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واقع النتاج العلمي لدى اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعة امللك في�صل واأ�صاليب تطويره
د. اجلوهرة بنت اإبراهيم بوب�صيت 
ق�صم الإدارة التعليمية بجامعة الدمام

ملخ�س
امللك  بجامعة  التدري�ض  هيئة  لع�سوات  العلمي  الإنتاج  واقع  تعرف  اىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
في�سل،وحتديد اأبرز عوائقها، ثم تقدمي بع�ض الأ�ساليب التطويرية التي ميكن اأن ت�سهم يف احلد من 
عوامل العاقة وت�ساعد يف زيادة النتاج العلمي.وقد ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبانة جلمع البيانات ومت 
حتليلها اح�سائيا، وتو�سلت الدرا�سة اىل النتائج التالية:بلغت ن�سبة اأفراد الدرا�سة الالتي مل ين�سرن 
ن�سبة من مل ينتجن عمل علمي،  الدكتوراه.بلغت  اأي بحث علمي 35،8% منذ ح�سولهن على درجة 
ون�سبة الالتي انتجن ن�سبة قليلة من) 1-4 بحوث(، 76،3% من اأفراد الدرا�سة ، وهذه ن�سبه عالية 
ن�سبيا .احتلت عوائق النتاج العلمي التي م�سدرها اجلامعة املرتبة الأوىل تلتها امل�سادر الجتماعية 
م�سدرها  التي  العلمية  انتاجيتهم  تعيق  التي  العوامل  اأبرز  اأن  الدرا�سة  اأفراد  ال�سخ�سية.راأى  ثم 
مكتبات  يف  املتخ�س�سة  املراجع  ،وندرة  باجلامعة  اإدارية  باأعمال  الع�سو  ان�سغال  هي:  اجلامعة 
اجلامعة. عدم كفاية التجهيزات و املعامل و الت�سهيالت البحثية.راأى اأفراد الدرا�سة اأن اأبرز العوامل 
التي تعيق انتاجيتهم العلمية التي م�سدرها العوامل الجتماعية هي  كرثة اللتزامات الجتماعية 
لع�سو هيئة التدري�ض وقلة الطلب الجتماعي على البحث العلمي وعدم تقديره. راأى اأفراد الدرا�سة 
اأن اأبرز العوامل التي تعيق انتاجيتهم العلمية التي م�سدرها العوامل ال�سخ�سية  هي كرثة اللتزامات 

الأ�سرية لع�سو هيئة التدري�ض، و�سعف مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل و البحث يف النرتنت.

Abstract
This study aims to identify the Scientific Productivity of faculty members at 

King Faisal University, the Status, Obstacles and Methods for improvement. The 
researcher used a questionnaire to collect data which was analyzed statistically. 
The results of study indicated: 35% of participants did not publish any article since 
they obtained their PhDs. 76.3% did not publish or have had published 14- articles 
since they obtained their PhDs. King Faisal University, as an institution was a 
factor that deterred faculty members from publishing. There were other factors that 
are related to personal and social reasons. The most influential factors that deter 
faculty members from publishing are their administrative duties, the scarcity of 
resources at the university libraries, the lack of equipment for scientific fields and 
also the lack of laboratories and research facilities for faculty in science fields. With 
regards to social factors faculty members believe that their social commitments and 
responsibilities and the lack of social acknowledgement and support for scientific 
research discouraged their research and publication. Participants believe that there 
are personal factors that challenge and deter their Scientific Productivity such as 
family commitment and limited computer and research skills. 
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مقدمة
تتبواأ اجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل منذ القدم مكان ال�سدارة يف املجتمع، 
فهي مراكز اإ�سعاع للفكر واملعرفة، واملنرب الذي تنطلق منه اآراء املفكرين والعلماء ورواد 
الإ�سالح والتطور. وللتعليم العايل اأثر كبري على املجتمعات وخا�سة فيما يتعلق مبجالت 
تتاأثر  التنمية فيها، فالتنمية القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية والتعليمية 
ب�سكل اأو باآخر مبخرجات التعليم العايل، وبالإنتاج العلمي الذي تقدمه ملجتمعاتها.ولكي 
ت�ستطيع موؤ�س�سات التعليم العايل اأن حتقق اأهدافها وتوؤدي وظائفها مبا يتنا�سب وخطط 
وتنمية  بها،  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  كفاءة  تطوير  على  تعمل  اأن  عليها  فيها،  التنمية 
مهاراتهم، وتوفري املناخ العلمي املالئم لهم، وت�سجيعهم لإجراء البحوث العلمية املرتبطة 
الدول  بني  التقنية  بالفجوة  يعرف  ما  اإن  املختلفة.  املجتمع  وحاجات  التنمية  بخطط 
املتقدمة والدول النامية لي�ست �سوى م�ساألة فروق يف م�ستوى البحث العلمي. لذا جند اأن 
موؤ�س�سات التعليم العايل يف  الدول املتقدمة قد جعلت البحث العلمي يف مقدمة اأولوياتها. 
حيث اإن املعيار الذي مييز بني م�ستوى هذه املوؤ�س�سات هو ما لديها من علماء وباحثني 
ومفكرين، ومكتبات ومراكز علمية وبحثية، والذي بدوره يوؤثر على امل�ستوى احل�ساري 
والقت�سادي والجتماعي وال�سيا�سي لل�سعوب والأمم )العمايرة،2005،دواب�سة،2005(. 
فالبحث العلمي هو عماد التنمية يف الع�سر احلديث واأحد املرتكزات الأ�سا�سية لتحول 
ويحاول  املجتمعات  م�سكالت  ويحدد  الواقع  ي�سخ�ض  الذي  فهو  وتطويرها.  املجتمعات 
اإيجاد احللول املنا�سبة لها. اإ�سافة اإىل ذلك فاإنه ي�سهم يف اإعداد الكوادر العلمية املتدربة 
التنمية  خطط  ر�سم  يف  وي�سهم  والجتماعية،  والإن�سانية  الطبيعية  العلوم  ميادين  يف 
عن  العايل  العليم  موؤ�س�سات  مع  والتن�سيق  التعاون  نطاق  وتو�سيع  وتنفيذها،  ال�ساملة 
)عبا�ض،  املتخ�س�سني  الباحثني  واإعداد  والبحوث  واملعلومات  اخلربات  تبادل  طريق 
من  التدري�ض  هيئة  ع�سو  ين�سره  ما  بعدد  باجلامعات  العلمي  النتاج  ويعرف   .)2005
ب�سفته  اأو  مبفرده  كتب  من  يوؤلفه  وما  املحكمة  العلمية  املجالت  يف  وابحاث  درا�سات 
اجلمعيات  ت�سدرها  التي  علمية  دوريات  يف  املن�سورة  فيها،واملقالت  الرئي�سي  املوؤلف 
العلمية اإ�سافة اىل اأوراق العمل املقدمة للموؤمترات والندوات العلمية والكادميية واأية 
،2008(.وقد   Keim  ،2001،  Wilson( قدمه  علمي  انتاج  مقابل  الع�سو  ينالها  جوائز 
البحاث  منها  التدري�ض  هيئة  لع�سو  العلمي  النتاج  جمالت   )1987  ،Dressel(ّذكر
الرتبوية  والأبحاث  معني،  جمال  يف  جديدة  ومعرفة  معلومات  ت�سيف  التي  ال�سا�سية 
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د. اجلوهرة بنت اإبراهيم بوب�صيت 

والأبحاث  التدري�ض  وطرق  واملناهج  التعليمية  والربامج  الدرا�سية  باملقررات  املتعلقة 
التي تهدف اىل حل امل�سكالت الرتبوية والجتماعية والقت�سادية وغريها. التطبيقية 
وتختلف �سعف دافعية ع�سو هيئة التدري�ض على النتاج العلمي من ع�سو اىل اآخر. وقد 
حدد كل من ال�سايع )2006( و)،Tareef2008( بع�ض الأ�سباب التي توؤدي ايل �سعف 
العلمي،  للبحث  املخ�س�ض  التمويل  نق�ض  التدري�ض منها  لع�سو هيئة  الذاتية  الدافعية 
وان�سغال بع�ض اأع�ساء هيئة التدري�ض بالأعمال اخلارجية لتح�سني اأو�ساعهم القت�سادي، 
وعدم توافر الوقت الكايف للقيام باإجراء البحوث العلمية ب�سبب كرثة الأعباء التدري�سية. 
باآخر اىل  اأو  ب�سكل  اأدت  التي  والثقافية  والأ�سرية  املجتمعية  العوامل  بع�ض  اإ�سافة اىل 
وزمالوؤها  �سانتو  بها  قامت  درا�سة  التدري�ض.ويف  هيئة  لع�سو  العلمي  النتاج  �سعف 
.Santo,S.&others)(2009 هدفت اإىل تعرف العوامل الذاتية والبيئية والعوامل القيادية 
ا�ستخدمت  الرتبية،  كلية  يف  التدري�ض  هيئة  لأع�ساء  العلمية  الإنتاجية  على  توؤثر  التي 
عينة  تكونت  وقد  للدرا�سة،  الثالثة  الإبعاد  ت�سمنت  )81(عبارة  من  مكونة  ا�ستبانة 
الدرا�سة  نتائج  اأ�سفرت  وقد  التدري�ض.  هيئة  اأع�ساء  من  ع�سوا   )44( من  الدرا�سة 
وخدمة  التدري�ض  ثقافة  هي  اجلامعة  وظائف  حول  بالكلية  ال�سائدة  الثقافة  التايل:اأن 
الوقت  اأرباع  ثالثة  يق�سون  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  بحث.اأن  ثقافة  ولي�ست  املجتمع، 
املخ�س�ض للبحث يف التدري�ض.اأن قدرة اأع�ساء هيئة التدري�ض يف البحث 40%، و %92 
اأع�ساء هيئة التدري�ض  اأن  يف التدري�ض، و 100% يف خدمة املجتمع.وقد بينت الدرا�سة 
 ) Tareef2008،(كانوا اأقل حما�سا ورغبة للقيام بالأبحاث.وت�سري نتائج درا�سة طريف
والتي هدفت اىل حتديد واقع و�سعوبات البحث العلمي يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف 
الأردن اإىل التايل:غياب اخلطط ال�سرتاتيجية للبحث العلمي، نق�ض الإنفاق والتمويل 
على البحوث العلمية، �سعف الدافعية الذاتية لأع�ساء هيئة التدري�ض لإجراء البحوث 
العلمية، عدم وجود اإجراءات حفظ احلقوق والن�سر، �سوء ظروف العمل التي يعي�ض يف 
التي   )Aminuddin,2008 واآخرون )  الدين  اأمني  والباحثني. ويف درا�سة  العلماء  ظلها 
�سملت �ستة جامعات حكومية يف ماليزيا هدفت اىل تعرف العوامل املوؤثرة على النتاج 
اأن اهتمام اأع�ساء هيئة التدري�ض يف اجلامعات  العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض وجدوا 
من�سب بالدرجة الأوىل على التدري�ض وياأتي البحث العلمي والهتمام به الدرجة الثانية. 
ومن اأهم العوامل املوؤثرة على النتاجية العلمية لالأع�ساء الن�سغال بالأعمال الدارية، 
والعبء التدري�سي الكبري الذي يكلف به ع�سو هيئة التدري�ض، وعدم توفر الوقت ملمار�سة 
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البحث العلمي.اأما ليفني   )Levin, 2007(  فقد وجد اأن من اأهم معوقات البحث العلمي 
التي تواجه اأع�ساء هيئة التدري�ض يف كليات الرتبية الأمريكية هي الفتقار اىل املهارات 
الأ�سا�سية لإجراء البحوث العلمية، ن�ساب التدري�ض العايل لأع�ساء هيئة التدري�ض الذي 
ياأخذ كثري من الوقت واجلهد ال�سروري للبحث، والإ�سراف على اأعداد كبرية من طلبة 
الدرا�سات العليا.وتو�سل العمايرة)2005( يف درا�سته التي اأجراها يف جامعة الإ�سراء، 
بالتايل:عدم  تتمثل  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  تواجه  التي  العلمي  البحث  معوقات  اأن  اإىل 
وجود جملة حمكمة باجلامعة، �ساآلة الإفادة من نتائج الأبحاث العلمية، قلة التعاون مع 
اجلامعات واجلهات امل�ستفيدة من البحث العلمي، �سيق الوقت الكايف لإجراء الأبحاث 
العلمية، نق�ض التمويل الكايف لتمويل الأبحاث العلمية، نق�ض امل�ساعدين والخت�سا�سيني 
الفنيني، حمدودية املراجع وم�سادر املعرفة املطلوبة للبحث العلمي.وقد هدفت درا�سة 
يف  التدري�ض  هيئة  لأع�ساء  ومعوقاته  العلمي  الإنتاج  واقع  معرفة  اإىل   )1426( ال�سايع 
 118 الدرا�سة  عينة  و�سملت  بالريا�ض.  �سعود  امللك  جامعة  يف  الإن�سانية  العلوم  كليات 
الإدارية  والعلوم  والآداب  الرتبية  كليات  يف  الذكور  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  ع�سوا 
املوجودين على راأ�ض العمل خالل الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 1426-1425. 
وقد ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة للتعرف على واقع النتاج العلمي، وا�سارت نتائج الدرا�سة 
اإىل اأن معدل الإنتاج العلمي ال�سنوي لأع�ساء هيئة التدري�ض الذين ميثلون عينة الدرا�سة 
اأو املرتجمة  املوؤلفة  والكتب  املن�سورة  البحوث  بلغ متو�سط عدد  بينما  هي 1.25 عمل. 
اإح�سائيا بني  دالة  فروق  وجود  النتائج كذلك عدم  واأظهرت  العلمية 0.63.  والأوراق 
كمية الإنتاج العلمي لعينة الدرا�سة بناء على متغري الكلية مع اأن متو�سط الإنتاج العلمي 
والعلوم  الرتبية  كليتي  يف  نظرائهم  عن  قليال  يزيد  الآداب  كلية  من  الدرا�سة  لعينة 
دالة  فروق  وجود  على  الدرا�سة  فاأكدت  العلمية،  الرتبة  ملتغري  بالن�سبة  اأما  الإدارية. 
املتغري  هذا  على  بناء  الدرا�سة  عينة  اإنتاج  كمية  بني   )0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائيا 
ل�سالح اأع�ساء هيئة التدري�ض بدرجة اأ�ستاذ واأ�ستاذ م�سارك على ح�ساب اأع�ساء هيئة 
فروقا  الدرا�سة  ملتغري اجلن�سية فوجدت  بالن�سبة  اأما  م�ساعد.  اأ�ستاذ  بدرجة  التدري�ض 
دالة اإح�سائيا ل�سالح عينة الدرا�سة من غري ال�سعوديني على ح�ساب زمالئهم ال�سعوديني 
الكادميية  العوامل  بدرا�سة  عبدال�سالم)1426(  قامت  العلمي.وقد  اإنتاجهم  كمية  يف 
العوامل  بني  العالقة  يف  البحث  هدفت  اجلامعة،  لأ�ستاذ  الوظيفي  بالر�سا  املرتبطة 
وم�ستوى  الكادميية  واحلرية  العلمي  والنتاج  التدري�ض  من  كل  يف  املمثلة  الكادميية  
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الر�سا الوظيفي لأ�ستاذ اجلامعة الرتبوي. بلغت عينة الدرا�سة 190 ع�سو هيئة التدري�ض 
التدري�ض  اأن حمور  الدرا�سة اىل  ل� 13 جامعة م�سرية، وتو�سلت  تابعة  بكليات الرتبية 
ياأتي يف املرتبة الأوىل يف عالقته مب�ستوى الر�سا الوظيفي لأع�ساء هيئة التدري�ض يليه 
حمور النتاج العلمي.اأما درا�سة را�سي )2009( فقد هدفت اإىل التعرف على الإنتاجية 
العلمية لع�سوات هيئة التدري�ض يف كليات جامعة طيبة وحتديد ما اإذا كانت هناك فروق 
يف الإنتاجية العلمية تعزى اإىل متغريات اجلن�سية، التخ�س�ض، والرتبة العلمية، وكذلك 
التعرف على احلاجات الإر�سادية كما تدركها ع�سوات هيئة التدري�ض لزيادة اإنتاجيتهن 
العلمية. تكونت عينة البحث من )52( من ع�سوات هيئة التدري�ض بكليات جامعة طيبة 
املنورة،  باملدينة  الطب(  الطبية،  العلوم  احلا�سبات،  وهند�سة  علوم  العلوم،  )الرتبية، 
وبا�ستخدام  الإر�سادية،  احلاجات  وا�ستبيان  العلمية،  الإنتاجية  ل�ستبيان  ا�ستجابوا 
املتو�سطات والنحرافات املعيارية للدرجات، لعينتني م�ستقلتني، حتليل التباين التكرارات 
العلمية لع�سوات هيئة  الإنتاجية  اأن  اإىل ما يلى:  نتائج البحث  اأ�سارت  والن�سب املئوية، 
التدري�ض منخف�سة يف جمال اإنتاج الكتب العلمية وكذلك الإ�سراف علي ر�سائل املاج�ستري 
دالة  فروق  وجود  املن�سورة؛  البحوث  بعدد  يتعلق  فيما  مقبولة  تبدو  بينما  والدكتوراه 
الإنتاج  جممل  يف  ال�سعوديات  وغري  ال�سعوديات  التدري�ض  هيئة  ع�سوات  بني  اإح�سائيا 
دالة  فروق  وجود  ال�سعوديات؛  غري  التدري�ض  هيئة  ع�سوات  �سالح  يف  وذلك  العلمي 
اإح�سائيا بني ع�سوات هيئة التدري�ض يف التخ�س�سات النظرية والعلمية يف كل من عدد 
العلمية؛ وجود  التخ�س�سات  العلمي وذلك يف �سالح  الإنتاج  املن�سورة وجممل  البحوث 
فروق دالة اإح�سائيا بني ع�سوات هيئة التدري�ض يف رتبة اأ�ستاذ ورتبة اأ�ستاذ م�ساعد يف 
وجممل  والدكتوراه،  املاج�ستري  ر�سائل  علي  الإ�سراف  املن�سورة،  البحوث  عدد  من  كل 
الإنتاج العلمي وذلك يف �سالح رتبة اأ�ستاذ؛ عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا بني ع�سوات 
هيئة التدري�ض يف رتبة اأ�ستاذ ورتبة اأ�ستاذ م�سارك يف الإنتاجية العلمية؛ اأن احلاجات 
الإر�سادية كما تدركها ع�سوات هيئة التدري�ض بجامعة طيبة لزيادة اإنتاجيتهن العلمية 
هي: زيادة دعم اجلامعة املايل للبحث العلمي، خف�ض الأعباء التدري�سية، زيادة املكافاآت 
والرواتب للباحثات املتميزات، تخفيف الأعباء الإدارية، توفري الدوريات العلمية والكتب 
املتخ�س�سة يف مكتبة اجلامعة.وقد تو�سلت درا�سة ميدانية قام بها الثبيتي )1421( اإىل 
للبرتول  فهد  امللك  وجامعة  �سعود،  امللك  جامعة  من  كل  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  اأن 
تربطهما  مهنيان  دوران  العلمي  والبحث  التدري�ض  اأن  يرون  الكويت  وجامعة  واملعادن، 

د. اجلوهرة بنت اإبراهيم بوب�صيت 
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عالقة تكاملية، وكل منهما يعزز الآخر ويدعمه،واأن احل�سول على الرتقية هو العامل 
الأهم الذي يدفع اأع�ساء هيئة التدري�ض اإىل البحث والن�سر والتاأليف، واأن 71،7% من 
اأنه باحث يف املقام  اإىل  اأفراد العينة ل ينظرون اإىل ع�سو هيئة التدري�ض يف اجلامعة 
هيئة  لأع�ساء  العلمية  الإنتاجية  واقع  حول  درا�سته  ويف  ومدر�ض.  باحث  واإمنا  الأول 
لالإنتاج  العام  املعدل  التايل:بلغ   )1997( الزهراين  وجد  القرى  اأم  بجامعة  التدري�ض 
العلمي ملجتمع الدرا�سة4.% بحثا �سنويا وهو معدل اأقل مما هو عليه يف جامعات الدول 
املتقدمة الذي يرتاوح من بحث اإىل بحثني �سنويا لكل ع�سو؛ اأن حوايل 38،4%من اأفراد 
من   %63 اأن  الدكتوراه؛  على  ح�سولهم  منذ  علمي  عمل  اأي  ين�سروا  مل  الدرا�سة  عينة 
الأ�ساتذة امل�ساعدين و83% من الأ�ساتذة امل�ساركني قد توقفت عالواتهم ال�سنوية ب�سبب 
عدم اجناز الأعمال العلمية املطلوبة للرتقية؛ اأن الأ�ساتذة امل�ساعدين اأقل اإنتاجية من 
زمالئهم الأ�ساتذة امل�ساركني.وقد اأورد عبا�ض )2005( بع�ض املقرتحات التي ميكن اأن 
ت�ساهم يف تطوير البحث العلمي يف اجلامعات نورد منها التايل:�سرورة وجود اأهداف 
حمددة للبحث العلمي تخدم ق�سايا املجتمع.تخ�سي�ض موازنة م�ستقلة للبحث العلمي 
املخربية  وامل�ستلزمات  واملعدات  الأجهزة  واجلامعات.توفري  الوزارة  موازنة  �سمن 
واحلقلية لأغرا�ض البحث العلمي.�سمان ا�ستمرار توفري الدعم املايل للمجالت العلمية 
التخ�س�سية.ت�سجيع عقد املوؤمترات العلمية املتخ�س�سة يف اجلامعات وت�سهيل م�ساركة 
م�ستمرة  تدريبية  بدورات  الكليات  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  فيها.اإ�سراك  الباحثني 
ملواكبة التطورات العاملية. حتقيق املوازنة بني التدري�ض والبحث العلمي.وقام )ال�سهالوي 
التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  اإنتاجية  على  التعرف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )1416 والنوي�سر، 
والعوامل املوؤثرة فيها كما يراها اأع�ساء هيئة التدري�ض يف كليتي الرتبية بجامعتي امللك 
هيئة  اأع�ساء  من  ع�سواً   103 من  الدرا�سة  عينة  تكونت  في�سل.  وامللك  العزيز  عبد 
جمال  يف  الدرا�سة  عينة  اإنتاجية  اأن  الدرا�سة  هذه  نتائج  اأبرز  ومن  الذكور،  التدري�ض 
واملجتمع، كما  التدري�ض وخدمة   باإنتاجيتهم يف جمايل  العلمي متدنية مقارنة  البحث 
تو�سلت الدرا�سة اإىل العوامل الأكرث تاأثريا ًعلى اإنتاجية اأع�ساء هيئة التدري�ض ترتكز يف 
توفر  وعدم  الكلية،  قرارات  يف  وامل�ساركة  العلمية،  املوؤمترات  يف  امل�ساركة  اأو  احل�سور 

و�سائل الن�سر والتاأليف.

واقع النتاج العلمي لدى اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعة امللك في�صل واأ�صاليب تطويره
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م�صكلة الدرا�صة
يعترب البحث العلمي اأحد الوظائف الرئي�سية لع�سو هيئة التدري�ض يف اجلامعات، 
وقد اأ�سبح يف الوقت احلايل من املعايري الرئي�سية التي يقا�ض بها م�ستوى اجلامعات، 
عليه  ت�سطلع  اجلامعي  واجلودة.فاملعلم  الكادميي  العتماد  على  ح�سولها  ومدى 
م�سوؤوليات كبرية جتاه املوؤ�س�سة التعليمية التي ينتمي اليها، فمن خالل وظائف التدري�ض 
اجلامعات  توؤدي  التدري�ض  هيئة  ع�سو  بها  يقوم  التي  املجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث 
اننا جند  ال  الوظائف  اأهمية جميع هذه  ورغم  الريادي يف خدمة جمتمعاتها.  دورها 
اأن الإنتاج العلمي يف اجلامعات له تاأثري كبري يف منو املجتمعات وتقدمها ويقا�ض تقدم 
ال�سعوب باهتمامها بالبحث العلمي ونوعيته.فقد اأ�سار كول)Cole,2008( اأن 80% من 
الكت�سافات والخرتاعات التي اأثرت على حياة النا�ض يف املجتمع المريكي كان من�سوؤها 
باجلامعات.ومن  املرتبطة  البحوث  مراكز  من  نتائجها  خرجت  التي  العلمية  البحوث 
وما  الن�سائي،  العن�سر  من  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  بزميالتها  الباحثة  احتكاك  خالل 
توافر لديها من معلومات اولية حول م�سكلة النتاج العلمي لديهن، راأت اأن تقوم بدرا�سة 
بالبحث  القيام  تعيق  التي  العوامل  ودرا�سة  لديهن،  العلمي  النتاج  واقع  تتمثل مبعرفة 

العلمي ومن ثم التو�سل اىل اأ�ساليب تطوير القيام بالأبحاث العلمية.

اأهداف الدرا�صة
الن�سائي،  العن�سر  من  التدري�ض  هيئة  لأع�ساء  العلمي  الإنتاج  واقع  على  التعرف 
تقدمي  اأنف�سهن،  الأع�ساء  نظر  وجهة  من  الإنتاجية  تعيق  التي  العوامل  اأبرز  حتديد 
بع�ض املقرتحات التي ميكن اأن ت�سهم يف احلد من العوامل التي تعيق الإنتاجية العلمية 
لأع�ساء هيئة التدري�ض وت�ساعد يف زيادة اإنتاجهن العلمي.ويتم حتقيق اأهداف الدرا�سة 

من خالل الإجابة على الأ�سئلة التالية:
• ما واقع الإنتاج العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة امللك في�سل؟	
• وجهة 	 من  التدري�ض  هيئة  لأع�ساء  العلمي  الإنتاج  تعيق  التي  العوامل  اأبرز  ما 

نظرهن؟
• للعوامل 	 التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  تقديرات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  توجد  هل 

التي تعيق اإنتاجيتهن العلمية تبعا ملتغريات الكلية، نوع الكلية )علمية، نظرية( 
واجلن�سية؟

د. اجلوهرة بنت اإبراهيم بوب�صيت 
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• العلمي 	 النتاج  وزيادة  تطوير  يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  التي  املقرتحات  اأهم  ما 
لأع�ساء هيئة التدري�ض من وجهة نظرهن؟

حدود الدرا�صة وم�صطلحاتها
هيئة  لأع�ساء  العلمي  الإنتاج  كمية  على  التعرف  حماولة  يف  الدرا�سة  هذه  تتحدد 
العوامل  اأبرز  وحتديد  في�سل،  امللك  بجامعة  ال�سعوديات  وغري  ال�سعوديات  التدري�ض 
التي تعيق هذه الإنتاجية من وجهة نظرهن، يف 5 كليات هي: الرتبية، العلوم، الآداب، 
تعتمد  والأغذية.و�سوف  الزراعية  العلوم  وكلية  املجتمع،  وخدمة  التطبيقية  الدرا�سات 

الباحثة يف م�سطلحات الدرا�سة على التايل:
الإنتاج العلمي: ويق�سد به يف هذه الدرا�سة كمية الأعمال املحكمة واملن�سورة لع�سو 
هيئة التدري�ض يف جمال تخ�س�سها، وت�سمل البحوث النظرية وامليدانية، وتاأليف الكتب 

اأو حتقيقها اأو ترجمتها.
عوائق الإنتاج العلمي: ويق�سد بها العوامل التي ت�سهم يف قلة الإنتاج العلمي لع�سو 

هيئة التدري�ض.
لع�سو  العلمية  الإنتاجية  م�ستوى  حت�سن  اأن  ميكن  التي  الآليات  التطوير:  اأ�صاليب 

هيئة التدري�ض من خالل تنمية املعارف اأو تغيري الجتاهات اأو حت�سني الأداء.

اإجراءات الدرا�صة
التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  الدرا�سة:تكون  جمتمع  اأول: 
وخدمة  التطبيقية  الدرا�سات  والآداب،  العلوم  الرتبية،  بكليات  وغريهن  ال�سعوديات 
املجتمع وكلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة امللك في�سل واحلا�سالت على �سهادة 
الدكتوراه، وقد بلغ جمتمع الدرا�سة 197 ع�سوة، �ساركت منهن يف هذه الدرا�سة 148 
هيئة  اأع�ساء  توزيع   )1( رقم  اجلدول  الأ�سلي.ويبني  املجتمع  من   %75 مثلن  ع�سوة، 

التدري�ض ح�سب الكلية.

واقع النتاج العلمي لدى اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعة امللك في�صل واأ�صاليب تطويره
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جدول رقم )1(
الن�صبة املئويةالتكرارالكلية
2516.9الرتبية
4933.1الآداب
3322.3العلوم

1812.2كلية العلوم الزراعية والأغذية
2315.5الدرا�سات التطبيقية و خدمة املجتمع

148100.0املجموع

من  هن  الدرا�سة  اأفراد  من  ن�سبه  اأعلى  اأن  يتبني  ال�سابق  اجلدول  اىل  وبالنظر 
كلية الآداب وبلغت الن�سبة )33.1 %(، بينما اأقل ن�سبة كانت من كلية العلوم الزراعية 
والأغذية حيث بلغت الن�سبة)12.2%( من املجموع الكلي ملجتمع الدرا�سة.ويبني اجلدول 

رقم )2( توزيع اأع�ساء هيئة التدري�ض ح�سب الدرجة العلمية.
جدول رقم)2(

الن�صبة املئويةالتكرار
11678.4اأ�ستاذ م�ساعد
2416.2اأ�ستاذ م�سارك

85.4اأ�ستاذ
148100.0املجموع

درجة  يف  هن  الدرا�سة  اأفراد  من  ن�سبه  اأعلى  اأن  يتبني  ال�سابق  اجلدول  وبالنظر 
اأ�ستاذ م�ساعد وبلغت الن�سبة )78.4%(، بينما اأقل ن�سبة كانت درجة اأ�ستاذ حيث بلغت 
توزيع   )3( رقم  اجلدول  الدرا�سة.ويبني  ملجتمع  الكلي  املجموع  من  الن�سبة)%5.4( 

اأع�ساء هيئة التدري�ض ح�سب اجلن�سية.
جدول رقم )3(

الن�صبة املئويةالتكرار
7148.0�سعودية

7752.0غري �سعودية
148100.0املجموع

د. اجلوهرة بنت اإبراهيم بوب�صيت 
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التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  ن�سبة  بني  تقارب  هناك  اأن  تبني  ال�سابق  اجلدول  وبالنظر 
ال�سعوديات مع ن�سبة زميالتهن غري ال�سعوديات،حيث بلغت الن�سبة على التوايل) 48% و 

52%(.ويبني اجلدول رقم )4( توزيع اأع�ساء هيئة التدري�ض ح�سب نوع الكلية
جدول )4(

الن�صبة املئويةالتكرار
5134.5كليات علمية
9765.5كليات اأدبية

148100.0املجموع

وبالنظر اىل اجلدول ال�سابق يتبني اأن اأعلى ن�سبه من اأفراد الدرا�سة هي يف الكليات 
الأدبية حيث بلغت ن�سبتهن )%65.5( من املجموع الكلي ملجتمع الدرا�سة، بينما كانت 

ن�سبة الأع�ساء يف الكليات العلمية ) 34.5%( من املجموع الكلي ملجتمع الدرا�سة.
ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبانة جلمع بيانات هذه الدرا�سة، مت  اأداة الدرا�صة:  ثانيا: 
بناء فقراتها يف �سوء الدرا�سات ال�سابقة يف جمال البحث العلمي، ومت تعديلها بناء على 
اآراء ال�سادة الذين قاموا بتحكيمها، وتكونت ال�ستبانة من التايل:اجلزء الأول؛ تكون من 
بع�ض الأ�سئلة املتعلقة بتحديد مقدار الإنتاج العلمي لع�سو هيئة التدري�ض، ا�سم الكلية 
التي تنتمي اإليها، ودرجتها الأكادميية، و�سنوات اخلربة، واجلن�سية.اجلزء الثاين؛تكون 
من 30 فقرة  تعرب كل منها عن عامل حمتمل لإعاقة الع�سو عن الإنتاج العلمي وتوزعت 
فقرات اجلزء الأول تبعا مل�سادر عوامل الإعاقة ايل الأق�سام التالية:العوامل ال�سخ�سية 
املتعلقة بع�سو هيئة التدري�ض وعربت عنها الفقرات 1-8، العوامل الجتماعية التي ميكن 
العوامل  العبارات 14-9،  وقد عربت عنها  التدري�ض  هيئة  انتاجية ع�سو  على  توؤثر  اأن 
املتعلقة باجلامعة وقد عربت عنها الفقرات 15-30.اجلزء الثالث؛ ت�سمن 10مقرتحات 

تطويرية لزيادة الإنتاج العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض وحتديد درجة اأهميتها.
 )SPSS( ثالثا: حتليل البيانات: مت ا�ستخدام احلزمة الح�سائية للعلوم الجتماعية
يف حتليل بيانات الدرا�سة ، وعوجلت البيانات بالطرق الح�سائية التالية: التكرارات ، 

الن�سب املئوية ، املتو�سطات احل�سابية ، واختبار )ت( وحتليل التباين واختبار توكي.

واقع النتاج العلمي لدى اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعة امللك في�صل واأ�صاليب تطويره
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رابعا: نتائج الدرا�صة: مت الجابة على ت�صاوؤلت الدرا�صة كالتايل:
ال�صوؤال الأول: ما واقع الإنتاج العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض- العن�سر الن�سائي- 
والن�سب  التكرارات  ا�ستخدام  مت  الت�ساوؤل  هذا  على  ولالإجابة  في�سل؟  امللك  بجامعة 

املئوية ، ويو�سح اجلدول رقم )5( واقع النتاج العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض 
جدول 5 

)النتاج العلمي(
فئات العمال 

العلمية املن�صورة
عدد الأع�صاء 

الأعمال العلمية الن�صبة املئويةيف كل فئة
الن�صبةاملن�صورة للفئة

�سفر�سفر5335.8ل �سيء 1
16040.513028،5-4بحث
51610.89821،4-8بحث

985.46514،2-12بحث
13117.416435،9بحث و اأكرث

100.0%148100.0457املجموع

من بيانات هذا اجلدول ميكن التو�سل اىل النتائج التالية:بلغت ن�سبة اأع�ساء هيئة 
من   %40،5 الدرا�سة.اأن  اأفراد  من   %35،8 علمي  عمل  اأي  ين�سرن  مل  الالتي  التدري�ض 
اإجمايل  قدرها 28،5% من  وبن�سبة  بحثية،  اأعمال  ن�سرت من 4-1  قد  الدرا�سة  اأفراد 
 8-5 من  ن�سرت  قد  الدرا�سة  اأفراد  من   %10،8 الدرا�سة.اأن  لأفراد  العلمية  النتاجية 
الدرا�سة. لأفراد  العلمية  النتاجية  اإجمايل  من   %21،4 قدرها  وبن�سبة  بحثية،  اأعمال 
اأن 5،4% من اأفراد الدرا�سة قد ن�سرت من 9-12 اأعمال بحثية، وبن�سبة قدرها %14،2 
من اإجمايل النتاجية العلمية لأفراد الدرا�سة.اأن 7،45% من اأفراد الدرا�سة قد ن�سرت 
من 13 بحثا علميا اأو اأكرث، وبن�سبة قدرها 35،9% من اإجمايل النتاجية العلمية لأفراد 
الدرا�سة.مما �سبق يتبني اأن اأكرث من ثلث اأفراد الدرا�سة مل تن�سر اأي عمل علمي، مما 
يدل على �سعف النتاجية العلمية لع�سوات هيئة التدري�ض ب�سكل عام يف ظل املناف�سات 
ال�سديدة بني اجلامعات للح�سول على العتماد الكادميي واجلودة والذي ي�سكل البحث 
العلمي والنتاجية العلمية لأع�ساء هيئة التدري�ض جزءا رئي�سيا يف هذا املجال.كما اأن 
ن�سبة من مل ينتجن عمل علمي ون�سبة الالتي انتجن ن�سبة قليلة من 1-4 بحوث، متثل 
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76،3% من اأفراد الدرا�سة، وهذه ن�سبه عالية ن�سبيا.وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة 
ال�سايع )1426(، ودرا�سة را�سي )2009( ودرا�سة الزهراين)1997(.

ال�صوؤال الثاين: ما اأبرز العوامل التي تعيق الإنتاج العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ض من 
وجهة نظرهن؟ولالإجابة علي هذا ال�سوؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات 
اإجراء البحوث  التدري�ض جتاه  اأع�ساء هيئة  التي تواجه  املعيارية ملعرفة درجة العاقة 
ا�ستبانة  الواردة يف  العوامل املحتملة  اإعاقة كل عامل من  العلمية.وقد مت تقدير درجة 
الدرا�سة مبقيا�ض خما�سي متدرج من "عائق بدرجة كبرية" واأعطي خم�ض درجات، اىل 
غري عائق واأعطي درجة واحدة، ومت تف�سري النتائج ا�ستنادا اىل ت�سنيف الجابات اىل 
قيمة– اأقل  )اأكرب  الفئة=  التالية:طول  املعادلة  املدى من خالل  مت�ساوية  5 م�ستويات 

قيمة(÷ عدد بدائل ال�ستبانة= )1-5(÷ 5=0،80.
جدا  كبرية  بدرجة  كالتايل:عائق  عليه  ال�ستناد  مت  الذي  فاملعيار  لذلك  ووفقا 
عندما تكون درجة املتو�سط احل�سابي 4،21 فما فوق. عائق بدرجة كبرية عندما تكون 
درجة  تكون  عندما  متو�سطة  بدرجة  عائق   .4،20  -3،41 احل�سابي  املتو�سط  درجة 
املتو�سط  درجة  تكون  عندما  منخف�سة  بدرجة  عائق   .3،40–2،61 احل�سابي  املتو�سط 

احل�سابي1،81 – 2،6. غري عائق عندما تكون درجة املتو�سط احل�سابي 1،8 اأقل.
جدول 6

يبني املتو�صط احل�صابي و النحراف املعياري للعوامل التي تعيق النتاج العلمي لأع�صاء هيئة 
التدري�س مرتبة تنازليًا تبعًا للمتو�صط احل�صابي

املتو�صط العبارةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

م�صدر 
العاقة

جامعي4.29.875ان�سغال الع�سو باأعمال اإدارية باجلامعة1
جامعي4.24.923ندرة املراجع املتخ�س�سة يف مكتبات اجلامعة2
جامعي4.19.936عدم كفاية التجهيزات و املعامل و الت�سهيالت البحثية3
جامعي4.071.035انخفا�ض احلوافز املادية التي تقدمها اجلامعة للباحثني4

ندرة الندوات و الدورات و ور�ض العمل املنعقدة 5
جامعي4.041.183داخل اجلامعة

جامعي4.031.072ندرة الفر�ض املتاحة حل�سور املوؤمترات و الندوات اخلارجية6
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املتو�صط العبارةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

م�صدر 
العاقة

جامعي3.98.951طول الجراءات الإدارية املتبعة يف متويل الأبحاث العلمية7

عدم توافر املناخ العلمي ال�سليم لإجراء البحاث العلمية 8
جامعي3.971.059باجلامعة كعدم توفر مكتب م�ستقل، وحا�سب اآيل ... الخ

جامعي3.95.964عدم اهتمام اجلامعة باإعطاء النتاج العلمي اأهمية  9

ارتفاع التكاليف املادية التي يتحملها ع�سو هيئة 10
جامعي3.88.982التدري�ض يف �سبيل النتاج العلمي

جامعي3.861.021عدم وجود باحثني م�ساعدين لإجراء البحوث العلمية11

طول الجراءات الإدارية املتبعة يف حتكيم و ن�سر 12
جامعي3.85.921النتاج العلمي

جامعي3.82.886طول فرتة بقاء البحث العلمي لدى املحكمني13

قلة الدورات التدريبية و ور�ض العمل التي تقدم 14
جامعي3.811.046لأع�ساء هيئة التدري�ض يف مهارات البحث العلمي

جامعي3.801.015تاأخر ن�سر الأبحاث يف الدوريات العلمية العربية و الأجنبية15
�سخ�سي3.801.075ان�سغال ع�سو هيئة التدري�ض باأعمال اأخرى16
اجتماعي3.781.093قلة التقدير الجتماعي من اأفراد املجتمع لالإنتاج العلمي17

كون اإجراء البحوث العلمية من اأن�سطة ع�سو هيئة 18
�سخ�سي3.761.054التدري�ض التي ل يحا�سب عليها

�سخ�سي3.76.901كرثة اللتزامات الأ�سرية لع�سو هيئة التدري�ض19
�سخ�سي3.741.202�سعف مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل و البحث يف النرتنت20
جامعي3.731.104عدم وجود برامج بحثية متول من ميزانية اجلامعة21
�سخ�سي3.721.124ال�سعف يف ا�ستخدام اللغة الجنليزية22
اجتماعي3.721.010كرثة اللتزامات الجتماعية لع�سو هيئة التدري�ض23
اجتماعي3.721.024قلة الطلب الجتماعي على البحث العلمي24
جامعي3.681.063حمدودية م�سادر ن�سر النتاج العلمي لع�سو هيئة التدري�ض25

انخفا�ض اهتمام املجتمع بالإنتاج العلمي لعدم 26
اجتماعي3.561.058جدواها عمليًا

اجتماعي3.551.078العمل يف و�سط زمالء ل يهتمون بالإنتاج العلمي27
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 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



374

املتو�صط العبارةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

م�صدر 
العاقة

حمدودية خربة ع�سو هيئة التدري�ض يف ا�ستخدام 28
�سخ�سي3.531.052الربامج الح�سائية ملعاجلة بيانات الأبحاث

ح�سا�سية موؤ�س�سات املجتمع نحو البحوث ذات 29
اجتماعي3.461.019الطابع النقدي للم�سكالت

الر�سا الذاتي للع�سو الذي يتحقق مبجود احل�سول 30
�سخ�سي2.001.003على درجة الدكتوراه

ومن خالل بيانات جدول رقم 6 يتبني التايل:ترى اأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة 
امللك في�سل اأن اأبرز العوامل التي تعيق انتاجيتهن العلمية )بدرجة كبرية جدا4،21 فما 
فوق( هي:ان�سغال الع�سو باأعمال اإدارية باجلامعة، ندرة املراجع املتخ�س�سة يف مكتبات 
اجلامعة. نالحظ اأن عوامل العاقة بدرجة كبرية جدا التي تعيق النتاجية العلمية لع�سو 
هيئة التدري�ض هي جامعية امل�سدر وهذا يعك�ض الأعمال الدارية التي تكلف بها ع�سو 
هيئة التدري�ض وخا�سة امل�سوؤولت بكليات البنات حيث اأن اإدارة الكلية تعتمد 100% على 
اإدارة ن�سائية، فاأكرث من ن�سف اأفراد الدرا�سة من كليتي الآداب والعلوم وي�سكلن %55،4 
من اأفراد الدرا�سة، فان�سغال ع�سو هيئة التدري�ض بالأعمال الدارية يوؤثر على النتاجية 
اأع�ساء  متعددة.ترى  واجتماعية  ا�سرية  التزامات  اي�سا  لديها  كان  اذا  العلمية خا�سة 
هيئة التدري�ض بجامعة امللك في�سل اأن اأبرز العوامل التي تعيق انتاجيتهم العلمية بدرجة 
كبرية3،41- 4،20 هي:عدم كفاية التجهيزات واملعامل والت�سهيالت البحثية، انخفا�ض 
احلوافز املادية التي تقدمها اجلامعة للباحثني، ندرة الندوات والدورات وور�ض العمل 
املنعقدة داخل اجلامعة، ندرة الفر�ض املتاحة حل�سور املوؤمترات والندوات اخلارجية، 
العلمي  املناخ  توافر  العلمية، عدم  الأبحاث  املتبعة يف متويل  الإدارية  الجراءات  طول 
اآيل ...  العلمية باجلامعة كعدم توفر مكتب م�ستقل، وحا�سب  ال�سليم لإجراء البحاث 
الخ، عدم اهتمام اجلامعة باإعطاء النتاج العلمي اأهمية، ارتفاع التكاليف املادية التي 
م�ساعدين  باحثني  وجود  عدم  العلمي،  النتاج  �سبيل  يف  التدري�ض  هيئة  ع�سو  يتحملها 
النتاج  ون�سر  حتكيم  يف  املتبعة  الإدارية  الجراءات  طول  العلمية،  البحوث  لإجراء 
وور�ض  التدريبية  الدورات  قلة  املحكمني،  لدى  العلمي  البحث  بقاء  فرتة  طول  العلمي، 
العمل التي تقدم لأع�ساء هيئة التدري�ض يف مهارات البحث العلمي، تاأخر ن�سر الأبحاث 
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يف الدوريات العلمية العربية والأجنبية، ان�سغال ع�سو هيئة التدري�ض باأعمال اآخرى، قلة 
التقدير الجتماعي من اأفراد املجتمع لالإنتاج العلمي، كون اإجراء البحوث العلمية من 
اأن�سطة ع�سو هيئة التدري�ض التي ل يحا�سب عليها، كرثة اللتزامات الأ�سرية لع�سو هيئة 
البحث يف النرتنت، عدم وجود  و  الآيل  ا�ستخدام احلا�سب  التدري�ض، �سعف مهارات 
برامج بحثية متول من ميزانية اجلامعة، ال�سعف يف ا�ستخدام اللغة الجنليزية، كرثة 
اللتزامات الجتماعية لع�سو هيئة التدري�ض، قلة الطلب الجتماعي على البحث العلمي، 
حمدودية م�سادر ن�سر النتاج العلمي لع�سو هيئة التدري�ض، انخفا�ض اهتمام املجتمع 
بالإنتاج العلمي لعدم جدواها عمليًا، العمل يف و�سط زمالء ل يهتمون بالإنتاج العلمي، 
حمدودية خربة ع�سو هيئة التدري�ض يف ا�ستخدام الربامج الح�سائية ملعاجلة بيانات 
للم�سكالت.  النقدي  الطابع  ذات  البحوث  نحو  املجتمع  موؤ�س�سات  ح�سا�سية  الأبحاث، 
تتمثل يف14 عامل جامعي امل�سدر، 7 عوامل  اأن عوامل العاقة بدرجة كبرية  نالحظ 
العوامل 14 اجلامعية  اأن  امل�سدر، كما نالحظ كذلك  اجتماعية  و6 عوامل  �سخ�سية، 
الخرى. العوامل  بني  من  ح�سابي  متو�سط  اأعلى  احتلت  التي  العوامل  هي  امل�سدر 
احتل عامل واحد من العوامل التي تعيق النتاجية العلمية لع�سو هيئة التدري�ض درجة 
منخف�سة هو: الر�سا الذاتي للع�سو الذي يتحقق مبجود احل�سول على درجة الدكتوراه 
اأي  الدرا�سة  اأفراد  اإجابات  ملجمل  الح�سائي  التحليل  يظهر  �سخ�سي.مل  عائق  وميثل 
عوامل تعيق النتاجية العلمية بدرجة متو�سطة، اأو غري عائقة متاما.اأن م�سادر عوامل 
الإعاقة التي وردت يف ال�ستبانة هي 3 م�سادر كالتايل: امل�سادر ال�سخ�سية، امل�سادر 

الجتماعية، وامل�سادر اجلامعية.
جدول 7

يو�صح اجلدول املتو�صط احل�صابي املقدر لكل من م�صدر العاقة من قبل اأفراد الدرا�صة
النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيم�صدر عوامل العاقةالرقم

3،710،44اجلامعية1
3،630،57الجتماعية2
3،550،36ال�سخ�سية3

اإعاقة للعوامل  اأعلى درجة  اأفراد الدرا�سة  من خالل بيانات جدول رقم 7:اأعطت 
ال�سخ�سي. ثم  الجتماعي،  امل�سدر  التي ذات  العوامل  تلتها  التي م�سدرها اجلامعة، 
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وتوؤكد هذه النتيجة ما ورد يف اجلدول رقم )6( ، حيث احتلت العوامل التي م�سدرها 
اجلامعة ترتيبا متقدما يف اجلدول.وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة كل من: �سانتو 

وزمالوؤها) 2009(، العمايرة)2005( درا�سة طريف)2008(.
ال�صوؤال الثالث: هل توجد فروق دالة اإح�سائيا بني تقديرات اأع�ساء هيئة التدري�ض 
نوع  الكلية،  ملتغريات،  تبعا  العلمية  اإنتاجيتهن  تعيق  التي  للعوامل  امللك في�سل  بجامعة 
الكلية )علمية، نظرية(، واجلن�سية؟ولالإجابة علي هذا ال�سوؤال مت اجراء حتليل التباين 
بتطبيق اختبار ) ف ( لبيان الفروق بني درجة اإعاقة اأفراد الدرا�سة جتاه اإجراء البحوث 
العلمية تبعا ملتغري الكلية التي ينتمون اليها، كما مت تطبيق اختبار توكي ملعرفة م�سدر 
التي  العاقة  درجة  متو�سط  بني  الفروق  ملعرفة  وجوده،واختبار )ت(  حالة  التباين يف 
تواجه اأفراد الدرا�سة جتاه اإجراء البحوث العلمية تبعا ملتغري نوع الكلية ، واجلن�سية ، 

عند م�ستوى الدللة 0،05 فاأقل. وتو�سح اجلداول8و 9 و10و 11نتائج التحليل.

الفروق ح�صب الكليات مل�صدر عوامل العاقة:
جدول  8

م�صدر 
جمموع م�صدر التباينالإعاقة

املربعات
درجة 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة فاملربعات

الدللة

6384.159802.53.بني املجموعاتال�سخ�سية 28.430143.199داخل املجموعات

2.8264.7071.439.22بني املجموعاتالجتماعية 70.219143.491داخل املجموعات

3.1714.7932.793.03بني املجموعاتاجلامعية 4.580143.284داخل املجموعات

املجموع
2.0334.508بني املجموعات

2.420.05 30.034143210داخل املجموعات

الكلياتفي  بني  اح�سائيا  دالة  فروق  توجد  يلي:ل  ما  8يت�سح  رقم  اجلدول  ومن 
بني  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  والجتماعية.توجد  ال�سخ�سية  الإعاقة  عوامل  م�سدر 
العاقة  اأقل مل�سدر  و  م�ستوى 0،05  الكليات عند  ملتغري  تبعًا  الدرا�سة  اأفراد  تقديرات 

واقع النتاج العلمي لدى اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعة امللك في�صل واأ�صاليب تطويره
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اجلامعية، وتعود الفروق كما و�سحها اختبار توكي اىل ارتفاع املتو�سط احل�سابي املقدر 
لهذا امل�سدر من الأع�ساء يف كلية الآداب، مقارنة بزميالتهن من كلية الرتبية والعلوم و 

العلوم الزراعية والأغذية وكلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع.
الفروق ح�سب نوع الكليات العلمية والدبية: مت تق�سيم اأفراد الدرا�سة اىل جمموعتني 
العلوم  وكلية  العلوم  كلية  وت�سمل  العلمية  بالكليات  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  متثل  الوىل 
الزراعية والغذية، والثانية ت�سمل الع�ساء بكلية الرتبية والآداب والدرا�سات التطبيقية 

وخدمة املجتمع، ومت تطبيق اختبار )ت( بني املجموعتني.
جدول 9

يو�صح اجلدول نتائج اختبار )ت( ملعرفة م�صادر الإعاقة تبعًا لنوع الكلية
م�صدر 

املتو�صط التكرارNنوع الكليةالإعاقة
احل�صابي

النحراف 
م�صتوى قيمة تاملعياري

الدللة

1.5170،13-513.48.42كليات علميةال�سخ�سية 973.59.45كليات اأدبية

1.3790،17-513.52.66كليات علميةالجتماعية 973.69.61كليات اأدبية

2.0060،05-513.59.56كليات علميةاجلامعية 973.78.52كليات اأدبية

2.1380،04-513.66.47كليات علميةاملجموع 973.84.45كليات اأدبية

اح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  التايل:ل  يتبني   9 رقم  اجلدول  اىل  وبالنظر 
عند م�ستوى الدللة 0،05 فاأقل بني تقديرات املجموعتني ) الكليات العلمية والدبية( 
لدرجة م�سدر العاقة ال�سخ�سية وم�سدر العاقة الجتماعية.توجد فروق ذات دللة 
م�سدر  لدرجة  املجموعتني  تقديرات  بني  فاأقل    0،05 الدللة  م�ستوى  عند  اح�سائية 
العاقة اجلامعية وتعود الفروق اىل ارتفاع املتو�سط احل�سابي املقدر لهذا امل�سدر من 
درجة  تقدير  اىل  الدبية  الكليات  من  الدرا�سة  اأفراد  الدبية.ميل  بالكليات  الأع�ساء 
اإعاقة اأعلى من تقدير زميالتهن من الكليات العلمية بالن�سبة مل�سدر العوامل اجلامعية.

د. اجلوهرة بنت اإبراهيم بوب�صيت 
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جدول 10
يو�صح اجلدول نتائج اختبار )ت( ملعرفة م�صادر الإعاقة تبعًا ملتغري اجلن�صية

املتو�صط  التكرارNاجلن�صيةم�صدر الإعاقة
Meanم�صتوى قيمة ت

الدللة

713.480109950،041�سعوديةال�سخ�سية 773.62غري �سعودية
3170،75.-713.61�سعوديةالجتماعية 773.65غري �سعودية
713.791.7280،08�سعوديةاجلامعية 773.64غري �سعودية
713.80.5380،59�سعوديةاملجموع 773.76غري �سعودية

فروق  توجد  ل  اأنه  يتبني   10 رقم  اجلدول  اىل  بالنظر  اجلن�صية:  ح�صب  الفروق 
الدرا�سة من  اأفراد  الدللة 0،05فاأقل بني تقديرات  ذات دللة اح�سائية عند م�ستوى 
ال�سعوديات وغري ال�سعوديات لدرجة م�سدر العاقة الجتماعية واجلامعية.توجد فروق 
ذات دللة اح�سائية عند م�ستوى الدللة 0،05فاأقل  بني تقديرات املجموعتني لدرجة 
لهذا  املقدر  احل�سابي  املتو�سط  ارتفاع  اىل  الفروق  وتعود  ال�سخ�سية  العاقة  م�سدر 
امل�سدر من الأع�ساء من اجلن�سية غري ال�سعودية.ميل اأفراد الدرا�سة من اجلن�سية غري 
ال�سعودية  اجلن�سية  من  زميالتهن  تقدير  من  اأعلى  اإعاقة  درجة  تقدير  اىل  ال�سعودية 

بالن�سبة مل�سدر العوامل ال�سخ�سية.
ال�صوؤال الرابع: ما اأهم املقرتحات التي ميكن اأن ت�ساهم يف تطوير وزيادة اإنتاجية 
اأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة امللك في�سل من وجهة نظرهن؟ولالإجابة علي هذا ال�سوؤال 
مالءمة  اأهمية  درجة  ملعرفة  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت 
الأ�ساليب التطويرية التي ميكن اأن تدعم اأفراد الدرا�سة لإجراء البحوث العلمية. وقد 
مت تقدير درجة مالءمة كل اأ�سلوب من الأ�ساليب املحتملة الواردة يف ا�ستبانة الدرا�سة 
درجة  واأعطي  مالئم  غري  اىل  درجات،   3 واأعطي  مالئم  من  متدرج  ثالثي  مبقيا�ض 
واحدة، ومت تف�سري النتائج ا�ستنادا اىل ت�سنيف الجابات اىل ثالثة م�ستويات مت�ساوية 

املدى من خالل املعادلة التالية:

واقع النتاج العلمي لدى اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعة امللك في�صل واأ�صاليب تطويره
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طول الفئة= )اأكرب قيمة– اأقل قيمة(÷ عدد بدائل ال�ستبانة= )1-3(÷ 3=0،66. 
ووفقا لذلك فاملعيار الذي مت ال�ستناد عليه كالتايل:مالئم عندما تكون درجة املتو�سط 
احل�سابي 2،34فما فوق، مالئم اىل حد ما  عندما تكون درجة املتو�سط احل�سابي 1،67-

2،33، غري مالئم عندما تكون درجة املتو�سط احل�سابي 1،66-1،00 
جدول 11

يبني املتو�صط احل�صابي و النحراف املعياري لأهمية مالءمة الأ�صاليب التطويرية التي ميكن اأن 
تدعم اأفراد الدرا�صةلإجراء البحوث العلمية مرتبة تنازليا

املتو�صط العبارةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

2.72.569توفري نظام مكافاأة ومنح لالأبحاث املتميزة1
2.72.535توفري فر�ض التمويل للربامج و الأبحاث اجلديدة2

ابتعاث ع�سو هيئة التدري�ض يف ا لإجازة ال�سيفية كباحث زائر 3
2.70.577يف  احدى اجلامعات الأجنبية لكت�ساب اللغة الجنليزية

توفري التجهيزات والأدوات التقنية والفنية ا لالزمة لإجراء 4
2.70.591البحاث العلمية

توفري وحدة اأو مركز اح�سائي يف اجلامعة ملعاجلة بيانات 5
2.64.628البحاث التي يقوم بها الع�سو

عقد لقاءات اأ�سبوعية )�سمنار( بني اأع�ساء الق�سم لطرح نتائج 6
2.63.609اأبحاث من�سورة او مناق�سة خطط اأبحاث م�ستقبلية

وجود فنيني يف املكتبة ب�سكل دائم للم�ساعدة يف البحث عن 7
2.61.623امل�سادر العلمية

توفري وحدة يف اجلامعة تكون م�سئولة عن حتكيم ون�سر الأبحاث 8
2.60.647العلمية لع�سو هيئة التدري�ض

2.58.680تخفي�ض العبء التدري�سي لع�سو هيئة التدري�ض الذي ين�سر بحثا �سنويا9

دعم اأع�ساء هيئة التدري�ض الباحثني مب�ساعدين من طلبة 10
2.420689الدرا�سات العليا

الدرا�سة مالءمة جميع  اأفراد  التايل:راأى  يتبني  بيانات جدول رقم11  ومن خالل 

د. اجلوهرة بنت اإبراهيم بوب�صيت 
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يف  وردت  والتي  العلمية  البحوث  لإجراء  تدعمهم  اأن  ميكن  التي  التطويرية  الأ�ساليب 
وهي  فوق  فما   2،34 اأ�ساليب مقرتحة مبتو�سط ح�سابي   10 وعددها  الدرا�سة  ا�ستبانة 
مرتبة تنازليا ح�سب درجة مالءمتها:توفري نظام مكافاأة ومنح لالأبحاث املتميزة، توفري 
الإجازة  يف  التدري�ض  هيئة  ع�سو  ابتعاث  اجلديدة،  والأبحاث  للربامج  التمويل  فر�ض 
ال�سيفية كباحث زائر يف  احدى اجلامعات الأجنبية لكت�ساب اللغة الجنليزية، توفري 
التجهيزات والأدوات التقنية والفنية الالزمة لإجراء البحاث العلمية، توفري وحدة اأو 
مركز اح�سائي يف اجلامعة ملعاجلة بيانات البحاث التي يقوم بها الع�سو، عقد لقاءات 
او مناق�سة خطط  اأبحاث من�سورة  نتائج  الق�سم لطرح  اأع�ساء  اأ�سبوعية )�سمنار( بني 
اأبحاث م�ستقبلية، وجود فنيني يف املكتبة ب�سكل دائم للم�ساعدة يف البحث عن امل�سادر 
العلمية، توفري وحدة يف اجلامعة تكون م�سئولة عن حتكيم ون�سر الأبحاث العلمية لع�سو 
هيئة التدري�ض، تخفي�ض العبء التدري�سي لع�سو هيئة التدري�ض الذي ين�سر بحثا �سنويا، 
دعم اأع�ساء هيئة التدري�ض الباحثني مب�ساعدين من طلبة الدرا�سات العليا، مل يظهر 
التحليل الح�سائي ملجمل اإجابات اأفراد الدرا�سة اأي اأ�ساليب تطويرية  بدرجة مالئم اىل 
حد ما ، اأو غري مالئم. اأيدت اأفراد الدرا�سة جميع الأ�ساليب التطويرية املقرتحة بدرجة 
اأع�ساء هيئة التدري�ض  اأهمية هذه املقرتحات من جهة وحاجة  مالئم ، مما يدل على 
اليها من جهة اأخرى ، وذلك لدعمهن وم�ساعدتهن يف زيادة اإنتاجيتهن العلمية. وتتفق 
هذه النتائج مع ما اأورده عبا�ض يف درا�سته)2005( مع بع�ض املقرتحات التي ميكن اأن 

ت�ساهم يف تطوير البحث العلمي يف اجلامعات.
تو�صيات الدرا�صة

ي�ستفيد  بالتايل:اأن  الباحثة  تو�سي  الدرا�سة  اليها  تو�سلت  التي  النتائج  �سوء  يف 
امل�سوؤولون عن البحث العلمي باجلامعة من نتائج الدرا�سة، من خالل و�سع حلول عملية 
لإزالة العوائق التي تواجه اأع�ساء هيئة التدري�ض لالإنتاج العلمي ح�سب اأولويات ترتيب 
النتاجية  برفع  مرحلية  ا�سرتاتيجية  خطة  اإعداد  الدرا�سة.  نتائج  بينتها  كما  العوائق 
والدبي  املادي  الت�سجيع  طريق  عن  ال�سعوديات،  التدري�ض  هيئة  لع�سوات  العلمية 
للباحثات لتحقيق الطموحات يف النمو والرتقي.حتفيز اأع�ساء هيئة التدري�ض املتميزات 
نحو  لالأخريات  وت�سجيعا   ، متيزهن  ل�ستمرار  تعزيزا  ومعنويا  ماديا  العلمي  بالبحث 
تدعم  اأن  ميكن  التي  و  املالئمة  التطوير  اأ�ساليب  قائمة  من  التميز.ال�ستفادة  حتقيق 
عن  امل�سوؤولني  اهتمامات  من  حيزا  حتتل  واأن  العلمية  البحوث  لإجراء  الدرا�سة  اأفراد 

البحث العلمي باجلامعة .

واقع النتاج العلمي لدى اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعة امللك في�صل واأ�صاليب تطويره
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المراجع

هيئة . 1 واأع�ساء  الأكادمييينوالإداريني  اجتاهات   ،) )1421ه�  معي�ض  ملحان   ، الثبيتي 
خليجية،  عربية  جامعات  ثالث  يف  واملكافاآت  والتدري�ض  العلمي  البحث  نحو  التدري�ض 
،�ض   )2( الإ�سالمية  والدرا�سات  الرتبوية  العلوم   ،15 م   ، �سعود  امللك  جامعة  جملة 

�ض465- 519
العمايرة ، حممد ح�سن )2005م( ، البحث العلمي لدى اأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة . 2

امللتقى  يف  قدمت  عمل  تطويره(،ورقة  ومقرتحات  معوقاته  اخلا�سة/الأردن)  الإ�سراء 
 27-24، بريوت   ، م�ستقبلية(  روؤى   : العايل  – التعليم  والتعليم  للرتبية  الثاين  العربي 

�سعبان 1426ه� ، املوافق 28 �سبتمرب – 1 اأكتوبر 2005م .�ض �ض 715 – 734.
3 . ، لتطويره  املقرتحة  العلمي معوقاته واحللول  البحث  واقع   ،  ) اأحمد )2005  ، جمال  عبا�ض 

ورقة عمل قدمت يف امللتقى العربي الثاين للرتبية والتعليم – التعليم العايل : روؤى م�ستقبلية( 
، بريوت ،24-27 �سعبان 1426ه� ، املوافق 28 �سبتمرب – 1 اأكتوبر، �ض �ض 735- 738

الوظيفي . 4 بالر�سا  املرتبطة  الكادميية  العوامل  )1426ه�(،  اأحمد  �سناء   ، عبدال�سالم 
لأ�ستاذ اجلامعة: درا�سة ميدانية على كليات الرتبية ، ر�سالة ماج�ستري – غري من�سورة- 

كلية الرتبية جامعة عني �سم�ض ، القاهرة.
دواب�سة ، حممد )2005 ( ، دور البحث العلمي يف حتقيق النه�سة ال�ساملة ، ورقة عمل . 5

: روؤى م�ستقبلية( ،  – التعليم العايل  الثاين للرتبية والتعليم  قدمت يف امللتقى العربي 
بريوت ،24-27 �سعبان 1426ه� ، املوافق 28 �سبتمرب – 1 اأكتوبر ، �ض �ض 767- 779

الزهراين ، �سعد عبداهلل )1997( ، النتاجية العلمية لأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة اأم . 6
القرى: واقعها واأبرز عوائقها، جملة جامعة امللك �سعود ، م 9، العلوم الرتبوية والدرا�سات 

الإ�سالمية )1( ،�ض �ض 84-33
هيئة . 7 لأع�ساء  العلمي  الإنتاج  واقع   ،  ) 1426ه�   ( حجي  بن  �سليمان  بن  فهد   ، ال�سايع 

مقدم  بحث   ." �سعود:  امللك  جامعة  يف  الإن�سانية  العلوم  كليات  يف  ومعوقاته  التدري�ض 
لندوة "تنمية اأع�ساء هيئة التدري�ض يف موؤ�س�سات التعليم العايل: التحديات والتطوير " . 
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