة.
 .59غانم ،احمد ومرني ،أسامة ( :)2553تحسين الفعالية التنظيمية للجامعات المصرية في ضوء
مدخل التعليم التنظيمي ،مجلة دراسات في التعليم الجامعي ،العدد  ،5ر .135-7.

 .15الفرا ،ماجد (:)2554الصعوبات التي تواجه البحث العلمي االكادمي بكليات التجارة
بمحافظات غزة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس فيها ،مجلة الجامعة اطسالمية ،مجلد

( ،)12العدد( ،)1ر ر1ا ا ا.33
 .11الفليت ،جمال وعطوان ،اسعد ( )2511درجة توافر متطلبات البحث العلمي في الجامعات
الفلسطينية وعالمتها بدوره الوظيفي في انتاج المعرفة ،مؤتمر التعليم اطكتروني واقتصاديلت

المعرفة 12 ،ا ا13يوليو ،جامعة القدس المفتوحة ،غزة .

 .12فهمي ،محمد سيف الدين ( :)1993سبل التعاون بين الجامعات والمؤسسات اإل نتاجية في
دول الخليج العربي ،الواقع وسبل التطوير ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،الرياض.

 .13الفيومي ،ميسون ( )2554تصور مقتر لتنمية اطنتاجية العلمية طعضاء هيئة التدريس
بكليات التربية في مصر ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة .

 .14الفيومي ،ميسون ( :)2554تصور مقترن لتنمية اشنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس
بكليات التربية في مصر ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية البنات ،جامعة عين شمس.

 .15الكبيسي ،حميد عبد الواحد و الراوي ،صالح عادل ( :)2515اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة
التدريس ،مؤتمر استراتيجية البحث العلمي في الوطن العربي ،كلية التربية ،جامعة بغداد.

 .11الكبيسي ،عبد اهلل والراوى ،عادل ( :)2515اشنتاج العلمي ألعضاء هيئة تدريس في جامعة
األنبار من البحوث العلمية ومعوماته للتخصصات اشنسانية،

مؤتمر استراتيجية البحت

العلمي في الوطن العربي ،كلية التربية للبنات ،جامعة بغداد ،العراق.

 .1.كفاني ،حنان (: )2555االنتاجية العلمية لدي اعضاء هيئة التدريس بجامعة االزهر والعوامل
المؤثرة فيها ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات االنسانية ،جامعة االزهر ،القاهرة .

 .17لويس ،كوهين ولورانس ،مانيو (: )1995مناهج البحث في العلوم اطجتماعية والتربوية،
ترجمة  :وليد ،كوثر ،الدار العربية للنشر ،القاهرة .

 .19محمود ،سعيد ( :)2555االتجاه نحو تدويل التعليم العالي – العوامل والمالمح والمتطلبات،
مجلة جامعة الزقازيق ،العدد (.)34

 ..5مرسي ،محمد ( : )1992اطتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي ،دار النهضة العربية،
القاهرة.
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 ..1مسلم،

سليمان ( : )2557معومات الترمية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس بالكليات

التقدمية خالل مسارها ،رسالة الخليج العربي ،مجلد  ،29العدد ( . )115

 ..2مصطفي ،أميمة( )2555تحسين اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات
المصرية باستخدام مدخل إدارة المعرفة .كلية التربية ،جامعة طنطا.

 ..3مطر ،سيف اشسالم على ( :)1995دراسة تحليلية لبعض أوجه القصور في ميام الجامعات
العربية بوظائفها ،مجلة بحوث تربوية ،القاهرة ،العدد .2.

 ..4ملكاوي ،إبراهيم ( :)255.إدارة المعرفة :المفاهيم والممارسات ،مؤسسة الوراق للنشر،
عمان.

 ..5نصر ،محمد على ( : )2551تفعيل بعض مخرجات التعليم الجامعي في عصر تعدد
مصادر المعرفة" ،المؤتمر القومي السنوى الثامن لمركز تطوير التعليم الجامعي " مخرجات
التعليم الجامعي في ضوء معطيات العصر " في الفترة ( )14-13نوفمبر ،جامعة عين
شمس ،القاهرة.

 ..1النيرب ،فريد (: )2512معومات االنتاجية البحثية التي تواجه اعضاء هيئة التدريس في كلية

التربية بالجامعات الفلسطينية في غزة وسبل الحد منها ،المؤتمر التربوى الدولى التانى

(كليات التربية بين النظرية واشكاليات التطبيق ) 4-3 ،يوليو ،جامعة األمصى ،غزة،
ر.221-172
 :)2515( ___________ ...تصور مقترن لتطوير االنتاجية االكاديمية التربوية لبرامج
الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في ضوء خطط التنمية،

منشورة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.

رسالة دكتوراه غير

 ..7هاشم ،نهلة ( .)2555إدارة المعرفة مدخل لإلبداع التنظيمي في الجامعات المصرية .مجلة
مستقبل التربية العربية ،المجلد ( ،)11العدد ( ،)37يوليو.

 ..9الهاللي ،الشربيني( :)255.التعليم الجامعي في العالم العربي في القرن الحادي والعشرين،
دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية .

 .75الهاللي ،الشربيني ( : )1999أهم المؤش ارت العامة في تقييم جوانب اإلنتاجية في الوظائف
الجامعة ،المجلد السابع ،العدد (  ،) 23كتب الجامع الحديث ،اشسكندرية.

 .71و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ( .)2551الدليل اإلرشادي لطلبة الثانوية العامة حول
الجامعات والكليات الفلسطينية ،ط ،5منشورات اشدارة العامة للشئون الطالبية بالو ازرة.

.72

.)2511/3/21(www.cl-balad.com/1848046
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املالحـــق

ملحق رقم ()2
أسماء المحكمين
التخصص

مكان العمل

م

المحكم

.2

ا.د .زياد علي الجرجاوي

أصول تربية

جامعة القدس المفتوحة -غزة

.1

أ.د .محمود أبو دف

أصول تربية

الجامعة اشسالمية

.4

د .إياد الدجني

أصول تربية

الجامعة االسالمية

.3

د .حمدان الصوفي

أصول تربية

الجامعة اشسالمية

.5

د .خليل حماد

إدارة وتخطيط تربوي

و ازرة التربية والتعليم العالي

.6

د .رزق عبد المنعم شعت

أصول تربية

جامعة األمصى

.1

د .سلمان المزين

أصول تربية

الجامعة االسالمية

.8

د .سمية النخالة

إدارة وتخطيط تربوي

و ازرة التربية والتعليم العالي

.4

د .صهيب كمال األغا

إدارة وتخطيط تربوي

جامعة األزهر

.20

د .فايز كمال شلذان

أصول تربية

الجامعة اشسالمية

.22

د .محمود إبراهيم خلف اهلل

أصول تربية

جامعة األمصى

.21

د .محمود عبد المجيد عساف

إدارة وتخطيط تربوي

و ازرة التربية والتعليم العالي

.24

د .ناجي رجب سكر

أصول تربية

جامعة األمصى

11.

ملحق رقم ()1
االستبانة في صورتها األولية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ةةةةةةةةةةةةةةةةة ة  -غةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

نةةةةةةةةةةام ماجسةةةةةةةة ة

أصةةةةةةةة ة

ةةةةةةةة ة

املوضوع /حتكيم استبانة
الدكتور الفاضل  .......................................حفظه اهلل

تقوم الباحثة بعجراء دراسة لنيل درجة الماجستير من مسم أصول التربية بكلية

التربية من جامعة األزهر بعنوان:

"اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس وعالقتها جبهود
اجلامعات يف تدويل البحث العلمي".

ولتحقيق هذا الغرض أعدت الباحثة استباثيين :

األولى  /لقياس وامع االنتاجية العلمية والتي تشمل على ( )35فقرة موزعة على مجاالن
هي  ( :وامع االنتاجية العلمية  ،مقومات (العوامل المؤثرة) في االنتاجية العلمية والتحفيز
والكفاءة).
الثانية  /للتعرف إلى جهود الجامعات في تدويل البحث العلمي والتي تشمل على ()33
فقرة موزعة على ( )3مجاالت هي( :مشاركة المعرفة وانتاجها ،تشجيع البحث العلمي
والمشروعات المشتركة ،تسويق البحث العلمي.)،
الباحثة

نرمان حسني اهلمص
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المعلومات الشخصية :
الجنس :

ذكر

الرتبة العلمية:

الجامعة :األزهر

الكليات  :إنسانية

أنثى

أستاذ مساعد فندنى

اإلسالمية

أستاذ مشارك فنعلى

األقصى

علمية

119

مجاطت اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات .
م

1

مناسبة

العبارة

غير

مناسبة

مالئمة

أوطا :واقع اطنتاج العلمي

منح أعضاء هيئة التدريس بشكل دوري إجازه للتفرغ
لإلنتاج العلمي

2

تتواجد الدوريات والكتب المتخصصة في مكتبة الجامعة

3

تقوم الجامعة بوضع استراتيجيات وخطط لإلنتاج العلمي

4

تيسر الجامعة نشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس

5

تكثيف الندوات والمؤتمرات المنعقدة في الجامعة

1

تعطي الجامعة األولوية لإلنتاج العلمي إلى جانب

.

امتصار أغراض اشنتاج العلمي على الترميات العلمية

7

ربط تقلد المناصب بالرتبة العلمية

9

مساهمة األجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخار في

التدريس

تمويل اشنتاج العلمي
15

ربط البحوث العلمية بخطط التنمية في المجتمع
ثاني ا :مقومات (العوامل المؤثرة) في اإلنتاجية العلمية والتحفيز والكفاءة

1

تفعيل دور مراكز البحوث والتميز في الجامعة

2

منح حواسيب شخصية لعضو هيئة التدريس في جامعتي
يساهم في زيادة اشنتاج العلمي.

3

تقوم المنافسة بين التخصصات المتداخلة في موضوع
المعلومات

4

سهولة الوصول إلى المعلومات عن طريق االنترنت

5

تساعد برامج الدراسات العليا في جامعتي من زيادة

والمكتبات الرممية االفتراضية
اشنتاج العلمي.
1

القيام بأعمال إدارية واالستمرار بشغل منصب إداري لفترة
من الزمن

.

الفترة الزمنية الالزمة لنشر البحث تكون محدودة.

7

المكانة العلمية والتقدير العلمي الذي تحظى به المؤسسة

9

إمكانية تطبيق األبحاث لمعالجة المشكالت المحلية

التي يعمل به
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غير

مالئمة

مالحظات

م

مناسبة

العبارة

15

زيادة دعم الجامعة المالي لإلنتاج العلمي

11

خفض األعباء التدريسية على أعضاء هيئة التدريس

12

زيادة المكافآت والرواتب للباحثين المتميزين

13

تخفيف األعباء اشدارية ألعضاء هيئة التدريس

14

زيادة الحوافز المعنوية التي تقدمها الجامعة للباحثين

15

العمل على توفير فنيين وباحثين مساعدين ألعضاء هيئة

11

يسهم التدويل في زيادة اشنتاج العلمي في جامعتي.

1.

المساهمة في تكاليف إعداد ونشر البحوث العلمية

17

احتساب النشاط البحثي جزء من نصاب أعضاء هيئة

التدريس لإلنتاج العلمي

التدريس
19

توفير األجهزة واألدوات المختلفة التي تسهم في إنجاز
االنتاج العلمي

25

توفير كتب ودوريات حديثة في مكتبة جامعتي يساهم في

زيادة اشنتاج العلمي.
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غير
مناسبة

مالئمة

غير
مالئمة

مالحظات

ثاني ا :مجاطت جهود الجامعة في تدويل:
م

مناسبة

العبارة

غير

مناسبة

أوطا :مشاركة المعرفة وانتاجها

1

تسهيل مشاركة المدرسين في الندوات والمؤتمرات

2

تنظيم المؤتمرات العلمية ودعمها

3

دعم النشر العلمي في الميادين المختلفة

4

إنشاء لجان استشارية مشتركة من الهيئة العاملة في
الجامعة ،وميادات المجتمع من ذوي القرار لتحديد حاجات
المجتمع لإلنتاج العلمي.

5

سعيا وراء
توجيه األبحاث الجامعية لح ّل المشكالت المحلية ً

1

تجهيز مراكز ألعضاء هيئة التدريس للقيام بتدريب على

خدمة المجتمع وتطويرها وتدويلها.
االنتاج العلمي لببحاث

.

نشر العلم والمعرفة في المجتمع المحلي من خالل
محاضرات وندوات ترمى بأعضاء هيئة التدريس إلى مستوى

يجعل أفراده يتكيفون مع مجتمعهم.
8

تقديم اشمكانات البحثية و العملية والمعامل المركزية بغرض
القيام بالدراسات المتخصصة في مختلف المجاالت العلمية
واشنسانية.

9

تقديم مشورات ذوي الخبرة من هيئة التدريس لإلفادة من
خبراتهم في مجاالت اشنتاج والخدمات.

15

مواكبة عصر التكنولوجيا والمعلوماتية المتصارعة لنشر
المعرفة وانتاج البحث العلمي

ثانيا :تشجيع البحث العلمي والمشروعات المشتركة

1

تشجيع الباحثين للتقدم للحصول علي جوائز محلية او دولية

2

تنشيط دور البحث العلمي لخدمة البيئة والمجتمع وذلك من

في البحث العلمي.

خالل رصد ما تستجد من المشكالت البيئة محليا وامليميا.
3

تشجيع اشتراك هيئة أعضاء التدريس والطالب في المشاريع
البحثية.

4

تشجيع التعاون في التخصصات المختلفة بين األمسام
العلمية في مجال البحوث العلمية .
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مالئمة

غير

مالئمة

مالحظات

م
5

مناسبة

العبارة
تشجيع الخريجين علي االلتحاق ببرامج الدراسات العليا
وانتاج بحث علمي يساهم في حل مشكالت البيئة في
مختلف المجاالت

1

االستفادة من مصادر المعلومات القومية والعلمية وزيادة
التعاون مع الكليات المناظرة بالداخل والخارج في مجاالت
الدراسات العليا والبحث العلمي.

.

تعزيز العملية التعليمية من خالل الحث العلمي.

7

االشتراك مع المؤسسات وتقديم الدراسات العلمية لمختلف
الهيئات في مجال التخصر.

9

تيسير سبل التواصل العلمي مع الجامعات العربية

15

مطالبة الجهات القضائية بحماية حقوق التأليف والنشر

واألجنبية.
العلمي.
11

إمامة مراكز خاصة بالبحث العلمي.

12

تخفيف التعقيدات اشدارية شنجاز النتاج العلمي مع بعض
الجامعات األخرى.

13

دعم النشر العلمي في الميادين المختلفة

14

إمامة االنتاج العلمي بين الباحثين في عمل موحد

15

االستفادة من مصادر المعلومات القومية والعلمية وزيادة
التعاون مع الكليات المناظرة بالداخل والخارج

1

ثالث ا :تسويق البحث العلمي

ارسال النتاجات العلمية بشكل مباشرة الى الجهات
المستفيدة المستهدفة.

2

انجاز العقود االستثمارية للنتاجات العلمية بين الجهة
المستفيدة و صاحب النتاج العلمي

3

امامة معرض سنوي عام للنتاجات العلمية ،ودعوة كافة
الجهات المستفيدة ،ومتابعة االستفادة منها.

4

متابعة امامة المعارض التخصصية للنتاجات العلمية التي

5

اصدار النشرة التسويقية وارسالها عبر البريد االلكتروني

تقيمها تشكيالت الو ازرة ،ومتابعة االستفادة منها.
للجهات المستفيدة.
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غير
مناسبة

مالئمة

غير
مالئمة

مالحظات

م
1

مناسبة

العبارة
اعداد نشرات دوري خار بالنتاجات العلمية وتوزيعة
ونشرة على االنترنت.

.

تزويد مسم االعالم بملخر عن النتاجات العلمية بشكل

7

تزويد القناة الفضائية الجامعية بكافة ما يتعلق بالنتاجات

دوري ومستمر.

العلمية بشكل دوري ومستمر .
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غير
مناسبة

مالئمة

غير
مالئمة

مالحظات

ملحق رقم ()4
االستبانة في صورتها النهائية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ةةةةةةةةةةةةةةةةة ة  -غةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
نةةةةةةةةةةام ماجسةةةةةةةة ة
األستاذ الدكتور /

ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
ةةةةةةةة ة

أصةةةةةةةة ة

االستبانة يف صورتها النهائية
حفظه اهلل .

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

"اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس وعالقتها جبهود اجلامعات يف تدويل البحث
العلمي".

لنيل درجة الماجستير من مسم أصول التربية بجامعة األزهر ولهذا مامت الباحثة
بتصميم استبانتين بهدف التعرف إلى:

وامع اشنتاجية العلمية وتشمل ( )21فقرة موزعة على مجالين هما( :وامع اشنتاجية العلمية،

العوامل المؤثرة في اشنتاجية العلمية).

وجهود الجامعات في تدويل البحث العلمي ،وتشمل ( )33فقرة موزعة على ( )3مجاالت هي:

(مشاركة المعرفة وانتاجها ،تشجيع البحث العلمي والمشروعات المشتركة ،تسويق البحث العلمي )،لذا
يرجي من سيادتكم التكرم باشجابة عن جميع الفقرات المبنية ضمن مجاالت االستبانتين ،علما بأن

المعلومات التي سوف تحصل عليها الباحثة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ،لذا يرجي من
سيادتكم التكرم بوضع عالمة (×) في العمود المناسب من وجه نظركم .
"وتفضلوا بقبول فائق اطحترام والتقدير"

الباحثة  /نرمان حسني اهلمص
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الجنس :

أنثى

ذكر

الرتبة العلمية:

أستاذ مساعد فندنى

الجامعة :األزهر

أستاذ مشارك فنعلى

اإلسالمية

الكليات  :إنسانية

األقصى

علمية

اوطا :مجاطت اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات .
الفقرة

م

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

بدرجة

واقع اإلنتاج العلمي
1

تمنح الجامعة أعضاء هيئة التدريس إجازة للتفرغ

2

ينشر أعضاء هيئة التدريس أبحاثهم في مجالت

3

لدى الجامعة استراتيجيات وخطط لتطوير اإلنتاج

4

تسهم الجامعة في نشر أبحاث أعضاء هيئة

5

يتم عقد ندوات ومؤتمرات علمية سنوية بهدف

1

تمنح الجامعة لإلنتاج العلمي أولوية خاصة في

العلمي .

ذات تصنيف دولي عالمي.
العلمي والبحثي.

التدريس (ورقي ا -الكتروني ا).

تطوير اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس.

خطتها وميزانيتها السنوية .
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بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

م
.

الفقرة
تربط الجامعة تقلد المناصب باإلنتاج العلمي

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة جد ا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جد ا

والنشاط البحثي .
7

تشارك الجامعة األجهزة الحكومية ومؤسسات

9

لدى الجامعة خريطة بحثية مرتبطة بخطط التنمية.

القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي.

العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية
1

العالقة بين مراكز البحوث والجامعة.

2

توفير حواسيب شخصية لعضو هيئة التدريس .

3

المنافسة بين التخصصات المتداخلة .

4

سهولة الوصول إلى المعلومات عن طريق اطنترنت

5

محدودية الفترة الزمنية للحصول على الترقية .

1

ربط المكانة العلمية باإلنتاج البحثي.

.

اطهتمام بالبحوث التطبيقية على حساب اإلنسانية.

7

وفرة الدعم المالي لإلنتاج العلمي في الجامعة.

9

األعباء اإلدارية ألعضاء هيئة التدريس .

15

توفر الجامعة فنيين وباحثين مساعدين ألعضاء

11

حركة التدويل البحثي على المستوى الدولي .

12

احتساب الجامعة النشاط البحثي جزء ا من نصاب

والمكتبات الرقمية اطفتراضية .

هيئة التدريس لإلنتاج العلمي.

أعضاء هيئة التدريس .

ثانيا :مجاطت جهود الجامعة في تدويل.
الفقرة

م

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

كبيرة جد ا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جد ا

بدرجة

مشاركة المعرفة وانتاجها
1

تسهيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الندوات
والمؤتمرات الدولية.

2

تنظيم المؤتمرات الدولية العلمية ودعمها.
12.

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

الفقرة

م

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة جد ا

3

دعم النشر العلمي الدولي في الميادين المختلفة.

4

المساهمة في إنشاء لجان استشارية مشتركة من

كبيرة

الهيئة العاملة في الجامعة ،وقيادات المجتمع من ذوي
القرار لتحديد حاجات المجتمع لإلنتاج العلمي.
5

سعيا
توجه األبحاث الجامعية لحل المشكالت المحلية ا

1

مراجعة مستمرة للبحوث وتقويمها واعادة توجيه

وراء خدمة المجتمع وتطويرها وتدويلها.
مساراتها حسب األهداف الدولية.

.

وجود قنوات مناسبة وفعالة لربط نتاج البحث العلمي،

وخصوصا التطبيقي منه ،مع الندوات والمؤتمرات
الدولية
7

المساهمة في توفير مكتبات دولية عبر اطنترنت .

9

التجسير مع المؤسسات البحثية الدولية ذات العالقة.

15

مشــاركة القطــاع الخــاص فــي دعــم البحــث و توجيهــه

واطستفادة من مخرجاته محليا وعالميا.

تشجيع البحث العلمي والمشروعات المشتركة
1

تشجيع الباحثين للتقدم للحصول علي جوائز محلية او
دولية في البحث العلمي.

2

إرشاد الباحثين الجدد إلى كيفية الحصول على منح
بحثية.

3

تشجع اشتراك أعضاء هيئة التدريس والطالب في
المشاريع البحثية (محلي ا -دولي ا).

4

تشجع العمل الفرقي للتخصصات المختلفة بين
األقسام العلمية في مجال البحوث العلمية .

5

تشجع الخريجين علي اطلتحاق ببرامج الدراسات العليا
وانتاج بحث علمي يساهم في حل مشكالت البيئة وتنمية
المجتمع .

1

إمكانية اطستفادة من مصادر المعلومات القومية
والعلمية وزيادة التعاون مع الكليات المناظرة بالداخل
127

متوسطة

قليلة

قليلة جد ا

الفقرة

م

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة جد ا

والخارج في مجاطت الدراسات العليا والبحث العلمي.
.

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

تعزز العملية التعليمية من خالل البحث العلمي
وأساليبه .

7

مشاركة المؤسسات وتقديم الدراسات العلمية لمختلف
الهيئات في مجال التخصص.

9

تعزيز سبل التواصل العلمي مع الجامعات العربية
واألجنبية.

15

مطالبة الجهات القضائية بحماية حقوق التنليف
والنشر العلمي.

11

إنشاء مراكز خاصة بالبحث العلمي.

12

تخفف اإلجراءات اإلدارية إلنجاز اإلنتاج العلمي مع
بعض الجامعات األخرى.

13

اطستفادة من مصادر المعلومات القومية والعلمية
وزيادة التعاون مع الكليات المناظرة بالداخل والخارج
تسويق البحث العلمي

1

إرسال النتاجات العلمية والتوصيات بشكل مباشرة إلى
الجهات المستفيدة المستهدفة.

2

تنظيم بعض العقود اطستثمارية للنتاجات العلمية بين

3

اقامة معرض سنوي عام للنتاجات العلمية.

4

اقامة المعارض التخصصية للنتاجات العلمية التي

5

اصدار نشرة تسويقية وارسالها عبر البريد اطلكتروني

1

اعداد نشرات دورية خاصة بالنتاجات العلمية

الجهة المستفيدة و صاحب النتاج العلمي

تقيمها تشكيالت الوزارة ،ومتابعة اطستفادة منها.
للجهات المستفيدة.

وتوزيعها ونشرها على اطنترنت.
.

تزود قسم العالقات العامة بملخص عن النتاجات
العلمية بشكل دوري ومستمر.
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جد ا

م
7

الفقرة
تزود وسائل اإلعالم بكافة ما يتعلق بالنتاجات العلمية
بشكل دوري ومستمر لنشرها .

9

التشبيك مع مؤسسات دولية في مجال تسويق البحث

15

المساهمة في نشر نتائج بحوث بعض الباحثين

العلمي .

وتمويلها دوليا .
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موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة جد ا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جد ا

ملحق رقم ()3
تسهيل مهمة باحث
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