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 الملخص 

وذلك  إلنتاج بحوث ذات جودة عالية ة محفزةبحثيبيئة تأمين مؤسسات التعليم العالي يجب على  

 .والمحاضرات وغيرهاورش العمل،  :مثل ،في كافة التخصصات إقامة أنشطة أكاديميةب

لمشاركة عن افقد لوحظ عزوف الباحثين ، في تلك المؤسسات األنشطة بعض قيامرغم بالو

أعضاء هيئة بين . هذه الدراسة تحاول التأكد من وجود ظاهرة عزوف وحضورهمبإنتاجهم 

 ة هذاوعالق يميةمؤسساتهم التعل المقامة فيالتدريس عن المشاركة في األنشطة األكاديمية 

 .تهمشاركعدم مأسباب و العلمي همبمؤهل

معرفة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بخصوص ل تهدفتم إعداد استبانة إلكترونية محدودة 

قرار المشاركة في األنشطة األكاديمية وسبب اتخاذ هذا القرار وتأكيد أو نفي وجود ظاهرة 

ة تقنية هو جميع أعضاء هيئة التدريس القارين في كلي هناالمجتمع اإلحصائي عزوف بينهم. 

 .مسجلة عند إدارة الكليةبريد إلكتروني تتوفر لهم عناوين الذين و المعلومات بجامعة مصراتة

للوصول لقرار بخصوص رفض أو في هذه الدراسة  لالستقالليةاختبار مربع كاي تم استخدام 

 هذه الدراسة. ات فرضي لقبو

ال يمكن تأكيد وجود ظاهرة عزوف بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسة إلى أنه خلصت 

المشاركة في األنشطة األكاديمية، كما ال يمكن تأكيد  عنتقنية المعلومات بجامعة مصراتة 

تأكيد هذه النتائج وقد تم ومؤهالتهم العلمية، ماجستير أو دكتوراه.  هموجود عالقة بين قرار

تؤكد إجابات بعض ، ذلك مع. مجمعةالبيانات الفي جداول  المرصودةتحليل البيانات الفعلية ب

 المشاركة وألسباب يفضلون الأعضاء المشاركين عن األسئلة المباشرة في االستبانة أن هناك 

  مختلفة.

تحفيز  يهمأن عل ،لمؤسسات التعليم العالي الليبية التي خرجت بها هذه الدراسةمن التوصيات 

المشاركة في األنشطة األكاديمية وذلك بتخصيص الموازنات  في اتجاه أعضاء هيئة التدريس

كما  .تهاتخصيص وقت إلقام مع همواهتمامات همتغطي جميع تخصصات المالية إلقامة أنشطة

ذوي خبرات في مجال  ايكونو بحيث القائمين على األنشطةالحرص على اختيار يجب 

للدولة بأهداف التنمية الشاملة ألنشطة مواضيع اربط كما يجب  النشاط.تخصصهم وموضوع 

 .المجتمع المحلي متطلباتاحتياجات وبو

 

 المقدمة 1.0

ثالث  لمؤسسات التعليم العالي. ويعتبر التعليم العالي ركيزة أساسية من ركائز التنمية والتطور والتقدم للدول الحديثة

، البحث ى والثانيةالوظيفتين األولفإن في الحقيقة،  دمة المجتمع.خالبحث العلمي، تدريس المعرفة،  :وظائف رئيسية

خدمة المجتمع. فتدريس المعرفة  وهي وغير مباشر بالوظيفة الثالثة، ا  مباشر ا  ارتباط انرتبطتالعلمي وتدريس المعرفة، 

يتم تقديمه ألفراد ذلك المجتمع لتحقيق تنمية الموارد البشرية باكساب المهارات والمعارف الضرورية والتي تتوافق مع 

م العالي فله دور هام في تنمية المعرفة وتطويرها، أما البحث العلمي في مؤسسات التعلي تطورات واحتياجات المستقبل.

من بحوث تتناول مشكالت المجتمع المختلفة، وما تصل إليه هذه البحوث من حلول علمية في مختلف  همن خالل ما تقدم

هدف تطوير المجتمع والنهوض به إلى مستوى تقني واقتصادي وصحي وثقافي بالتخصصات وميادين المعرفة المختلفة 

  [.2،  1] ماعي أفضلواجت

فإن هناك ثالثة عوامل أساسية تتميز بها مؤسسات التعليم العالي الدولية ذات  ،[3]حسب ما أفادت به الباحثة سحر محمد ب

توافر موارد تساعد في  ا، هلعدد الطالب. ثاني بالنسبة النسبة المرتفعة لعدد أعضاء هيئة التدريس ها،الجودة العالية، أول
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تميز اإلدارة وتشجيعها على الرؤية والتخطيط االستراتيجي ثالثها، و  يم وسهولة إجراء األبحاث المتقدمة.إثراء التعل

وفي   تساعد في اتخاذ القرارات وإدارة الموارد، دون أن يعوقها الروتين اإلداري المعقد للدولة.  واالبتكار والمرونة التي

ي جودة منتجات البحث العلمي ومصداقيته في مؤسسات التعليم العالي أبرز العوامل التي تؤثر فمن هذا السياق، فإن 

تام بين مؤسسات الضعف اإلنفاق الحكومي على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. كذلك االنفصال  هو الليبية،

رامج البحث التعليم العالي والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية األخرى، خاصة وعامة، وضعف تمويلها وإسهامها في ب

ال يسمح لهم بالتفرغ ونتاجية البحثي إليعتبر عائقا ل العلمي. كما أن االنخفاض الحاد في مرتبات أعضاء هيئة التدريس

والمشاركة في األنشطة األكاديمية، مثل المحاضرات وورش العمل والملتقيات  للتدريس، فضال عن البحث العلمي

يواجه تحديات عديدة تتعلق بمؤسسات التعليم العالي نفسها وتشكل عائق ا أمام  . ومن جانب آخر فإن البحث العلميوغيرها

أن هذه المؤسسات تهتم بوظيفة واحدة من الوظائف الثالث التي تضطلع بها مؤسسات التعليم العالي  ،تطورها، منها

التي لها من العوامل كذلك، . الحديثة، وهي وظيفة تدريس المعرفة دون االهتمام بوظيفتي البحث العلمي وخدمة المجتمع

غياب سياسات شاملة لتأهيلها وفق المعايير العالمية  فيها هو تعيق تطور البحث العلميعالقة بالمؤسسة التعليمية نفسها و

 عليها اإلمكانيات والفرص والموارد المتاحة توزيعيتم لجودة البحث العلمي وعدم وجود خرائط بحثية لألقسام العلمية ل

ودة البحث العلمي في المؤسسة. كما أن عدم وجود برامج إلعداد الباحثين والفصل بين الوظيفة التدريسية لضمان ج

. ومن العوامل والمشاركة في األنشطة األكاديمية والوظيفة البحثية يسبب في قلة عدد الباحثين المتفرغين للبحث العلمي

ات التعليم العالي الليبية، النزعة الفردية عند الكثير من أعضاء التي تتعلق بالباحثين وتعيق تطور البحث العلمي بمؤسس

هيئة التدريس في إجراء البحوث وندرة تكوين فرق ومجموعات بحثية متكاملة، وفقدان روح البحث الجماعي بين الباحثين 

الحصول على الترقية كما أن ما ينتجه الباحثون في مؤسسات البحث العلمي الليبية يعكس طموحاتهم الشخصية فقط بهدف 

 .[4،  3،  1] األكاديمية والوظيفية

ذلك هناك ازدياد ملحوظ في عدد الباحثين لإضافة  .في عددها وانتشار في ربوع ليبيا ا  تشهد مؤسسات التعليم العالي ازدياد

سات تعليم عالي غير والتي تحصل الكثير منهم عليها من مؤس ،من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه المؤهلين أكاديميا  

لتغلب على التحديات التي تواجه عملية البحث العلمي في ليبيا. في اهؤالء من المفترض أن يكون لهم دور كبير و ،ليبية

داخل وخارج ليبيا لتبادل األفكار ومناقشة القضايا المتعلقة بالعلوم ئهم التواصل مع زمالومن أهم ما يمكنهم القيام به هو 

، وهو ما يعتبر من محفزات البحث العلمي. إال أن عن طريق اقامة أنشطة أكاديمية مختلفة بشكل عمليوحل المشكالت 

من  نمؤسسات التعليم العالي الليبية لم تستطع تأمين نظام بحثي تتوافر فيه األجواء الصحية لظهور باحثين مبتكرين يعملو

ان عضو  ،الجميع، وبخاصة المعنيين بالبحث العلميتناسى فقد  أجل إثراء المعرفة ببحوث ذات مصداقية وجودة عالية.

هيئة التدريس او الباحث هو العنصر المهم واالساسي واألكثر تأثيرا  في العملية التعليمية. وهو مصدر اإلنتاج العلمي 

مة في األهم، من بحوث ودراسات وكتب غيرها، وهو الضامن لجودة ذلك اإلنتاج العلمي. فأغلب المعايير المستخد

إلنتاج عضو هيئة التدريس  ا  كبير ا  التصنيفات الدولية لقياس األداء والسمعة األكاديمية لمؤسسات التعليم العالي تعطي وزن

في  لمشاركة بإنتاجهملالباحثين  عند اغير المشجع أو المحفز للبحث العلمي، فإن هناك عزوفمناخ ال اوبسبب هذفيها. 

 5،  4،  1] تلك األنشطة أو بحضورهم مثل المحاضرات وورش العمل والملتقيات وغيرها، األنشطة األكاديمية المختلفة،

 ،6.]  

وحضور  عن أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الليبية عزوف عدد منمن المالحظ إضافة  لما سبق، فإنه 

الحضور المحدود  وأ. هذا العزوف وغيرها ت،والملتقيا ورش العمل، والمحاضرات، :مثلاألنشطة األكاديمية المختلفة 

قلة إلى وهذا أدى بضرورة الحضور وإثراء النقاش لالستفادة المتبادلة.  لتلك األنشطة المنظمينيحدث بالرغم من تأكيدات 

ي ن هذا الحضور المحدود يسبب الكثير من اإلحراجات لمنظمألتنظيم تلك األنشطة في مؤسسات التعليم العالي الليبية، 

نعتقد أن هناك أسباب  .مؤسسةتلك األنشطة األكاديمية وخاصة عندما يكون مقدم المحاضرة أو منسق الورشة من خارج ال

التأكد من تأسيسا  على ما سبق، قمنا بهذه الدراسة التي تحاول  كثيرة وراء ذلك العزوف منها الشخصية ومنها التأهيلية. 

ن المشاركة في الحد األدنى من األنشطة األكاديمية التي تقام بين الحين عزوف أعضاء هيئة التدريس عوجود ظاهرة 

  خر في مؤسساتهم التعليمية التي ينتمون إليها وعالقتها بالمؤهل العلمي الذي يحمله األعضاء.واآل

عرض ية سوف من هذه الدراس لياتالقسم ال ما يلي:لتحقيق الهدف من هذه الدراسة، تم تقسيم هذه المقالة البحثية إلى 

أما الجزء  اإلحصائية.مشكلة هذا البحث. الجزء الثالث، يقدم معلومات عن االختبارات بالدراسات السابقة التي لها عالقة 

منهجية البحث بما فيها طرق القياس اإلحصائي واألدوات  . أماةأسئلة وحدود وأهداف الدراسالرابع فهو يعرض 

المستخلصة سوف يتم عرضها  عرض البيانات اإلحصائيةلها في الجزء الخامس. فسوف يتم تفصي المستخدمة في الدراسة

جزء السابع. في الجزء سوف يتم تبيينه في ال تطبيق االختبار االحصائي وعرض نتائجه بالتفصيل في الجزء السابع.

يتم عرضها في  سوف واالعمال المستقبليةهذا البحث خالصة . مناقشة النتائج وعرض التوصياتالثامن، سوف يتم 

 الفصل التاسع. 

 

 



 "17-37" 2021 20مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية(، العدد 

19 
 

 قةسابلا الدراسات 2.0

، فإنه ال توجد بحوث تدرس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس لقائمين على هذا البحثلحسب ما يتوفر من معلومات 

 تجاهال اتدراسللمشاركة في األنشطة األكاديمية مثل، المحاضرات، وورش العمل، والملتقيات وغيرها. غير أنه توجد 

ل هناك امثال . على سبيلمناطق مختلفة من العالملبحث العلمي في ل في مؤسسات التعليم العالياء هيئة التدريس أعض

األنشطة البحثية. نحو أعضاء هيئة التدريس  اتجاهات لقياستهدف  [6] وأخرون Khanدراسة وصفية تحليلية قام بها 

من أعضاء هيئة التدريس من ست مؤسسات تعليم عالي تم اختيارها أخذ عينة عشوائية قام الباحثون ب ،إلتمام هذه الدراسة

 ، وهي:معايير أو فرضيات ستعشوائيا  من اقليم خيبر بختونخوا الباكستانية. تم في هذه الدراسة تجميع وصياغة عدد 

واستخدام البحث،  التوجه البحثي، والمكافآت التي تؤثر على البحث، واالهتمامات الشخصية، ورسالة المؤسسة التعليمية،

أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم وضحت النتائج أن والقلق البحثي. بعد التحليل اإلحصائي للبيانات المستخلصة، 

في تعزيز االهتمام  محوريا   حيث لعبت الحوافز دورا   ،مواقف إيجابية اتجاه البحث العلميقد أظهروا  ،العالي المستهدفة

 . كما أن معيار القلق البحثي لم يعق األنشطة البحثية ألعضاء هيئة التدريس على الرغم من أن عددا  باألنشطة األكاديمية

 .من العينة يعتبر البحث العلمي مرهقا   كبيرا  

لقائمين علم احسب  لبحث السابقل ةثلماممنشورة وجد بحوث تال ف ا،ليبي في دولة أما على مستوى مؤسسات التعليم العالي

تهتم تستهدف أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الليبية التي و البحوث المنجزة معظمبحث. على هذا ال

لشبكة المعلومات  هماستخداممدى ، مثل وأدواتها تقنية المعلوماتنحو استخدام بدراسة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

على سبيل التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي.  ادماج فيمدى رغبتهم و في البحث العلمي الدولية )اإلنترنت(

أعضاء هيئة التدريس في وموقف تهدف إلى معرفة تصور والتي  [،7] وآخرون Ramadanقام بها التي دراسة الل امثال

 استبانةتخدام . حيث تم اسفي العملية التعليمية تقنيات التعليم اإللكتروني ادماجمؤسسات التعليم العالي الليبية أتجاه 

استخالص عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة مصراتة الليبية. بعد على  توزعلقياس تلك االتجاهات وإلكترونية 

التي كشفت أن الخصائص الديموغرافية للمشاركين وإحصائيا، خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  هاتحليلالبينات و

تأثير كبير على موقفهم أتجاه التعليم اإللكتروني، وأن الموقف السلبي لهم قد يؤثر من أعضاء هيئة التدريس قد يكون لها 

بشكل مباشر على نجاح تبني التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي. وبالرغم من هذا، فقد أظهرت النتائج كذلك أن 

 أتجاه التعليم اإللكتروني. معظم أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي لديهم موقف إيجابي

استخدام أعضاء هيئة التدريس في واتجاهات دراسة مدى  ههدفببحث  [8]ن، عياد وأعنيبة الباحثاأخرى قام وفي دراسة 

، تم توزيع استبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس قياس ذلكالبحث العلمي. ولأغراض نترنت في لإلجامعة مصراتة 

استخالص النتائج وتحليلها إحصائيا، تم الوصول إلى مجموعة نتائج منها أن أعضاء هيئة التدريس  بجامعة مصراتة. وبعد

يقضون  جدا في البحث العلمي، وأنهم غالبا   ا  بجامعة مصراتة بمختلف مؤهالتهم ودرجاتهم العلمية يرون أن اإلنترنت مهم

ديد في مجال تخصصاتهم. كما أوصت الدراسة بعقد وقت طويل للوصول للدراسات والبحوث السابقة والتعرف على كل ج

دورات متنوعة لتقوية أعضاء هيئة التدريس في بعض المهارات التقنية المتعلقة بالبحث العلمي واستخدام اللغة اإلنجليزية 

 وزيادة االهتمام بالبحث العلمي بالتشجيع والحوافز.

ة في األنشطة لمشاركلدريس في مؤسسات التعليم العالي الليبية نقص الدراسات التي تحاول قياس اتجاهات أعضاء هيئة الت

لمشاركة عن المحاولة دراسة عزوف أعضاء هيئة التدريس بحث الهذه ، شجع القائمين على هذا البحث إلنجاز االكاديمية

 في األنشطة األكاديمية.

 حصائيةاالختبارات اإل 3.0

من أجل  باستخدام العينات االختباراتتقوم هذه  ، حيثام في تحليل البياناتوه فعاال   ا  تلعب االختبارات اإلحصائية دور

. بعد جمع البيانات، يتم تلخيصها المأخوذة منه العينة على المستوي المجتمعالحقا م تعميمها يتنتائج إلى الوصول 

. صائي على الغرض من الدراسةحوعرضها ثم تحليلها باستخدام االختبار اإلحصائي المناسب. يعتمد اختيار االختبار اإل

عتمد على نظرية االحتماالت. فمثال، هل العالقة يحصائي المستخدم في فحص فرضيات الحل بصفة عامة، االستدالل اإل

ن من أساليب التحليل اهناك نوع ؟بينهما ةهناك عالقة دائمأم أن قرار ما قائم على الصدفة  اتخاذبين متغيرين عند 

هو اسلوب احصائي و( Parametric Statistical) أو البارامتريهو التحليل اإلحصاء المعلمي ول اإلحصائي. النوع األ

الذي سحبت منه ويتطلب افتراضات محددة عن طبيعة التوزيعات االحتمالية للمجتمع  يعتمد على التوزيع الطبيعي للبيانات

ختبارات اإلحصائية مثلة االأمعامل االرتباط. ومن مثل الفروض المتعلقة بالوسط الحسابي، النسبة، التباين،  العينة.

أو (. أما النوع الثاني فهو اإلحصاء الالمعلمي F-test( وأختبار )T-testختبار )ا(، Parametric Testsالمعلمية )

يمكن باستخدامه التوصل إلى استنتاجات بشأن  حصائيإسلوب أهو و، (Nonparametric Statistical) الالباراميتري

 جتمع في ضوء العينة بغض النظر عن نوع التوزيع النظري لذلك المجتمع و الطريقة التي تستخدم في اختيار العينة.الم

نات االسمية االبي ( هيNonparametric Testsحصائية الالمعلمية )البيانات التي تستخدم في االختبارات اإل أنواعومن 

(Nominal)  و "نعم  أو ال"، فهذه المتغيرات الثنائية عندما تتوزع ال تتوزع  االجابة على سؤال "ذكر أو انثي"مثل
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ختبارات اإلحصائية االنات التي تستخدم في ان فقط بخالف البياتوزيعا طبيعيا بل توزيعا ثنائيا حيث ال يوجد اال مجموعت

( Chi-Squared) تبارواخ( Mann-Whitney testختبار )ااإلحصائية الالمعلمية  ق. ومن األمثلة على الطرالمعلمية

[9  ،10].  

النتائج بطريقة  عطىمهم ألنه يقلل الزمن والتكلفة للدراسات البحثية وي بالكامل مجتمع الدراسةمن  بدالار العينات باخت

وإال ستكون نتائج الدراسة غير دقيقة. كما إن حجم  جيدا   ولكن يشترط أن يكون تمثيل العينة لمجتمع الدراسة تمثيال   .أسرع

أن حجم العينة يجب أال يقل عن إلى حيث تشير كثير من الدراسات  ،لحجم مجتمع الدراسة ا  العينة يجب أن يكون مناسب

أو أكثر لكل مجموعة  ٪15٪ من مجتمع الدراسة في الدراسات الوصفية و20٪ إلى 10في األبحاث االرتباطية و من  30

ت فيمكن تقسيمها إلي، أساليب تقوم على االحتمالية والعشوائية وأساليب في الدراسات التجريبية. أما أساليب اختيار العينا

 .[9] تقوم على عدم االحتمالية وعدم العشوائية

( من أهم التطبيقات التي قدمها علم اإلحصاء كحل Statistical Hypothesisesعتبر اختبارات الفروض اإلحصائية )ت

برفض أو قبول فرض معين أو  ا  . ومن خاللها يمكن للباحث أن يتخذ قرارالمعرفة للمشاكل العلمية المختلفة بشتى فروع

في البحوث التي تعتمد على االختبارات  .مجموعة من الفروض المتعلقة بمشكلة أو حالة معينة موجودة في الحياة العامة

( والتي تشير إلى Null Hypothesesاالحصائية يتم وضع نوعين من الفرضيات، يطلق على األولى الفرضية الصفرية )

أن االختالف في مجموعة من البيانات يرجع إلى فرق الصدفة، بمعنى أن الفرق ليس له قيمة، في حين تسمى الفرضية 

( وهي الفرضية المعاكسة للفرضية الصفرية وتعرف أيضا Alternative Hypothesesالثانية بالفرضية البديلة )

. ومن هنا فإن عملية بين متغيرين أو مجموعتين عالقة أو وجود فروقبفرضية البحث، حيث يفترض الباحث وجود 

اختيار الفرضيات اإلحصائية تأتي لإلجابة عما إذا كانت البيانات التي جمعها الباحث كافية لرفض الفرض الصفري أو 

ون على النحو التالي: غير كافية لذلك، بحيث تكون اإلجابة عن التساؤل االحصائي بصيغة التأكيد أو النفي. مثال قد تك

 .[12،  11،  10] توجد عالقة ذات داللة إحصائية أو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية

في بحثه، أن اختبارات الداللة اإلحصائية ال تشير إلى احتمالية خطأ أو صحة الفرضية  [10] ولكن، وكما يرى عبدالقادر

ل الحصول على نتيجة معينة بفرق دال إحصائيا  يحدده الفرض الصفرية وانما تعطي للباحث معلومات تتعلق باحتما

الصفري. وأنه يجب التقليل من االعتماد على الداللة اإلحصائية في تحليل وتفسير النتائج اإلحصائية. ويجب االعتماد على 

عن طريق قبول أو توصل إليها تم ال( لدعم النتائج التي Observed Frequenciesتحليل البيانات الفعلية المرصودة )

 رفض الفرضيات الصفرية.

 أهداف الدراسةحدود وأسئلة و 4.0

، ولكننا نعتقد أن في مجال اختصاصهإنجاز بحث علمي يمكنه يملك الخبرة والمهارات البحثية أي شخص  أن بالرغم من

شهادات الدراسات العليا علي مؤهل دراسات عليا. حيث أن هو الحصول للباحث الالزم من التأهيل الرسمي  الحد األدنى

تضمن اكتساب المهارات البحثية الالزمة إلنجاز بحوث علمية بطريقة منضبطة ومختبرة من مؤسسات تعليم عالي معتمدة 

االعتماد على المؤهل العلمي كمقياس رسمي للمهارات البحثية التي يملكها عضو هيئة التدريس  فإن ،عليهومن الدولة. 

توجد عالقة  أنه [14]كما أكدت الباحثة الهام حسين  .[13] على عامل الخبرة الذي يصعب قياسه من االعتمادجدوى أكثر 

بين مستوى األداء البحثي ألعضاء هيئة التدريس والشهادة أو المؤهل )ماجستير أو دكتوراه( الذي يحملونه. وأن مستوى 

ب المعلومات والخبرات التي يكتسبها عضو هيئة األداء يختلف باختالف الشهادات العلمية الحاصلين عليها وذلك بسب

تحصل إذا ثناء فترة الحصول على المؤهل أو الشهادة. وهذا االختالف ال يتغير حتى أالتدريس من خالل قراءاته واطالعه 

مشارك لى نفس اللقب األكاديمي اإلضافي، مثل أستاذ مساعد أو أستاذ ع دكتوراهالماجستير وال مؤهليلمالن احالن االباحث

 أو أستاذ، وذلك بسبب اختالف الخبرة العلمية التي يمتلكها كال منهما.

إلتمام هذا البحث، تم استهداف أعضاء هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات بجامعة مصراتة، وطرح بعض األسئلة 

أعضاء هيئة التدريس  عزوف تأكيد أو نفي وجود ظاهرةالغرض من هذا البحث هو  .ةمحدود استبانة إلكترونيةعليهم في 

ثم سيتم  الدكتوراه. وأفي األنشطة األكاديمية المختلفة وعالقة قرار المشاركة بمؤهلهم العلمي، الماجستير  ةمشاركعن ال

 لمؤسسات التعليم العاليللخروج ببعض التوصيات عن سبب التردد أو عدم المشاركة في تلك األنشطة  تهماتحليل إجاب

 عليه، فإن أسئلة هذا البحث هي:دريس لتحسين النشاط األكاديمي والبحثي. وأعضاء هيئة الت

المشاركة في  التخاذ قراربمؤسسات التعليم العالي هيئة التدريس اء عضأواضحة بين عزوف هل هناك ظاهرة  -1

 األنشطة األكاديمية؟

يقرر المشاركة أو عدم المشاركة هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي  وسباب والدوافع التي تجعل عضاألما هي  -2

 في األنشطة األكاديمية؟

 اآلتي:هذه الدراسة، نهدف إلى على األسئلة البحثية السابقة، فإن  اعتمادا
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بناء استبانة إلكترونية محدودة تحتوي على أسئلة وتوجيهها لجميع أعضاء هيئة التدريس بكلية تقنية المعلومات  -1

 مصراتة. 

األسئلة التي عن ء هيئة التدريس الذي استجابوا للمشاركة في االستبانة اإللكترونية وأجابوا مراقبة وتوثيق عدد أعضا -2

 فيها.

تجميع واستخالص البيانات من مشاركات وإجابات أعضاء هيئة التدريس وعرضها بطريقة مناسبة لتحليلها  -3

 ومناقشتها.      

شيوع العزوف عن المشاركة في األنشطة األكاديمية لتأكيد أو نفي  إحصائيا تجميعهاالتي تم  البيانات اختبار -4

 ستبانات وغيرها.االملتقيات، العمل، المحاضرات، ورش كال

 الماجستير والدكتوراه. ،العلمي همومؤهلاألكاديمية في األنشطة أعضاء هيئة التدريس بحث العالقة بين مشاركة  -5

تجميعها واستخالصها من مشاركات وإجابات تم  تقديم التوصيات المستخلصة من تحليل ومناقشة البيانات التي -6

 أعضاء هيئة التدريس لالستفادة منها من قبل مؤسسات التعليم العالي الليبية. 

 يمكن سردها كالتالي:فأما حدود هذه الدراسة 

 الحدود البشرية: هي جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات بجامعة مصراتة. -1

 هي كلية تقنية المعلومات بجامعة مصراتة واألنشطة األكاديمية التي تقام فيها. الحدود المكانية:  -2

 . 2021الحدود الزمانية: هذه الدراسة تم القيام بها سنة  -3

الحدود الموضوعية: تتمثل محددات الدراسة أو الحدود الموضوعية في مدى استجابة الفئة المستهدفة للمشاركة في  -4

 زوفهم عن المشاركة.األنشطة األكاديمية وسبب ع

 في الجزء التالي، سيتم عرض المنهجية المستخدمة لإلجابة على أسئلة البحث وتحقيق أهدافه.

 منهجية البحث: 5.0

معدة في  سئلةمجموعة من األالدراسة، وتوجيه  هالتواصل مع المستهدفين في هذ البحث منهجن على هذا وعتمد القائما

، ثم مناقشة إجابات األسئلة التي ال يمكن تحليل إجابات األسئلة التي يمكن تحليليها إحصائيا  بعد ذلك تم . استبانة إلكترونية

الذي حاولنا وصفه في هذا الواقع تحليل إجابات األسئلة ونتائج التحليالت اإلحصائية ل تستخدماأيضا  .تحليلها إحصائيا  

هدفنا من هذه . ذي القرار في مؤسسات التعليم العالي الليبيةمن قبل متخ منها لالستفادةلتعميم النتائج كما سنسعى  .البحث

من خالل القيام بالوصف المشاركة في األنشطة األكاديمية  عنعزوف أعضاء هيئة التدريس  ةهرادراسة ظالمنهجية هو 

محددة  بطريقة علمية، ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دالئل وبراهين تمنح الباحث القدرة على وضع أطر

 بطريقة مباشرةالتعامل مع مشكلة البحث في هذا البحث ب يةميز المنهجتتللمشكلة ويتم استخدام ذلك في تحديد نتائج البحث. 

  .[15] ألن القائمين على هذا البحث يعتبرون جزء من المجتمع المستهدف من الدراسة

لجمع البيانات باعتبارها تعكس الواقع الحقيقي مباشرة من المنهجية، تم اختيار استبانة إلكترونية كأداة  هلغرض تنفيذ هذ

طريقة تعتبر لكترونية اإلستبانة الالوصول للنتائج. لأعضاء هيئة التدريس المستهدفين وهم بكامل حريتهم، ثم تم تحليلها 

باستخدام أحد  الفرضياتتلك  اختبارالصفرية، تم بناء الفرضيات اإلحصائية بعد تجميع البيانات و .للقياس اإلحصائيفعالة 

جداول متقاطعة إضافة  لذلك، تم تحوير جداول البيانات المجمعة من االستبانة اإللكترونية إلى . االختبارات اإلحصائية

(Cross Tabulations( أو جداول طوارئ )Contingency Tables) .بعد تحليل البيانات والنتائج، تم  ليتم تحليلها

إدارات مؤسسات التعليم العالي لتحسين ظروف أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي فيها. في الخروج بتوصيات لتساعد 

 .أكثر تفصيلباألجزاء القادمة، سيتم تقديم المنهجية 

  اإلحصائيالقياس  ةقيطر 5.1

هيئة التدريس  أعضاء اتجاهات، تم إعداد استبانة إلكترونية محدودة تحتوي على أسئلة نحاول فيها معرفة الدراسةفي هذه 

وتأكيد أو نفي وجود ظاهرة عزوف  اتخاذ هذا القرارالمشاركة في األنشطة األكاديمية المختلفة وسبب بخصوص قرار 

أوالهما  نات من االستبانة اإللكترونية. االستخالص البياستخدمتا  كيفيتانهناك . وعالقة ذلك بالمؤهل العلمي بينهم

واعتبار ذلك مؤشرا  لمشاركتهم في  الذين استجابوا وشاركوا في االستبانة اإللكترونيةعدد أعضاء هيئة التدريس بمالحظة 

سوف يتم تحليل البيانات المستخلصة من أسئلة االستبانة اإللكترونية.  اتجاببالتحليل المباشر إلالثانية و. النشاط األكاديمي

خاذ قرار المشاركة في األنشطة األكاديمية. كما سيتم اتعند  أعضاء هيئة التدريس لتحديد اتجاهات االستبانة إحصائيا  
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المشاركة عن طريق تحليل إجابات األسئلة المباشرة للخروج بتوصيات قد تساعد إدارات  رأسباب اتخاذ قراليل تح

  المؤسسات التعليمية العليا لتحسين ظروف البحث العلمي فيها.

 تم تقسيم االستبانة إلى ثالثة أجزاء:

 يطلب بيانات عامة وهي المؤهل العلمي واالهتمام البحثي. الجزء األول -1

 الجزء الثاني بخصوص رغبة أعضاء هيئة التدريس في المشاركة في األنشطة األكاديمية -2

 النشاط األكاديمي المفضل ألعضاء هيئة التدريس.  تقديم وقت وطريقةالجزء الثالث بخصوص  -3

الجزء األول سوف يتم استخالص نوع المؤهل من . اني من االستبانةالثاألول وسوف يتم التركيز على إجابات الجزء 

في تهم رغبإجابات أعضاء هيئة التدريس حول  الجزء الثاني فسيتم استخالصمن أما  العلمي لألعضاء المشاركين.

 المشاركة في األنشطة األكاديمية وما سبب عدم المشاركة أو الدافع للمشاركة. 

ية مستهدفة من هذه الدراسة. المتغير اإلحصائي األول هو المشاركة في األنشطة األكاديمية، هناك ثالث متغيرات إحصائ

شارك في النشاط أو لم يشارك في النشاط. والنشاط هنا هو االستبانة اإللكترونية. المتغير  :ضمن تصنيفين وهماتوي

نعم أرغب في  :صنف إلى ثالث تصنيفات وهياالحصائي الثاني هو الرغبة في المشاركة في األنشطة األكاديمية، وهو م

المشاركة، ربما أرغب في المشاركة، ال أرغب في المشاركة. أما المتغير االحصائي الثالث فهو مصنف إلى تصنيفين 

هو قياس العالقة بين المتغير  االختبار اإلحصائيهل العلمي الماجستير والمؤهل العلمي الدكتوراه. الغرض من ؤالم :وهي

ائي األول والمتغير اإلحصائي الثالث، وكذلك قياس العالقة بين المتغير اإلحصائي الثاني والمتغير اإلحصائي اإلحص

 الثالث.

 العينة اإلحصائية 5.2

( لهذه الدراسة هو جميع أعضاء هيئة التدريس القارين في كلية تقنية Statistical Populationالمجتمع اإلحصائي )

٪ من إجمالي أعضاء هيئة 5.3عضو هيئة تدريس. حيث تبلغ نسبتهم  62ة البالغ عددهم المعلومات بجامعة مصرات

أما  ا  عضو 46. يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الحاملين للمؤهل العلمي ماجستير ا  عضو 1176بجامعة مصراتة البالغ 

نية لجميع أعضاء هيئة التدريس الذين . تم توجيه االستبانة اإللكتروا  عضو 16الحاملين للمؤهل العلمي دكتوراه فعددهم 

يحملون المؤهل  ا  عضو 45، منهم ا  عضو 61مسجلة عند إدارة الكلية والبالغ عددهم بريد إلكتروني تتوفر لهم عناوين 

ا في تنفيذ االختبارات من سوف يتم استخدامهاهناك عينتيحملون المؤهل العلمي دكتوراه.  ا  عضو 16العلمي ماجستير و

 61 يبلغ عددهمأعضاء هيئة التدريس الذين تم إرسال االستبانة اإللكترونية لهم، وتحتوي على ، العينة األولى، اإلحصائية

أعضاء هيئة التدريس الذين استجابوا للمشاركة في االستبانة اإللكترونية تحتوي على عضو هيئة تدريس. والعينة الثانية 

يجاد العالقة بين المتغير إلسوف يستخدم ذ اختبارين إحصائيين، األول سوف يتم تنفيعضو هيئة تدريس.  35بلغ عددهم يو

. أما عضو هيئة تدريس( 61) م العينة اإلحصائية األولىاسيتم استخدوفيه اإلحصائي األول والمتغير اإلحصائي الثالث، 

سوف وفيه ير اإلحصائي الثالث، العالقة بين المتغير اإلحصائي الثاني والمتغ إليجادالثاني فسيستخدم  االختبار االحصائي

 .عضو هيئة تدريس( 35) م العينة اإلحصائية الثانيةايتم استخد

 عزوفمن األسباب التي جعلت القائمين على هذا البحث يستهدفون أعضاء هيئة التدريس بكلية تقنية المعلومات لدراسة 

 في األنشطة األكاديمية هو التالي: مشاركةن الع أعضاء هيئة التدريس

أسئلة االستبانة تم تجهيزها وإرسالها إلكترونيا عن طريق عناوين البريد اإللكتروني، وكان من السهل توفير عناوين  -1

البريد اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات في جامعة مصراتة وإرسال االستبانة اإللكترونية 

 لهم.

في صعوبات  يواجهواة المعلومات بجامعة مصراتة مؤهلين تقنيا، ولن مجموعة أعضاء هيئة التدريس بكلية تقني -2

 التعامل مع االستبانة اإللكترونية ويستطيعون حل المشاكل التي تواجههم بأنفسهم.

 الوبالتالي يوجد تواصل مستمر بين مجموعة أعضاء هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات، داخل وخارج الكلية.  -3

 احية اإلعالن عن أي نشاط أكاديمي بينهم بجميع الطرق الممكنة.ائق من نتوجد عو

نعتقد أن مجموعة أعضاء هيئة التدريس بكلية تقنية المعلومات يعتبر مجتمع متجانس ونموذج مثالي يمكن من خاللهم  -4

 .دراسة توجهات أعضاء هيئة التدريس الباقين في الكثير من المجاالت
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 :(H0) الفرضيات الصفرية 5.3

ا ألن صياغة الفرضية هو من العناصر االساسية لخطة البحث المبني على التحليالت اإلحصائية والتي يبدأ بها نظر

أربع سوف يتم اختبار . الحقاالباحث قبل بدء إجراءات البحث، فإننا نصوغ الفرضيات الصفرية والتي سوف نختبرها 

، أي األولىباستخدام العينة  يتم اختبارهماسوف والثانية  ىلاألون اتالصفرين اتالفرضي .في هذه الدراسة ةت صفريافرضي

أعضاء هيئة  يهالختبارهما فإن العينة المستخدمة لثة والرابعة الثان اتالصفرين اتعضو هيئة تدريس. أما الفرضي 61

 :كالتالية ت الصفرياوالفرضي .اعضو 35التدريس الذين استجابوا لالستبانة اإللكترونية والبالغ عددهم 

عن  (: ال توجد ظاهرة عزوف بين أعضاء هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات1H0الفرضية الصفرية األولى ) -1

 إلكترونيا. لهم رسلةلمالرد على االستبانات ا

لهم على  ةالمرسل ةقرار أعضاء هيئة التدريس المشاركة في االستبانة اإللكتروني :(2H0) ثانيةالفرضية الصفرية ال -2

 ال يعتمد على مؤهلهم العلمي، ماجستير أو دكتوراه.   بريدهم اإللكترونيعناوين 

عن (: ال توجد ظاهرة عزوف بين أعضاء هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات 3H0) لثالثةالفرضية الصفرية ا -3

 لمشاركة في األنشطة األكاديمية.ا

المشاركة في األنشطة األكاديمية، ال يعتمد على قرار أعضاء هيئة التدريس، :  (H04)ةبعارالفرضية الصفرية ال -4

 .مؤهلهم العلمي، ماجستير أو دكتوراه

 الدراسة المستخدمة في أدوات  5.4

فإن هذا البحث سوف يستخدم لتحليل هذه ، اسميومصنفة ومقاسة بمقياس  (Nominalهذه المتغيرات اسمية )بسبب أن 

، كما يعرف ةت الصفرياالختبار الفرضي (Chi-square Independence Test) اختبار مربع كاي لالستقالليةالبيانات 

ا باسم اختبار )  .(χ2يرمز له بالرمز ) وعادتا   (Pearson Chi-squareهذا االختبار أيض 

أحد اإلحصاءات األكثر فائدة الختبار الفرضيات عندما تكون المتغيرات اسمية. حيث  ستقالليةمربع كاي لال يعد اختبار

ا Observed Differencesذا االختبار توفير معلومات ليس فقط عن داللة أي اختالفات ملحوظة )يمكن له (، ولكن أيض 

يوفر معلومات مفصلة حول الفئات التي تمثل بالضبط أي اختالفات تم العثور عليها. كما يستخدم للموازنة بين التوزيعات 

نوعية التي تكون على شكل تكرارات لمجموعات أو أصناف معينة. وهو يصلح لمعالجة البيانات ال .متغيراتلالتكرارية ل

كاي يستخدم مربع ختبار ا. وبالرغم من أن ا  كما يفضل أن تكون البيانات على شكل تكرارات وليس نسبا  مئوية أو كسور

   .[17و  16] هذه العالقةمدى قوة لتحديد وجود عالقة ارتباط بين متغيرين مصنفين، ولكنه ال يقيس 

مربع كاي لالستقاللية الختبار الفرضيات الصفرية لقبولها أو رفضها وقبول الفرضيات في هذا البحث سوف نستخدم 

التحليالت اإلحصائية لم تعد تشكل مشكلة للباحثين مهما البديلة. وكما هو معلوم فإن تطبيق االختبارات المستخدمة في 

برامجية حاسوبية لتنفيذها. وأصبح دور الباحث يقتصر على اختيار كانت درجة تعقيد تلك االختبارات بسبب توفر حزم 

. ااالختبار اإلحصائي المناسب لمشكلة البحث، ثم اختيار الحزمة الحاسوبية الذي يمكن تطبيق ذلك االختبار اإلحصائي فيه

هو ضروري لتضمينه في وانتقاء ما ، ة ومقبولةمنطقيأنها وفحصها والتأكد من  اإلحصائية، استخالص النتائج ا  وأخير

اإلحصائي  ختبارااللتطبيق  (GUI 1.77 4.1.4( نسخة )Rمنصة ) سوف نستخدم البحثفي هذا عليه، فإننا  تقرير البحث.

مفتوحة المصدر ومجانية حاسوبية منصة هذه المنصة تعتبر . (Chi-square Independence Testكاي لالستقاللية )

ت والحوسبة اإلحصائية. كما يمكنها العمل ومتوافقة مع جميع نظم التشغيل المشهورة ومتخصصة في تحليل وتمثيل البيانا

(. وبسبب كونها منصة مفتوحة المصدر وسهلة االستخدام، تم اعتمادها Linux( و )MacOS( و )Windowsمثل )

  .[18] بسرعة كبيرة من قبل البحاث والدارسين وأقسام اإلحصاء في الجامعات في مختلف أنحاء العالم

في جداول بيانات مجمعة تظهر إجمالي  اتم تقديمهسينتائج االستبانة االلكترونية في هذا البحث إضافة إلى ما سبق، فإن 

( Cross Tabulationsالردود على جميع األسئلة المطروحة في االستبانة. يطلق على هذه الجداول، الجداول المتقاطعة )

هي جداول بيانات ال تعرض فقط نتائج استجابة المجموعات المشاركة و(، Contingency Tablesأو جداول الطوارئ )

في االستبانة، ولكنها أيضا تسمح للباحثين بالتحقيق عن كثب في العالقات داخل مجموعة البيانات التي قد تمر دون أن 

رات المختلفة. من خالل مشاهدة يالحظها أحد. حيث تجمع المتغيرات مع ا وتمكن الباحثين من فهم االرتباط بين المتغي

كما تساعد الباحثين على  .تساعد الباحثين على تحديد األنماط واالتجاهات ضمن مجموعات البياناتووفحص الجداول 

تحليل بيانات استجابة االستبانة بتصور العالقة بين سؤالين أو أكثر من أسئلة االستبانة لتزويد الباحثين بمقارنة مفصلة 

 .[19] أسئلة معينة عنجابة مجموعات مختلفة من المستجيبين حول كيفية إ

 .اإللكترونيةالستبانة اعرض البيانات التي تم استخالصها من  ، سوف يتمالقسم التاليفي 
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 :اإلحصائيةبيانات عرض ال 6.0

 الستبانة اإللكترونيةلبيانات االستجابة  6.1

يفترض من أعضاء هيئة التدريس  ا  أكاديمي ا  نشاط اترونية يمكن اعتبارهأن االستجابة لالستبانة اإللك في هذا البحث، نعتقد

المشاركة فيه وخاصة أن الهدف منه هو تحسين ظروف البحث العلمي وذلك بالتعرف على أراء أعضاء هيئة التدريس 

ئة التدريس في مباشرة. ومن هذا المنطلق فإن أول المالحظات التي يمكن استنتاجها في هذا البحث هو عدد أعضاء هي

 .من العدد الكلي المستهدفين كلية تقنية المعلومات الذين استجابوا لالستبانة اإللكترونية التي أرسلت لهم

 منهم استجاب. ا  عضو 61تم إرسال االستبانة اإللكترونية لعناوين بريدهم اإللكتروني عدد أعضاء هيئة التدريس الذين 

من حملة مؤهل من الذين استجابوا لالستبانة مشارك  23. ا  عضو 35لكترونية لطلب اإلجابة عن أسئلة االستبانة اإل

دد التاليين يبينان ع 1شكل و  1 جدول. حملة مؤهل الدكتوراهمن الذين استجابوا لالستبانة من  مشارك 12و الماجستير

 الذين استجابوا لالستبانة والذين لم يستجيبوا مصنفين حسب مؤهالتهم العلمية.  

 عدد أعضاء هيئة التدريس الذين استجابوا لالستبانة والذين لم يستجيبوا مصنفين حسب مؤهالتهم العلمية 1 جدول

  تصنيف االستجابة
 المؤهلتصنيف 

 اإلجمالي
 وراهدكت ماجستير

  35  12  23 استجابواعدد الذين 

  26  4  22 عدد الذين لم يستجيبوا

 61 16 45 اإلجمالي

 

 

 هيئة التدريس الذين استجابوا لالستبانة والذين لم يستجيبوا مصنفين حسب مؤهالتهم العلمية أعضاء 1شكل 

 اإللكترونية الستبانةاعلى أسئلة ات بيانات اإلجاب 6.2

 :فهي كالتالي وإجابات المشاركين االستبانة أسئلة استخالصها مننات التي تم اأما بخصوص البي

 هل يمكن أن تشارك في برنامج مقترح لورش العمل ومحاضرات في الكلية؟ األول: السؤال 

 :وكانت هناك ثالث إجابات ليختار بينها المشارك وهي

 شارك متأكد من المشاركة في األنشطة األكاديمية.  وهي تعني أن الم"نعم"  اإلجابة -1

 وهي تعني أن المشارك غير متأكد من المشاركة في األنشطة األكاديمية."ربما" اإلجابة  -2

 وهي تعني أن المشارك متأكد من عدم المشاركة في األنشطة األكاديمية. "ال"اإلجابة  -3
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 االستجابة لألستبانة

عدد أعضاء هيئة التدريس الذين استجابوا لالستبانة والذين لم 
 يستجيبوا مصنفين حسب مؤهالتهم العلمية

 ماجستير

 دكتوراه

 المجموع
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 12يحملون مؤهل ماجستير و  23مشاركين، منهم  35بلغ سؤال على هذا الالذين أجابوا لمشاركين في االستبانة اعدد 

 2شكل و  2جدول موضحة في للمشاركين العلمية مؤهالت المصنفة حسب يحملون مؤهل دكتوراه. هذه اإلجابات 

 :ينالتالي

 عدد إجابات المشاركين في االستبانة على السؤال األول مصنفة حسب المؤهالت العلمية للمشاركين 2جدول 

 اإلجابة
 مؤهل المشاركين

 اإلجمالي
 دكتوراه ماجستير

 17 6 11 نعم

 15 5 10 ربما

 3 1 2 ال

 35 12 23 اإلجمالي

 

 

د إجابات المشاركين في االستبانة على السؤال األول مصنفة حسب المؤهالت العلمية للمشاركين مقارنة عد 2شكل 

 باستخدام األعمدة

 ؟السبب وهما إذا كنت ال ترغب في المشاركة في المحاضرات وورش العمل، ف :الثاني السؤال 

رابعة ألي إجابة أخرى يراها المشارك مناسبة ال، ثالثة منها معدة مسبقا  وإجابات ليختار بينها المشارك أربعوكانت هناك 

 وهي:

يمية( أخرى دليس لدي وقت لحضور مثل هذه الورش والمحاضرات، لدي أنشطة )أكاديمية وغير أكااإلجابة األولى:  -1

 .خارج الكلية أكثر فائدة

 .منهاووجدت أن ليس هناك فائدة  جربت حضور محاضرات وورش عمل في الكلية سابقا  اإلجابة الثانية:  -2

ال يتم اختيار المحاضرين ومواضيع المحاضرات وورش العمل حسب المعايير األكاديمية التي  ة  عاداإلجابة الثالثة:  -3

 .قد تضيف فائدة لعضو هيئة التدريس

 .سبب آخراإلجابة الرابعة:  -4

يحملون  2هل ماجستير و يحملون مؤ 3، منهم ينمشارك 5عدد المشاركين في االستبانة الذين أجابوا على هذا السؤال بلغ 

العلمية للمشاركين مؤهالت مصنفة حسب ال مؤهل دكتوراه، مع العلم أن منهم من أجاب أكثر من إجابة. هذه اإلجابات

 :ينالتالي 3شكل و  3جدول موضحة في 
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 إجابات السؤال األول

هل يمكن أن تشارك في برنامج مقترح لورش : السؤال األول
 العمل ومحاضرات في الكلية؟

 ماجستير

 دكتوراه

 المجموع
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 عدد إجابات المشاركين في االستبانة على السؤال الثاني مصنفة حسب المؤهالت العلمية للمشاركين 3جدول 

 اإلجابة

 مؤهل المشاركين
 اإلجمالي

 ركين(امش 5)
 ماجستير

 ركين(امش 3)

  دكتوراه

 مشاركان( 2)

 3 0 3 1إجابة 

 1 0 1 2إجابة 

 1 1 0 إجابة 3

سبب ) 4إجابة 

 (آخر
1 1 2 

 7 2 5 اإلجمالي

 

 

مقارنة عدد إجابات المشاركين في االستبانة على السؤال الثاني مصنفة حسب المؤهالت العلمية للمشاركين  3شكل 

 باستخدام األعمدة

 تشارك؟إذا كنت لست متأكد من مشاركتك في المحاضرات وورش العمل، فما الذي يجعلك : السؤال الثالث 

والخامسة ألي إجابة أخرى يراها المشارك  ، أربعة منها معدة مسبقا  إجابات ليختار بينها المشارك خمسوكانت هناك 

 مناسبة وهي:

معرفتي بالمحاضرين واألشخاص الذين سوف يقدمون والمحاضرات وورش العمل أنهم ذوي خبرة اإلجابة األولى:  -1

 في مجالهم

 محاضرات وورش العمل تكون في مجال تخصصي واهتماماتي البحثيةمواضيع الاإلجابة الثانية:  -2

 إذا كان وقت ومكان المحاضرة وورشة العمل مناسب لياإلجابة الثالثة:  -3

ختيار المحاضرين ومواضيع المحاضرات وورش العمل حسب المعايير األكاديمية التي قد اإذا تم اإلجابة الرابعة:  -4

 لي.تضيف فائدة 

 .سبب آخراإلجابة الخامسة:  -5

 4يحملون مؤهل ماجستير و  10مشارك، منهم  14عدد المشاركين في االستبانة الذين أجابوا على هذا السؤال بلغ 

العلمية مؤهالت مصنفة حسب اليحملون مؤهل دكتوراه، مع العلم أن منهم من أجاب أكثر من إجابة. هذه اإلجابات 

 :ينالتالي 4شكل و  4جدول للمشاركين موضحة في 
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 إجابات السؤال الثاني

ما سبب عدم الرغبة في المشاركة في المحاضرات وورش : السؤال الثاني
 العمل؟

 ماجستير

 دكتوراه

 المجموع
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 عدد إجابات المشاركين في االستبانة على السؤال الثالث مصنفة حسب المؤهالت العلمية للمشاركين 4جدول 

 اإلجابة 

 مؤهل المشاركين
 اإلجمالي

 رك(امش 14)
 ماجستير

 ركين(امش 10)

 دكتوراه 

 ن(يمشارك 4)

 5 2 3 1إجابة 

 9 4 5 2إجابة 

 12 4 8 3إجابة 

 7 1 6 4إجابة 

سبب ) 5إجابة 

 (آخر
0 0 0 

 33 11 22 اإلجمالي

 

 

مية للمشاركين مقارنة عدد إجابات المشاركين في االستبانة على السؤال الثالث مصنفة حسب المؤهالت العل 4شكل 

 باستخدام األعمدة

 :إذا كنت ترغب في المشاركة في المحاضرات وورش العمل، فكيف ستكون طبيعة مشاركتك؟ السؤال الرابع 

والرابعة ألي إجابة أخرى يراها المشارك مناسبة ، ثالث منها معدة مسبقا  إجابات ليختار بينها المشارك أربعوكانت هناك 

 وهي:

 .شاركة في تنظيم تلك الورش والمحاضرات لو طلب مني ذلكماإلجابة األولى:  -1

 .مشاركة كمحاضر لعمل من أعمالي أو منسق لورشة عمل في حالة طلب مني ذلكاإلجابة الثانية:  -2

 .حتى لو طلب مني المشاركة كمحاضر أو منسق فقط،مشاركة بالحضور والنقاش اإلجابة الثالثة:  -3

 ى.خرأ إجابةاإلجابة الرابعة:  -4

 8يحملون مؤهل ماجستير و  16مشارك، منهم  24لمشاركين في االستبانة الذين أجابوا على هذا السؤال بلغ عدد ا

العلمية مؤهالت مصنفة حسب اليحملون مؤهل دكتوراه، مع العلم أن منهم من أجاب أكثر من إجابة. هذه اإلجابات 

 :ينالتالي 5شكل و  5جدول  للمشاركين موضحة في
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 إجابات السؤال الثالث

إذا كنت لست متأكد من مشاركتك في المحاضرات وورش العمل، فما : السؤال الثالث
 الذي يجعلك تشارك؟

 ماجستير

 دكتوراه

 المجموع
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 عدد إجابات المشاركين في االستبانة على السؤال الرابع مصنفة حسب المؤهالت العلمية للمشاركين 5جدول 

 اإلجابة 

 اإلجمالي مؤهل المشاركين

(24 

 مشترك(

 ماجستير

 مشترك( 16)

 راه دكتو

 (ينمشترك 8)

 12 6 6 1إجابة 

 9 5 4 2إجابة 

 14 5 9 3إجابة 

)سبب  4إجابة 

 آخر(
0 0 0 

 35 16 19 اإلجمالي

 

 

مقارنة عدد إجابات المشاركين في االستبانة على السؤال الرابع مصنفة حسب المؤهالت العلمية للمشاركين  5شكل 

 باستخدام األعمدة

 :وعرض نتائجه تطبيق االختبار االحصائي 7.0

تناول هذا الجانب من التحليل االحصائي، اختبار فرضيات الدراسة اإلحصائية للوصول إلى قرار بشأن قبولها أو رفضها 

على  االستبانة اإللكترونية الموزعةاستجابات وإجابات المستهدفين من من وذلك باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها 

 كالتالي:هي  في هذه الدراسةة صفريالت افرضيالختبار استخدامها السوف يتم البيانات التي المشاركين في الدراسة. 

وجود ظاهرة عدم تحري ، وهي لا  عضو 61العينة األولى، أي في اختبارهما ستخدم تس والثانية ىالفرضية الصفرية األول

 فإن العينة المستخدمة في لثة والرابعةالعلمي. أما الفرضية الصفرية الثابالمؤهل وعالقتها المشاركة في االستبانة 

 لتحري، وهي ا  عضو 35أعضاء هيئة التدريس الذين استجابوا لالستبانة اإللكترونية والبالغ عددهم  ي عينةه اختبارهما

االختبار  .بالمؤهل العلميوجود ظاهرة عزوف بين أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في األنشطة األكاديمية وعالقتها 

على المنصة  لالستقالليةتلك الفرضيات هو اختبار مربع كاي التخاذ قرار حول حصائي الذي سيتم استخدامه اإل

قيمة بيتم مقارنتها سحصائي، ثم ( باستخدام االختبار اإلp-valueالقيمة االحتمالية )سوف يتم احتساب  .Rحصائية اإل

للوصول لقرار بخصوص رفض أو قبول ( statistical significance level, αألفا )مستوى الداللة اإلحصائية، 

 (0.05عند المستوى )( α، ألفا)مع العلم أن هذا البحث سوف يعتمد قيمة مستوى الداللة اإلحصائية  الفرضيات الصفرية.

[20] . 

الذي يحتوي بيانات إجابات المشاركين في االستبانة  2جدول قبل البدء في اختبار الفرضيات الصفرية، سوف يتم تحوير 

تكرار في األسفل. حيث تم ضم  6جدول في  كما لتكون األكاديميةبخصوص رصد موقفهم من المشاركة في األنشطة 

السبب األول أن واحدة من شروط  :حدة وذلك لسببينا( وFrequency Cellة )اإلجابتين "ربما" و "ال" في خلية تكراري
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إذا كنت ترغب في المشاركة في المحاضرات وورش : السؤال الرابع
  العمل، فكيف ستكون طبيعة مشاركتك؟

 ماجستير

 دكتوراه

 المجموع
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( في كل Expected Frequenciesاالختبار التكراري مربع كاي لالستقاللية أن تكون عدد التكرارات المتوقعة )

 لىعاعتبار أنهما يدالن أن والسبب الثاني إن اإلجابتين "ال" و "ربما" يمكن  بينما ؛ تكرارات 5الخاليا التكرارية أكثر من 

 في األنشطة األكاديمية. عدم الرغبة في المشاركة

 

مصنفة حسب  حول المشاركة في األنشطة األكاديمية عدد إجابات المشاركين في االستبانة على السؤال األول 6جدول 

 المؤهالت العلمية للمشاركين

 اإلجابة
 مؤهل المشاركين

 لياإلجما
 دكتوراه ماجستير

 17 6 11 نعم

ربما أو 

 ال
12 6 18 

 35 12 23 اإلجمالي

 (: H01نتائج اختبار الفرضية الصفرية األولى ) 7.1

د ظاهرة عزوف بين أعضاء هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات ووجتفترض عدم ( 1H0الفرضية الصفرية األولى )

والبيانات التي سوف يتم استخدامها الختبار هذه الفرضية هي البيانات  لهم إلكترونيا.لرد على االستبانات المرسلة عن ا

ل بيانات في األعلى. وهي تمث 1 جدولنات هذا الجدول تم استخالصها من االذي في األسفل. بي 7جدول الموجودة في 

أعضاء هيئة التدريس الذين استجابوا لالشتراك في االستبانة االلكترونية التي تم إرسالها لهم على عناوين بريدهم 

 لنشاط أكاديمي.  اإللكتروني. حيث تم اعتبار االستجابة لالشتراك في االستبانة االلكترونية استجابة  

 التدريس الذين استجابوا لالستبانة والذين لم يستجيبواعدد أعضاء هيئة  7جدول 

 العدد تصنيف االستجابة 

  35 عدد الذين استجابوا

  26 عدد الذين لم يستجيبوا

 61 اإلجمالي

 

 كالتالي: Rنتائج االختبار اإلحصائي مربع كاي لالستقاللية على منصة 

X-squared = 1.3279, df = 1, p-value = 0.2492 

 ن:أي أ

p-value (0.25) > α (0.05) 

 حيث أن:

X-squared هو القيمة اإلحصائية لمربع كاي المحسوب، 

df ( هو درجة الحريةDegree of Freedom( المستخدمة الحتساب )p-value)، 

p-value  فرضية االحتمالية المستخدمة لتحديد ما إذا كانت النتائج اإلحصائية تدعم الفرضية الصفرية أو الهو القيمة

 ،البديلة

α  قيمة حديةهي (Cut-off) والمسماة عادة ألفا (Alpha) حصائية )و مستوى الداللة اإلأstatistical significance 

level ) وتحدد وفقا  لطبيعة البيانات والفرضيات 0.05وعادة ما تكون هذه القيمة. 
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في هذه الحالة، ال نستطيع رفض (. αالحصائية )( أكبر من مستوى الداللة اp-valueواضح أن القيمة االحتمالية )

النتيجة ليست ذات داللة إحصائية. وبعبارة أخرى، البيانات المالحظة يمكن تفسيرها بالصدفة  أن الفرضية الصفرية. أي

( Observed Frequenciesلالستبانة اإللكترونية ) استجابواأعضاء هيئة التدريس الذين  عددوحدها. بصياغة أخرى، 

( وأن الفروقات ناتجة عن التذبذب العشوائي وال يمكن Expected Frequenciesالستجابتهم ) المتوقع العددفق مع تت

  اعتباره ظاهرة.  

 (: H02نتائج اختبار الفرضية الصفرية الثانية ) 7.2

في االستبانة  قرار أعضاء هيئة التدريس المشاركةبين  تفترض عدم وجود عالقة (2H0الفرضية الصفرية الثانية )

البيانات التي سوف يتم مؤهلهم العلمي، ماجستير أو دكتوراه. واإللكتروني المرسل لهم على عناوين بريدهم اإللكتروني 

ء هيئة التدريس في األعلى. وهي تمثل بيانات أعضا 1 جدولاستخدامها الختبار هذه الفرضية هي البيانات الموجودة في 

الذين استجابوا لالشتراك في االستبانة االلكترونية التي تم إرسالها لهم على عناوين بريدهم اإللكتروني مصنفة حسب 

 مؤهالتهم العلمية، ماجستير ودكتوراه. 

 كالتالي: Rنتائج االختبار اإلحصائي مربع كاي لالستقاللية على منصة 

X-squared = 2.7543, df = 1, p-value = 0.09699 

 أي أن:

p-value (0.1) > α (0.05) 

في هذه الحالة، ال نستطيع رفض  (.αحصائية )( أكبر من مستوى الداللة اإلp-valueواضح أن القيمة االحتمالية )

ل العلمي ستجابة لالستبانة اإللكترونية، والمتغير الثاني المؤهقرار االالمتغير األول الفرضية الصفرية وأن المتغيرين، 

 وأن أتجاه قرار االستجابة لالستبانة اإللكترونية ال يعتمد على المؤهل العلمي. مستقلين فعال   ،)ماجستير ودكتوراه(

 (: H03ة )لثنتائج اختبار الفرضية الصفرية الثا 7.3

عن ة المعلومات عزوف بين أعضاء هيئة التدريس في كلية تقنيتفترض عدم انتشار ال (3H0)لصفرية الثالثة االفرضية 

البيانات التي سوف يتم استخدامها الختبار هذه الفرضية هي البيانات الموجودة  .المختلفة لمشاركة في األنشطة األكاديميةا

في  2جدول تخلص من والذي بدوره اس في األعلى 6جدول وهو الجدول المستخلص من  في األسفل  8جدول في 

أجابوا عن أسئلة االستبانة اإللكترونية بخصوص رغبتهم في األعلى. وهي تمثل بيانات أعضاء هيئة التدريس الذين 

 المشاركة في األنشطة األكاديمية.

 دد إجابات المشاركين في االستبانة على السؤال األول حول الموافقة على المشاركة في االنشطة األكاديميةع 8جدول 

 اإلجمالي اإلجابة

 17 نعم

ربما أو 

 ال
18 

 35 اإلجمالي

 

 كالتالي: Rنتائج االختبار اإلحصائي مربع كاي لالستقاللية على منصة 

 

X-squared = 0.028571, df = 1, p-value = 0.8658 

 أي أن:
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p-value (0.87) > α (0.05) 

في هذه الحالة، ال نستطيع رفض  (.α( أكبر من مستوى الداللة االحصائية )p-valueواضح أن القيمة االحتمالية )

 النتيجة ليست ذات داللة إحصائية. وبعبارة أخرى، البيانات المالحظة يمكن تفسيرها بالصدفة أن الفرضية الصفرية. أي

 Observedوحدها. بصياغة أخرى، عدد أعضاء هيئة التدريس الذين كان قرارهم هو المشاركة في األنشطة األكاديمية )

Frequenciesةمشاركالعلى ين ( تتفق مع العدد المتوقع للموافق (Expected Frequencies وأن الفروقات ناتجة عن )

 ركة في األنشطة األكاديمية ظاهرة.التذبذب العشوائي وال يمكن اعتبار العزوف عن المشا

 (:H04نتائج اختبار الفرضية الصفرية الرابعة ) 7.4

قرار أعضاء هيئة التدريس، المشاركة في األنشطة األكاديمية، ال يعتمد على أن  تفترض (H04) لرابعةالفرضية الصفرية ا

الختبار هذه الفرضية هي البيانات الموجودة في  البيانات التي سوف يتم استخدامها .مؤهلهم العلمي، ماجستير أو دكتوراه

قرارهم بالمشاركة في األنشطة األكاديمية  المتعلقة. وهي تمثل بيانات أعضاء هيئة التدريس 2جدول المحور من  6جدول 

 علمية، ماجستير ودكتوراه. مصنفة حسب مؤهالتهم ال

 كالتالي: Rنتائج االختبار اإلحصائي مربع كاي لالستقاللية على منصة 

X-squared = 0.014919, df = 1, p-value = 0.9028 

 أي أن:

p-value (0.9) > α (0.05) 

لة، ال نستطيع رفض في هذه الحا (.α( أكبر من مستوى الداللة االحصائية )p-valueواضح أن القيمة االحتمالية )

، والمتغير الثاني المؤهل العلمي مشاركة في األنشطة األكاديميةالفرضية الصفرية وأن المتغيرين، المتغير األول قرار ال

 ال يعتمد على المؤهل العلمي.المشاركة في األنشطة األكاديمية تجاه قرار ا)ماجستير ودكتوراه(، مستقلين فعال وأن 

 .اإللكترونية في االستبانة تم مناقشة نتائج اختبار الفرضيات الصفرية وبقية إجابات المشاركينفي الجزء القادم سي

 التوصياتعرض ومناقشة النتائج  8.0

ء ابين أعضكما الحظنا من نتائج االختبارات اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسة، ال يمكن تأكيد وجود ظاهرة عزوف 

المختلفة، كما ال يمكن تأكيد  المشاركة في األنشطة األكاديمية عنمعلومات بجامعة مصراتة هيئة التدريس بكلية تقنية ال

 في األنشطة األكاديمية ومؤهالتهم العلمية، ماجستير أو دكتوراه.المشاركة أعضاء هيئة التدريس وجود عالقة بين قرار 

 .في االستبانةين استخالصها من إجابات المشاركتم والتي  البيانات الفعلية المرصودةوتأكيدا  لذلك، سنقوم بتحليل 

جدول و  9جدول ، ينمتقاطعجدولين طوارئ أو  يا إلى جدولمتحويلهتم و 2جدول و  1 جدولالبيانات في  تستخدما

على تحليل ونقاش البيانات الفعلية المرصودة فيها من الجداول المتقاطعة تساعد  حيث ا.مإليهوإضافة نسب مئوية  ،10

أنماط ن للبحث ع يتعلق بمبررات قرارهم عدم المشاركة. وذلكما خصوصا إجابات المشاركين في االستبانة اإللكترونية 

حثين على تصور عالقة بين إجابات المشاركين وفهم ظاهرة العزوف امجموعات البيانات لكي تساعد البواتجاهات ضمن 

        عن المشاركة في األنشطة األكاديمية المختلفة.

 .لتحليل إجابات المشاركين بطريقة مباشرة ،10جدول و  9جدول ن، االتالين االمتقاطع نالجدوال تخدمسيسوف 
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جدول متقاطع ألعضاء هيئة التدريس الذين استجابوا لالستبانة والذين لم يستجيبوا مصنفين حسب مؤهالتهم  9جدول 

 العلمية مع نسبهم المئوية

 تصنيف االستجابة

 هل المستجيبينمؤ
 اإلجمالي

 دكتوراه ماجستير

 التكرار

النسبة 

من 

 الماجستير

النسبة من 

 التكرار اإلجمالي

النسبة من 

 الدكتوراه

النسبة من 

 التكرار اإلجمالي

النسبة من 

 اإلجمالي

 ٪57.4 35 ٪19.7 ٪75.0 12 ٪37.7 ٪51.1 23 المستجيبين

 ٪42.6 26 ٪6.5 ٪25.0 4 ٪36.1 ٪48.9 22 الذين لم يستجيبوا

   61 ٪26.2  16 ٪73.8  45 اإلجمالي

جدول متقاطع إلجابات المشاركين في االستبانة على السؤال األول مصنفة حسب المؤهالت العلمية للمشاركين  10جدول 

 مع نسبهم المئوية

 اإلجابة

 مؤهل المشاركين
 اإلجمالي

 دكتوراه ماجستير

 ارالتكر

النسبة 

من 

 الماجستير

النسبة من 

 التكرار اإلجمالي

النسبة من 

 الدكتوراه

النسبة من 

 التكرار اإلجمالي

النسبة من 

 اإلجمالي

 ٪48.6 17 ٪17.1 ٪50.0 6 ٪31.5 ٪47.8 11 نعم

 ٪42.8 15 ٪14.3 ٪41.7 5 ٪28.5 ٪43.5 10 ربما

 ٪8.6 3 ٪2.9 ٪8.3 1 ٪5.7 ٪8.7 2 ال

  35 ٪34.3  12 ٪65.7  23 اإلجمالي

 ظاهرة العزوف عن المشاركة في األنشطة األكاديميةبحث  8.1

في األعلى، نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس الذين استجابوا لطلب اإلجابة عن أسئلة االستبانة  9جدول كما هو واضح في 

. ا  عضو 61يبلغ عددهم  نالذيو إجمالي األعضاء الذين تم إرسال االستبانة لهم من ٪57.4 أي ا  عضو 35 هو اإللكترونية

حملة مؤهل عضوا  من 12عضوا . و 45من إجمالي عددهم البالغ  ٪51.1 ، أيحملة مؤهل الماجستيرعضوا  من  23منهم 

من حملة المؤهل العلمي بالرغم من أن نسبة المشاركين  عضوا . 16من إجمالي عددهم البالغ ٪ 75.0 دكتوراه، أيال

الدكتوراه أكثر من نسبة المشاركين من حملة المؤهل العلمي الماجستير، إال إن هذا ال يؤكد أن هناك عالقة بين المؤهل 

عن  هاتم إرسالالرغم من أن االستبانة فب. فقد تتعدد األسباب وراء عدم المشاركة العلمي والمشاركة في هذه االستبانة

أسباب عدم  ، إال إنالمستهدفين التي تم تأكيدها من طرف جميع أعضاء هيئة التدريسو ،ريد اإللكترونيطريق عناوين الب

استخدام البريد ألن هناك عوامل كثيرة تؤثر في تحتاج لدراسة معمقة ومنفصلة استجابتهم لالستبانة اإللكترونية 

اإلدارية واألكاديمية داخل وخارج المؤسسة، وفي عامالت تمنها مدى استخدام عناوين البريد اإللكتروني في ال ،اإللكتروني

بوا يستجلم يفي هذه الدراسة، نعتبر نسبة الذين  والطلبة.أعضاء هيئة التدريس عمليات التواصل بين إدارة المؤسسة و

من أعضاء  على أن الكثيرا  مؤشر نسبة عالية ومن إجمالي أعضاء هيئة التدريس  ٪42.6ستبانة اإللكترونية والبالغ لال

 يفضلون عدم المشاركة في األنشطة األكاديمية. التدريس هيئة 

 فكما هو واضح في أما بخصوص إجابات أعضاء هيئة التدريس عند سؤالهم عن تلبيتهم لدعوة حضور نشاط أكاديمي،

. المستجيبين ٪ من إجمالي أعضاء هيئة التدريس48.6نسبته  أي ما ا  عضو 17فقد كانت االجابة "نعم" من  ،10جدول 

أعضاء يحملون  6الماجستير و مؤهل٪ من إجمالي من يحملون 47.8يحملون مؤهل ماجستير، أي ما نسبته  11منهم 

 ا  عضو 15ما الذين اجابوا "ربما" فقد كانوا أ .من إجمالي من يحملون مؤهل الدكتوراه ٪50.0درجة دكتوراه أي ما نسبته 

يحملون مؤهل ماجستير، أي ما نسبته  10. منهم المستجيبين ٪ من إجمالي أعضاء هيئة التدريس42.8أي ما نسبته 
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٪ من إجمالي من 41.7أعضاء يحملون درجة دكتوراه أي ما نسبته  5٪ من إجمالي من يحملون مؤهل الماجستير و43.5

 ٪ من إجمالي أعضاء هيئة التدريس8.6أعضاء أي ما نسبته  3كانوا ما الذين اجابوا "ال" فقد أيحملون مؤهل الدكتوراه. 

 عضو 1٪ من إجمالي من يحملون مؤهل الماجستير و8.7يحملون مؤهل ماجستير، أي ما نسبته  2. منهم المستجيبين

 ٪ من إجمالي من يحملون مؤهل الدكتوراه.8.3يحمل درجة دكتوراه أي ما نسبته 

وكذلك النسب متقاربة  جدا بين من يحملون مؤهل الماجستير ومن يحملون مؤهل الدكتوراهالنسب متقاربة  هواضح أن هذ

بين من أجابوا بـ "نعم" أو "ربما" ويتأكد هذا التقارب في اإلجابات بين أعضاء هيئة التدريس إذا دمجنا بين من أجابوا بـ 

إلجابتين يؤديان نفس الغرض عند قياس العزوف عن "ربما" ومن أجابوا بـ "ال"، باعتبار، كما أشرنا سابقا، أن هاتين ا

المشاركة في قرار أعضاء هيئة التدريس  اتخاذد عالقة بين ووج عدم. وهذا يؤكد المشاركة في األنشطة األكاديمية

د ظاهرة عزوف بين أعضاء هيئة التدريس بكلية تقنية ووج  عدم ومؤهلهم العلمي. كما يؤكد أيضا األنشطة األكاديمية

 .المشاركة في األنشطة األكاديمية المختلفة عنعلومات بجامعة مصراتة الم

 األنشطة األكاديميةفي  والحافز للمشاركة نوع المشاركةإجابات أعضاء هيئة التدريس عن  8.2

إجابات االستبانة. في  الواردة 4و  3و  2 سئلةعن األإجابات المشاركين في االستبانة  عرضفي هذا الجزء، سوف يتم 

لن يتم مع مالحظة أنه  على الترتيب. 5جدول و  4جدول و  3جدول : مفصلة في الجداول األسئلة هذه عنالمشاركين 

 .أجابوا على هذه األسئلةو شاركوا التركيز على المؤهل العلمي للذين

السؤال الثاني يستفسر عن السبب الذي يجعل عضو هيئة التدريس يقرر عدم المشاركة في األنشطة األكاديمية. كم هو 

أعضاء هيئة  3منهم  ،أعضاء 5عدد أعضاء هيئة التدريس الذين أجابوا على هذا السؤال فإن ، 3جدول واضح في 

أنشطة  مها ألن لديهونليس لديهم وقت لحضور األنشطة األكاديمية التي تقوم بها المؤسسة التي يتبعالتدريس أفادوا بأن 

كما أفاد عضو هيئة تدريس واحد بأنه جرب  تقوم به المؤسسة. خاصة أخرى أكاديمية وغير أكاديمية أكثر فائدة مما

ر آخيمية داخل المؤسسة التي يتبعها ووجد أنها ليست ذات فائدة. وهناك عضو هيئة تدريس حضور بعض األنشطة األكاد

المحاضرين أو  ونال يختار ة  أجاب بأن سبب عدم رغبته بحضور األنشطة األكاديمية داخل المؤسسة التي يتبعها، أنهم عاد

هناك  ا ،ائدة لعضو هيئة التدريس. وأخيرمواضيع المحاضرات وورش العمل حسب المعايير األكاديمية التي قد تضيف ف

المؤسسة التي يتبعها ال توفر بيئة تشجع على البحث العلمي. واألخر بأن أضافا إجابات من عندهم، األول أفاد  انعضو

واألكاديمي وال تخدم سوق العمل وبعض المحاضرين  يد أن الكثير من المحاضرات مملة وليس لها عالقة بالواقع البحثاأف

 شخصية.ودوافع غل األنشطة األكاديمية ألغراض يست

. كما هو فيها السؤال الثالث يستفسر عن الحافز الذي يجعل المترددين في المشاركة في األنشطة األكاديمية يشاركون

منهم،  5. كانت إجابة عضوا   14ا السؤال بلغ عدد المشاركين في االستبانة الذين أجابوا على هذفإن ، 4جدول  واضح في

الذي  الموضوعنهم قد يشاركون في األنشطة األكاديمية في حال معرفتهم أن من يقدم تلك األنشطة ذوي خبرة في أ

يشاركون في هذه األنشطة، إذا قد من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في إجابة هذا السؤال، أنهم  9يقدمونه. كما أفاد 

على هذا السؤال بالقول أنهم قد يشاركون إذا أخرون  9ب اأجكما لها عالقة بمجال تخصصاتهم واهتماماتهم البحثية.  كانت

يشاركون في األنشطة األكاديمية إذا تم اختيار قد أعضاء أنهم  7كان وقت ومكان النشاط األكاديمي مناسب. أخيرا، أجاب 

األكاديمية التي تضيف فائدة لهم. مع العلم، أن ال أحد من أعضاء هيئة  مقدمي تلك األنشطة ومواضيعها حسب المعايير

 .لإلجابة على هذا السؤال التدريس المشاركين أضاف إجابة أخرى من عنده

المشاركة. كما هو واضح تلك األكاديمية عن طبيعة  األنشطةالسؤال الرابع يستفسر من الذين كان قرارهم المشاركة في 

 هممنهم، أن 12. كانت إجابة عضوا   24عدد المشاركين في االستبانة الذين أجابوا على هذا السؤال فإن ، 5جدول  في

من المشاركة  نأنهم ال يمانعو هممن 9ا أجاب متنظيم تلك األنشطة األكاديمية في حال طلب منهم ذلك. بينسيشتركون في 

 .ورش عمل في حالة طلب منهم ذلك ياديمي كمقدمي محاضرات عن عمل من أعمالهم أو منسقفي ذلك النشاط األك

أنهم سيشاركون بالحضور والنقاش فقط، حتى لو طلب مني المشاركة كمحاضر أو منسق. مع  ا  عضو 14، أجاب وأخيرا  

 ابة على هذا السؤال.العلم، أن ال أحد من أعضاء هيئة التدريس المشاركين أضاف إجابة أخرى من عنده لإلج

 التوصياتالنقاش و 8.3

، حصائيا  إ برغم عدم القدرة على إثبات ظاهرة العزوف عن المشاركة في األنشطة األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي

وألسباب في تلك األنشطة ال يستهان به من بين أعضاء هيئة التدريس الذين يفضلون عدم المشاركة  ا  إال أن هناك عدد

مواضيع األنشطة ليست ذات فائدة لهم أن ، جابتهم على أسئلة االستبانةإثيرة. من هذه األسباب التي ذكرها بعضهم عند ك

انشغال أعضاء هيئة ن أكما  .وأن مؤسسات التعليم العالي ال توفر بيئة بحثية مشجعةخبرة في مجالهم قليلو ن ووالمحاضر

كما ال تنطبق عليه معايير الجودة البحثية العالمية. ما ينتجونه البحثية أو أن  همتإنتاجيمن  لقلي التدريس بالعبء التدريسي

دوافع شخصية ما قال أحد المشاركين في االستبانة، لديهم وفقا  ل الكثير من مقدمي ومنسقي األنشطة األكاديمية،أن 
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الكثير من أعضاء يسعى حيث هور. حب الشهرة والظ وأهو الحصول على ترقية،  كون أحد هذه الدوافعيقد للمشاركة. 

ومن األسباب األخرى التي أشار إليها  علمي.بحثي يُشترط فيها إنتاج التي و ترقيةالللحصول على هيئة التدريس 

تناسب أكثر عدد من أعضاء هيئة بحيث ال يتم اختيارها  ة  أوقات وأماكن األنشطة عاد إنفي االستبانة، المشاركين 

  التدريس والطلبة.

 ن التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة لمؤسسات التعليم العالي الليبية، اآلتي:وم

لمشاركة في األنشطة األكاديمية وذلك بتخصيص الموازنات المالية إلقامة أنشطة لتحفيز أعضاء هيئة التدريس  -1

 يس.رتغطي جميع تخصصات واهتمامات أعضاء هيئة التد أكاديمية

 عضاء هيئة التدريسبحيث ال يتعارض مع محاضرات العبء التدريسي ألاألكاديمية تخصيص وقت إلقامة األنشطة  -2

 . ةنشطلك األتكي يستطيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة حضور 

في مجال تخصصهم  ةخبرالمن ذوي  نيكونو بحيثالحرص على اختيار مقدمي المحاضرات ومنسقي ورش العمل  -3

   اط األكاديمي.في ذلك النشوالموضوع الذي سوف يقدمونه 

التي تنشر في مجالت  إنجاز البحوثمكافآت مالية ألعضاء هيئة التدريس بشكل منتظم نظير العمل على صرف  -4

 ستفادة المتبادلة.في األنشطة األكاديمية لال زمالئهمتلك البحوث مع مشاركة عالمية محكمة وتشجيعهم على 

 متطلباته.  بمشكالت المجتمع المحلي واحتياجاته وللدولة وشاملة بأهداف التنمية المواضيع األنشطة األكاديمية ربط  -5

االشتراك توفير متطلبات البحث العلمي من معدات وأجهزة ومصادر معلومات متجددة، مكتبات تقليدية وإلكترونية، و -6

 كاديميةتوفير الوصول لقواعد بيانات أكاديمية لمساعدتهم في إنجاز بحوث حسب المعايير األفي مجالت علمية و

 .  العالمية

 .بحوثهم العلميةز جانالعمل على تخفيض العبء التدريسي للباحثين لمنحهم المزيد من الوقت إل -7

 واالعمال المستقبليةالخالصة  9.0

عضو هيئة التدريس هو العنصر المهم واالساسي واألكثر تأثيرا  في العملية التعليمية، فمن الواجب على مؤسسات ألن 

لي الليبية تأمين نظام بحثي تتوافر فيه األجواء الصحية لظهور باحثين مبتكرين يعملوا من أجل إثراء المعرفة التعليم العا

إقامة أنشطة أكاديمية  ،محفز للبحث العلميالمشجع والمناخ هذا الببحوث ذات مصداقية وجودة عالية. من متطلبات توفير 

العالي، مثل، ورش العمل، والمحاضرات، والملتقيات، وغيرها. في كافة التخصصات والمجاالت في مؤسسات التعليم 

تلك أو حضورهم للمشاركة بإنتاجهم عن اعند الباحثين  ا  فقد لوحظ أن هناك عزوفاألنشطة،  بعضوبالرغم من إقامة 

سسة تتعلق بعضو هيئة التدريس ومنها ما يتعلق بالمؤأسباب األنشطة. هناك أسباب كثيرة وراء ذلك العزوف منها 

تأسيسا  على ما سبق، قمنا بهذه الدراسة التي تحاول التأكد من وجود ظاهرة عزوف أعضاء هيئة التدريس عن التعليمية. 

المشاركة في الحد األدنى من األنشطة األكاديمية التي تقام بين الحين واألخر في مؤسساتهم التعليمية التي ينتمون إليها 

دارسة أسباب عدم رغبة أعضاء هيئة . كما تقوم الدراسة بمي الذي يحمله األعضاءبالمؤهل العل ة هذه الظاهرةوعالق

 بطريقة علمية الواقع وصفكما تحاول هذه الدراسة،  .المشاركة في تلك األنشطة فيالتدريس في مؤسسات التعليم العالي 

  البحث.وتوصيات نتائج  لوصول إلى تفسيرات منطقية لها دالئل محددة للمشكلة ويتم استخدام ذلك في تحديدل

تم إعداد استبانة إلكترونية محدودة تحتوي على أسئلة نحاول فيها معرفة اتجاهات أعضاء هيئة لتحقيق هدف هذا البحث، 

التدريس بخصوص قرار المشاركة في األنشطة األكاديمية المختلفة وسبب اتخاذ هذا القرار وتأكيد أو نفي وجود ظاهرة 

المجتمع اإلحصائي لهذه الدراسة هو جميع أعضاء هيئة التدريس القارين ركة في تلك األنشطة. عزوف بينهم عن المشا

تم توجيه االستبانة حيث  .الذين تتوفر لهم عناوين مسجلة عند إدارة الكلية في كلية تقنية المعلومات بجامعة مصراتة

تنفيذ االختبارات اإلحصائية، العينة األولى، نتين لوقد تم استخدام عي .هم عن طريق عناوينهم اإللكترونيةاإللكترونية ل

. والعينة الثانية ا  عضو 61تحتوي على أعضاء هيئة التدريس الذين تم إرسال االستبانة اإللكترونية لهم، ويبلغ عددهم 

 . ا  عضو 35تحتوي على أعضاء هيئة التدريس الذين استجابوا للمشاركة في االستبانة اإللكترونية ويبلغ عددهم 

هناك ثالث متغيرات إحصائية مستهدفة من هذه الدراسة. المتغير اإلحصائي األول هو المشاركة في األنشطة األكاديمية، 

المتغير االحصائي الثاني هو الرغبة في أستجاب لالستبانة اإللكترونية أو لم يستجب لها.  :ضمن تصنيفين وهماتوي

ربما أرغب في أو نعم أرغب في المشاركة  :إلى ثالث تصنيفات وهيالمشاركة في األنشطة األكاديمية، وهو مصنف 

والمؤهل العلمي  :ال أرغب في المشاركة. أما المتغير االحصائي الثالث فهو مصنف إلى تصنيفين وهيأو المشاركة 

المستهدفين من باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها من استجابات وإجابات الماجستير والمؤهل العلمي الدكتوراه. 

باستخدام  اختبارهما تم ى والثانيةاألول تينالصفريتين الفرضي .ةصفريات فرضيأربع تم اختبار  ،االستبانة اإللكترونية



 "17-37" 2021 20مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية(، العدد 

35 
 

تي الدراسة فرضياختبار لمعرفة وجود ظاهرة في عدم المشاركة في االستبانة وعالقتها بالمؤهل العلمي. أما  العينة األولى

لمعرفة وجود ظاهرة عزوف بين أعضاء هيئة التدريس للمشاركة  الثانيةالعينة  فتم باستخدام ،لرابعةالثالثة وا اإلحصائية

في األنشطة األكاديمية وعالقتها بالمؤهل العلمي. االختبار االحصائي الذي تم استخدامه التخاذ قرار حول تلك الفرضيات 

قيمة بمقارنتها و (p-valueتم احتساب القيمة االحتمالية )و .Rعلى المنصة االحصائية  لالستقالليةهو اختبار مربع كاي 

  .( للوصول لقرار بخصوص رفض أو قبول الفرضيات الصفرية0.05)عند القيمة مستوى الداللة اإلحصائية، ألفا 

ظاهرة ال يمكن تأكيد وجود أنه ، االختبارات اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسةل إليها من وم الوصتالتي نتائج ال

عزوف بين أعضاء هيئة التدريس بكلية تقنية المعلومات بجامعة مصراتة في المشاركة في األنشطة األكاديمية المختلفة، 

كما ال يمكن تأكيد وجود عالقة بين قرار أعضاء هيئة التدريس المشاركة في األنشطة األكاديمية ومؤهالتهم العلمية، 

لعالقات داخل مجموعة واالمالحظات والمشاهدات تحليل وبعد فحص  ه النتائجتأكيد هذقد تم وماجستير أو دكتوراه. 

في جداول والمجمعة  لبيانات الفعلية المرصودةل بين المتغيرات المختلفةواألنماط فهم االرتباط وعن كثب البيانات 

 . بياناتال

 اديمية في مؤسسات التعليم العاليعدم القدرة على إثبات ظاهرة العزوف عن المشاركة في األنشطة األكمن بالرغم 

أعضاء هيئة التدريس يفضلون عدم المشاركة في تلك األنشطة وألسباب  دووج ةالحظمإال إنه من الممكن حصائيا، إ

أن مواضيع األنشطة ليست ذات فائدة لهم  منها، ،المشاركين في االستبانة ذكرها بعضبعض هذه االسباب كثيرة. 

وأن مؤسسات التعليم العالي ال توفر بيئة بحثية مشجعة. الكثير من مقدمي رة في مجالهم والمحاضرين ليسوا ذوي خب

. للمشاركة في األنشطة األكاديميةدوافع شخصية ومنسقي األنشطة األكاديمية، كما قال أحد المشاركين في االستبانة، لديهم 

ال يتم اختيارها لتناسب  ة  أوقات وأماكن األنشطة عادومن األسباب األخرى التي أشار إليها المشاركين في االستبانة، إن 

 من أعضاء هيئة التدريس والطلبة. ممكن أكثر عدد 

تحفيز أن على مؤسسات التعليم العالي التي خرجت بها هذه الدراسة لمؤسسات التعليم العالي الليبية، من التوصيات 

بتخصيص الموازنات المالية إلقامة أنشطة أكاديمية تغطي لمشاركة في األنشطة األكاديمية وذلك لأعضاء هيئة التدريس 

ال إلقامة األنشطة األكاديمية ثابت جميع تخصصات واهتمامات أعضاء هيئة التدريس. كما عليهم تخصيص وقت 

ليستطيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة حضور ذلك النشاط. والحرص  المخصص للعبء التدريسيلوقت ايتعارض مع 

يكونوا من ذوي خبرات في مجال تخصصهم والموضوع الذي لمقدمي المحاضرات ومنسقي ورش العمل على اختيار 

بمشكالت للدولة وبأهداف التنمية الشاملة مواضيع األنشطة األكاديمية ربط سوف يقدمونه في ذلك النشاط األكاديمي. و

 .متطلباتهالمجتمع المحلي واحتياجاته و

 االعمال المستقبلية

 ن على هذا البحث، اآلتي:وها القائمبوصي المستقبلية التي ي من األعمال

 متغيراتمع توسيع دائرة البحث لتشمل مؤسسات التعليم العالي الليبية جميع لتشمل زيادة حجم العينية المستهدفة  -1

 .لعلميا البحثياإلنتاج أخرى، مثل عالقة الجنس والعمر والتخصص باإلضافة للمؤهل العلمي بالنشاط األكاديمي و

في  ألعضاء هيئة التدريس العوامل المؤثرة في إنتاجية البحث العلميقياس ب ين في هذه الدراسة،كما يوصي الباحث -2

في بناء نموذج  ةساعدللم . وذلككفاءة إدارة المؤسسة التعليميةوالوظيفي  الرضا مؤسسات التعليم العالي الليبية مثل:

 التعليم العالي الليبية.مؤسسات العلمي في  تطوير البحثلمتكامل 

 بما في إنجاز أعمالها اإلدارية مدى اعتماد مؤسسات التعليم العالي الليبية على استخدام البريد اإللكتروني فيدراسة  -3

وما هي العراقيل التي تواجههم عند استخدام البريد اإللكتروني الطلبة. التواصل مع أعضاء هيئة التدريس و ذلك

 ؟للتواصل
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