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معوقات املشروعات البحثية جبامعة امللك سعود
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
إلهام بنت محمد على األحمري*

امللخص_ هدفت هذه الدراسة تعرف املعوقات التى تواجه املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،وقد تم
استخدام املنهج الوصفي من خالل استبانة ،تم تطبيقها على عينة قوامها ( )365عضو هيئة تدريس من جامعة امللك سعود .وتوصلت  :أن املعوقات
التي تواجه املشاركين في املشروع البحثي في أثناء التقدم للعمل حصلت على نسبة موافقة ( ، )%80.00وحصلت املعوقات التي تواجه الباحثين في أثناء
تنفيذ املشروع البحثي على ( ، )%80.67كما حصلت املعوقات التي تواجه الباحثين بشأن استمرارية املشروع البحثي على ( ،)%81.33وتوصلت
الدراسةً ،
أيضا ،إلى فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01في أبعاد االستبانة بين الذكور واإلناث ،عند مستوى داللة ( ،)0.05لصالح
اإلناث ،ووجود فروق لصالح سنوات الخبرة (أقل من  10سنوات)  ،ووجود فروق لصالح أستاذ مساعد  ،ووجود فروق لصالح الكليات النظرية أكثر
من الكليات العملية ،وتم وضع مجموعة من للتغلب على معوقات املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود.
الكلمات املفتاحية :معوقات املشروعات البحثية  ،جامعة امللك سعود  ،أعضاء هيئة التدريس.
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معوقات املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس
 -1ما املعوقات التي تواجه املشاركين في املشروع البحثي أثناء التقدم للعمل
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود ؟
 -2ما املعوقات التي تواجه الباحثين في أثناء تنفيذ املشروع البحثي من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود ؟
 -3ما املعوقات التي تواجه الباحثين بشأن استمرارية املشروع البحثي من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود ؟
 -4هل توجـد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد استبانة حول معوقات
املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ً
تبعا ملتغيرات الدراسة (النوع  ،سنوات الخبرة ،الدرجة العلمية ،
نوع الكلية) ؟
 -5ما اآلليات للتغلب على معوقات املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود
؟
أ .أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الوقوف على أهم املعوقات التي تحول دون تحقيق هذه
املشروعات لدورها بكفاءة وفاعلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة ،مع تحديد االليات التي تساعد في التغلب عليها
ب .أهمية الدراسة:
تأتي أهمية هذه الدراسة من جانبين هما:
 -1األهمية النظرية :وتتمثل في تناولها مجال مهم من مجاالت العمل الجامعي
وهو املشروعات البحثية؛ ملا لهذه املشروعات من أهمية كبيرة في تحسين أداء
العمل الجامعي ،كما تنبع أهميتها من تناولها معوقات املشروعات البحثية،
وهي من املجاالت التي لم تتناولها دراسات أخرى بشكل مستقل.
 -2األهمية التطبيقية :تنبع أهمية الدراسة من الناحية التطبيقية من أن
دراسة معوقات املشروعات البحثية قد يساعد الجامعات والقائمين على هذه
املشروعات على تعرف هذه املشكالت ومن ثم التغلب عليها؛ بما يسهم في
االستفادة الحيوية منها في تطوير أداء الجامعة ،وزيادة مساهمتها في تلبية
متطلبات التنمية في املجتمع في شتى املجاالت.
ج .مصطلحات الدراسة:
 املشروعات البحثية :هي خطة عمل تتضمن خطوات تنفيذ املشروع ونتائجهاملتوقعة ،بحيث تتميز هذه الخطوة بالجدية واالبتكارية ،بما يمكنها من
املنافسة والحصول على التمويل الالزم من قبل الجهة املمولة.
 معوقات املشروعات البحثية :هي املشكالت والصعوبات التي تعوق إعدادوتنفيذ ومتابعة املشروعات البحثية بالجامعات السعودية.
د .حدود الدراسة:
• حدود موضوعية :معوقات املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
• حدود بشرية )365( :عضو هيئة تدريس من الجامعات السعودية)166( ،
من الذكور ،و( )199من اإلناث
• حدود مكانية :جامعة امللك سعود.

.1املقدمة
يكتسب التعليم أهمية بالغة في حياة املجتمعات والدول؛ باعتباره السبيل
الوحيد إلحداث التطور الحضاري واالقتصادي والثقافي واالجتماعي ،فهو،
من ناحية ،يمثل أحد أهم مؤشرات التنمية البشرية ،وهو من ناحية أخرى
يمثل أهم شكل من أشكال االستثمار في رأس املال البشري [.]1
والتنافس في مجتمع اقتصاد املعرفة تنافس تعليمي ،وعليه أصبحت
ً
ً
جديدا يطالبها بتحسين نوعية أنشطتها األكاديمية
تحديا
الجامعات تواجه
ً
ً
باملقارنة مع أقرانها على مستوى العالم لتكون أكثر تطورا وتنافسا ،ومن ثم
ً
محورا للتنافس العاملي في عصر اقتصاد
أكثر قدرة على إنتاج املعرفة التي تعد
املعرفة ].[2
ويتوقف نجاح الجامعة في تحقيق أهدافها ووظائفها الكتساب ميزة
تنافسية على املوارد البشرية بها [ً ]2
نظرا للدور الحيوي الذي تؤديه في
تحقيق األهداف التربوية ،كما أن السياق التنافس ي يدعو الجامعات إلى بذل
الجهد في تعريف املستفيدين بأنشطتها وخدماتها  ،بما يحقق غاياتها وأهدافها
وطموحاتها املستقبلية [.]3
وفي محاولة لرفع إنتاجها البحثي ومكانتها ،قامت العديد من الجامعات
السعودية ً
أيضا بتخصيص تمويل بحثي كبير لدعم املشروعات البحثية
القائمة على الصناعة ،باإلضافة إلى توظيف باحثين دوليين رفيعي املستوى
لقيادة املشاريع التي سيتم طرحها من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
وطالب ما بعد الدكتوراه [.]1
وقد نبعت فكرة البحث مـن سـعي عمـادة البحـث العلمـي املسـتمر لتطويـر
أنظمتهـا وإجراءاتهـا وخدماتهـا بغيـة النهـوض بالبحـث والباحثيـن ودعـم أنشـطة
البحـث العلمـي وفعالياتـه لتحقيـق أعلـى معاييـر الجـودة بمـا يتفـق مـع الخطـة
االستراتيجية للبحـث العلمـي.
 .2مشكلة الدراسة
تعاني الجامعات السعودية من مشكالت عديدة تقلل من فعاليتها ،لذلك
أضحت مطالبة بتحقيق النمو وليس البقاء؛ مما يستوجب منها البحث عن
سلوك التفوق والتميز فكانت امليزة التنافسية عن طريق املشروعات البحثية
السبيل إلى ذلك .ولتحقيق الهدف العام من الدراسة سيتم في الجزء األول
منها وصف مشكلة الدراسة وتساؤالتها ،وتحديد أهدافها ،وأهميتها العلمية
والعملية ،وحدودها ،ويتم في الجزء الثاني وصف املنهجية واإلجراءات التي
اتبعت في التعامل مع إشكالية الدراسة البحثية ،وفي الجزء الثالث تتم
اإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،من خالل عرض إطار للدراسة النظري وشرح
متغيراتها ومناقشة آليات تفاعلها ،واألبعاد التطبيقية الخاصة بجامعة
ً
وأخيرا تقديم نتائج الدراسة وتوصياتها.
النجاح الوطنية،
ومن ثم تتلخص مشكلة البحث في التساؤل الرئيس اآلتي:
ما معوقات املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس ؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية:
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• حدود زمانية :طبقت أداة البحث (االستبانة) في الفصل الدراس ي األول لعام
(2021-2020م).
 .3اإلطارالنظري
وفيما يلي تناول واستعراض األدب التربوي الخاص باملشروعات البحثية
حيث يتناول ماهية املشروعات البحثية ،ودورها في تطوير التعليم الجامعي
وتنمية املجتمع ،إضافة إلى عرض واقع املشروعات البحثية بجامعة امللك
سعود ،مع تحديد أهم املعوقات التي تحول دون تحقيق هذه املشروعات
ً
لدورها ،فضال عن وضع تصور مقترح لتحديد املتطلبات الالزمة للتغلب على
املعوقات التي تحول دون تحقيق املشروعات البحثية لدورها.
املشروعات البحثية:
تنطلق فكرة املشروعات البحثية من أهمية تشجيع وإتاحة الفرصة ودعم
ساحة التنافس الحر بين الجامعات واملؤسسات البحثية ،من خالل
مشروعات مستقلة .ويعرف املشروع البحثي بأنه :مشروع بحوث يتقدم
بمخططاتها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مرفقة بطلب لتمويلها  ،ويتم
إنجازها من خالل باحث رئيس أو فريق بحثي ً ،
وفقا لعقد تمويل يبرم بين
الباحث الرئيس وعميد البحث العلمي بالجامعة ،يحدد مدته ،وفريقه ،
وميزانيته ،في ضوء املخططات املرفقة وإجراءات تمويل املشروعات البحثية
بالجامعة وقواعدها [.]4
جهات تمويل املشروعات البحثية:
توجد جهات متعددة (مصادر) لتمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير منها:
 الجهات املانحة الحكومية :وتشمل  :مجـالس /مراكـز البحـث العلمـي،الجامعات الحكومية ،مراكز البحوث التابعة للجامعات  ،مراكز البحوث
ً
ً
املستقلة :وهي مراكز بحوث حكوميـة مـستقلة ماليـا وإداريـا عـن الجامعات
والوزارات ،وتدار من خالل مجالس اإلدارة ،وتخضع إلشراف الدولة،
االستـشارات والتعاقـدات الحكوميـة :وهـي االستـشارات والتعاقـدات التـي
تبرمهـا الحكومـة مـع الجامعـات والبـاحثين لتقـديم خـدمات علميـة بحثيـة،أو
استـشارية محـددة مقابل أموال يتم دفعها ].[4
 الجهــات املانحــة غيــر الحكوميــة :مث ــل :املؤس ــسات ال ــصناعية والتجاري ــة،وكراس ــي البح ــث العلم ــي الوطنيـة ،واألوقاف العلميـة ،والتبرعات والهبـات
[.]5
دور املشروعات البحثية في تطوير التعليم الجامعي وتنمية املجتمع :
يمكن تحديد أهم األدوار التي يمكن أن تقوم بها املشروعات البحثية في
تطوير التعليم الجامعي السعودي في أن  :الجامعات السعودية تسعى بشكل
خاص إلـى الفـوز بترتيـب لهـا فـي التصنيفات العاملية [ ،]6إضافة إلى أن تفعيل
الدور البحثي للجامعات في مجاالت بحثية يسهم في بناء مجتمع املعرفة،
ً
محليا
وتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،واإلبقاء على القدرة التنافسية
ً
ً
وعامليا [.]7
وعربيا
املشروعات البحثية في جامعة امللك سعود:
ً
ً
ً
يشهد التعليم الجامعي في اململكة العربية السعودية دعما سخيا ومتواصال،
حيث تمكنت جامعة امللك سعود بالفوز بعدد من املشاريع التنافسية وهي:
تطوير مقررات متطلبات الجامعة من مواد الثقافة اإلسالمية  ،خطة تطوير
قسم علم النفس في جامعة امللك سعود ،تحويل مقررات اللغة االنجليزية إلى
مقررات الكترونية وتفعيلها باستخدام شبكات الحاسب  ،تعليم وتطوير
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املهارات اللغوية والترجمة التخصصية في قسم اللغات اآلسيوية ،مشروع
تطوير استراتيجيات وطرق التعلم املتمركز حول الطالب.
املعوقات التي تواجه املشروعات البحثية:
ً
تشير الدراسات السابقة إلى أن هناك نقاطا جوهرية تعد نقطة تحول في
مسار تطوير البحث العلمي بالدول املتقدمة وهي نفسها التي تحول دون ذلك
في الدول العربية ،ومنها اململكة العربية السعودية ُتلخص فيما يلي :التراخي
ً
نوعا ما في تطوير القدرات البحثية القياسية الدولية لدى أعضاء هيئة
التدريس وطالب الجامعات السعودية [ ،]1إضافة إلى وجود سوء تخطيط
داخل املؤسسات الجامعية بشأن التعاون والشراكات
البحثية ، Collaboration Scholarly & Researchوضعف العالقة بين
الجامعة ومراكز البحوث والقطاع الصناعي واإلنتاجي[ ، ]8وعدم قدرة
الباحثين على كتابة املشاريع البحثية وفق املنهجية العلمية املطلوبة [.]9
 .4الدراسات السابقة
وبمراجعة األدب التربوي توجد العديد من الدراسات قد أجريت حول
املشروعات البحثية العربية منها واألجنبية ،وفيما يلي استعراض ألهم هذه
الدراسات مرتبة ً
زمنيا من األقدم لألحدث.
دراسة  ]10J ohnson&Peterالتي هدفت تعــرف أسباب زيادة التعاون
والشراكة بين الجامعات األسترالية ،وقطاع الصناعة في مجال منح البحوث
التنافسية ،ومـن أهـم نتـائج الدراسـة صـعوبة تحديـد نهايـات محـددة لكـل
مرحلـة مـن مراحـل املـشروع البحثــي املــدعوم ( )Research Milestones
وإدراجهــا ضــمن اتفاقيــات التمويــل ؛حيــث يتعـذر علـى البـاحثين توقـع اكتمـال
التقـدم املنـشود فـيكـل مرحلـة – بدقـة -؛نظ ًـرا إلـى طبيعة البحث والتطوير.
كما أشـارت الدراسـة إلـى صـعوبات أخـرى تواجـه البـاحثين منها :عــدم الــسماح
للبــاحثين بنــشر نتــائج بعــض البحــوث ،وصــعوبة احتفــاظهم فــي بعــض
الجامعات بحقوق امللكية الفكرية ،وحقوق التطوير واملشاركة في العائد
املادي.
دراسة  ]11] Leisey, Holton& Daveyسـعت الدراسة إلى تعرف أهمية
دعم البحوث الجامعية من خالل املنح البحثية التي تربط الجامعـة بـاملجتمع.
ومـن أهـم نتائجهـا :أن الـشراكة بـين الجامعـة واملجتمـع أصـبحت ممارسـة
أساسية معروفة للعديد من الجامعات ،وخاصة املتقدمة ،وأن هذه الشراكة
تعود بمنافع عديدة على كل األطراف في املجتمع والجامعـة.
دراسة ويح [ ]12التي هدفت تعرف آراء هيئة التدريس ملدى توافر
متطلبات رأس املال الفكري بجامعة بنها والالزم إلعداد املشروعات البحثية
على مستوى الجامعة؛ ً
سعيا لتحقيق امليزة التنافسية فيها ،وذلك لتقديم
مجموعة من املقترحات لتفعيل دور رأس املال الفكري ،واعتمدت الدراسة
على املنهج الوصفي ملعالجة املشكلة البحثية ،عن طريق توضيح تناول أجزاء
الدراسة ،وتوصلت إلى :استثمار الجامعة لطاقاتها الفكرية واإلبداعية وتوفير
الفرص للنابهين من أعضاء هيئة التدريس لتطوير مشروعاتهم البحثية التي
من شأنها أن تحقق امليزة التنافسية للجامعة.
دراسة  [13] Khater& Aliهدفت الدراسة التوصل إلى مقومات البيئة
الحاضنة للمشروعات البحثية الجامعية ،وتعرف طبيعة املشروعات البحثية
بالجامعات ،ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على أحد أساليب دراسة
املستقبل وهو أسلوب دلفاي ،والذي استخدم في تعرف آراء الخبراء في
مقومات البيئة الحاضنة للمشروعات البحثية بالجامعات املصرية ،وذلك في
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مـشروعات البحـوث العلميـة الجامعيـة فـي إطـار أبـرز االتجاهـات املعاصـرة
لتمويـل وإدارة مـشروعات البحـوث العلميـة الجامعيـة.
دراسة السعيد [ ]17التي حاولت تعرف املنهجيات العاملية املطبقة في إدارة
املشاريع املتبعة في الدليل املعرفي إلدارة املشاريع التابعة ملعهد إدارة املشاريع
األمريكية ( )PMIوتوصلت لتطوير نموذج مقترح إلدارة املشاريع البحثية في
معاهد األبحاث العلمية في الجامعة السعودية  ،كما توصلت ألهمية املجاالت
املعرفية في إدارة املشاريع البحثية وفي مقدمتها إدارة املوارد البشرية في
املشروع.
دراسة ياسين  ،وإسماعيل [ ]7التي هدفت تعرف دور الكراس ي العلمية في
تنمية البحث العلمي بالجامعات السعودية  ،واستخدمت الدراسة املنهج
الوصفي ،واالستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وعلى ضوء النتائج أوصت
الدراسة بضرورة دعم وتعزيز التفاعل عن طريق املشاركة البحثية التي
ترعاها الكراس ي العلمية بين الخبرات العاملية املتميزة ومنسوبي الجامعة.
التعليق على الدراسات السابقة:
أوضحت الدراسات السابق عرضها أهمية املنح ،والدعم املالي املقدم
للبـاحثين فـي الجامعات املختلفة ،كما تناولت الدراسات املنح البحثيـة فـي
ارتباطهـا بعـدة قـضايا مثـل :أهداف البحث والتطوير ،والترقية والنمو املنهي،
والتدريب ،وتطوير الصناعة والتقنية ،والتكامل بين البحوث األساسية
والبحوث التطبيقية،وإنتاجية األفراد داخل املجتمع ،والشراكة بين الجامعة
واملجتمع بوصفها ممارسـة أساسـية للجامعـات املتقدمـة ،ومـن أبـرز املـشكالت
التـي رصـدتها الدراسـات :إنهـاء املـشروعات البحثيـة بـشكل مفـاجئ ،وصـعوبة
احتفـاظ البـاحثين فـي بعــض الجامعــات بحقــوق امللكيــة الفكريــة ،واملــشاركة
فــي العائــد املــادي ،صــعوبة الــسماح للبــاحثين بنــشر نتــائج بعــض البحــوث،
وصــعوبة تحديــد نهايــات محـددة لكـل مرحلـة مـن مراحـل املـشروع البحثـي
املـدعوم ،وغير ذلك من املشكالت ،هذا وقد ركزت الدراسة الحالية على
الكشف عن معوقات املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس.
 .5الطريقة وإالجراءات
أ .منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي؛ في جمع املعلومات وتفسير وتحليل دور
املشروعات البحثية في تطوير التعليم الجامعي ،والوقوف على املعوقات التي
تقلل فاعلية هذا الدور ،والوصول إلى بعض املقترحات لتفعيل هذا الدور.
ب .مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في اعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود
وعددهم ( ، )7394وتم تحديد حجم العينة بناء على معادلة معادلة ستيفن
ثامبسون وحجم العينة في كل منها ،وتم تحديد عينة البحث لتطبيق األداة ب ـ (
 365عضو هيئة تدريس).
خصائص عينة الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على عدد من املتغيرات املتعلقة بالخصائص الشخصية
ألفراد عينة الدراسة وفي ضوء هذه املتغيرات يمكن تحديد خصائص أفراد
عينة الدراسة على النحو التالي:

ثالث جوالت متتالية ،وقد انتهت الدراسة بتقديم تصور مستقبلي ملقومات
البيئة الحاضنة للمشروعات البحثية بالجامعات املصرية في ضوء آراء
الخبراء.
دراسة العباد [ ]14هدفت الدراسة تحديد متطلبات رفع القدرة التنافسية
لجامعة امللك سعود في ضوء معايير التصنيفات العاملية للجامعات ،كما
هدفت تحديد معوقات رفع القدرة التنافسية لجامعة امللك سعود ،وإلى
صياغة نموذج مقترح لزيادة القدرة التنافسية لجامعة امللك سعود في ضوء
معايير التصنيفات العاملية للجامعات ،واعتمدت الدراسة على املنهج
الوصفي ،من خالل تحليل قوائم التصنيفات العاملية التي تضمنت ترتيب
بعض الجامعات السعودية مثل ويبو ماتركس Webo matrixوالتصنيف
البحثي للجامعات  SCImagoالذي تصدره معامل إس س ي ماغو بالعاصمة
اإلسبانية ،وتصنيف شنغهاي للعام 2014م  ،والتصنيف العاملي للجامعات
للعام 2015م .وفي نهاية الدراسة تم تقديم نموذج مقترح لرفع القدرة
التنافسية لجامعة امللك سعود في ضوء خبرات وتجارب الدول املتقدمة ،من
أجل حصولها على مراكز متقدمة في قائمة تصنيف الجامعات العربية
والعاملية.
دراسة القحطاني [ ]15والتي هدفت تقييم تجربة الكراس ي البحثية في
الجامعات السعودية الناشئة على ضوء التجارب املحلية والعاملية ،وعرض
وتحليل التجارب العاملية املرتبطة بالكراس ي البحثية في الجامعات الناشئة
وسبل االستفادة من هذه التجارب العاملية واملحلية في تمويل الكراس ي
البحثية للجامعات الناشئة ،كما هدفت الكشف عن التحديات التي تعيق
تطبيق التجارب العاملية واملحلية في تمويل الكراس ي البحثية للجامعات
الناشئة ،وفي النهاية الخروج بتوصيات مقترحة لتفعيل دور املشروعات
البحثية في الجامعات الناشئة في ضوء التجارب املحلية والعاملية.
دراسة  ]16] Yamashita, Giang& Oyamaهدفت الدراسة الكشف عن
مصادر وأنماط تمويل املشروعات البحثية التنافسية في الجامعات اليابانية،
وتحديد النظام األمثل لتمويل هذه األبحاث ،ومعرفة تأثير ذلك على عدد
الباحثين املتقدمين للحصول على هذه املشروعات ،وقد تم إجراء التحليالت
املميزة لنظام املنح املمولة للبحث العلمي  GASRمن وجهات نظر مختلفة مثل
نوع البحث ،واملشاريع والتخصصات األكاديمية ،وجنس الباحثين واألعمار
من خالل تحليل بيانات الطلبات والقبول وامليزانيات املخصصة في السنوات
ً
وأخيرا  ،تم اقتراح عدة توصيات لتحسين نظام تمويل
العشر األخيرة.
األبحاث التنافسية في الجامعات اليابان.
دراسة زيان [ ]2هدفت الدراسة تعرف واقع ومشكالت تجربة برنامج
تمويـل املشروعات البحثية بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية.،
وتناولـت الدراسـة أبـرز االتجاهـات املعاصـرة في تمويل وإدارة مشروعات
البحـوث العلميـة الجامعيـة ،وواقـع تمويـل وإدارة مـشروعات البحـوث العلميـة
الجامعيـة بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سعود اإلسالمية علـى املـستوى الكمـي
والكيفـي ،وأبرز املشكالت اإلدارية التي تواجه املستفيدين من برنامج تمويل
املشروعات البحثية بالجامعة .ومن أهم نتائج الدراسـة :أن املـشكالت املاديـة
جـاءت ككـل علـى رأس املـشكالت ،تليهـا املـشكالت اإلجرائيـة ،ثـم مـشكالت
ً
ً
مقترحا لتفعيل تمويـل وإدارة
تصورا
التحكيم ،واالتصال .كما قدمت الدراسة
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جدول 1
البيانات األولية لعينة الدراسة
الصفة
النوع

سنوات الخبرة

الدرجة العلمية

نوع الكلية

االستجابة
ذكر
أنثي
اإلجمالي
أقل من  10سنوات
من  10إلى أقل  20سنة
من  20سنة إلى أقل من  30سنة
 30سنة فأكثر
اإلجمالى
محاضر
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ
اإلجمالى
نظرية
عملية
االجمالى

يوضح الجدول السابق البيانات األولية لعينة الدراسة وفق املتغيرات املتعلقة
بالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة.
أداة الدراسة:
ملا كان الهدف من هذه الدراسة معرفة دور الدراسات البينية في
التخصصات التربوية بالجامعات السعودية في جودة البحث التربوي؛ فإن
األمر يتطلب جمع البيانات واملعلومات الكافية إلصدار أحكام موضوعية على
أسس علمية؛ فكان لز ًاما القيام ب ـ ـ :
 -1بناء استبانة يتم في ضوئها تعرف معوقات املشروعات البحثية بجامعة
امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  ،ثم عرضها على املحكمين
في صورتها املبدئية ،ثم تعديلها في ضوء آرائهم ،وإقرارها في صورتها النهائية
للتطبيق ،وقد تم بناء االستبانة وفق الخطوات اآلتية - :تحديد الهدف من
األداة  -مصادر بناء األداة  -وصف األداة في صورتها املبدئية  -صدق األداة -
ثبات األداة  -تطبيق األداة  -أساليب املعالجة اإلحصائية .وقد هدفت األداة
معرفة معوقات املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس ،اشتقت مفردات هذه االستبانة من (مصادر األدب
التربوي) التي تناولت معوقات املشروعات البحثية.
 -2وصف األداة في صورتها املبدئية :من خالل املصادر السابقة تم اشتقاق
مجموعة من املفردات ،صنفت في ثالثة محاور أساسية هي:
املحور األول :املعوقات التي تواجه املشاركين في املشروع البحثي أثناء التقدم
للعمل.
املحور الثاني :املعوقات التي تواجه الباحثين في أثناء تنفيذ املشروع البحثي.

2021

1

التكرار
166
199
365
127
97
81
60
365
87
109
108
61
365
259
106
365

النسبة املئوية ()%
45.48
54.52
100
34.79
26.58
22.19
16.44
100
23.84
29.86
29.59
16.71
100
70.96
29.04
100

املحور الثالث :املعوقات التي تواجه الباحثين بشأن استمرارية املشروع
البحثي.
 -3وبعد دراسة السادة املحكمين لالستبانة في صورتها املبدئية اقترح بعضهم
بعض التعديالت؛ حتى تتناسب مع الهدف الذي وضعت من أجله هذه األداة.
واقترح بعض املحكمين إجراء تعديالت في صياغة بعض املفردات؛ حتى تكون
ً
واضحا ،وقد تم تعديل صياغة بعض املفردات في
الصياغة صحيحة .واملعنى
كل محور على حده؛ ليصبح عدد مفردات األداة عبارة عن ( 36مفردة) وذلك
في صورتها النهائية
 -4صدق أداة الدراسة وثباتها:
صدق االستبيان يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه ،كما
يقصد بالصدق "شمول االستمارة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في
التحليل من ناحية ،ووضوح عباراتها من ناحية ثانية؛ بحيث تكون مفهومة
لكل من يستخدمها"  ،وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:
أ-الصدق الظاهري لألداة:
تعرف مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه ،ثم عرضها
على عدد من املحكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،وفي ضوء آرائهم
تم إعداد أداة هذه الدراسة بصورتها النهائية.
ب -صدق االتساق الداخلي لألداة:
ً
بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة تم تطبيقها ميدانيا ،حيث
تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة بالدرجة
الكلية لالستبانة ،كما توضح ذلك الجدول التالي:

جدول 2
يوضح املصفوفة االرتباطية بين أبعاد االستبانة واملجموع الكلى
األبعاد

معامل االرتباط

املعوقات التي تواجه املشاركين في املشروع البحثي في أثناء التقدم للعمل.
املعوقات التي تواجه الباحثين في أثناء تنفيذ املشروع البحثي.

**0.91
**0.95
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املعوقات التي تواجه الباحثين بشأن استمرارية املشروع البحثي.

** تدل على أن معامل االرتباط دال عند مستوى ()0.01
يتضح من الجدول السابق ارتباط أبعاد االستبانة ببعضها البعض بمستوى
داللة ( .)0.01وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الصدق.

**0.95

جـ -ثبات األداة :تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ ،والجدول يبين معامل
الثبات ألداة الدراسة وأبعادها:

جدول 3
معامالت الثبات لألبعاد ولألداة ككل
األبعاد
املعوقات التي تواجه املشاركين في املشروع البحثي أثناء التقدم للعمل
املعوقات التي تواجه الباحثين في أثناء تنفيذ املشروع البحثي
املعوقات التي تواجه الباحثين بشأن استمرارية املشروع البحثي
االستبانة ككل

وبالنظر إلى النتائج املوجودة بالجدول السابق يتضح أن معامل الثبات
بالنسبة ملحاور االستبانة واملجموع الكلي مرتفعة ومن ثم فإن مستوى الثبات
ملحتوى األداة يعد ً
مالئما من وجهة نظر البحث العلمي.
د -املعالجة اإلحصائية :
تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSالنسخة
( )21حيث تم استخدام النسب املئوية واملتوسطات الحسابية لوصف
اتجاهات مفردات الدراسة نحو متغيرات الدراسة ولتحديد طول خاليا
مقياس ليكرت الثالثي (الحدود الدنيا والعليا) تم حساب املدى ()2 = 1 – 3
ثم تقسيمه على  3وهى الثالثة مستويات (مرتفع ،متوسط ،منخفض) ،بعد
ذلك تم إضافة هذه القيمة ( )0.66=3/2إلي أقل قيمة في املقياس (أو بداية

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

معامل الثبات
0.94
0.91
0.92
0.92

املقياس وهي الواحد الصحيح) وبالتالي فئة املنخفض (من  ) 1.66 : 1وفئة
متوسط ( )2.33 : 1.67وفئة مرتفع من ( )3 : 2.34وهكذا أصبح باإلمكان
تصنيف قيم املتوسطات الحسابية لكل بند من بنود محاور االستبانة
وللمتوسط الكلي للدراسة  ،كما تم استخدام اختبار (ت) واختبار تحليل
التباين االحادي للكشف عن داللة الفروق حسب متغيرات الدراسة.
 .6نتائج الدراسة
أسفرت املعالجة اإلحصائية الستجابات أفراد العينة عن النتائج اآلتية
حسب محاورها املختلفة وذلك كما يلي:
(  ) 1نتائج املحور األول :املعوقات التي تواجه املشاركين في املشروع البحثي
أثناء التقدم للعمل

جدول 4
املتوسطات الحسابية والنسب املئوية و كا 2للمحوراألول (املعوقات التي تواجه املشاركين في املشروع البحثي في أثناء التقدم للعمل)
2
مستوي
كا
اتجاه
النسبة املئوية
االنحراف
املتوسط
البنود
املعياري
الداللة
البند
()%
الحسابي
0.01
103.93
مرتفع
79.63
0.63
2.39
غياب الخرائط البحثية التي تخدم خطط التنمية والتغلب
على مشكالت املجتمع.
0.01
97.07
مرتفع
78.54
0.64
2.36
عزوف الباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية عن االشتراك
في املشروعات البحثية.
0.01
154.40
متوسط
77.53
0.57
2.33
عدم وضوح الهدف أمام املشتركين في املشروع.
0.01
119.71
متوسط
77.08
0.61
2.31
ضعف القدرة على صياغة املشروع البحثي.
0.01
116.26
مرتفع
80.64
0.62
2.42
ضعف القدرة على تشكيل فرق عمل متجانسة
0.01
111.92
مرتفع
81.28
0.64
2.44
قله الدعم املادي واملعنوي أثناء التقدم باملشروع.
0.01
146.92
مرتفع
80.73
0.56
2.42
قصور في مهارات التخطيط للمشروع على الوجه السليم.
0.01
108.04
مرتفع
81.19
0.65
2.44
ضعف الخبرة في نطاق عمل املشروع البحثي.
0.01
146.64
مرتفع
80.82
0.56
2.42
ندرة الدورات التدريبية التي توفرها الجامعة والتي تسهم في
اإلعداد البحثي للعضو.
0.01
100.15
متوسط
77.53
0.63
2.33
الثقافة السائدة قد ال تشجع على االهتمام بالبحث عن
املشروعات املتميزة والتقدم لها.
اختيار أفرد غير مؤهلين ً
0.01
133.81
مرتفع
83.11
0.64
2.49
إداريا.
0.01
104.09
مرتفع
78.72
0.63
2.36
تطلب بعض املشروعات البحثية أفراد من تخصصات
متنوعة
0.01
136.51
مرتفع
82.74
0.60
2.48
ضعف ضمانات نجاح املشروع مما يتسبب في قلة الدافعية
نحو العمل.
0.01
108.20
مرتفع
79.36
0.62
2.38
االفتقاد ملهارات التفاوض وإدارة الوقت مع أفراد الفريق.
0.01
120.55
مرتفع
80.00
0.61
2.40
املجموع الكلى

* قيمة ( كا ) 2الجدولية عند مستوى ( ، 9.210 = )0.01وعند مستوى ()0.05
=  5.991لدرجة حرية ()2

الترتيب
8
11
12
13
7
3
6
4
5
12
1
10
2
9

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم كا 2دالة عند مستوى ( )0.01وهذا
يؤكد أن البنود تميز آراء األفراد عينة الدراسة نحو اتجاه معين ،كما يتضح
79
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أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على املحور األول (املعوقات التي تواجه
املشاركين في املشروع البحثي أثناء التقدم للعمل ) بنسبة مئوية (،)%80.00
وبمتوسط حسابي عام ( 2.40من  )3وهو متوسط؛ حيث إنه يقع في الفئة
( 2.34إلى  ، )3.00ويوافقون بدرجة مرتفعة على بعض عبارات املحور األول ,
وجاء ترتيبها كالتالي:
ً
 -1جاءت العبارة ( )11وهي "اختيار أفرد غير مؤهلين إداريا ".باملرتبة األولى
بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ،)%83.11وبمتوسط حسابي ( ,)2.49وانحراف
معياري ( ،)0.64وهذا يعني أن اختيار األفراد غير املؤهلين ً
إداريا يعد من أهم
املعوقات التي تواجه املشاركين في املشروع البحثي في أثناء التقدم للعمل،
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  ]Jessica [18لتي أشارت نتائجها إلى أهمية
العنصر البشري في تحقيق التميز وجودة الخدمات  ،وضرورة توفر الدعم
اإلداري في تحقيق تميز الخدمة الجامعية.
 -2جاءت العبارة ( )13وهي "ضعف ضمانات نجاح املشروع؛ مما يتسبب في
قلة الدافعية نحو العمل ".باملرتبة الثانية بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية
( ،)%82.74وبمتوسط حسابي ( ,)2.48وانحراف معياري ( ،)0.6ويعود ذلك
إلى أهمية توافر الضمانات الالزم تقديمها لنجاح املشروع وتقديم العائد
اإليجابي من إجرائها وتنفيذها ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة
غبور [ ]19من ضرورة توفير كافة العناصر الضامنة لنجاح املشروعات
التنافسية.
 -3جاءت العبارة ( )6وهي "قلة الدعم املادي واملعنوي في أثناء التقدم
باملشروع ".باملرتبة الثالثة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ،)%81.28وبمتوسط
حسابي ( ,)2.44وانحراف معياري ( ،)0.64ويشير هذا إلى أن الدعم املادي
يعد من املعوقات الخطيرة التي تمثل ً
عائقا أمام تنفيذ املشروعات البحثية،
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة عبد الحافظ [ ]20من ضرورة
تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في دعم وتمويل البحث العلمي واالستثمار
فيه.
 -4جاءت العبارة ( )8وهي "ضعف الخبرة في نطاق عمل املشروع البحثي".
باملرتبة الرابعة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ،)%81.19وبمتوسط حسابي
( ,)2.44وانحراف معياري ( ،)0.65ويرجع هذا إلى أن قلة الخبرة لدى الفريق
البحثي تعد من أهم معوقات املشروع  ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت
إليه دراسة عبد الحافظ [ ]20من ضرورة توفير قاعدة معلومات داخل
الجامعات.
 -5جاءت العبارة ( )9وهي "ندرة الدورات التدريبية التي توفرها الجامعة والتي
تسهم في اإلعداد البحثي للعضو ".باملرتبة الخامسة بدرجة مرتفعة بنسبة
مئوية ( ،)%80.82وبمتوسط حسابي ( ,)2.42وانحراف معياري (،)0.56
ويرجع هذا إلى عدم االهتمام الكافي من قبل إدارة الجامعة بضرورة اإلعداد
املسبق للخريجين وللباحثين  ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة
الخوالدة [ ]21التي توصلت إلى وجود قصور نسبي في املهارات التطبيقية
لبعض أعضاء هيئة التدريس.
 -6جاءت العبارة ( )7وهي "قصور في مهارات التخطيط للمشروع على الوجه
السليم ".باملرتبة السادسة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية (،)%80.73
وبمتوسط حسابي ( ,)2.42وانحراف معياري ( ،)0.56وهذا يعزى إلى الدور
الذي يلعبه التخطيط الجيد في نجاح وتحقيق امليزة التنافسية للمشروعات
البحثية وهذا يتفق مع نتائج دراسة  ]18] Jessicaالتي أكدت أهمية الدعم
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اإلداري وتفعيل مهارات التخطيط السليم لالستخدام الفعال للموارد من
أجل تعزيز النتائج املنشودة من تطبيق البحوث التنافسية.
 -7جاءت العبارة ( )5وهي "ضعف القدرة على تشكيل فرق عمل متجانسة".
باملرتبة السابعة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ،)%80.64وبمتوسط حسابي
( ,)2.42وانحراف معياري ( ،)0.62وهذا مرجعه إلى وجود قصور في توفير
املتطلبات األساسية لتشكيل فرق املشروعات البحثية  ،وتتفق هذه النتيجة
مع ما توصلت إليه دراسة عبد الحافظ [ ]20من أن الفرق البحثية تعد من
ً
نجاحا من حيث
عوامل رفعة البحث العلمي في املؤسسات البحثية وأكثرها
انتقال الخبرة للمنظمين لها.
 -8جاءت العبارة ( )1وهي "غياب الخرائط البحثية التي تخدم خطط التنمية
والتغلب على مشكالت املجتمع ".باملرتبة الثامنة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية
( ،)%79.63وبمتوسط حسابي ( ,)2.39وانحراف معياري ( ،)0.63ويعود هذا
إلى وجود فجوة بين البحوث واملشروعات البحثية وبين احتياجات ومتطلبات
املجتمع  ،وتتفق هذه النتيجة مع ما أوصت به دراسة غبور [ ]19من ضرورة
وضع خريطة قومية للبحوث التربوية تنطلق من املشكالت الواقعية فـي
امليـدان.
 -9جاءت العبارة ( )14وهي "االفتقاد ملهارات التفاوض وإدارة الوقت مع أفراد
الفريق ".باملرتبة التاسعة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ،)%79.36وبمتوسط
حسابي ( ,)2.38وانحراف معياري ( ،)0.62ويرجع ذلك إلى أهمية أن يكون
ً
مفاوضا ً
قادرا على التواصل مع طرف أو أطراف املناقشة  ،وتتفق
الباحث
هذه النتيجة مع ما أوصت به دراسة عبد الحافظ [ ]20من التزام الجامعة
بمساعدة الباحثين على تدريبهم على مهارات التفاوض للحصول على أسعار
مناسبة ترتبط بطبيعة املشروع البحثي.
 -10جاءت العبارة ( )12وهي "تطلب بعض املشروعات البحثية أفراد من
تخصصات متنوعة ".باملرتبة العاشرة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية
( ،)%78.72وبمتوسط حسابي ( ,)2.36وانحراف معياري ( ،)0.63ومرجع
ذلك إلى الفائدة التي تعود من اشتراك أكثر من تخصص علمي في إجراء
وتنفيذ املشروعات البحثية  ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة &[13] Khater
 Aliالتي تشجع القيام بأبحاث ومشروعات تجمع بين تخصصات علمية
متباينة متعددة ومشتركة بين أكثر من تخصص يسهم في حل املشكالت
امللحة والضاغطة التي يعانى منها املجتمع.
 -11جاءت العبارة ( )2وهي "عزوف الباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية عن
االشتراك في املشروعات البحثية ".باملرتبة الحادية عشر بدرجة مرتفعة
بنسبة مئوية ( ،)%78.54وبمتوسط حسابي ( ,)2.36وانحراف معياري
ً
( ،)0.64ويعود ذلك إلى عدم وجود الحافز والدافع فضال عن عدم توافر
الوقت املتاح ألعضاء الهيئة التدريسية إلجراء أو االشتراك في املشروعات
البحثية  ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد الحافظ [ ]20التي أوصت
بضرورة تشجيع الباحثين على التقدم للمشروعات البحثية.
يتضح من النتائج أن عينة الدراسة يوافقون بدرجة متوسطة على بقية
عبارات املحور األول (املعوقات التي تواجه املشاركين في املشروع البحثي أثناء
التقدم للعمل)  ,وجاء ترتيبها كالتالي:
 -1جاءت العبارة ( )3وهي "عدم وضوح الهدف أمام املشتركين في املشروع".
باملرتبة الثانية عشر بدرجة متوسطة بنسبة مئوية ( ،)%77.53وبمتوسط
حسابي ( ,)2.33وانحراف معياري ( ،)0.57كما جاءت العبارة ( )10وهي
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حسابي ( ,)2.31وانحراف معياري ( ،)0.61ويرتبط هذا بوجود قصور في
املهارات البحثية املتطلبة إلنجاز أو التخطيط للمشروع البحثي ،وقد اتفقت
هذه النتيجة مع نتائج دراسة غبور [ ]19التي أكدت أن الباحث لكي يستطيع
أن ينافس في الحصول على أحد املشروعات التنافسية ،فال بد أن يكون
ً
مسلحا بمهارة كتابة املشروعات بطريقة علمية متعارف عليها ً
عامليا.
(  ) 2نتائج املحور الثاني :املعوقات التي تواجه الباحثين أثناء تنفيذ املشروع
البحثي

"الثقافة السائدة قد ال تشجع على االهتمام بالبحث عن املشروعات املتميزة
والتقدم لها ".وانحراف معياري ( ،)0.63ومرجع ذلك إلى غياب الثقافة
البحثية لدى أعضاء الهيئة التدريسية  ،وتتفق هذه النتائج مع دراسة العباد
[ ]14التي أوصت بضرورة التوسع في إنشاء مراكز تميز البحث التربوي ،والذي
تتركز أهدافه في تقديم كافة املساعدات املمكنة للجهات واملؤسسات التي
تحتاج لخبرات وإمكانات املراكز البحثية.
 -2جاءت العبارة ( )4وهي "ضعف القدرة على صياغة املشروع البحثي".
باملرتبة الثالثة عشر بدرجة متوسطة بنسبة مئوية ( ،)%77.08وبمتوسط

جدول 5
املتوسطات الحسابية والنسب املئوية و كا 2للمحور الثاني (املعوقات التي تواجه الباحثين في أثناء تنفيذ املشروع البحثي)
مستوي
الداللة

الترتيب

5

م

البنود

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

15

وج ــود قص ــور ف ــي الق ــدرة عل ــى إدارة األزم ــات الت ــي ق ــد تح ــدث ف ــي
أثناء عملية التنفيذ.
الت ـ ــأخر ف ـ ــي اتخ ـ ــاذ اإلج ـ ـراءات التص ـ ــحيحية الض ـ ــرورية خ ـ ــالل
عملية التنفيذ.
تأخر املصروفات املالية والروتين اإلداري.
ضعف اهتمام اإلدارة بتشجيع فرق العمل ومساندتها.
تغير التشكيل القائم ألعضاء املشروع ألسباب عدة.
ض ـ ـ ــعف ش ـ ـ ــبكات االتصـ ـ ـ ــال الت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــربط الب ـ ـ ــاحثين بمصـ ـ ـ ــادر
املعلومات املطلوبة.
تضـ ـ ــمن الفريـ ـ ــق البحثـ ـ ــي لـ ـ ــبعض األ ـ ـ ــخاص بـ ـ ــدافع املجاملـ ـ ــة
واملحسوبية.
ضعف التعاون بين أعضاء الفريق.
كثرة األعباء اإلدارية والتدريسـية للمشـاركين فـي املشـروع ممـا قـد
يعوق االلتزام بالخطة الزمنية املوضوعة.
ضعف القدرة على تقديم البيانات املالية املطلوبة.
املجموع الكلى

2.42

0.65

النسبة
املئوية
()%
80.73

مرتفع

2.49

0.61

82.92

مرتفع

134.82

2.42
2.36
2.53
2.33

0.57
0.60
0.60
0.61

80.73
78.81
84.38
77.90

مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط

140.87
123.72
155.74
113.20

0.01
0.01
0.01
0.01

2.38

0.67

79.36

مرتفع

89.30

0.01

6

2.38
2.44

0.62
0.55

79.27
81.37

مرتفع
مرتفع

108.27
154.43

0.01
0.01

7
4

2.48
2.42

0.55
0.60

82.65
80.67

مرتفع
مرتفع

154.66
127.92

0.01
0.01

3

16
17
18
19
20
21
22
23
24

* قيمة ( كا ) 2الجدولية عند مستوى ( ، 9.210 = )0.01وعند مستوى ()0.05
=  5.991لدرجة حرية ()2
يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم كا 2دالة عند مستوى ()0.01
وهذا يؤكد أن البنود تميز آراء األفراد عينة الدراسة نحو اتجاه معين ،كما
يتضح أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على املحور الثاني (املعوقات التي
تواجه الباحثين في أثناء تنفيذ املشروع البحثي) بنسبة مئوية (،)%80.67
وبمتوسط حسابي عام ( 2.42من  )3وهو مرتفع؛ حيث يقع في الفئة (- 2.34
 ، )3ويوافقون بدرجة مرتفعة على جميع عبارات املحور الثاني فيما عدا
عبارة واحدة  ،وجاء ترتيبها كالتالي:
 -1جاءت العبارة ( )19وهي " تغير التشكيل القائم ألعضاء املشروع ألسباب
عدة ".باملرتبة األولى بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ،)%84.38وبمتوسط
حسابي ( ,)2.53وانحراف معياري (.)0.6
 -2جاءت العبارة ( )16وهي " التأخر في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
الضرورية خالل عملية التنفيذ " باملرتبة الثانية بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية
( ،)%82.92وبمتوسط حسابي ( ,)2.49وانحراف معياري ( ،)0.61ويرجع ذلك
لشيوع وتفش ي الروتين اإلداري  ،وتتفق النتيجة مع ما أوصت به دراسة

اتجاه
البند

كا

104.18

0.01
0.01

2
5
8
1
9

2

السعيد [ ]17من ضرورة تفعيل اإلجراءات التصحيحية الخاصة باملشكالت
أو العقبات التي تحدث وتعوق مسيرة تنفيذ املشروع البحثي.
 -3جاءت العبارة ( )24وهي "ضعف القدرة على تقديم البيانات املالية
املطلوبة ".باملرتبة الثالثة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ،)%82.65وبمتوسط
حسابي ( ,)2.48وانحراف معياري ( ،)0.55ويرجع ذلك إما إلى عدم وضوح
املخطط املالي إلدارة وتنفيذ املشروع البحثي ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما
ذكرته دراسة عطا هللا [ ]22من ضرورة القيام بمراجعات دورية على أداء
املشروعات البحثية ،وتقييم األداء الكلي للمشروع وتقديم البيانات املالية
املطلوبة.
 -4جاءت العبارة ( )23وهي " كثرة األعباء اإلدارية والتدريسية للمشاركين في
املشروع مما قد يعوق االلتزام بالخطة الزمنية املوضوعة ".باملرتبة الرابعة
بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ،)%81.37وبمتوسط حسابي ( ,)2.44وانحراف
معياري ( ،)0.55ويرجع ذلك إلى انشغال أعضاء الهيئة التدريسية بالعديد من
املهام املوكل إليهم تنفيذها  ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة شلبي []23
التي أكدت الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس؛ حيث يقومون بدور
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متوازن في بناء التميز للجامعة ؛باعتبارهم املسئولين عن إعداد املوارد
البشرية.
 -5جاءت العبارة ( )15وهي " وجود قصور في القدرة على إدارة األزمات التي قد
تحدث في أثناء عملية التنفيذ ".باملرتبة الخامسة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية
( ،)%80.73وبمتوسط حسابي ( ,)2.42وانحراف معياري ( ،)0.65كما جاءت
العبارة ( )17وهي " تأخر املصروفات املالية والروتين اإلداري ".بانحراف
معياري (.)0.57
 -6جاءت العبارة ( )21وهي " تضمن الفريق البحثي لبعض األ خاص بدافع
املجاملة واملحسوبية ".باملرتبة السادسة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية
( ،)%79.36وبمتوسط حسابي ( ,)2.38وانحراف معياري ( ،)0.67ويعود ذلك
إلى تفش ي نوع من املحسوبية داخل الجهاز اإلداري والتنفيذي بالجامعات،
واتفقت هذه الدراسة مع دراسة  [8] Puig & Casadoالتي أوصت بضرورة
تدريب الباحثين على مهارات التفاعل مع األخرين والعمل كفريق.
 -7جاءت العبارة ( )22وهي " ضعف التعاون بين أعضاء الفريق ".باملرتبة
السابعة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ،)%79.27وبمتوسط حسابي (,)2.38
وانحراف معياري ( ،)0.62ويرجع ذلك إلى افتقاد أعضاء املشروع البحثي إلى
العديد من املهارات فالطابع الفردي للبحث وفقدان التعاون بين الباحثين ،
وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما أوصت به دراسة عبد الحافظ [ ]20من أن
نظام الفريق البحثي يساعد في تزويد األعضاء بخبرات فنية مكتسبة ،إضافة
إلى تبادل املعلومات.

2021

1

 -8جاءت العبارة ( )18وهي " ضعف اهتمام اإلدارة بتشجيع فرق العمل
ومساندتها ".باملرتبة الثامنة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية (،)%78.81
وبمتوسط حسابي ( ,)2.36وانحراف معياري ( ،)0.6ويعود ذلك إلى كثرة
األعباء امللقاة على عاتق اإلدارة الجامعية والتي قد تحول دون املتابعة
املستمرة  ،واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة عيداروس [ ]24التي أكدت
ضرورة متابعة اإلدارة الجامعية لفرق العمل البحثي دون إجراء تعديالت أو
تغييرات في مجالس إدارة املشروعات.
ويتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يوافقون بدرجة متوسطة على
عبارة واحدة من عبارات املحور الثاني (املعوقات التي تواجه الباحثين أثناء
تنفيذ املشروع البحثي) هي :
 -9جاءت العبارة ( )20وهي " ضعف شبكات االتصال التي تربط الباحثين
بمصادر املعلومات املطلوبة ".باملرتبة التاسعة بدرجة متوسطة بنسبة مئوية
( ،)%77.9وبمتوسط حسابي ( ,)2.34وانحراف معياري ( ،)0.61ويعود هذا
إلى القصور في توفير البنية التحتية األساسية الالزم توافرها أمام الباحثين
للحصول على املعلومات املطلوبة ُ
سعيا لتحقيق التميز البحثي  ،وقد أوصت
دراسة الخوالدة [ ]21بضرورة توفير مصادر املعلومات واملعرفة للباحثين.
(  ) 3نتائج املحور الثالث  :املعوقات التي تواجه الباحثين بشأن استمرارية
املشروع البحثي

جدول 6
املتوسطات الحسابية والنسب املئوية و كا 2للمحورالثالث (املعوقات التي تواجه الباحثين بشأن استمرارية املشروع البحثي )
اتجاه
البند

كا2

مستوي
الداللة

الترتيب

153.93
167.96

0.01
0.01

5
3

0.01

10
1

م

البنود

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

25
26

قله املوارد املمولة للمشروع.
عدم االلتزام بتقديم تقارير املقارنة بين املتحقق الفعلي (تقدم
العمل) واملخطط له في مرحلة التخطيط ،والخطة الشاملة
للمشروع
إهمال الجهات املعنية بتنفيذ ومتابعة املشروع البحثي بمراجعة
الخطة وتعديلها في ضوء نتائج اإلجراءات التصحيحية.
سحب التمويل ً
نظرا للتدخل الدائم من عدة جهات داخل
الجامعة وخارجها
تغير أولوية وأهمية املشروع لدى اإلدارة الجامعية.
قلة اهتمام اإلدارة الجامعية باستمرارية املشروعات البحثية
تغير القواعد والقوانين من وقت ألخر.
ضعف املتابعة من الجهات املانحة.
انخفاض إنتاجية األفراد املشاركين في املشروع البحثي ألسباب
متنوعة
انقطاع املوارد الداعمة بصورة مفاجئة.
تجنب اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة عند الكشف عن
بعض األخطاء التي حدثت خالل تنفيذ املشروع.
انخفاض ثقافة التقدير االجتماعي تجاه القائمين باملشروعات
البحثية
املجموع الكلى

2.45
2.47

0.55
0.53

النسبة
املئوية
()%
81.64
82.37

مرتفع
مرتفع

2.35

0.64

78.36

مرتفع

97.34

2.59

0.59

86.30

مرتفع

191.64

0.01

2.44
2.38
2.49
2.44
2.44

0.55
0.62
0.55
0.57
0.60

81.37
79.27
83.11
81.37
81.46

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

154.43
108.27
156.30
140.29
128.92

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

7
8
2
7
6

2.47
2.33

0.60
0.66

82.19
77.99

مرتفع
متوسط

132.47
86.34

0.01
0.01

4
11

2.37

0.64

78.90

مرتفع

96.94

0.01

9

2.44

0.59

81.33

مرتفع

134.57

0.01

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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* قيمة ( كا ) 2الجدولية عند مستوى ( ، 9.210 = )0.01وعند مستوى ()0.05
=  5.991لدرجة حرية ()2
يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم كا 2دالة عند مستوى ()0.01
وهذا يؤكد أن البنود تميز آراء األفراد عينة الدراسة نحو اتجاه معين ،كما
يتضح أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على املحور الثالث (املعوقات التي
تواجه الباحثين بشأن استمرارية املشروع البحثي) بنسبة مئوية (،)%81.33
وبمتوسط حسابي عام ( 2.44من  )3وهو مرتفع؛ حيث يقع في الفئة ( 2.34إلى
 ، )3ويتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يوافقون بدرجة مرتفعة على
جميع عبارات املحور الثالث فيما عدا عبارة واحدة  ،وجاء ترتيبها كالتالي:
 -1جاءت العبارة ( )28وهي "سحب التمويل ً
نظرا للتدخل الدائم من عدة
جهات داخل الجامعة وخارجها " باملرتبة األولى بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية
( ،)%86.3وبمتوسط حسابي ( ,)2.59وانحراف معياري ( ،)0.59ويرجع هذا
إلى تدخل العديد من الجهات اإلدارية في شئون البحث العلمي  ،وقد أوصت
دراسة شلبي [ ]23بأهمية إنشاء هياكل مالية لضمان استمرارية التمويل
للمشاريع البحثية املبتكرة وذلك خالل مراحل املشروع ككل.
 -2جاءت العبارة ( )31وهي "تغير القواعد والقوانين من وقت ألخر ".باملرتبة
الثانية بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ،)%83.11وبمتوسط حسابي (,)2.49
وانحراف معياري (.)0.55
 -3جاءت العبارة ( )26وهي " عدم االلتزام بتقديم تقارير املقارنة بين املتحقق
الفعلي (تقدم العمل) واملخطط له في مرحلة التخطيط ،والخطة الشاملة
للمشروع ".باملرتبة الثالثة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية (،)%82.37
وبمتوسط حسابي ( ,)2.47وانحراف معياري ( ،)0.53ومرجع ذلك إلى غياب
الرقابة الدورية على مراحل تنفيذ املشروعات البحثية  ،وقد اتفقت هذه
النتيجة مع ما أوصت به دراسة سليم [ ]25من ضرورة وضع آليات محددة
للرقابة وتفعيلها.
 -4جاءت العبارة ( )34وهي "انقطاع املوارد الداعمة بصورة مفاجئة ".باملرتبة
الرابعة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ،)%82.19وبمتوسط حسابي (,)2.47
وانحراف معياري (.)0.6
 -5جاءت العبارة ( )25وهي " قله املوارد املمولة للمشروع ".باملرتبة الخامسة
بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ،)%81.64وبمتوسط حسابي ( ,)2.45وانحراف
معياري ( ،)0.55ويعود ذلك إلى قلة املوارد التي تخصصها الجامعة لتمويل
املشروعات البحثية  ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما أوصت به دراسة
الدهمش [ ]5من ضرورة طرح أكثر من مصدر واحد لتمويل املشروعات
البحثية.
 -6جاءت العبارة ( )33وهي "انخفاض إنتاجية األفراد املشاركين في املشروع
البحثي ألسباب متنوعة ".باملرتبة السادسة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية
( ،)%81.46وبمتوسط حسابي ( ,)2.44وانحراف معياري ( ،)0.6وذلك يرجع
إلى قلة الحافز املادي واملعنوي املقدم لفريق البحث ،وتتفق هذه النتيجة مع
ما أوصت به دراسة حنفي []26من ضرورة تشجيع أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة على نشر أبحاثهم بالدوريات الدولية ذات معامل التأثير املرتفع.

1

2021

 -7جاءت العبارة ( )29وهي " تغير أولوية وأهمية املشروع لدى اإلدارة
الجامعية ".باملرتبة السابعة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية (،)%81.37
وبمتوسط حسابي ( ,)2.44وانحراف معياري ( ،)0.55كما جاءت العبارة ()32
وهي "ضعف املتابعة من الجهات املانحة ".بانحراف معياري (.)0.57
 -8جاءت العبارة ( )30وهي "قلة اهتمام اإلدارة الجامعية باستمرارية
املشروعات البحثية ".باملرتبة الثامنة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية
( ،)%79.27وبمتوسط حسابي ( ,)2.38وانحراف معياري ( ،)0.62ويعود ذلك
إلى كثرة األعباء امللقاة على عاتق اإلدارة الجامعة  ،واتفقت هذه النتيجة مع
نتائج دراسة عيداروس [ ]24التي أكدت ضرورة متابعة اإلدارة الجامعية
لفرق العمل البحثي دون إجراء تعديالت أو تغييرات في مجالس إدارة
املشروعات إال في حدود ضيقة.
 -9جاءت العبارة ( )36وهي "انخفاض ثقافة التقدير االجتماعي تجاه القائمين
باملشروعات البحثية ".باملرتبة التاسعة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية
( ،)%78.9وبمتوسط حسابي( ,)2.37وانحراف معياري ( ،)0.64ويعود ذلك
إلى عدم وجود غياب ثقافة املشروعات البحثية ،واتفقت هذه النتيجة مع
توصيات دراسة عبد الحافظ [ ]20التي أوصت بتشجيع الباحثين على التقدم
للمشروعات البحثية.
 -10جاءت العبارة ( )27وهي " إهمال الجهات املعنية بتنفيذ ومتابعة املشروع
البحثي بمراجعة الخطة وتعديلها في ضوء نتائج اإلجراءات التصحيحية".
باملرتبة العاشرة بدرجة مرتفعة بنسبة مئوية ( ،)%78.36وبمتوسط حسابي
( ,)2.35وانحراف معياري ( ،)0.64ويعود ذلك إلى كثرة األعباء امللقاة على
عاتق اإلدارة الجامعة  ،واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة عيداروس []24
التي أكدت ضرورة متابعة اإلدارة الجامعية لفرق العمل البحثي دون إجراء
تعديالت أو تغييرات في مجالس إدارة املشروعات إال في حدود ضيقة.
ويتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يوافقون بدرجة متوسطة على
عبارة واحدة من عبارات املحور الثالث (املعوقات التي تواجه الباحثين بشأن
استمرارية املشروع البحثي) ،وهى :
 -11جاءت العبارة ( )35وهي " تجنب اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة
عند الكشف عن بعض األخطاء التي حدثت خالل تنفيذ املشروع ".باملرتبة
الحادية عشر بدرجة متوسطة بنسبة مئوية ( ،)%77.99وبمتوسط حسابي
( ,)2.33وانحراف معياري ( ،)0.66ويرجع ذلك لشيوع وتفش ي الروتين اإلداري
الذي يعوق اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم من تنفيذ املشروع
لتصحيح مساره ،وتتفق النتيجة مع ما أوصت به دراسة السعيد [ ]8من
ضرورة تفعيل اإلجراءات التصحيحية الخاصة باملشكالت أو العقبات التي
تحدث وتعوق مسيرة تنفيذ املشروع البحثي.
(  ) 4نتائج الفروق في أبعاد استبانة حول معوقات املشروعات البحثية
بجامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ً
تبعا ملتغيرات
الدراسة:
ً
أوال  :هل توجـد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد استبانة حول معوقات
املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ً
تبعا ملتغير النوع؟
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جدول7
ً
نتائج تحليل اختبار(ت) لداللة الفروق في أبعاد استبانة حول معوقات املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس تبعا ملتغيرالنوع
النوع العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري قيمة (ت) مستوى الداللة
األبعاد
م
0.01
2.90
6.28
32.52
 1املعوقات التي تواجه املشاركين في املشروع البحثي أثناء التقدم للعمل ذكر 166
لصالح االناث
6.33
34.44
199
أنثي
0.01
6.28
4.22
22.70
ذكر 166
املعوقات التي تواجه الباحثين أثناء تنفيذ املشروع البحثي
2
لصالح االناث
4.36
25.53
199
أنثي
0.01
7.41
5.17
27.17
ذكر 166
املعوقات التي تواجه الباحثين بشأن استمرارية املشروع البحثي
3
لصالح االناث
4.55
30.94
199
أنثي
0.01
5.62
14.90
82.39
ذكر 166
املجموع الكلى
لصالح االناث
14.02
90.92
199
أنثي

دلت نتائج الجدول السابق على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0.01في أبعاد االستبانة بين الذكور واإلناث ،عند مستوى
داللة ( )0.05وذلك لصالح اإلناث ،وهذا يشير إلى أن عينة الدراسة من
اإلناث يوافقون بشكل أكبر من الذكور على أبعاد االستبانة  ،ويمكن تبرير

ذلك بأن أعضاء هيئة التدريس من اإلناث أكثر عرضه للمعوقات فى
املشروعات البحثية من الذكور.
ً
ثانيا:هل توجــد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد استبانة حول معوقات
املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ً
تبعا ملتغير سنوات الخبرة ؟

جدول 8
نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلداللة الفروق في أبعاد استبانة حول معوقات املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من وجهة نظرأعضاء هيئة
التدريس ً
تبعا ملتغيرسنوات الخبرة
م

األبعاد

البيان

1

املعوقات التي تواجه املشاركين في املشروع البحثي في أثناء التقدم
للعمل.

2

املعوقات التي تواجه الباحثين في أثناء تنفيذ املشروع البحثي.

3

املعوقات التي تواجه الباحثين بشأن استمرارية املشروع البحثي

بين املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

املجموع الكلى

مجموع
املربعات
897.37
13884.24

درجات
الحرية
3.00
361.00

متوسط
املربعات
299.12
38.46

14781.61
553.84
6873.46

قيمة
ف
7.78

الداللة
0.01

364.00
3.00
361.00

184.61
19.04

9.70

0.01

7427.30
511.15
9287.51

364.00
3.00
361.00

170.38
25.73

6.62

0.01

9798.67
5720.23
76422.16

364.00
3.00
361.00

1906.74
211.70

82142.38

364.00

9.01

0.01

أكثر عرضه للمعوقات فى املشروعات البحثية عن ذوى الخبرة األكبر ً
نظرا
لقلة خبرتهم.
ً
ثالثا  :هل توجــد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد استبانة حول معوقات
املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ً
تبعا ملتغير الدرجة العلمية ؟

دلت نتائج الجدول السابق على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0.01في أبعاد االستبانه بين سنوات املختلفة  ،وباستخدام
اختبار شفيه للمقارنات البعدية يتبين أن الفروق لصالح أقل من 10
سنوات ، ،وهذا يعزى إلى أن أعضاء هيئة التدريس من سنوات الخبرة االقل
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جدول 9
نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلداللة الفروق في أبعاد استبانة حول معوقات املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من وجهة نظرأعضاء هيئة
التدريس ً
تبعا ملتغيرالدرجة العلمية
قيمة الداللة
متوسط
درجات
مجموع
البيان
األبعاد
م
ف
املربعات
الحرية
املربعات
0.01 19.76
694.95
3.00
2084.86
بين املجموعات
املعوقات التي تواجه املشاركين في املشروع البحثي في أثناء التقدم
1
35.17
361.00
12696.74
داخل
للعمل.
املجموعات
364.00
14781.61
املجموع
0.01 34.90
556.61
3.00
1669.84
بين املجموعات
املعوقات التي تواجه الباحثين في أثناء تنفيذ املشروع البحثي.
2
15.95
361.00
5757.46
داخل
املجموعات
364.00
7427.30
املجموع
0.01 25.77
576.08
3.00
1728.24
بين املجموعات
املعوقات التي تواجه الباحثين بشأن استمرارية املشروع البحثي.
3
22.36
361.00
8070.43
داخل
املجموعات
364.00
9798.67
املجموع
0.01 28.95
5310.00
3.00
15930.00
بين املجموعات
املجموع الكلى
183.41
361.00
66212.39
داخل
املجموعات
364.00
82142.38
املجموع

يعانون من معوقات املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود ً
نظرا لقلة
خبرتهم.
ر ً
ابعا  :هل توجـد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد استبانة حول معوقات
املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ً
تبعا ملتغير نوع الكلية؟

دلت نتائج الجدول السابق على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0.01في محاور االستبانه بين الدرجات العلمية املختلفة.
وباستخدام اختبار شفيه للمقارنات البعدية ،يتبين أن الفروق لصالح أستاذ
مساعد  ،وهذا يعزى إلى أن أعضاء هيئة التدريس في بداية العمل األكاديمي

جدول 10
ً
نتائج تحليل اختبار (ت) لداللة الفروق في أبعاد استبانة حول معوقات املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس تبعا ملتغيرنوع الكلية
مستوى الداللة
قيمة
االنحراف
املتوسط
العدد
نوع
األبعاد
م
املعياري
(ت)
الحسابي
الكلية
غير دالة
0.63
6.38
33.70
259
نظرية
 1املعوقـ ــات التـ ــي تواجـ ــه املشـ ــاركين فـ ــي املشـ ــروع البحثـ ــي أثنـ ــاء
6.38
33.24
106
عملية
التقدم للعمل.
 0.01لصالح الكليات
5.20
4.58
25.00
259
نظرية
 2املعوقات التي تواجه الباحثين أثناء تنفيذ املشروع البحثي.
النظرية
3.79
22.39
106
عملية
 0.01لصالح الكليات
3.79
5.23
29.88
259
نظرية
 3املعوقـ ــات التـ ــي تواجـ ــه البـ ــاحثين بشـ ــأن اسـ ــتمرارية املشـ ــروع
النظرية
4.76
27.65
106
عملية
البحثي.
 0.01لصالح الكليات
3.10
15.11
88.58
259
نظرية
املجموع الكلى
النظرية
14.17
83.27
106
عملية

ً
أوال  :التغلب على املعوقات التي تواجه الباحثين أثناء التقدم للمشروعات
البحثية :يمكن تحقيق ذلك بعدة آليات تتضمن:
 بناء قاعدة بيانات باملشروعات البحثية بالجامعة ،مع بيان جهات التمويلاملختلفة بما قد يفيد الباحثين الذين يسعون ملحصول على مشروعات بحثية
تنافسية.
 عقد دورات تدريبية من قبل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريسيحاضر فيها الباحثون الذين فازوا بمشروعات بحثية والخبراء في املجال،
ومديرو املشروعات ،لتقديم خبراتهم في هذا املجال.
 تدريب أعضاء هيئة التدريس على تشكيل فرق عمل متجانسة وتحقيقاالنسجام والتعاون ،وتدريبهم على اختيار أفراد مؤهلين للعمل باملشروع،

دلت نتائج الجدول السابق على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0.01في أبعاد االستبانة بين الكليات النظرية والعملية لصالح
الكليات النظرية فيما عدا املحور األول ال توجد فروق  ،وهذا يشير إلى أن
عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس من الكليات النظرية يوافقون بشكل
أكبر من أعضاء هيئة التدريس من الكليات العملية على أبعاد االستبانة ،
ويمكن تبرير ذلك بقلة املشروعات البحثية في الكليات النظرية باملقارنة
باملشروعات البحثية فى الكليات العملية.
االليات للتغلب على معوقات املشروعات البحثية بجامعة امللك سعود :
وبناء على ما سبق ،يمكن وضع اآلليات التالية للتغلب على معوقات
املشروعات البحثية بجامعة امللك سعودً :
وفقا ملا يلي :
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والتوسع في عقد دورات تدريبية لتدريب الباحثين على كتابة املشروع البحثي،
والتعرف على مكوناته املختلفة ومعايير كتابة كل جزء منه.
 تشجيع الباحثين على التقدم بمشروعات بحثية متعددة التخصصاتوبينية التخصصات ،بما يضمن تكامل املعرفة وتداخلها.
 التوسع في إنشاء مراكز تميز البحث التربوي والذي تتركز أهدافه في تقديمكافة املساعدات املمكنة للجهات واملؤسسات التي تحتاج لخبرات وإمكانات
املراكز البحثية.
 إعداد دليل يساعد الباحثين على فهم عملية التمويل ،وكيفية تحويل أفكاراملشاريع إلى مقترحات تفوز باملنح ،كذلك في اآللية التي يتم في ضوئها تحكيم
مقترحات املشروع.
ً
ثانيا :التغلب على الصعوبات التي تواجه الباحثين أثناء تنفيذ املشروعات
البحثية :ويمكن تحقيق ذلك بعدة آليات تتضمن:
 أن تلتزم الجامعة بصرف املستحقات املالية الالزمة للمشروع في املواعيداملحددة وبما يتفق واحتياجات املشروع ،مع مساعدة الباحثين على وضع
سيناريوهات ملواجهة ما قد يطرأ من تغيرات
 الحرص على أن تستمر فرق العمل كما هي دون إجراء تعديالت أو إجراءتغيرات في مجالس إدارة املشروعات إال في حدود ضيقة وبما يضمن االستقرار
واستمرارية التعاون وتجنب االضطرابات التي قد تحدث نتيجة ذلك.
ً
ثالثا :التغلب على الصعوبات التي تواجه الباحثين بعد االنتهاء من تنفيذ
املشروعات البحثية :ويمكن تحقيق ذلك بعدة آليات تتضمن:
 يجب أن تتضمن فترة اإلعداد للمشروع البحثي تدريب الباحثين على وضعإجراءات وأساليب يضمن بها االستمرار في املشروع ،حتى وإن توقف التمويل
من الجهة املانحة.
 تشجيع الباحثين على نشر نتائج املشروعات واعتبارها ًجزءا من متطلبات
الترقية أو معادلتها بأحد أبحاث الترقية ،بما قد يشجع الباحثين على العمل
باملشروعات البحثية واالستمرارية فيها ،فباإلضافة ملا يكتسبه من خبرة
وجوانب مادية سوف يستفيد ً
علميا وفي مجال عمله.
 تشجيع اإلدارة للباحثين على تنفيذ املشروعات البحثية والقائمين عليها بمايضمن استمراريتها مع تشجيع الباحثين للسعي بالفوز باملزيد منها ،بما يسهم
في تطوير الجامعة وزيادة مواردها.
 .7التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة الحالية ُيوص ى بإجراء الدراسات اآلتية :
 متطلبات تفعيل امليزة التنافسية لجامعة امللك سعود في ضوء التصنيفاتالعاملية للجامعات من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.
 دور الشراكة بين الجامعات السعودية والقطاع الخاص في تذليل معوقاتً
نموذجا)
املشروعات البحثية التنافسية (جامعة امللك سعود
 إجراء دراسة عن تطوير تمويل املشروعات البحثية باململكة العربيةالسعودية في ضوء رؤية (.)2030
 دراسة حول دوره رأس املال الفكري في النهوض باملشروعات البحثية بجامعةامللك سعود.تقديم برامج تدريبية لشباب الباحثين في مؤسسات التعليم
العالي حول مهارات التقدم باملشروعات البحثية.
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UNIVERSITY FROM THE POINT OF
VIEW OF FACULTY MEMBERS
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Assistant Professor of Pedagogy, Department of Educational Policies, College of
Education, King Saud University
Abstract_ The study aimed to identify obstacles faced by faculty members at King Saud University in
conducting research projects. The study used the descriptive method and applied a questionnaire to a
sample of (365) faculty members from King Saud University. The results revealed: percentages of
approval of obstacles faced by participants in the research project while applying for work with
(80.00%), obstacles faced by researchers during the implementation of the research project with
(80.67%), and on the continuity of the research project with (81.33%). Furthermore, there were
statistically significant differences at (0.01) in the dimensions of the questionnaire between males and
females, and at (0.05) in favor of females, also existence of differences in favor of experience (less than
10 years), in favor of an assistant professor, and in favor of theoretical colleges more than practical ones.
Finally, a set of procedures was developed to overcome the mentioned obstacles .
Keywords: Obstacles to research projects, King Saud University, Faculty members
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