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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل واقع البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
بكليتي املعلم ِ
ني (الأح�ساء ،والدمام) بجامعة امللك في�صل ومدى م�ساهمة العوامل
االجتماعية والإدارية والذاتية والتنظيمية يف هذا الواقع ،وبلغ عدد �أفراد العينة ()94
ع�ضوا ،وكان من �أبرز نتائج الدرا�سة:
ً
تعد
أوىل
ل
ا
الثالثة
للعوامل
بالن�سبة
التدري�س
هيئة
أع�ضاء
�
لدى
املوافقة
درجة
� -1أ ّن
ّ
عالية ،حيث احتلت العوامل االجتماعية املرتبة الأوىل تليها العوامل الإدارية ،ثم
العوامل التنظيمية مبتو�سطات ح�سابية ( )3.29 ،3.31 ،3.48على التوايل ،يف حني
احتلت العوامل الذاتية املرتبة الأخرية.
 -2عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني حماور الدرا�سة وفقًا ملتغيرّ الكلية ،والرتبة
العلمية ،و�سنوات اخلربة ،والبحوث العلمية املن�شورة.
 -3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �أفراد عينة الدرا�سة وفقًا ملتغيرّ اجلن�سية
عدا حمور العوامل الذاتية.
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة مت تقدمي عددٍ من التو�صيات.
الكلمات املفتاحية :البحث العلمي ،كلية املعلمني ،هيئة التدري�س.

* تاريخ ت�سلم البحث2011/6/16 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2012/3/25 :م
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The Reality of Scientific Research in Teachers’ Colleges at
King Faisal University in the Eastern Region of
Saudi Arabia (A Field Study)
Prof. Abdulsamad K. Al-Aghbary
Dr. Faridah A. Al-Musharraf
College of Sciences & Arts in Khafji College of Sciences & Arts in Khafji
Dammam University
Dammam University

Abstract
This study aimed at identifying the reality of scientific research among
faculty members of Teachers’ Colleges (Ahsa, and Dammam) of King Faisal
University and the contribution of the social factors: administrative, subjective, and organizational. The sample consisted of (94) faculty members.
The study reached to several results of which:
1 - The degree of faculty members’ agreement for the first three factors were
high. The social factors were ranked first, followed by administrative factors,
and organizational factors with an average of (3.48, 3.31, 3,29), respectively,
while subjective factors were ranked last.
2 - There weren’t statistically significant differences among study dimensions
according to college factor.
3 - There weren’t statistically significant differences among the study sample
according to the variable of nationality other than the subjective factors.
In light of the results, a set of recommendations were established.
Key words: scientific research, teachers’ college, faculty members.
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املقدمة

من امل�سلم به �أن البحث العلمي ميثل العن�رص الرئي�س يف تطور وتقدم ال�شعوب� ،إذ تت�سابق

الدول املتقدمة على ر�صد امليزانيات ال�سخية ،وا�ستقطاب الكوادر الب�رشية امل�ؤهلة ،من ذوي
الكفاءات العالية ،بالإ�ضافة �إىل توفري جميع الإمكانات التي ت�ساعد على االرتقاء مب�ستوى

رفاهية �أفراد املجتمع ،وال�سبق يف خمتلف املجاالت .وما النه�ضة العلمية والتقنية ،والطفرة

املعلوماتية ،وو�سائل االت�صاالت املذهلة والتقدم امل�شهود الذي تعي�شه القرية الكونية �إال
نتيجة طبيعية ملا تو�صلت �إليه ،وحققته مراكز الأبحاث العاملية املختلفة.

يعول عليه يف اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية وغريها واملرتبطة
لقد �أ�صبح البحث العلمي
ّ

مب�صري وم�ستقبل ال�شعوب يف امل�ستويات الإدارية املختلفة .وت�شري الإح�صائيات �إىل �أن ن�صيب
البحث العلمي والتقني يف البالد العربية ال تتجاوز ( )%0.002من الناجت املحلي مقابل ()%5-2,5

بالن�سبة ملعظم الدول ال�صناعية .كما �أن حوايل ( )%50من الإنفاق على البحث والتطوير يف

البلدان العربية ي�أتي من م�صادر حكومية ،وال تخ�ص�ص القطاعات الإنتاجية واخلدمية �سوى
( )%3فقط من م�صادر التمويل الكلية التي متثل �أقل ن�سبة بني جميع الدول على الإطالق

(غليون( )2004 ،العاين.)2008 ،

�إن العناية بالبحث العلمي على �أهميته ،قد دفع بكثري من الدول ،ويف طليعتها الواليات

املتحدة الأمريكية �إىل ت�صنيف م�ؤ�س�ساتها الأكادميية �إىل خم�سة �أنواع ،ت�أتي يف طليعتها

امل�ؤ�س�سات البحثية � ،(Pulley, 2005) Research Institutionsإذ ت�ستقطب �أف�ضل

الكفاءات ،وتوفر لهم جميع الإمكانات الالزمة التي متكنهم من االنطالق نحو حتقيق الأهداف
ب�شغف وحما�س ،كما �أن البحث العلمي يف كثري من الدول� ،سيما املتقدمة منها ال ين�شط،

وال ينمو� ،إال يف ظل م�ؤ�س�سات التعليم العايل �إذ توفر جميع الإمكانات الالزمة ،ومنها
العنا�رص الأكادميية ذات الكفاءة العالية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
و�أو�ضحت درا�سة زاهر (� )1995أن الإنتاج العلمي لع�ضو هيئة التدري�س امل�رصي املعار يف

مثيلتها يف العلوم االجتماعية والإن�سانية ( )%29,65مقابل ( ،)%34,7و�أن الإنتاجية البحثية
تتناق�ص كلما ارتفع العمر الوظيفي لع�ضو هيئة التدري�س ،كما �أن �إنتاجية البحوث تزداد

بارتفاع املرتبة الأكادميية و�أن �إنتاجية الأ�ساتذة تفوق ب�شكل وا�ضح �إنتاجية باقي الرتب مما يدل

على �أن الإنتاجية ترتفع بارتفاع الرتبة الأكادميية داخل التنظيم الأكادميي.

و�أ�شار الزهراين (� )1997إىل �أن املعدل العام للإنتاج العلمي ملجتمع الدرا�سة من �أع�ضاء

ع�ضوا من حملة الدكتوراه هو ()4,0
هيئة التدري�س بجامعة �أم القرى والتي �شملت ()244
ً
بحثا ً �سنويًا ،و�أن حوايل ( )%4,38من �أفراد العينة مل ين�رشوا �أي عمل علمي منذ ح�صولهم
على الدكتوراه ،كما �أن الأ�ساتذة امل�ساعدين �أقل �إنتاجية من زمالئهم من الأ�ساتذة امل�شاركني،

وهناك عالقة ارتباطية موجبة قدرها ( )5,0بني ارتفاع الإنتاجية العلمية لع�ضو هيئة التدري�س

وتزايد �سنوات خربته ،وقد احتلت العوائق الإنتاجية التي م�صدرها اجلامعة املرتبة الأوىل تليها
امل�صادر االجتماعية فالعوامل الذاتية .و �أن من �أبرز عوائق �إنتاجيتهم العلمية التي م�صدرها

اجلامعة هي قلة الفر�ص املتاحة حل�ضور الندوات وامل�ؤمترات يف اخلارج ،وندرة الدوريات والكتب

املتخ�ص�صة يف مكتبة اجلامعة ،وانخفا�ض احلوافز املادية واملعنوية التي تقدمها اجلامعة،
وعدم توافر املناخ العلمي ال�سليم ،وتق�صري مراكز البحوث يف تب�سيط حركة البحث وان�شغال

الأع�ضاء بالأعمال الإدارية ،وانخفا�ض م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف منو البحث العلمي.

واهتمت درا�سة املقدادي ( )1998بامل�شكالت الأكادميية التي يواجهها �أع�ضاء الهيئة

التدري�سية يف جامعة الريموك الأردنية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عدد من امل�شكالت

التي يواجهها �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الريموك وهي على التوايل :امل�شكالت املتعلقة
بالطلبة ،مثل :امل�شكالت املتعلقة ب�إدارة اجلامعة ،وامل�شكالت املتعلقة بالبحث العلمي ،ثم
امل�شكالت املتعلقة بع�ضو هيئة التدري�س نف�سه ،وات�ضح عدم وجود اختالف بني متو�سطات

هذه امل�شكالت باختالف الرتبة العلمية واجلن�س ،يف حني يبدو االختالف بني املتو�سطات
وا�ضحا وجليًا
وا�ضحا فيما يتعلق بالبحث العلمي ويظهر عدم االختالف بني املتو�سطات
ً
ً
فيما يتع ّلق بامل�شكالت الأكادميية املتعلقة بالطلبة وبع�ضو هيئة التدري�س نف�سه وبالبحث

العلمي باختالف �سنوات اخلربة يف حني تختلف فيما يتعلق بالإدارة اجلامعية.

وبينت درا�سة املجيدل (� )1999أن من �أهم امل�شكالت الأكادميية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية
ّ

يف جامعة دم�شق يف اجلمهورية ال�سورية تدين الدخل املادي لع�ضو هيئة التدري�س ،وعدم
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�إىل متغري الرتبة العلمية �أو �سنوات اخلربة �أو العمر ،يف حني �أكدت درا�سة كنعان (� )2001أن

البحث العلمي يف كليات الرتبية باجلامعات العربية من خالل عينة قوامها ( )400ع�ضو
هيئة تدري�س من كليات الرتبية باجلامعات ال�سورية ،و ( )44عميد كلية تربية من ( )13قطر

عربي ممن ح�رضوا م�ؤمتر كليات الرتبية يف دم�شق املنعقد يف جامعة دم�شق بتاريخ -17

1998/5/18م  ،وامل�ؤمتر العربي الأول يف اجلامعة اللبنانية يف بريوت بتاريخ 1998/5/20-19م،
التعمق يف جمال
�أن من �أهم �أهداف البحث العلمي لدى ع�ضو هيئة التدري�س هي :زيادة
ّ
التخ�ص�ص وامل�شاركة يف الندوات وامل�ؤمترات وور�ش العمل ،وزيادة التح�صيل املعريف والعلمي

 ،واحل�صول على الرتقية ل�صفة علمية �أعلى  ،و�أن �أهم عوائق البحث العلمي ،قلة التعاون
بني اجلامعة واجلهات امل�ستفيدة من البحث العلمي ،ونق�ص التمويل الكايف لدعم البحث

العلمي ،وقلة املراجع وامل�صادر العلمية ،وقلة تعاون الزمالء يف �إجراء البحوث امل�شرتكة ،وكرثة

الأعباء التدري�سية ،وكرثة امل�شاغل والأعمال اخلا�صة ،وعدم توافر املناخ العلمي املنا�سب،

و�ضيق الوقت الكايف لإجراء البحوث.

وتناولت درا�سة �أبو�سمرة ،وقرنبع ،وجرب ( )2003امل�شكالت التي تواجه �أع�ضاء هيئة التدري�س

يف اجلامعات الفل�سطينية ،و�أو�ضحت النتائج �أن املتو�سط احل�سابي ال�ستجابة �أفراد العينة هو
( )40,3وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي ،وهي درجة تدل على وجود م�شكالت يعاين منها �أع�ضاء

هيئة التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية بدرجة عالية ،وهناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.05بني املتو�سطات احل�سابية تعزى �إىل متغريات اجلامعة ،واجلن�س ،والكلية ،يف حني

مل تظهر �أي فروق �إح�صائية تعزى �إىل متغريات الرتبة الأكادميية ،والعمر واخلربة .كما �أكد كل
من كاظم واجلمايل(  )2004يف درا�ستهما حول عوائق البحث العلمي يف جامعة ال�سلطان
قابو�س �إذ تكونت عينة الدرا�سة من ( )%48من �أع�ضاء هيئة التدري�س العاملني يف اجلامعة ،ومت
اختيار عينة الدرا�سة بطريقة ع�شوائية ،بلغ حجمها ( )101ع�ضو من �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وقد روعي يف اختيار العينة متثيلها ملتغري اجلن�س والرتبة العلمية والكلية ،والق�سم .وك�شفت

النتائج عن وجود �أربعة عوائق حادة متو�سطها �أكرث من ( )3وهي بالرتتيب :عوائق تتعلق ب�أعباء
الباحث ،وعوائق تتعلق بقلة املعلومات ،وعوائق مرتبطة بالن�رش والتحكيم ،ومعوقات �إدارية
مرتبطة بتعقيد اجراءات الأبحاث يف جمال التمويل واملوافقات ،وعدم توافر املراجع العلمية

املنا�سبة اخلا�صة باملقررات الدرا�سية يف مكتبة اجلامعة ،وعدم كفاية حمتويات املكتبة من

الكتب واملراجع لأعداد الطلبة يف اجلامعة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
واهتمت درا�سة الفريح وال�شايجي ( )2005بالعوائق التي تواجه �أع�ضاء هيئة التدري�س يف

املطلوب تعبئتها للتقدم للبحوث املمولة ،والتعقيدات امل�صاحبة للت�سوية املالية ،و �أبرز

العوائق الفنية عدم توافر العمالة الفنية امل�ساعدة �سواء يف الأق�سام العلمية �أو من خارج

اجلامعة ،و�أهم العوائق الذاتية االن�شغال بالأعمال الإدارية ومهام التدري�س.

وتق�صت درا�سة املجيدل ( )2006العوائق التي تواجه �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف

وتكونت عينة الدرا�سة من ( )91ع�ضو
م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية ب�سلطنة عمان،
ّ

هيئة تدري�س يف كل من كلية الرتبية ب�صاللة و الكلية التقنية وجامعة ظفار وذلك من �أ�صل
وبينت النتائج �أن العوائق الإدارية كانت
( )198ع�ضوا ميثلون العدد الكلي للم�ؤ�س�سات الثالثّ .

الأ�شد وط�أة على �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة وتبينّ عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية فيما يتعلق بالتخ�ص�ص ،وتبينّ وجود فروق ذات دالة �إح�صائية

فيما يتعلق ب�سنوات اخلربة ل�صالح الأقل خربة.

وركز برو�رس ومارتن وترايول ورام�سدن وميدلنت (Prosser, Martin, Trigwell, Ramsden,

) & Middleton, 2008على العالقة بني اخلربة البحثية الأكادميية واخلربة التدري�سية يف كل
من اجلامعات الربيطانية والأ�سرتالية الذين يتمتعون بن�شاط و�إنتاج علمي جيد على م�ستوى

وا�ضحا يف التدري�س والبحث يف جماالت موا�ضيع مماثلة.
جناحا
البحوث والت�أليف ،كما حققوا
ً
ً

وتو�صلت النتائج �إىل وجود عالقة بدرجة متو�سطة بني اخلربة البحثية و اخلربة التدري�سية،

ووجود عالقة قوية بني اخلربة البحثية واخلربة يف فهم املادة التي يتم تدري�سها .كما �أكد
ريبولد ) (Reybold, 2008على ت�أثري البناء االجتماعي وال�سيا�سي يف �أخالقيات �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،حيث ك�شفت النتائج ت�أثري �أخالقيات التعليم العايل يف التفكري واتخاذ القرارات

املهنية ،وتعزيز نظم املكاف�آت يف عملية الرتقية ومدة اخلدمة ،ف�ضال عن حتديد الهوية
ال�شخ�صية والعائلية.

كما �أجرى تاين ) )Tien, 2008درا�سة حول الإجابة عن هدف �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين

ي�سعون لإجناز �أبحاث الرتقية؟ وطبقت هذه الدرا�سة على عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف

اجلامعات التايوانية ،وك�شفت النتائج عن تباين وجهات نظر �أفراد العينة حول الهدف الرئي�س
من ن�رش الأبحاث ،فهناك من ين�رش لأهداف وعوامل ذاتية داخلية وخارجية  ،و�أو�ضحت �أغلب

ا�ستجابات �أفراد العينة �أنهم ين�رشون �أبحاثهم بهدف حت�سني م�ستوى دخلهم املايل.
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تع ُّد تنمية ع�ضو هيئة التدري�س وتطويره من �أهم �أهداف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وقد

حر�صت تلك امل�ؤ�س�سات على �إ�صدار اللوائح املنظمة لعمليات تطوير ع�ضو هيئة التدري�س

يف العامل العربي بعامة واململكة العربية ال�سعوديــة بخا�صــة ،كما ي�شكل البحث العلمي
�أهمية ق�صوى يف حياة الأمم وال�شعوب ،كونه ميثل املحرك الرئي�س لعجلة التقدم والتطور

املتعلقة بتحديات القرن احلادي والع�رشين ع�رص ثورة االت�صاالت واملعلومات والتكنولوجيا

املت�سارعة يف خمتلف املجاالت الأمر الذي دفع بكثري من الدول وامل�ؤ�س�سات الأكادميية على
وجه التحديد �إىل توفري املوارد والإمكانات الالزمة لتحقيق ال�سبق
والتميز يف عامل �رسيع التغيرّ
ّ

والتجدد.

وترى كارل�سون )� )Karlsson, 2007أن البحث العلمي يف امل�ؤ�س�سات الأكادميية يتكامل

ثم وظيفة العمل الأكادميي ،حيث �أ�صبحت
مع كل من التدري�س وخدمة املجتمع ويعك�س من ّ
العالقة بني التعليم والبحث العلمي عالقة مرتابطة فيما بينها �أكرث منها عالقة تعك�س

الت�سل�سل الهرمي للوظائف .كما �أكدت درا�سة خالد )� )Khaled, 2001أن العالقة بني
البحث العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل وبني التدري�س هي
عالقة قوية وداعمة .ولهذا ف�إن اهتمام ع�ضو هيئة التدري�س بالن�شاط البحثي رمبا يرتبط مبدى

�شعوره بالر�ضا الوظيفي الأمر الذي يدفعه ملزيد من العطاء ،ويف هذا ت�شري درا�سة ماينارد
وجوزيف )� )Maynard & Joseph, 2008إىل �أنه كلما �شعر ع�ضو هيئة تدري�س بالر�ضا
الوظيفي زاد انتما�ؤه ووال�ؤه وارتباطه بالبحث العلمي ب�رصف النظر عما �إذا كان متفرغًا كلية

لذلك� ،أو يعمل بدوام جزئي.

�أهداف الدرا�سة

�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:

 -1التعرف �إىل مدى م�ساهمة العوامل االجتماعية والإدارية والذاتية والتنظيمية يف واقع

البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليتي املعلمني يف الأح�ساء ،والدمام.

 -2حتديد ما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد العينة ملحاور

الدرا�سة (العوامل االجتماعية ،الذاتية ،والإدارية ،والتنظيمية) والتي تعزى �إىل املتغريات الآتية:
�أ -الكلية ،ب  -الرتبة العلمية ،ج � -سنوات اخلربة ،د – اجلن�سية ،هـ  -البحوث العلمية

املن�شورة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أ�سئلة الدرا�سة

ما واقع البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليتي املعلمني يف الأح�ساء،

والدمام؟ ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الآتية:

 -1ما مدى م�ساهمة العوامل الآتية يف واقع البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س

يف كليتي املعلمني يف الأح�ساء ،والدمام � :أ -العوامل االجتماعية ،ب -العوامل الذاتية ،جـ-
العوامل الإدارية دـ العوامل التنظيمية ؟

 -2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغريات
الآتية� :أ -الكلية ،ب  -الرتبة العلمية ،ج � -سنوات اخلربة ،د -اجلن�سية .هـ  -البحوث العلمية

املن�شورة.

�أهمية الدرا�سة

وتكمن �أهمية الدرا�سة يف:

 -1تركيزها على واقع البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين ينت�سبون �إىل م�ؤ�س�سة
�ضمن �أهم امل�ؤ�س�سات الأكادميية (كليات �إعداد املعلمني) ،يف حني تناولت الدرا�سات الأخرى

البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف امل�ؤ�س�سات الأكادميية التقليدية.

 -2حماولة الوقوف على مدى م�ساهمة العوامل االجتماعية والإدارية والذاتية والتنظيمية يف

واقع البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليتي املعلمني يف الأح�ساء ،والدمام؟

 -3تطلع الباحثان �أن ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة يف �إثراء الأدبيات املتعلقة بالإنتاجية العلمية

لأع�ضاء هيئة التدري�س والعوائق التي تواجههم.

� -4أ ّن هذه الدرا�سة – ح�سب علم الباحثني – هي �أول درا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية
�س ّلطت ال�ضوء على البحث العلمي لهذه ال�رشيحة من �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين

ينت�سبون لكليات املعلمني التي مت ّ �ضمها �إىل وزارة التعليم العايل بعد �أن كانت تابعة لوزارة
الرتبية والتعليم.

 -5ا�ستفادة متخذي القرار يف امل�ؤ�س�سات الأكادميية ومن له عالقة مبا �ست�سفر عنه نتائج هذه

الدرا�سة ،وما �ستقدمه من تو�صيات ومقرتحات.

حمددات الدرا�سة

متثلت حمددات هذه الدرا�سة باالقت�صار على ا�ستمزاج �آراء جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س
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من حملة الدكتوراه يف كليتي املعلمني مبحافظة الأح�ساء ومدينة الدمام يف الف�صل الثاين
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من العام الدرا�سي .1427-1426

م�صطلحات الدرا�سة

البحث العلمي  :Scientific Researchميثل جمموعة من اخلطوات التي تبد�أ بامل�شكلة

وجمع البيانات وو�ضع الفرو�ض املحتملة ،من خالل اختبار �صحة الفرو�ض ،والو�صول �إىل نتيجة
حمددة ميكن تعميمها (ياقوت.)2005 ،

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:

منهج الدرا�سة

ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي املنا�سب لأهداف هذه

الدرا�سة وهو املنهج الذي يهدف �إىل و�صف الظاهرة وتو�ضيح خ�صائ�صها ويعرب عنها
تعبريًا كيفيًا �أو كميًا من خالل تو�ضيح حجمها ودرجة ارتباطها بالظواهر الأخرى (الع�ساف،

.)2003

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س من ال�سعوديني واملتعاقدين من

جن�سيات �أخرى احلا�صلني على درجة الدكتوراه يف كل من كليتي املعلمني مبحافظة الأح�ساء

ع�ضوا� ،أي ( )68ع�ضو هيئة تدري�س من كل كلية،
ومدينة الدمام ،والبالغ عددهم ()136
ً
منهم (� )7سعوديني و( )61غري �سعودي يف كلية املعلمني بالأح�ساء (كلية املعلمني بالأح�ساء،

 ،)1427و(� )15سعوديًّا و ( )53غري �سعودي يف كلية املعلمني بالدمام يف الف�صل الثاين من

العام الدرا�سي ( 1427-1426كلية املعلمني بالدمام.)1427 ،

عينة الدرا�سة

حر�ص الباحثان على احل�صول على �أكرب قدر ممكن من املعلومات لتحقيق �أهداف البحث،

فقد مت توزيع اال�ستبانات على جميع �أفراد املجتمع واملكون من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س

من حملة الدكتوراه يف كليتي املعلمني مبحافظة الأح�ساء ومدينة الدمام يف الف�صل الثاين
ع�ضوا )68( ،ع�ضو هيئة تدري�س يف
من العام الدرا�سي  1427-1426والبالغ عددهم ()136
ً

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كل كلية .ومت ا�سرتجاع ( )97ا�ستبانة ،بن�سبة ( )%71تقريبًا  ،وقد ا�ستبعدت ( )3ا�ستبانات

( )%69تقريبًا .

اجلدول رقم ()1
ً
يو�ضح خ�صائ�ص �أفراد العينة وفقا ملتغريات الدرا�سة
م
1
2
3
4
5

املتغريات
كلية املعلمني بالإح�ساء
الكلية
كلية املعلمني بالدمام
�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�شارك
الرتبة العلمية
�أ�ستاذ
1ـ� 3سنوات
�سنوات اخلربة يف
4ـ� 6سنوات
التعليم اجلامعي:
� 7سنوات ف�أكرث
�سعودي
اجلن�سية
غري �سعودي
1
البحوث املن�شورة بعد
2
احل�صول على �آخر
3
م�ؤهل
4

التكرار
56
38
70
15
9
7
12
75
12
82
20
28
22
24

الن�سبة %
59.6
40.4
74.5
16.0
9.6
7.4
12.8
79.8
12.8
87.2
21.3
29.8
23.4
25.5

املجموع
94
100%
94
100%
94
100%
94
100%
94
100%

يبينّ اجلدول رقم ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفقً ا للكلية التي يتبعونها ،ويالحظ �أن

ا�ستجابة كلية املعلمني بالإح�ساء �أعلى ،وقد يعود ذلك لوجود الباحثني يف الإح�ساء و�سهولة
املتابعة واحل�صول على اال�ستبانات .وبالن�سبة للرتبة العلمية ،ت�شري البيانات �إىل �أن الأ�ساتذة

امل�ساعدين كانوا الأغلبية ،ويليهم حملة رتبة الأ�ستاذ امل�شارك ،وهذا �أمر منطقي وطبيعي
حيث �إ ّن احل�صول على الرتقية يتط ّلب وقتًا و�إنتاجية �أعلى.

وبالن�سبة ل�سنوات اخلربة  ،يالحظ �أن غالبية �أع�ضاء هيئة التدري�س يتمتعون بخربة � 7سنوات

ع�ضوا  ،وبن�سبة ( )% 8,79وهذا يعك�س الكفاءات العلمية التي
ف�أكرث ،وقد بلغ عددهم ()75
ً
تتمتع بها كليتا املعلمني .وبالن�سبة للجن�سية ،ف�إ ّن �أع�ضاء هيئة التدري�س من غري ال�سعوديني
ع�ضوا ،وبن�سبة (� ،)%2,87أي �أن اململكة
ي�شكلون الأغلبية ال�ساحقة� ،إذ و�صل عددهم �إىل ()82
ً

ما تزال بحاجة للكثري من الكوادر الأكادميية الوطنية .

و�أخريًا ي�شري اجلدول �إىل توزيع �أفراد العينة وفقًا للإنتاج العلمي ،حيث �إ ّن عدد �أع�ضاء هيئة
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لعدم ا�ستكمال البيانات ،لتبقى العينة النهائية امل�ستوفية للبيانات ( )94ا�ستبانة بواقع
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ع�ضوا ،وبن�سبة
التدري�س الذين ن�رشوا بحثني اثنني بعد احل�صول على �آخر م�ؤهل ،و�صل �إىل()29
ً
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ع�ضوا،
( ،)%8,29وبذلك فهم ميثلون الأغلبية ،يليهم الذين ن�رشوا (� )4أبحاث وعددهم ()24
ً

وبن�سبة ( ،)%5,25ورمبا كان ذلك الأمر طبيعيًا يف ظل الظروف اخلا�صة بكليات املعلمني قبل

�ضمها للجامعات ال�سعودية.

�أداة الدرا�سة

ولبناء اال�ستبانة بو�صفها الأداة التي تعك�س �أهداف الدرا�سة ،قام الباحثان بالآتي:

 -1مراجعة الأدبيات والدرا�سات املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة .

 -2توزيع ( )20ن�سخة على عدد مماثل من �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية املعلمني بالأح�ساء،

طلب منهم حتديد �أهم خم�سة عنا�رص ت�ؤثر يف �إنتاجية ع�ضو هيئة التدري�س .

 -3ا�سرتجاع ( )18ن�سخة من الإجابات ،وبعد فرزها واختيار الإجابات والأفكار الأكرث تكرارًا،
مكونة من جز�أين :اجلزء الأول :يت�ضمن بيانات �أولية:
ومن ثم �إعداد اال�ستبانة ب�صورتها الأولية
ّ

الكلية التي ينت�سب �إليها ع�ضو هيئة التدري�س ،الرتبة العلمية ،و�سنوات اخلربة ،واجلن�سية،
والبحوث املن�شورة ،و اجلزء الثاين :يتكون من ( )38عبارة تعك�س �أربعة حماور

 -4حتديد �إجابات �أفراد العينة عن اال�ستبانة وفق تدرج رباعـي (بدرجة عالية ،ومتو�سطة،

ومنخف�ضة ،وال �أوافق) يعك�س �أوزانًا رقمية ( )1-4درجة على التوايل.

تف�سري نتائج الدرا�سة من خالل توزيع درجة موافقة �أفراد العينة على الفئات الآتية:
املوافقة بدرجة عالية

املوافقة بدرجة متو�سطة

املوافقة بدرجة منخف�ضة

ال �أوافق

0.04 -26.3

25.3 -51.2

50.2 - 76.1
75.1 - 0.1

�صدق الأداة

للت�أكد من �صدق اال�ستبانة ،طبق الباحثان ال�صدق الظاهري  Face Validityوذلك بعر�ض

حمكما من ذوي التخ�ص�صات النف�سية والرتبوية يف جامعة امللك في�صل
الأداة على ()14
ً
وكلية املعلمني التابعة لها يف الأح�ساء وذلك بهدف التحقق من مدى �سالمة العبارات

عدلت الأداة لت�صبح يف
واملحاور ومنا�سبتها لأهداف الدرا�سة ،ويف �ضوء ا�ستجابات املحكمني ّ

مكونة من ( )34عبارة وت�شتمل على املحاور الأربعة الآتية:
�صورتها النهائية
ّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املحور الأول :العوامل االجتماعية التي ت�ؤثر يف �إنتاجية ع�ضو هيئة التدري�س ( )7عبارات .املحور
املحور الثالث :العوامل الذاتية التي ت�ؤثر يف �إنتاجية ع�ضو هيئة التدري�س ( )9عبارات.

املحور الرابع :العوامل التنظيمية التي ت�ؤثر يف �إنتاجية ع�ضو هيئة التدري�س ( )7عبارات.

ثبات الأداة

ع�ضوا من
للتحقق من ثبات الأداة ،مت تطبيق الأداة على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()45
ً

�أع�ضاء هيئة التدري�س ،و ح�ساب الثبات با�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ ،Alpha Cronbach
ويو�ضح اجلدول رقم (� )2أن جميع قيم معامالت ثبات املحاور موجبة �إذ تراوحت بني ()0,70

و( ،)0,79ومعامل ثبات كلي ( ،)0,89مما ي�شري �إىل متتع �أداة الدرا�سة بقدر كاف من الثبات

يجعلها �صاحلة للتطبيق.

م
1
2
3
4

اجلدول رقم ()2
يو�ضح معامل الثبات (�ألفا) (ن=  ) 45للعينة اال�ستطالعية
معامــل الثبات
عدد العبارات
املحاور
0.76
7
العوامل االجتماعية
0.70
9
العوامل الذاتية
0.79
11
العوامل الإدارية
0.77
7
العوامل التنظيمية
0.89
34
جميع العوامل

الأ�ساليب الإح�صائية

من خالل تطبيق برنامج احلزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية  ،SPSSمت ا�ستخدام

الأ�ساليب الإح�صائية الآتية:

 -1الن�سب املئوية والتكرارات.

 -2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
 -3اختبار (ت) . T.Test

 -4حتليل التباين الأحادي .One Way ANOVA
 -5اختبار �شفيه .Scheffe
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الثاين :العوامل الإدارية التي ت�ؤثر يف �إنتاجية ع�ضو هيئة التدري�س ( )11عبارة.
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عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرئي�س

ن�ص ال�س�ؤال الرئي�س على« :ما واقع البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليتي

املعلمني (الأح�ساء ،والدمام)؟»

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال :مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية لكل حماور الدرا�سة وترتيبها

تنازليًا على النحو الآتي:

اجلدول رقم ()3
يو�ضح ترتيب املتو�سط احل�سابي كل حمور ترتيبا ً تنازليا ً
الرتتيب

املحور

عدد �أفراد العينة

املتو�سط احل�سابي

1
2
3
4

العوامل االجتماعية
العوامل الإدارية
العوامل التنظيمية
العوامل الذاتية

94
94
94
94

3.48
3.31
3.29
3.25

يو�ضح اجلدول رقم (� )3أن درجة املوافقة لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة للعوامل

تعد عالية� ،إذ احتلت العوامل االجتماعية املرتبة الأوىل تليها العوامل الإدارية،
الثالثة الأوىل
ّ
ثم العوامل التنظيمية مبتو�سطات ح�سابية ( )3,29 ،3,31 ،3,48على التوايل مما يعك�س اتفاق

�أع�ضاء هيئة التدري�س بكليتي املعلمني حول هذه امل�شكلة وما ت�سببه لهم من �إحباط يقلل
من م�ستوى ن�شاطهم البحثي  .يف حني احتلت العوامل الذاتية املرتبة الأخرية.

تفرع عن ال�س�ؤال الرئي�س ال�سابق �إىل عدة �أ�سئلة �ستتم الإجابة عنها يف يلي:
وقد
ّ

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما مدى م�ساهمة العوامل التالية يف واقع البحث العلمي لدى

�أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليتي املعلمني يف الأح�ساء ،والدمام � :أ -العوامل االجتماعية،

ب -العوامل الذاتية ،جـ -العوامل الإدارية دـ العوامل التنظيمية ؟»

وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول (�أ) :مت ا�ستخدام التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية

كما يف اجلدول الآتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

2
3
4
5
6
7

يبينّ اجلدول رقم (� )4أن ا�ستجابات �أفراد العينة لفقرات املحور الأول (العوامل االجتماعية)

كانت بدرجة عالية ،فقد بلغ املتو�سط العام ( )48,3مما يعك�س مدى ت�أثري هذه العوامل يف

�إنتاجية ع�ضو هيئة التدري�س .وقد ح�صلت معظم العبارات ( )7 ،4 ،6 ،3 ،5 ،2على ن�سبة
موافقة عالية ومبتو�سطات ح�سابية تراوحت بني ( ) 36,3 -65,3على التوايل ،حيث ت�صدرت

العبارة (« )2غياب تعاون القطاع اخلا�ص يف متويل امل�رشوعات البحثية ”.والعبارة ( »)5االفتقار
�إىل ثقافة جمتمعية تعي �أهمية البحث العلمي يف درا�سة امل�شكالت ”.طليعة العوامل
االجتماعية التي لها ت�أثري يف �إنتاجية ع�ضو هيئة التدري�س ،وهذا رمبا يعك�س غياب التعاون
والتوا�صل بني امل�ؤ�س�سات الأكادميية والقطاع اخلا�ص يف ظل �رشاكة تقنع الأخري بتمويل

امل�رشوعات البحثية التي تعود بالنفع على املجتمع ب�شكل عام والقطاع اخلا�ص على وجه
التحديد ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة كل من الزهراين ( ،)1997وكنعان (.)2001

وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول (ب) :مت ا�ستخدام التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات

احل�سابية كما يف اجلدول الآتي:
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1

اجلدول رقم ()4
يو�ضح التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد العينة لفقرات املحور الأول (العوامل االجتماعية)
�أوافـ ــق بدرجـ ـ ــة
املتو�سط
العبارة
عالية متو�سطة منخف�ضة ال �أوافق احل�سابي
4
9
46
ح�سا�سية املجتمع للبحوث ذات الطابع تكرار 35
3.19
النقدي للم�شكالت.
4.3
9.6
48.9 37.2
%
7
19
تكرار 68
غياب التعاون من القطاع اخلا�ص
3.65
لتمويل امل�شروعات البحثية.
7.5
20.2 72.3
%
8
22
تكرار 64
3.60
�إغفال املجتمع لنتائج البحوث العلمية.
8.5
23.4 68.1
%
3
3
40
تكرار 48
�سيادة ثقافة اتخاذ القرارات املهمة
3.41
دون �إجراء درا�سة علمية.
3.2
3.2
42.6 51.1
%
1
5
20
االفتقار �إىل ثقافة جمتمعية تعي �أهمية تكرار 68
3.65
البحث العلمي يف درا�سة امل�شكالت.
1.1
5.3
21.3 72.3
%
2
4
30
تكرار 58
قلة تقدير املجتمع للجهد املبذول يف
3.53
البحوث العلمية.
2.1
4.3
31.9 61.7
%
5
7
31
تكرار 51
�إغفال مت ّيز النا�شطني علم ًيا عن
3.36
غريهم.
5.3
7.4
33.0 54.3
%
املتو�سط احل�سابي العام 3.48
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20
21
22
23
24
25
26
27
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اجلدول رقم ()5
يو�ضح التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد العينة لفقرات املحور الثالث (العوامل الذاتية)
املتو�سط
�أوافـ ــق بدرجـ ـ ــة
العبارة
عالية متو�سطة منخف�ضة ال �أوافق احل�سابي
2
7
52
قلة الزمالء املتحم�سني لإجناز بحوث تكرار 33
3.23
2.1
7.4
55.3 35.1 %
م�شرتكة.
�ضعف الإعداد البحثي لع�ضو هيئة
16
21
43
تكرار 14
2.59
17
22.3
45.7 14.9 %
التدري�س.
2
4
26
قلة العائد املادي لع�ضو هيئة التدري�س تكرار 62
3.57
2.1
4.3
27.7
66
%
من البحث العلمي.
3
5
37
�شعور �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية تكرار 49
3.40
3.2
5.3
39.4 52.1 %
ب�أنهم مدر�سون يف املقام الأول.
3
9
18
قلة الوقت املتاح للبحث العلمي مقارنة تكرار 64
3.52
3.2
9.6
19.1 68.1 %
بوقت التدري�س.
انخفا�ض اال�ستعداد النف�سي جتاه
7
16
38
تكرار 33
3.03
7.4
17
40.4 35.1 %
االنتاج العلمي.
8
7
39
تكرار 40
3.18
كرثة الأعباء وااللتزامات ال�شخ�صية.
8.5
7.4
41.5 42.6 %
الرتكيز على البحوث النظرية دون
5
5
41
تكرار 43
3.30
5.3
5.3
43.6 45.7 %
البحوث التطبيقية.
3
9
30
تكرار 52
3.39
�إغفال الكلية �أولوية البحث العلمي.
3.2
9.6
31.9 55.3 %
املتو�سط احل�سابي العام 3.25

يو�ضح اجلدول رقم (� )5أن ا�ستجابات �أفراد العينة لفقرات املحور الثالث (العوامل الذاتية)

كانت بدرجة متو�سطة ،فقد بلغ املتو�سط العام ( )25,3مما يف�رس مدى ت�أثري هذه العوامل يف
�إنتاجية ع�ضو هيئة التدري�س .وقد ح�صلت العبارات ( )26 ،27 ،22 ،23 ،21على ن�سبة موافقة

عالية ومبتو�سطات ح�سابية تراوحت بني ( )30,3 - 57,3على التوايل ،حيث ت�صدرت العبارة
(« )21قلة العائد املادي لع�ضو هيئة التدري�س من البحث العلمي ».املرتبة الأوىل ،والعبارة ()26

«الرتكيز على البحوث النظرية دون البحوث التطبيقية ».املرتبة اخلام�سة وبن�سبة موافقة

عالية ومبتو�سطات ح�سابية عالية تعك�س ت�أثري العوامل الذاتية يف �إنتاجية ع�ضو هيئة
التدري�س ،وهذا قد يعك�س قناعات الأع�ضاء بعدم وجود جدوى اقت�صادية مادية من البحث
العلمي بحيث تدفعهم مل�ضاعفة �إنتاجهم العلمي مقابل ما ينفق من وقت وجهد ومال،

يف حني ح�صلت بقية عبارات املحور الثالث ( )20 ،24 ،25 ،19على ن�سبة موافقة متو�سطة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ومبتو�سطات ح�سابية تراوحت بني ( )59,2 - 23,3على التوايل ،بد ًءا بالعبارة (« )19قلة الزمالء
التدري�س ».وهذا رمبا يف�سرّ االفتقار �إىل بيئة �أكادميية م�شجعة تدفع �أع�ضاء هيئة التدري�س

للتعاون البحثي مبا يحقق �أهدافهم وطموحاتهم .وتت�شابه هذه النتيجة مع درا�سة كل
من املقدادي ( ،)1998وكنعان ( ، )2001وكاظم واجلمايل ( ،)2004ودرا�سة الفريح وال�شايجي

( .)2005وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول (جـ) :مت ا�ستخدام التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات

احل�سابية كما يف اجلدول الآتي:

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

اجلدول رقم ()6
يو�ضح التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد العينة لفقرات املحور الثاين (العوامل الإدارية)
املتو�سط
�أوافـ ــق بدرجـ ـ ــة
العبارة
عالية متو�سطة منخف�ضة ال �أوافق احل�سابي
4
13
48
تكرار 29
�إهمال دور مركز البحوث الرتبوية
3.09
بالكلية لدرا�سة م�شكالت املجتمع.
4.3
13.8
51.1 30.9 %
وقطاعات
غياب التعاون بني الكلية
6
7
35
تكرار 46
3.29
املجتمع لتقدمي الكلية اخلدمات
6.4
7.4
37.2 48.9 %
البحثية.
4
13
30
تكرار 47
املالئم
أكادميي
االفتقار �إىل اجلو ال
3.28
داخل الكلية.
4.3
13.8
31.9
50
%
2
8
32
تكرار 52
افتقاد الآليات لت�شجيع ع�ضو هيئة
3.43
التدري�س املتم ّيز بحث ًيا.
2.1
8.5
34
55.3 %
10
17
24
تكرار 43
غياب �شبكة ات�صال تربط الباحث
3.06
مب�صادر املعلومات.
10.6
18.1
25.5 45.7 %
4
5
26
قلة توفري الدعم والت�سهيالت الالزمة تكرار 59
3.49
للباحث من قبل الكلية.
4.3
5.3
27.7 62.8 %
تتبنى
افتقار الكلية خلطة بحثية
2
8
31
تكرار 53
3.44
امل�شكالت املرتبطة بعنا�صر العملية
2.1
8.5
33
56.4 %
التعليمية.
14
9
37
تكليف ع�ضو هيئة التدري�س بتدري�س تكرار 34
2.97
مواد قد ال تكون �ضمن تخ�ص�صه.
14.9
9.6
39.4 36.2 %
2
11
22
االفتقار �إىل مكتبة مهي�أة تعني ع�ضو تكرار 59
3.47
هيئة التدري�س على �إجراء بحوثه.
2.1
11.7
23.4 62.8 %
3
10
37
تق�صري مركز البحوث يف تن�شيط حركة تكرار 44
3.30
البحث العلمي.
3.2
10.6
39.4 46.8 %
1
7
21
تكرار 65
افتقار الكلية �إىل املكاف�آت اخلا�صة
3.60
بالأبحاث املتم ّيزة.
1.1
7.4
22.3 59.1 %
املتو�سط احل�سابي العام 3.31

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012
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كانت بدرجة عالية ،فقد بلغ املتو�سط العام ( )31,3مما يعك�س مدى ت�أثري هذه العوامل يف

�إنتاجية ع�ضو هيئة التدري�س .وقد ح�صلت العبارات ( )17 ،11 ،14 ،16 ،13 ،18على ن�سبة
موافقة عالية ومبتو�سطات ح�سابية تراوحت بني ( )30,3 - 60,3على التوايل ،حيث ت�صدرت
املتميزة» املرتبة الأوىل ،والعبارة
العبارة (« )18افتقار الكلية �إىل املكاف�آت اخلا�صة بالأبحاث
ّ

«تق�صري مركز البحوث يف تن�شيط حركة البحث العلمي ».املرتبة ال�ساد�سة وبن�سبة موافقة

عالية ومبتو�سطات ح�سابية عالية تعك�س ت�أثري العوامل الإدارية يف �إنتاجية ع�ضو هيئة
التدري�س ،وهذا قد يف�سرّ نظرة الكادر الإداري القا�رصة لأع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات

املعلمني كون مهامهم الرئي�سة تتمحور حول التدري�س دون االهتمام بال�رضورة بالن�شاط

البحثي لديهم ودعمه وتوفري الإمكانات الالزمة كما هو احلال يف العديد من امل�ؤ�س�سات
الأكادميية الأخرى .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة كل من كاظم واجلمايل ( ،)2004والفريح
وال�شايجي ( ،)2005ودرا�سة املجيدل ( .)2006وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول (د) :مت ا�ستخدام

التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية كما يف اجلدول الآتي:

28
29
30
31
32
33
34

اجلدول رقم ()7
يو�ضح التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد العينة لفقرات املحور الرابع (العوامل التنظيمية)
�أوافـ ــق بدرجـ ـ ــة
املتو�سط
العبارة
عالية متو�سطة منخف�ضة ال �أوافق احل�سابي
ثبات راتب املتعاقد على رتبة ا�ستاذ
6
11
24
تكرار 53
3.32
م�ساعد ب�صرف النظر عن الرتقي �إىل
6.4
11.7
25.5 56.4 %
رتبة علمية �أعلى.
7
13
37
تكرار 37
3.11
ال�شعور بعدم اال�ستقرار الوظيفي.
4.7
13.8
39.4 39.4 %
7
9
17
غياب الفر�ص املتاحة للح�ضور �أو امل�شاركة تكرار 61
3.40
يف الندوات وامل�ؤمترات العلمية.
4.7
9.6
18.1 64.9 %
4
7
13
غياب برامج درا�سات عليا يحد من دافعية تكرار 70
3.59
�أع�ضاء هيئة التدري�س للبحث العلمي.
4.3
4.7
13.8 74.5 %
12
14
24
تكرار 44
بعد الكلية عن مقر ال�سكن مما ي�شكل
3.06
�إجهادًا وهد ًرا للوقت.
12.8
14.9
25.5 46.8 %
3
13
24
�صعوبة �إجراءات الرتقية مما يحد من تكرار 54
3.37
3.2
13.8
دافعية ع�ضو هيئة التدري�س للبحث العلمي25.5 57.4 % .
6
15
29
غياب حاجة كليات املعلمني �إىل ع�ضو هيئة تكرار 44
3.18
تدري�س برتبة �أعلى من �أ�ستاذ م�ساعد.
6.4
16
30.9 46.8 %
املتو�سط احل�سابي العام 3,29

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يبينّ اجلدول رقم ( )7مدى ا�ستجابات �أفراد العينة لفقرات املحور الرابع (العوامل التنظيمية)

�إنتاجية ع�ضو هيئة التدري�س .وقد ح�صلت العبارات ( )28 ،33 ،30 ،31على ن�سبة موافقة
عالية ومبتو�سطات ح�سابية تراوحت بني ( )32,3 - 59,3على التوايل ،حيث ت�صدرت العبارة

(« )31غياب برامج درا�سات عليا يحد من دافعية �أع�ضاء هيئة التدري�س للبحث العلمي».

املرتبة الأوىل ،والعبارة «ثبات راتب املتعاقد على رتبة �أ�ستاذ م�ساعد ب�رصف النظر عن الرتقي

�إىل رتبة علمية ».يف املرتبة الرابعة بن�سبة موافقة عالية ومبتو�سطات ح�سابية عالية تعك�س

ت�أثري العوامل التنظيمية يف �إنتاجية ع�ضو هيئة التدري�س ،وهذا ربمّ ا يف�سرّ عدم مواكبة بع�ض

الإجراءات واللوائح التنظيمية لواقع ومعطيات ع�ضو هيئة التدري�س يف كليات املعلمني
التي �أ�صبحت امتدادًا حقيقيًا مل�ؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة .وتتفق هذه النتيجة مع

درا�سة كل من املقدادي ( ،)1998كاظم واجلمايل (.)2004

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

�أ -هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغري
الكلية؟

وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين (�أ) :مت ا�ستخدام اختبار (  )T. testلداللة الفروق وفقا ً ملتغري

الدرا�سة امل�ستقل “الكلية” كما يف اجلدول الآتي:

اجلدول رقم ()8
ً
يو�ضح نتائج حتليل ) (tللتعرف على داللة الفروق بني حماور الدرا�سة وفقا للكلية:
قيمة م�ستوى
املتو�سط االنحراف درجة
الكلية
املحور
الداللة
العدد احل�سابي املعياري احلرية ()t
0.42677 3.4566
كلية املعلمني بالإح�ساء 56
العوامل
0.380 -0.882 92
االجتماعية
0.33725 3.5263
38
كلية املعلمني بالدمام
0.44589 3.1746
كلية املعلمني بالإح�ساء 56
0.058 -1.917 92
العوامل الذاتية
0.44283 3.3538
38
كلية املعلمني بالدمام
0.44618 3.2906
كلية املعلمني بالإح�ساء 56
0.660 -0.441 92
العوامل الإدارية
0.52249 3.3349
38
كلية املعلمني بالدمام
0.54086 3.3291
كلية املعلمني بالإح�ساء 56
0.389 0.865
العوامل التنظيمية
92
0.50853 3.3231
38
كلية املعلمني بالدمام
ي�شري اجلدول (� )8إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني حماور الدرا�سة ح�سب متغيرّ
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كانت بدرجة عالية ،فقد بلغ املتو�سط العام ( )29,3مما يرتجم مدى ت�أثري هذه العوامل يف
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الكلية ،وهذا رمبا ي�ؤكد على �أن هناك اتفاقا ً على ا�ستجابات �أفراد العينة يف كال الكليتني نحو
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العوامل االجتماعية ،والإدارية ،والتنظيمية .ومع ذلك ،مل يجد الباحثان يف نتائج الدرا�سات

ال�سابقة ما ي�شبه هذه النتيجة �أو يختلف عنها.

ب -هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغري

الرتبة العلمية؟

وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين (ب)  :ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق One

 Way ANOVAوفقا ً ملتغري الدرا�سة امل�ستقل « الرتبة العلمية» كما يف اجلدول الآتي:

اجلدول رقم ()9
يو�ضح نتائج حتليل التباين  ANOVAلداللة الفروق يف
حماور الدرا�سة وف ًقا للرتبة العلمية
املحور
العوامل االجتماعية
العوامل الذاتية
العوامل الإدارية
العوامل التنظيمية

الرتبة العلمية
�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ
�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ
�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ
�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ

املتو�سط
احل�سابي
3.4571
3.5238
3.6349
3.2222
3.3111
3.3333
3.2610
3.4303
3.4747
3.2776
3.2776
3.4603

االنحراف
املعياري
0.40450
0.41003
0.22713
0.45361
0.46424
0.43744
0.50721
0.40433
0.23078
0.48024
0.79625
0.30952

قيمة
()F

م�ستوى
الداللة

اجتاه الفروق
*Scheffe

0.904

0.409

ال يوجد

0.417

0.660

ال يوجد

1.398

0.252

ال يوجد

0.532

0.589

ال يوجد

يت�ضح من اجلدول رقم (� )9أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني حماور الدرا�سة ح�سب

العينة يتفقون يف ا�ستجاباتهم نحو
متغيرّ الرتبة العلمية  ،مما يدل على �أن جميع �أفراد
ّ

العوامل املحددة يف حماور الدرا�سة ب�رصف النظر عن رتبتهم العلمية التي يحملونها ،وهذه
النتيجة تتفق جزئيًا مع نتائج درا�سة املجيدل ( ،)1999و�أبو �سمرة و�آخرين ( ،)2003كما تت�شابه
جزئيًا مع نتائج درا�سة زاهر ( ،)1995و الزهراين (.)1997

ج -هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغري

�سنوات اخلربة؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين (ج)  :ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق One
اجلدول رقم ()10

يو�ضح نتائج حتليل التباين  Anovaلداللة الفروق يف حماور الدرا�سة وف ًقا ل�سنوات اخلربة
اجتاه الفروق
م�ستوى
قيمة
االنحراف
املتو�سط
�سنوات اخلربة
الداللة *Scheffe
()F
املعياري
احل�سابي
املحور
0.29574
3.4898
1ـ� 3سنوات
ال يوجد
0.837 0.178 0.54085
3.5476
4ـ� 6سنوات
العوامل االجتماعية
0.37735
3.4743
� 7سنوات ف�أكرث
0.25545
3.3810
1ـ� 3سنوات
ال يوجد
0.391 0.948 0.42464
3.3704
4ـ� 6سنوات
العوامل الذاتية
0.46726
3.2148
� 7سنوات ف�أكرث
0.42269
3.2338
1ـ� 3سنوات
ال يوجد
0.912 0.092 0.71420
3.3106
4ـ� 6سنوات
العوامل الإدارية
0.44066
3.3152
� 7سنوات ف�أكرث
0.13588
3.4694
1ـ� 3سنوات
ال يوجد
0.364 1.021 0.65889
3.4286
4ـ� 6سنوات
العوامل التنظيمية
0.52507
3.2514
� 7سنوات ف�أكرث
يبينّ اجلدول رقم (� )10أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني حماور الدرا�سة ح�سب

العينة يتفقون يف ا�ستجاباتهم نحو العوامل
متغيرّ �سنوات اخلربة  ،مما يدل على �أن جميع �أفراد
ّ
املحددة يف حماور الدرا�سة ب�رصف النظر عن �سنوات خربتهم ،وهذا رمبا يعود للت�أثري الكبري
لعوامل املحاور املحددة ،وانعكا�سها ال�سلبي على الإنتاج العلمي لع�ضو هيئة التدري�س

ب�رصف النظر عن �سنوات اخلربة ،وتت�شابه هذه النتيجة جزئيًا مع نتائج درا�سة املقدادي (،)1998

واملجيدل ( ،)1999و�أبو �سمرة و�آخرين ( ،)2003وتختلف عن نتائج درا�سة الزهراين ( ،)1997و�أبو

�سمرة و�آخرين ( ،)2003املجيدل (.)2006

د -هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغري
اجلن�سية؟

وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين (د) :مت ا�ستخدام اختبار ( )T. testلداللة الفروق وفقا ً ملتغري

الدرا�سة امل�ستقل «اجلن�سية» كما يف اجلدول الآتي:
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 Way Anovaوفقا ً ملتغري الدرا�سة امل�ستقل “�سنوات اخلربة” كما يف اجلدول الآتي:
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اجلدول رقم ()11
يو�ضح نتائج حتليل ) (tللتعرف على داللة الفروق بني حماور الدرا�سة وف ًقا للجن�سية:
م�ستوى
قيمة
العدد املتو�سط االنحراف درجة
اجلن�سية
املحور
الداللة
()t
احلرية
احل�سابي املعياري
0.23461 3.5952
12
�سعودي
0.143 1.555 22.372
العوامل االجتماعية
0.40919 3.4686
82
غ� .سعودي
العوامل الذاتية
العوامل الإدارية
العوامل التنظيمية

�سعودي

12

3.4722

0.27677

غ� .سعودي

82

3.2141

0.46318

�سعودي

12

3.4545

0.38957

غ� .سعودي

82

3.2871

0.48600

�سعودي

12

3.2619

0.35432

غ� .سعودي

82

3.2944

0.54956

21.377

2.721

0.013

92

1.139

0.258

92

-0.199

0.843

يو�ضح اجلدول رقم (� )11أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا بني حماور الدرا�سة ح�سب متغيرّ

اجلن�سية عدا بع�ض الفروق يف حمور العوامل الذاتية ،وهذا رمبا ي�ؤكد على �أن هناك �شبه اتفاق
يف ا�ستجابات �أفراد العينة يف كال الكليتني نحو العوامل االجتماعية ،والإدارية ،والتنظيمية ،يف
حني وجدت فروق دالة �إح�صائيًا يف العوامل الذاتية ل�صالح �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديني،

وهذا رمبا يعود لعوامل كثرية �أبرزها �أن ع�ضو هيئة التدري�س ال�سعودي يح�صل على املكاف�أة

املالية املرتبطة برتقيته من رتبة �إىل �أخرى ،يف حني ال يت�أثر دخل غري ال�سعودي ب�رصف النظر عن
الرتبة التي قد يح�صل عليها ،هذا ف�ضال ً عن اال�ستقرار النف�سي الذي يتمتع به ع�ضو هيئة

التدري�س ال�سعودي وفر�ص ح�ضور امل�ؤمترات وامل�شاركة فيها ويختلف الو�ضع مع غري ال�سعودي
حيث �إن عقده ملدة عام قابل للتجديد كما �أ ّن فر�ص ح�ضوره �أو م�شاركته يف امل�ؤمترات اخلارجية
حمدودة ،و�إن مت ّت فغالبًا ما تكون على نفقته اخلا�صة.

هـ -هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغري
البحوث العلمية املن�شورة ؟

وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين (هـ)  :ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق

 One Way ANOVAوفقا ً ملتغري الدرا�سة امل�ستقل «البحوث العلمية املن�شورة» كما يف

اجلدول الآتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

يالحظ من اجلدول رقم ( )12عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني حماور الدرا�سة تعزى

العينة يف الكليتني يتفقون
�إىل متغيرّ البحوث العلمية املن�شورة ،مما يدل يف �أن جميع �أفراد
ّ

يف ا�ستجاباتهم نحو ت�أثري العوامل املحددة يف حماور الدرا�سة على البحوث املن�شورة ،وهذا
رمبا يرتجم املعاناة احلقيقية لأع�ضاء هيئة التدري�س يف كال الكليتني ،وهذه النتيجة تختلف

عن نتائج درا�سة زاهر ( ،)1995والزهراين ( ، )1997وهذا االختالف قد يعود خل�صو�صية الظروف
ال�سائدة يف كليتي املعلمني عن تلك اخلا�صة يف اجلامعات اخلليجية كما يف درا�سة زاهر� ،أو

املتعلقة بع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة �أم القرى كما يف الزهراين حيث اجلو الأكادميي

ال�سائد ،والإمكانات املتاحة وغريها.

اال�ستنتاجات

يف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها ،يالحظ موافقة �أفراد العينة بدرجة عالية على

ً
إحباطا
�أن العوامل االجتماعية تليها العوامل الإدارية ،ثم العوامل التنظيمية ت�سبب لهم �
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اجلدول رقم ()12
يو�ضح نتائج حتليل التباين  Anovaلداللة الفروق يف حماور الدرا�سة
وف ًقا للبحوث العلمية املن�شورة
اجتاه الفروق
م�ستوى
قيمة
االنحراف
املتو�سط
البحوث
الداللة *Scheffe
()F
املعياري
احل�سابي
املن�شورة
املحور
0.29167
3.5429
1
0.38364
3.4592
2
ال يوجد
0.877 0.228
العوامل االجتماعية
0.47203
3.4545
3
0.41485
3.4940
4
0.44576
3.2333
1
0.37534
3.2976
2
ال يوجد
0.821 0.306
العوامل الذاتية
0.43463
3.2677
3
0.55875
3.1806
4
0.54774
3.2045
1
0.44102
3.3766
2
ال يوجد
0.439 0.912
العوامل الإدارية
0.47506
3.2314
3
0.45593
3.3864
4
0.36340
3.2786
1
0.44752
3.3622
2
ال يوجد
0.838 0.283
العوامل التنظيمية
0.52287
3.2273
3
0.72098
3.2738
4
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بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني حماور الدرا�سة وفقًا ملتغيرّ الكلية،
كما ّ
والرتبة العلمية ،و�سنوات اخلربة ،والبحوث العلمية املن�شورة ،بالإ�ضافة �إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني �أفراد عينة الدرا�سة وفقًا ملتغيرّ اجلن�سية عدا حمور العوامل الذاتية،

وهذه النتائج ت�ؤكد على �رضورة االهتمام بالبحث العلمي و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف هذه
الكليات وغريها وتوفري الإمكانات الالزمة لالرتقاء مب�ستوى �أدائهم مبا ينعك�س على م�ستوى
خمرجات العملية التعليمية� ،سيما �أن هذه الكليات قد �أ�صبحت �ضمن ن�سيج امل�ؤ�س�سات

الأكادميية التي �أن�ضمت �إليها.

التو�صيات

من خالل ما تقدم ،يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:

 -1املبادرة �إىل ن�رش وتعزيز الوعي وبث روح التعاون بني امل�ؤ�س�سات الأكادميية (كليات املعلمني)
والقطاع اخلا�ص من خالل الرتكيز على البحوث التطبيقية التي تربط النظرية بالواقع والتعاون

والتن�سيق مع الغرف التجارية واجلهات ذات العالقة يف �إطار اللقاءات والندوات وور�ش العمل

بهدف �إيجاد �رشاكة حقيقية تف�ضي �إىل �إقناع القطاع اخلا�ص بتمويل امل�رشوعات البحثية
التي تعود بالنفع والفائدة على اجلميع.

 -2ن�رش ثقافة الوعي ب�أهمية البحث العلمي لدى الطالب ،واملجتمع على حد �سواء من
خالل و�سائل االت�صال املختلفة ،ومن خالل ممار�سة �أ�ساليب البحث العلمي ب�شكل عملي يف

املناهج اجلامعية حتى يعتاد الطالب عليها ويدرك �أهميتها كون اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية

واملهمة لدى الدول وامل�ؤ�س�سات ال تتم دون اال�ستعانة بنتائج الأبحاث العلمية.

� -3أهمية وعي و�إدراك اجلهات الإدارية يف كليات املعلمني واجلهات املعنية بدور الن�شاط

البحثي يف العملية التعليمية لأع�ضاء هيئة التدري�س و�رضورة �رسعة ا�ستجابتها بت�سهيل
الإجراءات وتوفري املوارد الالزمة لدعم الن�شاط البحثي مبا يرثي العملية التعليمية وذلك من

خالل عقد امل�ؤمترات والندوات واللقاءات العلمية املرتبطة بذلك.

� -4رضورة �إعادة النظر يف اللوائح والتنظيمات اخلا�صة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وبخا�صة

املتعاقدون منهم من خالل توفري البيئة العلمية املالئمة التي ت�شمل ال�شعور باال�ستقرار
الوظيفي وت�ؤمن احلوافز الالزمة التي ت�ساعد على م�ضاعفة �إنتاجهم العلمي وت�شكل عوامل

جذب للكفاءات املتميزة منهم مبا ي�ضمن االرتقاء مب�ستوى خمرجات العملية التعليمية.
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متيزه يف ن�شاطه التدري�سي
� -5أهمية �إدراك ع�ضو هيئة التدري�س لقيمة البحث العلمي و�أن ّ

العلمية ،وتوفري الوقت الكايف لع�ضو هيئة التدري�س لتمكينه من اجراء وكتابة البحوث.

 -6املبادرة برفع املخ�ص�صات واحلوافز اخلا�صة ب�أن�شطة البحث العلمي وربطها باملو�ضوعات

التي تالم�س ق�ضايا التنمية الب�رشية يف �إطار معايري مو�ضوعية معلومة للجميع.

 -7العمل على تفعيل دور مراكز البحث العلمي و�إعداد قاعدة من الباحثني وم�ساعدي الباحثني

يف التخ�ص�صات النظرية والعلمية التطبيقية مبا يخدم خمتلف قطاعات التنمية.

 -8تقومي وتقدير ع�ضو هيئة التدري�س ،بعد منحه حقوقه الالزمة ،وفقًا لن�شاطه التدري�سي
املتميز ،وعطائه البحثي املتجدد ،وخدمة املجتمع التي يرنو للم�شاركة فيها.
ّ

ت�سهل الو�صول �إىل م�صادر املعلومات ب�أقل تكلفة وجهد.
 -9توفري �شبكة ات�صاالت عاملية
ّ

 -10و�ضع خطط بحثية ق�صرية الأمد ،وطويلة الأمد لدرا�سة امل�شكالت التعليمية وو�ضع

احللول املالئمة لها.

 -11الت�شجيع على احل�ضور واال�شرتاك يف الندوات العاملية لتبادل اخلربات مع الآخرين ،واالطالع

على �أحدث الأ�ساليب البحثية العاملية ونقلها وتطبيقها يف العامل العربي.
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