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ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل حجم الإنتاجية العلمية لع�سوات الهيئة التدري�سية يف 
موؤ�س�سات التعليم العايل، والك�سف عما اإذا كانت هناك فروق ذات دللة اإح�سائية يف حجم 
اخلربة  �سنوات  عدد  املوؤ�س�سة،  العلمي،  املوؤهل  الدرا�سة:  ملتغريات  وفقًا  العلمية  الإنتاجية 
الأكادميية، املن�سب الإداري، التخ�س�ص، احلالة الجتماعية، واأهم املعوقات التي حتد من 
اإنتاجيتها العلمية ومعرفة دوافع الإنتاجية العلمية لديها.كما هدفت حتديد اأبرز احلاجات 
وقد  الو�سفي،  املنهج  الباحثة  لديها.اعتمدت  العلمية  الإنتاجية  فاعلية  لزيادة  التدريبية 
ُوزعت ال�ستبانات على جمتمع الدرا�سة باأكمله، ولكن مل ت�سرتد الباحثة �سوى )86( ا�ستبانة 

�ساحلة وهي عينة الدرا�سة، بن�سبة )78%( من املجتمع الأ�سلي.
ا�ستخدمت ال�ستبانة من ت�سميم الباحثة، وتاأكدت من �سدقها، وثباتها، حيث ا�ستملت 
العلمية،  الإنتاجية  دوافع  هي:  جمالت،  اأربعة  على  موزعة  فقرة   )55( على  ال�ستبانة 
العلمية،  للإنتاجية  والداعمة  املوؤثرة  العوامل  العلمية،  الإنتاجية  من  حتد  التي  املعوقات 
ما  النتائج  اأظهرت  العلمية.ولقد  الإنتاجية  فاعلية  زيادة  وو�سائل  التدريبية  احلاجات 

ياأتي: 
1 . )0.74( للأبحاث  التدري�ص  هيئة  ع�سو  الفل�سطينية  املراأة  تنتجه  ما  متو�سط  اأن 

مبا يعادل بحثًا واحداً كل عام ون�سف، ومن الكتب )0.14( �سنويًا، واأما الكتب املرتجمة 
فمتو�سط الإنتاجية ما يعادل )0.019( ، واأن هناك ميًل لن�رش الأبحاث والكتب مب�ساركة 

الآخرين.
اإن اأعلى متو�سط يف الإنتاجية العلمية كانت امل�ساركة يف ور�ص العمل ويليها على . 2

التوايل الأيام الدرا�سية بامل�ساركة يف اأوراق عمل بحثية، وحتكيم الأبحاث، والإ�رشاف على 
الإنتاجية يف احل�سول على اجلوائز  ر�سائل املاج�ستري والدكتوراة ومناق�ستها، وتنخف�ص 

وبراءات الخرتاع.
اأن اأعلى م�ستوى حلجم الإنتاجية بلغ )اأقل من 5( اأعمال علمية، ياأتيها )من 5- . 3

10( واأدناها يكون يف )اأكرث من ع�رشة( اأعمال علمية، ويقل حجم الإنتاجية العلمية للمراأة 
الفل�سطينية يف )اأكرث من 20 واأكرث من 30( .

للمتغريات: . 4 تعزى  العلمية؛  الإنتاجية  حجم  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
اخلدمة،  �سنوات  اآخر درجة علمية، عدد  التي ح�سلت منها على  اجلامعة  العلمي،  )املوؤهل 

�سغل املنا�سب الإدارية( 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف حجم الإنتاجية العلمية تعزى للمتغريات: . 5

)املوؤ�س�سة التعليمية والتخ�س�ص واحلالة الجتماعية، ومكان ال�سكن( .



13

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والثالثون )1( - شباط 

Abstract: 
The study aimed to determine the size of the scientific productivity 

of the Palestinian woman as a faculty member in higher education, and 
whether there were statistically significant differences in the volume of 
scientific productivity, according to the variables of the study: Degree, 
organization, number of years of academic experience, administrative office, 
specialty, marital status, the most important obstacles that limit the scientific 
productivity, the motives of the scientific productivity.The study investigates 
and the most important training needs to increase the effectiveness of women 
scientific productivity and suggest ways to develop it for the women in higher 
education.

To achieve the objectives of the study the researcher adopted a descriptive 
analytical method, and then represented the study sample (86) members of 
the teaching staff in higher education in Gaza Strip which is (78%) of the 
indigenous community.

The researcher designed a questionnaire for the study and was sure of 
validity and reliablity of it.This questionnaire included (55) items distributed 
into four areas: the motives of scientific productivity, the obstacles that limit 
productivity, the scientific factors affecting and supporting the productivity, 
training needs and means of increasing women’s productivity.

The results show the following: 
1. The annual average of producing researches was (0.74) , which is 

equivalent to one research each year and a half.Whereas for the books the 
annual average is (0.14) , and for the translated books (0.019) .Finally, 
Palestinian women tend to publish researches and books that are done by 
a group of writers.

2. The average of productivity increases in the participation of scientific 
workshops and study days, then to participate in research papers and 
arbitration research, after that to supervision of Masters and PhD, and 
finally the productivity declines in obtaining awards and patents.

3. The highest level of productivity comes in (less than 5) scientific works, 
followed by (from 5- 10) scientific works and after that to more than ten.
Finally the scientific productivity of Palestinian women declines in (more 
than 20 and 30) .

4. There are no statistically significant differences in the volume of scientific 
productivity attributed to the variables (Degree – University- years of 
service- the administrative office) 

5. No statistically significant differences in the volume of scientific productivity 
attributed to the variables (educational institution, specialization, social 
status, and housing) .
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مقدمة: 
املوارد  تنمية  يف  كبرية  بدرجة  ي�سهم  العامل  يف  العايل  التعليم  اأن  فيه  �سك  ل  مما 
الب�رشية؛ مبا ميتلكه من قوى ب�رشية، وكوادر علمية موؤهلة لدفع عملية التنمية، وهذه الكوادر 
هي التي تعد اأجيال امل�ستقبل من اأبناء هذا الوطن وتفتح لهم اآفاق املعرفة، والعمل، والبناء.
التعليمية؛  العملية  الزاوية يف  التعليمية حجر  املوؤ�س�سات  التدري�ص يف  هيئة  وميثل ع�سو 

لرفعة وبناء املجتمع، وتنمية موارده من خلل تنمية اأفراده.
يف  اجلودة  من  الأف�سل  امل�ستوى  حتقيق  على  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  حتر�ص  لذا 
جميع جمالت عملها، ذلك اأن ا�ستمرار حيوية هذه املوؤ�س�سات رهن مبدى مواكبتها للجديد، 
واملنا�سب للبيئة، ومبدى ما حتققه من نهو�ص معريف، وما تقوم به من بحث علمي، واإ�رشاف 
اأكادميي، وهي العنا�رش التي ت�سكل جوهر احلياة اجلامعية.واجلامعات حم�سٌن يتحقق فيه 
التطور، ويرتقي فيها الفكر، ويتقدم العلم، وتنمو القيم الإن�سانية، ومن خللها يزود الإن�سان 

. )Schafer,2000( باأ�سول املعرفة وطرائق البحث املتقدمة
التدري�ص باجلامعة مدخًل مهمًا لتحقيق ما ينتظر من  اأع�ساء هيئة  اإنتاجية  ومتثل 
اأن حجم م�ساهمة اجلامعة يف خدمة جمتمعها وتنمية بيئتها  الباحثون  اجلامعات.ويرى 
اتهم البحثية اإىل جانب قدرتهم على تنفيذ  يرتبط مبدى اإتقان اأع�ساء هيئة التدري�ص ملهمَّ

اتهم التدري�سية )احلديثي، 2006( . مهمَّ
الذي  والع�رشين،  احلادي  القرن  يف  العايل  التعليم  ب�ساأن  العاملي  الإعلن  اأكد  وقد 
�سيا�سات  اعتماد  �رشورة  على  منه  العا�رشة  املادة  يف   1998 عام  اليون�سكو  عن  �سدر 
لتمكينهم  امللئمة  التدابري  واتخاذ  العايل،  التعليم  اأ�ساتذة  يخ�ص  فيما  ووا�سحة  حازمة 
من اإجراء البحوث، وحت�سني مهاراتهم الرتبوية من خلل برامج لتطوير قدراتهم، وحفزهم 
على التجديد الدائم يف املناهج الدرا�سية، ويف اأ�ساليب التدري�ص لتحقيق المتياز يف جمال 
الأكادميي  التاأهيل  جمالت  فتح  على  العمل  �رشورة  تتجلى  هنا  ومن  والتدري�ص،  البحث 

لأع�ساء الهيئة التدري�سية مبا يتما�سى مع نواحي التنمية، وفق اخت�سا�ص كلٍّ منهم.
تطوير  م�سوؤولية ومهمة  يلقى على عاتقهم  التدري�ص هم من  اأع�ساء هيئة  كان  فاإذا 
البحث العلمي والنهو�ص به، فاإن درا�سة وحتديد العوامل واملعوقات املوؤثرة يف اإنتاجيتهم 
تعد  الإنتاجية  هذه  فاإّن  ذلك  على  علوة  الأكادميي،  العمل  م�سرية  يف  بالغة  اأهمية  تنال 

املعيار الأول يف التمكني الأكادميي.
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اللجان  لت�سكيل  كمعيار  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  العلمية  الإنتاجية  حاليًا  وت�ستخدم 
لت�سنيف اجلامعات عامليًا.ولقد  اأو  داخليًا،  التدري�ص  اأع�ساء هيئة  الدائمة لرتقية  العلمية 
والتنوع  النفتاح  اأ�سا�ص  على  العاملية  اجلامعات   Newsweek النيوزويك  جملة  �سنفت 

والمتياز يف الأبحاث.)ق�سايا اإدارية، 2006( .
التعليم  موؤ�س�سات  يف  التدري�ص  هيئة  ع�سوات  ن�سبة  بلغ  فقد  بفل�سطني  يتعلق  وفيما 
هيئة  لع�سو  العلمية  الإنتاجية  بزيادة  اهتمامًا  الدرا�سات  اهتمت  .ولقد   )%17.8( العايل 
التدري�ص باجلامعات، حيث تركز اللوائح والقوانني على �رشط البحث العلمي كمعيار للرتقية.
اإل اأن ع�سوات هيئة التدري�ص يف التعليم العايل، يف معظم دول العامل تواجه عدًدا من 
التحديات، منها التحديات الجتماعية، والقت�سادية، واملعرفية، وهي بحاجة اإىل م�ساعدة 
خا�سة من قبل املخططني للتعليم اجلامعي، لتتمكن من اأداء الأدوار املطلوبة منها بال�سكل 

الأمثل )Acker واآخرون، 1994( .
الباحثني  فاإن  العامل،  يف  اجلامعية  املراأة  ق�سايا  بدرا�سة  الهتمام  لتزايد  ونظًرا 
كرثة  رغم  والنفعال؛  املغالة،  عن  بعيًدا  منهجًيا  علمًيا  بحًثا  بحثها  �رشورة  يوؤكدون 
الكتاب  يف  بع�سها  جمع  والتي  العامل  يف  اجلامعية  املراأة  ق�سايا  تناولت  التي  البحوث 
التعليم  الذكور والإناث يف  القائمة بني  الفجوة  العاملي للرتبية لعام 1994 حتت عنوان 

العايل )Lie واآخرون، 1994(.
وامل�ساركة  العلمية،  بالبحوث  مطالبة  التدري�ص  هيئة  ع�سو  املراأة  اأ�سحت  وهكذا 
بالفعاليات العلمية، التي متكنها من �سقل معارفها العلمية، وت�ساعدها على تطوير اأدائها 
مب�ستلزمات  مطالبة  الفل�سطينية  اأكادمييًا.واملراأة  متكنها  التي  الرتقيات  على  واحل�سول 
البحث  ومتطلبات  الذاتية  قدراتها  بني  والتوازن  التن�سيق،  من  لبد  لذا  الأكادميي،  العمل 
العلمي الذي تقوم به؛ ولكي يحدث ذلك لبد من درا�سة تقوميية ملا قدمته من خلل عملها 

يف موؤ�س�سات التعليم العايل.
ومن خلل لقاء الباحثة بعدد من ع�سوات هيئة التدري�ص يف موؤ�س�سات التعليم العايل 
وملحظة �سعف الإقبال على الإنتاجية العلمية، و�سكواهن من مواجهة �سعوبات اأثناء اأداء 
اأعمالهن حتول دون تقدمهن وقيامهن بدورهن الإنتاجي، مما دفع الباحثة لدرا�سة حجم 
ول�سعوبة  لديهن،  تطويرها  و�سبل  العلمية  الإنتاجية  دوافع  جانب  اإىل  لديهّن،  الإنتاجية 
التوا�سل بني اأرجاء الوطن اكتفت الباحثة يف جمال درا�ستها على موؤ�س�سات التعليم العايل 

يف حمافظات غزة.
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مشكلة الدراسة: 
ت�سري العديد من الدرا�سات اإىل اأن الإنتاجية العلمية لأع�ساء هيئة التدري�ص، وطبيعة 
الدرا�سات والأبحاث التي يقومون بها خلدمة اجلامعة واملجتمع املحلي، تعد من معايري 
 ،2003 فارة،  )اأبو  التدري�سية  الهيئة  بجودة  املتعلقة  العايل؛  التعليم  يف  النوعية  جودة 
�ص10( .ومن خلل عمل الباحثة يف اإحدى موؤ�س�سات التعليم العايل، لحظت الباحثة قلة 
حجم الإنتاجية العلمية لع�سوات هيئة التدري�ص، وكذلك من خلل الطلع على املجلت 
الفل�سطينية  للمراأة  العلمية  الإنتاجية  �سعف  تبني  غزة،  قطاع  يف  املنعقدة  واملوؤمترات 
من  لبد  اأنه  الباحثة  ارتاأت  لهذا  معوقات؛  من  العديد  وجود  ب�سبب  املطلوب؛  بامل�ستوى 
درا�سة حتليلية حلجم الإنتاجية العلمية لع�سوات هيئة الرتي�ص، ودوافع ومعوقات وحاجات 

الإنتاجية العلمية و�سبل تطويرها؛ وبهذا تتحدد م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�ص الآتي : 

موؤ�س�سات  التدري�س يف  لع�سوات هيئة  العلمية  االإنتاجية  »ما حجم 
التعليم العايل يف قطاع غزرّة؟ «

أهداف الدراسة وأسئلتها: 

تهدف الدرا�سة احلالية اإىل االإجابة عن االأ�سئلة الفرعية االآتية: 
ما حجم الإنتاجية العلمية للمراأة الفل�سطينية يف التعليم العايل؟ . 1
اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( بني حجم . 2 هل توجد فروق ذات دللة 

اجلامعة  بها،  تعمل  التي  املوؤ�س�سة  العلمي-  )املوؤهل  للمتغريات:  تبعًا  العلمية  الإنتاجية 
الإدارية،  اآخر درجة علمية، عدد �سنوات اخلدمة، �سغلها املنا�سب  التي ح�سلت منها على 

التخ�س�ص، احلالة الجتماعية( ؟ 
التعليم . 3 الفل�سطينية يف  للمراأة  العلمية  الإنتاجية  التي حتد من  املعوقات  اأبرز  ما 

العايل؟ 
ما دوافع الإنتاجية العلمية للمراأة الفل�سطينية يف التعليم العايل؟ . 4
ما اأهم احلاجات التدريبية لزيادة فاعلية الإنتاجية العلمية للمراأة الفل�سطينية؟ . 5
ما �سبل تطوير الإنتاجية العلمية لدى املراأة يف موؤ�س�سات التعليم العايل؟ . 6
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( بني متو�سطات . 7

)املوؤهل  الآتية:  للمتغريات  تعزى  ال�ستبانة  حماور  حول  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ا�ستجابة 
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العلمي- املوؤ�س�سة التي تعمل بها، اجلامعة التي ح�سلت منها على اآخر درجة علمية، عدد 
�سنوات اخلدمة، �سغلها املنا�سب الإدارية، التخ�س�ص، احلالة الجتماعية، مكان ال�سكن( ؟ 

فرضيات البحث: 
انبثق عن ال�سوؤال الثاين للدرا�سة الفر�سيات االآتية: 

حجم . 1 يف   )α ≤ 0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
ملتغري  تعزى  غزة  قطاع  يف  العايل  بالتعليم  التدري�ص  هيئة  لع�سوات  العلمية  الإنتاجية 

املوؤهل العلمي.
حجم . 2 يف   )α ≤ 0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

الإنتاجية العلمية لع�سوات هيئة التدري�ص بالتعليم العايل يف قطاع غزة تعزى ملتغري نوع 
املوؤ�س�سة.

حجم . 3 يف   )α ≤ 0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
ملتغري  تعزى  غزة  قطاع  يف  العايل  بالتعليم  التدري�ص  هيئة  لع�سوات  العلمية  الإنتاجية 

اجلامعة التي ح�سلت منها على اآخر درجة علمية.
حجم . 4 يف   )α ≤ 0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

الإنتاجية العلمية لع�سوات هيئة التدري�ص بالتعليم العايل يف قطاع غزة تعزى ملتغري عدد 
�سنوات اخلدمة.

حجم . 5 يف   )α ≤ 0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
ملتغري  تعزى  غزة  قطاع  يف  العايل  بالتعليم  التدري�ص  هيئة  لع�سوات  العلمية  الإنتاجية 

�سغلها املنا�سب الإدارية.
حجم . 6 يف   )α ≤ 0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

ملتغري  تعزى  غزة  قطاع  يف  العايل  بالتعليم  التدري�ص  هيئة  لع�سوات  العلمية  الإنتاجية 
التخ�س�ص.

حجم . 7 يف   )α ≤ 0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
ملتغري  تعزى  غزة  قطاع  يف  العايل  بالتعليم  التدري�ص  هيئة  لع�سوات  العلمية  الإنتاجية 

احلالة الجتماعية.
انبثق عن ال�سوؤال ال�سابع للدرا�سة الفر�سيات االآتية: 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابة . 1
اأفراد عينة الدرا�سة حول حماور ال�ستبانة تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.
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ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابة . 2
اأفراد عينة الدرا�سة حول حماور ال�ستبانة تعزى ملتغري نوع املوؤ�س�سة.

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابة . 3
اأفراد عينة الدرا�سة حول حماور ال�ستبانة تعزى ملتغري اجلامعة التي ح�سلت منها على اآخر 

درجة علمية.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابة . 4

اأفراد عينة الدرا�سة حول حماور ال�ستبانة تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلدمة.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابة . 5

اأفراد عينة الدرا�سة حول حماور ال�ستبانة تعزى ملتغري �سغلها املنا�سب الإدارية.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابة . 6

اأفراد عينة الدرا�سة حول حماور ال�ستبانة تعزى ملتغري التخ�س�ص.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابة . 7

اأفراد عينة الدرا�سة حول حماور ال�ستبانة تعزى ملتغري احلالة الجتماعية.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابة . 8

اأفراد عينة الدرا�سة حول حماور ال�ستبانة تعزى ملتغري مكان ال�سكن.

أهمية الدراسة: 

تكت�سب هذه الدرا�سة اأهميتها من خالل: 
كونها من الدرا�سات الرائدة يف هذا املجال ح�سب علم الباحثة تلقي ال�سوء على . 1

واقع الإنتاجية العلمية للمراأةالفل�سطينية يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف حمافظات غزة.
هيئة . 2 ع�سوة  الفل�سطينية  للمراأة  العلمية  الإنتاجية  بواقع  القرار  �سانعي  تزويد 

التدري�ص يف اجلامعات الفل�سطينية و اأبرز معوقاته.
التعليم . 3 وزارة   : الدرا�سة جهات كثرية منها  نتائج  ت�ستفيد من  اأن  الباحثة  تتوقع 

العايل واإدارة اجلامعات الفل�سطينية، واأع�ساء هيئة التدري�ص بها، والباحثون املهتمون بهذا 
اجلانب.

حدود البحث: 
احلدود املكانية: مت اإجراء البحث يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف قطاع غزة.. 1
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على . 2 العاملت  التدري�سية  الهيئة  ع�سوات  على  الدرا�سة  ُطبقت  الب�رشية:  احلدود 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  )املثبتات(  املتفرغات   ، اإداري(  اأكادميي  )اأكادميي،  الكادر 

القائمات على راأ�ص عملهن اأثناء اإجراء البحث، واللواتي يحملن درجة ماج�ستري فاأكرث.
احلدود الزمانية: الف�سل الدرا�سي الثاين 2010/ 2011.. 3
يت�سمن . 4 الذي  العلمية  الإنتاجية  مفهوم  الدرا�سة  تناولت  املفاهيمية:  احلدود 

املحكمة  وغري   ، علمية(  وموؤمترات  جملت  يف  املن�سورة  )كالأبحاث  املحكمة  الإنتاجية 
)كالأيام الدرا�سية وور�ص العمل( .

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية: 

◄  )Scientific productivity( :االإنتاجية العلمية
الإنتاج  كم  على  يعتمد  الأول  العلمية:  الإنتاجية  مفهوم  حتديد  يف  اجتاهان  هناك 
نوعيته،  عن  النظر  ب�رشف  الإنتاج  كّم  على  الثاين  يعتمد  بينما  بنوعيته،  مقرونًا  العلمي 
حيث يعتمد على عدد الكتب والأبحاث العلمية التي األَّفها الع�سو خلل فرتة معينة كموؤ�رش 

للإنتاجية )يون�ص، 1998( .
وتعرف الإنتاجية العلمية باأنها”الإنتاجية الكلية ملجموع الأبحاث واملقالت والكتب 

التي يحققها الفرد يف فرتة زمنية معينة” )ر�سمي، 1993، �ص 96( .
اأنها،  اإجرائيًا على  العلمية تعريفًا  الإنتاجية  الدرا�سة احلالية ميكن تعريف  ولغايات 
“جمموع ما اأنتجته ع�سوة هيئة التدري�ص من بحوث من�سورة، وكتب علمية موؤلفة ومرتجمة، 
واأوارق عمل يف موؤمترات وندوات وجملت علمية، والإ�رشاف على الر�سائل العلمية”، ومتيز 

الباحثة بني ما هو حمكم وما هو غري حمكم كالآتي: 
االإنتاجية العلمية املحكمة: أ. 

العلمية  واملجلت  املوؤمترات  يف  املن�سورة  العلمية  الأبحاث  جمموع  ي�سمل  وهو 
املحكمة وكذلك تاأليف الكتب وترجمة الأجنبي منها وهذا النوع من البحث العلمي ي�ساعد 
الفل�سطينية على احل�سول على الرتقيات العلمية الأكادميية، التي تعينها على تقلد  املراأة 

املنا�سب يف الإدارة العليا.
االإنتاجية العلمية غري املحكمة: 	. 

وهو ي�سمل جمموع ما اأنتجته ع�سو هيئة التدري�ص من اأن�سطة علمية مبوؤ�س�سات التعليم 
العايل، ول تدخل �سمن الرتقيات الأكادميية؛ مثل: الإ�رشاف على ر�سائل الدرا�سات العليا، 
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والتخ�س�سية  العامة  واملقالت  الغري،  اأبحاث  وحتكيم  العليا،  الدرا�سات  ر�سائل  ومناق�سة 
املن�سورة وغري املحكمة.

ع�سو هيئة التدري�س:  ◄
العايل بقطاع غزة  التعليم  اإحدى موؤ�س�سات  التدري�ص يف  التي تعمل يف مهنة  املراأة 
)�سواًء يف جامعة اأو كلية جامعي اأو كلية متو�سطة( ، وحتمل درجة ماج�ستري اأو دكتوراة، 

و�سنِّفت يف تقارير وزارة الرتبية والتعليم العايل باأنها اأكادميية متفرغة.
اإلطار النظري: 

التعليم العالي يف فلسطني: 
تعود اجلذور التاريخية لنظام التعليم العايل الفل�سطيني اإىل �سنوات الأربعينيات عندما 
بداأ عدد كبري ن�سبيًا من الطلبة يلتحقون مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف اخلارج حيث مل يكن 
هنالك اأية موؤ�س�سات داخل فل�سطني..وقد كان التوجه الرئي�ص للطلبة عندئذ هو للجامعات 
امل�رشية والأمريكية والربيطانية، وبالطبع فقد كانت تكاليف الدرا�سة عندئذ مرتفعة ن�سبيًا 
متناول  يف  ولي�ست  �سعبة  كانت  القبول  على  للح�سول  اللزمة  الت�سالت  اإجراء  اأن  كما 
اجلميع، لذلك فقد اقت�رشت الدرا�سة العليا اإىل حد بعيد على اأبناء العائلت املي�سورة ذات 

املكانة الجتماعية وال�سيا�سية )اأبو هلل، 1998، �ص10( .
ويرجع اأبو لغد )1993، 3( ن�ساأة اجلامعات الفل�سطينية اإىل اأمرين اأ�سا�سيني: اأولهما 
رغبة ال�سعب الفل�سطيني الأكيدة واإ�رشاره الثابت على حت�سيل العلم، والذي حتقق مبتابعته 
للتعليم العايل يف اجلامعات العربية والعامل، وثانيهما اإدراك القيادة الوطنية يف فل�سطني 
باأن احتياجات ال�سعب الفل�سطيني واأولوياته التعليمية وظروفه حتت الحتلل حتتم اإيجاد 
موؤ�س�سات وطنية للتعليم اجلامعي والعايل على الأر�ص الفل�سطينية )الرقب، 2009، �ص23(.
فقد اأقيمت غالبية موؤ�س�سات التعليم العايل املتواجدة يف فل�سطني يف ظل ظروف �سعبة 
كتعبري عن الإرادة واللتزام، ومببادرات من قبل اأفراد وجماعات.وقد �سعت موؤ�س�سات التعليم 
العايل ملواجهة القمع والظلم الحتليل عن طريق تلبية طلب الأجيال ال�سابة املتزايد على 
التعليم وتزويدهم بفر�سة الدرا�سة يف فل�سطني بعد اأن حرموا عنوة من فر�ص الدرا�سة يف 

اخلارج )وزارة الرتبية والتعليم، 2003، �ص3( 
فاإن�ساء  الفل�سطيني،  العايل  التعليم  قطاع  باإجنازات  ال�ستهانة  ال�سعب  من  لذا 
الفل�سطينيني على النجاح حتى يف  اأثبت مقدرة  اجلامعات خلل فرتة الحتلل بحد ذاته 
�سيا�سية  نخبة  اإعداد  يف  واأ�سهم  لذاتهم،  احرتامهم  رفع  اإىل  اأدى  وبذلك  الظروف،  اأ�سعب 
وقيادات اجتماعية واقت�سادية، واجتذب كفاءات ب�رشية وموارد مالية اإىل ال�سفة الغربية 
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وقطاع غزة، وكان اأكرب اإجناز هو تخريج اجلامعيني باأعداد فاقت الت�سور )برنامج درا�سات 
التنمية، 2002، �ص78( .

اأقدمها  اإن�ساء  على  فلم مير  الدولية،  املعايري  وفق  فتية  الفل�سطينية  اجلامعات  وتعّد 
العايل  التعليم  نظام  �سهد  وقد  فقط،  عامني  قبل  اأحدثها  اأقيمت  فيما  عامًا  ثلثني  �سوى 
وا�سع  انت�سار  فقد حدث   ،1967 يونيو  اأعقاب حرب حزيران/  مبجمله حتولت كبرية يف 
منذ  الرئي�سة  الفل�سطينية  اجلامعات  تاأ�سي�ص  مع  ا�ستمر  ثم  املجتمع  كليات  جمال  يف  اأوًل 
البداية نتاجًا ملبادرة  بداية عام 1971، حيث كانت كل واحدة من هذه اجلامعات ومنذ 
خا�سة غري ربحية وغري حكومية.لذا يعّد التعليم العايل الفل�سطيني فريداً من نوعه يف هذا 
اخل�سو�ص، �سواء يف منطقة ال�رشق الأو�سط اأو يف معظم اأنحاء العامل، حيث تكون املوؤ�س�سات 
احلكومية هي القاعدة، وهكذا تعّد البنية غري الربحية وغري احلكومية للجامعات الفل�سطينية 

اأحد �سماتها املميزة )وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2003( .
برامج  تقدم  التي  املوؤ�س�سات  جميع  من  الفل�سطيني  العايل  التعليم  قطاع  ويتكون 
جامعة   )14( املوؤ�س�سات  هذه  وت�سمل  الثانوية،  الدرا�سة  مرحلة  بعد  وتدريبية  اأكادميية 
على  جامعية  �سهادات  تقدم  الوطن،  اأنحاء  يف  موزعة  جامعية،  كلية   )15( و  فل�سطينية 
م�ستوى البكالوريو�ص، وحتى الدكتوراة يف جمالت خمتلفة، كما ت�سمل موؤ�س�سات التعليم 
الربامج  املتو�سط يف  الدبلوم  �سهادة  تقدم  كلية جمتمع متو�سطة   )20( الفل�سطيني  العايل 
موزعة  موؤ�س�سة   )14( غزة  قطاع  يف  منها  املختلفة.يوجد  املجالت  يف  والتقنية  املهنية 
 )5( خا�ستان(،  واثنتان  عامتان  واثنتان  حكومية  )واحدة  تقليدية  جامعات  كالتايل: 
كليات جامعية )اأربع حكومية وواحدة خا�سة(، )4( كليات جمتمع متو�سطة )واحدة عامة، 
واثنتان خا�ستان، واحدة حكومية، وواحدة حتت اإ�رشاف وكالة غوث وت�سغيل اللجئني( اأما 
التعليم املفتوح فيوجد جامعة واحدة تتوزع مراكزها يف ال�سفة وغزة حيث بلغت مراكزها 
يف ال�سفة )17( ، وبلغت يف غزة )5( مراكز.وقد بلغ عدد العاملني يف قطاع التعليم العايل 
منهم  واخلدمات،  والإداريني  التدري�ص  هيئات  اأع�ساء  من  متفرغًا   )4838( الفل�سطيني 
)2343( اأع�ساء هيئة تدري�ص لي�سل عدد العاملني اإىل )7941( �سخ�سًا اأكادمييني واإداريني 

وموظفي خدمات )وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2011( .
أهداف التعليم العالي: 

يهدف التعليم العايل لتحقيق ما ياأتي )ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، 1998( : 
ومتابعة . 1 العايل  بالتعليم  لللتحاق  املوؤهلني  الطلبة  جميع  اأمام  املجال  فتح 

الكفاءات العلمية يف الداخل واخلارج وتنميتها.
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ت�سجيع حركة التاأليف والرتجمة والبحث العلمي ودعم برامج التعليم امل�ستمر التي . 2
تقدمها موؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطينية.

والتكنولوجية . 3 العلمية  امل�ستجدات  مع  التعامل  من  الفل�سطيني  املجتمع  متكني 
واملعلوماتية وا�ستثمارها وتطويرها.

الإ�سهام يف تلبية احتياجات املجتمع الفل�سطيني من الكوادر الب�رشية املوؤهلة يف . 4
خمتلف املجالت العلمية الثقافية.

توثيق اأطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمية والدولية، ودعم موؤ�س�سات التعليم . 5
العايل ومراكز البحث العلمي وتطويرها.

التفكري . 6 مهارات  الطلبة  واك�ساب  والإ�سلمية  العربية  احل�سارة  بدرا�سة  العناية 
التقدم  ومواكبة  والتق�سي  البحث  على  والقدرة  العلمي  والبتكار  الإبداع  وت�سجيع  الناقد، 

العلمي.
وتعزيز . 7 وعروبتهم،  لوطنهم  منتمني  اأفراد  وتن�سئة  والروحية  العلمية  القيم  تنمية 

روح التعاون والعمل اجلماعي لدى الطلبة.
الإ�سهام يف تقدم العلم و�سون احلريات ونزاهة البحث العلمي وبناء الدولة على . 8

اأ�س�ص ت�سمن �سيادة القانون واحرتام احلقوق واحلريات العامة.

املرأة الفلسطينية يف التعليم العالي: املالمح والبدايات: 
العربية يف عملها يف احلقل الأكادميي مبا  الذي يوؤرخ فيه لدخول املراأة  الوقت  يف 
ليتعدى ثلثة اأو اأربعة عقود من الزمن يف اأغلب البلدان العربية )�سبور، 1992، �ص 1997( 
، اأما عن تعليم املراأة الفل�سطينية، فقد ات�سم الو�سع الفل�سطيني بخ�سو�سية مميزة عن باقي 
الدول العربية، هذه اخل�سو�سية اأثرت بدورها على و�سع املراأة ومكانتها، فمعاناة املراأة 
وعلى  العام،  الجتماعي  الو�سع  من  معاناتها  على  تتقدم  الحتلل  ظلم  الفل�سطينية، من 
ذلك فاإن الت�ستت وال�سياع وخ�سوع املجتمع الفل�سطيني لأكرث من نظام تعليمي، وتدخل 
�سلطات الحتلل يف �سري العملية التعليمية، كل هذه الأمور اأثرت �سلبًا على م�سرية املراأة 

التعليمية زمن الحتلل.
ويالحظ املتفح�س يف تقارير )وزارة الرتبية والتعليم، 2006 حتى 2011( ما ياأتي: 

اأن اأعداد الطالبات امل�سجلت يف التعليم العايل للعام اجلامعي تزايدت يف ال�سنوات  ♦
القليلة املا�سية ففي العام الأكادميي 2005/ 2006 بلغ عددهن )79172( طالبة بن�سبة 
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اإىل  عددهن  و�سل   2011  /2010 اجلامعي  العام  ويف  املقيدين،  ن�سبة  من   )%52.7(
)121998( طالبة اأي بن�سبة )57%( من جمموع املقيدين.

بن�سبة  ♦ خريجة   )9766( من  اأعدادهن  ارتفعت  فقد  للخريجات  بالن�سبة  واأما 
)56.4%( للعام اجلامعي2006/ 2007 اإىل )18567( خريجة اأي بن�سبة )58%( للعام 

اجلامعي 2010/ 2011.
املاج�ستري  ♦ درجة  يحملن  اللواتي  املدر�سات  التدري�سية؛  الهيئة  ع�سوات  عدد  اأما 

على الأقل ولديها عقد دائم يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف فل�سطني فكانت كالآتي: 
الجدول )1( 

يبين عدد عضوات الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين

الن�سبة املئويةاالإناثالعام اجلامعياملوؤ�س�سة

اجلامعات التقليدية
2006 /2005347%13.8
2010 /2009577%17

التعليم املفتوح
2006 /2005222%14
2010 /2009304%16

الكليات اجلامعية
2006 /2005120%27
2010 /2009180%24

كليات املجتمع
2006 /2005155%23
2010 /2009 116%23

املجموع
2006 /2005 844%16
2010 /20091177%18

امل�سجلت  الإناث  ن�سبة  ارتفاع  رغم  اأنه  ال�سابقة  والبيانات  اجلدول  من  يتبني 
واخلريجات يف موؤ�س�سات التعليم العايل، فاإننا جند اأن هناك انخفا�سًا يف ن�سبة الإناث يف 
الهيئة التدري�سية، وهذا ي�سري اإىل �سعف م�ساركة الإناث يف التدري�ص يف موؤ�س�سات التعليم 
يو�سح   )2( املوؤ�س�سات.واجلدول  تلك  طالبات  عدد  يف  الزيادة  مع  تن�سجم  ل  التي  العايل 
وهو  غزة،  قطاع  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  التدري�سية  الهيئة  ع�سوات  اأعداد  توزيع 

ميثل جمتمع الدرا�سة.
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اإلنتاجية العلمية من حيث: مفهومها، طرق قياسها، ومؤشراتها: 

مفهوم االإنتاجية العلمية: . 1
توؤكد النظم واللوائح الر�سمية للجامعات على اأن الإنتاجية العلمية من اأهم م�سئوليات 
اأع�ساء هيئة التدري�ص، اإل اأن هذا املفهوم خ�سع لتف�سريات عديدة تعذر حتديدها يف مفهوم 
واحد متفق عليه، نتيجة للت�سورات املختلفة التي كونها الباحثون عن الإنتاجية العلمية 
مثل  املتداخلة،  املكونات  من  العديد  على  ت�ستمل  معقدة،  اجتماعية  ظاهرة  باعتبارها 

النوعية والكمية والأ�سالة )ال�سي�سي وعبد الرحيم، 2004، �ص235( .
ومبراجعة الأدب الرتبوي يف مفهوم الإنتاجية العلمية جند اأن بع�سهم مل يفرق بني 
املحكم منها وغري املحكم فعرفها )زيدان، 1991، �ص159( باأنها »الأعمال املن�سورة من 
بحوث ومقالت وكتب والتي ت�سهم يف منو املعرفة وتقدم العلم واإ�سلح املجتمع«، واأكد 
على ذلك تعريف )الزهراين، 1997، �ص �ص 35- 36( باأنها » ثمار اجلهود التي يقوم بها 
ع�سو هيئة التدري�ص، والتي تظهر يف �سورة كتابة بحث اأو مقالة اأو تاأليف كتاب اأو ترجمته 
اأو حتقيقه، وما �سابه من الأعمال العلمية التي تعد مبقايي�ص العلماء اإ�سافة علمية، اأوحًل 
اجلمعيات  وع�سوية  العليا،  الدرا�سات  على  الإ�رشاف  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة  قائمة،  مل�سكلة 
على  الإ�رشاف  �سابقه  على  التعريف  هذا  اأ�ساف  لقد  املختلفة«،  العلمية  واللجان  العلمية 
الر�سائل العلمية، وتعرف اأي�سًا باأنها: »جممل املن�سورات العلمية التي ين�رشها الباحث، اأو 
العامل، �سواًء متثلت يف بحوث ودرا�سات علمية نظرية، اأو تطبيقية، اأو يف كتب متخ�س�سة، 

على �سورة مقالت عامة اأو تخ�س�سية وبراءات الخرتاع.
وقد متتد الإنتاجية لت�سمل اأ�سكال الأداء الأكادميي كافة، وما يرتبط به من اأداء بحثي 
وتدري�سي ورعاية طلب، وخدمة املجتمع بتقدمي ال�ست�سارات للجهات احلكومية والأهلية، 
البحوث ل�سالح املجتمع،  العامة، واإجراء  ون�رش املعرفة عن طريق املحا�رشات والندوات 
باأنها:  بع�سهم  .وعّرفها  )زاهر، 2003، �ص316(  وللجامعة«  للمجتمع  انتقادات  وتوجيه 
العلمية  البحوث املن�سورة، والكتب  التدري�ص، وت�سمل  العلمية لع�سو هيئة  »جممل الأعمال 
العلمية، والإ�رشاف  املوؤلفة واملرتجمة، وورقات العمل يف املوؤمترات والندوات واملجلت 
�ص(   ،2009 )حوالة،  العلمية  اجلمعيات  يف  ا�سرتاكه  عن  ف�سًل  العلمية،  الر�سائل  على 
.ونلحظ اأن التعريفني ال�سابقني قد جمعا بني الإنتاجية العلمية املحكمة وغري املحكمة.

هيئة  ع�سوة  اأنتجته  ما  »جمموع  اأنها  على  الإنتاجية  تعريف  احلالية  الدرا�سة  وتتبنى 
موؤمترات  يف  عمل  واأوارق  ومرتجمة،  موؤلفة  علمية  وكتب  من�سورة،  بحوث  من  التدري�ص 

وندوات وجملت علمية، والإ�رشاف على الر�سائل العلمية«.
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طرق قيا�س االإنتاجية العلمية الأع�ساء هيئة التدري�س: . 2
الطرق  اأبرزها  ومن  التدري�ص،  هيئة  لأع�ساء  العلمية  الإنتاجية  قيا�ص  طرق  تتعدد 

الثالث االآتية: 
جلنة االأقران اأو اخلرباء: )Peers Committee( أ. 

تعتمد هذه الطريقة يف قيا�سها للإنتاجية العلمية على نوعية الإنتاجية ل على كمها، 
ويقوم هذا النوع من القيا�ص على اأ�سا�ص عر�ص الإنتاج العلمي على جمموعة من اخلرباء 
هذا  نوعية  على  للحكم  معني  جمال  يف  العلماء(  كبار  من  منتقاة  )جلنة  واملتخ�س�سني 
للتخ�س�ص  املعريف  البناء  يف  اإ�سهامه  ومدى  فيه،  والأ�سالة  اجلدة  مدى  وحتديد  الإنتاج 
املدرو�ص على اأ�سا�ص اأن العلماء والزملء يف اخت�سا�ص ما هم اأ�سدق واأدق يف احلكم على 
زملئهم يف التخ�س�ص نف�سه من اأي عنا�رش اأخرى خارج التخ�س�ص )توق وزاهر، 1988، 

�ص37( .
 .	 : )SCI( )SCIENCE CITATION INDEX( :فهر�س اال�ست�سهادات املرجعي

العلمية  الأهمية  ال�ست�سهادات متثل  اأن عدد  موؤداه  افرتا�ص  الطريقة على  تقوم هذه 
مرات  عدد  كرث  فكلما  املعرفة،  حقول  من  حقل  يف  العلمية  للأوراق  النوعية  اأو  الن�سبية 
 ،Farg ال�ست�سهاد بدرا�سة اأو بحث ما دل دلك على اأهمية هذه الدرا�سة من حيث النوع )فارج

1995، �ص 133- 137( .
اأن كثرياً من الباحثني قد ي�ست�سهد بدرا�سة معينة ل لأنهم  ويوؤخذ على هذه الطريقة 
النقدية  الدرا�سات  من  كثري  يف  يحدث  كما  لنقدها،  بها  ي�ست�سهدون  واإمنا  عليها  يوافقون 
ال�سعوبة  من  ،لأنه  الطريقة  هذه  وفق  العلمية  الإنتاجية  قيا�ص  �سعوبة  اإىل  بالإ�سافة 
مبكان تتبع جممل الدرا�سات والأبحاث التي ا�ست�سهدت بها الدرا�سة، اأو البحث حمل التقومي 
الباحثني  اأي�سا ميل  الطريقة  .ويوؤخذ على هذه  الرحيم، 2004، �ص327(  )ال�سي�سي وعبد 
اإىل الإ�سادة بالعلماء البارزين بطريقة دائمة اأكرث من غريهم، وكاأنه عند الإ�سادة بالعلماء 
ب�سددها  هم  التي  الدرا�سة  اأو  البحث  اأو  املقالة  اإىل  الأ�سالة  من  درجة  ت�ساف  البارزين 

. )Johnes ,1988,p5(

االأ�ساليب االإح�سائية الكمية: ت. 
تعتمد تلك الأ�ساليب يف قيا�سها للإنتاجية العلمية على اأ�سا�ص اإجراء ح�سابات ب�سيطة 
)اأو معقدة( للمن�سورات العلمية )اأبحاث، واأوراق عمل، وكتب، ومقالت( لع�سو هيئة التدري�ص 
اأ�رشف  التي  والدكتوراه  املاج�ستري  ر�سائل  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  معينة  زمنية  فرتة  خلل 
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التدريبية  والربامج  التخ�س�ص  جمال  يف  العامة  واملحا�رشات  واأجيزت  حّكمها  اأو  عليها 
التي ا�سرتك يف اإعدادها، وذلك عن طريق عدد من الأ�سئلة موجهة لع�سو هيئة تدري�ص.)توق 

وزاهر، 1988، �ص36( 
وعلى الرغم من �سهولة العتماد على هذا الأ�سلوب يف قيا�ص الإنتاجية العلمية فاإنه 
اأرقاما كمية  يوؤخذ عليه �سعف الثقة يف نتائجه، ففي بع�ص الأوقات قد ي�سع الباحثون 
اأنه ي�ساوي  اأي�سا  الواقع، ويوؤخذ عليه  اإنتاج علمي مغايرة ملا قام به يف  ملا قام به من 
يف التقدير بني الإنتاج اجليد والإنتاج املتكرر الذي ي�ستخدم اأفكاراً قدمية، واأنه يعتمد يف 
الكيف. عن  النظر  بغ�ص  الكم  على  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  العلمية  الإنتاجية  تقدير 

 )Andrews,1979.p59(

كما يوؤخذ عليه اأن املوؤلف امل�سرتك مع الآخرين يف ن�رش مقالة علمية �سوف يح�سل 
على تقدير مماثل ملوؤلف اآخر قام بن�رش مقالة علمية اأخرى مبفرده، واأن ن�رش مقالة علمية 
ق�سرية يت�ساوى يف العدد مع املقالة الكبرية وقيا�ص اإنتاجية اأع�ساء هيئة التدري�ص خلل 

 )Egghe,1994.P422(.فرتة زمنية م�ست ومقارنتها بالظروف احلالية
العلمية  الإنتاجية  قيا�ص  يف  الطريقة  هذه  اأهمية  من  بع�سهم  تقليل  من  وبالرغم 
لأع�ساء هيئة التدري�ص فاإن هناك ارتباطًا عاليًا بني كم البحوث وكيفها، وهذا الرتباط 

يرجع اإىل عاملني اأ�سا�سيني هما: 
اأن النغما�ص يف كثري من البحوث يف جانب منه �رشط �رشوري لإنتاج اأعمال ذات  ♦

جودة عالية، واأن اأي اإنتاج علمي مهم هو عمل حمفوف بال�سعوبات، ونادراً ما يكون هناك 
�سمان على اأن برنامج البحث �سوف ينتج نتائج مهمة، ومن ثم يجب اأن يقوم العلماء بتجارب 
كثرية قبل اأن يح�سلوا على نتائج ممتازة، ولكن اإذا مل يقم العامل بعدد كبري من الأبحاث فاإن 

 )Meltzer ,1956.p34(.اإمكانية التو�سل اإىل اكت�ساف مهم �سوف تكون منخف�سة
اأما ال�سبب الثاين فاإنه يرجع اإىل نظام املكافاآت، حيث اإنه يعمل بطريقة توؤدي اإىل  ♦

ت�سجيع العلماء املبدعني لكي يكونوا منتجني، وتعمل على حتويل طاقات العلماء اإىل قنوات 
 )Cole & Cole ,1967.p387- 388(.اأخرى اأكرث اإبداعًا

للموؤمترات  ♦ املقدمة  وتلك  العلمية،  املجلت  يف  للن�رش  املقدمة  البحوث  اأن  كما 
العلمية تتعر�ص للفح�ص من قبل جمموعة من ا ملحكمني لبيان مدى قبولها للن�رش، مما 
يدل على اأن قيا�ص الإنتاجية يت�سمن اأي�سًا النوع.)ال�سي�سي وعبد الرحيم، 2004، �ص239( 
ومن ثم �سوف تاأخذ الدرا�سة احلالية يف قيا�ص الإنتاجية العلمية لأع�ساء هيئة التدري�ص 
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بهذا الأ�سلوب الأخري معتمدة على عدد من املوؤ�رشات والتي تتمثل يف الآتي: 
موؤ�رضات االإنتاجية العلمية الأع�ساء هيئة التدري�س: . 3

يف  الباحثة  عليها  اعتمدت  التي  املوؤ�رشات  بعر�ص  ياأتي  فيما  الباحثة  تقوم  �سوف 
قيا�ص الإنتاجية العلمية لع�سوات هيئة التدري�ص بالتعليم العايل يف فل�سطني وهي: 

املوؤ�رض االأول: االإنتاجية العلمية املحكمة وتتمثل يف: أ. 
متخ�س�سة،  جملت  يف  للن�رش  املقبولة  اأو  املن�سورة،  العلمية  الدرا�سات  و  البحوث 
اأو ل�سالح جهات معينة مثل: مراكز البحوث، و ق�سم  اأو املقدمة يف الندوات و املوؤمترات، 

دري�سل )Dressel( هذه البحوث و الدرا�سات اإىل: 
وطرق  - التعليمية  الربامج  و  الدرا�سية  املقررات  بتطوير  املتعلقة  العلمية  البحوث 

التدري�ص و اأ�ساليب التعلم و �سبل تهيئة املناخ الذي ي�سجع على البحث و زيادة القدرة على 
التعلم.
حقل  - يف  تنميتها  و  اجلديدة  املعرفة  اإنتاج  اإىل  تهدف  التي  الأ�سا�سية  البحوث 

معريف، والبحوث التطبيقية التي تهتم بحل امل�سكلت الجتماعية و القت�سادية و الرتبوية 
وخلفها، و من امللحظ اأن هذه البحوث العلمية اإما اأن تكون فردية، اأو م�سرتكة.

الكتب املوؤلفة اأو املرتجمة. -
املوؤ�رض الثاين: االإنتاجية العلمية غري املحكمة وتتمثل يف: 	. 

الإ�رشاف على ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه اأو حتكيمها:  -
اأو  والدكتوراه  املاج�ستري  ر�سائل  على  الإ�رشاف  اعتبار  اإىل  الباحثني  بع�ص  ذهب 
حتكيمها من موؤ�رشات الإنتاجية العلمية، وهذا ما ذهب اإليه )ال�سي�سي وعبد الرحيم، 2004( 
)الزهراين،  م�سرتكًا  اأو  فرديًا  يكون  اأن  اإما  الر�سائل  هذه  على  الإ�رشاف  اأن  امللحظ  ومن 

1997، �ص36( .
حتكيم اأبحاث الغري:  -

للن�رش.)جامعة  اأبحاث مقدمة  اأم حتكيم  العلمية،  للرتقية  اأبحاث مقدمة  �سواء حتكيم 
 )The University of Michigan 2005 -2004 مت�سجن

املقالت العامة اأو التخ�س�سية املن�سورة حيث يعر�ص ع�سو هيئة التدري�ص لراأي  -
جديد يف ق�سية معينة، اأو يلقي اأ�سواء كا�سفة عليها اأو يقرتح اأ�سلوبًا بديًل ملعاجلتها من 

ناحية التنظري اأو ال�سيا�سة اأو املمار�سة )عمار، 1991، �ص17( .
براءات الخرتاع واجلوائز التي ح�سلت عليها ع�سو هيئة التدري�ص والأيام الدرا�سية  -

وور�ص العمل التي �ساركت فيها.
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الدراسات السابقة: 
بع�ص  اإىل  ت�سل  اأن  الباحثة  ا�ستطاعت  الرتبوي،  الأدب  على  الطلع  خلل  من   
على  الدرا�سات  هذه  جاءت  وقد  احلالية،  الدرا�سة  املتعلقة مبو�سوع  ال�سابقة  الدرا�سات 

النحو االآتي: 
درا�سة حوالة )2009( بعنوان الإنتاجية العلمية لأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعات 

يف �سوء مقومات الر�سا الوظيفي درا�سة ميدانية على جامعة طيبة باململكة ال�سعودية.
بجامعة  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  العلمية  الإنتاجية  م�ستوى  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت 
ع�سواً.وخل�ست   )165( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  ا�ستبانةا،  الباحثة  “طيبة”.ا�ستخدمت 
طيبة،  بجامعة  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  العلمية  الإنتاجية  يف  �سعف  وجود  اإىل  الدرا�سة 
اإىل  ترجع  الإنتاجية  اأ�سباب �سعف  واأهم  والرتجمة  واملوؤلفات  الكتب  اإنتاجية  واإنخفا�ص 
ثقل الأعباء التي يحملها ع�سو هيئة التدري�ص، والن�سغال بالأعمال الإدارية، وطول اإجراءات 
ن�رش البحوث يف اجلامعة، وقلة فر�ص احل�سور وامل�ساركة يف املوؤمترات العلمية، ف�سًل عن 
عدم توافر و�سائل الن�رش والتاأليف واخلدمات املتعلقة بعملية البحث بالقدر املطلوب مثل: 
واملراجع  املتخ�س�سة،  والكتب  الدوريات  توافر  وندرة  املعلومات،  على  احل�سول  �سعوبة 

العلمية، والفتقار اإىل �سيا�سة علمية وا�سحة للبحث العلمي.
التدري�سية يف  الهيئة  للمراأة ع�سو  العلمية  الفعاليات  بعنوان   )2007( �سنقر  درا�سة 

جامعة دم�سق.
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل واقع عمل املراأة - ع�سو الهيئة التدري�سية يف جامعة 
اأدائها  املوؤثرة يف  العلمي وخدمة املجتمع والعوامل  البحث  و  التدري�ص  دم�سق_يف جمال 
ا�ستبانة  الباحثة  العايل.�سممت  التعليم  جودة  وحتقيق  العلمية  فعالياتها  تطوير  بهدف 
الدرا�سة  نتائج  اأهم  والإناث.ومن  الذكور  من  الدرا�سة وهي )79( ع�سواً  وزعته على عينة 
اأن اجلهد الذي تبذله املراأة ع�سو هيئة التدري�ص اأكرب مما يبذله الرجل يف جمال التدري�ص، 
ولكن اأداءها يف جمال البحث العلمي اأقل من اأدائه.وت�رشف املراأة وقتًا اأقل من الرجل يف 
جمال خدمة املجتمع.وقد بينت الدرا�سة اأن هناك جملة من املعوقات ترتك اآثاراً �سلبية على 
عمل املراأة اجلامعي، وهذه املعوقات منها ما يتعلق ببيئة العمل اجلامعي، ومنها ما يتعلق 

باجلانب الأ�رشي.
درا�سة احلديثي )2006(: بعنوان الإنتاجية العلمية لأع�ساء هيئة التدري�ص ال�سعوديات 

بكليات الرتبية للبنات باململكة العربية ال�سعودية درا�سة تقوميية.
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التدري�ص  هيئة  لع�سواًت  العلمية  الإنتاجية  تقومي  جمالت  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت 
العلمية لهن وال�سعوبات  الإنتاجية  ال�سعودية، وحجم  العربية  بكليات الرتبية يف اململكة 
الأكادميية واملجتمعية التي توؤثر على الإنتاجية العلمية.ا�ستخدمت الباحثة اأ�سلوب حتليل 
ا�ستبانة لعمل ا�ستطلع راأي  التدري�ص، وا�ستخدمت  الذاتية لأع�ساء هيئة  املحتوى لل�سرية 
ع�سواًت هيئة التدري�ص بكلية الرتبية للبنات حول ال�سعوبات التى تعوق الإنتاجية لأع�ساء 
هيئة التدري�ص.وتو�سلت الدرا�سة اإىل ارتباط ن�سبة اإنتاجية الكتب املوؤلفة واإنتاجية البحوث 
الدكتوراه وعدد �سنوات اخلربة. العلمية وتاريخ احل�سول على  العلمية باجلامعة والدرجة 
وتاريخ  العلمية  بالدرجة  اأو  العلمي  بالق�سم  املرتجمة  الكتب  اإنتاجية  ن�سبة  ارتباط  وعدم 
املعوقة  الأكادميية  ال�سعوبات  اأهم  الإدارية.واأما  الوظيفة  اأو  الدكتوراه  على  احل�سول 
خارج  والندوات  املوؤمترات  وح�سور  البحثي،  التفرغ  منح  كانت  فقد  العلمي  لإنتاجهن 
املالية،  العتمادات  توافر  وقلة  الكلية،  اأو خارج  داخل  التدري�ص  �ساعات  اململكة، وزيادة 
وقلة عدد ال�ساعات املخ�س�سة ملمار�سة البحث الأكادميي، وقلة توافر قواعد بيانات بحثية 

تربوية عاملية.
التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  العلمي  الإنتاج  »واقع  بعنوان   :)2006( ال�سايع  درا�سة 

ومعوقاته يف كليات العلوم الإن�سانية يف جامعة امللك �سعود«.
كليات  يف  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  العلمي  الإنتاج  واقع  ر�سد  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
اأبرز معوقاته التي توؤثر �سلبًا على هذه  العلوم الإن�سانية يف جامعة امللك �سعود، وحتديد 
الباحث  ا�ستفتاء قام  الدرا�سة  اأداة  العلمي.وكانت  الإنتاج  الإنتاجية، وحتديد �سبل ت�سجيع 
ببنائه، وتكونت عينة الدرا�سة من )118( ع�سواً من اأع�ساء هيئة التدري�ص الذكور يف كليات 
ال�سنوي  العلمي  الإنتاج  معدل  اأن  اإىل  الدرا�سة  الإدارية.وتو�سلت  والعلوم  والآداب  الرتبية 
لأع�ساء هيئة التدري�ص عينة البحث )1.25( عمًل.بينما بلغ متو�سط عدد البحوث املن�سورة 
والكتب املوؤلفة اأواملرتجمة والأوراق العلمية )0.63( بحثًا و )0.37( ورقًة و )0.25( كتابًا 
لكل ع�سو يف ال�سنة.واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا بني كمية الإنتاج العلمي و 
متغري املوؤهل العلمي، واجلن�ص، بينما مل تظهر فروقًا دالة اإح�سائيًا بناء على متغري الكلية.

وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اأبرز معوقات الإنتاج العلمي هي حمدودية الدعم اللزم حل�سور 
املوؤمترات الإقليمية والعاملية، وان�سغال بع�ص اأع�ساء هيئة التدري�ص بالأعمال اخلارجية 
العلمية،  البحوث  باإجراء  للقيام  الكايف  الوقت  توافر  وعدم  القت�سادي،  و�سعهم  لتح�سني 

وكرثة الأعباء التدري�سية.
وعلقته  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  الوظيفي  »الر�سا  بعنوان   :)2006( ح�سني  درا�سة 

باإنتاجيتهم العلمية يف جامعة عدن«.
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النوع،  مثل  الدميوجرافية  املتغريات  بع�ص  تاأثري  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هذه  هدفت 
والكلية،  اجلامعة،  يف  اخلربة  و�سنوات  الأكادميية،  واملرتبة  التدري�سي،  والعبء  والعمر، 
الإنتاجية  الوظيفي وكذلك م�ستوى  الر�سا  الإدارية على كل من م�ستوى حماور  والوظيفة 
من  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  با�ستبانة،  الباحث  العلمية.ا�ستعان 
العام  امل�ستوى  انخفا�ص  اإىل  الدرا�سة  عدن.وتو�سلت  بجامعة  العاملني  الدكتوراه  حملة 
اأكرث  الذكور  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  التدري�ص.واأن  هيئة  اأع�ساء  لدى  العلمية  للإنتاجية 
اإنتاجية للكتب العلمية املوؤلفة.ووجود اأثر ملتغري العمر على الإنتاجية العلمية للكتب العلمية 
املوؤلفة والإ�رشاف على ر�سائل الدرا�سات العليا ومناق�ستها.وكذلك املرتبة الأكادميية؛ ماعدا 
البحوث العلمية املقبولة للن�رش.ووجود اأثر ملتغري النوع وعدد �سنوات اخلربة يف اجلامعة، 
وجود  التدري�ص.وعدم  هيئة  لأع�ساء  العلمية  الإنتاجية  م�ستوى  على  الأكادميية  واملرتبة 
علقة ارتباطية بني م�ستوى الر�سا الوظيفي وبني م�ستوى الإنتاجية العلمية لأع�ساء هيئة 

التدري�ص بجامعة عدن.
درا�سة حممد )2003( : بعنوان »العوامل املوؤثرة يف الإنتاجية العلمية لأع�ساء هيئة 

التدري�ص باأق�سام املكتبات واملعلومات باجلامعات امل�رشية«.
هدفت اإىل اإلقاء ال�سوء على الن�ساط العلمي للمتخ�س�سني فى املكتبات واملعلومات 
الع�رشين  القرن  الثاين من  الن�سف  التدري�ص باجلامعات امل�رشية خلل  اأع�ساء هيئة  من 
)1951- 2000( ، وتكونت عينة الدرا�سة من )46( ع�سوا.ا�ستخدمت الدرا�سة منهج القيا�ص 
وت�سجل  حت�رش  ببليوجرافية  قائمة  اإعداد  يتطلب  الذي  ؛   )Bibliometrics( الببليوجرايف 
ومقالت،  ومنفردات،  اأطروحات  من:  وموؤلفيها  املكتوبة  الت�سال  و�سائل  اأ�سكال  وت�سف 
اإىل عدد من  الدرا�سة  اإىل )1325( مادة.وتو�سلت  وبحوث موؤمترات وغريها حيث و�سلت 
ناحية وبني  العلمية من  الإنتاجية  ايجابية بني  ارتباط  اأهمها؛ وجود علقة  النتائج من 
باخلارج  كالإعارة  وغريها  الأكادميية  واخلربة  العلمية  والدرجة  والنوع  العمر،  من  كل 
والإ�رشاف ووجود علقة �سلبية بني الإنتاجية العلمية وبني املتغريات امل�ستقلة مثل الدرجة 
والدولة  والدكتوراه  املاج�ستري  على  الع�سو  منها  ح�سل  التي  واجلامعة  الأوىل  اجلامعية 

املانحة للدرجة.
العلمية  والإنتاجية  البحث  يف  املوؤثرة  العوامل  بعنوان   )2002( الغامدي  درا�سة 

لأع�ساء هيئة التدري�ص يف تخ�س�ص املكتبات باجلامعات ال�سعودية.
هدف الدرا�سة اإىل اختبار عوامل عدة على الإنتاجية العلمية لأع�ساء هيئة التدري�ص 
من بينها العوامل الفردية واملدعمة، والتي حتكم العمل بالق�سم واملوؤ�س�سة.ومن اأهم نتائج 
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الدرا�سة؛ اأن العوامل التي لها اأثر فاعل يف الإنتاجية العلمية لأع�ساء هيئة التدري�ص هي: 
العوامل الفردية )النوع، واحلالة الجتماعية، و�سنوات اخلربة( والعوامل املدعمة )الدرجة 
الأكادميية، والدولة التي مت احل�سول منها على الدكتوراة( وظروف العمل بالق�سم )العبء 

التدري�سي( والعوامل املوؤ�س�سية )مظاهر التكرمي، م�سادر ا�ستقاء املعلومات( .
يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  لدى  العلمي  البحث  بعنوان:   )2001( كنعان  درا�سة 

جامعة دم�سق: الأهداف، املعوقات، �سبل التطوير.
اأع�ساء الهيئة  اأهداف البحث العلمي ومعوقاته و�سبل تطويره لدى  اإىل تعرف  هدفت 
التدري�سية يف جامعة دم�سق، وقد ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة يف جمع املعلومات من عينة 
الدرا�سة التي بلغت )254( ع�سواً ذكوراً واإناثًا.وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اأهم اأهداف البحث 
العلمي هي: زيادة التعمق يف جمال التخ�س�ص وزيادة التح�سيل املعريف والعلمي، والإ�سهام 
والرتبوي.واأهم  والجتماعي  القت�سادي  التطور  تواجه  التي  والق�سايا  احللول  اإيجاد  يف 
البحث، ونق�ص عدد  التعاون بني اجلامعات واجلهات امل�ستفيدة من  املعوقات كانت: قلة 
املوفدين للدول املتقدمة يف البحث العلمي ونق�ص متويل البحوث.اأما عن اأهم �سبل التطوير 
فهي: توفري الدعم املايل اللزم لإجراء البحوث، وتوفري املكافاآت املادية، وتوفري املراجع 
احلديثة املتعددة التقنية.وبينت الدرا�سة وجود فروق بني متو�سطات تقديرات اأع�ساء الهيئة 

التدري�سية لأهداف البحث ومعوقاته تبعًا للمتغريات )اجلن�ص، الكلية، والعمر، واخلربة( .
درا�سة يون�س )1998( : بعنوان »الر�سا الوظيفي والإنتاجية العلمية »درا�سة حالة«.

توافره  الرتبية عما  التدري�ص بكلية  اأع�ساء هيئة  اإىل درجة ر�سا  التعرف  اإىل  هدفت 
الزملء وفر�ص  والعلقة مع  العمل  الأكادميية وظروف  احلرية  فيما يخ�ص  اجلامعة  لهم 
الدرا�سة  اأداة  وكانت  الو�سفي،  املنهج  الباحث  العمل.ا�ستخدم  واأعباء  الأكادميي  النمو 
الرتبية،  بكلية  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  الدرا�سة  عينة  الر�سا.وتكونت  لقيا�ص  ا�ستبانة 
اإىل وجود فروق  الدرا�سة  جامعة املنوفية وعددهم 30ع�سواً )26ذكوراًو4اإناثًا( .تو�سلت 
العلمية واملن�سب  )الدرجة  للمتغريات  العلمية تعزى  الإنتاجية  اإح�سائيًا يف متو�سط  دالة 
الإداري ونوع الإنتاجية واجلن�ص( ، كما تو�سلت اإىل وجود علقة �سلبية بني الر�سا الوظيفي 

والإنتاجية العلمية.
درا�سة اأ�ستني ومالك )Astin and Malik, 1994( : بعنوان »واقع فعاليات املراأة يف 

اجلامعات الأمريكية العامة واخلا�سة«.
هدفت اإىل ر�سد واقع فعاليات املراأة يف اجلامعات الأمريكية العامة واخلا�سة، وقد 
تبني لهما اأن املراأة تعطي للتدري�ص وُن�سِح الطلب اهتماًما اأكرب مما تعطيه للبحث العلمي؛ 
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منهن   )%43( واأن  الرجل،  ين�رشه  مما  اأقل  بحوث  من  املراأة  تن�رشه  ما  فاإن  لذلك  ونتيجة 
مل ين�رشن اإطلًقا.وقد بلغت ن�سبة ما ن�رشته املراأة يف اجلامعات الأمريكية من بحوث يف 
الأعباء  بحًثا.واأن   )  )2،77 الذكور  لدى  يقابله  بحًثا   1993(  )1،48( و   )1992 العامني 
الأ�رشية من زواج واأمومة ت�سكل حواجز تعرقل تقدم املراأة الأكادميي.كما اأ�سفرت الدرا�سة 
اجلامعات  يف  الرجال  وخم�ص  الن�ساء  لن�سف  النف�سي  ال�سغط  ت�سبب  عوامل  وجود  عن 
الأمريكية، كالرتقية، اإىل جانب ال�سعور ب�سيق الوقت وعدم اإمكانية توفري بع�ص منه حلياة 
الفرد ال�سخ�سية، وعدم مبالة الآخرين وجتاهلهم.وعن عدم ر�سا ع�سو الهيئة التدري�سية 

عن العمل.
بني  اجلامعي  التعليم  يف  العلمي  والبحث  املراأة  بعنوان:   )1992( اخلثيلة  درا�سة 

الواقع والتحديات
وواقعها  اجلامعي  التعليم  تطوير  يف  املراأة  م�ساركة  مدى  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت 
وال�سعوبات والتحديات التي تواجهها.ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبانة، وتكونت عينة الدرا�سة 
من )93( ع�سواً من اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة امللك �سعود، وكن جميعهن اإناثًا، وقد 
اأظهرت النتائج اأن املراأة ت�سارك بدرجة لباأ�ص بها يف الإنتاج العلمي، وقد بلغت م�ساركتها 
اللواتي �ساركن  )37( بحثًا ميدانيًا، )22( مقاًل، )12( كتابًا، و )8( تراجم، وكانت ن�سبة 
)52،7 %( مقابل )29%( مل ي�ساركن باأي اإنتاج.اأما بالن�سبة لل�سعوبات التي واجهت املراأة 
اأعباء  البحث وكرثة  اإجراءات  لت�سهيل  ندرة وجود م�ساعد باحث  اأكرثها  البحث، فكان  يف 

التدري�ص والن�سغال بالأعباء الإدارية والواجبات املنزلية، ونق�ص يف املوارد املالية.

التعقيب على الدراسات السابقة: 

بتفح�س الدرا�سات ال�سابقة يت�سح ما ياأتي: 
من حيث اأغرا�ص الدرا�سة واأهدافها: تناولت الدرا�سات مو�سوع الإنتاجية العلمية . 1

من جوانب عدة؛ بع�سها تناول واقع الإنتاجية العلمية والعوامل املوؤثرة فيها مثل درا�سة 
ال�سايع )2006( ، ومنها درا�سة العلي )2004( ، ودرا�سة حممد )2003( ، وبع�سها تناول 
الإنتاجية العلمية وعلقتها بالر�سا الوظيفي مثل: درا�سة حوالة )2009( ، و درا�سة ح�سني 

. )2006(
من حيث املنهج والأداة يف الدرا�سة: ت�سرتك معظم هذه الدرا�سات يف ا�ستخدامها . 2

املنهج الو�سفي، واأداتها ال�ستبانة، با�ستثناء درا�سة )احلديثي، 2006( ، و )درا�سة حممد، 
2003( ؛ حيث ا�ستخدم حتليل املحتوى.
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مدر�سي . 3 ا�ستهدافها  حيث  من  الدرا�سات  جميع  ت�سرتك  الدرا�سة:  جمتمع  حيث  من 
الدرا�سات، فمنهم من  للدرا�سة يف هذه  التي خ�سعت  تباينت املجتمعات  اجلامعات ولكن 

اختار كلية، ومنهم من اختار جامعة، ومنهم من اختار الإناث دون الذكور.
اأوجه ال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة: ا�ستفادت الباحثة من الدرا�سات ال�سابقة يف . 4

اأمور عدة من اأهمها: 
الو�سفي  املنهج  وهو  البحث،  منهج  واختيار  للبحث،  املنا�سبة  املتغريات  حتديد 
التحليلي وبناء اأداة البحث امل�ستخدمة، وهي ال�ستبانة وحتديد جمالتها وفقراتها، وحتديد 

الإجراءات املنا�سبة للبحث، والتعرف اإىل نوع املعاجلات الإح�سائية املنا�سبة للبحث.
اأوجه التفاق والختلف بني الدرا�سة احلالية والدرا�سات ال�سابقة: . 5

اختلفت الدرا�سات ال�سابقة يف مفهوم الإنتاجية العلمية؛ حيث ا�ستملت على الأطروحات 
درا�سة )ح�سني،  واأ�سافت   ، درا�سة )حممد، 2003(  املوؤمترات كما يف  واملقالت، وبحوث 
2006( الكتب العلمية املوؤلفة والإ�رشاف على ر�سائل الدرا�سات العليا ومناق�ستها، واأ�سافت 
اإىل ماذهبت  احلالية  الدرا�سة  والرتجمة.واتفقت  واملوؤلفات  الكتب  )حوالة، 2009(  درا�سة 
اإليه الدرا�سات بحيث ا�ستملت الإنتاجية العلمية يف الدرا�سة احلالية على جمموع ما اأنتجته 
واأوارق عمل يف  التدري�ص من بحوث من�سورة، وكتب علمية موؤلفة ومرتجمة،  ع�سو هيئة 

موؤمترات وندوات وجملت علمية، والإ�رشاف على الر�سائل العلمية.
اأوجه التميز للبحث احلايل عن الدرا�سات ال�سابقة: . 6

متيز البحث احلايل عن الدرا�سات ال�سابقة بتناوله مو�سوع الإنتاجية العلمية للمراأة 
على  البحث  من  حظًا  ينل  مل  املو�سوع  وهذا  غزة،  بقطاع  العايل  التعليم  يف  الفل�سطينية 

م�ستوى فل�سطني ح�سب علم الباحثة، ومل تتناوله اأي من الدرا�سات ال�سابقة.
علمية  اإنتاجية  ق�سمني:  اإىل  العلمية  الإنتاجية  تق�سيم  يف  احلالية  الدرا�سة  انفردت 
واإنتاجية علمية  العلمية،  الرتقيات  التدري�ص على  حمكمة؛ وحت�سل مبوجبها ع�سوة هيئة 

غري حمكمة.

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

ا�ستخدمت الباحثة يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي، بحيث جمعت البيانات وحلِّلت 
بغر�ص التعرف اإىل واقع الإنتاجية العلمية للمراأة الفل�سطينية.
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جمتمع الدراسة: 
موؤ�س�سات  يف  الإناث  التدري�سية-  الهيئة  اأع�ساء  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
 )110( عددهن  والبالغ   ، م(   2011  -2010( الدرا�سي  للعام  غزة  بقطاع  العايل  التعليم 
ح�سب البيانات التي جمعتها الباحثة من اإح�سائيات وزارة الرتبية والتعليم العايل للعام 

2010/ 2011 واجلدول )2( يو�سح ذلك.
الجدول )2( 

يبين عدد عضوات الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة

العددا�سم املوؤ�س�سةم
25اجلامعة الإ�سلمية

8جامعة القد�ص املفتوحة
19الأزهر

27جامعة الأق�سى
6جامعة فل�سطني

20الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية
5كلية جمتمع الأق�سى

110املجموع

عينة الدراسة: 
نظراً ل�سغر حجم جمتمع الدرا�سة اأ�سبح املجتمع هو عينة الدرا�سة، لذا وزِّعت )100( 
ا�ستبانة على ع�سوات هيئة التدري�ص مبوؤ�س�سات التعليم العايل، ومل ت�ستطع الو�سول لع�رش 
ع�سوات، ب�سبب اإجازة الأمومة لأربع منهن وعدم متكن الباحثة من الو�سول لل�ست الباقيات، 
واأُخ�سعت  للتحليل  �سلحيتها  لعـدم  ا�ستبانات   )6( وا�ستبعدت  ا�ستبانة،   )98( واُ�سرتدت 

)86( ا�ستبانة �ساحلة للتحليل الإح�سائي؛ اأي بن�سبة مئوية )78%( من املجتمع الأ�سلي.
الجدول )3( 

يبين الخصائص الشخصية لعينة الدراسة

املوؤ�س�سة املوؤهل العلمي 
التي تعمل بها

املوؤ�س�سة 
�سنوات اخلربةالتخ�س�سالتي تخرج منها
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6323575245220143650303125العدد
73.326.766.35.827.960.523.316.341.958.134.936.029.1الن�سبة املئوية
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الجدول )4( 
يبين توزع أفراد عينة البحث حسب المنصب

املنا�سب االإدارية التي ت�سغلها املراأة االأكادمييةهل �سغلت منا�سب

مدير ق�سمرئي�س ق�سمنائب عميدعميدنائب رئي�س املوؤ�س�سةمل ت�سغلالنعم

285858121186العدد
32.667.467.41.22.31.220.97الن�سبة املئوية

الجدول )5( 
يبين توزع أفراد عينة البحث حسب الحالة االجتماعية والسكن

ال�سكن ح�سب املحافظةاحلالة االجتماعية

رفحخانيون�سالو�سطىغزةال�سمالاأرملةمطلقةمتزوجةاآن�سة

23584145011183العدد
26.767.44.71.24.758.112.820.93.5الن�سبة املئوية

أداة الدراسة: 

بعد الطلع على الدرا�سات ال�سابقة ذات العلقة مبو�سوع ومتغريات الدرا�سة احلالية، 
وا�ستطلع راأي عينة من اأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعات الفل�سطينية املختلفة عن طريق 
املقابلت ال�سخ�سية ذات الطابع غري الر�سمي، �سمرّمت الباحثة ا�ستبانة حول االإنتاجية 

العلمية وفق اخلطوات االآتية: 
الإنتاجية  ♦ تناولت  التي  والبحوث  الدرا�سات  اإىل  بالعودة  ال�ستبانة  بنود  �سياغة 

العلمية وم�سكلتها.
ثم عر�سها على )15( ع�سواً من اأع�ساء هيئة تدري�ص يف ثلث جامعات: )اجلامعة  ♦

الإ�سلمية وجامعة الأق�سى، وجامعة الأزهر( ، منهم )6( بدرجة الأ�ستاذية، ومنهم من �سغل 
من�سبًا يف عمادات البحث العلمي- لإبداء الراأي ب�ساأن ما ياأتي: 

مدى ملءمة ال�ستبانة للهدف الذي و�سعت من اأجله. ♦
�سلمة العبارات من حيث ال�سياغة اللغوية. ♦
اإ�سافة، اأو حذف، اأو تعديل ما يرونه منا�سًبا. ♦
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وبعد اإجراء التعديلت التي اأو�سى بها املحكمون ُعدِّلت �سياغة بع�ص الفقرات، وقد 
بلغ عدد فقرات ال�ستبانة بعد �سياغتها النهائية )55( فقرة موزعة على جمالت ال�ستبانة.

صدق االستبانة: 

أوالً- صدق احملكمني: 

الأق�سى  للحد  املفحو�سون  ي�ستثار  بحيث  الظاهري؛  ال�سدق  على  الباحثة  اعتمدت 
من  جمموعة  على  ال�ستبانة  ُعر�ست  املفحو�سني.وقد  تعاون  ول�سمان  املقيا�ص،  لتقبل 
املحكمني من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظات غزة، ممن 
ميتلكون خربة متميزة يف البحث العلمي، بلغ عددهم )15( حمكًما، وذلك للحكم على و�سوح 
ال�ستبانة و�سلحيتها للهدف الذي اأُعدت من اأجله، اإىل جانب بيان الراأي يف دقة اختيار 
الفقرة  املحكمني، وعدت  املنا�سبة وفق ملحظات  التعديلت  املنا�سبة.واأُجريت  املفردات 

�ساحلة اإذا بلغ اتفاق املحكمني على �سحتها بن�سبة ل تقل عن %87.

ثانيا- صدق االتساق الداخلي: 

الرتباط بني كل فقرة من  باإيجاد معامل  الداخلي لل�ستبانة  الت�ساق  ُح�سب �سدق 
فقرات ال�ستبانة والدرجة الكلية ملجالها كما تو�سحها اجلداول الآتية: 

الجدول )6( 
يبين معامل ارتباط المجال األول مع الدرجة الكلية للمجال

م�ستوى الداللةمعامل االرتباطالرقمم�ستوى الداللةمعامل االرتباطالرقم

املجال االول" املعوقات التي حتد من االإنتاجية العلمية

دال عند 60.7390.00دال عند 10.2540.00
دال عند 70.7290.00دال عند 20.3990.00
دال عند 80.7960.00دال عند 30.2570.00
دال عند 90.6240.00دال عند 40.5540.00
دال عند 50.5670.00

املجال الثاين" دوافع االإنتاجية العلمية "
دال عند 50.6390.00دال عند 10.6140.00
دال عند 60.7780.00دال عند 20.5360.00
دال عند 70.5360.00دال عند 30.6410.00
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م�ستوى الداللةمعامل االرتباطالرقمم�ستوى الداللةمعامل االرتباطالرقم

دال عند 80.6030.00دال عند 40.7440.00
املجال الثالث" احلاجات التدريبية"

دال عند 70.6050.00دال عند 10.6750.00
دال عند 80.6910.00دال عند 20.7460.00
دال عند 90.5690.00دال عند 30.6670.00
دال عند 100.5590.00دال عند 40.7190.00
دال عند 110.6420.00دال عند 50.7370.00
دال عند 120.5630.00دال عند 60.6890.00

املجال الرابع " �سبل تطوير االإنتاجية العلمية "
دال عند 70.7370.00دال عند 10.4550.00
دال عند 80.8130.00دال عند 20.6330.00
دال عند 90.7270.00دال عند 30.6180.00
دال عند 100.6850.00دال عند 40.6590.00
دال عند 110.7590.00دال عند 50.7050.00

يت�سح من اجلدول )6( اأن جميع فقرات ال�ستبانة مرتبطة ارتباطًا ذا دللة اإح�سائية 
مع الدرجة الكلية ملجالتها عند درجة دللة )0.00( وهذا موؤ�رش يدلل على �سدق الأداة، 
ويطمئن الباحثة لتطبيقها، على الرغم من وجود عبارتني يف املجال الأول؛ هما )1، 3( ، 
معامل الرتباط لهما متدٍن، وبناًء على الدرا�سات ال�سابقة ميكن قبول هذا املعامل طاملا 

اأعلى من 2.5، وكذلك اأن لهما دللة اإح�سائية وا�سحة كما هو مبني يف اجلدول ال�سابق.
الجدول )7( 

يبين معامل ارتباط الدرجة الكلية لكل مجال من االستبانة مع الدرجة الكلية للمجاالت االربعة

م�ستوى الداللة معامل االرتباط املجال 

دال عند 0.7220.00املعوقات التي حتد من الإنتاجية العلمية
دال عند 0.7630.00 دوافع الإنتاجية العلمية 

دال عند 0.7730.00احلاجات التدريبية لزيادة فاعلية الإنتاجية العلمية 
دال عند 0.7650.00�سبل تطوير الإنتاجية العلمية 

وهذا يزيد من طماأنينة الباحثة اإىل ا�ستخدام هذه الأداة.
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ثبات االستبانة: 

لقد مت التاأكد من ثبات اال�ستبانة بطريقتني وهما: 
التجزئة الن�سفية: . 1

حل�ساب ثبات ال�ستبانة اُ�ستخدم قانون التجزئة الن�سفية، وتبني اأن معامل ثباتهما 
عاٍل كما هو مو�سح يف اجلدول )8( .

معامل األفا كرونباخ: . 2
الجدول )8( 

يوضح قيم الثبات حسب ألفا كرونباخ وحسب التجزئة النصفية في مجاالت الدراسة : 

التجزئة الن�سفية معامل األفا كرونباخ املجال 

0.7250.534املعوقات التي حتد من الإنتاجية العلمية
0.7740.627 دوافع الإنتاجية العلمية 

0.8790.680احلاجات التدريبية لزيادة فاعلية الإنتاجية العلمية 
0.8970.613�سبل تطوير الإنتاجية العلمية 

املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة: 

فرَّغت الباحثة ال�ستبانات وحتليل ال�ستجابات من خلل برنامج الرزم الإح�سائية 
العلمية  للإنتاجية  املئوية  والن�سب  احل�سابي  واملتو�سط  التكرارات  ُح�سبت  اإذ   ،  )SPSS(
نِّفت يف فئتني، وهما )الإنتاجية العلمية املحكمة وغري املحكمة( ، واُ�ستخدم اختبار )ت(  و�سُ
لفح�ص الفر�سيات التي تتعلق بفروق بني متو�سطي عينتني م�ستقلتني كما يف متغري املوؤهل 
العلمي والتخ�س�ص، ومت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الأحادي لفح�ص الفر�سيات التي 
تتعلق بفروق بني متو�سطات ثلث عينات فاأكرث، كما يف املتغريات: )املوؤ�س�سة، اجلامعة 

التي ح�سلت منها على اآخر درجة علمية، عدد �سنوات اخلدمة( .

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
نتائج ال�سوؤال الأول ومناق�ستها:  ◄

يف  الفل�سطينية  للمراأة  العلمية  االإنتاجية  حجم  »ما  على:  ال�سوؤال  ن�ص 
التعليم العايل؟«
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التدري�ص من بحوث  اأنتجته ع�سو هيئة  ال�سوؤال ح�سب جمموع ما  وللإجابة عن هذا 
من�سورة، وكتب علمية موؤلفة ومرتجمة، واأوارق عمل يف موؤمترات وندوات وجملت علمية، 
والإ�رشاف على الر�سائل العلمية خلل الثلث �سنوات الأخرية، وقد ميزت الباحثة بني ما 

هو حمكم وما هوغري حمكم.
اأوالً- االإنتاجية العلمية املحكمة: 

يف  املن�سورة  العلمية  الأبحاث  من  التدري�ص  هيئة  ع�سو  اأنتجته  ما  جمموع  وت�سمل 
املوؤمترات واملجلت العلمية املحكمة، وكذلك تاأليف الكتب وترجمة الأجنبي منها، وهذا 
العلمية  الرتقيات  على  احل�سول  على  الفل�سطينية  املراأة  ي�ساعد  العلمي  البحث  من  النوع 

الأكادميية، التي تعينها على تقلد املنا�سب يف الإدارة العليا واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
الجدول )9( 

يبين عدد األبحاث المحكمة المنشورة وعدد الكتب المؤلفة والمنشورة خال الثاث سنوات الماضية

االأبحاث العلميةترجمةتاأليف كتبمل تنتج 

0375192عدد الأعمال
2120540عدد الع�سوات املنتجات

46.5%5.8%23%24.4%ن�سبتهن من العينة

من  الفل�سطينية  للمراأة  العلمية  الإنتاجية  وقلة  ركود  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
الأبحاث؛ حيث اإن اأكرث من ن�سف العينة مل تنتج اأبحاثًا من�سورة وهذا يتفق مع ما جاءت به 
الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة: )توق وزاهر، 1988( ودرا�سة )املانع، 1999( ، ومن املتوقع 
التعليمي  فينعك�ص على عطائهن  الإناث  علميًا على  توؤثر  العلمي  النتاج  القلة يف  اأن هذه 

وعلى ارتقائهن يف املراتب العلمية.
وميكن ا�ستنتاج متو�سط ن�رش الأبحاث لعينة الدرا�سة من خلل تق�سيم عدد الأبحاث 
العلمية املنتجة خلل ال�سنوات الثلث املا�سية: وهي )192( اإنتاجًا علميًا يف )3( �سنوات 
ثم ق�سمته على عينة الدرا�سة )86 مدر�سة( ، يكون الناجت )0.74( يف ال�سنة الواحدة، اأي مبا 
يعادل اإنتاجًا علميًا واحداً كل عام ون�سف؛ وهي ن�سبة تقرتب من معدل الن�رش لع�سو هيئة 

التدري�ص بجامعة الأزهر )كفايف، 1999 �ص 189( .
واإذا ما ح�سبنا حجم الإنتاجية للع�سوات املنتجات جند اأن متو�سط الإنتاجية لديهن 
يرتفع اإىل )1.6( �سنويًا؛ اأي ما يعادل بحثًا ون�سف �سنويًا؛ وهي ن�سبة تفوق حجم الإنتاجية 
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لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص الذكور يف كليات الرتبية والآداب والعلوم الإدارية بجامعة امللك 
�سعود كما ورد يف )درا�سة ال�سايع، 2006( .

الكتب املرتجمة  الكتب، واأما  الفل�سطينية ما يعادل )0.14( �سنويًا من  وتنتج املراأة 
فمتو�سط الإنتاجية ما يعادل )0.019( وهذه املتو�سطات تك�سف م�ستوى اإنتاجية �سعيفة 

جداً؛ وهي تتفق مع العديد من الدرا�سات منها درا�سة: )اإبراهيم، 2010( .
الجدول )10( 

يبين تفصيل األبحاث المنشورة بين االنفراد واالشتراك

تاأليف الكتببحث موؤمتر علميبحث جملة علمية

م�سرتكمفردم�سرتكمفردم�سرتكمفرد�سكل النتاجية
346535581522العدد

59.5%6340.5%37%65%34%الن�سبة

999337املجموع

والكتب  الأبحاث  ن�رش  اإىل  متيل  الفل�سطينية  املراأة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
م�سرتكة، وهذا ليتفق مع درا�سة اأنلي�ص Annelies- التي وردت يف درا�سة )ح�ساد، 1996 
�ص35( - حيث اأو�سحت اأن الن�ساء ميلن اإىل ن�رش اأبحاثهن منفردة بينما يف�سل الرجل ن�رش 

اأبحاث م�سرتكة.
ثانياً- االإنتاجية العلمية غري املحكمة: 

وت�سمل جمموع ما اأنتجته ع�سوة هيئة التدري�ص، ول تدخل �سمن الرتقيات الأكادميية.
واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 

الجدول )11( 
يبين اإلنتاجية العلمية غير المحكمة للمرأة الفلسطينية

ا�رضاف الفعالية
ر�سائل

مناق�سة.
ر�سائل

حتكيم 
اأبحاث

احل�سول.
على.جوائز

اأيام 
ور�س.عملجمالتدرا�سية

555477216836329العدد
1210111581818عدد الع�سوات

20.9%20.9%67.4%1.1%12.7%11.6%13.9%الن�سبة من املجتمع
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تنتجه من حيث  ما  يرتفع جمموع  الفل�سطينية  املراأة  اأن  ال�سابق  اجلدول  يت�سح من 
ثم  بحثية،  عمل  اأوراق  يف  امل�ساركة  ثم  الدرا�سية  الأيام  ثم  العمل  ور�ص  يف  امل�ساركة 
حتكيم الأبحاث، ويليه الإ�رشاف على ر�سائل املاج�ستري والدكتوراة ومناق�ستها، وتنخف�ص 

اإنتاجيتها يف احل�سول على اجلوائز وبراءات الخرتاع.
ثالثاً- حجم االإنتاجية العلمية للمراأة الفل�سطينية: 

الإنتاجية العلمية ب�سورة مب�سطة جممل املن�سورات العلمية التي ين�رشها الباحث اأو 
العامل �سواًء متثلت يف بحوث ودرا�سات علمية نظرية اأم تطبيقية اأم يف كتب متخ�س�سة، اأم 

على �سورة مقالت عامة اأم تخ�س�سية وبراءات الخرتاع )زاهر، د.ت.�ص 716( 
الجدول )12( 

يبين توزيع حجم اإلنتاجية على عضوات هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية 
خال الثاث سنوات الماضية

الن�سبةعدد الع�سواتعدد االأعمال

10.5%9ل يوجد اإنتاجية )0( 
37.2%32اأقل من 5

10 -519%22.1
15.1%13اأكرث من 10
8.1%7اأكرث من 20

7.0%6اأكرث من 30

100.0%86املجموع

اأفراد  من   )%37.2( املا�سية  الثلث  ال�سنوات  خلل  اأنه  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
العينة اأنتجت )اأقل من 5( اإنتاجات علمية، يليها )22.1%( من اأفراد العينة اأنتجت )من5- 
من  )اأكرث  اأنتجت  التدري�ص  هيئة  ع�سوات  من   )%15.1( ياأتيها  ثم  علمية،  اإنتاجات   )10
ع�رشة( اإنتاجات، ويقل حجم الإنتاجية العلمية للمراأة الفل�سطينية اإذا ما و�سلنا اإىل )اأكرث 

من20 واأكرث من30( اإنتاجًا علميًا.
نتائج ال�سوؤال الثاين ومناق�ستها :  ◄

عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  »هل  على:  الثاين  ال�سوؤال  ن�ص 
م�ستوى داللة )α ≥ 0.05( بني حجم االنتاجية العلمية ومتغريات الدرا�سة: 
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املوؤهل العلمي، املوؤ�س�سة، عدد �سنوات اخلربة االأكادميية، املن�سب االإداري، 
التخ�س�س، احلالة االجتماعية؟«.

وللإجابة عن هذا ال�سوؤال قامت الباحثة بفح�ص الفر�سيات التي انبثقت عنه فكانت 
على النحو الآتي: 

نتيجة فح�ص �سحة الفر�سية الأوىل: »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى  
يف  التدري�سية  الهيئة  ع�سو  الفل�سطينية  للمراأة  العلمية  الإنتاجية  حجم  يف   )α ≥ 0.05(
الفر�ص  هذا  �سحة  من  العلمي«.وللتحقق  املوؤهل  ملتغري  تعزى  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

قامت الباحثة با�ستخدام اختبار )ت( 
واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 

الجدول )13( 
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لإلنتاجية العلمية 

حسب متغير المؤهل العلمي

م�ستوى الداللة قيمة )ت( املح�سوبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملتغري

635.987.24ماج�ستري
دالة عند م�ستوى 0.00- 5.57

2325.0824.66دكتوراه

قيمة" ت" الجدولية عند درجة حرية )85( وعند مستوى داللة )0.05( =1.98
قيمة" ت" الجدولية عند درجة حرية )85( وعند مستوى داللة )0.01( =2.61

اجلدولية،  )ت(  قيمة  من  اأكرب  املح�سوبة  )ت(  قيمة  اأن   )13( اجلدول  من  يت�سح 
ملتغري  تعزى  العلمية  الإنتاجية  حول  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  على  يدل  مما 
اأن  اإىل  ذلك  الباحثة  وتعزو  الدكتوراه  درجة  يحملن  اللواتي  ل�سالح  العلمي  املوؤهل 
الإنتاجية  من  الرتقيات  يف  اأو  ماليًا،  ي�ستفدن  ل  املاج�ستري  درجة  يحملن  اللواتي 
العلمية، وتتفق الدرا�سة مع كثري من الدرا�سات مثل: درا�سة )احلديثي، 2006( ودرا�سة 

)العلي، 2004( ودرا�سة )يون�ص، 1998( .
اإح�سائية  نتيجة فح�ص �سحة الفر�سية الثانية؛ ون�سها »ل توجد علقة ذات دللة 
الهيئة  ع�سو  الفل�سطينية  للمراأة  العلمية  الإنتاجية  حجم  يف   )α ≥ 0.05( امل�ستوى  عند 

التدري�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل تعزى ملتغري نوع املوؤ�س�سة التي تعمل بها«.



43

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والثالثون )1( - شباط 

الجدول )14( 
يوضح تحليل التباين األحادي )ف( لإلنتاجية العلمية حسب متغير المؤسسة 

جمموع م�سدر التباين املجال 
متو�سط درجات احلرية املربعات

املربعات 
قيمة
"ف"

م�ستوى 
الداللة 

الإنتاجية العلمية 

137.977268.988بني املجموعات 
0.2530.777 22641.27983272.786داخل املجموعات 

22779.25685املجموع 

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2، 83( وعند مستوى داللة )0.05( =3.07

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2، 83( وعند مستوى داللة )0.01( =4.79

يت�سح من اجلدول )14( اأن قيمة )ف( املح�سوبة اأقل من قيمة )ف( اجلدولية، مما يدل 
على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية حول الإنتاجية العلمية تعزى ملتغري املوؤ�س�سة 
النتيجة مع ما تو�سلت  ، وتتفق هذه  اأم كلية جامعية(  اأم مفتوحة  �سواًء )جامعة تقليدية 
اإليه درا�سة )Paulsen ,2002,p5- 6( والتي بينت اأن )72.8%( من جملة )33785( اأ�ستاذاً 
جامعيًا من 378 كلية متيل اهتماماتهم ب�سدة نحو التدري�ص، بالرغم من اأن الأ�ساتذة الذين 

يق�سون وقتًا اأقل يف التدري�ص ووقتًا اأكرب يف البحث العلمي يتقا�سون مرتبات اأعلى.
اإح�سائية  الثالثة ون�سها: »ل توجد علقة ذات دللة  الفر�سية  نتيجة فح�ص �سحة 
عند امل�ستوى )α ≥ 0.05( يف حجم اإنتاجية املراأة الفل�سطينية ع�سو الهيئة التدري�سية يف 

موؤ�س�سات التعليم العايل تعزى ملتغري اجلامعة التي ح�سلت منها على اآخر درجة علمية«
الجدول )15( 

يوضح تحليل التباين األحادي )ف( لإلنتاجية العلمية حسب متغير الجامعة

جمموع م�سدر التباين املجال 
متو�سط درجات احلرية املربعات

م�ستوى الداللة قيمة" ف"املربعات 

الدرجة الكلية 

1838.0852919.042بني املجموعات 
3.6430.030 20941.17183252.303داخل املجموعات 

22779.25685املجموع 

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2، 83( وعند مستوى داللة )0.05( =3.07

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2، 83( وعند مستوى داللة )0.01( =4.79
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اأكرب من قيمة )ف( اجلدولية عند  اأن قيمة )ف( املح�سوبة  يت�سح من اجلدول )15( 
الإنتاجية  حول  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  على  يدل  مما   )0.05( دللة  م�ستوى 
يف  العلمية  الرتقيات  معايري  اأن  ذلك  الباحثة  اجلامعة.وتف�رش  ملتغري  تعزى  العلمية 
اجلامعات الفل�سطينية تكاد تكون متقاربة؛ فل توجد جامعات ت�سجع البحث العلمي لدى 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية اأكرث من غريها، بحيث يح�سل الباحث على جوائز ت�سجيعية كلما 
زاد اإنتاجه العلمي.وللك�سف عن م�سدر الفروق، اُ�ستخدم اختبار �سفيه لقيا�ص الفروق البعدية 

واجلدول )16( يو�سح ذلك: 
الجدول )16( 

نتيجة اختبار )شيفيه( للفروق البعدية في اإلنتاجية تعزى لمتغير الجامعة

اأجنبية فل�سطينية عربية اجلامعة 
- - عربية 

- - - 11.22فل�سطينية 
- 9.321.89اأجنبية 

دال عند مستوى داللة )0.05( 

اجلامعة  ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دلله  ذات  فروق  وجود  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
الفل�سطينية  العربية و اجلامعات  اآخر درجة علمية بني اجلامعات  التي ح�سلت منها على 
بينت  التي  )الغامدي، 2002(  درا�سة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  العربية،  اجلامعات  ل�سالح 
اأو اأكرث؛  اأن اجلامعات العربية معظمها يتطلب احل�سول على درجة علمية فيها ن�رش بحث 
وبهذا تبقى الباحثة جمتهدة يف ن�رش الأبحاث، يف حني اأن اجلامعات الفل�سطينية ل يعد ن�رش 

الأبحاث �رشطًا للح�سول على املاج�ستري والدكتوراة اإل النزر الي�سري.
نتيجة فح�ص �سحة الفر�سية الرابعة؛ ون�سها«ل توجد علقة ذات دللة اإح�سائية عند 
امل�ستوى )α ≥ 0.05( يف حجم الإنتاجية العلمية للمراأة الفل�سطينية ع�سو الهيئة التدري�سية 

يف موؤ�س�سات التعليم العايل تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلدمة" 
الجدول )17( 

يوضح تحليل التباين األحادي )ف( لإلنتاجية العلمية حسب متغير الخدمة

جمموع م�سدر التباين املجال 
متو�سط درجات احلرية املربعات

املربعات 
قيمة 
"ف"

م�ستوى 
الداللة 

الدرجة الكلية 
2507.68121253.840بني املجموعات 

5.1340.008 20271.57583244.236داخل املجموعات 
22779.25685املجموع 

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2، 83( وعند مستوى داللة )0.05( =3.07

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2، 83( وعند مستوى داللة )0.01( =4.79
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اأكرب من قيمة )ف( اجلدولية عند  اأن قيمة )ف( املح�سوبة  يت�سح من اجلدول )17( 
حول  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  على  يدل  مما   )0.05 و   0.01( دللة  م�ستوى 
الإنتاجية العلمية تعزى ملتغري اخلدمة، وللك�سف عن الفروق اُ�ستخدم اختبار �سفيه البعدي 

واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
الجدول )18( 

اختبار شفيه للكشف عن الفروق حسب متغير سنوات الخدمة.

اكرث من 10 �سنواتمن 5- 10 �سنوات اأقل من خم�س �سنوات اجلامعة 

- - - اأقل من خم�ص �سنوات 
- - 1.84من 5- 10 �سنوات

- 12.7010.85اكرث من 10 �سنوات

دال عند مستوى داللة )0.05( 

يت�سح من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري اخلدمة بني 
اأكرث من  ل�سالح  �سنوات  �سنوات، و5- 10  اأقل من خم�ص  �سنوات، ومتغريي  اأكرث من 10 
10 �سنوات، مبعنى اأنه كلما زادت عدد �سنوات اخلدمة، كلما زادت الإنتاجية العلمية لع�سو 
هيئة التدري�ص.وتتفق الدرا�سة مع ما تو�سلت اإليه كل من درا�سة )احلديثي، 2006( ودرا�سة 
كلما  اأنه  بينت  التي  )الغامدي، 2002(  ودرا�سة  ودرا�سة )حممد، 2003(  )العلي، 2004( 
زادت �سنوات اخلدمة زادت الإنتاجية العلمية لع�سو هيئة التدري�ص؛ حتى بعد احل�سول على 

درجة الأ�ستاذية جند اأنه يبقى يف ن�ساطه العلمي وتزيد اإنتاجيته العلمية.
نتيجة فح�ص �سحة الفر�سية اخلام�سة ون�سها: »ل توجد علقة ذات دللة اإح�سائية 
الهيئة  ع�سو  الفل�سطينية  للمراأة  العلمية  الإنتاجية  حجم  يف   )α ≥ 0.05( امل�ستوى  عند 

التدري�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل تعزى ملتغري �سغل املنا�سب الإدارية«
الجدول )19( 

يبين اختبار )ت( لإلنتاجية العلمية حسب متغير المنصب

م�ستوى الداللة قيمة )ت( املح�سوبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملتغري 

2817.825.03نعم
2.740.007

587.88.3ل 

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )85( وعند مستوى داللة )0.05( =1.98

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )85( وعند مستوى داللة )0.01( =2.61
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عند  اجلدولية  )ت(  قيمة  من  اأكرب  املح�سوبة  )ت(  قيمة  اأن   )19( اجلدول  من  يت�سح 
دللة  ذات  فروق  وجود  على  يدل  مما   ،  )0.01( دللة  وم�ستوى   )0.05( دللة  م�ستوى 
منا�سب  �سغلت  من  ل�سالح  املن�سب  ملتغري  تعزى  العلمية  الإنتاجية  مل�ستوى  اإح�سائية 
؛ وبناء  اإليه درا�سة )يون�ص، 1998(  الدرا�سة احلالية مع ما تو�سلت  اإدارية، وتتفق نتائج 
على �سوؤال عدد من اللواتي يتقلدن منا�سب اإدارية ميكن تف�سري النتيجة باأنها تق�سي عدد 

�ساعات اأطول يف اجلامعة وهذا يزيد من ن�ساطها، وت�ستفيد منه يف اإنتاج الأبحاث.
نتيجة فح�ص �سحة الفر�سية ال�ساد�سة ون�سها: »ل توجد علقة ذات دللة اإح�سائية 
الهيئة  ع�سو  الفل�سطينية  للمراأة  العلمية  الإنتاجية  حجم  يف   )α ≥ 0.05( امل�ستوى  عند 

التدري�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل تعزى ملتغري التخ�س�ص«
الجدول )20( 

يبين اختبار )t( لإلنتاجية العلمية حسب متغير التخصص 

م�ستوى الداللة قيمة )ت( املح�سوبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملتغري 

5013.9419.34العلوم الإن�سانية
1.93 -0.057

367.139.96العلوم التطبيقية 

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )85( وعند مستوى داللة )0.05( =1.98

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )85( وعند مستوى داللة )0.01( =2.61

يت�سح من اجلدول )20( اأن قيمة )ت( املح�سوبة اأقل من قيمة )ت( اجلدولية، مما يدلل 
على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية حول الإنتاجية العلمية تعزى ملتغري التخ�س�ص.
نتيجة فح�ص �سحة الفر�سية ال�سابعة ون�سها: »ل توجد علقة ذات دللة اإح�سائية 
الهيئة  ع�سو  الفل�سطينية  للمراأة  العلمية  الإنتاجية  حجم  يف   )α ≥ 0.05( امل�ستوى  عند 

التدري�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل تعزى ملتغري احلالة الجتماعية«
الجدول )21( 

يوضح تحليل التباين األحادي )ف( لإلنتاجية العلمية حسب متغير الحالة االجتماعية

م�ستوى الداللة قيمة" ف"متو�سط املربعات درجات احلرية جمموع املربعاتم�سدر التباين املجال 

الدرجة 
الكلية 

231.853377.284بني املجموعات 
غري دالة 0.281

اإح�سائيًا 
22547.40382274.968داخل املجموعات 

22779.25685املجموع 

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2، 83( وعند مستوى داللة )0.05( =3.07

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2، 83( وعند مستوى داللة )0.01( =4.79
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اجلدولية، مما  قيمة )ف(  اأقل من  املح�سوبة  قيمة )ف(  اأن   )21( اجلدول  يت�سح من 
ملتغري  تعزى  العلمية  الإنتاجية  حول  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل 
احلالة الجتماعية؛ فاملراأة املتزوجة ولديها اأبناء كالآن�سة.وتف�رش الباحثة ذلك اأن بع�سهم 
يعتقدون اأن املتزوجة تكون م�سغولة، ول ت�ستطيع التوفيق بني العمل والبحث العلمي، اإل اأن 
النتيجة تعزز من وجهة نظر الباحثة اأن املراأة املتزوجة اأكرث قدرة على الإفادة من وقتها.

نتائج ال�سوؤال الثالث ومناق�ستها:  ◄
ن�ص ال�سوؤال الثالث على: »ما اأهم املعوقات التي حتد من االإنتاجية العلمية 
للمراأة الفل�سطينية يف التعليم العايل؟« وللإجابة على هذا ال�سوؤال ح�سبت الباحثة 
املتو�سطات والنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي لكل بعد من اأبعاد ال�ستبانة واجلداول 

الآتية تو�سح ذلك: 
الجدول )22( 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات المعوقات 

االنحراف املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�سبي

4.08140.9231081.621زيادة الأعباء التدري�سية1
3.62791.0742672.552ثقل الأعباء الأ�رشية والجتماعية3
3.60471.1196572.093كرثة الأعباء الإدارية2
3.51161.1856470.234�سعف ت�سجيع اجلهات امل�سوؤولة للإنتاجية العلمية للمراأة6

عدم ت�ساوي الفر�ص مع الذكور يف الو�سول اإىل م�سادر التمويل اأو 9
3.38371.3031167.675امل�ساركة يف املوؤمترات العلمية

3.27911.2141465.586ق�سور نظرة املجتمع لإنتاجية املراأة.8
3.06981.3265761.397قلة الإدراك لأهمية الإنتاج العلمي7
2.73261.1522354.658�سعف املوارد القت�سادية للأ�رشة4
2.45351.2984849.079بعد جمال التخ�س�ص عن م�سكلت الواقع.5

يت�سح من اجلدول ال�سابق ترتيب اأهم املعوقات التي حتد من الإنتاجية العلمية للمراأة 
الفل�سطينية يف التعليم العايل، وقد تراوحت ال�ستجابات ما بني )49.07 %( يف اأدناها، و 

)81.62%( يف اأعلها، وجاءت اأعلى فقرة يف هذا املجال: 
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الأوىل بوزن  التدري�سية.« احتلت املرتبة  الأعباء  التي ن�ست على »زيادة  الفقرة )1( 
ن�سبي قدره )81.62%( تليها الأعباء الأ�رشية والجتماعية، وتتفق الدرا�سة بدرجة كبرية 
ودرا�سة   )2006 )ال�سايع،  درا�سة  و   )2009 )حوالة،  درا�سة  مثل  ال�سابقة  الدرا�سات  مع 
)Astin and Malik, 1994( درا�سة )اخلثيلة، 1992( ؛ التي اأكدت جميعها على اأن الأعباء 

التدري�سية تعد من اأكرث املعوقات التي حتد من الإنتاجية العلمية لأع�ساء هيئة التدري�ص.
وجاءت اأدنى فقرة يف هذا املجال: 

الفقرة )5( التي ن�ست على »بعد جمال التخ�س�ص عن م�سكلت الواقع« احتلت املرتبة 
الأخرية بوزن ن�سبي قدره )49.07%( ، وتعزو الباحثة ذلك اإىل اأن الواقع بحاجة اإىل درا�سة 
م�سكلته يف جمالته كافة، ول يعد بعد جمال التخ�س�ص عن م�سكلت الواقع معوقًا اإىل 

حِد ما.
نتائج ال�سوؤال الرابع ومناق�ستها:  ◄

ن�ص ال�سوؤال الرابع على: »ما دوافع االإنتاجية العلمية للمراأة الفل�سطينية 
يف التعليم العايل؟«

وللإجابة على هذا ال�سوؤال ح�سبت الباحثة املتو�سطات والنحرافات املعيارية والوزن 
الن�سبي لكل بعد من اأبعاد املجال واجلداول الآتية تو�سح ذلك: 

الجدول )23( 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات دوافع اإلنتاجية العلمية

االنحراف املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�سبي

4.66280.6437193.251التعبد والتقرب اإىل اهلل من خلل البحث العلمي7
4.61630.5566492.322حتقيق م�ستوًى عاٍل يف التخ�س�ص4
4.56980.6424391.393ال�سعور باأهمية التوا�سل العاملي يف جمال البحث العلمي8
4.52330.6083190.464اإ�سباع الرغبة والطاقة العلمية 1
4.50000.6086905الرتقاء مب�ستوى البحث العلمي يف جمال التخ�س�ص6
4.44190.7293088.836امل�ساهمة يف حل م�سكلت املجتمع5
4.08140.8147981.627احل�سول على الرتقية الأكادميية2
3.96510.9260679.308الرتقاء مب�ستواي الجتماعي واحل�سول على مركز مرموق يف املجتمع3
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يت�سح من اجلدول ال�سابق ترتيب فقرات دوافع الإنتاجية العلمية لدى املراأة الفل�سطينية 
يف التعليم العايل، وقد تراوحت ال�ستجابات ما بني )79.30 %( يف اأدناها، و )%93.25( 
يف اأعلها، وجاءت اأعلى فقرات يف هذا املجال: )7، 4، 8، 1، 6( وهذا ما تو�سلت اإليه نتائج 
درا�سة )كنعان، 2001( .وجاءت اأدنى فقرات يف هذا املجال: )3، 2، 5( وتعزو الباحثة ذلك 
اأن احل�سول على مركز مرموق يف املجتمع ل يكون يف تخطيط ع�سو هيئة التدري�ص  اإىل 
قيمة  التعليم يف اجلامعات من  اأمٌر مفروٌغ منه ملا متليه عليه مهنة  ولكنه  البحث،  حني 

ومكانة اجتماعية.
نتائج ال�سوؤال اخلام�ص ومناق�ستها:  ◄

فاعلية  لزيادة  التدريبية  احلاجات  اأهم  »ما  على:  اخلام�ص  ال�سوؤال  ن�ص 
االإنتاجية العلمية للمراأة الفل�سطينية؟« وللإجابة على هذا ال�سوؤال ح�سبت الباحثة 
واجلدول  املجال  اأبعاد  من  بعد  لكل  الن�سبي  والوزن  املعيارية  والنحرافات  املتو�سطات 

الآتي يو�سح ذلك: 
الجدول )24( 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات الحاجات التدريبية 

الرتتيبالوزن الن�سبياالنحراف املعيارياملتو�سطالفقرةم

3.86051.0077777.211معرفة املجلت العربية والأجنبية املحكمةوطرق الن�رش فيها9
3.81401.0001476.282معرفة نظم ولوائح متويل البحوث يف اجلامعة7

3.69771.0297973.953معرفة معايري تقومي اأداء ع�سو هيئة التدري�ص يف الكلية11
3.69771.2181973.954اتقان لغة اأجنبية اأخرى12
3.66281.0129873.255معرفة اخلدمات البحثية التي تقدمها اجلامعة8

3.62790.9336472.556معرفة نظم ولوائح الرتقية العلمية يف اجلامعة10
3.60471.1196572.097ت�سميم الأدوات جلمع بيانات البحوث1
3.56981.0796671.398امل�ساركة يف اللجان والأن�سطة العلمية يف الق�سم5
3.51161.1034170.239مهارات اإعداد واإدارة ور�ص العمل6
3Spss 3.47671.1032269.5310طرق معاجلة البيانات للبحوث بربنامج
3.45351.0477669.0711مهارات اإعداد واإدارة الندوات واللقاءات العلمية4
3.40701.106968.1412مهارات تطبيق املقايي�ص )كال�ستبانة–حتليل املحتوى( 2
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الإنتاجية  فاعلية  لزيادة  التدريبية  احلاجات  اأهم  ترتيب  ال�سابق  اجلدول  يت�سح من 
و  اأدناها،  يف   )%  68.14( بني  ما  ال�ستجابات  تراوحت  وقد  الفل�سطينية،  للمراأة  العلمية 
)77.21 %( يف اأعلها، وجاءت اأعلى فقرات يف هذا املجال: )9، 7، 11، 12( وهذا ي�ستلزم 
املراأة  توعية  على  العمل  �رشورة  من  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  على  القائمني  انتباه 
الفل�سطينية بالتعريف باملجلت العربية والأجنبية املحكمة، وطرق الن�رش فيها، بل العمل 
على بناء قواعد بيانات ت�سم تلك املجلت وكيفية الن�رش بها، والتعريف بنظم ولوائح متويل 
البحوث يف اجلامعات؛ وبخا�سة اأن من اجلامعات ما تقوم بدعم ع�سو هيئة التدري�ص اإذا ما 
�سارك يف موؤمتر باخلارج مثًل؛ وحينما اأجرت مقابلت مع بع�ص اأفراد العينة وجدت جهل 
بع�ص الأكادمييات مبثل هذا القانون؛ وهذا يقلل وي�سعف من دافعيتهن للبحث والإنتاجية.
وجاءت اأدنى فقرة يف هذا املجال )2، 4، 3، 6( ، وهذا يدلل على وجود كفاءة علمية لديهن 

ولكن مل يتم توظف بع�ص هذه الكفاءة.
 مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�ساد�ص من اأ�سئلة الدرا�سة:  ◄

ين�ص ال�سوؤال ال�ساد�ص: »ما �سبل تطوير االإنتاجية العلمية لدى املراأة يف 
والنحرافات  املتو�سطات  الباحثة  ال�سوؤال ح�سبت  العايل؟« وللإجابة على هذا  التعليم 

املعيارية والوزن الن�سبي لكل بعد من اأبعاد املجال واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
الجدول )25( 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات سبل تطوير اإلنتاجية.

االنحراف املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�سبي

4.38370.7846987.671توفري املراجع احلديثة متعددة التقانات12
4.29070.8659185.812توفري م�سادر متويل الن�ساط البحثي8
4.26740.6932385.343ال�سرتاك يف الفعاليات العلمية )ندوات وموؤمترات و فرق بحثية4
4.26740.8868285.344اإن�ساء اأكادميية للبحث العلمي7
4.22090.7577284.415توفري املوؤ�س�سة فر�ص للنمو املهني والأكادميي2

التمتع بحرية اأكادميية جيدة؛ )حرية اختيار املقررات الدرا�سية، حرية 3
4.16280.7949983.256اختيار حمتوى املقررات، حرية اختيار البحث( 

اإيجاد مكتب للتن�سيق مع املوؤ�س�سات وت�سويق نتائج البحث العلمي 10
4.12790.9430482.557للأفراد واملوؤ�س�سات.
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االنحراف املتو�سطالفقرةم
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�سبي

4.02330.9938280.468ربط موازنة البحث العلمي مبوازنة الدولة9
4.01160.9138780.239اإ�سدار قانون ينظم وير�سد اأن�سطة البحث العلمي11
3.97670.9071879.5310تكوين علقة جيدة بزملء العمل )حوار نقا�ص وتبادل اأفكار( 1
3.97670.9819279.5311زيارة موؤ�س�سات تعليمية عربية واأجنبية6
3.95350.9810879.0712امل�ساركة يف جمعيات اأو منظمات عربية اأو اأجنبية5

يت�سح من اجلدول ال�سابق ترتيب �سبل تطوير الإنتاجية العلمية لدى املراأة يف التعليم 
العايل، وقد تراوحت ال�ستجابات ما بني )79.07 %( يف اأدناها، و )87.67 %( يف اأعلها، 
النتيجة مع  الدرا�سة يف هذه  اأعلى فقرات يف هذا املجال: )12، 8، 2، 7( وتتفق  وجاءت 

درا�سة )كنعان، 2001( .
وجاءت اأدنى فقرة يف هذا املجال: )5، 6، 1، 11( وتعزو الباحثة ال�سبب يف ذلك اإىل 
الباحثني ببع�ص  اأهميتها يف تب�سري  تاأثري هذه اجلمعيات واملنظمات بالرغم من  �سعف 
الباحثني من امل�ساهمة يف و�سع احللول لها.وكذلك �سعف  التي متكن  م�سكلت املجتمع 

العلقة بني هذه املوؤ�س�سات وموؤ�س�سات التعليم العايل.
نتائج ال�سوؤال ال�سابع ومناق�ستها:  ◄

ن�ص ال�سوؤال ال�سابع على: »هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى 
داللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة حول حماور اال�ستبانة 
تعزى للمتغريات: )املوؤهل العلمي، ونوع املوؤ�س�سة التي تعمل بها، ونوع 
اجلامعة التي ح�سلت منها على اآخر درجة علمية، وعدد �سنوات اخلدمة، 
�سغلها املنا�سب االإدارية، والتخ�س�س، واحلالة االجتماعية، ومكان ال�سكن(؟« 
انبثقت عنه فكانت على  التي  الفر�سيات  الباحثة  ال�سوؤال فح�ست  وللإجابة عن هذا 

النحو الآتي: 
نتيجة فح�ص �سحة الفر�سية الأوىل ون�سها: »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة حول حماور ال�ستبانة تعزى 

ملتغري املوؤهل العلمي )ماج�ستري، دكتوراه(« .
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الجدول )26( 
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات لمجاالت االستبانة واختبار )ت( 

لمحاور االستبانة حسب متغير المؤهل

املتو�سط العدداملتغرياملجاالت
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
م�ستوى الداللة املح�سوبة

املعوقات
6329.53975.08580ماج�ستري 

0.001غري دالة - 0.525- 
اإح�سائيًا  2330.30437.97972دكتوراه 

الدوافع
6335.44443.50013ماج�ستري 

0.001غري دالة 0.367
اإح�سائيًا  2335.13043.53302دكتوراه 

احلاجات التدريبية
6345.17467.36062ماج�ستري 

0.001 دالة اإح�سائيًا 3.487
2338.47839.19916دكتوراه 

�سبل التطوير
6349.00007.63692ماج�ستري 

0.001غري دالة - 1.416- 
اإح�سائيًا  2351.47835.71974دكتوراه 

الدرجة الكلية
63159.158718.02705ماج�ستري 

0.001غري دالة 0.856
اإح�سائيًا  23155.391318.19275دكتوراه 

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )85( وعند مستوى داللة )0.05( =2

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )85( وعند مستوى داللة )0.01( =2.66

يف  اجلدولية  ت«   « قيمة  من  اأقل  املح�سوبة  »ت«  قيمة  اأن   )26( اجلدول  من  يت�سح 
املجالت الأول والثاين والرابع، والدرجة الكلية عند م�ستوى دللة )0.05، 0.01( ، مما يدل 
على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغري 

املوؤهل االعلمي.
كما يت�سح من اجلدول اأن قيمة »ت« املح�سوبة اأكرب من قيمة »ت« اجلدولية يف املجال 
الثالث )احلاجات التدريبية( عند م�ستوى دللة )0.05، 0.01( ، مما يدل على وجود فروق 

ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغري املوؤهل االعلمي.
نتيجة فح�ص �سحة الفر�سية الثانية ون�سها: »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة حول حماور ال�ستبانة تعزى 

ملتغري املوؤ�س�سة«
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الجدول )27( 
يوضح تحليل التباين األحادي )ف( لمحاور االستبانة حسب متغير المؤسسة التي تعمل بها

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة" ف"املربعات

الداللة

املعوقات
71.852235.926بني املجموعات 

1.0130.367 2942.5208335.452داخل املجموعات 
3014.37285املجموع الكلي 

الدوافع
67.604233.802بني املجموعات 

2.8980.061 968.2218311.665داخل املجموعات 
1035.82685املجموع الكلي 

احلاجات التدريبية
165.460282.730بني املجموعات 

1.1820.312 5810.8788370.011داخل املجموعات 
5976.33785املجموع الكلي 

�سبل التطوير
0.75420.377بني املجموعات 

0.0070.993 4438.4678353.476داخل املجموعات 
4439.22185املجموع الكلي 

املجال الكلي

82.291241.146بني املجموعات 
0.1240.884 27586.74483332.370داخل املجموعات 

27669.03585املجموع الكلي 

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2، 83( وعند مستوى داللة )0.05( =3.15

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2، 83( وعند مستوى داللة )0.01( =4.98

اأقل من قيمة » ف« اجلدولية يف  اأن قيمة »ف« املح�سوبة  يت�سح من اجلدول )27( 
املجالت الأول، والثاين، والثالث، والرابع، والدرجة الكلية عند م�ستوى دللة )0.05، 0.01( 
الدرا�سة،  اأفراد عينة  ا�ستجابات  اإح�سائية يف  ، مما يدل على عدم وجود فروق ذات دللة 
تعزى ملتغري نوع املوؤ�س�سة التي تعمل بها؛ اأي اأن )املعوقات والدوافع واحلاجات التدريبية 
و�سبل التطوير( ل تختلف باختلف املوؤ�س�سات، وتف�رش الباحثة ذلك باأن نظام الرتقيات يف 
معظم اجلامعات الفل�سطينية واحد، وحيث اإن الغالبية العظمى من ع�سوات هيئة التدري�ص 

من حملة املاج�ستري فل يوجد معززات اأو حوافز لزيادة الإنتاجية العلمية لديهن.
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نتيجة فح�ص �سحة الفر�سية الثالثة ون�سها: »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة حول حماور ال�ستبانة تعزى 

ملتغري اجلامعة التي ح�سلت منها على اآخر درجة علمية«.
الجدول )28( 

يوضح تحليل التباين األحادي )ف( لمحاور االستبانة حسب متغير نوع الجامعة

م�ستوى الداللةقيمة "ف"متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناملجال

املعوقات
259.4132129.706بني املجموعات

3.9080.024 2754.9598333.192داخل املجموعات
3014.37285املجموع الكلي

الدوافع
5.69222.846بني املجموعات

0.2290.796 1030.1348312.411داخل املجموعات
1035.82685املجموع الكلي

احلاجات التدريبية
852.4452426.222بني املجموعات

6.9040.002 5123.8928361.734داخل املجموعات
5976.33785املجموع الكلي

�سبل التطوير
94.579247.289بني املجموعات

0.9030.409 4344.6428352.345داخل املجموعات
4439.22185املجموع الكلي

املجال الكلي

2089.44821044.724بني املجموعات
3.3900.038 25579.58783308.188داخل املجموعات

27669.03585املجموع الكلي

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2، 83( وعند مستوى داللة )0.05( =3.15

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2، 83( وعند مستوى داللة )0.01( =4.98

يف  اجلدولية  »ف«  قيمة  من  اأقل  املح�سوبة  »ف«  قيمة  اأن   )28( اجلدول  من  يت�سح 
املجال الثاين والرابع )الدوافع و�سبل التطوير( عند م�ستوى دللة )0.05، 0.01( ، مما يدل 
على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغري 

نوع اجلامعة التي ح�سلت منها على اآخر درجة علمية.
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الأول،  املجال  يف  اجلدولية  »ف«  قيمة  من  اأكرب  املح�سوبة  »ف«  قيمة  اأن  ويت�سح 
والثالث والدرجة الكلية عند م�ستوى دللة )0.05، 0.01( ، مما يدل على وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة، تعزى ملتغري نوع اجلامعة التي ح�سلت 

منها على اآخر درجة علمية.
نتيجة فح�ص �سحة الفر�سية الرابعة ون�سها: »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة حول حماور ال�ستبانة تعزى 

ملتغري عدد �سنوات اخلدمة«
الجدول )29( 

يوضح تحليل التباين األحادي )ف( لمحاور االستبانة حسب متغير عدد سنوات الخدمة

م�ستوى الداللةقيمة "ف"متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناملجال

املعوقات

241.4112120.705بني املجموعات

3.6130.031 2772.9628333.409داخل املجموعات

3014.37285املجموع الكلي

الدوافع

42.145221.072بني املجموعات

1.7600.178 993.6818311.972داخل املجموعات

1035.82685املجموع الكلي

احلاجات التدريبية

528.1962264.098بني املجموعات

4.0230.021 5448.1418365.640داخل املجموعات

5976.33785املجموع الكلي

�سبل التطوير

40.762220.381بني املجموعات

0.3850.682 4398.4598352.993داخل املجموعات

4439.22185املجموع الكلي

املجال الكلي

2420.05321210.027بني املجموعات

3.9780.022 25248.98283304.205داخل املجموعات

27669.03585املجموع الكلي

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2، 83( وعند مستوى داللة )0.05( =3.15

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )2، 83( وعند مستوى داللة )0.01( =4.98
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يف  اجلدولية  »ف«  قيمة  من  اأقل  املح�سوبة  »ف«  قيمة  اأن   )29( اجلدول  من  يت�سح 
املجال الثاين )الدوافع( ، واملجال الرابع )�سبل التطوير( عند م�ستوى دللة )0.05، 0.01( ، 
مما يدل على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة، تعزى 

ملتغري عدد �سنوات اخلدمة.
كما اأن قيمة »ف« املح�سوبة اأكرب من قيمة » ف« اجلدولية يف املجال الأول، والثالث 
)املعوقات واحلاجات( ، والدرجة الكلية للمحاور عند م�ستوى دللة )0.05( ، مما يدل على 
عدد  ملتغري  تعزى  الدرا�سة،  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
�سنوات اخلدمة؛ اأي اأن املعوقات احلاجات التدريبية تختلف باختلف عدد �سنوات اخلدمة، 
وتف�رش الباحثة ذلك اأنه من الطبيعي اأن تزيد املعوقات التي تعوق الإنتاجية العلمية لدى 
والعك�ص  التدريبية،  حاجاتها  وتزيد  الأكادميي،  م�سوارها  بداية  يف  التدري�ص  هيئة  ع�سو 

�سحيح اإذا ما زادت عدد �سنوات اخلدمة، فاإنه تقل املعوقات وتختلف احلاجات.
نتيجة فح�ص �سحة الفر�سية اخلام�سة ون�سها: »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
ال�ستبانة  الدرا�سة حول حماور  اأفراد عينة  ا�ستجابة  عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف 

تعزى ملتغري �سغل املنا�سب الإدارية«.
الجدول )30( 

يوضح تحليل التباين األحادي )ف( لمحاور االستبانة حسب متغير المنصب اإلداري

م�ستوى الداللةقيمة "ف"متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناملجال

املعوقات
571.8185114.364بني املجموعات

3.7460.004 2442.5548030.532داخل املجموعات
3014.37285املجموع الكلي

الدوافع
16.26053.252بني املجموعات

0.2550.936 1019.5658012.745داخل املجموعات
1035.82685املجموع الكلي

احلاجات التدريبية
1408.1595281.632بني املجموعات

4.9320.001 4568.1788057.102داخل املجموعات
5976.33785املجموع الكلي

�سبل التطوير
606.9325121.386بني املجموعات

2.5340.035 3832.2898047.904داخل املجموعات
4439.22185املجموع الكلي

الدرجة الكلية
4751.3155950.263بني املجموعات

3.3170.009 22917.72080286.472داخل املجموعات
27669.03585املجموع الكلي

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )5، 80( وعند مستوى داللة )0.05( =2.37

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )5، 80( وعند مستوى داللة )0.01( =3.34
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يف  اجلدولية  »ف«  قيمة  من  اأقل  املح�سوبة  »ف«  قيمة  اأن   )30( اجلدول  من  يت�سح 
املجال الثاين )الدوافع( عند م�ستوى دللة )0.05، 0.01( ، مما يدل على عدم وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغري �سغل املنا�سب الإدارية.

كما يت�سح اأن قيمة »ف« املح�سوبة اأكرب من قيمة »ف« اجلدولية يف املجالت: الأول، 
والثالث، والرابع )املعوقات واحلاجات و �سبل التطوير( والدرجة الكلية عند م�ستوى دللة 
اأفراد عينة  )0.05، 0.01( مما يدل على وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات 
املنا�سب  �سغل  باأن  ذلك  الباحثة  وتف�رش  الإدارية،  املنا�سب  �سغل  ملتغري:  تعزى  الدرا�سة 
الإدارية لع�سوات هيئة التدري�ص يوؤثر على نوع املعوقات طبيعة احلاجات وبناًء عليه �سبل 

تطوير الإنتاجية العلمية.
نتيجة فح�ص �سحة الفر�سية ال�ساد�سة ون�سها: «ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
ال�ستبانة  الدرا�سة حول حماور  اأفراد عينة  ا�ستجابة  عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف 

تعزى ملتغري التخ�س�ص 
الجدول )31( 

يوضح تحليل التباين األحادي )ف( لمحاور االستبانة حسب متغير التخصص

م�ستوى الداللة *قيمة )ت( املح�سوبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالكليات

املعوقات 
3630.33336.43650الن�سانية 

0.7770.440
5029.32005.61136العلمية 

الدوافع 
3634.86113.30500الن�سانية 

 -1.127 -0.263
5035.72003.60861العلمية 

احلاجات
3643.80568.75319الن�سانية 

0.3940.695
5043.08008.18620العلمية 

�سبل التطوير 
3649.25007.36546الن�سانية 

 -0.447-0.656
5049.96007.18547العلمية 

الدرجة الكلية
36158.250019.28045الن�سانية 

0.0430.966
50158.080017.29556العلمية 

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )85( وعند مستوى داللة )0.05( =2

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )85( وعند مستوى داللة )0.01( =2.66
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يف  اجلدولية  »ت«  قيمة  من  اأقل  املح�سوبة  »ت«  قيمة  اأن   )31( اجلدول  من  يت�سح 
 )0.01 ،0.05( دللة  م�ستوى  عند  الكلية  والدرجة  والرابع  والثالث  والثاين  الأول  املجال 
الدرا�سة،  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  مما 
تعزى ملتغري التخ�س�ص، وهذا يقودنا اإىل اإجراء املزيد من الدرا�سات حول هذه املحاور يف 

التخ�س�ص الواحد للطلع على اأهم املعوقات والدوافع واحلاجات و�سبل التطوير.
نتيجة فح�ص �سحة الفر�سية ال�سابعة ون�سها: »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
ال�ستبانة  الدرا�سة حول حماور  اأفراد عينة  ا�ستجابة  عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف 

تعزى ملتغري احلالة الجتماعية«.
الجدول )32( 

يوضح تحليل التباين األحادي )ف( لمحاور االستبانة حسب متغير الحالة االجتماعية.

م�ستوى الداللةقيمة "ف"متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناملجال

املعوقات
330.7603110.253بني املجموعات

3.3690.022 2683.6128232.727داخل املجموعات
3014.37285املجموع الكلي

الدوافع
160.805353.602بني املجموعات

5.0230.003 875.0218210.671داخل املجموعات
1035.82685املجموع الكلي

احلاجات التدريبية
245.456381.819بني املجموعات

1.1710.326 5730.8818269.889داخل املجموعات
5976.33785املجموع الكلي

�سبل التطوير
528.8773176.292بني املجموعات

3.6970.015 3910.3448247.687داخل املجموعات
4439.22185املجموع الكلي

املجال الكلي

2557.4123852.471بني املجموعات
2.7840.046 25111.62382306.239داخل املجموعات

27669.03585املجموع الكلي

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )3، 82( وعند مستوى داللة )0.05( =2.76

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )3، 82( وعند مستوى داللة )0.01( =4.13
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اأقل من قيمة » ف« اجلدولية يف  اأن قيمة »ف« املح�سوبة  يت�سح من اجلدول )32( 
املجال الثالث )احلاجات( عند م�ستوى دللة )0.05، 0.01( مما يدل على عدم وجود فروق 
اأفراد عينة الدرا�سة، تعزى ملتغري احلالة الجتماعية،  اإح�سائية يف ا�ستجابات  ذات دللة 

وتف�رش الباحثة ذلك اأن احلاجات التدريبية تخ�سع للظروف املتعلقة بالباحثة نف�سها.
كما يت�سح اأن قيمة »ف« املح�سوبة اأكرب من قيمة » ف« اجلدولية يف املجالت: الول، 
والثاين، والرابع، والدرجة الكلية، عند م�ستوى دللة )0.05( ، مما يدل على عدم وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اآراء اأفراد عينة الدرا�سة، تعزى ملتغري احلالة الجتماعية.
نلحظ اأن احلالة الجتماعية مل يكن لها اأي فروق ذات دللة اإح�سائية على حجم الإنتاجية 

العلمية، وكذلك املعوقات والدوافع لدى املراأة الفل�سطينية نحو الإنتاجية العلمية.
اإح�سائية  الثامنة ون�سها: «ل توجد فروق ذات دللة  الفر�سية  نتيجة فح�ص �سحة 
ال�ستبانة  الدرا�سة حول حماور  اأفراد عينة  ا�ستجابة  عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( يف 

تعزى ملتغري مكان ال�سكن 
الجدول )33( 

يوضح تحليل التباين األحادي )ف( لمحاور االستبانة حسب متغير السكن

م�ستوى الداللةقيمة "ف"متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناملجال

املعوقات
59.999415.000بني املجموعات

0.4110.800 2954.3738136.474داخل املجموعات
3014.37285املجموع الكلي

الدوافع
59.192414.798بني املجموعات

1.2270.306 976.6348112.057داخل املجموعات
1035.82685املجموع الكلي

احلاجات 
التدريبية

127.381431.845بني املجموعات
0.4410.779 5848.9568172.209داخل املجموعات

5976.33785املجموع الكلي

�سبل 
التطوير

113.734428.434بني املجموعات
0.5320.712 4325.4878153.401داخل املجموعات

4439.22185املجموع الكلي

املجال الكلي
728.6434182.161بني املجموعات

0.5480.701 26940.39281332.597داخل املجموعات
27669.03585املجموع الكلي

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )4، 81( وعند مستوى داللة )0.05( =2.53

قيمة »ف« الجدولية عند درجة حرية )4، 81( وعند مستوى داللة )0.01( =3.65
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يف  اجلدولية  »ف«  قيمة  من  اأقل  املح�سوبة  «ف«  قيمة  اأن   )33( اجلدول  من  يت�سح 
املجالت: الأول والثاين والثالث والرابع والدرجة الكلية عند م�ستوى دللة )0.05، 0.01(، 
مما يدل على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة حول 
ملتغري  تعزى   ،  )0.05( دللة  م�ستوى  عند  لل�ستبانة،  الكلية  والدرجة  الأربعة  املجالت 
مكان ال�سكن؛ وهذا موؤ�رش اإيجابي على اأن املراأة الفل�سطينية ل تتاأثر بقرب مكان ال�سكن اأو 

بعده عن املوؤ�س�سة التي تعمل بها.

التوصيات: 

يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة تو�سي الباحثة مبا ياأتي: 
العمل على اإعادة النظر يف نظام الرتقيات باجلامعات، وبخا�سة بنود ما يتعلق . 1

على  للح�سول  الزمنية  املدة  وتقليل  لديهم،  العلمية  الإنتاجية  لت�سجيع  املاج�ستري  بحملة 
الرتقيات العلمية.

لدى . 2 البحثية  البيئة  لتن�سيط  و�سنوية  ف�سلية  تدريبية  برامج  اإعداد  على  العمل 
الباحثني، وتخ�سي�ص برامج للإناث منها؛ مراعية ًخ�سو�سية اأعبائها املوزعة بني املنزل 

واملوؤ�س�سة التعليمية.
اأع�ساء هيئة التدري�ص لإتاحة الفر�ص لهن للقيام . 3 تخفيف الأعباء التدري�سية عن 

مبمار�سة الوظائف الأخرى كالبحث العلمي.
املفتوح . 4 النقا�ص  كجل�سات  املتخ�س�سة  البحثية  العلمية  احللقات  تن�سيط  �رشورة 

ملو�سوعات تخ�ص املراأة؛ ع�سو هيئة التدري�ص.
عقد املحا�رشات والندوات حول نظم ولوائح متويل البحوث يف اجلامعات ومعايري . 5

تقومي اأداء ع�سو هيئة التدري�ص يف الكلية.
اإعداد قاعدة بيانات للتعريف باملجلت العربية والأجنبية املحكمة وطرق الن�رش . 6

فيها لت�سهيل الو�سول اإليها.
اأن ت�سجع اجلامعات بحوث الفريق يف اجلامعة نف�سها، ويف جامعات م�سرتكة؛ مما . 7

يزيد يف حث املراأة على الإنتاجية العلمية.
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وذلك . 8 العايل،  التعليم  وموؤ�س�سات  الأهلية  املوؤ�س�سات  بني  بحثية  �رشاكات  عقد 
ثم  املوؤ�س�سات،  هذه  خلل  من  اإليها  التو�سل  يتم  التي  امليدانية  النتائج  من  لل�ستفادة 

اإن�ساجها مل�ستوى اأبحاث علمية اأكادميية.
اأن تعقد اجلامعات موؤمترات �سغرية لإعلن نتائج البحوث العلمية لت�سجيع احلركة . 9

البحثية.

مقرتحات للدراسة: 

املجتمع . 1 خدمة  يف  باجلامعات  التدري�ص  هيئة  ع�سو  الفل�سطينية؛  املراأة  دور 
الفل�سطيني.

الإنتاجية العلمية لأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعات الفل�سطينية من خلل حتليل . 2
حمتوى �سريهم الذاتية.

باجلامعات . 3 التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  الوظيفي  والر�سا  العلمية  الإنتاجية  علقة 
الفل�سطينية.

دور اجلامعات الفل�سطينية يف دعم الإنتاجية العلمية.. 4
�رشور درا�سة احلاجات التدريبية لع�سو هيئة التدري�ص لكل كلية ولكل ق�سم والعمل . 5

التعليم العايل وحماولة  على تطويرها من خلل هيئات اجلودة الأكادميية يف موؤ�س�سات 
تلبيتها. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

هيئة . 1 لأع�ساء  العلمية  الإنتاجية  يف  العلمي  الت�سال  دور   .  )2010( اإلهام  اإبراهيم، 
التدري�ص بجامعة بنها. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية، جامعة بنها. 

اأبو فارة، يو�سف )2003( . تقومي جودة اخلدمات التعليمية لكليات القت�ساد والعلوم . 2
يف  املنعقد  اجلودة،  �سمان  ملوؤمتر  مقدمة  درا�سة  الفل�سطينية.  باجلامعات  الإدارية 
جامعة   ،2003  /10  /23  -21 بني  ما  الواقعة  الفرتة  يف  الأهلية  الزرقاء  جامعة 

الزرقاء الأهلية. 
برنامج درا�سات التنمية )2002( . تقرير التنمية الب�رشية فل�سطني لعام 2002، جامعة . 3

بريزيت، رام اهلل، فل�سطني
توق، حمي الدين وزاهر، حممد �سياء الدين )1988( . الإنتاجية العلمية لأع�ساء هيئة . 4

التدري�ص بجامعات اخلليج العربية، الريا�ص، مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج. 
ال�سعوديات . 5 التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  العلمية  الإنتاجية   .  )2006( ابت�سام  احلديثي، 

بكليات الرتبية للبنات باململكة العربية ال�سعودية درا�سة تقوميية، درا�سات يف التعليم 
اجلامعي، ع )13( ، �ص �ص 389- 396. 

ح�سني، عبده )2006( . الر�سا الوظيفي لأع�ساء هيئة التدري�ص وعلقته باإنتاجيتهم . 6
العلمية يف جامعة عدن، ر�سالة دكتوراة يف كلية الرتبية بجامعة عدن يف اليمن. 

ح�ساد، عبري )1996( . العوامل املوؤثرة يف الإنتاجية العلمية لع�سوات هيئة التدري�ص . 7
باجلامعة، ر�سالة ماج�ستري، كلية الرتبية ببنها، جامعة الزقازيق. 

اخلثيلة، هند )1992( . املراأة والبحث العلمي يف التعليم اجلامعي بني الواقع والتحديات: . 8
درا�سة ا�ستطلعية. جملة جامعة امللك �سعود- العلوم الرتبوية والدرا�سات ال�سلمية- 

ال�سعودية، مج )4( ، ع )2 )، �ص �ص 477- 506. 
بالإنتاجية . 9 وعلقته  اللتزام  ملفهوم  حتليلية  درا�سة   .  )1993( حممد  حممد  ر�سمي، 

العلمية لأع�ساء هيئة التدري�ص، جملة كلية الرتبية ببنها، جامعة الزقازيق. 
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