
 ـ 1 -

 دور أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها فى النشر األكاديمى الدولى

 الواقع والمعوقات والحلول

                        

 سها بشير أحمد عبد العال

 جامعة بنها –مدرس المكتبات والمعلومات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 اإلطار المنهجى للدراسةأوال : 

 : المقدمة 1/1
تعتبر الجامعة مصدرا ومركزا لتوليد األفكار العلمية والمعرفية استجابة 

يات العالمية والمحلية، وتمثل إنتاجية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المدخل دللتح
قوم الجامعة بتهيئة ، ومن ثم البد وأن ت(1)هاألهم لتحقيق هذا الدور المنتظر منا

 مومعرفة الصعوبات والمعوقات التى تواجهاألمر الظروف المناسبة لهم للقيام بذلك 
 ،(2)التى تؤثر على البحث العلمىن من المشكالت حاولة عالج ما يمكإلى جانب م

، حيث أن فع مستوى أعضاء الهيئة التدريسيةرفع مستوى الجامعات ور من أجل 
كما أن البشرية والمالية، التغاضى عن تلك المعوقات وتجاهلها يمثل هدرا للموارد 

االرتقاء بمحتوى قى حجرة عثرة فى طريق باستمرارية تلك الصعوبات والمعوقات سي
 .(3)اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس

هداف التى فالجامعة بحكم الرسالة التى تؤديها والوظائف التى تقوم بها واأل
ى التحد وسيظل ،داة المجتمعات الرئيسية فى التنمية والتقدمتسعى إلى تحقيقها هى أ

ة المناسبة وتوفير البيئة العلمي هتمام بأستاذ الجامعةقائما بين الجامعات فى درجة اال
 .(4)ة المجتمعفى خدمة العلم وثقاف له لتأدية كافة أدواره

 : مشكلة الدراسة 1/2

نتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تتمثل مشكلة الدراسة فى قلة اإل
 (4665) 2017ديسمبر والتى بلغت  Scopus بنها والمنشورة فى قاعدة بيانات
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وانطالقا المنشورة فى نفس القاعدة، لإلنتاجية العلمية المصرية  (218.271مقابل )
دراسة األسباب  بد منفى تصنيف الجامعات عالميا كان المن أهمية النشر الدولى 

أهم المعوقات التى تقف عائقا أمام زيادة معدالت النشر الدولى وراء ذلك الضعف و 
ها والخروج بمقترحات تساهم بدورها فى عالج بجامعة بنالتدريس لدى أعضاء هيئة 

  .هذا األمر

 :أهمية الدراسة  1/3

من الجدير بالذكر أن هناك ارتباط وثيق بين حجم اإلنتاجية العلمية ألعضاء 
العالمية تضع فى اعتبارها  اتفالعديد من التصنيف ،هيئة التدريس وتصنيف الجامعات

عضاء هيئة عند تقييم الجامعات على المستوى الدولى حجم اإلنتاجية العلمية أل
معات للجا، فقد استحوذ معيار جودة األداء البحثى وجودته التدريس بهذه الجامعات

ونغ( والذى صدر منذ عام جامعة )جياو ت هاى( الصادر عنفى تصنيف )شنغ
كما خصص تصنيف التايمز  ،األوزان النسبية للمعايير من (%40)على  (2003)

( نسبة 2004) منذ عام Times Higher Educationالصادر عن مجلة 
 0(5)من تقييمه للجامعات لمعدل النشر لكل عضو هيئة تدريس  (30%)

له وزنا نسبيا وخصص  باالستشهادات اخاص امعيار  QSتصنيف الــ وضعكما 
وضع تصنيف الويب للجامعات العالمية معيارا خاصا بالتميز كما ، (%20) مقداره

، والذى يشتمل على عدد األوراق العلمية المنشورة فى المجالت الدولية عالية التأثير
ولم تظهر جامعة بنها سوى فى  ،(%15)المعيار وزنا نسبيا مقداره  هذالوقد خصص 

محليا على المركز السابع ( 2017) عامفى حيث حصلت  ،الويبومتركستصنيف 
ومن ثم تستمد الدراسة الحالية أهميتها من معرفة دوافع ومعوقات ، عالميا 1857والـ

حاولة وضع بعض الحلول وم ،النشر الدولى لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها
وبما يساهم فى زيادة معدل  ،ن تساهم فى تذليل الصعوبات أمامهمالتى يمكن أ

 0بجامعة بنهالدى أعضاء هيئة التدريس لمية العاإلنتاجية 

 األهداف : 1/4
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 تتمثل أهداف الدراسة فى :

 إلقاء الضوء على أسباب تطور النشر األكاديمى عالميا . -1

 توضيح الدور العربى فى النشر األكاديمى الدولى . -2

توضيح دور جامعة بنها وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى النشر األكاديمى  -3
 الدولى .

الكشف عن معوقات النشر المحلى والدولى لدى أعضاء هيئة التدريس  -4
 بجامعة بنها .

الخروج بحلول تساهم بدورها فى زيادة حجم النشر العلمى الدولى فى جامعة  -5
 بنها .

 التساؤالت : 1/5

 تتمثل تساؤالت الدراسة فى :

 ما أسباب زيادة حجم النشر األكاديمى فى بعض دول العالم ؟ -1

 ديمى الدولى عربيا ؟ما وضع النشر األكا -2

 ما دور جامعة بنها وأعضاء هيئة التدريس فى النشر األكاديمى الدولى ؟ -3

الدولى لدى أعضاء هيئة التدريس المحلى و ما معوقات النشر األكاديمى  -4
 بجامعة بنها ؟

ما أهم الحلول والمقترحات التى تساعد فى زيادة حجم اإلنتاجية العلمية  -5
 ؟عضاء هيئة التدريس بجامعة بنها الدولية أل

 حدود الدراسة : 1/6

 الحدود الموضوعية : -أ

مع إلقا الضوء على  ،تتناول الدراسة النشر األكاديمى فى بعض دول العالم
الدور العربى فى البحث العلمى والنشر العلمى الدولى وعالقته بتصنيف 

 وأعضاء هيئة التدريس جامعة بنها ى جانب إبراز دورإل ،الجامعات العربية
وإظهار أهم معوقات النشر المحلى  ،فى النشر العلمى الدولى بالجامعة
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ساعد فى التغلب على هذه والدولى لديهم والخروج ببعض الحلول التى ت
 المعوقات.

 الحدود الزمنية :  -ب

-2016)االستبيان خالل العام الجامعى  تم تطبيق أداة الدراسة وهى
2017). 

 الحدود المكانية : -ج

يئة معوقات النشر المحلى والدولى لدى عينة من أعضاء هدوافع و تم دراسة 
 –زراعة ال –هندسة بنها  –جامعة بنها وهم )العلوم التدريس ببعض كليات 

 –الحقوق  –التربية  –اآلداب  – بشرى  طبال –طب بيطرى ال –تمريض ال
 .(الفنون التطبيقية –معلومات الحاسبات و ال

 منهج الدراسة :  1/7

قد اتبعت الدراسة المنهج المسحى لتحليل ظاهرة النشر الدولى والمشاركين فيه وغير ل
معرفة األسباب التى تدعو إلى النشر وعدم النشر والمعوقات التى ل؛ المشاركين فيه 

حيث  ،تعترض سبل النشر الدولى وذلك باالعتماد على االستبيان كأداة لجمع البيانات
  . ( عضوا187أعضاء هيئة التدريس وقد بلغ عددهم )تم توزيعها على مجموعة من 

 جمع البيانات : أداوات 1/7/1

 االستبيان :  1/7/1/1  

ئلة وهو عبارة عن مجموعة من األستم االعتماد على االستبيان كأداة لجمع البيانات    
كشف ال، وتساعد اإلجابات الواردة عليها في الموجهة إلي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها

عن معوقات النشر الدولى لديهم والخروج بمجموعة من المقترحات التى يمكن أن تسهم فى 
     ( سؤاال.21زيادة معدالت النشر األكاديمى الدولى بجامعة بنها، وهو عبارة عن )

 تحكيم االستبيان : 1/7/1/1/1
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 وهم على النحو التالى :  ،تم عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين

 أ.د /شعبان عبد العزيز خليفة أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة . -1

 أ.د / أسامة السيد محمود أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة. -2

ستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة بنها، ووكيل أ.د / أسامة حامد على أ -3
 المجتمع . خدمة الكلية لشئون البيئة و 

 : اختبار صدق وثبات االستبيان 1/7/1/1/2

وتم ذلك من خالل تكرار أسئلة االستبيان على عينة أصغر ممن أجابوا على 
 .( 20جابات وعددهم )ى مقابلة شخصية للتأكد من صحة اإلاالستبيان ف

 مجتمع الدراسة  : 1/8

وعددهم يتكون مجتمع الدراسة الكلى من جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها 
 . ( )عدد أعضاء هيئة التدريس بدرجة مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ(2216)

تباع أسلوب العينة العشوائية االعتباطية الختيار عينة الدراسة لعدم تعاون وهنا تم إ
الكثير من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها فى الرد على أسئلة االستبيان، وقد 

%( من مجتمع 8أعضاء هيئة التدريس بنسبة ) ( عضو من187بلغت عينة الدراسة )
 الدراسة الكلى.

 وفيما يلى عرض للسمات الشخصية لعينة الدراسة :

 أوال : النوع 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب النوع1جدول رقم )

 العدد النوع
النسبة 
 المئوية

 %32 60 أنثى

 %64 121 ذكر



 ـ 6 -

 %3.2 6 غير محدد النوع

 %100 187 المجموع

 

 ثانيا : الفئة العمرية 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية2جدول رقم )

 العدد الفئة العمرية
النسبة 
 المئوية

 %4.81 9 سنة 30أقل من 

 %36.36 68 سنة 40 – 30

 %28.34 53 سنة 50 – 41

 %13.90 26 سنة  60 – 50

 %13.90 26 سنة فأكثر  61

 %2.67 5 غير محدد الفئة

 %100.00 187 المجموع

    

 ثالثا : الدرجة العلمية 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الدرجة العلمية

 %47.59 89 مدرس

 %18.72 35 أستاذ مساعد

 %32.62 61 أستاذ
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 %1.07 2 غير محدد

 %100.00 187 المجموع

 

 : توزيع عينة الدراسة حسب الكلية  رابعا

 يةل( توزيع عينة الدراسة حسب الك4جدول  رقم )

 النسبة المئوية العدد الكلية

 %13.90 26 دابآ

 %5.35 10 تربية

 %5.35 10 تمريض

 %1.60 3 حاسبات ومعلومات

 %5.35 10 حقوق 

 %12.30 23 زراعة

 %11.23 21 طب بشري 

 %3.74 7 طب بيطرى 

 %30.48 57 علوم

 %2.14 4 فنون تطبيقية

 %6.4 12 هندسة بنها

 %2.14 4 بدون كلية

 %100.00 187 المجموع

 

ستفادة من خبراتهم فى لالمن الكليات النظرية  الكليات العملية أكثر هنا يتضح أن
على الجوائز التى أن هناك من الباحثين من هو حاصل و خاصة  ،مجال النشر الدولى



 ـ 8 -

حصلت على مكافآت للنشر  فمن أبرز الكليات التىامعة فى النشر الدولى جتقدمها ال
 –الطب البيطرى  -الطب البشرى   –)العلوم  (2016ويناير  2015يوليو ) الدولى 

 6الحاسبات والمعلومات( . -هندسة بنها  –هندسة شبرا 

 زيع عينة الدراسة حسب نوع الكلية: تو  خامسا

 توزيع عينة الدراسة حسب نوع الكلية( 5جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد نوع الكلية

 %73.26 137 كلية عملية

 %24.60 46 كلية نظرية

 %2.14 4 ةبدون كلية محدد

 %100.00 187 المجموع

 

 الدراسات السابقة :  1/9

  : الدراسات العربية 1/9/1

  (2001كنعان )أحمد دراسة  -1

أهداف البحث العلمى ومعوقاته وسبل تطويره لدى  الدراسة إلى توضيح تهدف    
على االستبيان فى الباحث  وقد اعتمد ،دريسية فى جامعة دمشقأعضاء الهيئة الت

وتوصلت الدراسة إلى أن أهم  (،254لتى بلغت )من عينة الدراسة ا المعلومات جمع
وزيادة التحصيل  أهداف البحث العلمى هى زيادة التعمق فى مجال التخصص

لقضايا التى تواجه التطور االقتصادى اد الحلول ل، واإلسهام فى إيجوالعلمى المعرفى
معات والجهات وأهم المعوقات كانت قلة التعاون بين الجاواالجتماعى والتربوى، 

، توفير البحث، ونقص تمويل البحوث، أما عن أهم سبل التطوير فهىالمستفيدة من 
المراجع ، و توفير الى الالزم إلجراء البحوث، وتوفير المكافآت الماديةالدعم الم
 .(7)الحديثة 
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  (2005فهد الشايع )دراسة  -2

واقع اإلنتاج العلمى ألعضاء هيئة التدريس فى  هدفت الدراسة إلى التعرف على   
لتى تؤثر سلبا معوقاته ا ى جامعة الملك سعود، وتوضيحكليات العلوم اإلنسانية ف

 سبل تشجيع اإلنتاج العلمى، باالعتماد على االستبيانتحديد على هذه اإلنتاجية، و 
ن أعضاء ( عضوا م118، وتكونت عينة الدراسة من )لدراسةالجمع بيانات أداة ك

أظهرت النتائج  قد، و ذكور فى كليات التربية واآلداب والعلوم اإلداريةهيئة التدريس ال
، صائيا بين كمية اإلنتاج العلمى ومتغير المؤهل العلمى والجنسوجود فروق دالة إح

وتوصلت الدراسة إلى أن  ة إحصائيا بناء على متغير الكلية،بينما لم تظهر فروقا دال
يمية المؤتمرات اإلقلهى محدودية الدعم الالزم لحضور  إلنتاج العلمىأبرز معوقات ا

خارجية لتحسين وضعهم انشغال بعض أعضاء هيئة التدريس باألعمال الوالعلمية و 
فى للقيام بإجراء البحوث العلمية، وكثرة األعباء عدم توافر الوقت الكااالقتصادى و 

 . (8)التدريسية

 (2005شريف على حماد ) الجرجاوى .دراسة زياد على  -3

المعوقات التى تواجه البحث العلمى وعضو هيئة  الدراسة إلى توضيحتهدف هذه     
تم االعتماد على المنهج الوصفى التحليلى قد و لتدريس فى جامعة القدس المفتوحة، ا

من ، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة باالعتماد على االستبيان كأداة لجمع البيانات
رية، من أهمها وجود معوقات تواجه الباحث الجامعى فى النواحى )اإلداالنتائج 
 .(9) ( والمادية

 (10)(2006) ابتسام الحديثىدراسة  -4

حجم اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس  الدراسة إلى التعرف علىهدفت 
الصعوبات األكاديمية و نات بالمملكة العربية السعودية و السعوديات بكليات التربية للب

استخدمت الباحثة أسلوب تحليل و ، لهنالمجتمعية التى تؤثر على اإلنتاجية العلمية 
جمع معلومات ل ستبيان، واستخدمت االهيئة التدريس المحتوى للسيرة الذاتية ألعضاء

وتوصلت الدراسة إلى ، ق اإلنتاجية ألعضاء هيئة التدريسحول الصعوبات التى تعو 
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لمية بالجامعة إنتاجية البحوث العنسبة إنتاجية الكتب المؤلفة و بين ارتباط وجود 
عدم ارتباط نسبة وعدد سنوات الخبرة و  لمية وتاريخ الحصول على الدكتوراة والدرجة الع

ى الحصول علقسم العلمى أو بالدرجة العلمية وتاريخ الكتب المترجمة بالإنتاجية 
قة إلنتاجهن أما أهم الصعوبات األكاديمية المعو و  ،أو الوظيفة اإلدارية الدكتوراة 

عات زيادة ساالندوات خارج المملكة، و العلمى  فقد تمثلت فى، حضور المؤتمرات و 
قلة عدد الساعات االعتمادات المالية، و التدريس داخل أو خارج الكلية، وقلة توافر 

 اعد بيانات بحثية تربوية عالمية. قلة توافر قو و ، المخصصة لممارسة البحث األكاديمى

 (2008سهام محمد السرابى ). و دراسة كال من محمد حسن العمايرة   -5

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات البحث العلمى لدى أعضاء هيئة 
فروق ذات داللة إحصائية فى درجة  مدى وجودو  ،جامعة اإلسراء الخاصةالتدريس ب

، نوع ، المؤهل العلمى مى تبعا لمتغيرات الدراسة )الجنستقديرهم لمعوقات البحث العل
هناك فروق ذات داللة إحصائية فى درجة تقدير أعضاء هيئة هل و  ،، الخبرة (الكلية

وتم االعتماد على  ،لعلمى تبعا لمتغيرات الدراسةالتدريس لمقترحات تطوير البحث ا
عضو هيئة تدريس  80عينة الدراسة من  وتكونت ،تبيان كأداة لجمع البياناتاالس

 : من أهم نتائج الدراسةوزعين على كليات الجامعة السبع و م

 بنسبةمهم بالبحوث العلمية مشكالت تعيق قيا أعضاء هيئة التدريس بوجود إقرار .1
(79.54 . )% 

وجود فروق ذات داللة إحصائية فى درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس بجامعة  .2
 لبحث العلمى تبعا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث .اإلسراء الخاصة لمعوقات ا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فى درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس  .3
 . (11) لبحث العلمى تبعا لمتغير الخبرةلمعوقات ابجامعة اإلسراء 

  (2010)دراسة خلود بنت عثمان بن صالح  -6

البحث العلمى لدى أعضاء على واقع  ومعوقات التعرف  تهدف هذه الدراسة إلى    
إلى جانب تقديم مقترحات ، محمد بن سعود اإلسالميةبجامعة اإلمام  هيئة التدريس
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جهة نظر أعضاء هيئة التدريس فى المعوقات من و تساعد فى التغلب على تلك 
اقتصرت ، و وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى المسحى التحليلىالجامعة، 

عددهم ( من المجموع الكلى ألعضاء هيئة التدريس، و %20)عينة الدراسة على 
وقد استخدمت الباحثة االستبيان كأداة لجمع ية، بطريقة عشوائوذلك ( 232)

 . (12)المعلومات

 ومن أهم  نتائج الدراسة :

 .اجه البحث العلمى معوقات إدارية وأكاديمية ومعلوماتية وشخصية ومالية يو  .1

ت داللة إحصائية بين متغير الجنس والدرجة العلمية عدم وجود فروق ذا .2
واجه البحث العلمى والمعلوماتية التى ت والمالية األكاديميةوالمعوقات اإلدارية و 

 (.0.05كبر من )يث كان مستوى الداللة عند مستوى أ، حبجامعة اإلمام

 

  (2011) محمود عبود الحراحشةدراسة  -7

ذ الجامعى فى توضيح المشكالت التى تواجه األستاإلى تهدف هذه الدراسة    
من خالل  هيئة التدريس األردنيينر أعضاء من وجهة نظ مجال البحث العلمى
تأثير النوع  تحديد مدىو  ،عضوا 226ة التدريس تكونت من عينة من أعضاء هيئ

قد أظهرت الدراسة الخبرة على البحث العلمى، و سنوات الدرجة العلمية والكلية و و 
وسنوات الكلية لمتغير النوع والجامعة و  وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

خرج على اإلنتاجية العلمية بلد التين ال تؤثر الدرجة العلمية و فى ح، الخبرة
ى البحث قد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل وظيفة الجامعة المتمثلة فللعضو، و 

وتقديم الدعم المالى والمعنوى لعضو هيئة  وذلك من خالل تخفيف األعباءالعلمى 
 . (13)التدريس

  (2011) حسن محمد السودانىدراسة  -8

إلقاء و  ،العلمى فى الوطن العربىواقع البحث إلى توضيح دراسة هدفت هذه ال   
وره فى نقل دو  ،فى الدول العربية المعوقات المؤثرة عليهالعوامل و  الضوء على
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 البحث العلمى ومعوقاته بدولة العراق،التركيز على وضع مع  ،التكنولوجياتوطين و 
بحث للعدم تفرغهم المالية للباحثين العرب و ألوضاع وقد أظهرت الدراسة تردى ا

ضرورة دعم ، وأوصت الدراسة بى قدرة المؤسسات البحثية المحليةعدم الثقة فالعلمى و 
مراكز  التركيز على تحقيق التعاون والربط الفعال بينمؤسسات البحث العلمى و 
 .(14)وبينها وبين المؤسسات اإلنتاجية من جهة أخرى  البحوث والجامعات من جهة

 (2011)  بوحنية قوى . نور الدين حشوددراسة  -9

فى الوطن العربى وأهم المعوقات التى تواجهه  تناولت الدراسة واقع البحث العلمى    
تناولت الدراسة لة التى تتمتع بها الدول العربية، و المادية الهائرغم اإلمكانات البشرية و 

، وأظهرت الدراسة اإلنفاق على البحث العلمىحجم مقومات وإمكانات الدول العربية و 
بى هى ضعف الميزانيات المخصصة أن أبرز معوقات البحث العلمى فى الوطن العر 

تسويق له، والنظرة الدونية للبحث العلمى فى األذهان العربية وغياب استراتيجيات 
شكالت اقع وم، وقد أوصت الدراسة بضرورة ربط البحث العلمى بو نتائج البحث العلمى
 . (15)العربية فى مجال البحث العلمى وضرورة تنسيق الجهودالمجتمعات العربية 

 الدراسات األجنبية : 1/9/2

 ( . (Omer. Rawda Ahmed (2015)دراسة روضة أحمد عمر  -1

تتناول الدراسة إسهامات الجامعات فى النشر العلمى ودورها فى الدعم المادى للباحثين     
وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب التعرف على التحديات والمعوقات التى يواجهها أعضاء 
هيئة التدريس فى جامعة نجران فيما يتعلق بنشر األبحاث فى المجالت الدولية، واعتمدت 

الدراسة أن من أهم  تيار عينة الدراسة، وأظهرتسلوب العينة الطبقية فى اخالدراسة على أ
 .16المعوقات الخاصة بالنشر العلمى الدولى تتمثل فى اللغة والتكلفة واختيار الموضوع 

 Dzung) (2016) دراسة كال من فونج ديزونج فو ، ثى منه فونج تران -2

Pho, Phuong . Tran, Thi Minh Phuong)  
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وتؤكد على أنه  ،تهدف هذه الدراسة إلى إظهار أهمية نشر األبحاث العلمية محليا ودوليا    
وتمثلت مشكلة الدراسة فى قلة عدد  ،السبيل لتقييم القدرة البحثية للباحثين فى أى دولة

جال العلوم ة فى مالمنشورات العلمية فى فيتنام مقارنة بالبلدان األخرى فى العالم خاص
ومن ثم كان البد من دراسة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو  ،نسانيةاالجتماعية واإل

البحث العلمى والنشر وأهم معوقاته فى كلية العلوم االجتماعية واالنسانية فى جامعة فيتنام 
الدراسة أن من أهم عقبات البحث العلمى والنشر هى التمويل والوقت  أظهرتو  ،الوطنية

وأظهرت أيضا أن هذه العقبات تختلف حسب الكليات والتخصصات  ،الزم للبحث والنشرال
  . 17 واألعمار والمؤهالت

ركزت فى مجملها على أهداف البحث  يتبين أن الدراسات السابقة ومن العرض السابق    
األكاديمى بصفة عامة دون التطرق إلى موضوع النشر  معوقاته وسبل تطويرهو العلمى 
 ،واقعه عالميا وعربيا ودوافعه ومعوقاته وسبل دعمهو  ودور أعضاء هيئة التدريس فيهالدولى 

يمى فى بعض دول النشر األكاد حيث سيتم تناول ،وهو ماتسعى إليه الدراسة الحالية
والنشر العلمى الدولى وعالقته توضيح الدور العربى فى البحث العلمى العالم، و 

بتصنيف الجامعات العربية، وإبراز دور جامعة بنها وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
فى النشر العلمى الدولى، وإظهار أهم معوقات النشر المحلى والدولى لديهم والخروج 
ببعض الحلول التى تساعد فى التغلب على هذه المعوقات والتى يمكن أن تسهم 

 ا فى زيادة معدالت النشر الدولى لديهم.بدوره

   ثانيا : النشر الدولى عالميا 
الوطنى على البحث العلمى  دخله من مجمل (%2.1)ينفق العالم  حوالى 

وفى الدول المتقدمة تزداد مخصصات البحث العلمى عاما بعد  ،(18)بمختلف مجاالته
الميزانيات الضخمة للبحوث تقريبا كل ثالث سنوات، فهى ترصد تتضاعف  حيث ،عام

 .(19)ما تم إنفاقهمعرفتها بالعوائد التى ستغطى أضعاف ل
فإن إتجاه الدول لضغط الموازنات  (2009و 2008)ومنذ األزمة العالمية فى 

 .(20)العامة أدى إلى تعقيد عملية وضع وتنفيذ سياسات ناجحة للبحث العلمى
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امعات وعدد يراعى حجم الج، وهو مؤشر (2017)مؤشر العالمى لإلبتكار ووفقا لل    
فقد  دولة حول العالم، 128لك فى داعات البراءات الدولية وذالمنشورات العلمية وإب

سنويا إال أن تلك  (%7)بمعدل تنمو  (2009)نت نفقات البحث والتطوير قبل اك
 ، وذلك(2014)فى عام  (%4)ة النفقات لم تنم على الصعيد العالمى سوى بنسب

 ..ميزانية البحث والتطوير نتيجة تباطؤ النمو فى االقتصاد وتقلص
، سويسرا والسويد وهولندا والواليات (2017) االبتكارومن بين األوائل فى مؤشر      

رك وسنغافورة وفنلندا وألمانيا وايرلندا،  انماألمريكية والمملكة المتحدة والداالمتحدة 
"االستثمار فى تحسين جودة االبتكار التقرير أن هذا د المشاركين فى وضع حويشير أ

التركيز  للنظم االقتصاديةلقائمة فى مجال االبتكار، والبد وة امر ضرورى لسد الفجأ
بنجاح فى عالم  لتتمكن من المنافسة؛ على إصالح التعليم وتحسين قدراتها البحثية 

 .(21)العولمة  سريع التغير تسوده

وتأتى كال من السعودية  35ووفقا لهذا المؤشر تأتى دولة اإلمارات فى المرتبة الـ     
 77فى المرتبة الـعمان و  56فى المرتبة الـوتأتى الكويت   49وقطر فى المرتبة الـ

 تونسو  72فى المرتبة الـ المغربو  83فى المرتبة الـ ردناألو  81فى المرتبة الـ لبنانو 
وبذلك تكون مصر قد تقدمت  105الـ أتى مصر فى المرتبةوت 74فى المرتبة الـ

 . (22) 2016بمركزين عن عام 
ويوضح الجدول التالى حجم االنتاجية العلمية فى بعض الدول المتقدمة حتى          

 : scopusوفقا إلحصائيات قاعدة بيانات  (2017)ديسمبر 
 ( حجم اإلنتاجية العلمية فى بعض دول العالم6جدول رقم )

     

 عدد المنشورات العلمية الدولة 
 16.604.825 مريكيةالمتحدة األالواليات 

 3.754.801 اليابان
 5.413.571 الصين

 4.653.811 المملكة المتحدة
 4.041.690 ألمانيا
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نشورات العلمية فى وبصفة عامة يحتل قطاع الطب المركز األول فى عدد الم    
احتل قطاع الهندسة المركز  حيث ،لك فيما عدا الصينسابقة الذكر، وذالدول الخمس 

 بينما احتل قطاع الطب المركز الخامس . ،األول
ل للبحث وهذا التقدم والتطور فى حجم االنتاجية العلمية يرجع إلى دعم هذه الدو 

وحدها سنويا على البحث العلمى أكثر من الواليات المتحدة األمريكية تنفق ف ،العلمى
من مجمل  (%32)من دخلها القومى، أى حوالى  (%2.77)بنسبة  ابليون دوالر  514

( دوالرا على الفرد فى 1205.9، وتنفق الواليات المتحدة )(23)ما ينفق العالم كله 
 .(24)مجال البحث العلمى

بين القطاعين العام والخاص فى مريكية النسبة فى الواليات المتحدة األوتتعادل     
 .(25)لكل منهما (%50)اإلنفاق على البحث العلمى بحوالى 

ة األمريكية بلغ عام وبالرغم من أن حجم المنشورات الدولية فى الواليات المتحد    
ونسكو للعلوم إال أن المساهمة ( من االجمالى العالمى وفقا لتقرير الي25.4%) 2014

تراجعت بصفة عامة فى السنوات الخمس الماضية بسبب األزمات المالية فى عام 
عف خالل الخمس سنوات المقابل نجد النشر الصينى قد تضا ، وفى(2008)

من ( 2008)عام  (%9.9)بعدما كان  (2014)فى عام تقريبا ( %20الماضية إلى)
من ( %5)على خالل العشر سنوات السابقة  الصين فقد استحوذت اإلجمالى العالمى،

وهذا يعكس مدى نضج البحث الصينى واستثمار الباحثين واألبحاث  ،النشر العالمى
إلى ما فى الصين مؤخرا العلمى قد ارتفعت نسبة اإلنفاق على البحث ، ف(26)المنشورة

 بليون  (396.30الى)حيث بلغت حو  من إجمالى الدخل القومى، (%1.98)يقرب من 
فى  ادوالر  بليون  30ما كانت هذه الميزانية ال تتجاوزبعد ،(27) (2016)فى عام  ادوالر 
السبب وراء تقدم البحث العلمى وزيادة معدل اإلنتاجية العلمية يرجع و  ( ؛2005)عام 

 فى الصين إلى :
العلمى إجراء عملية تحول وإعادة هيكلة كبيرة للسياسات الخاصة بالبحث 

كما أن  لى تطبيقات فى الصناعة واالقتصاد،ة إيوذلك بهدف تحويل األبحاث العلم
تقوم بتقديم الخدمات وعمل  ات فى الصين تمتلك شركات خاصةالعديد من الجامع

 .(28)المشروعات
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والصين فى نسبة بعد الواليات المتحدة فى المرتبة الثالثة  اليابان تأتىو 
من  (%3.39)بنسبة  ابليون دوالر  (166.60)بمقدار االنفاق على البحث العلمى 

 .(29) دخلها القومى
هناك نتاجية، فن الجامعات والمؤسسات اإلوتهتم اليابان بفكرة التعاون بي

 ،خص الجامعات األمريكيةليابانية والجامعات الخارجية، باألتعاون بين الصناعات ا
ارتفعت ، وفى المقابل (%21.5)مى ال تتجاوز م حكومة اليابان للبحث العلفنسبة دع

مى فى اليابان إلى ما يقرب من نسبة مشاركة القطاع الخاص فى تمويل البحث العل
 .(30)البحث العلمىمن إجمالى نسبة ميزانية  (85%)

وتضم الجامعات اليابانية المئات من مراكز البحوث مهمتهم البحث فى 
التى تقوى العالقة بين الصناعة اليابانية وطرح األفكار  المشكالت التى تواجه

 .(31)الصناعة والجامعات 
التعليم العالى فى اليابان والمؤسسات  (32)شكال  التعاون بين مؤسساتومن أ      

 اإلنتاجية :
 تركة بين الجامعة والقطاع الخاص .إقامة بحوث مش .1

 . لح القطاع االنتاجى وبتمويل منهإنجاز بحوث مدفوعة األجر لصا .2

 . التى تمولها المؤسسات الصناعية ةقيام الجامعات بإجراء البحوث الوطني .3

ا بليون دوالر  (109.25)البحث العلمى اإلنفاق على  بلغ حجم وفى المـــانيــــا    
، ويساهم القطاع الخاص فى البحث (33)من إجمالى الدخل القومى (%.922) بنسبة

البحث العلمى والتطوير مقابل  من إجمالى ما يصرف على (%70)العلمى بنسبة 
 .(34) للقطاع العام  (30%)

من  (%1.78)بنسبة  على البحث العلمى ابليون دوالر  45.54 بريطـــانيا وتنفق    
 .(35)الناتج القومى 

 : (36)نفقات بعض الدول على البحث والتطويرويوضح الجدول التالى 
 نفقات بعض الدول على البحث والتطوير (7جدول رقم )

 2014 2015 2016 
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 ادلخل القوىم 

 )بليون دوالر(

الانفاق عىل 

 البحث العلمى

 )بليون دوالر(

نس بة 

الانفاق من 

ادلخل 

 القوىم

 ادلخل القوىم

)بليون 

 دوالر(

الانفاق عىل 

البحث 

 العلمى

)بليون 

 دوالر(

نس بة 

الانفاق من 

ادلخل 

 القوىم

 ادلخل القوىم

 )بليون دوالر(

الانفاق عىل 

 البحث العلمى

 )بليون دوالر(

نس بة الانفاق من 

 ادلخل القوىم

الواليات 
المتحدة 

 مريكيةاأل

17,460.0 485.39 2.78 18,001.3 496.84 2.76% 18,559.3 514.00 2.77% 

 163.44 %3.40 4,807.0 اليابان
% 

4,855.1 164.59 3.39 % 4,913.4 166.60 3.39 % 

 % 1.98 396.30 20,015.0 % 1.98 372.81 18,828.8 % 1.95 343.78 17,630.0 الصين
 2.92%  109.25 3,741.4 % 2.92 107.42 3,678.9 % 2.85 103.20 3,621.0 ألمانيا

المملكة 
 المتحدة

2,435.0 44.07 1.81 % 2,500.7 44.51 1.78 % 2,558.2 45.54  %1.78 

 % 0.43 4.23  983.2 % 0.24 2.27 945.4 مصر

   
1,025.5 4.41 0.43 % 

 % 0.40 6.84 1,709.4 0.40%  6.66 1,664.5 % 0.32 5.17 1,616.0 السعودية
 

)ما أسباب زيادة حجم وبذلك يكون قد تم اإلجابة على التساؤل األول الخاص بـ 
 (النشر األكاديمى فى بعض دول العالم ؟

   النشر العلمى الدولى عربياثالثا : 
 :  مصر 3/1

 البحث العلمى فى الوطن العربى بضعف حجمه وارتباطه يتسم اإلنفاق على    
لبحث العلمى مما يترتب عليه غياب العالقة بين مؤسسات ا ،بالميزانية العامة

وبالتالى ترتب على ذلك تراجع  ،الصناعية فى القطاع الخاصالحكومية والمشاريع 
وفى المقابل يتكفل القطاع الخاص فى الدول الصناعية  ،التنمية التكنولوجية العربية

وما سبق ، (37)شرة للتصنيعجه مبان اإلنفاق على البحث العلمى المو بالقسط األكبر م
من الدستور المصرى على  23فقد نصت المادة  ،بالطبع يخالف النصوص الدستورية

ره وسيلة لتحقيق ، باعتباع مؤسساتهيتكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشج"  ما يلى
، وترعى الباحثين والمخترعين وتخصص له السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة
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% من الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد 1اإلنفاق الحكومى ال تقل عن نسبة من 
 .(38)تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية "

ن المشكلة ال تكمن فقط فى رصد مبالغ من المال على ومن الجدير بالذكر أ     
و ن عليها ذذا األمر يستلزم بأن يكون القائميوه ،ولكن بكيفية إدارتها ،البحث العلمى

 .(39) كفاءة ونزاهة وفكر إبتكارى 
ة من ويعتبر مؤشر عدد الباحثين العاملين فى البحث والتطوير لكل مليون نسم    

إجمالى عدد  ، فيبلغهتمام المجتمع بالبحث العلمىأهم المؤشرات التى تدل على ا 
 127فى جميع القطاعات البحثية   (2015)الباحثين المصريين فى مصر خالل عام 

، الذى أعده (2016)مؤشرات العلوم والتكنولوجيا وفقا للتقرير السنوى ل وذلكا ألف
 . البحث العلمى  كاديميةأالمرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ب

 فقد ،تطور عدد الباحثين في مصر خالل السنوات األخيرةعلى وأكد التقرير     
أى  (2014)في عام  124,976إلى  (2012)في عام  ألف 108,504ارتفع من 

 1344 منالباحثين الكلي لكل مليون نسمة  كما ارتفع عدد ،(٪13.2)بمعدل نمو 
 .( .                                  2014)في عام  1404إلى  (2012)عام 

ارتفع من  حيث ،اإلنفاق على البحث والتطويرحجم إلى تطور التقرير وأشار     
بمعدل  (2014)في عام  امليار جنيه 13.55 إلى (2012)في  امليار جنيه 8.52

أن نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير التقرير أيضا أوضح (، كما ٪37.1)نمو يمثل 
 بنسبة2010و 2009من الناتج المحلي اإلجمالي كانت ثابتة خالل عامي 

 .2014م في عا (%0.71) إلى لتصلثم زادت  ،%(0.43)
( %0.7)بنسبة  امليار جنيه (11.5) 2016ميزانية البحث العلمى لعام  وقد بلغت  

المراكز  علىوتم توزيعها  ،خصصت للبحث العلمي من إجمالى الناتج القومى
مقسمة  اجنيه نصف مليار  البحث العلميوبلغ نصيب وزارة فى الوزارات،  البحثية

مليون جنيها  300، والبحث العلمى مليون جنيه ألكاديمية 80 على النحو التالى :
 .(40)ميزانية الوزارة  مليون جنيها 150، و  ميزانية صندوق العلوم والتكنولوجيا

آخر هناك مؤشر  فى البحث والتطوير مؤشر عدد الباحثين العاملين إلى جانب   
جية اإلنتاوهو معرفة مدى تقدم أو تخلف البحث العلمى فى الوطن العربى  يساعد فى

http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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بلغ حجم اإلنتاجية العلمية  (2017)فحتى ديسمبر  ،العلمية ألعضاء هيئة التدريس
 Scopus  (218.271) المنشورة فى قاعدة بياناتة التدريس فى مصر ألعضاء هيئ

 .  بحثاألف 

ة األولى نتاجية العلمية فى القطاعات الخمسويوضح الجدول التالى حجم اإل

 :المنشورة بحاث من حيث عدد األ

 حجم اإلنتاجية العلمية فى القطاعات الخمسة األولى (8جدول رقم )

 النسبة المئوية القطاع

 %24.2 الطب

 %19.2 الهندسة

 %17.3 الكيمياء

 %13.2 علوك المواد

 %12.9 الفيزياء وعلم الفلك

      

ألعضاء هيئة التدريس من العلمية ن ضعف اإلنتاجية ومن الجدير بالذكر أ
 ،األمور التى تجعل الحكومات العربية غير مهتمة بدعم البحث العلمى بالشكل الالئق

 اج الباحثين وضعف همتهم العلمية .بزعم قلة إنت ،فيتخذه المسئولين مبررا لقلة الدعم
من الجامعات العربية أن نسبة األوراق العلمية المقدمة  (أحمد زويل)وقد ذكر       

من مجموع فى مصر  (%0.3)فى معظم البلدان العربية ونسبة  (%0.03)تتراوح بين 
 .               (41)تقدمها جامعات العالماألبحاث المحكمة التى 

على مستوى دول العالم فى  37مصر اآلن المرتبة رقم  تحتل وبصفة عامة     
جامعة حكومية وأهلية وخاصة، باإلضافة إلى  50تقريباتملك ى، و البحث العلم

البحث  مركز ومعهد بحث تابعين لوزارة 11جامعات أجنبية على أرض مصرية، و
تابعين  يابحث امركز  120تابع لوزارات أخرى، و يابحث امركز  12، وحوالي العلمي

                              . ا.ألف باحث 100للجامعات، و
إجمالي عدد طلبات براءات االختراع وبالنسبة لبراءات االختراع فقد بلغ        

، منها (2015)فى عام  اطلب 2108المقدمة إلى مكتب براءات االختراع المصري 
بلغ  كما، (٪66)طلبا لألجانب بنسبة  1389و (%34)طلبا للمصريين بنسبة  719

براءة  91منها ، (2015)براءة في عام  472إجمالي عدد براءات االختراع الممنوحة 
  . (42) براءة اختراع لغير المصريين 381اختراع للمصريين و

http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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 1970وبالرغم من زيادة معدل اإلنفاق على البحث العلمى فى الفترة من 
الدول العربية والدول المتقدمة نه ال تزال هناك  فجوة كبيرة بين إال أ ،2005وحتى 

 .(43)فى مجال البحث العلمى
أن قلة المبالغ المخصصة للبحث العلمى فى البلدان ومن الجدير بالذكر 

كما أن هذا ، بالبحث العلمى وعدم إدراك جدواه  العربية يدل على قلة االهتمام
المالية  البحث العلمى فى بعض الدول ليس بسبب قلة الموارداالنخفاض فى نفقات 

، والدليل بل لعدم قناعة بعض الدول بأهمية وجدوى البحث العلمى للتقدم ،فحسب
تمتلك الكثير من الموارد المالية ولم تخصص مبالغ كبيرة على ذلك أن دول الخليج 

 . (44)للبحث والتطوير
 الســـــعودية :  3/2

إلى  (2007)على مستوى العالم عام  قد أدى سوء تقويم الجامعات السعوديةل
 : (45)على النحو التالى جراء مبادرات هدفها تنمية البحث العلمى ودعمهإ

هتمام عات على االتم إنشاء مركز التميز البحثى والهدف منه تشجيع الجام -
 . بالبحث العلمى

 ريالمليون  491عدد من الجامعات بتكلفةتم إنشاء ثمانية مراكز بحثية فى  -
(46). 

اتفاقيات مع مجموعة من العلماء الحاصلين على  بعض الجامعاتوقعت  -
اتفاقيات مع جامعات عالمية مرموقة فى بعض  ، كما تم توقيعجائزة نوبل

 .(47)التخصصات 

أعدت جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتكنولوجيا مدينة أبحاث ومركز إبداع  -
لمتميزين من السعودية ومن مجهزين بأحدث الوسائل الستقطاب العلماء ا

 .(48)نحاء العالم مختلف أ

فقد استقطبت أكثر  ،برنامج لالستقطابأيضا جامعة الملك سعود اتبعت كما  -
للتعاون مع  دولة 50جميع التخصصات من جامعات  أستاذ متميز فى 400من

أعضاء هيئة التدريس والباحثين السعوديين لتطوير البحث العلمى فى الجامعة 
 المصنفة عالميا.ت والدوريات نب النشر العلمى فى المجالإلى جا
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  . إعطاء الباحثين كل الدعم المطلوب دون قيود   -

من   (.%3)نفاق المملكة العربية السعودية على البحث العلمى بلغ إ 2014وفى عام 
 0(49)ناتجها  المحلى 

 منها :الملك سعود لتطوير البحث العلمى مبادرات تقوم بها جامعة أيضا وهناك 

تحفيز طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على رسائلهم  -
الجامعية سواء ماجستير أو دكتوراة على نشر نتائج كل أو بعض هذه الرسائل 

 (ISI Web of Knowledge (بالمجالت العلمية المصنفة ضمن قاعدة بيانات 

  (Thomson Reuters) مؤسسة تومسون رويترزع تبت تىال

ويوضح الجدول التالى ترتيب كال من مصر والمملكة العربية السعودية فى مؤشر 
، والذى يقيم كل دولة من حيث كفاءة (50) (2017)االبتكار العالمى لعام 

 الجامعات وعدد براءات االختراع وقوة تأثير األبحاث لكل دولة على حدة  :
ترتيب كال من مصر والمملكة العربية السعودية فى مؤشر االبتكار العالمى لعام  (9) رقمجدول 

(2017) 
 التاريخ 
 الدولة

2013 2014 2015 2016 2017 

 105 107 100 99 108 مصر 
 49 49 43 38 42 السعودية

األكاديمى ويوضح الجدول التالى موقع الجامعات المصرية والسعودية فى التصنيف  
 (51) (2017) للجامعات لعام

 (2017)( موقع الجامعات المصرية والسعودية فى التصنيف األكاديمى للجامعات لعام 10جدول رقم )
 2017 2016 2015 2014 2013 الزمنية الفترة                 الجامعة

 150-101 150-101 200-151 200-151 200-151 جامعة الملك سعود
 500-401 400-301 500-401 500-401 400-301 الملك فهد للبترول والمعادنجامعة 

 150-101 150-101 200-151 200-151 300-201 جامعة الملك عبد العزيز 
 300-201 300-201 400-301 500-401 500-401 للعلوم والتقنية جامعة الملك عبد هللا

 500-401 500-401 500-401 500-401 500-401 جامعة القاهرة

جامعات مصر  مثلن دخول بعض الجامعات العربية، ومن الجدير بالذكر أ    
يرجع إلى مراتب متقّدمة نسبيًا،  هاوالسعودية، ضمن التصنيفات العالمية وتحقيق

صياغة رؤى استراتيجية واضحة تضمن لها من خالل ، بالمنافسة العالميةمامها اهت
بية كثيرة خارج جامعات عر  وفى المقابل التزال هناكالتقّدم في التصنيفات العالمية، 
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وظائفها األساسية وهي التدريس والبحث  جهودها تنصب علىألّن  ؛ تلك المنافسة
لك العلمي وخدمة المجتمع، وتخريج متعّلمين لسّد احتياجات قطاع األعمال في ت

 . الدول
وبذلك يكون قد تم اإلجابة على التساؤل الثانى الخاص بـ )ما وضع النشر 

 (؟ األكاديمى الدولى عربيا
 النشر العلمى الدولى فى جامعة بنها رابعا : 

 
 

على المركز 2017 «ميتريكسو ويب»لتصنيف موقع حصلت جامعة بنها طبقا      
امعة السابع على الجامعات المصرية الحكومية بعد جامعة القاهرة وعين شمس والج

، وهو التصنيف الذى يقيس جودة الخدمات التعليمية والبحثية األمريكية والمنصورة
 .                .ألف جامعة حول العال 22ألكثر من 

 1857إفريقيا والـ  22 عربيا والـ 21على المركز الـ كما حصلت جامعة بنها      
 14والـ  الخامس محليا على المركز( 2016عالميا بعدما حصلت فى العام السابق )

 يوليو عن تصنيفتراجعت وهي بذلك  ،عالميا 1316فريقيا والـ إ 17عربيا والـ
 امركز  541وفريقيا إ وخمسة مراكز سبعة مراكز عربياو ركزين محليا بم (2016)

 . (52)عالميا 
ترتيب جامعة بنها في تصنيف الويب العالمي للجامعات ويوضح الجدول التالى     

 –فريقيا إ -م العربي الالع -على مستوى مصر  (2017 – 2011)في الفترة من 
 : والعالم

 – 2011)ترتيب جامعة بنها في تصنيف الويب العالمي للجامعات في الفترة من ( 11جدول رقم )
2017) 
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 وفيما يتعلق بدعم جامعة بنها للبحث العلمى فيتم عن طريق :
ل صندوق حساب دعم من خالوذلك للمشاريع البحثية  االجامعة دعمم  تقدي -

هذا ويهدف  ،جنيها 100.000يبلغ تمويل المشروع الواحد و  البحث العلمى،
  .دعم الجامعة لشباب الباحثين وتحسين مخرجات البحث العلمىإلى المشروع 

 Benha Journal)تخاذ إجراءات إصدار مجلة جامعة بنها للعلوم التطبيقية ا -

Of Applied Science  ) كمجلة علمية تصدر باللغة االنجليزية عن
لنشر بحوث علمية محكمة ؛  Elsevierالجامعة باالشتراك مع دار النشر 

 دوليا فى مجال العلوم التطبيقية .
للباحثين بكليات الجامعة لإلستشهادات المرجعية  تخصيصر مكافأت -

Citations))  لألبحاث من خالل الباحث العلمى(Google scholar) 
فى  ن يكون اسم جامعة بنها، بشرط أوللنشر بالدوريات العلمية المصنفة دوليا

 Googleيتم رفع البحث على موقع الجامعة ) نوأ ،صدر البحث المنشور

scholar) (53)أكثر من مرة التقدم بالبحث  ال يجوزوأ. 

ستشهادات المرجعية ويوضح الجدول التالى قيمة المكافآت التى تقدمها الجامعة مقابل اال

 ( :(Google Scholarمن خالل الباحث العلمى  Citationsلألبحاث 

مقابل االستشهادات المرجعية لألبحاث بنها جامعة قيمة المكافأت التى تقدمها (12جدول رقم )

Citations 

 Citations مكافأة مقابل االستشهاداتال

 100 – 50 جنيها 250

 200 – 101 جنيها 500

 300 – 201 جنيها 1000

 300أكثر من  جنيها 2000

 العام
 تقييم شهر يوليو تقييم شهر يناير

 مصر عربيا فريقياإ عالميا مصر عربيا فريقياإ عالميا

2017 1783 24 18 6 1857 22 21 7 

2016 1238 14 11 4 1316 17 14 5 

2015 1419 16 12 4 14139 387 375 38 

2014 1590 16 13 6 1493 17 13 5 

2013 2573 35 30 6 4117 79 70 14 

2012 6120 94 Not ranked 19 3280 46 45   

2011 10250 Not ranked Not ranked   10250 Not ranked Not ranked   
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ت التى تقدمها الجامعة مقابل النشر فى المجالت يوضح الجدول التالى قيمة المكافآ كما

 : الدولية المتميزة ذات معامل التأثير المرتفع

 مقابل النشر فى المجالت الدوليةها بنجامعة قيمة المكافأت التى تقدمها ( 13جدول رقم )

 impact factorمعامل التأثير  impactedالمكافأة مقابل النشر فى المجالت الـ

  0.50 - 1.00 جنيها 1000

 1.01 – 2.00 جنيها 2000

 2.01 – 3.00 جنيها 3000

 3.00 جنيها 4000
 

نه لم يكن أ (%45.55)بنسبة عينة الدراسة التدريس  هيئةعضاء أ  أكد غالبيةولقد      
 ةعضاء هيئأ من ( %33.69)للبحث العلمي والنشر من جامعه بنها مقابل كافيا  اهناك دعم

لبحث العلمي والنشر سواء المحلي قدم دعما لت ةن الجامعأعلى  دواكأ ،التدريس بجامعه بنها
 . و الدولىأ

حيث  ،للبحث العلمي كليه العلوم ةيات التي ترى وجود دعم من الجامعكثر الكلأمن و     
عضوا  (19)مقابل  ،ةالدراس ةعين أعضاء هيئة التدريس من اعضو  (31)على ذلك  وافق
 ة.الجامعم للبحث العلمي من قبل نه لم يكن هناك دعأعلى  أكدوا
التدريس على عدم وجود دعم للبحث  هيئةاء عضأ  بعضكد أي الكليات النظريه وف    

علم بمدى وجود هذا  هنه لم يكن لديأخر البعض اآلوأوضح  ة،العلمي والنشر من الجامع
عدم وجود دعم ( عضوا من أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب 17، فيرى )من عدمه الدعم

ة، مقابل اثنين من أعضاء هيئة التدريس من ذات الكلية للبحث العلمي والنشر من الجامع
البحث عن  ةفعلى الجامع ة، ومن ثمللبحث العلمي والنشر من الجامع ادعموجدوا أن هناك 

 فيما يتعلقبالغهم بكل ما هو جديد إل ،قط عبر موقعهاليس ف قنوات للتواصل مع الباحثين
 . البحث العلميب

 إسهامات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها فى النشر المحلى والدولىخامسا : 

وفق نتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس فى جامعة بنها اإللقد بلغ حجم 
، ويوضح بحثا (4665) 2017حتى  ديسمبر  Scopusإحصائيات قاعدة بيانات 

قطاعات  ةنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس فى الخمسالجدول التالى حجم اإل
 : األولى من حيث عدد األبحاث المنشورة

 ( حجم اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس فى الخمسة قطاعات األولى14جدول رقم )
 نتاجيةحجم اإل القطاع

 %20.8 الهندسة
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 % 19.5 الكيمياء

 %18.3 الطب

 % 17.4 الفيزياء وعلم الفلك

 %15.6 علوم المواد
 

 ،في النشر المحليبجامعة بنها إسهام أعضاء هيئة التدريس وفيما يتعلق بمدى 
 فيوضح الجدول التالى هذ األمر على النحو التالى :

 في النشر المحليبجامعة بنها ( مدى إسهام أعضاء هيئة التدريس 15جدول رقم )

نوع 
 الكلية

 الكلية
عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى النشر 

 المحلى
النسبة 
 المئوية

 المجموع
النسبة 
 المئوية

كلية 
 عملية

 %4.44 6 تمريض

101 74.81% 

حاسبات 
ومعلوما

 ت
1 0.74% 

 %15.56 21 زراعة

طب 
 بشري

21 15.56% 

طب 
 بيطرى

6 4.44% 

 %25.19 34 علوم

فنون 
 تطبيقية

3 2.22% 

 %2.96 4 هندسة

هندسة 
 بنها

5 3.70% 

كلية 
 نظرية

 %14.07 19 دابآ

 %6.67 9 تربية 22.96% 31

 %2.22 3 حقوق

غير 
 محدد

بدون 
 كلية

3 2.22% 3 2.22% 

 المجموع
135 100.00% 135 

100.00
% 

 

بنشر  الذي يبين مدى قيام عينه الدراسة( 15)الجدول السابق رقم  يتضح من          
قد ساهموا  -187 من إجمالى –( عضوا من عينة الدراسة 135محليا، أن ) بحاث علميهأ
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هيئة تدريس فى الكليات  ( عضو101ين على النحو التالى : )مقسم فى النشر المحلى
  .ة ا في الكليات النظريعضو  (31)مقابل ، العملية 
األولى أعضاء  ة، فقد جاء في المرتبالتدريس بالكليات هيئةعضاء سهامات أ إلووفقا       
 عضاء المشاركين بالنشر محليا، حيث بلغت نسبه األالعلوم التدريس بكلية هيئة

 هيئةعضاء جاء أ  ، وفي المرتبة الثانيةتخصص الكيمياءمن هم فى خاصة  (25.19%)
لكل منهما، وفي %)  15.26)بنسبه  التدريس بكل من كليه الزراعة و كلية الطب البشري 

( من %14.07حيث شارك في النشر المحلي نسبة ) ،دابالمرتبة الثالثة جاءت كلية اآل
 ،كليه هندسه بنهاالرابعة جاءت كل من كليه التربية و وفي المرتبة ، التدريس هيئةعضاء أ 

التدريس في كل من هاتين الكليتين في النشر  هيئةعضاء ( من أ %6.67نسبة )حيث شارك 
 . العلمي المحلي

وعالقتها بالكليات وأنواعها سواء  محليا ةعدد البحوث المنشور  ويوضح الجدول التالى
 نظرية أو عملية على النحو التالى :

 ( عالقة عدد األبحاث المنشورة محليا بالكليات16جدول رقم )

 النسبة المئوية المجموع النسبة المئوية عدد البحوث المنشورة محليا الكلية نوع الكلية

 كلية عملية

  7 تمريض

 74.81% 

  28 حاسبات ومعلومات

  367 زراعة

  252 طب بشري

  - طب بيطرى

  233 علوم

  31 فنون تطبيقية

  27 هندسة بنها

 كلية نظرية

  118 اداب

  132 تربية 22.96% 

  3 حقوق

 %2.22 3 %2.22 3 بدون كلية غير محدد

 %100.00 135 %100.00 135 المجموع

 

المحلية التى بين عدد البحوث  ( الذي يبين العالقة16السابق رقم ) من الجدوليتضح      
، أنه جاء في نواعهاالكليات وأو جامعة بنها عينة الدراسة نشرها أعضاء هيئة التدريس ب
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، وفي محليا بحثا (367المرتبة األولى أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة، حيث ساهموا بـ )
 بحثا (252) بـ حيث ساهموا ،الطب البشري  ةالتدريس بكلي هيئةعضاء المرتبة الثانية جاء أ 

( 233بـ )حيث شاركوا  ،العلوم التدريس بكلية هيئةوفي المرتبة الثالثة جاء أعضاء  ،محليا
التدريس بـ  هيئةساهم أعضاء حيث جاءت كليه التربية  الرابعة ، وفي المرتبةمحليا ابحث

 ،دابالتدريس بكلية اآل هيئةا، وفي المرتبة الخامسة جاء أعضاء محلي ابحث (132)
 ا محليا .بحث (118بـ )شاركوا  حيث
التدريس بمختلف الكليات عينة الدراسة  هيئةعضاء سهامات ألإن هناك وهنا يتضح أ    

حيث أنه حتى وإن كان به بعض المعوقات  ،سواء كانت عملية أو نظرية في النشر المحلي
، كما أنه بالنسبة للكليات النظرية وبعض الكليات من النشر الدولي هجراءاتإال أنه أيسر في إ

 ويفى بأغراض الترقيات العلمية، لى حد ما جيدثير المجالت المحلية إأمل تعاالعملية فإن م
 .ة طالقا إال في حاالت نادر إالتالي فلم يلجأوا للنشر الدولى وب

فيوضح  ،التدريس بجامعه بنها في النشر الدولي هيئةعضاء أ وبالنسبة إلسهامات    
الجدول التالى عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى هذا األمر فى الكليات عينة 

 الدراسة على النحو التالى :
 التدريس بجامعه بنها في النشر الدولي هيئة( إسهامات أعضاء 17جدول رقم )

 الكلية نوع الكلية

عدد أعضاء 
التدريس هيئة 

المساهمين فى 
 النشر الدولى

النسبة 
 المئوية

 المجموع
النسبة 
 المئوية

 كلية عملية

 %2.24 3 تمريض

114 85.07% 

 %2.24 3 حاسبات ومعلومات

 %14.93 20 زراعة

 %11.19 15 طب بشري

 %3.73 5 طب بيطرى

 %40.30 54 علوم

 %2.24 3 فنون تطبيقية

 %2.99 4 هندسة

 %5.22 7 هندسة بنها

 كلية نظرية

 %8.21 11 دابآ

 %5.22 7 تربية 13.43% 18

 %0.00 0 حقوق

 %1.49 2 %1.49 2 بدون كلية غير محدد

 %100.00 134 %100.00 134 المجموع

 

عينة التدريس  هيئةعضاء أ الذي يبين مدى قيام ( 17)ضح من الجدول السابق رقم تي  
 ةعضاء هيئأ من  اعضو  (134) نأ ،في النشر الدوليبالمساهمة بجامعه بنها الدراسة 
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 ةعضو هيئ (114: )التدريس قد ساهموا في النشر الدولي مقسمين على النحو التالي 
  . ةتدريس بالكليات النظريال هيئة من أعضاء اعضو  (18)و ةالكليات العمليبتدريس 

عضاء أ ولى األ ةبنها فقد جاء في المرتب ةالتدريس بجامع ةعضاء هيئأ سهامات إلووفقا     
عضاء األ ةحيث جاءت نسب ،تخصص الكيمياء ةخاصالعلوم و  ةليالتدريس بك هيئة

فتحتل  scopusفوفق إحصائيات قاعدة بيانات ، %)40.3) المشاركين بالنشر دولي
حجم النشر مراتب متقدمة فى  ها الكيمياء والفيزياءمنو كلية العلوم التخصصات المختلفة فى 

 ةعضاء هيئأ  ة جاءالثاني ةوفي المرتب (،14كما أوضحنا فى الجدول السابق رقم ) الدولى،
التدريس  هيئةعضاء جاء أ  ةالثالث ةوفي المرتب(، %14.93)بنسبه  ةالزراع ةالتدريس بكلي

 ةء هيئعضاأ جاء كل من  ةالرابع ةوفي المرتب(، %11.19) ةالطب البشري بنسب ةبكلي
 ةالخامس ةوفي المرتب ،لكل منهما( %8.21) ةداب بنسباآل ةهندسه بنها وكلي ةالتدريس بكلي

 ( .%22. 5ة )نسبب ةالتربي ةالتدريس بكلي ةعضاء هيئأ جاء 
 ةالعالقفيوضح الجدول التالى  ،اتالكليبوعالقتها  المنشورة دولياعدد البحوث ل وبالنسبة

 : نواعهاأدوليا والكليات و  ةبين عدد البحوث المنشور 
 اتالكليبوعالقتها  المنشورة دولياعدد البحوث (18)جدول رقم 

 الكلية نوع الكلية

عدد 
البحوث 

المنشورة 
 دوليا

النسبة 
 المئوية

 المجموع
النسبة 
 المئوية

 كلية عملية

  11 تمريض

114 85.07% 

  54 حاسبات ومعلومات

  188 زراعة

  62 طب بشري

  87 طب بيطرى

  821 علوم

  6 فنون تطبيقية

  162 هندسة بنها

 كلية نظرية

  13 دابآ

  7 تربية 13.43% 18

  0 حقوق

 %1.49 2 %1.49 2 بدون كلية غير محدد

 %100.00 134 %100.00 134 المجموع

 
 ةبين عدد البحوث المنشور  ةوالذي يبين العالق( 18)من الجدول السابق رقم  يتضح      

هيئة  عضاءأ حيث ساهم  ،العلوم ةولى كلياأل ةنه جاء في المرتبأ ،نواعهاأدوليا والكليات و 
عضاء أ ساهم  حيث ،ةكليه الزراعجاءت  ةالثاني ةوفي المرتب ا،دولي ابحث) 821ـ)ب التدريس

حيث ساهم  ،بنها ةهندس ةجاءت كلي ةالثالث ةوفي المرتب ا دوليا،بحث (188ـ)ب هيئة التدريس
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 ةوهي الرابع ةالتالي ةوفي المرتب ا،دولي ابحث (162بـ) عينة الدراسة لتدريسا هيئةعضاء أ 
 ابحث (87ـ)ب ةالدراس ةالتدريس عين هيئةعضاء أ حيث ساهم  ،جاءت كليه الطب البيطري 

التدريس  هيئةعضاء أ حيث ساهم  ،جاءت كليه الطب البشري  ةالخامس ةفي المرتبو  يا،دول
 ا .دولي ابحث (62بـ)بها 

وبذلك يكون قد تم اإلجابة على التساؤل الثالث الخاص بـ )ما دور جامعة بنها 
 (األكاديمى الدولى ؟وأعضاء هيئة التدريس فى النشر 

 دوافع النشر الدولى لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها سادسا : 
من أهم أسس  بححيث أص ،ةر يأهمية كب ةاآلونة األخير فى النشر الدولي لقد اكتسب      

تصنيف الجامعات عالميًا، كما أصبح تمويل المشروعات البحثية في معظم أنحاء العالم 
ومنذ عام ، ورة للباحثين والمجموعات البحثيةيعتمد أيضًا على عدد األبحاث الدولية المنش

تقييم وأسس أصبح النشر الدولي في الدوريات العلمية المحكمة من أهم عوامل  2009
تقديرية( من قبل أكاديمية البحث  -تفوق  -ن لجوائز الدولة المختلفة )تشجيعيةالمتقدمي

فقد بلغ عدد نقاط المجالت  ،كما أصبح مهما ألغراض الترقيات العلمية ،العلمي في مصر
الدولية المتخصصة ذات معامل التأثير القوى والمحكمة والمصنفة فى عدة مصادر وتنشر 

اتجهت الجامعات  هذه األسبابو ل ( نقاط10-9من خالل دار نشر عالمية لها ثقل دولى )
منح جوائز عن طريق باحثيها وعلمائها للنشر الدولي  شجيعالمصرية في اآلونة األخيرة إلى ت

كل كل مجلة،  Impact factor معامل تأثيرمد على تصنيف الدوريات العلمية و مالية تعت
زيادة واضحة في معدل  مما ترتب عليه ،ذلك شكل دافعا لدى الباحثين للنشر العلمى الدولى

وفيما يتعلق بجامعة بنها بصفة خاصة فقد ،  (54) النشر الدولي للباحثين بالجامعات المصرية
حسب الكلية والنوع والدرجة العلمية  وعت دوافع أعضاء هيئة التدريس للنشر العلمى الدولىتن

على  بهذه المتغيراتوسوف نتناول دوافع النشر الدولى لدى عينة الدراسة وعالقتها  ،لهم
 النحو التالى : 

  الكلية نوععالقة دوافع النشر الدولى ب  -1

عينة يوضح الجدول التالى دوافع النشر الدولى لدى أعضاء هيئة الدريس بجامعة بنها 
 على النحو التالى :وعالقته بنوع الكلية الدراسة 

 الكلية نوععالقة دوافع النشر الدولى ب( 19جدول رقم )



 ـ 30 -

 الدافع

لية
عم

ية 
كل

 

رية %
 نظ

لية
ك

 

% 

ددة
مح

ية 
 كل

ن و
بد

 

موع %
مج

ال
 

% 

 %14.07 66 %20.00 3 %13.68 13 %13.93 50 واالنتشار الدولىالشهرة 
 %27.51 129 %20.00 3 %30.53 29 %27.02 97 الحصول على معامل تأثير مرتفع للترقيات العلمية

 %20.68 97 %20.00 3 %23.16 22 %20.06 72 المساهمة فى تحسين صورة المجتمع المصرى بالخارج
 %12.58 59 %20.00 3 %9.47 9 %13.09 47 الطباعة والمراجعة واإلخراجضمان مستوى متميز فى 

 %24.09 113 %20.00 3 %23.16 22 %24.51 88 ضمان مستوى علمى متميز فى النشر
 %1.07 5 %0.00 0 %0.00 0 %1.39 5 أخرى 
 .%100 469 %100 15 %100 95 %100 359 المجموع

 

الذى يبين عالقة نوع الكلية بدوافع النشر  (19يتضح من الجدول السابق رقم)
تمثل الدافع الرئيسى وراء النشر الدولى فى  بالنسبة للكليات العمليةأنه  ،الدولى

؛ %( 27.02الحصول على معامل تأثير مرتفع للترقيات العلمية وذلك بنسبة )
 أنه وفق قواعد عمل اللجان العلمية لفحص اإلنتاجوالسبب  يرجع وراء ذلك الى 

العلمى للمتقدمين لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين )الدورة الثانية عشر 
المتخصصة ذات معامل التأثير  ( فقد بلغ عدد نقاط المجالت الدولية2016-2019
والمحكمة والمصنفة فى عدة مصادر وتنشر من خالل دار نشر عالمية لها ثقل  القوى 

أستاذ مساعد بقسم  (جمال السيد القط)وقد أكد دكتور  ،نقاط( 10-9دولى )
معامل  نأ وأحد المساهمين فى النشر الدولىولوجيا كلية العلوم بجامعة بنها الجي

لمجالت بعض األحيان يكون وهميا خاصة فى ا( فى (Impact Factorالتأثير 
ألنه من الممكن االستشهاد ؛ التى تشتمل على تخصصات علمية متنوعة  العامة

لقيمته ولكن لزيادة عدد االستشهادات والمصادر فقط وهنا الكثير بمصدر معين ليس 
وأحد المساهمين فى قسم الحشرات مدرس ب (محمد الباز)يرى البعض ومنهم دكتور 

أن النشر الدولى ليس معيارا لجودة البحث وال النشر المحلى ولكن  النشر الدولى
كفاءته وقيمته العلمية فقديما لم يكن النشر الدولى ضروريا جودة البحث و المعيار هو 
ساتذة المتفرغين سيكون معدل ، ومن ثم فأغلب األساتذة واألكشرط للترقى أو إجباريا 

النشر الدولى لهم منخفض للغاية فيما عدا من هم متواصلين فى النشر والمساهمة فى 
 والعكس اآلن .م يعد ضروريا لهم، النشر الدولى بالرغم من أنه ل

فى وفى المرتبة الثانية جاء الدافع الخاص بضمان مستوى علمى متميز 
)مدرس بقسم  (وائل الجرحى)وهنا قد أوضح دكتور  ،%(24.5النشر وذلك بنسبة )

كلية العلوم بجامعة بنها وأحد المساهمين فى النشر الدولى( أن  –الجيولوجيا 
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تتبع الطرق التقليدية للوصول بحوث المكررة أو تلك التى قبل الالمجالت الدولية الت
يثة للوصول للنتائج، ولكن البد من أن تكون األبحاث معتمدة على طرق وتقنيات حد

ا أن بعض لضمان توفر عنصر االبتكار واإلبداع وليس التكرار، كم إلى النتائج
ؤلفين األشهر ممن لديهم سمعة فى المجال مال الدوريات العالمية ال تتعامل إال مع

( جاءت المساهمة فى %20.06الثالثة وبنسبة )وفى المرتبة لضمان التسويق لها، 
%( جاء 13.9وفى المرتبة الرابعة وبنسبة ) ،تحسين صورة المجتمع المصرى بالخارج
ء الدافع ثم فى المرتبة الخامسة واألخيرة جا ،الدافع الخاص بالشهرة واالنتشار الدولى

وذلك بنسبة  ضمان مستوى متميز فى الطباعة والمراجعة واإلخراجبالخاص 
 تمثل الدافع الرئيسى وراء النشر الدولى  وفيما يتعلق بالكليات النظرية، %(0913.)

 ،%(30.53) فع للترقيات العلمية وذلك بنسبة فى الحصول على معامل تأثير مرت
ين صورة المجتمع دافع الخاص بالمساهمة فى تحسالالثانية كال من  مرتبةوجاء فى ال

توى علمى متميز فى النشر بنسبة والدافع الخاص بضمان مسالمصرى بالخارج 
 .%( لكل  منهما 23.16)

الخاص بالشهرة واالنتشار %( جاء الدافع 13.6) ثم فى المرتبة الثالثة وبنسبة
بضمان مستوى  الخاص%( جاء الدافع 9.47، وفى المرتبة الرابعة وبنسبة )الدولى

 . متميز فى الطباعة والمراجعة واإلخراج
 : عالقة دوافع النشر الدولى بالنوع -2
 بالنوع لدى عينة الدراسة عالقة دوافع النشر الدولى  يوضح الجدول التالى 

 بالنوع( عالقة دوافع النشر الدولى 20جدول رقم )

نثى % ذكر الدافع
أ

 % 

حدد
ع م

 نو
ن و

بد
 

موع %
مج

ال
 

% 

 %14.07 66 %9.09 2 %12.41 18 %15.23 46 الشهرة واالنتشار الدولى
 %27.51 129 %22.73 5 %34.48 50 %24.50 74 الحصول على معامل تأثير مرتفع للترقيات العلمية

 %20.68 97 %18.18 4 %18.62 27 %21.85 66 صورة المجتمع المصرى بالخارجالمساهمة فى تحسين 
 %12.58 59 %22.73 5 %11.72 17 %12.25 37 ضمان مستوى متميز فى الطباعة والمراجعة واإلخراج

 %24.09 113 %27.27 6 %22.07 32 %24.83 75 ضمان مستوى علمى متميز فى النشر
 %1.07 5 %0.00 0 %0.69 1 %1.32 4 أخرى 
 .%100 469 %100 22 %100 145 %100 302 المجموع

 

عالقة النوع بدوافع النشر ( الذى يوضح 20ح من الجدول السابق رقم )يتض
أن الدافع الرئيسى للباحثين الذكور هو ضمان مستوى علمى متميز فى النشر  ،الدولى
مرتفع للترقيات  والدافع الثانى تمثل فى الحصول على معامل تأثير ،%(24.8)بنسبة 

فى الدافع األول تمثل اإلناث للباحثين من وبالنسبة  ،%(24.5العلمية بنسبة )
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، والسبب فى (%34.48لعلمية بنسبة )مرتفع للترقيات ا الحصول على معامل تأثير
وفى المرتبة الثانية  (،19تقدم ذلك العنصر قد أوضحناه فى الجدول السابق رقم )
وفيما %(، 22.07بنسبة )جاء الدافع الخاص بضمان مستوى علمى متميز فى النشر 

  . الترتيب بين الباحثين الذكور واإلناثوافع فهى متشابهة من حيث يتعلق بباقى الد
  : عالقة دوافع النشر الدولى بالدرجة العلمية -3

 ( عالقة دوافع النشر الدولى بالدرجة العلمية21جدول رقم )

رس الدافع
مد

 

% 

عد
سا

ذ م
ستا

أ
 

تاذ %
أس

 

حدد %
ر م

غي
 

موع %
مج

ال
 

% 

 %14.07 66 %12.50 1 %16.00 24 %15.22 14 %12.33 27 الشهرة واالنتشار الدولى
 %27.51 129 %12.50 1 %20.00 30 %28.26 26 %32.88 72 تأثير مرتفع للترقيات العلميةالحصول على معامل 

 %20.68 97 %25.00 2 %22.67 34 %20.65 19 %19.18 42 المساهمة فى تحسين صورة المجتمع المصرى بالخارج
 %12.58 59 %25.00 2 %15.33 23 %13.04 12 %10.05 22 ضمان مستوى متميز فى الطباعة والمراجعة واإلخراج

 %24.09 113 %25.00 2 %24.67 37 %22.83 21 %24.20 53 ضمان مستوى علمى متميز فى النشر
 %1.07 5 %0.00 0 %1.33 2 %0.00 0 %1.37 3 أخرى 
 %100 469 %100 8 %100 150 %100 92 %100 219 المجموع

 

عالقة الدرجة العلمية بدوافع ( الذى يبين 21الجدول السابق رقم )يتضح من 
بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس بدرجة مدرس وأستاذ مساعد فيتمثل أنه  ،النشر الدولى

مل تأثير مرتفع للترقيات الدافع الرئيسى وراء النشر الدولى فى الحصول على معا
%( لمن هم 28.26لمن هم بدرجة مدرس وبنسبة )وذلك %( 32.88العلمية بنسبة )

بينما كان الدافع الرئيسى وراء النشر الدولى لمن هم بدرجة  ،تاذ مساعدبدرجة أس
%( وهذا أمر 24.67النشر وذلك بنسبة ) ضمان مستوى علمى متميز فى هوأستاذ 

لن يكونوا فى حاجة ماسة  ستاذأدرجة أعضاء هيئة  التدريس بمنطقى حيث أن 
مرحلة الترقيات م تجاوزوا ألنه؛ للحصول على معامل تأثير مرتفع للترقيات العلمية 

 ،فى محاولة لتخطيها بنجاح من هم بدرجة مدرس وأستاذ مساعد التى الزالالعلمية 
وأستاذ مساعد   بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس بدرجة مدرس وبالنسبة للدافع الثانى

بدرجة %( لمن هم 24.2فقد تمثل فى ضمان مستوى علمى متميز وذلك بنسبة )
بينما من هم بدرجة أستاذ  ،%( لمن هم بدرجة أستاذ مساعد 22.83مدرس ونسبة )

قد تمثل الدافع الثانى فى المساهمة فى تحسين صورة المجتمع المصرى بالخارج ف
 . %(22.67بنسبة  )

فقد تمثل وبالنسبة للدافع الثالث بالنسبة لمن هم بدرجة مدرس وأستاذ مساعد 
%( لمن 19.18صورة المجتمع المصرى بالخارج بنسبة )  لمساهمة فى تحسينا فى

 أما بالنسبة لمن ،ستاذ مساعدأ%( لمن هم بدرجة 20.65س ونسبة ) هم بدرجة مدر 
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فع ستاذ فقد تمثل الدافع الثالث فى الحصول على معامل تأثير مرتأهم بدرجة 
 . %(20للترقيات العلمية بنسبة )

والمتمثل فى لدرجات فى الدافع الرابع بكافة اثم يتفق أعضاء هيئة التدريس 
ز فى هرة واالنتشار الدولى والدافع الخامس المتمثل فى ضمان مستوى متميشال

 .الطباعة المراجعة واإلخراج 
الدوافع تختلف بين درجة أستاذ وبين درجتى مدرس وأستاذ مساعد وهذا يؤكد على أن 

 . اعد الترقياتووفقا لقو وذلك وفقا لمتطلبات واحتياجات كل مرحلة 
 معوقات النشر المحلى والدولى لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها سابعا :

 scientific citation indexوفقا لدليل النشر العلمى من الجدير بالذكر أنه    
كما يتبين تفوق إسرائيل علميا  ،يتدنى نصيب البلدان العربية من النشر العلمىفإنه 

قدرته  يعنى ضعف اإلنسان العربى وعدم وهذا الواقع ال ،على الوطن العربى ككل
بل يعكس وجود صعوبات  ،على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة

التركيز على و  عدم االستقرار ومن بينها، ومعوقات تعيق الباحث عن النشر الدولى
من  غياب التنسيق بين الجامعات وبعضهاو  دم االهتمام بالبحث العلمىالتدريس وع

من جهة والوحدات اإلنتاجية من جهة أخرى  جهة، وبين الجامعات ومراكز البحوث
 عدم االهتمام بالباحث العربى من خالل توفير جو مالئم بعيد عن الروتينإلى جانب 

عدم توفر المناخ العلمى الذى و واالستراتيجيات العلمية الواضحة  غياب السياساتو 
 .(55)بصفة عامة  يشجع على البحث العلمى

فالقطاع الخاص ال  ،هى المصدر الرئيسى للتمويلال تزال كومات حال كما أن    
النظر إلى ، كما أنه يتم البحث العلمى والتطوير ( فقط فى%10)يسهم بأكثر من 

الدولة الخدمية من حيث الدعم مؤسسات البحث العلمى كغيرها من مؤسسات 
وظفين الذين تشكل رواتبهم وحدها أكثر وهى تشتمل على الكثير من الم ،والتطوير

بدال من تخصيص مكافآت  ،جمالى الميزانية المخصصة للبحوثمن إ (%90) من
عدم قناعة معظم ، ويرجع السبب وراء ذلك إلى الجتذاب أفضل الخبرات والمؤهالت

خل بجدوى وأهمية البحث العلمى فى التطوير ورفع دخل الفرد والدالحكومات العربية 
 نتاجية .القومى ورفع مستوى اإل
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ضعف دخل الباحث مقارنة بباقى الفئات ليس هذا فقط بل تتمثل المعوقات فى     
جراء البحوث والوسائل التى تعين الباحث على إ عدم توافر التجهيزاتو  ،فى المجتمع

، إلى جانب هجرة العلماء العرب إلى خارج الجامعات ومراكز البحوثعلمية فى ال
فكارهم االبتكارية العلمية المناسبة لهم والداعمة ألوطانهم ليجدوا هناك البيئة أ
 . (56)العلميةو 

 :(57)وهى  نتاجيةإلضعف اأخرى تسببت فى  وهناك من يضيف معوقات

جانب قلة دة، إلى الحصول على منح بحثية يستغرق إجراءات طويلة ومعق -1
  . الجهات المانحة

ويق جهزة متخصصة لتسالعلمية والجامعات العربية إلى أ افتقار المؤسسات -2
بين مراكز مما يعكس ضعف التنسيق  ،قتصاديةاألبحاث ونتائجها وفقا لخطة ا

 البحوث والقطاع الخاص .

 توظيف نتائج البحث العلمى وتمويلهغياب المؤسسات االستشارية المسئولة عن  -3
 تائج إلى مشروعات اقتصادية مربحة .من أجل تحويل تلك الن

قيادات قديمة مترهلة غير مدركة بقاء الكثير من مراكز البحوث العربية تحت إ -4
 التقدم العالمى فى البحث العلمى . بعادأل

 حثين .المستمر للباهمال التدريب إ  -5

مما يجعلها تفتقد  ،فردية األبحاث وعدم  قبول الباحثين بمشاركتها مع اآلخرين -6
ينتج عنه تبادل و  حثينفالتعاون البحثى مصدر قوة البا ،إلى عنصر التكامل

 . (58) للخبرات واألفكار والرؤى 

 .س بصفة عامةعضاء هيئة التدريكل ذلك تسبب بدوره فى ضعف إنتاجية أ   
ئة التدريس بجامعة بنها فهناك أيضا مجموعة من المعوقات من عضاء هيبالنسبة ألو 

فيما يتعلق بمعوقات النشر المحلى تعلقة بالنشر المحلى أو الدولى، و موجهة نظرهم 
 من وجهة نظر عينة الدراسة فسنتناول مجموعة من النقاط وهى :

 بنوع الكلية المحلىعالقة معوقات النشر  -1
 بالنوع المحلىعالقة معوقات النشر  -2
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بالدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس عينة  المحلىعالقة معوقات النشر  -3
 الدراسة

 

 بنوع الكلية المحلىعالقة معوقات النشر  -1
 الكلية نوع معوقات النشر المحلى حسب( 22جدول رقم )

 معوقات النشر المحلى

كلية عملية
 

% 

كلية نظرية
 

% 

بدون 
كلية محددة

 

% 

المجموع
 

% 

 %4.77 27 %10.71 3 %5.56 8 %4.06 16 صعوبة الحصول على الموضوعات المناسبة
 %4.06 23 %7.14 2 %4.86 7 %3.55 14 صعوبة الحصول على مصادر المعلومات

 %12.19 69 %10.71 3 %18.06 26 %10.15 40 تكلفة النشر
 %13.78 78 %7.14 2 %16.67 24 %13.20 52 تأخير نشر المقاالت

 %20.14 114 %10.71 3 %15.28 22 %22.59 89 قلة المجالت ذات معامل التأثير المرتفع.
 %4.77 27 %10.71 3 %6.94 10 %3.55 14 عدم وجود الوقت الكافى

 %8.48 48 %10.71 3 %5.56 8 %9.39 37 عدم وجود دار النشر المناسبة
 %8.83 50 %7.14 2 %8.33 12 %9.14 36 عدم وجود الدوريات المناسبة 
 %8.66 49 %7.14 2 %9.03 13 %8.63 34 عدم توافر المؤتمرات المناسبة 
 %6.18 35 %10.71 3 %4.86 7 %6.35 25 صعوبة تسجيل براءات االختراع

 %5.12 29 %7.14 2 %4.17 6 %5.33 21 صعوبة اإلفادة من االختراعات واالبتكارات
 %3.00 17 %0.00 0 %0.69 1 %4.06 16 معوقات أخرى )اذكرها....................(

 .%100 566 %100 28 %100 144 .%100 394 المجموع
 

وقات النشر المحلى حسب ( الذى يبين مع22دول السابق رقم )جيتضح من ال
هو قلة المجالت ذات بالنسبة للكليات العملية  المعوق الرئيسىأن  ،الكلية نوع 

 (وائل جرحى)وقد أوضح دكتور  ،%(22.59بنسبة )معامل التأثير المرتفع وذلك 
 وأحد المساهمين فى النشر الدولىمدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة بنها 

بيل على س فى تخصص الجيولوجيا ذات معامل تأثير مرتفع عدم وجود مجالت محلية
فأصبح الباحثين مضطرين للنشر الدولى  ،أضاعت حقهاوأن قواعد الترقيات  ،المثال

كما أوضح أن السبب وراء ضعف المجالت  ،الذى تحكمه مجموعة من القواعد
جاء تأخير  وفى المرتبة الثانيةالوساطة وقبول نشر األبحاث الرديئة، هو المحلية 

النشر بنسبة الثالثة جاء تكلفة  وفى المرتبة ،%(13.2نشر المقاالت بنسبة )
د دار النشر المناسبة بنسبة و جاء عدم وج ةوفى المرتبة الرابع ،%(10.15)
وجود الدوريات المناسبة بنسبة  ، وفى المرتبة الخامسة جاء عدم%(9.39)
سبة فى المرتبة السادسة بنسبة ثم جاء عدم توافر المؤتمرات المنا ،%(9.14)
تسجيل براءات جاء صعوبة  %(6.35السابعة وبنسبة )%(، وفى المرتبة 8.63)
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بنسبة وجاء صعوبة اإلفادة من االختراعات واالبتكارات فى المرتبة الثامنة ، االختراع
ل على الموضوعات المناسبة %(، وفى المرتبة التاسعة جاء صعوبة الحصو 5.33)

وفى المرتبة العاشرة جاء كل من صعوبة الحصول على مصادر  ،%(4.06)بنسبة 
 . %(3.55ا عدم وجود الوقت الكافى بنسبة )المعلومات وأيض

حيث جاء فى المرتبة األولى  ،اختلف ترتيب المعوقات وفى الكليات النظرية     
المجالت المحلية هو  الهدف الرئيسى لبعضأن حيث  %(18.06تكلفة النشر بنسبة )

وفى المرتبة الثانية جاء تأخير نشر  ،الربح المادى وليس البحث عن أفضل األبحاث
بسبب قبول بعض المجالت لكل األبحاث دون شرط أو  %(16.67المقاالت بنسبة )

ال تتم القراءة  عينة الدراسة أن من أهم معوقات النشر المحلى أنه تفقد أوضح ،قيد
 . والوساطةمجامالت ولكنها تعتمد على البناء بشكل والنقد 

ثم جاء قلة المجالت ذات معامل التأثير المرتفع فى المرتبة الثالثة بنسبة  ،
بة وافر المؤتمرات المناسبة بنسوفى المرتبة الرابعة جاء عدم ت ،%(15.28)
ثم جاء عدم وجود الدوريات المناسبة فى المرتبة الخامسة وبنسبة  ،%(9.03)
ثم  ،%(6.94)افى بنسبة وفى المرتبة السادسة جاء عدم وجود الوقت الك ،%(8.33)

جاء فى المرتبة السابعة كل من المعوق الخاص بعدم وجود دار النشر المناسبة 
 ،%(5.56ت المناسبة بنسبة )خاص بصعوبة الحصول على الموضوعاوالمعوق ال

الحصول على مصادر المعلومات والعنصر  وجاء كل من العنصر الخاص بصعوبة
وفى  ،%(4.86الخاص بصعوبة تسجيل براءات االختراع فى المرتبة الثامنة بنسبة ) 

جاء العنصر الخاص بصعوبة اإلفادة من  ،%(4.17التاسعة وبنسبة )المرتبة 
 . االختراعات واالبتكارات

 عالقة معوقات النشر محليا بالنوع  -2
 ( عالقة معوقات النشر محليا بالنوع23جدول رقم )

نثى % ذكر معوقات النشر المحلى
أ

 % 

حدد
ع م

 نو
ن و

بد
 

موع %
مج

ال
 

% 

 %4.77 27 %0.00 0 %7.73 16 %3.13 11 صعوبة الحصول على الموضوعات المناسبة
 %4.06 23 %0.00 0 %5.80 12 %3.13 11 المعلوماتصعوبة الحصول على مصادر 

 %12.19 69 %12.50 1 %12.08 25 %12.25 43 تكلفة النشر
 %13.78 78 %25.00 2 %13.53 28 %13.68 48 تأخير نشر المقاالت

 %20.14 114 %37.50 3 %17.39 36 %21.37 75 قلة المجالت ذات معامل التأثير المرتفع.
 %4.77 27 %12.50 1 %8.21 17 %2.56 9 الكافىعدم وجود الوقت 

 %8.48 48 %0.00 0 %6.76 14 %9.69 34 عدم وجود دار النشر المناسبة
 %8.83 50 %12.50 1 %8.70 18 %8.83 31 عدم وجود الدوريات المناسبة 
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 %8.66 49 %0.00 0 %8.70 18 %8.83 31 عدم توافر المؤتمرات المناسبة 
 %6.18 35 %0.00 0 %5.80 12 %6.55 23 براءات االختراعصعوبة تسجيل 

 %5.12 29 %0.00 0 %3.86 8 %5.98 21 صعوبة اإلفادة من االختراعات واالبتكارات
 %3.00 17 %0.00 0 %1.45 3 %3.99 14 معوقات أخرى )اذكرها....................(

 المجموع
35
1 100%. 

20
7 100%. 8 100%. 566 100%. 

 

( الذى يبين عالقة معوقات النشر محليا 23يتضح من  الجدول السابق رقم )
بالنسبة للذكور من أعضاء هيئة التدريس كان المعوق الرئيسى هو قلة  هأن ،بالنوع

وفى المرتبة الثانية جاء  ،%(21.37المجالت ذات معامل التأثير المرتفع بنسبة ) 
وفى المرتبة الثالثة جاءت تكلفة النشر  ،%(13.68تأخر نشر المقاالت بنسبة )

المرتبة الرابعة بنسبة  ىاسبة فثم جاء عدم وجود دار النشر المن ،%(12.25بنسبة )
ثم فى المرتبة الخامسة جاء كل من عدم وجود الدوريات المناسبة وعدم  ،%(9.69)

%( لكل منهما، وفى المرتبة السادسة جاء 8.83توافر المؤتمرات المناسبة بنسبة )
وفى المرتبة السابعة جاء صعوبة  ،%(6.55صعوبة تسجيل براءات االختراع بنسبة )

وفى المرتبة الثامنة جاء كل  ،%(5.98ة من االختراعات واالبتكارات بنسبة )اإلفاد
من صعوبة الحصول على الموضوعات المناسبة وأيضا صعوبة الحصول على 

وفى المرتبة التاسعة وبنسبة  ،%( لكل منهما3.13مصادر المعلومات بنسبة )
 .%( جاء عدم وجود الوقت الكافى 2.56)

التدريس من اإلناث كان المعوق الرئيسى لنشر   وبالنسبة ألعضاء هيئة
وفى  ،%(17.39البحوث محليا هو قلة المجالت ذات معامل التأثير المرتفع  بنسبة )

وفى المرتبة الثالثة جاء  ،%(13.53المرتبة الثانية جاء تأخير نشر المقاالت بنسبة )
عدم المناسبة و  ثم جاء كل من عدم وجود الدوريات ،%(12.08تكلفة النشر بنسبة )

وفى المرتبة الخامسة  ،%(8.7)المرتبة الرابعة وبنسبة  توافر المؤتمرات المناسبة فى
وجاء العنصر الخاص بصعوبة  ،%(8.21جاء عدم وجود الوقت الكافى بنسبة )

وفى  ،%(7.73الحصول على الموضوعات المناسبة فى المرتبة السادسة بنسبة )
%( جاء عدم وجود دار النشر المناسبة، وفى المرتبة 6.76المرتبة السابعة وبنسبة )

الثامنة جاء كل من صعوبة الحصول على مصادر المعلومات وأيضا صعوبة تسجيل 
وفى المرتبة التاسعة وبنسبة  ،%( لكل منهما5.80براءات االختراع بنسبة )

 .%( جاء العنصر الخاص بصعوبة اإلفادة من االختراعات واالبتكارات 3.86)
 عالقة معوقات النشر المحلى بالدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس  -3

 المحلى بالدرجة العلميةالنشر ( عالقة معوقات 24جدول رقم )
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رس معوقات النشر المحلى
مد

 

% 

عد
سا

ذ م
ستا

أ
 

تاذ %
أس

 

% 

رجة
 الد

حدد
ر م

غي
 

موع %
مج

ال
 

% 
صعوبة الحصول على الموضوعات 

 المناسبة
14 5.30% 5 4.59% 8 4.26% 0 0.00% 27 4.77% 

صعوبة الحصول على مصادر 
 %4.06 23 %0.00 0 %3.19 6 %6.42 7 %3.79 10 المعلومات

10.23 27 تكلفة النشر
% 

15 13.76
% 

27 14.36
% 

0 0.00% 69 12.19
% 

13.26 35 تأخير نشر المقاالت
% 11 10.09

% 31 16.49
% 1 20.00

% 78 13.78
% 

التأثير قلة المجالت ذات معامل 
 58 المرتفع.

21.97
% 21 

19.27
% 33 

17.55
% 2 

40.00
% 114 

20.14
% 

 %4.77 27 %0.00 0 %1.60 3 %5.50 6 %6.82 18 عدم وجود الوقت الكافى

10.09 11 %6.06 16 عدم وجود دار النشر المناسبة
% 

20 10.64
% 

1 20.00
% 

48 8.48% 

10.09 11 %9.09 24 عدم وجود الدوريات المناسبة 
% 15 7.98% 0 0.00% 50 8.83% 

20.00 1 %8.51 16 %8.26 9 %8.71 23 عدم توافر المؤتمرات المناسبة 
% 

49 8.66% 

 %6.18 35 %0.00 0 %7.45 14 %6.42 7 %5.30 14 صعوبة تسجيل براءات االختراع
صعوبة اإلفادة من االختراعات 

 واالبتكارات
15 5.68% 5 4.59% 9 4.79% 0 0.00% 29 5.12% 

معوقات أخرى 
 %3.00 17 %0.00 0 %3.19 6 %0.92 1 %3.79 10 )اذكرها....................(

 %100 566 %100 5 %100 188 %100 109 %100 264 المجموع
 

الذى يبين عالقة معوقات النشر المحلى ( 24يتضح من الجدول السابق رقم )
مجالت ذات أنه كان المعوق الرئيسى لمن هم بدرجة مدرس قلة ال ،بالدرجة العلمية

ير نشر خانية جاء تأوفى المرتبة الث ،%(21.97معامل التأثير المرتفع بنسبة )
تكلفة %( جاء 10.23وفى المرتبة الثالثة وبنسبة ) ،%(13.26المقاالت بنسبة )

بنسبة ات المناسبة فى المرتبة الرابعة عدم وجود الدوريالمعوق الخاص بجاء و  ،شرالن
ء عدم توافر المؤتمرات %( جا8.71%(، وفى المرتبة الخامسة وبنسبة )9.09

ثم  ،%(6.82وفى المرتبة السادسة جاء عدم وجود الوقت الكافى بنسبة ) ،المناسبة
وفى  ،%(6.06بة السابعة بنسبة )جاء عدم وجود دار النشر المناسبة فى المرت

 ،%(5.68المرتبة الثامنة جاء صعوبة اإلفادة من االختراعات واالبتكارات بنسبة )
وفى المرتبة التاسعة جاء كل من صعوبة الحصول على الموضوعات المناسبة وأيضا 

، وفى المرتبة العاشرة %( لكل منهما5.30الختراع بنسبة )صعوبة تسجيل براءات ا
 .عوبة الحصول على مصادر المعلومات%( جاء ص3.79رة وبنسبة ) واألخي
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تشابه يستاذ مساعد فالمعوق الرئيسى أنسبة ألعضاء هيئة التدريس بدرجة وبال
الت ذات معامل التأثير قلة المجمع المعوق الخاص بمن هم بدرجة مدرس وهو 

لنشر بنسبة وفى المرتبة الثانية جاءت تكلفة ا ،%(19.27المرتفع وذلك بنسبة )
وفى المرتبة الثالثة جاء كل من تأخير نشر المقاالت وعدم وجود دار   ،%(13.76)

وفى  ،%( لكل منهم10.09الدوريات المناسبة بنسبة )وجود  النشر المناسبة وعدم
وفى المرتبة  ،%(8.26المرتبة الرابعة جاء عدم توافر المؤتمرات المناسبة بنسبة )

صعوبة  الخامسة جاء كل من صعوبة الحصول على مصادر المعلومات وأيضا
ء عدم وفى المرتبة السادسة جا ،%( لكل منهما6.42تسجيل براءات االختراع بنسبة )

كل من جاء  المرتبة السابعة واألخيرة%(، وفى 5.50وجود الوقت الكافى بنسبة )
من االختراعات صعوبة الحصول على الموضوعات المناسبة وأيضا صعوبة اإلفادة 

 . %(4.59) واالبتكارات بنسبة
معوق الرئيسى للنشر ال تشابهستاذ فقد أهيئة التدريس بدرجة  وفيما يتعلق بأعضاء

جالت ذات معامل التأثير قلة الممساعد وهو  مع من بدرجة مدرس وأستاذ المحلى
وفى المرتبة الثانية جاء تأخير نشر المقاالت بنسبة  ،%(17.55المرتفع بنسبة )

وفى  ،%( جاء  تكلفة النشر14.36وفى المرتبة الثالثة وبنسبة ) ،%(16.49) 
وفى  ،%(10.64وجود دار النشر المناسبة بنسبة )المرتبة الرابعة جاء عدم 
وفى  ،%(8.51رات المناسبة بنسبة )م توافر المؤتمالمرتبة  الخامسة جاء عد

ثم جاء  ،%(7.98جاء عدم وجود الدوريات المناسبة بنسبة )المرتبة السادسة 
وفى ، %(7.45صعوبة تسجيل براءات االختراع فى المرتبة السابعة بنسبة )

 ،%(4.79)ن االختراعات واالبتكارات بنسبة المرتبة الثامنة جاء صعوبة اإلفادة م
جاء صعوبة الحصول على الموضوعات %( 4.26سعة  وبنسبة )وفى المرتبة التا

، وفى المرتبة العاشرة واألخيرة جاء صعوبة الحصول على مصادر المناسبة
 . %(3.19)المعلومات بنسبة 

 :ومن المعوقات األخرى التى ذكرتها عينة الدراسة بالنسبة للنشر المحلى 
خري أواللجوء لمعامل في جامعات  ةبحاث بالكليإلجراء األعدم توافر معامل  -

 . يتحكم فيها من يعملون بها
 . عدم ضمان مستوي متميز في الطباعة -
 والوساطةمجامالت ولكنها تعتمد على البناء بشكل ال تتم القراءة والنقد  -
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 وفيما يتعلق بمعوقات النشر العلمى الدولى فسنتناول مجموعة من النقاط وهى : 

 عالقة معوقات النشر الدولى بنوع الكلية -1
 بالنوععالقة معوقات النشر الدولى  -2
بالدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس عالقة معوقات النشر الدولى  -3

 عينة الدراسة
 ر الدولى بنوع الكلية عالقة معوقات النش -1

 ( عالقة معوقات النشر الدولى بنوع الكلية25جدول رقم )

 معوقات النشر الدولى

لية
عم

ية 
كل

 

رية %
 نظ

لية
ك

 

% 

ددة
مح

ية 
 كل

ن و
بد

 

موع %
مج

ال
 

% 

 %8.45 37 %14.29 3 %11.70 11 %7.12 23 صعوبة الحصول على الموضوعات المناسبة
 %7.08 31 %4.76 1 %12.77 12 %5.57 18 المعلوماتصعوبة الحصول على مصادر 

 %7.76 34 %14.29 3 %10.64 10 %6.50 21 القراءة والكتابة فى لغة أجنبية
 %7.31 32 %14.29 3 %9.57 9 %6.19 20 عدم وجود الوقت الكافى
 %18.95 83 %14.29 3 %10.64 10 %21.67 70 تأخير نشر المقاالت

 %26.94 118 %19.05 4 %26.60 25 %27.55 89  إعداد البحث ونشره تكلفة
 %21.23 93 %19.05 4 %18.09 17 %22.29 72 تعقد إجراءات النشر الدولى وطول فترة االنتظار

 %2.28 10 %0.00 0 %0.00 0 %3.10 10 معوقات أخرى )اذكرها(.................
 .%100 438 %100 21 %100 94 %100 323 المجموع

 

ن عالقة معوقات النشر الدولى ( الذى يبي25ول السابق رقم )يتضح من الجد
كان المعوق الرئيسى للنشر الدولى هو تكلفة  للكليات العمليةية أنه بالنسبة ع الكلبنو 

أستاذ  (أحمد عبد السالم)، وقد أكد دكتور %(27.55) بنسبة هنشر إعداد البحث و 
ه أن وأحد المساهمين فى النشر الدولىالكيمياء العضوية بكلية العلوم جامعة بنها 

ن هناك بعض المجالت العلمية التى يمكن النشر بها بمقابل مادى إال بالرغم من أ
عض ألغراض قد يلجأ إليها البو  ،أنها فى أـحيان كثيرة أقل من ناحية المستوى العلمى

يكون مجانا  فى أغلب األحيان كما أوضح أن النشر الدولى الترقيات العلمية فقط،
ولكن  ،قد تعطى المجلة مكافآت للباحثين على مجهوداتهم العلميةليس هذا فقط بل 

التكلفة قد تتمثل فى المكونات والخامات التى يتم االعتماد عليها إلجراء البحوث 
أستاذ الكيمياء  (محمد حلمى) رتفاع سعر الدوالر، وقد أكد دكتورالعلمية خاصة مع إ

أن المقابل المادى للنشر  وأحد المساهمين فى النشر الدولى بكلية العلوم جامعة بنها
ن المعيار هو ة من الناحية العلمية إال أليس شرطا لجودة المجل ت العلميةفى المجال

إجراءات النشر وفى المرتبة الثانية جاء تعقد  ،impact factorمعامل تأثير الدورية 
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أحمد عبد )وهنا أوضح دكتور  %(،22.29الدولى وطول فترة االنتظار بنسبة )
وأحد المساهمين فى النشر  أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم جامعة بنها (السالم
ح بين أنه قديما كان يتم إرسال األبحاث العلمية بالبريد وكانت فترة الرد تتراو  الدولى

نه فى الوقت الحالى وبعد التطورات التقنية بدأ االعتماد سبعة إلى ثمانية أشهر إال أ
وبالتالى  ،ت العلميةوتلقى الردود من المجال إلرسال االبحاثعلى البريد االلكترونى 

جاء تأخير نشر المقاالت بنسبة  وفى المرتبة الثالثةأصبحت الردود سريعة، 
، ثم جاء صعوبة الحصول على الموضوعات المناسبة فى المرتبة الرابعة %(21.67)

القراءة والكتابة فى  وفى المرتبة التالية وهى المرتبة الخامسة جاء ،%(7.12بنسبة )
مدرس بقسم الجيولوجيا  (وائل جرحى)وهنا أوضح دكتور  ،%(6.5لغة أجنبية بنسبة )

أن المجالت الدولية وأحد المساهمين فى النشر الدولى العلوم جامعة بنها  بكلية
وفى المرتبة السادسة وبنسبة  ، native tongueالتقبل األبحاث إال بلغة معينة

وفى المرتبة السابعة واألخيرة جاء صعوبة  ،عدم وجود الوقت الكافى%( جاء 6.19)
 . %(5.57صول على مصادر المعلومات بنسبة )الح

إعداد  يتمثل المعوق الرئيسى للنشر الدولى فى تكلفة للكليات النظريةوبالنسبة 
وفى المرتبة الثانية جاء تعقد إجراءات النشر الدولى  ،(%26.6بنسبة ) هنشر و  البحث
  . %(18.09االنتظار بنسبة )فترة وطول 

 معوقين األول والثانى،العملية فى الاتفقت الكليات النظرية مع الكليات وهنا 
وبنسبة  الثالثةحيث جاء فى المرتبة ، بينما اختلفت باقى المعوقات من حيث الترتيب

هنا  ألنه؛ مر طبيعى ألحصول على مصادر المعلومات وهذا %( صعوبة ا12.77)
وهى أحد المعوقات الرئيسية للكليات النظرية باللغة األجنبية ستكون أغلب المصادر 

 الرابعةثم جاء صعوبة الحصول على الموضوعات المناسبة فى المرتبة  ،بصفة عامة
ءة والكتابة فى لغة كل من القرا الخامسة كما جاء فى المرتبة ،%(11.7وبنسبة )

وفى المرتبة السادسة  ،%( لكل منهما10.64أجنبية وتأخير نشر المقاالت بنسبة ) 
 . %(9.57)واألخيرة جاء عدم وجود الوقت الكافى بنسبة 

ومن بين المعوقات األخرى التى ذكرها أعضاء هيئة التدريس عدم ثقة 
إلمكانيات لمسبق بعدم وجود اعامة للعلم ا المجالت الدولية فى الباحث العربى بصفة

 . والمعامل التى تمكنهم من إنجار أبحاث قيمة
 عالقة معوقات النشر الدولى بالنوع -2

 ( عالقة معوقات النشر الدولى بالنوع26جدول رقم )
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نثى % ذكر معوقات النشر الدولى
أ

 % 

وع 
ن ن

بدو
حدد

م
 

موع %
مج

ال
 

% 
 %8.45 37 %0.00 0 %10.49 17 %7.60 20 صعوبة الحصول على الموضوعات المناسبة
 %7.08 31 %0.00 0 %7.41 12 %7.22 19 صعوبة الحصول على مصادر المعلومات

 %7.76 34 %0.00 0 %10.49 17 %6.46 17 القراءة والكتابة فى لغة أجنبية
 %7.31 32 %0.00 0 %10.49 17 %5.70 15 عدم وجود الوقت الكافى
 %18.95 83 %30.77 4 %15.43 25 %20.53 54 تأخير نشر المقاالت

 %26.94 118 %38.46 5 %24.69 40 %27.76 73 إعداد البحث ونشره تكلفة
 %21.23 93 %30.77 4 %20.99 34 %20.91 55 تعقد إجراءات النشر الدولى وطول فترة االنتظار

 %2.28 10 %0.00 0 %0.00 0 %3.80 10 معوقات أخرى )اذكرها(.................
 .%100 438 %100 13 %100 162 %100 263 المجموع

 

يبين عالقة معوقات النشر الدولى  الذى( 26تضح من الجدول السابق رقم )ي
حيث جاء فى  ،الثة األولى تشابهت بين الذكور واإلناثأن المعوقات الث ،بالنوع

نسبة للذكور و  %(27.76بنسبة ) إعداد البحث ونشره تكلفةالمرتبة األولى 
وفى المرتبة الثانية جاء تعقد إجراءات النشر الدولى وطول فترة  ،%( لإلناث24.69)

وفى المرتبة الثالثة جاء  ،لإلناث (%2.99) نسبة%( للذكو و 2091االنتظار بنسبة )
ثم  ،%( لإلناث15.43)نسبة و %( للذكور 20.53بنسبة ) لمقاالتا نشرتأخير 
 .رتيب المعوقات التالية بين عينة الدراسة من الذكور واإلناث ت تفاوت

 عضاء هيئة التدريسعالقة معوقات النشر الدولى بالدرجة العلمية أل -3
 عضاء هيئة التدريسعالقة معوقات النشر الدولى بالدرجة العلمية أل( 27جدول رقم )

رس معوقات النشر الدولى
مد

 

% 

عد
سا

ذ م
ستا

أ
 

تاذ %
أس

 

% 

ير 
غ

حدد
م

 

موع %
مج

ال
 

% 

 %8.45 37 %0.00 0 %8.40 10 %4.55 4 %10.13 23 صعوبة الحصول على الموضوعات المناسبة
 %7.08 31 %0.00 0 %7.56 9 %10.23 9 %5.73 13 صعوبة الحصول على مصادر المعلومات

 %7.76 34 %25.00 1 %5.88 7 %10.23 9 %7.49 17 القراءة والكتابة فى لغة أجنبية
 %7.31 32 %0.00 0 %7.56 9 %5.68 5 %7.93 18 عدم وجود الوقت الكافى
 %18.95 83 %0.00 0 %18.49 22 %22.73 20 %18.06 41 تأخير نشر المقاالت

 %26.94 118 %50.00 2 %26.89 32 %25.00 22 %27.31 62 إعداد البحث ونشره تكلفة
 %21.23 93 %25.00 1 %22.69 27 %20.45 18 %20.70 47 االنتظارتعقد إجراءات النشر الدولى وطول فترة 

 %2.28 10 %0.00 0 %2.52 3 %1.14 1 %2.64 6 معوقات أخرى )اذكرها(.................
 %100 438 %100 4 %100 119 %100 88 %100 227 المجموع

 

( الذى يبين عالقة معوقات النشر الدولى بالدرجة 27يتضح من الجدول السابق رقم )
العلمية أن المعوق األول والرئيسى يتفق عليه من هم بدرجة مدرس وأستاذ مساعد 
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مدرس  %( لمن هم بدرجة27.3) بنسبة  إعداد البحث ونشره تكلفةوأستاذ ويتمثل فى 
بدرجة %( لمن هم 26.89ستاذ مساعد ونسبة )%( لمن هم بدرجة أ25ونسبة )

جراءات النشر الدولى وطول فترة االنتظار ، وفى المرتبة الثانية جاء تعقد إأستاذ
هم بدرجة أستاذ بنسبة %( لمن هم بدرجة مدرس وأيضا من 20.7بنسبة )

ما بالنسبة لمن هم بدرجة أستاذ مساعد فيتمثل المعوق الثانى فى %(، أ22.69)
بة للمعوق الثالث فقد اتفق عليه من %(، وبالنس22.73تأخير نشر المقاالت بنسبة )

%( لمن هم بدرجة 18ويتعلق بتأخير نشر المقاالت بنسبة )وأستاذ هم بدرجة مدرس 
%( لمن هم بدرجة أستاذ، وبالنسبة لباقى المعوقات سيتم 18.49مدرس ونسبة )

تناولها وفق كل درجة علمية على حدة، فبالنسبة لدرجة مدرس جاء فى المرتبة الرابعة 
%(، وفى المرتبة 10.13وبة الحصول على الموضوعات المناسبة بنسبة )صع

%(، وجاء المعوق الخاص 7.93الخامسة جاء عدم وجود الوقت الكافى بنسبة )
%(، وفى المرتبة 7.49بالقراءة والكتابة فى لغة أجنبية فى المرتبة السادسة بنسبة )

 %( .5.73ومات بنسبة )السابعة واألخيرة جاء صعوبة الحصول على مصادر المعل

بة فجاء فى المرتبة الرابعة كل من صعو  وبالنسبة لمن هم بدرجة أستاذ مساعد    
يضا القراءة والكتابة فى لغة أجنبية بنسبة الحصول على مصادر المعلومات وأ

%( جاء عدم وجود 5.68%( لكل منهما، وفى المرتبة الخامسة وبنسبة )10.23)
بة السادسة واألخيرة جاء صعوبة الحصول على الموضوعات الوقت الكافى، وفى المرت

 %( .4.55المناسبة بنسبة )

وبالنسبة لمن هم بدرجة أستاذ فجاء فى المرتبة الرابعة صعوبة الحصول على       
بة %(، وفى المرتبة الخامسة جاء كل من صعو 8.4الموضوعات المناسبة بنسبة )

%( 7.56يضا عدم وجود الوقت الكافى بنسبة )الحصول على مصادر المعلومات وأ
لكل منهما، وفى المرتبة السادسة واألخيرة جاء القراءة والكتابة فى لغة أجنبية بنسبة 

(5.88 . )% 

 وهناك مجموعة من المعوقات األخرى التى ذكرتها عينة الدراسة تمثلت فى 
 ضعف المستوى العلمى للباحث -
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 األبحاث الدولية عدم توافر اإلمكانيات التى تواكب -

  عدم توافر الدعم المادى -

إلى جانب هذه المعوقات فهناك مجموعة من األعباء التى يقوم بها أعضاء هيئة 
 اجية العلمية لهموالتى أيضا لها دور فى قلة حجم اإلنتعينة الدراسة التدريس 

على النحو بالدرجة العلمية  األنشطة وأ األعباءهذه  عالقة وسوف نتناول هنا
 :التالى 

 ( عالقة األنشطة بالدرجة العلمية28جدول رقم )

غير   % أستاذ % أستاذ مساعد % مدرس النشاط
 محدد

% 

 %20.00 2 %25.82 55 %28.28 28 %29.30 80 التدريس
 %20.00 2 %24.41 52 %29.29 29 %24.18 66 البحث العلمى

 %20.00 2 %16.43 35 %13.13 13 %17.22 47 الجامعةأنشطة ثقافية عامة داخل 
 %20.00 2 %16.43 35 %10.10 10 %9.89 27 أنشطة ثقافية وأكاديمية خارج الجامعة 

 %20.00 2 %16.90 36 %19.19 19 %19.41 53 أعباء إدارية داخل القسم والجامعة
 %100 10 %100 213 %100 99 %100 273 المجموع

 

تى يقوم واألنشطة ال( الذى يوضح األعباء 28) الجدول السابقيتضح من  
أن التدريس يقع فى مقدمة  ،وعالقة ذلك بالدرجة العلميةبها أعضاء هيئة التدريس 

 ،%(29.3لتدريس بدرجة مدرس وذلك بنسبة )ها عضو هيئة ااألعباء التى يقوم ب
وفى المرتبة الثالثة  ،العلمى%( جاء البحث 24.18ى المرتبة الثانية وبنسبة )وف

ثم فى المرتبة الرابعة  ،%(19.4ارية داخل القسم والجامعة بنسبة )جاءت األعباء اإلد
(، وفى المرتبة الخامسة %17.22لجامعة بنسبة )جاءت األنشطة الثقافية داخل ا

 . %(9.89خارج الجامعة بنسبة )جاءت األنشطة الثقافية واألكاديمية 
العلمى فيقع البحث  مساعدضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ بأعيتعلق وفيما 

انية يأتى التدريس بنسبة  وفى المرتبة الث ،%(29.29فى مقدمة األعباء بنسبة )
بنسبة سم والجامعة فى المرتبة الثالثة ثم تأتى أعباء إدارية داخل الق ،%(28.28)
ألنشطة الثقافية ا ت%( جاء13.13ثم فى المرتبة الرابعة وبنسبة ) ،%(19.19)

ثم جاءت األنشطة الثقافية واألكاديمية خارج الجامعة فى المرتبة  ،داخل الجامعة
 .%( 10.10الخامسة بنسبه )

لتدريس فى مقدمة فيقع ا وبالنسبة ألعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ 
%( 24.41الثانية بنسبة )%(، ثم البحث العلمى فى المرتبة 25.82األعباء بنسبة )

 ،%(16.9والجامعة بنسبة )ءت األعباء اإلدارية داخل القسم وفى المرتبة الثالثة جا،
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داخل الجامعة واألنشطة العامة اء كل من األنشطة الثقافية جوفى المرتبة الرابعة 
 . %( 16.43الثقافية واألكاديمية خارج الجامعة بنسبة ) 

هنا يتضح من العرض السابق أن ترتيب األعباء يكاد يكون متشابه بالنسبة 
األولى  حيث جاء التدريس والبحث العلمى فى المرتبتين  ،لجميع أعضاء هيئة التدريس

( من 95المادة ) وهو ما يتفق مع نص ،األهم لهم جميعاالوظيفتين  لكونهماوالثانية 
على أن الواجب الرئيسى لعضو هيئة  أكدت والتىية ر قانون تنظيم الجامعات المص

، لقيام بالدروس والمحاضرات وإجراء البحوث والدراسات المبتكرةالتدريس يتمثل فى ا
ورة مشاركة عضو هيئة التدريس فى بضر وفى مرتبة الحقة جاء الواجب الخاص 

فى المؤتمرات العلمية للقسم والكلية وذلك  عمال مجالس األقسام واللجان والمشاركةأ 
 59( من قانون تنظيم الجامعات المصرية.99فى المادة )

 الكلية )عملية /نظرية ( ونوعاألنشطة بين عالقة ال كما يوضح الجدول التالى
 ( عالقة األنشطة اإلدارية بنوع الكلية29جدول رقم )

 النشاط

لية
عم

ية 
كل

 

% 

رية
 نظ

لية
ك

 

ية  %
 كل

ن و
بد

حدد
م

 

% 

 %25.00 3 %26.24 37 %28.28 125 التدريس
 %25.00 3 %20.57 29 %26.47 117 البحث العلمى

 %25.00 3 %21.99 31 %14.25 63 أنشطة ثقافية عامة داخل الجامعة
 %16.67 2 %12.77 18 %12.22 54 أنشطة ثقافية وأكاديمية خارج الجامعة 

 %8.33 1 %18.44 26 %18.78 83 والجامعةأعباء إدارية داخل القسم 
 %100 12 %100 141 %100 442 المجموع

 

( الذى يبين عالقة األنشطة واألعباء 29يتضح من الجدول السابق رقم )
أن التدريس قد مثل العبء الرئيسى بالنسبة ألعضاء هيئة  اإلدارية بنوع الكلية،

%( وفى الكليات النظرية بنسبة 28.28التدريس فى كل من الكليات العملية بنسبة ) 
%(  وفى المرتبة الثانية جاء البحث العلمى بالنسبة للكليات العملية بنسبة 26.24)
العامة داخل لثقافية %( أما بالنسبة للكليات النظرية جاءت األنشطة ا26.47)

العلمى فى المرتبة جاء البحث  بينما (،%21.99) بنسبةالجامعة فى المرتبة الثانية 
أهمية البحث العلمى  يتضحوهنا  ،%(20.57نسبة )ببالنسبة للكليات النظرية الثالثة 

، وبالنسبة للكليات العملية فجاءت فى لعملية مقارنة بالكليات النظريةلدى الكليات ا
%( األعباء اإلدارية داخل القسم والجامعة، وفى 18.28المرتبة الثالثة وبنسبة )
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%(، ثم 14.25المرتبة الرابعة جاءت األنشطة الثقافية العامة داخل الجامعة بنسبة )
 فى المرتبة الخامسة واألخيرة جاءت األنشطة الثقافية واألكاديمية خارج الجامعة .

ما معوقات النشر التساؤل الرابع الخاص بـ ) وبذلك يكون قد تم اإلجابة على
 (األكاديمى المحلى والدولى لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ؟

 وحدة النشر العلمى الدولى بكليات جامعة بنهاثامنا : 

وانطالقا من المعوقات سابقة الذكر فتقترح الباحثة إنشاء وحدة خاصة بالنشر الدولى داخل 
 :  تهدف إلىكليات جامعة بنها 

تقديم االستشارات والخدمات للباحثين بجامعة بنها لتسهيل النشر فى الدوريات  •
  . العلمية الدولية

 .الدولى  دعم النشر العلمي يادةز  •
ألعضاء هيئة التدريس الدولى مهارات النشر العلمي  وتحسين اإلسهام في تطوير •

 .ات العليا والباحثين وطالب الدراس
من  ن لها الباحثو التي يتحمالدولى خاصة بخدمات النشر العلمى التخفيض التكلفة  •

 مثل الترجمة والعمليات االحصائية .  خارج الجامعة

عمل ندوات وورش عمل دورية لتعريف أعضاء هيئة التدريس بسبل وقواعد النشر  •
 . النشر الدولى المادية الممنوحة من الجامعة مقابل المكافآتالدولى و 

 : من  أقسام الوحدةوتتكون 

 االستشارات العلمية، ومن مهامه : قسم -1

 . المصنفة دوليافي المجالت  ستيفاء البحث لشروط النشراالتحقق من  -

 . إعادة الصياغة العلمية للبحث -

 : اإلحصائى ومهامه الدعمقسم  -2

  . حصائية للتأكد من مدى دقتها ومناسبتها للنشر دوليامراجعة العمليات اإل -

 .حصائيات الالزمة لألبحاث العلمية باالستعانة بمتخصصين فى هذا األمرإجراء اإل -

 : والجرافيكس ىالفن الدعمقسم  -3

http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/629
http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/625
http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/625
http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/625
http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/627
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وغيرها من  لخرائط والرسوم البيانية والصورادقة  تحقيقمساعدة الباحث في  -
الرسومات المختلفة التى يمكن أن يستعين بها الباحث لدعم المادة العلمية داخل 

 . البحث

 قسم الدعم اللغوى : -4

بحاث ترجمة بالكلية ترجمة األوالذى يتم من خالله بالمشاركة مع مركز اللغات وال -
كليا لترقى لمستوى النشر فى المجالت المصنفة دوليا أو مراجعة األبحاث المقدمة 

ومنح  ،والمكتوبة باللغة االنجليزية وتعديلها بما يتناسب مع متطلبات النشر الدولى
ات والترجمة ألعضاء هيئة التدريس الراغبين فى دورات بالمشاركة مع مركز اللغ

 تطوير أدائهم اللغوى .

 فريق العمل بالوحدة : 

 مدير الموحدة . -

 . سكرتير الوحدة -

 .عدد من االساتذة المستشارين العلميين حسب تخصص كل كلية  -

 . متخصصين فى اللغة االنجليزية للترجمة -

 .عدد من مدققى الغة العربية  -

 . متخصص فى العمل االحصائى -

 . لكتابة على الحاسب اآللىعاملين ذو مهارة ل -

إلى جانب هذا المقترح قدمت عينة الدراسة مجموعة من المقترحات التى يمكن أن تساهم  
 من وجهة نظرهم فى زيادة حجم النشر العلمى الدولى بجامعة بنها وتمثلت فى :

من خالل دعمهم بالدورات في مراكز معتمده التدريس لغويا هيئة تأهيل أعضاء  -
 . للغات

 . التدريس هيئةعن أعضاء  ةالجود ءعباأ اإلدارية و  األعباءتخفيف  -

 . لترجمة البحوث ةبالجامع ةتوفير مركز للترجم -

يئة أعضاء هلتعريف بخصوص النشر المحلي والدولي عمل عقد ندوات وورش  -
 . من الجامعة ةت المادية الممنوحآل النشر والمكافوسب ةالتدريس بكيفي
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 . المتميز وجود ميزانية ماليه مناسبة تشجع الباحثين علي البحث العلمي ضرورة -

سواء قبل النشر الجامعة  فىرشاديه لتحسين هيكل البحث العلمي إوجود لجان  -
 . محليا أو دوليا

 .معامل التأثير المرتفع دليل للدوريات والمجالت المحلية والدولية ذات  توفير -

  إلمكانية صيانتها بشكل دورى  أجهزة معلومة المصدرتوفير معامل بالكليات مزودة ب -
إلى جانب  ،يمكن الباحثين من إجراء بحوث ترقى لمستوى النشر العلمى الدولى وبما

 توفير الكيماويات الالزمة لكل تخصص . 

 . دعم التعاون بين الباحثين من مختلف األقسام والتخصصات -

 . في تقييم الجوائز واألبحاث ةالحياد والموضوعي -

 

 تاسعا : نتائج الدراسة 

من مجمل دخله الوطنى على البحث العلمى  (%2.1)ينفق العالم  حوالى  -1
وحدها سنويا على البحث األمريكية الواليات المتحدة فتنفق  ،بمختلف مجاالته

من دخلها القومى، أى  (%2.77)بنسبة  ابليون دوالر  514العلمى أكثر من 
تنفق الواليات المتحدة ، كما (60)من مجمل ما ينفق العالم كله  (%32)حوالى 

 . ( دوالرا على الفرد فى مجال البحث العلمى1205.9)

، سويسرا والسويد وهولندا (2017)من بين األوائل فى مؤشر االبتكار    -2
افورة وفنلندا مرك وسنغوالواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة والدان

 وألمانيا وايرلندا .

يتسم اإلنفاق على البحث العلمى فى الوطن العربى بضعف حجمه وارتباطه   -3
لبحث العلمى مما يترتب عليه غياب العالقة بين مؤسسات ا ،العامة بالميزانية

 . الصناعية فى القطاع الخاصالحكومية والمشاريع 

وتأتى  35تأتى دولة اإلمارات فى المرتبة الـ ( 2017)االبتكار لمؤشر وفقا  -4
 56وتأتى الكويت فى المرتبة الـ  49كال من السعودية وقطر فى المرتبة الـ

 83ردن فى المرتبة الـاألو  81ولبنان فى المرتبة الـ 77وعمان فى المرتبة الـ
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وتأتى مصر فى المرتبة  74وتونس فى المرتبة الـ 72والمغرب فى المرتبة الـ
 . (2016)وبذلك تكون مصر قد تقدمت بمركزين عن عام  105الـ

ألعضاء هيئة التدريس من األمور التى تجعل العلمية ضعف اإلنتاجية  -5
بزعم قلة  ،الحكومات العربية غير مهتمة بدعم البحث العلمى بالشكل الالئق

 . اج الباحثين وضعف همتهم العلميةإنت

على ( 2017) «ويبميتريكس»لتصنيف موقع حصلت جامعة بنها طبقا  -6
المركز السابع على الجامعات المصرية الحكومية بعد جامعة القاهرة وعين 

 . شمس والجامعة األمريكية والمنصورة

إفريقيا والـ  22عربيا والـ  21على المركز الـ ( 2017عام )حصلت جامعة بنها      -7
 الخامس محليا على المركز( 2016ت فى العام السابق )عالميا بعدما حصل 1857

 عن تصنيفتراجعت وهي بذلك  ،عالميا 1316فريقيا والـ أ 17عربيا والـ  14والـ 
 امركز  541وفريقيا إ وخمسة مراكز سبعة مراكز عربياو ركزين محليا بم 2016 يوليو

 . عالميا
نه لم يكن هناك أ (%45.55)بنسبة عينة الدراسة التدريس  هيئةعضاء أ  أكد غالبية -8

 هيئةعضاء أ من ( %33.69)للبحث العلمي والنشر من جامعه بنها مقابل  ادعم
قدم دعما للبحث العلمي والنشر سواء ت ةن الجامعأعلى  دواكأ ،التدريس بجامعه بنها

 . و الدولىأالمحلي 
س فى جامعة بنها حتى  نتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدرياإللقد بلغ حجم  -9

 .Scopusوفق إحصائيات قاعدة بيانات  (4665) 2017ديسمبر 

قد  -187من إجمالى  –( عضوا من عينة الدراسة 135أن )أكدت الدراسة  -10
هيئة تدريس  ( عضو101ين على النحو التالى : )مقسم ساهموا فى النشر المحلى 

جاء في المرتبة  حيث، ةالكليات النظريا في عضو  (31)مقابل  ،ى الكليات العمليةف
 . محليا بحثا (367ساهموا بـ ) وقدهيئة التدريس بكلية الزراعة،  األولى أعضاء

 بجامعة بنهاالتدريس  هيئةعضاء أ من  اعضو  (134)ن أوضحت الدراسة أ -11
 (114: )قد ساهموا في النشر الدولي مقسمين على النحو التالي  عينة الدراسة

تدريس ال هيئة من أعضاء اعضو  (18)و ةالكليات العمليبتدريس  ةعضو هيئ
العلوم  ةليالتدريس بك هيئةعضاء أ ولى األ ةجاء في المرتب ، وقدةبالكليات النظري
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 دوليالعضاء المشاركين بالنشر األ ةنسببلغت  حيث ،تخصص الكيمياء ةخاصو 
 . ادولي ابحث) 821)وا بـ ساهم فقد %)40.3)

لدى عينة الدافع الرئيسى وراء النشر الدولى أظهرت الدراسة أن  -12
الحصول على معامل تأثير  أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها الدراسة من

بالنسبة ألعضاء هيئة  %(27.02مرتفع للترقيات العلمية وذلك بنسبة )
بينما كان الدافع الرئيسى وراء النشر  ،دالتدريس بدرجة مدرس وأستاذ مساع

النشر وذلك  ضمان مستوى علمى متميز فى هوأستاذ الدولى لمن هم بدرجة 
 . %(24.67بنسبة )

هى  لحكومات فى الوطن العربى ال تزالا أوضحت الدراسة أن -13
% فقط 10فالقطاع الخاص ال يسهم بأكثر من  ،المصدر الرئيسى للتمويل

 . على البحث العلمى والتطوير

بالنسبة للكليات للنشر المحلى  المعوق الرئيسىأظهرت الدراسة أن  -14
بنسبة العملية هو قلة المجالت ذات معامل التأثير المرتفع وذلك 

بنسبة  تكلفة النشروبالنسبة للكليات النظرية تمثل فى  ،%(22.59)
(18.06)% . 

للكليات العملية المعوق الرئيسى للنشر الدولى أظهرت الدراسة أن  -15
 بنسبة هنشر إعداد البحث و تكلفة متشابه مع الكليات النظرية وهو عينة الدراسة 

(بالنسبة للكليات النظرية %26.6)%( بالنسبة للكليات العملية و27.55)
ألعضاء هيئة التدريس بدرجة مدرس وأستاذ المعوق الرئيسى أيضا وهو .

 مساعد وأستاذ .

خرجت الدراسة بضرورة قيام الجامعة بإنشاء وحدة خاصة بالنشر  -16
ائى للباحثين والدعم اللغوى واإلحصلتقديم االستشارات العلمية الدولى بكل كلية 

 النشر فى الدوريات العلمية الدولية . بجامعة بنها ؛ لتسهيل 
 التوصيات عاشرا : 

 خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات وهى على النحو التالى :
 ضرورة وجود خطة وطنية للبحث العلمى المصرى . .1
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أجل خلق جيل  مرورا بالجامعى وذلك منضرورة تطوير التعليم قبل الجامعى  .2
 االستكشاف والمعرفة .الب قادر على من الط

ول التى ميزانية البحث العلمى المخصصة لها مثل باقى الد دعمضرورة  .3
  . لها% وربما أكثر من الدخل القومى 3% وأخرى 2تخصص 

 . تطوير المعامل البحثية فى جميع المؤسسات البحثية لتواكب التطور العالمى .1

ن حتى يمك ،العلمى للخارجمحاولة الحد من هجرة العقول المتميزة فى البحث  .2
 ة .اإلستفادة من تلك الخبرات المتميز 

ته لحل المشكالت توعية قيادات القطاع الخاص بأهمية البحث العلمى وضرور  -1
 . هم فى رفع الكفاءة اإلنتاجيةمما يس ،المختلفة

التطوير المستمر لبرامج تفرغ أعضاء هيئة التدريس وتخصيص ساعات معينة  -2
 كجزء من النصاب التدريسى لألستاذ .ج البحوث العلمية إلنتا

  . البحوث التطبيقيةفى تطوير البنية التحتية للبحث العلمى وخاصة  -3

 . لمستوى الدولىتقييم الدوريات المحلية ودعمها لترقى ل -4

مجموعات بحثية تشتمل على باحثين ذوى خبرات ل أعضاء هيئة التدريستكوين  -5
إلى جانب باحثين ناشئين الكتساب الخبرة  ،لجودةوإمكانيات بحثية تضمن ا

توفير دعم مادى لهذه المجموعات ارات وضمان جودة المنتج النهائى، مع والمه
  من قبل الجامعة .

كاديمية مع العلماء ذوى قيام أعضاء هيئة التدريس بإجراء شراكة بحثية وأ -6
والتى تكون قابلة  ،البحثيةاالستشهادات العالية لتحقيق الجودة فى المخرجات 

للنشر فى المجالت العالمية ذات معامل التأثير المرتفع ورصد دعم مادى أيضا 
 .لهذه المجموعة البحثية 

من  البحث العلمى فى الجامعة وتمويلهإنشاء مركز بحوث لكل كلية لدعم   -7
س ميزانية الجامعة للبحث العلمى بهدف دعم العمل البحثى ألعضاء هيئة التدري

 .بالكليات 
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بعة السعى نحو ربط جميع  مجالت الجامعة ومجالت الجمعيات العلمية التا -8
حتى تتحول من المحلية إلى  ،يفير و سبرنجرللجامعة مع ناشر دولى مثل الس

 الدولية .

اتفاق الجامعات مع محررين متخصصين للتدقيق اللغوى والمراجعة العلمية  -9
  . لى مستوى البحوث الدوليةلترقى إاء هيئة التدريس ألبحاث أعض

وتسهيل  مشاركة فى المؤتمراتلغاء التعقيدات اإلدارية السابقة فيما يخص الإ  -10
  . علمى والتبادل المعرفىلاالتصال ا
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النشر العلمى الدولى لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس استبيان " (1إثنى عشر : ملحق رقم )

   "والحلولبجامعة بنها : الدوافع والمعوقات 
 البيانات الشخصية :

 اإلسم ) اختيارى ( : ......................... – 1     

 النوع :    – 2     

 ❑       أنثى –ب        ❑                    ذكر             -أ           

 الفئة العمرية : - 3     

  ❑ سنة 40 – 30 –ب         ❑             سنة        30أقل من  –أ           
  ❑ سنة 60 - 50 -د         ❑                 سنة     50 – 41 -ج          
      ❑فأكثر                           61 -ه          

 الدرجة العلمية : - 4     

 ❑أستاذ مساعد  -ب        ❑        مدرس                         -أ          

 ❑أستاذ                                  –ج         

              التخصص : .....................  - 5     
 الكلية : ......................... - 6   

 ................................ Google Scholarاإلسم العلمى داخل  - 7   
 إذكر المؤهل وجهة الحصول عليه ؟..................................... - 8   

 ما اللغات األجنبية التى تجيدها ؟ - 9     

 ❑اإلنجليزية     -
 ❑الفرنسية       -
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 ❑األلمانية       -
 أخرى ) تذكر ( .................... -

 بحاث علمية محليا؟هل قمت بنشر أ - 10   

    ❑ال       –ب                         ❑نعم          -أ            

 ما هو عدد األبحاث المنشورة محليا ؟...................... - 11   

 هل قمت بنشر أبحاث دوليا ؟ - 12   

 ❑ال       –ب                          ❑نعم         -أ            

 ما هو عدد األبحاث المنشورة دوليا ؟...................... - 13   

 ما هى دوافعك للنشر الدولى ؟ ) يمكن اختيار أكثر من إجابة ( - 14   

   ❑الشهرة واالنتشار الدولى                                  -
 ❑الحصول على معامل تأثير مرتفع للترقيات العلمية         -
  ❑المساهمة فى تحسين صورة المجتمع المصرى بالخارج      -
  ❑ضمان مستوى متميز فى الطباعة والمراجعة واإلخراج       -
 ❑ضمان مستوى علمى متميز فى النشر                     -
 ................أخرى ) تذكر (  .......................... -

 ما هى معوقات النشر المحلى؟ ) يمكن اختيار أكثر من إجابة ( - 15    
 ❑صعوبة الحصول على الموضوعات المناسبة                 -
  ❑صعوبة الحصول على مصادر المعلومات                    -
 ❑تكلفة إعداد البحث ونشره                                   -
 ❑شر المقاالت                                      تأخير ن -
   ❑قلة المجاالت ذات معامل التأثير المرتفع                    -
 ❑عدم وجود الوقت الكافى                                   -
   ❑عدم وجود دار النشر المناسبة                             -
 ❑عدم وجود الدوريات المناسبة                               -
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 ❑عدم وجود المؤتمرات المناسبة                              -
 ❑صعوبة تسجيل براءات االختراع                           -
 ❑صعوبة اإلفادة من االختراعات واالبتكارات                 -
 ..............................معوقات أخرى ) تذكر(......... -

 اذكر معوقات النشر دوليا؟ ) يمكن اختيار أكثر من إجابة ( - 16    

   ❑صعوبة الحصول على الموضوعات المناسبة                    -
 ❑صعوبة الحصول على مصادر المعلومات                      -
  ❑              القراءة والكتابة فى لغة أجنبية                   -
  ❑تكلفة إعداد البحث ونشره                                     -
   ❑تأخير نشر المقاالت                                         -
 ❑عدم وجود الوقت الكافى                                      -
  ❑تعقد إجراءات النشر الدولى وطول فترة االنتظار             -

 ما هى تكلفة األبحاث المنشورة محليا ودوليا؟............................ - 17    

               هل هناك مكافآت من الجامعة مقابل األبحاث المنشورة دوليا؟   - 18        

              ❑     ال –ب                   ❑نعم             -أ                      

 هل هناك دعم للبحث العلمى والنشر من الجامعة سواء محليا أو دوليا ؟ - 19        

 ❑ال  –ب                    ❑نعم             -أ             

 ما هى مقترحاتك للجامعة لدعم النشر المحلى والدولى؟ - 20    

.................................................................................................... 


