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تطــویر معــاییر الترقیــة ألعــضاء هیئــة التــدریس بالجامعــات الــسعودیة فــي ضــوء بعــض 
  التجارب العربیة والعالمیة

   صالح بن سلیمان الشایع،*عبدالعزیز بن سلیمان الدویش
  .الجامعة السعودیة اإللكترونیة، المملكة العربیة السعودیة

 sa.edu.seu@aldaweesh.a :البرید اإللكتروني*
  :ملخص

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع معاییر الترقیـة فـي الجامعـات الـسعودیة، كمـا تهـدف 
إلى التعرف على بعض التجارب العربیة والعالمیة في مجال ترقیة أعضاء هیئـة التـدریس، 

رقیـــة أعـــضاء هیئـــة التـــدریس بالجامعـــات وتحدیـــد المجـــاالت المقترحـــة لتطـــویر معـــاییر ت
ــسعودیة، فــي ضــوء التجــارب العربیــة والعالمیــة، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن أعــضاء  ال
المجلس العلمي بجامعة الملك سعود، وجامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمیة والجامعـة 

ـــسعودیة اإللكترونیـــة، وعـــددهم  ـــنهم 75ال  عـــضوا، واســـتخدم 57 عـــضوا ، واســـتجاب م
لباحثان المنهج الوصفي المسحي واالستبانة أداة للدراسة، وتوصلت الدراسـة إلـى النتـائج ا

أن أفــراد الدراســة یوافقــون علــى مجــاالت معــاییر ترقیــة أعــضاء هیئــة التــدریس : اآلتیــة
التـدریس : بالجامعات السعودیة، وهي مرتبة تنازلیا، حـسب المتوسـط الحـسابي، كمـا یـأتي

%. 50البحوث والدراسات العلمیة %. 20ات التعلیمیة والمجتمعیة الخدم%. 30والتعلیم 
، )موافــق(بدرجــة ) 3.87(بلــغ المتوســط الحــسابي العــام للمجــال األول التــدریس والتعلــیم 

بلـغ المتوسـط ).  موافـق(ًوعلى مستوى المحاور فقد جاءت الموافقـة علیهـا جمیعـا بدرجـة 
، )موافـق(بدرجـة ) 3.96(یة والعلمیـة بدرجـة الحسابي العام للمجال الثاني األنشطة البحث

بلـغ المتوسـط ).  موافـق(ًوعلى مستوى المحاور فقد جاءت الموافقـة علیهـا جمیعـا بدرجـة 
، وعلــى )موافــق(وبدرجــة ) 3.76(الحــسابي العــام للمجــال الثالــث خدمــة المجتمــع بدرجــة 

  ).موافق(ًمستوى المحاور فقد جاءت الموافقة علیها جمیعا بدرجة 
 . الجامعات السعودیة، أعضاء هیئة التدریس، الترقیة، معاییر،تطویر: لمات المفتاحیةالك
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Development of promotion standards for faculty members in 
Saudi universities in the light of some Arab and international 
experiences. 
.Abdulaziz. S . aldaweesh*, Saleh. S. Alshya 
the Saudi electronic university, KSA. 
*Email: a.aldaweesh@seu.edu.sa 
Abstract: 
The study aims to identify the current  standards of faculty tenure 
promotion in Saudi universities, as well as to identify some Arab 
and international experiences in the field of faculty tenure  
promotion, and to identify proposed areas for improving 
standards for faculty members tenure promotion in Saudi 
universities in the light of Arab and international experiences. The 
study sample is made up of faculty members of public universities 
in the Kingdom of   Saudi Arabia.  The study sample was made of 
57 faculty members. The two researchers used descriptive 
approach for data analysis and survey questionnaire as a tool fo 
the study. Following the conclusion of the data analysis  The study 
reached the following results: The study sample agree on the 
standards for tenure  promotion in place at Saudi universities, 
with a mean average as follows: • Teaching and learning role 
30%. • Service and community participation role 20%. • Research 
and scholarly publications 50%. • The average mean for the first 
field of teaching and learning was (3.87) with a scale of (agree). • 
The average mean for the second standard service and community 
participation was (3.96) with a scale of (agree). • The average 
mean for the third field of research and scholarly publications was 
(3.76) and with a scale (agree). 
keywords : Development, Standards, Upgrade, faculty of school, 
Saudi universities. 
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  :مقدمة الدراسة
یقاس تقدم الدول مـن خـالل اهتمامهـا فـي تنمیـة العنـصر البـشري وبنائـه علمیـا 
واجتماعیا مهنیا، وذلك لدورهم الفاعل في بناء المجتمع والنهوض به لإلسهام فـي تطـویر 

 .الفكر اإلداري لقیادة المشروعات التنمویة والعلمیة واالقتصادیة في البالد
ًي یــشهد اهتمامــا كبیــرا ونهــضة متنامیــة، وذلــك مــن خــالل اهتمــام والتعلــیم العــال ً

ًبعض الجامعات بعضو هیئة التدریس الكفء اعتمادا أساسـیا علـى أسـس التعیـین بدایـة، 
ثم على أنظمة وتعلیمات الترقیـة، والتركیـز علـى جـودة المـدخالت، وعـضو هیئـة التـدریس 

ًء هیئة التدریس للعمل بالجامعات وفقا أحد هذه المدخالت المهمة، حیث یتم ترشیح أعضا
  .لمعاییر موضوعیة ومهنیة، تختلف الجامعات في تصنیف هذه المعاییر

إلى أن عملیة تقویم عـضو هیئـة التـدریس بالجامعـات عملیـة معقـدة، ) م1995(ویشیر زیتون 
ًه محورا مهمـا فـي ولها تأثیرها على العضو من حیث األداء التدریسي، والبحث العلمي، وعلى الطالب بوصف

  .العملیة التعلیمیة، ولها تأثیراتها كذلك على إدارة الجامعة في صنع القرار
 الخبرات وطرق اكتسابها أو مما یؤكد دور عضو هیئة التدریس في توجیه المجتمع، ونقل

 تعلیمیة اكتشافها إلى الطالب والباحثین داخل الجامعة وخارجها، مع ما یقوم به من مهام
 الحسبان في خدمة المجتمع، حیث یؤخذ في مساهمات مؤثرة من به یقوم وما سیة،وتدری

البحثي، والمـشاركة  إنتاجه في التدریس، ووفرة ّتمیزه التدریس هیئة عضو ترقیة في أثناء
  .المجتمعیة

ــرى بــدران، ونجیــب  ــة أحــد الحقــوق المترتبــة علــى ) م2000(وی أن نظــام الترقی
الجامعات بأن فرص الترقیة إلفساح المجال ألعضاء هیئة وظیفة عضو هیئة التدریس في 

ٕالتدریس لتولي مناصـب قیادیـة، وایجـاد جـو مـن التنـافس الحـر بیـنهم، ممـا یـدفعهم لبـذل 
قصارى جهدهم من أجـل تحقیـق المزیـد مـن الترقیـات، ویـشعر معـه عـضو هیئـة التـدریس 

  .بأمان والرضا الوظیفي
 فــي تطــویر فاعلیــة األفــراد وضــمانه فــي وتعــد الترقیــات أحــد الجوانــب األساســیة

المنظمات المختلفة، وذلك لما لـه مـن أثـر فعـال، وأمـر بـالغ األهمیـة فـي تحـسین وتطـویر 
  .األداء

  :مشكلة الدراسة
ًتعــد أبــرز األدوار التــي یمكــن ترقیــة أعــضاء هیئــة التــدریس علــى ضــوئها، وفقــا 

، تتمثـل فـي المهـام التدریــسیة، )م1985(لتوصـیة المـؤتمر الثالـث لـوزراء التعلــیم العـالي 
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والبحـــث العلمـــي، واإلرشـــاد األكـــادیمي، وخدمـــة المجتمـــع، وتقـــدیم االستـــشارات العلمیـــة، 
أكـدت نتائجهـا ) هــ1998(وفي دراسة البلیهـد . واإلسهام في التعلیم المستمر، والمؤتمرات

الخلیجــي، ًأن هنـاك تباینـا فـي معــاییر الترقیـة المطبقـة فـي جامعــات دول مجلـس التعـاون 
ویظهــر التفــاوت بوضــوح فــي عــدد البحــوث الالزمــة للترقیــة، ومــدى مــساهمة المتقــدم فــي 

إلــى أن ) م2006(البحــوث المــشتركة، وتعــدد قنــوات النــشر، كمــا یــشیر عــزب وطهطــاوي 
ًالجامعات السعودیة تركز على اإلنتاج العلمي بوصفه معیارا مـن معـاییر التقـویم والترقیـة، 

 بمعـــایر التـــدریس تعـــد متوســـطة، ودرجـــة االهتمـــام بخدمـــة الجامعـــة وأن درجـــة االهتمـــام
والمجتمع تعد ضـعیفة،  كمـا أنهـا ال تـضع فـي الحـسبان عنـصر األعمـال اإلداریـة بوصـفه 

بأن ) م2006(ًمعیارا من معاییر الترقیة، وفي السیاق نفسه تؤكد دراسة عزب، وطهطاوي 
 العلمي دون غیره، رغم أن اإلنتـاج معظم أعضاء هیئة التدریس یقضون وقتهم في البحث

الحقیقي لعضو هیئة التدریس یتمثل في قیامه باألعباء التدریسیة، وخدمة المجتمع، وهذا 
انعكــس بالــسلب علــى اإلعــداد المهنــي ومــستوى األبحــاث، حیــث أصــبحت تحــصیل حاصــل 
ـــزت دراســـة  الـــسلیحات  ـــرض الترقیـــة، وال تلمـــس المـــشكالت الحقیقیـــة وحلولهـــا، ورك بغ

علـى أهمیـة  إشـراك أعـضاء هیئـة التـدریس فـي الجامعـة بإعـداد نظـام الترقیــة ) م2011(
، وصیاغته ومناقشته قبل إقراره والعمل بـه، وتوحیـد إجـراءات الترقیـة فـي جمیـع الجامعـات

ًواالكتفاء بقرار قبول النشر، وعدم اشتراط النشر الفعلي لألبحاث بوصفه شرطا من شـروط 
بأهمیة توحید إجراءات الترقیة في جمیع ) هـ1433(ه دراسة الهبدان وهذا ما أكدت. الترقیة

الجامعات السعودیة، واالعتماد بنسبة كبیرة علـى العمـل التدریـسي لعـضو هیئـة التـدریس، 
ٕوانتاجـه العلمــي، وتــوفر الـشفافیة والعدالــة والمــساواة فــي إجـراءات الترقیــة، مــع االعتــراف 

وأكـدت دراسـة البحیـري . داخـل الجامعـة عنـد ترقیتـهبالنشاط العلمي لعضو هیئـة التـدریس 
علـى أهمیـة مراجعــة نظـام الترقیـات، بحیــث یـتم علـى أســس موضـوعیة تراعــي ) م2013(

ولمكانة . اإلمكانات العلمیة، التي تتطلبها تلك المهام بما یسهم في تنمیة المجتمع وتطویره
 تحقـق تكـافؤ الفـرص، عضو هیئة التدریس في الجامعة وأهمیة وضع معـاییر موضـوعیة،

  :وتتسم بالعدالة، تكمن مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتیة
  :أسئلة الدراسة

  ما واقع معاییر الترقیة في الجامعات السعودیة؟
  ما التجارب العربیة والعالمیة في مجال ترقیة أعضاء هیئة التدریس؟

بالجامعات السعودیة في ما المجاالت المقترحة لتطویر معاییر ترقیة أعضاء هیئة التدریس 
  ضوء التجارب العربیة والعالمیة؟
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  :أهداف الدراسة
  .الكشف عن واقع معاییر الترقیة في الجامعات السعودیة

التعــرف علــى بعــض التجــارب العربیــة والعالمیــة فــي مجــال ترقیــة أعــضاء هیئــة 
  .التدریس

س بالجامعات تحدید المجاالت المقترحة لتطویر معاییر ترقیة أعضاء هیئة التدری
  .السعودیة في ضوء التجارب العربیة والعالمیة

  :أهمیة الدراسة
ــي  ــات ف ــاییر الترقی ــة بوصــفها أول دراســة تجــرى لتطــویر مع كونهــا إضــافة علمی
الجامعات السعودیة، وتتناول شـریحة أعـضاء هیئـة التـدریس بالجامعـات الـسعودیة، وأهـم 

ًشریحة في الموارد البشریة إعدادا وتأهیال،ك ًما تكمن أهمیة الدراسـة فـي كونهـا تـأتي بنـاء ً
على توصیات دراسات سـابقة، كمـا أكـدت أهمیـة مـساهمة البـاحثین فـي إجـراء المزیـد مـن 
الدراســات عــن نظــام الترقیــات ألعــضاء هیئــة التــدریس، مــع محاولــة تــسلیط الــضوء علــى 

ـــشمولیة ـــصور وعـــدم ال ـــواحي الق ـــات الحـــالي بالجا. إن وجـــدت. ن ـــي نظـــام الترقی ـــات ف مع
الـسعودیة، ومراجعـة األنظمــة المتعلقـة فـي ضــوابط ترقیـة عـضو هیئــة التـدریس إلـى رتبــة 
أعلــى، باالســتفادة مــن التجــارب العالمیــة فــي نظــام الترقیــات فــي بعــض الــدول العربیــة 

  .واألجنبیة
 :حدود الدراسة

یس تطویر معاییر الترقیـة ألعـضاء هیئـة التـدراقتصرت الدراسة على : الحدود الموضوعیة
بالجامعات السعودیة في ضوء التجارب العربیة والعالمیة من وجهة نظر أعـضاء 

  .بالجامعات السعودیةالمجلس العلمي 
ــة ــن ســعود اإلســالمیة ـ الجامعــة :الحــدود المكانی ــة اإلمــام محمــد ب ــى جامع  اقتــصرت عل

  .السعودیة اإللكترونیة ـ جامعة الملك سعود 
  .مي بالجامعات السعودیة الحكومیة أعضاء المجلس العل:الحدود البشریة

ــــام الجــــامعي : الحــــدود الزمانیــــة  ــــم إجــــراء الدراســــة الفــــصل الدراســــي األول مــــن الع ت
  .هـ1440/1441
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  :مصطلحات الدراسة
بأنها انتقـال الموظـف مـن مرتبـة وظیفیـة : الترقیة) 9:م، ص1980(یعرف بدوي : الترقیة

 مــن الزیــادة فــي األعبــاء معینـة إلــى وظیفــة بمرتبــة أعلـى، مــع مــا یــصاحب ذلـك
  .والمزایا المادیة

أعضاء ) 272: هـ، ص1418(یعرف نظام مجلس التعلیم العالي : أعضاء هیئة التدریس
  .هم األساتذة واألساتذة المشاركون، واألساتذة المساعدون: هیئة التدریس بأنهم

امعـات الج) 27: هــ، ص1418(یعـرف نظـام مجلـس التعلـیم العـالي : الجامعات السعودیة
مؤسسات علمیة وثقافیة، تعمل على هـدي الـشریعة اإلسـالمیة، : السعودیة بأنها

وتقـــوم بتنفیـــذ الـــسیاسة التعلیمیـــة بتـــوفیر التعلـــیم الجـــامعي والدراســـات العلیـــا، 
والنهوض بالبحث العلمي، والقیام بالتـألیف والترجمـة، والنـشر، وخدمـة المجتمـع 

  .في نطاق اختصاصها
  :راسات السابقةاإلطار النظري والد

  :واقع نظام الترقیات في الجامعات السعودیة
ًتتم ترقیة أعضاء هیئة التـدریس الـسعودیین بالجامعـات الـسعودیة، وفقـا لالئحـة 
المنظمــة لــشؤون منــسوبي الجامعــات الــسعودیین مــن أعــضاء هیئــة التــدریس، ومــن فــي 

متخــذ فــي الجلــسة ال) 4/6/1417(حكمهــم، الــصادرة بقــرار مجلــس التعلــیم العــالي رقــم 
هـ، والمتوج بموافقة خـادم 26/8/1417لمجلس التعلیم العالي المعقود بتاریخ ) السادسة(

الحرمین الشریفین ورئیس مجلس الوزراء ورئیس مجلـس التعلـیم العـالي بالتوجیـه البرقـي 
  .هـ22/8/1418وتاریخ 12457/ب/7الكریم رقم 

  :شروط التقدم للترقیة 
من رتبـة أسـتاذ مـساعد إلـى رتبـة أسـتاذ مـشارك حـسب مـا یشترط للتقدم للترقیة 

  :نصت علیه المادة الحادیة والعشرون من الالئحة ما یلي
خدمة ال تقل عن أربع سـنوات فـي رتبـة أسـتاذ مـساعد فـي جامعـة سـعودیة أو جامعـة . 1

أخرى معترف بها، علـى أال تقـل مـدة الخدمـة فـي الجامعـات الـسعودیة عـن سـنة 
  .واحدة

فاء الحد األدنى من اإلنتـاج العلمـي المطلـوب للترقیـة وفقـا ألحكـام المـادة الثانیـة  ـ استی2
  .والثالثین من هذه الالئحة
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 ـ أن یكون ما تقدم به من إنتاج علمي قـد نـشر أو قبـل للنـشر أثنـاء شـغله رتبـة أسـتاذ 3
  .مساعد

مـن رتبـة أسـتاذ كما نـصت المـادة الثانیـة والعـشرون بأنـه یـشترط للتقـدم للترقیـة          
  :مشارك إلى رتبة أستاذ حسب اآلتي

ـ خدمة ال تقل عـن أربـع سـنوات فـي رتبـة أسـتاذ مـشارك فـي جامعـة سـعودیة أو جامعـة 1
أخرى معترف بها، علـى أال تقـل مـدة الخدمـة فـي الجامعـات الـسعودیة عـن سـنة 

  .واحدة
 ألحكـام المـادة الثالثـة  ـ استیفاء الحد األدنى مـن اإلنتـاج العلمـي المطلـوب للترقیـة وفقـا2

  .والثالثین من هذه الالئحة
 ـ أن یكون ما تقدم به من إنتاج علمي قـد نـشر أو قبـل للنـشر أثنـاء شـغله رتبـة أسـتاذ 3

  .مشارك
  :التقدیم للترقیة

تشیر المادة الثالثة والعشرون من الالئحة إلى أن عضو هیئة التدریس له الحق 
ترقیة قبـل اكتمـال المـدة النظامیـة بمـدة أقـصاها سـتة في التقدم إلى مجلس القسم بطلب ال

  .أشهر
  :معاییر الترقیة

تتم ترقیة عضو هیئة التدریس حسب ما ورد في المادة الخامسة والعشرون مـن 
  ).اإلنتاج العلمي ـ  التدریس ـ خدمة الجامعة والمجتمع(الالئحة بناء على معیار 

  :تقویم جهود عضو هیئة التدریس
د عضو هیئة التدریس المتقـدم للترقیـة بنـاء علـى المـادة الـسابعة یتم تقویم جهو

 سـتـــون نقطــة 60(مائـة نقطـة مقـسمة علـى ) 100(والعشرون من الالئحة على أساس 
 خمس عشرة نقطة لخدمة 15ـ    خـمس وعـشــرون نقطة للتـدریس25لإلنتـاج العـلمـي ـ  
  ).الجامعـة والمجتمع

من الالئحة تؤكـد علـى حـصول عـضو هیئـة التـدریس والمادة الثامنة والعشرون 
) 35(نقطة على أال یقل ما یحـصل علیـه المرشـح للترقیـة عـن ) 60(لكي تتم ترقیته عن 

نقطـة للترقیـة إلـى ) 40(نقطة في مجال اإلنتاج العلمي للترقیة إلى رتبة أسـتاذ مـشارك و 
 المحكمین الثالثة، أما الترقیة رتبة أستاذ، وتتم الترقیة إلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبیة رأي
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إلى رتبة أستاذ فتتم بإجماع رأي المحكمین الثالثة، وفي حال موافقة اثنین مـن المحكمـین 
على الترقیة وعدم موافقة المحكم الثالث، یحال اإلنتاج العلمي إلى محكم رابع ویكون رأیـه 

  .ًنهائیا
  :االنتاج العلمي المطلوب لترقیة عضو هیئة التدریس

قــا للمــادة التاســعة والعــشرون مــن الالئحــة فــإن الحــد األدنــى لإلنتــاج العلمــي وف
  :المطلوب لترقیة عضو هیئة التدریس هو

ـــة المحكمـــة، ویـــضع     -1 ـــة للنـــشر فـــي المجـــالت العلمی البحـــوث المنـــشورة أو المقبول
  .المجلس العلمي معاییر قبول المجالت المحكمة

ـــت البحـــوث المحكمـــة المقدمـــة للمـــؤتم    -2 ـــة المتخصـــصة إذا كان رات والنـــدوات العلمی
  .منشورة بأكملها أو مقبولة للنشر، ویقبل منها وحدة واحدة فقط

ـــة     -3 ـــز البحـــوث الجامعی ـــن مراك ـــشر م ـــة للن ـــشورة أو المقبول ـــة المن البحـــوث المحكم
  .المتخصصة

  .المحكم من الكتب الجامعیة والمراجع العلمیة، ویقبل منها وحدة واحدة فقط    -4
  .تحقیق الكتب النادرة ، ویقبل منها وحدة واحدة فقط    -5
  .الترجمة المحكمة للكتب العلمیة المتخصصة ویقبل منها وحدة واحدة فقط    -6
الكتب والبحوث المطبوعة من قبل هیئات علمیـة یعتمـدها المجلـس العلمـي وتكـون     -7

  .خاضعة للتحكیم، ویقبل منها وحدة واحدة فقط
تراعات واالبتكارات التي صـدرت لهـا بـراءات مـن مكاتـب بـراءات االختـراع التـي االخ    -8

  .یعترف بها المجلس العلمي
النشاط اإلبداعي المتمیز وفـق قواعـد یعتمـدها مجلـس الجامعـة بنـاء علـى توصـیة     -9

  .المجلس العلمي، ویقبل منه وحدة واحدة فقط
  :الحد األدنى للنشر العلمي

، 30(ًس التعلیم العالي والجامعات ولوائحه، وفقا للمواد    تنص الئحة نظام مجل
مــن الالئحـــة بـــأن ال یقـــل مــا ینـــشر أو یقبـــل للنـــشر فـــي ) ، 35، 34 ، 33 ، 32، 31

المجالت العلمیة المحكمة ضـمن الحـد األدنـى المطلـوب لترقیـة عـضو هیئـة التـدریس عـن 
حــدتین بحثیتــین ضــمن الحــد وحــدة بحثیــة للمتقــدمین للترقیــة إلــى رتبــة أســتاذ مــشارك، وو

وأن یكون اإلنتاج العلمي المتقدم به عضو هیئة . األدنى للمتقدمین للترقیة إلى رتبة أستاذ
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التدریس للترقیة منشورا أو مقبوال للنشر في أكثـر مـن منفـذ نـشر واحـد، وأال تكـون جمیـع 
األدنى لإلنتاج الحد  وأن یكون. منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمیة واحدة

العلمـي المطلـوب للتقـدم للترقیــة إلـى رتبـة أسـتاذ مــشارك أربـع وحـدات منـشورة أو مقبولــة 
 عمل منفرد، ولمجلس الجامعة بناء علـى توصـیة مـن - على األقل -للنشر، اثنتان منها 

المجلــس العلمــي االســتثناء مــن هــذا الــشرط بالنــسبة لــبعض التخصــصات علــى أال یقــل 
كما أن الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقیة . ن وحدة واحدةالمنشور فعال ع

 - علـى األقـل -إلى رتبة أستاذ ست وحدات منشورة أو مقبولة للنشر، منها ثالث وحدات 
عمل منفرد، ولمجلس الجامعة بناء على توصـیة مـن المجلـس العلمـي االسـتثناء مـن هـذا 

أال یقـل المنـشور فعـال عـن ثـالث وحـدات،  كمـا الـشرط بالنـسبة لـبعض التخصـصات علـى 
ًیحتــسب العمــل العلمــي بوحــدة واحــدة إذا كــان المؤلــف منفــردا بتألیفــه، وبنــصف وحــدة إذا 
ٕاشترك في تألیفه اثنان، واذا كان بحثا مشتركا بین أكثر مـن اثنـین فیحـسب بنـصف وحـدة 

 مـشتركا أخـر بـین أكثـر ٕللباحث الرئیس ولكل واحد من الباقین بربع وحـدة، واذا كـان عمـال
  .من اثنین فیحسب لكل واحد منهم ربع وحدة

ــدم للترقیــة مــستال مــن رســائل الماجــستیر أو  ــاج العلمــي المق ًوأن ال یكــون اإلنت
الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة للمتقدم ، وفي حال تثبت المجلس العلمي من أن هناك مـا 

دم بطلب آخر للترقیة مدة عام من تاریخ هو مستل من ذلك، فیحرم المتقدم للترقیة من التق
  .صدور القرار المجلس العلمي بذلك

  :شروط اختیار المحكمین للترقیات
یشترط في اختیار المحكمین للترقیـات بنـاء علـى المـادة الـسادسة والثالثـون مـن 
الالئحة أن یكونوا من األساتذة، ویجوز إذا كانت الترقیة إلى رتبة أستاذ مـشارك أن یكـون 

  .د المحكمین من األساتذة المشاركینأح
ًوتتم ترقیة عضو هیئة التدریس علمیـا مـن تـاریخ صـدور قـرار المجلـس العلمـي 
ًبذلك حسب المادة السابعة والثالثون، أما ترقیتـه وظیفیـا فتعتبـر مـن تـاریخ صـدور القـرار 

  .التنفیذي إذا توافرت وظیفة شاغرة یمكن الترقیة علیها
 یتبـــین أن نظـــام ترقیـــات أعـــضاء هیئـــة التـــدریس فـــي ًوتأسیـــسا علـــى مـــا تقـــدم

الجامعات الـسعودیة مركـزي علـى مـستوى الجامعـات الـسعودیة، وأن مجـال البحـث العلمـي 
  .یحظى بالمكانة األولى في عملیة الترقیة ، ثم یلیه مجال التدریس وأخیرا خدمة المجتمع 
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  :ة التدریسنماذج من التجارب العربیة والعالمیة في ترقیة أعضاء هیئ
  :الجامعات العربیة :ًأوال
 تركــز علــى التفــوق )2000(معــاییر الترقیــة فــي جامعــة اإلمــارات :  ـ جامعــة اإلمــارات1

 في المهنـة لعـضو هیئـة التـدریس، یلـي ذلـك األبحـاث واإلنتـاج العلمـي، ثـم خدمـة النوعي
لمجالین ویجب أن یحصل عضو هیئة التدریس على تقدیر ممتاز في مجال من ا. المجتمع

ویالحـظ أن جامعـة االمـارات . على األقل، وأال یقل في المجـالین اآلخـرین عـن تقـدیر مقنـع
تراعي األهداف الفعلیة للتقـویم والتـي منهـا تحـسین أداء العـضو، كمـا أنهـا تعطـي درجـات 
متساویة لكل مجال من المجاالت الثالثة ویكفي أن یحصل العـضو علـى تقـدیر ممتـاز فـي 

ــار واحــدة منهــا وی ــم تــضع عنــصر اإلدارة فــي االعتب ــاز المجــالین اآلخــرین، كمــا أنهــا ل جت
بالنسبة للترقیة كما أنها لم تهمل الكفایات التي ینبغي أن یتمتع بها عضو  هیئة التدریس 

  .)2000جامعة اإلمارات ، (حیث یراعى ذلك في التقویم السنوي للعضو
 تركز على البحث )2019(ات المصریة معاییر الترقیة في الجامع:  ـ الجامعات المصریة2

اإلنتاج العلمي من : العلمي بشكل كبیر، حیث یتم ترقیة عضو هیئة التدریس حسب اآلتي
ـ مناقشة المتقـدم ألبحاثـه العلمیـة التـي . من التقییم اإلجمالي%) 70(ّاألبحاث، ویقدر له 

األداء الجـامعي مـن تقیـیم مجمـل عـن . من التقییم اإلجمالي%) 10(تقدم بها، ویقدر لها 
. مـن التقیـیم اإلجمـالي%) 20(القسم والكلیة حول نشاط المتقدم داخل جامعته، ویقدر له 

وبالنسبة لمعاییر التدریس وخدمة المجتمع وخدمة الجامعة، الذي یتمثل فـي أمـور كثیـرة، 
نـص علیهــا نظــام الترقیــة، فتـدخل جمیعهــا ضــمن تقیــیم مجمـل النــشاط العلمــي والتعلیمــي 

 .)م2019، بمص العالي التعلیم زارة( تطبیقيوال
ًمعاییر الترقیة في جامعة الكویت وفقا للنظام المعـدل لترقیـات أعـضاء :  ـ جامعة الكویت3

التدریس واإلرشاد ـ األبحاث والنشر (تتركز على ) م1998(هیئة التدریس بجامعة الكویت 
 أهــم واجبــات عــضو هیئــة ویعــد مجــال التــدریس مــن). خدمــة الجامعــة والمجتمــع. العلمــي

التدریس في جامعة الكویت حیـث یحظـى بالمكانـة األولـى فـي األنـشطة األكادیمیـة، وعلـى 
التنوع في طرائق : عضو هیئة التدریس أن یقدم األدلة التي تثبت مقدرته على الترقیة مثل

مــام وأسـالیب التــدریس، والمهــارة والقــدرة علــى إثــارة الحمــاس والتنــافس بــین الطــالب لالهت
ــتمكن مــن المــادة العلمیــة فــي  بــالعلم، ولدیــه الكفــاءة فــي عملیــة اإلرشــاد الطالبــي، مــع ال
ٕالمقررات التـي یقـوم بتدریـسها وتنوعهـا والتزامـه بالـساعات المكتبیـة المحـددة لـه، واعـداد 
وتصمیم االختبارات مع الدقة في تنفیذها، واإلسهام فـي اإلشـراف علـى المـشاریع الطالبیـة 

لكتــب الدراســیة، والمــشاركة الفاعلــة فــي البحــث العلمــي والنــدوات والمــؤتمرات فــي تــألیف ا
 )1998جامعة الكویت،  (العلمیة
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یتطلــب مــن عـضو هیئــة التــدریس أن تكــون : وبالنـسبة لألبحــاث والنــشر العلمـي
األبحــاث فــي مجــال التخــصص الــدقیق، مــع صــدى األبحــاث فــي المجتمــع األكــادیمي، كمــا 

زات المتقدم العلمیة في مجال تخصصه الدقیق، مع تـوفر األدلـة علـى یتعین االهتمام بإنجا
درجة تأثیر المتقدم للترقیة فـي مجـال تخصـصه الـدقیق وصـداها فـي المجتمـع األكـادیمي، 
وأن یكون االنتاج العلمي من أبحاث وكتب وأعمال ابتكاریة منشورة، مع مكانة المتقدم في 

 .ته في برنامج األبحاث داخل الجامعة وخارجهإمجال التخصص العلمي بإسهاماته وانجازا
ومن مجاالت الترقیة في جامعة الكویـت إسـهام عـضو هیئـة التـدریس فـي خدمـة 
الجامعة والمجتمع، وتبرز في األدوار التي یقوم بها العضو من تلقاء نفسه تطوعا، أو من 

ي بهـا بالمـشاركة خالل التكلیفات الجامعیة، بهدف إسهامه في بناء وتطویر الجامعة والرق
ٕفـــي األعمـــال اإلداریـــة والمجـــالس واللجـــان، واســـهاماته فـــي خدمـــة المجتمـــع، واألنـــشطة 

 .واإلنجازات في مجال الوظیفة
  :الجامعات الدولیة: ًثانیا

 ـ جامعة كانتربوري معاییر الترقیة في جامعة كانتربوري بنیوزلندا لعضو هیئـة 1
ــة ــى رتب ــتم مــن خــال أســتاذ التــدریس إل ــدریس(ل مجــال مــشارك ت الخدمــة . البحــث. الت

 ، ویحظى مجال التدریس على أهمیة في عملیة التقویم للترقیة، وأن یكون لدیه)الجامعیة
ِیظهر كبیر، وأن تأثیر معامل لها عالمیة مجالت في منشورة أبحاث  متمیزة، أكادیمیة قیادة ُ
والمعرفة واالبتكارات  البحوث یربط  وأن.التخصص داخل ّكونها التي البحث فرق في تتضح

وأن  واالبتكارات، البحوث ومقررات دراسیة في ضوء هذه عمل ورقات وأن یطور بالتدریس،
  وللترقیـة.والتعلـیم التـدریس عملیـة فـي وفاعلة مبتكرة قیادة على واضحة أدلة لدیه توجد
 ولیـةالد المجالت في تخصصه، وینشر مجال في دولیا ًمعروفا یكون أستاذ ینبغي أن إلى

 فـي الدولیـة، والمـشاركة البحـث لفـرق الفعالة األكادیمیة القیادة عنه ُیثبت المرموقة، وأن
 عنـه یثبـت  وأن.تخصـصه مجـال فـي عالمیـا فعالـة وقیـادة المختلفـة، الجامعیـة الخـدمات
 .علــى المـستویین التخـصص فـي التعلیمیــة المنــاهج تطـویر فـي قیادیــا مـستوى

http://www.canterbury.ac.nz/hr/aca_proms/associate_prof.shtml 
تعتمد معاییر ترقیة أعضاء هیئة التـدریس بجامعـة سـیتي بلنـدن :  ـ جامعة سیتي بلندن2

علــى إجــراءات خاصــة بكــل مؤســسة واالتفاقیــة القومیــة، التــي تــم التوصــل إلیهــا فــي عــام 
یس اعتبـرت بین لجنة ممثلي المستشارین والمدیرین ورابطة أعضاء هیئة التـدر) 1987(

ومــن معــاییر الترقیــة البحــث . ًاالتفاقیــة كــال مــن التــدریس والبحــث واإلدارة أمــورا متــساویة
العلمي ویتضمن عدد ونوعیة األبحاث النظریة المنـشورة والقابلـة للنـشر، تـصمیم األعمـال 
الفنیة، المقاالت، والكتب، واإلشراف على رسائل الماجستیر والدكتوراه، حـضور المـؤتمرات 
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الوطنیة والعالمیة، العمل ضمن فریـق بحثـي، األبحـاث الجـاري القیـام بهـا، الحـصول علـى 
دعم أو تمویل ألحد األبحاث من أیه جهة، كذلك من المعـاییر اإلدارة وتـشمل االشـتراك فـي 
لجان القبول في الكلیة، المساهمة في وضع السیاسات واالستراتیجیات والتخطیط لتنفیـذها 

ض األنــشطة الخارجیــة ، المــساهمة فــي تطــویر اإلجــراءات اإلداریــة ، المــساهمة فــي بعــ
اإلبداعیة، العمل كمدیر لبعض األعمال التي یشارك فیها مجموعة مـن المـوظفین، ومعیـار 

ــل : التــدریس ــیم، العمــل علــى تفعی ــاء التدریــسیة ، الفعالیــة فــي التعل ــام باألعب ویــشمل القی
أسالیب التقویم والمنهج، العمل على تصمیم البرامج العملیة التعلیمیة، االبداع في التعلیم و

التعلیمیــة، المــساهمة فــي تطــویر التعلــیم النظــامي والفــصول الدراســیة، نــشر التعلــیم بــین 
اآلخرین داخل المؤسسة التعلیمیة، القدرة على الممارسة الفعالة فـي مجـال التعلـیم، القـدرة 

تمــع وتـشمل المــساهمة فـي تطــویر وخدمـة المج. علـى أن یكــون مرجعـا فــي مجـال التعلــیم
ّالنظریــة والتطبیــق علــى المــستوى المحلــي والعــالمي، عــضویة المجموعــات االستــشاریة 
ــة، عــضویة  ــة والمجتمعی ــة، عــضویة المجــالس واللجــان الجامعی ــر الحكومی ــة وغی الحكومی
تحریر المجالت العلمیة أو رئاستها، النشاط االستشاري في المجتمع، المساهمة في خدمة 

ؤسسات المجتمع الخارجي، اإلسهام فـي دعـم العالقـات الخارجیـة لمؤسـسته والمؤسـسات م
 Policy on .األخرى، تقدیم خدمات مهنیة على مستوى عال للمجتمع الـذي یعـیش فیـه

academic promotion City University, (2005) London Human 
Resources department. 

تؤكـد معـاییر الترقیـة فـي جامعـة : ات المتحـدة األمریكیـة ـ جامعـة نـورث كارولینـا بالوالیـ3
نورث كارولینا على أولویة التعلیم والتدریس، یلي ذلك النشاط البحثي واإلبداعي، ثم خدمة 
الجامعة والمجتمع، وللكلیات أو األقسام العلمیة إضافة محور رابع، وهـو النـشاط الموجـه، 

فـاءة التدریـسیة مثـل اسـتخدام التقنیـة داخـل وبالنسبة لمحور التـدریس فیـشمل معـاییر الك
الفصل، استخدام طرق التدریس المتعددة، تشجیع التفكیـر المـستقل والنقـدي، القـدرة علـى 
ضبط الصف، اختیار المحتوى الدراسـي المالئـم ویـشمل كـذلك المـسئولیات التعلیمیـة التـي 

وكـذلك الجهـود التـي قام بها العضو مثل المساهمة في تصمیم منهج  أو برنامج تدریـسي 
قام بها مثل تحسین التعلیم والتركیز على استخدام األنشطة وكـذلك المـساهمة فـي تـصمیم 

واالشـــراف المیـــداني وتقـــدیم االستـــشارات للطـــالب ،  االختبـــارات المالئمـــة لتقـــویم الطـــالب
والتطویر المهني لهـم، وبالنـسبة لمحـور النـشاط البحثـي واالبـداعي فیـشمل المـشاركة فـي 

مؤتمرات واعداد األبحاث والدراسات والمساهمة في الصحف و الدوریات العلمیة، ویشمل ال
ـــل االستـــشاري مـــع أمنـــاء المكتبـــات ، واألعمـــال العلمیـــة المـــشتركة ، والملخـــصات  العم
ـــة أو  والـــشروحات و مراجعـــة األبحـــاث و كـــل جهـــوده لتقـــدیم المـــساهمات للقاعـــدة العلمی

ــ ى ذلــك األعمــال التــصویریة والتجریبیــة واالبداعیــة، المعرفیــة فــي مجــال حقلــه ویــضاف إل
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وبالنسبة لمحور الخدمـة یـشمل الدراسـات الحـرة المـستقلة التـي تـسهم فـي توجیـه وتعیـین 
ـــة  ـــة والمهنی ـــات النقابی ـــات والهیئ ـــة المنظم ـــذلك كفای ـــة ، وك ـــي الوظـــائف العلمی الطلبـــة ف

یم االستـشارات والمـساهمة وعضویتها ، وكذلك الخدمات المهنیة والحرفیة األخرى مثـل تقـد
في المشاریع المهنیة والحرفیة والخدمات التعاونیة للمنظمات والهیئات المدنیة وعضویتها 

والمشاركة في األعمال اإلداریة ذات الطبیعة المهنیة وتقدیم الخدمات المحلیـة أو الدولیـة،  
ات على مستوى وعلى العضو أن یقدم الدلیل على ما قام به من خدمات و مساهمات وخبر

ّالقسم أو الكلیة أو الجامعة أو على مستوى المهنة أو أیة خدمات أخرى قام بها للمجتمـع 
خارج الجامعة و أن یوحى سلوكه بأن لدیه اإلمكانیة في تقدیم تلك المـساهمات والخـدمات 
ّبصفة مستمرة خاصة فیما یتعلق بدعم قیم المجتمع والعمل على تحقیق أهدافه مـن خـالل 

 University of North Carolina .مـل علـى تحقیـق أهـداف الجامعـة والكلیـةالع
,Gveensboro Guidelines for Promotion and tenure source. 

http:www.uncg.edu/soel/documents/tenure/ 
-academic/hr/about/nz.ac.ycanterbur.www://https

/promotion  
معاییر الترقیـة فـي جامعـة بـوردو تؤكـد علـى أن مـن :  ـ جامعة بوردو بالوالیات المتحدة4

 المعرفـة اكتـساب تكمـن فـي ضـوابط ترقیـة عـضو هیئـة التـدریس لدرجـة أسـتاذ مـشارك
ا أو اكتـشافها ّكما أن علیه نقل هذه الخبـرات وطـرق اكتـسابه .ونشرها واكتشافها وتقییمها

مـن  زمنـي سـجل المرشـح لـدى یكـون إلى الطالب والباحثین داخـل الجامعـة وخارجهـا، وأن
 مـن واعـد ومـستقبل بدرجتـه، واالعتمـاد المهنـي النمـو علـى وقـدرة األكادیمیـة، اإلنجـازات

َیعترف أن أستاذ، یجب درجة إلى  وللترقیة.ّوالتمیز اإلنتاج  فـي للمرشـح العلمـي ّبـالتفوق ُ
 الدولي، القومي أو المستوى على األكادیمي في الحقل المختصین زمالء قبل من هتخصص

 .زمالئــه بــین التخــصص المعرفــي فــي األكادیمیــة مــساهماته تقیــیم مــع
html.promotion/faculty/provost/edu.purdue.www://http 

ي ضوء استعراض بعـض التجـارب العربیـة والعالمیـة فـي مجـال ترقیـة أعـضاء وف
هیئة التدریس یتضح تفاوت الجامعات في عملیة التقویم للترقیـة، ویتجلـى ذلـك فـي تركیـز 

بیــد أن بعــض الجامعــات أولــت البحــث . بعــض الجامعــات علــى مجــال التعلــیم والتــدریس
وهناك جامعات تساوي بین . هیئة التدریسواإلنتاج العلمي أهمیة في مجال ترقیة أعضاء 

  ).خدمة المجتمع والجامعة. اإلنتاج العلمي: البحث. التدریس(المجاالت الثالث 
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  :الدراسات السابقة
تهـدف إلــى التعـرف علـى أوجــه التـشابه واالخـتالف فــي ) 1998(دراسـة البلیهـد 

یـة، واتجاهـات أعـضاء المعاییر المطبقة، لترقیة أعضاء هیئـة التـدریس بالجامعـات الخلیج
تباین معاییر الترقیة المطبقة في جامعات : وتوصلت إلى. هیئة التدریس نحو هذه المعاییر

دول مجلــس التعــاون الخلیجــي، حیــث یظهــر التفــاوت بوضــوح فــي عــدد البحــوث الالزمــة 
وهدفت دراسـة . للترقیة، ومدى مساهمة المتقدم في البحوث المشتركة، وتعدد قنوات النشر

وتوصـلت إلـى أن . إلى التعرف على واقع نظام الترقیة بجامعة الیرموك) م2000(ادي العب
أعضاء هیئة التدریس بالجامعة یواجهون مشكالت في عملیة الترقیة تتعلق في طول مدة 
النشر، وعدم توفر التسهیالت المادیة والفنیة الالزمة إلجراء البحوث، كما أنـه لـیس هنـاك 

یفتین اللتـین یقـوم بهمـا عــضو هیئـة التـدریس، وهمـا التــدریس، أدنـى اعتبـار عملـي للــوظ
وخدمـة المجتمــع عنــد النظــر بالترقیـة، بــل یعطــى البحــث العلمـي المعیــار األوحــد ألغــراض 

إلـى التعـرف علـى اإلشـكالیات التـي دارت حـول ) 2006(وقد هـدفت دراسـة عـزب . الترقیة
ض الجامعــات اهتمــت بمعیــار وتوصــلت إلــى أن بعــ. تقــویم وترقیــة أعــضاء هیئــة التــدریس

التــدریس، وجعلــت لــه األولویــة فــي التقــویم والترقیــة، وبعــض الجامعــات اهتمــت بالبحــث، 
وجعلت له األولویة في التقویم والترقیة، بینما احتل معیار خدمة المجتمع والجامعة المرتبة 

ــیم إلــى معرفــة تق) م2011(كمــا هــدفت دراســة الــسلیحات . األخیــرة فــي معظــم الجامعــات ی
وتوصلت إلى أن تقییم . أعضاء هیئة التدریس في الجامعة األردنیة ألنظمة الترقیة المتبعة

ًأفراد الدراسة ألنظمة الترقیة جاء متوسطا لفقرات مجال معـاییر الترقیـة، ومنخفـضا لفقـرات  ً
إلى التعرف ) 2013(وهدفت دراسة الهبدان . مجالي إجراءات الترقیة ونشر اإلنتاج العلمي

 نمط اتجاهات أعضاء هیئة التدریس بجامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمیة نحـو على
وتوصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحـصائیة . ٕمعاییر الترقیة واجراءاتها واإلنتاج العلمي

كـذلك عــدم وجــود . آلراء أفـراد الدراســة حـول اإلنتــاج العلمـي ترجــع الخــتالف متغیـر الرتبــة
ة ترجع الختالف التخصص، مع وجود فروق ذات داللة إحصائیة فروق ذات داللة إحصائی

ــذكور، كمــا هــدفت دراســة ســتیفن  ــصالح ال ــة ترجــع الخــتالف الجــنس ل حــول قواعــد الترقی
إلــى التعــرف علــى إجــراءات التعیــین لــدى أعــضاء الهیئــة األكادیمیــة ) 1996(نیوســتن 

جامعـات األمریكیـة مـرن، وتوصلت إلى أن نظام الترقیة في بعـض ال. بالجامعات األمریكیة
وحصل له الكثیـر مـن التغییـر نتیجـة الـضغوط المـستمرة، بحیـث أصـبحت إجـراءات التقیـیم 
أكثر موضوعیة باستخدام معلومات تفصیلیة ومتنوعة، ویذكر أن المعاییر المستخدمة فـي 

 2008(كمـا هـدفت دراسـة . التقییم تتوزع على مجاالت التعلیم والبحـث العلمـي والخـدمات
Martin E. Feder , and James L. Madara (  إلـى تحـسین إجـراءات التعیـین

والترقیة ألعـضاء هیئـة التـدریس، وتوصـلت لعمـل متكامـل حـول آلیـة التقـدیم واإلجـراءات، 
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كذلك فصل المدارس والكلیات ذات الطبیعة المعملیة وغیر المعملیـة فـي إجـراءات الترقیـة، 
 عمل عضو هیئة التدریس، واالختالف في الخبرات حیث یجب مراعاة االختالف بین طبیعة

 E-form وتحـسین الــ  clinical school او nonclinical schoolلمـن یعمـل فـي 
الخاص بعملیة التقدیم للترقیات، ونظام التحلیل والتقدیم التابع له، ذلك لعمل نظام متكامل 

 Andi Jrysnawr , Jyn Mashawat( وهـدفت دراسـة . أكثر دقة في عملیة التقیـیم
إلــى تحدیــد الــشروط الالزمــة للترقیــة العلمیــة إلــى درجــة أعلــى فــي كلیــة العلــوم  ) 2010

ــین والترقیــة ألعــضاء هیئــة  ــد معــاییر التعی ــة، حیــث قامــت الدراســة بتحدی ــة بالجامع الطبی
مــشرفو العلــوم : التــدریس بالكلیــة، الــذین ینقــسمون إلــى خمــس وظــائف مختلفــة، وهــي

ـــوم ا ـــسریریةاألساســـیة والعل ـــسریریة. ل ـــوم ال ـــوم األساســـیة والعل ـــاحثون. مدرســـو العل . الب
أع لقب أستاذ ممتاز، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصـلت الدراسـة . مساعدون

التـدریس، : خرجت الدراسة بشرط عام للترقیة، وفق عدة محاور، وهـي: إلى النتائج اآلتیة
ركة في الدراسة العلمیة في العیادات، خدمـة التدریب للطالب، المشاركة في البحوث، المشا

  .، وخدمة المجتمع"العیادات"الكلیة والمرافق الخاصة بها 
  :التعقیب على الدراسات السابقة

ًوتأسیسا على ما تقدم، فـإن الدراسـة الحالیـة تتفـق مـع بعـض الدراسـات الـسابقة 
  :في اآلتي

ة التـدریس بالجامعـات، فـالواقع  ـ  أهمیـة إعـادة دراسـة واقـع معـاییر ترقیـة أعـضاء هیئـ1
الحـــالي یحتـــاج إلـــى إعـــداد نظـــر لتقیـــیم المعـــاییر، لتتـــسم بالـــشمولیة والموضـــوعیة، 

  .والوضوح والدقة والمرونة والبساطة في اإلجراءات
  . ـ  تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في منهجیة الدراسة2

  :قة في اآلتي وتختلف الدراسة الحالیة مع الدراسات في الساب
 ـ تختلـف هـذه الدراسـة عـن الدراسـات الـسابقة فـي أن عملیـة تطـویر المعـاییر فـي هـذه 1

  .ستكون في ضوء التجارب العربیة والعالمیة
 . ـ اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة2

ز المــشكلة كمـا اسـتفادت الدراسـة الحالیـة مـن نتـائج الدراسـات الـسابقة فـي تعزیـ
  .البحثیة، وتعزیز اإلطار المفاهیمي للدراسة ، وبناء أداة الدراسة
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  :منهج الدراسة
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، الذي یهتم بدراسة الظاهرة كما هي 
في الواقع، ویعبـر عنهـا إمـا بطریقـة كیفیـة، حیـث یـصف الظـاهرة محـل الدراسـة، ویوضـح 

، ویوضـح مقـدارها أو حجمهـا، ودرجـة ارتباطهـا مـع الظـواهر خصائصها، أو بطریقة كمیـة
  ).م1989ذوقان، عدس، عبدالحق،(األخرى 

مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء المجلس العلمي بجامعة اإلمام تكون : مجتمع الدراسة
ــك ســعود ،  ــة ، وجامعــة المل ــسعودیة اإللكترونی ــن ســعود اإلســالمیة، والجامعــة ال محمــد ب

  .ً عضوا57 واستجاب منهم  عضوا ،75وعددهم 
ــى الــسؤال الثالــث مــن الدراســة اســتخدمت : أداة الدراســة االســتبانة أداة لهــا لإلجابــة عل
مــا المجـاالت المقترحــة لتطــویر ترقیــة أعـضاء هیئــة التــدریس بالجامعــات : أسـئلة الدراســة

 .في ضوء بعض التجارب العربیة والعالمیةالسعودیة 
 ) :ياالتساق الداخل(الصدق الداخلي 

للتأكد من تماسك عبارات االستبانة قام الباحث بحـساب صـدق االتـساق الـداخلي 
عـضوا ، وذلـك بحـساب معامـل ارتبـاط ) 30(لالستبانة على عینـة اسـتطالعیة مكونـة مـن 

بیرسون بین الدرجة لكل عبـارة والدرجـة الكلیـة للمحـور التابعـة لـه، ثـم تـم حـساب معامـل 
ُ محور أو مجـال وبـین الدرجـة الكلیـة لالسـتبانة، واسـتخدم ارتباط بیرسون بین الدرجة لكل

 :والجداول التالیة توضح ذلك) SPSS(لذلك برنامج 
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 )1(جدول رقم 
یوضح معامالت ارتباط بیرسون بین كل عبارة من عبارات االستبانة وبین الدرجة الكلیة 

  للمحور التابعة له

  رقم 
  العبارة

معامل االرتباط 
كلیة بالدرجة ال
 للمحور

مستوى الداللة 
 اإلحصائیة

  رقم
  العبارة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلیة 

 للمحور
مستوى الداللة 

 اإلحصائیة
 معاییر ترقیة أعضاء هیئة التدریس بالجامعات السعودیة

1 0.73 0.00** 3 0.81 0.00** 
2 0.82 0.00**    

 التدریس والتعلیم: المجال األول
 التخطیط واالعداد للدروس: المحور األول

1 0.61 0.00** 5 0.84 0.00** 
2 0.70 0.00** 6 0.78 0.00** 
3 0.58 0.001** 7 0.84 0.00** 
4 0.91 0.00** 8 0.92 0.00** 

 استراتیجیات التدریس: المحور الثاني
1 0.87 0.00** 7 0.82 0.00** 
2 0.92 0.00** 8 0.79 0.00** 
3 0.86 0.00** 9 0.89 0.00** 
4 0.84 0.00** 10 0.86 0.00** 
5 0.90 0.00** 11 0.91 0.00** 
6 0.90 0.00** 12 0.84 0.00** 

 تقویم أداء المتعلمین: المحور الثالث
1 0.88 0.00** 4 0.93 0.00** 
2 0.93 0.00** 5 0.89 0.00** 
3 0.93 0.00**    

 سالتطویر الذاتي لعملیات التدری: المحور الرابع
1 0.79 0.00** 4 0.73 0.00** 
2 0.78 0.00** 5 0.75 0.00** 
3 0.78 0.00** 6 0.80 0.00** 

 اإلرشاد األكادیمي: المحور الخامس
1 0.82 0.00** 5 0.92 0.00** 
2 0.81 0.00** 6 0.94 0.00** 
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  رقم 
  العبارة

معامل االرتباط 
كلیة بالدرجة ال
 للمحور

مستوى الداللة 
 اإلحصائیة

  رقم
  العبارة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلیة 

 للمحور
مستوى الداللة 

 اإلحصائیة
3 0.95 0.00** 7 0.85 0.00** 
4 0.87 0.00** 8 0.82 0.00** 

 لتقییم العام لألداء التدریسيا: المحور السادس
1 0.80 0.00** 3 0.91 0.00** 
2 0.87 0.00** 4 0.83 0.00** 

 االشراف االكادیمي: المحور السابع
1 0.86 0.00** 5 0.90 0.00** 
2 0.90 0.00** 6 0.86 0.00** 
3 0.91 0.00** 7 0.75 0.00** 
4 0.89 0.00** 8 0.80 0.00** 

 نشطة البحثیة والعلمیةاأل: المجال الثاني
 إعداد البحوث العلمیة: المحور األول

1 0.46 .011 5 0.72 0.00** 
2 0.63 0.00** 6 0.74 0.00** 
3 0.75 0.00** 7 0.81 0.00** 
4 0.75 0.00**    

 التمیز في البحث العلمي: المحور الثاني
1 0.76 0.00** 6 0.91 0.00** 
2 0.85 0.00** 7 0.84 0.00** 
3 0.81 0.00** 8 0.75 0.00** 
4 0.81 0.00** 9 0.84 0.00** 
5 0.67 0.00** 10 0.81 0.00** 

 النشر والكتابة في أوعیة النشر العلمیة: المحور الثالث
1 0.88 0.00** 3 0.84 0.00** 
2 0.89 0.00** 4 0.87 0.00** 

 األنشطة التعلیمیة والمجتمعیة: المجال الثالث
 القیادة التعلیمیة واإلداریة: ألولالمحور ا

1 0.84 0.00** 4 0.88 0.00** 
2 0.85 0.00** 5 0.84 0.00** 
3 0.86 0.00** 6 0.87 0.00** 
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  رقم 
  العبارة

معامل االرتباط 
كلیة بالدرجة ال
 للمحور

مستوى الداللة 
 اإلحصائیة

  رقم
  العبارة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلیة 

 للمحور
مستوى الداللة 

 اإلحصائیة
 خدمة المجتمع: المحور الثاني

1 0.95 0.00** 6 0.91 0.00** 
2 0.93 0.00** 7 0.92 0.00** 
3 0.93 0.00** 8 0.92 0.00** 
4 0.82 0.00** 9 0.83 0.00** 
5 0.85 0.00** 10 0.84 0.00** 
 ).0.01(دالة عند مستوى (**) ، )0.05(دالة عند مستوى (*) 

یتــضح مــن خــالل معــامالت ارتبــاط بیرســون فــي الجــدول الــسابق ارتبــاط جمیــع 
عبارات االستبانة بالدرجة الكلیة للمحور التي تنتمي إلیه ارتباط موجب عند مستویي داللة 

  .، مما یدل على صدق االتساق الداخلي على مستوى عبارات االستبانة)0.05، 0.01(
 )2(جدول رقم 

  یبین معامالت ارتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة لكل محور أو مجال وبین الدرجة الكلیة لالستبانة

  عدد   المحور/المحور
 العبارات

  معامل
  ألفا كرونباخ

 **0.00 0.63  السعودیةمعاییر ترقیة أعضاء هیئة التدریس بالجامعات
 **0.00 0.84 التخطیط واالعداد للدروس: المحور األول
 **0.00 0.95 استراتیجیات التدریس: المحور الثاني
 **0.00 0.85 تقویم أداء المتعلمین: المحور الثالث
 **0.00 0.85 التطویر الذاتي لعملیات التدریس: المحور الرابع

 **0.00 0.88 كادیمياإلرشاد األ: المحور الخامس
 **0.00 0.78 التقییم العام لألداء التدریسي: المحور السادس
 **0.00 0.87 االشراف االكادیمي: المحور السابع

 **0.00 0.98 التدریس والتعلیم: إجمالي المجال األول
 **0.00 0.91 إعداد البحوث العلمیة: المحور األول
 **0.00 0.69 علميالتمیز في البحث ال: المحور الثاني
 **0.00 0.65 النشر والكتابة في أوعیة النشر العلمیة: المحور الثالث

 **0.00 0.81 األنشطة البحثیة والعلمیة: إجمالي المجال الثاني
 **0.00 0.90 القیادة التعلیمیة واإلداریة: المحور األول
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  عدد   المحور/المحور
 العبارات

  معامل
  ألفا كرونباخ

 **0.00 0.87 خدمة المجتمع: المحور الثاني
 **0.00 0.90 األنشطة التعلیمیة والمجتمعیة: ثالثإجمالي المجال ال
 ).0.01(دالة عند مستوى (**) ، )0.05(دالة عند مستوى (*) 

ویتضح مـن خـالل معـامالت ارتبـاط بیرسـون فـي الجـدول الـسابق ارتبـاط الدرجـة 
الكلیة لكل محور أو مجال من محاور أو مجاالت االستبانة بالدرجة الكلیة لالسـتبانة عنـد 

ــى مــستوى محــاور )0.01(ى داللــة مــستو ــساق الــداخلي عل ــى تحقــق االت ــا یــدل عل ، مم
ومجاالت، ومما سبق یتضح تحقق صدق االتساق الداخلي على مـستوى االسـتبانة، ویـدل 

 .على أن االستبانة تتسم بدرجة عالیة من الصدق، وأنها صالحة لقیاس ما وضعت لقیاسه
 :ثبات أداة الدارسة

ت االسـتبانة وذلـك باسـتخدام معامــل ثبـات ألفـا كرونبــاخ قـام الباحـث بحـساب ثبــا
Cronbach's Alpha ًعـضوا، ویوضـح ) 30( وذلك علـى عینـة اسـتطالعیة مكونـة مـن

ٕالجـدول التــالي معامـل الثبــات لعبـارات االســتبانة علـى مــستوى محـاور ومجــاالت واجمــالي 
 .االستبانة

  )3(جدول رقم 
ٕالستبانة واجمالي االستبانة باستخدام معامل یبین قیم معامالت ثبات محاور ومجاالت ا

 ألفا كرونباخ

عدد   المحور/المحور
 العبارات

معامل 
ألفا 

 كرونباخ
 0.69 3 معاییر ترقیة أعضاء هیئة التدریس بالجامعات السعودیة

 0.90 8 التخطیط واالعداد للدروس: المحور األول
 0.97 12 استراتیجیات التدریس: المحور الثاني

 0.95 5 تقویم أداء المتعلمین: ر الثالثالمحو
 0.86 6 التطویر الذاتي لعملیات التدریس: المحور الرابع

 0.96 8 اإلرشاد األكادیمي: المحور الخامس
 0.87 4 التقییم العام لألداء التدریسي: المحور السادس
 0.95 8 االشراف االكادیمي: المحور السابع
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عدد   المحور/المحور
 العبارات

معامل 
ألفا 

 كرونباخ
 0.99 51  والتعلیمالتدریس: إجمالي المجال األول

 0.82 7 إعداد البحوث العلمیة: المحور األول
 0.94 10 التمیز في البحث العلمي: المحور الثاني
 0.89 4 النشر والكتابة في أوعیة النشر العلمیة: المحور الثالث

 0.95 21 األنشطة البحثیة والعلمیة: إجمالي المجال الثاني
 0.92 6 ة واإلداریةالقیادة التعلیمی: المحور األول
 0.97 10 خدمة المجتمع: المحور الثاني

 0.98 16 األنشطة التعلیمیة والمجتمعیة: إجمالي المجال الثالث
 0.99 91 إجمالي االستبانة

ویتــضح مــن الجــدول الــسابق ارتفـــاع معظــم معــامالت ثبــات محــاور ومجـــاالت 
، كمـا بلـغ )0.0.99، 0.69(ن االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ حیث انحصرت بی

ًوهـو معامـل ثبـات مرتفـع جـدا، ممـا ) 0.99(معامل ثبات ألفا كرونباخ إلجمالي االسـتبانة 
 .یدل على تحقق ثبات االستبانة بشكل عام

= ، بدرجـة متوسـطة 4= ، موافق 5= ًموافق جدا : (كما تم إعطاء وزن للبدائل
 ).1=ً، غیر موافق جدا 2= ، غیر موافق 3

 :لیب اإلحصائیةاألسا
 التكرارات والنسب المئویة لوصف خصائص أفراد الدراسة.  
 المتوســط الحــسابي "Mean  " وذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد

عینة الدراسة حول عبارات محاور االستبانة، وسنستخدمه في ترتیـب العبـارات، وعنـد 
  . قیمة لالنحراف المعیاريتساوي المتوسط الحسابي سیكون الترتیب حسب أقل

 تم استخدام االنحراف المعیاري "Standard Deviation"  للتعـرف علـى مـدى انحـراف
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات محاور االستبانة، ویالحظ أن االنحراف 
المعیــاري یوضــح التــشتت فــي اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة حــول كــل عبــارة، فكلمــا 

  .یمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بین المقیاساقتربت ق
  لقیاس صدق االستبانة" بیرسون"معامل ارتباط.  
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  لقیاس ثبات االستبانة" ألفا كرونباخ"معامل ثبات. 
  :مناقشة نتائج الدراسة
  :مناقشة نتائج الدراسة

 الـسعودیة فـي ما واقـع معـاییر الترقیـة فـي الجامعـاتتمت اإلجابة على السؤال األول 
ًاإلطار النظري مـن الدراسـة، حیـث تـم عـرض نظـام الترقیـة فـي الجامعـات الـسعودیة، وفقـا 
لالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الـسعودیین مـن أعـضاء هیئـة التـدریس، ومـن 
ًفي حكمهم، حیث تتم ترقیة أعضاء هیئة التدریس السعودیین بالجامعـات الـسعودیة، وفقـا 

مة لشؤون منسوبي الجامعات الـسعودیین مـن أعـضاء هیئـة التـدریس، ومـن لالئحة المنظ
حیـث ). خدمة الجامعة والمجتمـع. التدریس. اإلنتاج العلمي(في حكمهم، بناء على معیار 

نقطـة مقـسمة ) 100(یتم تقویم جهود عضو هیئة التـدریس المتقـدم للترقیـة علـى أسـاس 
ـــى  ــــاج العـلمــــي و ) 60(عل ــــدریس، و ) 25(نقطــــة لإلنت نقطـــة لخدمـــة ) 15(نقطـــة للت

) 60(ولكي تتم ترقیـة عـضو هیئـة التـدریس ال بـد مـن حـصوله علـى . الجامعـة والمجتمع
نقطـة فـي مجـال اإلنتـاج ) 35(نقطة، على أال یقل مـا یحـصل علیـه المرشـح للترقیـة عـن 

  .نقطة للترقیة إلى رتبة أستاذ) 40(العلمي للترقیة إلى رتبة أستاذ مشارك و
ما التجارب العربیة والعالمیـة فـي مجـال ترقیـة  :الثانيالسؤال  تمت اإلجابة على كما

ففي جامعة اإلمارات تركز معاییر الترقیة على التفوق النوعي في .  أعضاء هیئة التدریس
ویجب . المهنة لعضو هیئة التدریس، یلي ذلك األبحاث واإلنتاج العلمي، ثم خدمة المجتمع

تدریس على تقدیر ممتاز في مجال من المجالین على األقل، وأال أن یحصل عضو هیئة ال
كما أن معاییر الترقیة في الجامعات المصریة .  یقل في المجالین اآلخرین عن تقدیر مقنع

تركـز علـى البحـث العلمــي بـشكل كبیـر، حیــث یـتم ترقیـة عـضو هیئــة التـدریس بنـاء علــى 
ومناقـشة المتقـدم . مـن التقیـیم اإلجمـالي%) 70(ّاإلنتاج العلمـي مـن األبحـاث، ویقـدر لـه 

وتقیـیم تـشاط . مـن التقیـیم اإلجمـالي%) 10(ألبحاثـه العلمیـة التـي تقـدم بهـا، ویقـدر لهـا 
. من التقییم اإلجمالي%) 20(عضو هیئة التدریس في القسم والكلیة والجامعة، ویقدر له 

تـدریس فـي جامعـة وفي جامعة الكویت یعد مجال التدریس من أهم واجبات عـضو هیئـة ال
الكویت، حیث یحظى بالمكانة األولـى فـي األنـشطة األكادیمیـة، وبالنـسبة لألبحـاث والنـشر 
العلمــي فإنــه یتطلــب مــن عــضو هیئــة التــدریس أن تكــون األبحــاث فــي مجــال التخــصص 
الدقیق، مع صدى األبحاث في المجتمـع األكـادیمي، وخدمـة الجامعـة والمجتمـع تكمـن فـي 

 .ًلتدریس في خدمة الجامعة والمجتمع من تلقاء نفسه تطوعاإسهام عضو هیئة ا
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جامعة كانتربوري بنیوزلندا، حیـث یـتم ترقیـة عـضو هیئـة ومن الجامعات الدولیة 
) الخدمـة الجامعیـة. البحـث. التـدریس(مـشارك مـن خـالل مجـال  أسـتاذ التدریس إلى رتبـة

 أبحـاث وأن یكـون لدیـهویحظى مجـال التـدریس علـى أهمیـة فـي عملیـة التقـویم للترقیـة، 
 یكـون أسـتاذ ینبغـي أن إلـى كبیـر، وللترقیـة تأثیر معامل لها عالمیة، مجالت في منشورة
 عنـه ُیثبـت المرموقـة، وأن الدولیـة المجـالت في تخصصه، وینشر مجال في دولیا ًمعروفا
 المختلفة، الجامعیة الخدمات في الدولیة، والمشاركة البحث لفرق الفعالة األكادیمیة القیادة
تعتمـد معـاییر ترقیـة :  وفـي جامعـة سـیتي بلنـدن.تخصـصه مجـال فـي عالمیا فعالة وقیادة

أعــضاء هیئــة التــدریس علــى إجــراءات خاصــة بكــل مؤســسة واالتفاقیــة القومیــة، التــي تــم 
بین لجنة  ممثلي المستشارین والمدیرین ورابطة أعـضاء ) 1987(التوصل إلیها في عام 

ًرت االتفاقیــة كــال مــن التــدریس والبحــث واإلدارة أمــورا متــساویة، ذات هیئــة التــدریس اعتبــ
أهمیة واحدة بالنـسبة للمؤسـسة كمـا تتمثـل معـاییر الترقیـة فـي البحـث العلمـي حـول عـدد 
ــشمل  ــة والمجتمــع، وت ــة للنــشر، خدمــة الجامع ــشورة والقابل ــة المن ونوعیــة األبحــاث النظری

ّلـى المـستوى المحلـي والعـالمي، المـساهمة فـي المساهمة في تطـویر النظریـة والتطبیـق ع
كمـا أن معـاییر الترقیـة بجامعـة نـورث . خدمة مؤسسات المجتمع الخـارجي ودعـم عالقاتـه

كارولینا بالوالیات المتحدة األمریكیة تؤكد على أولویة التعلیم والتدریس، یلـي ذلـك النـشاط 
أو األقسام العلمیة إضافة محور البحثي واإلبداعي، ثم خدمة الجامعة والمجتمع، وللكلیات 

رابع، وهو النشاط الموجه، ومجال التـدریس، یـشمل معـاییر الكفـاءة التدریـسیة، وبالنـسبة 
لمجــال الخدمــة یــشمل الدراســات الحــرة المــستقلة، وكــذلك الخــدمات المهنیــة، والخــدمات 

: یـات المتحـدةجامعة بـوردو بالوالوأخیرا . التعاونیة للمنظمات والهیئات المدنیة وعضویتها
 المعرفـة اكتـساب هـي فـإن معـاییر الترقیـة لعـضو هیئـة التـدریس لدرجـة أسـتاذ مـشارك

ّونشرها، كما أن علیه نقل هذه الخبـرات وطـرق اكتـسابها أو اكتـشافها  واكتشافها وتقییمها
مـن  زمنـي سـجل المرشـح لـدى یكـون إلى الطالب والباحثین داخـل الجامعـة وخارجهـا، وأن

 مـن واعـد ومـستقبل بدرجتـه، واالعتمـاد المهنـي النمـو علـى وقـدرة كادیمیـة،األ اإلنجـازات
َیعترف أن أستاذ، یجب درجة إلى  وللترقیة.ّوالتمیز اإلنتاج  فـي للمرشـح العلمـي ّبـالتفوق ُ

 القـومي أو المـستوى علـى األكـادیمي فـي الحقـل المختـصین الـزمالء قبـل مـن تخصـصه
  .زمالئه بین التخصص المعرفي في ةاألكادیمی مساهماته تقییم مع الدولي،
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ما المجاالت المقترحـة لتطـویر معـاییر الترقیـة ألعـضاء : ولإلجابة على السؤال الثالث
تم حساب هیئة التدریس بالجامعات السعودیة في ضوء بعض التجارب العربیة والعالمیة ؟ 

ریـة، كمـا هـو موضـح التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافـات المعیا
  :فیما یلي
یبین استجابات أفراد الدراسة حول مجاالت معاییر ترقیة أعضاء هیئة التدریس ) 4(جدول 

 بالجامعات السعودیة

  موافق  العبارة م
بدرجة  موافق ً جدا

 متوسطة
  غیر 
 موافق

غیر موافق 
 ًجدا

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

التدریس والتعلیم  1 1 3 11 22 20 التكرار
30.% % 35.09 38.6 19.3 5.26 1.75 

4 0.96 1 

البحوث والدراسات  2 6 3 10 16 22 التكرار
 10.53 5.26 17.54 28.07 38.6 % %.50العلمیة 

3.79 1.31 3 

 0 4 13 20 20 التكرار
الخدمات التعلیمیة  3

 2 0.94 3.98 0 7.02 22.81 35.09 35.09 % %.20والمجتمعیة 

  1.07  3.92  المتوسط العام للمحور
یتضح من الجدول أعاله موافقة أفراد الدراسة على مجاالت معاییر ترقیة أعضاء 

 3.92(هیئة التدریس بالجامعات السعودیة، وكان المتوسـط الحـسابي العـام لهـذا المحـور 
 .، وذلك بشكل عام)موافق(بدرجة ) 5.0من 

ات فقد تراوح المتوسط الحسابي لدرجات الموافقـة علیهـا مـن وعلى مستوى العبار
درجة، أي أن أفراد الدراسـة یوافقـون علـى ) 4.0–3.79(وجهة نظر أفراد الدراسة ما بین 

ــث جــاء مجــال  ــات الــسعودیة، حی ــة التــدریس بالجامع ــة أعــضاء هیئ مجــاالت معــاییر ترقی
الخـدمات (، ومجـال )4.0(بي في المرتبة األولـى بمتوسـط حـسا%) 30التدریس والتعلیم (

ـــة  ـــة بمتوســـط حـــسابي %) 20التعلیمیـــة والمجتمعی ـــة الثانی ، ومجـــال )3.98(فـــي المرتب
  ).3.79(في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي %) 50البحوث والدراسات العلمیة (

ــدریس  ــة محــور الت ــرد الدراســة بأهمی ــى قناعــة أف ــائج إل ویعــزو الباحــث هــذه النت
وتتفـق ترقیة وأن له األولویة في تقییم عضو هیئة التـدریس للترقیـة، والتعلیم في عملیة ال

التــي توصــلت إلــى أن بعــض ) 2006(عــزب  هــذه النتــائج مــع مــا توصــلت إلیــه دراســة
ــه األولویــة فــي التقــویم والترقیــة، وبعــض  ــات اهتمــت بمعیــار التــدریس، وجعلــت ل الجامع

م والترقیة، بینما احتل معیار خدمة الجامعات اهتمت بالبحث، وجعلت له األولویة في التقوی
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المجتمــع والجامعــة المرتبــة األخیــرة فــي معظــم الجامعــات، كمــا هــو حاصــل فــي جامعــة 
 حیث تركز على التفوق النوعي فـي المهنـة لعـضو هیئـة التـدریس، یلـي )2000(اإلمارات

 ذلك األبحاث واإلنتاج العلمي، ثم خدمة المجتمع
  :التدریس والتعلیم: المجال األول

لمعرفة مدى موافقة أفراد الدراسة علـى عبـارات المحـور األول التخطـیط واإلعـداد 
ــراد المحــور األول ــاه وجهــة نظــر أف ــدروس یتــضح مــن الجــدول أدن التخطــیط واإلعــداد : لل

  :للدروس
 یبین استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور األول) 5(جدول 

  موافق   العبارة م
  بدرجة موافق ًجدا

 طةمتوس
  غیر 
 موافق

غیر موافق 
 ًجدا

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

 3العبء التدریسي خالل  1 1 3 10 28 15 التكرار
 1.75 5.26 17.54 49.12 26.32 % .سنوات

3.93 0.9 7 

تحدید أهداف الدروس  2 1 3 16 22 15 التكرار
 1.75 5.26 28.07 38.6 26.32 % .واسالیب تحقیقها

3.82 0.95 8 

 1 0 10 26 20 التكرار
تحدیث وتطویر المحتوى  3

 3 0.83 4.12 1.75 0 17.54 45.61 35.09 % .التعلیمي

 1 1 12 24 19 التكرار
4 

القدرة المهنیة على إدارة 
المواقف التعلیمیة وتحقیق 

 1.75 1.75 21.05 42.11 33.33 % .أهدافها
4.04 0.89 6 

 0 3 14 16 24 التكرار
استخدام وتوظیف التقنیة في  5

 4 0.94 4.07 0 5.26 24.56 28.07 42.11 % .تصمیم الدروس واعدادها

 0 1 9 25 22 التكرار
6 

التخطیط لتوفیر بیئة تعلیمیة 
تعزز التعلم الذاتي 

 0 1.75 15.79 43.86 38.6 % .واالبداعي
4.19 0.77 2 

 1 4 9 20 23 التكرار
7 

ة الوقت التخطیط إلدار
والتفاعل مع المتعلمین 

 1.75 7.02 15.79 35.09 40.35 % .لتساؤالتهم وآرائهم
4.05 1.01 5 

 0 1 10 22 24 التكرار
8 

القدرة العلمیة المتعمقة 
بمحتوى المقرر وربطه 

 1 0.8 4.21 0 1.75 17.54 38.6 42.11 % .بالدراسات الحدیثة

  0.89 4.05   العام للمحورالمتوسط



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -585-

یتــضح مــن الجــدول أعــاله درجــات موافقــة أفــراد الدراســة حــول عبــارات محــور 
) 5.0 من 4.05(وكان المتوسط الحسابي العام لهذا المحور ، التخطیط واالعداد للدروس

وهو متوسط یقع في الفئة الرابعة من فئات المقیاس الخماسي مما یعني أن أفـراد الدراسـة 
 .وذلك بشكل عام) موافق( بشدة على محور التخطیط واالعداد للدروس بدرجة یوافقون

وعلى مستوى العبارات فقد تراوح المتوسط الحسابي لدرجات الموافقـة علیهـا مـن 
درجــات وهــي ) 5(درجــة مــن أصــل ) 4.21 – 3.82(وجهــة نظــر أفــراد الدراســة مــا بــین 
وفیمـا یلـي نتنـاول عبـارات محـور ) ًموافـق جـدا، موافـق(متوسطات تقابل درجتـي الموافقـة 

 :التخطیط واالعداد للدروس بالتفصیل
القدرة العلمیة المتعمقة بمحتوى المقـرر (جاءت موافقة أفراد الدراسة على العبارة 

حیـث بلـغ متوسـطها ) ًموافـق جـدا(فـي المرتبـة األولـى وبدرجـة ) وربطه بالدراسات الحدیثة
 ).0.80(وانحراف معیاري ) 4.21(الحسابي 

كما جاءت موافقة أفراد الدراسة على سـبع عبـارات مـن محـور التخطـیط واالعـداد 
وهـي ) 4.19، 3.82(حیـث انحـصر متوسـطاتها الحـسابیة بـین ) موافـق(للدروس بدرجة 

 :ًمرتبة تنازلیا حسب المتوسط الحسابي كما یأتي
  فـي المرتبـة ) اعيالتخطیط لتوفیر بیئة تعلیمیة تعزز التعلم الذاتي واالبـد(جاءت العبارة

 ).0.77(وانحراف معیاري ) 4.19(الثانیة بمتوسط حسابي 
  فـي المرتبـة الثالثـة بمتوسـط حـسابي ) تحدیث وتطویر المحتوى التعلیمي(جاءت العبارة

 ).0.83(وانحراف معیاري ) 4.12(
  فــي المرتبــة ) اســتخدام وتوظیــف التقنیــة فـي تــصمیم الــدروس واعــدادها(جـاءت العبــارة

 ).0.94(وانحراف معیاري ) 4.07(بمتوسط حسابي الرابعة 
  فـي ) التخطـیط إلدارة الوقـت والتفاعـل مـع المتعلمـین لتـساؤالتهم وآرائهـم(جاءت العبـارة

 ).1.01(وانحراف معیاري ) 4.05(المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي 
  ي المرتبة ف) القدرة المهنیة على إدارة المواقف التعلیمیة وتحقیق أهدافها(جاءت العبارة

 ).0.89(وانحراف معیاري ) 4.04(السادسة بمتوسط حسابي 
  في المرتبة الـسابعة بمتوسـط حـسابي )  سنوات3العبء التدریسي خالل (جاءت العبارة

 ).0.90(وانحراف معیاري ) 3.93(
  فـي المرتبـة الثامنـة واألخیـرة ) تحدیـد اهـداف الـدروس واسـالیب تحقیقهـا(جاءت العبارة

 ).0.95(وانحراف معیاري ) 3.82 (بمتوسط حسابي
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ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري في الجـدول الـسابق لعبـارات 
وكان أقل انحراف معیـاري ) 1.01، 0.77(محور التخطیط واالعداد للدروس تنحصر بین 

أنهـا ممـا یـدل علـى ) التخطیط لتوفیر بیئة تعلیمیـة تعـزز الـتعلم الـذاتي واالبـداعي(للعبارة 
أكثر العبارات التي تقاربت آراء أفراد الدراسة حولها، وكانت أكبر قیمـة لالنحـراف المعیـاري 

ممـا یـدل علـى ) التخطیط إلدارة الوقت والتفاعل مـع المتعلمـین لتـساؤالتهم وآرائهـم(للعبارة 
 .أنها أكثر عبارة اختلف حولها أفراد الدراسة

  :استراتیجیات التدریس: المحور الثاني  - أ 
 یبین استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور الثاني) 6(ول جد

  موافق  العبارة م
  بدرجة موافق ً جدا

 متوسطة
  غیر 
 موافق

  غیر
 ًموافق جدا

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

 1 1 12 20 23 التكرار
1 

استخدام الموقع والتقنیة 
في عملیات التعلیم 

 1.75 1.75 21.05 35.09 40.35 % .والتعلم
4.11 0.92 2 

آراء الطلبة حول القدرات  2 4 7 13 17 16 التكرار
 7.02 12.28 22.81 29.82 28.07 % .التدریسیة

3.6 1.22 12 

 3 3 19 19 13 التكرار
عمل روابط داعمة  3

 11 1.06 3.63 5.26 5.26 33.33 33.33 22.81 % .للمقرر الجامعي

یز بعملیة التعلم التم 4 1 3 10 23 20 التكرار
 1.75 5.26 17.54 40.35 35.09 % .واستراتیجیات التدریس

4.02 0.95 4 

 2 2 12 20 21 التكرار
التواصل والتفاعل مع  5

 5 1.03 3.98 3.51 3.51 21.05 35.09 36.84 % .المتعلمین

 2 1 11 19 24 التكرار
6 

القدرة على تنمیة مهارات 
لناقد التحلیل والتفكیر ا
 3.51 1.75 19.3 33.33 42.11 % .لدى المتعلمین

4.09 1.01 3 

 0 1 14 18 24 التكرار
7 

القدرة على تنمیة االبداع 
واالبتكار وتنمیة الدافعیة 

 0 1.75 24.56 31.58 42.11 % .للتعلم
4.14 0.85 1 

 1 5 15 17 19 التكرار
8 

االشراف المیداني 
التخصصي على 

 7 1.05 3.84 1.75 8.77 26.32 29.82 33.33 % .ینالمتدرب
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  موافق  العبارة م
  بدرجة موافق ً جدا

 متوسطة
  غیر 
 موافق

  غیر
 ًموافق جدا

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

 1 1 18 22 15 التكرار
9 

القدرة على تطویر 
واستخدام وسائل مبتكرة 

 1.75 1.75 31.58 38.6 26.32 % .في التدریس
3.86 0.9 6 

اقتراح تطبیقات حدیثة  10 2 4 14 19 18 التكرار
 3.51 7.02 24.56 33.33 31.58 % .تخدم المحتوى التعلیمي

3.82 1.07 9 

تحقیق االنضباط في  11 3 2 15 19 18 التكرار
 5.26 3.51 26.32 33.33 31.58 % .بیئات التعلم

3.82 1.09 10 

 1 3 15 24 14 التكرار
12 

ٕابتكار اسالیب واجراءات 
تعلیمیة لتحقیق تعلم 

 8 0.93 3.82 1.75 5.26 26.32 42.11 24.56 % .نشط

  1.01  3.89  المتوسط العام للمحور
یتــضح مــن الجــدول أعــاله درجــات موافقــة أفــراد الدراســة حــول عبــارات محــور 

وهو ) 5.0 من 3.89(استراتیجیات التدریس، وكان المتوسط الحسابي العام لهذا المحور 
 یعنــي أن أفــراد الدراســة متوســط یقــع فــي الفئــة الرابعــة مــن فئــات المقیــاس الخماســي ممــا

 .وذلك بشكل عام) موافق(یوافقون بشدة على محور استراتیجیات التدریس بدرجة 
وعلى مستوى العبارات فقد تراوح المتوسط الحسابي لدرجات الموافقـة علیهـا مـن 

درجــات وهــي ) 5(درجــة مــن أصــل ) 4.14 – 3.60(وجهــة نظــر أفــراد الدراســة مــا بــین 
على ) موافق(أي أن أفراد الدراسة یوافقون بدرجة ) موافق(موافقة متوسطات تقابل درجة ال

ًجمیع عبارات محور استراتیجیات التدریس، وهـي مرتبـة تنازلیـا حـسب المتوسـط الحـسابي 
 :كما یأتي

  فـي المرتبـة ) القدرة على تنمیـة االبـداع واالبتكـار وتنمیـة الدافعیـة للـتعلم(جاءت العبارة
 ).0.85(وانحراف معیاري ) 4.14(األولى بمتوسط حسابي 

  فـي المرتبـة الثانیـة ) استخدام الموقع والتقنیة في عملیات التعلیم والتعلم(جاءت العبارة
 ).0.92(وانحراف معیاري ) 4.11(بمتوسط حسابي 

  فـي ) القـدرة علـى تنمیـة مهـارات التحلیـل والتفكیـر الناقـد لـدى المتعلمـین(جاءت العبارة
 ).1.01(وانحراف معیاري ) 4.09(حسابي المرتبة الثالثة بمتوسط 

  في المرتبة الرابعة بمتوسط ) التمیز بعملیة التعلم واستراتیجیات التدریس(جاءت العبارة
 ).0.95(وانحراف معیاري ) 4.02(حسابي 
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  في المرتبة الخامـسة بمتوسـط حـسابي ) التواصل والتفاعل مع المتعلمین(جاءت العبارة
 ).1.03(وانحراف معیاري ) 3.98(

  فـي المرتبـة ) القـدرة علـى تطـویر واسـتخدام وسـائل مبتكـرة فـي التـدریس(جاءت العبـارة
 ).0.90(وانحراف معیاري ) 3.86(السادسة بمتوسط حسابي 

  ــارة ــى المتــدربین(جــاءت العب ــة الــسابعة ) االشــراف المیــداني التخصــصي عل ــي المرتب ف
 ).1.05(وانحراف معیاري ) 3.84(بمتوسط حسابي 

 فـي المرتبـة الثامنـة ) ٕابتكار اسالیب واجراءات تعلیمیة لتحقیق تعلم نشط(عبارة جاءت ال
 ).0.93(وانحراف معیاري ) 3.82(بمتوسط حسابي 

  فــي المرتبــة التاســعة ) اقتــراح تطبیقــات حدیثــة تخـدم المحتــوى التعلیمــي(جـاءت العبــارة
 ).1.07(وانحراف معیاري ) 3.82(بمتوسط حسابي 

  في المرتبة العاشـرة بمتوسـط حـسابي )  االنضباط في بیئات التعلمتحقیق(جاءت العبارة
 ).1.09(وانحراف معیاري ) 3.82(

  في المرتبة الحادیة عـشرة بمتوسـط ) عمل روابط داعمة للمقرر الجامعي(جاءت العبارة
 ).1.06(وانحراف معیاري ) 3.63(حسابي 

  مرتبـة الثانیـة عـشرة واألخیـرة فـي ال) آراء الطلبة حول القدرات التدریـسیة(جاءت العبارة
 ).1.22(وانحراف معیاري ) 3.60(بمتوسط حسابي 

ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري في الجـدول الـسابق لعبـارات 
ــین  ــدریس تنحــصر ب ــاري ) 1.22، 0.85(محــور اســتراتیجیات الت ــل انحــراف معی وكــان أق

مما یدل على أنها أكثر )  وتنمیة الدافعیة للتعلمالقدرة على تنمیة االبداع واالبتكار(للعبارة 
العبارات التي تقاربت آراء أفراد الدراسة حولها، وكانت أكبر قیمة لالنحراف المعیاري للعبارة 

مما یـدل علـى أنهـا أكثـر عبـارة اختلـف حولهـا أفـراد ) آراء الطلبة حول القدرات التدریسیة(
  .الدراسة
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 : المتعلمینتقویم أداء: المحور الثالث  -ب 
 یبین استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور الثالث) 7(جدول 

  موافق   العبارة م
  بدرجة موافق ًجدا

 متوسطة
  غیر

  موافق
غیر موافق 

 ًجدا
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

توضیح ادوات التقویم  1 2 1 15 18 21 التكرار
 3.51 1.75 26.32 31.58 36.84 %  .للمتعلمین

3.96 1.02 2 

 2 0 14 24 17 التكرار
2 

القدرة على االستخدام 
االمثل الستراتیجیات 

 3.51 0 24.56 42.11 29.82 % .التقویم وأدواته
3.95 0.93 3 

 3 1 13 22 18 التكرار
تقدیم تغذیة راجعة فعالة  3

 5 1.05 3.89 5.26 1.75 22.81 38.6 31.58 % .وسریعة للمتعلمین

تقییم احتیاجات  4 2 1 18 15 21 التكرار
 3.51 1.75 31.58 26.32 36.84 % .المتعلمین وتقدمهم

3.91 1.04 4 

 2 2 13 18 22 التكرار
5 

تقدیم خطط عالجیة 
وحلول لمشكالت التعلم 

 1 1.04 3.98 3.51 3.51 22.81 31.58 38.6 % .لدى الطلبة

  1.02  3.94  للمحورالمتوسط العام 
یتضح من الجدول أعاله درجات موافقة أفراد الدراسة حول عبـارات محـور تقـویم 

وهـــو ) 5.0 مــن 3.94(أداء المتعلمــین، وكــان المتوســط الحــسابي العــام لهــذا المحــور 
متوســط یقــع فــي الفئــة الرابعــة مــن فئــات المقیــاس الخماســي ممــا یعنــي أن أفــراد الدراســة 

 .وذلك بشكل عام) موافق(محور تقویم أداء المتعلمین بدرجة یوافقون بشدة على 
وعلى مستوى العبارات فقد تراوح المتوسط الحسابي لدرجات الموافقـة علیهـا مـن 

درجــات وهــي ) 5(درجــة مــن أصــل ) 3.98 – 3.89(وجهــة نظــر أفــراد الدراســة مــا بــین 
على ) موافق(قون بدرجة أي أن أفراد الدراسة یواف) موافق(متوسطات تقابل درجة الموافقة 

ًجمیع عبارات محور تقـویم أداء المتعلمـین، وهـي مرتبـة تنازلیـا حـسب المتوسـط الحـسابي 
 :كما یأتي

  فـي المرتبـة ) تقـدیم خطـط عالجیـة وحلـول لمـشكالت الـتعلم لـدى الطلبـة(جاءت العبـارة
  ).1.04(وانحراف معیاري ) 3.98(األولى بمتوسط حسابي 
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  فـي المرتبـة الثانیـة بمتوسـط حـسابي ) دوات التقـویم للمتعلمـینتوضـیح ا(جاءت العبارة
 ).1.02(وانحراف معیاري ) 3.96(

  فـي المرتبـة ) القدرة على االستخدام االمثل السـتراتیجیات التقـویم وأدواتـه(جاءت العبارة
 ).0.93(وانحراف معیاري ) 3.95(الثالثة بمتوسط حسابي 

  في المرتبة الرابعة بمتوسط حـسابي ) ین وتقدمهمتقییم احتیاجات المتعلم(جاءت العبارة
 ).1.04(وانحراف معیاري ) 3.91(

  ــارة ــة وســریعة للمتعلمــین(جــاءت العب ــة فعال ــة راجع ــدیم تغذی ــة الخامــسة ) تق ــي المرتب ف
 ).1.05(وانحراف معیاري ) 3.89(واألخیرة بمتوسط حسابي 

 الـسابق لعبـارات ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري في الجـدول
ــل انحــراف معیــاري ) 1.05، 0.93(محــور تقــویم أداء المتعلمــین تنحــصر بــین  وكــان أق

مما یدل على أنها أكثر ) القدرة على االستخدام االمثل الستراتیجیات التقویم وأدواته(للعبارة 
ي للعبارة العبارات التي تقاربت آراء أفراد الدراسة حولها، وكانت أكبر قیمة لالنحراف المعیار

مما یدل على أنها أكثر عبارة اختلف حولها ) تقدیم تغذیة راجعة فعالة وسریعة للمتعلمین(
 .أفراد الدراسة

 :التطویر الذاتي لعملیات التدریس: المحور الرابع  - ج 
  یبین استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور الرابع) 8(جدول 

  موافق العبارة م
  بدرجة موافق ً جدا

 ةمتوسط
  غیر

  موافق
غیر موافق 

 ًجدا
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

 0 3 15 18 21 التكرار
1 

حضور المؤتمرات 
وورش العمل حول 
 0 5.26 26.32 31.58 36.84 % .تطویر عملیة التدریس

4 0.93 3 

 1 1 12 22 21 التكرار
2 

تعلم تطبیق 
االستراتیجیات الحدیثة 

 1.75 1.75 21.05 38.6 36.84 % .في التعلیم والتعلم
4.07 0.9 2 

 2 3 13 23 16 التكرار
3 

المساهمة في البحوث 
المتعلقة بالتدریس 

 5 1.01 3.84 3.51 5.26 22.81 40.35 28.07 % .واستراتیجیاته

 1 2 9 24 21 التكرار
4 

المشاركة في تطویر 
المقررات والمحتوى 

 1.75 3.51 15.79 42.11 36.84 %  .التعلیمي
4.09 0.91 1 
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  موافق العبارة م
  بدرجة موافق ً جدا

 ةمتوسط
  غیر

  موافق
غیر موافق 

 ًجدا
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

 
 1 1 13 25 17 التكرار

5 
إدارة عملیات التدریس 

والمشاركة في محاضرات 
 4 0.88 3.98 1.75 1.75 22.81 43.86 29.82 % .او حلقات بحث

 4 6 22 15 10 التكرار
6 

الحصول على شهادات 
مهنیة في مهارات 
تدریس مقررات 

 .التخصص
% 17.54 26.32 38.6 10.53 7.02 

3.37 1.11 6 

  0.96  3.89  المتوسط العام للمحور
درجات موافقة نظر أفراد الدراسة حول عبارات محور ) 9(یتضح من الجدول رقم 
 مـن 3.89(وكان المتوسط الحسابي العام لهذا المحور ، التطویر الذاتي لعملیات التدریس

عة من فئـات المقیـاس الخماسـي ممـا یعنـي أن أفـراد وهو متوسط یقع في الفئة الراب) 5.0
وذلـك ) موافـق(الدراسة یوافقون بشدة على محور التطویر الذاتي لعملیات التدریس بدرجة 

 .بشكل عام
وعلى مستوى العبارات فقد تراوح المتوسط الحسابي لدرجات الموافقـة علیهـا مـن 

درجــات وهــي ) 5(ن أصــل درجــة مــ) 4.09 – 3.37(وجهــة نظــر أفــراد الدراســة مــا بــین 
ــارات ) موافــق، بدرجــة متوســطة(متوســطات تقابــل درجتــي الموافقــة  وفیمــا یلــي نتنــاول عب

 :محور التطویر الذاتي لعملیات التدریس بالتفصیل
جــاءت موافقــة أفــراد الدراســة علــى خمــس عبــارات مــن محــور التطــویر الــذاتي 

، 3.84(لحـــسابیة بـــین حیـــث انحـــصر متوســـطاتها ا) موافـــق(لعملیـــات التـــدریس بدرجـــة 
 :ًوهي مرتبة تنازلیا حسب المتوسط الحسابي كما یأتي) 4.09

  فـي المرتبـة األولـى ) المـشاركة فـي تطـویر المقـررات والمحتـوى التعلیمـي(جاءت العبارة
  ).0.91(وانحراف معیاري ) 4.09(بمتوسط حسابي 

  في المرتبة الثانیة ) تعلمتعلم تطبیق االستراتیجیات الحدیثة في التعلیم وال(جاءت العبارة
  ).0.90(وانحراف معیاري ) 4.07(بمتوسط حسابي 

  فــي ) حــضور المــؤتمرات وورش العمــل حــول تطــویر عملیــة التــدریس(جــاءت العبــارة
 ).0.93(وانحراف معیاري ) 4.0(المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 
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  فــي ) ات بحـثإدارة عملیـات التــدریس والمـشاركة فـي محاضــرات او حلقـ(جـاءت العبـارة
 ).0.88(وانحراف معیاري ) 3.98(المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 

  فــي المرتبــة ) المــساهمة فــي البحــوث المتعلقــة بالتــدریس واســتراتیجیاته(جــاءت العبــارة
 ).1.01(وانحراف معیاري ) 3.84(الخامسة بمتوسط حسابي 

ادات مهنیة في الحصول على شه(بینما جاءت موافقة أفراد الدراسة على العبارة 
حیـث ) متوسـطة(في المرتبة السادسة واألخیـرة بدرجـة ) مهارات تدریس مقررات التخصص

 ).1.11(وانحراف معیاري ) 3.37(بلغ متوسطها الحسابي 
ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري في الجـدول الـسابق لعبـارات 

وكـان أقـل انحـراف ) 1.11، 0.88(محور التطویر الذاتي لعملیات التدریس تنحـصر بـین 
مما یـدل ) إدارة عملیات التدریس والمشاركة في محاضرات او حلقات بحث(معیاري للعبارة 

على أنها أكثر العبارات التي تقاربت آراء أفراد الدراسة حولها، وكانت أكبر قیمة لالنحـراف 
) رات التخـصصالحصول علـى شـهادات مهنیـة فـي مهـارات تـدریس مقـر(المعیاري للعبارة 

 .مما یدل على أنها أكثر عبارة اختلف حولها أفراد الدراسة
 :اإلرشاد األكادیمي: المحور الخامس  -د 

 یبین استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور الخامس) 9(جدول 

  موافق  العبارة م
  بدرجة موافق ً جدا

 متوسطة
  غیر

  موافق
غیر موافق 

 ًجدا
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب لمعیاريا

لترت
ا

 

 4 6 17 15 15 التكرار
1 

تقدیم االستشارات حول 
تطویر خدمات االرشاد 

 7.02 10.53 29.82 26.32 26.32 % .االكادیمي
3.54 1.2 7 

 2 4 10 22 19 التكرار
2 

توفیر الوقت الكافي 
والساعات المكتبیة لتوجیه 

 3.51 7.02 17.54 38.6 33.33 % .المتعلمین وارشادهم
3.91 1.06 2 

 4 3 8 26 16 التكرار
3 

المساهمة الفعالة في ارشاد 
وتوجیه المتعلمین وعالج 

 4 1.12 3.82 7.02 5.26 14.04 45.61 28.07 % .مشكالتهم

 5 5 11 22 14 التكرار
4 

امثلة لتوجیه المتعلمین 
  .دراسیا ومهنیا ونفسیا

  
 

% 24.56 38.6 19.3 8.77 8.77 
3.61 1.21 6 
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  موافق  العبارة م
  بدرجة موافق ً جدا

 متوسطة
  غیر

  موافق
غیر موافق 

 ًجدا
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب لمعیاريا

لترت
ا

 

 4 4 12 21 16 التكرار
5 

تقدیم التوجیهات من خالل 
اللقاءات الطالبیة واسابیع 

 5 1.16 3.72 7.02 7.02 21.05 36.84 28.07 % .التهیئة

التوجیه االیجابي المتمیز مع  6 3 1 13 24 16 التكرار
 5.26 1.75 22.81 42.11 28.07 % .المتعلمین

3.86 1.03 3 

عزیز التعلم لدى الموهوبین ت 7 2 1 11 24 19 التكرار
 3.51 1.75 19.3 42.11 33.33 % .ورعایتهم

4 0.96 1 

 5 4 18 17 13 التكرار
مبادرا ت وحلول مشاكل  8

 8 1.18 3.51 8.77 7.02 31.58 29.82 22.81 % .الطلبة المتأخرین دراسیا

  1.12  3.75  المتوسط العام للمحور
درجـات موافقـة أفـراد الدراسـة حـول عبـارات محـور ) 10(ح من الجدول رقـم یتض

وهــو ) 5.0 مـن 3.75(وكـان المتوسـط الحــسابي العـام لهـذا المحـور ، اإلرشـاد األكـادیمي
متوســط یقــع فــي الفئــة الرابعــة مــن فئــات المقیــاس الخماســي ممــا یعنــي أن أفــراد الدراســة 

 .وذلك بشكل عام) موافق( بدرجة یوافقون بشدة على محور اإلرشاد األكادیمي
وعلى مستوى العبارات فقد تراوح المتوسط الحسابي لدرجات الموافقـة علیهـا مـن 

ــین  درجــات وهــي ) 5(درجــة مــن أصــل ) 4.0 – 3.51(وجهــة نظــر أفــراد الدراســة مــا ب
على ) موافق(أي أن أفراد الدراسة یوافقون بدرجة ) موافق(متوسطات تقابل درجة الموافقة 

ً عبارات محور اإلرشاد األكادیمي، وهي مرتبة تنازلیـا حـسب المتوسـط الحـسابي كمـا جمیع
  :یأتي

  فـــي المرتبـــة األولـــى ) تعزیـــز الـــتعلم لـــدى الموهـــوبین ورعـــایتهم(جــاءت العبـــارة
  ).0.96(وانحراف معیاري ) 4.0(بمتوسط حسابي 

  ـــارة ـــه المتعل(جـــاءت العب ـــة لتوجی ـــساعات المكتبی ـــوفیر الوقـــت الكـــافي وال مـــین ت
وانحــراف معیـــاري ) 3.91(فـــي المرتبــة الثانیـــة بمتوســط حـــسابي ) وارشــادهم

)1.06.( 
  ــارة ــه االیجــابي المتمیــز مــع المتعلمــین(جــاءت العب ــة الثالثــة ) التوجی ــي المرتب ف

 ).1.03(وانحراف معیاري ) 3.86(بمتوسط حسابي 
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  كالتهمالمساهمة الفعالة في ارشاد وتوجیه المتعلمین وعالج مـش(جاءت العبارة (
 ).1.12(وانحراف معیاري ) 3.82(في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 

  في ) تقدیم التوجیهات من خالل اللقاءات الطالبیة واسابیع التهیئة(جاءت العبارة
 ).1.16(وانحراف معیاري ) 3.72(المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي 

  فــي المرتبــة ) ونفــسیاامثلــة لتوجیــه المتعلمــین دراســیا ومهنیــا (جــاءت العبــارة
 ).1.21(وانحراف معیاري ) 3.61(السادسة بمتوسط حسابي 

  فــي ) تقــدیم االستــشارات حــول تطــویر خــدمات االرشــاد االكــادیمي(جــاءت العبــارة
 ).1.20(وانحراف معیاري ) 3.54(المرتبة السابعة بمتوسط حسابي 

  فــي المرتبــة ) مبــادرا ت وحلـول مــشاكل الطلبــة المتـأخرین دراســیا(جـاءت العبــارة
 ).1.18(وانحراف معیاري ) 3.51(الثامنة واألخیرة بمتوسط حسابي 

ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري في الجـدول الـسابق لعبـارات 
وكـان أقـل انحـراف معیـاري للعبـارة ) 1.21، 0.96(محور اإلرشاد األكادیمي تنحصر بین 

مما یدل على أنها أكثر العبارات التي تقاربت آراء ) متعزیز التعلم لدى الموهوبین ورعایته(
امثلـة لتوجیـه المتعلمـین (أفراد العینة حولها، وكانت أكبر قیمة لالنحراف المعیـاري للعبـارة 

 .مما یدل على أنها أكثر عبارة اختلف حولها أفراد الدراسة) دراسیا ومهنیا ونفسیا
 :سيالتقییم العام لألداء التدری: المحور السادس  -ه 

  یبین استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور السادس) 10(جدول 
  موافق العبارة م

بدرجة  موافق ً جدا
 متوسطة

  غیر 
 موافق

غیر موافق 
 ًجدا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

نتائج تقییم األداء عن 1 5 0 11 22 19 التكرار
 8.77 0 19.3 38.6 33.33 % .السنتین السابقتین

3.88 1.15 1 

 6 7 11 18 15 التكرار
2

نتائج استطالع آراء 
المتعلمین حول أداء عضو 

 10.53 12.28 19.3 31.58 26.32 % .هیئة التدریس
3.51 1.3 4 

 4 3 12 24 14 التكرار
خطابات الشكر والتمیز في 3

 2 1.11 3.72 7.02 5.26 21.05 42.11 24.56 % .االداء التدریسي

 4 3 14 23 13 التكرار
4

الشهادات لتطویر التعلم 
والتدریس مثل الجوائز 

 7.02 5.26 24.56 40.35 22.81 % .والشهادات
3.67 1.11 3 

  1.17  3.70  المتوسط العام للمحور
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درجـات موافقـة أفـراد الدراسـة حـول عبـارات محـور ) 11(یتضح من الجدول رقـم 
 مـن 3.70(ألداء التدریـسي، وكـان المتوسـط الحـسابي العـام لهـذا المحـور التقیـیم العـام لـ

وهو متوسط یقع في الفئة الرابعة من فئـات المقیـاس الخماسـي ممـا یعنـي أن أفـراد ) 5.0
وذلـك ) موافـق(الدراسـة یوافقـون بـشدة علـى محـور التقیـیم العـام لـألداء التدریـسي بدرجـة 

 .بشكل عام
راوح المتوسط الحسابي لدرجات الموافقـة علیهـا مـن وعلى مستوى العبارات فقد ت

درجــات وهــي ) 5(درجــة مــن أصــل ) 3.88 – 3.51(وجهــة نظــر أفــراد الدراســة مــا بــین 
على ) موافق(أي أن أفراد الدراسة یوافقون بدرجة ) موافق(متوسطات تقابل درجة الموافقة 

ًتنازلیـا حـسب المتوسـط جمیـع عبـارات محـور التقیـیم العـام لـألداء التدریـسي، وهـي مرتبـة 
  :الحسابي كما یأتي

  فــي المرتبــة األولــى ) نتــائج تقیــیم األداء عــن الــسنتین الــسابقتین(جــاءت العبــارة
  ).1.15(وانحراف معیاري ) 3.88(بمتوسط حسابي 

  فـي المرتبـة الثانیـة ) خطابات الشكر والتمیـز فـي االداء التدریـسي(جاءت العبارة
 ).1.11( معیاري وانحراف) 3.72(بمتوسط حسابي 

  فـي ) الشهادات لتطویر الـتعلم والتـدریس مثـل الجـوائز والـشهادات(جاءت العبارة
 ).1.11(وانحراف معیاري ) 3.67(المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 

  نتائج استطالع آراء المتعلمـین حـول أداء عـضو هیئـة التـدریس(جاءت العبارة (
وانحـــراف معیـــاري ) 3.51(ي فـــي المرتبـــة الرابعـــة واألخیـــرة بمتوســـط حـــساب

)1.30.( 
ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري في الجـدول الـسابق لعبـارات 

ــسي تنحــصر بــین  ــیم العــام لــألداء التدری وكــان أقــل انحــراف ) 1.30، 1.11(محــور التقی
لم خطابات الشكر والتمیـز فـي االداء التدریـسي، الـشهادات لتطـویر الـتع(معیاري للعبارتین 

ممـا یـدل علـى أنهمـا أكثـر العبـارات التـي تقاربـت آراء ) والتدریس مثل الجوائز والـشهادات
نتـائج اسـتطالع آراء (أفراد الدراسة حولهما، وكانت أكبـر قیمـة لالنحـراف المعیـاري للعبـارة 

مما یـدل علـى أنهـا أكثـر عبـارة اختلـف حولهـا ) المتعلمین حول أداء عضو هیئة التدریس
  .سةأفراد الدرا
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 :اإلشراف األكادیمي: المحور السابع  -و 
  یبین استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور السابع) 11(جدول 

  موافق  العبارة م
بدرجة  موافق ًجدا

 متوسطة
  غیر

  موافق
غیر موافق 

 ًجدا
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

 1 4 15 20 17 التكرار
1 

االشراف والتدریس لطلبة 
الختبارات الماجستیر واعداد ا

الشاملة والمشاركة في 
 .عملیات التقییم

% 29.82 35.09 26.32 7.02 1.75 
3.84 1 4 

مناقشة اطروحات الماجستیر  2 0 1 18 21 17 التكرار
 0 1.75 31.58 36.84 29.82 % .والدكتوراه

3.95 0.83 2 

 0 2 13 24 18 التكرار
االشراف على مشروعات  3

 1 0.83 4.02 0 3.51 22.81 42.11 31.58 % .االتخرج وتقییمه

االشراف المیداني على  4 0 2 19 21 15 التكرار
 0 3.51 33.33 36.84 26.32 % .الطلبة

3.86 0.85 3 

 0 5 15 24 13 التكرار
5 

االشراف والتدریب للطلبة 
والمختصین على الممارسات 

 6 0.9 3.79 0 8.77 26.32 42.11 22.81 % .المهنیة

 1 2 17 23 14 التكرار
6 

ٕتحسین واثراء الدورات 
التدریبیة واألنشطة التعلیمیة 

 1.75 3.51 29.82 40.35 24.56 % .وبرامج التدریب التعاوني
3.82 0.91 5 

 1 4 17 21 14 التكرار
7 

المشاركة الفعالة في عضویة 
الجمعیات العلمیة 

 1.75 7.02 29.82 36.84 24.56 % .المتخصصة
3.75 0.97 7 

 2 7 12 23 13 التكرار
الریادة والقیادة لألنشطة  8

 8 1.07 3.67 3.51 12.28 21.05 40.35 22.81 %التوجیه واالشراف االكادیمي

  0.92  3.84  المتوسط العام للمحور
لدراسـة حـول عبـارات محـور درجـات موافقـة أفـراد ا) 12(یتضح من الجدول رقـم 

وهـو ) 5.0 مـن 3.84(االشراف االكادیمي، وكان المتوسـط الحـسابي العـام لهـذا المحـور 
متوســط یقــع فــي الفئــة الرابعــة مــن فئــات المقیــاس الخماســي ممــا یعنــي أن أفــراد الدراســة 

 .وذلك بشكل عام) موافق(یوافقون بشدة على محور االشراف االكادیمي بدرجة 
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العبارات فقد تراوح المتوسط الحسابي لدرجات الموافقـة علیهـا مـن وعلى مستوى 
درجــات وهــي ) 5(درجــة مــن أصــل ) 4.02 – 3.67(وجهــة نظــر أفــراد الدراســة مــا بــین 

على ) موافق(أي أن أفراد الدراسة یوافقون بدرجة ) موافق(متوسطات تقابل درجة الموافقة 
ًة تنازلیا حسب المتوسط الحـسابي كمـا جمیع عبارات محور االشراف األكادیمي، وهي مرتب

  :یأتي
  فــي المرتبــة األولــى ) االشــراف علــى مــشروعات التخــرج وتقییمهــا(جــاءت العبــارة

  ).0.83(وانحراف معیاري ) 4.02(بمتوسط حسابي 
  فــي المرتبــة الثانیــة ) مناقــشة اطروحــات الماجــستیر والــدكتوراه(جــاءت العبــارة

 ).0.83(ي وانحراف معیار) 3.95(بمتوسط حسابي 
  فــي المرتبــة الثالثــة بمتوســط ) االشــراف المیــداني علــى الطلبــة(جــاءت العبــارة

 ).0.85(وانحراف معیاري ) 3.86(حسابي 
  االشـراف والتـدریس لطلبـة الماجـستیر واعـداد االختبـارات الـشاملة (جاءت العبارة

) 3.84(فـي المرتبـة الرابعـة بمتوسـط حـسابي ) والمشاركة في عملیـات التقیـیم
 ).1.0(وانحراف معیاري 

  ٕتحــسین واثــراء الــدورات التدریبیــة واألنــشطة التعلیمیــة وبــرامج (جــاءت العبــارة
وانحــراف ) 3.82(فــي المرتبــة الخامــسة بمتوســط حــسابي ) التــدریب التعــاوني

 ).0.91(معیاري 
  االشراف والتدریب للطلبـة والمختـصین علـى الممارسـات المهنیـة(جاءت العبارة (

 ).0.90(وانحراف معیاري ) 3.79(لسادسة بمتوسط حسابي في المرتبة ا
  فـي ) المشاركة الفعالة في عضویة الجمعیات العلمیة المتخصـصة(جاءت العبارة

 ).0.97(وانحراف معیاري ) 3.75(المرتبة السابعة بمتوسط حسابي 
  في المرتبة) الریادة والقیادة لألنشطة التوجیه واالشراف األكادیمي(جاءت العبارة 

 ).1.07(وانحراف معیاري ) 3.67(الثامنة واألخیرة بمتوسط حسابي 
ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري في الجـدول الـسابق لعبـارات 

ـــاري ) 1.07، 0.83(محـــور االشـــراف األكـــادیمي تنحـــصر بـــین  وكـــان أقـــل انحـــراف معی
اطروحــات الماجـــستیر االشــراف علـــى مــشروعات التخـــرج وتقییمهــا، مناقـــشة (للعبــارتین 
ممــا یــدل علــى أنهمــا أكثــر العبـارات التــي تقاربــت آراء أفــراد الدراســة حولهمــا، ) والـدكتوراه
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الریـادة والقیـادة لألنـشطة التوجیـه واالشـراف (وكانت أكبر قیمة لالنحراف المعیاري للعبـارة 
  .مما یدل على أنها أكثر عبارة اختلف حولها أفراد الدراسة) األكادیمي

ضوء ما سبق یتبین أن نتائج جمیـع محـاور مجـال التـدریس والتعلـیم تؤكـد وفي 
على أهمیة هذا المحور كأولویة لعـضو هیئـة التـدریس لترقیتـه إلـى رتبـة أعلـى، ممـا حـدا 

إلى أن تركز على جعل مجال التدریس مـن أهـم واجبـات عـضو ) م1998(بجامعة الكویت 
مكانة األولى في األنشطة األكادیمیة، وأن هیئة التدریس في جامعة الكویت حیث یحظى بال

التنوع في طرائق وأسالیب : عضو هیئة التدریس األدلة التي تثبت مقدرته على الترقیة مثل
التدریس، والمهارة والقدرة على إثارة الحماس والتنافس بین الطالب لالهتمام بالعلم، ولدیه 

لمادة العلمیة في المقررات التي یقـوم الكفاءة في عملیة اإلرشاد الطالبي، مع التمكن من ا
ٕبتدریسها وتنوعها والتزامه بالساعات المكتبیة المحددة له، واعداد وتصمیم االختبارات مع 
الدقــة فــي تنفیــذها، واإلســهام فــي اإلشــراف علــى المــشاریع الطالبیــة فــي تــألیف الكتــب 

 .ات العلمیةالدراسیة، والمشاركة الفاعلة في البحث العلمي والندوات والمؤتمر
  :األنشطة البحثیة والعلمیة: المجال الثاني

لمعرفة مدى موافقة أفـراد الدراسـة علـى عبـارات المحـور األول األنـشطة البحثیـة 
والعلمیـــة قـــام الباحـــث بحـــساب التكـــرارات، والنـــسب المئویـــة، والمتوســـطات الحـــسابیة، 

رات كـل محـور مـن محـاور واالنحرافات المعیاریة، والترتیب حسب المتوسط الحسابي، لعبـا
إعداد البحوث العلمیة، التمیز في البحث العلمي، . (مجال األنشطة البحثیة والعلمیة الثالث

، وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد )النــشر والكتابــة فــي أوعیــة النــشر العلمیــة: المحــور الثالــث
  :الدراسة، كما هو موضح فیما یلي

  :إعداد البحوث العلمیة: المحور األول  - أ 
 یبین استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور األول) 12(جدول 

موافق   العبارة م
  بدرجة موافق ًجدا

 متوسطة
  غیر 
 موافق

غیر موافق 
 ًجدا

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

اجراء بحوث وأنشطة علمیة  1 0 2 13 19 23التكرار
 0 3.51 22.81 40.3533.33 % .مستقال ضمن فریق بحثي

4.11 0.88 2 

اإلضافة العلمیة إلى مجال  2 0 2 9 22 24التكرار
 0 3.51 15.79 42.1138.6 % .التخصص

4.19 0.83 1 

 4 0.85 4.05 0 3.51 22.81 35.0938.6 % .التوثیق العلمي للمعلومات 3 0 2 13 22 20التكرار
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موافق   العبارة م
  بدرجة موافق ًجدا

 متوسطة
  غیر 
 موافق

غیر موافق 
 ًجدا

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 
االستخدام األمثل للغة العلمیة  4 3 4 9 24 17التكرار

 5.26 7.02 15.79 29.8242.11 % .شرةالمبا
3.84 1.1 5 

ارتباط البحث بتخصص  5 3 4 10 26 14التكرار
 7 1.07 3.77 5.26 7.02 17.54 24.5645.61 % .الباحث

 3 4 10 22 18التكرار
6 

سالمة البحث من األخطاء 
اللغویة والنحویة والصرفیة 

 5.26 7.02 17.54 31.5838.6 % .واإلمالئیة
3.84 1.11 6 

تشجیع المتعلمین وتعزیز  7 1 1 9 29 17التكرار
 1.75 1.75 15.79 29.8250.88 % .قدراتهم البحثیة

4.05 0.83 3 

  0.95  3.98  المتوسط العام للمحور
ور درجـات موافقـة أفـراد الدراسـة حـول عبـارات محـ) 14(یتضح من الجدول رقـم 

وهو ) 5.0 من 3.98(إعداد البحوث العلمیة، وكان المتوسط الحسابي العام لهذا المحور 
متوســط یقــع فــي الفئــة الرابعــة مــن فئــات المقیــاس الخماســي ممــا یعنــي أن أفــراد الدراســة 

 .وذلك بشكل عام) موافق(یوافقون بشدة على محور إعداد البحوث العلمیة بدرجة 
راوح المتوسط الحسابي لدرجات الموافقـة علیهـا مـن وعلى مستوى العبارات فقد ت

درجــات وهــي ) 5(درجــة مــن أصــل ) 4.19 – 3.77(وجهــة نظــر أفــراد الدراســة مــا بــین 
على جمیع ) موافق(أي أن أفراد الدراسة یوافقون بدرجة ) موافق(متوسطات درجة الموافقة 

متوسـط الحـسابي كمـا ًعبارات محـور إعـداد البحـوث العلمیـة، وهـي مرتبـة تنازلیـا حـسب ال
  :یأتي

  في المرتبة األولى بمتوسط ) اإلضافة العلمیة إلى مجال التخصص(جاءت العبارة
  ).0.83(وانحراف معیاري ) 4.19(حسابي 

  ــارة ــق بحثــي(جــاءت العب ــة مــستقال ضــمن فری ــي ) إجــراء بحــوث وأنــشطة علمی ف
 ).0.88(وانحراف معیاري ) 4.11(المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي 

 فــي المرتبــة الثالثــة ) تــشجیع المتعلمــین وتعزیــز قــدراتهم البحثیــة(ءت العبــارة جــا
 ).0.83(وانحراف معیاري ) 4.05(بمتوسط حسابي 

  فـي المرتبـة الرابعـة بمتوسـط حـسابي ) التوثیق العلمـي للمعلومـات(جاءت العبارة
 ).0.85(وانحراف معیاري ) 4.05(
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  فــي المرتبــة الخامــسة ) میــة المباشــرةاالســتخدام األمثــل للغــة العل(جــاءت العبــارة
 ).1.10(وانحراف معیاري ) 3.84(بمتوسط حسابي 

  سالمة البحث من األخطاء اللغویة والنحویة والصرفیة واإلمالئیـة(جاءت العبارة (
 ).1.11(وانحراف معیاري ) 3.84(في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي 

  المرتبــة الــسابعة واألخیــرة فــي) ارتبــاط البحــث بتخــصص الباحــث(جــاءت العبــارة 
 ).1.07(وانحراف معیاري ) 3.77(بمتوسط حسابي 

ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري في الجـدول الـسابق لعبـارات 
وكــان أقــل انحــراف معیــاري ) 1.11، 0.83(محــور إعــداد البحــوث العلمیــة تنحــصر بــین 

تــشجیع المتعلمــین وتعزیــز قــدراتهم اإلضــافة العلمیــة إلــى مجــال التخــصص، (للعبــارتین 
مما یدل على أنهما أكثر العبارات التي تقاربت آراء أفراد الدراسة حولهما، وكانـت ) البحثیة

ســالمة البحــث مـــن األخطــاء اللغویــة والنحویـــة (أكبــر قیمــة لالنحــراف المعیـــاري للعبــارة 
  . فراد الدراسةمما یدل على أنها أكثر عبارة اختلف حولها أ) والصرفیة واإلمالئیة

 :التمیز في البحث العلمي: المحور الثاني
 یبین استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور الثاني) 13(جدول 

  موافق   العبارة م
  بدرجة موافق ًجدا

 متوسطة
  غیر 
 موافق

غیر موافق 
 ًجدا

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

اظهار التمیز والتفوق في  1 0 0 7 28 22 التكرار
 0 0 12.28 49.12 38.6 % .حوث العلمیة المقدمةالب

4.26 0.67 1 

 0 3 9 22 23 التكرار
2 

نشر بحوث ذات جودة عالیة 
في وسائل علمیة محكمة 

 0 5.26 15.79 38.6 40.35 % .ًوطنیا أو دولیا
4.14 0.88 3 

 0 4 6 24 23 التكرار
نشر مقاالت في مجالت  3

 2 0.88 4.16 0 7.02 10.53 42.11 40.35 % .علمیة

تألیف كتب تعلیمیة أو فصول  4 1 4 15 18 19 التكرار
 1.75 7.02 26.32 31.58 33.33 % .أصلیة في الكتب العلمیة

3.88 1.02 7 

 1 5 15 22 14 التكرار
اعداد كتب دراسیة وأدلة  5

10 0.99 3.75 1.75 8.77 26.32 38.6 24.56 % .تعلیمیة او حقائب تدریبیة
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  موافق   العبارة م
  بدرجة موافق ًجدا

 متوسطة
  غیر 
 موافق

غیر موافق 
 ًجدا

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

ابراز الشخصیة العلمیة  6 0 2 16 25 14 التكرار
 0 3.51 28.07 43.86 24.56 % .المتمیزة للباحث

3.89 0.82 5 

المضمون العلمي وابراز  7 0 1 19 24 13 التكرار
 0 1.75 33.33 42.11 22.81 %.اهمیته وتقدیم اضافة نوعیة

3.86 0.79 8 

 0 2 16 25 14 التكرار
8 

اتباع المنهج العلمي في 
مستویات الدراسة الوصفیة او 

التحلیلیة او المقارنة مع 
 .التوثیق العلمي للمعلومات

م5 0.82 3.89 0 3.51 28.07 43.86 24.56 %

تمیز في البحوث التي اشرف  9 1 2 16 26 12 التكرار
 1.75 3.51 28.07 45.61 21.05 % .علیها

3.81 0.88 9 

 0 3 11 31 12 التكرار
10

متابعة الفرص البحثیة 
المتخصصة لتعزیز خبراته 

 0 5.26 19.3 54.39 21.05 % .العلمیة والمهنیة
3.91 0.79 4 

  0.85  3.96  المتوسط العام للمحور
ر درجـات موافقـة أفـراد الدراسـة حـول عبـارات محـو) 15(یتضح من الجدول رقـم 

) 5.0 مـن 3.96(التمیز فـي البحـث العلـم ،وكـان المتوسـط الحـسابي العـام لهـذا المحـور 
وهو متوسط یقع في الفئة الرابعة من فئات المقیاس الخماسي مما یعني أن أفـراد الدراسـة 

 .وذلك بشكل عام) موافق(یوافقون بشدة على محور التمیز في البحث العلمي بدرجة 
 تراوح المتوسط الحسابي لدرجات الموافقـة علیهـا مـن وعلى مستوى العبارات فقد
درجــات وهــي ) 5(درجــة مــن أصــل ) 4.26 – 3.89(وجهــة نظــر أفــراد الدراســة مــا بــین 
وفیمـا یلـي نتنـاول عبـارات محـور ) ًموافـق جـدا، موافـق(متوسطات تقابل درجتـي الموافقـة 
 :التمیز في البحث العلمي بالتفصیل

اظهــار التمیــز والتفــوق فــي البحــوث (لــى العبــارة جــاءت موافقــة أفــراد الدراســة ع
حیـث بلـغ متوسـطها الحـسابي ) ًموافـق جـدا(في المرتبـة األولـى وبدرجـة ) العلمیة المقدمة

 ).0.67(وانحراف معیاري ) 4.26(
كما جاءت موافقة أفراد الدراسة على سبع عبـارات مـن محـور التمیـز فـي البحـث 

وهــي ) 4.19، 3.82(طاتها الحــسابیة بــین حیــث انحــصر متوســ) موافــق(العلمــي بدرجــة 
 :ًمرتبة تنازلیا حسب المتوسط الحسابي كما یأتي
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  ــارة فــي المرتبــة الثانیــة بمتوســط ) نــشر مقــاالت فــي مجــالت علمیــة(جــاءت العب
 ).0.88(وانحراف معیاري ) 4.16(حسابي 

  نشر بحوث ذات جودة عالیة في وسـائل علمیـة محكمـة وطنیـا أو (جاءت العبارة
 ).0.88(وانحراف معیاري ) 4.14(في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) ًادولی

  ـــارة ـــة (جـــاءت العب ـــه العلمی متابعـــة الفـــرص البحثیـــة المتخصـــصة لتعزیـــز خبرات
وانحـــراف معیـــاري ) 3.91(فـــي المرتبـــة الرابعـــة بمتوســـط حـــسابي ) والمهنیـــة

)0.79.( 
  ث، اتباع المـنهج العلمـي ابراز الشخصیة العلمیة المتمیزة للباح(جاءت العبارتان

فـي مــستویات الدراسـة الوصــفیة او التحلیلیـة او المقارنــة مـع التوثیــق العلمــي 
ــة الخامــسة بمتوســط حــسابي ) للمعلومــات ــي نفــس المرتب وانحــراف ) 3.89(ف

 .لكل منهما) 0.82(معیاري 
  فــي ) تــألیف كتــب تعلیمیــة أو فــصول أصــلیة فــي الكتــب العلمیــة(جــاءت العبــارة

 ).1.02(وانحراف معیاري ) 3.88(لسابعة بمتوسط حسابي المرتبة ا
  في المرتبة ) المضمون العلمي وابراز اهمیته وتقدیم اضافة نوعیة(جاءت العبارة

 ).0.76(وانحراف معیاري ) 3.86(الثامنة بمتوسط حسابي 
  في المرتبة التاسعة بمتوسط ) تمیز في البحوث التي أشرف علیها(جاءت العبارة

 ).0.88(وانحراف معیاري ) 3.81(حسابي 
  فـي المرتبـة ) اعداد كتب دراسیة وأدلة تعلیمیـة او حقائـب تدریبیـة(جاءت العبارة

 ).0.99(وانحراف معیاري ) 3.75(العاشرة واألخیرة بمتوسط حسابي 
ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري في الجـدول الـسابق لعبـارات 

وكـان أقـل انحـراف معیـاري ) 1.02، 0.67(لمي تنحـصر بـین محور التمیز في البحث الع
ممــا یــدل علــى أنهــا أكثــر ) اظهــار التمیــز والتفــوق فــي البحــوث العلمیــة المقدمــة(للعبــارة 

العبارات التي تقاربت آراء أفراد الدراسة حولها، وكانت أكبر قیمة لالنحراف المعیاري للعبارة 
ممـا یـدل علـى أنهـا أكثـر عبـارة ) كتب العلمیـةتألیف كتب تعلیمیة أو فصول أصلیة في ال(

  .اختلف حولها أفراد الدراسة
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 :النشر والكتابة في أوعیة النشر العلمیة: المحور الثالث  -ب 
  یبین استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور الثالث) 14(جدول 

  موافق  العبارة م
  بدرجة موافق ًجدا

 متوسطة
  غیر 
 موافق

غیر موافق 
 ًجدا

  متوسطال
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

النشر في المطبوعات ذات  1 1 3 15 23 15 التكرار
 1.75 5.26 26.32 40.35 26.32 % .الصلة بتخصصه

3.84 0.94 2 

اعداد المطبوعات المنشورة  2 2 3 17 22 13 التكرار
 3.51 5.26 29.82 38.6 22.81 % .مع آخرین

3.72 1 3 

 0 3 14 25 15 التكرار
ستوى متقدم من الدراسات م 3

 1 0.85 3.91 0 5.26 24.56 43.86 26.32 % .والبحوث المنشورة

 2 4 14 25 12 التكرار
4 

المشاركة في المقاالت الدوریة 
المتخصصة في وسائل النشر 

 3.51 7.02 24.56 43.86 21.05 % .المختلفة
 م3 1 3.72

  0.95  3.80  لمحورالمتوسط العام ل
درجـات موافقـة أفـراد الدراسـة حـول عبـارات محـور ) 16(یتضح من الجدول رقـم 

النــشر والكتابــة فــي أوعیــة النــشر العلمیــة، وكــان المتوســط الحــسابي العــام لهــذا المحــور 
وهـو متوسـط یقـع فـي الفئـة الرابعـة مـن فئـات المقیـاس الخماسـي ممـا ) 5.0 من 3.80(

ة یوافقون بشدة على محور النشر والكتابة في أوعیـة النـشر العلمیـة یعني أن أفراد الدراس
 .وذلك بشكل عام) موافق(بدرجة 

وعلى مستوى العبارات فقد تراوح المتوسط الحسابي لدرجات الموافقـة علیهـا مـن 
درجــات وهــي ) 5(درجــة مــن أصــل ) 3.91 – 3.72(وجهــة نظــر أفــراد الدراســة مــا بــین 

على جمیع ) موافق(أي أن أفراد الدراسة یوافقون بدرجة ) وافقم(متوسطات درجة الموافقة 
ًعبارات محور النشر والكتابة في أوعیة النشر العلمیة، وهي مرتبة تنازلیا حسب المتوسـط 

  :الحسابي كما یأتي
في المرتبة األولى ) مستوى متقدم من الدراسات والبحوث المنشورة(جاءت العبارة  -

  ).0.85(اف معیاري وانحر) 3.91(بمتوسط حسابي 
فـي المرتبـة الثانیـة ) النشر في المطبوعات ذات الصلة بتخصـصه(جاءت العبارة  -

  ).0.84(وانحراف معیاري ) 3.84(بمتوسط حسابي 
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اعداد المطبوعات المنشورة مع آخرین، المـشاركة فـي المقـاالت (جاءت العبارتان  -
تبـة الثالثـة واألخیـرة فـي نفـس المر) الدوریة المتخصـصة فـي وسـائل النـشر المختلفـة

 .لكل منهما) 1.0(وانحراف معیاري ) 3.72(وبمتوسط حسابي 
ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري في الجـدول الـسابق لعبـارات 

وكــان أقــل ) 1.0، 0.85(محــور النــشر والكتابــة فــي أوعیــة النــشر العلمیــة تنحــصر بــین 
ممـا یـدل علـى ) من الدراسات والبحوث المنـشورةمستوى متقدم (انحراف معیاري للعبارتین 

أنهما أكثر العبارات التي تقاربـت آراء أفـراد الدراسـة حولهمـا، وكانـت أكبـر قیمـة لالنحـراف 
إعداد المطبوعات المنشورة مع آخرین، المشاركة في المقاالت الدوریة (المعیاري للعبارتین 

أنهما أكثر عبارتین اختلف حولهما مما یدل على ) المتخصصة في وسائل النشر المختلفة
 .أفراد الدراسة

ویفــسر الباحثـــان هــذه النتیجـــة إلـــى إدراك أفــراد الدراســـة إلــى أن محـــور مجـــال 
األنــشطة البحثیــة والعلمیــة مــن أهــم المجــاالت التــي یجــب أن تكــون ضــمن عملیــة تقــویم 

الع عـضو وترقیة أعضاء هیئة التـدریس، لمـا لهـا مـن أثـر فـي تطـویر النمـو المهنـي واطـ
هیئة التدریس على كـل جدیـد فـي مجـال تخصـصه ، وتتفـق نتـائج محـور مجـال األنـشطة 

في جامعة االمارات وجامعة نورث كارولینا بالوالیات البحثیة والعلمیة مع ما هو معمول به 
المتحدة األمریكیة ، حیث یتم التركیز على األبحاث واالنتاج العلمي من حیث األهمیـة بعـد 

 .دریسأولویة الت
  :األنشطة التعلیمیة والمجتمعیة: المجال الثالث

ـــة  ـــارات محـــور األنـــشطة التعلیمی ـــراد الدراســـة علـــى عب لمعرفـــة مـــدى موافقـــة أف
  :والمجتمعیة یتضح من الجدول أدناه وجهة نظر أفراد الدراسة
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  :القیادة التعلیمیة واإلداریة: المحور األول  - أ 
  راسة حول عبارات المحور األولیبین استجابات أفراد الد) 15(جدول 

  موافق  العبارة م
  بدرجة موافق ًجدا

 متوسطة
  غیر

 موافق
غیر موافق 

 ًجدا
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

تولي مهام قیادیة في االقسام او  1 4 7 13 18 15التكرار
 12.287.02 22.81 26.3231.58 % .الكلیات

3.58 1.21 6 

مشاركة في مجالس صنع ال 2 2 4 10 25 16التكرار
 3.51 7.02 17.54 28.0743.86 %.القرار ولجان التطویر المختلفة

3.86 1.03 2 

 2 1 10 31 13التكرار
3 

المشاركة في اعداد الخطط 
ورسم السیاسات واالستراتیجیات 

 1 0.89 3.91 3.51 1.75 17.54 22.8154.39 % .لتطویر برامج التخصص

 2 3 19 18 15التكرار
4 

تمثیل الجامعة في المحافل 
والمؤتمرات واللقاءات العلمیة 

 3.51 5.26 33.33 26.3231.58 % .المحلیة والدولیة
3.72 1.03 4 

 2 1 15 25 14التكرار
دور قیادي علمي فعال على  5

 3 0.94 3.84 3.51 1.75 26.32 24.5643.86 % .المستوى االقلیمي او الدولي

قیادة عملیات مراكز التعلیم  6 2 2 21 22 10التكرار
 3.51 3.51 36.84 17.5438.6 % .والتعلم في دعم تعلم الطلبة

3.63 0.94 5 

  1.01  3.76  المتوسط العام للمحور
درجـات موافقـة أفـراد الدراسـة حـول عبـارات محـور ) 18(یتضح من الجدول رقـم 

) 5.0 مـن 3.76( التعلیمیة واإلداریة، وكان المتوسط الحسابي العام لهذا المحـور القیادة
وهو متوسط یقع في الفئة الرابعة من فئات المقیاس الخماسي مما یعني أن أفـراد الدراسـة 

 .وذلك بشكل عام) موافق(یوافقون بشدة على محور القیادة التعلیمیة واإلداریة بدرجة 
قد تراوح المتوسط الحسابي لدرجات الموافقـة علیهـا مـن وعلى مستوى العبارات ف

درجــات وهــي ) 5(درجــة مــن أصــل ) 3.91 – 3.58(وجهــة نظــر أفــراد الدراســة مــا بــین 
على جمیع ) موافق(أي أن أفراد الدراسة یوافقون بدرجة ) موافق(متوسطات درجة الموافقة 

ًلیا حسب المتوسط الحسابي كمـا عبارات محور القیادة التعلیمیة واإلداریة، وهي مرتبة تناز
 :یأتي
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المــشاركة فــي اعــداد الخطــط ورســم الــسیاسات واالســتراتیجیات (جــاءت العبــارة  -
وانحــراف ) 3.91(فـي المرتبـة األولــى بمتوسـط حـسابي ) لتطـویر بـرامج التخــصص

  ).0.89(معیاري 
فـي ) المشاركة في مجالس صـنع القـرار ولجـان التطـویر المختلفـة(جاءت العبارة  -

 ).1.03(وانحراف معیاري ) 3.86(مرتبة الثانیة بمتوسط حسابي ال
فــي ) دور قیـادي علمـي فعـال علـى المـستوى االقلیمـي او الـدولي(جـاءت العبـارة  -

 ).0.94(وانحراف معیاري ) 3.84(المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 
حلیـة تمثیل الجامعة في المحافل والمؤتمرات واللقاءات العلمیـة الم(جاءت العبارة  -

 ).1.03(وانحراف معیاري ) 3.72(في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ) والدولیة
فــي ) قیــادة عملیــات مراكــز التعلــیم والــتعلم فــي دعــم تعلــم الطلبــة(جــاءت العبــارة  -

 ).0.94(وانحراف معیاري ) 3.63(المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي 
فـي المرتبـة الـسادسة ) لیـاتتولي مهـام قیادیـة فـي االقـسام او الك(جاءت العبارة  -

 ).1.21(وانحراف معیاري ) 3.58(واألخیرة بمتوسط حسابي 
ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري في الجـدول الـسابق لعبـارات 

وكان أقـل انحـراف معیـاري ) 1.21، 0.89(محور القیادة التعلیمیة واإلداریة تنحصر بین 
خطـــط ورســـم الـــسیاسات واالســـتراتیجیات لتطـــویر بـــرامج المـــشاركة فـــي اعـــداد ال(للعبـــارة 

مما یدل على أنها أكثر العبارات التي تقاربت آراء أفراد الدراسة حولها، وكانـت ) التخصص
ممـا یـدل ) تولي مهام قیادیة في االقـسام او الكلیـات(أكبر قیمة لالنحراف المعیاري للعبارة 

 .اسة على أنها أكثر عبارة اختلف حولها أفراد الدر
  :خدمة المجتمع: المحور الثاني  -ب 

  یبین استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور الثاني) 16(جدول 

  موافق العبارة م
  بدرجة موافق ً جدا

متوسطة
  غیر

 موافق
غیر موافق 

 ًجدا
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

مبادراته في برامج خدمة  1 4 3 15 19 16التكرار
 7.02 26.325.26 28.0733.33 % .المجتمع

3.7 1.15 7 

ألمساهمة في أنشطة میدانیة  2 3 6 14 18 16التكرار
 24.5610.535.26 28.0731.58 % .ومشاركة مجتمعیة

3.67 1.15 9 

 2 5 13 24 13التكرار
المساهمة في توفیر بیئة تعاونیة  3

 5 1.03 3.72 3.51 22.818.77 22.8142.11 % .تعزز المشاركة التطوعیة
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  موافق العبارة م
  بدرجة موافق ً جدا

متوسطة
  غیر

 موافق
غیر موافق 

 ًجدا
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
یب المعیاري

لترت
ا

 

 2 2 15 22 16التكرار
4 

تنظیم المؤتمرات الوطنیة والندوات 
العلمیة وورش العمل المتعلقة 

 3.51 26.323.51 28.0738.6 % .بخدمة المجتمع
3.84 1 3 

 1 0 22 18 16التكرار
المساهمة في تقدیم برامج وحلول  5

 2 0.9 3.84 1.75 0 38.6 28.0731.58 % .متكاملة في مشكالت المجتمع

 2 1 19 20 15التكرار
6 

المساهمة الفعالة في تطویر 
عالقات تعاون بین الجامعة 

 3.51 33.331.75 26.3235.09 % .والمعاهد والهیئات األخرى
3.79 0.98 4 

 1 3 21 19 13التكرار
7 

المشاركة في دارة عملیات وبرامج 
ي او خدمیة للمجتمع الجامع

 1.75 36.845.26 22.8133.33 % .المحلي
3.7 0.94 6 

 1 6 19 18 13التكرار
8 

التعاون مع مراكز خدمة المجتمع 
لتطویر خبرات المستفیدین من 

 10 1.01 3.63 33.3310.531.75 22.8131.58 % .خالل التدریب

یات االشتراك في األنشطة والفعال 9 1 5 19 18 14التكرار
 1.75 33.338.77 24.5631.58 % المجتمعیة والوطنیة المتنوعة

3.68 1 8 

 1 3 14 23 16التكرار
10

المساهمة في تحدید االحتیاجات 
المستقبلیة لتطویر إداء الجامعة 

 1.75 24.565.26 28.0740.35 % لخدمة للمجتمع
3.88 0.95 1 

  1.01  3.75  عام للمحورالمتوسط ال
درجـات موافقـة أفـراد الدراسـة حـول عبـارات محـور ) 19(یتضح من الجدول رقـم 

ــام لهــذا المحــور  وهــو ) 5.0 مــن 3.75(خدمــة المجتمــع، وكــان المتوســط الحــسابي الع
متوســط یقــع فــي الفئــة الرابعــة مــن فئــات المقیــاس الخماســي ممــا یعنــي أن أفــراد الدراســة 

 .وذلك بشكل عام) موافق(حور خدمة المجتمع بدرجة یوافقون بشدة على م
وعلى مستوى العبارات فقد تراوح المتوسط الحسابي لدرجات الموافقـة علیهـا مـن 

درجــات وهــي ) 5(درجــة مــن أصــل ) 3.88 – 3.63(وجهــة نظــر أفــراد الدراســة مــا بــین 
على جمیع ) قمواف(أي أن أفراد الدراسة یوافقون بدرجة ) موافق(متوسطات درجة الموافقة 

  :ًعبارات محور خدمة المجتمع، وهي مرتبة تنازلیا حسب المتوسط الحسابي كما یأتي
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  المساهمة فـي تحدیـد االحتیاجـات المـستقبلیة لتطـویر إداء الجامعـة (جاءت العبارة
وانحـراف معیـاري ) 3.88(في المرتبة األولـى بمتوسـط حـسابي ) لخدمة للمجتمع

)0.95.(  
  همة في تقدیم بـرامج وحلـول متكاملـة فـي مـشكالت المجتمـعالمسا(جاءت العبارة (

 ).0.90(وانحراف معیاري ) 3.84(في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي 
  تنظـیم المـؤتمرات الوطنیـة والنـدوات العلمیـة وورش العمـل المتعلقـة (جاءت العبارة

ي وانحـراف معیـار) 3.84(في المرتبة الثالثـة بمتوسـط حـسابي ) بخدمة المجتمع
)1.0.( 

  المساهمة الفعالة في تطویر عالقات تعـاون بـین الجامعـة والمعاهـد (جاءت العبارة
وانحـراف معیـاري ) 3.79(في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ) والهیئات األخرى

)0.98.( 
  فـي ) المـساهمة فـي تـوفیر بیئـة تعاونیـة تعـزز المـشاركة التطوعیـة(جـاءت العبـارة

 ).1.03(وانحراف معیاري ) 3.72( حسابي المرتبة الخامسة بمتوسط
  ــارة ــات وبــرامج خدمیــة للمجتمــع الجــامعي او (جــاءت العب المــشاركة فــي دارة عملی

ـــي ـــسادسة بمتوســـط حـــسابي ) المحل ـــة ال ـــي المرتب ـــاري ) 3.70(ف وانحـــراف معی
)0.94.( 

  فـي المرتبـة الـسابعة بمتوسـط ) مبادراتـه فـي بـرامج خدمـة المجتمـع(جاءت العبـارة
 ).1.15(وانحراف معیاري ) 3.70(حسابي 

  فـي ) االشتراك في األنشطة والفعالیات المجتمعیة والوطنیة المتنوعة(جاءت العبارة
 ).1.0(وانحراف معیاري ) 3.68(المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي 

  ــارة ــة(جــاءت العب ــة ومــشاركة مجتمعی ــشطة میدانی ــي المرتبــة ) المــساهمة فــي أن ف
 ).1.15(وانحراف معیاري ) 3.67(التاسعة بمتوسط حسابي 

  التعاون مـع مراكـز خدمـة المجتمـع لتطـویر خبـرات المـستفیدین مـن (جاءت العبارة
وانحـراف ) 3.63(في المرتبـة العاشـرة واألخیـرة بمتوسـط حـسابي ) خالل التدریب

 ).1.01(معیاري 
ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري في الجـدول الـسابق لعبـارات 

ــارة ) 1.15، 0.90(ور خدمــة المجتمــع تنحــصر بــین محــ وكــان أقــل انحــراف معیــاري للعب
مما یدل على أنها أكثر ) المساهمة في تقدیم برامج وحلول متكاملة في مشكالت المجتمع(

ــاري  ــر قیمــة لالنحــراف المعی ــراد الدراســة حولهــا، وكانــت أكب ــارات التــي تقاربــت آراء أف العب
امج خدمــة المجتمــع، ألمــساهمة فــي أنــشطة میدانیــة ومــشاركة مبادراتــه فــي بــر(للعبــارتین 
 .مما یدل على أنهما أكثر عبارتین اختلف حولهما أفراد الدراسة) مجتمعیة
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ومـن خـالل نتـائج محــوري مجـال األنـشطة التعلیمیــة والمجتمعیـة یتـضح أن هــذا 
عـضاء هیئــة المجـال هـو أقـل المجــاالت أولویـة بالنـسبة ألفــراد الدراسـة فـي عملیــة ترقیـة أ

التدریس إلى رتبة أعلى، وهذه النتائج تتفق مـع غالـب نتـائج الدراسـات الـسابقة، ومـع مـا 
خدمـة المجتمـع والجامعـة یـأتي هو معمول به فـي الجامعـات العربیـة والدولیـة بـأن معیـار 

  ).2006(عزب ما أكدت علیه نتائج دراسة وهو . بالمرتبة األخیرة في معظم الجامعات
  :جخالصة النتائ

  ــدریس ــة أعــضاء هیئــة الت ــى مجــاالت معــاییر ترقی أن أفــراد الدراســة یوافقــون عل
: بالجامعــات الــسعودیة، وهــي مرتبــة تنازلیــا حــسب المتوســط الحــسابي كمــا یــأتي

، البحــــوث %.20، الخــــدمات التعلیمیــــة والمجتمعیــــة %30التــــدریس والتعلــــیم 
 %.50والدراسات العلمیة 

 ویقابـل الموافقـة )3.87(جال التـدریس والتعلـیم بلغ المتوسط الحسابي العام لم ،
ً، وعلى مستوى المحاور فقد جاءت الموافقة علیها جمیعـا بدرجـة )موافق(بدرجة 

 ).موافق(
  بدرجـة ) 3.96(بلغ المتوسـط الحـسابي العـام لمجـال األنـشطة البحثیـة والعلمیـة

رجـــة ً، وعلــى مـــستوى المحــاور فقـــد جــاءت الموافقــة علیهـــا جمیعــا بد)موافــق(
 ).موافق(

  على ) موافق(بدرجة ) 3.76(بلغ المتوسط الحسابي العام لمجال خدمة المجتمع
 .جمیع عبارات محور خدمة المجتمع

  :توصیات الدراسة
  :بناء على نتائج الدراسة النظریة والمیدانیة فإن الدراسة توصي باآلتي

 یكــون مراجعــة قواعــد ولــوائح الترقیــات فــي الجامعــات الــسعودیة، وذلــك بــأن 
 ـالتدریس والتعلیم : مجال ومعیار الترقیة ألعضاء هیئة التدریس وفقا لآلتي

 . ـ األنشطة التعلیمیة والمجتمعیةاألنشطة البحثیة والعلمیة
  ـــة ـــة أعـــضاء هیئ ـــة فـــي مجـــال تطـــویر ترقی ـــائج الدراســـة المیدانی ـــل نت تفعی

 .التدریس
 لیة الترقیةإقامة ورش عمل لالستفادة من نتائج الدراسة في تطویر عم. 
  إجراء دراسة مقارنة حول تطویر نظام معاییر ترقیـة أعـضاء هیئـة التـدریس

  .ٕبالجامعات السعودیة مع بعض الدول المتقدمة وامكانیة االستفادة منها
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 :مراجع الدراسة
ي  ري ، زك ي ) م2012(البحی احثین ف دریس والب ات الت ضاء ھیئ ة أع كالیة ترقی ي وإش ث العلم البح

 -المؤتمر العلمي الدولي األول ،ورقة عمل: الجامعات ومراكز األبحاث العلمیة في مصر 
ة  رؤیة إستشرافیة لمستقبل التعلیم في مصر والعالم العربي في ضوء التغیرات المجتمعی

  . مصر– جامعة المنصورة -ة التربیة  كلی-المعاصرة 

ال  ب، كم بل ونجی دران، ش ستقبل ) 2000(ب دیات الم امعي وتح یم الج ـة . التعل اھرة، المحروس الق
  .للنشر والخدمات الصحفیة والمعلومات

اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس نحو معاییر الترقیة في جامعات دول مجلس ) 1998(البلیھد ، خالد 
  . كلیة التربیة ، جامعة الملك سعودالتعاون الخلیجي،

  .أبو ظبي. الئحة ترقیات اعضاء ھیئة التدریس بجامعة اإلمارات) 2000( جامعة اإلمارات 

  .النظام المعدل لترقیات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة الكویت) م1998(  جامعة الكویت 

  .مان ، األردن، دار الشروق، ع1أسالیب التدریس الجامعي ، ط) م1995(زیتون، عایش 

، جامعة  من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریستقییم أنظمة الترقیة في الجامعات األردنیة) م2011(السلیحات، ملوح 
. البلقاء التطبیفیة، مجلة الجامعة اإلسالمیة، سلسة الدراسات اإلنسانیة المجلد التاسع عشر، العدد األول

  .األردن

دان  دى). م2000(العبادي، محمد حمی ة م ي جامع دریس ف ة الت ة ألعضاء ھیئ ام الترقی ة نظ  فاعلی
  .االردن- 37 مجلة اتحاد الجامعات العربیة، العدد الیرموك

دالحق  د عب دس، وكای شر ) م1989(عبیدات، ذوقان، وعبدالرحمن ع ر للن ي، دار الفك ث العلم البح
  .ّعمان، األردن: والتوزیع

ویم وترقیة أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات تق). م2006(عزب، محمد علي، طھطاوي، سید أحمد 
رات ض المتغی دد : في ضوء بع ازیق الع ة بالزق ة التربی ة كلی شود مجل ع والمن ، 52الواق

  .مصر

الحامعات األمریكیة وتقییم أداء أعضاء الھیئة األكادیمیة فیھا ، ترجمة فارس حلمي، المجلة ) م1996(نیوستن،ستیفن
  .یةـ عمان األردن، الجامعة األردن38الثقافیة ،ع

المیة ) 2013(الھبدان، تغرید  عود اإلس ن س د ب ام محم اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة اإلم
وم  ة العل ستیر ، كلی الة ماج ي، رس اج العلم ا واإلنت ة وإجراءاتھ اییر الترقی و مع نح

  .االجتماعیة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

نظام مجلس التعلیم العالي والجامعات ولوائحھ ، الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي ) ھـ1418(وزارة التعلیم العالي 
  .الجامعات السعودیین من أعضاء ھیئة التدریس ومن في حكمھم
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