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 الملخص
 واقع على والتعرؾ, الٌمنٌة الجامعات فً البحثً لألداء الراهن الواقع معرفة إلى البحث هدؾ

 لتطوٌر مقترح تصور ووضع, الٌمنٌة بالجمهورٌة للجامعة والخارجٌة الداخلٌة البٌبة تشخٌص

 من تدرٌس هٌبة عضو (240) من البحث عٌنة وتكونت,  الٌمنٌة الجامعات فً البحثً األداء

 البٌبً التحلٌل إلى باإلضافة, الوصفً المنهج استخدام تم وقد. الٌمنٌة الجامعات كلٌات

SWOT ,معدل أن إلى البحث نتابج أهم وكانت , فقرة (86) من مكونة استبانة تصمٌم وتم 

 المعدل متوسط أن و, جداًا  ضعٌفة الواحد للفرد المترجمة أو العربً سواء الكتب إنتاجٌة

 الرسابل على اإلشراؾ أن اتضح كما, جداًا  ضبٌلة أٌضاًا  والمقاالت األبحاث إلنتاجٌة السنوي

 على ٌفوقوا الذكور أن النتابج وبٌنت, فردٌة بصورة اإلشراؾ من أكثر مشتركة بصورة العلمٌة

 علمٌة أبحاث أي بنشر ٌقوموا لم الذٌن وأن, العٌنة ألفراد البحثٌة األنشظة جمٌع فً اإلناث

 50 من أكثر) العمرٌة الفبة فً ٌقعون الذٌن األفراد هم الماضٌة السنوات الخمس مدار على

 السنوات الخمس خالل أبحاث أي ٌنشروا لم الذٌن العٌنة أفراد من نسبة أكبر وأن, (سنة

 ثم, ذمار جامعة ثم, صنعاء جامعة وتلٌها,  عدن جامعة فً التدرٌس هٌبة أعضاء هم الماضٌة

 الخمس خالل أبحاث بؤي ٌقوموا ال الذٌن العٌنة أفراد من نسبة أكبر وجاءت, إب جامعة

 األساتذة وٌلٌهم, األستاذٌة على الحاصلٌن التدرٌس هٌبة أعضاء هم,الماضٌة السنوات

 ٌنشروا لم الذٌن العٌنة أفراد من نسبة أكبر جاءت وكذلك, المشاركون األساتذة ثم, المساعدٌن

 من أكثر) خبرتهم الذٌن التدرٌس هٌبة أعضاء هم, الماضٌة السنوات الخمس خالل أبحاث أي

 5 من أقل) الخبرة أصحاب ثم, (سنوات 10-5 من) الخبرة أصحاب وٌلٌهم, (سنوات 10

 الذٌن األفراد هم, أبحاث أي ٌنشروا لم الذٌن العٌنة أفراد من نسبة أكبر و, بنسبة (سنوات

 درجة على حصلوا الذٌن األفراد وٌلٌهم, األجنبٌة الدول من الدكتوراة درجة على حصلوا

 كما, العربٌة الدول من الدكتوراة درجة على حصلوا الذٌن األفراد ثم, الٌمن من الدكتوراة

 وجود إلى والخارجٌة الداخلٌة البٌبة تحلٌل باستخدام البحث الٌها توصل التً النتابج أظهرت

 فً وتهدٌدات فرص عوامل ٌقابلها للجامعة الداخلٌة البٌبة فً ضعؾ وعوامل, قوة عوامل

 البحث األداء لتطوٌر مقترح تصور إلى التوصل وتم, الٌمنٌة للجامعات الخارجٌة البٌبة

 .الٌمنٌة للجامعات
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, والشعارات والنظرٌات, وؼرس القٌم والفضابل,     إن الجامعة هً المإسسة األقدر على بناء الشخصٌة

وهً األقدر على االتصال بالمجتمع الخارجً بكل , وتحوٌل هذه الشعارات والنظرٌات إلى واقع عملً
وكما هو معروؾ فإن البحث . وخدمة المجتمع, والبحث العلمً, كونها تقوم بوظٌفة التدرٌسل, مإسساته

العلمً المنظم هو الذي ٌوفر لألفراد والمإسسات المعاصرة القاعدة الصلبة التخاذ القرارات المناسبة التً 
 ([1]).تساعدها فً انجاز أهدافها المرجوة بحسب األولوٌات المقررة

وعلى صعٌد وظٌفة البحث العلمً فإن الجامعات تسعى إلى توظٌؾ البحث العلمً لخدمة المجتمع    
وإنتاج المعرفة بما ٌحقق التدرٌس الفعال وبذلك تصبح الجامعات قادرة على تحمل المسإولٌة االجتماعٌة 

كما أن أحد معاٌٌر تمٌز الجامعة هو مدى مساهمتها الفاعلة فً تطوٌر البحث . التً فوضها المجتمع إٌاها
لذلك فإن تطوٌر الوظٌفة البحثٌة للجامعات أضحى جزءاًا من مشروع مستقبلً لتطوٌر الجامعات , العلمً

 .العربٌة وربطها بالمجتمع

 وضوح رإٌتها ورسالتها وأهدافها المنوطة بها حتى تسهم فً تحقٌق التعاون وٌؤتً ذلك من خالل   
المستمر والمثمر لجمٌع العاملٌن بها حتى ٌمكنها من تحسٌن وتطوٌر أدابها وعلٌها أن تسعى إلعداد 

الكوادر البشرٌة المإهلة تؤهٌل علمً وإداري لرفع مستوى أدابها الجامعً فً مختلؾ الجوانب باعتبارها 

بما تمتلكه من إمكانٌات علمٌة , من أهم المإسسات المجتمعٌة التً تسهم فً وضع وتقدم ورخاء األمم
 .وبشرٌة تمكنها من قٌادة حركة المجتمع وتوجٌه عملٌات التنمٌة

من أهم الموضوعات التً شؽل بال المسبولٌن فً جمٌع الدول المتقدمة " األداء"   و ٌعتبر موضوع 

وخطورة تؤثٌره فً حٌاة األفراد " األداء"وبقدر تلك األهمٌة القصوى لموضوع . والنامٌة على السواء
فتعددت , والمجتمعات بقدر ما حظ هذا الموضوع باهتمام كبٌر من جانب العدٌد من الباحثٌن والمنظرٌن

وأصبح الفكر اإلداري متضخماًا بالعدٌد من المفاهٌم , وكٌفٌة قٌاسه, ومحدداته, الدراسات حول ماهٌة األداء

ذلك األداء الذي ٌعكس القدرة على تحقٌق األهداؾ , والمداخل التً كانت تبحث دابماًا عن األداء الفعال
 ([2]).المطلوبة

 الذي ٌشٌر إلى مإسسً مصطلح األداء التشٌر األدبٌات إلى أن الصٌؽة المعاصرة لألداء تتمثل فً   و
 ([3]).وقدرتها الداخلٌة وبٌبتها الخارجٌة, التفاعل بٌن كل من دافعٌة المنظمة

و , أداء األفراد فً إطار وحداتهم التنظٌمٌة المتخصصة:  هً, ثالثة أبعادٌتكون األداء المإسسً من   و

و أداء المنظمة فً إطار البٌبة االقتصادٌة , أداء الوحدات التنظٌمٌة فً إطار السٌاسات العامة للمنظمة
 ([4]).واالجتماعٌة والثقافٌة

, ومستوى العملٌات, مستوى العمل:    وٌمكن القول أن هذه األبعاد تشٌر إلى أن هناك ثالثة مجاالت هً 
 .ومستوى المنظمة فهذه األبعاد تعمل على تحدٌد المتؽٌرات المإثرة فً أداء وإنجاز المنظمة

بمعنى أنه .    وفً هذا السٌاق فإنه ٌمكن القول أن األداء البحثً هو فً جوهره أداء مإسسً للبحث

هً األداء البحثً ألعضاء هٌبة التدرٌس واألداء البحثً لألقسام العلمٌة واألداء البحثً , ٌتضمن ثالثة أبعاد
 .للكلٌة أو الجامعة

 قادرة على القٌادة واإلبتكار والتجدٌد والتعامل مع       واألداء البحثً على هذا النحو ٌتطلب إدارة جدٌدة

والبد من إعادة , إدارة قادرة على قٌادة التؽٌٌر بفعالٌة وتحقٌق معدالت نمو مرتفعة, التؽٌرات المتالحقة
صٌاؼة التنظٌمات اإلدارٌة للمنظمات والتخلص من القوالب التنظٌمٌة الجامدة والتقلٌدٌة واستحداث 

تتصؾ - والتطوٌر هنا ٌنبع من واقع خصوصٌتها ومناسبتها للمنظمات التً تتبعها– تنظٌمات متطورة 
 ([5]).باالبتكار واإلبداع
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ومن الضروري ذكر قضٌة تفعٌل األداء البحثً فً الجامعة المعاصرة التً تشٌر إلى أهمٌة قضٌة    

المنظومة القٌمٌة للبحث العلمً التً تلتزم بها الجامعة باعتبار أن هذه المنظومة مرشداًا للبحث العلمً 
ألنها تشكل الجوهر األساسً للثقافة التنظٌمٌة على , وعلٌه فإن الجامعة المعاصرة تهتم بالقٌم. وموجهاًا له

 .مستوى الجامعة

مإسسً لمواكبة        ومن المالحظ أن الجامعات الٌمنٌة بدأت بالعمل بجدٌة من أجل تطوٌر جهازها ال
حٌث أن السمة الربٌسٌة للعصر الحالً هوتطور المعرفة فً , التطور السرٌع للتقدم التكنولوجً فً العالم

جمٌع مجاالت الحٌاة وبشكل أثر على مختلؾ المٌادٌن الصناعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة 

 الجامعات الٌمنٌة وفً مقدمتهن جامعة صنعاء بإنشاء مراكز للبحث العلمً والتً  حٌث بدأت.والعسكرٌة
مركزاًا من حٌث اإلمكانٌات والفاعلٌة وإن كان الكثٌر منها ال زالت فً بداٌتها األولى إال أن  (23)بلػ عدها

م تتطلع إلى زٌادة أعداد المراكز البحثٌة وزٌادة اإلنفاق علٌها ودعمها 2025الرإٌة اإلستراتٌجٌة للٌمن 

وتفعٌل دورها وتعزٌز التنسٌق فٌما بٌنها وربطها بقطاعات اإلنتاج والخدمات المختلفة باإلضافة إلى تشجٌع 
إجراء الدراسات والبحوث العلمٌة فً الجامعات بما فً ذلك األبحاث التً تدخل ضمن متطلبات الدرجات 

كاستجابة لحاجة الجامعة فً تطوٌر ,العلمٌة األولى وأبحاث الترقٌات العلمٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس

ومواكبة التطورات العالمٌة الراهنة فً مجاالت , وتنمٌة قدراتها وإمكانٌاتها المادٌة والبشرٌة, برامجها
 كما تم تشكٌل لجنة من ([6]).لتتمكن من اإلرتقاء بمستوى أدابها لوظابفها وتحقٌق رسالتها, التعلٌم الجامعً

قبل ربٌس الوزراء بإعداد قابمة بالمعاٌٌر والضوابط التً تنظم أداء الجامعات الٌمنٌة فٌما ٌخص أعضاء 
 ([7]).هٌبة التدرٌس والموظفٌن

لذا فقد أصبح بإمكان القٌم أن ,      ونظراًا لما تبٌن فٌما سبق من أهمٌة تطوٌر األداء البحثً للجامعات

ومن خاللها سٌتحقق النجاح األكٌد , تسود فً الجامعات وتصبح هً المرجع والربٌس الجدٌد فً الجامعة
وباعتبار أن الهٌبة التدرٌسٌة وقادة الجامعة هم أهم المكونات األساسٌة لمنظومة القٌم ومن خاللهم , للجامعة

ٌمكن إبراز العوامل التً تإثر على مستوى األداء سواء كانت العوامل متعلقة بالمإسسة الجامعٌة أو 

  فٌها حتى ٌمكنألفرادبا
 باعتبارها أحد األهداؾ الربٌسة ألٌة جامعة البحث العلمً المرتبطة ب الجامعةٌفةالوصول إلى تحقٌق وظ

وٌقاس التقدم العلمً ألي دولة بما تولٌه من , والتً تحتل المرتبة الثانٌة فً األهمٌة بعد التعلٌم األكادٌمً

 .أهمٌة للبحث العلمً
 : مشكلة البحث

   إن الجامعات الٌمنٌة واحدة من المنظمات التً تعانً الكثٌر من جوانب الضعؾ والقصور اإلداري التً 

كما أن نظام التعلٌم العالً .  عدم قدرة جهازها إلى تحقٌق معدالت عالٌة من األداء واإلنتاجٌةإلىتإدي 
والتحسٌن المستمر السٌما أنه ٌعانً من نقاط ضعؾ , والتطوٌر, الحالً فً أمس الحاجة إلى التحدٌث

 ([8]).عدٌدة

 :-   وهناك مإشرات كثٌرة توضح ذلك أثبتتها الدراسات والبحوث التً أجرٌت حول الجامعات منها ماٌلً
 مخرجات الجامعات الٌمنٌة تتسم بالكم ولٌس بالنوع باإلضافة إلى ضعؾ األداء فً جمٌع إنجازاتها -1

 ([9]).سواء كان ذلك على مستوى األداء اإلداري أو التعلٌمً أو البحثً أو اإلستشاري

 األنظمة اإلدارٌة الحالٌة للجامعات الٌمنٌة ٌعترٌها العدٌد من أوجه القصور والضعؾ التً أفرزت كثٌراًا -2

من السلبٌات على األداء الكلً للجامعات والتً ٌؤتً فً مقدمتها المركزٌة على مستوى المإسسات 

وضعؾ اإللتزام بالتقالٌد واألعراؾ , وضعؾ اإللتزام بالقوانٌن واللوابح واألنظمة, الجامعٌة
 ([10]).األكادٌمٌة
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 و2013َٕٕٚٛ - انؼذد األٔل ُٚاٚر رايؼح انُاصريزهح 

 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة
 

 محمد عبد هللا حمٌد/ د 

 تدنً شدٌد لمستوى األداء على مختلؾ المستوٌات اإلدارٌة والتنظٌمٌة بجامعة تعز وتداخل وازداوجٌة -3

 ([11]).وتجاوزات لمبدأ السلطة والمسإولٌة من مختلؾ اإلتجاهات الرأسٌة واألفقٌة
قلة اإللتزام بالمعاٌٌر األخالقٌة والقٌم الجامعٌة وأهداؾ وسٌاسات الجامعات عند كثٌر من أعضاء هٌبة - 4

 التدرٌس وكذلك اإلستثناءات والوساطات التً تإثر على تنفٌذ السـٌاسـة
 ([12]).التعلٌمٌة وسٌاسة القبول وؼٌرها من أعمال إدارٌة ومالٌة

 ([13]). ضعؾ الدعم المعنوي واإلداري المقدم ألبحاث أعضاء هٌبة التدرٌس وتوزٌعها-5

وعدم تناسب الخطط والبرامج البحثٌة على مستوى األقسام ,  عدم وجود استراتٌجٌة للبحث العلمً-6

وعدم تهٌبة المناخ العلمً , العلمٌة والكلٌات والمراكز البحثٌة وفقاًا الحتٌاجات التنمٌة وتحقٌق أهدافها
 ([14]).المالءم لتنمٌة النشاط البحثً ألعضاء هٌبة التدرٌس فً الجامعة

 ؼٌاب التنظٌم البحثً وانعدام التنسٌق والتعاون بٌن المراكز والمإسسات البحثٌة على المستوى المحلً -7

 ([15]).وكذا التركٌز على التدرٌس دون االهتمام بالبحث العلمً, والعربً والدولً
حٌث تجرى أكثر البحوث للترقٌة العلمٌة ولٌس لألبحاث مما أثر فً التنمٌة , ضعؾ ثقافة البحث- 8

 ([16]).االقتصادٌة للبالد

 للجامعات  البحثً     مما سبق ٌتضح أن هناك خلالًا فً بعض األجهزة اإلدارٌة والتنظٌمٌة ٌواجه األداء

 :-ومن هنا ٌمكن بلورة مشكلة البحث فً السإال الربٌس التالً, الٌمنٌة 
  فً الجامعات الٌمنٌة ؟ البحثًما واقع األداء

 :-وٌتفرع من السإال الربٌسً األسبلة الفرعٌة التالٌة
  فً ضوء األدبٌات المعاصرة ؟ البحثً للجامعةكٌؾ ٌمكن تطوٌر األداء      -1
 ما الواقع الراهن لألداء البحثً للجامعات الٌمنٌة؟      -2
 ما واقع تشخٌص البٌبة الداخلٌة والخارجٌة للجامعة بالجمهورٌة الٌمنٌة؟      -3

 لجامعات الٌمنٌة؟ البحثً فً اما التصور المقترح لتطوٌر األداء      -4

 :حدود البحث

 :الحدود المجالٌة:   أوالً 
 :ٌقتصر البحث على الحدود التالٌة

 :سٌتناوله من خالل الجوانب التالٌةفإن الباحث ,  للجامعات البحثً  فٌما ٌتعلق بمتؽٌر األداء-1

 .األداء البحثً ألعضاء هٌبة التدرٌس- 
 .األداء البحثً للقسم-

 .ألداء البحثً للكلٌة أو الجامعةا- 

 :سٌقتصر هذا البحث على: الحدود البشرٌة: ثانٌاً 
وأعضاء هٌبة  الكلٌات ورإساء األقسام العلمٌة  ونواب وعمداء ونوابهمرإساء الجامعات   -

 القابمون باألداء البحثً وٌعتبروا أصحاب بالجامعات الٌمنٌة على اعتبار أنهمالتدرٌس 
 .  القرار وأكثر اهتماماًا بالبحث العلمً داخل الجامعة

  
 :الحدود المكانٌة والزمنٌة: ثالثاً 

على , م2011-2010   تم تطبٌق الدراسة المٌدانٌة خالل أكتوبر ونوفمبر ودٌسمبر من العام الدراسً 

, وجامعة عدن, جامعتٌن قدٌمة وهً جامعة صنعاء, أربع جامعات حكومٌة من جامعات الجمهورٌة الٌمنٌة
 (8)جامعة منها  (21)وجامعة إب حٌث ٌبلػ عدد الجامعات الٌمنٌة , روجامعتٌن حدٌثة وهً جامعة ذما
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 و2013َٕٕٚٛ - انؼذد األٔل ُٚاٚر رايؼح انُاصريزهح 

 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة
 

 محمد عبد هللا حمٌد/ د 

حسب اإلحصاء السنوي الصادر من الجهاز المركزي , جامعة أهلٌة وخاصة (13)و, جامعات حكومٌة
 ([17]).لإلحصاء

 :أهداؾ البحث
 :   تتمثل أهداؾ البحث فٌما ٌلً

 . للجامعات البحثً الوقوؾ على مفهوم  األداء -      1
 .التعرؾ على الواقع الراهن لألداء البحثً للجامعات الٌمنٌة-      2

  .(SWOT Analysis)باستخدام أسلوب التحلٌل البٌبً , التعرؾ على واقع الجامعة فً الٌمن-      3
 . للجامعات الٌمنٌةبحثً الوصول إلى تصور مقترح ٌمكن من خالله تطوٌر األداء ال-      4

 :أهمٌة البحث
 :    تنبع أهمٌة البحث مما ٌلً

 للجامعات العربٌة  البحثًالتً اهتمت بتطوٌر األداء, ندرة األبحاث والدراسات فً المكتبة العربٌة-   

 .(على حد علم الباحث)والجامعات الٌمنٌة بصفة خاصة , بصفة عامة
ٌهتم البحث بدراسة الجامعة باعتبارها مإسسة تعلٌمٌة من أهم المإسسات التعلٌمٌة فً الٌمن -   

 .وخدمة المجتمع, والبحث العلمً, ونظراًا لما تقوم به من أدوار وظٌفٌة تتمثل فً التدرٌس
ٌؤتً هذا البحث متزامناًا مع الجهود المبذولة والداعٌة إلى التطوٌر المستمر للتعلٌم العالً على   -   

 .المستوى المحلً والعالمً
ومن ثم ٌمكن أن تستفٌد منه ,  للجامعات الٌمنٌة البحثًقد ٌسهم هذا البحث فً تطوٌر األداء-   

 .الجامعات الحكومٌة واألهلٌة على حد سواء وأجهزة التطوٌر والتخطٌط  فً الٌمن

 :مصادر البحث وأدواته
 :   تتمثل مصادر البحث فٌما ٌلً

  .المعاجم والقوامٌس المتخصصة -    1

 .التقارٌر والمإتمرات والوثابق الرسمٌة المتعلقة بموضوع البحث     -2
 .الكتب والدورٌات العربٌة واألجنبٌة والمترجمة الخاصة بمجال البحث -    3

 .الدراسات والرسابل العلمٌة ذات العالقة بموضوع البحث     -4
 .المواقع اإللكترونٌة المتاحة الحكومٌة والمعرفٌة   -  5

.  للكشؾ عن واقع األداء البحثً فً الجامعات الٌمنٌةاستبٌان     -6

 :مصطلحات البحث
وذلك من خالل عدد من ,    ٌشتمل البحث الحالً على مصطلحات البحث األساسٌة والتً سٌتم عرضها

 .وٌلً ذلك التوصل إلى تعرٌؾ إجرابً لهذه المصطلحات ٌتبناه البحث, التعرٌفات المفاهٌمٌة
 
 Performance   :األداء- 1 

   ٌعرؾ األداء من الناحٌة اإلدارٌة بؤنه القٌام بؤعباء الوظٌفة من مسبولٌات وواجبات وفقاًا للمعدل 
وٌمكن معرفة هذا المعدل عن طرٌق تحلٌل . المفروض أداإه من العامل الكؾء المدرب

.  أي دراسة كمٌة العمل والوقت الذي ٌستؽرقه وإنشاء عالقة بٌنهماperformance analysisاألداء 
وإلمكان ترقٌة الموظؾ تجرى له اختبارات أداء وٌعتمد فً ذلك على تقارٌر أداء العامل لعمله ومسلكه فٌه 

 وٌشٌر هذا التعرٌؾ إلى أنه ٌمكن معرفة معدل أداء الفرد وتقٌٌمه عن طرٌق ([18]).فً فترة زمنٌة محددة

 .اختبارات األداء المعتمدة على تقارٌر األداء فً فترة محددة وعلى ضوء ذلك ٌتم ترقٌته
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 و2013َٕٕٚٛ - انؼذد األٔل ُٚاٚر رايؼح انُاصريزهح 

 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة
 

 محمد عبد هللا حمٌد/ د 

وٌعرؾ أٌضاًا بؤنه اإلنجاز الذي ٌتحقق نتٌجة ما ٌبذله الفرد فً عمله من مجهود بدنً وذهنً وبالتالً فهو 
 ([19]) .انعكاس لمدى نجاح الفرد أو فشله فً تحقٌق األهداؾ المتعلقة بوظٌفته

ٌإكد التعرٌؾ السابق على أن أداء الفرد ٌظهر من خالل اإلنجاز الذي ٌإدٌه من خالل عمله  وما ٌقوم به  
 .من عمل فً تحقٌق أهداؾ العمل سواء بنجاح أو فشل

الكمٌة )العمل الذي ٌإدٌه الفرد واإلنجازات التً ٌحققها وفقاًا للمعاٌٌر الموضوعٌة "وٌعرفه آخرون بؤنه 
أو قٌام الفرد بإنجاز . ([20])"وسلوكه فً وظٌفته وسلوكه مع زمالبه ورإسابه فً العمل (والنوعٌة والزمنٌة

 ٌختلؾ هذا التعرٌؾ عن ([21]).األهداؾ التً تسعى إلٌها المنظمة باستخدام الموارد المتاحة بفاعلٌة وكفاءة

سابقٌه باهتمامه لما ٌحققه الفرد وفقاًا للمعاٌٌر والسلوك الوظٌفً بهدؾ إنجاز أهداؾ المنظمة بفاعلٌة 
 .وكفاءة

 :Institutional Performance األداء المإسسً- 2
ٌرى البعض أن األداء المإسسً هو نتٌجة محصلة التفاعالت المتداخلة والمعقدة بٌن الناس وبٌن المواد 

 وٌرى الباحث أن هذا التعرٌؾ ([22]).والبٌبة والثقافة التً ٌعملون فً سٌاقها, واألجهزة التً ٌستخدموها

 .اهتم بتفاعالت البٌبة الداخلٌة والخارجٌة لألداء ولم ٌؤخذ فً اإلعتبار أثر أداء المنظمة ككل
وٌعرؾ األداء المإسسً بؤنه المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال المنظمة فً ضوء تفاعلها مع عناصر 

 :([23])واألداء وفقاًا لهذا المفهوم ٌشتمل على أبعاد ثالثة هً. بٌبتها الداخلٌة والخارجٌة

        أداء األفراد فً إطار وحداتهم التنظٌمٌة المتخصصة. 
        أداء الوحدات التنظٌمٌة فً إطار السٌاسات العامة للمنظمة. 

        أداء المنظمة فً إطار البٌبة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة. 
على أنه منظومة متكاملة مإسسً  هو النظر إلى األداء المإسسًٌشٌر هذا التعرٌؾ إلى أن مفهوم األداء ال

 والمقصود به فً هذا البحث أداء القٌادات الجامعٌة وأعضاء هٌبة البعد الفردي: تتكون من ثالثة أبعاد هً

 وهو أداء الكلٌة أو الجامعة فً البٌبة والبعد البٌبً,  وهو أداء األقسام العلمٌةوالبعد التنظٌمً, التدرٌس
الخارجٌة وبناء على ذلك فالبد أن ٌعكس األداء المإسسً للجامعة بمستوٌاته الثالثه على وظٌفة البحث 

 .العلمً

وٌإدي إلى نتٌجة فً البٌبة , سلوك أو جهد مبذول لتحقٌق األهداؾ المطلوبةوٌتحدد األداء المإسسً بؤنه 
استجابة لمهمة معٌنة فرضت علٌه , أو أحد العاملٌن بالمإسسة" الفرد"أو بمعنى آخر ما ٌفعله , والمجتمع

ٌشٌر هذا التعرٌؾ إلى أن . ([24])"الرإساء"اآلخرٌن وفقاًا لمجموعة القواعد والقوانٌن المنظمة أو من قبل 

 .سلوك الفرد ٌإثر فً البٌبة والمجتمع نتٌجة للقوانٌن واألنظمة التً ٌتبعها من قبل اإلدارة العلٌا
هذا باإلضافة إلى أن األداء المإسسً هو عملٌة تستهدؾ قٌاس كفاءة العمل الجامعً ومقدار ما تم إنجازه 

من الخطط التعلٌمٌة أو البحثٌة أو خدمة المجتمع وٌستخدم فً هذا القٌاس مجموعة من اإلجراءات التً 
 وبفحص هذا التعرٌؾ ([25]).توزن بها كفاءة البرامج الجامعٌة ومدى نجاحها فً تحقٌق األهداؾ المرسومة

 وقٌاس كفاءته من خالل ما تم  والمتمثل فً وظٌفة الجامعة الثالثٌالحظ أنه ٌهتم بتقوٌم األداء الجامعً

 . المرجوة الجامعةهداؾأإنجازه من خطط مما ٌإدي إلى تحقٌق 
 :Research Performanceاألداء البحثً - 3

   ٌعرؾ األداء البحثً بؤنه الناتج البحثً أو منتج النشاط البحثً الذي ٌسهم فً التقدم 
(John V. Lambardi 2003) والمباردي وٌرى كل من جوهن([26]).العلمً

 األداء البحثً هو بؤن  
 ([27]).اإلنتاجٌة البحثٌة
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 و2013َٕٕٚٛ - انؼذد األٔل ُٚاٚر رايؼح انُاصريزهح 

 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة
 

 محمد عبد هللا حمٌد/ د 

بؤنه أداء  (Andrews, Frank M,. ed.1979) وأندروز (Kaplan, Norman. 1964)كما ٌعرفه كابالن

 وٌعتبره فولقان وأ ستن وهلٌن و باٌر وألٌن  ([28]).علمً
(Folger, J, K,: Astin, Helen S,: and Bayer. Alan E. 1970.) .([29]).بؤنه إنتاجٌة علمٌة 

ٌالحظ من التعارٌؾ السابقة أن األداء البحثً مرادؾ لكل من اإلنتاجٌة البحثٌة والعلمٌة واألداء العلمً 
 .وكذلك النشاط البحثً وكل ذلك ٌإدي نفس المعنى

مجموع األنشطة : وبناء على ماسبق ٌمكن تعرٌؾ األداء البحثً للجامعة إجرابٌا فً هذا البحث بؤنه

التً ٌمارسها كُل من عضو هٌبة التدرٌس أو القسم أو الكلٌة أو الجامعة من أجل اإلسهام فً التطوٌر 
 .والذي ٌمكن قٌاسه بعدة طرق منها كمٌة النشر أو االقتباس أو تقدٌر الزمالء أوالكلٌة, والتقدم العلمً
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 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة
 

 محمد عبد هللا حمٌد/ د 

 

: منهج البحث
حٌث ٌدرس الظاهرة كما هً , الذي ٌقرب الباحث من الواقع"   ٌعتمد البحث الحالً على المنهج الوصفً 

على أرض الواقع وٌصفها بشكل دقٌق إما بتعبٌر كمً حول خصابص وسمات الواقعة أو بؤسلوب 
 . للجامعات الٌمنٌة  البحثًوذلك من أجل الوقوؾ على واقع األداء. ([30])"كمً

 والذي ٌركز هذا األسلوب على بعدٌن Swot Analysis   كما ٌستعٌن البحث بؤسلوب التحلٌل االستراتٌجً 

  والضعؾStrength   وذلك ألجل إبراز جوانب القوةDescriptiveهما الوصؾ والتشخٌص 
 Weaknessوالوقوؾ على الفرص ,  فً البٌبة الداخلٌةOpportunities المتاحة والتهدٌدات Threats ًف 

 . بؽرض تقٌٌم البٌبة الداخلٌة والخارجٌة للجامعة([31]).البٌبة الخارجٌة

بؽرض الوصول إلى تخطٌط  Prospective Analysis.([32])وٌستفٌد البحث أٌضاًا من التحلٌل المستقبلً 

 .استراتٌجً للجامعة

 :الدراسات السابقة
-1:-سوؾ ٌتم ترتٌب الدراسات السابقة وفقاًا  إلجرابها حسب األحدث وذلك على النحو التالً   

 Chiang  Kao(2008)& Hwei-Lan Pao.([33])   هٌوي النبو وتشنق كاو دراسة

باإلضافة .  جامعة تاٌوانٌة168هدفت هذه الدراسة إلى وصؾ التقٌٌم الشامل لألداء البحثً فً اإلدارة لـ 
, وفهرس استشهاد العلوم االجتماعٌة, فهرس االستشهاد العلمً)إلى المإشرات الشعبٌة لمنشورات مجلة 

 Social) وفهرس إستشهاد العلوم االجتماعٌة  (Science Citation Index) وفهرس االستشهاد العلمً

Sciences Citation Index)ًكؤداة  واستخدمت الدراسة معامل ارتباط سبٌرمان فً إطار المنهج الوصف 
 Institute for Scientific) للدراسة وذلك من خالل موقع شبكة المعرفة لمعهد المعلومات العلمٌة

Information Web of Knowledge "ISI website")  ) , عضو  (1762)وتمثلت عٌنة الدراسة من

والذي تم تقٌٌم أدابهم البحثً .  جامعة129هٌبة تدرٌس ممن ٌحملون رتبة األستاذٌة فً أقسام اإلدارة من 

 . فً مشروع المجلس العلمً الوطن2004ً-1995من خالل مشاركة واحدة على األقل لهم من عام 
 : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتابج من أهمها ماٌلً 

أن الجامعات الحكومٌة لدٌها أداء بحثً أفضل من الجامعات الخاصة وٌرجع ذلك إلى الدعم المالً الكبٌر - 

وأن الجامعات الخاصة التً لها رسابل مشابهه لرسابل الجامعات الحكومٌة . من الحكومة لتلك الجامعات
وبتحلٌل مجموعة األوزان المستنتجة والمؤخوذة من . كان أدابها البحثً مشابه ألداء الجامعات الحكومٌة

 .الخبراء تبٌن أن نتابج هذه الدراسة تإٌد بشدة المإشرات واألوزان التً تم استخدامها فً الدراسة

 
 Ali  Azad,and Fazal  Seyyed (2007).([34])  دراسة علً أسد وفٌصل سعٌد  -2

   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تؤثٌر سلسلة من العوامل على اإلنتاجٌة البحثٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس 
باإلضافة إلى محاولة لمعرفة االختالفات الهامة التً وجدت  بٌن  ,وما ٌقابلها من رضاء فً دول الخلٌج

تفضٌل أعضاء هٌبة التدرٌس وتوقعات الجامعات فٌما ٌتعلق بتخصٌص الوقت بٌن عمل أعضاء هٌبة 

واستخدم الباحث االستبٌان كؤداة , واستخدمت الدراسة المنهج الوصفً, التدرٌس والنشاطات المرتبطة
, المعرفة الذاتٌة والكفاءة الفردٌة, البٌانات األساسٌة: للدراسة المٌدانٌة والذي اشتمل على أربعة أجزاء هً

عضو هٌبة تدرٌس من  (115)وتم توزٌعه على عٌنة مكونة من , والحاالت االجتماعٌة, بٌبة العمل

حٌث طبقت على كلٌة التجارة واالقتصاد باإلمارات العربٌة , مدارس األعمال الجامعٌة بدول الخلٌج
وكلٌة إدارة , وكلٌة اإلدارة الصناعٌة بجامعة فهد للبنرول والمعادن بالمملكة العربٌة السعودٌة, المتحدة

 .األعمال فً جامعة الكوٌت
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 و2013َٕٕٚٛ - انؼذد األٔل ُٚاٚر رايؼح انُاصريزهح 

 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة
 

 محمد عبد هللا حمٌد/ د 

 :وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ما ٌلً
عدم وجود تكافإ بٌن اإلهتمام المالحظ للعوامل التً تإثر على  اإلنتاحٌة البحثٌة ومستوى        -

 .الرضاء
تفضٌل أعضاء هٌبة التدرٌس لتخصٌص وقت أكثر للبحث والنشاطات العلمٌة األخرى من        -

 .مدراء الجامعة
وجود اختالفات ذات داللة احصابٌة بٌن تخصٌصات الوقت ألعضاء هٌبة التدرٌس للعمل المرتبط    -

 .و توقعات الجامعة (الخدمة, البحث, النمو المهنً, التدرٌس)بالنشاطات مثل 
وجود اختالفات ذات داللة احصابٌة بٌن المستوى المالحظ لتؤثٌر العوامل المرتبطة ببٌبة العمل    -

 .على اإلنتاجٌة البحثٌة ومستوى رضا أعضاء هٌبة التدرٌس

Warren Smart(2005).  وارن سمارت دراسة-  3
 ([35]) 

    هدفت هذه الدراسة إلى معرفة األداء البحثً ألعضاء هٌبة التدرٌس فً قطاع التعلٌم العالً 

واستخدمت الدراسة لمعالجة البٌانات , ومعرفة المتؽٌرات المستقلة والتابعة التً تإثر علٌه, النٌوزٌالندي
وتكونت عٌنة , والمتوسطات الحسابٌة ضمن إطار المنهج الوصفً التحلٌلً, تحلٌل االنحدار المتعدد

 .عضو هٌبة تدرٌس (7752)الدراسة من 

 :   ومن أهم النتابج التً أسفرت عنها الدراسة فٌما ٌلً
حٌث تبٌن أن من هم فً , وجود أثر بشكل عام لمتؽٌر العمر على األداء البحثً : من ناحٌة العمر   -

وأن األداء . عمر مبكر فً منتصؾ العشرٌنات كان لدٌهم مستوى منخفض من األداء البحثً

البحثً ٌزداد بسرعة مع العمر؛ فعند بلوغ الذروة ألعضاء هٌبة التدرٌس فً العمر؛ عند أواخر 
الثالثٌنات وأوابل األربعٌنات ٌزداد األداء البحثً عندهم وٌبدأ فً السقوط عند أواخر األربعٌنات 

 .إلى أوابل الستٌنات
إن األداء البحثً ألعضاء هٌبة التدرٌس الذكور ٌفوق قلٌالًا مثٌله ألعضاء هٌبة التدرٌس : النوع       -

 .اإلناث
 .وجود أثر لمتؽٌر المجموعة العرقٌة على األداء البحثً فً بعض المناطق: العرق       -
حٌث حصل , وجود أثر قوي لمتؽٌر الرتبة األكادٌمٌة على األداء البحثً ألعضاء هٌبة التدرٌس   -

على المستوى العالً لألداء البحثً هم بالترتٌب األساتذة واألساتذة المشاركٌن ٌلً ذلك 
 .المحاضرٌن األوابل ثم المحاضرٌن

حصول أعضاء هٌبة التدرٌس فً الجامعات الحضرٌة المإسسٌة والجامعات متعددة التقنٌات على    -

 .أعلى مستوى لألداء البحثً
 Jens Smeby, and Sverre Try (2005).([36]) جٌنز سمباي وسفٌر تراي دراسة- 4

   هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بٌن الخواص اإلدارٌة والنشاط البحثً ألعضاء هٌبة التدرٌس 
واتبعت المنهج , وطبقت الدراسة على أربع جامعات حكومٌة وثالث جامعات خاصة بالنروٌج, الجامعً
منهم  (2966)وتم توزٌعه على عٌنة مكونة من , واستخدمت االستبٌان كؤداة لجمع البٌانات, الوصفً

ومن أهم . سنة 45من هم أصؽر من  (1355) سنة و40عضو هٌبة تدرٌس من هم أصؽر من  (1611)
 :نتابج هذه الدراسة ما ٌلً

 :مناخ القسم     - أ

 .أن األساتذة المساعدٌن و المشاركٌن لدٌهم نشاط بحث أقل من األساتذة      -5
 .وجود عالقة بٌن الرتبة األكادٌمٌة لعضو هٌبة التدرٌس والناتج البحثً   -   6
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 و2013َٕٕٚٛ - انؼذد األٔل ُٚاٚر رايؼح انُاصريزهح 

 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة
 

 محمد عبد هللا حمٌد/ د 

 .أن األساتذة ٌنتجوا منشورات ومقاالت علمٌة أكثر من األساتذة المساعدٌن والمشاركٌن      -7

 
 :وقت البحث- ب

وجود أثر سلبً لمتؽٌر التعاون مع الباحثٌن اآلخرٌن فً النروٌج على وقت البحث وأثر       -8

 .إٌجابً على المنشورات
 .وجود أثر لمتؽٌر الوقت المخصص للبحث على الناتج البحثً   -   9

 .وجود أثر من التموٌل الدولً على وقت البحث ولٌس له أثر على الناتج البحثً -10
 :العمر  - ج

 .وجود أثر للناتج البحثً بواسطة مستوى العمر فً القسم -11
 .لٌس للعمر أي تؤثٌر على وقت البحث -12

 :المنشورات والمقاالت العلمٌة    - د
 .وجود أثر إٌجابً للمصادر على كل المنشورات والمقاالت -13

 : النوع-هـ
الناتج البحثً ألعضاء هٌبة التدرٌس الذكور ٌفوق قلٌالًا من نظرابهم اإلناث بسبب أن اإلناث  -14

 .ٌقضٌن أقل وقت فً البحث من نظرابهن الذكور
 .ال ٌوجد أثر ذات داللة إحصابٌة لمتوسط وحجم اإلناث على النشاط البحثً -15

 :حجم القسم   - و
 .وجود أثر إٌجابً ذات داللة إحصابٌة لحجم القسم على عدد المقاالت- 16
 .وجود أثر إٌجابً لألقسام التً تصؾ بالتعاون على إنتاج مقاالت أعضاء هٌبة التدرٌس -17

 Simon Ville and Others(2005).([37])دراسة سٌمون فٌل وآخرون   -    5
   هدفت الدراسة إلى اختبار توزٌع أحد عشر مقٌاس لألداء البحثً عبر ثمانٌة وثالثٌن جامعة استرالٌة 

ومقٌاس التفاوت , استخدمت الدراسة المنهج الوصفً و, ""HERDCعن طرٌق قاعدة البٌانات هردك
والذي ٌستخدم بواسطة االقتصادٌٌن لقٌاس التوزٌع الداخلً لألفراد " Gini"والذي ٌسمى بمعامل جٌنً

 ..أوالعابالت
 :ومن أهم نتابج الدراسة ما ٌلً

وذلك بسبب عدم , وجود أثر سلبً للمساهمات البحثٌة على النواتج البحثٌة فً الجامعات اإلسترالٌة   -

 .اإلنصاؾ فً توزٌع هذه المساهمات البحثٌة
 . وجود توزٌع ؼٌر متساوي بٌن الجامعات اإلسترالٌة لألداء البحثً       -
وجود هبوط فً اإلنتاج البحثً المرتبط بالصحؾ والمإتمرات وكذلك درجة الدكتوراه بنسبة        -

1.3.% 
   وتتشابه الدراسة السابقة مع البحث الحالً فً كونهما ٌبحثان فً األداء البحثً ؼٌر أنهما ٌختلفان فً 

وأن الدراسة السابقة ركزت اهتمامها على توزٌع األداء البحثً , بلد ومجتمع الدراسة: أمور عدة منها
فً حٌن اهتم البحث الحالً للوصول إلى تصور مقترح لتطوٌر األداء , للجامعات عن طرٌق قاعدة بٌانات

 .البحثً للجامعة

 .   وٌمكن االستفادة من هذه الدراسة فً إلقاء الضوء على أهم المقاٌٌس التً تم تطبٌقها فً هذه الدراسة

../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20???�?�?�%20?�?�???�?�%20?�???�?�?�?�%20?�?�?�?�?�??%20?�?�?�?�?�?�.htm#_ftn37
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20???�?�?�%20?�?�???�?�%20?�???�?�?�?�%20?�?�?�?�?�??%20?�?�?�?�?�?�.htm#_ftn37


 

196 
 

 و2013َٕٕٚٛ - انؼذد األٔل ُٚاٚر رايؼح انُاصريزهح 

 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة
 

 محمد عبد هللا حمٌد/ د 

 

 Teresa  Vange, and Others(2005).([38])دراسة ترٌزا فٌنج   -    6
واستخدمت .    هدفت الدراسة لمعرفة اإلنتاجٌة البحثٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس والعوامل التً تإثر فٌها

وتم توزٌعه على عٌنة , باإلضافة إلى استخدامها االستبٌان كؤداة للدراسة المٌدانٌة, الدراسة المنهج الوصفً

 :ومن أهم ما أسفرت عنه الدراسة من نتابج ما ٌلً. من أساتذة الجامعة (162)مكونة من 
 .وجود إختالفات فً النوع من حٌث اإلنتاجٌة-       
 .ال توجد عالقة ذات داللة إحصابٌة بٌن النوع واإلنتاجٌة-       

 .وجود إختالفات فً عدد المنشورات بٌن الرجال والنساء فً أقسام البحث الموجهة-       
 .وجود اختالفات بٌن إنتاجٌة النشر ألعضاء هٌبة التدرٌس الرجال والنساء-       
 .اإلنتاجٌة البحثٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس الذكور أكثر من أعضاء هٌبة التدرٌس النساء-       

 .أن أعضاء هٌبة التدرٌس الذكور المتزوجون والذٌن لدٌهم أطفال ٌنتجوا أقل من ؼٌرهم-       
 .احتمالٌة انتساب النساء أكثر من الرجال فً أقسام البحث الموجهة -       

وتتشابه هذه الدراسة مع البحث الحالً فً كون اإلثنتٌن ٌهتمان باإلنتاجٌة البحثٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس 

ؼٌر أنهما ٌختلفان فً كون الدراسة السابقة قد اقتصرت على اإلنتاجٌة البحثٌة ألعضاء هٌبة . بالجامعات
كما , فً حٌن أن البحث الحالً ٌهتم باألداء البحثً بؤبعاده المختلفه, التدرٌس والعوامل التً تإثر علٌها

 .ٌختلؾ فً بلد ومجتمع الدراسة

 :اجراءات البحث
 :إعداد االستبٌان وتطبٌقه: أوالً 

استعان الباحث باالستبٌان كؤداة ألجراء الدراسة المٌدانٌة وذلك ,    اتساقاًا مع طبٌعة البحث وتحقٌقاًا ألهدافه
ومعرفة االسهامات واألنشطة , بهدؾ التعرؾ على آراء عٌنة الدراسة لواقع األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة

حٌث ٌعد االستبٌان من أهم وأنسب الوسابل للحصول على معلومات والتعرؾ على آراء , البحثٌة لهم
   ([39]).وخبرات واتجاهات مرتبطة بواقع معٌن

 :عٌنة البحث وخصائصها- 1

   نظراًا للصعوبة البالؽة التً ٌواجهها الباحث عند إجراء البحث على المجتمع األصلً بؤكمله خاصة إذا 
لذا فإن الباحث ٌكتفً باختٌار عدد قلٌل أو جزء بسٌط من هذا الكل , كبٌر نسبٌاًا - الكل– كان هذا المجتمع 

وٌبدأ بدراسة هذا الجزء المختار , أو بعض من جمٌع وذلك فً حدود الوقت والجهد واالمكانٌات المتاحة له
 ([40]).وتعمٌم نتابجه على المجموع

عضواًا ٌتوزعون  (2589)وأهدافها تم تحدٌد المجتمع األصلً والذي بلػ ,    وفً ضوء متطلبات الدراسة

وذلك بناء على مإشرات , أساتذة مساعدٌن, أساتذة مشاركٌن, جامعات حكومٌة فً فبة أساتذة (7)على 
 ([41]).التعلٌم فً الجمهورٌة الٌمنٌة الصادر عن المجلس األعلى لتخطٌط التعلٌم

ولما كان من الصعب دراسة المجتمع بؤكمله نظراًا لإل ,   ومن ثم قام الباحث بتحدٌد حجم العٌنة المطلوبة

ومن ناحٌة أخرى نظراًا لصعوبة , تساع الجؽرافً الكبٌر الذي تتوزع فٌه الجامعات الٌمنٌة من ناحٌة
, صنعاء )لذا تم االقتصار على أربع جامعات هً , التطبٌق على أكبر عدد من أعضاء هٌبة التدرٌس

عضو هٌبة تدرٌس  (325)وتم اختٌار عٌنة لهذا المجتمع بصورة عشوابٌة بلػ عددها  (إب, ذمار, عدن

مع الحرص على توافر تمثٌل تقسٌم مجتمع البحث إلى طبقات . من المجتمع األصلً (%12.55)بنسبة 
 .وأن ٌكون االختٌار عشوابٌاًا قدر المستطاع, .أستاذ مساعد, أستاذ مشارك, أستاذ: وهً
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 و2013َٕٕٚٛ - انؼذد األٔل ُٚاٚر رايؼح انُاصريزهح 

 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة
 

 محمد عبد هللا حمٌد/ د 

توزٌع عٌنة الدراسة على الجامعات المختارة حسب متؽٌرات   (11)و  (10)  وٌوضح الجدول رقم 

 :الدراسة والنسب المبوٌة لها
 

.الكلٌة, الجامعة, العمر, النوع: توزٌع عٌنة الدراسة على الجامعات المختارة حسب متغٌرات الدراسة وهً: (1)جدول رقم  

 النسبة المبوٌة التكرار متؽٌر الدراسة

 النوع
 %83.8 201 ذكور

 %16.3 39 إناث

 العمر

 %13.8 33  سنة35أقل من 

 %70 168 50-35مابٌن 

 %16.3 39  سنة50أكثر 

 الجامعة

 %39.2 94 صنعاء

 %62.7 64 عدن

 %18.3 44 ذمار

 %15.8 38 إب

 الكلٌة
 %40.8 98 عملٌة

 %59.2 142 إنسانٌة
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 و2013َٕٕٚٛ - انؼذد األٔل ُٚاٚر رايؼح انُاصريزهح 

 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة
 

 محمد عبد هللا حمٌد/ د 

 

, مكان الحصول على درجة الدكتوراه, سنوات الخبرة, توزٌع أفراد العٌنة طبقاً لمتغٌر الدرجة العلمٌة: (2)جدول رقم 
 .الوظٌفة

 النسبة المبوٌة التكرار متؽٌر الدراسة

 الدرجة العلمٌة الحالٌة

 %11.7 28 أستاذ

 %24.2 58 أستاذ مشارك

 %64.2 154 استاذ مساعد

سنوات الخبرة  بعد الحصول على 
 درجة الدكتوراة

 %37.9 91 أقل من خمس سنوات

 %40.4 97  سنوات10-5من 

 %21.7 52  سنوات10أكثر من 

 مكان الحصول على درجة الدكتوراة

 %3.3 8 الٌمن

 %66.7 160 دولة عربٌة

 %30 72 دولة أجنبٌة

 الوظٌفة الحالٌة
 %72.1 173 الهٌبة التدرٌسٌة

 %27.9 67 القٌادات الجامعٌة

توزٌع أفراد عٌنة البحث فً جامعات صنعاء وعدن وذمار وإب  (2)و (1)   ٌتضح من بٌانات الجدول رقم
واألساتذة المساعدٌن موزعٌن , واألساتذة المشاركٌن, من فبة األساتذة (240)والتً بلػ إجمالً عددها 

 .على الكلٌات العملٌة واإلنسانٌة بالجامعات

, أن هناك اختالفاًا فً عٌنة البحث طبقاًا للمتؽٌرات سالفة الذكر (2)و (1)   وٌوضح الجدولٌن السابقٌن رقم 
, وذلك الرتفاع عدد الذكور فً المجتمع األصلً, حٌث أن فبة الذكور أعلى نسبة من إجمالً فبة اإلناث

 .حٌث ٌتركز أكثر عدد هٌبة التدرٌس فً هذه الفبة, 50-35كما أن النسبة العالٌة للعمرهً ما بٌن 

   وٌتضح أن جامعة صنعاء أعلى نسبة وذلك باعتبارها أقدم الجامعات وعددها مرتفع فً المجتمع 
كما أن فبة , وٌتضح كذلك أن الكلٌات اإلنسانٌة نسبتها أعلى من الكلٌات العملٌة, تلٌها جامعة عدن, األصلً

وبالنسبة , األساتذة المساعدٌن أعلى نسبة من إجمالً العٌنة وذلك الرتفاع عددهم فً المجمتمع األصلً

, وٌرجع السبب نفسه,  سنوات أعلى نسبة5لمتؽٌر سنوات الخبرة فً الجامعة فٌظهر من أعمارهم أقل من 
وٌرجع ذلك إلى توجه الجامعات بما ٌسمى التوظٌؾ باإلحالل , فهم ٌحتلون أكبر عدد فً المجتمع األصلً

 . سنوات أكثر5لذا فنسبة األساتذة منهم أقل من 

, فالدول العربٌة تحتل النسبة العالٌة من إجمالً العٌنة,    أما متؽٌر  مكان الحصول على درجة الدكتوراة
كذلك ارتفاع  الهٌبة , وٌرجع السبب إلى أن أكثر المبتعثٌن للحصول على درجة الدكتوراة فً الدول العربٌة

وهذا شا بدٌهً بسبب قلة عدد المناصب اإلدارٌة فً الجامعات الٌمنٌة , التدرٌسٌة من القٌادات الجامعٌة

 .مقابل عدد أعضاء هٌبة التدرٌس
 Correlation Coefficients: صدق االتساق الداخلً

قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخلً , بعد االنتهاء من إعداد االستبٌان فً صورته النهابٌة
  أن نتابج الدراسة تعزى إلى المتؽٌرات Internal Validityوٌقصد بالصدق الداخلً , لالستبٌان

موضع القٌاس أو المعالجة المرتبطة بؤهداؾ الدراسة بمعنى ارتباط مفردات الدراسة بعضها 
وذلك بحساب معامل االرتباط بٌن كل محور من محاور االستبٌان وبٌن الدرجة الكلٌة , ([42])ببعض

وذلك من خالل , لالستبٌان وبٌن كل عبارة من عبارات المحور وبٌن المجموع الكلً لالستبٌان
 :المعادلة التالٌة
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 و2013َٕٕٚٛ - انؼذد األٔل ُٚاٚر رايؼح انُاصريزهح 

 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة
 

 محمد عبد هللا حمٌد/ د 

         مج= ر(ح سح ص ) 

          ن ع س  ع س
 معامل االرتباط لبٌرسون= حٌث ر 

 انحراؾ الدرجة فً المجموعة س عن المتوسط= ح س 
 انحراؾ الدرجة فً المجموعة ص عن المتوسط= ح ص 
 االنحراؾ المعٌاري للمجموعة س= ع س 

 االنحراؾ المعٌاري للمحموعة ص= ع ص 
 .عدد االحتماالت= ن 

 

 ٌوضح معامالت ارتباط كل محور والدرجة الكلٌة لالستبٌان: (3)جدول رقم 

 المحور
 معامالت االرتباط بالدرجة الكلٌة

  

 األول
0.67** 
  

 الثانً
0.73**  
  

  **0.71 الثالث

 0.01دال عند ** 
أن معامالت االرتباط بٌن المحاور الثالثة والدرجة الكلٌة  لالستبٌان  (3)   ٌتضح من الجدول السابق رقم 

مما ٌإكد , (0.73- 0,67)حٌث تتراوح بٌن , وهً ارتباطات مرتفعة (0.01)معامالت دالة عند مستوى

 .على صدق االستبٌان وصالحٌته للتطبٌق

  ؾ2مجـ ع  -  1ن

  ك2         ع1- ن

  

 Reliability:  ثبات االستبٌان-6

    وٌقصد به أن ٌعطً االختبار النتابج نفسها تقرٌباًا إذا ما أعٌد تطبٌقه على نفس األشخاص وفً نفس 
وقد تم حساب معامل الثبات ,  وٌقصد به أٌضاًا دقة االستبٌان ومدى تناسق عباراته وتجانسها([43]).الظروؾ

باعتباره أفضل طرٌقة لحساب ثبات األوزان المستخدمة فً  , Alphaباستخدام اختبار ألفا كرونباخ 

 :       وذلك وفقاًا للمعادلة التالٌة([44]).البحوث المسحٌة مثل االستبٌانات واستمارات البحث

  ؾ2مج ع-     1ن     =    معامل ثبات ألفا كرونباخ 

  ك  2               ع1-                              ن

 عدد فقرات االستبٌان= ن: حٌث
 .ثبات الفقرة الواحدة من االستبٌان= ؾ 2 ع
2ع

 .الثبات الكلً لالستبٌان  = ك

طرٌقة ألفا كرونباخ وطرٌقة التجزبة النصفٌة لمحاور : وقد تم حساب ثبات االستبٌان بطرٌقتٌن هما
 :االستبٌان واالستبٌان ككل والجدول التالً ٌوضح ذلك

  

 حساب معامالت الثبات لمحاور االستبٌان واالستبٌان ككل: (4)جدول رقم

../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20???�?�?�%20?�?�???�?�%20?�???�?�?�?�%20?�?�?�?�?�??%20?�?�?�?�?�?�.htm#_ftn43
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20???�?�?�%20?�?�???�?�%20?�???�?�?�?�%20?�?�?�?�?�??%20?�?�?�?�?�?�.htm#_ftn43
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20???�?�?�%20?�?�???�?�%20?�???�?�?�?�%20?�?�?�?�?�??%20?�?�?�?�?�?�.htm#_ftn44
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20?�?�?�?�?�?�?�?�/?�?�?�?�?�?�%20-%20???�?�?�%20?�?�???�?�%20?�???�?�?�?�%20?�?�?�?�?�??%20?�?�?�?�?�?�.htm#_ftn44


 

200 
 

 و2013َٕٕٚٛ - انؼذد األٔل ُٚاٚر رايؼح انُاصريزهح 

 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة
 

 محمد عبد هللا حمٌد/ د 

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور
 التجزبة النصفٌة

 (سبٌرمان براون)

 0.73 0.75 15 القٌم- األهداؾ- الرسالة

 0.81 0.89 57 البٌبة الداخلٌة

 0.77 0.74 14 البٌبة الخارجٌة

 0.74 0.87 86 االستبٌان ككل

أو , سواء بالنسبة للمحاور, أن قٌمة معامالت الثبات مرتفعة إلى حد كبٌر (4)   ٌوضح الجدول السابق رقم
وٌدل , وٌإكد ثباته وصالحٌته للتطبٌق, مما ٌشٌر إلى تجانس عبارات االستبٌان, بالنسبة لالستبٌان ككل

 .ذلك على أن األداة تتمتع بدالالت صدق وثبات عالٌة تبرر استخدامها ألهداؾ البحث الحالً
 :نتائج الدراسة المٌدانٌة:  ثانٌاً 

 :   فٌما ٌلً نتابج الدراسة المٌداٌنة

 
 :االسهامات واألنشطة البحثٌة الكمٌة ألفراد عٌنة البحث

خالل الخمس  (240)أن اإلحصاء الكمً إلجمالً عدد الكتب العربٌة المنشورة ألفراد العٌنة -       

أي أن متوسط , ومعظم هذه الكتب كانت فردٌة, كتاباًا  (249)السنوات الماضٌة وصلت إلى 
أي أن معدل إنتاجٌة ,  كتاب49.8المعدل السنوي النتاجٌة الكتب ألفراد العٌنة تساوي حوالً 

, بمعنى أن الفرد ٌنتج كتاب واحد كل خمس سنوات% 0.2الكتب للفرد الواحد تساوي حوالً 

 .وهً نسبة ضعٌفة جداًا 
ومتوسط المعدل السنوي لهذه الكتب ألفراد العٌنة , كتاب (30)أن الكتب األجنبٌة وصلت إلى -       

ونفس الشا بالنسبة للكتب ,%0.02ومعدل إنتاجٌتها للفرد الواحد تساوي ,  كتب6تساوي 

أي أن معدل إنتاجٌة ,  كتب5.6بمعدل متوسط سنوي , كتاب (28)المترجمة فقد وصلت إلى 
 .وهً نسبة  ضعٌفة جداًا وتكاد ال تذكر% 0.02الفرد الواحد للكتب المترجمة تساوي 

السابق أن عدد البحوث التً قام بها أفراد العٌنة خالل الخمس السنوات الماضٌة وصلت -       

أي أن متوسط المعدل السنوي إلنتاجٌة األبحاث ألفراد العٌنة تساوي حوالً , بحثاًا  (1276)إلى
وهً تعتبر % 1.06أي أن معدل إنتاجٌة البحوث للفرد الواحد تساوي حوالً ,  بحث255.2

 .نسبة أفضل نوعاًا ما من إنتاجٌة الكتب

أما عن الكتب % 23.75أن أفراد العٌنة الذٌن قاموا بتؤلٌؾ كتب عربٌة فردٌة بلؽت نسبتهم -       
, %5.83وبلؽت نسبة الذٌن قاموا بتؤلٌؾ كتب فردٌة مشتركة , %8.07المشتركة فبلؽت نسبتهم 

من إجمالً أفراد العٌنة لم ٌقوموا بتؤلٌؾ كتب % 63.33فً حٌن أن الؽالبٌة العظمى ونسبتهم 

 .عربٌة ال فردٌة وال مشتركة
% 2.08ونسبة , %6.67فقد بلؽت نسبة الذٌن قاموا بتؤلٌؾ كتب فردٌة , أما الكتب األجنبٌة-       

ونسبة الذٌن لم , قاموا بتؤلٌؾ كتب فردٌة مشتركة% 2.5ونسبة , قاموا بتؤلٌؾ كتب مشتركة

من إجمالً أفراد العٌنة وهً % 88.75ٌقوموا بتؤلٌؾ أي كتب أجنبٌة سواء فردٌة أو مشتركة 
 .تمثل نسبة كبٌرة جداًا 

 :متغٌر النوع

, وكذلك األبحاث, والمترجمة, والكتب األجنبٌة, أن ؼالبٌة األنشطة البحثٌة للكتب العربٌة-       
 .والمشروعات تؤتً من الذكور أكثر من اإلناث



 

201 
 

 و2013َٕٕٚٛ - انؼذد األٔل ُٚاٚر رايؼح انُاصريزهح 

 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة
 

 محمد عبد هللا حمٌد/ د 

 

 :متغٌر العمر
إذ , هم أكبر فبة ؼٌر منتجة للكتب العربٌة ( سنة50أكثر من )أن الذٌن ٌقعون فً الفبة العمرٌة -       

, (%63.64)بنسبة  ( سنة35أقل من)وٌلٌهم أصحاب الفبة العمرٌة , (%79.49)بلؽت نسبتهم 

 .(%59.52)بنسبة  ( سنة50-35 مابٌن)ثم أصحاب الفبة العمرٌة 
وبالنسبة للكتب األجنبٌة فإن الذٌن لم ٌقوموا بكتابة أي كتب أجنبٌة هم األفراد الذٌن ٌقعون فً -       

وٌلٌهم أصحاب الفبة العمرٌة , (%94.64)إذ بلؽت نسبتهم , ( سنة50-35 مابٌن)الفبة العمرٌة 

بنسبة  ( سنة50أكثر من )ثم أصحاب الفبة العمرٌة , (%90.90)بنسبة  ( سنة35أقل من)
(66.67%). 

إذ , ( سنة35أقل من)إن الذٌن لم ٌترجموا أي كتب هم األفراد الذٌن ٌقعون فً الفبة العمرٌة -       

بنسبة  ( سنة50أكثر من )وٌلٌهم أصحاب الفبة العمرٌة , (%93.94)بلؽت نسبتهم 
 .(%87.5)بنسبة  ( سنة50-35 مابٌن)ثم أصحاب الفبة العمرٌة , (87.18%)

 أن الذٌن لم ٌقوموا بنشر أي أبحاث علمٌة على مدار الخمس السنوات الماضٌة هم األفراد -       

وٌلٌهم أصحاب , (%28.21)إذ بلؽت نسبتهم , ( سنة50أكثر من )الذٌن ٌقعون فً الفبة العمرٌة 
 ( سنة35أقل من )ثم أصحاب الفبة العمرٌة , (%25)بنسبة  ( سنة50-35 ما بٌن)الفبة العمرٌة 

 .(%12.12)بنسبة 

 
 :متغٌر الجامعة

أن أكبر نسبة من أفراد العٌنة الذٌن لم ٌنشروا أي كتب عربٌة خالل الخمس السنوات الماضٌة -       

إذ , وتلٌها جامعة ذمار (%73.44)إذ بلؽت نسبتهم , هم أعضاء هٌبة التدرٌس فً جامعة عدن
 .(%57.89)ثم جامعة إب, (%59.57)ثم جامعة صنعاء  (%61.35)بلؽت نسبتهم 

إن أكبر نسبة من أفراد العٌنة الذٌن لم ٌنشروا أي كتب أجنبٌة خالل الخمس السنوات الماضٌة -       

إذ بلؽت , وتلٌها جامعة ذمار (%100)إذ بلؽت نسبتهم , هم أعضاء هٌبة التدرٌس فً جامعة إب
 .(%82.97)ثم جامعة صنعاء , (%84.37)ثم جامعة عدن  (%97.72)نسبتهم 

 أن أكبر نسبة من أفراد العٌنة الذٌن لم ٌنشروا أي أبحاث خالل الخمس السنوات الماضٌة هم -       

إذ , وتلٌها جامعة صنعاء (%29.69)إذ بلؽت نسبتهم , أعضاء هٌبة التدرٌس فً جامعة عدن
 .(%13.16)ثم جامعة إب, (%15.91)ثم جامعة ذمار  (%27.66)بلؽت نسبتهم 
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 :متغٌر نوع الكلٌة
إذ , أن أكبر نسبة من أفراد العٌنة الذٌن لم ٌنشروا أي كتب عربٌة هم من الكلٌات اإلنسانٌة-       

وكذلك بالنسبة للكتب , (%57.14)بنسبة , وتلٌها الكلٌات العملٌة (%67.61)بلؽت نسبتهم 

األجنبٌة فإن أكبر نسبة من أفراد العٌنة الذٌن لم ٌقوموا بتؤلٌؾ أي كتب أجنبٌة خالل الخمس 
 (%89.79)إذ بلؽت نسبتهم , السنوات الماضٌة هم أعضاء هٌبة التدرٌس من الكلٌات العملٌة

 .(%88.03)إذ بلؽت نسبتهم , وتلٌها الكلٌات اإلنسانٌة

 :متغٌر الدرجة العلمٌة
أن أكبر نسبة من أفراد العٌنة ؼٌر المنتجة للكتب العربٌة هم األساتذة فقد بلؽت نسبتهم -       
 .(%51.72)فاألساتذة المشاركٌن , (%65.68)ثم األساتذة المساعدون , (75%)

هم ,أن أكبر نسبة من أفراد العٌنة الذٌن ال ٌقوموا بؤي أبحاث خالل الخمس السنوات الماضٌة-       
وٌلٌهم األساتذة المساعدٌن , (%25)أعضاء هٌبة التدرٌس الحاصلٌن على األستاذٌة 

 .(%22.41)فقد بلؽت نسبتهم , ثم األساتذة المشاركون, (24.03%)

 :متغٌر الخبرة
هم ,  إن أكبر نسبة من أفراد العٌنة الذٌن لم ٌنشروا أي أبحاث خالل الخمس السنوات الماضٌة-       

, (%28.85)إذ بلؽت نسبتهم , ( سنوات10أكثر من )أعضاء هٌبة التدرٌس الذٌن خبرتهم 

 5أقل من )ثم أصحاب الخبرة , (%22.68)بنسبة  ( سنوات10-5من )وٌلٌهم أصحاب الخبرة 
 .(%21.98)بنسبة  (سنوات

 

 :متغٌر مكان الحصول على درجة الدكتوراة
هم األفراد الذٌن حصلوا على درجة , أن أكبر نسبة من أفراد العٌنة الذٌن لم ٌنشروا كتب عربٌة-  

وٌلٌهم األفراد الذٌن حصلوا على درجة , (%66.67)إذ بلؽت نسبتهم , الدكتوراة من الدول األجنبٌة
وٌلٌهم األفراد الذٌن حصلوا على درجة الدكتوراة من , (%62.50)بنــسبة , الدكتوراة من الدول العربٌة

هم األفراد , وجاءت أكبر نسبة من أفراد العٌنة الذٌن لم ٌنشروا أي كتب أجنبٌة. ,(%50)بنسبة , الٌمن

وٌلٌهم األفراد الذٌن حصلوا , (%100)إذ بلؽت نسبتهم , الذٌن حصلوا على درجة الدكتوراة من الٌمن
وٌلٌهم األفراد الذٌن حصلوا على درجة , (%91.25)بنسبة , على درجة الدكتوراة من الدول العربٌة

 .(%81.94)بنسبة , الدكتوراة من الدول األجنبٌة
هم األفراد الذٌن , بالنسبة لألبحاث فقد جاءت أكبر نسبة من أفراد العٌنة الذٌن لم ٌنشروا أي أبحاث-  

وٌلٌهم األفراد الذٌن حصلوا على , (%30.56)بنسبة , حصلوا على درجة الدكتوراة من من الدول األجنبٌة
ثم األفراد الذٌن حصلوا على درجة الدكتوراة من الدول , (%25)بنسبة , درجة الدكتوراة من الٌمن

 .(%20.63)إذ بلؽت نسبتهم , العربٌة
 :متغٌر الوظٌفة الحالٌة

الذٌن ال , هم الهٌبة التدرٌسٌة, أن أكبر نسبة من أفراد العٌنة الذٌن لم ٌنشروا أي كتب عربٌة-       

وٌلٌهم القٌادات الجامعٌة أصحاب , (%63.58)إذ بلؽت نسبتهم ,ٌشؽلون مناصب إدارٌة
وجاءت أكبر نسبة من أفراد العٌنة الذٌن لم ٌقوموا . (%62.69)بنسبة , المناصب اإلدارٌة
, وٌلٌهم القٌادات الجامعٌة, (%89.59)إذ بلؽت نسبتهم , هم الهٌبة التدرٌسٌة, بتؤلٌؾ كتب أجنبٌة

 .(%86.56)بنسبة 
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, وفٌما ٌخص األبحاث فقد جاءت أكبر نسبة من أفراد العٌنة الذٌن لم ٌنشروا أي أبحاث-       

إذ بلؽت , وٌلٌهم القٌادات الجامعٌة, (%24.28)بنسبة , هم  الهٌبة التدرٌسٌة
 .(%22.39)نسبتهم  

 للبٌئة الداخلٌة والخارجٌة لألداء البحثً فً Swotنتائج الدراسة المٌدانٌة الخاصة بتحلٌل : ثالثاً  

 :الجامعات الٌمنٌة
فإنه ٌمكن تلخٌص جوانب القوة والضعؾ لألداء البحثً فً البٌبة الداخلٌة , استقراء لنتابج الدراسة المٌدانٌة

وكذلك الفرص التً ٌمكن للجامعة أن تؽتنمها لتطوٌر األداء البحثً والتهدٌدات التً تواجهها , للجامعة

 :فً بٌبتها الخارجٌة على النحو التالً
 Strengths: جوانب القوة -أ

 :   تمثلت أهم جوانب القوة لتً أسفرت عنها الدراسة المٌدانٌة فٌما ٌلً
 .جود وزارة للتعلٌم العالً والبحث العلمً أنشبت للقٌام بالمهام التعلٌمٌة والبحثٌةو- 1
 .جود رسالة وأهداؾ للتعلٌم العالً توضح وظٌفتها وأهدافها ومناسبة للواقع الحالً لتعلٌم العالًو- 2

 .محاولة إنشاء هٌبة للبحث العلمً تضم الجامعات والمإسسات البحثٌة األخرى-  3
 .ركٌز وزارة التعلٌم العالً بؤهمٌة القٌم البحثٌة كقٌمة التعاون والمشاركةت- 4

 .جود تعاون بٌن الجامعات والمإسسات البحثٌة األخرى سواء داخل أو حارج الٌمنو- 5

 Weaknesses:  نقاط الضعف-ب

 :   فٌما ٌلً أهم جوانب الضعؾ التً أسفرت عنها الدراسة المٌدانٌة
 .عوبة تحقٌق رسالة التعلٌم العالً والبحث العلمًص-1

 .عدم وجود صندوق خاص لتموٌل البحث العلمً ٌتبع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً- 2
 .عدم تشجٌع النشر العلمً على المستوى الوطنً- 3

 .ندرة وجود خطة استراتٌجٌة واضحة للكلٌة أ والجامعة- 4
 .الجامعة/ ندرة وجود البحة تنظم األداء البحثً داخل الكلٌة- 5
 .القٌام بالنشاط البحثً بصورة فردٌة- 6

 . عدم وجود شبكة معلوماتٌة متكاملة للبحث العلمً على مستوى الجامعات-7
 .ؾ التعاون والتنسٌق بٌن األقسام والكلٌات والجامعات فً مجال البحث العلمًضع- 8

 .ؾ تبادل الزٌارات العلمٌة بٌن الباحثٌن بالجامعات الٌمنٌة والجامعات من خارج الٌمن ضع- 9
 .ور فً تهٌبة المناخ العلمً المناسب لتنمٌة األداء البحثً ألعضاء هٌبة التدرٌس فً الجامعةقص- 10

 .اب نظام ٌشجع المإسسات الحكومٌة على إجراء البحوث  داخل المراكز البحثٌة بالجامعاتؼً- 11
التً تشجع الباحثٌن على القٌام بالبحوث العلمٌة المشتركة مع  (المعنوٌة/المادٌة )ور نظام الحوافزقص- 12

 .الزمالء
 .ٌاب معٌار اإللتزام األكادٌمً كؤحد معاٌٌر تقٌٌم األداء البحثًغ- 13

 .لة خضوع المعٌنٌٌن للمساءلة القانونٌة من قبل جامعاتهمق- 14
 .موض تحدٌد المسإولٌة النهابٌة فً الجامعاتغ- 15

 .وع تعٌٌن قٌادات الجامعات للقرار السٌاسًخض- 16
 .فتقار إلى وجود ضوابط لشؽل الترقٌات األكادٌمٌةاال- 17

 .سلطة المركزٌة فً الجامعات تعوق تطوٌر األداء البحثًال- 18
 .ؾ االلتزام باألنظمة الجامعٌةضع- 19
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 .قٌد االجراءات فً اتخاذ القرارات الالزمة للقٌام باألبحاث العلمٌة فً الجامعاتتع- 20

 .ة أعضاء هٌبة التدرٌس فً بعض التخصصات العلمٌةقل- 21
 .ؾ الروح المعنوٌة عند أعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة نتٌجة انخفاض األجور والمرتباتضع- 22

قاعات – مواد – مساعدي الباحثٌن - المعامل-التجهٌزات )ضعؾ اإلمكانات المتوفرة للبحوث العلمٌة  -23

 .(بٌانات
 . قلة المعلومات المالٌة المتبادلة بٌن مراكز البحوث العلمٌة بالجامعات وقطاعات المجتمع-24

 .فٌما ٌخص تموٌل البحث العلمً (اإلدارٌة والمالٌة)ؾ اللوابح واألنظمة ضع- 25
 .ؾ مٌزانٌات الجامعات المخصصة للبحوث العلمٌةضع- 26

 .تقار الجامعات الحكومٌة إلى االستقالل المالًاؾ- 27
 .ؾ الدعم المالً الرسمً المخصص للبحث العلمً على مستوى الدولةضع- 28

 .عتماد الجامعات على الحكومة كممول ربٌس للبحث العلمًإ- 29
 .ة المخصصات المالٌة إلجازات التفرغ العلمً لعضو هٌبة التدرٌس فً الجامعةقل- 30

 .ؾ مساهمة القطاع الخاص فً تموٌل البحث العلمً بالجامعاتضع- 31
 .ة أجهزة البحث العلمً خصوصاًا فً الكلٌات العلمٌةقل- 32

 .ؾ البنٌة التحتٌة لتقنٌة المعلومات واالتصاالت فً الجامعةضع- 33
 .ة توفر المراجع األجنبٌة الحدٌثةقل- 34

 .اب دور مراكز األبحاث فً االرتقاء بمستوى أداء وإنتاجٌة مٌدان العمل واإلنتاج البحثًؼً- 35
 .اب بعض المجاالت العلمٌة فً مراكز األبحاثؼً- 36

 Opportunities: الفرص-د
   تمثلت أهم الفرص التً أسفرت عنها الدراسة المٌدانٌة والتً ٌمكن أن تؽتنمها الجامعة لتطوٌر أدابها 

 :البحثً فٌما ٌلً
 .أجنبٌة/ تعانة الجامعات الٌمنٌة بقٌادات بحثٌة من جامعات عربٌةاس- 1
 .ظٌؾ التقنٌات المعلوماتٌة الحدٌثة فً تطوٌر األداء البحثًتو- 2

 .تمام المجتمع بتطوٌر البحث العلمًاه- 3
 .تمام القٌادة السٌاسٌة بدعم ومساندة عملٌة تطوٌر البحث العلمًاه- 4

 .وٌق البرامج التً تقدمها الجامعات إقلٌمٌاًا ودولٌاًا الستقطاب عدد كبٌر من الطالبتس- 5
 Threats:هدٌدات المحتملةالت- د

 :والتً قد تحد من تطوٌر األداء البحثً فٌما ٌلً, تمثلت أهم التهدٌدات التً أسفرت عنها الدراسة المٌدانٌة
 .ة الموارد المالٌة والمادٌةقل- 1

 .ة األجهزة اإللكترونٌة الحدٌثةقل- 2
 .ة الوعً بؤهمٌة مساهمة المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً تموٌل البحث  العلمًقل- 3
 .ؾ قدرة المجلس األعلى للجامعات على اإلشراؾ والتنسٌق مع الجهات المختصة بالبحث العلمًضع- 4

 .ؾ دور وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تجاه الجامعاتضع- 5
 .ؾ االلتزام باألعراؾ والتقالٌد المجتمعٌةضع- 6

 . مقاومة الجهود التً تسعى للتؽٌٌر واإلصالح والتطوٌر فً مإسسات التعلٌم العالً-7

, ٌتضح أن هناك جوانب قوة وجوانب ضعؾ تتسم بها البٌبة الداخلٌة للجامعات الٌمنٌة, ومن خالل ما سبق 

وبذلك ٌصبح من الضروري عمل مخطط , باإلضافة إلى وجود فرص وتهدٌدات فً البٌبة الخارجٌة
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 فً هذا  مجموعة من الخبراء بالجامعاتلتطوٌر األداء البحثً بالجامعات الٌمنٌة من خالل استكشاؾ آراء

بما ٌساعد على الوقوؾ على فجوات األداء المتعلقة بمدى قدرة الجامعة على توظٌؾ األداء , المجال
, ومن ثم بناء التصور المقترح والذي ٌمكن من خالله تحقٌق وضع استراتٌجً وتنافسً أفضل, البحثً

وذلك فً إطار رإٌة ورسالة الجامعة وأهدافها االستراتٌجٌة التً ٌرتكز علٌها وجودها التنظٌمً داخل 

. وٌمكن معالجة ذلك من خالل التصور المقترح. المجتمع

 
 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة

 :تمهٌد
ودراسة ,    فً ضوء ما تم عرضه فً اإلطار النظري من أدبٌات عن األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة

وآراء السادة الخبراء محكمً مخطط تطوٌر األداء , نظرٌة ومٌدانٌة لواقع األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة

وفً . ٌمكن الوصول إلى التصور المقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة, البحثً للجامعات الٌمنٌة
 :ضوء ذلك ٌمكن تحدٌد محاور هذا الفصل فٌما ٌلً

        منطلقات التصور المقترح. 

        عناصر التصور المقترح . 
        متطلبات تنفٌذ التصور المقترح. 
        معوقات متوقعة  لتنفٌذ التصور المقترح . 

        مقترحات التؽلب على المعوقات المتوقعة. 
        بحوث ودراسات مقترحة . 

 :   وفٌما ٌلً عرض لهذه المحاور تفصٌالًا 

 :منطلقات التصور المقترح: أوالً 
ٌتعلق النوع األول بتلك المنطلقات المستمدة ,    تم تصنٌؾ منطلقات التصور المقترح إلى نوعٌٌن أساسٌٌن

أما النوع الثانً فٌتمثل فً المنطلقات المستمدة من  (المنطلقات النظرٌة )من اإلطار النظري للبحث وهً 

 :وفٌما ٌلً عرض لكل نوع منها تفصٌالًا , (المنطلقات المحلٌة )الدراسة النظرٌة لواقع الٌمن وهً 
 :المنطلقات النظرٌة- 1

 :   تتحدد أهم المنطلقات النظرٌة التً تحكم بناء التصور المقترح فٌما ٌلً
أن نجاح الجامعة فً أداء رسالتها وتحقٌق أهدافها ٌرتبط بدرجة كبٌرة بوجود إدارة فعالة قادرة   - أ

 .على مواجهة التطور التكنولوجً السرٌع
 مراعات االتجاهات الحدٌثة فً الفكر االداري فٌما ٌتعلق بعناصر الرإٌة والرسالة التً ٌجب أن - ب

والمإثرة على األداء البحثً الفردي , تتوفق مع التؽٌرات المعرفٌة والتكنولوجٌة المتسارع

 .والمإسسً معاًا 
 . أن الجامعة تصبح أفضل من خالل تطبٌق البحة إدارة البحث العلمً -ج
 : أن إدارة البحث العلمً تسهم فً تطوٌر الجامعة  من خالل ما ٌلً-د

 .أنها تعمل على إدخال تحسٌن وتطوٌر أداء الجامعة سواء التعلٌمً أو البحثً (1)
 .أنها نعزز القوة التنافسٌة للجامعة من خالل التحدٌث المستمر (2)
وتإثر على الموظفٌن , أنها تتضمن قضاٌا الجامعة من نظم ومكافآت وعالقات بٌن الموظفٌن (3)

 .وعلى الجامعة بجمٌع مستوٌاتها وٌساعد على تطوٌر أدابها المإسسً
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وتحقٌق , أنها تساعد الموظفٌن على اهتمام برإٌة وأهداؾ الجامعة المعتمدة على مإشر القٌادة (4)

 .أهداؾ الجامعة
 .والشخصٌة الفردٌة, أنها تسهم فً تطوٌر البناء االجتماعً (5)
 .أنها تعمل على توجٌه إعادة وتصمٌم ثقافة المنظمة (7)

 .أنها تساعد على المشاركة فً اتخاذ القرار (8)
 .أنها تحقق فرصاًا للتعاون والعمل الجماعً (9)
 .أنها تعمل على توفٌر الشفافٌة وإزالة الؽموض (10)

 .أنها تساعد على تنمٌة االبداع واالبتكار عند أفراد المجتمع الجامعً (11)
أنها تتٌح الفرص أمام أعضاء هٌبة التدرٌس للتعبٌر عن أفكارهم وتشجٌعهم على طرح األسبلة  (12)

 .والنقد البناء

 .أنها تعمل على قدرة أعضاء هٌبة التدرٌس على التخٌل والحدس وتنمٌة ثقتهم بنفسهم (13)
 .أنها تساعد فً توجٌه الجهود الٌومٌة نحو تحقٌق الرإٌة االستراتٌجٌة للجامعة (18)
وبالتالً مساعدة المدٌرٌن على تحقٌق التؽٌٌر , أنها وسٌلة للتؽٌٌر باتجاه الرإٌة االستراتٌجٌة (19)

 .االستراتٌجً فً المنظمة من أجل تكٌٌفها مع البٌبة الخارجٌة واحتوابها للصراعات الداخلٌة
 : المنطلقات المحلٌة-2

,    فً ضوء دراسة واقع األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة نظرٌاًا ومٌدانٌاًا ومن خالل تشخٌص هذا الواقع

تتحدد أهم المنطلقات التً تحكم بناء التصور المقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة فً النقاط 
 :التالٌة
, الكلٌة والجامعة/ االهتمام بوضع خطة استراتٌجٌة لتطوٌر األداء البحثً على مستوى القسم  - أ

 .باعتباره ركٌزة أساسٌة فً التطوٌر والنهوض بالمجتمع الٌمنً
 . وزارة التعلٌم العالً بوضع رإٌة ورسالة للتعلٌم العالً والبحث العلمًاهتمام- ب

 االتجاه نحو األخذ بنظام اإلعالن لشؽل وظابؾ أعضاء هٌبة التدرٌس وفق معاٌٌر الوظٌفة -ج

 .بما ٌكفل االختٌار للنوعٌة المتمٌزة علمٌاًا وتكنولوجٌاًا , الجامعٌة
ونظم , والهٌاكل التنظٌمٌة بصورة مستمرة,  االهتمام بالتطوٌر الذاتً لعضو هٌبة التدرٌس-د

 .وإجراءات العمل الجامعً بما ٌحقق الجودة فً األداء البحثً للجامعة
واالهتمام بتفوٌض الصالحٌات اإلدارٌة والفنٌة للمستوٌات اإلدارٌة ,  التوجه نحو الالمركزٌة-هـ

 .المختلفة بالجامعات
 .االهتمام ببناء قاعدة معلوماتٌة وطنٌة على مستوى الجامعات الٌمنٌة- و
 . اهتمام وزارة التعلٌم العالً بتنفٌذ شبكة معلوماتٌة وربطها بشبكات عالمٌة-ز

بما ٌضمن تحفٌز التمٌز ,  اتجاه وزارة التعلٌم العالً إلى دعم وتطوٌر ونظم آلٌات البحث العلمً-ح

 .فً األداء البحثً لعضو هٌبة التدرٌس
بهدؾ توفٌر العناصر البشرٌة المإهلة للتدرٌس ,  االستفادة من قنوات االبتعاث العلمً والثقافً-ط

 .وإلدارة الجامعة
بهدؾ ربط الجامعات الٌمنٌة بالجامعات ,  االتجاه نحو إدخال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت-س

 .الرابدة فً مجال البحث العلمً
بما ٌدعم الحصول على المعرفة , وتعمٌمها داخل الجامعات,  إدخال نظام المكتبة اإللكترونٌة-ك

 .لعضو هٌبة التدرٌس وٌسهم فً تطوٌره
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 . تفعٌل دور المراكز البحثٌة الجامعٌة فً خدمة المجتمع وتطوٌر األداء الجامعً-ل

 االتجاه نحو تطوٌر صور التعاون فً الجامعات والمإسسات االنتاجٌة كؤساس فً تحقٌق التمٌز -م

 .واالبداع لتطوٌر األداء البحثً لعضو هٌبة التدرٌس والجامعة ككل
 . االهتمام بالتقوٌم الشامل لعضو هٌبة التدرٌس كؤساس لتحقٌق الجودة فً أدابه البحثً والتدرٌسً-ن

 :عناصر التصور المقترح: ثانٌاً 
ونتابج الدراسة , وفً ضوء اإلطار النظري للبحث,    من خالل االستفادة من نتابج الدراسات السابقة

وبناءًا على , وتشخٌص األوضاع الراهنة له, النظرٌة والمٌدانٌة لواقع األداء البحثً بالجامعات الٌمنٌة
وأٌضاًا استناداًا إلى آراء السادة الخبراء بشؤن هذا , الذي تم التوصل إلٌه, مخطط تطوٌر األداء البحثً

ٌنطلق التصور المقترح من اعتبار أن األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة منظومة متكاملة تتضمن , المخطط

وفقاًا للشكل , وتتحدد عناصر التصور المقترح لتطوٌر األداء البحثً, عناصر الخطة االستراتٌجٌة للجامعة
: التالً

 
 ([45])(1)شكل رقم 

 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً بالجامعات الٌمنٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ٌتضح ما ٌلً (5)باستقراء الشكل رقم 
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ٌهدؾ من خالله تحسٌن وتطوٌر الجامعة والمجتمع ,    أن تطوٌر األداء البحثً للجامعات ٌعد أمراًا مطلوباًا 

وأن تطبٌق فكر جدٌد فً الجامعة ٌمكنها من مواكبة التطورات المجتمعٌة الحالٌة فً عالم , بؤكمله
وأن ٌتبع سلسلة من , على أن ٌتم هذا التطوٌر فً كافة عناصر التخطٌط االستراتٌجً للجامعة, التكنولوجٌا

 .الخطوات لضمان تحقٌق أهدافه

    وٌتضح من الشكل ذاته أن تطوٌر شًء واحد بالخطة االستراتٌجٌة للجامعة ٌتوقع أن ٌنتج
وذلك من أجل تحقٌق مزٌد من التطلع والنجاح والتفوق , عنه تطوٌر شامل لجمٌع عناصر الخطة

 كما ٌتضح أن تفعٌل عناصر الخطة االستراتٌجٌة للجامعة ٌسهم فً تحقٌق, للجامعات

 .متطلبات تفعٌل األداء البحثً بالجامعات الٌمنٌة
        وفٌما ٌلً عرض لعناصر التصور المقترح التً تم التوصل إلٌها من خالل االستفادة من اإلطار 

وكذلك آراء السادة الخبراء التً تم االتفاق علٌها من خالل , النظري والدراسة النظرٌة والمٌدانٌة

وذلك بهدؾ تحقٌق تطوٌر األداء البحثً الفعال , تحكٌم مخطط لتطوٌر األداء البحثً بالجامعات
 :والتً تتبلور فً النقاط التالٌة, وفقاًا للمحاور المحددة سلفاًا , بالجامعات الٌمنٌة

 :تتمثل رؤٌة الجامعة للبحث العلمً فٌما ٌلً: الرؤٌة- 1

,    تسعى الجامعة بؤن تكون رابدة وممٌزة فً إنتاجها البحثً العلمً والتكنولوجً محلٌاًا وإقلٌمٌاًا وعالمٌاًا 
وذلك من أجل تحقٌق التمٌز البحثً وزٌادة التفاعل مع المإسسات والمراكز البحثٌة بداخل وخارج المجتمع 

 .الٌمنً

 : الرسالة-2
 :   تتمثل رسالة الجامعة فً

   القٌام بؤبحاث علمٌة وتكنولوجٌة ذات جودة عالٌة فً كافة المجاالت العلمٌة والتكنولوجٌة الحدٌثة 
ونشر ثقافة وأخالقٌات البحث العلمً وتدعٌم التعاون بٌن الجامعات الٌمنٌة والجامعات , والمعاصرة

مع محاولة اٌجاد نوع من التحدٌث من خالل , األخرى ومراكز البحث العلمً محلٌاًا واقلٌمٌاًا وعالمٌاًا 

من , أو المادٌة والمالٌة, التخطٌط لالستخدام األمثل للموارد المتاحة لها سواء البشرٌة أو التكنولوجٌة
 .أجل إثراء األبحاث النظرٌة والتطبٌقٌة وفقاًا للمعاٌٌر األخالقٌة للبحث العلمً

 :القٌم- 3

والتً ٌجب أن تكون متضمنة , البد من التركٌز على القٌم البحثٌة,     ولتحقٌق رإٌة الجامعة ورسالتها
 :عند وضع الخطة االستراتٌجٌة للبحث العلمً وهذه القٌم هً كما ٌلً

 .حرٌة التعبٌر- 7.                     األمانة العلمٌة- 1

 . التعاون-8.                         المسإولٌة-2 
 .االعتراؾ- 9.                           الجدٌة-3 

 . االبداع-10.                           التمٌز-4 
  الدقة -11.                         النزاهة-5 

 .  االبتكار-12 الموضوعٌة                    -6 

 

 :األهداف والغاٌات االستراتٌجٌة- 4
      وتتمثل الؽاٌة االستراتٌجٌة للجامعة فً تحسٌن النشاط البحثً العلمً للجامعات الٌمنٌة بشكل أفضل 

فً تطوٌر المراكز البحثٌة للجامعة بما ٌسهم فً زٌادة االنتاجٌة البحثٌة وتحسٌن التنمٌة االقتصادٌة 

 .واالجتماعٌة للمجتمع الٌمنً



 

209 
 

 و2013َٕٕٚٛ - انؼذد األٔل ُٚاٚر رايؼح انُاصريزهح 

 تصور مقترح لتطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة
 

 محمد عبد هللا حمٌد/ د 

   وفً سبٌل تحقٌق الؽاٌة المنشودة ٌجب وضع مجموعة من األهداؾ االستراتٌجٌة التً ٌجب أن تسعى 
 ([46]):لها الجامعة وفً مقدمتها المراكز البحثٌة التابعة لها لتحقٌقها وهً

العمل على وجود هٌبة للبحث العلمً على المستوى الوطنً لتنسٌق الجهود البحثٌة فً الجامعات -   
 .الٌمنٌة والمإسسات البحثٌة األخرى

والبحوث الجماعٌة التً , (بحوث بٌنٌة)تشجٌع البحوث العلمٌة االستراتٌجٌة متداخلة التخصصات -   
 .تتناول قضاٌا هامة فً المجتمع الٌمنً

تطوٌر نظام المعلومات وأجهزة البحث العلمً بالجامعات والكلٌات وزٌادة فاعلٌته وبرامجه حسب -   

 .المعاٌٌر الدولٌة وبما ٌخدم المجتمع المحلً
 .إنشاء صندوق خاص لتموٌل البحث العلمً-       
تبنً سٌاسة حدٌثة لتسوٌق األنشطة البحثٌة لتوفٌر مصادر للدعم والتموٌل الذاتً للبحث العلمً -       

 .بالجامعات المٌنٌة
تعزٌز برامج الدراسات العلٌا وتطوٌرها وفق المعاٌٌر والمقاٌٌس المتبعة فً الجامعات الرابدة فً -   

 .هذا المجال وبما ٌلبً حاجات المجتمع

. التركٌز على نشر مبادئ وأخالقٌات البحث العلمً-       
 SWOTتحلٌل البٌئة الداخلٌة والخارجٌة للجامعة باستخدام أسلوب تحلٌل 

 Strengths:  عوامل القوة-أ

        أعضاء هٌبة تدرٌس مإهلٌن. 

        بنٌة تحتٌة متكاملة. 

        حرم جامعً واسع ٌسمح بؤن تكون الجامعة منتجة. 
 Weaknesses عوامل الضعف -ب

        ضعؾ فً النشاطات التروٌجٌة والتسوٌقٌة. 

        ضعؾ فً التنسٌق والتعاون مع القطاعٌن العام والخاص. 

         معظم البرامج والمجاالت الدراسٌة تشابه تلك الموجودة فً الجامعات األخرى داخل وخارج
 .الٌمن

        ضعؾ االتصال مع مراكز البحوث والمإسسات األكادٌمٌة العالمٌة. 

        انعزال الجامعات الٌمنٌة عن الجامعات العربٌة واألجنبٌة. 

        ؼٌاب نظام الحوافز المالٌة والمادٌة. 

        الروتٌن والمركزٌة فً الجامعات الٌمنٌة .

 
 Opportunities الفرص -د

        تزاٌد النمو السكانً فً الٌمن. 

        ًاقبال كبٌر على التعلٌم العال. 

        وجود برامج للتنمٌة المهنٌة. 

        ًدعم وتطوٌر الخطة االستراتٌجٌة التعلٌم العالً والبحث العلم. 

 Threats التهدٌدات -د

        تزاٌد فً عدد الجامعات الخاصة داخل الٌمن. 
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        تناقص الدعم المالً الحكومً للجامعات الٌمنٌة. 

        مؽادرة أعداد كبٌرة من الكوادر البحثٌة للعمل فً الخارج. 

        ًتدهور التعلٌم الجامع. 

        عدم االلتزام بلوابح وقوانٌن التعٌٌن الجامعً ألعضاء هٌبة التدرٌس. 

        انشؽال أعضاء هٌبة التدرٌس بؤعمال خاصة باإلضافة إلى التدرٌس فً الجامعات الخاصة. 

        ًاألنظمة الروتٌنٌة المعرقلة للبحث العلم. 

   وبعد تحدٌد عناصر تطوٌر األداء البحثً وتحلٌل بٌبته الداخلٌة والخارجٌة ٌؤتً التخطٌط االستراتٌجً 

ثم ٌؤتً دور أنشطة التنفٌذ التً , لٌضع مالمح التصور والمشتمل على عناصر الخطة االستراتٌجٌة للجامعة
بدورها تساعد على تحدٌد وتنفٌذ التطوٌر فً كافة عناصر الخطة االستراتٌجٌة خاصة أنشطة األهداؾ 

- متخصصون فً مجال البحث العلمً- فرق عمل- موارد مالٌة- نظام اتصال ومتابعة: االستراتٌجٌة ومنها

ومن خالل هذه , الخ...ندوات توعٌة– نشرات - معامل وأجهزة خاصة للبحث العلمً- نظام متابعة وتقٌٌم
األنشطة ٌتوقع مإشرات األداء الذي ٌبٌن مدى نجاح الخطة االستراتٌجٌة التً وضعت لتطوٌر األداء 

فالبد أن ٌكون لكل هدؾ مإشر أداء كما هو مبٌن فً الفصل السادس لمخطط تطوٌر األداء , البحثً

 .البحثً
, أما بالنسبة للجهة المسإولة عن التنفٌذ ممثلة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً والجامعات الحكومٌة

وٌجب أن تكون هذه الجهة مسإولة؛ مسإولٌة تامة أمام الجمٌع عن , فٌؤتً دورها المهم فً عملٌة التنفٌذ

وٌجب أن ٌكون لدٌها متخصصون فً مجال , أي تقصٌر أو تهاون ٌحدث فً تنفٌذ الخطة االستراتٌجة
وٌحدد فً هذا الجدول التوقٌت الزمنً , التخطٌط االستراتٌجً وأن ٌلتزموا بجدول زمنً  ٌتم تحدٌده مسبقاًا 

لكل خطوة من خطوات تنفٌذ الخطة االستراتٌجٌة بداٌة من أول عنصر إلى آخر عنصر من عناصر 

وبعد ذلك ٌؤتً دور الخطوة األخٌرة وهً التقٌٌم , التخطٌط االستراتٌجً لتطوٌر األداء البحثً بالجامعة
والمتابعة وهً أهم خطوة مع وجود تؽذٌة راجعة لضمان التطوٌر والتحسٌن المستمر فً عناصر الخطة 

وبذلك تستطٌع الجامعات الٌمنٌة كل على حدة وضع خطة , االستراتٌجٌة لتطوٌر األداء البحثً للجامعة

وذلك من أجل اإلسهام فً تطوٌر , استراتٌجٌة مستقلة بذاتها ومشتملة على جمٌع عناصرها المحددة سلفاًا 
 .والجامعة, والكلٌة, والقسم, األداء البحثً لعضو هٌبة التدرٌس

 :ثالثاً متطلبات تنفٌذ التصور المقترح

   فٌما ٌلً بعض المتطلبات لتنفٌذ التصور المقترح الذي ٌمكن من خالله تحقٌق تطوٌر األداء البحثً 
 :وتتمثل هذه المتطلبات فٌما ٌلً, للجامعات

وتشجع عملٌات مشاركتها بفاعلٌة بٌن أعضاء , جود قٌادة واعٌة تعزز ثقافة نشر البحث العلمًو- 1

 .هٌبة التدرٌس والعاملٌن فً كافة المستوٌات التنظٌمٌة
والتوجٌه نحو الهٌاكل التنظٌمٌة المرنة لمواكبة التؽٌٌرات , التخلص من القوالب التنظٌمٌة الجامدة - 2

 .والمستجدات الحدٌثة
 . تزوٌد الجامعات باإلمكانات المادٌة والتكنولوجٌة الحدٌثة الالزمة لتطوٌر األداء البحثً للجامعة-  3
 . االستفادة من خبرات الدول المتقدمة وتجاربها فً مجال البحث العلمً بالجامعات-  4

 .نظم متطورة للمكافآت والحوافز ٌصبح فٌها التمٌز البحثً هو المعٌار العلمً بالجامعات-  5
 .إقامة ندوات ومإتمرات سنوٌة-  6

 . نظم فعالة لتقوٌم ومتابعة األداء البحثً -  7

 :معوقات متوقعة أمام تنفٌذ التصور المقترح: رابعاً 
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 :   وتتمثل أهم المعوقات التً تقؾ دون تحقٌق تطوٌر األداء البحثً للجامعات الٌمنٌة فٌما ٌلً
وخاصة المرتبطة بتطوٌر األداء البحثً , عوبة التخلص من اللوابح والقوانٌن التنظٌمٌة التقلٌدٌةص- 1

 .لعضو هٌبة التدرٌس
عؾ الموارد المالٌة والبشرٌة الالزمة إلجراء البحوث التطبٌقٌة التً ٌشارك فٌها أعضاء هٌبة ض- 2

 .التدرٌس بهدؾ خدمة المجتمع
وبٌنها , دم توافر صور التعاون المحلً واإلقلٌمً والعالمً بٌن الجامعات الٌمنٌة بعضها وبعضع- 3

 .مما ٌعوق عملٌة تبادل الزٌارات بٌن الباحثٌن بعضهم البعض, وبٌن الجامعات العربٌة واألجنبٌة
عؾ قنوات االتصال بٌن الجامعات والقطاعات اإلنتاجٌة ذات العالقة مما ٌعوق معرفة أعضاء ض- 4

 .هٌبة التدرٌس لما تحتاج إلٌه هذه القطاعات من بحوث تطبٌقٌة ألجل تطوٌرها وحل مشاكلها
 .ؼٌاب نظام إلدارة األداء البحثً وتقوٌمه بشكل مستمر -  5
 .عدم وجود سٌاسة واضحة لتطوٌر األداء البحثً بالجامعة   -6

 :مقترحات التغلب على معوقات تنفٌذ التصور المقترح: خامساً 
   ٌمكن التؽلب على المعوقات التً قد تعترض تنفٌذ التصورح المقترح فً الواقع من خالل اتباع السبل 

 :التالٌة
وفٌر القٌادات الجامعٌة والكوادر اإلدارٌة القادرة على االستفادة من التطورات الحدٌثة ت-  1

 .والتوجهات المعاصرة فً إدارة الجامعات
االستعانة بخبراء من الجامعات العربٌة واألجنبٌة وتوظٌؾ خبرتهم ومعرفتهم فً تطوٌر األداء  -   2

 .البحثً بالجامعة
وفٌر مناخ صحً لتنمٌة العالقات الجٌدة بٌن أفراد المجتمع الجامعً من أكادٌمٌٌن وإدارٌٌن من ت-  3

وبما ٌعزز ثقافة نشر البحث , خالل تحدٌث وتطوٌر القوانٌن واللوابح المنظمة للعمل الجامعً
 .العلمً وتبادله بٌن أوساط المجتمع الجامعً

ولتبادل الزٌارات العلمٌة بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس , صد مٌزانٌات مناسبة لألبحاث المشتركةر-  4
 .فً الجامعات الٌمنٌة والجامعات األخرى

قد لقاءات دورٌة بٌن أفراد المجتمع الجامعً وبٌن المستوٌات اإلدارٌة المختلفة للتعرٌؾ بؤهمٌة ع-  5
 .البحث العلمً ولتقٌٌم ما تم إنجازه

عم األقسام العلمٌة بالكلٌات على اختالؾ أنواعها باألجهزة والوسابل التكنولوجٌة الحدٌثة لتسهٌل د-  6
 .عمل األبحاث الفردٌة والجماعٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس

تفعٌل دور المراكز البحثٌة التابعة للجامعة فً تسوٌق وإنتاج األبحاث التطبٌقٌة التً تخدم  -   7
 .المجتمع الٌمنً

التطوٌر المستمر فً نظم التقوٌم والمتابعة لكافة جوانب األداء الخاص بعضو هٌبة التدرٌس - 10

 .والجامعة
 :بحوث ودراسات مقترحة: سادساً 

وما كشفه واقع هذا األداء من ,    من خالل مراحل البحث من إطار نظري عن األداء البحثً للجامعة

توصل الباحث إلى مجموعة من النقاط البحثٌة , جوانب قوة وضعؾ من خالل الدراسة النظرٌة والمٌدانٌة
 :ٌمكن طرحها على النحو التالً, ذات العالقة بموضوع البحث

 .إعادة الهندسة لتطوٌر األداء البحثً الفعال بالجامعات الٌمنٌة -  1

 .تطوٌر القٌادات الجامعٌة لتحقٌق التطوٌر التنظٌمً الفعال بالجامعات الٌمنٌة -  2
 .معوقات ومشكالت البحث العلمً بالجامعات الٌمنٌة -  3

 .(دراسة تقوٌمٌة)اإلنتاجٌة البحثٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعات الٌمنٌة  -  4
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 .القٌم التنظٌمٌة وعالقتها بالممارسات اإلدارٌة لعمداء كلٌات التربٌة بالجامعات الٌمنٌة -  5
 
 

 :المراجع
 :المراجع العربٌة

دراضح تطثٛمٛح ػهٗ رايؼح :أحر انًشكالخ اإلدارٚح ػهٗ انثحج انؼهًٙ فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح", أحًذ يحًذ  شًطاٌ-    

أكادًٚٛح , انًؼٓذ انمٕيٙ نإلدارج انؼهٛا, يمذيح إنٗ لطى انؼهٕو اإلدارٚح. رضانح دكتٕراج غٛر يُشٕرج, انماْرج, "صُؼاء

  .301-297, ص ص, 2003, انطاداخ نهؼهٕو اإلدارٚح

انًُؼمذج , يٍ تحٕث َذٔج تطٕٚر األداء فٙ يؤضطاخ انمطاع انؼاو ,  " تطٕٚر األداء اإلدار٘" , أيم يصطفٗ ػصفٕر-        

, اانًُظًح انؼرتٛح نهتًُٛح اإلدارٚح, انماْرج, رًٕٓرٚح يصر انؼرتٛح 2005 (كإٌَ حاٌ) ُٚاٚر9-2فٙ انفترج يٍ 

. 109ص , 2005

 , 2003/2004انزٓاز انًركس٘ نإلحصاء : صُؼاء , كتاب اإلحصاء انطُٕ٘ أػذاد يختهفح,  انزٓاز انًركس٘ نإلحصاء-        

 .16ص 

. 117ص,(خ.تذ, دار يزذالٔ٘: ػًاٌ ),يفٕٓيّ أدٔاتّ ٔأضانٛثّ: انثحج انؼهًٙ, رٔلاٌ ػثٛذاخ ٔآخرٌٔ-        

 انًركس انٕطُٙ :صُؼاء, " تفؼٛم دٔر انزايؼاخ انًُٛٛح فٙ تحمٛك األْذاف انُٕػٛح" , ضٛالٌ رثراٌ انؼثٛذ٘-        

. 16ص,2003, نهًؼهٕياخ

انًؤتًر , انًُظًح انؼرتٛح نهترتٛح ٔانخمافح ٔانؼهٕو, َحٕ يُظٕر شًٕنٙ نتمٕٚى أداء انزايؼاخ انؼرتٛحا "ػثذ انرحًٍ صائغ-    

 .1ص,1999,  اترٚم21- 17انرٚاض , انطاتغ نهٕزراء ٔانًطؤٔنٍٛ ػٍ انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحج انؼهًٙ فٙ انٕطٍ انؼرتٙ

انًُظًح انؼرتٛح نهتًُٛح : انماْرج),لٛاش األداء انًؤضطٙ نألرٓسج انحكٕيٛح, ػثذ انؼسٚس رًٛم يخًٛر ٔآخرٌٔ-        

. 9ص, (2000,اإلدارٚح

. 75ص,  (1992, يكتثح غرٚة: انماْرج), " إدارج انًٕارد انثشرٚح" , ػهٙ انطهًٙ-        

ص ,(1993, يكتثح ػٍٛ شًص: انماْرج),إدارج األفراد ٔانؼاللاخ اإلَطاَٛح,  ػهٙ يحًذ ػثذ انْٕاب ٔػاٚذج ضٛذ خطاب-        

40 .

انزًٕٓرٚح  , اإلدارج انؼايح نهًزهص األػهٗ نتخطٛط انتؼهٛى, "فهطفح انتؼهٛى انؼانٙ ٔضٛاضتّ فٙ انًٍٛ", ػهٙ ْٕد تاػثاد-    

 .18ص,2005, انًُٛٛح

يُشٕراخ انًُظًح انؼرتٛح نهتًُٛح , انماْرج),يؼزى انًصطهحاخ اإلدارٚح, فرٚك يٍ خثراء انًُظًح انؼرتٛح نهتًُٛح اإلدارٚح-    

. 543ص, (2007,اإلدارٚح

, , -2004إَٔاػّ انًختهفح نهؼاو - يراحهّ: يؤشراخ انتؼهٛى فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح, انًزهص األػهٗ نتخطٛط انتؼهٛى-        

. (69ص, 2005, تمرٚر ػٍ انًزهص األػهٗ نتخطٛط انتؼهٛى:صُؼاء)2005

-2004إَٔاػّ انًختهفح نهؼاو - يراحهّ: يؤشراخ انتؼهٛى فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح, انًزهص األػهٗ نتخطٛط انتؼهٛى-    

 .69,ص, يررغ ضاتك, 2005

, 2005,ٕٚنٕٛ, 8 انزًؼح 1311,انؼذد, ضثتًثر26صحٛفح , حٕار يغ ٔزٚر انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحج انؼهًٙ, يحًذ انزُٛذ-        

يتاس :  ضثتًثر 26يٕلغ  , 2ص
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-3-22تارٚخ انذخٕل  , http://26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=21692: ػهٗ

و 2007
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 .117ص,(خ.تذ, دار يزذالٔ٘: ػًاٌ ),يفٕٓيّ أدٔاتّ ٔأضانٛثّ: انثحج انؼهًٙ,   رٔلاٌ ػثٛذاخ ٔآخرٌٔ(([39]

 .184ص ,(2002,انًكتة انزايؼٙ انحذٚج: اإلضكُذرٚح), انخطٕاخ انًُٓزٛح إلػذاد انثحٕث اإلرتًاػٛح,  يحًذ شفٛك (([40]

. 249ص , يررغ ضاتك, إَٔاػّ انًختهفح- يراحهّ, يؤشراخ انتؼهٛى فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح ,  رئاضح انٕزراء(([41]

. 253ص , يررغ ضاتك,  ػهٙ ياْر خطاب(([42]

يركس تطٕٚر األداء : انًُصٕرج), دنٛم انًصطهحاخ انًطتخذيح فٙ انزٕدج ٔاالػتًاد األكادًٚٙ, انٓالنٙ انشرتُٛٙ انٓالنٙ(([43]

. 41ص , (2009,انزايؼٙ

 .428ص , (1998دار انُشر نهزايؼاخ : انماْرج), يُاْذ انثحج فٙ انؼهٕو انُفطٛح ٔانترتٕٚح, رراء يحًٕد اتٕ ػالو  (([44]

  

 .يٍ تصًٛى انثاحج (5)انشكم رلى   (([45]

 ".يخطط تطٕٚر األداء انثحخٙ" ٚررٗ انُظر تشكم تفصٛهٙ نألْذاف ٔانغاٚاخ فٙ انفصم انطادش  (([46]
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