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معوقاث الرتقيت األكادمييت يف جامعتي امللك سعود واألمرية
نورة بنج عبد الرمحن
دالل بنت منزل النصير
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
كمية التربية
الممخص_ تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة المعوقات األكاديمية التي

 .1المقدمة

تواجو أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي الممؾ سعود واألميرة نورة بنت

أساسيا في
دور
تمعب الييئة التدريسية في الجامعات ًا
حيويا و ً
ً

عبد الرحمف في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية ،وقد استخدمت

استنادا لما يناط بيا مف أدوار
تحقيؽ جودة التعميـ العالي؛ وذلؾ
ً

الباحثة استبانة تكونت مف ( )27عبارة لمتعرؼ عمى معوقات الترقية

ومسؤوليات تمثؿ جوىر ولب مجاالت الجودة في التعميـ بشكؿ عاـ

األكاديمية والتي اشتممت عمى أربعة محاور ىما :محور المعوقات

والتعميـ الجامعي بصفة خاصة.

شخصية ومحور المعوقات المرتبطة بالجامعة ومحور المعوقات المرتبطة

ونظ اًر ألىمية الدور الياـ والحيوي الذي يمعبو عضو ىيئة

بالمعمومات ومحور المعوقات المرتبطة بالنشر ،ولمعرفة درجة تمؾ

التدريس في الجامعة ،باعتباره أحد أىـ العناصر التي تعتمد

المعوقات في الجامعتيف تـ توزيع االستبانة عمى عينة الدراسة والتي

الجامعة عميو في تحقيؽ أىدافيا ،فإنو يتحمؿ المسؤولية المباشرة

تكونت مف150عضو ىيئة تدريس .وقد توصمت الباحثة إلى عدد مف

في تنفيذ وظائؼ الجامعة بما ينسجـ والتعميمات التي تنتيجيا لبموغ

النتائج مف أىميا ىي أف انشغاؿ األعضاء باألعباء اإلدارية مف أىـ

أىدافيا المرجوة .ولتحقيؽ مثؿ ىذا األمر ،ال بد إلدارة الجامعة أف

المعوقات الشخصية في الجامعتيف ،كما أف عدـ احتساب العمؿ البحثي
جزءاً مف نصاب األعضاء تعتبر مف أىـ المعوقات المرتبطة

تولي جؿ اىتماميا باستمرار لتطويره واعداده اإلعداد الصحيح ،بما

بالجامعتيف ،كما أوضحت النتائج أف معوؽ توفر المعمومات عند اإلناث

فييا تمبية حاجاتو ومتطمباتو .وىي حاجات ال يمكف إشباعيا إال

أكثر مف الذكور ،وأف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة نورة يعانوف مف

مف خالؿ التغمب عمى المشكالت التي تواجو عضو ىيئة التدريس

نقص في المعمومات التي يحتاجونيا في أبحاثيـ .وبناء عمى نتائج

الجامعي فييا (وخالصة القوؿ ،يتضح أف عضو ىيئة التدريس ىو

الدراسة فقد أوصت الباحثة بعدد مف التوصيات منيا:

العماد الرئيس التي تعتمد عميو الجامعة في تحقيؽ أىدافيا ،ألنو

 -تقميؿ األعباء اإلدارية الممقاة عمى عاتؽ عضو ىيئة التدريس.

ىو المؤتمف الوحيد عمى تدريب الطاقات البشرية واج ارء األبحاث

 -إنشاء عدد مف المجالت العممية المحكمة في جامعة األميرة نورة بنت

العممية التي تساىـ في تقدـ العمـ وتطويره لصالح البشرية ،إضافة

عبد الرحمف لنشر األبحاث.

إلى ايجاد الحموؿ لممشكالت التي تعترض المجتمع الذي يعيش فيو

 -تشجيع األبحاث المشتركة بيف األعضاء داخؿ وخارج الجامعات،

[ .]1فمف ىذا المنطمؽ تتحمؿ إدارة الجامعة كامؿ العبء في

وعدـ احتسابيا عند الترقية بنقاط أقؿ مف البحث الفردي.

مواجية المشكالت التي تعترض تقدميا ،وتعطؿ عمميا عف تحقيؽ

الكممات المفتاحية :المعوقات األكاديمية ،الترقية ،جامعة الممؾ سعود،

أىدافيا في التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع ،كما وأنيا

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف.
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الق اررات المتعمقة بعممية الترقية وما ليا مف أثر في تحفيز أعضاء
ىيئة التدريس عمى العطاء ،ونظ ار لطبيعة المياـ الممقاة عمى

تعترض نمو عضو ىيئة التدريس الميني [.[2
ونتيجة لمشعور العالمي بأىمية الجامعات وما تؤديو مف دور

عضو ىيئة التدريس والدور الذي يضطمع بو وما يسيـ بو في

ميـ في المجتمع ازداد االىتماـ بدراسة أوضاع العامميف في

خدمة البحث العممي ،وما يقدمو مف خدمات اجتماعية متعددة

الجامعات وعمى رأسيـ أعضاء ىيئة التدريس ،لما ليـ مف دور

ومتنوعة ،كاف البد مف الوقوؼ عمى واقعيـ مف خالؿ معرفة

ىاـ في رسـ المستقبؿ لممجتمع ولما يممكوف مف قوة في تطوير

المعوقات األكاديمية التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس عند التقديـ

وتحقيؽ األىداؼ والغايات لمؤسسات التعميـ العالي [.[3

لمترقية.

ويعتبر موضوع الترقية مف أكثر نظـ شئوف العامميف حساسية

أ .أسئمة الدراسة

ودقة في إدارة الموارد البشرية ،الرتباطو الوثيؽ بمصالح العامميف

تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة التالية:

لالرتقاء بمستوى أدائيـ والحصوؿ عمى الترقية المتاحة أماميـ في

 .1ما معوقات الترقية األكاديمية الشخصية التي تواجو أعضاء

السمـ الوظيفي الذي يتبعوف لو ،وما لذلؾ مف تأثير عمى أوضاعيـ

ىيئة التدريس في جامعتي الممؾ سعود واألميرة نورة؟

المادية والمعنوية ،كما تعتبر الباعث لدييـ لمتمسؾ بوظيفتيـ بدال

 .2ما معوقات الترقية األكاديمية المرتبطة بالجامعة التي تواجو

مف تركيا إلى منظمات أخرى [.[4

أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي الممؾ سعود واألميرة نورة؟

كما تعود الترقية بالفائدة عمى المنظمات والمجتمعات مف

 .3ما معوقات الترقية األكاديمية المرتبطة بالمعمومات التي تواجو

ناحية أخرى حيث تساعد عمى تخفيض معدؿ دوراف العمؿ،

أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي الممؾ سعود واألميرة نورة؟

وبالتالي تخفيض تكاليؼ االختيار والتعييف والتدريب ألفراد آخريف

 .4ما معوقات الترقية األكاديمية المرتبطة بالنشر التي تواجو

بدال مف الذيف تركوا العمؿ لعدـ وجود فرص لمترقية ،كما تعمب

أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي الممؾ سعود واألميرة نورة؟

دو اًر رئيسياً في تقدـ األمـ والشعوب وتطوير المجتمعات اإلنسانية

 .5ما درجة اختالؼ آراء أعضاء ىيئة التدريس حوؿ معوقات

المعاصرة عمى اختالؼ مواقعيا ،وتزويدىا بامتالؾ أسباب النماء

الترقية األكاديمية باختالؼ متغيرات الدراسة (الجنس -اسـ

عمى أسس قوية باعتبارىا أحد محاور التنمية المجتمعية [.[5

الجامعة – الدرجة العممية)؟
ب .أهداف الدراسة

 .2مشكمة الدراسة

تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

انطالقاً مف أىمية الدور الذي تؤديو جامعة الممؾ سعود

 .1الوقوؼ عمى المعوقات األكاديمية التي تواجو أعضاء ىيئة

وجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف مف خالؿ مساىمتيما في

التدريس في جامعتي الممؾ سعود واألميرة نورة عند التقديـ لمترقية.

بناء المجتمع السعودي كونيما تمد المؤسسات بالكفاءات الجديدة،

 .2التعرؼ درجة اختالؼ آراء أعضاء ىيئة التدريس حوؿ

ومشاركتيما في مواجية التحديات واألزمات التي تعترض طريؽ

معوقات الترقية األكاديمية باختالؼ متغيرات الدراسة (الجنس-

تقدميما ،ونظ ار ألىمية الدور الذي يقوـ بو أعضاء ىيئة التدريس

اسـ الجامعة – الدرجة العممية).

كونو يشكؿ دعامة أساسية في الجامعتيف ،وانطالقا مف أىمية

 .3تحديد األسباب وراء تأخر عضو ىيئة التدريس عف الترقية
األكاديمية.
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 .4ترتيب األسباب وفقاً لدرجة تأثيرىا عمى ظاىرة الترقية

 -1الحدود الموضوعية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى معوقات

األكاديمية.

الترقية األكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي الممؾ

ج .أهمية الدراسة

سعود واألميرة نورة بنت عبدالرحمف.

 .1قد تكوف ىذه الدراسة مف أولى الدراسات – حسب عمـ الباحثة

 -2الحدود الزمانية :تـ إجراء الدراسة الميدانية عمى أفراد الدراسة

– التي تناولت معوقات الترقية األكاديمية لدى أعضاء ىيئة

خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 1434/1433ىػ.

التدريس في جامعتي الممؾ سعود واألميرة نورة بنت عبدالرحمف.

 -3الحدود المكانية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى أعضاء ىيئة

 .2تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية التعميـ الجامعي الذي

التدريس في كميتي التربية بجامعتي الممؾ سعود واألميرة نورة بنت

يعتبر رأس اليرـ لجميع المراحؿ الدراسية.

عبدالرحمف بمدينة الرياض.

 .3تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية عضو ىيئة التدريس،

ه .مصطمحات الدراسة

الذي يعتبر مف أىـ ركائز العممية التعميمية في الجامعة.

المعوقات:

 .4كونيا دراسة ميدانية تسعى لمعرفة الواقع الفعمي لدرجة معوقات

ىي جميع العقبات التي تحوؿ دوف تحقيؽ أىداؼ العمؿ األكاديمي

الترقية األكاديمية عمى مستوى جامعتيف.

بالشكؿ المطموب ،والمتعمقة بجوانب الترقية األكاديمية الشخصية

 .5تتناوؿ ىذه الدراسة فئة أعضاء ىيئة التدريس والتي تعد مف

والمرتبطة بالجامعة والمعمومات والنشر لدى أعضاء ىيئة التدريس

أىـ فئات الموارد البشرية في الجامعات السعودية إعداداً وتأىيالً.

في جامعتي الممؾ سعود واألميرة نورة.

 .6تتناوؿ ىذه الدراسة حياة عضو ىيئة التدريس العممية

الترقية:
يقصد بيا إعالء رتبة عضو ىيئة التدريس إلى رتبة ذات أبعاد

والمعوقات التي تعترض نموه في الترقية األكاديمية.
 .7اإلسياـ في تطوير البحث العممي لدى أعضاء ىيئة التدريس

ومسؤوليات أوسع فيكوف لو سمطة أكبر مف الرتبة السابقة ويترتب

في جامعتي الممؾ سعود واالميرة نورة بنت عبد الرحمف.

عمييا زيادة في األجر .ويتـ ترقية العضو بعد استكماؿ المدة

 .8تتوقع الباحثة أف تخرج مف ىذه الدراسة بنتائج عممية قد يستفاد

القانونية المطموبة ،وتوفر الشروط القانونية المطموبة لشغؿ الرتبة،

منيا في تقديـ توصيات ربما تسيـ في تحسيف مستوى الترقية

فيناؾ شروط لنقؿ العضو مف فئة إلى فئة أعمى ضمف الرتبة

األكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس وتطوير العممية التعميمية

الواحدة ،وشروط أخرى لترقية عضو ىيئة التدريس مف رتبة إلى

عمى مستوى التعميـ الجامعي في المممكة العربية السعودية.

رتبة أعمى.

 .9قد تفتح ىذه الدراسة المجاؿ إلجراء دراسات مماثمة لقياس واقع

عضو ىيئة التدريس:

الترقية األكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس عمى عينة أكبر مف

ىو الشخص المتخصص الذي يقوـ بعممية التدريس لبعض

أعضاء ىيئة التدريس أو جامعات أكثر عمى مستوى المممكة

المقررات الدراسية لمطالب ،ويحمؿ درجة الدكتوراه في أحد

العربية السعودية.

التخصصات العممية ،ويكوف أستا ًذ ،أو أستاذا مشاركاً ،أو أستاذاَ

د .حدود الدراسة

مساعداً في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود وكمية التربية بجامعة
األميرة نورة بنت عبدالرحمف.

تـ تقسيـ حدود الدراسة عمى الشكؿ التالي:
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 .3االطار النظري والدراسات السابقة

البحثية لمباحثيف اإلدارييف وسبؿ تالفييا ،بيدؼ تسميط الضوء

• دراسة الخطيب وعرساف [ ]6ىدفت إلى تعرؼ واقع الترقية

عمى المعوقات التي يمكف أف تحد مف قدراتيـ ورغباتيـ تجاه

ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية والمعايير التي

النشاط البحثي ،حيث كاف مف أىميا عدـ التفرغ لممياـ البحثية،

تستخدميا في الترقية ،واإلجراءات والممارسات التي تتخذ في كؿ

وعدـ توافر الوقت الكافي إلنجاز البحوث التي يقوموف بيا في

جامعة ،ومف ثـ اقتراح معايير جديدة لمترقية .واعتمادا عمى النتائج

أثناء الدواـ الرسمي ،وضعؼ نظاـ الحوافز المادية والمعنوية،

التي توصمت إلييا الدراسة ،ومف أىميا أف التقويـ ومعايير الترقية

وغياب الوعي بأىمية البحث العممي وما يرتبط بو مف ضعؼ نسبة

في الجامعات عموما تيتـ بالبحوث العممية بالدرجة األولى وتيمؿ

االستجابة ،وعدـ االىتماـ بنتائج البحوث ،وضعؼ المخصصات

الوظيفتيف األخرياف والمتيف تمثمتا بالتدريس وخدمة المجتمع .وقد

المالية ،وضغوط العمؿ وتزايد األعماؿ اإلدارية (غير البحثية).

اقترح الباحثاف عددا مف المعايير التي يمكف لمجامعات األردنية

• دراسة شيباف [ ]9وعنوانيا "تجربة معيد اإلدارة بسمطنة عماف في

اعتمادىا في مجاؿ ترقية أعضاء ىيئة التدريس .ومف أبرز ىذه

مجاؿ البحوث" ،حيث تناولت عدداً مف المعوقات منيا نقص

المعايير :اعتماد نموذج لمترقية يرتكز عمى مبادئ الشمولية

الخبرة البحثية ،والقصور في تطبيؽ نصوص الئحة البحوث،

والموضوعية والوضوح والدقة والبساطة في اإلجراءات ،باإلضافة

وضعؼ التخطيط لمبحوث ،وزيادة العبء التدريبي واالستشاري

إلى اعتماد الجدارة أو التميز أو اإلبداع في األبحاث ،فضال عف

عمى أعضاء الييئة التعميمية ،وضعؼ الدافعية لدى األعضاء

اعتماد االخالقيات المينية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالترقية،

بسبب نقص الخبرة العممية أو بسبب نقص الحوافز ،وقصور

وتوفير مناخ مؤسسي لإلنجاز لدى أعضاء ىيئة التدريس في

المكتبة لتمبية احتياجات الباحثيف وصعوبة جمع البيانات الميدانية

الجامعات.

ومحدودية المشاركة في المؤتمرات والندوات.

• دراسة البواردي [ ]7ىدفت التعرؼ عمى معوقات البحث العممي

• وبحثت دراسة كنعاف [ ]10في البحث العممي لدى أعضاء الييئة

بأنواعيا المختمفة ،التي تواجو أعضاء ىيئة التدريب مف حممة

التدريسية في جامعة دمشؽ (األىداؼ ،والمعوقات ،وسبؿ التطوير)

الدكتوراه بمعيد اإلدارة العامة ،وقد توصمت الدراسة إلى تحديد

وطبقت الدراسة عمى ( )254عضو ىيئة تدريس .وأظيرت النتائج

عدد مف المعوقات مف أىميا:

أف أىـ أىداؼ البحث العممي ىي لغايات الترقية وزيادة المعرفة

 -تعدد المياـ التدريبية واإلدارية المكمؼ بيا عضو ىيئة التدريس.

في التخصص ،والبحث عف حموؿ في القضايا التي تواجو التطور

 -انخفاض العائد المادي بالنسبة لمجيد المبذوؿ إلنجاز البحث

االقتصادي واالجتماعي والتربوي في القطر .أما أىـ معوقات

العممي.

البحث العممي فيي قمة التعاوف بيف الجامعة ،والجيات التي

 -صعوبة الحصوؿ عمى موافقة التفرغ الكامؿ لمبحث العممي.

يفترض أف تفيد مف البحث .أما سبؿ التطوير التي اقترحتيا

 -عدـ االىتماـ بتعبئة االستبانة مف قبؿ أفراد العينة.

الدراسة فيي توفير مجالت متخصصة لنشر البحوث التي يتـ

ىذا وقد كانت المعوقات اإلدارية في المرتبة االولى حسب ما

تقديميا مف أعضاء ىيئة التدريس ،وتوفير الدعـ المادي الالزـ

أوضحت النتائج.

لتمويؿ إجراءات البحوث ،وتوفير المصادر والمراجع الحديثة.

• دراسة العواض وعبد الفتاح [ ]8حوؿ ىموـ ومعوقات النشاطات

• دراسة صياـ [ ]11وعنوانيا "استراتيجيات عمؿ الجامعات في
الوطف العربي لتفعيؿ البحوث اإلدارية" ،حيث أشار فييا إلى وجود
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معوقات تواجو البحوث اإلدارية في جامعات الوطف العربي ،منيا

الذكور ،وبيف أصحاب الرتب األكاديمية المختمفة وفي كؿ

االىتماـ بالطابع األكاديمي فقط دوف البحث العممي ،وتدني مستوى

المجاالت فيما عدا مجاؿ المشكالت المتعمقة في البحث العممي،

اإلنفاؽ عمى البحث العممي ،ونقص األدوات البحثية الالزمة وعدـ

ولصالح أصحاب الرتبة األكاديمية األعمى ،وسنوات الخبرة في

توافر المؤلفات الحديثة والمراجع الضرورية ،باإلضافة إلى عدـ

مجاؿ المشكالت المتعمقة بنظاـ الترقية ،ولصالح أصحاب الخبرة

وجود قواعد بيانات لمؤسسات البحث العممي ،وعدـ تحديد

ألكثر مف عشر سنوات ،ونوع الكمية في مجاالت المشكالت

األولويات الوطنية لمبحث العممي ،وعدـ توفير البيئة والظروؼ

المتعمقة بعضو ىيئة التدريس ،وبإدارة الجامعة ،وبالبحث العممي

البحثية المالئمة مف خالؿ غياب الحوافز المادية والمعنوية.

ولصالح الكميات اإلنسانية .وقد تضمنت الدراسة عددا مف

• دراسة النعيـ [ ]12ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى تأثير عدد مف

االستنتاجات والتوصيات أىميا :القياـ بدراسة تحميميو لمقارنة

الصعوبات التي تعوؽ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات

المشكالت األكاديمية بيف الجامعات الفمسطينية ،وتدريب وتعييف

السعودية عند إجرائيـ لبحوث الترقية ،وقد أوضحت الدراسة أف

األعضاء مف ىيئة التدريس ممف يحمموف الدرجات األعمى

أعضاء ىيئة التدريس يعانوف مف ثماف صعوبات وىي الصعوبة

لالستفادة مف خبراتيـ في حؿ المشكالت األكاديمية التي تعترض

المتعمقة بتوافر المراجع األجنبية في مكتبة الجامعة ،وصعوبة

الجامعة.

حضور المؤتمرات وصعوبة متعمقة بقواعد المعمومات ،والصعوبة

• دراسة العبد المطيؼ [ ]14ىدفت إلى الكشؼ عف معوقات

المتعمقة بتوافر الكتب والدوريات في مكتبة الجامعة ،والصعوبة

البحث المختمفة داخؿ الجامعتيف التي تواجو العضوات ،وقد

الخاصة ببيئة العمؿ ،تأخر التحكيـ والنشر ،ضعؼ السياسة

توصمت الدراسة إلى أف أكثر مف نصؼ العضوات يقمف بأعباء

التحفيزية لمجامعة ،وأخي ار صعوبة عدـ توفير خدمة االنترنت.

إدارية مما يقمؿ مف مشاركتيف في األنشطة العممية والندوات

• دراسة الحمو [ ]13بعنواف :المشكالت األكاديمية لدى أعضاء

والمؤتمرات ،كما أف معظميف يشتكيف مف عدـ توفر الكتب

ىيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية في نابمس/فمسطيف حيث

والمراجع الحديثة في المكتبات بسبب األنظمة المتبعة في

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ مستوى الشعور بالمشكالت األكاديمية

الجامعتيف .وقد كشفت الدراسة أف أكثر مف نصؼ العضوات

لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية ،إضافة إلى

يؤكدف عمى عدـ اىتماـ المؤسسات األكاديمية بالبحث العممي لعدة

تحديد أثر متغيرات الجنس ،وسنوات الخبرة ،والرتبة األكاديمية،

أسباب منيا :االىتماـ بالجانب التدريسي والقياـ باألعماؿ اإلدارية.

ونوع الكمية عمى ىذه المشكالت .ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة

• دراسة المجيدؿ ،شماس [ ]15بعنواف :معوقات البحث العممي في

عضوا ،وىي عينة تعادؿ ما نسبتو
عمى عينة قواميا ()٤١١
ً
 %45مف مجتمع الدراسة .وقد بينت نتائج الدراسة أف أكثر

كميات التربية مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية ،دراسة
ميدانية – كمية التربية بصاللة نموذجاً .وقد ىدفت الدراسة إلى

المشكالت حدة كانت في مجالي المشكالت المتعمقة بالطمبة،

تقصي المعوقات التي تواجو أعضاء الييئة التدريسية في كمية

والمشكالت المتعمقة في البحث العممي وعمى التوالي ،في حيف

التربية بصاللة .وقد اعتمد الباحثاف عمى استبياف تـ تصنيفو إلى

كانت أقميا حدة في مجاؿ المشكالت المتعمقة بنظاـ الترقية.

معوقات مادية ،ومعوقات إدارية ومعوقات ذاتية .أما عينة البحث

كذلؾ أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور

فقد كانت شاممة لكافة أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية

واإلناث في مجاؿ المشكالت المتعمقة بنظاـ الترقية ولصالح

بصاللة لمعاـ األكاديمي  .2005-2004وقد وصؿ الباحثاف إلى
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عدد مف النتائج ،ومف أىميا :أف المعوقات اإلدارية كانت ىي

 .1يتضح مف عرض الدراسات السابقة حوؿ معوقات الترقية

األشد وطأة عمى أعضاء الييئة التدريسية في مجاؿ البحث

األكاديمية ،أف ىناؾ اتفاقاً فيما بينيا في بعض الجوانب ،كما

العممي .كما خمص الباحثاف إلى عدد مف التوصيات المنبثقة مف

اتضح أف ىناؾ اختالفاً فيما بينيا في بعض الجوانب األخرى،

نتائج البحث .مف أىميا :رصد الميزانيات المالية الالزمة لمبحث

وىي كما يمي:

العممي ،وتحريرىا مف إلجراءات الروتينية المبالغ في إجراءات

 .2اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة التي

ضبطيا ،وترسيخ النظرة إلى اإلنفاؽ عمى البحث العممي بأنو ليس

استعرضيا الباحثة في اليدؼ وىو التعرؼ عمى معوقات البحث

ىد اًر لألمواؿ ،بؿ ىو أكثر أنواع االستثمار ريعاً ،تأميف مستمزمات

العممي التي يترتب عمييا تأخر ترقية عضو ىيئة التدريس.

البحث العممي ،مف مراكز بحثية متخصصة .وكتب ومراجع،

.3اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداـ

والعمؿ بنظاـ التفرغ لمبحث العممي ألعضاء الييئة التدريسية،

االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،وأف جميع الدراسات التي

المعموؿ بو في جامعات العالـ.

استعرضيا الباحثة كانت دراسات ميدانية.

• دراسة السميحات [ ]3بعنواف :تقييـ أنظمة الترقية في الجامعات

 .4اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة التي أجريت

األردنية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ىدفت ىذه الدراسة

خارج المممكة العربية السعودية في أفراد الدراسة وىـ أعضاء ىيئة

إلى معرفة تقييـ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية

التدريس.

ألنظمة الترقية المتبعة في تمؾ الجامعات ،ومعرفة أثر متغيرات

 .5اختمفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة التي

الجنس ،ونوع الكمية ،والرتبة األكاديمية في تقييـ أعضاء ىيئة

استعرضيا الباحثة في اليدؼ وىو التعرؼ عمى معوقات الترقية

التدريس ألنظمة الترقية ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )720عضو

ألعضاء ىيئة التدريس في جامعتي الممؾ سعود واألميرة نورة.

ىيئة تدريس .وقد أظيرت النتائج أف تقييـ عينة الدراسة ألنظمة

 .6اختمفت الدراسة الحالية عف بعض الدراسات السابقة في أفراد

الترقية جاء متوسطا لفقرات مجاؿ معايير الترقية ومنخفضا لفقرات

الدراسة حيث اقتصرت الدراسة الحالية عمى أعضاء ىيئة التدريس،

مجالي إجراءات الترقية ،ونشر اإلنتاج العممي .كما تبيف عدـ

في حيف كاف أفراد بعض الدراسات السابقة تتكوف مف أعضاء ىيئة

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمتغيري الجنس ونوع الكمية في

التدريب.

مجاالت األداة الثالثة ،في حيف كاف لمتغير الرتبة األكاديمية أثر

 .7اختمفت الدراسة الحالية عف بعض الدراسات السابقة في مكاف

ذو داللة إحصائية لصالح رتبة األستاذ المساعد وفي جميع

التطبيؽ حيث طبقت الدراسة الحالية بمدينة الرياض ،في حيف

المجاالت .أما أبرز مقترحاتيـ لتطوير ىذه األنظمة ،فتمخصت في

طبقت بعض الدراسات السابقة في بعض مدف المممكة العربية

إشراؾ أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة في إعداد وصياغة

السعودية المتفرقة األخرى ،وبعض الدوؿ العربية والبعض األخر

ومناقشة نظاـ الترقية قبؿ إق ارره والعمؿ بو ،وتوحيد إجراءات الترقية

في دوؿ غير عربية.

في جميع الجامعات األردنية ،واالكتفاء بقرار قبوؿ النشر وعدـ

 .8تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بانفرادىا في

اشتراط النشر الفعمي لألبحاث كشرط مف شروط الترقية.

تركيزىا عمى دراسة معوقات األكاديمية في جامعتيف في المممكة

التعميؽ عمى الدراسات السابقة:

العربية السعودية.
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وبناء عميو تـ وصؼ واقع معوقات الترقية األكاديمية في
[.]16
ً

كميتي التربية بجامعتي الممؾ سعود واألميرة نورة بنت عبدالرحمف

تطبيقيا عمى أعضاء ىيئة التدريس في التعميـ العالي.

بمدينة الرياض ،عف طريؽ إجابة أفراد الدراسة عف عبارات

 .4الطريقة واإلجراءات

االستبانة المعدة لذلؾ.

أ .منهج الدراسة

ب .مجتمع وعينة الدراسة

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي الذي
يقصد بو ذلؾ النوع مف البحوث الذي يتـ بواسطتيا استجواب

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس في

جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منيـ ،وذلؾ بيدؼ وصؼ

كميتي التربية بجامعتي الممؾ سعود واألميرة نورة بنت عبد الرحمف

الظاىرة المدروسة مف حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا فقط ،دوف أف

والبالغ عددىـ 395عضو ىيئة تدريس .وقد تـ اختيار عينة

يتجاوز ذلؾ إلى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب مثالً العساؼ،

عشوائية لمدراسة بمغ عددىا 150عضواً.

جدول 1

مجتمع الدراسة
الكمية

عدد األعضاء اإلجمالي

عدد العينة المختارة

نسبة العينة من إجمالي عدد األعضاء

كمية التربية بجامعة الممؾ سعود

 282عضواً مف الذكور

100

%35

50

%44

151

%38

كمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف
المجموع

113عضواً مف اإلناث
395عضواً

وبعد قياـ الباحثة بتوزيع  150استبانة ،تـ استالـ  73استبانة

خصائص أفراد الدراسة :يتصؼ أفراد الدراسة بعدد مف الخصائص

منيا  67مكتممة قابمة لمدراسة والتحميؿ بنسبة استرجاع مقدارىا

في ضوء متغيرات الدراسة ،يمكف توضيحيا في الجدوؿ رقـ (.)2

.%45
جدول 2
توزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة
متغيرات الدراسة
الجنس
اسم الجامعة
الدرجة العممية

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

33

49.3

أنثى

34

50.7

الممؾ سعود

33

49.3

األميرة نورة

34

50.7

أستاذ

12

17.9

أستاذ مشارؾ

19

28.4

أستاذ مساعد

35

52.2

غير مبيف

1

1.5

ج .أداة الدراسة

 -2القسـ الثاني :يتكوف ىذا القسـ مف ثالثة محاور ،ىي:

استخدمت الباحثة االستبانة أداة لمدراسة وتكونت مف قسميف:

 -المحور األوؿ :معوقات شخصية.

 -1القسـ األوؿ :يتكوف ىذا القسـ مف معمومات عامة عف أفراد

 -المحور الثاني :معوقات مرتبطة بالجامعة.

الدراسة تتعلق بالجنس (ذكر  -أنثى) ،اسم الجامعة ،الدرجة العلمية.

 المحور الثالث :معوقات مرتبطة بالمعمومات.1108
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بوضع عالمة (√) أماـ واحد مف االختيارات التالية:
 .1معدومة  .2منخفضة

 -ويتكوف ىذا القسـ مف ( )27عبارة لمتعرؼ عمى معوقات الترقية

 .3متوسطة

 .4عالية.

األكاديمية .وطمب الباحث مف أفراد الدراسة اإلجابة عف كؿ عبارة
جدول 3

فئات المقياس المتدرج الرباعي
الفئة

الدرجة

مقياس التدرج

1

صفر 0.75 -

معدومة

2

1.50 – 0.76

منخفضة

3

2.25 – 1.51

متوسطة

4

3 – 2.26

عالية

في الجدوؿ رقـ (.)4

وتـ توزيع العبارات الػ ( )27عمى أربعة محاور ،يمكف توضيحيا

جدول 4

الجدول توزيع العبارات عمى محاور الدراسة
اسم المحور

عدد العبارات

معوقات شخصية

)6-1(6

معوقات مرتبطة بالجامعة

)12-7(6

معوقات مرتبطة بالمعمومات

)23-13(11

معوقات مرتبطة بالنشر

)27-24(4

د .صدق األداة

 -حذؼ أي عبارات يرى المحكـ أنيا غير مناسبة لممحور.

بعد االنتياء مف بناء أداة الدراسة في صورتيا األولية تـ قياس

وبعد أف جمعت آراء المحكميف ،قاـ الباحث بفحصيا ومقارنة آراء

صدقيا كما يمي

المحكميف حوؿ عبارات االستبانة ،فتوصؿ إلى ما يمي:

أ ػ صدؽ المحكميف (الظاىري):

 -صالحية استبانة الدراسة؛ لتطبيقيا عمى أفراد الدراسة.

قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة عمى مجموعة مف المحكميف مف

 -إبقاء العبارات التي اتفؽ المحكموف عمى أنيا تقيس ما وضعت

أعضاء ىيئة التدريس بمغ عددىـ ( )9محكماً مف ذوي الخبرة

لقياسو في كؿ محور مف محاور االستبانة.

واالختصاص مف أعضاء ىيئة التدريس في كميتي التربية بجامعتي

 -حذؼ العبارة التي اتفؽ المحكموف أو غالبيتيـ عمى عدـ

الممؾ سعود واألميرة نورة بنت عبدالرحمف .وطمبت الباحثة مف

مالءمتيا لممحور الذي وضعت لقياسو ،أو أنيا مكررة مع عبارة

المحكميف إبداء آرائيـ حوؿ:

أخرى في نفس المحور.

 -مدى وضوح عبارات االستبانة مع إجراء التعديؿ المقترح  -إف

 -تعديؿ صياغة بعض العبارات حسب رأي المحكميف لتكوف أكثر

وجد .-

وضوحاً وسيولة وفيماً لدى أفراد الدراسة.
ويتضح مما تقدـ أف االستبانة الحالية ليذه الدراسة تتصؼ

 مدى مالءمة عبارات االستبانة لممحور الذي صنفت فيو معإجراء التعديؿ المقترح  -إف وجد .-

بدرجة مناسبة مف صدؽ المحكميف ،وعمى ىذا يمكف اعتبارىا أداة

 -إضافة أي عبارات يرى المحكـ أنيا مناسبة لممحور.

مناسبة لمدراسة.
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ثبات أداة الدراسة:

ألداة الدراسة استخدـ الباحث معامؿ االرتباط لبيرسوف لقياس

قامت الباحثة بقياس ثبات أداة الدراسة باستخداـ معامؿ ثبات

العالقة بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لكؿ محور مف محاور

ألفا كرونباخ ) ،(Alpha Cronbachعف طريؽ الحاسب اآللي

األداة .وقد جاءت عبارات االستبانة ذات داللة إحصائية عند

في مركز بحوث كمية التربية بجامعة الممؾ سعود ،والجدوؿ رقـ

مستوى ( )0.01وىذا يدؿ عمى أف أداة الدراسة صادقة وتقيس

( )5يوضح معامؿ الثبات لمحاور أداة الدراسة ،وىي:

الجوانب التي أعدت مف أجؿ قياسيا.
جدول 5

معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة
الرقم

محاور االستبانة

معامل الثبات

1

معوقات شخصية

0.64

2

معوقات مرتبطة بالجامعة

0.72

3

معوقات مرتبطة بالمعمومات

0.84

4

معوقات مرتبطة بالنشر

0.73

الثبات الكمي لالستبانة

1.88

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5أف قيمة معامؿ الثبات (ألفا

 .5النتائج

كرونباخ) تتراوح بيف ( )0.64إلى ( ،)0.84وأف معامؿ الثبات

يشمؿ ىذا الجزء مف الدراسة عرض النتائج التي أسفرت عنيا

الكمي لالستبانة ( ،)0.88وىذه القيمة تشير إلى أف معامؿ ثبات

إجابات أفراد الدراسة عمى عبارات االستبانة ومناقشتيا ،وذلؾ

االستبانة مرتفع بدرجة عالية جداً ،حيث إف درجة معامؿ ثبات أداة

باإلجابة عف أسئمة الدراسة ،عمى النحو التالي:

الدراسة المرتفعة باإلضافة إلى عرضو عمى ( )9محكماً مف

السؤاؿ األوؿ :ما معوقات الترقية األكاديمية الشخصية التي تواجو

أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ اإلدارة التربوية ،واستشارة

أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي الممؾ سعود واألميرة نورة؟

المختصيف في مجاؿ التحميؿ اإلحصائي في مركز بحوث كمية

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية

التربية بجامعة الممؾ سعود ،ثـ مراجعتيا لغوياً قبؿ صياغتيا

إلجابات أفراد الدراسة نحو درجة الممارسة لكؿ عبارة مف عبارات

النيائية ،يمكف أف يعتبر دليالً عمى صدؽ أداة الدراسة وصالحيتيا

المعوقات الشخصية .كما تـ ترتيب ىذه العبارات حسب المتوسط

بحيث يمكف االعتماد عمييا في تحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة ،وكذلؾ

الحسابي لكؿ عبارة منيا مف وجية نظر أفراد الدراسة .والجدوؿ

يمكف اعتبار ىذه االستبانة أداة مناسبة لمدراسة.

رقـ ( )6يوضح ذلؾ.
جدول 6

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات المعوقات الشخصية
رقم العبارة

العبارات

المتوسط الحسابي

درجة المعوق

الترتيب

3

انشغاؿ عضو ىيئة التدريس باألعباء اإلدارية

3.31

عالية

1

5

انشغاؿ عضو ىيئة التدريس في أموره الخاصة

3.17

متوسطة

2

2

ال مف القياـ بالبحث العممي
تفضيؿ بعض أعضاء ىيئة التدريس القياـ بأعماؿ تدريسية بد ً

3.16

متوسطة

3

3.03

متوسطة

4

6

ضعؼ دافعية بعض أعضاء ىيئة التدريس لرفع مستواىـ الميني
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1

تدني مستوى امتالؾ بعض أعضاء ىيئة التدريس لميارة البحث العممي

2.91

متوسطة

5

4

تكميؼ عضو ىيئة التدريس بأعماؿ خارج الجامعة

2.64

متوسطة

6

3.14

المتوسط الكمي

اإلدارية في جامعات الوطف العربي ،منيا االىتماـ بالطابع

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )6ما يمي:
أف العبارة رقـ ( )3تحتؿ المرتبة األولى وبدرجة عالية لدى

األكاديمي فقط دوف البحث العممي .مف جية أخرى حصمت العبارة

أعضاء ىيئة التدريس في الجامعتيف وىي أف انشغاؿ العضو في

( )1عمى درجة إعاقة متوسطة بمتوسط حسابي ( )2,91يتضح

األعماؿ اإلدارية مف أولى األمور التي تعيؽ البحث العممي لديو،

لنا أف أغمبية أعضاء ىيئة التدريس في الجامعتيف يمتمكوف ميارة

يمييا العبارتيف ( )2,5بدرجة متوسطة ،ومف ىذا يتضح لنا أف ىذه

البحث العممي.

المعوقات الثالثة السابقة البد مف دراستيا إليجاد الحموؿ المناسبة

السؤاؿ الثاني :ما معوقات الترقية األكاديمية المرتبطة بالجامعة

لمتقميؿ مف حدتيا ،كما أف توجو الجامعتيف إلى التركيز عمى

التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي الممؾ سعود واألميرة

التدريس واىماؿ جانب البحث العممي سوؼ ينعكس سمباً عمى

نورة؟

جودتيا واستم ارريتيا .وىذا يتفؽ مع ما توصمت إليو نتيجة دراسة

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية إلجابات

كؿ مف العبد المطيؼ [ ]14أف أكثر مف نصؼ العضوات يؤكدف

أفراد الدراسة نحو درجة الممارسة لكؿ عبارة مف عبارات معوقات

عمى عدـ اىتماـ المؤسسات األكاديمية بالبحث العممي لعدة أسباب

مرتبطة بالجامعة .كما تـ ترتيب ىذه العبارات حسب المتوسط

منيا :االىتماـ بالجانب التدريسي والقياـ باألعماؿ اإلدارية .كما

الحسابي لكؿ عبارة منيا مف وجية نظر أفراد الدراسة .والجدوؿ

تتفؽ مع نتيجة دراسة صياـ ] [11وجود معوقات تواجو البحوث

رقـ ( )7يوضح ذلؾ.

جدول 7

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات المعوقات المرتبطة بالجامعة
رقم العبارة

العبارات

المتوسط الحسابي

درجة المعوق

الترتيب

11
9

عدـ احتساب العمؿ البحثي جزءًا مف نصاب عضو ىيئة التدريس في الجامعة

3.42

عالية

1

قمة الحوافز المادية والمعنوية مف الجامعة لتشجيع البحث

3.25

متوسطة

2

8

ضعؼ المخصصات المالية المخصصة لمبحث العممي

3.20

متوسطة

3

10

عدـ رغبة بعض أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة بالبحث المشترؾ

3.04

متوسطة

4

7

القصور في منح إجازات التفرغ العممي ألعضاء ىيئة التدريس

2.58

متوسطة

5

12

قمة توفر المكتب المناسب لعضو ىيئة التدريس في الجامعة

2.39

منخفضة

6

8.98

المتوسط الكمي

في الجامعتيف ،يمي العبارة ( )11العبارتيف ( )8,9ويبدو أف

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )7ما يمي:
أف العبارة ( )11احتمت المرتبة األولى وبدرجة إعاقة عالية

اجراءات الحوافز بنوعييا المتبعة في الوقت الحالي ليست دافعاً

بالنسبة لممعوقات المرتبطة بالجامعتيف وىي (عدـ احتساب العمؿ

لألعضاء لمقياـ بالبحث العممي وىذا يتفؽ مع نتيجة دراسة صياـ

البحثي جزءاً مف نصاب عضو ىيئة التدريس في الجامعة) ،وىذا

[ ]11وىي وعدـ توفير البيئة والظروؼ البحثية المالئمة مف خالؿ

يبيف أف عممية احتساب البحث العممي جزء مف نصاب عضو

غياب الحوافز المادية والمعنوية .مف جية أخرى حصمت العبارة

ىيئة التدريس أمر ضروري وذلؾ لضماف استم اررية البحث العممي

( )12عمى درجة إعاقة منخفضة بمتوسط حسابي  2.39مما
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لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية

بالتقنيات والمواد المطموبة لمبحث.

إلجابات أفراد الدراسة نحو درجة الممارسة لكؿ عبارة مف عبارات

السؤاؿ الثالث :ما معوقات الترقية األكاديمية المرتبطة بالمعمومات

المعوقات المرتبطة بالمعمومات .كما تـ ترتيب ىذه العبارات حسب

التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي الممؾ سعود واألميرة

المتوسط الحسابي لكؿ عبارة منيا مف وجية نظر أفراد الدراسة.

نورة؟

والجدوؿ رقـ ( )8يوضح ذلؾ.
جدول 8
المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات المعوقات المرتبطة بالمعمومات

رقم العبارة

العبارات

المتوسط الحسابي

درجة العوق

الترتيب

18

النقص في توفير بعض الدوريات والمجالت المتخصصة بشكؿ كاؼ

3.33

عالية

1

20

ضعؼ التنسيؽ بيف مكتبات الجامعات السعودية

3.24

متوسطة

2

14

عدـ توفر معمومات كافية لدى المؤسسات التربوية المعنية

3.18

متوسطة

3

15

قياـ بعض المؤسسات بتزويد المعمومات عمى أساس شخصي

3.18

متوسطة

4

23

قمة توفر األبحاث التي تناقش في المؤتمرات التربوية في مكتبة الجامعة

3.17

متوسطة

5

13

تردد بعض المؤسسات التربوية في إعطاء المعمومات لمباحث

3.15

متوسطة

6

17

صعوبة الوصوؿ إلى بعض الرسائؿ العممية لالستفادة منيا

3.09

متوسطة

7

19

قصور بعض الخدمات المكتبية داخؿ المكتبة

3.06

متوسطة

8

21

ضعؼ التنسيؽ بيف مكتبات الجامعات السعودية

2.96

متوسطة

9

16

عدـ توفر بعض الوسائؿ المساعدة مف الكتب الحديثة

2.90

متوسطة

10

22

القصور في توفر البيئة المناسبة لالطالع والبحث داخؿ المكتبة

2.87

متوسطة

11

3.11

المتوسط الكمي

يتضح لنا مف الجدوؿ السابؽ أف العبارة ( )18حصمت عمى

مجالت متخصصة لنشر البحوث التي يتـ تقديميا مف أعضاء

درجة إعاقة عالية بالنسبة لممعوقات المتعمقة بالمعمومات وىي:

ىيئة التدريس ،وتوفير الدعـ المادي الالزـ لتمويؿ إجراءات

كاؼ ،وىذا سبب رئيسي لعدـ قدرة أعضاء ىيئة التدريس لمقياـ

السؤاؿ الرابع :ما معوقات الترقية األكاديمية المرتبطة بالنشر التي

بأعماؿ البحث العممي وذلؾ بسبب عدـ توفر الدوريات والمجالت

تواجو أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي الممؾ سعود واألميرة

المتخصصة ،كما حصمت العبارتيف رقـ ( )14,20عمى متوسطات

نورة؟

األعضاء في ىذا المجاؿ ألف البحث العممي يقوـ باألساس عمى

أفراد الدراسة نحو درجة الممارسة لكؿ عبارة مف عبارات المعوقات

توفر المعمومات لدى الباحث .وىذا يتفؽ مع نتيجة دراسة كنعاف

المرتبطة بالنشر .كما تـ ترتيب ىذه العبارات حسب المتوسط

] [10وىي :قمة التعاوف بيف الجامعة ،والجيات التي يفترض أف

الحسابي لكؿ عبارة منيا مف وجية نظر أفراد الدراسة .والجدوؿ

البحوث ،وتوفير المصادر والمراجع الحديثة.

النقص في توفير بعض الدوريات والمجالت المتخصصة بشكؿ

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية إلجابات

حسابية متقاربة وىذا يشير إلى خطورة الوضع الذي يعيشو

رقـ ( )9يوضح ذلؾ.

تفيد مف البحث .أما سبؿ التطوير التي اقترحتيا الدراسة فيي توفير
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جدول 9

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات المعوقات المرتبطة بالنشر
رقم العبارة

العبارات

المتوسط الحسابي

درجة المعوق

الترتيب

24

البطء في إجراءات عممية نشر البحوث

3.49

عالية

1

27

قمة المكافأة التي تصرؼ لممقيـ وأثر ذلؾ عمى سرعة التقييـ

3.48

عالية

2

26

العالقات الشخصية ليا دور ميـ في تسييؿ نشر اإلنتاج العممي

3.34

عالية

3

25

عدـ تزويد الباحث بممحوظات المحكـ عف البحث المرفوض ليستفاد منيا

3.25

متوسطة

4

3.39

المتوسط الكمي

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )9ما يمي :أف العبارة ( )24و()27

السؤاؿ الخامس :ما درجة اختالؼ آراء أعضاء ىيئة التدريس حوؿ

و( )26حصمت عمى درجة إعاقة عالية وىذا يؤكد أف اإلجراءات

معوقات الترقية األكاديمية باختالؼ متغيرات الدراسة (الجنس-

المرتبطة بالمجالت العممية مف األسباب التي تدفع األعضاء إلى

اسـ الجامعة – الدرجة العممية)؟

العزوؼ عف كتابة األبحاث العممية أو تقود إلى تقادـ األبحاث أو

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ أجرت الباحثة اختبار (ت) لمعرفة الفروؽ

التأخر في الترقية ،وىذا يتفؽ مع نتيجة دراسة كنعاف [،]10

بيف إجابات أفراد الدراسة حوؿ معوقات الترقية األكاديمية باختالؼ

والنعيـ [.[12

متغير الجنس .والجدوؿ رقـ ( )10يوضح ذلؾ.
جدول 10
نتيجة اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسط أفراد الدراسة في متغير الجنس في محاور الدراسة

المحاور
معوقات شخصية
معوقات مرتبطة بالجامعة
معوقات مرتبطة بالمعمومات
معوقات مرتبطة بالنشر
الدرجة الكمية

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكر

33

17.52

2.81

أنثى

34

18.74

3.12

ذكر

33

17.36

3.78

أنثى

34

18.21

3.63

ذكر

33

32.33

5.76

أنثى

34

35.47

5.55

ذكر

33

13.73

1.91

أنثى

34

13.32

2.76

ذكر

33

80.94

10.77

أنثى

34

85.74

11.46

قيمة ت

مستوى الداللة

- 1.68

غير دالة

- 0.93

غير دالة

- 2.27

دالة

0.69

غير دالة

- 1.76

غير دالة

يتضح لنا مما سبؽ أف المعوقات المرتبطة بالمعمومات أكثر

ولإلجابة عف الجزء الخاص بالدرجة العممية مف السؤاؿ

عند اإلناث مف الذكور وقد يرجع األمر إلى أنو بالرغـ مف عدـ

الخامس أجرت الباحثة اختبار تحميؿ التبايف ،وذلؾ لتحديد مدى

توفر الدوريات والمجالت المتخصصة في الجامعة إال أف الذكور

اختالؼ وجيات النظر بيف إجابات أفراد الدراسة حوؿ درجة

يستطيعوف البحث في مكتبات خارجية وفي أماكف أخرى عف

معوقات الترقية األكاديمية باختالؼ متغير اسـ الجامعة .والجدوؿ

المعمومات ذات الصمة ألبحاثيـ بينما اإلناث قد ال تستطيع

رقـ ( )11يوضح ذلؾ.

الوصوؿ ليا بحكـ وضعيا االجتماعي وتعدد مسؤولياتيا األسرية.
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جدول 11

نتيجة اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسط أفراد الدراسة في متغير اسم الجامعة في محاور الدراسة
المحاور
معوقات شخصية
معوقات مرتبطة بالجامعة
معوقات مرتبطة بالمعمومات
معوقات مرتبطة بالنشر
الدرجة الكمية

الجامعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الممؾ سعود

33

17.52

2.81

األميرة نورة

34

18.74

3.12

الممؾ سعود

33

17.36

3.78

األميرة نورة

34

18.21

3.63

الممؾ سعود

33

32.33

5.76

األميرة نورة

34

35.47

5.55

الممؾ سعود

33

13.73

1.91

األميرة نورة

34

13.32

2.76

الممؾ سعود

33

80.94

10.77

األميرة نورة

34

85.74

11.46

قيمة ت

مستوى الداللة

- 1.68

غير دالة

- 0.93

غير دالة

- 2.27

دالة

0.69

غير دالة

- 1.76

غير دالة

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )11ما يمي :أف أعضاء ىيئة

ولإلجابة عف الجزء الخاص بالدرجة العممية مف السؤاؿ

التدريس في جامعة األميرة نورة تعاني مف توفر المعمومات التي

الخامس أجرت الباحثة اختبار تحميؿ التبايف ،وذلؾ لتحديد مدى

يحتاجونيا في أبحاثيـ حيث حصمت عمى متوسط حسابي

اختالؼ وجيات النظر بيف إجابات أفراد الدراسة حوؿ درجة

 .35.47بينما حصمت بقية المعوقات لدى األعضاء في

معوقات الترقية األكاديمية باختالؼ متغير الدرجة العممية.

الجامعتيف عمى مستويات غير دالو.

والجدوؿ رقـ ( )12يوضح ذلؾ.
جدول 18

تحميل التباين األحادي لداللة الفرق في محاور الدراسة باختالف الدرجة العممية ألعضاء هيئة التدريس
المحاور

مصدر التباين

درجات الحرية

معوقات شخصية

بيف المجموعات

2

0.55

داخؿ المجموعات

63

597.22

9.48

بيف المجموعات

2

1.78

0.89

داخؿ المجموعات

63

885.31

14.05

بيف المجموعات

2

101.75

50.87

داخؿ المجموعات

63

2019.71

52.06

بيف المجموعات

2

1.93

0.96

داخؿ المجموعات

63

368.51

5.85

بيف المجموعات

2

118.36

59.18

داخؿ المجموعات

63

8252.13

130.99

معوقات مرتبطة بالجامعة
معوقات مرتبطة بالمعمومات
معوقات مرتبطة بالنشر
الدرجة الكمية

مجموع المربعات

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

0.28

0.03

غير دالة

0.06
1.59
0.17
0.45

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )12ما يمي :أف ىناؾ عالقة قوية

لكف مع ىذا فإف ىناؾ ضعؼ في عدد األبحاث المنشورة

بيف اإلنتاجية في البحث العممي والترقية فكمما زادت انتاجية عضو

حيث قدرت إنتاجية الباحث الواحد في الدوؿ المتقدمة عاـ

ىيئة التدريس كمما كاف قاد اًر عمى الترقية.

( )1985بػِ ( )2.5بحثا لمباحث سنويا .في حيف كانت إنتاجية
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الباحث العربي خالؿ الفترة نفسيا في حدود ( )0.2بحثا لمباحث

2013

المراجع

سنويا [.[17

أ .المراجع العربية
] [1كماؿ ،مرواف (" )1983مشكالت عضو ىيئة التدريس

 .6التوصيات
 .1تحقيؽ التوازف بيف وظائؼ الجامعة الثالثة (التدريس ،البحث

الجامعي" ،ندوة عضو ىيئة التدريس في الجامعات العربية،

العممي ،خدمة المجتمع) عند النظر في ترقية عضو ىيئة التدريس

جامعة الممؾ سعود ،الرياض :المممكة العربية السعودية.

فال تُمنح األبحاث العممية الجزء األكبر مف النقاط المحسوبة لترقية

] [2محافظة ،سامح والمقدادي ،محمد ( )1998المشكالت

العضو.

األكاديمية التي يواجييا أعضاء ىيئة التدريسية في جامعة

 .2إنشاء عدد مف المجالت العممية المحكمة في جامعة األميرة

اليرموؾ ،مجمة اتحاد الجامعات العربية.

نورة بنت عبد الرحمف لنشر أبحاث أعضاء ىيئة التدريس في

] [3السميحات مموح مفضي ( )2011تقييـ أنظمة الترقية في

الجامعة.
 .3البد مف قياـ الجامعات بتخصيص الموازنات الضرورية لدعـ

الجامعات األردنية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

البحث العممي وتشجيعو.

مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) المجمد

 .4تقميؿ األعباء اإلدارية الممقاة عمى عاتؽ عضو ىيئة التدريس

التاسع عشر ،العدد األوؿ ،ص  –753ص .788
] [5إسماعيؿ ،عبد المنعـ إسماعيؿ ( )2004إدارة األفراد،

مف أجؿ إعطائو الوقت الكافي لمقياـ بالبحوث العممية ،حيث يمكف

القاىرة :مكتبة عيف شمس.

أف تكوف فترة التكميؼ ال تتجاوز عاـ أكاديمي واحد.
 .5التخفيؼ مف العب التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس القائميف

] [6الخطيب ،وعرساف ( )1994تطوير معايير الترقية أعضاء

عمى كتابة األبحاث العممية.

ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الحكومية ،مجمة اتحاد

 .6تشجيع األبحاث المشتركة بيف األعضاء داخؿ وخارج

الجامعات العربية.

الجامعات ،وعدـ احتسابيا عند الترقية بنقاط أقؿ مف البحث

] [7البواردي ،فيصؿ ( ،)1423معوقات البحث العممي لدى

الفردي.

أعضاء ىيئة التدريس في معيد اإلدارة :دراسة استطالعية،

 .7قياـ الجامعات بتبني سياسة جديدة داعمة لمبحث العممي

رسالة ماجستير ،جامعة الممؾ سعود1423 ،ىػ.

ومحفزة ومنشطة لو.
 .8تشجيع التعاوف البحثي بيف الجامعات السعودية.

] [8العوارض ،والفتاح ( ،)2001ىموـ ومعوقات النشاطات

 .9رفع مكافأة المقيميف لألبحاث وتحديد فتره زمنية لنشر البحث

البحثية لمبحثيف وسبؿ تالفييا :تجربة معيد اإلدارة العامة

بعد استالمو وقبولو لمنشر.

وبعض كميات العموـ اإلدارية بسمطنة عماف ،ندوة المؤتمر
العربي األوؿ لمبحوث اإلدارية والنشر ،مسقط ،سمطنة عماف.
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] [9أمة ،شيباف ( ،)1994التنمية والبحث العممي في سمطنة

] [14العبد المطيؼ ،لطيفة (1428ىػ) ،معوقات البحث العممي

عماف ،مجمة اإلدارة العامة ،معيد اإلدارة العامة ،الرياض،

التي تواجو عضوات ىيئة التدريس ومف في حكميـ بجامعة

العدد التاسع والخمسوف.

الممؾ سعود وجامعة األماـ محمد بف سعود اإلسالمية في
الرياض ،مركز بحوث كمية اآلداب ،جامعة الممؾ سعود،

] [10كنعاف ،أحمد ( )2001البحث العممي لدى أعضاء الييئة

الرياض.

التدريسية في جامعة دمشؽ ،األىداؼ والمعوقات وسبؿ

] [15المجيدؿ عبداهلل ،شماس سالـ ( :)2010معوقات البحث

التطوير ،مجمة جامعة دمشؽ .ع ( )4ـ ( )17ص -59

العممي في كميات التربية مف وجية نظر الييئة التدريسية،

.109

دراسة ميدانية – كمية التربية بصاللة نموذجاً .مجمة جامعة

] [11صياـ ،وليد ( ،)2002استراتيجيات عمؿ الجامعات في

دمشؽ .المجمد  -26العدد .1

الوطف العربي لتفعيؿ البحوث اإلدارية ،المؤتمر الثاني
لمبحوث اإلدارية والنشر ،الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
][12

][16

العساؼ ،صالح (1431ىػ) ،المدخؿ إلى البحث في

العموـ السموكية  ،الرياض ،الزىراء

النعيـ ،عبد المطيؼ ( ،)2002مدى إحساس أعضاء

ىيئة التدريس بالصعوبات التي تعوقيـ عف إجراء بحوث

] [17غانـ ،محمد ( )2000تكامؿ البحث العممي في الجامعات

الترقية والعوامؿ المؤثرة فيو :دراسة ميدانية عمى بيئة

العربية وأثره عمى التنمية الصناعية العربية ،مجمة اتحاد

الجامعات السعودية ،المجمة المصرية لمدراسات التجارية،

الجامعات العربية ،عدد .37

كمية التجارة  ،جامعة المنصورة ،المجمد ( ،)26العدد األوؿ.
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IMPEDIMENTS OF ACADEMIC TENURE AT
THE UNIVERSITIES OF KING SAUD AND
PRINCESS NOURA BINT ABDEL-RAHMAN
Dalal Monazel Alnusair
College of Education
Princess Nora University
Abstract_ This study aims to identify the academic obstacles faced by faculty members at the
universities of King Saud and Princess Noura bint Abdel-Rahman, both are located in the city of
Riyadh, Saudi Arabia. The researcher used a questionnaire that consisted of (27) statements to identify
the obstacles that affect faculty tenure\promotion. The questionnaire included four categories of
obstacles: the personal obstacles، the obstacles associated with the university, the obstacles related to
the information, and the obstacles related to the publication. To find out the effect of those obstacles on
the faculty of these two universities، a questionnaire was distributed to a sample of 150 faculty
members. The study identified a number of results; first, the most important personal obstacles
highlighted is the managerial works/tasks assigned to faculty members in two universities. Second, the
obstacle of not counting the research work as part of the work load of faculty members is the most
important obstacles associated the university. Als, the study results showed that female faculty face a an
impediment in terms of availability of information more than the male faculty; and the faculty members
at the Princess Noura University suffer more from lack of information that they need in their research
work. Based upon the study results، the researcher came up with a number of recommendations، as
follows:
- Reduce the managerial works/tasks assigned to faculty members.
- Develop an academic journal or journals at the Princess Noura University to publish academic
research.
- Encourage joint research between faculty members from inside and outside the university, and do not
count joint research with less points when compared with individual research for academic promotion.
Keywords: Academic obstacles, Tenure\promotion, King Saud university, Princess Noura bint AbdelRahman university.
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