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 اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعمادة السنة لتحضيرية

 بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية

 دراسة ميدانية()

 

 *رضا محمد حسن هاشم د/

 المستخلص

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع حجم اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

بعمادة السنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، وإبراز العوامل المؤثرة فيها، والكشف 

متغيرات الجنس، العمر، عما إذا كان هناك فروق دالة احصائيا في االنتاجية العلمية لألعضاء ترجع الى 

التخصص، األعباء اإلدارية، واعتمد البحث على المنهج الوصفي والمسح الببليومتري واستبانة لحصر 

حجم االنتاج من الناحية الكمية وجمع المعلومات المطلوبة للبحث، وطبق البحث على عينة عشوائية من 

، وتوصل البحث إلى نتائج عدة أهمها: أن ( عضو061أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالعمادة بلغت )

قليل جداً حيث إن النسبة األكبر من  1111: 1100حجم اإلنتاجية المتعلقة بالبحث العلمي خالل عام 

لديهم إنتاجية علمية من الكتب المؤلفة  %03.91 نسبة( بحثاً، و1-0نشرت ما بين ) %60.00العينة 

العوامل االقتصادية المؤثرة على اإلنتاجية العلمية تتمثل في  أبرزفردي أو مشترك وهي قليلة جداً، أما 

ارتفاع تكلفة النشر في المجالت العلمية العالمية يليها ارتفاع تكاليف متطلبات اإلنتاج العلمي، 

أثر لمتغير الجنس ، و، وتبين وجود أثر لمتغير المناصب اإلدارية على حجم اإلنتاجية العلميةالمتخصصة

 ، وال يوجد أثر لمتغير العمر، والتخصص على اإلنتاجية العلمية.لصالح اإلناث
 

 االنتاجية ؛ العلمية؛ العوامل الكلمات المفتاحية :

 

 مقدمة:

يعد البحث العلمي أحد مصادر التنمية والتقدم ألي مجتمع، وبوابه الدخول إلى عالم المستقبل والثورة 

المعلوماتية والتكنولوجية، وهو وظيفة أساسية من وظائف الجامعات وأحد معايير المنافسة والتميز لها في 

 القرن الحادي والعشرين. 

ته من مصادر معلومات وميزانيات لباحثيها وأعضاء هيئة لذا تسعى العديد من الجامعات لتوفير متطلبا

التدريس بها لتقديم بحوث علمية تمكنها من امتالك ميزة تنافسية والحصول على تصنيف متقدم بين 

 الجامعات العالمية.  

باطه لقد القى موضوع اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس اهتماماً كبيراً في العقود الماضية الرت     

بعضو هيئة التدريس ومكانته االكاديمية، ومنحه األلقاب العلمية وألثره في تشكيل مساره الوظيفي وتقلده 

  Frank, 2002) & Marisol, Hagedorn, ,. (Saxللمناصب ومنحه المكافأت
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لقياس تعد "المعيار الذهبي"  اإلنتاجية البحثية أن (Perry. et. al ,2000)ويشير بيري وآخرون      

ً ما تستخدم اإلنتاجية العلمية "كمؤشر للهيكلية  التقدم الوظيفي بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس، وغالبا

 ومؤشر لتصنيف الدول عالمياً.      اإلدارية والمؤسسية، 

الجامعـات الصينية اتبعت سياسة تجعلها أكثر إنتاجية للبحث ( أن بعض 1102ويذكر الصديقي )   

ربطت بين النشر العلمي وبين استمرارية العضو في وظيفته، فالبد وأن ينشر على األقل العلمي، حيث 

ثالث مقاالت في مجالت علمية دوليه لالستمرار في وظيفته، وبعـض الجامعـات توقفـت عـن تعيين جميع 

 ة.األسـاتذة باسـتثناء كبار األسـاتذة المتميزيـن من أجل إيجـاد بيئـة علميـة أكثر تنافسـي

أما بعض الجامعـات االمريكيـة فوضعت مبادئ تحكم عمـل األسـتاذ الجامعـي وتلزمه باالستمرارية     

ومبدأ "ابتكر أو  "(Perish or   Publish) في اإلنتـاج العلمي ليحافظ على منصبه " انشر أو اختـف

 .(1102( )الصديقي، (Innovate or Evaporateتبخـر"

، وهو خضوع المتقدم 1100على شروط التعيين في وظائف الجامعة عام  جديد أضافت شرطوإيطاليا     

ً لثالث معايير تتعلق باإلنتاجية  لوظيفة أستاذ أو أستاذ مشارك في أي أكاديمية إيطالية إلى تقييم يتم وفقا

مثل ) العلمية، وهي عدد األوراق العلمية المنشورة في المجالت المفهرسة في قواعد البيانات الدولية 

SCOPUS  وISI وعدد االستشهادات السنوية لهذه األوراق، و مؤشر هيرش ،) H INDEX  وأن ،

يحقق المرشح اثنين من هذه المعايير على األقل، وهذا ساهم  في ارتفاع مرتبة إيطاليا في اإلنتاجية العلمية 

مركز السادس )بين إلى ال 1113دولة( في عام  105السابع )بين  خاصة في مجال الطب من المركز

 .(Carta  ،1107) 1102دولة( في عام  110

( إلى أن 1106)Serdarusic  Karacic, Miskulin &كاراتشيك ومسكولين وسيردروس ويشير    

تحديد إنتاجية الجامعات يتم من خالل األنشطة العلمية ألعضاء هيئة التدريس، وأن لها دور متزايد 

 األهمية بسبب المعايير العالمية وظروف التقدم الوظيفي لألعضاء ووضع الجامعة في سوق التعليم. 

ة، لذا يقع عبء كبير على الجامعات في إن انتاجية أعضاء هيئة التدريس العلمية تعد مرآة إلنتاجية الجامع

إزالة العقبات وتوفير المتطلبات التي من شأنها مساعدتهم على تقديم إنتاج علمي يمثل قيمة مضافة لها 

 ويزيد من قدرتها التنافسية، ويدعم مسيرة البحث العلمي والباحثين. 

 مشكلة البحث:

راكز البحوث والجامعات والمجالت العلمية المحكمة تمتلك المملكة العربية السعودية العديد من م      

 (1111التي تمكنها من تحقيق نهضة تنموية وتقدم علمي، لكنه لم يتم استغاللهما بالشكل المطلوب، )الفال،

االهتمام باإلنتاجية العلمية لدى الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لم يصل لمستوى الطموحات وأن 

 (1101التنمية بالمملكة )الصوينع،  المطلوبة والتي تتفق وخطط

( و)صالح والقرشي، 1109)الصبحي، ( و1116)الحديثي،  ( و0335فمن خالل دراسة الزهراني )      

تبين أن معدل اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات منخفض إذا ما قورن ( 1107

 بالدول المتقدمة. 

لمية اتجهت المملكة العربية السعودية إلى زيادة االستثمارات في القطاع وفي ظل التنافسية العا     

البحثي، كونه بوابة الدخول إلى عالم التقدم االقتصادي وزيادة الدخل القومي وحل المشكالت المجتمعية، 
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وضعت خطط طموحة للنهوض بالتعليم وبالجامعات السعودية، على أن "تصبح  1191وفي ظل رؤية 

 -هــ 0271( جامعـة دوليـة بحلـول عـام )111ات سعودية على األقل مـن أفضـل )خمـس جامعـ

 .(1191م(" )المملكة العربية السعودية، رؤية 1191

( 1115وهناك دراسة طبقت على الجامعات السعودية فيما يتعلق باإلنتاجية العلمية كدراسة )الحديثي، 

عضاء هيئة التدريس )الذكور واإلناث( بكليات التربية تقويم اإلنتاجية العلمية أل والتي أوصت بضرورة

 بالمملكة العربية السعودية في ضوء المعايير العالمية لألداء الجامعي.

والن البحث العلمي يعد أحد معايير التصنيفات العالمية للجامعات، كان هناك تطلعات وطموحات للعديد 

من الجامعات السعودية للحصول على مؤشرات عالية في هذه التصنيفات في معيار البحث والنشر 

 العلمي. 

ي أحد أهدافها وجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من هذه الجامعات التي جعلت البحث العلم

االستراتيجية، واتخذت من اإلجراءات التي من شأنها زيادة اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس 

فسعت جاهدة لتوفير متطلبات البحث العلمي من أدوات ومعامل وقواعد بالكليات والعمادات التابعة لها، 

مجالت العلمية الموجودة في قواعد ووضع حوافز تشجيعية للنشر في البيانات في مختلف التخصصات، 

 األبحاث المتميزة.  ومكافأة     Web of Scienceو  Scopesالبيانات

يؤكد  13/7/0295إلحاقا لتعميم سابق بتاريخ  0/0293/ 17وتاريخ  6612بجانب إصدار تعميم رقم 

لبحث المعتمدة على ضرورة قيام عضو هيئة التدريس ببحث واحد على األقل كل سنة ونشره في منافذ ا

وهناك تعاميم متوالية أيضا تقع ضمن لدى الجامعة، من أجل تطوير األعضاء في مجال عملهم األكاديمي، 

 هذا اإلطار.

وألهمية موضوع اإلنتاجية العلمية بالنسبة لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  ولعمادة السنة 

الجامعات العالمية في التصنيفات العالمية، و التحضيرية بالجامعة في الحصول على ترتيب متقدم بين 

ألهميته بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس السعوديين في الحصول على ترقية علمية ، وللمتعاقدين كشرط 

الستمرارية التعاقد بنشر بحث واحد على األقل سنوياً في المجالت العلمية المعتمدة لدى الجامعة، )الخطة 

رأت الباحثة أهمية إجراء دراسة لرصد واقع  ،(0220: 0293ة التحضيريةاالستراتيجية لعمادة السن

االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

 وتحديد العوامل المؤثرة فيها.

 البحث تساؤالت 

 على ضوء ماسبق يطرح البحث األسئلة التالية:

: ما واقع حجم اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام 1س

 عبد الرحمن بن فيصل؟ 

 : ما العوامل المؤثرة في االنتاجية العلمية وما أساليبها ومؤشرات قياسها؟0س

ً في االنتاجية العلمية لألعضاء ترجع إل9س ى متغيرات )الجنس والعمر : هل توجد فروق دالة احصائيا

 والتخصص واألعباء اإلدارية(
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: ما المقترحات اإلجرائية لزيادة اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعمادة السنة 2س

 التحضيرية؟ 

 أهداف البحث:

التحضيرية بجامعة التعرف على واقع حجم اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالسنة -0

 اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

إبراز العوامل المؤثرة في حجم االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعمادة السنة -1

 التحضيرية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

ً في االنتاجية العلمية لألعضاء ترج-9 ع الى متغيرات الكشف عما إذا كان هناك فروق دالة احصائيا

 )الجنس، العمر، التخصص، األعباء اإلدارية(. 

 أهمية البحث:

أحد وأهم المؤشرات التي يعتمد ترجع أهمية البحث الحالي إلى أهمية موضوع االنتاجية العلمية باعتبارها  -

 .في الترقيات الوظيفية لألكاديميين، وإنها أحد مؤشرات التصنيف العالمي للجامعات عليها

تائج هذه الدراسة القيادات المسؤولة بعمادة السنة التحضيرية بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تفيد ن -

، ومن ثم المساهمة في توفير في معرفة حجم اإلنتاجية العلمية للهيئة التدريسية والمعوقات التي تؤثر عليها

تسعى للحصول على تصنيف دولي المتطلبات التي من شأنها زيادة هذه االنتاجية، خاصة وأن الجامعة 

 ومرتبة أعلى بين الجامعات العالمية في معيار البحث العلمي.

 

 منهج البحث: 

اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي، حيث تحليل األدبيات المتعلقة باإلنتاج العلمي، لتحديد مفهوم 

وعيتها، بجانب تصميم استبانة لجمع االنتاجية العلمية ومؤشرات قياسها، والعوامل المؤثرة في حجمها ون

المعلومات الالزمة للبحث، وعلى المنهج الببلومتري كأداة لحصر حجم االنتاج من الناحية الكمية ، فهذا 

المنهج يعتمد على األساليب الرياضية واإلحصائية لقياس التطورفي مجال العلوم، وتعد الدراسات 

لفكري أحد مجاالت المنهج البببلومتري، ومن أهم أهداف الوصفية التي تصف خصائص ومالمح اإلنتاج ا

الدراسات الببلومترية التعرف على معدل إنتاجية المؤلفين وأكثرهم انتاجاً، والتنبؤ باتجاهات النشر في بلد 

 معين، لذا يستخدمه البحث الحالي.   

 حدود البحث: 

 حدود موضوعية:  

ة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه وما بعدها من رتب تناول البحث اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئ -

اكاديمية )استاذ، استاذ مشارك، استاذ مساعد( ومعاونيهم الحاصلين على درجة الماجستير )رتبة محاضر( 

وحتى  1100بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، من تاريخ التحاقهم بالعمل بالعمادة

 م ذكور وإناث.1111اآلن عام 

اقتصرت اإلنتاجية العلمية على كم ما انتجه أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من جهد ونشاط علمي متمثل  -

في األبحاث المنشورة، أو المقبولة للنشر، وأوراق العمل، والكتب المؤلفة أو المترجمة، وال يتناول هذا 
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مناقشتها، والعضوية في اللجان والجمعيات البحث جهود األعضاء في اإلشراف على الرسائل العلمية و

 العلمية ولجان الترقية والمجالت العلمية. 

طبق هذا البحث على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعمادة السنة التحضيرية بجامعة حدود مكانية:  

مام، اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بجميع المسارات، والفروع بمنطقة )الراكة، الريان، الجبيل، الد

 القطيف(

 ، الفصل الدراسي الثاني.  1103/1111: طبق البحث في العام الجامعي حدود زمانية

 مصطلحات البحث: 

  Scientific Productivityمفهوم اإلنتاجية العلمية: 

يدور مفهوم اإلنتاجية العلمية لهيئة التدريس بالجامعات حول األنشطة العلمية والبحثية التي يقدمونها 

 في توليد المعرفة وتوظيفها في إحداث نهضة علمية وثقافية وحل المشكالت المجتمعية.  وتساهم

ولقد تعددت تعاريف اإلنتاجية العلمية في األدبيات منها: إنها جملة ما ينتجه عضو هيئة التدريس من      

راف على كتب وأبحاث علمية منشورة وأوراق عمل مقدمة في ندوات أو مؤتمرات علمية، بجانب اإلش

 (.1109رسائل الماجستير والدكتوراه ومناقشتها وغير ذلك في مجال تخصصه )الصبحي، 

ويراها آخرون إنها حصيلة المنشورات العلمية من أبحاث علمية وكتب متخصصة، أو مقاالت عامة،      

أو تخصصية، أو براءات اختراعات، وتمتد لتشمل كافة أشكال األداء األكاديمي للعضو وما يرتبط به من 

والمشاركة في  أداء تدريسي ورعاية الطالب وخدمة المجتمع وتقديم استشارات لمؤسسات المجتمع،

 (.1112الندوات والمحاضرات )السيسي، وعبد الرحيم، 

فيشيرون إلى اإلنتاجية العلمية من حيث )عدد  Pleun, Inge, & Peter (2012)أما بلن وانج وبيتر      

 المنشورات العلمية(، ومن حيث التأثير )عدد االستشهادات(.

لإلنتاجية العلمية في هذا البحث فيتمثل فيما قدمه أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  التعريف اإلجرائيأما 

ً -بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من إنتاج فكري  -كميا

ق عمل أو يتمثل في أبحاث ما بعد الماجستير أو الدكتوراه سواء )منشورة أو مقبولة للنشر( أو أورا

 مقاالت علمية قدمت في مؤتمرات وندوات محلية، أو دولية، أو كتب مؤلفة، او مترجمة.

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:

المقصود بأعضاء هيئة التدريس في البحث الحالي كل من حصل على درجة الدكتوراه ويعمل بالسنة 

إحدى الرتب التالية )استاذ، استاذ مشارك، التحضيرية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، ويعمل في 

 استاذ مساعد(، أما معاونيهم فهم الحاصلين على درجة الماجستير ويعملون على رتبة )محاضر(.

 أوالً: اإلطار النظري: 

سيتم تناول اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس )مؤشراتها وأساليب قياسها والعوامل المؤثرة فيها من  

 جعة اآلدبيات والدراسات العلمية التي تناولت هذا الموضوع كالتالي:خالل مرا
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 اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس وأساليب ومؤشرات قياسها -2

تعد اإلنتاجية العلمية أحد روافد التنمية في القرن الحادي والعشرين، وتشير البحوث الحالية إلى وجود     

صته في النشر العلمي العالمي، و ال تزال البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية صلة قوية بين تنمية البلد وح

),Pejic  Matanovicمن حيث اإلنتاجية العلمية،  بحاجة إلى اللحاق بالبلدان األكثر تطوراً 

Radocaj ,2013). Bach&  لذا يقع العبء األكبر في ذلك على الجامعات والهيئة التدريسية بها.  

نتاجية العلمية من أهم مهام أعضاء هيئة التدريس كونها تساهم في إنتاج المعرفة العلمية وتعد اال     

لذا من االهمية  (،Bencharef, 2017وتطويرها بجانب تحقيق أهداف الجامعات وبرامجها ومناهجها )

 معرفة العضو لدرجة نموه وتقدمه من خالل قياس كم ونوعية انتاجيته العلمية.

  :ويمكن قياس اإلنتاجية العلمية بطرق وأساليب مختلفة، ويمكن حصرها في نوعين هما     

" التحكيم العلمي" من قبل لجان الخبراء  : وتركز على نوعية اإلنتاج ال كميته، كأسلوباألساليب النوعية -أ

ن أجل الحكم والمتخصصين في مجاالت علمية معينة، فيتم إجراء فحص نقدي لإلنتاج العلمي للباحث م

 .على نوعية هذا االنتاج ومدى الجدة واالصالة فيه

بغض النظر : وتعتمد على اإلحصاء الكمي لإلنتاجية العلمية، واالستشهادات المرجعية، األساليب الكمية -ب

من )أبحاث، مقاالت، أوراق عمل ، كتب( للعضو  تقوم على حساب عدد المنشورات العلميةوعن الكيف، 

االستشهادات المرجعية وفيها يتم االعتماد على عدد من ة من العمل األكاديمي، أما خالل فترة زمني

 المؤشرات أهمها:

لتقييم كم البحوث وجودتها، ويعتمد على حساب عدد البحوث المنشورة  H- INDEX)مؤشر هيرش ) -

هيرش أنه بكل بحث منهم في بحوث أخرى، وميزة مؤشر  للباحث وعدد المرات التي تم االستشهاد فيها

يعد مقياس حقيقي لجودة اإلنتاج البحثي للباحث وليس للمجلة، وتعتمد عليه بعض المؤسسات العلمية في 

 عملية اختيار المرشحين للعمل بها، وجامعات عديدة تعتمد عليه في الترويج والدعاية لنفسها. 

لتي حاز كل منها على وهو يقيس عدد األبحاث المنشورة لمؤلف ما وا i (i 10- index) 01المؤشر  -

عشرة استشهادات مرجعية على األقل، ويمكن حسابه من عدد االستشهادات التي حاز عليها البحث عبر 

جميع السنوات أو عبر أخر خمس سنوات، ويظهر هذا المؤشر مباشرة للباحثين المسجلين في الباحث 

 .(google scholar)العلمي 

ب األبحاث تنازلياً حسب عدد االستشهادات التي نالها كل بحث ويقوم على ترتي G ( ( G-index المؤشر -

(Bencharef, 2017.) 

 العوامل التي تؤثر على االنتاجية العلمية:

 سلباً أو إيجاباً منها: هناك العديد من العوامل التي تؤثر على اإلنتاجية العلمية ألساتذة الجامعة  

 العوامل االكاديمية والعلمية -2

 التدريسية واإلداريةاألعباء -

ً عادة ما يكون لألساتذة مسؤوليات تدريس متواضعة،       في الجامعات البحثية في البلدان األكثر تقدما

 0311ولقد وجد سكويتزر) ونادراً ما تشمل مسؤولياتهم التدريسية أكثر من مادتين في الفصل الواحد،

,Schweitzer  تعد عوامل مهمه لزيادة اإلنتاجية، فقد وجد ً ( في دراسته أن الدوافع الشخصية أحيانا

 عباء التدريسية المكثفة وأعباء الخدمة.كبيرة بالرغم من األباحثين لديهم إنتاجية علمية 

https://search.proquest.com.library.iau.edu.sa/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Schweitzer,+John+C./$N?accountid=136546
https://search.proquest.com.library.iau.edu.sa/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Schweitzer,+John+C./$N?accountid=136546
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أما الجامعات العربية فالوضع يختلف كثيراً فهي جامعات تعليمية بالدرجة األولى، ويعاني الباحثين     

عباء أخرى فيها من العبء التدريسي الكبير، والمناصب والمهام اإلدارية، والعمل في لجان جامعية، وأ

فقل أن (، 1101(؛ و)زيدان 1101(؛ و)حشاد، 1102لك جزء كبير من وقتهم )الصديقي، تستهكثيرة 

 فضالً عن ظروف العمل واالمكانياتيتوافر لديهم فرص لإلطالع على مجلة علمية في مجال تخصصهم، 

 ونظام لجامعيةت المكتبات في انرإلنتت امادخووالمعامل واألجهزة ، ألجنبيةت ايادورلـرة المراجع وافوو

 (.1113الترقيات، كل ذلك يؤثر على إنتاجيتهم العلمية. )ابراهيم،

 التعاون واالنتاجية-

 تشير األدبيات إلى وجود عالقة قوية بين التعاون واإلنتاجية، وأن التعاون آلية رئيسية لتعزيز إنتاجية     

عاون، وجلسات مناقشة العلماء، حيث التحفيز والتجديد الفكري والمهارات الجديدة المستفادة من المت

البحوث، والوصول إلى المعدات، وفرص النشر الجديد، وتقسيم العمل، والكفاءة في استخدام الوقت، 

 واكتساب الخبرة، وتجاوز العزلة الفكرية.

( قام باستطالع رأي Melin, 2000( أن ميلين )1117) Lee& Bozeman لي وبوزمان وقد اشار    

الجامعات حول دوافع التعاون والفوائد الرئيسية له تبين من خالله أن زيادة المعرفة من أساتذة  037شمل

والحصول على جودة علمية أعلى، وإنتاج جيل من األفكار الجديدة كانت من أهم دوافع العمل الجماعي 

 والتعاون في البحث العلمي.

 العوامل االجتماعية: -2

 واألعباء األسريةالمتطلبات  -

أعضاء هيئة التدريس لهم وألسرهم متطلبـات حياتية يومية، وعـدم توفرها بصورة كريمـة يجعلهم أن      

كما أن ضخامة األعباء األسرية يفكرون في توفيرها بطريقة أو بأخرى كاالشتغال بأعمال إضافية مثالً، 

خاصة للمرأة التي تعمل بالعلم وعدم التوافق األسري وكثرة عدد األبناء وضعف الموارد األسرية وبعد 

لذا تعمل الدول المتقدمة على توفير الظروف ، قد يؤثر في انتاجيتها بشكل سلبيمكان العمل عن المنزل 

واالطالع، بدءاً من المرتب المغرى والتأمين الصحي و السكن المالئمة للعلماء والباحثين للتفرغ للبحث 

 (.1101الممتاز المؤمن بجوار العمل )زيدان، 

 عوامل اقتصادية-3

يتطلب االنتاج العلمي تكـاليف كبـيرة تتمثـل في اسـتخدام األجهـزة والمعــدات الالزمــة لــه      

والقيــام بالدراسات الميدانية واالطالع على المجالت  باإلضــافة إلى شراء المــواد المســتخدمة فيــه

 العلمية أو الدوريات التي ينشرون فيها أبحاثهم، تكاليف ترجمة االبحاث المنشورة باللغات األخرى. 

لقد أدركت الدول المتقدمة أهمية االنفاق عـلى األبحـاث العلميـة، لـذلك انفقـت عليهـا نسـباً متزايدة من     

الناتج القومي، في حين أن نسبة االنفاق على البحث العلمي في الـبالد العربيـة قليلـة، وال وزن لها  إجمالي

في ميزانية االنفاق الحكومي، وأن قصور الميزانية المخصصة للبحوث في الكليات وعدم كفاية أجور 

ى الدخل، وقصور أجور أعضاء هيئة التدريس للقيام بالنشر العلمي والعمل خارج الجامعة لتحسين مستو

أعضاء هيئة التدريس عن القيام باإلنتاج العلمي، كلها تعد من أهم العوامل االقتصادية المؤثرة على 

 (.1101انتاجية األعضاء العلمية )زيدان، 
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 عوامل أخرى: 

 العمر والرتبة والمكانة العلمية:-

 &Lee)فترة طويلة يعد أمراً هاماً، ويشير في الدراسات االجتماعية لإلنتاجية العلمية، كان العمر ل     

Bozeman, 2005 من علماء الطبيعة، وجدوا من خاللها أدلة  319( أن هناك دراسة فحصت بيانات

الحالـة االجتماعيـة وكذلك توضح أن العلماء يصبحون أقل إنتاجية مع تقدمهم في العمر، 

ا عضو هيئة التدريس، والتخصص الـذى ينتمـى الجامعة التابع له ونوعية المؤسسـة أو نمـط للسـيدات،

 .إليـه تؤثر على انتاجيته

( أن األبحاث السابقة وثقت العالقة بين مختلف 1101)  Jacob &Lefgren ويؤكد يعقوب وليفجرين    

العوامل الديموغرافية، مثل العمر والجنس، والمنشورات العلمية والعوامل المؤسسية واهميتها في إنتاجية 

خاصة التمويل ان  )(Matakovic, et al, 2013ماتاكوفيتش وآخرون  ويضيفالعلماء واألفراد، 

 اإلنتاجية و البراءات والتعاون الدولي ونظام الترقية المهنية.الحكومي يمكن أن يزيد 

 : نوع الجنس والحالة االجتماعية -

أنه توجد فروق في األداء البحثي واإلنتاجية بين الباحثين   and Peter (2012) Pleun, Ingeيذكر     

ختالفات في األداء البحثي بين فالرجال أكثر إنتاًجا في المجال البحثي من النساء، لكن اال الذكور واإلناث،

الذكور واإلناث األداء غير موجودة على اإلطالق في الجيل األصغر من الباحثين، حيث تتفوق الباحثات 

 الشابات على الباحثين الذكور الشباب. 

النشر بين  معدالت( إلى أنه على الرغم من ارتفاع Sax, et al.) 1111 ساكس وآخرونويشير      

كل ملحوظ في اآلونة األخيرة إال أن هناك فجوة بين الجنسين في إنتاجية البحث، وقد يتوقع النساء بش

المرء أن يكون األطفال والعوامل االسرية بمثابة عائق قوي أمام النساء  في إنتاجية البحوث مقارنة 

تائج الدراسة التي قاموا بالرجال ، ولكن مع المسؤوليات العائلية اليومية التي ال تزال تحملها النساء تظهر ن

األطفال يحاولن في ظل وجود بها أن تربية األطفال ال تتداخل مع إنتاجية األبحاث النسائية، وأن النساء 

الحفاظ على مستويات تنافسية من إنتاجية البحوث، فهن يحاولن بذل المزيد مع وقتهن المحدود، لذا 

 وجود هذه الفجوة. فااللتزامات األسرية والعائلية لها أثر قليل في

وهناك أربعة تفسيرات مختلفة للفجوة بين الجنسين في اإلنتاجية منها: القدرة العلمية، االختيار الذاتي،    

ً لتفسير القدرة العلمية فلدى األكاديميين الذكور واإلناث  االختيار االجتماعي، والحرمان المتراكم، ووفقا

ل مباشر على مخرجات البحوث، ومع ذلك لم يتم العثور خصائص بيولوجية ونفسية مختلفة تؤثر بشك

ما بالنسبة لالختيار الذاتي فإن اإلنتاجية أعلى أي تأثير مباشر على النوع االجتماعي في األبحاث السابقة، 

العلمية تتأثر بالخيارات الفردية لألكاديميين أنفسهم، فعلى سبيل المثال غالباً ما تقطع المرأة حياتها المهنية 

إلنجاب األطفال وبدء تكوين أسرة  وهذا يؤدي إلى انخفاض في إنتاجية األبحاث بالنسبة لهن مقارنة 

بالرجال، كما أن النساء يبدأن أعمالهن المهنية في سن متأخرة عن الرجال وهذا يعنى في مجال النشر أن 

  .Pleun) ..حياتها المهنيةالمرأة تنتج عدداً أقل من المنشورات مقارنة بالرجال خالل العقد األول من 

Inge, & Peter, 2012) 

أما بعد االختيار االجتماعي فتتأثر إنتاجية األبحاث لدى النساء بالقرارات التي تستند إلى النوع    

ويشير االجتماعي حيث يفوق عدد الرجال عدد النساء في مناصب السلطة الرسمية والدخل المرتفع، 
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Lee& Bozeman, 2005) أن الحالة االجتماعية تتفاعل مع الجنس واإلنتاجية، فالرجال المتزوجين )

 هم األكثر إنتاجية من غير المتزوجات على األقل.  

 عمادة السنة التحضيرية:

 1101/1100الموافق  0290/0291أنشئت عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة عام     

)جامعة الدمام سابقا( ضمن العمادات التي أنشئت بالمملكة العربية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

لتهيئة  09/9/1101الموافق  15/9/0290( قي 71السعودية بقرار من مجلس التعليم العالي رقم )

 الطالب للحياة الجامعية وتزويدهم بالمهارات األساسية التي يحتاجونها في الدراسة بالكليات االكاديمية.

ً كبيراً بالبحث العلميوقد اول     وهو أحد أهدافها االستراتيجية، وتتخذ العديد من  ت العمادة اهتماما

اإلجراءات من أجل تحقيقه،  مثل إقامة يوم علمي تشرف عليه وحدة الدراسات والبحوث بالعمادة بهدف 

نب توجيه بحوث تنشيط البيئة البحثية وتحفيز الباحثين لتقديم إبداعاتهم في مجال البحث العلمي، بجا

أعضاء هيئة التدريس والطلبة لتقديم رؤى مستقبلية لتطوير المناهج واستراتيجيات التدريس والتقويم 

لتحسين العملية التعليمية، وتقديم مقترحات تربوية رائدة لتحسين العملية التعليمية والتعلمية في عمادة 

 (.19/9/0293، وتاريخ 11077السنة التحضيرية، )تعميم، 

 الدراسات السابقة:

قامت الباحثة باإلطالع على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة 

التدريس ووجدت عدداً كبير من الدراسات العربية واالجنبية التي اهتمت وتناولت هذا الموضوع، وترى 

هذا الموضوع بالنسبة للجامعات ولألساتذة، الباحثة أن كثرة عدد الدراسات في هذا المجال يرجع ألهمية 

وربما النخفاض نسبة اإلنتاجية في الجامعات العربية لفترات زمنية طويلة، لذا اقتصرت الباحثة على 

عرض الدراسات الحديثة ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة الحالية، وسوف يتم عرض ملخص لهذه 

 الدراسات من األحدث لألقدم.

معوقات اإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ( بعنوان 2222لكي )دراسة الما -2

هدفت إلى التعرف على معوقات اإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة و، بجامعة جدة من وجهة نظرهم

ينة التدريس بكلية التربية بجامعة جدة، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت استبانة على ع

( عضو وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها : 11من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة جدة عددهم )

كان تأثير المعوقات الجامعية والمعوقات المجتمعية على اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس كبيرة، 

جاء تأثير المعوقات المجتمعية في بينما جاء تأثير المعوقات الشخصية، ومعوقات النشر العلمي  متوسط، و

الترتيب األول من حيث درجة اإلعاقة لإلنتاجية العلمية، بينما جاءت معوقات النشر العلمي في الترتيب 

األخير، وقد وجدت فروق تعزى الختالف الرتبة العلمية في أبعاد: المعوقات الجامعية والمعوقات 

العلمي، ومعظمها لصالح رتبة أستاذ مساعد، ووجود  الشخصية والمعوقات المجتمعية ومعوقات النشر

فروق تعزى لمتغير الجنسية في أبعاد المعوقات الجامعية والشخصية؛ والمجتمعية، بينما ال توجد فروق 

 .ترجع لمتغير الجنسية في بعد معوقات النشر العلمي

، حثين : دراسة تقييميةشرات قياس جودة االنتاجية العلمية للعلماء والباؤ( م2222دراسة الزهيري ) -1

إلنتاجية العالمية المستخدمة في قياس جودة االمؤشرات والتقييم اهم ل بالتحليباحث يستعرض الوفيها 

ا،  ومن هذه المؤشرات مؤشر واحدة منها و المقارنة بينهلكل للتعرف على جوانب القوة والضعف العلمية 

INDEX H- ومؤشر ،INDEX i10- ومؤشر ،INDEX -G ل البحث إلى أن كل المؤشرات وتوص
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ل باختالف العواموالعلماء نتاجية العلمية للباحثين  إلبعيدة عن اعطاء تقييم دقيق ومنصف لجودة ال ال تزا

جودة وقيمة ، وأن منهم على مستوى التخصص والعمر العلميل المحيطة بكواإلمكانات والظروف  

ة فقط،  لذا أوصى بتبني مؤشر محلي يعتمد على ما إلشارات المرجعين تحققها اأالبحوث العلمية ال يمكن 

 ينشر في المجالت المحلية والعربية وال ضير من اإلبقاء على المؤشرات العالمية .

معوقات اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك: ( بعنوان 1105دراسة الحويطي ) -3

من  ة العلمية لعضو هيئة التدريس جامعة تبوك هدفت إلى التعرف على معوقات اإلنتاجي، دراسة ميدانية

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها، تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، وتم تطوير استبانة طبقت 

( عضو هيئة تدريس بالجامعة ، وتوصلت إلى أن درجة معوقات االنتاجية 111على عينة عشوائية من)

بوك )المعوقات الخاصة بالباحثين وبالبنية التحتية في الجامعة، العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة ت

كانت متوسطة، بينما جاءت المعوقات المرتبطة باألنظمة والتعليمات ومناخ   والدرجة الکلية(

بدرجة عالية، کما بينت النتائج عدم وجود فروق في درجة معوقات االنتاجية العلمية تبعا   الجامعة

 تماعي، والرتبة االکاديمية، والتخصص: علمي، إنساني(.للمتغيرات)النوع االج

مستوى االنتاجية العلمية وعالقته بالرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ( بعنوان 1107أبو اسنينة. ) -2

، وهدفت إلى في كليتي العلوم التربوية في الجامعة االردنية وجامعة الشرق االوسط من وجهة نظرهم

اإلنتاجية العلمية وعالقته بمستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في كليتي التعرف على مستوى 

وتعرف الفروق في العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة الشرق األوسط من وجهة نظرهم، 

ً لمتغيرات الجامعة، والرتبة األكاديمية، وسنوات  مستوى اإلنتاجية ومستوى الرضا الوظيفي لديهم وفقا

الخبرة. واعتمدت على المنهج الوصفي االرتباطي، بجانب تطبيق استبانتين أحدهما تتعلق باإلنتاجية 

( 71العلمية واألخرى تتعلق بالرضا الوظيفي، على أعضاء هيئة التدريس، وقد استجاب على االستبانتين )

ضاء هيئة التدريس في عضواً منهم. وأظهرت النتائج أن مستوى اإلنتاجية ومستوى الرضا الوظيفي ألع

ً في الدرجة الكلية،  كليتي العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة الشرق األوسط كان منخفضا

ووجود فروق في مستوى اإلنتاجية العلمية بالنسبة لمتغير الجامعة لصالح كلية التربية في جامعة الشرق 

ديمية ومتغير الخبرة بين كليتي العلوم التربوية في األوسط، وال توجد فروق بالنسبة لمتغير الرتبة األكا

 الجامعتين. 

 عوامل – بجامعة الطائف التدريس هيئة ألعضاء العلمية اإلنتاجية( 1107دراسة  صالح و القرشي ) -7

 التدريس هيئة إنتاجية أعضاء على الضوء تلقي وهي "ميدانية الحلول " دراسة ومقترحات اإلحجام

ً  تكون والعوامل التيالطائف،  بجامعة  نتائج عدة إلى خلصت ، و عنها اإلحجام أو إنتاجيتهم تدني في سببا

اإلناث،  من أكثر الذكور إنتاجي، و إنتاجية عمل 153.0 بلغت حيث متدنية عامة العضو إنتاجية أن منها

 وخاصة اإلنسانية العلومبمجال  أقرانهم إنتاجية من أكثر عامة التطبيقية العلوم بمجال األعضاء وإنتاجية

 والمترجمة المؤلفة الكتب إنتاجية في الجوائز، أما على والحصول المؤتمرات األبحاث وحضور في

 هي الجامعية باإلدارة الخاصة العوامل كانت مرتفعة، و بدرجة العلوم اإلنسانية أعضاء لصالح فكانت

 .ثم الشخصية   المجتمعية العوامل اإلنتاجية تليها تأثير بشكل سلبي على األكثر

االنتاجية العلمية لعضوات هيئة التدريس في مؤسسات ( 1102دراسة نجم ، المجيدل، و الحولي ) -6

هدفت الى التعرف على حجم اإلنتاجية العلمية لعضوات الهيئة التدريسية و  التعليم العالي في قطاع غزة،

اإلنتاجية العلمية وفقا لمتغيرات المؤهل،   في مؤسسات التعليم العالي، وإذا كان هناك فروق في حجم

والمؤسسة، وعدد سنوات الخبرة األكاديمية، والمنصب اإلداري، والتخصص، والحالة االجتماعية، وأهم 

المعوقات التي تحد من إنتاجيتهم العلمية ومعرفة دوافع اإلنتاجية العلمية لديها، وطبقت استبانات على عينة 
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أن متوسط ما تنتجه المرأة الفلسطينية عضو هيئة  :هرت النتائج ما يأتيعضو، و أظ )51(مقدارها 

(ً  سنويا وأما الكتب  0,14(بما يعادل بحثا واحداً كل عام ونصف، ومن الكتب ) ,520التدريس لألبحاث )

أعلى مستوى لحجم اإلنتاجية كان في أكثر من عشرة (  ,1030المترجمة فمتوسط اإلنتاجية فتعادل )

وتوجد فروق في حجم اإلنتاجية العلمية؛ (أعمال علمية،  7لمية،  وأدناها يكون في )أقل من أعمال ع

تعزى للمتغيرات المؤهل العلمي و شغل المناصب اإلدارية وللمؤهل والتخصص والحالة االجتماعية، 

  . ومكان السكن

، اهتمت جية العلميةبعنوان أثر تمويل المنح البحثية على اإلنتاJacob& Lefgren (1101 )دراسة  -5

بدراسة أثر تلقي منح بحثية على المنشورات العلمية واالستشهادات الالحقة للباحثين، وطبقت في المعاهد 

واظهرت النتائج أن الحصول على  1111إلى  0311الوطنية للصحة على منح البحوث القياسية من عام

تقريبًا( أدي إلى منشور إضافي واحد فقط مليون دوالر  0.5منحة بحثية للمعهد القومي للصحة )بقيمة 

. أي أن أثر منح المعاهد الوطنية ٪5خالل السنوات الخمس التالية على المنحة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 

 للصحة محدود على المنشورات العلمية.

 بكفايتهم في تعليم االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس وعالقته( بعنوان 2222دراسة زيدان)  -1

للوقوف على معدل نشر انتاجية االعضاء و معرفة العوامل دراسة حالة لكلية التربية بالفيوم، "الطالب

المؤثرة فيها والتعرف على أراء الطالب في قدرة  أعضاء هيئة التدريس على التدريس لهم ، وطبق على 

على االنتاجية، ( طالب وتوصل إلى أن التخصص يؤثر 11( عضو و) 20عينة من األعضاء مقدارها )

وأعلى التخصصات انتاجية في البحث والمقاالت هي العلوم الطبيعية ثم البيولوجية ويليها العلوم التربوية 

 .ثم االجتماعية، وتؤثر العوامل العلمية واالقتصادية واالجتماعية على اإلنتاجية

ي اإلنتاجية العلمية: االختالفات بين الجنسين فبعنوان    Pleun, Inge, & Peter (2012) دراسة -3

وهي تسعى لمعرفة ما إذا كانت الفروق في اإلنتاجية بين الجنسين مستمرة أم أنها تتغير  ظاهرة مستمرة؟

منح بمرور الوقت، وافترضا الباحثون أن فجوة اإلنتاجية تحدث في بداية الحياة المهنية، وتم التركيز على 

ية وهي تغطي ثالثة برامج، برنامج المنح المهنية للشباب األبحاث، في هولندا في مجال العلوم االجتماع

ممن حصلوا على درجة الدكتوراه خالل الثالث سنوات السابقة والمخطط المهني المتقدم للباحثين الكبار 

عاًما( بعد الدكتوراه ، وبرامج المنافسة المفتوحة لألساتذة وكبار  07من لديهم خبرة طويلة أكثر من )

قياس األداء العلمي من حيث المنشورات بين الجنسين في األداء و حليل فروق اإلنتاجيةالباحثين وتم ت

(. وتوصلت الى أن ٪91) 151باحث، و بلغت العينة  171سنوات لعدد  9واالستشهادات خالل 

االختالفات في األداء بين الجنسين تختفي في الجيل االكبر، وتفوق الرجال على النساء من حيث النشر 

واالستشهادات، ولكن لم يعد هذا هو الحال في الجيل األصغر سناً. وأن اختالفات األداء التقليدية تختفي مع 

مرور الوقت، وأن الباحثات اإلناث بدأن يتفوقن على الباحثين الذكور، وهذا يتماشى مع الخبرات في نظام 

 التعليم من أن الطالبات تعمل بشكل أفضل من الطالب الذكور.

إنتاجية البحث بين أعضاء هيئة التدريس بالمدارس  Alhamali  Alghanim&(1100)دراسة-01

، وتهدف إلى الطبية والصحية بالمملكة العربية السعودية. االنتشار والعقبات والعوامل المرتبطة بها

الكليات  التعرف على مدى انتشار العوامل التي تؤثر على إنتاجية البحث بين أعضاء هيئة التدريس في

كليات طبية  01( من ٪55.1) 913الطبية والصحية بالمملكة العربية السعودية، على عينة عددها 

( لهم ٪91.6عضو بنسبة ) 071، اظهرت النتائج أن 1100وصحية خالل الفترة من يناير إلى أبريل 

ث فردية، وأفاد منهم إلى نشر ابحا ٪11أعمال منشورة خالل العامين الماضيين ومن بين هؤالء أشار 

( منهم القيام بأبحاث مشتركة، وأن الذكور من األعضاء قاموا بنشر أبحاث أكثر من نظرائهم الذين 16٪)
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يعملون في أنشطة إدارية فكانوا أقل عرضة للنشر، واعتبروا أن قلة الوقت ونقص مساعدي األبحاث، 

 عقبات التي تعوق إنتاجية البحث.ونقص األموال الالزمة للبحث، واالنشغال بالتعليم، هي أكثر ال

المرأة االيرانية في العلوم: دراسة لنوع ( بعنوان 1111) Mozaffarian & Jamaliدراسة -00

وهي تهدف إلى اختبار أثر االختالفات بين الجنسين  الجنس لإلنتاجية العلمية في المجتمع االسالمي،

راسة على المقاالت العلمية التي نشرها اكاديميون على اإلنتاجية العلمية للمرأة االيرانية، وتعتمد الد

والبحث في قواعد  Web of Science ( والتي تم الحصول عليها من ISI Journalsايرانيون في )

البيانات بشبكة العلوم وحصر اسمائهم ونوع الجنس، ثم تقسيم  المقاالت حسب فئة الموضوع وما اذا كان 

توصل البحث إلى أن انتاجية الباحثات ) المؤلفين ( على المستوى هناك تعاون دولي بين الباحثين، و

وتبين أن  1119للرجال لعام  %36مقابل  %6الفردي أقل من المؤلفين الذكور، وبلغت نسبة اإلناث 

 مساهمة اإلناث كانت أقل بكثير من المتوقع.

أقسام المكتبات اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ب( بعنوان 1111دراسة ضليمي)-01

وهدفت  ،2222والمعلومات في الجامعات السعودية: دراسة تقييمية للعوامل المؤثرة فيها حتى عام 

إلى تقييم عوامل اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بأقسام المكتبات والمعلومات الذكور واإلناث 

لك عبد العزيز وأم القرى  وجامعة محمد السعوديين وغير السعوديين في الجامعات السعودية  كجامعة الم

، 0337 -0331بن سعود و الملك سعود، و تناولت الدراسة اإلنتاجية العلمية لثالث فترات زمنية وهي: 

، و توصلت إلى أن أعضاء هيئة التدريس من الجنسين 1117إلى ما بعد  - 1110، من 0336-1111

أي لجان يقضون وقتاً أطول في القيام بالبحوث، وأن  الذين ال يتولون أي مناصب أخرى وال يشتركون في

البحث المحكم في الدوريات المتخصصة كان أعلى أنواع اإلنتاج الفكري في جميع الفترات الزمنية 

الثالثة، بينما كان البحث المشترك أقلها، وهناك زيادة ملحوظة عبر الفترات الثالثة بالنسبة لإلنتاجية 

يئة التدريس اإلناث في كل من الكتب الدراسية أو غير الدراسية أو فصول في العلمية من قبل أعضاء ه

 كتب و تقديم البحوث في المؤتمرات أو تقديم البحوث المدعمة.

اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس السعوديات بكليات التربية للبنات  (1115دراسة الحديثي ) -09

، وهدفت الدراسة إلى  تحديد  حجم ومعايير اإلنتاجية العلمية قويمية(بالمملكة العربية السعودية )دراسة ت

ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، وتم استخدام أسلوب تحليل المحتوى من خالل تحليل السير الذاتية 

ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية للبنات بجانب قائمة تحليل محتوى االنتاجية العلمية لعضو هيئة 

استبانة للتعرف الصعوبات المرتبطة بمستوى اإلنتاجية العلمية لعضو هيئة لتدريس، واستطالع رأي وا

تدني اإلنتاجية العلمية للبحوث العلمية المنشورة  ، وتوصلت  إلى مجموعة من النتائج أبرزها :التدريس

 فردي أو مشترك وكذلك للكتب المنشورة سواء أكانت مؤلفة أم مترجمة. 

العبء العملي واإلنتاجية العلمية بعنوان   Houston & Paewai Meyer ,(1116) دراسة -02

و هدفت إلى دراسة العبء الدراسي واإلنتاجية والقيم،  والرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس: اآلمال

العلمية والرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس، وقام الباحثون بتحليل السير الذاتية للمدريين في جامعة 

عضو  وطبق استبيان  971من إجمالي  061مسي  في نيوز الند، وتم إجراء الدراسة على عينة قوامها 

ء ، وخلصت الدراسة إلى نتائج منها، وجود عالقة كبيرة بين العبء الدراسي ومقابالت مع  األعضا

 واإلنتاجية العلمية ، واالنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس بالجامعة متوسط في ضوء الضغط الدراسي.

أداء رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة األزهر ( بعنوان  1112دراسة السيسي وعباس )-07

، وهدفت إلى التعرف على أراء أعضاء القته باإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريسلمسئولياتهم وع

هيئة التدريس حول مستوى أداء رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة االزهر لمسئولياتهم وعالقته باإلنتاجية 

http://www.tandfonline.com/author/Houston%2C+Don
http://www.tandfonline.com/author/Meyer%2C+Luanna+H
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طبق  استبانة على العلمية ألعضاء هيئة التدريس، وتحديد كم االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ، و

( عضو  من أعضاء هيئة التدريس بجامعة االزهر ،وتوصلت إلى أن كم االنتاجية 116عينة قوامها )

 العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة االزهر منخفض.

وهي تقوم  بعنوان اثر التعاون البحثي على اإلنتاجية العلمية Lee& Bozeman (1117 .)دراسة -06

على تحليل السيرة  لتعاون البحثي له تأثير إيجابي على نشر اإلنتاجية، واعتمدا الباحثانعلى افتراض أن ا

في جامعات الواليات المتحدة وأساتذة  من العلماء األكاديميين 229الذاتية واالستجابات المسحية لعدد 

راكز أبحاث الطاقة، الجامعات والباحثون التابعين لمراكز األبحاث الجامعية كمؤسسة العلوم الوطنية أو م

وقياس إنتاجية النشر اعتمادا على مقياس العدد الطبيعي  ومقياس العدد الكسري لورقات المجالت التي 

( واستعراض المنشورات 1119( وحتى عام )1110استعرضها أفراد العينة لمدة ثالث سنوات من )

البيانات التي تم مسحها من السيرة الذاتية الباحثين فيها مع  مجلة ومطابقة بيانات 9911البحثية ألكثر من 

ألفراد العينة،  وتشير النتائج إلى أنه عند قياس نشر اإلنتاجية بواسطة )العدد الكلي لمنشورات العلماء( 

وهذا ألن التعاون قد يقلل من تكاليف المعامالت وتوسيع مهارات  كان التعاون مؤشرا قويا لنشر اإلنتاجية،

 المال البشري.البحث، وتطوير رأس 

صور مقترح لتنميه اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئه التدريس ت( بعنوان 1112دراسة الفيومي)-05

صد وتحديد عناصر اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس وهدفت إلى ربكليات التربية في مصر، 

قترح لتطويرها، وبلغت عينة بكليات التربية بالجامعات المصرية والعوامل المؤثرة فيها وتقديم تصور م

بعض جامعات مصر، وطبقت عليهم استبانة خالل األعوام من عضو هيئة تدريس  019الدراسة على 

دني اإلنتاجية العلمية ألفراد عينة الدراسة وتوصلت إلى ت ،1119/1112 – 1111/1119الجامعية 

( بحث، وهذه 59ث العلمية )( كتاب و البحو70) 1119:  0331بكليات التربية، والتي بلغت خالل 

النسب ضئيلة للغاية وال تتناسب مع خطط التنمية المجتمعية، كما كشفت عن وجود العديد من المشكالت 

التي تواجه األعضاء من أهمها: ضعف الرواتب، والمكافآت التشجيعية والحوافز، وارتفاع تكاليف النشر 

مما يؤدي إلى عزوف البعض منهم عن إجراء  ضعف مستوى إعداد التجهيزات الحديثة والتسهيالت و

وجود أثر لمتغير العمر على اإلنتاجية العلمية للكتب والكتب المترجمة،  البحوث العلمية، كما كشفت عن

إناث( على اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس،  –واألبحاث، ولم تجد أثر لمتغير النوع )ذكور 

رية التي يتوالها عضو هيئة التدريس على اإلنتاجية العلمية للكتب، ووجود أثر لمتغير الوظائف اإلدا

  والكتب المترجمة، واألبحاث المقدمة في الندوات والمؤتمرات العلمية.

إنتاجية أبحاث الكلية: ( بعنوان 1111)  ,Frank & Marisol, Hagedorn, Saxدراسة -01

إلى معرفة دور العوامل المرتبطة باألسرة في  وتهدفاستكشاف دور الجنس والعوامل المرتبطة باألسرة 

إنتاجية بحوث الكلية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث يتم فحص دور الزواج، واألطفال، والوالدين 

من أعضاء هيئة التدريس  12222المتقدمين في السن على اإلنتاجية، واجريت التحليالت على عينة من 

جامعة على مستوى البالد، وأشارت النتائج إلى أن  75ن الرجال( في م 6061امرأة و 9132المتفرغين )

العوامل المؤثرة على إنتاجية أعضاء هيئة التدريس متماثلة تقريباً بالنسبة للرجال والنساء، وأن المتغيرات 

 المرتبطة بالعائلة، مثل وجود أطفال معالين، ال تظِهر سوى تأثير ضئيل أو منعدم على إنتاجية البحث.
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 التعليق على الدراسات السابقة:

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت  اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس من جامعات دوليه 

عربية واجنبية بأشكالها المختلفة، سواء كانت أبحاث أو كتب مؤلفة ومترجمة وأوراق علمية أو مشاركات 

علمية واإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ، وبعضها ركز في ندوات ومؤتمرات وجمعيات 

على اإلنتاجية العلمية في عالقتها بعدد من المتغيرات كالتخصص، والتعاون والحالة االجتماعية 

والمنصب، والخبرة واألعباء التدريسية واألعباء اإلدارية، وكان التركيز على متغيرات النوع والعمر 

في أغلبها، وبعضها ركز عليها في عالقتها بالرضا الوظيفي، كما أنهم تناولوا العوامل والرتبة العلمية 

 المؤثرة على اإلنتاجية كالعوامل الذاتية و النفسية والشخصية والعلمية واإلدارة الجامعية واالجتماعية.

عة األمام ، ويختلف البحث الحالي عن هذه الدراسات في أنه طبق على عمادة السنة  التحضيرية بجام

م، وأن العمادة بحاجة 1101/1100وهي أول دراسة تطبق على العمادة من هذا النوع منذ نشأتها عام 

ماسة لمثل هذه الدراسات، لمعرفة مقدار مساهمة أعضائها في البحث العلمي بما ينعكس على جامعة 

لجصول على تصنيف اإلمام عبد الرحمن بن فيصل والتي تركز على البحث العلمي كألية ومؤشر ل

ً على دراسة بعض العوامل التي تؤثر على  عالمي، وطبق البحث الحالي على عينة مختلفة وركز أيضا

اإلنتاجية والمغايره لما وردت في الدراسات السابقة كالعوامل العلمية واالقتصادية واالجتماعية، واستفاد 

 ونتائجه.ي ودعم مشكلة البحث البحث الحالي من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظر

 ثانياً: الدراسة الميدانية وإجراءاتها

: جميع أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية درجة أستاذ واستاذ مشارك مجتمع البحث-2

 واستاذ مساعد ومحاضر )ذكوراً واناثاً(

عداد الكلية ألعضاء هيئة تم التواصل مع المسؤول اإلداري بالعمادة للحصول على األ عينة االبحث:-2 

صلي ألالمجتمع ال تم تحديد حجم عينة البحث بحيث تمث( عضو وعضوه، و159التدريس، والتي بلغت )

 & Kergcieكيرجسى ومورجان )رابطة التربية االمريكية" لل "مدخمعادلة استخدام ل من خال

Morgan, 1970( والتي حددت الحد األدنى لحجم العينة بعدد )عضو 21( عضو، باإلضافة إلى )061 )

( 0(، وشكل )0يمثل العينة االستطالعية من مجتمع البحث وخارج العينة األساسية، ويوضح جدول )

  توصيف عينة البحث. 

 ( وصف عينة البحث الكلية وعينة تقنين االستبيان والعينة االساسية 2جدول )            

 النسبة% العدد العينة

 222022 223 إجمالي أعضاء هيئة التدريس بالعمادة

 12062 262 عينة البحث

 20061 02 عينة تقنين االستبيان

 26020 23 المستبعدون / الباقي
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 ( وصف عينة البحث الكلية وعينة تقنين االستبيان والعينة األساسية2شكل )

( عضححو محن العينححة الكليححة للبحححث والبححال  061( أن إجمححالي عينحة البحححث االساسححية )0يتضحح مححن جححدول )

 ( من العينة الكلية.%71.60( عضو هيئة تدريس بنسبة بلغت )159عددها )

 أدوات االبحث:-3

اعتمد البحث على االستبيان كأداة لجمع المعلومات ، وتم تصميمه وبناء عباراته بعد االطالع على  

األول: واقع حجم اإلنتاجية العلمية ألعضاء األدبيات واإلطار النظري، وتكون االستبيان من محورين، 

(  عبارات، أما 1) هيئة التدريس بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، ويتكون من

، ويندرج تحته ثالث ابعاد، الثاني: العوامل المؤثرة في اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريسالمحور 

( عبارات و بعد 7( عبارات، و بعد العوامل االقتصادية )1بعد العوامل العلمية واألكاديمية ويتكون من )

محكمين من ذوي االهتمام واالختصاص تم تعديل ( عبارات، وبعد عرضه على 2العوامل االجتماعية )

صياغة بعض العبارات، وتعديل مقياس االستجابات من ) ينطبق بدرجة كبيرة، محايد، ال ينطبق ( إلى ) 

 نعم ، ال، أحياناً(.  

 حساب معامل صدق االستبيان:

وبعضها  المحاوراد وعن طريق إيجاد معامل االرتباط بين األبعاستخدم البحث طريقة االتساق الداخلي، 

( 1كما في جدول ) ،وبين العبارات والمحاور التي تنتمي إليها، وبين العبارة والدرجة الكلية لالستبيان

 (. 2( و)9و)

 ( معامالت االرتباط بين أبعاد ومحاور االستبيان2جدول )

 (02)ن=

 معامالت ارتباط عبارات البعد الثاني معامالت ارتباط عبارات البعد األول

 م
مع البعد 

 األول

مع المحور 

 الثاني

مع الدرجة 

 الكلية
 م

مع البعد 

 الثاني

مع المحور 

 الثاني

مع الدرجة 

 الكلية

2 20032 20110 20602 2 20006 20126 20206 

2 20032 20002 20602 2 20022 20162 20222 

3 20100 20620 20210 3 20022 20662 20222 

0 20112 20162 20222 0 20006 20126 20206 

1 20022 20022 20162 1 20162 20612 20222 

 معامالت ارتباط عبارات البعد الثالث 20231 20221 20021 6

 م 20223 20623 20133 2
مع البعد 

 الثالث

مع المحور 

 الثاني

مع الدرجة 

 الكلية

2 20006 20626 20206 2 20022 20122 20622 

العينة األساسية
58%

انعينة تقنين االستبي
15%

/  المسستبعدون 
الباقي

27%
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0 20022 20122 20112 2 20122 20622 20222 

22 20002 20132 20602 3 20022 20622 20212 

22 20021 20221 20231 0 20122 20622 20222 

22 20133 20623 20223     

23 20133 20623 20223     

20 20120 20620 20230     

 20320( =2021،.32) جقيمة ر

 

( بين درجة كل مححور 1.17مستوى معنوية )( وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً عند 1يوضح جدول )

 ستبيانوبين الدرجة الكلية مما يدل على صدق االتساق الداخلي لال

( وبين كل المحور االول: حجم االنتاجية العلمية( معامالت االرتباط بين كل عبارة ودرجة )3جدول )

 (02)ن=                        عبارة والدرجة الكلية لالستبيان

 

 1.912( =1.17،.91) جقيمة ر

( بين درجة كل عبارة 1.17إحصائياً عند مستوى معنوية )( وجود عالقة ارتباطيه دالة 9يوضح جدول ) 

واألبعاد التابعة لهحا ودرجحة المححور االول: واقحع حجحم االنتاجيحة العلميحة وبحين كحل عبحارة والدرجحة الكليحة 

 ستبيان.لالستبيان مما يدل على صدق االتساق الداخلي لال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م
 مع الدرجة الكلية المحور األولمع 

 م
مع المحور 

 األول

 مع الدرجة الكلية

2 20022 20622 1 20112 20632 

2 20001 20121 6 20631 20221 

3 20102 20022 2 20132 20622 

0 20000 20600 2 20132 20620 
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لمحور الثاني )العوامل التي تؤثر ( معامالت االرتباط بين كل عبارة واألبعاد التابعة لها ودرجة 0جدول )

 وبين كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان في االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس(

 (02)ن=

 20320( =2021،.32) جقيمة ر

( بين درجحة كحل 1.17( وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )2يوضح جدول )

ودرجة المحور الثاني المحور الثحاني: العوامحل التحي تحؤثر فحي االنتاجيحة العلميحة  عبارة واألبعاد التابعة لها

ألعضاء هيئة التدريس وبين كل عبحارة والدرجحة الكليحة لالسحتبيان ممحا يحدل علحى صحدق االتسحاق الحداخلي 

 ستبيان.لال

 حساب معامل ثبات االستبيان:

ومعادلة جثمان؛ باإلضافة إلى معامل ثبات اتبعت الباحثة طريقة التجزئة النصفية لسبيرمان براون، 

باإلضافة إلى التعرف (، 7كما في جدول )"ألفا كرونباخ"، وتعطي معامل اتساق داخلي لبنية االستبيان، 

 على العبارات التي تؤدي إلى خفض أو رفع معامل الثبات الكلي ألداة القياس عند حذفها.

 كرونباخ ألفاصفية و( ثبات االستبيان بطريقة التجزئة الن1جدول )

 المحاور واألبعاد
 التجزئة النصفية

 ألفا كرونباخ
 جتمان سبيرمان براون

 20221 20222 20262 المحور االول: واقع االنتاجية العلمية

المحور الثاني المحور الثاني: العوامل التي تؤثر 

 في االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس
20223 20203 20202 

 20202 20222 20200 عوامل اقتصادية البعد الثاني:

 20221 20212 20202 عوامل اجتماعية البعد الثالث:

 20230 20222 20222 عوامل علمية و اكاديمية البعد األول:

 20022 20222 20263 الدرجة الكلية لالستبيان
 

(، 1.119( و)1.511محا بحين )( أن معامحل الثبحات بطريقحة التجزئحة النصحفية تحراوح 7يتضح من جدول )

قيد البحث  (، مما يدل على أن االستبيان1.310( و)1.592وأن معامل ثبات ألفا كرونباخ تراوح ما بين )

 ذو معامل ثبات عال.

 المحاور واألبعاد

المحور  المحور الثاني

االول: حجم 

االنتاجية 

  العلمية

الدرجة 

الكلية 

 لالستبيان

البعد 

 األول

البعد 

 الثاني

البعد 

 الثالث

الدرجة 

الكلية 

 للمحور

: الثانيالمحور 

العوامل التي 

تؤثر في االنتاجية 

العلمية ألعضاء 

 هيئة التدريس

عوامل علمية  البعد األول:

 واكاديمية
 20622 20222 20222 

20222 

20232 

عوامل  البعد الثاني:

 اقتصادية
  20262 20612 20201 

عوامل  البعد الثالث:

 اجتماعية
   20222 20202 

 20221 20222     الدرجة الكلية لالستبيان
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 المعالجات اإلحصائية للنتائج 

استخدمت الباحثة في المعالجات اإلحصائية للبيانات داخل هذه الدراسة برنامج الحزم اإلحصائية 

( مستعينًا 11اإلصدار ) Statistical Package For Social Science( SPSSللعلوم االجتماعية )

 بالمعامالت التالية:

 (Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .0

 التجزئة النصفية لسبيرمان براون وجتمان. .1

 معامل ثبات ألفا كرونباخ.  .9

 التكرارات والنسبة المئوية. .2

 النسبة الترجيحية. .7

 المتوسط الحسابي المرجح باألوزان. .6

 (Chi Square Goodness of Fit Testلعينة واحدة. ) 1كا .5

  (.Independent Samples tTest)ت( لعينتين مستقلتين من البيانات ) اختبار .1

 (  Way ANOVAالمحورOneالتباين األحادي في اتجاه واحد ) تحليل .3

 (:Effect Sizeحجم التأثير ) .01

 ( ويفسر طبقا لمحكات كوهين.Cohen's dباستخدام ) في حالة اختبار )ت( .أ

 ( ويفسر طبقا لمحكات كوهين.Cohen's dباستخدام ) في حالة اختبار )ف( .ب

 :عرض نتائج السؤال األول

واقع حجم اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  ما للبحث على:" األولينص السؤال 

"؟؛ وللتحقق من صحة هذا السؤال قامت الباحثة بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

( 1بحساب التكرارات والنسبة الترجيحية والمتوسط الحسابي المرجح باألوزان واالتجاه السائد وقيمة )كا

 (.6لى المحور االول: حجم االنتاجية العلمية، كما في جدول )لالستجابة ع

( 2( نتائج التكرارات والنسب المئوية والترجيحية والمتوسط واالتجاه السائد وقيمة )كا6جدول )

 لالستجابة على )المحور االول: واقع حجم اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالعمادة(

 (262)ن=

 العبارة

 المتوسط النسبة الترجيحية ال نعم

 2كا
 المتوسط الترتيب النسبة % ك % ك

االتجاه 

 السائد

لدي انتاج علمي منشورة قبل  -2

بعمادة السنة التحضيرية  عملي

 او بالجامعة

 2022 نعم 2012 3 21063 02021 22 12021 22

علمية اثناء  قمت بنشر ابحاث -2

 فترة عملي بالعمادة او بالجامعة
 2012 نعم 2016 2 22023 03021 22 16021 02
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1قيمة كا
 9.120(= 1.17، 0)ج

  (0:  1.70(، نعم )1.71:  1المتوسط الحسابي المرجح باألوزان: ال )

 

 لدي العينة ( نتائج النسبة الترجيحية لالستجابة على المحور االول: حجم االنتاجية العلمية1شكل )

( توضح عدد ونسبة 6/3( و)6/1( و)6/5و) (6/6( و)6/7( و)6/2( و)6/9( و)6/1( و)6/0والجداول )

واقع حجم اإلنتاجية العلمية افراد العينة الذين أجابوا بنعم على جميع عبارات المحور األول المتعلق ب )

 ( وهي كالتالي:ألعضاء هيئة التدريس بالعمادة

 

 

 

لدي ابحاث منشورة في  -3

في    )مصنفة(  مجالت علمية

قواعد البيانات العالمية مثل 

Scopas  ،web of 

science  ،خالل فترة   وغيرها

 عملي بالعمادة او بالجامعة

 2062 ال 2001 0 22012 11022 22 01022 22

قمت بنشر بحاث في مجالت    -0

علمية )غير مصنفة( في قواعد 

خالل فترة عملي  البيانات العالمية

 بالعمادة او بالجامعة

 32063 ال 2022 6 20026 22022 221 22023 01

قمت بنشر انتاجي العلمي  -1

)ابحاث، اوراق عمل وغيرها( 

 )مؤتمرات،    بطرق متنوعة

 62062 نعم 2023 2 02021 22012 22 22012 232

قمت بعمل ابحاث ممولة من  -6

 الجامعة
 ال 2020 2 2022 06021 210 3021 6

23600

2 

قمت بتأليف كتب علمية خالل  -2

 فترة عملي بالعمادة او الجامعة
 62023 ال 2020 2 0060 22063 220 20032 32

لدي ابحاث تتعلق بالسنة  -2

التحضيرية او بالجامعة أو طبقت 

 فيها

 20062 ال 2033 1 26021 62012 222 32012 12

1 2 3 4 5 6 7 8

النسبة الترجيحية 25.63 28.13 22.5 14.06 41.25 1.88 9.69 16.25

0
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50
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 امعةبعمادة السنة التحضيرية او بالج (عبارة: لدي انتاج علمي منشورة قبل عملي6/2جدول )

 النسبة عدد افراد العينة كتب( –)أبحاث  

2 – 2 23 22021 

3 – 6 20 31032 

2 – 22 26 20012 

 22022 20 22أكبر من 

   

 222022 22 اإلجمالي
 

 

 فترة عملي بالعمادة او بالجامعة  علمية اثناء عبارة: قمت بنشر ابحاث (6/1)جدول 

 النسبة عدد افراد العينة عدد األبحاث

2-2  30 03033 

3،6 33 36062 

2،22 21 26062 

 3033 3 22أكبر من 

 222022 02 اإلجمالي

 

في قواعد البيانات العالمية مثل  )مصنفة( منشورة في مجالت علمية ( عبارة: لدي ابحاث6/3جدول )

scopas                   ،web of science  ،بالجامعةخالل فترة عملي بالعمادة او   وغيرها 

النشر في مجالت مصنفة 

 في قواعد البيانات
 النسبة عدد افراد العينة

 62022 00 بحث   2- 2

 20022 22 بحث   0  - 3

 0022 2 فأكبر 1من 

 222022 22 اإلجمالي

 

في قواعد البيانات  )غير مصنفة( عبارة: قمت بنشر ابحاث في مجالت علمية( 6/2)جدول  

                      عملي بالعمادة او بالجامعةخالل فترة  العالمية

النشر في مجالت غير 

 مصنفة
 النسبة عدد افراد العينة

 02020 22 بحث 2 - 2

3 – 0 23 22020 

 22022 22 فأكبر 1من 

 222022 01 اإلجمالي
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 ( عبارة: قمت بنشر انتاجي العلمي )ابحاث، اوراق عمل وغيرها( بطرق متنوعة6/1جدول )

 النسبة عدد افراد العينة النشر طرق

 61002 87 مجالت

 21 33 مؤتمرات علمية

 0020 22 أخرى

 222022 (232اإلجمالي  ) اإل جمالي

 

 ( عبارة: قمت بعمل ابحاث مدعومة من الجامعة6/6جدول )

 النسبة عدد افراد العينة أبحاث ممولة

2 3 12022 

2 2 26062 

0 2 33033 

 222022 6 اإلجمالي

 

 ( عبارة: قمت بتأليف كتب علمية خالل فترة عملي بالعمادة او الجامعة6/2جدول )

 النسبة عدد افراد العينة تأليف كتب

2 22 12026 

2  ،3 0 20023 

 22002 0 فأكبر 0من 

 222022 32 اإلجمالي

 

 -الجامعة )فردي  ( عبارة: الكتب العلمية التي قمت بتأليفها خالل فترة عملي بالعمادة او6/2جدول )

 مشترك(

 النسبة عدد افراد العينة تأليف كتب

 31002 22 فردي

 60012 22 مشترك

 222022 (32اإلجمالي  ) اإلجمالي 
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 او بالجامعة أو طبقت فيها  بالسنة التحضيرية  (عبارة: لدي ابحاث تتعلق6/0جدول )

 النسبة عدد افراد العينة عدد األبحاث

2 32 10062 

2  ،3 21 22021 

  22010 6 فأكبر 0من 

 222022 12 اإلجمالي

 

( 6/1( و)6/5( و)6/6( و)6/7( و)6/2( و)6/9( و)6/1( و)6/0)( والجداول 6ومن الجدول رقم )

 يتضح التالي:( 6/3و)

قمت بنشر انتاجي العلمي )أبحاث، أوراق عمل "( ونصها 7جاء في الترتيب األول العبارة رقم ) -

( عضو من العينة بنسبة 091وغيرها( بطرق متنوعة في )مجالت علمية، مؤتمرات، أخرى( بعدد )

وهي أعلى نسبة من النشر في  %67.30، وجاء النشر في المجالت العلمية لنفس العينة (11.71)

ن المجالت العلمية كثيرة ومتنوعة في كافة ، وهذا يرجع إلى أ% 17المؤتمرات والتي كانت بنسبة 

التخصصات وفي كافة الدول ومتاح للعضو متى أراد النشر، بجانب أن النشر في المجالت المعتمدة لدى 

 لجان الترقية يحسب له درجة أعلى من درجة النشر في المؤتمرات بجانب أن المؤتمرات تنظم سنويا.

فترة عملي بالعمادة او  علمية اثناء "قمت بنشر أبحاث( ونصها 1) جاء في الترتيب الثاني العبارة رقم - 

الى  1100( وهم من قاموا بنشر إنتاج علمي ما بين عام %76.17)( من العينة بنسبة 31عدد ) بالجامعة

عضو بنسبة  11بدرجة قليلة عدد  وهي أعلى من نسبة النشر قبل العمل بالعمادة م 1111عام 

    مركز الثالث في الترتيب.وهي جاءت في ال)70.17)

)مصنفة(في  منشورة في مجالت علمية ( ونصها " لدي ابحاث9جاء في الترتيب الرابع العبارة رقم ) -

خالل فترة عملي بالعمادة او  وغيرها، Scopas ،web of scienceقواعد البيانات العالمية مثل 

( وهي نسبة مقبولة تقترب من نصف العينة،  وقد يرجع 27.11( من العينة بنسبة )51بالجامعة" عدد )

ذلك الشتراط الجامعة والتشديد على ضرورة نشر بحث في المجالت المصنفة لديهم كشرط لتجديد التعاقد 

( 1-0نشرت ما بين )  %60.00( عضو بنسبة 22العينة ) والنسبة األكبر من نفس 1101هـ /0293عام 

، 1111الى  1100بحث  في مجالت مصنفة في قواعد البيانات العالمية خالل عملهم بالعمادة من عام 

 01( أبحاث فأكثر كان 7( أبحاث، ونشر )2-9عضو منهم نشروا ) 11.13( عضو بنسبة 09وعدد )

 . 11.11أعضاء بنسبة 

، وقد يرجع ذلك إلى 1111وحتى  1100بة النشر قي المجالت العالمية قليلة ما بين عام وهذا معناه أن نس

 صعوبة إجراءات النشر وطول المدة المستغرقة ما بين إرسال البحث للمجلة وتحكيمه وقبوله للنشر.

في  )غير مصنفة( قمت بنشر ابحاث في مجالت علمية ("2وجاءت في الترتيب السادس العبارة رقم ) -

( وكانت 11.09( عضو بنسبة )27" عدد )خالل فترة عملي بالعمادة او بالجامعة قواعد البيانات العالمية

عضو بنسبة  09( 2-9ومن نشر من ) 21.13( بنسبة 11) ( بحث عدد1-0نسبة من نشر منهم  ما بين )

شر لألعضاء ، أي نسبة الن 11.11( أعضاء بنسبة 01( أبحاث فأكثر)7، ونسبة من نشر منهم )11.13
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في مجالت علمية غير مصنفة قليلة  1111وحتى عام 1100خالل فترة عملهم بالعمادة ما بين عام 

 حوالي ربع العينة تقريبا، وقد يرجع ذلك إلى كثرة األعباء الدراسية والعمل باللجان.  

العمادة او الجامعة" قمت بتأليف كتب علمية خالل فترة عملي ب(" 6جاء في الترتيب السابع العبارة رقم ) -

( بنسبة 00) ( كتاب في السنة عدد0و نسبة نشر الكتب من ذات العينة، )  (03.91( بنسبة )90عدد )

  97.21( عضو تأليف فردى ، بنسبة 00، منهم ) 13.19( أعضاء بنسبة 3( كتب )9 -1، ومن )97.21

، وهي أعلى من التأليف الفردي، 62.71( عضو قاموا بتأليف كتب باالشتراك مع أخرين بنسبة 11و)

فالتعاون والعمل الجماعي يزيد اإلنتاجية ، وأن كانت نسبة تأليف الكتب بشكل عام قليلة جداً بالنسبة للعينة 

 كبير من األعضاء بها، وقد يكون ذلك لتركيزهم على أبحاث الترقية العلميةالكلية، فلم يظهر اهتمام 

قمت بعمل أبحاث ممولة من الجامعة" ( ونصها " 5جاءت في الترتيب الثامن واألخير العبارة رقم ) -

( قاموا بعمل بحث واحد ممول 9، منهم عدد )(9.57( أعضاء من العينة بنسبة )6حيث أجاب بنعم عدد )

( عضو لديهم أربعة 1، وعدد )06.65( عضو لديه بحثان بنسبة 0وعدد ) 71.11معة بنسبةمن الجا

  .99.99أبحاث ممولة من الجامعة بنسبة 

 عرض نتائج السؤال الثاني:

على االنتاجية العلمية من وجهة نظر اعضاء  ما العوامل التي تؤثر ينص السؤال الثاني على:"

"؛ وللتحقق من صحة ؟التحضيرية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلهيئة التدريس ومعاونيهم بالسنة 

هذا السؤال قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسبة الترجيحية والمتوسط الحسابي المرجح باألوزان 

( لالستجابة على المحور الثاني: العوامل التي تؤثر في االنتاجية العلمية 1واالتجاه السائد وقيمة )كا

 (.5/9(، و)5/1(، و)5/0يئة التدريس، كما في جدول )ألعضاء ه

نتائج التكرارات والنسب المئوية والنسبة الترجيحية والمتوسط واالتجاه السائد وقيمة  (2/2)جدول 

 –( لالستجابة على )المحور الثاني: العوامل التي تؤثر في االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس 2)كا

 لمية واكاديمية(عوامل ع البعد األول:

 (262)ن=

 ال أحيانا نعم العبارات
النسبة 

 الترجيحية
 المتوسط الترتيب

االتجاه 

 السائد
 (2قيمة )كا

حرية الباحث في اختيار  -2

 الموضوعات العلمية
 223011 أحيانا 2000 2 66021 20 220 22

توافر الوقت المخصص للبحث -2

العلمي واالطالع على المجالت العلمية 

 التخصصفي 

 20021 ال 2006 23 02021 226 30 22

 02030 نعم 2000 0 22021 23 00 03 تقلد مناصب ومهام إدارية ولجان -3

تؤثر  األعباء والمهام التدريسية -0

 على اإلنتاجية العلمية
 11066 نعم 2002 3 22012 20 06 01

خدمات البحث العلمي بعمادة  توافر -1

 -المكتبات بالجامعة )مصادر معلومات 

 ورش تدريبة

 226020 نعم 2062 2 22006 23 22 222

توافر الرغبة بين الزمالء في تنفيذ  -6

 بحوث جماعية وفرق بحثية
 12000 ال 2066 22 11022 01 21 02

 63062 نعم 2012 2 23033 20 02 00ت يادورلتنوع المراجع وا-2
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بمكتبات  في مجال التخصص ألجنبيةا

 الجامعة

توافر المعامل واالجهزة المساعدة  -2

 على البحث
 22031 أحيانا 2020 2 62002 02 20 06

توافر مجالت عربية مصنفه في -0

 قواعد البيانات العالمية يمكن النشر بها
 32021 نعم 2032 1 20022 32 02 02

مجالت ذات الوصول الى  سهولة -22

 معامل تأثير عالي للنشر بها
 30026 ال 2063 22 10022 21 12 21

اجراءت نشر اإلنتاج  سهولة -22

 العلمي بالمجالت ذات معامل التأثير
 22000 ال 2066 22 11022 22 11 21

 21006 أحيانا 2022 0 16022 22 62 23 ربط نظام الترقية باإلنتاج العلمي -22

سهوله اجراء ت الحصول على  -23

الموافقة لعمل البحث وتطبيق البحث من 

 الجهات 

 32021 ال 2061 22 11022 02 36 30

 22006 أحيانا 2026 6 62010 33 21 02 سهولة إجراءات تطبيق البحث -20

 

 

في االنتاجية ( نتائج النسبة الترجيحية لالستجابة على )المحور الثاني: العوامل التي تؤثر 0/2شكل )

 العلمية ألعضاء هيئة التدريس( )البعد األول: عوامل علمية واكاديمية(

خدمات  توافر( جاء في الترتيب األول بأعلى نسبة اتفاق بين العينة العبارة "5/0من الجدول السابق )

يتفق مع ، وهذه 11.36بنسبة  ورش تدريبة -البحث العلمي بعمادة المكتبات بالجامعة )مصادر معلومات 

( من استخدام عضو هيئة التدريس لتكنولوجيا ومصادر المعلومات 1103ما أشارت اليه )الهاللي، 

   .واالتصاالت له أثر كبير في تقليص مشاكل اإلنتاجية البحثية لديه

في مجال التخصص بمكتبات  ألجنبيةت ايادورلتنوع المراجع وايليها في الترتيب الثاني العبارة " -

"، حيث أن الجامعة اتاحت لمنسوبيها قواعد بيانات عالمية ضخمة وثرية  19.99بنسبة ، الجامعة

 بالمراجع بالمكتبة الرقمية والورقية وهذا يساعد الباحث في الحصول على اإلنتاج العلمي.

هذه ، وتتفق 11.71 تؤثر على اإلنتاجية العلمية األعباء والمهام التدريسيةوفي الترتيب الثالث العبارة " -

من أن  &Alhamali,2012  (Alghanimو) (, Houston Paewai, 2006 Meyer النتيجة مع )

تقلد مناصب االنشغال بالتعليم و ضغوط التدريس هي أكثر العقبات التي تعوق إنتاجية البحث، ثم العبارة " 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

النسبة الترجيحية 66.2548.7581.2582.5088.9655.2183.3367.9279.1754.1755.2156.8855.0068.54

0.00
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40.00

60.00

80.00

100.00

http://www.tandfonline.com/author/Houston%2C+Don
http://www.tandfonline.com/author/Meyer%2C+Luanna+H
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،   ثم العبارة" توافر مجالت عربية مصنفه في 10.17ومهام إدارية ولجان في الترتيب الرابع بنسبة 

 . 53.05ة في الترتيب الخامس بنسب قواعد البيانات العالمية يمكن النشر بها

توافر الرغبة بين الزمالء في تنفيذ بحوث جماعية وفرق بحثية جاء في الترتيب األدنى العاشر العبارة " -

( الذي أكد أن التعاون البحثي Lee& Bozeman,2005، وهذا ال يتفق مع نتائج دراسة )77.10بنسبة 

ارات الباحثين، وفي نفس الترتيب مؤشر قوي لزيادة اإلنتاجية كونه يقلل من تكاليف النشر، ويوسع مه

في الترتيب ، و77.10بنسبة إجراءات نشر اإلنتاج العلمي بالمجالت ذات معامل التأثير سهولةالعبارة " 

 سهوله إجراءات الحصول على الموافقة لعمل البحث وتطبيق البحث من الجهاتالحادي عشر العبارة "

الوصول إلى مجالت ذات معامل تأثير عالي للنشر   سهولةالعبارة  ثم الترتيب الثاني عشر ،77.11بنسبة 

توافر الوقت المخصص للبحث العلمي ، يليها في الترتيب األدنى الثالث عشر العبارة " 72.05بنسبة بها

 ".21.57واالطالع على المجالت العلمية في التخصص 

نتاجية وتخضع لظروف البحث أما العبارات التي ترى عينة البحث أنها قد تؤثر أو ال تؤثر على اإل-

 والباحث وهي:

توافر المعامل واالجهزة المساعدة "  حرية الباحث في اختيار الموضوعات العلمية" والعبارةالعبارة " 

 ". سهولة إجراءات تطبيق البحث" والعبارة " على البحث" والعبارة " ربط نظام الترقية باإلنتاج العلمي

ومما سبق ترى الباحثة أنه يمكن تقسيم العوامل المؤثرة على اإلنتاجية من وجهة نظر عينة البحث إلى 

 نوعين ويمكن عرضها وفق أعلى نسبة اتفاق بين العينة عليها إلى أقل نسبة اتفاق كالتالي: 

 عوامل علمية واكاديمية محفزة لزيادة اإلنتاجية تتمثل في: -أ 

 ورش تدريبة(. -علمي بعمادة المكتبات بالجامعة )مصادر معلومات خدمات البحث ال توافر -0

 .في مجال التخصص بمكتبات الجامعة ألجنبيةت ايادورلتنوع المراجع وا   -1

 .توافر مجالت عربية مصنفه في قواعد البيانات العالمية يمكن النشر بها -9

  عوامل علمية واكاديمية مؤثرة في قلة اإلنتاجية:-ب

لزمالء في إجراء بحوث جماعية لكونها تنال درجة أقل في عملية الترقية من البحوث قلة الرغبة من ا -0

 الفردية

 إجراءات النشر في المجالت ذات معامل التأثير.  -1

 إجراءات الموافقة على البحث وتطبيقه -9

 الوصول الى مجالت ذات معامل تأثير عالي.  -2

 المتخصصة  توافر الوقت المخصص للبحث العلمي واالطالع على المجالت -7
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( نتائج التكرارات والنسب المئوية والنسبة الترجيحية والمتوسط واالتجاه السائد وقيمة 2/2جدول )

 –( لالستجابة على )المحور الثاني: العوامل التي تؤثر في االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس 2)كا

 عوامل اقتصادية( البعد الثاني:

 (262)ن=

 ال أحيانا نعم العبارات
النسبة 

 الترجيحية
 المتوسط الترتيب

االتجاه 

 السائد

قيمة 

 (2)كا

اية الرواتب للقيام ببحوث كف -2

 علمية وغيرها ونشرها
 12000 نعم 2000 3 22021 21 02 01

ارتفاع تكلفة النشر في  -2

المجالت العلمية العالمية 

 المتخصصة

 00026 نعم 2010 2 26006 21 31 222

ارتفاع تكاليف متطلبات اإلنتاج -3

العلمي كالترجمة واألدوات 

 المساعدة في البحث 

 66010 نعم 2012 2 23006 26 01 00

مساعدات الدعم  آلية صرف-0

او تمويل البحوث  المالي

وتشجع هيئة التدريس على  سهلة

 القيام به

 26020 أحيانا 2002 0 63021 00 26 31

التقديم  متطلبات واجراءات -1

 ميسره على البحوث الممولة
 32020 ال 2063 1 10032 20 12 21

 

1قيمة كا
 7.330(= 1.17، 1)ج

 

 

 

 

 

 9: 1.92(، نعم )1.99: 0.65(، أحيانا )0.66: 0المتوسط الحسابي المرجح باألوزان: ال )

الثاني: العوامل التي تؤثر في االنتاجية ( نتائج النسبة الترجيحية لالستجابة على )المحور 0/3شكل )

 العلمية ألعضاء هيئة التدريس( )البعد الثاني: عوامل اقتصادية(

 بالنسبة للبعد الثاني العوامل االقتصادية التي تؤثر على اإلنتاجية: 

المتخصصة"  ارتفاع تكلفة النشر في المجالت العلمية العالمية( أن عبارة " 5/1يتضح من الجدول رقم )- 

يليها عبارة " ارتفاع تكاليف لصالح االستجابة )نعم(  %16.26بنسبة ترجيحية جاءت في الترتيب األول 

في الترتيب الثاني بنسبة ترجيحية متطلبات اإلنتاج العلمي كالترجمة واألدوات المساعدة في البحث 

( ارتفاع تكاليف النشر 1112مي، وهذا يتفق مع ما توصل اليه )الفيو، لصالح االستجابة )نعم(، 19.36

 .مع ضعف تمويل الجامعات يؤدي إلى عزوف البعض من األعضاء عن إجراء بحوث علمية

1 2 3 4 5

ةالنسبة الترجيحي 81.25 86.46 83.96 63.75 54.38

0

50

100
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كفاية الرواتب للقيام ببحوث علمية وغيرها ونشرها، جاءت في الترتيب الثالث بنسبة ثم عبارة "  -

لمجمل العام معقولة بما يسمح فالرواتب وفقا للعينة في الصالح االستجابة )نعم(،  10.17ترجيحية 

من أن بعض البلدان  (1102لألعضاء بعمل أبحاث علمية وهذه النتيجة يتفق مع ما ذكره )الصديقي، 

العربية رصدت خالل السنوات األخيرة ميزانيات ضخمة لتشجيع البحث العلمي، مثل المملكة العربية 

 .ي السنوات األخيرة ما قبل جائحة كوروناالسعودية، وربما انعكس ذلك على تحسن رواتب األساتذة ف

تشجع هيئة التدريس على القيام  أو تمويل البحوث سهلة مساعدات الدعم المالي اما عبارة "آلية صرف - 

لصالح االستجابة )أحيانا( اما العبارة "متطلبات  69.57به" فجاءت في الترتيب الرابع بنسبة 

 72.91يسره" فجاءت في الترتيب األدنى الخامس " بنسبة م التقديم على البحوث الممولة وإجراءات

 لصالح من قالوا )ال(.

( نتائج التكرارات والنسب المئوية والنسبة الترجيحية والمتوسط واالتجاه السائد وقيمة 2/3جدول )

 –التدريس  ( لالستجابة على )المحور الثاني: العوامل التي تؤثر في اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة2)كا

 عوامل اجتماعية( البعد الثالث:

 (262)ن= 

 ال أحيانا نعم العبارات
النسبة 

 الترجيحية
 المتوسط الترتيب

االتجاه 

 السائد

قيمة 

 (2)كا

عباء االسرية تؤثر على الوقت اال -2

 المخصص لإلنتاج العلمي
 20062 أحيانا 2022 2 22022 22 220 36

بعد مكان العمل عن المنزل  -2

 يستهلك الوقت
 32031 أحيانا 2020 3 62002 30 26 02

 22020 أحيانا 2022 0 10032 23 20 02 السن يؤثر على اإلنتاجية تقدم -3

تقدير المسؤولين في المجتمع   -0

 لقيمة االنتاج العلمي
 30002 أحيانا 2023 2 22020 21 20 06

1قيمة كا
 7.330(= 1.17، 1)ج

 

 ( 9: 1.92(، نعم )1.99: 0.65(، أحيانا )0.66: 0المتوسط الحسابي المرجح باألوزان: ال )

 

( نتائج النسبة الترجيحية لالستجابة على )المحور الثاني: العوامل التي تؤثر في االنتاجية 0/0شكل )

 عوامل اجتماعية(العلمية ألعضاء هيئة التدريس( )البعد الثالث: 

 

1 2 3 4

النسبة الترجيحية 70 67.92 59.38 71.04

50
55
60
65
70
75
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 (  5/9) البعد الثالث العوامل االجتماعية المؤثرة على اإلنتاجية يتضح من الجدول

كان االتجاه السائد من االستجابات لدى العينة أحيانا، حيث أن جميع عباراته ليس لها تأثيرات حاسمة  -

ؤولين في المجتمع تقدير المس" على اإلنتاجية وإنما تخضع لظروف كل بحث وباحث، وجاءت عبارة 

 .50.12في الترتيب األعلى األول بنسبة ترجيحية  لقيمة االنتاج العلمي"

تؤثر على الوقت المخصص لإلنتاج العلمي، فجاءت في الترتيب الثاني أما عبارة األعباء األسرية  -

دراسة واالستجابة الحاسمة تميل إلى أحيانا، ويتفق مع هذا مع  51.11بنسبة 

Frank, 2002) & Marisol, n,Hagedor Sax,.(  أن المتغيرات المرتبطة التي توصلت إلى

أما أقل بالعائلة، مثل وجود أطفال معالين، ال تُظِهر سوى تأثير ضئيل أو منعدم على إنتاجية البحث، 

فكانت عبارة "تقدم السن يؤثر على اإلنتاجية  73.91عبارة في الترتيب األدنى الرابع بنسبة ترجيحية 

 ." 

   عرض نتائج السؤال الثالث:

هل توجد فروق دالة احصائياً في حجم االنتاجية العلمية لألعضاء ترجع إلى  "ينص السؤال الثالث على 

استخدمت  هذا السؤال"؛ وللتحقق من صحة متغيرات )الجنس، العمر، التخصص، األعباء اإلدارية(

(، لدالة الفروق تبعا Independent Sample testالباحثة اختبار )ت( لعينتين مستقلتين من البيانات )

تحليل التباين األحادي في اتجاه (، واستخدمت الباحثة األعباء اإلدارية)الجنس(، )العمر(، )التخصص(، )

، لدالة الفروق تبعا )الصفة( في االستجابة على المحاور قيد البحث، كما (One-Way ANOVAواحد )

 ( ويفسر طبقا لمحكات لكوهين، d)باستخدام ( Effect Size)تم حساب حجم التأثير 

 (الجنساستجابات عينة البحث تبعا )( داللة الفروق بين 2/2جدول )

 (02( )اإلناث=63)الذكور=

 

 

  
 المحاور

عدد 

 المفردات

 02اإلناث= 63الذكور=
قيمة 

 )ت(

حجم 

 التأثير

(d) 
 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

 ع()± 

 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

 ع()± 

المحور االول: حجم  

  االنتاجية العلمية
2 22002 2022 23022 2020 2032 200 

المحور الثاني: 

العوامل التي 

تؤثر في االنتاجية 

العلمية ألعضاء 

 هيئة التدريس

عوامل  البعد األول:

 علمية واكاديمية
20 23022 6033 23012 6000 2033 202 

عوامل  البعد الثاني:

 اقتصادية
1 2022 3023 2022 2013 2021 202 

عوامل  البعد الثالث:

 اجتماعية
0 2026 2026 2020 2022 2031 202 

  2002( = 2021، 212)ج قيمة ت

(، أي أنحه ال توجحد فحروق 1.90( و)1.07) ( أن قيم )ت( المحسوبة تراوححت بحين1/0يتضح من جدول )

بين استجابات عينة البحث تبعحا )للجحنس( فيمحا عحدا )المححور األول: حجحم االنتاجيحة العلميحة( فحدال لصحالح 

(، وهذ معناه أن )االناث( لديهن انتاج علمي أكبر من الذكور، وهذه 1.90اإلناث، حيث جاءت فيمة )ت( )

هناك زيحادة ملحوظحة فحي اإلنتاجيحة العلميحة لإلنحاث فحي لتي وجدت أن ( ا1111النتيجة تتفق مع )ضليمي، 

كل من "الكتب الدراسية أو غير الدراسية أو فصول في كتحب" و "تقحديم البححوث فحي المحؤتمرات أو تقحديم 
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في األداء  والتي وجدت أن االختالفات(  Peter eun, Inge,Pl &(2012 ,ودراسة  البحوث المدعمة"، 

بحين الجنسحين تختفحي فحي الجيحل األكبحر، وأن الباحثحات اإلنحاث بحدأت تتفحوق علحى البحاحثين  البحثي والنشحر

الذكور، وهذا يتماشى مع الخبرات في أجزاء أخرى من نظام التعلحيم، حيحث تعمحل الطالبحات اإلنحاث بشحكل 

جيحة ( حيث توصحل إلحى أن إنتا1107أفضل من الطالب الذكور، وهذا ال يتفق ودراسة )صالح والقرشي، 

حيحث مسحاهمات اإلنحاث  Mozaffarian & Jamali,2012)الذكور أعلى من إنتاجية االنحاث، ودراسحة )

( فلحم يجحدوا أثحر لمتغيحر الجحنس 1112)الفيحومي،و( Perry, et al.2000)دراسحة  اماأقل مما هو متوقع، 

 .على اإلنتاجية

( الحذي dتحم حسحاب حجحم التحأثير باسحتخدام )ولتحديد الداللة التطبيقية للمتغير المسحتقل علحى المتغيحر التحابع 

 ( وهذا يدل 1.2( و)1.1) ( بينdيعبر عن حجم تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع، وتراوحت قيم)

 (.Smallر على حجم تأثير)منعدم( إلى )صغي

 

 

 

 

  الجنس( الفروق بين استجابات عينة البحث تبعا )0/0شكل )

 

 (العمراستجابات عينة البحث تبعا )( داللة الفروق بين 2/2جدول )

 (21سنة = 02( )أكبر من 21سنة = 02إلى  32)اقل من 

 

 المحاور
عدد 

 المفردات

 02إلى  32اقل من 

 21سنة =

سنة  02أكبر من 

قيمة  21=

 )ت(

حجم 

 التأثير

(d) 
 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

 ع()± 

 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

 ع( )±

المحور االول: حجم  

  االنتاجية العلمية
2 22022 2022 22022 2020 2022 202 

المحور الثاني: 

العوامل التي 

تؤثر في 

االنتاجية العلمية 

ألعضاء هيئة 

 التدريس

عوامل  البعد األول:

 علمية واكاديمية
20 23000 6022 23021 6023 2020 202 

عوامل  البعد الثاني:

 اقتصادية
1 2011 2062 2001 2026 2002 202 

عوامل  البعد الثالث:

 اجتماعية
0 2022 2026 2022 2020 2022 202 

  2002( = 2021، 212)ج ت

(، أي أنحه ال توجحد فحروق 1.30( و)1.10) ( أن قيم )ت( المحسوبة تراوححت بحين1/1يتضح من جدول )

بين استجابات عينة البحث تبعا )للعمر( فالعمر غير مؤثر في زيحادة حجحم اإلنتاجيحة ، وهحذا يتفحق ودراسحة 

(Perry, et al,.2000)،( الححذي وجححد أثححر لمتغيححر العمححر علححى 1112، وال يتفححق مححع دراسححة ) الفيححومي

حجم : المحور االول
االنتاجية العلمية

عوامل : البعد األول
علمية و اكاديمية

عوامل : البعد الثاني
اقتصادية

عوامل : البعد الثالث
اجتماعية

الذكور 12.41 23.17 8.78 7.06

اإلناث 13.07 23.52 8.71 7.19

0
10
20
30
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اإلنتاجية، وترى الباحثحة أنحه ربمحا يرجحع ذلحك  إلحى زيحادة الخبحرة نتيجحة االطحالع البحثحي المكثحف والنشحر 

 العلمي والرغبة في الترقي في الدرجات العلمية األعلى.

   

  

 

 

 

 (العمر( الفروق بين استجابات عينة البحث تبعا )0/1شكل )

( الحذي dولتحديد الداللة التطبيقية للمتغير المسحتقل علحى المتغيحر التحابع تحم حسحاب حجحم التحأثير باسحتخدام )

( وهحذا يحدل 1.0( و)1.1) ( بحينdيعبر عن حجم تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع، وتراوححت قحيم)

 تأثير)منعدم(. على حجم

 (التخصصاستجابات عينة البحث تبعا )( داللة الفروق بين 2/3جدول )

 (02( )أدبية )علوم إنسانية(=60)عملية تطبيقية( =

 

 المحاور
عدد 

 المفردات

 عملية )تطبيقية(=
أدبية )علوم أنسانية( 

قيمة  02=

 )ت(

حجم 

 التأثير

(d) 
 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

 ع()± 

 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

 ع()± 

المحور االول: حجم  

  االنتاجية العلمية
2 23022 2021 22062 2022 2062 203 

المحور الثاني: 

العوامل التي 

تؤثر في 

االنتاجية العلمية 

ألعضاء هيئة 

 التدريس

عوامل  البعد األول:

 علمية واكاديمية
20 22002 1026 20012 6011 2062 200 

عوامل  البعد الثاني:

 اقتصادية
1 2002 2021 0032 2002 3022 201 

عوامل  البعد الثالث:

 اجتماعية
0 6003 2026 2032 2020 2022 202 

  2002( = 2021، 212)ج ت

(، أي أنحه ال توجحد فحروق 9.01( و)0.15) ( أن قيم )ت( المحسوبة تراوححت بحين1/9يتضح من جدول )

بين استجابات عينة البحث تبعاً )للتخصص( فيما عدا )البعد األول: عوامل علمية و اكاديمية، البعد الثاني: 

عوامل اقتصادية( فدالين لصالح تخصصات العلوم اإلنسانية، وحجم اإلنتاجية فحي هحذه التخصصحات يتحأثر 

( حيحث وجحد فحروق فحي اإلنتاجيحة 1102وهذا ال يتفق  مع دراسة )زيحدان،  بالعوامل العلمية واالقتصادية،

في البحث والمقاالت لصالح العلوم الطبيعية ثم البيولوجية ويليهحا العلحوم التربويحة ثحم االجتماعيحة، ولكنهمحا 

 على اإلنتاجية. يتفقان في وجود تأثير للعوامل العلمية واالقتصادية

حجم : المحور االول
االنتاجية العلمية

عوامل : البعد األول
علمية و اكاديمية

عوامل : البعد الثاني
اقتصادية

عوامل : البعد الثالث
اجتماعية

سنة40إلى 30اقل من  12.81 23.49 8.55 7.01

سنة40أكبر من  12.81 23.25 8.95 7.28

0
10
20
30
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( الحذي dلمتغير المسحتقل علحى المتغيحر التحابع تحم حسحاب حجحم التحأثير باسحتخدام )ولتحديد الداللة التطبيقية ل

( وهحذا يحدل 1.7( و)1.1) ( بحينdيعبر عن حجم تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع، وتراوححت قحيم)

 (.Medium( إلى )متوسط Smallعلى حجم تأثير )صغير 

 

          

       

          

           

 

 

 (التخصص( الفروق بين استجابات عينة البحث تبعا )0/6شكل )

 (األعباء اإلداريةاستجابات عينة البحث تبعا )( داللة الفروق بين 0جدول )

 (220( )ال يوجد =12)يوجد =

 

 المحاور
عدد 

 المفردات

 220ال يوجد = 12يوجد =
قيمة 

 )ت(

حجم 

 التأثير

(d) 
 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

 ع()± 

 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

 ع()± 

المحور االول: حجم  

  االنتاجية العلمية
2 22022 2062 23021 2022 3012 206 

المحور الثاني: 

العوامل التي 

تؤثر في 

االنتاجية العلمية 

ألعضاء هيئة 

 التدريس

عوامل  البعد األول:

 علمية واكاديمية
20 22006 6002 23012 6032 2012 202 

عوامل  البعد الثاني:

 اقتصادية
1 2002 2012 2062 2023 2022 202 

عوامل  البعد الثالث:

 اجتماعية
0 6002 2026 2022 2022 2063 202 

  2002( = 2021، 212)ج ت

(، أي أنه ال توجد فحروق بحين 9.71( و)1.75) ( أن قيم )ت( المحسوبة تراوحت بين3يتضح من جدول )

( فيما عدا )المحور األول: حجم االنتاجية العلمية( فدال، وهذا لألعباء اإلداريةاستجابات عينة البحث تبعاً )

)نجحم ، المجيحدل و معناه أنه كلمحا قلحت األعبحاء والمناصحب اإلداريحة زادت اإلنتاجيحة، وهحذا يتفحق ودراسحة 

حيححث وجححدوا أثححر لمتغيححر المنصححب ( &Alhamali,2012  Alghanim؛ودراسححة )( 1102الحححولي،

 فمحن لحيس لحديهم أعبحاء إداريحة لحديهم نشحر علمحي أكثحر ممحن لحديهم أعبحاء إداريحة،اإلدارية علحى اإلنتاجيحة، 

أن أعضاء هيئة التدريس من الجنسين الذين ال يتولون أي مناصحب أخحرى وال ( 1112ودراسة )ضليمي، 

فوجدت أثحر (   1112، أما دراسة )الفيومي  يشتركون في أي لجان يقضون وقتًا أطول في القيام بالبحوث

ير الوظحائف اإلداريحة التحي يتوالهحا عضحو هيئحة التحدريس علحى اإلنتاجيحة العلميحة فيمحا يتعلحق بالكتحب، لمتغ

والكتححب المترجمححة، واألبحححاث المقدمححة فححي النححدوات والمححؤتمرات العلميححة. ولححم تجححد أثححر لمتغيححر الوظححائف 

 اإلدارية وبين اإلنتاجية العلمية لألبحاث.

حجم : المحور االول
االنتاجية العلمية

عوامل : البعد األول
علمية و اكاديمية

عوامل : البعد الثاني
اقتصادية

عوامل : البعد الثالث
اجتماعية

(تطبيقية)عملية  13.07 21.9 7.97 6.93

(علوم أنسانية)أدبية  12.62 24.51 9.32 7.3
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( الحذي dر المسحتقل علحى المتغيحر التحابع تحم حسحاب حجحم التحأثير باسحتخدام )ولتحديد الداللة التطبيقية للمتغي

( وهحذا يحدل 1.6( و)1.0) ( بحينdيعبر عن حجم تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع، وتراوححت قحيم)

 .(Mediumعلى حجم تأثير)منعدم( إلى )متوسط 

 

 (األعباء اإلدارية( الفروق بين استجابات عينة البحث تبعا )0/2شكل )

"ما المقترحات اإلجرائية لزيادة اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  السؤال الرابع ونصه:

 "بعمادة السنة التحضيرية؟

 أوالً: مقترحات عينة البحث

تكاليف طباعة رفع الرواتب إلى الحد الذي يؤمن االستقرار المالي للباحث ويمكنه من شراء المراجع ودفع  -0

 البحوث ونشرها بدوريات عالمية.

وتقليل العبء التدريسي، واحتساب ساعات البحث ضمن ساعات النصاب التدريسي،  تخفيف ضغط العمل -1

وتخفيض النصاب التدريسي لبعض األعضاء باألقسام خاصة ممن يعملون على نظام الشركة وليس 

ساعات يومياً إلى  1، وتخفيض ساعات الدوام من 02ساعة اسبوعياً إلى  12كمتعاقدين مع الجامعة من 

 ..ست ساعات

 توفير وسيلة سهلة للتواصل مع مجالت عالمية للنشر بها من قبل الجامعة. -9

عقد لقاءات علمية مع المجالت العلمية المصنفة لتعريف أعضاء هيئة التدريس بالموضوعات البحثية  -2

 .المهمة

 باللغة العربية.إعداد قواعد بيانات للعلوم التربوية  -7

عدم إجبار أعضاء هيئة التدريس على القيام بإنتاج علمي، وإلغاء سياسة فرض العقوبات على من يتخلف  -6

 .بإنتاج بحوث علميه، لتعميق مفهوم الكيف وليس الكم، واستبدال عبارة اإلنذار بعبارة تشجيعية

درجة تأهيله إلجراء بحوث في و وضع في االعتبار رغبة عضو هيئة التدريس في إجراء إنتاج علمي، -5

 .التخصص

  تصنيف عضو هيئة التدريس كمعلم او باحث لتحسين كفاءة متطلبات العمل.  -1

 .وضع العمادة استراتيجية واضحة، إما التركيز على التعليم والتدريس وإما على البحث العلمي -3

 ثانياً: مقترحات الباحثة:

ونتائج الدراسات الميدانية تقترح الباحثة لزيادة إنتاجية من خالل الدراسات السابقة واإلطار النظري 

 أعضاء هيئة التدريس بالعمادة األتي:

وضع العمادة خريطة بحثية تنبثق منها خريطة بحثية لكل قسم، بتم من خاللها تحديد مجاالت البحث  -

بالعملية  والموضوعات ذات األولوية في البحث والتي تساعد العمادة على حل مشكالتها، والنهوض

 التعلبيمية بها. 

حجم : المحور االول
االنتاجية العلمية

عوامل علمية : البعد األول
و اكاديمية

عوامل : البعد الثاني
اقتصادية

عوامل : البعد الثالث
اجتماعية

يوجد 12.1 22.96 8.98 6.98

ال يوجد 13.15 23.58 8.62 7.21
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 إتاحة النشر في كافة المجالت العلمية وليس النشر في المجالت المصنفة فقط. -

 تخفيف األعباء التدريسية واإلدارية عن أعضاء هيئة التدريس. -

 وضع العمادة مكافأت تشجيعية لنشراألبحاث. -

ثين على تطبيق أبحاثهم واختيار تشكيل لجان استشارية بوحدة البحوث بالعمادة مهمتها مساعدة الباح -

 المجالت المصنفة والتواصل معها لتسهيل عملية النشر العلمي.

 

 خالصة النتائج:

ً  أكثر من نصف العينة - ( لديها اهتمام بتقديم إنتاج علمي بشكل عام خالل فترة عملها %76.17)تقريبا

وقد يرجع ذلك إلى أنه في السنوات األخيرة ربطت العمادة والجامعة  1111وحتى  1100من  بالعمادة

 ً  .بين تجديد التعاقد والترقيات وبين نشر األبحاث سنويا

يوجد نشر انتاج علمي )أبحاث، أوراق عمل وغيرها( بطرق متنوعة في )مجالت علمية، مؤتمرات،   -

 .%67.30ت العلمية من حجم العينة، وجاء النشر في المجال (11.71)أخرى( بنسبة 

قليل جداً حيث أن النسبة األكبر من  1111: 1100حجم اإلنتاجية المتعلقة بالبحث العلمي خالل عام  -

( أبحاث 7( بحث خالل فترة عملها بالعمادة، وأن أعلى نسبة نشر )1-0نشرت ما بين ) %60.00العينة 

 .% 3.51فأكثر كانت 

 فردي أو مشترك وهي قليلة جداً. كتب المؤلفة لديهم إنتاجية علمية من ال %03.91 نسبة  -

 scopas ،web of scienceالمجالت )المصنفة( في قواعد البيانات العالمية مثل  نسبة النشر في -

في  ( تقترب من نصف العينة، بجانب أنها أعلى من النشر في المجالت غير المصنفة27.11) وغيرها

الجامعة نشر األبحاث في مجالت مصنفة، بجانب عملية قواعد البيانات، وقد يرجع ذلك إلى اشتراط 

( ألف ريال 11111( ريال إلى )7111تحفيز الجامعة لألعضاء بالحصول على مكافأة تشجعيه تبدأ من )

)موقع جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  Q10إلى  Q2في حالة النشر في مجالت لها معامل تأثير من 

 .فيصل، المجلس العلمي(

 خاصة في المجالت العلمية.  (11.71العلمي متنوع ما بين كتب وأبحاث، وطرق النشر متنوعة )اإلنتاج  -د

، وقد يرجع ذلك إلى كثرة إجراءات دعم األبحاث المدعومة قليلة ولم تنل اهتمام كبير من عينة البحث -

لمتعلقة بالطب األبحاث وتركيز عمادة البحث العلمي بالجامعة على الدعم لألبحاث العلمية التطبيقية ا

 .والهندسة والعلوم التطبيقية في السنوات األخيرة أكثر من العلوم اإلنسانية

العوامل االقتصادية المؤثرة على اإلنتاجية العلمية ارتفاع تكاليف متطلبات اإلنتاج العلمي كالترجمة أبرز   -

ارتفاع تكلفة النشر ليها ، ي51.31جاءت في الترتيب األعلى بنسبة واألدوات المساعدة في البحث، حيث 

 .51.21في المجالت العلمية العالمية المتخصصة بنسبة 

أما العوامل االجتماعية فليس لها تأثير حاسم على زيادة أو تدني اإلنتاجية خاصة المرتبطة باألعباء  -

 االسرية.

اجية من وجهة بالنسبة لمتغيرات البحث )الجنس، العمر، التخصص، األعباء اإلدارية( وعالقتها باإلنت -

 نظر عينة البحث فتبين االتي:

 وجود أثر لمتغير الجنس على اإلنتاجية لصالح اإلناث.  -

 ال يوجد أثر لمتغير العمر، والتخصص على اإلنتاجية العلمية. -

تخصصات العلوم اإلنسانية تتأثر بالعوامل االكاديمية واالقتصادية في اإلنتاجية أكثر من التخصصات  -

 ية.العلمية التطبيق
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ً تكراره من استجابات  - يوجد أثر لمتغير المناصب اإلدارية على حجم اإلنتاجية العلمية، وأكد ذلك أيضا

 العينة في السؤال المفتوح.

 

 المراجع

 أوالً: المراجع العربية

دور االتصال العلمي في اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة (. 1113ابراهيم، إلهام محمود مرسي. ) -

 ماجستير، غير منشورة( كلية التربية، جامعة بنها.)رسالة  بنها،

(. مستوى االنتاجية العلمية وعالقته بالرضا الوظيفي ألعضاء هيئة 1107ابو اسنينة، عوينة طالب. ) -

جامعة االردنية وجامعة الشرق االوسط من وجهة نظرهم، التدريس في كليتي العلوم التربوية في ال

 .39-07( السنة السابعة، يناير، االردن، ص ص 10، ع )مجلة الطفولة والتربية

(. اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس 1116)وكمال، سناء احمد.  ،راشد إبراهيم ابتسام لحديثي،ا -

كلية  -جامعة عين شمس ، السعوديات بكليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية: دراسة تقويمية

  390– 396(. ص ص 09ع )، مركز تطوير التعليم الجامعي -التربية 

(. العوامل المؤثرة في االنتاجية العلمية لعضوات هيئة التدريس، 1101حشاد، عبير احمد محمد. ) -

 .931-911( ص ص 66، ع )06 مستقبل التربية العربية مج

(. معوقات اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك: 1105الحويطي، عواد حماد. ) -

 .221-215، ص ص 1(، ج052األزهر، كلية التربية، ع ) ، جامعةمجلة التربية، دراسة ميدانية

شرات قياس جودة االنتاجية العلمية للعلماء والباحثين دراسة ؤ(. م1101الزهيري، طالل ناظم. ) -

، ع 1، مج . الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلوماتالمجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات، تقييمية

 .16-51(، ص ص 9)

(. اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس السعوديين بجامعة 0335عد عبدلله بردي. )س. الزهراني -

 (. 0)، ع 3  ، جامعة الملك سعود، مجمجلة العلوم التربويةأم القرى: واقعها وأبرز عوائقها، 

بكفايتهم في تعليم  االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس وعالقته(. 1101زيدان، مراد صالح مراد. ) -

. بحث منشور في كتاب أستاذ الجامعة: كفاياته، إنتاجيته دراسة حالة لكلية التربية بالفيوم"الطالب

  العلمية. مكتبة دار العلم: الفيوم.

(. اداء رؤساء االقسام االكاديمية بجامعة 1112السيسي، جمال احمد، وعبد الرحيم، محمد عباس. ) -

، مجلة التربية المعاصرةاالزهر لمسؤولياتهم وعالقته باإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس، 

 .113 -151(، ص ص 61، ع )10س

ية العلمية ألعضاء هيئة التدريس (. االنتاج1107صالح، محمد محمود، القرشي، خلف سليم. ) -

(، 39، ع )0، سالثقافة والتنميةبجامعة الطائف، عوامل االحجام ومقترحات الحلول، دراسة ميدانية، 

 .011-30ص ص 

(. الرضا الوظيفي الوظيفي وعالقته باإلنتاجية العلمية لدى عضوات 1109الصبحي، فوزية سعد. ) -

 . 211-979 (، ص ص53ع )، وية ونفسيةدراسات تربهيئة التدريس بجامعة طيبة، 

رؤى (. الجامعات العربية وتحدي التصنيف العالمي: الطريق الى التميز، 1102الصديقي، سعيد. ) -

 . مركز االمارات للدراسات والبحوث، استراتيجية

معوقات البحث العلمي لدى اعضاء هيئة التدريس بجامعة االمام (. 1101الصوينع، خلود عثمان. ) -

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية العلوم االجتماعية، الرياضسعود االسالميةبن 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%8C+%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://jes.ksu.edu.sa/ar/
https://jes.ksu.edu.sa/ar/
https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/5612/
https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/5612/
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(. اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بأقسام المكتبات في 1115ضليمي، سوسن طه حسن. ) -

 (.2)11مجلة المكتبات والمعلومات العربية، مجالجامعات السعودية: دراسة تقويمية، 

، موقع جامعة 0220: 0293ية، الخطة االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية عمادة السنة التحضير -

 من الرابط 06/01/1105تم االسترجاع في ، االمام عبد الرحمن بن فيصل

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/lkht_lstrt 

 (19/9/0293، وتاريخ 11077)تعميم، ، عمادة السنة التحضيرية -

جريدة والمنظومة التعليمية والبحثية،  1191(. رؤية المملكة 02، مايو، 1111الفال، محمد يحي. ) -

 من الرابط،  01/1/1110(. تم االسترجاع في 15912 0، ع )الجزيزة

https://www.al jazirah.com/2020/20200514/ar6.ht     

تصور مقترح لتنميه اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئه (. 1112الفيومي، ميسون يوسف محمد. ) -

  )رسالة دكتوراه، غير منشورة( كلية البنات جامعة عين شمس.التدريس بكليات التربية في مصر 

االنتاجية العلمية لعضوات هيئة  (.1102الحولي، عليان. )نجم، منور عدنان، المجيدل، عبد الله و -

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث  ،التدريس في مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة

 .66-00(. ص ص 91ع ) والدراسات،

معوقات اإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية (. 1101المالكي، فهد عبد الرحمن. ) -

. جامعة العلوم الجامعي التعليم جودة لضمان العربية المجلة. التربية جامعة جدة من وجهة نظرهم

 .113-057ص ص  (،99، ع)00والتكنولوجيا، اليمن. مج

-  

(. العوامل المؤثرة في االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس 1119محمد، محمد إبراهيم حسن. ) -

 (. ص ص2) ،مجلة اتحاد الجامعات العربيةبأقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية، 

003- 067. 
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Abstract 

The current research aims to identify the reality of the size of the scientific productivity of the 

faculty members and their assistants at the Deanship of the Preparatory Year at Imam Abdul 

Rahman bin Faisal University, highlight the factors affecting them, and reveal whether there 

are statistically significant differences in the scientific productivity of the members due to the 

variables of sex, age, specialization, Administrative burdens, and the research was based on 

the descriptive approach, the bibliometric survey and a questionnaire to quantify the volume 

of production in terms of quantity and to collect the information required for research. 

The research was applied to a random sample of faculty members and their assistants in the 

Deanship of (160) members. 

The research reached several results, the most important of which are: the volume of 

productivity related to scientific research during the year 2011: 2020 is very small, as the 

largest percentage of the sample 61.11% published between (1-2) research, and 19.38% have 

scientific productivity from books written individually or jointly, which is very few. The 

economic impact on scientific productivity is represented in the high costs of scientific 

production requirements, followed by the high cost of publishing in specialized international 

scientific journals, and the existence of an impact of the variable of administrative positions 

on the size of scientific productivity, and the effect of the gender variable in favor of females, 

and there is no effect of the variable of age and specialization on scientific productivity. 
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