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م الفكري الذي يقدمه أعضاء هيئة التدريس على اإلسها لبيئةالبحث أثر المتغيرات الشخصية وا تناول :الملخص

جامعة الطائف. وهدف البحث إلى التعرف على حجم ونوع اإلسهام الفكري الذي يقدمه عضو هيئة  بفروع

إلى تحقيق األهداف السابقة من خالل  ونوالتعرف على أهم العوامل التي تؤثر على أداءه. وسعى الباحث ،التدريس

أواًل: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلسهام الفكري ألعضاء هيئة التدريس  :يةمحاولة إثبات الفروض التال

جامعة الطائف ومتغيراتهم الشخصية. ثانيًا: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلسهام الفكري و وحجم فروع ب

ئي كأسلوب لدراسة مجتمع التدريب الذي يتلقونه. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج اإلحصا

الزمنية لتغطي الفترة من  هالبحث المتمثل في أعضاء هيئة التدريس بفروع جامعة الطائف. وامتدت حدود

ستخدم االستبيان. واعتمد على المسح الشامل لكافة ا قدغطي مكانيًا فروع جامعة الطائف. وو ،هـ6241-6246

عالقة بين بعض المتغيرات الشخصية واإلسهام الفكري للعضو، مفردات المجتمع. توصل البحث إلى أنه ال توجد 

وإلى عدم تأثير التدريب على اإلسهام الفكري. أما أهم التوصيات فتمثلت في االهتمام بدراسة المتغيرات البيئية 

 التي تؤثر على أداء عضو هيئة التدريس وضرورة الربط بين تحفيز العضو معنويًا وماديًا وبين ما يقدمه من

 إسهام فكري.
 اإلسهام الفكري ، المتغيرات الشخصية والبيئية ، فروع جامعة الطائفالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: This Research will examine the impact of personal variables and the 
university environment on the intellectual input provided by faculty members in Taif 
University Branches. The research aims to identify the size of the intellectual input 
provided by the faculty member. Researcher seeks to achieve the above objectives by 
trying to prove the following hypotheses: First, there is a statistically significant 
relationship between the intellectual contribute of the faculty at the University of Taif 
and personal Variables. Second, there is a statistically significant relationship 
between the intellectual contribute of faculty members and the type and amount of 
training they receive. Find all depends on the analytical and descriptive approach as 
a statistical approach to study the research community of faculty at the University of 
Taif. And stretching the limits of temporal research to cover the period from 1426 - 
1431 AH, covering spatially Taif University Branches. And used the questionnaire. 
The research found that there is no relationship between some personal variables and 
intellectual contribute to the member, and not to the training effect on the intellectual 
contribute. The most important recommendations One was in the interest in the study 
of environmental variables that affect the performance of the faculty member and the 
need to link motivate User morally and financially and what is provided by the 
intellectual contribution. 
Key words: contribute to the intellectual, personal and environmental variables, Taif University Branches 
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 المقدمة: 
 وهي اليت تقود ،رائدة التطور والتحديث يف اجملتمعو اجلامعات منبع اإلشعاع الفكري دعُت

والثقافية للدول، فهي مؤسسات أكادميية ذات مستويات  التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 رفيعة، ترتكز مهامها الرئيسية يف التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع. 
يعتمد جناح اجلامعات يف أدائها لدورها على ما يتوافر هلا من عناصر متميزة من أعضاء و     

التدريسية، إذ يعترب عضو هيئة التدريس هيئة التدريس فال جناح للجامعات بدون كفاءة اهليئات 

الوسيلة لتحقيق أهدافها، فالدور األكادميي للجامعات ال واألداة و باجلامعة الطاقة احملركة هلا،

البحث العلمي يقع علمًا أن يقتصر على التدريس فقط، إمنا يشمل البحث العلمي وتنمية اجملتمع أيضًا، 

مل ترتبع على قمة البناء املعريف وامتالك ناصية العلم والتكنولوجيا  ر. فالدول الغربيةادواأل تلكيف قمة 

 .(3002)املفرجي ، إال بسبب اهتمام جامعاتها بالبحث العلمي

إن اإلسهام الفكري ألساتذة اجلامعات له من األهمية ما يربر دراسته إذ يتضح هذا الدور فيما 

اليت  كالتالفكرية للمجتمع، وحل القضايا واملش تؤديه اجلامعات من خالل األساتذة يف قيادة احلركة

، هلذا جند أن الدول املتقدمة ختصص جلامعاتها مبالغ طائلة لإلنفاق على البحث اتعاني منها اجملتمعت

العلمي، وتولي اهتمامًا فائقًا بأعضاء هيئة التدريس فيها، وتعمل على تطويرهم وإعدادهم اإلعداد 

 اليت تواجههم حتى يتفرغوا للبحث العلمي. كالتلى املشد يف التغلب عتهالصحيح، وجت

نالحظ أنه يف اململكة العربية السعودية هناك اهتمام كبري من قبل اجلامعات بإعداد كادر و

أكادميي متميز من خالل برامج اإلبتعاث اخلارجي املختلفة ، وأيضًا االهتمام والدعم الكبري الذي 

البحوث العلمية املختلفة.  إلجنازخالل توفريها للدعم املادي والفين  توليه اجلامعات للبحث العلمي من

لكن هناك مالحظة تتمثل يف وجود تأثريات جانبية تتمثل يف البيئة اجلامعية وبعض املتغريات 

الوقوف على تلك املتغريات  فريق البحثالشخصية اليت تؤثر على أداء أعضاء هيئة التدريس. وسيحاول 

لى أداء أعضاء هيئة التدريس وإسهامهم الفكري، وذلك بالرتكيز على فروع جامعة ومدى تأثريها ع

 الطائف.

 

 مشكلة البحث:
من خالل ما سبق ذكره يف املقدمة الحظ الباحثون أن هناك بعض املعوقات اليت حتول دون 

ارتباط تقديم أعضاء هيئة التدريس إلسهام فكري متميز يف كثري من األحيان، وهذه املعوقات هلا 

بالبيئة اجلامعية وبعض املتغريات الشخصية اليت حتيط بعضو هيئة التدريس. وهذا ما سيحاول 

نوع اإلسهام الفكري الذي قدمه و ما هو حجماإلجابة عنه من خالل التساؤل الرئيسي التالي:  ونالباحث

طوير املعرفة القائمة؟ يف جمال توليد املعرفة اجلديدة أو ت بفروع جامعة الطائفأعضاء هيئة التدريس 

 :وينبثق من هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية

 ؟هل للمتغريات الشخصية تأثري على اإلسهام الفكري ألعضاء هيئة التدريس   

 ؟هل تؤثر البيئة اجلامعية على اإلسهام الفكري ألعضاء هيئة التدريس 

  ؟ألعضاء هيئة التدريستأثري على اإلسهام الفكري  هوحجمهل لنوع التدريب 

 
 أهداف البحث:

 يسعى البحث إىل حتقيق األهداف التالية:

الذي يقدمه أعضاء هيئة التدريس بفروع جامعة الطائف )تربة، اإلسهام الفكري  حجم ونوع تعرف. 1

 اخلرمة، رنية(.
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العلمي  يف جمال البحث بفروع اجلامعةالعوامل اليت تؤثر يف أداء أعضاء هيئة التدريس تعرف . 3

 واإلسهام الفكري.

. توفري املعلومات اليت تساهم يف تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يف اجملاالت العلمية من حبث ونشر 2

 .املشاكل اليت تعرتضهموغريها وتدفعهم لتطوير أنفسهم وحل 

 

 فرضيات البحث:
 يستند هذا البحث على الفروض التالية:

متغرياتهم و ني اإلسهام الفكري ألعضاء هيئة التدريستوجد عالقة ذات داللة إحصائية ب .1

 (.األكادميية املؤهالت ،الدرجة العلمية ،االجتماعيةاحلالة  ،النوع ،الشخصية )العمر

بيئة العمل يف و توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلسهام الفكري ألعضاء هيئة التدريس .3

 اجلامعات.

حجم و إلسهام الفكري ألعضاء هيئة التدريس ونوعتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني ا .2

 التدريب الذي يتلقونه.

 بفروع جامعة الطائف.ال توجد عالقة بني حجم اإلسهام الفكري وأعداد أعضاء هيئة التدريس  .4

 

 :بحثأهمية ال
من أهمية اإلنتاج الفكري الذي يساهم به أعضاء هيئة التدريس  لبحثتنبع أهمية ا

اجملتمعات وزيادة معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي فيها. كما تنبع أهمية باجلامعات يف تطوير 

جمال األداء الفكري ألعضاء هيئة التدريس  من احملاوالت القليلة اليت تتطرق إىلمن أنها  البحث

احللول ملشاكل و أيضًا من أنها تقدم بعض املقرتحات البحثكما تنبع أهمية  عودية.باجلامعات الس

 .فروع جامعة الطائفالعلمي لدى أعضاء هيئة التدريس يف البحث 

 

 منهجية الدراسة:

اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التارخيي، من خالل وصف الوضع كما هو 

على الواقع. وأيضًا يستخدم البحث املنهج التحليلي الذي يعتمد على اجلانب اإلحصائي والدراسات 

 (SPSS)ببعض القراءات التحليلية. مستخدمًا يف ذلك الربنامج اإلحصائي  نيد الباحثاإلرتباطية لتزوي

 يف حتليل البيانات.

 

 حدود البحث:
 هـ1421 – 1431: الفرتة من احلدود الزمانية

 جامعة الطائف مبحافظة الطائف.فروع : احلدود املكانية

عضو هيئة  171البالغ عددهم متثل يف أعضاء هيئة التدريس بفروع اجلامعة و :جمتمع البحث

 تدريس.

 على املسح الشامل لكافة مفردات جمتمع البحث. فريق البحثاعتمد   :عينة البحث

وتعترب  : اعتمد البحث على االستبانة للحصول على البيانات واملعلومات من املبحوثني.أدوات البحث

للحصول على املعلومات األولية كما  االستبانة من أهم األدوات اليت يتم استخدامها من قبل الباحثني

. وقد مت تصميمها بدقة من خالل تقسيمها إىل أجزاء كل جزء تناول حمور من حماور البحث أسلفت
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لتساعد فريق البحث على إثبات الفرضيات ومن ثم التوصل إىل استنتاجات ونتائج منطقية تسهم يف 

  تقديم توصيات جيدة.

علومات من جمتمع البحث بكل مت احلصول علي البيانات وامل) ادر أوليةمص :مصادر البيانات واملعلومات

 دوريات والنشرات والصحف واجملالت(.االعتماد على الكتب واملراجع وال)مت  مصادر ثانويةفئاته(، و

 

 :البحثمصطلحات 
اإلسهام و اإلنتاج الفكريو األداء العلميو مت استخدام كل من مصطلح األداء الفكري :اإلسهام الفكري

 الفكري كمرتادفات ملصطلح أداء أعضاء هيئة التدريس الذي يقصد به اآلتي:

املنشورة يف اجملالت العلمية املتخصصة احملكمة احمللية  حباثالنشاط األكادميي ويشمل األ -1

واإلقليمية والعاملية، والبحوث والدراسات املقدمة للمؤمترات والندوات العلمية املتخصصة 

 قليمية والعاملية، والتأليف والرتمجة.احمللية واإل

النشاط املهين الوطين ذو الصلة  -4النشاط اإلداري اجلامعي. -2اإلشراف على الدراسات العليا. -3

 برسالة وأهداف اجلامعة وخدمة اجملتمع. 
 

شمل كاًل من النوع، العمر، احلالة االجتماعية، الدرجة العلمية، املؤهالت وت :املتغريات الشخصية

 علمية.ال

 

 تشمل املتغريات اآلتية:و يراد بها البيئة الداخلية للجامعةو :املتغريات البيئية

 ..إخل(..،اكافترييالبيئة املادية )مكاتب، اسرتاحة،  -1

 األعباء التدريسية واإلدارية  لألستاذ. -3

املراكز معينات البحث العلمي )املكتبات، واملعامل، والورش، واملصادر العلمية، والدعم املالي، و -2

 (.االستشارية

 تقييم األداء(. و الرتقيات،و املكافآت،و اللوائح والقوانني باجلامعة )األجور -4
 

هم القائمون بشئون التدريس أو اإلشراف على التعليم اجلامعي ذو الرتب و :ة التدريسأعضاء هيئ

 اآلتية: األستاذ املساعد، واألستاذ املشارك، واألستاذ. 

 

 اإلطار النظري
 هام الفكري ألعضاء هيئة التدريساإلس

قبل تناول موضوع اإلسهام الفكري ال بد من التعرف على من يقدم هذا اإلسهام وهذا من 

خالل تناولنا لعضو هيئة التدريس وأهم الصفات اليت جيب أن تتوفر فيه وغريها من العوامل اهلامة يف 

 هذا اخلصوص.

 

 :سالصفات الواجب توافرها في عضو هيئة التدري
اجلهد الذي يبذله األساتذة هو الذي يتحكم بفشل أو جناح املؤسسة األكادميية  ومسعة اجلامعات من 

مسعة أساتذتها وانتاجهم العلمي، وهذه ميزة تتفرد بها اجلامعات عن بقية املؤسسات العلمية. وهناك 

 :(3004صفات معينة جيب أن تتوافر يف عضو هيئة التدريس تتمثل يف )املهدلي، 

 متحليًا باألخالق واآلداب الدينية.و أن يكون ملتزمًا  .1
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 أن يكون متفتح الذهن على اطالع واسع مبجريات األحداث يف العامل.  .3

 أن يكون متفانيًا ومضحيًا يف سبيل خدمة اجلامعة والنهوض بها.  .2

 لديه القدرة للمساهمة يف حل مشاكل اجلامعة.  .4

 ملية. حيمل شهادة الدكتوراه أو اإلجازة العا  .5

 أن يتقن على األقل لغة عاملية حية واحدة غري لغته الرمسية.  .1

 (:3000)إبراهيم ،  هناك العديد من املزايا اليت ُيحظى أستاذ اجلامعة بها منها على سبيل املثالو

 إذ ينظر إليه اجملتمع نظرة كرمية ويرعاه ويهتم به. ،. يتمتع مبكانة اجتماعية عالية1

 ألكادميية بالنسبة ملا يقوم بتدريسه يف ظل السياسة العامة جمللس القسم.. يتمتع باحلرية ا3

. يتمتع باحلرية الفكرية اليت تكفل له أن يقول رأيه بوضوح وصراحة يف شتى اجملاالت السياسية 2

 واالقتصادية واالجتماعية.

ائح اليت حتفظ حقه يف . يتعامل مع طالب ناضج فكريًا وعقليًا يف ظل وجود العديد من القوانني واللو4

 تعامله مع هذا الطالب طاملا كان على صواب، بعكس حال األستاذ يف التعليم العام.

. ُيعد مرتبه مرتفع نسبيًا مقارنًة مبرتبات العاملني يف بعض القطاعات األخرى، وحترص الدولة على 1

 وضعهم الوظيفي.و االستجابة املادية لتوفر هلم حياة كرمية تتناسب مع ثقلهم االجتماعي

 
 :مهام عضو هيئة التدريس

ُيمثل عضو هيئة التدريس دعامة أساسية للتعليم العالي، بل إن نظام التعليم العالي يقوم 

برمته على أكتافه. ويتحمل أعضاء هيئة التدريس يف شتى الكليات العديد من املهام الشاقة والعسرية 

اط به حتقيق أكرب قدر من الكفاءة يف أداء هذه الوظائف. اليت تتنوع تبعًا لتعدد وظائف اجلامعة إذ ين

خدمة اجملتمع( هي عالقة ترابط  ،البحث العلمي ،فالعالقة بني وظائف اجلامعة الثالث )التدريس

وتكامل فعلى عضو هيئة التدريس أن ُينمي املعرفة اليت حيتاجها يف التدريس وأن حيدد املشكالت اليت 

مؤسسات اجملتمع املختلفة ويقرتح احللول هلا وبهذا خيدم قضايا التدريس  الدراسة يفو تستحق البحث

واجملتمع بنتائج أحباثه. إن مهام عضو هيئة التدريس ال خترج من ذلك اإلطار يف كل اجلامعات 

القيام بوظائفها و العربية واألجنبية على وجه العموم فهو يسعى يف النهاية لتحقيق أهداف اجلامعة

ألكمل. باإلضافة إىل ذلك يكلف األستاذ اجلامعي باألشراف على الرسائل العلمية يف على الوجه ا

مستوى التخصص أو املاجستري أو الدكتوراه وبتقييم الرسائل املذكورة بالكتابة واملناقشة ملنح 

أصحاب الرسائل األلقاب العلمية. ويف بعض األحيان يقوم األستاذ اجلامعي بأعمال اإلدارة كرئيس 

جامعة، أو عميد إلحدى الكليات، أو رئيس إلحدى اإلدارات، كما يقوم بتقديم أوراق العمل يف لل

 .(3004)علي ، الندواتو األوراق اليت تقدم يف املؤمتراتو املؤمترات والندوات أو يقوم بتقييم البحوث

 

 :رأس المال الفكريو الفرق بين اإلسهام الفكري
أس املال الفكري إذ ُيعد رأس املال الفكري املصدر الذي رو هناك فرق بني اإلسهام الفكري 

يؤكد العديد من العلماء أن رأس ، و(3002يعمل على خلقه )عبد العزيز ،و ينبعث منه ذلك اإلسهام

من التعريفات و (.3002اخلربات )املفرجي ،و امللكية الفكرية،و املعلومات،و املال الفكري يتمثل يف املعرفة،

 أوردها الكتاب عن رأس املال الفكري ما يأتي:املختلفة اليت 

يف السابق  :م حيث قال1990ذلك عام و أول من أطلق عبارة رأس املال الفكري هو )رالف استاير(

أهم موجودات الشركات. أما اآلن فُيعترب رأس و كانت املصادر الطبيعية أهم مكونات الثروة القومية

 (  3002أغلى موجودات الشركات.)املفرجي ،و يةاملال الفكري أهم مكونات الثروة القوم
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أما اإلسهام الفكري ألعضاء هيئة التدريس فيتمثل يف النشاط األكادميي، كالتدريس، 

واألحباث املنشورة يف اجملالت العلمية املتخصصة واحملكمة احمللية واإلقليمية والعاملية، والبحوث 

الرتمجة، و إقليميًا وعامليًا،  والتأليفو ة املتخصصة حمليًاوالدراسات املقدمة للمؤمترات والندوات العلمي

واإلشراف على الدراسات العليا، والنشاط اإلداري اجلامعي، والنشاط املهين الوطين ذو الصلة برسالة 

 وأهداف اجلامعة وخدمة اجملتمع.

ة مجيعها األومسو اإلشراف على البحوث ونيل اجلوائزو حضور املؤمتراتو التأليفو إن النشر 

ترقية األستاذ اجلامعي. لذلك أخذت بعض اجلامعات تتجه حنو عدم و ذات أهمية قصوى لتقويم

التعاقد معهم لفرتة حمدودة على أن جتدِّد هلم أو تنهي التعاقد معهم على ضوء و تعيني األساتذة

ك يف املؤمترات، وينشر اجنازاتهم لتحقيق املنافسة وزيادة اإلنتاجية. فالبد لألستاذ اجلامعي من أن يشار

البحوث، ويؤلف الكتب العلمية، ويساهم يف احلوارات األكادميية، وسياسات التعليم العالي واجلامعي، 

ومشاريع الدولة اليت تقع يف دائرة اختصاصه، وغريها من املهام اإلدارية فمهامه عديدة ومتنوعة تتنوع 

سهام الفكري ألعضاء هيئة التدريس وسنتناوله بشيء تبعًا لتعدد وظائف اجلامعة. ومتثل تلك املهام اإل

 من التفصيل فيما يلي:

يتكون النشاط األكادميي لعضو هيئة التدريس من أنشطة التدريس والبحث  النشاط األكادميي:

ينمي عملية و غري أن الرتكيز هنا يتجه حنو البحث العلمي باعتباره يدعم ،العلمي والتأليف والرتمجة

 دي إىل تنمية اجملتمع.يؤو التدريس

ميثل البحث العلمي ركيزة أساسية يف نشاط اجلامعة فاجلامعات مسئولة عن البحث العلمي:  -أ 

إجراء البحوث والقيام بالدراسات يف مجيع جماالت املعرفة ملعاجلة مشاكل اجملتمع وقضاياه 

مراجع و كتبو أجهزةو وما يستلزمه من معدات ،من خالل توفري املناخ العلمي للبحث

 ،وحتفيز أعضاء هيئة التدريس على اجتهادهم يف البحث العلمي ،وغريها من املصادر العلمية

فبدون ذلك ال ميكنها حتقيق وظيفتها يف القيام بالبحث العلمي املتميز واحملافظة على متيزها 

 عن مراحل التعليم األخرى.

ئص جتعله خمتلفًا عن غريه يف يتميز البحث العلمي مبجموعة من اخلصا: خصائص البحث العلمي

من أهم هذه اخلصائص املوضوعية، التعميم، التصنيف، اليقني، الرتاكمية، ، وتوصيل املعرفة

 (.3007السببية، النزعة الكمية، التنظيم )توفيق ،

إن أعضاء هيئة التدريس والباحثني غالبًا ما يواجهون بعض : معوقات وصعوبات البحث العلمي

عوقهم عن إجراء البحوث العلمية بالشكل املطلوب، أو تقدميها يف الوقت املناسب. الصعوبات اليت ت

وختتلف تلك الصعوبات اليت تعيق مسرية البحث العلمي من جمتمع إىل آخر وداخل اجملتمع الواحد 

قد ختتلف باختالف بيئة العمل. وقد عددت إحدى الدراسات الصعوبات اليت يشعر بوجودها 

اء هيئة التدريس متمثلة يف الالمباالة من قبل املبحوثني، وعدم دعم البحث الباحثون من أعض

العلمي، واألعباء التدريسية الكبرية امللقاة على عاتق عضو هيئة التدريس، ومشكالت النشر، وعدم 

توفر املصادر العلمية، وعدم املوضوعية يف طرح موضوع البحث، وقلة حضور املؤمترات، 

ة، وعدم العناية باملكتبة اجلامعية، وقلة الدوريات، وعدم وجود مساعدي والتعقيدات اإلداري

البحث، وعدم كفاية احلوافز، وصعوبة احلصول على األجهزة واملواد والتزويد، وعدم توفر الوقت 

الكايف للبحث، وعدم مصداقية املعلومات اليت حيصل عليها، وقلة املصادر األولية، وعدم الوعي 

علمي، وعدم توفر اإلمكانيات املادية، وصعوبة ظروف العمل، واألعباء اإلدارية، ألهمية البحث ال

 (3000وقلة اخلربة يف البحث العلمي، وصعوبة التنقل. )أمحد ،

درجت مجيع األمم على أن تكون اللغة األم هي لغة التعليم يف مجيع  الرتمجة:و التأليف -ب 

يعاب املادة العلمية بصورة أكرب. كما مراحله إن أمكن ذلك ألنها تساعد الطالب على است

تهتم باللغات األجنبية احلية وصاًل للمعرفة عن طريق االستفادة من معيناتها من كتب، 

وأوراق علمية وغريها. وتعترب اللغة االجنليزية لغة العلم األوىل يف العامل حيث ُيدون ما نسبته 

،% 1و ،% باللغة الفرنسية4و ،باللغة اليابانية% 5و ،% باللغة األملانية9و ،% باللغة اإلجنليزية11

وهناك دواًل كثرية مثل أملانيا، واليابان، واهلند، وماليزيا وغريها تتخذ من  ،باللغة العربية
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لغاتها أدوات التعليم األوىل، ويف نفس الوقت تهتم باللغة اإلجنليزية اهتمامًا بالغًا. فأملانيا مثاًل 

ي لدرجة األستاذية أن ُيقدِّم حبوثه للجان التحكيم باللغة تشرتط على كل من يود الرتق

اإلجنليزية، بالرغم من أن لغتها تأتي يف املرتبة الثانية بعد اللغة اإلجنليزية من حيث 

االستخدام يف أغراض البحث العلمي. إن التعليم باللغة األجنبية يزيد من صعوبة املادة 

 علمي لتلك املادة، فيرتاجع التحصيلو مزدوج لغوي املدروسة مما يتطلب زمنًا طوياًل لفهم

 ،يتخرج الطالب مبستوى ضعيف باملقارنة مع قرينه الذي تلقى تعليمه باللغة األمو االنتاجو

فتعليم اللغة األجنبية ليس جمرد معرفة تعابري ومفردات بل هو تأقلم مع حياة وبيئة 

ألم فله العديد من الفوائد اهلامة وبناءًا على وعادات وتقاليد لشعوب أخرى، أما التعليم باللغة ا

ذلك البد للعلماء واملفكرين العرب من اعتماد اللغة العربية لغة أساسية يف تعليم العلوم للحفاظ 

وتأليف الكتب واملراجع العربية يف جماالت العلوم املختلفة وتعريب أمهات الكتب إلثراء  ،عليها

اكب تطور العلوم، كما أنه جيب عليهم خلق مراكز املكتبة العربية بشكل مستمر لُتو

للتعريب وتفعيلها، وحتفيز الباحثني على الرتمجة بتوفري شروط مالئمة ومشجعة. )بالل 

،3004) 

فقد يكون  ،ختتلف أساليب اإلشراف العلمي يف اجلامعات املختلفة اإلشراف على الدراسات العليا: -ج 

املشرف الرئيسي مشرف آخر متخصص يف  للطالب مشرف واحد وقد يكون له إىل جانب

إذ يقدم  ،موضوع دراسته  أو أكثر. إن مهمة األستاذ املشرف ومسؤوليته جتاه الباحث كبرية

ويناقشه فيما يقدمه من أفكار يف حبثه ويشجعه لإلقدام على  ،املقرتحاتو له التوجيهات

ثهم، كما أن قيمة البحث إنهائه، فهو يف نظر الباحثني مرجع هلم فيما يتعلق ببحوو البحث

 العلمي تنسب إىل األستاذ املشرف أواًل ثم الباحث ثانيًا.
 

اإلدارة اجلامعية مبثابة احملرك للتعليم اجلامعي تعمل على تهيئة املناخ  النشاط اإلداري اجلامعي:

قيق العلمي اجلامعي املناسب بتوفري متطلبات التعليم اجلامعي اجليد وتستطيع تفعيل نشاطها وحت

أهدافها من خالل اجملاالت العلمية املتخصصة )جمالس األقسام، جمالس الكليات، جمالس املناهج، 

جمالس شئون الطالب، جمالس الشئون األكادميية، جمالس شئون املكتبات، جملس األساتذة، جملس 

 .اجلامعة، اجمللس القومي للتعليم العالي(. )األغربي ،د.ت(

 

تعمل على رفاهيته، فهي مركز و اليوم هي جامعة اجملتمع تعيش من أجلهاجلامعة  خدمة اجملتمع:

فهي  ،إشعاع ثقايف وفكري دائم تعرب عن اجملتمع الذي حتيا فيه. فالعالقة بني اجملتمع واجلامعة تبادلية

وتتأثر مبا حييط بها من مناخ تفرضه أوضاع  ،تؤثر فيه من خالل ما تقوم به من وظائف ومهام

كته، مما يدفع اجلامعة إىل إحداث تغيريات يف الوظائف والربامج والبحوث لتتناسب مع اجملتمع وحر

التغريات يف اجملتمع، وبقدر ما تلتحم اجلامعة مبجتمعها تكون أقدر على حتقيق وظائفها. وتفرض هذه 

يات الصلة أن يصبح اهلدف األول للتعليم اجلامعي هو تطوير اجملتمع والنهوض به إىل أفضل املستو

 العالقة بني تطور اجملتمعف ،(3004االجتماعية والثقافية والصحية والتقنية واالقتصادية )حداد ،

ألن اجلامعات تسهم يف تأهيل اجملتمعات املختلفة المتالك  ،مؤسسات التعليم العالي عالقة تالزميةو

وتفسح اجملال لتحقيق  ،يفاوالرقي الثق االقتصادي،والنمو  ،الشروط املوضوعية لتحقيق التقدم العلمي

التنمية الشاملة واملستدامة اليت جيب أن تؤسس مفرداتها على شبكة من العالقات التبادلية القائمة بني 

 .(3009)أبو شوك ، مؤسسات اجملتمع املدنيو دواوين احلكومة

   

 العوامل المؤثرة على اإلسهام الفكري ألعضاء هيئة التدريس
العوامل املؤثرة على اإلسهام الفكري ألعضاء هيئة التدريس واليت سيتم يف هذه اجلزء تناول 

 واملتغريات البيئية.  ،مت تقسيمها يف البحث إىل: املتغريات الشخصية
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 املتغريات الشخصية: .1

تلعب الشخصية دورًا هامًا يف حتقيق املنظمات ألهدافها، حيث أن دراسة الشخصية والتأكد من األبعاد 

حيقق املعرفة الواعية لطبيعة األفراد والتخطيط هلم والتنبؤ بسلوكهم جتاه  التكوينية لبنيتها

املواقف املختلفة. فالشخصية اإلنسانية هي عبارة عن نسيج متكامل من الصفات واملميزات العقلية 

 واجلسمانية واالجتماعية اليت متيز اإلنسان عن غريه من األفراد، ودراستها أثناء العمل اإلداري ضرورية

ملعرفة شخصيات العاملني ووضع الشخص املناسب يف املكان املناسب، وتسهيل عملية الرقابة، ورفع 

(. إن مستوى أداء الشخص يتأثر بالدافعية وقدرات 3009كفاءة األداء، وحتقيق أهداف املنظمة )طلحة ،

إليها بإدراك الدور.  الفرد وفهمه ألمناط السلوك الالزمة لتحقيق مستويات األداء العالية واليت ُيشار

وتعترب هذه العوامل مرتبطة ببعضها إذ أن اخنفاض أٍي منها يؤدي الخنفاض مستوى األداء ولو كان 

(. ومن ثم ميكن القول بأن املساهمات الفكرية ألعضاء هيئة 3003العامالن اآلخران مرتفعني )املقلي ،

 ة االجتماعية واملؤهالت والدرجات العلمية.التدريس تتأثر باملتغريات الشخصية كالنوع والعمر واحلال

 البيئة اجلامعية: .3

اهتمت االجتاهات الفكرية املعاصرة يف دراسة السلوك التنظيمي أهمية كربى ألثر البيئة     

التنظيمية على السلوك التنظيمي، إذ أنها تتضمن كافة املتغريات السائدة يف إطار العمل من قيم 

ة وأبعاد مادية وغريها من العوامل اليت تؤثر بشكل أساسي على سلوك فكرية وعادات وآفاق حضاري

 (3003األفراد واجلماعات يف العمل.)محود،

 مكونات البيئة التنظيمية:

تتكون البيئة التنظيمية من البيئة اخلارجية للمنظمة اليت تتضمن العوامل الثقافية،     

وامل التشريعية والقانونية والتكنولوجية، والبيئة واالجتماعية، االقتصادية، والنظم السياسية، والع

الداخلية للمنظمة وهي اليت سنركز عليها يف هذ البحث إذ أنها تؤثر يف عملية اختاذ القرارات والروح 

 :تشمل البيئة الداخلية للمنظمة مكونات ملموسة مثلو املعنوية لألفراد وبالتالي على اإلنتاجية

واألدوات املكتبية، وسائل التربيد والتدفئة، درجة احلرارة،  واألجهزة، األثاثي، احلدائق اآلليات املبان

اإلضاءة، الضوضاء، درجة الرطوبة، التغذية، اهليكل، وغريها. ومكونات غري ملموسة كأسلوب القيادة، 

هذه سياسات املنظمة، اجلماعات غري الرمسية، والقيم واألعراف التنظيمية السائدة يف املنظمة. وتسمى 

(. 3009املكونات باملناخ التنظيمي، فهو يشمل كل مكونات البيئة الداخلية للمنظمة اإلدارية)طلحة ، 

وميكن القول بأن املناخ األكادميي أو بيئة التعليم ختتلف من جامعة ألخرى ومن كلية ألخرى ومن 

س من خالل تقسيم قسم آلخر. ميكن تناول املناخ التنظيمي الذي يؤثر يف أداء عضو هيئة التدري

 البيئة التنظيمية إىل:

 :البيئة املادية 

تعين البيئة املادية يف هذه الدراسة املكونات امللموسة للبيئة الداخلية كاملباني واليت تشمل كل من     

املكاتب واملصلى واالسرتاحة والكافترييا واملرافق الصحية والرياضية ومدى جتهيزها بتوفري األثاث 

دوات املكتبية واإلضاءة ووسائل التربيد والتدفئة... اخل. إذ أن وجود هذه األشياء بالشكل املناسب واأل

املطلوب يعمل على خلق املناخ االبداعي ويشجع عضو هيئة التدريس على اإلبداع فتتحقق الفعالية 

 والكفاءة يف األداء.

 :معينات البحث العلمي 

للجامعة ولعضو هيئة التدريس بل ُيعد الوظيفة اليت ال  ُيعد البحث العلمي من الوظائف األساسية    

تكتمل الوظائف األخرى دونها، فوظيفة التدريس وخدمة اجملتمع ال تكتمل إاّل باكتمال وظيفة 

البحث العلمي، لذلك البد من السعي احلثيث لتوفري معينات البحث العلمي اليت تتمثل يف توفر املعامل 

عدات، تطوير املكتبات اجلامعية وحتسني أوضاعها وتوفري كافة مصادر والورش وجتهيزها بأحدث امل

بصرية وملفات بيانات أولية، و املعلومات احلديثة بها من مراجع ودوريات مطبوعة ومواد مسعية

أقراص ليزر، موسوعات ودوائر معارف، والعمل على إصدار الدوريات احملكمة، وعقد املؤمترات 

تسهيل ودعم املشاركة يف املؤمترات والندوات و لقاءات العلمية املتخصصة،والندوات وورش العمل وال

 )إمام ، د.ت( .العلمية املتخصصة اإلقليمية والعاملية
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 التدريب: .2

برزت احلاجة لتدريب أعضاء هيئة التدريس وازدادت مع األخذ مبفهوم اجلودة يف التعليم، ومت     

ية لرفع أداء العاملني يف مؤسسات التعليم العالي وعلى اإلقرار بالتدريب باعتباره وسيلة وليس غا

(. وقد اتضح أن موقع الربنامج التدرييب يؤثر على جناح George,1997)رأسهم أعضاء هيئة التدريس

فالتدريب احمللي من مزاياه  ،املتدرب والربنامج، فقد يتم التدريب حمليًا أو خارجيًا ولكل مزاياه وعيوبه

بط تدريبه بالظروف احمللية، إضافة لقلة التكلفة إذا ما قورن بالتدريب اخلارجي، ميكن املتدرب من ر

كما أنه أسهل يف تطبيقه أثناء العمل وأفضل يف إدراك خلفيات املتدرب التعليمية واملهارية. أما مزايا 

التدريب اخلارجي فتتمثل يف تعرض املشارك إىل خربات وحضارات دول أخرى من مؤسسات تدريبية 

 (.1991)بدري ،  عريقة ذات تقنيات حديثة، إال أن هذه الربامج اليت تقام يف اخلارج باهظة التكاليف

فمن بني األساليب اليت تأخذ بها اجلامعات لرفع مستوى اهليئة التدريسية، حسن اختيار املعيدين 

اجلامعي. ويقول أحد والعمل على تكوينهم تكوينًا جيدًا باعتبارهم املرحلة األوىل يف إعداد املعلم 

الكتاب ينبغي وضع برامج إلعدادهم تربويًا قبل احلصول على الدكتوراه أو بعدها مباشرًة ألنه حيل 

الكثري من املشاكل املتعلقة برفع مستوى أداء وكفاءة عضو هيئة التدريس من ناحية والتغلب على 

 (.3003من ناحية أخرى )مرسي ،احلرج يف مطالبة أستاذ اجلامعة حبضور برنامج تدرييب لإلعداد 

 

 الدراسة الميدانية
لتحليل  حثفريق البحتتوي الدراسة امليدانية على التعريف باألساليب اإلحصائية اليت اتبعها 

إجابات املبحوثني وأيضًا التعريف مبجتمع البحث باإلضافة إىل حتليل ومناقشة إجابات املبحوثني 

 الواردة يف استمارات االستقصاء من خالل اجلداول واألساليب اإلحصائية.

 

 أواًل: مجتمع البحث:
معة الطائف املختلفة اتبع فريق البحث أسلوب احلصر الشامل لكافة أعضاء هيئة التدريس بفروع جا   

عضو تقريبًا. حيث مت توزيع استمارات االستبيان عليهم  171)تربة، اخلرمة، رنية( والبالغ عددهم 

 ويظهر ذلك يف اجلدول التالي:

 يع االستماراتتوز (1جدول )

 العدد الكلي
االستمارات 

 الموزعة
 المستبعدة المستلمة

 الخاضعة للتحليل

 % العدد

176 176 165 14 151 91.5 

 

 انيًا: األساليب اإلحصائية:ث
( لتحيل االستمارات وقد اعتمد SPSSمت االعتماد على برنامج حزم البيانات اإلحصائية )

 حث على البيانات اإلحصائية التالية: فريق الب

 (X
2

( مربع كاي حيث مت استخدامه الختبار وجود فروق إحصائية بني متغريات الدراسة 

 ياس مستوى املعنوية وذلك للتأكد من صحة فرضيات الدراسة.وذلك من خالل ق
 (T. test هذا االسلوب اإلحصائي مت استخدامه يف إطار مقياس ليكرت للتأكد من أن )

متوسط اإلجابات حقيقي وليس به فروق إحصائية وذلك درءًا للتحيز لالجتاهات اليت متيل 

 إليها إجابات املبحوثني.
 ات إجابات املبحوثني.ونباخ: لقياس ثبرألفا ك 

( للتحليل اإلحصائي مت استخدام املتوسطات واالحنراف املعياري وال SPSSويف إطار استخدام برنامج )

(Crosstab.كل ذلك لقياس العالقات بني متغريات البحث ) 



 524  4164(، 9)2، مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا -أماراباك

 

 صدق وثبات االستبيان:
وصدق األسئلة  مت إجراء دراسة استطالعية على عينة من أعضاء هيئة التدريس لقياس ثبات    

( وهي Reliability Coefficients( وفق مقياس )0779باستمارة االستبيان وقد جاءت قيمة ألفا )

 نسبة مقبولة وفق املعايري اإلحصائية.

 

 مناقشة بيانات الدراسة الميدانية:
نبدأ مناقشة بيانات الدراسة امليدانية بتقديم ملخص موجز يوضح البيانات األساسية جملتمع 

لإلناث. وتركزت أعمار جمتمع البحث يف  32.5%مقابل   64.2%بحث. حيث بلغت نسبة الذكور ال

( 60-51والفئة ) 28.5%( 40-30فيما بلغت نسبة الفئة العمرية ) 51%( بنسبة 50-41الفئة العمرية )

. أما فيما خيص احلالة االجتماعية فقد بلغت 0.7%بلغت نسبتها  60وفئة أكثر من  18.5%نسبة 

. وقد تركزت الدرجات العلمية 1.3%واألرمل  2%واملطلقني  4%والعزاب   92.7%نسبة املتزوجون 

واألستاذ  21.9%واألستاذ املشارك بنسبة  66.9%جملتمع البحث يف درجة األستاذ املساعد بنسبة 

عن طريق  90.7%أما عن كيفية احلصول على الدرجة العلمية فقد حصل عليها  10.6% .بنسبة

عن طريق اخلدمة الطويلة املمتازة. فيما خيص التخصص فقد بلغت نسبة  2%حث العلمي وفقط الب

. الذين قضوا 42.4%بينما نسبة التخصص يف العلوم اإلنسانية  51%املتخصصني يف العلوم التطبيقية 

 أما الذين 60.9%عامًا يف عضوية هيئة التدريس فقد بلغت نسبتهم  15-5فرتة خدمة ترتاوح بني 

. أشار 7.9%عامًا  25-21ومن  7.3%عامًا 20-16ومن  %14.6سنوات فنسبتهم  5قضوا أقل من 

 11.9%من جمتمع البحث إىل تلقيهم دورات تدريبية أثناء فرتة عملهم يف التدريس بينما أشار  %84.1

م مهام إىل توليه 76.8%إىل عدم تلقيهم أي دورات تدريبية. وفيما خيص املهام اإلدارية فقد أجاب 

 منهم بعدم توليهم أي مهام إدارية أثناء فرتة عملهم باجلامعة. 17.2%إدارية فيما أجاب 

هذا ملخص للبيانات الشخصية املمثلة جملتمع البحث ويالحظ أن هناك فرق عند مجع بعض 

 (.Missing Systemالنسب، وهذا حدث جراء عدم إجابة بعض املبحوثني عن بعض أسئلة االستبيان )

ا يلي سنتناول حماور البحث بالنقاش من خالل الرتكيز على احملور األول واخلاص فيم

باإلسهام الفكري لعضو هيئة التدريس وذلك من خالل املتغريات الذي يوضحها اجلدول أدناه والذي 

 يشمل أيضًا إجابات املبحوثني وإسهامهم من ناحية كمية:

 

 مؤشرات اإلسهام الفكري  (2جدول )

 المتوسط اإلسهام ن البند م

 4.5 بحث 666 111 البحوث المنشورة في مجالت علمية محكمة 1

 0.5 بحث 77 40 البحوث المنشورة في مجالت علمية غير محكمة 2

 2 بحث 303 91 بحوث مقدمة في مؤتمرات وندوات وورش ولقاءات علمية 3

 3 كةمشار 453 118 المشاركة بالحضور في المؤتمرات والندوات والورش 4

 0.4 كتاب 59 35 كتب مرجعية أو دراسية محكمة 5

 1 كتاب 144 52 كتب مرجعية أو دراسية غير محكمة 6

 0.14 كتاب 21 14 ترجمة كتب في مجال التخصص 7

 3 مناقشة 428 80 المساهمة في مناقشة الرسائل العلمية 8

 2 بحث 340 64 المساهمة في تحكيم البحوث العلمية 9

 0.35 كتاب 53 27 ة في تحكيم الكتب المرجعية أو الدراسيةالمساهم 10

 1 مساهمة 148 96 المساهمة في خدمة المجتمع 11

 4.3 بحث 631 45 اإلشراف على البحوث لنيل درجة الدكتوراه 12

 3 بحث 433 85 اإلشراف على البحوث لنيل درجة الماجستير 13
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 عندما نناقش حمتويات اجلدول يتضح اآلتي:

حبث وجيب  4.5حظ أن متوسط نشر عضو هيئة التدريس يف اجملالت العلمية احملكمة بلغ يال .1

عضو يف حني  111األخذ يف االعتبار أن عدد أعضاء هيئة التدريس الذين نشروا حبوث عددهم 

عضو مل ينشروا حبوث وهو عدد كبري نسبيًا. جيب اإلشارة إىل أن هناك بعض القيم  40هناك 

تكون قد أثرت على هذا املتوسط مثل أن هناك عضو هيئة تدريس واحد قام بنشر  الشاذة اليت قد

 حبث. هذا األمر جيب أن يؤخذ يف االعتبار.  40حبث وآخر قام بنشر  50

يالحظ أن هناك عدم اهتمام من أعضاء هيئة التدريس يف جمتمع البحث بالنشر يف اجملالت  .3

للمستجيبني والذي  0.5بلغ  يخالل متوسط النشر الذ العلمية غري احملكمة ويظهر األمر جليًا من

عضو هيئة تدريس من جمتمع البحث مل  111عضو هيئة تدريس ، أي أن هناك  40بلغ عددهم 

 ينشروا حبوث يف جمالت علمية غري حمكمة.

أعضاء هيئة التدريس الذين قدموا حبوث يف مؤمترات وندوات وورش ولقاءات علمية بلغ عددهم  .2

عضة مل يقدموا  60حبث مبتوسط حبثني لكل منهم. يف حني أن هناك  306موا عضو قد 91

 حبوث يف املؤمترات والورش والندوات واللقاءات العلمية.

أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا باحلضور يف املؤمترات والندوات والورش واللقاءات العلمية  .4

مشاركات لكل منهم. يف  3توسط مشاركة أي مب 453مبجموع مشاركات بلغ  118بلغ عددهم 

 عضو. 33حني أن الذين مل يشاركوا يف حضور املؤمترات والورش والندوات بلغ عددهم 

يالحظ الضعف الواضح يف مساهمة أعضاء هيئة التدريس بفروع جامعة الطائف يف تأليف الكتب  .5

ا كتب دراسية أو املرجعية أو الدراسية احملكمة حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين قدمو

كتاب لكل منهم. يف  0.4كتاب فقط أي مبتوسط  59عضوًا فقط أسهموا ب 35مرجعية حمكمة 

عضو بأي كتاب مرجعي أو دراسي حمكم وهذا أمر جيب الوقوف عنده  116حني مل يساهم 

 وإعطاءه قسط من البحث والدراسة.

كتب املرجعية أو الدراسية غري نفس األمر ينطبق على إسهام أعضاء هيئة التدريس يف تأليف ال .1

كتاب مبتوسط بلغ كتاب واحد لكل  144عضوًا قدموا  52احملكمة حيث ارتفع عددهم إىل 

عضو أي كتاب مرجعي أو دراسي غري حمكم، هذا يبني أن   99عضو تقريبًا. يف حني مل يقدم 

جعية والدراسية هناك نقصًا كبريًا يف جمال اهتمام أعضاء هيئة التدريس بتأليف الكتب املر

 احملكمة والغري حمكمة. 

اإلسهام يف جمال ترمجة الكتب يظهر النقص الكبري يف هذا اجلانب حيث بلغ عدد املستجيبني من  .7

كتاب للعضو الواحد، يف  0.14كتاب مبتوسط  21عضو فقط قاموا برتمجة  14جمتمع البحث 

 التدريس بفروع اجلامعة.عضو من أعضاء هيئة  137حني مل يسهم يف هذا اجلانب اهلام 

مناقشة رسالة علمية  428عضو بإسهام  80املساهمة يف مناقشة الرسائل العلمية نالت استجابة  .1

عضو هيئة  71مناقشات للعضو. يف حني مل يشارك يف مناقشة الرسائل العلمية  3مبتوسط 

ناقشة تدريس. هذا عدد كبري جيب الوقوف عنده للتعرف على أسباب عدم املشاركة يف م

 الرسائل العلمية.

حبث لكل عضو يف حني مل يساهم يف  2.2حبث مبتوسط بلغ  340عضو يف حتكيم  64أسهم  .9

 عضو من أعضاء هيئة التدريس بفروع جامعة الطائف. 87التحكيم 

أيضًا يالحظ قلة مساهمة أعضاء هيئة التدريس من جمتمع البحث يف اإلسهام يف حتكيم الكتب  .10

كتاب مبتوسط  53عضو أسهموا يف حتكيم  27ية حيث بلغ عدد املستجيبني املرجعية أو الدراس

عضو مل يساهم على االطالق يف حتكيم الكتب  124كتاب لكل عضو. أي أن هناك  0.35بلغ 

 املرجعية أو الدراسية.
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مساهمة أي  148عضو ب 96أعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا يف خدمة اجملتمع بلغ عددهم  .11

 عضو يف خدمة اجملتمع. 55ة لكل عضو، يف حني مل يسهم مبتوسط مساهم

حبث لنيل درجة  631عضو من أعضاء هيئة التدريس مبجتمع البحث على  45أشرف  .13

 حبث لكل منهم. 4.3الدكتوراه مبتوسط بلغ 

عضو هيئة تدريس أسهموا يف اإلشراف على البحوث لنيل درجة املاجستري يف  85جند ان هناك  .12

عضو  66حبوث لكل عضو، يف حني مل يسهم  3حبث مبتوسط  433على التخصص بإشرافهم 

 باإلشراف على البحوث لنيل درجة املاجستري يف التخصص.
 

فيما خيص إجابات املبحوثني حول تأثري املتغريات البيئية على اإلسهام الفكري لعضو هيئة و

مه للتعرف على رأي أعضاء اجتاه مقياس ليكرت اخلماسي الذي مت استخدا (2يوضح اجلول )التدريس 

هيئة التدريس حول أي املتغريات املذكورة هلا أثر على إسهامهم، سيتضمن اجلدول املتغريات املؤثرة 

( ملعرفة ما إذا كانت هناك T. testواملتوسط واالحنراف املعياري ومستوى املعنوية باستخدام حتليل )

 ؟فروق ذات داللة إحصائية أم ال

 تغريات البيئية على اإلسهام الفكريتأثري امل (3) جدول

 العوامل المؤثرة م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 
 سوبةحالم

مستوى 

 الداللة

عدم كفاية الوقت للبحث العلمي بسبب األعباء اإلدارية  1

 المتزايدة.

3.8 1.12 8.299 0.00 

ارتفاع تكاليف حضور المؤتمرات والندوات العلمية  2

 ة بالخارج.المتخصص

4.2 0.95 15.382 0.00 

المراجع والكتب والدوريات بمكتبة الجامعة ال تلبي  3

 االحتياجات البحثية.

4.4 0.95 17.854 0.00 

المعامل والورش والمعدات الموجودة في الجامعة ال تعين  4

 على البحث العلمي.

4.2 1.03 14.263 0.00 

العلمية المحكمة  حدة المنافسة في حالة النشر بالمجالت 5

 العالمية.

3.4 1.02 4.984 0.00 

 0.00 7.876 1.08 3.7 ارتفاع تكلفة  النشر بالمجالت العلمية المحكمة العالمية. 6

 0.00 7.061 1.09 3.7 الدعم المادي المقدم للبحث العلمي من الجامعة قليل. 7

ضعف مساهمة الجامعة في دعم مشاركة أعضاء هيئة  8

المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة التدريس في 

 بالخارج.

3.9 1.09 9.601 0.00 

 0.00 8.900 1.07 3.8 تكلفة البحث العلمي أكبر من مقدرة الباحثين. 9

 0.00 18.604 0.88 4.4 عدم التهيئة الجيدة لمكتبة الجامعة. 10

 0.00 14.282 1 4.2 عدم تهيئة مكاتب أعضاء هيئة التدريس بالشكل األمثل. 11

 0.00 8.433 1.08 3.8 تدني الخدمات في الجامعة. 12

عدم توفر الوقت للقيام بالبحث العلمي بسبب زيادة العبء  13

 التدريسي لعضو هيئة التدريس

3.5 1.14 5.010 0.00 

 0.167 1.388 1.01 3.1 عدم توفر الوقت الكافي بسبب الظروف االجتماعية. 14

 0.00 7.180 1.09 3.7 بحث العلمي.عدم منح إجازة تفرغ لل 15

عدم اعتبار البحث العلمي مؤشرًا مهمًا للتقويم السنوي  16

 لعضو هيئة التدريس.

3.3 1.2 2.798 0.006 

قلة المكاتب التي تقدم الخدمات الفنية واالستشارية للبحث  17

العلمي واإلحصاء لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على 

 تحليل البيانات.

3.6 1.1 6.747 0.00 

 0.00 8.660 1.05 3.8 ال يتم قياس األداء بشكل مستمر وعدم تحفيز األداء الجيد. 18

 0.00 4.588 1.2 3.5 تركيز الجامعة على التدريس دون البحث العلمي.   19
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قلة الخبرة في كتابة البحوث الرصينة لدى أعضاء هيئة  20

 التدريس.

2.96 1.16 -0.355 0.723 

 0.232 1.199 1.2 3.1 ادة أعضاء هيئة التدريس للغات األجنبية.عدم إج 21

عدم إجادة استخدام التقنية وعدم االستفادة منها في مجال  22

 البحث.

2.8 1.2 5.067 0.59 

 0.83 7.176 1.13 3.2 عدم التمكن من استخدام الطرق الرياضية واإلحصائية. 23

األداء في عدم الحصول على دورات تدريبية لتطوير  24

 البحث والتأليف والترجمة.

3.7 1.08 0.043 0.00 

 0.00 0.036 1.1 3.7 تدني مرتبات وأجور أعضاء هيئة التدريس. 25

عدم تعاون أعضاء هيئة التدريس مع بعضهم في أداء  26

 البحوث العلمية.

3.5 1.1 0.035 0.00 

 0.00 0.030 1.02 3.7 ضعف تعاون الجامعة مع الجامعات العالمية. 27

 0.00 0.065 1.2 3.5 ضعف سياسة الجامعة التحفيزية للبحث العلمي. 28

 0.843 12.386 1.16 2.7 االنشغال عن البحث بالصراع على المناصب اإلدارية. 29

يفضل أعضاء هيئة التدريس اإلضافي بأجر عن البحث  30

 العلمي

3.1 1.2 1.253 0.232 

 

يئة التدريس بفروع جامعة الطائف مييلون للموافقة بأن أن أعضاء ه (2)اجلدول  يتضح من

كل املتغريات املذكورة هلا تأثري على إسهامهم الفكري واملوافقة ذات داللة إحصائية ألن مستوى 

. عدا املتغريات التالية واليت يتضح من خالل مستوى (0.05)املعنوية كما يظهر يف اجلدول أقل من 

اجلدول أنه ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أعضاء هيئة املعنوية الوارد أمامها يف 

 التدريس حوهلا واملتغريات هي:

 .عدم توفر الوقت الكايف بسبب الظروف االجتماعية 
 .قلة اخلربة يف كتابة البحوث الرصينة لدى أعضاء هيئة التدريس 
 .عدم إجادة أعضاء هيئة التدريس للغات األجنبية 
 عدم االستفادة منها يف جمال البحث.و تخدام التقنيةعدم إجادة اس 
 .عدم التمكن من استخدام الطرق الرياضية واإلحصائية 
 .االنشغال عن البحث بالصراع على املناصب اإلدارية 
 يفضل أعضاء هيئة التدريس اإلضايف بأجر عن البحث العلمي 

 

لى اإلسهام الفكري الذي يقدمه يوضح التحليل أن املتغريات املذكورة آنفًا ليس هلا تأثري ع

أعضاء هيئة التدريس بفروع جامعة الطائف. بينما هناك تأثري من بقية املتغريات املذكورة يف اجلدول 

على درجة إسهامهم الفكري، وهذا يتطلب االهتمام املتزايد بدراسة هذه املتغريات والعمل على توفري 

 هيئة التدريس أن يؤدي رسالته.البيئة املناسبة اليت من خالهلا يستطيع عضو 

يالحظ أن أغلب هذه املتغريات هلا عالقة مباشرة بإدارة اجلامعة أو الفرع مما يتطلب النظر و

كل بعني االهتمام الحتياجات أعضاء هيئة التدريس حتى يستطيعون خدمة اجلامعة واجملتمع بش

 أفضل.

 

 فرضيات البحث:
ألعضاء  )البحوث املنشورة( إحصائية بني اإلسهام الفكريتوجد عالقة ذات داللة : الفرضية األوىل

، الدرجة االجتماعيةومتغرياتهم الشخصية )العمر، النوع، احلالة  بفروع جامعة الطائف هيئة التدريس

 (.التخصص، مدة اخلدمةالعلمية، 
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حث على قيمة مستوى املعنوية باستخدام مربع الب فريق للتأكد من صحة هذه الفرضية اعتمد

املبحوثني بعد معرفة الفروق اإلحصائية.  املتغريات للتعرف على اجتاهات اي وأيضًا االرتباط بنيك

 جاءت النتيجة كما يف اجلدول أدناه:

 اجتاهات املبحوثني باستخدام مستوى املعنوية (4جدول)

 مستوى المعنوية المتغير الشخصي

 0.378 النوع

 0.248 العمر

 0.356 الحالة االجتماعية

 0.05 الدرجة العلمية

 0.00 التخصص

 0.302 مدة الخدمة

 

وق ذات داللة ر( فإنه ال توجد ف%95أنه عند درجة ثقة ) (4)تبني من خالل اجلدول 

إحصائية بني املتغريات الشخصية املتمثلة يف )النوع، العمر، احلالة االجتماعية، مدة اخلدمة( وبني 

روع اجلامعة واملتمثل يف البحوث املنشورة يف جمالت علمية اإلسهام الفكري لعضو هيئة التدريس بف

 حمكمة.

بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املتغريات الشخصية املتمثلة يف )الدرجة العلمية، 

التخصص( وبني اإلسهام الفكري لعضو هيئة التدريس بفروع اجلامعة واملتمثل يف البحوث املنشورة يف 

 بالتالي ثبت عدم صحة الفرض األول جزئيًا. جمالت علمية حمكمة.

 

بيئة و توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلسهام الفكري ألعضاء هيئة التدريس :الفرضية الثانية

 .ة الطائفجامعفروع العمل يف 
( صحة الفرضية الثانية إىل درجة كبرية فإجابات أعضاء هيئة 3يتضح من خالل اجلدول رقم )   

توجد فروق ذات داللة  (95%)روع جامعة الطائف تشري إىل أنه وعند درجة ثقة التدريس بف

إحصائية يف إجاباتهم. جتدر اإلشارة إىل أنه هناك بعض املتغريات البيئية ليس هلا تأثري على اإلسهام 

أي أنها ليست ذات  (0.05)الفكري لعضو هيئة التدريس ومستوى املعنوية لتلك املتغريات أكرب من 

لة إحصائية، وتظهر هذه املتغريات يف اجلانب اخلاص مبناقشة وحتليل بيانات أعضاء هيئة دال

 التدريس.

 

)النشر  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلسهام الفكري ألعضاء هيئة التدريس :الفرضية الثالثة

 حجم التدريب الذي يتلقونه.و يف جمالت علمية متخصصة حمكمة(
العالقة بني الدورات التدريبية والنشر يف جمالت علمية متخصصة حمكمة. وقد  اجلدول أدناه يوضح

 من خالله الربط بينهما ملعرفة حجم االرتباط بني هذين املتغريين. فريق البحثحاول 

 العالقة بني تلقي الدورات التدريبية والنشر العلمي (5جدول )

 العبارات
 ستلقي دورات تدريبية أثناء العمل في التدري

 المجموع
 ال نعم

 بحوث منشورة في مجالت 

 علمية متخصصة محكمة

 106 10 96 نعم

 26 4 22 ال

 132 14 118 المجموع

 

 22ممن تلقوا دورات تدريبية قد قاموا بالنشر يف حني أن هناك  96أن ( 5) يوضح اجلدول

 ونة الفرضية قام الباحثعضو تلقوا دورات تلقوا دورات تدريبية ومل ينشروا حبوث. للتأكد من صح

بإجراء اختبار مربع كاي الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية أم ال. واتضح أنه عند درجة ثقة 

( وبالتالي فأنه ليس هناك 0.05وهي قيمة أكرب من ) (0.377)أن مستوى املعنوية يساوي  (%95)
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دريس وإسهامه الفكري املتمثل يف فروق ذات داللة إحصائية بني التدريب الذي يتلقاه عضو هيئة الت

 النشر يف جمالت علمية متخصصة حمكمة، هذا يثبت عدم صحة الفرض.

 

)البحوث املنشورة يف جمالت علمية ال توجد عالقة بني حجم اإلسهام الفكريالفرضية الرابعة: 

 .بفروع جامعة الطائفوأعداد أعضاء هيئة التدريس  حمكمة(
عضو هيئة  111( والذي يوضح أن هناك 2نعود للجدول رقم )للتأكد من صحة هذا الفرض    

حبث لكل منهم، لكن بالرجوع للجدول التفصيلي  (4.5)حبث مبتوسط بلغ  666تدريس قاموا بنشر 

عضو  21حبوث بلغ عددهم  10للنشر جند أن أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بنشر أكثر من 

مما جيدر ذكره أن وًا وهذا يثبت صحة الفرض. تقريب %50حبث أي  329قاموا لوحدهم بنشر 

ركز على األحباث املنشورة كممثل لإلسهام الفكري ألعضاء هيئة التدريس باعتباره  فريق البحث

املعيار الذي تقاس به إجنازاتهم وتتم الرتقية على أساسه يف أغلب اجلامعات وأيضًا لتعدد متغريات 

 .م يف البحث وصعوبة ذكرها مجيعًااإلسها

 

 النتائج واالستنتاجات
 من خالل كل ما سبق ميكن أن خنلص إىل النتائج التالية:

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس  .1

متمثلة يف )النوع، العمر، احلالة االجتماعية، مدة اخلدمة( وبني اإلسهام الفكري هلم مما يعين 

غري ذات تأثري مباشر على اإلسهام الفكري الذي يقدمه عضو هيئة التدريس  أن هذه املتغريات

 بفروع جامعة الطائف.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتغريات الشخصية متمثلة يف )الدرجة العلمية،  .3

التخصص( وبني ما يقدمه عضو هيئة التدريس بفروع اجلامعة من إسهام فكري. أي أنه 

لدرجة العلمية والتخصص واإلسهام الفكري لعضو هيئة التدريس بفروع هناك عالقة بني ا

 اجلامعة.

اتضح من خالل بيانات الدراسة امليدانية عدم تأثري التدريب على اإلسهام الفكري الذي يقدمه  .2

عضو هيئة التدريس بصورة مباشرة وذلك بعد أن اتضح من خالل التحليل أنه ال توجد 

 ني التدريب واإلسهام الفكري.فروق ذات داللة إحصائية ب

اتفق معظم أعضاء هيئة التدريس بفروع اجلامعة على أن املتغريات التالية تؤثر على إسهامهم  .4

 الفكري واملتغريات هي:
  عدم كفاية الوقت بسبب األعباء اإلدارية

 املتزايدة

 ارتفاع تكاليف حضور املؤمترات والندوات العلمية 

  تليب االحتياجات املراجع مبكتبة اجلامعة ال

 البحثية

  املعامل والورش املوجودة بفروع اجلامعة ال تعني

 على البحث العلمي

  ضعف مساهمة اجلامعة يف دعم مشاركة

 األعضاء يف املؤمترات العاملية

 تكلفة البحث العلمي أكرب من مقدرة الباحثني 

 عدم التهيئة اجليدة للمكتبة بفروع اجلامعة  اء بالشكل املناسبعدم تهيئة مكاتب األعض 

 تدني اخلدمات بفروع اجلامعة  عدم منح إجازة تفرغ علمي 

 ضعف تعاون اجلامعة مع اجلامعات العاملية   عدم احلصول على دورات تدريبية لتطوير األداء

 يف البحث والتأليف والرتمجة

ية على أمجع أعضاء هيئة التدريس بفروع اجلامعة على عدم تأثري املتغريات البيئية التال .5

 إسهامهم الفكري واملتغريات هي:
  عدم توفر الوقت الكايف بسبب الظروف  قلة اخلربة يف كتابة البحوث الرصينة لدى أعضاء
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 هيئة التدريس االجتماعية

  عدم إجادة أعضاء هيئة التدريس للغات

 األجنبية

  عدم إجادة استخدام التقنية وعدم االستفادة منها

 يف جمال البحث

 من استخدام الطرق الرياضية  عدم التمكن

 واإلحصائية

 االنشغال عن البحث بالصراع على املناصب اإلدارية 

  تفضيل األعضاء للتدريس اإلضايف بأجر عن

 البحث العلمي

 

وضحت الدراسة أن عدد أعضاء هيئة التدريس بفروع جامعة الطائف ليس له تأثري كبري  .1

 على عدد األحباث املنشورة.

غالبية أعضاء هيئة التدريس حتصلوا على الدرجة العلمية األخرية عن  بينت الدراسة أن .7

 طريق البحث العلمي وليس اخلدمة الطويلة.

 تبني أن إسهام أعضاء هيئة التدريس بفروع اجلامعة تركز يف: .1
 ( 118املشاركة باحلضور يف املؤمترات والندوات واللقاءات العلمية .)عضو 
  عضو(. 111كمة )نشر البحوث يف جمالت علمية حم 
 ( 96املساهمة يف خدمة اجملتمع .)عضو 
 ( حيث أن العدد األكرب  91تقديم حبوث يف مؤمترات وندوات ولقاءات علمية )عضو

 من األعضاء شاركوا يف هذه األنشطة.

 أما أقل إسهام فكري من قبل أعضاء التدريس تركز يف: .9
 ( 14ترمجة الكتب يف جمال التخصص .)عضو 
 عضو(. 27رجعية أو الدراسية )حتكيم الكتب امل 
 ( 35تأليف الكتب املرجعية أو الدراسية .)عضو 

 

 التوصيات: 
ضرورة االهتمام بدراسة املتغريات البيئية اليت تؤثر على إسهام عضو هيئة التدريس بفروع  .1

اجلامعة وحماولة توفري كل ما يساعد على أداء عضو هيئة التدريس لرسالته البحثية 

كل األمثل من خالل قيام اجلامعة مبا يليها يف هذا اجلانب وذلك باستكمال والعلمية بالش

النواقص الواردة يف نتائج البحث. أيضًا قيام عضو هيئة التدريس باالهتمام ببناء شخصيته 

 البحثية رغم العوائق وحماولة تذليلها.

هم ومهاراتهم حث أعضاء هيئة التدريس بفروع اجلامعة على االهتمام بتنمية وصقل مقدرات .3

يف بعض اجلوانب ملعاجلة القصور الذي تبني يف بعض جوانب اإلسهام الفكري مثل ترمجة 

 وتأليف الكتب.

االهتمام بزيادة تعاون أعضاء هيئة التدريس بفروع اجلامعة مع بعضهم البعض ومع  .2

ية لالستفادة نظرائهم يف اجلامعات احمللية واإلقليمية والعاملية واالهتمام بتكوين الفرق البحث

 من خربات بعضهم البعض. 

رغم أن النتائج أظهرت عدم تأثري التدريب على اإلسهام الفكري لعضو هيئة التدريس بفروع  .4

اجلامعة إال أن اهميته تظل قائمة ملا له من تأثري مباشر وغري مباشر على األداء. لذا جيب 

 االهتمام بتلقي عضو هيئة التدريس للمزيد من التدريب.  

الربط بني اإلسهام الفكري لعضو هيئة التدريس من خالل الرتكيز على بعض أنواع اإلسهام  .5

 وبني التحفيز املادي واملعنوي لزيادة الدافعية لديهم.
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االهتمام املتزايد بضرورة مشاركة عضو هيئة التدريس يف املؤمترات والندوات والورش  .1

ي والدولي للفائدة الكبرية اليت تتحقق نتيجة واللقاءات العلمية على املستوى احمللي واإلقليم

تالقي األفكار من خالل تواجد عضو التدريس مع أعضاء من مؤسسات أخرى ختتلف يف النهج 

 واألسلوب واملمارسة.

زيادة االهتمام مبخرجات البحث العلمي وعدم جعلها حبيسة املكاتب واملكتبات من خالل  .7

 ات ومقرتحات.تفعيلها والعمل مبا جاء فيها من توصي

التفاعل بني عضو هيئة التدريس واجملتمع احمللي واإلقليمي والدولي املوجود فيه من خالل  .1

دراسة مشكالته وعكسها يف أحباثه ودراساته والعمل على إجياد احللول للمشكالت اليت تواجه 

 اجملتمعات احمللية.

العلمي والذي من خالله  على عضو هيئة التدريس إدراك أن مهمته األوىل ترتكز يف البحث .9

يستطيع أن يرفع من شأنه وشأن جمتمعه الذي يعمل على خدمته. هذا هو األسلوب الذي من 

 خالله استطاعت األمم أن تنهض وتتقدم.

الطموح هو مفتاح النجاح لذلك على عضو هيئة التدريس بفروع اجلامعة التطلع إىل العاملية  .10

تضعه يف الطليعة وترفع من امسه واسم جامعته من خالل تقديم أحباث ودراسات متميزة 

 وبلده.    
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