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 امللخص

. املعرفة تطبيقو رونش تاجإلنهو دراسة التأثري العلمي الذي يعترب حامًسا للجامعات يف تطلعاتها  ورقة العلميةالغرض من هذه ال الغرض:

م املؤلفون منوذًجا مفاهيمًيا لتوضيح ، قّدا. أوًلمن ناحية معرفة أبعاده وطرق تقييمه ومع ذلك، فإن التأثري العلمي هو مفهوم بعيد املنال

أصحاب املصلحة الرئيسيني )أي الباحثني من واجملتمع( وأربعة  يئاتي النظرية والبحث والتعليم واهلاألبعاد املختلفة للتأثري العلمي )أ

 املعلمنياآلخرين والطالب واملمارسني وصانعي السياسات(. ثانًيا، قدم املؤلفون توصيات قابلة للتنفيذ ملسؤولي اجلامعات والباحثني و

لعلمي مرن وقابل للتوسع وقابل للتطوير وقابل للتكيف مع اجلامعات يف مناطق خمتلفة من حول كيفية تعزيز التأثري. منوذج التأثري ا

وقدموا  ،أجرى املؤلفون مراجعة عامة لألدبيات :التصميم / املنهجية / النهج .سرتاتيجيةاإل همأولويات بالرغم من اختالفالعامل 
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توجيه اإلجراءات املستقبلية اليت تهدف إىل تعزيز التأثري العلمي. بغرض منوذًجا متعدد األبعاد ومتعدد أصحاب املصلحة للتأثري العلمي 

كما  واملراوغ للتأثري العلمي. دقيقملفهوم الللتأثري العلمي وا صف املؤلفون الطبيعة متعددة األبعاد ومتعددة أصحاب املصلحةو :النتائج

 توصيات لتعزيز التأثري العلمي يف املستقبل.قدموا خمتلف أصحاب املصلحة املعنيني، وبينوا حدد املؤلفون أبعاًدا متعددة للتأثري، و

 ىوصأقدم املؤلفون توصيات عملية وقابلة للتنفيذ حول كيفية تعزيز التأثري العلمي. بالنسبة ملسؤولي اجلامعات،  :اآلثار العملية

التأكد من أن إدارة األداء وأنظمة املكافآت متوافقة واملؤلفون مبواءمة أهداف التأثري العلمي مع اإلجراءات وقرارات ختصيص املوارد؛ 

تطوير برنامج دكتوراه قوي، وتعزيز املعرفة العملية وكذلك إسرتاتيجًيا يف اختيار قائمة الدوريات؛ أن تكون ومع أهداف التأثري؛ 

 أن يصبحو؛ املعلمنيللباحثني و تطوير خطة تأثري علمي شخصيةب املؤلفون ىوصمن ناحية أخرى أ، املعلمنيوالتطبيقات. للباحثني و

أثري على أبعاد التأثري املتعددة يف وقت واحد، واالستفادة من وسائل التواصل جياد طرق للتوأن يسعى إل؛ متنوع املهارات اباحًث

بالفائدة على الباحثني سيعود تنفيذ هذه التوصيات  ويرى املؤلفون أنالتأثري على أصحاب املصلحة اخلارجيني. دائرة االجتماعي لتوسيع 

 .أو متخذي القرار واالستشاريني( وصناع السياساتاآلخرين والطالب واملمارسني )مثل املديرين 

 للتأثري العلمي ، نتج عن التحليل املفاهيميومن جهة أخرىقدم املؤلفون طريقة مبتكرة لتصور التأثري العلمي.  :األصالة / القيمة

 تعزيز التأثري.من أجل  املعلمنيتوصيات قابلة للتنفيذ ملسؤولي اجلامعات والباحثني و

 .، أصحاب املصلحة اخلارجيون، التطبيق العملي للبحث، أصحاب املصلحة الداخليونالعلمي تأثريال :فتاحيةالكلمات امل

 مراجعة عامة ة العلمية:نوع الورق

 . مقدمة1

 أن نستطيععندها ، نبيلةحققوا هذه التطلعات ال ما إذاف. وتطبيق املعرفة نشرو تاجإنهو اجلامعات  من أجله تأسستالغرض الذي 

 الوقت يف(. ف2020كبري" )قاموس مرييام ويبسرت، على األقل تأثري ن اجلامعات لديها تأثري علمي: "تأثري مهم أو إ :بكل ثقة قولن

اجملتمعات يف وتتطلع إليه إنه شيء تطالب به تطلقه تلك املؤسسات، بل  تأثري ليس جمرد بيان طموح للجامعاتاحلاضر، أن يكون 

التأثري العلمي ليس واضًحا مصطلح  الذي يشري إليه عنىاملأن  من املفارقاتو .(2015؛ رايان، 2019كلي، مجيع أحناء العامل )با

 ،ختلفة من أصحاب املصلحة مبوضوع التأثري العلمياملفئات ال مع على عالقات أمل اجلامعات بأن حتافظت .(2019متاًما )باكلي، 

واحلكومة،  تجاريةالؤسسات املو خارجها نوباحثن والوالطالب واخلرجي ومن تلك الفئات ،عليهم علمي أن يكون هلا تأثري وتطمح

 .التمويل واجملتمع ككل وجهات

)أندرسون ال حتقق دائًما التأثري املقصود  العلمي ولكن بسبب عدم وجود تعريف واضح، فإن املبادرات اليت تهدف إىل زيادة التأثري

بشكل واضح. على سبيل  املعلمنيوباملثل، مل يتم حتديد التأثري العلمي للباحثني و(. 2014؛ بينفيلد وآخرون، 2017 وآخرون،

على  اركزت حصرًيبشكل فردي  األدبيات املتعلقة بتأثري العلماء فإناملثال، على الرغم من أن التأثري يوصف عادة على نطاق واسع، 



 ديف؛ c2020، 2012)أجوينيس وآخرون،  وفًقا للقياسات املستندة إىل االقتباس -كيفية تأثريهم على الباحثني اآلخرين 

 .(2011؛ بارك وآخرون، 2019وآخرون،  أوكوموس؛ 2015وآخرون، 

 زمالؤهإدارة املعرفة، قام مودي ومن الواضح أننا لسنا أول من تناول موضوع التأثري العلمي. على سبيل املثال، باستخدام إطار و

الة لرعاية الباحثني املؤثرين. أيًضا، اعتمد لثقافة داعمة وبنية حتتية فّع أصوليد العوامل املؤسسية اليت كانت مبثابة د( بتح2018)

للحصول على منحة دراسية مؤثرة من خالل إجراء مقابالت اليت أدت  يةعادات البحثال( نهًجا بنائًيا لتحديد 2020) لووهتشني و

املسائل أو القضايا دراسة لفهم تأثري ب( 2018) زمالؤهفيليبس وقام باحًثا يف هونغ كونغ. باإلضافة إىل ذلك،  36مع عينة من 

 على اجملتمع من منظور املمارسني واجملتمع والباحثني. التجارية

توضيح معنى التأثري العلمي. لولكن الذهاب أبعد من ذلك من خالل تقديم حل ، املوجودةء على األحباث الغرض من هذه املقالة هو البنا

تأثري تعدد أصحاب املصلحة ل امنوذًج ابنفس القدر من األهمية، نقدم توصيات حول كيفية تعزيز التأثري العلمي. وللقيام بذلك، نقدم أوًلو

 .العلمي حول كيفية تعزيز التأثري املعلمنين ووتوصيات قابلة للتنفيذ ملسؤولي اجلامعات وكذلك الباحثوتعدد األبعاد. بعد ذلك، نقدم 

  تعدد األبعاد وتعدد أصحاب املصلحةلاألثر العلمي: منوذج . 2

 مأن يكون هل حيتاجون إىل اأيًضو ونريدي االت األخرى،اجملغريهم الكثري يف يف إدارة الضيافة والسياحة، و املعلمنيمعظم الباحثني و

كبري على أنواع خمتلفة من أصحاب مهم أو تأثري تأثري  (. وهذا يعين أننا نرغب يف احلصول على2011، وولش) علمي تأثري

 (.2011، وولشهنة أكادميية )للعمل مب املعلمنيسبب اختيار معظم  ألن إحداث فرق هو ة؛املصلح

تعدد األبعاد وتعدد أصحاب املصلحة للتأثري العلمي. يوضح هذا الشكل أن األبعاد املختلفة  الذي يبنيمنوذجنا  1يلخص الشكل رقم 

للتأثري مرتبطة بشكل مباشر بأصحاب املصلحة احملددين والفريدين. بالنسبة للبعد النظري والبحثي، فإن أصحاب املصلحة الرئيسيني 

إىل أي مدى يؤثر الباحث على تفكري وعمل العلماء اآلخرين.  -االستشهادات وعادة ما يتم قياس التأثري باستخدام  ،هم باحثون آخرون

 بالنسبة للبعد التعليمي، فإن الطموح هو أن يكون هلا تأثري طويل األمد على تطوير الطالب من خالل نشر املعرفة ذات الصلة وتطبيقاتها.

مارسني: املديرين واالستشاريني الذين يستخدمون املعرفة الناجتة بالنسبة لبعد املنظمات، فإن الطموح هو أن يكون هلا تأثري على امل

 عن البحث. أخرًيا، بالنسبة للبعد اجملتمعي، يتمثل اهلدف يف التأثري على صانعي السياسات )مثل املشرعني واملسؤولني احلكوميني(.



 

 العلمي: األبعاد وأصحاب املصلحة تأثري. ال1الشكل 

يف أن التأثري العلمي على أحد األبعاد ال يرتبط بالضرورة بالتأثري يتمثل  1 رقم لنموذج املفاهيمي يف الشكليف اأحد اجلوانب املهمة 

 تعكس( وجدوا أن االستشهادات )أي قياس التأثري على النظرية والبحث( 2012أجوينيس وزمالؤه )ا، على األبعاد األخرى. فمثًل

)هي اليت تقيس التأثري على املنظمات واجملتمع(.  Google -eduيف غري صفحات  هعدد املشار إلياليف  فاوتالت يف ٪3أقل من 

بناًء على عدد االستشهادات العالية، ال يعين  اآلخرين،لباحثني لذلك فإن حقيقة أن الباحث لديه درجة عالية من التأثري على ا

 بالضرورة أن لديه نفس الدرجة العالية من التأثري على أصحاب املصلحة اآلخرين مبا يف ذلك الطالب واملنظمات واجملتمع.

 تأثري العلمي. نظًرا ألناجتاهات التعدد من ( 2014على التصور الذي أشار إليه أجوينيس وزمالؤه ) 1يعتمد النموذج يف الشكل رقم 

 أن هناك حاجة إىل: يبني 1 رقم فإن النموذج الوارد يف الشكللذلك وتعدد أصحاب املصلحة، التأثري تعدد أبعاد  املفهوم يشري إىل

 .فهمأن يستهد العلمي تأثريراد للاستخدام مقاييس خمتلفة للتأثري بناًء على البعد وأصحاب املصلحة الذين ُي -

 التأثري للمؤسسات ختتلف مع مرور الوقت بالنسبة ألبعاد سرتاتيجيةألن األولويات اإل ؛على املستوى احمللي هناك حتسس كونيأن  -

 .وكذلك أصحاب املصلحة الذين تستهدفهم

 .أنها ال تعتمد على بعضها البعض فهم أن أبعاد التأثري ميكن أن تكون متكاملة وال ينبغي اعتبار -

 من أصحاب املصلحة يف وقت واحد.  فئةمن  أكثرعلى و ،ضع يف اعتبارك إمكانية أن تؤثر بعض اإلجراءات على أكثر من ُبعد واحد -

التأثير 
العلمي

النظرية والبحث 
الباحثون : العلمي

اآلخرون

الطالب: التعليم

الممارسون : الهيئات
مثل المديرين )

(واالستشاريين

صناع : المجتمع
القرار



دراستني فحصتا القارئ ضع يف اعتبار ننريد أن  والسياحة،كتوضيح للتطبيق الواسع لنموذجنا على وجه التحديد يف جمال الضيافة 

(. على وجه 2018، خرونآتونغ و؛ 2007، لووهكوهني وآراء رؤساء برامج اجلامعات لتقييم تأثري أعضاء هيئة التدريس )

ألن العديد من اجلامعات تركز على  ؛كشفت هذه الدراسات أن هناك حتوًلا واضًحا يف الرتكيز حنو البعد النظري والبحثي التحديد،

 Social Sciences (SSCIاجملالت ذات املستوى األعلى ومؤشر االقتباس يف العلوم االجتماعية ) يف األوراق العلمية

Citation Index   ، املقاالت من الواردة االقتباسات عددنظًرا ملوقعها يف التصنيف ومؤشرات التأثري )على سبيل املثال، متوسط 

 نواملدير ذلك يف مبا املمارسني أي) املنظمات على للتأثري املتزايدة القيمة عن أيًضا الدراسات هذه كشفت(. اجملالت تلك يف املنشورة

تنظيم املؤمترات لكل من الباحثني واملمارسني. فيما يتعلق بالتأثري على التعليم،  على أهمية امثًلل تسليط الضوء خال من( نوواملستشار

ويكون هلم تأثري واضح على حياتهم املهنية  ،التدريس سيشرفون على طالب الدكتوراه واملاجستريهناك أيًضا توقع بأن أعضاء هيئة 

 .(2018)تونغ وآخرون، 

إىل املمارسني واملنظمات من  التحول أصحاب املصلحة مثللدى أبعاد معينة و لدىيتيح منوذجنا أيًضا الكشف عن التحوالت احملتملة 

وراق العلمية وتوضيح تلك اليت حتظى بأهمية أكرب أو أقل )مثل األ ،نيخراآل نيباحثوال النظرية والبحث مثلآخرين أصحاب مصلحة 

يف اجملالت اليت تستهدف املمارسني(. ميزة  وراق العلمية املنشورةمنح قيمة أكرب من األُتاليت يف اجملالت عالية املستوى  املنشورة

، واليت قد تكون أحياًنا ضمنية. بعبارة أخرى، يسمح لنا النموذج بفهم صرحية راتهذه االختيا علأخرى لنموذجنا هي أنه جي

من خالل تصنيفها من حيث األبعاد املستهدفة وأصحاب املصلحة العملي إجراءات اجلامعة وقرارات ختصيص املوارد حول التأثري 

أو  عد املنظماتبُبعد آخر مثل ُبمقارنة  العلمي والبحث النظريةُبعد املزيد من املوارد واملكافآت على ختصيص )على سبيل املثال، 

مبعنى أنه ال ميلي أي ُبعد ونوع من أصحاب املصلحة جيب أن يكون أكثر الجتاه معني  هغري موج(. أخرًيا، يعترب النموذج املؤسسات

األبعاد فيما خيص وارد، القيم الضمنية ختصيص املطريقة و شاهدةولكنه يتيح لنا أن نفهم بسرعة، استناًدا إىل اإلجراءات امل -صلة 

 أكرب. االيت مت منحهم قيمة ووزًن وأصحاب املصلحة

 العلمي تأثريتعزيز ال. 3

مراكز البحوث  يمديرو اجلامعات )مثل رؤساء األقسام والعمداء ومدير يؤدي ،اأوًلهناك نوعان من العوامل الرئيسة للتأثري العلمي. 

ألن لديهم سلطة اختاذ القرار بشأن إدارة األداء وأنظمة املكافآت اليت تؤثر على أولويات  ؛ونواب الرؤساء للبحث( دوًرا قيادًيا مهًما

مسؤولو اجلامعات دوًرا مركزًيا فيما يتعلق بأبعاد التأثري اخلاصة  ؤدي(. لذلك، ي2018أعضاء هيئة التدريس وجهودهم )تريسي، 

سابًقا، أقرت الدراسة االستقصائية األخرية لرؤساء برامج اجلامعات يف  اليت ميكن استهدافها للتحسني. على سبيل املثال، كما ذكرنا

باعتبارها مساهمات ذات قيمة عالية ومؤثرة  SSCIجمال الضيافة والسياحة بالدور املتزايد للمجالت ذات املستوى األعلى املفهرسة 

 (.2018)تونغ وآخرون، 



 اليتالتعليمية  واخلدمات يةتدريسوال يةالبحث طتهممن خالل أنشالعلمي التأثري  وِجدونالذين ي عمالءهم ال وناملعلمثانًيا، الباحثون و

أعضاء هيئة التدريس وتعزيز . يتسم سوق العمل األكادميي اليوم باملنافسة الشديدة، وتهتم اجلامعات بشكل متزايد بتعيني يقدمونها

 )مثل زيادة الرواتب، والرتقية، والبحث العلمي فآت اخلارجية املرتبطة بالتأثريؤثرين. باإلضافة إىل ذلك، وبغض النظر عن املكاامل

أجوينس ) له تأثري علميللقيام بعمل  ذاتية وجوهريةودعم التدريس، والدعم الصيفي(، فإن معظم األكادمييني لديهم دوافع  العلمي،

 (.2013، وآخرون

لالطالع ، نقدم توصيات ملسؤولي اجلامعة. االقيام به لتعزيز التأثري العلمي؟ أوًل املعلمنيوالباحثني وما الذي ميكن ملسؤولي اجلامعات 

 ملخًصا للتوصيات جنًبا إىل جنب مع إرشادات التنفيذ. 1 رقم ، يتضمن اجلدولعليها

 . تعزيز األثر العلمي: توصيات ملديري اجلامعات1اجلدول 

 إرشادات التنفيذ التوصيات

. جيب أن تتوافق أهداف 1

التأثري العلمي مع اإلجراءات 

 وقرارات ختصيص املوارد

، العلمي سرتاتيجي للجامعة هي النظرية والبحثاإل العلمي كمثال تنفيذي، إذا كانت أولوية التأثري

 جيب: إذن

 .ستاذيةواأل البحثية ذوي السجالت البحثية املعروفة مللء الكراسيمن تعيني أعضاء هيئة تدريس  -

 .االخنراط يف مجع التربعات اخلارجية لدعم البحث -

 .يف بداية حياتهم املهنيةالذين هم إنشاء برامج توجيه رمسية ألعضاء هيئة التدريس  -

 .تقديم تدريب منهجي حتى يتم حتديث مهارات الباحثني بشكل مستمر -

مجيع املستويات حول كيفية قياس التأثري على النظرية  يفتقديم إرشادات واضحة للمسؤولني  -

من خالل جهود مجع  املعلمنيزيادة يف عدد الكراسي املمنوحة و والبحث )على سبيل املثال، تضمني

واخلاصة، وزيادة ، وزيادة اإلنفاق البحثي من مصادر التمويل العامة ماداتالعخالل األموال من 

 .باإلضافة إىل املقاييس املستندة إىل االقتباس( ،الدورية مع الرؤية املرغوبة والتأثري وراق العلميةعدد األ

إدارة األداء أن  . التأكد من2

وأنظمة املكافآت متوافقة مع 

 أهداف التأثري

التدريس عادًة التأثري على ألنه ال يستطيع مجيع أعضاء هيئة  ؛تنفيذ نهج احملفظة إلدارة األداء -

 .مجيع األبعاد مبستوى عاٍل مماثل

بينما يتفوق آخرون  ،ندرك أن بعض أعضاء هيئة التدريس قد يتفوقون يف أحد أبعاد التأثريجيب  -

 .يف ُبعد آخر

 .ختلفةالتأثري املختصيص أوزان خمتلفة ألبعاد  -

 .اهتمامات أعضاء هيئة التدريس ومسارهممبرور الوقت مع تغري لكل ُبعد ضبط األوزان  -

 .تقدير ومكافأة أبعاد التأثري املهمة للجامعة -



 إرشادات التنفيذ التوصيات

ا يف اختيار سرتاتيجًيإ. كن 3

 التاجملقائمة 

لتحفيز أعضاء هيئة التدريس على االخنراط يف األحباث  الت العلميةأعد فحص قائمة اجمل -

لكن أيًضا على أصحاب املصلحة اآلخرين و ،اليت ال ميكن أن تؤثر فقط على الباحثني اآلخرين

 .التعليم واملنظمات وأبعاد اجملتمعمثل 

 التأثري،وبالتالي تعزيز  ،استخدم قائمة اجملالت كأداة إدارية لقياس األداء وختصيص املكافآت -

 .ولكن اختيار اجملالت جيب أن يكون متسًقا مع نوع التأثري الذي ترغب فيه اجلامعة

باإلضافة إىل النظرية والبحث، إذا كان اهلدف هو التأثري على أبعاد أخرى، فقم بتضمني  -

اجملالت املخصصة هلا مثل تلك اليت تركز على منحة التدريس )أي التأثري على ُبعد التعليم 

 .حاب مصلحة(والطالب كأص

بالغ األهمية للعديد وضع يف اعتبارك أن االستثمار يف برنامج الدكتوراه هو التزام طويل األجل أن ت - . تطوير برنامج دكتوراه قوي4

 .معةالُس كذلك)أي البعد النظري والبحث( و وراق العلميةألن الفوائد تشمل األ ؛من أبعاد التأثري

 .يطور طالب الدكتوراه مهاراتهم الرتبويةتوفري فرص التدريس حتى  -

إرشاد وتدريب الطالب على كتابة مقاالت موجهة للممارس وتعلم كيفية ربط النظرية واملمارسة  -

 .يف وقت مبكر من تدريبهم

 ني.تدريب طالب الدكتوراه على كتابة مقاالت تركز على املمارس -

للتأثري على أبعاد املنظمات  ي للممارسنيتنفيذضع يف اعتبارك تطوير برنامج دكتوراه أن ت -

واجملتمع )مثل دكتوراه يف إدارة الفنادق والسياحة يف مدرسة إدارة الفنادق والسياحة، جامعة هونغ 

 .كونغ للفنون التطبيقية(

تعزيز املعرفة العملية  .5

 والتطبيقات

لسد الفجوة  رتاتيجيةإسالتنسيق مع مكتب التطوير ومركز التوظيف ومكتب اخلرجيني لصياغة  -

حبيث ميكن ألعضاء هيئة التدريس  من جهة أخرى، الصناعةالعلمي من جهة و بني التعليم والبحث

 .أن يكون لديهم خربة صناعية أوسع

الوصول إىل أعضاء  أمني عمليةقم بتكوين شراكة مع املنظمات اخلاصة احمللية والوكاالت العامة لت -

 .هيئة التدريس والطالب من أجل التعلم التجرييب والبحث التطبيقي

 -إضفاء الطابع املؤسسي على ممارسة استشارات أعضاء هيئة التدريس اليت تتحد مع مشاريع  -

 .ميألن مشاركة الطالب يف املشاريع االستشارية تعزز أيًضا التأثري على البعد التعلي ؛التعلم التجرييب

تقديم حوافز ألعضاء هيئة التدريس الختيار قضاء جزء من إجازاتهم الدراسية يف إجراء البحوث  -

 .من جامعة أخرى االتطبيقية يف مؤسسة بدًل

 

 



 توصيات ملديري اجلامعات 3.1

 : مواءمة أهداف التأثري العلمي مع اإلجراءات وقرارات ختصيص املوارد.1التوصية رقم  3.1.1

 املعتمدة بهذا اخلصوص سرتاتيجي واإلجراءاتاإل العلمي حيتاج مسؤولو اجلامعة إىل التأكد من وجود توافق بني أولويات التأثري 

كبري على النظرية  علمي للجامعة هي أن يكون هلا تأثري سرتاتيجيةوقرارات ختصيص املوارد. على سبيل املثال، إذا كانت األولوية اإل

 البحثية سجالت حبثية معروفة مللء الكراسيو ةعالي خربة لديهمن اإلجراءات تعيني أعضاء هيئة تدريس والبحث، فقد تتضم

 إنشاء برامج توجيهعلى  نيشرفواألموال الستخدامها يف البحث، وذب ، واملشاركة مع أصحاب املصلحة اخلارجيني جلتاذيةواألس

حبيث يتم حتديث مهارات الباحثني  هلم، التدريب املنهجي بداية حياتهم املهنية وتقديميف الذين  اجُلدد ألعضاء هيئة التدريس نظامية

 بشكل مستمر.

النظرية  مستوى على العلمي إرشادات واضحة للمسؤولني على مجيع املستويات حول كيفية قياس التأثري أن توفر اجلامعة على

 .سرتاتيجي مع متطلباتهاوذلك بغرض إعطاء توضيح حمدد، ولضمان التوافق اإل ؛والبحث

اليت تقوم على توفريها  تمويلالواألستاذية املمنوحة من خالل جهود  البحثية ميكن أن تشمل هذه اإلجراءات زيادة يف عدد الكراسي

التأثري ذات الرؤية و علمية احملكمة، وزيادة اإلنفاق البحثي من مصادر التمويل العامة واخلاصة، وزيادة عدد املقاالت التدااالعم

-hاالقتباس  )على سبيل املثال، إمجالي االستشهادات، مؤشر بأشكاهلا املختلفةاالستشهادات زيادة باإلضافة إىل  ؛املرغوبني

index ، تم قياسه بواسطة قواعد بيانات خمتلفة مبا يف ذلك يكماClarivate Web of Science  وGoogle 

Scholar  وScopus.) 

التأثري احليوية املستهدفة من اجلامعات واجلهات  سرتاتيجي بني ما يعترب أهم أبعاداالفتقار إىل التوافق اإلومن ناحية أخرى، فإن 

يف املنظومة إىل حدوث ارتباك بالضرورة يؤدي من ناحية أخرى، قرارات ختصيص املوارد من ناحية، و واإلجراءات املتخذة ،البحثية

أن يكون هلا تأثري  إىلإذا كانت هذه اجلامعة تطمح أنه  ونيرى املؤلفالتوضيحي،  لنهجذا اهل اواستكماًل. مرغوبة تأثريات غريحدوث و

ولكنها ال تقدم املوارد الالزمة )على سبيل املثال، تقليل عبء التدريس لكبار الباحثني، والدعم  العلمي، النظرية والبحثمستوى على 

)أجوينيس  سيغادرون أكثر الباحثني تأثرًيامن املرجح أن ن ختصيص وقت للبحث(، فإن الصيفي حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس م

 (.2014وأوبويل، 

، فإنه ليس من الضروري التوصية باستثمار املوارد يف هذا البعد أو ذاك. ولكن تكمن الفكرة يف أنه جيب ختصيص املوارد بطريقة امجاًلإو

 للمركز البحثي أو اجلامعة فيما يتعلق بالتأثري العلمي املطلوب. رتاتيجيةسترتبط ارتباًطا مباشًرا باألولويات اإل

 : تأكد من أن إدارة األداء وأنظمة املكافآت متوافقة مع أهداف التأثري2التوصية رقم  3.1.2



شفافة لتحفيز أعضاء هيئة التدريس على الرتكيز على أبعاد التأثري املستهدفة  تكون أنظمة إدارة أداء تطبيقحيتاج مديرو اجلامعات إىل 

جيب عليهم لذلك مسؤولو اجلامعة متاًما املواهب املميزة ألعضاء هيئة التدريس و عرف(. ي2019، أجوينيسأصحاب املصلحة )على و

عضاء هيئة التدريس قادرين عادًة على التأثري على مجيع النظر إىل أنه ليس كل أ، مع االستفادة من مهاراتهم ومواهبهم وفًقا لذلك

كما يتضح من استشهاداتهم. من  -األبعاد مبستوى عاٍل مماثل. لذلك، قد يتفوق بعض أعضاء هيئة التدريس يف البعد النظري والبحثي 

، وما كمااحمل اياكشاهد خبري يف قض دورهم أداء تهم يفاكما يتضح من مشارك -ناحية أخرى، قد يتفوق اآلخرون يف البعد االجتماعي 

، على سبيل أو التدريس التعليم من خاللعلى صنع السياسات. ومع ذلك، قد ُيظهر آخرون أكرب تأثري هلم ر متوقعة آثا لذلك من

 يف األسواق. مبيًعاتكون األكثر تعليمية  قضية، كتابة كتاب مدرسي أو لاملثا

 يف واقعبأنه  اعلًميث يتم االعرتاف جبميع أبعاد التأثري املهمة للجامعة ومكافأتها. حب ،إلدارة األداءالتوصية هي تنفيذ نهج احملفظة 

للجامعات بتخصيص أوزان خمتلفة ألبعاد خمتلفة من التأثري.  1 رقم يف الشكلواملوجود ، يسمح منوذج التأثري العلمي اخلاص بنا األمر

الوقت حسب اهتمامات أعضاء هيئة التدريس وتغيري املسار الوظيفي. على سبيل املثال، إذا كان أيًضا، ميكن تعديل هذه األوزان مبرور 

لكل  ٪50أحد أعضاء هيئة التدريس يركز على النظرية والبحث والتعليم بالتساوي، فقد يتم ترجيح درجة أدائه اإلمجالية بنسبة 

للنظرية  ٪ 30على سبيل املثال، قد يكون لعضو هيئة تدريس آخر وزن  إنهمن بعدي التأثري هذين. لكن منوذجنا مرن من حيث 

ن جهود أل انظًر، وذلك مبرور الوقت الواحد الفردعمل للتعليم. ميكن أن يتغري توزيع الوزن هذا عرب األفراد وداخل  ٪70ووالبحث 

التعرف على املساهمة القيمة لكل عضو من أعضاء هيئة الناس واهتماماتهم قد تتغري مع تقدمهم يف الرتب األكادميية. وفًقا لذلك، ميكن 

 التدريس يف األبعاد املختلفة للتأثري ومكافأتها بناًء على مهاراتهم واهتماماتهم.

  العلمية الت: كن إسرتاتيجًيا يف اختيار قائمة اجمل3التوصية رقم  3.1.3

توظيف أعضاء هيئة التدريس الذين ينشرون يف "اجملالت األوىل" يواجه مسؤولو اجلامعات ضغوًطا متزايدة من املؤسسات التنافسية ل

(. حتدد قوائم اجملالت ما هو أعلى اجملالت وما هو غري ذلك، وعادة b2020 ،c2020، أجوينيس وآخرونواالحتفاظ بهم )

التصنيف العاملي (، مثل b2020، أجوينيس آخرونما يؤثر عدد املقاالت املنشورة يف تلك اجملالت العليا على تصنيفات اجلامعات )

(. وعليه، فليس من 2018، تونج وآخرون)لتصنيف اجلامعات  QS World University Rankingsالشهري 

على حتسني الرتتيب  ألن ذلك يساعد ؛اجلامعات أعضاء هيئة التدريس للنشر يف تلك اجملالت مديرياملستغرب أن يدفع العديد من 

ية. وباملثل، ليس من املستغرب أيًضا أن ينظر العمداء ومديرو اجلامعات اآلخرون إىل األنشطة العلمية وفق تصنيفات اجلامعات العامل

 (.2018األخرى مثل تأليف الكتب وفصول الكتب والكتب املدرسية، على أنها أقل أهمية )تونج وآخرون، 

حيث . للمجالت املعتمدة للنشر يف املؤسساتة ( مناقشة حول مزايا وعيوب االعتماد على قائمb2020قدم أجوينيس وزمالؤه )

 تتضمن بعض هذه املزايا النقاط التالية:



 وضع معايري لتحديد قيمة البحث؛ -

 .إظهار الشفافية والعدالة يف تقييم األداء وأنظمة املكافآت -

 .احلد من التحيز احملتمل لدى الباحثني من اجملاالت األخرى -

 .التدريس من القرارات املتحيزةمحاية صغار أعضاء هيئة  -

 .اجلدد وضع مبادئ توجيهية لتدريب طالب الدكتوراه والتطوير الوظيفي املبكر ألعضاء هيئة التدريس -

 هللحكم على تأثري البحث يتضمن العيوب التالية، واليت ذكرها لوو A املصنفة ومع ذلك، فإن االعتماد بشكل أساسي على اجملالت

 (:2019) املنشورة سنة أخرى يف دراستهم مرة اوزمالؤه أيًض

 .االجتماعية كيةاملعرفة والدينامي نتاجإتعميم اآلثار السلبية على أساليب البحث امليداني و -

 ؛Questionable Research Practices (QRPs)زيادة استخدام ممارسات البحث املشكوك فيها  -

الرسائل األوسع دون النظر يف التكرار أو املساهمات يف  A ذات التصنيف التاجمليف  األوراق العلميةالتحفيز فقط على إحصاء وترية  -

 .شرك خمتلف أصحاب املصلحة )على سبيل املثال اآلثار اإلدارية أو السياسات(ت اليت

 .الوهمي النشر رصيدو التبادلي لتأليفا شيوع أساليبزيادة التأليف املتعدد الذي يؤدي إىل  -

 .حصريبشكل على الباحثني اآلخرين  العلمي تضييق الرتكيز على التأثري -

 .خنق االستكشاف املبتكر لظواهر جديدة والتنظري بسبب االستخدام املفضل ملنهجيات معينة -

 .تثبيط تواصل الباحثني مع أصحاب املصلحة اخلارجيني -

 األوراق العلميةحتفيز أعضاء هيئة التدريس للرتكيز بشكل أساسي على األموال اليت ميكن حتقيق الدخل منها على الفور )مثل  -

املرتبطة بالدعم الصيفي( مقابل األنشطة غري القابلة للنقود )مثل توجيه عضو هيئة تدريس مبتدئ  A اجملالت املصنفة املنشورة يف

 بناء مؤسسة(. وأيعاني من صعوبات 

عضاء هيئة التدريس وحتديد املكافآت، أل العلمي تأثرياللتقييم و A املصنفة لآلثار اإلجيابية والسلبية الستخدام اجملالتمنهم إدراًكا 

حيتاج مديرو اجلامعات إىل إعادة فحص قائمة اجملالت اخلاصة بهم لتحفيز أعضاء هيئة التدريس على االخنراط يف األحباث اليت 

لذلك . العلمي لتأثريلأبعاد كالتعليم واملنظمات واجملتمع  -وكذلك أصحاب املصلحة اآلخرين  ،كن أن تؤثر على الباحثني اآلخرينمي

. ولكن، مثل أي أداة العلمي وبالتالي تعزيز التأثري ،كأداة إدارية لقياس األداء وختصيص املكافآتاجملالت  نوصي باستخدام قائمة



على وجه التحديد، جيب أن يكون اختيار اجملالت متسًقا مع و. سرتاتيجيإنستخدم تلك األداة بشكل  أن أخرى، هناك حاجة إىل

الذي ترغب فيه اجلامعة. على سبيل املثال، تسعى مدارس الضيافة والسياحة جاهدة لتحقيق التميز يف  العلمي أو األدبي نوع التأثري

الفصل الدراسي. لذلك، يقوم العديد من أعضاء هيئة  املستخدمة يف داخل تعليماتالالتدريس من خالل ربط النظرية واملمارسة يف 

ة للتدريس )مثل فعالية األساليب التعليمية املختلفة وسلوكيات تعلم الطالب والتعليم التدريس بإجراء أحباث تربوية لتعزيز املنح الدراسي

والتعلم عرب اإلنرتنت(. وفًقا لذلك، إذا كانت هناك رغبة يف التأثري على تعليم الضيافة والسياحة )أي الطالب كأصحاب مصلحة 

 Journal of Hospitality and Tourismة مثل أساسيني(، فسيتم تضمني اجملالت املخصصة للمنح الدراسية الرتبوي

Education األثر العلمي. ززتعاجملالت اليت  وجملة الضيافة والرتفيه والرياضة والتعليم السياحي يف قائمة 
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ود امليزانية. واخلرب السار هو أن االستثمار يف برنامج يواجه مسؤولو اجلامعات ضغوًطا متزايدة يف إدارة برامج الدكتوراه بسبب قي

)أي البعد  أوراق علمية منشورةمهم ألبعاد التأثري املتعددة. الفوائد من برنامج الدكتوراه ليست جمرد والدكتوراه هو التزام طويل األمد 

. يصبح هؤالء اخلرجيون أساتذة هلا اليت لديها برامج الدكتوراه تنتج خرجيني أوفياء امعاتالنظري والبحث(، ولكن السمعة أيًضا. اجل

نظًرا  ؛عن جامعتهم األم، واليت ُترتجم يف النهاية إىل تقييمات جيدة تستند إىل السمعة السمعة اجليدةوينشرون  ،يف جامعات أخرى

(. أيًضا، 2016مكنمارا، ريزانوفا و؛ 2010، خرونآبيديان وبها ) ألن تقييمات اخلرجيني تتأثر باألقسام والربامج اليت التحقوا

يصبح طالب الدكتوراه املدربون جيًدا يف نهاية املطاف قادة يف هذا اجملال )مثل حمرري اجملالت واملوظفني يف املنظمات املهنية 

 ،يف أبعاد التعليم واملنظمات واجملتمع اعموًمامعة واإلداريني رفيعي املستوى يف جامعاتهم(. كل هذه املخرجات تسهم يف تأثري اجل

 إضافة إىل النظرية والبحث.

طويلة األجل لتمويل ودعم برنامج الدكتوراه. باإلضافة إىل األنشطة  إسرتاتيجيةلذلك حيتاج مسؤولو اجلامعة إىل اختاذ وجهة نظر 

التدريس، حتى يطور طالب الدكتوراه مهاراتهم الرتبوية. حيتاج مديرو اجلامعات وأعضاء هيئة التدريس إىل توفري فرص والبحثية، 

عالوة على ذلك، جيب توجيه وتدريب طالب الدكتوراه لكتابة مقاالت موجهة للممارس وتعلم كيفية ربط النظرية واملمارسة يف وقت 

 من بداية حياتهم املهنية. العلمي همتأثري(. إذا فعلوا ذلك، فسيكون لديهم ميل لتوسيع نطاق 2020شر، يمبكر من تدريبهم )ف

، بانريجي ومورلي) )تنفيذي( املمارسةو هتم بالتطبيقيأخرًيا، ميكن ملسؤولي اجلامعات أيًضا التفكري يف تطوير برنامج دكتوراه 

ون ألن اخلرجيني من هذا الربنامج هم ممارس ؛(. ميكن أن يكون مثل هذا الربنامج مفيًدا للغاية من حيث التأثري اخلارجي2013

هناك العديد من هذه الربامج يف مجيع أحناء العامل، ومن بينها دكتوراه يف إدارة الفنادق والسياحة اليت تقدمها ومؤثرون يف املنظمات. 

 كلية إدارة الفنادق والسياحة يف جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية.
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على املنظمات واجملتمع، جيب على مسؤولي اجلامعات تعزيز تكامل أفضل للتعليم والبحث يف جمال  العلمي أخرًيا، لتعزيز التأثري 

يف التأسيس باعتبارها جماًلا  االضيافة والسياحة مع املمارسات الصناعية. على الرغم من أن تعليم الضيافة والسياحة قد قطع شوًطا طويًل

هناك فجوة بني التعليم والبحث يف جمال الضيافة و(، 2008، أجوينيسيس وكاسيوا مسعة طيبة، على غرار جمال اإلدارة )أكادميًيا ذ

 والبحث واملمارسة من جهة البحث والتعليمبني (. هذه الفجوات 2015احتياجات الصناعة )والرتز وآخرون، بوالسياحة فيما يتعلق 

 لنامية.أوسع حتى يف البلدان ا من جهة أخرى

هناك نوعان من التحديات اليت جيب على املسؤولني معاجلتها من حيث تعزيز املعرفة العملية والتطبيقات اليت ستؤدي إىل تعزيز 

. يركزون على املمارسة، تقوم العديد من مدارس الضيافة والسياحة بتعيني أساتذة االتأثري فيما يتعلق بأبعاد املنظمات واجملتمع. أوًل

يف اجملالت العليا، فإن هؤالء  املنشورة األوراق العلميةًرا ألن املهارات العملية يف الصناعة ال حتظى عادًة بتقدير كبري مقارنة بولكن نظ

متابعة مسار وظيفي أكادميي. التحدي اآلخر هو عدم وجود فرص ألعضاء  يريدون ماعند األفراد ذوي املهارات العملية يواجهون حاجًزا

 هيئة التدريس للمشاركة يف اخلربة العملية يف الصناعة مثل األنشطة االستشارية.

بني فجوات اللسد  إسرتاتيجيةومكتب اخلرجيني لصياغة توظيف كز الاومر جيب على مسؤولي اجلامعة التنسيق مع مكتب التطوير

، حبيث ميكن ألعضاء هيئة التدريس أن يكون لديهم خربة صناعية أوسع. على سبيل واملمارسة البحثبني كذلك و ،والتعليمالبحث 

املثال، يتمثل أحد االحتماالت يف إقامة شراكة مع املنظمات اخلاصة احمللية والوكاالت العامة لتوفري الوصول إىل أعضاء هيئة التدريس 

لتجرييب والبحث التطبيقي. فيما يتعلق بهذه النقطة، ميكن ملسؤولي اجلامعات إضفاء الطابع املؤسسي على والطالب من أجل التعلم ا

ممارسة استشارات أعضاء هيئة التدريس اليت تتحد مع مشاريع التعلم التجرييب. والسبب هو أن مشاركة الطالب يف املشاريع االستشارية 

 .ستعزز أيًضا التأثري على البعد التعليمي

أخرًيا، ميكن للمسؤولني تقديم حوافز ألعضاء هيئة التدريس الختيار قضاء جزء من إجازاتهم الدراسية يف إجراء البحوث التطبيقية يف 

 من جامعة أخرى. وهذا من شأنه أيًضا أن يساعد أعضاء هيئة التدريس على تعزيز تأثريهم على ُبعد املؤسسات. امؤسسة بدًل
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 املعلمنيتعزيز األثر العلمي: توصيات للباحثني و: 2اجلدول رقم 

 إرشادات التنفيذ التوصية

. تطوير خطة التأثري العلمي الشخصية 1

 املعلمنيالباحثني واخلاصة ب

 نفسك األسئلة التالية:اسأل 

 3)متوسط املدى وما خطيت الشخصية للتأثري العلمي على املدى القريب )من عام إىل عامني(،  -

 سنوات ونصف(؟ 6سنوات( ومدى أطول ) 6إىل 

 متى أريد أن يكون لي تأثري على أي من األبعاد وأصحاب املصلحة، وكيف سأفعل ذلك بالضبط؟ -

حبثي من الدرجة األوىل ال غنى عنه إلنتاج أحباث عالية اجلودة وصحيحة احصل على تدريب  -

 .جديرة بالثقة وذات مصداقية

ضع يف اعتبارك أن التأثري يبدأ بتقليل ممارسات البحث املشكوك فيها وصقل مهاراتك ملواكبة  -

 .املتطلبات التنظريية واملنهجية للبحث عالي التأثري

 .تأثري كبري على ُبعد واحد فقط كال يكفي أن يكون ل - والتأثري هاراتمتعدد امل . كن أكادميًيا2

، على الرغم من أنه ليس من ذات التأثري العلميمتعدد املهارات  طمح يف أن تصبح أكادميًياا -

 .الضروري التفوق يف مجيع أبعاد التأثري، ولكن على األقل بعضها

التأثري على ُبعد يركز عضو هيئة التدريس على  األفضل أن، إداري منصب أن تتوىل أيقبل  -

 .ولكن قد تتغري أولويات التأثري مبرور الوقت ،نظرية والبحث والتعليمال

 .جامعة واشنطنمن  متعدد التأثريتوم لي  كنموذج ملهم، ضع يف اعتبارك حالة األستاذ -

. البحث عن طرق للتأثري على أبعاد 3

 تأثري متعددة يف وقت واحد

 .ابدأ ببحث دقيق وعالي اجلودة -

ألنه قد يكون  ؛ال تنتظر حتى انتهاء املدة للنظر يف التأثري على أبعاد أخرى غري النظرية والبحث -

 .الوقت قد فات لتعديل عقلية التأثري

 .اكتب مقاالت انتقالية تستهدف الطالب واملمارسني -

 .طبيقيةاكتب كتاًبا دراسًيا يدمج املصادر األكادميية والت -

اكتب حاالت لالستخدام التعليمي تؤثر على األكادمييني اآلخرين والطالب وأصحاب املصلحة  -

 .اخلارجيني

جامعة كوين مارغريت، من جو جولدبالت  الربوفيسور كنماذج ملهمة، فكر يف حاالت -

 .روجترزجامعة من جامعة تكساس، والربوفيسور سوزان جاكسون من والربوفيسور مايكل هيت 



 إرشادات التنفيذ التوصية

. االستفادة من وسائل التواصل 4

االجتماعي لتوسيع التأثري على أصحاب 

 املصلحة اخلارجيني

اآلخرين مبا يف ذلك قوائم الربيد  املعلمنيجتاوز التفاعالت اليت تقتصر فقط على الباحثني و -

 والرسائل اإلخبارية اإللكرتونية واجملالت اإللكرتونية واملؤمترات السنوية

و  Twitterو  LinkedInاستفد من القنوات اجلديدة ملشاركة خربتك عرب  -

Facebook. 

 .جامعة ستانفوردمن كنموذج ملهم، ضع يف اعتبارك حالة األستاذ جيفري بفيفر  -
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أعضاء هيئة تدريس طموحني، وهو: ما خطة التأثري العلمي ك، واعموًم أعضاء هيئة تدريسكسؤال مهم جيب أن نطرحه علينا مجيًعا  

سنوات  6على املدى األطول )و سنوات(؟ 6إىل  3الشخصية اخلاصة بي على املدى القريب )من عام إىل عامني(، ومتوسط املدى )من 

 وأصحاب املصلحة، وكيف سأفعل ذلك بالضبط؟املختلفة على أي من األبعاد علمي ونصف(؟ متى أريد أن يكون لي تأثري 

هذه األسئلة، فإن اخلطوة األوىل، وهي مهمة بشكل خاص لطالب الدكتوراه والباحثني املبتدئني، هي تلقي تدريب  عنقبل اإلجابة 

أن البحث  واملرجح (. من الواضحa2020، أجوينيس) قابل للتطبيقحبثي من الدرجة األوىل ال غنى عنه إلنتاج حبث عالي اجلودة و

النظرية والبحث. باإلضافة إىل ذلك، من الواضح أنه سيكون من الصعب للغاية  مستوى على يكون له تأثريس اجلدير بالثقة واملصداقية

 .لتكرارقابلة لالالتأثري على أي من األبعاد األربعة من خالل املنح الدراسية غري املوثوقة وغري 

زيادة استخدام د ووجنالحظ ستغرب أن نظًرا للضغط اهلائل للنشر يف اجملالت املرموقة )أي البعد النظري والبحثي(، فليس من امل

يف العديد من اجلوانب املختلفة ملمارسات البحث اليت تتعامل مع البيانات وتقارير  (؛QRPsمارسات البحث املشكوك فيها )مل

، موريف وأجوينيس؛ 2020، توريش وكريج؛ a2020، أجوينيس وآخرونالفرضيات وبناء النماذج والتقارير اإلحصائية )

2019.) 

 (؛QRPsتخدام ممارسات البحث املشكوك فيها )اسلذلك، جيب على الباحثني أن يضعوا يف اعتبارهم أن التأثري يبدأ بتقليل 

 وشحذ مهاراتهم ملواكبة املتطلبات التنظريية واملنهجية للبحوث عالية التأثري.

 . متعدد األدوارو متعدد املساهماتو هاراتمتعدد امل : كن أكادميًيا2التوصية رقم  3.2.2

باإلضافة إىل أدوار خارج أسوار اجلامعة.  -وباحثني  أساتذةأدوار متعددة كيواجه أعضاء هيئة التدريس توقعات أعلى وأعلى للتميز يف 

(. متاًما 2012، ميسرا-كوفورشاريني أكادمييني" )يصبحوا "ُعأن  وهكذا، وصلنا إىل النقطة اليت يتوقع عندها أعضاء هيئة التدريس

مرت(، ال يكفي أن  100 واجلري لـ طويل، ورمي الرمح،ريون يف أحداث خمتلفة )مثل الوثب الاشكما جيب أن يتفوق الرياضيون الُع



يكون ألعضاء هيئة التدريس تأثري كبري على ُبعد واحد فقط. وفًقا لذلك، يتوىل أعضاء هيئة التدريس أدواًرا ومسؤوليات خمتلفة مبا يف 

نفيذيني(، واملشاركة يف كل من البحث ذلك تدريس أنواع خمتلفة من الطالب )مثل املرحلة اجلامعية، واخلرجيني، والدكتوراه، والت

أو  نيمشارككمحررين ا األكادميي والبحث التطبيقي، وتولي أدوار إدارية يف اجلامعة، واالنضمام إىل جمالس حترير اجملالت وأيًض

 وكذلك االخنراط يف املمارسة االستشارية. ةحمرر جمل

يبدو طموًحا خميًفا جلميع أعضاء هيئة  هذا التوجه متعدد األدوار، من الواضح أنهل ميكننا أن نفعل كل شيء؟ أن تصبح أكادميًيا 

سرتاتيجي الذي جيب على هيئة التدريس يف بداية حياتهم املهنية. ومع ذلك، نعتقد أن هذا هو التوجه اإلالذين التدريس وخاصًة 

، ميسرا-كوفورم من أن هذا ال ينطوي بالضرورة على التميز يف مجيع األبعاد، ولكن على األقل يف بعضها )التفكري فيه، على الرغ

نظرية والبحث والتعليم. بعد التأثري على ُبعد (. على سبيل املثال، قبل تولي املنصب، قد يركز عضو هيئة التدريس على 2012

وقت الحق من املهنة، ميكن للمرء أن خيتار أصحاب املصلحة اآلخرين كأهداف ذلك، قد تتغري أولويات التأثري مبرور الوقت. يف 

األكادميية،  وأرئيسية للتأثري )مثل املمارسني(. يف ذلك الوقت، ميكن أن تشمل األنشطة األخرى عالية التأثري دوًرا قيادًيا يف اجلامعة 

التعليم التنفيذي، واالستمرار يف التميز على  شارك(، مع الرتكيزلتصبح عضًوا يف جملس حترير اجملالت )ويف النهاية حمرر وحمرر م

األكادميية والتطبيقية وختصيص الوقت لألنشطة االستشارية لنشر املعرفة ألصحاب املصلحة  األوراق العلميةكل من البحثي يف 

شاريني األكادمييني املثاليني. نود تسليط الضوء على الربوفيسور توم لي، كما ورد يف دراسة احلالة اخلارجيني. هناك العديد من الُع

كلية مايكل جي فوسرت لألعمال  منحاصل على أستاذ يف اإلدارة ، ليام لي(. الربوفيسور توماس و2012) ميسرا-كوفوراليت أجراها 

جبامعة واشنطن. شغل الربوفيسور لي منصب العميد املساعد للشؤون األكادميية وشؤون أعضاء هيئة التدريس. شغل عدة مناصب قيادية 

أكادميية اإلدارة. قام بتدريس طالب البكالوريوس  يف اجلمعيات األكادميية، مبا يف ذلك منصب رئيس أكادميية اإلدارة وحمرر جملة

وهو زميل أكادميية اإلدارة  ،طالب دكتوراه 30وماجستري إدارة األعمال وماجستري إدارة األعمال التنفيذي وقام بتوجيه أكثر من 

قى حبثه أكثر من قال، تلهذا املكتابة وقت (. حتى 280، ص 2012 ميسرا،-كوفورومجعية علم النفس الصناعي والتنظيمي )

اخلاص به  h-index االقتباس وكان مؤشر Google يف  Google Scholarالباحث العلمي وفقاقتباس  24000

 متعدد املشاركات رياشاقتباًسا على األقل لكل منها(. يوضح هذا املثال لألكادميي الُع 51من منشوراته قد تلقت  51ن إ)أي  51

 الذي كان له تأثري مهم على جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة.ومتعددة للباحث عالي التأثري  اأبعاًديستهدف  يالذ

 : إجياد طرق للتأثري على أبعاد تأثري متعددة يف وقت واحد3التوصية رقم  3.2.3

هيئة التدريس بإجياد طرق  يشري منوذج التأثري العلمي اخلاص بنا إىل أن األبعاد املتعددة ليست متعارضة. يف الواقع، نوصي أعضاء 

، جيب أن يبدأ أعضاء هيئة التدريس ببحوث دقيقة وعالية اجلودة. اعلى أكثر من ُبعد تأثري واحد يف وقت واحد. أوًلالعلمي  للتأثري

الزمالء هذه هي اخلطوة األوىل يف العملية اليت ميكن من خالهلا ألعضاء هيئة التدريس إنشاء هوية حبثية مرئية وبناء شبكة من 



واملتعاونني. ولكن، ال ينبغي ألعضاء هيئة التدريس االنتظار حتى انتهاء املنصب للنظر يف األنشطة اليت تؤثر على أبعاد أخرى غري 

 النظرية والبحث ألنه قد يكون الوقت قد فات لتعديل عقلية التأثري.

كتابة مقاالت يف جمال املمارسة العملية موجهة تستهدف ( حجة مقنعة مفادها أنه جيب على أعضاء هيئة التدريس 2020قدم فيشر )

الطالب واملمارسني. تعد كتابة األوراق التكميلية فرصة طبيعية ملقاالت علمية أكثر تقليدية وتؤدي إىل ثالث فوائد: جعل البحث وثيق 

-417، ص 2020ألساتذتهم )فيشر، الصلة وإحداث فرق وحتسني التدريس لدينا ألن الطالب يستمتعون بقراءة املقاالت العملية 

418.) 

(. 2019، أجوينيس وآخرونيف مالحظة ذات صلة، هناك نشاط تآزري آخر هو كتابة كتاب مدرسي كوسيلة للتأثري على الطالب )

اب املدرسي الذي يدمج الكتاب املدرسي املصادر األكادميية والتطبيقية ويقدم للطالب معرفة متوازنة باملمارسة العلمية لتعليمهم. إن الكت

 مت حبثه جيًدا واملنظم سيكون له تأثري طويل األمد على الطالب بعد أن يصبحوا ممارسني.

كتاًبا  39الرائدين يف إدارة األحداث، قام بتأليف  املعلمنيجو جولدبالت )جامعة كوين مارغريت(، أحد  كنموذج ملهم، الربوفيسور

علم االحتفال، يف نسخته الثامنة وول عن إدارة األحداث اخلاصة، األحداث اخلاصة: فن واملشاركة يف تأليفها وحتريرها. كتابه األ

( ُترجم إىل الكورية والصينية واليابانية والبلغارية واإلسبانية. مت Seungwon Lee سيوجنوون ليي )شارك يف تأليفه اآلن مع

جولدبالت  ربوفيسوراملمارسني للتدريب والتطوير. يوضح هذا تأثري الالرجوع إىل هذا الكتاب أيًضا من قبل الباحثني واستخدامه من قبل 

 .على جمال معني من تعليم إدارة األحداث والبحث واملمارسة وعرب العديد من أصحاب املصلحة

لالستخدام التعليمي طريقة أخرى للتأثري على عدة أبعاد يف وقت واحد. توفر القائمة  Case studiesة احلالدراسات تعد كتابة 

 Yale School ofالسنوية لدراسات احلالة األكثر شيوًعا، واليت مت جتميعها بواسطة فريق البحث والتطوير التابع لكلية 

Management استناًدا إىل املبيعات ونشر البيانات وحتليالت ،Google لومات التبين، رؤى حول أصحاب املصلحة ومع

دولة، جاء ثلثا حاالت  161مستخدم يف  300000املتعددين املتأثرين بشكل إجيابي. استناًدا إىل قاعدة بيانات تضم أكثر من 

أن  لتدريس(. تسمح دراسات احلالة ألعضاء هيئة ا2020، مدرسة ييل لإلدارةتبين احلاالت من خارج الواليات املتحدة األمريكية )

التحديات احلرجة اليت تواجهها املنظمات والتأثري أيًضا على أعضاء هيئة التدريس والطالب من حيث التدريس والتعلم. على  يصفوا

 Journal of Hospitality and Tourism Casesوجه التحديد، يف جمال الضيافة والسياحة، مت إطالق جملة 

 .الةاحلألوراق دراسة  رستاليت ُك

( نهًجا 2012وزمالؤه ) أجوينيسالتأثري العلمي، نفذ التعرف على فحص وحتليل عينة من كبار علماء اإلدارة من أجل خالل  من

. ذكرنا سابًقا Googleمن  وغري التعليميةجديًدا لقياس التأثري على أصحاب املصلحة اخلارجيني: عدد صفحات الويب املفهرسة 

. Googleعلى غري التعليمية وصفحات الويب  Web of Scienceأن هذه الدراسة وجدت ارتباًطا بسيًطا بني استشهادات 

الهتمام أن هذه الدراسة كشفت أيًضا عن مناذج من العلماء الذين كان هلم تأثري كبري على كل من أصحاب املصلحة ولكن من املثري ل



فيما يتعلق باالقتباسات واملرتبة  16الداخليني واخلارجيني. على سبيل املثال، احتل األستاذ مايكل هيت من جامعة تكساس املرتبة 

. مثال آخر هو األستاذة سوزان جاكسون من جامعة روجترز، Googleغري مفهرسة من صفحة  1،454،925التاسعة بناًء على 

واليت يبلغ عددها  Googleيف الصفحات غري املفهرسة يف  10يف عدد االقتباسات واملرتبة  33حيث احتلت املرتبة 

علق بأبعاد التأثري املتعددة ويضعان أمثلة . يوضح هذان املثاالن الدرجة العالية والتأثري الواسع لبعض العلماء فيما يت1،205،200

 ملهمة لنا مجيًعا حملاكاتها.

 االجتماعية لتوسيع التأثري على أصحاب املصلحة اخلارجيني والتواصل االستفادة من وسائل اإلعالم 4التوصية رقم  3.2.4

اإللكرتونية واجملالت اإللكرتونية وحضور املؤمترات السنوية  اإلخبارية قوائم الربيد اإللكرتوني والرسائل علمونامليستخدم الباحثون و 

داخليني آخرين. هذه  أساتذةمجيع التفاعالت اليت تشمل يف األساس باحثني ومبا فيها لنشر نتائج األحباث وممارسات التدريس 

من التفاعل والتأثري على  املعلمنين الباحثني وسرتاتيجيات فعالة إلشراك الباحثني اآلخرين. لكن وسائل التواصل االجتماعي متكإ

 LinkedIn(. على سبيل املثال، يشارك العديد من أعضاء هيئة التدريس خرباتهم عرب 2020، داوينهاويرمجهور أوسع وعاملي )

 . كنموذج ملهم، األستاذ جيفري بفيفر )جامعة ستانفورد( هو مستخدم نشط لوسائل التواصلFacebookو  Twitterو 

االجتماعي ويشارك بانتظام أحباثه ومقاطع الفيديو اخلاصة بالعناوين الرئيسية والتحليالت املستندة إىل األدلة لألحداث اجلارية. 

اجتذب استخدامه الفعال ملنصات التواصل االجتماعي ومشاركته النشطة يف اجملتمعات عدًدا كبرًيا من املتابعني من العلماء واملمارسني 

(. من الواضح أن االستخدام الفعال لوسائل التواصل 80000) LinkedIn( و 12600) Twitterء على على حد سوا

 االجتماعي ميكن أن يزيد من وصول البحث وتأثريه، ال سيما على أصحاب املصلحة اخلارجيني.

 نتائج - 4

يف مجيع أحناء العامل: اجلميع يبحث عنها  املعلمنيالكأس املقدسة للجامعات ومديري اجلامعات والباحثني و يشبهالتأثري العلمي 

 العلمي التالية كيف أن التأثريام اخلاصة باجلامعات املهتصرحيات بسبب قواها اخلارقة اليت توفر السعادة بوفرة غري حمدودة. توضح 

هي توفري حبث وتعليم على مستوى  Oxford Universityجامعة أكسفورد  : مهمةلعلى سبيل املثا هو بالفعل طموح عاملي

تلتزم جامعة  (.2018عاملي. سنفعل ذلك بطرق تفيد اجملتمع على املستوى احمللي واإلقليمي والوطين والعاملي )جامعة أكسفورد، 

التعليم كذلك ث املتميزة واملنح الدراسية وبتحسني العامل اليوم ولألجيال القادمة من خالل البحو Yale Universityييل 

يف تقديم مساهمات علمية للمجتمع،  Peking University كنيتأمل جامعة ب (.2020واملمارسة )جامعة ييل،  مايةواحل

 (. 2020، كنيوتنمية عقول شابة قادرة ومبتكرة، ويف نهاية املطاف جمتمع صيين أفضل داخلًيا وعلى الصعيد العاملي )جامعة ب

املفهوم املراوغ للتأثري العلمي. متاًما مثل الكأس املقدسة، الكل يريدها، لكننا ال نعرف حًقا  لوضوح حول معنىل غياب ومع ذلك، هناك

ة للتأثري منوذًجا للتأثري العلمي يعتمد على إدراك أن هناك أبعاًدا متعددما هي، وال نعرف حًقا كيفية احلصول عليها. وفًقا لذلك، قدمنا 



أيًضا توصيات قابلة للتنفيذ ميكن ملسؤولي اجلامعات (. قدمنا 1العلمي وأنواع خمتلفة من أصحاب املصلحة يتأثرون بكل منها )الشكل 

 ( تنفيذها لتعزيز التأثري العلمي.2)اجلدول  املعلمني( والباحثني و1)اجلدول 

حيث . حول العامل كادميية والتعليمية واإلدارية والثقافية والسياسية يف البلدانلظروف البحثية واألالطبيعة املختلفة لحنن ندرك جيًدا 

مرور مع الفردي على املستوى أعضاء هيئة التدريس أولويات ختتلف األولويات املتعلقة بالتأثري العلمي داخل البلدان واجلامعات و

قابل للتكيف مع اجلامعات واألفراد يف مناطق خمتلفة من كذلك وللتطوير والوقت. هذا هو السبب يف أن منوذجنا مرن وقابل للتوسع 

جامعة  ا معمثًل خمتلفة. وبالتالي، ميكن أن يكون النموذج مفيًدا بنفس القدر إسرتاتيجيةومع أولويات شخصية ومؤسسية  ،العامل

خرين اآلأو حتى أبعاد بديلة وأصحاب املصلحة  األبعادمن  حبثية شاملة وجامعة ذات توجه تعليمي. تسمح مرونة النموذج بإضافة املزيد

. على سبيل املثال، إذا كانت إحدى اجلامعات مهتمة بشكل أساسي بالتأثري على صناعة معينة، فيمكن ما تقتضيه احلاجةحسب 

ن منوذجنا وتوصياتنا املزيد نأمل أن ينتج ع، اإمجاًلتوسيع منوذجنا بسهولة ليشمل دائرة أخرى واستيعاب ُبعد التأثري اجلديد هذا. 

من أصحاب املصلحة الداخليني  امن املنح الدراسية اجملزية واملرضية من اخلارج ومن الداخل، تلك املنح الدراسية اليت تهم كًل

 واخلارجيني.
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 عن املؤلفني

هو عامل متميز، وأستاذ اإلدارة ورئيس قسم اإلدارة يف كلية األعمال جبامعة جورج واشنطن. تتناول أحباثه  هريمان أجوينيس

اكتساب املواهب العاملية ونشرها يف املنظمات وأساليب البحث والتحليل. جدول أعماله املهين واحلياتي هو أن يكون له تأثري على 

 / Clarivate Analyticsكتب، وصنفه  9مقالة صحفية و  170مع ككل. وقد نشر أكثر من اجملتمع األكادميي واجملت

Web of Science  2018و  2019و  2020 األعوام باحث تأثرًيا يف االقتصاد واألعمال يف العامل يف 100ضمن أكثر .

وميكن االتصال به على هلذا املقال  سؤولؤلف املوهو حالًيا يشغل منصب الرئيس املنتخب ألكادميية اإلدارة. هريمان أجوينيس هو امل

 haguinis@gwu.eduالعنوان التالي: 

ركز اهتماماته التعليمية والبحثية أستاذ إدارة الضيافة يف قسم اإلدارة يف كلية إدارة األعمال جبامعة جورج واشنطن. ُتو ه الري يو

والعاملية ألعمال السياحة والضيافة، ال سيما على القيادة واالبتكار اإلداري وإبداع املوظفني  سرتاتيجيةعلى اجلوانب التنظيمية واإل

 لوكاالت احلكومية ومنظمات املعونة الدولية ومنظمات األعمال يف آسيا والشرق األوسط.ل قدم استشاراتوتنمية رأس املال البشري. ي

اسات السياحية واإلدارة، ومدير برنامج ماجستري إدارة السياحة يف قسم كرسي أيزنهاور وأستاذ الدرأستاذ هو  سيفات توسون

اإلدارة، كلية إدارة األعمال جبامعة جورج واشنطن. عمل مستشاًرا لتطوير األعمال يف كربى الشركات االستشارية الدولية يف أوروبا. 

وسياسة السياحة والتخطيط، واملشاركة اجملتمعية، وتطوير  تشمل اهتماماته البحثية التأثريات السياحية، وتنمية السياحة املستدامة،

 الوجهات، وتسويق الوجهات.


