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Abstract: 

The current study aimed to identify the challenges facing the Scientific production of the faculty 

members in the emerging Saudi universities from their viewpoint, as well as showing the significance 

statistical differences of the study sample viewpoint towards these challenges due to the variables of 

university, gender, specialization, then developing a proposal to overcome these challenges. The 

researcher used the descriptive analytical method and the questionnaire as a tool that was applied on a 

random study sample consists of 25% of the faculty members in three emerging Saudi Universities 

including: Northern Border University, Shaqra University, and Bisha University. The study had 

concluded several results, the most important of them; the challenges facing the Scientific production 

in the emerging universities came with (high) rate, where the challenges related to the university came 

first, followed by the challenges related to the society, then the challenges related to the Scientific 

production publishing, and finally the challenges related to the faculty members. The study also 

showed that there are no significant statistically differences among the study sample viewpoints due to 

the variables: university, gender, and specialization. Then the study presented a proposed form to 

support the Scientific production in the emerging universities and overcome the challenges facing 

them, then recommended of adopting this proposal. 
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 الملخص
ســـعت الدراســـة الحاليـــة إلـــى التعـــرف علـــى التحـــديات التـــي تواجـــه اإلنتـــاج العلمـــي لـــدى أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي الجامعـــات 
الســعودية الناشــئة مــن وجهــة نظــرهم، والكشــف عــن الفــروق ذات الدّللــة اإلحصــائية فــي وجهــات نظــر أفــراد الدراســة نحــو هــذه التحــديات 

معة، والنوع، والتخصص، ثم التوصل إلى تصور مقترح للتغلب على هذه التحديات. وقد استخدم الباحث المـنهج باختالف متغيرات: الجا
%( من أعضاء هيئة التدريس في ثالث جامعات 25الوصفي التحليلي وأداة اّلستبانة التي تم تطبيقها على عينة عشوائية طبقية بلغت )

، وجامعــة شــقراء، وجامعــة بيشــة. وتوصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج مــن أهمهــا: أن ســعودية ناشــئة، وهــي: جامعــة الحــدود الشــمالية
أوّل، تليهـا  التحديات المرتبطـة بالجامعـةالتحديات التي تواجه اإلنتاج العلمي في الجامعات الناشئة جاءت بدرجة )مرتفعة(؛ حيث جاءت 

. كمـا بينـت التحـديات المرتبطـة بعضـو هيئـة التـدريس، وأخيـرا نتـاج العلمـيالتحـديات المرتبطـة بنشـر اإل، ثـم التحديات المرتبطة بـالمجتمع
الدراسة أنه ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية في وجهات نظر أفراد الدراسـة تعـزى لمتغيـرات: الجامعـة، والنـوع، والتخصـص. ثـم قـدمت 

تغلــب علــى التحــديات التــي تواجهــه، وأوصــت بتبنــي هــذا الدراســة تصــورا مقترحــا مــن أجــل دعــم اإلنتــاج العلمــي فــي الجامعــات الناشــئة وال
 التصور.

 الجامعات السعودية، اإلنتاجية العلمية، أعضاء هيئة التدريس الكلمات المفتاحية:
 المقدمة

تمثــل الجامعــات اليــوم أحــد الركــائز المهمــة فــي ريــادة المجتمعــات وقيادتهــا؛ حيــث تســهم مــن خــالل وظائفهــا الرئيســة )التــدريس، 
 العلمي، وخدمة المجتمع( في تحقيق متطلبات هذه الشعوب ونهضتها وتقدمها.  والبحث
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التعلــيم الجــامعي مكانــة مهمــة فــي التنميــة اّلقتصــادية خاصــة فيمــا يتعلــق باّلقتصــاد القــائم علــى المعرفــة، فمــن خــالل ويحتــّل 
، وكلمـا زاد اّلهتمـام بـالتعليم العـالي (186، 2013ن، البحث والتطوير واّلبتكار تنـتج المعرفـة التـي هـي مـادة اّلقتصـاد الرئيسـة )السـكرا

ومؤسســـاته وبرامجـــه فـــي مجتمـــع مـــا كلمـــا زاد تقـــدم ذلـــك المجتمـــع وتطـــوره؛ وذلـــك لمـــا للتعلـــيم العـــالي مـــن دور فـــي التنميـــة اّلقتصـــادية 
( وتعتمـد الجامعـات فـي أداء 245، 2010واّلجتماعية، وما لذلك من تأثير في نمـو قطاعـات اإلنتـاج األخـرى. )الغامـدي وعبـد الجـواد، 

 وظائفها وأنشطتها على جهود أعضاء هيئة التدريس فيها، وما يبذلونه من إسهامات فكرية، وما يقدمونه من إنتاج علمي. 
واإلنتاج العلمي يشير إلى "كمية األعمال العلمية لعضو هيئة التدريس، وتشمل إجراء البحوث المنشورة، وتأليف الكتب العلميـة 

 (6، 2006ترجمتها، والمشاركة بالبحوث واألوراق العلمية في المؤتمرات العلمية المحكمة". )الشايع، أو 
وتــولي الجامعــات والمراكــز البحثيــة فــي شــتى دول العــالم اهتمامــا بالغــا بالبحــث واإلنتــاج العلمــي ألعضــاء هيئــة التــدريس؛ حيــث 

هم في رفع اإلنتاجية العلمية لديهم، وذلك إيمانا منها بأهمية اإلنتاج العلمي في تعمل على تقديم الدعم والتسهيالت التي من شأنها أن تس
قامة مجتمعات المعرفة.   إحداث التطوير النوعي والتنمية المستدامة، وا 

 وعلى المستوى المحلي نجد أن اهتمام الجامعـات السـعودية بالبحـث واإلنتـاج العلمـي يـأتي تنفيـذا لمـا أشـارت إليـه ّلئحـة البحـث
العلمـي فــي الجامعــات، والتــي نصــت علــى: "ربــط البحــث العلمــي بأهــداف الجامعــة وخطــط التنميــة، وتنميــة جيــل مــن البــاحثين الســعوديين 

( وورد في الفصل الخامس من سياسة التعليم في 345، 2015المتميزين، وتدريبهم على إجراء البحوث األصيلة". )وزارة التعليم العالي، 
ســعودية مــا نصــه: "تتعــاون الجامعــات فــي المملكــة مــع الجامعــات العالميــة فــي اّلهتمــام بــالبحوث العلميــة واّلكتشــافات المملكــة العربيــة ال

 ( 26، 1995والمخترعات، واتخاذ وسائل التشجيع المناسبة، وتتبادل معها البحوث النافعة". )وزارة المعارف، 
بعنــوان: )واقــع اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي والتطــوير فـــي  2014تقريــر وزارة التعلــيم العــالي الــذي صــدر عــام  جــاء فــي كمــا

بضــرورة زيــادة إســهام مؤسســات التعــاليم العــالي فــي تنفيــذ البحــث العلمــي، والحاجــة إلــى اّلســتجابة التوصــية المملكــة العربيــة الســعودية( 
 ( 31، 2014لمتطلبات المجتمع. )وزارة التعليم العالي، 
مســـتقبلية ّلســـتراتيجية التنميـــة بالمملكـــة وضـــعت ضـــمن سياســـاتها "العمـــل علـــى تحقيـــق زيـــادة وعـــالوة علـــى ذلـــك فـــإن الرؤيـــة ال

ملحوظة في أنشطة توليد المعرفة العامة والخاصة من خالل عدة إجراءات، من بينها زيادة تمويل نشاط البحـث العلمـي والتطـوير التقنـي 
 (98، 2014-2010زارة اّلقتصاد والتخطيط، خطة التنمية التاسعة في الجامعات ومعاهد البحوث في جميع القطاعات الحكومية". )و 

وفي ضمن هذا السياق فإن الجامعات السعودية الناشئة تسير بنفس الخطى لتنفيذ سياسات وتوجهات الدولة في التعليم العالي، 
 من خالل اّلهتمام والدعم الذي توجهه للبحث واإلنتاج العلمي.

إلــى النمــو القــوي فــي النشــر العلمــي فــي الــدول العربيــة، وخصوصــا فــي  2015اليونســكو عــام  أشــار التقريــر الصــادر عــنوقــد 
م إلــــى 2005( عـــام 2919الســـعودية وتـــونس ومصـــر؛ حيـــث قفـــز معـــدل النشـــر العلمـــي فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية تحديـــدا مـــن )

 ,UNESCO)شــر وفــي معــدّلت اّلستشــهاد ، كمــا تصــدرت الســعودية وقطــر الــدول العربيــة فــي كثافــة الن2014( فــي عــام 10808)
2015, 444-446). 

ما يزال بعيدا جدا عـن مسـتوى اإلنتـاج فـي الـدول  -بل وعربيا  -وبالرغم من هذا الدعم واّلهتمام إّل أن اإلنتاج العلمي محليا 
ت أنشــطة النشــر العلمــي فــي دول والتـي تتبعــ 2010المتقدمـة؛ فوفقــا لدراســة منظمــة اليونســكو فــي تقريرهـا عــن البحــث العلمــي فــي العــالم 

بحثـا فقـط،  41أوضحت بأن متوسط إنتاج الدول العربية من البحوث لكل مليون من السكان يبلـغ  2008و 2000العالم خالل العامين 
 100بحثــا. كمــا أشــار تقريــر )واجهــات البحــث( الــذي اســتعرض أبــرز األعمــال البحثيــة فــي  147مقارنــة بالمتوســط العــالمي الــذي يبلــغ 

، 2014إلـى الغيـاب التـام للجامعـات العربيـة. )تقريـر المعرفـة العربـي،  2013مجال في العلوم والعلوم اّلجتماعية حول العالم فـي العـام 
112 ) 
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إن ضـعف اإلنتـاج العلمـي فـي الجامعـات العربيــة عمومـا، وفـي الجامعـات السـعودية علــى وجـه الخصـوص، يتطلـب المزيـد مــن 
عـداد البحث واّلهتمام، ومن هن ا كانت هذه الدراسة التي تحاول الوقوف على تحديات اإلنتاج العلمي في الجامعات السـعودية الناشـئة، وا 

 التصور المقترح لمواجهتها والتغلب عليها.
 مشكلة الدراسة:

ييـر والتطـوير فـي يقع التعليم الجامعي علـى قمـة هـرم السـلم التعليمـي، وهـو األداة التـي يتطلـع إليهـا المجتمـع دومـا إلحـداث التغ 
 مؤسساته، وتنمية طاقات أفراده.   

والجامعة لها دور مهم في إنتاجية المجتمع، فهي مؤسسة منتجة تعمل على زيادة رصيد المعرفة، واّلستفادة من التراث العلمي  
يـادة إنتاجيـة الجامعـات، وذلـك مـن خـالل واإلنتاج الفكري؛ لتنمية الثروة البشرية ورفع كفاءتها اإلنتاجية. وتسير التوجهـات العالميـة نحـو ز 

 (98، 2014العمل في مشاريع بحثية إنتاجية. )الخليفة، 
ويبرز اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس كأحد األدوار واألنشـطة التـي تهـتم بهـا الجامعـات، والتـي مـن خاللـه يـزداد تأثيرهـا 

أو المقـاييس المهمــة فـي مؤشــرات الجـودة واّلعتمــاد األكـاديمي والتصــنيفات  فـي المجتمـع وفــي مؤسسـاته المختلفــة، كمـا أنــه أحـد المعــايير
 العالمية، والتي يتم من خاللها المقارنة بين كفاءة الجامعات وجودتها على مستوى العالم ومن ثم ترتيبها وتصنيفها.

لــدى أعضــاء هيئــة  اجيــة العلميــةونظــرا ألهميــة هــذا الموضــوع فقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات العالميــة لقيــاس مســتوى اإلنت
 Wichian & Others, 2009( )Okiki, 2013( )Jonkerبالتركيز على دراسة العوامل والتحديات التي تواجهه. ) واهتمت، التدريس

& Hicks,2014  .) 
العربيـة السـعودية بالمملكـة أوصـى تقريـر وزارة التعلـيم العـالي وقد لقي هذا الموضوع اهتماما كبيرا على الصعيد المحلـي؛ حيـث 

بعنـــوان: )واقـــع اإلنفـــاق علـــى البحـــث العلمـــي والتطـــوير فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية( بضـــرورة زيـــادة إســـهام  2014الـــذي صـــدر عـــام 
 (31، 2014مؤسسات التعاليم العالي في تنفيذ البحث العلمي، والحاجة إلى اّلستجابة لمتطلبات المجتمع. )وزارة التعليم العالي، 

، والــذي جــاء مــن 2015امــت جامعــة الملــك ســعود بتنظــيم المــؤتمر الســعودي الــدولي الثــاني للنشــر العلمــي فــي أكتــوبر كمــا ق 
ضــمن أهدافــه تقيــيم واقــع النشــر العلمــي فــي الــوطن العربــي، ودراســة مــا يواجهــه مــن تحــديات ومعوقــات، وســبل التغلــب عليهــا. )المكتبــة 

 (https://sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/post.aspx?p=8989السعودية الرقمية، على الرابط: 
وبــالنظر إلــى اإلنتاجيــة العلميــة لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات الســعودية يتضــح بــأن مســتوى هــذه اإلنتاجيــة مــنخفض  

ث سـنويا، ( لكـل باحـ0.43بشكل عـام، فعلـى سـبيل المثـال بلـغ مسـتوى اإلنتاجيـة العلميـة فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية )
( لكــل باحــث ســنويا. )البنيــان والبلــوي، 0.42وهــذا المســتوى مقــارب لمســتوى اإلنتاجيــة فــي جــامعتي أم القــرى واألميــرة نــورة، حيــث بلــغ )

 ( 2012( )المنيع، 2011ه( )سمبس، 1422
ي لـدى أعضـاء هيئـة وقد أشارت بعض الدراسات المحلية إلى وجود جملة من التحديات أو الصعوبات التي تعيق اإلنتاج العلم

التدريس، ومنها: كثرة األعباء التدريسـية واألعمـال اإلداريـة، محدوديـة المجـالت العلميـة المحكمـة فـي مجـال التخصـص، محدوديـة الـدعم 
العلميـة الالزم لحضور المؤتمرات اإلقليمية والعالمية، عدم كفاية الدعم المالي المقـدم مـن قبـل الجامعـة، ارتفـاع تكـاليف النشـر بـالمجالت 

 (2013( )أحمد وآخرون، 2006( )الشايع، 2011المحكمة العالمية. )التل، 
وانطالقـــا مـــن ســـعي الجامعـــات الناشـــئة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية إلـــى اّلرتقـــاء بجـــودة برامجهـــا األكاديميـــة وخـــدماتها البحثيـــة 

ومحاوّلتهـــا الحثيثـــة فـــي تخطـــي العقبـــات والتحـــديات التـــي والمجتمعيـــة، ومواكبـــة الجامعـــات األخـــرى التـــي ســـبقتها فـــي النشـــأة والتأســـيس، 
تواجهها، وخاصة فيما يتعلق باإلنتاج العلمي؛ فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدد في حاجة الجامعات السـعودية الناشـئة إلـى تبنـي تصـور 

ئة محفزة ومنـاخ أكـاديمي داعـم يسـهم فـي مقترح للتغلب على تحديات اإلنتاج العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس؛ وذلك من أجل توفير بي
 رفع اإلنتاجية العلمية واإلبداع والتميز.  
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 أسئلة الدراسة:
 تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما التحديات التي تواجه اإلنتاج العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الناشئة من وجهة نظرهم؟ -1
ّللـة إحصـائية فـي وجهـات نظـر أفـراد الدراسـة حـول التحـديات التـي تواجـه اإلنتـاج العلمـي لـدى أعضـاء هل توجـد فـروق ذات د -2

 ؟، والتخصص: الجامعة، والنوعرات التاليةمتغيالهيئة التدريس بالجامعات الناشئة تعزى إلى اختالف 
 الناشئة؟ السعودية في الجامعات اإلنتاج العلميما التصور المقترح للتغلب على التحديات التي تواجه  -3

 أهداف الدراسة:
 تستهدف الدراسة ما يلي:

  .التحديات التي تواجه اإلنتاج العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الناشئةالتعرف على  -1
ـــة الفـــروق ذات الكشـــف عـــن ال -2 وجهـــات نظـــر أفـــراد الدراســـة حـــول التحـــديات التـــي تواجـــه اإلنتـــاج العلمـــي  بـــينحصـــائية اإلدّلل

 ، والتخصص.: الجامعة، والنوعات التاليةمتغير التعزى إلى اختالف التي جامعات الناشئة بال
 .الناشئة السعودية في الجامعات اإلنتاج العلميتصور مقترح للتغلب على التحديات التي تواجه إعداد  -3
 الدراسة:  أهمية

 تكتسب الدراسة الحالية أهميتها من خالل ما يلي:
؛ حيـث إن اإلنتــاج العلمـي يشــكل تشـغل اهتمــام البـاحثين ّل تــزال وهــي مـن القضــايا المتجـددة التـي ،نتـاج العلمـيقضــية اإل تتنـاولأنهـا  -

 ركيزة أساسية في تنمية وتطوير المجتمع ومؤسساته المختلفة.
ويره؛ حيـث يمثـل كون الجامعات تحتل مكانة رفيعة في مؤسسات المجتمـع المـدني، وعليهـا تقـع مسـؤولية اإلسـهام فـي اّلرتقـاء بـه وتطـ -

 اإلنتاج العلمي أحد أدواتها المؤثرة في هذا الشأن. 
 بشكل خاص. الناشئة عموما وفي الجامعات اإلنتاج العلمي وتحدياته في الجامعات حديثة تهتم ب اتإلى دراسالمستمرة الحاجة  -
ــالجامعــا إلنتــاج العلمــي لــدىاالرفــع مــن مســتوى فــي قــد تســهم هــذه الدراســة  - ونوعــا؛ حيــث إنــه مــن الممكــن أن يســتفيد  ات الناشــئة كّم

التـي تواجـه تحـديات ورصـد ال فـي تحديـد ها عمليا، والتي تتمثلتوظيف نتائجالمسؤولون في هذه الجامعات من هذه الدراسة من خالل 
ة مـن تصـور مقتـرح ، ومن ثم اّلستفادة ممـا تقدمـه هـذه الدراسـميدانيااإلنتاج العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الناشئة 

  وتوصيات قد تسهم في التغلب على هذه التحديات.
 مصطلحات الدراسة:

 :Challengesالتحديات 
التي تمنع أو تحّد من اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس  أو الصعوبات يقصد بالتحديات إجرائيا في هذه الدراسة: "العقبات

 بالجامعات السعودية الناشئة". 
 : Scientific Productivity لمياإلنتاج الع

"جميــع األعمــال العلميــة المحكمــة والمنشــورة التــي ينتجهــا عضــو هيئــة  بأنــه:فــي الدراســة الحاليــة إجرائيــا  اإلنتــاج العلمــي ُيعــّرف
 التدريس، وتشمل: األبحاث العلمية، وأوراق العمل، والكتب المؤلفة أو المحققة أو المترجمة".

  :Emerging universitiesالجامعات الناشئة 
وتشـمل  ،التي أنشئت حديثا في المملكة العربيـة السـعودية الحكومية الجامعات في هذه الدراسة "جميعيقصد بالجامعات الناشئة 

ه(، وجامعـــة األميـــرة نـــوره 1424ه(، جامعـــة القصـــيم وجامعـــة الطـــائف وجامعـــة طيبـــة )1419جامعـــة الملـــك خالـــد)الجامعـــات التاليـــة: 
ه(، وجامعــة الباحــة وجامعــة تبــوك 1426عــة حائــل وجامعــة جــازان وجامعــة الجــوف وجامعــة الملــك ســعود الصــحية )ه(، وجام1425)
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ه(، وجامعة اإلمام عبـد الـرحمن بـن فيصـل وجامعـة األميـر سـطام وجامعـة 1428ه(، وجامعة الحدود الشمالية )1427وجامعة نجران )
ه(، وجامعـة حفـر 1434ه(، وجامعـة جـدة وجامعـة بيشـة )1432إللكترونيـة )ه(، والجامعة السـعودية ا1430المجمعة وجامعة شقراء )

 ه(. 1435الباطن )
 حدود الدراسة:

اقتصــرت الدراســة علــى موضــوع اإلنتــاج العلمــي لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات الناشــئة وتحدياتــه، والتصــور  الحــد الموضــوعي:
 المقترح للتغلب عليها.

د المكانيــة لهــذه الدراســة علــى ثــالث جامعــات حكوميــة ناشــئة، وهــي: جامعــة الحــدود الشــمالية، وجامعــة اقتصــرت الحــدو  الحــد المكــاني:
 شقراء، وجامعة بيشة. 

 ه1437/1438أجريت هذه الدراسة في الفصل األول من العام الجامعي  الحد الزماني:
ين يعملون في الجامعات الثالث المذكورة ممن يحملـون اقتصرت الدراسة على أعضاء هيئة التدريس )الذكور واإلناث( الذ الحد البشري:

 درجة )أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد(.
 اإلطار النظري

 مفهوم اإلنتاج العلمي: أوال/ 
 يســتخدم الكثيــر مــن البــاحثين مفهــوم اإلنتــاج العلمــي كمــرادف لعــدد مــن المفــاهيم، مثــل: اإلســهام الفكــري، البحــث العلمــي، اإلنتاجيــة      

كالنشـر فـي المجـالت  ،في وصف المخرجات العلميـة لعضـو هيئـة التـدريس الجـامعي  هذه المفاهيمحيث تشترك العلمية، النتاج العلمي، 
 العلمية واألوراق البحثية وما إلى ذلك. 

ــة اإلنتاجيــة فــي التعلــيم العــالي تعــّرف بأنهــا: "اإلســهامات التــي يقــدمها األســتاذ الجــامعي مــن خــالل البحــوث الو   منشــورة والمقبول
 للنشر، وعدد الكتب المؤلفة والمحققة مـن التـراث، وعـدد المقـاّلت العلميـة والمترجمـة، واإلشـراف علـى الرسـائل العلميـة ومناقشـتها، وتقـديم

 (4، 1994اّلستشارات". )الحربي، 
البحــوث المنشــورة والكتــب العلميــة  بأنهــا: "مجمــل األعمــال العلميــة لعضــو هيئــة التــدريس، وتشــملكمــا ُتعــّرف اإلنتاجيــة العلميــة 

المؤلفة والمترجمة، وورقـات العمـل فـي المـؤتمرات والنـدوات والمجـالت العلميـة، واإلشـراف علـى الرسـائل العلميـة، فضـال عـن اشـتراكه فـي 
 (171، 2009)حوالة،  .الجمعيات العلمية"
"مجمــل األعمـال العلميـة لعضـو هيئـة التــدريس، : تعريفـا لإلنتـاج العلمــي مقاربـا لمـا سـبق، وهـو (455، 2011)سـمبس، وتـورد 

ي وتشمل البحوث النظرية والتطبيقية المنشورة والمقبولة للنشر، كما تشمل الكتـب المؤلفـة والمحققـة والمترجمـة، والبحـوث وأوراق العمـل التـ
 ألقيت في المؤتمرات والندوات العلمية". 

لمي ليشمل: "النشر في المجالت العلميـة، والمشـاركة فـي تحريـر المجـالت يتوسع في مفهوم اإلنتاج الع الباحثين من وهناك من
العلمية المتخصصة، واألوراق المقدمة في المؤتمرات، وتأليف الكتب الجامعية، والمقاّلت في المجالت غير المحكمة، ومراجعـة وتنسـيق 

ت، وتطــوير بــرامج تدريبيــة رياديــة، كــالتعليم عــن بعــد، بــرامج لدراســات مــا بعــد الــدكتوراه، وتطــوير المقــررات بحيــث تشــمل آخــر المســتجدا
وتوثيق اختراعات، والحصول على براءات اختراع وتصاميم وابتكـارات، واسـتخدام الكمبيـوتر وتطـوير برمجيـات، وبحـوث نظريـة وتطبيقيـة 

 ( 253، 1427في مجال التطورات والمستجدات في التخصص". )تراور، 
نتاجية العلمية التي ينبغي مراعاتها عند تقويم أعضاء هيئة التـدريس وتـرقيتهم إلـى مـا يلـي: ويصّنف "أنطون رحمة" مجاّلت اإل

 (460، 2011)عزب، 
 البحوث العلمية المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت تخصصية أو المقدمة في الندوات والمؤتمرات أو لصالح جهات معينة.  -
 تقبل للنشر بعد.البحوث العلمية المنجزة والتي لم تنشر أو  -
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 البحوث العلمية الجاري إعدادها ودرجة اإلنجاز. -
 رسائل الماجستير أو الدكتوراه المسجلة بإشراف عضو الهيئة التدريسية التي أنجزت والتي لم تنجز بعد. -
 سواء كانت بحوث ماجستير أو دكتوراه أو بحوث قدمت للنشر. ،البحوث التي قّومها وشارك في الحكم عليها -
 المنشورة وعالقتها باّلختصاص. الكتب -
 المقاّلت المنشورة ومستواها وعالقتها باّلختصاص. -
 الكتب المترجمة وعالقتها باّلختصاص ومستوى ترجمتها. -
 الكتب المحققة وعالقتها باّلختصاص. -

ئــد بطبيعــة وهــذا عا ،وهكــذا يالحــظ اّلخــتالف فــي تحديــد مفهــوم اإلنتــاج العلمــي ومــدى شــموله أو قصــره علــى بعــض المجــاّلت
 الحال إلى الهدف من التحديد وسياسة المؤسسة التعليمية. 

 و"جـ"من ناحية أخرى يفّرق بعض الباحثين بين مفهومي اإلنتاج العلمي والبحث العلمي وفقا لمعيار القابلية للقياس، حيث يرى 
 ,Ju, 2010) ثـي غيـر قابـل للمالحظـة المباشـرة"المخرجـات البحثيـة المالحظـة أو المنظـورة، بينمـا العمـل البح"أن اإلنتـاج العلمـي هـو 

فـي مشـروع بحثـي يسـتهلك الكثيـر مـن وقتـه وجهـده لكـن ّل يـتّم إخضـاعه للتحكـيم ونشـره، وبالتـالي ّل  قـد ينخـرط األسـتاذ الجـامعي، ف(25
 يعود بالنفع وّل يحقق المرجّو منه في إثراء المعرفة اإلنسانية وخدمة المجتمع والجامعة. 

جميـــع األعمـــال العلميـــة المحكمـــة والمنشـــورة التـــي ينتجهـــا عضـــو هيئـــة ": بأنـــه اإلنتـــاج العلمـــي تعريـــفيمكـــن إنـــه ف وممـــا ســـبق
 التدريس، وتشمل: األبحاث العلمية، وأوراق العمل، والكتب المؤلفة أو المحققة أو المترجمة".

 دور اإلنتاج العلمي في بناء مجتمع المعرفة:ثانيا/ 
المجتمع الذي يقـوم ذلك  يقصد به على وجه التحديدمجتمع المعرفة إلى أن " 2003للعام  سانية العربيةتقرير التنمية اإلن يشير

نتاجهـا وتوظيفهـا  المـدني والسياسـة والحيـاة المجتمـع مجـاّلت النشـاط المجتمعـي: اّلقتصـاد و كفـاءة فـي جميـع بأساسا على نشر المعرفـة وا 
 (40-39ص)اد؛ أي إقامة التنمية اإلنسانية". الخاصة، وصوّل لترقية الحالة اإلنسانية باطر 

نتاجهـا والتوظيـف الكــفء لهـا مــن خـالل المؤسسـات المعرفيــة والبحثيـة، باّلعتمـاد علــى إعـداد األفــراد ذوي  ويـتّم نشـر المعرفــة وا 
 (212، 2013الكفاءات المعرفية والمهارية واّلجتماعية والوجدانية. )عمري،

ال مــن نشـاطات البحــث العلمــي وتوليــد المعرفــة ونشـاطات التعلــيم والتــدريب ونشــر المعرفــة ( أن كــ3، 2012الفنتــوخ ) كمـا يؤكــد
تــدخل فــي جــوهر مهّمــات مؤسســات التعلــيم العــالي، وبالتــالي فــإن أي مجتمــع يتطلــع إلــى التميــز المعرفــي يجــب أن يهــتم بشــكل أساســي 

 د المعرفة ونشرها وتوظيفها. بمؤسسات التعليم العالي؛ ألن هذه المؤسسات تقوم بنشاطات تتضمن تولي
-282، 2011ويتمثل دور البحث العلمي بشقيه األساسي والتطبيقي في بناء مجتمع المعرفة في قيامه بما يلي: )عبد الحّي، 

283 ) 
 تشخيص المشكالت التي تواجه المجتمع ووضع الحلول الالزمة. .1
 توفير المستلزمات المادية التي يحتاجها المجتمع. .2
 رية جديدة متمثلة بالمبادئ والقوانين والتعميمات في مختلف حقول المعرفة.وضع أطر نظ .3
 تحديد احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية وبخاصة للموارد الطبيعية والبشرية. .4
 مّد المجتمع بالطاقات البشرية المؤهلة والمدربة. .5
 لتنموية.استثمار الموارد الطبيعية والبشرية وتسخيرها ّلحتياجات المجتمع ا .6
 وضع الخطط اّلستراتيجية القريبة والبعيدة المدى.  .7
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التحــول إلــى مجتمــع المعرفــة تحــديا فكريــا ومؤسســيا ومعياريــا لمنظومــات التعلــيم العــالي؛ إذ عليهــا أن تكــون قــادرة علــى  ويمثــل
بالعمـل المعرفـي وضـمن مظلـة أكبـر هـي اّلستجابة المبدعة لما قد يبدو من قوى اّلرتباك والتشظي داخل هـذا اّلقتصـاد الجديـد المـرتبط 

يتطلــب إعــادة النظــر فــي سياســات التعلــيم العــالي وترتيــب أولويــات البحــث العلمــي األمــر (، وهــذا 92، 2009مجتمــع المعرفــة )بارنيــت، 
 لمواكبة التحول إلى مجتمع المعرفة.

وبمـا يمثلـه مـن مـورد  ،حتله من مكانة عاليـةوتقع على عضو هيئة التدريس مسئولية كبيرة في بناء مجتمع المعرفة، وذلك بما ي
 ( 276، 2011وتتمثل بعض أدواره فيما يلي: )عبد الحّي،  ،معرفي وطاقة بشرية مؤهلة لقيادة المجتمع وتلبية طموحاته

 المحافظة على هوية المجتمع وثوابته. -
 تشجيع التفكير واإلبداع في كل الميادين. -
 قيادة اإلصالح. -
 والتطبيقية. إجراء البحوث النظرية -
 تحسين جودة أداءه التدريسي. -
 اّلعتماد على خطط دراسية تواكب التطورات والمستجدات الحديثة. -
 تنفيذ مشاريع علمية مشتركة مع الجامعة والمؤسسات األخرى.  -

ي فــي التحــول المعرفــي المــأمول للمجتمعــات مرهــون بنجــاح مؤسســات التعلــيم العــال إنيمكــن القــول  فإنــه مــا ســبق وعطفــا علــى
 وضمان توافر مقومات التمّيز البحثي لدى أعضاء هيئة التدريس فيها.  ،العلمياإلنتاج تطوير سياسة 

 : عربيا ومحلياواقع اإلنتاج العلمي ثالثا/ 
رغم األهمية الكبرى لإلنتاج العلمي في بناء مجتمع المعرفة، ورغم أهمية األدوار البحثية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

 لعربية إّل أن الواقع العربي يشهد الكثير من القصور في مجال اإلنتاجية العلمية وتدني األداء البحثي. ا
ومما يضـاعف المشـكلة اّلفتقـار إلـى نظـم المؤشـرات واإلحصـائيات الدقيقـة الخاصـة بتمويـل البحـث العلمـي فـي الوقـت الـراهن، 

في العالم العربي هي جهود غير كافية على اإلطالق، وتفتقر إلـى البيانـات المتعلقـة  وأن الجهود لتقييم عملية اإلنتاج واّلستهالك العلمي
 ( 57، 2011باتجاهات النشر والتأثير وغزارة اإلنتاج. )الخليفة، 

ورغم هذا القصور في التحديد الدقيق لواقع اإلنتاج العلمي في العالم العربي إّل أن هنـاك بعـض المؤشـرات واإلحصـائيات التـي 
أن الـدول العربيـة تقـع وفـق عـدد المنشـورات  2003للعـام فقـد أورد تقريـر التنميـة اإلنسـانية العربيـة  .ف عن بعض مالمـح هـذا الواقـعتكش

( ضمن المجموعة المتقدمة من الدول النامية، إّل أنها ّل تزال بعيـدة جـدا عـن 1995بحثا لكل مليون فرد في العام  26العلمية للسكان )
(. وعند فحـص مضـمون هـذه المنشـورات يتبـين 1878(، وسويسرا )1252(، وهولندا )840ي الدول المتقدمة، كفرنسا )مستوى اإلنتاج ف

أن معظمهــا يتعلــق بــالبحوث التطبيقيــة، فــي حــين لــم تتجــاوز نســبة األبحــاث المنشــورة فــي العلــوم األساســية فــي مجــاّلت الفلــك والفيزيــاء 
 (70-69حاث. )ص% من مجموع األب10والكيمياء والرياضيات 

كما أشار التقرير العربي السادس للتنمية الثقافية إلى أن مساهمة الـدول العربيـة علـى صـعيد نشـر اإلنتـاج العلمـي للبـاحثين فـي 
 بلـغ NSFالدوريات العلمية مازال متواضعا مقارنة بدولة مثل جنـوب أفريقيـا، فوفقـا للمؤسسـة الوطنيـة للعلـوم بالوّليـات المتحـدة األمريكيـة 

، بينمــا بلــغ نصــيب (710.2)، والســعودية (1022.4)، وتــونس (2247.3)، ومصــر (606.5)نصــيب الجزائــر مــن األبحــاث المنشــورة 
كمــا أن هنــاك انخفاضــا ملحوظــا فــي عــدد بــراءات اّلختــراع المســجلة فــي مكتــب بــراءات اّلختــراع األمريكــي  (.2863.6)جنــوب أفريقيــا 

 (13، 2013، التقرير العربي السادس للتنمية الثقافية. )1998عام  مقارنة عما كانت عليه في 2012للعام 
، 2016ومن المؤشرات واإلحصائيات األخرى حول اإلنتاج العلمي في البلدان العربية علـى سـبيل المثـال مـا يلـي: )إسـماعيل، 

64-69 ) 
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% مـــن النــاتج القـــومي اإلجمـــالي وفقـــا 0.3د % مـــن موازناتهـــا العامــة وبالتحديـــ1تنفــق البلـــدان العربيـــة علــى البحـــث العلمـــي أقــل مـــن  -
 .2004إلحصائيات عام 

% مـن سـكان العـالم، ممـا 5% مـن اإلنتـاج العـالمي، مـع أن العـرب يمثلـون حـوالي 1.1أن إنتاج الكتب في العـالم العربـي لـم يتجـاوز  -
 يوحي بالفقر الشديد في أعداد الكتب العربية بالنسبة لعدد السكان. 

 (55000)ألـف بحـث؛ أي أن معـّدل اإلنتاجيـة للباحـث الواحـد مـن أصـل  (15)ث في الوطن العربي ما يقارب ينشر سنويا من البحو  -
 % من معدّلت اإلنتاجية في الدول المتقدمة. 10، وهذا يعادل (0.3)باحث هو 

يــا الجنوبيــة وحــدها م، ولــنفس الفتــرة ســجلت كور 2003بــراءة اختــراع فــي الوّليــات المتحــدة لعــام  (370)دول عربيــة  9ســجلت أكبــر  -
 براءة اختراع في الوّليات المتحدة.  (16328)

لكــل مليــون نســمة مــن الســكان، بينمــا بلغــت النســبة فــي  (450)بلغــت نســبة البــاحثين العــرب العــاملين فــي مجــال البحــث العلمــي نحــو  -
 (13، 2014باحث لكل مليون نسمة. )ذنون،  (5000)الدول المتقدمة 

( بحثـــا فقـــط، مقارنـــة 41لكـــل مليـــون مـــن الســـكان ) 2008و 2000لعربيـــة مـــن البحـــوث خـــالل العـــامين بلـــغ متوســـط إنتـــاج الـــدول ا -
 (112، 2014( بحثا. )تقرير المعرفة العربي، 147بالمتوسط العالمي الذي يبلغ )

ربيــة، وأن ومــن واقــع هــذه التقــارير واألرقــام واإلحصــائيات يتضــح الضــعف الشــديد الــذي يصــيب اإلنتــاج العلمــي فــي البلــدان الع
 اّلهتمام الذي يلقاه ما يزال دون المستوى المأمول. 

أولت المملكة العربية السعودية اهتماما بالبحث واإلنتاج العلمي؛ حيث ورد في سياسة التعلـيم أن أما على المستوى المحلي فقد 
مجـــال التقـــدم العـــالمي فـــي اآلداب والعلـــوم مـــن أهـــداف التعلـــيم العـــالي "القيـــام بـــدور إيجـــابي فـــي ميـــدان البحـــث العلمـــي الـــذي يســـهم فـــي 

يجاد الحلول السليمة المالئمة لمتطلبات الحياة المتطورة واتجاهاتها التقنية، والنهوض بحركة التـأليف واإلنتـاج العلمـي بمـا  والمخترعات، وا 
ة علـى مبادئهـا األصـيلة". )وزارة المعـارف، يطوع العلوم لخدمة الفكرة اإلسالمية، ويمكن البالد من دورها القيـادي لبنـاء الحضـارة اإلنسـاني

1995 ،21-22) 
على أن "البحوث التي تجرى في الجامعات تهدف إلى إثراء  السعودية نصت الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات وقد

 العلم والمعرفة في جميع المجاّلت النافعة، وعلى وجه الخصوص فيما يأتي:
جزاته في تاريخ الحضارة والعلوم اإلنسانية، وجمع التـراث العربـي واإلسـالمي والعنايـة بـه وفهرسـته وتحقيقـه إبراز المنهج اإلسالمي ومن -

 وتيسيره للباحثين.
تقــديم المشــورة العلميــة، وتطــوير الحلــول العلميــة والعمليــة للمشــكالت التــي تواجــه المجتمــع مــن خــالل األبحــاث والدراســات التــي تطلــب  -

 و أهلية.إعدادها جهات حكومية أ
 نقل وتوطين التقنية الحديثة والمشاركة في تطويرها وتطويعها لتالئم الظروف المحلية لخدمة أغراض التنمية. -
ربــط البحــث العلمــي بأهــداف الجامعــة وخطــط التنميــة، وتنميــة جيــل مــن البــاحثين الســعوديين المتميــزين وتــدريبهم علــى إجــراء البحــوث  -

 (345-344، 2015م الجامعي والدراسات العليا". )وزارة التعليم العالي، األصيلة، واّلرتقاء بمستوى التعلي
نصــت ضــمن أهــدافها فــي مجــال التعلــيم العــالي: "دعــم البحــث العلمــي وتعزيــزه،  2014-2010كمــا أن خطــة التنميــة التاســعة 

 (40، 2014-2010وزيادة اإلسهام في إنتاج المعرفة". )وزارة اّلقتصاد والتخطيط، خطة التنمية التاسعة 
ويظهــر هــذا اّلهتمــام جليــا مــن خــالل حصــة اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي والتطــوير التقنــي مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي، ففــي 

% من الناتج المحلي اإلجمالي )التقرير العربـي السـادس 1.036( مليار لاير؛ أي ما نسبته 21.75بلغ مقدار هذا اإلنفاق ) 2011العام 
(، فـي حـين وصـل حجـم المبـالغ المخصصـة لإلنفـاق علـى البحـث العلمـي مـن ميزانيـة الدولـة للعـام المـالي 218، 2013 للتنمية الثقافية،

 (60، 2014% من ميزانية الدولة. )وزارة التعليم العالي، 2( مليار لاير، تمثل ما نسبته 16.6ه )1434/1435
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مراكـز للتميـز البحثـي فـي  7؛ حيث تـم إنشـاء 2007-2006وقد شهدت الجامعات نموا في عدد المراكز البحثية خالل عامي 
ـــة  ـــة المتجـــددة، والمـــواد الهندســـية، والتقني ـــات، والطاق ـــر البتـــرول والبتروكيماوي ـــوم الطبـــي، وتكري ـــوم الجين ـــة، وعل مجـــاّلت: الدراســـات البيئي

 (.88، 2014-2010الحيوية، وأبحاث التمور والنخيل )وزارة اّلقتصاد والتخطيط، خطة التنمية التاسعة 
( مليـار لاير؛ حيـث حلـت 1,956,222) 2013كما بلغ حجم إنفاق الجامعات الحكوميـة علـى البحـث العلمـي فـي العـام المـالي 

( مليـون 165,479( مليون لاير، تليهـا جامعـة الملـك عبـد العزيـز بواقـع )518,596جامعة الملك سعود في المرتبة األولى بإجمالي بلغ )
 (37، 2014( مليون لاير. )وزارة التعليم العالي، 154فهد للبترول والمعادن بواقع )لاير، ثم جامعة الملك 

يقابـل هــذا اّلهتمــام والــدعم تحســن ملحــوظ فــي اإلنتــاج العلمـي، فقــد ازداد عــدد األوراق العلميــة المنشــورة فــي الــدوريات العلميــة و 
بـذلك تصـدرت المملكـة المرتبـة األولـى عالميـا فـي معـدل النمـو ، و 2012( بحثا فـي العـام 8272( ليصل مجموعها )ISIالعالمية )قاعدة 

% فــي حــين جــاءت 33.1بـــ  2011؛ حيــث ارتفعــت النســبة عمــا كانــت عليــه فــي عــام 2012و 2011بالنشــر العلمــي مــا بــين عــامي 
، بزيـادة قــدرها 2012% تقريبــا فـي العــام 0.5%. كمـا بلغـت حصــة المملكـة مــن النشـر العـالمي 13.4الصـين فـي المرتبــة الثانيـة بنســبة 

براءة  287مسجلة  2010، واحتلت المرتبة األولى عربيا في عدد براءات اّلختراع في عام 2000% عن حصتها في النشر عام 150
 (  207-206، 2013اختراع. )التقرير العربي السادس للتنمية الثقافية، 

تمــام المتزايــد بالبحــث واإلنتــاج العلمــي، وبــالرغم مــن ارتفــاع اّله المؤشــرات اإليجابيــة الصــادرة حــديثا والتــي تــدل علــى هــذهورغــم 
، إّل أن اإلنتــاج العلمــي فــي الجامعــات عــن المتوســط العــام للــدول العربيــةبالجامعــات  متوســط اإلنتاجيــة العلميــة ألعضــاء هيئــة التــدريس

المحليــة التــي أشــارت إلــى وجــود تــدّن  الســعودية لــم يصــل حتــى اآلن إلــى مســتوى الطموحــات، وهــو مــا أكــدت عليــه العديــد مــن الدراســات
 ( 2011( )سمبس، 2012( )المنيع، 1422. )البنيان والبلوي، ةالعالمي تمقارنة بالمعدّلملحوظ في اإلنتاج العلمي المحلي 

 تحديات اإلنتاج العلمي لدى عضو هيئة التدريس الجامعي: رابعا/ 
حيـث يواجـه البحـث العلمـي  ؛عربيـة كنتيجـة لعـدد كبيـر مـن العوامـليأتي انخفاض إنتاجية عضو هيئة التدريس في الجامعـات ال

وتتنوع هذه العوامل وتتداخل فيمـا بينهـا  ،بشكل عام والباحث تحديدا كّما من التحديات التي تقف عائقا في طريق اإلنتاج العلمي المأمول
 لتشكل ظاهرة معقدة تناولها الكثير من الباحثين بالتحليل والدراسة. 

، 2011يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي: )ســمبس، التــي فــي اإلنتــاج العلمــي، و  المــؤثرةعــض البــاحثين مجموعــة مــن العوامــل ويــورد ب
457-458) 

تـــوفر الحريـــة األكاديميـــة التـــي تمـــنح الباحـــث القـــدرة علـــى إبـــداء الـــرأي واّلعتـــداد بـــه علميـــا، وحريـــة الوصـــول علـــى أوعيـــة المعلومـــات  -
 خاصة في بعض الجهات الرسمية في الدولة.والبيانات والوثائق واإلحصائيات، 

 توفر وسائل نشر النتاج العلمي من مجالت علمية ودور نشر، وكذلك إقامة المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة. -
 تطبيق نتائج البحوث العلمية من خالل المؤسسات والشركات التي تؤمن بأهمية البحوث واّلكتشافات العلمية وبراءات اّلختراع. -
وجود استراتيجية واضحة للبحث العلمي ترسم أهدافه وتحدد مساره، وتوجه أفكار البـاحثين وجهـودهم وفـق احتياجـات المجتمـع وخطـط  -

 التنمية.
تهيئــة المنــاخ العلمــي المالئــم ألعضــاء هيئــة التــدريس، كالتقــدير المــادي والمعنــوي، وتقليــل األعبــاء الملقــاة علــيهم، وتــوفير اإلمكانــات  -

 لبحثية من قبل جامعاتهم.المادية وا
 ( فقد قسمت العوامل المؤثرة في اإلنتاج العلمي إلى ثالثة عوامل رئيسة، وهي كما يلي:400، 2010أما دراسة )العزاوي، 

 عوامل ذاتية/شخصية تتعلق بالباحث نفسه، ومنها: العمر، واّلتصال، والتفاعل، واإلبداع، والقيمة المعنوية والمادية. -أ
شــباع عوامــل ت -ب نظيمية/أكاديميــة: وتتضــمن طبيعــة العمــل والتســهيالت المقدمــة مــن مــواد وأجهــزة ومعــدات ومكافــآت ودعــم وتحفيــز وا 

 للنواحي المادية والمعنوية.
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العالقــة المجتمعيـــة: وتتضـــمن وقـــع وتـــأثير العوامـــل اّلقتصـــادية واّلجتماعيـــة والسياســـية والحريـــات الشخصـــية بكونهـــا عوامـــل تحمـــل  -ج
باشــرة وغيــر مباشــرة فــي إنتاجيــة الكفــاءات العلميــة، وغالبــا مــا تتعلــق بالمنــافع التــي تتحقــق مــن جــراء أدا األعمــال والتكيــف مــع تــأثيرات م

 الظروف اّلقتصادية والضغوط السياسية والحرية األكاديمية وغيرها.
ها: محدودية أهم منو هيئة التدريس، العوامل التي تعيق اإلنتاجية العلمية لعضو  كما أشار عدد من الباحثين إلى مجموعة من

الدعم الالزم لحضور المؤتمرات اإلقليمية والعالمية، وزيادة نصاب عضو هيئة التـدريس عـن الحـد المناسـب الـذي يتـيح لـه الوقـت الكـافي 
ديـة التـي تقـدمها الجامعـة للبحث العلمي، وتعدد مسؤولياته ومهامه، وكثرة التزاماتـه األسـرية واّلجتماعيـة، وضـعف الحـوافز المعنويـة والما

 (2002، والبلوى(، )البنيان 2009للباحثين، وقلة عدد المراكز البحثية في الجامعة للبحث العلمي. )حوالة، 
قــد أظهــر تحليــل )عبــد وأبــو عــواد، ُيعــّد البحــث العلمــي أحــد أهــم مجــاّلت اإلنتــاج العلمــي التــي تنــال الكثيــر مــن اّلهتمــام، فو 

تناولــت واقـع البحـث العلمــي فـي الـوطن العربــي أن مشـكالت البحـث العلمــي فـي الـوطن العربــي تكـاد تكــون  دراسـة 15( لــ 208، 2012
واحدة، ومن أبرزها: عدم كفاية التدريب وبرامج البحـث العلمـي فـي الجامعـات والمعاهـد العليـا، وضـعف الـدعم المقـدم للبـاحثين فـي إجـراء 

دول الناميــة هــي بحــوث تطبيقيــة، ووجــود ضــعف فــي التوجــه إلــى البحــوث األساســية، كمــا أن معظــم البحــوث فــي الــ ،أبحــاثهم ودراســاتهم
يضـــاف إلـــى ذلـــك التكلفـــة الالزمـــة إلجـــراء البحـــوث واألجهـــزة والمعـــدات الـــالزم توفيرهـــا لـــذلك، وضـــعف اّلهتمـــام باألولويـــات البحثيـــة، أو 

وعدم اّلهتمام بالباحث العربي وعدم تفرغه بشكل كامل للبحـث  باختيار أبحاث وطنية مفيدة يمكن أن تعود نتائجها على التنمية المحلية،
العلمي، وضعف دور القطاع الخاص في دعم وتمويل معظم عمليات البحث والتطـوير، وضـعف العالقـة بـين البـاحثين، وظـروف العمـل 

 عم والتأييد المجتمعي. غير المناسبة، ومشكالت النشر والتوزيع، وعدم وجود ثقافة فريق عمل، وافتقار البحث العلمي للد
معوقات البحـث العلمـي فـي دول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة بتصنيف  (175 -172، 2008قمر وآخرون ) كما قام

 كما يلي: 
التــأثير  ،الــنقص فــي الكــوادر الفنيــة المســاعدة، ضــعف كفايــات الباحــث ،ومنهــا: قلــة عــدد البــاحثين ،معوقــات تتعلــق بالعامــل البشــري -

 ي للعالقات في مجال العمل وضعف التعاون.السلب
غيــاب حــوافز اّلســتثمار  ،انخفــاض العائــد المــادي للعــاملين فــي القطاعــات البحثيــة ،ومــن أمثلتهــا: محدوديــة التمويــل، معوقــات ماليــة -

 عدم كفاية المختبرات والتجهيزات.  ،لمخرجات البحث العلمي والتطوير
 .تأخر القراراتو  ،عض النصوص القانونية واإلدارية التي تحكم العملية البحثيةغموض ب :ومنها ،معوقات إدارية وقانونية -
تغييـر القيـادات بالمؤسسـات البحثيـة علـى فتـرات : وينتج عن ذلـك ،معوقات تتعلق بعدم وجود رؤية استراتيجية متكاملة لدى المسئولين -

دم وجـود آليـات مناسـبة لـربط نشـاطات ومخرجـات البحــث عـ ،غيـاب التنسـيق والتكامـل بـين مؤسسـات البحـث العلمـي المختلفــة، قصـيرة
 العلمي بالواقع الراهن ومشكالته. 

ومنهــا: قلــة  ،وهــي التــي تتنــاول موضــوعات النشــر والتحكــيم مــن قبــل لجــان علميــة متخصصــة ،معوقــات تتعلــق بالبحــث كمــادة علميــة -
 ية بالشكل المطلوب الذي يلبي حاجات الباحث. وعدم توفر المراجع والمصادر المعلومات ،المعلومات وصعوبة الحصول عليها

مــن وكــان  ،تحـديات تفعيــل البحــث العلمــي بمؤسســات التعلــيم العــاليحــول دراســة تحليليــة  فقــد تــم إجــراءوعلـى المســتوى المحلــي 
علميـة واضـحة : ضعف التواصل والتعاون العلمـي بـين البـاحثين اّلعتمـاد علـى البحـوث الفرديـة بسـبب غيـاب سياسـة ذه التحدياته أبرز

عـــدم تــوفر قاعـــدة معلومــات توضـــح اإلســهامات البحثيـــة ألعضــاء هيئـــة التــدريس ممـــا يمكــن القطاعـــات األخــرى فـــي ، و للعمــل الجمــاعي
وبـطء إجـراءات  ،عـدم تـوفر بيئـة بحثيـة مناسـبة وكثـرة أعبـاء التـدريسو  ،إليهـا وتفعيلهـا التي تـم التوصـلالمجتمع من اّلستفادة من النتائج 

 (113-109، 2011حدودية ما يخصص للبحث العلمي في ميزانية لجامعة. )كعكي، وم ،النشر
 هــذا المجــال،الصــعوبات التــي تواجــه عضــو هيئــة التــدريس فــي  أمــا علــى صــعيد نشــر اإلنتــاج العلمــي فــإن هنــاك مجموعــة مــن

 (162-161، 2015ومنها ما يلي: )حفيظي وتبينة، 
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تقان اللغة اإلنجليزية.صعوبات ناتجة عن قلة امتالك مهارات استخدا -  م الحاسب اآللي، واستخدام قواعد البيانات العلمية المتاحة، وا 
 اّلعتماد على العالقات الشخصية والجهود الفردية في النشر. -
 ضعف خبرة القائمين على المجالت العلمية. -
 طول المدة الزمنية لتقييم البحوث ونشرها؛ إذ تصل في بعض األحيان إلى أكثر من سنة. -

من خالل عرض هذه العوامل المؤثرة على اإلنتاج العلمـي والصـعوبات التـي تواجهـه، يتضـح مـدى كثرتهـا وتشـعبها، وأن هنـاك 
 ضرورة ملحة لوضع اآلليات المناسبة للحد منها، حتى يرتقي اإلنتاج العلمي في الجامعات إلى المنزلة التي ينبغي أن يكون عليها. 

 يها:الدراسات السابقة والتعليق عل
( دراسة هدفت إلى التعرف على اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئـة التـدريس بجامعـة اإلمـام محمـد 1422أجرى )البنيان والبلوي، 

بن سعود اإلسالمية، وتحديد أبرز معوقات البحث العلمي فيها، واتبع الباحثان المنهج المسحي الوصفي باسـتخدام اّلسـتبانة التـي وزعـت 
عضو هيئة تدريس في الجامعة. ومن النتائج التي توصلت إليهـا الدراسـة: انخفـاض متوسـط اإلنتاجيـة العلميـة لـدى ( 94على عينة من )

( لكـل باحـث سـنويا، وجـاء األسـتاذ المسـاعد األقـل إنتاجيـة حسـب الـدرجات العلميـة. 0,43أعضاء هيئـة التـدريس بشـكل عـام حيـث بلـغ )
يسية وما يترتب عليه من ارتفاع عبء التدريس، وانخفاض الحوافز المعنوية والمادية التي كما توصلت الدراسة إلى أن نقص الهيئة التدر 

تقــدمها الجامعــة للبــاحثين هــي أقــوى عوائــق اإلنتــاج العلمــي، بينمــا كــان انخفــاض تشــجيع الــزمالء وضــعف اإلعــداد البحثــي للعضــو أقــل 
 العوائق أهمية. 

( بدراســة هــدفت إلــى الكشــف عــن العوامــل التــي تحفــز Chen &others, 2004وفـي الوّليــات المتحــدة قــام "شــن" وآخــرون )
أعضاء هيئة التدريس على القيام باألبحاث وعالقتها باإلنتاج البحثي الفعلي، وذلك باستخدام المنهج الوصفي. وقد تم جمع البيانات عن 

امعــات أمريكيــة؛ حيــث بلغــت العينــة النهائيــة ج 10( عضــو هيئــة تــدريس مــن أقســام إدارة األعمــال فــي 670طريــق توزيــع اســتبانة علــى )
( استبانة صالحة للتحليل. وقد توصلت الدراسة إلى أن الدوافع الخارجية أهم من الدوافع الداخلية في اإلنتاج البحثـي؛ حيـث 320للبحث)

العلمي والبقاء مطلعا في حقـل تصدرت دوافع الحصول على منصب أكاديمي والترقية وزيادة الراتب قائمة الدوافع، تليها إرضاء الفضول 
التخصص. وقد ارتبطـت هـذه الـدوافع احصـائيا مـع اإلنتـاج البحثـي فـي مجـال األبحـاث المنشـورة، بينمـا لـم تـرتبط مـع اإلنتـاج البحثـي فـي 

 مجال تأليف الكتب والمراجعات النقدية لألبحاث. 
ديـد العوامـل المـؤثرة فـي إنتاجيـة أعضـاء هيئـة ( بدراسـة هـدفت إلـى تحWichian & others, 2009وقـام "وشـيان" وآخـرون )

التدريس في الجامعات التايلندية، حيث استخدم الباحثون المـنهج الوصـفي مـن خـالل تطبيـق أداة اّلسـتبانة ومقيـاس للكفـاءة البحثيـة، وقـد 
سـتوى اإلنتاجيـة البحثيـة ( جامعة حكوميـة. وكشـفت نتـائج الدراسـة عـن تحديـد م16( عضو هيئة تدريس من )300شملت عينة الدراسة )

( مشروعا في السنة للعضو الواحد، وهي نسبة منخفضة جدا. وتصدر عامل العمر العوامل الشخصية، 0,4لدى أفراد العينة والذي بلغ )
للعمـل  فيما احتل عامل تقنيـات البحـث ومهـارات العمـل الفريقـي المرتبـة األولـى علـى مقيـاس الكفـاءة البحثيـة، بينمـا جـاء الـدعم المؤسسـي

 البحثي في المرتبة الثانية. 
( إلى قيـاس مسـتوى إنتاجيـة البحـث العلمـي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس بجامعـة أسـيوط، 2010وسعت دراسة )عبد المطلب،  

مـن  والكشف عن أهم العوامل المؤثرة فيها. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وقامت بتطبيق أداة اّلسـتبانة علـى عينـة عشـوائية طبقيـة
( عضو هيئة تدريس. وتوصلت الدراسة إلى وجـود عالقـة إيجابيـة ذات دّللـة إحصـائية بـين إنتاجيـة البحـث والتـأليف لـدى العضـو 253)

وبــين كــل مــن: تمويــل البحــث العلمــي، توّجــه القســم نحــو البحــث العلمــي، تــوفير نشــر المعلومــات. وجــاء تمويــل البحــث العلمــي مــن أهــم 
فــي إنتاجيــة النشــر العلمــي، كمــا بينــت نتــائج الدراســة وجــود فــروق بــين أفــراد العينــة فــي مســتوى اإلنتاجيــة تعــزى  العوامــل المفســرة للتبــاين

 لمتغير نوع الكلية لصالح الكليات العلمية، ولمتغير الرتبة لصالح أستاذ، في حين لم تظهر فروق وفقا لمتغير الجنس. 
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المؤسســـي ودعـــم األقـــران علـــى اإلنتاجيـــة البحثيـــة ألعضـــاء هيئـــة  ( دراســـة للكشـــف عـــن تـــأثير الـــدعمJu,2010وأجــرى "جـــو" )
التدريس في مؤسسات التعليم العالي بالوّليات المتحدة، وقد استخدم الباحث المـنهج المقـارن مـن خـالل اسـتبانة تـم توزيعهـا علـى أعضـاء 

. وأشارت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها: ( عضو1440( مؤسسة للتعليم العالي؛ حيث بلغت العينة النهائية )80هيئة التدريس في )
وجود تأثير إيجابي قوي للتعـاون بـين الـزمالء الـدوليين والمحليـين علـى اإلنتاجيـة البحثيـة، وأن الميـول الشخصـية ألعضـاء هيئـة التـدريس 

لبحثيـة، وأنـه ّل يوجـد تـأثير للعوامـل تؤدي إلى إنتاجية بحثية عالية في الجامعات البحثيـة، بينمـا لـم تكـن ذات تـأثير فـي الجامعـات غيـر ا
 اإلدارية على تحسين اإلنتاجية البحثية بشكل عام. 

( فهدفت إلى تحليل واقع اإلنتاج العلمـي فـي كليـة التربيـة بجامعـة الملـك عبـد العزيـز وتحديـد معوقاتـه. 2011أما دراسة )التل، 
( عضـو بمـا نســبته 91اء هيئـة التـدريس فــي الكليـة واسـتجاب مــنهم )اسـتخدم الباحـث أسـلوب المســح الشـامل وأداة اّلسـتبانة لجميــع أعضـ

% من أفراد مجتمع الدراسة. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: جاءت كمية اإلنتاج العلمي ككل لدى أفراد الدراسة بمستوى 81
( 10لعلمية، ولصالح من خبرتهم أكثـر مـن )( لكل عضو في السنة، وكانت الفروق لصالح األستاذ المشارك حسب الرتبة ا2,7متوسط )

( أي أنهــا حــادة بدرجــة كبيـــرة، تصــدرتها المعوقــات التــي مصـــدرها 3,97ســنوات حســب متغيــر الخبـــرة. وبلــغ متوســط محــور المعوقـــات )
و الجامعة حيث حصلت عبارات: "عدم توافر مسـاعدي باحـث فـي القسـم" و"عـدم تخصـيص وقـت فـي الجـدول الدراسـي إلجـراء البحـوث" 

 "كثرة األعباء التدريسية واألعمال اإلدارية" على أعلى المتوسطات. 
( المشــكالت التــي تواجــه األســتاذ الجــامعي فــي مجــال البحــث العلمــي، حيــث شــملت عينــة 2011وحــددت دراســة )الحراحشــة، 

اّلستبانة. وتوصـلت الدراسـة لعـدد  ( من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة، وتم تطبيق أداة226الدراسة )
( وهو متوسط مرتفع، واحتلت عبارة "كثرة األعباء التدريسية" الرتبـة األولـى 3,68من النتائج منها: بلغ المتوسط العام لمحور المشكالت )

ت أهمية: "كثرة األعباء اإلدارية، (، تليها "قلة الدعم المالي" ثم "بيروقراطية اّلجراءات اإلدارية". بينما كانت أقل المشكال4,34بمتوسط )
وعدم اّلقتناع بجدوى البحث العلمي، وضعف امتالك المهارات البحثية". كما أظهـرت الدراسـة وجـود فـروق فـي مسـتوى مشـكالت البحـث 

ت اإلنسـانية العلمي؛ حيث كانت لدى الذكور أكثر من اإلناث، ولدى أساتذة الجامعات الخاصـة أكثـر مـن الحكوميـة، ولـدى أسـاتذة الكليـا
 أكثر من العلمية، فيما لم تظهر فروق تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية.  

( دراسة هدفت إلى تحديد العوامل المؤدية إلى انخفاض اإلنتاج البحثي Iqbal & Mahmood, 2011وأجرى إقبال ومحمود )
كسـتان، حيـث اسـتخدم الباحثـان المـنهج الوصـفي مـن خـالل لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية العالمية في إسالم آبـاد ببا

( عضـو هيئـة تـدريس. وحـددت نتـائج الدراسـة عـددا مـن العوامـل المؤديـة 207أداة اّلستبانة التي تم توزيعها على عينـة الدراسـة البالغـة )
كاديمية، المهارات البحثية واإللمام بمنهجيـات إلى انخفاض اإلنتاج العلمي، ومنها: زيادة العبء التدريسي، المهام اإلدارية، المتطلبات األ

 البحث واألساليب اإلحصائية، نقص التمويل المادي.    
( عن واقع النتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس السعوديات بجامعة أم القـرى ممثلـة فـي ثـالث 2011وكشفت دراسة )سمبس، 

( عضــو هيئــة تــدريس 87لي، العلــوم التطبيقيــة. وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )كليــات: اآلداب والعلــوم اإلداريــة، الفنــون والتصــميم الــداخ
% من المجتمع األصلي، وتم استخدام اّلستبانة لجمع المعلومات. توصلت الدراسة إلى انخفاض مسـتوى اإلنتـاج العلمـي لـدى 65يمثلن 

ت إلــى ارتفــاع متوسـط الصــعوبات بشــكل عــام، وأن ( وكــان لــدى عضـوات كليــة اآلداب األقــل، كمــا توصـل0,40أفـراد العينــة بشــكل عـام )
ي الصعوبات المتعلقة باللوائح والتنظيمات الجامعية هي األعلى، وكان أبرزها: "قلة توفر شبكة اتصال، قلة اّلهتمـام بتهيئـة المنـاخ العلمـ

 السليم إلنجاز البحث العلمي، قلة الدوريات والمجالت العلمية المتخصصة في مكتبة الكلية". 
( دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى المشــكالت التــي تواجــه البحــث العلمــي مــن وجهــة نظــر 2012أجــرى )الســالمات والزبــون، و 

أعضــاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة الطــائف، ومقترحــاتهم لمواجهــة هــذه المشــكالت. وقــد اســتخدم الباحثــان المــنهج الوصــفي، وتطبيــق أداة 
( عضــو هيئــة تــدريس فــي كليــات الجامعــة. وبينــت نتــائج الدراســة أن المجــاّلت 282ت مــن )اّلســتبانة التــي تــم توزيعهــا علــى عينــة تكونــ
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السـتة التـي شـكلت مشــكالت تواجـه البحـث العلمــي فـي الجامعـة جــاءت متفاوتـة؛ حيـث تراوحــت بـين مشـكالت بدرجــة قليلـة إلـى مشــكالت 
المعلومـات فـي المرتبـة األولـى، تليهـا المشـكالت المتعلقـة  بدرجة كبيرة. وجاءت المشكالت المتعلقة بمجال األجهـزة والتسـهيالت ومصـادر

 بمجال ظروف العمل، ثم المشكالت المتعلقة بمجال الفرق البحثية. 
( إلى التعرف على اإلنتاج البحثي لدى أعضاء هيئة التدريس فـي جامعـة األميـرة نـورة بنـت عبـد 2012وهدفت دراسة )المنيع، 

( عضو هيئـة تـدريس طبقـت علـيهن أداة اّلسـتبانة. وتوصـلت الدراسـة إلـى انخفـاض 90البحث من ) الرحمن ومعوقاته، وقد تكونت عينة
( بحــث لكــل ســنة، وكــان لــدى الســعوديات أقــل مــن غيــر الســعوديات، ولــدى 0,42مســتوى اإلنتــاج البحثــي لــدى أفــراد العينــة حيــث بلــغ )

رتبة أستاذ مساعد أقل من الرتب األخرى. أمـا فيمـا يتعلـق بالمعوقـات  الكليات اإلنسانية واألدبية أقل من عضوات الكليات العلمية، ولدى
فقــد كانــت المعوقــات اإلداريــة األكثــر أهميــة، وأبرزهــا: "عــدم احتســاب النشــاط البحثــي كجــزء مــن نصــاب عضــو هيئــة التــدريس" و"إعطــاء 

 الجامعة األولوية للتدريس على حساب البحث العلمي".   
( دراسـة هـدفت إلـى تحديـد مسـتوى اإلنتـاج البحثـي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس فـي الجامعــات Okiki,2013وأجـرى "أوكيكـي" )

الفيدراليــة النيجيريــة والتحــديات التــي تواجههــا؛ حيــث اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي مــن خــالل أداة اّلســتبانة التــي تــم توزيعهــا علــى 
الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج ومنهــا: أن النشــر فــي المجــالت  جامعــة. وقــد توصــلت 12( عضــو هيئــة تــدريس فــي 1057عينــة بلغــت )

أن مـن  العلمية احتّل المرتبة األولى في نوع اإلنتاج البحثي لدى أفراد العينـة، يليـه األوراق العلميـة المقدمـة للمـؤتمرات. كمـا بينـت النتـائج
%، ثــم "ضــعف المــوارد الماليــة" بنســبة 72لــك بنســبة أهــم التحــديات التــي تواجــه عضــو هيئــة التــدريس "ضــعف كفــاءة شــبكة األنترنــت" وذ

68.% 
( بدراســة هــدفت إلــى تقيــيم أعضــاء هيئــة التــدريس ذوي األداء البحثــي Miller & others,2013كمــا قــام "ميلــر" وآخــرون )

فـي كليـات الزراعـة  المرتفع، وتحديد العوامل التي تحفزهم، وذلك باستخدام المنهج الوصـفي. وقـد تـم اختيـار العينـة مـن ثالثـة تخصصـات
فــي عــدد مــن الجامعــات األمريكيــة: )اقتصــاديات الزراعــة، الهندســة الزراعيــة، علــم األغذيــة(، وتــّم حصــر األداء البحثــي مــن خــالل عــدد 

(. ومــن أهــم مــا توصــلت إليــه الدراســة أن أعضــاء هيئــة التــدريس الــذين يحملــون عبئــا تدريســيا أكبــر أو isiاألوراق العلميــة المنشــورة فــي )
ن مهاما إضافية هم األقل إنتاجية، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي على اإلنتاجية البحثية لكل من: المنح، والتمويل، والتعاو 

 بين المؤسسات البحثية، واإلشراف على الطلبة. 
هيئــة التــدريس بفــروع ( إلــى تحديــد العوامــل التــي تــؤثر علــى اإلســهام الفكــري ألعضــاء 2013وســعت دراســة )أحمــد وآخــرون، 

( عضـــو هيئـــة تـــدريس 176جامعـــة الطـــائف، وأجريـــت الدراســـة بأســـلوب المســـح الشـــامل لكافـــة مفـــردات مجتمـــع البحـــث والبـــالغ عـــددهم )
باســتخدام اّلســتبانة. أظهــرت نتــائج الدراســة ارتفــاع المتوســط الحســابي لتــأثير المتغيــرات البيئيــة علــى اإلســهام الفكــري، وحصــلت عبــارتي: 

جــع والكتــب والـــدوريات بمكتبــة الجامعـــة ّل تلبــي اّلحتياجــات البحثيـــة" و"عــدم التهيئـــة الجيــدة لمكتبــة الجامعـــة" علــى الترتيـــب األول "المرا
( لكــل منهمــا، فيمــا لــم تظهــر دّللــة إحصــائية لعــدد مــن العوامــل منهــا: عــدم تــوفر الوقــت، قلــة الخبــرة، عــدم إجــادة 4,4بمتوســط حســابي )

توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دّللة إحصائية بين أفراد العينـة فـي متوسـط اإلسـهام الفكـري تعـزى إلـى اللغات األجنبية. كما 
 النوع أو العمر أو الحالة اّلجتماعية أو مدة الخدمة.

( دراسة للكشف عن أنماط التـدريس والبحـث لـدى أعضـاء هيئـة Jonker & Hicks, 2014وفي كندا أجرى "جونكر وهيكز" )
دريس والعالقــة بينهمــا. وقــد اســتخدم الباحثــان المــنهج الوصــفي التحليلــي حيــث شــملت العينــة جميــع أعضــاء هيئــة التــدريس فــي ثالثــة التــ

جامعــات حكوميــة بمقاطعــة أونتــاريو. وتــّم تجميــع البيانــات مــن المواقــع  10أقســام: )اّلقتصــاد، الكيميــاء، الفلســفة( مــن ثــالث كليــات فــي 
، وغطــت الدراســة التحليليـة أربعــة أبعـاد: العــبء التدريسـي، النشــاط البحثــي، 2013-2012الل العــام الجـامعي اإللكترونيـة للجامعــات خـ

% من أعضاء هيئة التـدريس فـي المقاطعـة لـيس لـديهم 15الرواتب، الرتب العلمية. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها: أن 
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الواحـد بلـغ أقـل مـن ثالثـة مقـررات فـي العـام الدراسـي. كمـا بينـت النتـائج أنـه ّل توجـد نشاط بحثي، وأن متوسط العـبء التدريسـي للعضـو 
 فروق في العبء التدريسي بين األعضاء الناشطين بحثيا وغير الناشطين.  

( إلى الكشف عن مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس للعوامل المؤثرة على إنتـاجهم Musiige, 2014وهدفت دراسة "موسييج" )
، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي مـن خـالل أداة المقابلـة Makerere University Kampalثي في جامعة "ماكيريري" بأوغندة البح

( أعضــاء مــن هيئــة التــدريس. وبينــت النتــائج أن هنــاك عــددا مــن العوامــل المــؤثرة علــى اإلنتــاج 9شــبه المقننــة وعلــى عــدة مراحــل مــع )
عـة عوامـل: )الذاتيـة، التنظيميـة، التمويـل، ثقافـة البحـث(. وقـد جـاء عامـل التمويـل فـي المرتبـة األولـى، البحثي؛ حيث تم تصـنيفها إلـى أرب

فبالرغم من أن مسـتوى التمويـل فـي جامعـة "مـاكيريري" يقـارب مسـتواه فـي جامعـة "كيـب تـاون" إّل أن ضـعف البنيـة التحتيـة وقلـة الحـوافز 
سلبا على بقية العوامل األخرى؛ حيث يصبح البحث العلمي ممارسة فردية تخضـع لشـتى المادية تؤثر على البحث العلمي، وهذا ينعكس 

 المؤثرات الشخصية والثقافية. 
 من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن استخالص ما يلي:و

رتفـــاع العـــبء أشـــارت بعـــض الدراســـات إلـــى وجـــود عـــدد مـــن المشـــكالت والصـــعوبات التـــي تواجـــه اإلنتـــاج العلمـــي والبحثـــي، ومنهـــا: ا -
التدريسي لعضو هيئة التدريس، وانخفاض الحـوافز المعنويـة والماديـة التـي تقـدمها الجامعـة، وضـعف امـتالك المهـارات البحثيـة، وعـدم 

 توفر الوقت، وقلة الخبرة، وغيرها من الصعوبات.
تأثيرهـا وحـدتها؛ حيـث أوضـحت  صنفت بعض الدراسات المشكالت والصعوبات إلى عدة مجاّلت، وهذه المجاّلت اختلفت فـي درجـة -

( أن المشـــكالت المتعلقـــة بمجـــال األجهـــزة والتســـهيالت ومصـــادر المعلومـــات جـــاءت فـــي المرتبـــة 2012دراســـة )الســـالمات والزبـــون، 
األولــى، تليهــا المشــكالت المتعلقــة بظــروف العمــل، ثــم المشــكالت المتعلقــة بمجــال الفــرق البحثيــة. فــي حــين أشــارت دراســة )ســمبس، 

( 2012إلــى أن الصــعوبات المتعلقــة بــاللوائح والتنظيمــات الجامعيــة كانــت هــي األعلــى بــين الصــعوبات، أمــا دراســة )المنيــع، ( 2011
 فبينت أن المعوقات اإلدارية كانت هي األكثر أهمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

(، )ميلــــر 2010(، )جــــو، 2010مطلــــب، (، )عبــــد ال2009(، )وشــــيان وآخــــرون، 2004تناولــــت دراســــة كــــل مــــن: )شــــن وآخــــرون،  -
( العوامل والدوافع التي تؤثر وتحفز على رفع اإلنتاجية العلمية والبحثية، ومن هـذه العوامـل والـدوافع: الترقيـة، وزيـادة 2013وآخرون، 

رضاء الفضول العلمي، والتمويل المالي، والتعاون بين الزمالء والمؤسسات البحثية، واإلشراف على   الطلبة.الراتب، وا 
اســتخدمت معظــم الدراســات أداة اّلســتبانة التــي تــم تطبيقهــا علــى عينــات مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات، ماعــدا دراســة )ميلــر  -

( التــي قامــت بحصــر األداء البحثــي ألعضــاء هيئــة التــدريس مــن خــالل عــدد األوراق العلميــة المنشــورة فــي مجــالت 2013وآخــرون، 
(isiالتـــي قامـــت بجمـــع البيانـــات مـــن خـــالل المواقـــع اإللكترونيـــة للجامعـــات، فـــي حــــين 2014وهيكـــز،  (، وكـــذلك دراســـة )جـــونكر )

 ( أداة المقابلة لجمع البيانات.  2014استخدمت دراسة )موسييج، 
تعـّد رائـدة  حداثة الدراسات السابقة وتنوعها ما بين دراسات محلية وأخرى عربية وأجنبية، وتطبيقها في عدة دول مختلفة بما فيها بلدان -

 يشير إلى أهمية هذا الموضوع ومدى الحاجة إلى التطرق إليه ودراسته. -كالوّليات المتحدة مثال-في اإلنتاج العلمي والبحثي 
اتفقــت معظــم الدراســات الســابقة مــع الدراســة الحاليــة فــي موضــوع البحــث، واســتخدام المــنهج الوصــفي، وأداة اّلســتبانة التــي تــم 

هيئــة التــدريس بالجامعــات، بينمــا اختلفــت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي تركيزهــا علــى التحــديات التــي تطبيقهــا علــى أعضــاء 
 تواجه اإلنتاج العلمي في الجامعات الناشئة بالمملكة العربية السعودية، وسعيها إلى وضع تصور مقترح للتغلب على هذه التحديات. 

ثـراء اإلطـار النظـري، باإلضـافة إلـى بنــاء أداة وقـد اسـتفادت الدراسـة الحاليـة مـن الد راسـات السـابقة فـي تحديــد مشـكلة الدراسـة وا 
 الدراسة ومناقشة النتائج وتحليلها. 
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 الدراسة إجراءات
ه اعتمد الباحث على المـنهج الوصـفي التحليلـي؛ نظـرا لمناسـبته لطبيعـة الدراسـة ومجالهـا وأهـدافها، والـذي مـن خاللـ أوال/ منهج الدراسة:

تمت دراسة تحديات اإلنتاج العلمي في الجامعات الناشئة كما هـي فـي الواقـع، للوصـول إلـى اسـتنتاجات تحقـق أهـداف الدراسـة، وبالتـالي 
 وضع التصور المقترح.

شــمل مجتمــع الدراســة جميــع أعضــاء هيئــة التــدريس الــذين يعملــون فــي ثــالث جامعــات ســعودية ناشــئة؛  ثانيــا/ مجتمــع الدراســة وعينتهــا:
عضــو(، وفــي الوســط: جامعــة  404حيــث توزعــت هــذه الجامعــات علــى ثــالث منــاطق جغرافيــة، ففــي الشــمال: جامعــة الحــدود الشــمالية )

عضـو هيئـة تـدريس(. )وزارة  1382عضـوا(، وبـذلك أصـبح العـدد اإلجمـالي ) 292عضـوا(، وفـي الجنـوب: جامعـة بيشـة ) 686شقراء )
 ه، على الرابط:1435/1436التعليم، إحصاءات التعليم الجامعي 

 http://www.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-Information-

affairs/HESC/Ehsaat/Pages/default.aspx) 
% مــن أعضــاء هيئــة التــدريس فــي هــذه الجامعــات الــثالث باســتخدام العينــة العشــوائية 25وقــد قــام الباحــث باختيــار عينــة تمثــل  
وذلك لضمان تمثيل المجتمعات الفرعية في عينة الدراسة. وجاء حجم العينات الفرعية متناسبا مع حجم المجتمعات الفرعيـة فـي  الطبقية؛

عضـوا(، أمـا العائــد مـن اّلسـتبانات الصــالحة  346المجتمـع األصـلي، وبـذلك بلــغ حجـم عينـة الدراسـة التــي تـم توزيـع اّلســتبانات عليهـا )
 وجاءت خصائص عينة الدراسة كما في الجداول التالية: انة(.استب 302للتحليل فبلغت )

 توزيع عينة الدراسة وفقا  لمتغير الجامعة (1جدول )
 النسبة المئوية التكرار الجامعة

 30.13 91 الحدود الشمالية
 50.33 152 شقراء
 19.54 59 بيشة
 100 302 اإلجمالي

جامعـة  ثـم، %( 50.33يمثلون النسبة األعلـى؛ حيـث بلغـت ) جامعة شقراءمن عينة الدراسة أفراد ( أن 1يتضح من الجدول )
 %(. 19.54)من جامعة بيشة هي األدنى؛ حيث بلغت عينة الدراسة ، بينما كانت نسبة أفراد %( 30.13الحدود الشمالية بنسبة )

 النوعتوزيع عينة الدراسة وفقا  لمتغير  (2جدول )
 النسبة المئوية التكرار النوع
 62.6 189 ذكر
 37.4 113 أنثى

 100 302 اإلجمالي
بينمـا  %( 62.9هـي األعلـى حيـث بلغـت ) الـذكورأعضـاء هيئـة التـدريس ينـة الدراسـة مـن ع( أن نسـبة 2الجـدول ) يتضح من

  %(. 37.4بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس من اإلناث )
 ( توزيع عينة الدراسة وفقا  لمتغير التخصص3جدول )

 النسبة المئوية راراتالتك التخصص
 31.5 95 علمي
 68.5 207 إنساني
 100 302 اإلجمالي
%( وهـــي النســـبة 68.5( مـــن أفـــراد الدراســـة ينتمـــون للتخصصـــات اإلنســـانية بنســـبة )207( أن هنـــاك )3يتضـــح مـــن الجـــدول )
 %(.31.5( عضوا من أفراد الدراسة ينتمون للتخصصات العلمية بنسبة )95األعلى، في حين أن هناك )
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الدراســات و األدبيـات  بعـض الرجـوع إلـىاسـتخدم الباحـث فـي هـذه الدراسـة أداة اّلسـتبانة، والتـي تـم بناؤهـا مـن خـالل  ثالثـا/ أداة الدراسـة:
التي تناولت موضوع الدراسة، ثم قام الباحث بعرضها بصورتها األولية على عدد من المحكمين، وتم إجراء التعـديالت عليهـا فـي السابقة 
فــراد الدراســة ألالبيانــات األوليــة الجــزء األول تنــاول رائهــم ومقترحــاتهم. وبــذلك تكونــت اّلســتبانة فــي صــورتها النهائيــة مــن جــزأين، ضــوء آ

عبــارة حــول التحــديات التــي تواجــه عضــو هيئــة التــدريس فــي مجــال  41)الجامعــة، النــوع، التخصــص(. أمــا الجــزء الثــاني فقــد تكــون مــن 
، (10-1العبــارات مــن لمحــور األول التحــديات المرتبطــة بعضــو هيئــة التــدريس )محــاور، تنــاول ا 4ة فــي اإلنتــاج العلمــي، وهــي مصــنف

محــور الثالــث التحــديات المرتبطــة بنشــر اّلنتــاج ، وتنــاول ال(21-11العبــارات مــن المحــور الثــاني التحــديات المرتبطــة بالجامعــة )وتنــاول 
وللتأكـــد مـــن الصـــدق  .(41-32العبـــارات مــن التحـــديات المرتبطــة بـــالمجتمع ) بـــعمحـــور الرا، وتنــاول ال(31-22العبـــارات مـــن العلمــي )

عضو هيئة تدريس من المتخصصين في مجالي التربية وعلم النفس فـي بعـض كليـات  12الظاهري لالستبانة قام الباحث بعرضها على 
 المحكمون من مالحظات ومقترحات.التربية لتحكيمها، حيث تم إجراء التعديالت الالزمة على األداة في ضوء ما أبداه 

كما قام الباحث بالتأكد من صدق اّلتساق الداخلي لألداة من خالل تطبيقها على عينة من أعضاء هيئة التدريس، ومن خـالل 
، إليـهالدرجـة الكليـة للمحـور الـذي تنتمـي و  المحـورحساب معامل اّلرتباط بين كل عبارة من عبارات  تم معامل اّلرتباط بيرسوناستخدام 

 :التالي الجدولألداة، كما يوضح ذلك لحساب معامل اّلرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور والدرجة الكلية و 
 ( معامل ارتباط بيرسون للعبارات بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه وبالدرجة الكلية لألداة4جدول )

معامل االرتباط  العبارة المحور
 بالمحور

باط بالدرجة الكلية معامل االرت
 لألداة

معامل االرتباط  العبارة
 بالمحور

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
 لألداة

المحور 
 األول

1 0.587** 0.461** 6 0.608** 0.623** 
2 0.614** 0.537** 7 0.474** 0.494** 
3 0.675** 0.556** 8 0.518** 0.492** 
4 0.583** 0.459** 9 0.429** 0.536** 
5 0.574** 0.518** 10 0.402** 0.491** 

المحور 
 الثاني

11 0.627** 0.469** 17 0.448** 0.461** 
12 0.562** 0.385** 18 0.566** 0.469** 
13 0.664** 0.456** 19 0.572** 0.400** 
14 0.578** 0.526** 20 0.602** 0.458** 
15 0.670** 0.388** 21 0.431** 0.420** 
16 0.528** 0.534** - - - 

المحور 
 الثالث

22 0.626** 0.459** 27 0.406** 0.563** 
23 0.536** 0.404** 28 0.688** 0.511** 
24 0.702** 0.497** 29 0.795** 0.552** 
25 0.726** 0.534** 30 0.723** 0.510** 
26 0.385** 0.396** 31 0.581** 0.452** 

المحور 
 الرابع

32 0.554** 0.413** 37 0.767** 0.592** 
33 0.559** 0.472** 38 0.635** 0.565** 
34 0.623** 0.539** 39 0.654** 0.523** 
35 0.735** 0.657** 40 0.769** 0.617** 
36 0.686** 0.592** 41 0.569** 0.461** 

 0.01دال عند مستوى دّللة  **
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(، مما يشير إلـى صـدق األداة 0.01ت األداة للمحاور األربعة كانت دالة عند مستوى )( يتضح أن جميع عبارا4من الجدول )
 بشكل جيد، وبالتالي الوثوق بها في الدراسة الحالية. 
  التالي يوضح قيم معامل الثبات لألداة: الجدول، و باستخدام معامل )الفا كرونباخ(كما قام الباحث بحساب ثبات أداة الدراسة 

 امل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسةمع: (5جدول )
 معامل الثبات المحور م
 0.707 التحديات المرتبطة بعضو هيئة التدريساألول/  1
 0.767 التحديات المرتبطة بالجامعةالثاني/  2
 0.817 التحديات المرتبطة بنشر اإلنتاج العلميالثالث/  3
 0.844 التحديات المرتبطة بالمجتمعالرابع/  4

 0.862 الثبات الكلي
وأن قيمـــة معامـــل  (،0.844،  0.707مـــا بـــين )تراوحـــت أداة الدراســة لمحـــاور ثبـــات ال( أن معـــامالت 5يتضــح مـــن الجـــدول )

 مرتفعة.ثبات درجة الدراسة تمتع ب أن أداة ، وهذا يشير إلى(0.862)الثبات الكلي لألداة بلغ 
 رابعا/ المعالجة اإلحصائية

إلـى  1طـول الخاليـا علـى النحـو التـالي: )مـن مقياس الخماسي في استجابات أفراد الدراسة، وتبعا لذلك جاء استخدمت األداة ال 
إلـى  2.61(، )مـن تحدي بدرجـة منخفضـة( يمثل درجة استجابة )2.60إلى  1.81(، )من ّل يوجد تحدي( يمثل درجة استجابة )1.80
 4.21(، )من تحدي بدرجة مرتفعة( يمثل درجة استجابة )4.20إلى  3.41(، )من تحدي بدرجة متوسطة( يمثل درجة استجابة )3.40
    (.تحدي بدرجة مرتفعة جدا( يمثل درجة استجابة )5إلى 

وقــد اســـتخدم الباحــث األســـاليب اإلحصــائية التاليـــة: التكــرارات والنســـب المئويــة والمتوســـطات الحســابية واّلنحرافـــات المعياريـــة،  
 ، وتحليل التباين األحادي.عينتين مستقلتيندّللة الفروق بين اختبار )ت( لامل ثبات ألفا كرونباخ، و ومعامل ارتباط بيرسون، ومع

 مناقشة نتائج الدراسة
 السؤال األول: ما التحديات التي تواجه اإلنتاج العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الناشئة من وجهة نظرهم؟

اج المتوسـطات الحسـابية واّلنحرافـات المعياريـة ّلسـتجابات أفـراد الدراسـة، ثـم ترتيبهـا تنازليـا؛ لإلجابة عن هذا السؤال تم اسـتخر  
 ( محاور كما يلي:4حيث تم تصنيف هذه التحديات إلى )

 أوال/ التحديات المرتبطة بعضو هيئة التدريس  
 ويوضح ذلك الجدول التالي:

 الستجابات أفراد الدراسة نحو التحديات المرتبطة بعضو هيئة التدريس ةالمعياري اتالمتوسطات الحسابية واالنحراف: (6جدول )
 مرتبة تنازليا

رقم 
المتوسط التحديات المرتبطة بعضو هيئة التدريس العبارة

ا 
لحسابي
االنحراف المعياري 
 

درجة التحدي
 

 مرتفعة 0.79 3.99 عدم وضوح آفاق االستثمار المادي لإلنتاج العلمي لدى عضو هيئة التدريس 10
 مرتفعة 1.04 3.96 اللغة اإلنجليزية استخدام الحاجة إلى التمكن من 8
 مرتفعة 0.93 3.67 غياب ثقافة النشر اإللكتروني لدى عضو هيئة التدريس 4
 مرتفعة 0.98 3.62 محليا أو عالمياقلة التواصل العلمي مع المراكز البحثية  7
 مرتفعة 1.16 3.43 ات التعامل مع الحاسب اآلليالحاجة إلى التدرب على مهار  9
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 متوسطة 1.20 3.36 قلة االهتمام بإجراء البحوث العلمية ونشرها 1
 متوسطة 1.19 3.22 العزوف عن االلتحاق بالدورات التدريبية في مجال البحث والنشر العلمي 6
 متوسطة 1.14 3.21 االفتقاد إلى الخبرة في مجال النشر العلمي 3
 متوسطة 1.12 3.13 ضعف اهتمام عضو هيئة التدريس بالمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 5
 متوسطة 1.13 2.96 العلمي لدى عضو هيئة التدريسواإلنتاج تدني مهارات البحث  2

 مرتفعة 0.43 3.45 الدرجة الكلية
 المتوسط الحسابي العـام بدرجة )مرتفعة(؛ حيث بلغالتحديات المرتبطة بعضو هيئة التدريس جاءت  ( أن6من الجدول ) يظهر
( أي 2.96( و)3.99(، وقـد تراوحـت المتوسـطات الحسـابية لعبـارات هـذا المحـور بـين )0.43وبانحراف معيـاري ) (3.45)لهذا المحور 

قيــة العبــارات علــى ( علــى درجــة تحــدٍّ )مرتفعــة( بينمــا حصــلت ب10،9،8،7،4بــين درجتــي )مرتفعــة، ومتوســطة(، وقــد حصــلت العبــارات )
 درجة تحدٍّ )متوسطة(. 

 وجاءت العبارات األعلى في الترتيب بحسب المتوسط الحسابي كما يلي: 
(، وتمثــل تحــديا بدرجــة 3.99( بمتوســط حســابي )عــدم وضــوح آفــاق اّلســتثمار المــادي لإلنتــاج العلمــي لــدى عضــو هيئــة التــدريس) -

ار المادي لإلنتاج العلمي غير واضحة لـدى عضـو هيئـة التـدريس وبحاجـة إلـى مزيـد )مرتفعة(. وقد ُيعزى ذلك إلى كون ثقافة اّلستثم
 من اّلهتمام.

(، وتمثـل تحـديا بدرجـة )مرتفعـة(. وقـد ُيعـزى ذلـك إلـى أن 3.96( بمتوسـط حسـابي )اللغة اإلنجليزية استخدام الحاجة إلى التمكن من) -
لغـة اإلنجليزيــة؛ ألن ذلـك يســهم فــي إتاحـة الفرصــة لـه لالطــالع علــى عضـو هيئــة التـدريس يستشــعر أهميـة الحاجــة إلــى الـتمكن مــن ال

( 2012اإلنتاج العلمي في مجال تخصصه وبالتالي ينعكس ذلك علـى جـودة إنتاجـه العلمـي. وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة )المنيـع، 
جـه البحـث العلمـي ألعضـاء هيئـة التـدريس، التي بينت أن عدم إلمام الباحث باللغة اإلنجليزية يمثل أحد المعوقات الشخصـية التـي توا

( التـي أشـارت إلـى أن عـدم إجـادة أعضـاء هيئـة التـدريس للغـات األجنبيـة 2013بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة )أحمد وآخرون، 
 ليس له تأثير على إسهامهم الفكري.

وتمثـل تحـديا بدرجـة )مرتفعـة(. وقـد يرجـع ذلـك  (،3.67( بمتوسـط حسـابي )غياب ثقافة النشر اإللكتروني لدى عضـو هيئـة التـدريس) -
إلـى أن غيــاب ثقافــة النشـر اإللكترونــي تحــد مـن انتشــار اإلنتــاج العلمـي؛ حيــث إن النشــر اإللكترونـي يســهم فــي توسـيع خيــارات النشــر 

 لعضو هيئة التدريس.
 في حين جاءت العبارتان األدنى في الترتيب كما يلي:

(، وتمثــل تحــديا بدرجــة 3.13( بمتوســط حســابي )المشــاركة فــي المــؤتمرات والنــدوات العلميــةعضــو هيئــة التــدريس ب)ضــعف اهتمــام  -
( التـي أوضـحت أن ضـعف التواصـل مـع حلقـات البحـث والمـؤتمرات يمثـل 2012)متوسطة(. وتتفق هـذه النتيجـة مـع دراسـة )المنيـع، 

 أحد المعوقات الشخصية التي تواجه البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس.
(، وتمثـل تحـديا بدرجـة )متوسـطة(. وتتفـق 2.96( بمتوسـط حسـابي )العلمي لـدى عضـو هيئـة التـدريسواإلنتاج البحث دني مهارات )ت -

ه( التي أشارت إلى أن ضعف اإلعداد البحثي يعّد من العوائـق الشخصـية التـي تعيـق 1422هذه النتيجة مع دراسة )البنيان والبلوي، 
( التي أظهـرت أن ضـعف امـتالك المهـارات البحثيـة 2011ريس بدرجة متوسطة، ودراسة )الحراحشة، اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التد

 يمثل أحد المشكالت التي تواجه األستاذ الجامعي في مجال البحث العلمي بمستوًى منخفض. 
مـن عضـو هيئـة التـدريس  وقد يرجع حصول هاتين العبارتين على الترتيب األدنى إلى أن أفراد الدراسة يـرون أن هنـاك اهتمامـا

بالمشاركة في المؤتمرات والنـدوات العلميـة ولكنـه بدرجـة ضـعيفة، كمـا يـرون أنـه بحاجـة إلـى الرفـع مـن مسـتوى المهـارات البحثيـة المتـوفرة 
 لديه. 
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 ويوضح ذلك الجدول التالي:: ثانيا/ التحديات المرتبطة بالجامعة
 بالجامعة مرتبة تنازلياالستجابات أفراد الدراسة نحو التحديات المرتبطة  ةعياريالم اتالمتوسطات الحسابية واالنحراف: (7جدول )

رقم 
 العبارة

المتوسط التحديات المرتبطة بالجامعة
 

الحسابي
االنحراف المعياري 
 

درجة التحدي
 

 مرتفعة جدا 0.66 4.43 علميةقلة الفرص التي تتيحها الجامعة لمشاركة عضو هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات ال 19
 مرتفعة جدا 0.65 4.42 ضعف التجهيزات واإلمكانات الالزمة لتنفيذ المشاريع البحثية بالجامعة 20
 مرتفعة جدا 0.72 4.25 ضعف التمويل المالي المخصص لدعم اإلنتاج العلمي 18
 مرتفعة جدا 0.67 4.31 العلمي إشغال عضو هيئة التدريس بكثرة األعباء التدريسية على حساب اإلنتاج 17
 مرتفعة جدا 0.69 4.31 قلة الدورات التدريبية المطروحة في مجال البحث والنشر العلمي 15
 مرتفعة جدا 0.71 4.29 طول اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتمويل البحث العلمي 16
 مرتفعة جدا 0.86 4.27 ين ومحرريننقص الموارد البشرية المؤهلة في الجامعة من مساعدي باحثين ومترجم 11
 مرتفعة جدا 0.83 4.23 صعوبة حصول عضو هيئة التدريس على التفرغ العلمي 21
 مرتفعة 0.94 4.19 اللوائح والضوابط المتعلقة باإلنتاج العلمي غير واضحة 13
 مرتفعة 0.87 4.00 ال توجد مراكز بحثية متخصصة تعنى باإلنتاج العلمي في الجامعة 12
 مرتفعة 1.01 3.83 ال يسمح ألعضاء هيئة التدريس بالمشاركة في تحديد استراتيجيات وأولويات البحث العلمي بالجامعة 14
 مرتفعة جدا 0.43 4.23 الدرجة الكلية 

ا لهـذ المتوسـط الحسـابي العـام التحديات المرتبطة بالجامعة جـاءت بدرجـة )مرتفعـة جـدا(؛ حيـث بلـغ ( أن7يتضح من الجدول )
( أي بـين 3.83( و)4.43(، وقـد تراوحـت المتوسـطات الحسـابية لعبـارات هـذا المحـور بـين )0.43وبـانحراف معيـاري ) (4.23)المحور 

( التـي 14،13،12درجتي )مرتفعة جدا، ومرتفعة(. وقد حصـلت عبـارات هـذا المحـور علـى درجـة تحـدٍّ )مرتفعـة جـدا( مـا عـدا العبـارات )
 عة(.حصلت على درجة تحدٍّ )مرتف

 وجاءت العبارات األعلى في الترتيب بحسب المتوسط الحسابي كما يلي:
(، وتمثـل 4.43)قلة الفرص التـي تتيحهـا الجامعـة لمشـاركة عضـو هيئـة التـدريس فـي المـؤتمرات والنـدوات العلميـة( بمتوسـط حسـابي ) -

( اللتـين أوضـحتا بـأن قلـة 2011ه( َو )سـمبس، 1422تحديا بدرجة )مرتفعة جدا(. وتتفق هذه النتيجة مع دراسـتي )البنيـان والبلـوي، 
الفــرص المتاحــة ألعضــاء هيئــة التــدريس لحضــور المــؤتمرات والنــدوات العلميــة ُيعــّد مــن أبــرز الصــعوبات التــي تعيــق اإلنتــاج العلمــي 

 ألعضاء هيئة التدريس. 
(، وتمثــل تحــديا بدرجــة )مرتفعــة 4.42ســابي ))ضــعف التجهيــزات واإلمكانــات الالزمــة لتنفيــذ المشــاريع البحثيــة بالجامعــة( بمتوســط ح -

( التي أكدت على أن عدم توفر األدوات واألجهزة المعينة علـى تنفيـذ البحـوث 2011جدا(. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الحراحشة، 
( التـي Musiige, 2014العلمية يمثل أحد المشكالت التي تواجه األستاذ الجامعي في مجال البحث العلمي، وكذلك دراسة موسييج )

 ذكرت بأن ضعف البنية التحتية تؤثر على اإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس.
(، وتمثـل تحـديا بدرجـة )مرتفعـة جـدا(. وتتفـق هـذه 4.25)ضعف التمويل المالي المخصص لـدعم اإلنتـاج العلمـي( بمتوسـط حسـابي ) -

دعم المــادي المقــدم مــن الجامعــة يمثــل أحــد العوامــل المــؤثرة علــى ( التــي بينــت أن قلــة الــ2013النتيجــة مــع دراســة )أحمــد وآخــرون، 
( التـي أكـدت علـى أن ضـعف المـوارد الماليـة ُيعـّد مـن Okiki, 2013اإلسهام الفكري ألعضاء هيئة التدريس، وأيضا دراسة أوكيكي )
 أهم التحديات التي تواجه اإلنتاج البحثي لعضو هيئة التدريس.
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ات علـى الترتيـب األعلـى إلـى أن أفـراد الدراسـة يستشـعرون أهميـة المـؤتمرات والنـدوات العلميـة فـي وقد ُيعزى حصول هذه العبار 
إثراء خبرات عضو هيئة التدريس واحتكاكه المباشر بالمتخصصين والباحثين في نفس المجال وبالتالي ضـرورة المشـاركة فيهـا، كمـا أنهـم 

نفيذ المشـاريع البحثيـة بسـبب أن هـذه الجامعـات الناشـئة مـا تـزال تعـاني فـي بنيتهـا يرون أن هناك قصورا واضحا في اإلمكانات الالزمة لت
 وتجهيزاتها بشكل عام، باإلضافة إلى أن التمويل المالي له دور كبير في دعم اإلنتاج العلمي. 

 أما العبارتان اللتان جاءتا في أدنى الترتيب فهما كما يلي:
(، وتمثــل تحــديا بدرجــة )مرتفعــة(. وتتفــق 4نتــاج العلمــي فــي الجامعــة( بمتوســط حســابي ))ّل توجــد مراكــز بحثيــة متخصصــة تعنــى باإل -

 ( التي بينت أن غياب مراكز األبحاث المتخصصة تمثل أحد مشكالت البحث العلمي. 2011هذه النتيجة مع دراسة )الحراحشة، 
(، 3.83البحــث العلمــي بالجامعــة( بمتوســط حســابي ))ّل يســمح ألعضــاء هيئــة التــدريس بالمشــاركة فــي تحديــد اســتراتيجيات وأولويــات  -

( حيــث أشــارت إلــى أن عــدم إتاحــة الفرصــة للباحثــة 2012وتمثــل تحــديا بدرجــة )مرتفعــة(. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )المنيــع، 
 ء هيئة التدريس.للمشاركة في وضع استراتيجيات وخطط البحث العلمي هو أحد المعوقات اإلدارية التي تواجه البحث العلمي ألعضا

وقد يعود سبب ذلك إلى أن أفراد الدراسة يرون أهميـة المراكـز البحثيـة المتخصصـة فـي العنايـة باإلنتـاج العلمـي، وهـو مـا تفتقـد 
إليه بعض الجامعات الناشئة، كما أنهم يرون أن هناك ضرورة ملحة إلشراك أعضاء هيئة التدريس في تحديـد اّلسـتراتيجيات واألولويـات 

 ية التي تضعها الجامعة. البحث
 ويوضح ذلك الجدول التالي:: ثالثا/ التحديات المرتبطة بنشر اإلنتاج العلمي

بنشر اإلنتاج العلمي مرتبة الستجابات أفراد الدراسة نحو التحديات المرتبطة  ةالمعياري اتالمتوسطات الحسابية واالنحراف: (8جدول )
 تنازليا

رقم 
 العبارة

المتوسط بنشر اإلنتاج العلميالتحديات المرتبطة 
 

الحسابي
االنحراف المعياري 
 

درجة التحدي
 

 مرتفعة 0.71 4.18 صعوبة إجراءات النشر في المجالت العلمية المرموقة 22
 مرتفعة 0.96 4.01 االفتقاد إلى معايير موحدة للنشر العلمي لدى منافذ النشر 23
 مرتفعة 0.83 3.88 اإلنتاج العلميارتفاع التكاليف المادية لنشر  28
 مرتفعة 0.95 3.85 ت خر نشر األبحاث العلمية في الدوريات العلمية المحكمة 27
 مرتفعة 0.94 3.68 تضاؤل أدوار الناشرين في االرتقاء باإلنتاج العلمي 30

25 
اعتماد النشر في بعض األحيان على العالقات الشخصية للباحث مع جهات النشر 

 مرتفعة 0.95 3.68 نظر عن جودة اإلنتاج العلمي المقدم للنشربغض ال

 مرتفعة 0.91 3.67 قلة دور النشر المتخصصة في نشر وتوزيع الكتب العلمية األكاديمية 31
 مرتفعة 0.95 3.62 ضعف المردود المادي لإلنتاج العلمي 26
 مرتفعة 0.88 3.61 محدودية أوعية النشر العلمي المتاحة 24
 متوسطة 1.14 3.29 حتكار بعض جهات النشر لحقوق النشر مما يحد من انتشار اإلنتاج العلميا 29
 مرتفعة 0.57 3.75 الدرجة الكلية 
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 المتوسط الحسابي العام التحديات المرتبطة بنشر اإلنتاج العلمي جاءت بدرجة )مرتفعة(؛ حيث بلغ ( أن8يتضح من الجدول )
( 3.29( و)4.18(، وقـــد تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية لعبـــارات هـــذا المحـــور بـــين )0.57معيـــاري )وبـــانحراف  (3.75)لهـــذا المحـــور 

 ( فهي تمثل درجة تحدٍّ )متوسطة(.29وجميعها تمثل تحديا بدرجة )مرتفعة(، ماعدا العبارة رقم )
 وجاءت العبارات األعلى في الترتيب بحسب المتوسط الحسابي كما يلي:

(، وتمثل تحديا بدرجة )مرتفعة(. وقد يعود ذلـك إلـى 4.18ي المجالت العلمية المرموقة( بمتوسط حسابي ))صعوبة إجراءات النشر ف -
أن أفراد الدراسة يرون بأن اإلجراءات التي تخضع لها عملية النشر بحاجة إلى تبسيطها عما هي عليه حاليا. وهـذه النتيجـة تتفـق مـع 

 ه(. 1422 (، و)البنيان والبلوي،2012دراستي: )المنيع، 
(، وتمثل تحديا بدرجة )مرتفعة(. وقد ُيعـزى ذلـك 4.01)اّلفتقاد إلى معايير موحدة للنشر العلمي لدى منافذ النشر( بمتوسط حسابي ) -

إلــى اّلخــتالف الموجــود فــي المعــايير التــي تضــعها منافــذ النشــر المختلفــة، ممــا يوجــد صــعوبة لــدى البــاحثين والمــؤلفين فــي تلبيــة هــذه 
 (.2012في كل مرة يتواصلون فيها مع منافذ النشر. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )السالمات والزبون، المعايير 

(، وتمثـل تحـديا بدرجــة )مرتفعـة(. ويمكـن عـزو ذلـك إلــى أن 3.88)ارتفـاع التكـاليف الماديـة لنشـر اإلنتـاج العلمــي( بمتوسـط حسـابي ) -
ا في مقابل المردود المادي الضعيف له. وهذه النتيجـة تتفـق مـع دراسـتي: )سـمبس، أفراد الدراسة يرون بأن اإلنتاج العلمي مكلف مادي

 (.2013(، و)أحمد وآخرون، 2011
أما العبارة التي تنص على: )احتكار بعض جهات النشر لحقوق النشر مما يحد من انتشار اإلنتاج العلمي( فقـد حصـلت علـى 

ة الوحيــدة التــي تمثــل تحــديا بدرجــة )متوســطة(. ويمكــن عــزو ذلــك إلــى أن أفــراد (، وهــي العبــار 3.61الترتيــب األدنــى بمتوســط حســابي )
الدراسة يرون بأن اّلحتكار لحقـوق النشـر غالبـا مـا يخـتص بتـأليف الكتـب وأنـه قـد ّل يمثـل تحـديا لإلنتـاج العلمـي بشـكل كبيـر فـي مقابـل 

 ضعف العائد المادي لهذا اّلحتكار. 
 ويوضح ذلك الجدول التالي:: عرابعا/ التحديات المرتبطة بالمجتم

 بالمجتمع مرتبة تنازلياالستجابات أفراد الدراسة نحو التحديات المرتبطة  ةالمعياري اتالمتوسطات الحسابية واالنحراف: (9جدول )

رقم 
المتوسط التحديات المرتبطة بالمجتمع العبارة

 
الحسابي
االنحراف المعياري 
 

درجة التحدي
 

 مرتفعة جدا 0.64 4.27 ال أفراد المجتمع على اقتناء الكتب األكاديمية العلميةقلة إقب 41
 مرتفعة جدا 0.61 4.25 ضعف التواصل بين مؤسسات المجتمع والجامعة لالستفادة من إنتاجها العلمي 40
 مرتفعة 0.67 4.17 ضعف اهتمام سوق العمل بالمشاريع البحثية والتطويرية 36
 مرتفعة 0.77 4.12 ليات تحّدد احتياجات المجتمع وأولوياته من اإلنتاج العلمياالفتقار إلى آ 37
 مرتفعة 0.85 4.08 قلة الطلب االجتماعي على اإلنتاج العلمي 33
 مرتفعة 0.68 4.07 عدم وجود معايير دقيقة تقيس مدى رضا المؤسسات المجتمعية عن اإلنتاج العلمي 39
 مرتفعة 0.83 4.02 لإلنتاج العلمي على المجتمع محدودية العوائد االقتصادية 35
 مرتفعة 0.88 3.97 ال يوجد تقدير كاٍف لألبحاث العلمية من قبل المجتمع 32
 مرتفعة 0.73 3.96 حساسية بعض المؤسسات المجتمعية من األبحاث العلمية ذات الطابع النقدي 34
 مرتفعة 0.96 3.82 تلبية احتياجاتهتدني إسهام اإلنتاج العلمي في حل مشكالت المجتمع و  38
 مرتفعة 0.50 4.07 الدرجة الكلية 



 م2017 /حزيران           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ية التربية كل مجلة        33العدد/

277 

لهــذا  المتوســط الحســابي العــام التحــديات المرتبطــة بــالمجتمع جــاءت بدرجــة )مرتفعــة(؛ حيــث بلــغ ( أن9يتضــح مــن الجــدول )
( ممــا 3.82( و)4.27حــور بــين )(، وقــد تراوحــت المتوســطات الحســابية لعبــارات هــذا الم0.50، وبــانحراف معيــاري )(4.07)المحــور 

يعني أنها محصورة بين درجتي )مرتفعة جدا، ومرتفعة(. وهناك عبارتـان فقـط مـن عبـارات هـذا المحـور حصـلتا علـى درجـة تحـدٍّ )مرتفعـة 
 جدا( وهما كما يلي:

 (4.27)ضعف إقبال أفراد المجتمع على اقتناء الكتب األكاديمية العلمية( بمتوسط حسابي ) -
(. وتتفـق هـذه النتيجـة مـع 4.25صل بين مؤسسات المجتمع والجامعـة لالسـتفادة مـن إنتاجهـا العلمـي( بمتوسـط حسـابي ))ضعف التوا -

( التي أكدت على أن ضعف التعاون بين الجامعة والجهات المعنية المسـتفيدة مـن البحـث العلمـي ُيعـّد أحـد 2011دراسة )الحراحشة، 
 مشكالت البحث العلمي. 
نتيجة إلى أن أفراد الدراسة يرون أن الكتب األكاديمية موجهة بشكل خاص إلى فئـة معينـة وتخـتص بمرحلـة ويمكن عزو هذه ال

تعليمية معينة، مما يعني أنها كتب متخصصة وتقتصر على شريحة محددة من المجتمع، كما أنهم يرون بأن حلقة الوصل بين الجامعـة 
 لمي ليست كما ينبغي، والتنسيق ضعيف فيما بينها.والمؤسسات المجتمعية األخرى في مجال اإلنتاج الع

 أما العبارتان اللتان حصلتا على الترتيب األدنى فهما كما يلي:
(، وتمثــل تحــديا بدرجــة 3.96)حساســية بعــض المؤسســات المجتمعيــة مــن األبحــاث العلميــة ذات الطــابع النقــدي( بمتوســط حســابي ) -

لمجتمع ّل ترغب بأن يوجه لهـا النقـد أو أن تظهـر سـلبياتها فـي العلـن، وبالتـالي ّل )مرتفعة(. وقد يعزى ذلك إلى أن بعض مؤسسات ا
 ه(.1422يجد الباحثون تعاونا من هذه المؤسسات. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )البنيان والبلوي، 

ل تحــديا بدرجـة )مرتفعــة(. ( وتمثـ3.82)تـدني إســهام اإلنتـاج العلمــي فـي حــل مشـكالت المجتمــع وتلبيـة احتياجاتــه( بمتوسـط حســابي ) -
وقد يعزى ذلك للسبب المذكور آنفا، وهو الحساسية الموجودة ضد األبحاث النقديـة؛ ممـا يجعـل بعـض البـاحثين يحجمـون عـن مناقشـة 
مشكالت المجتمـع، أو قـد يعـود ذلـك إلـى ضـعف حلقـة الوصـل بـين الجامعـة والمجتمـع المحلـي وبالتـالي ّل يتجـه اإلنتـاج العلمـي نحـو 

 ة احتياجات المجتمع. تلبي
فــي  أعضــاء هيئــة التــدريس لــدى نتــاج العلمــيلتحــديات التــي تواجــه اإلمــا ســبق عرضــه فــإن المحــاور التــي تناولــت امــن خــالل و 

 :جاءت كما يليالجامعات الناشئة 
 التحديات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية في مجال االنتاج العلمي (10جدول )

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رالمحو  م
 4 0.43 3.45 التحديات المرتبطة بعضو هيئة التدريس 1
 1 0.43 4.23 التحديات المرتبطة بالجامعة 2
 3 0.57 3.75 التحديات المرتبطة بنشر اإلنتاج العلمي 3
 2 0.50 4.07 التحديات المرتبطة بالمجتمع 4

 - 0.35 3.88 الدرجة الكلية
الناشـئة جـاءت بدرجـة أعضـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات  اإلنتاج العلمي لدى ( أن التحديات التي تواجه10من الجدول ) يتبين

التحــديات المرتبطــة  وقــد جــاءت(، 0.35( وبــانحراف معيــاري )3.88) الحســابي العــاممتوســط مــن وجهــة نظــرهم؛ حيــث بلــغ ال )مرتفعــة(
فـي المرتبـة  نتـاج العلمـيالتحـديات المرتبطـة بنشـر اإلفي المرتبة الثانية، ثـم  ها التحديات المرتبطة بالمجتمعيلي ،بالجامعة بالمرتبة األولى

في المرتبة الرابعة. وتشير هذه النتيجـة إلـى أهميـة أن تقـوم الجامعـات الناشـئة بـدورها  التحديات المرتبطة بعضو هيئة التدريسالثالثة، ثم 
 ه اإلنتاج العلمي، وأن تضع ذلك من ضمن أولوياتها في خططها اّلستراتيجية.في تذليل العقبات التي تواج

ه( التــي أظهــرت أن العوائــق الجامعيــة جــاءت بالدرجــة األولــى مــن بــين 1422وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة )البنيــان والبلــوي، 
التــي بينــت أن المعوقــات اإلداريــة جــاءت فــي ( 2012معوقــات اإلنتــاج العلمــي ألعضــاء هيئــة التــدريس، كمــا تتفــق مــع دراســة )المنيــع، 
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( التـي أوضـحت بـأن المعوقــات التـي مصـدرها الجامعـة جـاءت فـي صـدارة معوقـات اإلنتــاج 2011المرتبـة األولـى، وكـذلك دراسـة )التـل، 
 العلمي.
 لـدى نتـاج العلمـياإل ه أفـراد الدراسـة حـول التحـديات التـي تواجـ فـي وجهـات نظـر: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية الثانيالسؤال 

 ؟، والتخصصالنوعالمتغيرات التالية: الجامعة، و  اختالفالناشئة تعزى إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
 الفروق باختالف متغير الجامعة أوال/

ت التـي فـروق بـين وجهـات نظـر أفـراد الدراسـة نحـو التحـدياال لتحديـد( one way anovaتم استخدام تحليل التباين األحـادي )
 التالي: الجدول فيذلك كما ، و باختالف متغير الجامعةالناشئة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات  اإلنتاج العلمي لدى تواجه

 (الجامعة)الدراسة باختالف  نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات استجابات أفراد: (11جدول )

 المجموعات المحور
 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

 التحديات المرتبطة/ 1
 بعضو هيئة التدريس

 0.053 2 0.107 بين المجموعات
0.291 0.748 

 0.183 299 54.825 داخل المجموعات
  301 54.932 المجموع

التحديات المرتبطة / 2
 بالجامعة

 0.153 2 0.305 بين المجموعات
0.811 0.445 

 0.188 299 56.298 خل المجموعاتدا
  301 56.603 المجموع

 التحديات المرتبطة/ 3
 بنشر االنتاج العلمي

 0.397 2 0.794 بين المجموعات
1.223 0.296 

 0.324 299 96.996 داخل المجموعات
  301 97.789 المجموع

التحديات المرتبطة / 4
 بالمجتمع

 0.079 2 0.158 بين المجموعات
0.318 0.728 

 0.249 299 74.304 داخل المجموعات
  301 74.462 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.043 2 0.086 بين المجموعات

0.345 0.709 
 0.125 299 37.263 داخل المجموعات

  301 37.349 المجموع
محـور (، ول0.748)بلغـت التـدريس  لتحـديات المرتبطـة بعضـو هيئـةمحـور اقيمة مسـتوى الدّللـة لأن ( 11) يتضح من الجدول

لتحـــديات المرتبطـــة محـــور ا(، ول0.296التحـــديات المرتبطـــة بنشـــر اإلنتـــاج العلمـــي )لمحـــور (، و 0.445لتحـــديات المرتبطـــة بالجامعـــة )ا
 فإنــه ّل ، وبالتــاليغيــر دالــة إحصــائياً أنهــا أي  ؛(0.05جميعهــا أكبــر مــن )هــذه القــيم (، و 0.709(، وللدرجــة الكليــة )0.728بــالمجتمع )

. وقد يعزى ذلك إلى تشابه ظروف هـذه توجد فروق ذات دّللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة باختالف متغير الجامعة
 الجامعات من ناحية حداثة النشأة وما تعانيه في بنيتها المادية والبشرية، وأنها ما تزال في طور البناء واستكمال تجهيزاتها. 

 روق باختالف متغير النوعالف ثانيا/
فــروق بــين وجهــات نظــر أفــراد ال لتحديــد(، independent sample t-testتــم اســتخدام اختبــار )ت( لعينتــين مســتقلتين )

 فـيذلـك كمـا النـوع، و بـاختالف متغيـر الناشـئة أعضـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات  اإلنتـاج العلمـي لـدى الدراسة نحو التحديات التي تواجه
 تالي:ال الجدول
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 (النوع)نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة باختالف متغير : (12جدول )

 العدد النوع المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

مستوى 
 الداللة

التحديات المرتبطة بعضو / 1
 هيئة التدريس

 0.46 3.43 189 ذكر
-1.398 0.163 

 0.37 3.50 113 أنثى

 التحديات المرتبطة بالجامعة/ 2
 0.47 4.24 189 ذكر

0.399 0.690 
 0.36 4.22 113 أنثى

التحديات المرتبطة بنشر / 3
 االنتاج العلمي

 0.60 3.73 189 ذكر
-0.445 0.657 

 0.51 3.76 113 أنثى

 التحديات المرتبطة بالمجتمع/ 4
 0.50 4.10 189 ذكر

1.171 0.243 
 0.49 4.03 113 نثىأ

 الدرجة الكلية
 0.38 3.87 189 ذكر

-0.058 0.954 
 0.30 3.88 113 أنثى

محـور (، ول0.163) بلغـت التـدريس لتحـديات المرتبطـة بعضـو هيئـةمحـور اقيمة مسـتوى الدّللـة ل أن (12يتضح من الجدول )
لتحـــديات المرتبطـــة محـــور ا(، ول0.657بنشـــر اإلنتـــاج العلمـــي )التحـــديات المرتبطـــة لمحـــور (، و 0.690لتحـــديات المرتبطـــة بالجامعـــة )ا

ّل ، وبالتــالي فإنــه غيــر دالــة إحصــائياً أنهــا ( أي 0.05جميعهــا أكبــر مــن )هــذه القــيم (، و 0.954(، وللدرجــة الكليــة )0.243بــالمجتمع )
وقـد يعـزى ذلــك إلـى أن جميـع أعضــاء  ،ختالف متغيــر النـوعبـاتوجـد فـروق ذات دّللـة إحصــائية بـين متوسـطات اسـتجابات أفــراد الدراسـة 

ناثا يواجهون هذه التحديات بنفس الدرجة.  هيئة التدريس ذكورا وا 
( التـي أشـارت إلـى وجـود فـروق ذات دّللـة إحصـائية فـي مسـتوى المشـكالت 2011وتختلف هذه النتيجـة مـع دراسـة )الحراحشـة، 

ر أســاتذة الجامعــات األردنيـة تبعــا لمتغيــر النـوع اّلجتمــاعي، وذلــك التـي تواجــه األسـتاذ الجــامعي فــي مجـال البحــث العلمــي مـن وجهــة نظـ
 لصالح األساتذة الذكور. 

 التخصصالفروق باختالف متغير  ثالثا/
اإلنتــاج  فــروق بــين وجهــات نظــر أفــراد الدراســة نحــو التحــديات التــي تواجــهال لتحديــدتــم اســتخدام اختبــار )ت( لعينتــين مســتقلتين 

 التالي: الجدول فيذلك كما التخصص، و باختالف متغير الناشئة لتدريس بالجامعات أعضاء هيئة ا العلمي لدى
 )التخصص(نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة باختالف متغير : (13جدول )

 العدد التخصص المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة ت المعياري

 تبطةالتحديات المر 
 بعضو هيئة التدريس

 0.52 3.42 95 علمي
-0.846 0.399 

 0.38 3.47 207 إنساني
 التحديات المرتبطة

 بالجامعة
 0.35 4.25 95 علمي

0.682 0.496 
 0.47 4.22 207 إنساني

 التحديات المرتبطة
 بنشر االنتاج العلمي

 0.48 3.66 95 علمي
-1.710 0.088 

 0.60 3.78 207 إنساني
 التحديات المرتبطة

 بالمجتمع
 0.39 4.08 95 علمي

0.115 0.909 
 0.54 4.07 207 إنساني

 الدرجة الكلية
 0.30 3.85 95 علمي

-0.818 0.414 
 0.38 3.89 207 إنساني
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محــور (، ول0.399) بلغــت التــدريس لتحــديات المرتبطــة بعضــو هيئــةمحــور اقيمــة مســتوى الدّللــة ل أن (13يتضــح مــن الجــدول )
لتحـــديات المرتبطـــة محـــور ا(، ول0.088التحـــديات المرتبطـــة بنشـــر اإلنتـــاج العلمـــي )لمحـــور (، و 0.496لتحـــديات المرتبطـــة بالجامعـــة )ا

ّل توجـد فـروق ، وبالتـالي فإنـه غيـر دالـة إحصـائياً أنهـا ( أي 0.05جميعهـا أكبـر مـن )و (، 0.414(، وللدرجة الكليـة )0.909بالمجتمع )
التخصص. وقد يعـزى ذلـك إلـى أن النسـبة األكبـر مـن أفـراد ختالف متغير بابين متوسطات استجابات أفراد الدراسة  ذات دّللة إحصائية

الدراســة يحملــون نفــس التخصــص وهــو التخصــص اإلنســاني ممــا يجعلهــم متجانســين، وبالتــالي يوجــد اتفــاق كبيــر فــي آرائهــم حــول هــذه 
 التحديات.

( التـي توصـلت إلـى وجـود فـروق ذات دّللـة إحصـائية فـي مسـتوى مشـكالت 2011شـة، وتختلف هـذه النتيجـة مـع دراسـة )الحراح
البحـــث العلمـــي مـــن وجهـــة نظـــر أســـاتذة الجامعـــات وذلـــك لصـــالح األســـاتذة مـــن ذوي التخصصـــات اإلنســـانية، كمـــا تختلـــف مـــع دراســـة 

عضـاء هيئـة التـدريس حـول المشـكالت ( التي أكدت على وجود فروق ذات دّللة إحصـائية مـن وجهـة نظـر أ2013)السالمات والزبون، 
 التي تعترض البحث العلمي وذلك لصالح الكليات العلمية.

 ما التصور المقترح للتغلب على التحديات التي تواجه اإلنتاج العلمي في الجامعات الناشئة؟ :السؤال الثالث
عملـه كعضـو هيئـة تـدريس، باإلضـافة إلــى لإلجابـة عـن هـذا السـؤال قـام الباحـث ببنــاء هـذا التصـور المقتـرح مـن خـالل خبرتــه و 

احتكاكــه واتصــاله بأعضــاء هيئــة التــدريس اآلخــرين ســواء فــي جامعــة شــقراء أو فــي بعــض الجامعــات الناشــئة األخــرى، والتعــرف علــى مــا 
لمـي ومشـكالته، يواجهونه في هذا الشأن من تحديات، وكذلك اّلطالع على األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت موضـوع اإلنتـاج الع

 باإلضافة إلى ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج ميدانية.
 أوال/ أسس ومرتكزات التصور المقترح:

 يرتكز التصور المقترح على عدد من األسس، وهي كما يلي: 
قيــادة مجتمعــات المعرفــة هــذا العصــر تحــتم علــى الجامعــات القيــام بــدورها الحيــوي فــي بنــاء و التغيــرات والتحــوّلت المتســارعة فــي  أن -

 لتحقيق التنمية المستدامة.
أن البحث العلمي هو أحد الوظائف الرئيسة للجامعات، وهو أحد أوجه اإلنتاج العلمي، ومن خالل اإلنتاج العلمي يبرز دور الجامعـة  -

 بشكل كبير في النهوض بالمجتمع ومؤسساته وتطويرها.
بالجامعات أحد معايير تمّيز هذه الجامعات وارتفـاع تصـنيفها علـى المسـتوى العـالمي؛ ممـا ُيعّد اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس  -

 يتطلب اّلهتمام به كما ونوعا.
أن الجامعات الناشئة معنية بشكل أكبر بتهيئة الظروف المادية والبشرية لمواجهة التحديات التـي تعتـرض اإلنتـاج العلمـي لـديها؛ نظـرا  -

 يثة وفي طور النشأة، وبحاجة إلى تأسيس وتجهيز بنيتها على الوجه المطلوب.لكونها ّل تزال جامعات حد
 ثانيا/ مبررات التصور المقترح:

بـراز اإلنتـاج العلمـي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات الناشـئة، ودعمـه  ينطلق هذا التصـور مـن الحاجـة الملحـة لتفعيـل وا 
إلـى وجـود جملـة مـن التحـديات التـي  -كما بينت الدراسة الحاليـة  -الواقع الحالي لتخطي التحديات التي يمكن أن تعترضه؛ حيث يشير 

 تواجه اإلنتاج العلمي في الجامعات الناشئة، والتي تتمثل فيما يلي:
 / تحديات مرتبطة بعضو هيئة التدريس، ومن أهمها: 1
 عدم وضوح آفاق اّلستثمار المادي لإلنتاج العلمي لدى عضو هيئة التدريس -
 اجة إلى التمكن من استخدام اللغة اإلنجليزيةالح -
 غياب ثقافة النشر اإللكتروني -
 قلة التواصل العلمي مع المراكز البحثية على المستوى المحلي أو العالمي -
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 / تحديات مرتبطة بالجامعة، ومن أهمها:2
 علميةقلة الفرص التي تتيحها الجامعة لمشاركة عضو هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات ال -
 ضعف التجهيزات واإلمكانات الالزمة لتنفيذ المشاريع البحثية بالجامعة -
 ضعف التمويل المالي المخصص لدعم اإلنتاج العلمي -
 إشغال عضو هيئة التدريس بكثرة األعباء التدريسية على حساب اإلنتاج العلمي  -
 / تحديات مرتبطة بنشر اإلنتاج العلمي، ومن أهمها:3
 شر في المجالت العلمية المرموقةصعوبة إجراءات الن -
 اّلفتقاد إلى معايير موحدة للنشر العلمي لدى منافذ النشر -
 ارتفاع التكاليف المادية لنشر اإلنتاج العلمي -
 تأخر نشر األبحاث العلمية في الدوريات العلمية المحكمة -
 / تحديات مرتبطة بالمجتمع، ومن أهمها:4
 الكتب األكاديمية العلميةقلة إقبال أفراد المجتمع على اقتناء  -
 ضعف التواصل بين مؤسسات المجتمع والجامعة لالستفادة من إنتاجها العلمي -
 ضعف اهتمام سوق العمل بالمشاريع البحثية والتطويرية -
 اّلفتقار إلى آليات واضحة تحدد احتياجات المجتمع وأولوياته من اإلنتاج العلمي -

 ثالثا/ أهداف التصور المقترح:
 ن المبررات التي تم ذكرها فإن التصور المقترح يهدف إلى ما يلي:انطالقا م

 الرفع من مستوى اإلنتاج العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الناشئة من الناحيتين الكمية والنوعية. -
 ا.الحّد من التحديات التي تواجه اإلنتاج العلمي في الجامعات الناشئة، والتقليل من معوقاته وتأثيره -
 توفير المناخ األكاديمي اإليجابي داخل الجامعة بحيث يسهم في دعم اإلنتاج العلمي وتطويره. -
 تحفيز أعضاء هيئة التدريس وتشجيعهم على المساهمة في دفع عجلة اإلنتاج العلمي وتجويده. -

 رابعا/ إجراءات تنفيذ التصور المقترح:
جامعـات الناشــئة بالعمــل علـى إنشــاء وحــدة فــي الجامعـة تتبــع لعمــادة البحــث سـعيا لتنفيــذ التصــور المقتـرح فإنــه يمكــن أن تقــوم ال

 العلمي وترتبط بها، وذلك تحت مسمى )وحدة خدمات اإلنتاج العلمي(، ويكون من أهداف هذه الوحدة ما يلي:
 أ/ إنشاء قاعدة بيانات لجميع ما يتعلق باإلنتاج العلمي، وتصنيفها وترتيبها. 

 والمؤسسات المجتمعية وتعريفها باإلنتاج العلمي للجامعة ومدى أهميته في تنمية المجتمع. ب/ التنسيق مع الجهات
 ج/ إعداد المعايير المالئمة لقياس مدى رضا هذه الجهات عن اإلنتاج العلمي، ومدى استفادتها منه.

 ي، وذلك على  النحو التالي:د/ تهيئة اإلمكانات البشرية والتنظيمية والمادية داخل الجامعة لتفعيل اإلنتاج العلم 
 / اإلمكانات البشرية:1
 الحصول على دعم وتأييد القيادات العليا في الجامعات الناشئة لرسم استراتيجية واضحة لتفعيل اإلنتاج العلمي وتطويره. -
 إشراك أعضاء هيئة التدريس في وضع خطة وأولويات البحث العلمي للجامعة. -
ء هيئـة التــدريس فـي مجـاّلت البحــث العلمـي، وطـرق النشــر، واللغـة اإلنجليزيـة، وحــثهم علـى اّللتحــاق إتاحـة البـرامج التدريبيــة ألعضـا -

 بها.
 تعريف أعضاء هيئة التدريس بالمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة، وتشجيعهم على حضورها والمشاركة فيها. -
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 بة.دعم مراكز البحث العلمي بالكوادر الفنية واإلدارية المؤهلة والمدر  -
 تنظيم لقاءات دورية بين منسوبي الجامعة ومنسوبي مؤسسات المجتمع األخرى لتنسيق الجهود المتعلقة بأنشطة اإلنتاج العلمي. -
 / اإلمكانات التنظيمية:2
ء هيئـة إعداد ّلئحة تنظيمية تتضمن خطة وأولويات الجامعة في مجال اإلنتاج العلمي، وآلية تقديم الحـوافز الماديـة والمعنويـة ألعضـا -

 التدريس ذوي اإلنتاج العلمي المتميز.
 توجيه اإلنتاج العلمي للجامعات الناشئة وربطه بقضايا وخطط التنمية للبالد. -
 إعداد إطار تنظيمي للتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي من أجل تحديد احتياجات وأولويات المجتمع من اإلنتاج العلمي. -
معات المتميزة لتكوين فرق بحثية علمية مشتركة في شتى المجـاّلت، والتـي تهـدف إلـى نقـل وتبـادل عقد اّلتفاقيات والشراكات مع الجا -

ثراء اإلنتاج العلمي وتجويده.  الخبرات، وا 
 / اإلمكانات المادية:3
عـة، مـن العمل على زيادة المخصصات المالية لدعم اإلنتاج العلمي، مع التركيز على تـوفير مصـادر تمويـل إضـافية مـن خـارج الجام -

 خالل الهبات والتبرعات لرجال األعمال وكراسي البحث العلمية والشركات الراعية وغيرها.
اّلهتمــام بإنشــاء وتفعيــل مراكــز البحــث العلمــي والكراســي البحثيــة ومراكــز التميــز واإلبــداع وغيرهــا مــن المراكــز، والحــرص علــى دعمهــا  -

 بالتجهيزات والتقنيات الالزمة. 
عيـــة بمـــا تحتاجـــه مـــن كتـــب حديثـــة ومراجـــع متخصصـــة، وتهيئـــة الســـبل لالطـــالع واّلســـتعارة والـــدخول لقواعـــد دعـــم المكتبـــات الجام -

 المعلومات البحثية اإللكترونية المحلية والعالمية.
تاحته لخدمة جميع أعضاء هيئة التـدريس  - إنشاء مركز متخصص بالجامعة لإلنتاج العلمي وما يتصل به من نشر وتأليف وترجمة، وا 

 افة التخصصات.في ك
إنشاء قاعدة بيانات بالمراكز البحثية المختلفة وأوعيـة النشـر المتميـزة ودور النشـر المتخصصـة، والتنسـيق معهـا مـن أجـل تسـهيل نشـر  -

 اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس.
 خامسا/ الصعوبات التي قد تواجه التصور المقترح وكيفية التغلب عليها:

 عض الصعوبات التي تحّد من فعاليته، ومن ذلك ما يلي:قد يواجه هذا التصور ب
 عدم قناعة بعض المؤسسات أو الجهات بجدوى اإلنتاج العلمي وأثره على التنمية المحلية. -
 طول وتعقيد بعض اإلجراءات والممارسات الالزمة لتفعيل وتطوير اإلنتاج العلمي. -
 نتاج العلمي.نقص الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الدعم الالزم لإل -
 قلة المخصصات المالية المتاحة لدعم اإلنتاج العلمي. -

 ويمكن التغلب على هذه الصعوبات من خالل ما يلي:
تنظـيم زيـارات ولقـاءات بـين مسـؤولي الجامعـة ومؤسسـات المجتمـع المحلـي مـن أجـل تعزيـز الشـراكة المجتمعيـة، ودعـم الجهـود الراميــة  -

 ميته.للتعريف بقيمة اإلنتاج العلمي وأه
 إصدار عدد من التشريعات والتنظيمات التي تعمل على تسهيل اإلجراءات وتبسيطها من أجل تفعيل اإلنتاج العلمي وتطويره. -
 تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها، واّلهتمام باختيارها بعناية؛ بحيث تستطيع تقديم الدعم الكافي لوحدة خدمات اإلنتاج العلمي. -
 ة لإلنتاج العلمي، مع فتح المجال أمام مؤسسات المجتمع لتقديم دعمها المادي والمعنوي.زيادة المخصصات المالي -
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 التوصيات:
 أن تقوم الجامعات الناشئة بتبني هذا التصور المقترح من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها في اإلنتاج العلمي. -
 عات الناشئة، وتحديد أولوياته.ضرورة وضع خطة استراتيجية لتطوير اإلنتاج العلمي في الجام -
 اّلهتمام بتحديث اللوائح واألنظمة الجامعية؛ وذلك من أجل تذليل العقبات وتسهيل اإلجراءات المتعلقة باإلنتاج العلمي والنشر. -
لتدريبيـة ضرورة العمل على تطـوير قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس ومهـاراتهم فـي مجـال اإلنتـاج العلمـي مـن خـالل التحـاقهم بالـدورات ا -

 ومشاركتهم في المؤتمرات العلمية، وتقديم الحوافز للمتميزين منهم.
 المراجع

أثــر المتغيــرات الشخصــية والبيئيــة علــى اإلســهام الفكــري ألعضــاء هيئــة التــدريس . (2013أحمــد، أحمــد عثمــان إبــراهيم وآخــرون ) -
، (4)نولوجيــا )أمارابــاك(، الوّليــات المتحــدة األمريكيــة، مــج مجلــة األكاديميــة األمريكيــة العربيــة للعلــوم والتك .الطــائف جامعــة بفــروع

   125-142 ،(9)ع
 .المجموعة العربية للتدريب والنشر :القاهرة ،البحث العلمي بين الواقع والمأمول .(2016إسماعيل، محمد صادق ) -
 .يكانالعب مكتبة الرياض: ترجمة: شكري مجاهد. ،إعادة تشكيل الجامعة. (2009بارنيت، رونالد ) -
ومعوقاتـه ألعضـاء هيئـة التـدريس السـعوديين  العلمـي واقـع اّلنتـاج .(2002والبلوي، إبراهيم بن يوسف ) ؛اهلل البنيان، احمد بن عبد -

 662-717 ،(36)، الرياض، عمجلة جامعة اّلمام محمد بن سعود اإلسالمية .بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
مكتبـة  :ترجمـة: أيمـن األرمنـازي. الريـاض، تعيين أعضاء هيئـة التـدريس المواصـفات والتطبيقـاتسياسات  .ه(1427تراور، كاثي ) -

  .العبيكان
الصــندوق العربــي لإلنمــاء ، ، برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائينحــو إقامــة مجتمــع المعرفــة (.2003) تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة -

 .: المطبعة الوطنيةانل العربية، عمّ اّلقتصادي واّلجتماعي، المكتب اإلقليمي للدو 
ــيم والبحــث العلمــي وســوق العمــل والتنميــة فــي الــدول (. 2013) التقريــر العربــي الســادس للتنميــة الثقافيــة - التكامــل المفقــود بــين التعل

 .، مؤسسة الفكر العربي، بيروتالعربية
متحــدة اإلنمــائي، مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ، برنــامج األمــم الالشــباب وتــوطين المعرفــة(. 2014تقريــر المعرفــة العربــي ) -

 المكتب اإلقليمي للدول العربية، دبي: دار الغرير. 
العزيـز وتحديـد معوقاتـه مـن وجهـة  تحليل واقع اإلنتاج العلمي في كلية التربية بجامعة الملك عبد .(2011الرحمن ) التل، وائل عبد -

(، 3)ملحــق  ،(38)مــج  ،ردناألالجامعــة األردنيــة، عمـان،  ،ات العلــوم التربويـةدراســمجلـة  .نظـر أعضــاء هيئــة التـدريس فــي الكليــة
900-883 

مــؤتمر )الرؤيــا المســتقبلية . المشــكالت التــي تواجــه األســتاذ الجــامعي فــي مجــال البحــث العلمــي .(2011) الحراحشــة، محمــد عبــود -
 204-165 مارس،30-28، إربد، األردن، داريةالمنظمة العربية للتنمية اإلللنهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي(، 

رســالة  .الرضــا الــوظيفي وعالقتــه باإلنتاجيــة العلميــة لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بجامعــة الملــك ســعود. (1994الحربــي، حمــود ) -
 .، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياضماجستير غير منشورة

الملتقـى العلمـي المشـترك األول مـع  .بـين األهميـة العلميـة والصـعوبات الواقعيـةالنشـر  .(2015حفيظي، نور الدين؛ وتبينـة، راويـة ) -
 167-153ديسمبر،  29، الجزائر، مركز جيل البحث العلميالمكتبة الوطنية الجزائرية: )تمتين أدبيات البحث العلمي(، 

وء مقومــات الرضــا الــوظيفي: دراســة اإلنتاجيــة العلميــة ألعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات فــي ضــ .(2009حوالــة، ســهير محمــد ) -
   148-266 )أ(، (3)، ع(19)، جامعة اإلسكندرية، مصر، مجمجلة كلية التربية .ميدانية على جامعة طيبة
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(. صــيغة مقترحــة لتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة للجامعــات الســعودية فــي ضــوء فلســفة الجامعــة 2014الخليفــة، عبــد العزيــز بــن علــي ) -
، الجمعيــة الســعودية للعلــوم التربويــة مجلــة رســالة التربيــة وعلــم الــنفسم محمــد بــن ســعود اإلســالمية أنموذجــا. المنتجــة: جامعــة اإلمــا

 .123-97(، أيلول، 46والنفسية، جامعة الملك سعود، الرياض، ع)
، مركز ة التنويرمجل. تحديات اإلنتاج واّلستهالك العلمي في الدول العربية: مؤشرات من السودان .(2011الخليفة، عمر هارون ) -

  84-49، 11التنوير المعرفي، السودان، ع
مركـز البحـث المؤتمر الدولي العلمي حول إدارة التغييـر فـي عـالم متغيـر،  .واقع البحث العلمي العربي .(2014ذنون، فواز موفق ) -

 17-1أكتوبر،  30-27عمان، األردن،  وتطوير الموارد البشرية )رماح(،
، رسـالة الخلـيج العربـي. التحوّلت األكاديميـة المطلوبـة فـي التعلـيم الجـامعي بالمملكـة العربيـة السـعودية. (2013السكران، عبد اهلل ) -

 219-185 (، 128مكتب التربية العربي لدول الخليج، ع)
(. مشكالت البحث العلمي من وجهة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس فـي جامعـة 2012السالمات، محمد خير؛ والزبون، حابس سعد ) -

 132-94(، 26، أسوان، مصر، ع)مجلة كلية التربيةالطائف. 
ألعضاء هيئة التدريس السـعوديات بجامعـة أم القـرى: كليـة اآلداب والعلـوم  واقع النتاج العلمي .(2011سمبس، أميرة زبير رفاعي ) -

   441-504 ،(2)، ج(30ع)، جامعة األزهر، القاهرة، مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة .اإلدارية
(. واقــع اإلنتــاج العلمــي ألعضــاء هيئــة التــدريس ومعوقاتــه فــي كليــات العلــوم اإلنســانية فــي جامعــة 2006الشــايع، فهــد بــن ســليمان ) -

 ، كلية التربية، جامعة الملك سعود: مطابع الجامعة.مركز بحوث كلية التربيةالملك سعود. 
. حليلية لواقع البحث العلمي في الوطن العربي وتوجهـات التطـوير فيـهدراسة ت .(2012عبد، إيمان رسمي؛ وأبو عواد، فلاير محمد ) -

 215-193، (60)، عمان، األردن، عمجلة اتحاد الجامعات العربية
  .مؤسسة الوراق :عّمان .مستقبل التعليم العالي في الوطن العربي في ظل التحديات العالمية .(2011عبد الحي، رمزي أحمد ) -
المــؤتمر . ألعضــاء هيئـة التــدريس بجامعـة أســيوط العوامـل المــؤثرة فـي إنتاجيــة البحــث العلمـي(. 2010) المطلــب، إيمـان علــي عبـد -

 150-115، يونيو، مصر ،جامعة أسيوط ،كلية التجارة ،العلمي الثاني لشباب الباحثين
المـؤتمر العربـي  .ات األردنيـةاّلغتراب الوظيفي وأثره في اإلنتاج العلمي: دراسة حالـة فـي الجامعـ .(2010العزاوي، سامي فياض ) -

-376فبراير،  23-21، مسقط، عمان، المنظمة العربية للتنمية اإلداريةالثاني: )تنمية الموارد البشرية وتعزيز اّلقتصاد الوطني(، 
432 

 .مكتبة األنجلو المصرية :القاهرة .التعليم الجامعي وقضايا التنمية. (2011عزب، محمد علي ) -
، مجلــة القــراءة والمعرفــة(. دور التعلــيم الثــانوي فــي اإلعــداد لمجتمــع المعرفــة: دراســة تحليليــة كميــة. 2013عمــري، عاشــور أحمــد ) -

 .  209-243(، 145القاهرة، مصر، ع)
 :الريـاض .تطـور نظـام التعلـيم فـي المملكـة العربيـة السـعودية .(2010الغامدي، حمدان بن أحمد؛ وعبـد الجـواد، نـور الـدين محمـد ) -

 .3، طمكتبة الرشد
 .جامعة الملك سعود: الرياض. التعليم العالي وبناء مجتمع المعرفة. (2012)بن عبد اهلل الفنتوخ، عبد القادر  -
ـــات للمواجهـــة .(2008قمـــر، عصـــام توفيـــق؛ وآخـــرون ) - ـــوطن العربـــي إشـــكاليات وآلي المكتـــب  :اإلســـكندرية .البحـــث العلمـــي فـــي ال

 .الجامعي الحديث
المـــؤتمر العربـــي األول: )الرؤيـــا  .تحـــديات تفعيـــل البحـــث العلمـــي بمؤسســـات التعلـــيم العـــالي .(2011كعكــي، ســـهام محمـــد صـــالح ) -

 120-99مارس، 30-28، إربد، األردن، المنظمة العربية للتنمية اإلداريةالمستقبلية للنهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي(، 
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-11. جامعة الملـك سـعود، الريـاض، الفتـرة مـن لثاني للنشر العلميالمؤتمر السعودي الدولي ا(. 2015المكتبة السعودية الرقمية ) -
 ه على الرابط:25/10/1437أكتوبر. تم استرجاعه في  13

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/post.aspx?p=8989 
، مجلـة كليـة التربيــة .اإلنتـاج البحثـي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس بجامعـة األميـرة نـورة. (2012المنيـع، الجـوهرة بنـت عبـد الـرحمن ) -

 394-364، (4)، ج(36)، عالقاهرةعين شمس، جامعة 
 الرياض. .2014-2010خطة التنمية التاسعة . وزارة اّلقتصاد والتخطيط -
 على الرابط:ه 2/12/1437تم استرجاعه في ، (ه1435/1436)إحصاءات التعليم الجامعي وزارة التعليم.  -

http://www.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-Information-
affairs/HESC/Ehsaat/Pages/default.aspx 

الريــاض: مجلــس التعلــيم العــالي، األمانــة العامــة،  .نظــام مجلــس التعلــيم العــالي والجامعــات ولوائحــه .(2015وزارة التعلــيم العــالي )  -
 .4طمطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

واقــــــع اإلنفــــــاق علــــــى البحــــــث العلمــــــي والتطــــــوير فــــــي المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية للعــــــام المــــــالي  .(2014تعلــــــيم العــــــالي )وزارة ال -
 4اإلدارة العامة للتخطيط، الرياض. ط ،. وكالة الوزارة للتخطيط والمعلوماته1434/1435

: مطابع عليا لسياسة التعليم، األمانة العامة، الرياضاللجنة ال. سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية .(1995وزارة المعارف ) -
 4، طالوزارة
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