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Factors affecting the scientific productivity of faculty members 
and their obstacles 
An analytical study 

The current research aimed to find out how to improve the 
scientific productivity of faculty members, and the nature of this 
research necessitated - in order to achieve its objectives, and in line 
with its nature - to target the descriptive analytical approach. The 
research included the general framework of the study represented in 
four axes: The first axis: productivity The scientific conceptual 
framework, the factors affecting it, the foundations for its 
improvement, the second axis: the factors affecting scientific 
productivity: personal factors, factors related to the university 
environment, societal factors, obstacles to the scientific productivity 
of faculty members, a proposed vision to overcome the obstacles to 
scientific productivity, philosophy and objectives of the perception 
The proposal, its premises, obstacles to the implementation of the 
proposed vision. The research concluded several results, most 
notably: the presence of some factors that reduce the scientific 
productivity of faculty members, including: lack of capabilities of 
research laboratories, lack of specialized scientific journals in 
scientific conferences, difficulty of communication with 
international scientific bodies The difficulty of publishing scientific 
results, the results indicate the impact of the financial return on the 
scientific productivity of the members of the board of directors 
Drees, the results of the study indicate the large number of teaching 
burdens on the faculty members, the high financial costs borne by 
the faculty members at Zagazig University, and that some faculty 
members suffer from the lack of research skills in international 
journals in the English language, the lack of some faculty members 
at Zagazig University Employing English language skills in 
publishing in regional, international and local journals 

Keywords: productivity - scientific productivity, obstacles. 
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تاجیة العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس بالجامعات المصریة باستخدام مدخل تحسین اإلن: أمیمة حلمي عبد الحمید مصطفي) 1
 .٣٧٣إدارة المعرفة، مرجع سابق، ص 



 
 
 

 

 


















 















 

                                                             

 العالي التعلیم مؤسسات في التدریس ھیئة ألعضاء العلمیة اإلنتاجیة: عبد المحسن عایض القحطاني، شایع سعود الشایع) 1
ة ھ بدافعی راءة وعالقت ة الق ة باللغ ة ة دراس:اإلنجلیزی ى میدانی ة عل ة كلی ة التربی ت،  بجامع ةالكوی ة مجل  للبحوث مؤت

 .١٩٤، ص ٢٠٠٩، العدد الثاني، )٢٤(، األردن، المجلد واالجتماعیة اإلنسانیة العلوم - والدراسات
 التنظیمي السائد للمناخ تصوراتھم ضوء في التدریس ھیئة ألعضاء العلمیة اإلنتاجیة: حسن أبو عاشور مصطفى صالح) 2

 .٤٨، ص ٢٠٠٦األردنیة، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة الیرموك، األردن،  الجامعات يف
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توجیھ اإلنتاجیة العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة األزھر نحو خدمة قضایا األمة، : جمال رجب محمد عبد الحسیب) 1
ة المؤتمر العلمي األول لكلیة التربیة جامعة األزھر باالشتراك مع م ز الدراسات المعرفی ات "رك ھ بحوث الجامع توجی

 . ١٩م، ص ٢٠٠٧ فبرایر، ١٩ -١٨، في الفترة من "اإلسالمیة في خدمة قضایا األمة
 بمستوى اإلبداعیة وعالقتھا للقیادة األردنیة الجامعات فى الصیدلة كلیات عمداء ممارسة درجة: رشید مكاحلة أحمد ھنادة) 2

، متاح علي موقع ٢٠١٤التدریس، رسالة ماجستیر، الجامعة الھاشیمیة، األردن،  ھیئة عضاءأل العلمیة لإلنتاجیة دعمھم
 .٢٧م، ص ٢٠١٧ /٧/ ٢٠ تاریخ اإلطالع Record/com.Mandumah.Search://https/749681الزرقاء 
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1) Peter .F: Knowledge- Worker Productivity, The Biggest Challenge, California Management 
Review, 1999 , Vol.(41), No.(2), pp 94- 97. 

، ٢٠٠٨ المجلد الثاني، الطبعة األولى، عالم الكتب، القاھرة، معجم اللغة العربیة المعاصرة،: أحمد مختار عمر وآخرون) 2
 .٢١٦٤ص 

 المملكة العربیة السعودیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الجزء الثالث، الطبعة :سوعة العربیة العالمیةالمو) 3
 .١٤٤، ص ١٩٩٩الثانیة، 
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مال : بارك نعیمة) 1 صادیات ش ة اقت سیة، مجل زة التناف ق المی ة وتحقی ي تحسین اإلنتاجی ا ف شریة وأھمیتھ وارد الب ة الم تنمی
    .٢٧٩، ص ٢٠٠٧تاسع، أفریقیا، العدد ال

ي) 2 ة وتحسین : عبد هللا مبارك الغیث ادة اإلنتاجی ة وزی اھیم خفض التكلف ق مف ات تطبی شاملة ومعوق مدخل إدارة الجودة ال
دد األول، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفسالجودة في مؤسسات التعلیم،  ، ٢٠١١، المجلد التاسع، الع

 .١٣ص 
ز، : صل محجوب، صالح غازيبسمان فی) 3 ة والحف ین اإلنتاجی ة ب ة التبادلی إلدارة،العالق ة ل ة العربی د المجل ، )١٤( المجل

 .٧٩، ص ١٩٩٠العدد الثالث، األردن، المنظمة العربیة للعمل، 
د) 4 ي محم د المعط سین عب د ح دریس: أحم ات الت ضاء ھیئ ة ألع ة البحثی ة العلمی ویر اإلنتاجی ة لتط تراتیجیة مقترح  إس

 .٢٤دراسة تحلیلیة، مرجع سابق، ص  :بالجامعات المصریة في ضوء المعاییر العالمیة لتصنیف الجامعات
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اإلنتاجیة تحقیقنسبةمنالمخرجاتمنقیمةمحددةمن

مستوىتحقیقعلىالمختلفة اإلنتاج عناصرقدرةیوضحمؤشروھيالمدخالت

 .اإلنتاجيللغرضاستثمارھاتمالتيبالمدخالتًاقیاساتالمخرجنممعین 
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د) 1 ي محم د المعط سین عب د ح دریس : أحم ات الت ضاء ھیئ ة ألع ة البحثی ة العلمی ویر اإلنتاجی ة لتط تراتیجیة مقترح إس
 .٢٤راسة تحلیلیة، مرجع سابق، ص د :بالجامعات المصریة في ضوء المعاییر العالمیة لتصنیف الجامعات

 التعلیم مؤسسات في التدریس ھیئة لعضوات العلمیة اإلنتاجیة: منور عدنان محمد نجم، علیان الحولي، عبدهللا المجیدل) 2
 .٦٦ -١١مرجع سابق، ص ص  قطاع غزة، في العالي

3) www.mne.gov.ps/MneModules/studies/Productivity.pdf /٢٠١٧م تاریخ اإلطالع ٢٩/ ١٢  
4) Massw.Elwillger A.K: Improving Producticity, Change, Washington, 1995, p.27. 
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ي العالي التعلیم مؤسسات في لتدریسا ھیئة لعضوات العلمیة اإلنتاجیة: منور عدنان محمد نجم، آخرون) 1 زة،  ف اع غ قط
 .١٩ -١٨مرجع سابق، ص ص 

ن البحوث : عبد الواحد حمید الكبیسي، عادل صالح الراوي) 2 ار م ة األنب اإلنتاج العلمي ألعضاء ھیئة التدریس في جامع
سانیة،  صات اإلن ھ للتخص وطن العرالعلمیة ومعوقات ي ال ؤتمر استراتیجیة البحث العلمي ف يم ة ب داد، كلی ة بغ ، جامع

 .١٠، العراق، ص ٢٠١٠/ ٢/ ١٨ – ١٦التربیة للبنات للفترة من 
تحسین اإلنتاجیة العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس بالجامعات المصریة باستخدام مدخل : أمیمة حلمي عبد الحمید مصطفي) 3

 .٣٧٣إدارة المعرفة، مرجع سابق، ص 
التدریس، مرجع  ھیئة العلمیة ألعضاء اإلنتاجیة دعم في الجامعات المصریة دور لتفعی استراتیجیات: جمعھ سعید تھامي) 4

 .٦٩سابق، ص 



 
 
 

 















 

          

            

         

          
       





 

 





                                                             

د) 1 ي محم د المعط سین عب د ح دریس : أحم ات الت ضاء ھیئ ة ألع ة البحثی ة العلمی ویر اإلنتاجی ة لتط تراتیجیة مقترح إس
 .٢٥لیلیة، مرجع سابق، ص دراسة تح :بالجامعات المصریة في ضوء المعاییر العالمیة لتصنیف الجامعات

2) Keim,M.C: College Student Affairs Preparation Program Faculty: Who Publishes And 
What Do They Publish? College Student Journal,Vol.42 Issue,2. 2008,pp 469-478. 

ي كلی: عمیر بن سفر عمیر الغامدي) 3 دریس ف ة الت ضو ھیئ ي ضوء التنمیة المھنیة لع سعودیة ف ات ال ة بالجامع ات التربی
 تصور مقترح، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، -)NCATE(معاییر المجلس الوطني األمریكي العتماد تعلیم المعلمین 
 .١٤ -١٣، ص ص ٢٠١٢كلیة التربیة، جامعة أم القري، المملكة العربیة السعودیة، 



 
 

 

  









 

 













 

 
           

            
          
           

                                                             

جات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة جامعة أم القرى في ظل االحتیا: محمد بن مسفر بن عبدهللا آل فرحان) 1
ة  ة العربی ري، المملك ة أم الق ة، جامع ة التربی شورة، كلی ر من وراه، غی الة دكت رھم، رس ة نظ أدوارھم المھنیة من وجھ

 .٢٢ -٢٠ھـ، ص ص ١٤٣٣السعودیة، 
ر) 2 دین زاھ یاء ال ادیمي: ض اج األك ي اإلنت رأة ف ار: الم ل، إط ؤتمر  للتأم اق "م كالیات وآف ة اإلش رأة العربی ة الم تنمی

 فبرایر، مركز دراسات الجنوب، جامعة جنوب الوادي والمركز العربي للتعلیم والتنمیة، ٧-٥ في الفترة من "المستقبل
 .٧٢٥ -٧١٣، ص ص ٢٠٠١
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ابق، ص زة التنافسیةتنمیة الموارد البشریة وأھمیتھا في تحسین اإلنتاجیة وتحقیق المی: بارك نعیمة) 1 . ٢٧٣، مرجع س
      

بالجامعات المصریة،  التدریس ھیئة ألعضاء العلمیة اإلنتاجیة لرفع كمدخل التعلیمیة المحاسبیة: ماھر أحمد حسن محمد) 2
 .٧٢، ص ٢٠٠٩، العدد األول ینایر، )٢٥( جامعة أسیوط، المجلد مجلة كلیة التربیة،

التدریس، مرجع  ھیئة العلمیة ألعضاء اإلنتاجیة دعم في الجامعات المصریة دور تفعیل استراتیجیات: جمعھ سعید تھامي) 3
 .٦٥سابق، ص 



 
 

 

  





 










 










 

 





 

                                                             

ي) 1 د الح ة: رمزي عب ع دراسات مقارن ة م ة وجھة نظر نقدی الي والتنمی یم الع شر، التعل ة والن دنیا الطباع اء ل ، دار الوف
 .٣٥، ص٢٠٠٦اإلسكندریة، 

ات  التحدیات الجدیدة التي تواجھ التعلیم العالي-ء مجتمعات المعرفة بنا: تقریر صادر عن البنك الدولي) 2 ز معلوم ، مرك
 .٥، ص ٢٠٠٣، )میریك(قراء الشرق األوسط 

توجیھ اإلنتاجیة العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة األزھر نحو خدمة قضایا األمة، : جمال رجب محمد عبد الحسیب) 3
 .٧٥٥ -٧١١مرجع سابق، ص ص 

أداء رؤساء األقسام األكادیمیة لمسؤولیاتھم وعالقتھا باإلنتاجیة العلمیة ألعضاء :  السیسي، محمد عباس عبد الرحیمجمال) 4
 .٢٣٥، ص ٢٠٠٤، )٦٨(، العدد )٢١( مصر، السنة مجلة التربیة المعاصرة،ھیئة التدریس، 



 
 
 

 



 




 



  
         

          
          

         
             

      
             

          
    

        
           

          

                                                             

 عوامل - الطائف بجامعة التدریس ھیئة اءألعض العلمیة اإلنتاجیة: محمد محمود عبده صالح، خلف سلیم سلیم القرشي) 1
ول اإلحجام ة :ومقترحات الحل ة،  دراس ةمیدانی ة الثقاف ة، مجل سنة والتنمی صر، ال دد )١٥( م ، ص ٢٠١٥، )٩٣(، الع

١٢٠. 
2) Orough Farrokhyar MPhi: Impact Of Research Investment On Scientific Productivity of 

Junior Researchers,2002 , 43(3), 1-10, p 9. 
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ة ألعضاء العلمیة اإلنتاجیة: سھیر محمد حوالة) 1 دریس ھیئ ات الت ي بالجامع ات ضوء ف ا مقوم وظیفي الرض ة: ال  دراس
ة ى میدانی ة عل ة جامع ة طیب ة بالمملك سعودیة،  العربی ةال ة مجل ة كلی د باإلسكندریة، التربی صر، المجل دد )١٩( م ، الع
 .١٧٥، ص ٢٠٠٩الثالث، 

ة تحدید طبیعة العالقة بین مستویات الجودة واإلنتاجیة في منظمات الخدمة :  غنیمأحمد محمد السید) 2 ى جامع بالتطبیق عل
 .٤٩٢ -٤٤٩، ص ص ١٩٩٤، العدد األول، )١٨( مصر، المجلد المجلة المصریة للدراسات التجاریة،المنصورة، 

ات : مھني محمد إبراھیم غنایم، ھادیة محمد رشاد أبو كلیلة) 3 دریس بالجامع ة الت ضاء ھیئ ة ألع ة العلمی مشروع اإلنتاجی
 .٢٤، ص ١٩٩٩إدارة البحوث بجامعة المنصورة، : ، المنصورة"رةدراسة حالة لجامعة المنصو"المصریة 
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1) Kezar, A. , and Eckel, P. D. Meeting Today's Governance Challenges: A Synthesis Of The 
Iiterature And Examination Of A Future Agenda for Scholarship". The Journal of Higher 
Education, 2004. 75. (4).p 394. 

صریة، : مھني محمد إبراھیم غنایم، ھادیة محمد رشاد أبو كلیلة) 2 اإلنتاجیة العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس بالجامعات الم
 .٢٤مرجع سابق، ص 
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ة: صلیب روفائیل) 1 ة أو الفاعلی ة واإلنتاجی ة الكلف ي ضوء عالق یم ف ى التعل بعض المشكالت : ترشید األنفاق عل رض ل ع
 .٢٩ -١٧جع سابق، ص ص التطبیقیة، مر

مدخل إدارة الجودة الشاملة ومعوقات تطبیق مفاھیم خفض الكلفة وزیادة اإلنتاجیة تحسین الجودة : الغیثي مبارك هللا عبد) 2
دالنفس وعلم للتربیة العربیة الجامعات اتحاد مجلةفي مؤسسات التعلیم العالي،  دد التاسع، ، المجل ، ٢٠١١األول،  الع

 .٢٥ص 
مدخل إدارة الجودة الشاملة ومعوقات تطبیق مفاھیم خفض الكلفة وزیادة اإلنتاجیة تحسین الجودة : الغیثي مبارك هللا عبد) 3

 .٢٨في مؤسسات التعلیم العالي، مرجع سابق، ص 
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٤. 





                                                             

 التنظیمي السائد للمناخ تصوراتھم ضوء في التدریس ھیئة ألعضاء العلمیة اإلنتاجیة: حسن أبو عاشور مصطفى صالح) 1
 .٦٥ -٦٣األردنیة، مرجع سابق، ص ص  الجامعات في
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، العدد )١(، المجلد مجلة مستقبل التربیة العربیة" األداء البحثي كنموذج"تقویم أداء األستاذ الجامعي : ضیاء الدین زاھر) 1
  .٦٨ -٣٩، ص ص ١٩٩٥، مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائیة بالتعاون مع جامعة حلوان، القاھرة، )٣(

ة :  ابتسام إبراھیم الحدیثي)2 ة العربی ات بالمملك ة للبن ات التربی سعودیات بكلی دریس ال ة الت ضاء ھیئ ة ألع ة العلمی اإلنتاجی
 .٩١ -٩٠ ص ص ،٢٠٠٧ ، ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة جامعة عین شمس،)دراسة تقویمیة(السعودیة 

3) Long, J.S . & ، McGinnis, R: Organisational Context And Scientific Productivity, American 
Sociological Review, Vol. 46,1981. pp 422- 442. 



 
 
 

 

  






 







 





 

  
   

  

 
  





 

                                                             

وض) 1 دین مع الح ال لیمان، ص عید س ات : س دریس بالجامع ة الت ضاء ھیئ ة ألع ة العلمی ى اإلنتاجی ارة عل ر اإلع ر متغی أث
مس،  كلی،)آفاق مستقبلیة(مؤتمر التعلیم العالي في الوطن العربي المصریة،  و، ١٠ -٨ة التربیة، جامعة عین ش  یولی

 .٢٤، ص١٩٩٠
 .٢٠، ص ١٩٩٦األسس اإلستراتیجیة لتطویر الدراسات العلیا في دول مجلس التعاون الخلیجي، : محمد عبد هللا المنیع) 2



 
 

 

  



  













 
  





 















                                                             

ائف: محمد محمود عبده صالح، خلف سلیم سلیم القرشي) 1 ة الط دریس بجامع ة الت عوامل : اإلنتاجیة العلمیة ألعضاء ھیئ
 .١٢٠، مرجع سابق، ص "دراسة میدانیة"اإلحجام ومقترحات الحلول، 

ا : أحمد عبد العزیز أحمد) 2 ات مواجھتھ ة، ومقترح ة البحثی عوامل إحجام بعض أساتذة التربیة عن االستمرار في اإلنتاجی
نفس،، )دراسة میدانیة( م ال د مجلة البحث في التربیة وعل دد )١٩( المجل ي (ل، ، أبری)٤(، الع دد ف ذا الع د صدر ھ وق

 .٧٣ -١، ص ص ٢٠٠٦، كلیة التربیة جامعة المنیا، )٢٠٠٧یولیو 



 
 
 

 



 
  













 
  















 

                                                             

ة : ابتسام إبراھیم الحدیثي) 1 ة العربی ات بالمملك ة للبن ات التربی سعودیات بكلی دریس ال ة الت ضاء ھیئ ة ألع ة العلمی اإلنتاجی
 .٩١، مرجع سابق، ص )دراسة تقویمیة(السعودیة 

اإلنتاجیة العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس بالجامعات في ضوء مقومات الرضا الوظیفي دراسة میدانیة : ةسھیر محمد حوال) 2
 .٢٠٥ -٢٠٤على جامعة طیبة بالمملكة العربیة السعودیة، مرجع سابق، ص ص 

3) Baldwin, R. G.: Faculty Vitality Beyond the Research University: Extending a Contextual 
Concept. Journal of Higher Education, Vol. 61, No.2,1990. pp. 160-180. 



 
 

 

  



  













 





 

  
  





 
  



 



                                                             

ة الیرموك، : صالح ناصر عملیات) 1 ي جامع سیة ف ة التدری ضاء الھیئ ة ألع ة توزیع الوقت على أداء المھمات المھنی مجل
 .١٩٦، ص٢٠٠٢دیسمبر، األردن، ) ٣(، العدد )٣( المجلد العلوم التربویة والنفسیة،

دین معوضسعید س) 2 دریس : لیمان، صالح ال ة الت ضاء ھیئ ة ألع ة العلمی ى اإلنتاجی ارة عل ر اإلع ر متغی ات أث بالجامع
 .٣١مرجع سابق، ص المصریة، 



 
 
 

 



 
  

















 
  













                                                             

ات : زكریا یحیى الل) 1 دریس بالجامع ة الت ضاء ھیئ ر أع ة نظ الي من وجھ یم الع ي مؤسسات التعل ي ف دور البحث العلم
 .١٨١، ص ٢٠٠٠، جامعة الكویت، )٥٥(، العدد )١٤(المجلد المجلة التربویة، السعودیة، 

أثر المشكالت اإلداریة على البحث العلمي في الجمھوریة الیمنیة بالتطبیق على جامعة صنعاء في : محمد صالح شمسان) 2
، ص ٢٠٠٤قضایا إداریة، مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، جامعة القاھرة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، 

 .٥١ -٤٩ص 
ات : زكریا یحیى الل) 3 دریس بالجامع ة الت ضاء ھیئ ر أع ة نظ الي من وجھ یم الع ي مؤسسات التعل ي ف دور البحث العلم

 .١٨٠السعودیة، مرجع سابق، ص 



 
 

 

  





 
  



  













 
  
  





 
  



 

                                                             

ویطي) 1 اد الح وك: عواد حم ة تب دریس بجامع ة الت ضاء ھیئ ة ألع ة العلمی ات االنتاجی ة، : معوق ة میدانی ة دراس ة كلی مجل
 .٤٤٢ -٤٠٧، ص ص ٢٠١٧، المجلد الثاني، یولیو، )١٧٤(، العدد ، جامعة األزھرالتربیة



 
 
 

 

  



 
  

 
  







 













 





                                                             

ا : أحمد عبد العزیز أحمد) 1 ات مواجھتھ ة، ومقترح ة البحثی عوامل إحجام بعض أساتذة التربیة عن االستمرار في اإلنتاجی
 .٧٣ -١، مرجع سابق، ص ص )دراسة میدانیة(

ندوة البحث العلمي العربي المشترك في ة المتاحة للبحث العلمي في الوطن العربي، البنیة التحتی: أنور البطیخي وآخرون) 2
ن األلفیة الثالثة رة م ي الفت  -١٣، القاھرة، المجلس العربي للدراسات العلیا والبحث العلمي التحاد الجامعات العربیة ف

 .١٥، ص٢٠٠١ فبرایر بجامعة القاھرة، ١٤
3) Carnegie Council: Three Thousand Futures. Final Report of the Carnegie Council on 

Policy Studies in Higher Education. San Francisco : Jossey- Bass Publishers. 1981. Pp 
346- 348. 
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د) 1 ین أحم ر المتغی: أحمد عثمان إبراھیم أحمد، محمد عباس الحاج عبدهللا، جعفر عبدهللا موسى، منیرة محمد األم رات أث
ائف،  ة الط روع جامع دریس بف ة الت ضاء ھیئ ري ألع ھام الفك ى اإلس ة عل ة الشخصیة والبیئی ة األمریكی ة األكادیمی مجل

دد )٤( الوالیات المتحدة األمریكیة، المجلد ).أماراباك(العربیة للعلوم والتكنولوجیا   -١٢٥، ص ص ٢٠١٣، )٩(، الع
١٤٣. 

ع، مصادر المعلومات التقلیدیة واإللیكترونیةالبحث العلمي واستخدام : عامر قندیلجي) 2 ، عمان، الیازوري للنشر والتوزی
 .٦١، ص٢٠٠٧

ات : مھني محمد إبراھیم غنایم، ھادیة محمد رشاد أبو كلیلة) 3 دریس بالجامع ة الت ضاء ھیئ ة ألع ة العلمی مشروع اإلنتاجی
 .٥٦ -١، مرجع سابق، ص ص "دراسة حالة لجامعة المنصورة"المصریة 

ددمجلة مستقبل التربیةلغز اإلنتاجیة العلمیة للمرأة، : یاء الدین زاھرض) 4 د التاسع، الع و )٣٠(، المجل ، ص ٢٠٠٣، یولی
٢١٩. 
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1) Orough Farrokhyar MPhil: Impact of Research Investment on Scientific Productivity of 
Junior Researchers, PhD, Daniela Bianco… in Translational Behavioral Medicine. 2016. 
Pp.33- 119. 

سام ھیئة التدریس ألعضاء العلمیة اإلنتاجیة في المؤثرة العوامل :محمد حسن إبراھیم محمد) 2 ات بأق ات المكتب  والمعلوم
 .٣٥، ص ٢٠٠٣، ٤٢العدد  العربیة، الجامعات اتحاد لةمج المصریة، بالجامعات

3)Teresa J. Vange, and Others: Research Productivity, Gender, Family, and Tenure in 
Organization Science Careers, Sex Roles, 2005, Vol. 53, No. 9/10, November.pp.727- 
739. 
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ات : حمد رشاد أبو كلیلةمھني محمد إبراھیم غنایم، ھادیة م) 1 دریس بالجامع ة الت ضاء ھیئ ة ألع ة العلمی مشروع اإلنتاجی
 .٢٦، مرجع سابق، ص "دراسة حالة لجامعة المنصورة"المصریة 

2) Lawrence B. Martin: Faculty Scholarly Productivity at American Research Universities. 
in Accountability in American Higher Education.  2010. P66. 

ة،  بجامعة التدریس ھیئة عضوات لدى العلمیة باإلنتاجیة وعالقتھ الوظیفي الرضا: ساعد الصبحي سعد بنت فوزیة) 3 طیب
 .٤٠٢ -٣٥٣، ص ص ٢٠١٣، أبریل، )٧٩(جامعة الزقازیق، العدد  التربیة كلیة ،ونفسیة ربویھت مجلة دراسات

4) Tareef,A: Scintific Research in Jordanian Higher Education Institution: An Evaluation of 
the Status and Obstacles,journal of Instructional Psychology, 2008. Vol. 36. No 2. P 23. 
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 .٥٥، مرجع سابق، ص األداء البحثي كنموذج: تقویم أداء األستاذ الجامعيضیاء الدین زاھر، ) 1
صریة، : نھلة عبد القادر ھاشم) 2 ات الم ة، إدارة المعرفة مدخل لإلبداع التنظیمي في الجامع ة العربی ستقبل التربی ة م مجل

 .١١، ص ٢٠٠٥، یولیو، )٣٨(، العدد )١١(المجلد 
 أحمد محمد حشاد، العوامل المؤثرة في اإلنتاجیة العلمیة لعضوات ھیئة التدریس بالجامعات، رسالة ماجستیر، غیر عبیر) 3

 .٤٣، ص ١٩٩٦المنشورة، كلیة التربیة ببنھا، جامعة الزقازیق، 



 
 
 

 









 

 












–––––

––––

–



 

  







                                                             

 التـدریس هیئـة ألعـضاء العلمیـة اإلنتاجیـة: القرشــي سـلیم سـلیم خلـف صــالح، عبـده محمـود محمـد) 1

 .١٢٣ ص سابق، مرجع میدانیة، دراسة :الحلول ومقترحات اإلحجام عوامل - طائفال بجامعة
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 دراســـة: تبـــوك بجامعـــة التـــدریس هیئـــة ألعـــضاء العلمیـــة االنتاجیـــة معوقـــات: الحـــویطي حمـــاد عـــواد) 1
 .٤٤٢ -٤٠٧ ص ص ،سابق مرجع میدانیة،
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1) Santo,S.&others: Faculty Productivity Barriers and Supports at a School of Education. The 
Innovation Higher Education, 34 (3). 2009. pp 117- 129. 



 
 

 

  





 
   









 
  



















                                                             

1) Aminuddin,H. & others: Academic productivity as perceived by Malaysian Academics, 
Journal of Higher Education Policy &Management ;Aug,Vol.30 Issue 3,2008. pp283- 296. 

، )٢( المجلد سلسلة ثقافة جامعیة،، " االستقاللیة– الحریة األكادیمیة -النشأة والتطور"الجامعات :  ریاض عزیز ھادي)2
 .٨٥ -١، ص ص ٢٠١٠، مركز التطویر والتعلیم المستمر، جامعة بغداد، )٢(العدد 



 
 
 

 



 













 

  

















                                                             

1) Aparna Basu: Does A Country’s Scientific ‘Productivity’ Bepend Critically on the Number 
of Country Journals Indexed? , 11 May 2009 / Published online: 10 February 2010. 
Ientometrics (2010) 82:507–516. DOI 10.1007/s11192-010-0186-8. 

صر، تصور مقترح لتنمیة اإلنتاجیة العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس بكلیات الترب: میسون یوسف محمد الفیومي) 2 ي م یة ف
 .١٥٨ -١٥٧، ص ص ٢٠٠٤ جامعة عین شمس، –دكتوراه غیر منشورة، كلیة البنات 
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1) Levin, A: Educating Researchers. Washington, D.C: The Education Schools Project.2007. 
Retrieved from http //www. edschools. org/ educationresearchers/ educationresearchers 
.pdf. 

ة وعالقتھ التنظیمي المناخ: قاسم السماوي علي عبدالرقیب) 2 ة باإلنتاجی دى العلمی ضاء ل ة أع دریس ھیئ ة الت ز،  بجامع تع
 .٤٤، ص ٢٠٠٤رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة عدن، الیمن، 

في الكلیات اإلنسانیة لجامعة معوقات البحث العلمي من وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة : عمر الریماوي، فؤاد كردي) 3
 - ٢٤، ص ص ٢٠١٥، یونیو، )٢١(جامعة بابل، العدد / القدس، مجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واإلنسانیة

٣٦. 
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ة وعالقتھ التنظیمي المناخ: قاسم السماوي علي عبدالرقیب) 1 ة باإلنتاجی دى العلمی ضاء ل ة أع دریس ھیئ ة الت ز،  بجامع تع
 .٤٤ق، ص مرجع ساب

 .٨٥ -١، مرجع سابق، ص ص " االستقاللیة– الحریة األكادیمیة -النشأة والتطور"الجامعات : ریاض عزیز ھادي) 2



 
 
 

 



 























 

 



 

 





                                                             

ة : ابتسام إبراھیم الحدیثي) 1 ة العربی ات بالمملك ة للبن ات التربی سعودیات بكلی دریس ال ة الت ضاء ھیئ ة ألع ة العلمی اإلنتاجی
 .٩٩ابق، ص ، مرجع س)دراسة تقویمیة(السعودیة 

اإلنتاجیة العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس بالجامعات في ضوء مقومات الرضا الوظیفي دراسة میدانیة : سھیر محمد حوالة) 2
 .١٨٥ -١٨٤على جامعة طیبة بالمملكة العربیة السعودیة، مرجع سابق، ص ص 

 .١٨٧ -١٨٦المرجع سابق، ص ص ) 3



 
 

 

  













 
 









 
 

           
            

           
           
              

            
      

                                                             

ز، : جواھر بنت خالد بن عبد هللا الیوسف) 1 د العزی ن عب لمان ب ة س دریس بجامع ة الت ضـاء ھیئ ھ أع ي تواج المشكالت الت
رسالة الماجستیر، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

 .٤٥ھـ، ص ١٤٣٣
 عوامل - الطائف بجامعة التدریس ھیئة ألعضاء یةالعلم اإلنتاجیة: محمد محمود عبده صالح، خلف سلیم سلیم القرشي) 2

 .١٢٤میدانیة، مرجع سابق، ص  دراسة :ومقترحات الحلول اإلحجام
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ز، : جواھر بنت خالد بن عبد هللا الیوسف) 1 د العزی ن عب لمان ب ة س دریس بجامع ة الت ضـاء ھیئ ھ أع ي تواج المشكالت الت
 .٣٦مرجع سابق، ص 

 عوامل - الطائف بجامعة التدریس ھیئة ألعضاء العلمیة اإلنتاجیة: لیم سلیم القرشيمحمد محمود عبده صالح، خلف س) 2

 .١٢٧ ص سابق، مرجع میدانیة، دراسة :الحلول ومقترحات اإلحجام
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ة) 1 و كلیل ابق، ص ص : مھني غنایم، ھادیة أب صریة، مرجع س ات الم دریس بالجامع ة الت ضاء ھیئ ة ألع ة العلمی اإلنتاجی
١٢٧ -١٢٦. 
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عوامل اإلحجام ومقترحات الحلول، : اإلنتاجیة العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة الطائف:  محمود عبده صالحمحمد) 1
 .١٢٥، مرجع سابق، ص "دراسة میدانیة"
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 .٣٥، ص ٢٠٠٨الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد، وثیقة التقویم الذاتي، أبریل، : جمھوریة مصر العربیة) 1
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ن البحوث : احد حمید الكبیس، عادل صالح الراويعبدالو) 1 ار م ة األنب ي جامع دریس ف ة الت ضاء ھیئ ي ألع اإلنتاج العلم
 .٢٣ -١العلمیة ومعوقاتھ للتخصصات اإلنسانیة، مرجع سابق، ص ص 

2) Toutkoushian, R. K., Porter, S. R., Danielson, Ch. & Hollis, P. R.: Using Publications 
Counts to Measure an Institution's Research Productivity, Research in Higher Education, 
Vol. 44, No.2, April, 2003, pp. 121- 148. 



 
 

 

  





 

















 

  










                                                             

ات بكلیات األكادیمي األداء لتقییم كأداة العلمیة اإلنتاجیة: إبراھیم حسن محمد) 1 ات وأقسام المكتب ة رسالة والمعلوم ، مجل
 .٨٤ -٣٥، ص ص ٢٠٠٤، العدد األول، مارس، )٣٩(لد ، األردن، المجالمكتبة

صر، : میسون یوسف محمد الفیومي) 2 ي م تصور مقترح لتنمیة اإلنتاجیة العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس بكلیات التربیة ف
 .١٢٥، ص ٢٠٠٤ جامعة عین شمس، –دكتوراه غیر منشورة، كلیة البنات 

د) 3 ب الكن دمھا : ريغانم عبد هللا الشاھین ومحمد طال ي تق سھیالت الت دریس والت ة الت ضو ھیئ ة لع ارات البحثی أثیر المھ ت
ت  ة الكوی ي دول دریس ف ة الت ضاء ھیئ ي ألع اج العلم ى اإلنت م عل ة"مؤسسات إعداد المعل ة میدانی ة ، "دراس ة كلی مجل

 .٣١٢ -٢٧٣، ص ص ٢٠٠٩، ب) ٢(العدد ، )١٩(المجلد ،  جامعة اإلسكندریة،التربیة
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یم الجامعي، تقییم أداء األستاذ الجامعي في ضوء معاییر الجودة: لسید علينادیة حسن ا) 1 ي التعل دد ،مجلة دراسات ف  الع
 .٥٩-٥٨، ص ص ٢٠٠٥، أبریل، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مركز تطویر التعلیم الجامعي، )٨(

 التعلیم مؤسسات في التدریس ھیئة لعضوات العلمیة اإلنتاجیة: محمد نجم، علیان الحولي، عبدهللا المجیدل عدنان منور) 2
 .٦٦ -١١قطاع غزة، مرجع سابق، ص ص  في العالي

دالرحیم) 3 اس عب د عب سي، محم د السی اء أداء: جمال أحم سام رؤس ة األق ة األكادیمی ر بجامع ھ األزھ  لمسئولیاتھم وعالقت
 .٢٤٠ -٢٣٧التدریس، مرجع سابق، ص ص  ھیئة ألعضاء العلمیة باإلنتاجیة

دأ) 4 ي محم د المعط د حسین عب ة إستراتیجیة: حم ة لتطویر مقترح ة اإلنتاجی ة العلمی ضاء البحثی ات ألع دریس  ھیئ الت
 .٢٩مرجع سابق، ص : الجامعات لتصنیف العالمیة المعاییر ضوء في المصریة بالجامعات



 
 

 

  







 

  












 

 
 

  








 

 




                                                             

1) Lawrence B. Martin: Faculty Scholarly Productivity at American Research Universities, 
Academic Medicine, OP . Cit, p: 227. 
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عوامل اإلحجام ومقترحات الحلول، : اإلنتاجیة العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة الطائف: محمد محمود عبده صالح) 1
 .١٢٤، مرجع سابق، ص "دراسة میدانیة"

التدریس، مرجع  ھیئة العلمیة ألعضاء إلنتاجیةا دعم في الجامعات المصریة دور تفعیل استراتیجیات: جمعھ سعید تھامي) 2
 .٨٤سابق، ص 



 
 

 

  



      
         

        
        

         
         
          

            
            

          



 

 


 









                                                             

1) Bernard Wallner, Martin Fieder, Karoline Iber: Age profile, Personnel Costs and Scientific 
Productivity at the University of Vienna Jointly Published by Akadémiai Kiadó, Budapest 
Scientometrics, and Kluwer Academic Publishers, DordrechtVol. 58, No. 1 . 2003. 
143.153. 

 ھیئة ألعضاء العلمیة باإلنتاجیة لمسئولیاتھم وعالقتھ األزھر بجامعة األكادیمیة األقسام رؤساء أداء: جمال أحمد السیسي) 2
 .٢٣٨ -٢٣٧التدریس، مرجع سابق، ص ص 
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ةا اإلنتاجیة: ھشام عبد هللا العباس) 1 ضاء لعلمی ة ألع دریس ھیئ سعودیین الت ة ال ك بجامع ز المل د العزی ة عب  بجدة بالمملك
 .١١٣، ص ٢٠١٠ السعودیة، المجلد السابع عشر، العدد األول، مجلة الملك فھد الوطنیة،السعودیة،  العربیة

 التعلیم مؤسسات في التدریس ھیئة لعضوات العلمیة اإلنتاجیة: محمد نجم، علیان الحولي، عبدهللا المجیدل عدنان منور) 2
 .٦٦ -١١قطاع غزة، مرجع سابق، ص ص  في العالي
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 ھیئة ألعضاء العلمیة باإلنتاجیة لمسئولیاتھم وعالقتھ األزھر بجامعة األكادیمیة األقسام رؤساء أداء: جمال أحمد السیسي) 1
 .٢٣٨ -٢٣٧التدریس، مرجع سابق، ص ص 
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مجلة ، )دراسة تحلیلیة(ؤشرات العامة في تقییم جوانب اإلنتاجیة في الوظائف الجامعیة أھم الم: الھاللي الشربیني الھاللي) 1
 .١٤٩، ص ٢٠٠١ العدد الثالث والعشرون، أكتوبر، مستقبل التربیة العربیة،

 ھیئة اءألعض العلمیة باإلنتاجیة لمسئولیاتھم وعالقتھ األزھر بجامعة األكادیمیة األقسام رؤساء أداء: جمال أحمد السیسي) 2
 .٢٣٧التدریس، مرجع سابق، ص 
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: 
 Self- Evaluation: 
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م، ٢٠٠٦، الھیئة العامة للمطابع األمیریة، القاھرة، ١٤ ط:ًقانون تنظیم الجامعات والئحتھ التنفیذیة وفقا ألخر التعدیالت) 1
 .٤٣ص 
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 Self Evaluation 

 Self Reporting
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ة : الھاللي الشربیني الھاللي) 1 ائف الجامعی ي الوظ ة ف ب اإلنتاجی یم جوان ي تقی ة ف ةدرا(أھم المؤشرات العام ة تحلیلی ، )س
 .١٤٨مرجع سابق، ص 

2) johnson, A,: Faculty Performance Evaluation: Perceptions of Faculty And Administrators 
in Baccalaureate Nursing Programs in Michigan, Dissertation Abstracts International, 
1989, vol 51, no. 11. P 357. 
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  Colleagues Evaluation: 
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رق : د الرازقوفاء محمود نصار عب) 1 الیب وط اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة بجامعة الملك سعود نحو أس
، الجمعیة السعودیة )إعداد المعلم وتطویره في ضوء المتغیرات المعاصرة(المؤتمر السنوي الثالث عشر تقویم أدائھم، 

 .٢٥٣ -٢٠٢، ص ص ٢٠٠٦للعلوم التربویة والنفسیة وجامعة الملك سعود، الریاض، 
ة : الھاللي الشربیني الھاللي) 2 ائف الجامعی ي الوظ ة ف ب اإلنتاجی یم جوان ي تقی ة ف ة(أھم المؤشرات العام ة تحلیلی ، )دراس

 .١٤٨مرجع سابق، ص 
رق : وفاء محمود نصار عبد الرازق) 3 الیب وط اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة بجامعة الملك سعود نحو أس

 .٢٥٣ -٢٠٢ مرجع سابق، ص ص تقویم أدائھم،
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ة : الھاللي الشربیني الھاللي) 1 ائف الجامعی ي الوظ ة ف ب اإلنتاجی یم جوان ي تقی ة ف ة(أھم المؤشرات العام ة تحلیلی ، )دراس
 .١٥٨مرجع سابق، ص 
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 .٢٥مرجع سابق، ص ، تقییم أداء األستاذ الجامعي في ضوء معاییر الجودة: نادیة حسن السید علي) 1
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رق : ود نصار عبد الرازقوفاء محم) 1 الیب وط اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة بجامعة الملك سعود نحو أس
 .٢٥٣ -٢٠٢تقویم أدائھم، مرجع سابق، ص ص 

ة : الھاللي الشربیني الھاللي) 2 ائف الجامعی ي الوظ ة ف ب اإلنتاجی یم جوان ي تقی ة ف ة(أھم المؤشرات العام ة تحلیلی ، )دراس
 .١٤٨ص مرجع سابق، 



 
 

 

  





 
 











 







 
 















 



 



 
 
 

 

  










 













 











 

 

 

                                                             

، )دراسة تحلیلیة(أھم المؤشرات العامة في تقییم جوانب اإلنتاجیة في الوظائف الجامعیة : الھاللي الشربیني الھاللي) 1
 .١٢٧مرجع سابق، ص 



 
 

 

  



  


 

 



 

 



 

 













 

  






 

                                                             

: ضیاء الدین زاھر، محي الدین توفیق، اإلنتاجیة العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس بجامعات الخلیج العربي، الریاض) 1
 .٨٥م، ص ١٩٨٩لعربي لدول الخلیج، مكتب التربیة ا



 
 
 

 













 













   









                                                             

، مؤتمر كلیات التربیة في خدمة المجتمع "الوظیفة الثالثة للجامعة بین الفكر والتطبیق: "محمد إبراھیم عطوة مجاھد) 1
 .٥٨م، ص ١٩٩٦دیسمبر، كلیة التربیة، جامعة المنصورة، ) ٢٥ -٢٤(وتنمیة البیئة، في الفترة 

عود اإلن: فھد بن سلیمان الشایع) 2 ك س ة المل ي جامع سانیة ف وم اإلن ات العل ي كلی دریس ف تاج العلمي ألعضاء ھیئة الت
ذو ) ٣-٢(التحدیات والتطویر، في الفترة : ومعوقاتھ، ندوة تنمیة أعضاء ھیئة التدریس في مؤسسات التعلیم العالي

 .٢١ھـ، ص ١٤٢٥القعدة، جامعة الملك سعود، 



 
 

 

  





 











 











 

  

 

  

 

  

 





                                                             

، )دراسة تحلیلیة(مؤشرات العامة في تقییم جوانب اإلنتاجیة في الوظائف الجامعیة أھم ال: الھاللي الشربیني الھاللي) 1
 .١٣٣مرجع سابق، ص 



 
 
 

 



 

  










 











  





 







                                                             

، المجلد األول، مجلة مستقبل التربیة العملیةاألداء البحثي كنموذج، : ضیاء الدین زاھر، تقویم أداء األستاذ الجامعي) 1
 .٥٥م، ص ١٩٩٥العدد الثالث، یولیو 

د حشاد، العوامل المؤثرة في اإلنتاجیة العلمیة لعضوات ھیئة التدریس بالجامعات، رسالة ماجستیر عبیر أحمد محم) 2
 .٤٣م، ص ١٩٩٦غیر المنشورة، كلیة التربیة ببنھا، جامعة الزقازیق، 
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