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  :ّالمستخلص
رسات أعضاء هیئة التدریس في جامعة تطویر مماقترح لُر مّصوَبناء تهدفت الدراسة إلى 

،  الوصفي المسحيفت الدراسة المنهجَّظَالملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة للجامعات، وو
ّوتكون مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء هیئة التدریس  االستبانة كأداة للدراسة، واستخدمت َ

ّبجامعة الملك سعود، وتكونت العینة من  ّوتوصلت الدراسة إلى .یسعضو هیئة تدر) 421(َ َ: 
ّتوفر ممارسات أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة  َ

َمن وجهة نللجامعات  ّتوفر ممارسات التعلیم ، ظر أفراد عینة الدراسة بدرجة موافقة متوسطةِ َ
امعات من للجلدى أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة 

َوجهة نظر أفراد عینة الدراسة بدرجة موافقة متوسطة ّتوفر ممارسات البحث العلمي لدى ، ِ َ
ِ للجامعات من وجهة أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة

ّتوفر ممارسات خدمة المجتمع لدى أعضاء ، َنظر أفراد عینة الدراسة بدرجة موافقة متوسطة َ
َللجامعات من وجهة نظر أفراد ئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة هی ِ

ًال توجد فروق دالة إحصائیا یعزى لمتغیر نوع الكلیة ، عینة الدراسة بدرجة موافقة متوسطة
في درجة موافقة أفراد ) 0.05(ومتغیر عدد سنوات الخدمة عند مستوى ) تطبیقیة/ نظریة(

ّعزي لمتغیر َتًوجود فروق دالة إحصائیا ، میع أبعاد االستبانة وفي االستبانة ككلالعینة في ج
ُفي بعد ممارسات التعلیم ) 0.05(الدرجة العلمیة في درجة موافقة أفراد العینة عند مستوى 

علمي ُ، وفي بعد ممارسات البحث ال"أستاذ مشارك وأستاذ مساعد"لصالح الدرجة العلمیة 
ُرا مّصوَمت الدراسة تّقد، "ساعدُأستاذ م"لمیة لصالح الدرجة الع یمكن تطبیقه لتطویر ًقترحا ً

 ممارسات أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة للجامعات
ّمن خالل النتائج التي توصلت إلیها الدراسة َ. 

  .للجامعاتالمیزة التنافسیة ، ممارسات أعضاء هیئة التدریس :كلمات مفتاحیة
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A Proposed Perspective for Developing the Practices of 
the Faculty Members at King Saud University in the 

Light of Competitive Advantage of Universities 
 

Hisham Abdul-Aziz Youssef Abu-Asy 
Department of Foundations of Education, King Saud University, 
Kingdom of Saudi Arabia. 
E-mail: heshamabouasy@yahoo.com 
ABSTRACT: 
The present study aimed to develop the practices of faculty members 
at King Saud University in the light of competitive advantage of 
universities. The study employed the descriptive method and a 
questionnaire was developed as an instrument for collecting the study 
data. The study sample consisted of (421) faculty members at King 
Saud University. The results of the study revealed the following: the 
availability of the practices of the faculty members at King Saud 
University in light of the competitive advantage of universities from 
the viewpoint of the study sample with a degree of medium approval; 
the availability of the teaching practices among the faculty members 
of King Saud University in light of the competitive advantage of 
universities from the viewpoint of the study sample with a degree of 
medium approval, the availability of scientific research practices 
among the faculty members of King Saud University in the light of the 
competitive advantage of universities from the viewpoint of the study 
sample with a degree of medium approval and the availability of the 
community service practices among the faculty members of King 
Saud University in light of the competitive advantage of universities 
from the viewpoint of the study sample with a degree of medium 
approval. There were no statistically significant differences attributed 
to the variable of the college type (theoretical / applied) and the 
variable of the number of years of service at 0.05 level in the degree 
of approval of the sample members in all dimensions of the 
questionnaire and in the questionnaire as a whole. There were 
statistically significant differences attributed to the variable of 
academic degree in the degree of approval of the sample members at 
the 0.05 level in the dimension of teaching practices in favor of the 
associate professor and assistant professor degrees and in the 
dimension of scientific research practices in favor of the assistant 
professor degree. The study presented a suggested scenario that can be 
applied to develop the practices of faculty members at King Saud 
University in the light of the competitive advantage of universities 
through the results of the study. 
Keywords: the faculty members practices - the competitive advantage 
of universities.  
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ّمقدمة الدراس   :ةـــــُ
جمیع لمراجعة شاملة  عن طریق  دینامیكیةعملیةب السعودیة جامعاتال تمر
مات بناء ِّقوُ، وتدعم میة تتوافق مع االتجاهات العالمیةستراتیجیات تطویراي ّبنَتوعناصرها، 

  .حداثیات العصر الرقميِف مع إّمجتمع المعرفة، والتكی
في مجال لدوره المهم ، ًاته المختلفة كثیرا من العنایةینال التعلیم الجامعي بمستوَیو

آل حارث، (باته ّتطلُر م، حیث تتفاعل الجامعات مع المجتمع، في بحث حاجاته وتوفیالتنمیة
 كفاءة ًأن العنصر البشرى األكثر أثرا على األدبیات والدراساتأثبت لقد و، )3م، ص2016

  .ّیق الریادة والتمیز وتحق،تشكیل التنافسیة للجامعاتوالجامعات 
ًویعتمد مقیاس تفوق الجامعة على امتالكها ألعضاء هیئة تدریس مؤهلین تأهیال  ّ ِ
ًعالیا، في ظل بیئة تسهم في جودة العملیة التعلیمیة؛ كي تكون قادرة على تلبیة حاجات  ُ ً

 مسؤولیة عضو هیئة ّعدُلم تف، )135م، ص 2003فروهوالد، (ّتطلبات العصر ُالتنمیة وم
 العمل، بل تعدى ذلك داد الفرد للمجتمع والحیاة وسوقالتدریس تقتصر على المساعدة في إع

ّ تمكینه من مواجهة التحوىإل  ب ذلكّتطلَرات التي تحدث في مجاالت الحیاة، ویّالت والتطوّ
 رات العالمیةّمهاراتهم ومعارفهم استجابة للمتغیل المستمر أعضاء هیئة التدریس تطویر

 مع حركات  مواكبةّمكنهم منُمین المعرفة والمهارات التي تِّ للمتعل ییسروا؛ لكيعهاوالتعامل م
  .ّ والتطورمّقدَالت

 العدید حصول بعد خاصة السنوات األخیرة في الجامعات في التنافسیة وبدأ استخدام
 القصوى االستفادة تحقیق في التنافسیة أهمیة وتكمن األكادیمي، االعتماد على الجامعات من
 مع َتتناسب التي المخرجات أفضل إلى لوصولل الجامعات؛ ّالمتوفرة داخل اإلمكانات كل من

ّمتطلبات ّومتطلبات الجودة، واحتیاجات معاییر ُ   ).20م، ص 2014العتیبي، (العمل  سوق ُ
ّتمیز أن الجامعة بها ستطیعَت التي الكیفیة للجامعات التنافسیة المیزة تعنيو  نفسها ُ

 المهارات والتكنولوجیا من مجموعة خالل من ّوالتمیز ّالتفوق لنفسها ُوتحقق الجامعات بین
 ومنافع قیم لخلق واستثمارها؛ تنسیقها الجامعة إدارة تستطیع التي والقدرات والموارد

 وتأكید تقلیدها صعبَی بحیث التجدید في والسرعة المنافسون، ُیحققه أعلى مما للمستفیدین
  ).21م، ص 2013ویح، (ومنافسیها  بین الجامعة فیما تالفواالخ ّالتمیز من حالة

ّویرتكز تحقیق التمیز التنافسي في الجامعات قدر  الجامعات بین التمیز تها علىَ
المنافسة في مجاالت البرامج الدراسیة وخصائص أعضاء هیئة التدریس وتقنیات المعلومات 

ُودة وابتكار نظم وبرامج تأهیل وتدریب ُوالتجهیزات المادیة والبحثیة ونمط اإلدارة ونظم الج
جدیدة تتواكب مع المستجدات البیئیة، وقدرة الجامعة على جذب الطالب والدعم والتمویل من 

  ).82م، ص 2012الصالح، (السوق المحلیة والخارجیة 
ّوتعد التصنیفات العالمیة للجامعات من أبرز المؤشرات التي یمكن االستدالل بها  ُ

، )45م، ص 2015عصاصة والجیزواي وغانم، (ره ّطوَاء الجامعي ومدى تعلى جودة األد
 ، بینما (QS)في تصنیف كیو أس ) 256(قد حصلت جامعة الملك سعود على المرتبة لو
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من الجامعات العالمیة في تصنیف تایمز للتعلیم العالي ) 501(حصلت على مركز ضمن 
 WEBMETRICیبومتریكس في تصنیف و) 424(م، بینما حصلت على المركز 2019

ثل أداء أعضاء هیئة التدریس ونسبتهم إلى ّمُ، وی)68-66م، ص ص 2020المحمدي، (
ساهمتهم في المجتمع المحیط بهم وأدائهم البحثي أبرز مؤشرات التنافسیة ُالطالب ومدى م

  .في ترتیب الجامعات
 للجامعات إحدى أهم مداخل اإلصالح ممارسات أعضاء هیئة التدریسلت تنمیة ّوشك

وظهرت معالمها في نظام البعثات والزیارات العلمیة والبحوث المشتركة والمؤتمرات والمنح 
الدراسیة والتبادل العلمي والثقافي، ومشاریع التوأمة والتحالف والترابط بین الجامعات وبینها 

مارسات موبین المؤسسات الخدمیة واالستثماریة وغیرها، وثمة تسلیم بضرورة وأهمیة تنمیة 
 بالجامعات كإحدى المیزات التنافسیة للجامعات، مما یفرض النظر في أعضاء هیئة التدریس

ممارسات أعضاء هیئة فلسفة هذه الجامعات لتمكینها من تحقیق مستهدفاتها من خالل تنمیة 
 ممارسات أعضاء هیئة التدریس، وهنا یبرز مفهوم المیزة التنافسیة من خالل تنمیة التدریس
ؤسس لعملیات تغییر ُص القصور وتّشخُالل مجموعة من الدراسات العلمیة التي تمن خ

واسعة أو محدودة في برامج وأنشطة التنمیة البشریة، من أجل تعظیم قدرة الجامعة على أداء 
 )317م، ص2015شهاب، ( وظائفها على الوجه األمثل
ّوبناء على ما تقدم َ باهتمام ء التنافسیة في ضوحظى أداء أعضاء هیئة التدریس َ یً

ُكبیر من قبل واضعي السیاسات التربویة، حیث یعد عضو هیئة التدریس من أهم م ّ ُ مات ِّقوِ
 النظر في نبعت الحاجة إلى في تحقیق أهدافها؛ لذا الجامعات تحقیق التنافسیة التعلیمیة في

ًستعدا ُله مّأعمال ووظائف عضو هیئة التدریس ومساعدته في إدراك التطور في أدواره وجع
  .سهم في تحسین األداء التنافسي للجامعةُ تٍللقیام بأدوار جدیدة
  :مشكلة الدراسة

ُیمثل عضو هیئة التدریس ر ّ ُكنا مُ یرى أبانمي حیث ، الجامعاتًهما في إنجاح ً
ّأن األهداف التربویة والسیاسات التعلیمیة مهما بلغت من طموح یظل ) 98م، ص 2009(

، وبالرغم من  المسؤول المباشر في تنفیذ هذه األهداف والسیاساتعضو هیئة التدریس هو
ّما یتعلق ، ألسباب منها ةالسعودیالجامعات أشارت الدراسات إلى ضعف مخرجات  ذلك َ

ًإلى أن هناك ضعفا في ) م2018(أشارت دراسة عارف فقد أداء أعضاء هیئة التدریس، ب
م ومتطلبات سوق ّءمة بین مخرجات التعلمخرجات التعلیم، إضافة إلى عدم التوافق والموا

بسبب تقلیدیة طرق التدریس لدى أعضاء هیئة التدریس وتركیزهم . 2030یة العمل وفق رؤ
أعضاء هیئة إلى أن دور ) م2017(كما أشارت دراسة الدوسري  على المعلومات التقلیدیة،

  .محدود في خدمة المجتمع التدریس في الجامعات السعودیة
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على ضعف األداء التدریسي ألعضاء ) م2019(اسة فاطمة البشر أكدت دركما 
هیئة التدریس بالجامعات السعودیة الحكومیة، وغیاب الثقافة التنظیمیة لتقویم األداء 

وجود ) م2018(والحمیضي ) م2017(دراسة عطاف عیاصرة التدریسي، كما أكدت 
؛ مما ینعكس على األداء مشكالت في أداء أعضاء هیئة التدریس في الجامعات السعودیة

  .ًالجامعي سلبا
ولقد ربطت الدراسات التربویة بین أداء أعضاء هیئة التدریس وبین تحقیق المیزة 

إال أن هذه الجامعات التنافسیة للجامعات، وأنه بالرغم من حركة اإلصالحات في 
زت بدرجة كبیرة على عضو هیئة التدریس بصفته الحلقة األهم في ّاإلصالحات رك

 قتصرَی ال الجامعات بین احتدام التنافسیة أن) 33م، ص 2014(الدخیل  وتؤكدالجامعات، 
 لما التدریس؛ هیئة أعضاء تنمیة على یرتكز بل المالیة، واردهاَوم صادرهاَم رّطوَت على

ّیمثلونه  إلى وجود عالقة) م2017( دراسة آل سعیدي ّوصلتَ، وتالجامعات في أهمیة من ُ
 . ممارسات أعضاء هیئة التدریس وبین تحقیق المیزة التنافسیة للجامعات بین تنمیةطردیة

ّیعدو  ،الجامعات لنجاح الحاسم العنصر هو به دارُی الذي واألسلوب البشرى العنصر ُ
 قدرتها وتطویر تحقیق أهدافها عن عاجزة یجعلها بالجامعات البشریة الموارد ضعف أن كما

ّیؤكد كل و، )40 م، ص2015مطر،  (الالزمة للتمیز اناتاإلمك لدیها توافرت نٕاو التنافسیة ُ
 أنه یمكن للجامعات تحقیق استدامة المیزة (Montgomery & Collis, 2017, p 52)من 

َ ألنها تحسن الكفاءة وفعالیة الجامعة، وی؛التنافسیة من خالل الموارد البشریة ذات القیمة ّ ّتم ُ
بین مواهب الموظفین ونشرها حسب الحاجة في تنظیم الموارد البشریة بحیث یمكن الجمع 

 . لحظةّأي
 ا تطمح إلیهالتيّتجلى طموح المملكة العربیة السعودیة في تحقیق أهداف التنمیة َوی

ُططا وبرامج مِ في طیاتها خ، التي أعلنت بناء مرحلة جدیدة تحمل2030رؤیة  سم ُ؛ رّتنوعةً
ًنت أهدافا وبرامج ومبادرات ّضمَم، حیث تّمتقدصاف دول العالم الَلها أن تنتقل بالمملكة إلى م

ت على تصبح خمس جامعات سعودیة على األقل من أفضل ّزّ، كما ركالجامعاتتستهدف 
  ).6م، ص 2017، 2030رؤیة المملكة ) (م2030(مائتي جامعة دولیة بحلول عام 

بیة  في المملكة العر2030ل االستراتیجي في خطة التنمیة ّب تحقیق التحوّتطلَوی
 ذلك عن طریق ّالسعودیة من الجامعات السعودیة تحقیق الریادة والتنافسیة العالمیة، ویتم

  .تحقیق قدر من التوازن بین أنشطة التعلیم وخدمة المجتمع وتطویر ممارسات البحث العلمي
ولقد اهتمت جامعة الملك سعود بأداء أعضاء هیئة التدریس، وعملت على تطویر 

ل إطالق طاقات أعضاء هیئة التدریس وتوظیف مهاراتهم واستثمارها في هذا األداء من خال
تحقیق التمیز لهم وللجامعة، كما أطلقت عدد من المبادرات لتطویر أداء أعضاء هیئة 

ّجائزة التمیز في التدریس الجامعي، وجائزة التمیز في اإلشراف واإلنتاج : التدریس، مثل ّ
  .زة خدمة المجتمعالعلمي، وجائزة خدمة الجامعة، وجائ
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ّومما تقدم تظهر  كفاءة رفع أجل من لجامعة الملك سعود تنافسیة میزة تحقیق أهمیة َ
ًللعمل مستقبال؛ أعضاء هیئة التدریس  تحقیق یخدم ًجیدا المؤهل عضو هیئة التدریس أن إذ ُ

 حقیقوت أقل بتكلفة والتمیز الجودة حققُی الذي فهو لجامعة الملك سعود، التنافسیة المیزة
ّوتحسن الجامعة ُتفید والبحوث التي المعرفة ٕوانتاج واالبتكار، اإلبداع  ،التنافسیة قدراتها من ُ

  .2030ّإضافة مساهمة الجامعة في تحقیق التحول االستراتیجي لرؤیة 
ر المقترح ّصوَما الت: "في التساؤل الرئیسّتتبلور مشكلة الدراسة ًبناء على ما سبق و

اء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة لتطویر ممارسات أعض
  ."؟للجامعات

  :ساؤالت الدراسةَت
  :السؤالین التالیینیمكن صیاغة مشكلة الدراسة في 

 ما واقع ممارسات أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة .1
 ؟للجامعات

بین متوسطات درجات ) 0.5( مستوى داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند .2
 ؟"الرتبة العلمیة-سنوات الخبرة-نوع الكلیة"رات ّ لمتغیّعزيَأفراد عینة الدراسة ت

  :أهداف الدراسة
ُ بشكل رئیس إلى بناء تصور مقترح لتطویرتهدف الدراسة ّ َ  ممارسات أعضاء هیئة ٍ

وذلك من خالل تحقیق الهدفین التدریس في جامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة، 
  :اآلتیین

أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في التعلیم لدى الوقوف على واقع ممارسات  -
 . للجامعاتضوء المیزة التنافسیة

أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك البحث العلمي لدى  واقع ممارسات ف إلىّالتعر -
 .سعود في ضوء المیزة التنافسیة للجامعات

أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك خدمة المجتمع لدى  واقع ممارسات الكشف عن -
 .سعود في ضوء المیزة التنافسیة للجامعات

  :أهمیة الدراسة
ّتبرز في أنها :األهمیة العلمیة: ًأوال َ:  

 ا وضمان قدرته السعودیةالجامعاتهات العالمیة التي تؤكد أهمیة تطویر ّتتسق مع التوج -
 .ّي ظل التحدیات المتنوعةالتنافسیة ف
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تطویر أداء لدراسات التي تتناول لتواضع ُفید المكتبة التربویة بإضافة جهد مُیمكن أن ت -
 .أعضاء هیئة التدریس بالجامعات السعودیة في ضوء المیزة التنافسیة

، أداء أعضاء هیئة التدریسقد تكون قاعدة مع غیرها من الدراسات المرتبطة بتطویر  -
 باحثون آخرون للكشف عن المزید من الحقائق التي تهتم بهذا المجال ینطلق منها

تفعیل القدرة التنافسیة الذي یحتاج دفعة قویة في المرحلة القادمة مع زیادة االهتمام ب
  .للجامعات

  :ّبرز في أنهاَت: ّاألهمیة العملیة والتطبیقیة: ًثانیا
ّتزود المعنیین  - والقائمین علیه جامعة الملك سعود ب بتطویر أداء أعضاء هیئة التدریسُ

كفاءة ّمكنهم من ترشید القرارات؛ لرفع مستوى ُلصة من دراسة میدانیة تّستخُبنتائج م
 . أداء أعضاء هیئة التدریس

ألداء أعضاء هیئة التدریس التنافسي بجامعة الملك سهم في تكوین العقلیة الواعیة ُت -
 .معةللجا لتحسین القدرة التنافسیة سعود وتطویره

، أداء أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعودُتسهم في التخطیط المستقبلي لتطویر  -
 . ذلكحول دون َقات التي تّتذلیل المعوو

  :حدود البحث
والبحث  اختیار التعلیم ّ، وقد تمالدراسةّ وهي ما تضمنته أسئلة :الحدود الموضوعیة -

 اتفاق معظم إلى، باإلضافة 2030برؤیة الرتباطها مباشرة وخدمة المجتمع العلمي 
  .المجاالت الثالثة على هذه للتنافسیةالتصنیفات العالمیة 

بجامعة الملك  هیئة التدریس عینة من أعضاء علىالدراسة طبقت  :الحدود البشریة -
 .سعود

 .الملك سعود جامعة الدراسة على جمیع كلیاتطبقت  :الحدود المكانیة -
ّخالل الفصل الدراسي ًمیدانیا  الدراسةطبقت  :ّالحدود الزمانیة - ّ العام الدراسي الثاني منّ ّ

  م2020
   :مصطلحات الدراسة

  :تطویر
ُیعرف التطویر بأنه عملیة تحسین نوعیة الشيء أو كیفیته أو القیام بالتغییر من أجل 
تنمیة أحد أو بعض خواص النظام في اتجاه إیجابي نحو معاییر قیمیة، ویهدف التطویر 

وصول بالشيء المطور إلى أحسن صورة من الصور حتى یؤدي الغرض ًدائما إلى ال
المطلوب منه بكفاءة تامة، وهذا یستدعي تغییر في شكل ومضمون الشيء المراد تطویره 

  ).50م، ص 2005فرغلي، (
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  :هیئة التدریس ممارسات أعضاء
 بجامعة كل ما یصدر عن أعضاء هیئة التدریس" بأنها ًإجرائیا الدراسة الحالیة هاعرفُت

في ضوء األدوار المطلوبة منهم في مجاالت أفعال وسلوكیات وفعالیات الملك سعود من 
ُ؛ بالقدر الذي یساعد الجامعة في المحافظة على والبحث العلمي وخدمة المجتمعالتعلیم 

  ".میزتها التنافسیة
  :هیئة التدریس ممارسات أعضاءتطویر 

ّتعرف الدراسة الحالیة عملیة تطویر   بجامعة الملك هیئة التدریس رسات أعضاءمماُ
ِ بأنها عملیة ممنهجة تتم وفق خطوات إجرائیة تهدف إلى تحسین أداء أعضاء ً إجرائیاسعود ّ ُ

هیئة التدریس في مجاالت التعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في ضوء المیزة التنافسیة 
  .للجامعات

  : للجامعاتالمیزة التنافسیة
ّتعر قدرة جامعة الملك سعود في االستمراریة في "بأنها  ًإجرائیاة الحالیة فها الدراسُ

ًالمنافسة الفعلیة إقلیمیا وعالمیا من حیث جودة مخرجاتها التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع ً."  
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :ممارسات أعضاء هیئة التدریس: المحور األول
  :اء هیئة التدریسممارسات أعضفهوم َم: ًأوال

ُمفهوم الممارسة إلى نوع من الخبرة المنظمة نسبیا وتشیر إلى تكرار حدوث یشیر  ً ّ
ماهر یوسف، (ًنفس االستجابات الظاهرة أو ما یشبهها في مواقف بیئة منظمة نسبیا 

  .)م2002
ُتعرف الممارسات التربویة بأنها كل سلوك یصدر عن المدرس الجامعي في أثناء كما 

 لدوره التربوي والتعلیمي، وخاصة ما یصدر عنه في تعامله مع طلبته داخل قاعة أدائه
  ).10م، ص 2000الظهیرات، (التدریس وخارجها 

ویتضح مما سبق أن الممارسات التربویة ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات 
ي أن ، وتتضمن األدوار التي ینبغ"خدمة المجتمع-البحث العلمي- التعلیم"تتضمن مجاالت 

  .یقوم بها عضو هیئة التدریس في المجاالت الثالثة
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  : أعضاء هیئة التدریس ممارساتمجاالت :ًثانیا
  :عملیة التعلیمممارسات : المجال األول

- تخطیط عملیة التعلیم:في ثالث أبعاد رئیسة، هيتدور ممارسات عملیة التعلیم 
ذه األبعاد عدد من الممارسات الفرعیة هن ّتقویم عملیة التعلیم، وتتضم-تنفیذ عملیة التعلیم

  .التي تدل على جودة األداء التدریسي ألعضاء هیئة التدریس
ّوتتضمن ممارسات التعلیم تمكن عضو هیئة التدریس من معرفة محتوى التخصص  َ َّ

أن معرفة ) 25م، ص 2014(الذي یقوم بتدریسه وتوظیفها في مواقف التعلیم، ویرى صیام 
ّضو هیئة التدریس على تحویل المحتوى األكادیمي إلى محتوى قابل للتعلم ُالمحتوى تساعد ع

لدى الطلبة، ومعرفتهم بأسالیب مساعدة الطلبة على توظیف ما یتعلمونه في المواقف 
  .الحیاتیة

ّویؤثر تمكن عضو هیئة التدریس من محتوى تخصصه العلمي على المیزة التنافسیة  َ ّ ُ
على تقویة العالقات بین الطالب وبین أعضاء هیئة لجامعة الملك سعود، حیث یعمل 

التدریس، وزیادة ثقة المجتمع الخارجي والمؤسسات المحیطة في األداء األكادیمي ألعضاء 
  .هیئة التدریس وفي االستعانة بهم في مختلف االستشارات المختلفة

 من واقع ن ممارسات عملیة التعلیم التخطیط لعملیة التعلیم، التي تنطلقّتضمَكما ت
إلى ) م2008(حیث أشارت دراسة عبد الواحد وعزة عبد الرازق ، الجامعةاألداء التعلیمي في 

ّأهمیة معرفة عضو هیئة التدریس لخصائص المتعلمین وكیفیة تعلمهم ونموهم ّ .  
ّوینبغي على عضو هیئة التدریس أن یتعرف أوال إلى ما یعرفه المتعلمون بالفعل،  ً ّ

ًى معرفته؛ فیكون عضو هیئة التدریس مرشدا ومیسرا للموقف التعلیمي وما هم في حاجة إل ّ ً
ّلمتعلمیه، ویستثیر أفكارهم ویتحداها، أما المتعلم فتتمثل معرفته وأفكاره المبدئیة عن  ِّ َ ّ
ّالموضوع نقطة البدایة؛ لیقوم عضو هیئة التدریس بمساعدته على التوصل للمعرفة عن 

  ).16، ص 2008زیتون،  (طریق مختلف األنشطة والخبرات
ِكما تتضمن ممارسات عملیة التعلیم إ ّ رتبط هذه َوت، إدارة قاعات التعلیمجادة َ

ّسهل عملیة التعلمُ بیئة تعلیمیة تتهیئة" بمدى قدرة عضو هیئة التدریس على الممارسات ، من ّ
ّخالل االعتماد على نظریات التعلم المعدة للمواقف التعلیمیة والتدریبیة  الحوامدة، ودوان الع(ّ

  ).22م، ص 2010
توظیف استراتیجیات التدریس بَكما ترتبط ممارسات التعلیم في ضوء المیزة التنافسیة 

 إلى أن أبرز )Kathleen & Ronal, 1995(الحدیثة، فلقد أشارت دراسة كاثیلین ورونال 
ّمهارات أعضاء هیئة التدریس هي تبني استراتیجیات تدریسیة فعالة مع معرف ّ ة استخدامها َ

  .والتعدیل فیها
إضافة إلى توظیف أعضاء هیئة التدریس لتطبیقات التقنیة في عملیات التعلیم، 

ویعتمد استخدام عضو هیئة التدریس للتطبیقات التكنولوجیة في تنفیذ عملیات التعلیم على "
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ثقة -جيالدعم التكنولو- توافر الوقت الكافي-عدة عوامل، هي توافر التجهیزات التكنولوجیة
معرفة عضو هیئة التدریس حول استخدامات التكنولوجیا في تصمیم -عضو هیئة التدریس

   ".(Terpstra, M, A. 2009, p 1)طرق التدریس لتیسیر عملیة التدریس واكتساب المعرفة 
ّكما تتضمن ممارسات التعلیم عملیة التقویم في ضوء المیزة التنافسیة  ینبغي أن "َ

ُونه َأحداثا منفصلة ترتبط بنهایة الدرس إلى كونه سالسل متصلة من یتنقل التقویم من ك ً
ًاألحداث المرتبطة ببعضها التي تعكس التغیرات في تعلم الطلبة، وهذا التقویم یعكس أیضا  ّ ّ

، (Stiggins, 2008, p 3)ّمستوى التحسن في قدرات الطلبة، ویؤدي لزیادة ثقة ودافعیة الطلبة 
حیث أن هذه "تدریس توظیف التقنیات الحدیثة في عملیة التقویم، كما یمكن لعضو هیئة ال

ِّاألدوات تساعد وتعزز المفاهیم التربویة السابقة، وتوفر فرص التفاعل بین الطالب ومعلمهم،  ّ ّ ُ
  )".Martin, F., 2008, p 141(وتوفیر تغذیة راجعة لهم 

الرتباط القوي ویتضح مما سبق أن ممارسات عملیة التعلیم تتصف بالتكامل وبا
بالمیزة التنافسیة، فإجادة تنفیذ أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعود لممارسات 

المجتمع الخارجي سهم في الحفاظ على المیزة التنافسیة للجامعة، وزیادة ثقة ُعملیة التعلیم ی
 .لجامعاتفي أداء الجامعة، وبالتالي ارتقاء الجامعة في الترتیب في التصنیفات العالمیة ل

  :ممارسات البحث العلمي: المجال الثاني
عضو هیئة التدریس بالبحث العلمي، فهو یقوم بإجراء البحوث والدراسات  یقوم

ّ متطلب ، حیث أنهاالعلمیة على مستویات مختلفة ٕترقیته واثبات وجوده في الجامعة، مما لُ
طبیعة ما ینشره، ومدى یجعل مكانته في الجامعة تعتمد على كمیة البحث الذي یقوم به و

ّوتعبر ممارسات البحث العلمي عن العملیة ، )13م، ص 2011المحمد، ( من ذلك االستفادة ُ
ِالتي یتم من خاللها القدرة على اإلضافة العلمیة إلى رصید المعرفة القائم من قبل أعضاء  ّ َ

  ). 9م، ص 2010الحایس، (هیئة التدریس عبر األنشطة العلمیة 
ألداء البحثي من مكانة الجامعة على الساحة الدولیة والوضع النسبي ویزید تحسین ا

ّفتمیز، (Marlin, 2011, p 197)لها في التصنیفات   في األكبر التأثیر له البحثي النشاط َ
 لتحقیق مؤشران هامان تعتبران التي السمعة الدولیة وبناء للجامعات العالمیة التصنیفات

 ًاستراتیجیا بأكمله االجتماعیة للمجتمع الرفاهیة تحقیق بالتاليللجامعات، و التنافسیة المیزة
 مضافة وخدمات قیمة ذات جدیدة منتجات ابتكار إلى یؤدي البحوث في االستثمار أن عن
شلبي، (ككل  للمجتمع االقتصادیة التنمیة تحقیق وبالتالي كفاءة، أكثر وعملیات ًتمیزا أكثر

  ).78م، ص 2018
ّرائدة هي التي توجه جهود أساتذتها نحو البحث العلمي حیث ُوتعتبر الجامعات ال ُ

ّتساهم بشكل أساسي في تقدم المجتمع وتطوره  ّ َ ّتتمیز كما  ،)24م، ص 2010الشخشیر، (ٍُ َ
 مجتمع تأسیس على القادرة باعتبارها المؤسسة الجامعات من غیرها الجامعات الرائدة عن
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 ّتمیز"  إلى"البحثي ّالتمیز" بمفهوم ّلتحولا خلل من ذلك في قدرتها وتتزاید المعرفة،
ّمتمیز بحثي مركز بإنشاء وذلك "البحثیة المؤسسات  هدف ذو الجامعة في األقل على ُ

 البحثي ّالتمیز مراكز لتعزیز العالمیة البحثیة الخبرات من االستفادة ٕمجتمعي محدد، وامكانیة
  ).118م، ص 2009فخرو، (بالجامعة 

ّویتطلب تحقیق الری ادة العالمیة للجامعات السعودیة وجود رؤیة استراتیجیة وأهداف َ
ٕذات صبغة دولیة، واضفاء البعد الدولي على أنشطة البحث العلمي وامتالك میزة تنافسیة 

زین، وفتح قنوات التواصل لالستفادة من خبرات الجامعات العالمیة ّ المتمیالستقطابتؤهلها 
العامري، (وأمة، والتبادل العلمي والشراكات البحثیة عن طریق التعاون الدولي وبرامج الت

 ).9ه، ص 1434
ِّمقومات، وهي عدة على ّالعلمي في الجامعات المتمیزة البحث ویرتكز  سیاسة  وجود:ُ

ّتوفر-العلمي للبحث مؤسسات وجود-العلمي البحث أجهزة عمل ّتنظم ُّتیسر علمیة  الباحثین َ
ّتوفر-البحث أعمال في والمساعدین ّتوفر-العلمي للبحث الالزمة واألجهزة األدوات َ  المناخ َ

             العلمي البحث ومخرجات نتائج تطبیق-العلمي البحث إدارة- التمویل-المناسب العلمي
 .)م٢٠١٢ أبو عیشة،(

ّویتمثل تطور الخبرات البحثیة لدى أعضاء هیئة التدریس في التالي َ ّ عرفة طرق َم: َ
ُسبل تحسین أداء -فنیات طرق كتابة المقاالت الصحفیة-  العلمیةإدارة مشروعات األبحاث

-مهارات البحث والتصمیم والتطبیق-طرق اإلشراف العلمي واإلشراف المشترك-فریق البحث
ترقیة المهارات البحثیة وربطها بقضایا -ًإلكترونیاعملیات البحث والتحلیل اإلحصائي 

القدرة على قیادة فریق -یة االستفادة منهاطرق الحصول على المنح البحثیة وكیف- المجتمع
د تعزیز ّؤكُوضع مشاریع ت- التعریف بقواعد البیانات والشبكات اإلقلیمیة والعالمیة- بحثي

 ).406م، ص 2011جلمبو وفرج اهللا، (ّالتعلم والتعلیم المعزز بالتقنیة 
 حیث ویتضح مما سبق ارتباط ممارسات البحث العلمي بالمیزة التنافسیة للجامعة،

ّتعد قوة البحث العلمي في الجامعات ممثلة ُ ّ المختلفة  بأشكالها العلمیة األبحاث والرسائل في ُ
أحد أبرز مؤشرات تنافسیة التعلیم التي تسهم في تحسین ترتیب الجامعات في التصنیفات 
المختلفة للجامعات، ففي الفترة األخیرة أصبح البحث العلمي المحرك الرئیس لالقتصاد في 

ختلف المجتمعات، كما أصبحت الجامعات هي الحاضنة الرئیسة لألعمال ولالبتكارات م
العلمیة من خالل حاضنات األعمال ومن خالل مراكز التمیز البحثي وكراسي البحث 

  .العلمي
  :ممارسات خدمة المجتمع: الثالثالمجال 

 بمدى شعورهه وفي خدمة المجتمع بمیولمشاركة عضو هیئة التدریس ترتبط 
 جذب األفراد من على یعمل تعلیمي نشاط"شیر خدمة المجتمع إلى ُوت، المجتمعیة تهمسؤولیب

وتنمویة  سلوكیة تغییرات حداثِإ بهدف حدودها، خارج المعرفة نشر خالل من الجامعة خارج
 وتوعیة األكادیمیة بالبیئة الخاص العلمي الفكر بنشر والقیام بالجامعة، المحیط المجتمع في
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 المجتمع مؤسسات تقویم في والممارسة الفكر حیث من التعلیم بدور حقل العامرأي ال
م، ص 2015العمري، (رات لعالج تلك المشكلة ّوالبدائل والتصو الحلول وتقدیم ومشكالته،

118."(  
ّكما تعبر  مشكالت  وحل لمعالجة الجامعة موارد تفعیل عن للمجتمع الجامعة خدمةُ

 معها واالندماج معها التكامل بلُس وابتكار المجتمعات تلك عم التعاون من خالل المجتمع
ولقد أوضح آل زاهر ، (Seifer,2012, p 6) لذلك ًالمؤسسة وفقا أسالیب جمیع وتطویع

َزءا ال یتجزأ من ُأن خدمة المجتمع في الوقت الحالي ج) 269- 265م، ص ص 2009( ً
ّبنیة الجامعة ونظامها األساسي، إذ ینبغي أن تتدخل  الجامعات في إیجاد البرامج والحلول َ

ُسط التعلیم واالستمرار فیه بمختلف أشكاله، وتعتبر الجامعة التي َالعلمیة والتطبیقیة وب
ّستطیع القیام بتقویة العالقة بینها وبین المجتمع، وتسهم في تقدیم الخدمات المتمیزة في َت ُ

  .المجاالت شتى
ّیعدو  حیث لها، التنافسیة المیزة تحقیق أساسیات من ةللجامع المجتمعیة الخدمة ّمیزَت ُ

 الكوادر باعتبارها صقلُت التي النواة لّمثُت فهي المجتمع، خدمة عمادات هي إن الجامعات
 خدمتها للمجتمع لتفعیل ستقبلیةُم رؤى وضع ضرورة علیها یفرض مما ؛والتنمیة البناء محور
رات ّغیَت من المجتمع في بها یحیط ما وبین بینها اإلیجابي التفاعلو زّالتمی أساس على

  ).179م، ص 2015الشریف، (الت جذریة وتقویة الروابط بین ذلك المجتمع ّحوَوت
 التغییر عوامل من في ممارسات خدمة المجتمع أعضاء هیئة التدریس صبحُیو

 شركاء مع بالتعاون المجتمع داخل والممارسة البحث أنشطة تنفیذ ّعندما یتم االجتماعي
 تقدیم أساس على ّالتصرف على القدرة عندهم نّفتتكو المعنیة األخرى، والجهات مجتمعال

 نشاءِإ لدعم العملي والتدریب البحث ستخدم خبراتُت وقد المجتمع، ألفراد المباشرة الفوائد
 االنضمام ألعضاء هیئة التدریس یمكنكما القائمة،  الخدمات وتحسین جدیدة، برامج

 نفسه، والمجتمع القرار ناعُلص النتائج وتقدیم التقاریر نشر في معالمجت بوصفهم شركاء
 والنتائج المعرفة عنها ینتج مما والمجتمع، الجامعات شراكات بین في ًحقا التعاونیة لّفتتمث
 Suarez-Balcazar, Mirza & Witchger, 2015, p) للمجتمع الصلة وذات هامة عتبرُت التي

373).  

ّع األنشطة التي ینفذها األفرادالمجتمسهامات خدمة ِوتشمل إ مبادرات منهم نتیجة ؛ ُ
ّرسمیة تعدها  وبرامج َوینبغي توثیق هذه األنشطة وجعلها معروفة داخل المؤسسة الجامعة، ُ

ّالتعلیمیة وفي المجتمع، كما ینبغي أن یتم تقدیر اإلسهامات المجتمعیة لهیئة التدریس داخل 
 ّالمتمیز التدریس هیئة عضو فإن وبالتالي، )29م، ص 2017علیان، (المؤسسة التعلیمیة 

 لإلسهام في حل مشكالتبها؛  المحیطة والبیئة الجامعة بین اتصال قنوات فتح قادر على
  ).26م، ص 2010مخلوف، ( العلمي البحث في واإلسهام المجتمع
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ّتمیز حقیقَت مجاالت أهم ومن          م، 2014طه، ( المجتمع في الجامعة الخدمة َ
 :)26-25ص ص 

 تحدید على تقوم تطبیقیة علمیة جوانب تحمل بأنها زّتمیَوت :التطبیقیة العلمیة البحوث -
 .المحلي والمجتمع الجامعات بین العالقة لتوثیق المجتمع مشكالت وحل

 العالقة وتوثیق بینهما، االتصال قنوات فتح خالل من: اإلنتاج مؤسسات مع التعاون -
 .بینهما

 من لمجموعة مینِّالمتعل حاجة وظهور المعرفة على القائم المجتمع  في:ستمرالم التعلیم -
 في المنافسة على لقدرة العمال اًاسمَح ًامالَع ّشكلُی المهن هذه تقانِٕ، واالجدیدة المهن
 المعارف الجدیدة، تقدیم في الجامعة دور ظهرَیو المعرفة، اقتصاد ظلَفی العمل سوق

 حتاجونها،َی التي بالخبرات أفراد المجتمع ومد مستحدثة،المهارات ال على والتدریب
 وتقدیم أفراد المجتمع، إلى الجامعة وخروج مجتمعهم، في ّالتطور حتاجها طبیعةَوت

 ّالتعلم استمراریة وتحقیق الكبار تعلیم في الجامعة ًأیضا دور همهم،َت التي المقررات
 .الحیاة مدى

 التقنیة أو نقل محددة، مشكلة لحل االستشارات عددَت في ّتمثلَوت: االستشاریة الخدمات -
 لألداء المستمر والتطویر سویقه،َوت اإلنتاج بتطویر أو للمجتمع، وتطویعها

  .واإلداري االقتصادي
 ٕواصالح نقد المجتمع، في الجامعة دور عنىَوت: والنقد االجتماعي الفكریة القیادة -

 والمشاركة المتعددة، والخبرة معرفةوال العلمي، البحث أدوات من بما تملكه أوضاعه
 .لمجتمعاتها واالقتصادیة واالجتماعیة السیاسیة البرامج تقویم في

ّتقدمه بما :والتوعیة اإلرشاد -  طاقتها خالل من ومحاضرات وندوات برامج من الجامعة ُ
 .لذلك المؤهلة والبحثیة البشریة

 مشكالت حل في یسأعضاء هیئة التدر اندماج طریق عن:  المجتمعُمعضالت حل -
 لها، المناسبة الحلول ووضع تشخیصها، على والعمل فحصها، طریق عن المجتمع

 .المجتمعیة بالمشكالت مهتمة متعددة أو مراكز معاهد خالل من ذلك یكون وقد
 تعمل حیث: العلمیة والندوات والمؤتمرات الحلقات وعقد العامة بالمناسبات االحتفاالت -

 التخصص مجاالت في بالمستحدثات واإللمام الثقافیة تنمیةال على االحتفاالت هذه
 .العلمي المیدان في جدید ما هو وتزویدهم بكل بالنسبة للخرجین المختلفة

 للطالب الثقافي الوعي لرفع تثقیفیة برامج  بتقدیم:الطالبیة والقوافل الطالبي التثقیف -
ّتمثل كما والمجتمع، البیئة لخدمة المجتمعیة على األنشطة وتشجیعهم  القوافل ُ
  .التعلیمیة في العملیة المیداني التدریب من ًنوعا الطالبیة

قة بخدمة المجتمع بالمیزة التنافسیة ّوترتبط ممارسات أعضاء هیئة التدریس المتعل
لجامعة الملك سعود من خالل مشاركته في البحوث العلمیة التطبیقیة، والمشاركة مع 

قدیم الخدمات االستشاریة لها، مع تقدیم خدمات التعلیم قطاعات المجتمع المختلفة، وت
المستمر في المجتمع المحیط والمشاركة في أنشطة التوعیة واإلرشاد في المجتمع؛ مما 
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ُینعكس على أداء أعضاء هیئة التدریس أیضا، حیث تتیح لهم خدمة المجتمع أن ً  عیشواَی َ
  .علیمهمَت وأسالیب مناهجهم عدیللت والواقع النظریة بین ّویوفقوا مشكالت المجتمع
  :المیزة التنافسیة في التعلیم الجامعي: المحور الثاني

  : في التعلیم الجامعيمفهوم المیزة التنافسیة
على تقوم  أن المیزة التنافسیة بالبیئة الجامعیة (Porter, 2005, p 14)بورتیر یرى 

ز عن ّمیَفل للبیئة الجامعیة حق التاألنشطة والبرامج ذات الجودة والكفاءة العالیة التي تك
المیزة التنافسیة بأنها مجموعة ) 330م، ص 2017(ف الدیحاني ّعرُیو، غیرها من الجامعات
سعى إلى تطویرها من خالل آلیات ووسائل َ وت،ز الجامعة عن غیرهاّمیُالخصائص التي ت

ن غیرها من زها عّمیُع أعضاء هیئة التدریس على اإلبداع في مجاالت أخرى تّشجُت
  .الجامعات

ٍقدرة الجامعة على تقدیم خدماتها على مستوى عال : ُكما تعرف المیزة التنافسیة بأنها
كسب خریجیها وأعضاء التدریس بها مزایا تنافسیة في سوق العمل، ُمن الجودة؛ مما ی

ّیمكنها مها في التحاق الطالب بها والوصول إلى مستوى ّقدَیعكس تو ألن تكون جامعة ُ
ّویعرف حویحي والسهیمي ، )43م، ص 2018شلبي،  (المیةع المیزة ) 6م، ص 2019(ُ

 في وتحسین مراكزهاق النوعي على منافسیها ّالتنافسیة بأنها قدرة الجامعة على التفو
نها من ّمكُالتصنیف العالمي للجامعات من خالل امتالكها للموارد والكفاءات الالزمة، وبما ی

  .دة بأقل تكلفة وأعلى جودةّتفرُخدماتها بطریقة مإنجاز أنشطتها وتقدیم 
 سوق في خدمات أو برامج من الجامعة مهّقدُت ما  كلبأنهاالمیزة التنافسیة عرف ُكما ت
العلیاني، (العمالء  من العدید وجذب برامجها، من المستفیدین احتیاجات تلبیة العمل؛ بهدف

ّوتعرفها، )6م، ص 2019 قدرة جامعة الملك سعود في االستمراریة "ًا  إجرائیالحالیة الدراسة ُ
ّفي المنافسة الفعلیة إقلیمیا وعالمیا مع المنظ ً مات التعلیمیة والبحثیة واالستشاریة من حیث ً

  ".جودة مخرجاتها التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع
  :لجامعة الملك سعودأهمیة المیزة التنافسیة 

سهم في تلبیة ُ لكونها ت؛همیة المیزة التنافسیةإلى أ (Asli, 2011, p 53) شیر آسليُی
لیة الحاجات المجتمعیة من المؤسسات الجامعیة، مع األخذ في االعتبار الحاجات المستقب

ه نحو المیزة ّأن التوج) 4م، ص 2013(ویؤكد البكري وبني حمدان لألجیال القادمة، 
 للعدید من الممارسات أصبح الحاضنة المفهومیة والتطبیقیةالجامعات التنافسیة في 

  .هات المعاصرة في التخطیط االستراتیجي للمؤسسات التعلیمیةّوالتوج
ظهور المعاییر "؛ نتیجة الجامعات السعودیةبالمیزة التنافسیة ولقد زادت العنایة 

حدد مكانة وسمعة الجامعة في ُعولمة التي تالالدولیة والتصنیفات العالمیة التي فرضتها ثقافة 
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م، ص 2014قشقش، (ّیر تمیز الجامعات وتفوقها على سلم التصنیفات المختلفة ضوء معای
47."(  

ز ّمیَلجامعة الملك سعود فرصة للتتیح ُتمعاییر القدرة التنافسیة ویتضح مما سبق أن 
عطي معاییر القدرة التنافسیة صورة واقعیة عن أداء جامعة ُبین الجامعات العالمیة، حیث ت

ز بین الجامعات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة، ویأتي ّیحه من فرص للتمیُتالملك سعود، وما ت
ز التنافسي لجامعة ّمة معاییر التمیّقدُأداء عضو هیئة التدریس في جامعة الملك سعود في م

لمهتمة امات ّزین والمنظّساعد الجامعة في استقطاب الطالب المتمیُالملك سعود؛ مما ی
  .بالبحث العلمي

ن المیزة التنافسیة وبین تطویر ممارسات أعضاء هیئة التدریس العالقة بی
  :بالجامعات
ّیعد  والبحثي والفكري العلمي العطاء ومنابع المحوریة القیمة التدریس هیئة أعضاء ُ

 أنهم كما اإلطالق، على الناجحة أصول الجامعات وأهم النابض القلب بالجامعات، فهم
ّیشكلون أدركت  وقد والتربوي، والبحثي العلمي ّالتمیز نحو ساسياأل كهاّحرُوم الجامعة عقل ُ

وعلیه  أدوارها، بجمیع الجامعة قیام فعالیة في التدریس هیئة أعضاء وقیمة أهمیة الجامعات
 إنجازاتهم لتزداد وتشجیعهم قدراتهم لبناء الالزمة والوسائل ّالمتطلبات توفیر على عملت

م، ص 2011دمنهوري وعبد اهللا، (عاتهم وابتكاراتهم إبدا ناميَوت والبحثیة التربویة وخاصة
15.(  

وأحمد ) 246م، ص 2015(وخاطر ) 40م، ص 2012(تفق كل من الزهیري َیو
ّعلى أهمیة الموارد البشریة المتمثلة في أعضاء هیئة التدریس كمورد ) 673م، ص 2015(

ّتفردة ُاءات علمیة مود كف، من خالل ضرورة وجالجامعاتأساسي لبناء المیزة التنافسیة في 
لضمان استراتیجیات التنافس واستمرار البحث والتطویر وتجدید الطاقات المعرفیة ُومؤهلة؛ 

  .المبدعة والمعلومات التقنیة بالمؤسسات
وازدیاد عدد ، أعضاء هیئة التدریستها على تنمیة وتكمن قوة الجامعات في قدر

كب الحضاري بمقدار العدد المتوافر من م في الرّتحقق سرعة التقدَصناع المعرفة، كما ت
ألعضاء هیئة ق النوعي ّز الكمي والتفوّ، وهذا اإلقرار بالتمیینالمبدعأعضاء هیئة التدریس 

 أن یكون الخیار االستراتیجي لتحقیق التنافسیة ینبغي الذي تقوم به الجامعات التدریس
 في استیعاب هیئة التدریسأعضاء ب من الجامعات استثمار ّتطلَللجامعات، األمر الذي ی

 )3م، ص2011العلول، ( زهاّمیَرات المعرفیة المتسارعة وتوظیفها لصالح نموها وتّالتطو
 زیادة ومواجهة الجامعات أداء في ّالتمیز لتحقیق الحقیقي المصدر فإن وبالتالي

 یسأعضاء هیئة تدر امتالك هو وتعزیزها ،لها التنافسیة المیزة ٕوایجاد المختلفة الضغوط
شلبي، (جدیدة  بمهارات تأهیلها ٕواعادة وتطویرها ّالمتمیزة المهارات والمعارفبین مؤهل

  .)60م، ص 2018



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الرابع(، الجزء )187: (العدد

 

 
 

273 

ثل األسلوب ّمُتطویر أداء أعضاء هیئة التدریس یإن  سبق یمكن القول ما على ًوبناء
ّحیث یعد عضو جامعة الملك سعود، األمثل الستمراریة الحفاظ على المیزة التنافسیة في  ُ

هیئة التدریس المحور الرئیس في نجاح العملیة التعلیمیة وتحقیق أهدافها، في ضوء 
ُ، وتطبیق مدخل القیمة المضافة والسعي لتحقیق التعلیملتكنولوجیا في لالتطبیقات المتزایدة 

 .اتتنافسیة الجامع
  : السابقةالدراسات

قة بموضوع الدراسة ًفیما یلي یستعرض الباحث عددا من الدراسات السابقة ذات العال
  :الحالیة، وذلك كما یلي

  :تناولت تطویر ممارسات أعضاء هیئة التدریسالدراسات التي : ًأوال
 أعضاء هیئة دراسة كیفیة تطویر أداءإلى ) م2010(هدفت دراسة موسي والعتیبي 

لى دت الدراسة عّ، واعتماییر الجودة واالعتماد األكادیميًفقا لمعِالتدریس بجامعة نجران و
ُ ووظفت الدراسة االستبانة كأداة لها، وقد تم اختیار عینة م،المنهج الوصفي ّ  )105(ّكونة من ّ

ّبتمكن عضو هیئة ق ّتعلُالمّوصلت الدراسة إلى ارتفاع تحقق المعیار َعضو هیئة تدریس، وت
ق بالتخطیط ّتعلُ العلمي لمجال تخصصه، في حین حصل المعیار المىالتدریس من المحتو

 االستراتیجیاتبتنفیذ ق ّتعلُالمّة التعلیم والتعلم بنسب منخفضة، في حین حصل المعیار لعملی
ًالتدریسیة المتنوعة بنسب مرتفعة أیضا، كذلك الحال بالنسبة للمعیار  ِّبتمكن المعلق ّتعلُالمّ م ّ

ِّبتمكن المعلق ّتعلُالمالجامعي من مهارات التعلیم المختلفة، كذلك حصل المعیار  امعي م الجّ
ٕمن مهارات التقویم ومهارات التعامل مع الطالب وادارة الموقف التعلیمي بنسب مرتفعة 

  .ومتوسطة
إلى تقویم األداء التدریسي لدى  )م2012(  والثقفي والعراقي قرشم دراسةهدفت 

أعضاء هیئة التدریس بجامعة الطائف في ضوء معاییر جودة األداء من وجهة نظر طلبة 
 ،لهاواستخدمت الدراسة االستبانة كأداة ّوظفت الدراسة المنهج الوصفي، كلیة التربیة، و

َ طالبا، وت)200( ّكونت عینة الدراسة منَوت ّوصلت الدراسة إلى قائمة بمجاالت جودة األداء ً
بل أعضاء هیئة ِالتدریسي ومعاییره ومؤشراته، وأظهرت الدراسة درجة ممارسة مقبولة من ق

تدریس، كما أظهرت الدراسة وجود قصور لدى أعضاء هیئة التدریس لمجال تخطیط ال
 أنشطة –ّلتعلمخبرات ا- األهداف" ّتلفة للتعلیم والتعلمجاه بعض العناصر المخِالتدریس ت

هیئة َجاه التمهید وتِي أداء أعضاء هیئة التدریس تّدنَإضافة إلى ت" التقویم–ّالتعلیم والتعلم
ُالطالب للتعلم، إضافة إلى ق ّجاه ممارسة معیار التمكن ِء أعضاء هیئة التدریس تصور أداّ

  . وذلك من وجهة نظر طالبهماألخرىهم طبیعتها وتكاملها مع المقررات َفي المادة العلمیة وف
ف إلى ممارسات تطویر األداء ّالتعرإلى  )م2012( بوبشیت  الجوهرةهدفت دراسة

، ّظفت الدراسة المنهج الوصفي، ووالتدریسي ألعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك فیصل
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 عضو هیئة )108( عینة الدراسة من تّكونَتو، كأداة لهاستبانة االاستخدمت الدراسة و
على أن هناك ما ً عاما بین أفراد عینة الدراسة اتفاقاأظهرت الدراسة أن هناك و، تدریس
ر األداء من الممارسات التطویریة التي تقوم بها جامعة الملك فیصل لتطوی% 55نسبته 

ًالتدریسي ألعضاء هیئة التدریس، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیا في تسهیل 
ّینت الدراسة َ كما ب،لصالح اإلناثتطویر األداء التدریسي ألعضاء هیئة التدریس الجامعة 

ِوجود أثر دال إحصائیا ت ُبعا لمً ، ر الكلیة في محور فرص التطویر لصالح كلیة التربیةّتغیً
ِعدم وجود فرق دال إحصائیا تو ُبعا لمً ّتغیر المرتبة العلمیة حول ممارسات تطویر األداء ً

   .التدریسي لعضو هیئة التدریس
ّإلى وضع تصور مقترح لتطویر األداء  )م2013( والعیاصرة درادكة دراسةهدفت 

من  Iso   9002التدریسي لعضو هیئة التدریس بجامعة الطائف في ضوء المواصفة الدولیة 
االستبانة كأداة ، واستخدمت لمنهج الوصفيااستخدمت الدراسة و ؛وجهة نظر القادة التربویین

َوصلت الدراسة إلى وضع تَ قائد تربوي، وت)40(ّكونت عینة الدراسة من َ، وتلها ّصور مقترح ّ
لتطویر األداء التدریسي لعضو هیئة التدریس بجامعة الطائف في ضوء المواصفة الدولیة 

Iso 9002من وجهة نظر القادة التربویین .  
 وتنمیة إلعداد المهنیة الممارسات فّعرَت  إلى)م2014(هدفت دراسة العنزي 

ّجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، ووظفت الدراسة المنهج  في التدریس هیئة أعضاء
ة أفراد عینة الدراسة ، وأظهرت النتائج أن درجة موافق كأداة لهاّالوصفي، كما وظفت االستبانة

عد الممارسات السائدة الالحقة لتنمیة أعضاء هیئة التدریس كانت عالیة، وأن درجة ُعلى ب
عد الممارسات السائدة لإلعداد والتنمیة المهنیة بالتوازي مع ُموافقة أفراد عینة الدراسة على ب

  .ًالدراسة لدرجتي الماجستیر والدكتوراه كانت عالیة جدا
 لدى التربویة الممارسات لىإ فّالتعر إلى )م2016( نوره القرني دراسة هدفت

ّ ووظفت ،نظرهم وجهة من شقراء جامعة في التربیة بالدوادمي كلیة في التدریس هیئة أعضاء
عینة ّكونت عینة الدراسة من َوت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة لها،

 لدى التربویة الممارسات مستوى أن إلىلت الدراسة ّوصَ، وتمن أعضاء هیئة التدریس) 25(
 ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظهرتكما ، كبیرة بدرجة جاءت الدراسة عینة أفراد
 لمتغیرات تعزى الدراسة عینة أفراد لتقدیرات الحسابیة المتوسطات إحصائیة بین داللة

  .الدراسة
  :الجامعاتتنافسیة في المیزة الناولت َالدراسات التي ت: ًثانیا

 األساس توضیح إلى Dobson, Quilley, Young, (2010)دراسة  هدفت
 في الجامعات في تنافسیة میزة لتحقیق االستدامة استراتیجیات تنفیذ إلمكانیة المنطقي
علیه تحدید المیزة التنافسیة في قطاع  نطويَی أن یمكن ما ونتائجها وتحلیل المتحدة المملكة

ُمجتمعات مستدامة"سترشدة بفكرة إنشاء ُم الجامعات نبغي على َ، وأظهرت الدراسة أنه ی"ُ
مكن ُحددة المكان الذي یُوتوظیفها م ُالجامعات أن تمعن النظر في استراتیجیات االستدامة
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فیه بناء المیزة التنافسیة، وینبغي أن تخضع خیارات الجامعات للطالب المحتملین لتأثیرات 
تحاق بها في بعض المجاالت، ووجوب التأكید على أهمیة قضایا االستدامة عند االل

ُاالستدامة للتوظیف الجامعي في الجامعات واتخاذه كتوجه استراتیجي؛ مما یكسب الجامعة 
ّمیزة تنافسیة في توظیف الموظفین في الوظائف الموجهة نحو االستدامة مما یجعل الجامعة 

ین المحتملین، والتأكید على تمویل البنیة التحتیة جاذبة إلى مجموعة أوسع بكثیر من الموظف
ٕواشراك أصحاب المصلحة لتحقیق تآزر السیاسات في التنمیة المستدامة، وبناء قدرات 
العاملین بالجامعة على إدارة التنمیة المستدامة في التعلیم العالي وتبادل وتطویر الممارسات 

الجید المستدام، تتیح للجامعات التي تطمح الجیدة بین اإلدارات الجامعیة ومكافأة السلوك 
  .إلى إنشاء میزة تنافسیة في سیاق التنمیة المستدامة

ّ إلى التعرف إلى مفاهیم ومجاالت بناء المیزة )م2012(هدفت دراسة الصالح 
التنافسیة في الجامعات الحكومیة السعودیة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، 

 )206(نت عینة الدراسة من ّكوَة في ست جامعات حكومیة سعودیة، وت تطبیق الدراسّوتم
 الحكومیة الجامعات مجالس أعضاء الدراسة إدراكعضو هیئة تدریس، وأبرزت نتائج 

 التعلیم، العلمي، البحث مجاالت تعتبروًجدا،  مرتفعة بصورة التنافسیة المیزة مفهوم السعودیة
 الحكومیة الجامعات في المیزة التنافسیة لبناء أهمیة ألكثرا المجاالت المعرفة، إنتاج التقنیة،

  .السعودیة الجامعات مجالس أعضاء نظر جهةِو من السعودیة،
بات تطویر رأس المال الفكري ّتطلُلى مإ إلى التعرف )م2013(هدفت دراسة ویح 

على راسة الددت ّلتحقیق المیزة التنافسیة للجامعات دراسة میدانیة على جامعة بنها، واعتم
لت الدراسة إلى أن استثمار الجامعة ّوصَ، وت كأداة لهافت االستبانةّظَالمنهج الوصفي، وو

 لتجریب ؛لطاقاتها الفكریة واإلبداعیة وتوفیر الفرص للنابهین من أعضاء هیئة التدریس
أس ُأفكارهم ومشروعاتهم من شأنه أن یحقق المیزة التنافسیة للجامعة، وأن امتالك الجامعة لر

ّز یسهم في تحقیق المیزة التنافسیة المكوّالمال البشري المتمی نة لرأس المال البشري للجامعة، ُ
ّومجال رأس المال المعلوماتي من العناصر األكثر تأثیرا في تحقیق المیزة التنافسیة المكو نة ً

 التعلیمیة ّبني الجامعة لتكنولوجیا المعلومات في عملیاتهاَلرأس المال البشري للجامعة، وت
ًأثیرا في تحقیق المیزة التنافسیة َواإلداریة من أكثر عناصر رأس المال التنظیمي للجامعات ت

 والمشاركة في ،لها، وسعي الجامعة إلى فتح المجال أمام المستفیدین باالتصال مع الجامعة
تحقیق المیزة ًأثیرا في َقترحاتهم من أعلى العناصر تُتحدید احتیاجاتهم واالهتمام بآرائهم وم

  .التنافسیة للجامعات
 إلى وصف دور التسویق للخدمات الجامعیة في )م2014(هدفت دراسة العتیبي 

 كأداة فت االستبانةّتحسین القدرة التنافسیة للجامعات، واعتمدت على المنهج الوصفي، ووظ
امعیة  إلى أن هناك عالقة ارتباط قویة بین تسویق الخدمات الج الدراسةلتّوصَ، وتلها

وتحقیق مؤشرات القدرة التنافسیة للجامعات من خالل بذل الجهود المستمرة في تطویر 
هناك عالقة ارتباط قویة بین تسویق الخدمات الجامعیة البحثیة أن خدماتها التعلیمیة، و
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بل ِوتحقیق مؤشرات القدرة التنافسیة للجامعات من خالل التشجیع للتجدید واالبتكار من ق
 التدریس، وهناك عالقة ارتباط قویة بین تسویق الخدمات الجامعیة المجتمعیة أعضاء هیئة

  .تجاه المجتمع وتحقیق القدرة التنافسیة للجامعاتالجامعة كجزء من رسالة 
 تسعى التي التنافسیة المزایا إلى ّالتعرف إلى De Haan (2015)دراسة  هدفت

 بالفعل وتتحقق تتجسد أن التنافسیة میزةلل وكیف یمكن تحقیقها إلى العالي التعلیم مؤسسات
لت الدراسة إلى أن هناك عدید من ّوصَوأنشطتها، وت العالي التعلیم مؤسسات سیاق في

جودة التعلیم : العناصر األساسیة في بناء المیزة التنافسیة لمؤسسات التعلیم العالي، أهمها
ٕیة المؤسسة التعلیمیة، وانشاء واألبحاث العلمیة، والسمعة والعالمة التجاریة وصورة وجاذب

بصمة فریدة من نوعها لها ومختلفة عن منافسیها، وازدیاد نمو أعداد الطالب في االلتحاق، 
ٕوجودة البنیة التحتیة من مرافق وخدمات، ووضع المؤسسة في التصنیفات العالمیة، واقامة 

ًلمجالت الرائدة عالمیا، الشراكات والتعاون الدولي، وتوظیف األساتذة المرموقین والنشر في ا
واالعتماد على إنتاج المعرفة التطبیقیة، وكفاءة وتمیز خریجي المؤسسة، والحصول على 

  .شهادات الجودة واالعتماد
 إلى تعرف درجة توافر متطلبات إنتاج المعرفة )2015(هدفت دراسة الشمري 

ِكمدخل لبناء میزة تنافسیة في جامعة حائل من و  األكادیمیة، واستخدمت جهة نظر قیاداتهاُ
ّوتكونت العینة من واستخدمت االستبانة كأداة لها، المنهج الوصفي، الدراسة  قیادة ) 135(َ
ّ، ومن أبرز النتائج أن الدرجة الكلیة لتوافر المتطلبات الالزمة إلنتاج المعرفة أكادیمیة

ٍكمدخل لبناء میزة تنافسیة في جامعة حائل بشكل عام جاءت متوسطة بمت وسط حسابي ُ
 . )2.86(مقداره 

 إلى بناء رؤیة مستقبلیة حول دور التنمیة المهنیة )م2017(هدفت دراسة الدیحاني 
ألعضاء التدریس في تحقیق المیزة التنافسیة لجامعة الكویت، واستخدمت المنهج الوصفي 

هنیة ، وتوصلت إلى تحدید دور التنمیة الم كأداة لهاوأسلوب دلفاي، واستخدمت االستبانة
توكید مفهوم : ألعضاء هیئة التدریس في تحقیق المیزة التنافسیة في جامعة الكویت من خالل

المیزة التنافسیة وتطویر األداء التدریسي وتطویر البحوث العلمیة وتطویر خدمة المجتمع 
  .وتطویر الموارد البشریة وتطویر مجال تكنولوجیا التعلیم وتطویر إنتاج المعرفة

 إلى بناء رؤیة تطویریة لمنظومة البحث العلمي في )م2016(الخلیفة هدفت دراسة 
الجامعات السعودیة في ضوء التنافسیة العالمیة، واستخدمت المنهج الوصفي، واستخدمت 

ا لتطویر منظومة بات الالزم توافرهّتطلُ، وأظهرت نتائج الدراسة أن من الم كأداة لهااالستبانة
اضحة لتوجیه منظومة البحث العلمي في الجامعات بما  وجود رؤیة والبحث العلمي هي

  .تناسب مع خطة الدولة للتنمیة لالستفادة من خبراتها في استثمار وتوظیف البحوث العلمیةَی
 إلى تقدیم بعض اآللیات لتحسین ترتیب )م2019(هدفت دراسة حویحي والسهیمي 

ًجامعة الملك خالد في التصنیفات العالمیة بوصفها مدخال  لتحقیق المیزة التنافسیة، والكشف ُ
ّعما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائیة تعزي إلى متغیرات الدراسة  ُ الدرجة العلمیة "َ

، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت "والوظیفة وطبیعة التخصص والجنس
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ّ، وتكونت العینة من  كأداة لهااالستبانة : نتائج الدراسة عضو هیئة تدریس، ومن )456(َ
جاءت اآللیات المقترحة بأبعادها المختلفة لتحسین ترتیب جامعة الملك خالد في التصنیفات 

ًالعالمیة مدخال لتحقیق المیزة التنافسیة بدرجة أهمیة كبیرة ُ.  
  

 البشري المال رأس ف إلى دورّ إلى التعر)م2019(الشهراني سلوى هدفت دراسة 
 نظر جهةِو من المعرفة اقتصاد ظل في المیزة التنافسیة تحقیق في السعودیة بالجامعات

 كأداة  استخدام االستبانةّ استخدام المنهج الوصفي، وتمّالمتخصصة، وتم األكادیمیة القیادات
 لدور اإلجمالي لت إلى أن المستوىّوصَ عضو هیئة تدریس، وت)72(نت العینة من ّكوَ، وتلها

متوسطة،  بدرجة كان المعرفة اقتصاد ظل في دیةالسعو الجامعات في البشري المال رأس
 بدرجة كان المعرفة اقتصاد ظل في التنافسیة المیزة توافر لدرجة اإلجمالي المستوى وأن

 في البشري المال رأس بین ّومؤثرة قویة ارتباطیة عالقة وجود النتائج متوسطة، وأظهرت
  . بأبعادها المیزة التنافسیة وتحقیق السعودیة الجامعات

بات تحقیق المیزة ّتطلُ إلى الكشف عن م)م2020(هدفت دراسة سمیرة المحمدي 
ُفقا لمِ و2030التنافسیة بجامعة تبوك في ضوء رؤیة المملكة العربیة السعودیة  بات المیزة ّتطلً

،  كأداة لهاّ توظیف المنهج الوصفي المسحي، وتم استخدام االستبانةّالتنافسیة بالجامعة، وتم
ً قائدا بكلیات جامعة تبوك، وأظهرت النتائج أن المتوسط العام )164(عینة من ّوتكونت ال

لیه مجال خدمة َ في المرتبة األولى، یالبحث العلميبات ّتطلُمٍ جاء بتقدیر عال وجاءت ككل
مجال إدارة الموارد البشریة وفي بات ّتطلُممجال تدویل التعلیم، یلیه بات ّتطلُمالمجتمع، یلیه 

  .ٍالتعلیم والتعلم وجاءت جمیعها بتقدیر عالبات ّتطلُمخیرة المرتبة األ
  :التعلیق على الدراسات السابقة

  :بالنظر إلى الدراسات السابقة نجد ما یأتي
ّركزت  .1 بعض الدراسات على جانب واحد من جوانب ممارسات تطویر ممارسات أعضاء َ

 .ّهیئة التدریس بالجامعات، وهو جانب التعلیم والتعلم
ندرة في الدراسات العربیة التي ربطت بین تطویر أداء أعضاء التدریس في هناك  .2

 .المیزة التنافسیةوبین الجامعات 
ّركزت  .3 دراسة : تحقیق المیزة التنافسیة في الجامعات السعودیة، مثلبعض الدراسات على َ

 ودراسة De Haan (2015)ودراسة ) م2014(ودراسة العتیبي ) م2012(الصالح 
، ودراسة سمیرة المحمدي )م2019(ودراسة حویحي والسهیمي ) م2015(الشمري 

 .)م2020(
ّركزت بعض الدراسات على دور تنمیة أداء أعضاء هیئة التدریس في تحقیق المیزة  .4 َ

ّ، وركزت دراسة سلوى الشهراني )م2017(دراسة الدیحاني : التنافسیة للجامعات، مثل َ
عات السعودیة في تحقیق المیزة على دور رأس المال البشري بالجام) م2019(

 .التنافسیة
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البحث - التعلیم"إن الدراسات السابقة لم تتناول تطویر ممارسات أعضاء هیئة التدریس  .5
 .في ضوء المیزة التنافسیة للجامعات" خدمة المجتمع-العلمي

تحدید ممارسات أعضاء : ٍاستفادت الدراسة الحالیة بشكل كبیر من الدراسات السابقة في .6
أهمیة المیزة التنافسیة  التدریس، وتحدید مفهوم المیزة التنافسیة للجامعات، وبیان هیئة

العالقة بین المیزة التنافسیة وبین تطویر ممارسات ، وتوضیح لجامعة الملك سعود
  .، وتحدید مجاالت أداة الدراسةأعضاء هیئة التدریس بالجامعات

ّوتتمیز الدراسة الحالیة في تناولها لموضوع تطویر أداء  عن الدراسات السابقة َ
  .أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة

  ٕمنهجــــیـــة الدراســـــــــة واجـــــــراءاتها
  :منهج الدراســــــة

للوقوف على واقع ممارسات أعضاء هیئة ؛  المسحي الدراسة المنهج الوصفياتبعت
قترح لتطویر ُر مّصوَ توبناءود في ضوء المیزة التنافسیة، التدریس بجامعة الملك سع

،  للجامعاتممارسات أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة
ّمن خالل االسترشاد بنتائج الدراسة المیدانیة وعرض التصور المقترح على مجموعة من 

  .المحكمین في العلوم التربویة
  :ــــةمجتمع الدراســـ

بلغ مجتمع وّكون مجتمع الدراسة من أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود، َت
 ً، بناء على أخر إحصائیة صادرة عن وزارة التعلیمعضو هیئة تدریس) 3815(لدراسة من ا
  .)ه1440وزارة التعلیم، (

  :عینة الدراسة
ً نظرا لكبر عدد اختار الباحث العینة من خالل الطریقة العشوائیة البسیطة؛ وذلك

ًعضو هیئة تدریس وفقا لجدول تحدید ) 421(أفراد مجتمع الدراسة، وقد بلغ حجم العینة 
ویوضح الجدول التالي خصائص أفرد عینة ، )Krejcie & Morgan, 1970(حجم العینة 

  .الدراسة
ّفقا لمتغیِن أفراد العینة وّبیُی) 1(جدول رقم    الدراسةرات ً

  سنوات الخدمة  الكلیة  الدرجة العلمیة

أستاذ   أستاذ 
  تطبیقیة  نظریة  أستاذ مساعد  مشارك

أقل من 
5 

  سنوات

 إلى 5من 
 10أقل من 
  سنوات

10 
سنوات 
  فأكثر

72  127  222  297  124  106 152 163 
421 
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  : ٕأداة الدراســـــة واجــــــراءاتها
 الدراسة ًبناء على طبیعة هذه الدراسة وتعدد خطواتها ولتحقیق أهدافها استخدمت

ّ في الدراسة المیدانیة، وقد تم بناء أداة الدراسة بالرجوع إلى البیاناتلجمع " االستبانة"
  . األدبیات والدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة

ْكونت االستبانة في صورتها النهائیة من ثالثة محاور، هيَوقد ت ّ:  
ّیتكون من ، وممارسات عملیة التعلیمتناول واقع َ ی:األولالمحور  -  .عبارة) 25(َ
ّ واقع ممارسات البحث العلمي، ویتكون من َ یتناول:الثانيالمحور  -   .عبارة) 16(َ
ّواقع ممارسات خدمة المجتمع، ویتكون من َیتناول  :الثالثالمحور  -   .عبارة) 12(َ

  :صدق أداة الدراســــــة
  :للتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث باآلتي

  "صدق المحكمین"ظاهري الصدق ال: ًأوال
ّقام الباحث بالتأكد من صدق األداة، حیث عرض االستبانة في صورتها األولیة على 
ُعدد من المحكمین؛ للتعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مدى أهمیة العبارات ووضوحها،  ّ ّ
ْومدى مالءمة العبارات لقیاس ما وضعت من أجله، ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي  ُ
ًتنتمي إلیه، واالقتراحات التي یمكن من خاللها تطویر أداة الدراسة، وبناء على ما أبداه  ُ
ّالمحكمون من آراء، ُأجریت التعدیالت الالزمة التي اتفق علیها غالبیة المحكمین، من تعدیل  ّْ

ّبعض العبارات وحذف عبارات أخرى، ومن ثم تم اعتماد االستبانة في صورتها النهائیة َّ ٍ.  
  :دق االتساق الداخليص

بین درجة كل عبارة من عبارات االستبانة ) بیرسون(ّتم حساب معامل االرتباط حیث 
  : بالدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیه، كما یوضح الجدول التالي
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  30=                  نلفقرات االستبانةرتباط االمعامالت ) 2(جدول رقم 

معامل  م
معامل  م االرتباط

معامل  م االرتباط
معامل  م االرتباط

معامل  م االرتباط
 االرتباط

  واقع ممارسات عملیة التعلیم: المحور األول
1  0.535**  6  0.500**  11  0.488**  16  0.558**  21  0.623**  
2  0.531**  7  0.496**  12  0.535**  17  0.403**  22  0.558**  
3  0.614**  8  0.535**  13  0.687**  18  0.558**  23  0.562**  
4  0.584**  9  0.535**  14  0.601**  19  0.636**  24  0.630**  
5  0.531**  10  0.590**  15  0.403**  20  0.489**  25  0.650**  

  واقع ممارسات البحث العلمي: المحور الثاني
1  0.450**  5  0.469**  9  0.605**  13  0.669**      
2  0.526**  6  0.537**  10  0.659**  14  0.567**      
3  0.385**  7  0.616**  11  0.527**  15  0.638**      
4  0.337**  8  0.535**  12  0.654**  16  0.541**      

  واقع ممارسات خدمة المجتمع: المحور الثالث
1  0.475**  4  0.603**  7  0.652**  10  0.676**      
2  0.399**  5  0.534**  8  0.630**  11  0.720**      
3  0.332**  6  0.685**  9  0.774**  12  0.434**      

  ).0.01(ًدال إحصائیا عند مستوى ** 
؛ )0.01(ً أن جمیع العبارات دالة إحصائیا عند مستوى الداللة السابق الجدول یشیر

یؤكد توافر الصدق وانتماء ؛ مما 0.3ُ یشیر إلى معامالت االرتباط لها أعلى من حیث
  .لبعضهاالعبارات 

  :ثبات أداة الدراســـــة
عضو هیئة تدریس من خارج ) 30( على عدد ها تطبیقّتمسة لقیاس ثبات أداة الدرا

ُتم استخدام مو، عینة الدراسة عامل الثبات ُم) 3(وضح الجدول رقم ُ، وی"ألفا كرونباخ"عامل ّ
  .لمحاور أداة الدراسة
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  30                ن  عامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة ُم) 3(جدول رقم 
 معامل الثبات اتعدد العبار المحور

 0.938 25  .واقع ممارسات التعلیم: المحور األول
 0.832 12  .خدمة المجتمعواقع ممارسات : المحور الثاني
 0.930 16  .البحث العلميواقع ممارسات : المحور الثالث

 0.971 53  الدرجة الكلیة للمحاور
ْیا، حیث تراوحت  أن أداة الدراسة تتمتع بثبات جید إحصائالسابقوضح الجدول ُی ً

، بینما بلغ معامل الثبات العام )0.938-0.832(معامالت ثبات أداة الدراسة ما بین 
  . ، وهي معامالت ثبات مرتفعة یمكن الوثوق بها)0.971(لالستبانة ككل 

  :إجراءات التطبیق
 حیث قام الباحث بتصمیم ً عددا من اإلجراءات العملیةالدراسةّطلب تطبیق َت
ٕإلكترونیا، وارسالها إلى عینة الدراسة، عبر  االستبانة ّوتم إدخال ، )Whats App( تطبیقً

  .ّ ثم تم تحلیل البیانات واستخراج النتائج بعد ذلكspssالبیانات إلى برنامج 
  :أسالیب تحلیل البیانات

ُ الدراسة، وتحلیل البیانات التي جمعت، استخدم برنامج أهدافلتحقیق  ُ)SPSS( وبعد ،
  : التالیةاألسالیب اماستخدّتم ٕمیز وادخال البیانات إلى الحاسب اآللي،  ترّأن تم

 .االستبانة لحساب ثبات ؛)(Cronbach’s Alpha Coefficientكرونباخ –معامل ألفا  )1
 .؛ لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانةPearson correlationمعامل االرتباط بیرسون  )2
فاع أو انخفاض آراء أفراد الدراسة على ؛ لمعرفة مدى ارتMeanالمتوسطات الحسابیة  )3

عبارات االستبانة، ولكل محور من أجل ترتیب العبارات من حیث درجة االستجابة 
 .حسب أعلى متوسط حسابي

الدراسة ؛ لمعرفة مدى انحراف استجابات أفراد "Standard Deviation"االنحراف المعیاري  )4
محور من المحاور عن متوسطها رات الدراسة، ولكل ّتغیُ عبارة من عبارات ملكل

 . الحسابي
 . لحساب داللة الفروق اإلحصائیة) ت (اختبار )5
 .اإلحصائیةداللة الفروق حساب ل) ANOVA(تحلیل التباین ُأحادي االتجاه  )6
 .البعدي لتحدید اتجاه الفروق اإلحصائیة) شفیه(اختبار  )7
  



ّتصور مقترح لتطویر ممارسات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة الملك 
 بو عاصيوسف أھشام عبد العزیز ی/ د سعود في ضوء المیزة التنافسیة للجامعات 

 

 
 

282 

  :ِّنتائج الدراســـــــة ومناقشتها وتفسیرها
ًزء عرضا لنتائج الدارسة المیدانیة ومناقشتها وتفسیرها، من خالل یتناول هذا الج َ

عرض إجابات أفراد عینة الدراسة عن األسئلة الفرعیة ومناقشة النتائج وتفسیرها بكل محور، 
ُعلى أن یتم العرض ألهم االستجابات بكل محور؛ حتى یمكن إعطاء صورة متكاملة عن  ُّ

بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة من  التدریسواقع ممارسات أعضاء هیئة 
  :ِوجهة نظر أفراد عینة الدراسة على النحو التالي

ما واقع ممارسات : نتائج اإلجابة عن السؤال للدراسة ومناقشتها وتفسیرها
 أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة؟ 

احث بحساب والمتوسطات الحسابیة واالنحراف لإلجابة عن السؤال السابق، قام الب
المعیاري إلجابات أفراد عینة الدراسة؛ لمعرفة واقع ممارسات أعضاء هیئة التدریس بجامعة 

  :وذلك كما یلي، الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة
                               استجابات أفراد عینة الدراسة على محاور االستبانة واالستبانة بصورة مجملة) 4(جدول رقم 

  421= ن

  المحور  المحور
المتوسط 
  الحسابي
  للمحور

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الترتیب  الموافقة

 2 متوسطة 0.77  2.22 .ممارسات عملیة التعلیم  األول
 3 متوسطة 0.78  2.15 .ممارسات البحث العلمي  الثاني
 1 متوسطة 0.75  2.28 .ممارسات خدمة المجتمع  الثالث

  متوسطة  0.77  2.22  المتوسط الحسابي لالستبانة مجملة
یتضح من الجدول السابق أن استجابات أفراد عینة الدراسة على واقع ممارسات 
أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة، جاءت بدرجة موافقة 

ّي تقع في الفئة الثانیة من المقیاس ، أ)3.0 من 2.22(بمتوسط حسابي مقدراه " متوسطة"
؛ كما یتضح من نتائج الجدول أن محاور )2.33 إلى 1.67(الثالثي التي تتراوح ما بین 

عني التقارب في استجابات أفراد َالدراسة متقاربة بصورة نسبیة في المتوسط الحسابي؛ مما ی
معة الملك سعود في عینة الدراسة في رؤیتهم لواقع ممارسات أعضاء هیئة التدریس بجا

ضوء المیزة التنافسیة، ویرجع الباحث هذه النتیجة إلى ارتفاع وعي أفراد عینة الدراسة 
ٕبأهمیة الممارسات التربویة ألعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعود، والى ارتفاع 

ي ف"  خدمة المجتمع- البحث العلمي-التعلیم"إدراكهم ألهمیة أدوار أعضاء هیئة التدریس 
  .ضوء المیزة التنافسیة
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ُكما تشیر النتائج السابقة إلى وجود قصور في أداء أعضاء هیئة التدریس في جامعة 
الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة، حیث جاءت النتائج متوسطة، ویعزو الباحث هذه 

طیة ، إضافة إلى غلبة الصورة النمالجامعاتالنتائج إلى حداثة فكر المیزة التنافسیة في 
ٕللتعلیم الجامعي لدى بعض أعضاء هیئة التدریس، والى كثرة األعباء الوظیفیة ألعضاء 

  . هیئة التدریس التي تجعلهم یمارسون بعض الممارسات المتمیزة بدرجة متوسطة
ّالتي أكدت حصول ) م2012(وتتفق هذه النتائج مع دراسة قرشم والعراقي والثقفي 

ئف على درجة مقبولة في ضوء معاییر جودة األداء، أعضاء هیئة التدریس بجامعة الطا
ّالتي توصلت إلى ارتفاع ) م2010(وتختلف النتائج السابقة مع دراسة موسي والعتیبي  َ

ممارسات عضو هیئة التدریس بجامعة نجران في ضوء معاییر الجودة واالعتماد 
ن واقع توفر التي أكدت أ) م2020(األكادیمي، كما تختلف مع دراسة سمیرة المحمدي 

  . ٍمتطلبات تحقیق المیزة التنافسیة بجامعة تبوك جاء بدرجة تقدیر عال
  :وفیما یلي عرض استجابات أفراد العینة عن األسئلة الفرعیة

واقع ممارسات التعلیم لدى : "نتائج المحور األول، ومناقشتها وتفسیرها
 فسیةأعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنا

  ":للجامعات
لمعرفة واقع ممارسات التعلیم لدى أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في 

قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة ضوء المیزة التنافسیة، 
  : وذلك كما یلياري إلجابات أفراد عینة الدراسة؛واالنحراف المعی

  421=  ن      عینة الدراسة على المحور األولاستجابات أفراد) 5(جدول 
  درجة الموافقة

 الفقرات م
  ك
&  
  قلیلة  متوسطة  كبیرة  ٪

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
یب  الموافقة

ترت
ال

 

  40 108  273 ك
1 

ّیوظف المعارف التي یقدمها  ُ ُّ
للطالب في مواقف التعلیم 

  6  كبیرة  0.66  2.55 9.5 25.7 64.8 % .المختلفة

یربط بین أجزاء المساقات  2  39 87 295 ك
 1  كبیرة 0.62  2.61 9.3 20.7 70.1 % التدریسیة التي یقوم بتدریسھا

 93 140 188 ك

3 

یربط بین تخصصه 
والتخصصات العلمیة المرتبطة 

  .به
  

 12 متوسطة 0.79 2.22 22.1 33.3 44.7 %



ّتصور مقترح لتطویر ممارسات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة الملك 
 بو عاصيوسف أھشام عبد العزیز ی/ د سعود في ضوء المیزة التنافسیة للجامعات 

 

 
 

284 

  درجة الموافقة
 الفقرات م

  ك
&  
  قلیلة  متوسطة  كبیرة  ٪

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
یب  الموافقة

ترت
ال

 
ّیحدث المحتوى المع  4  85 134 202 ك رفي ُ

 20.2 31.8 84.0 %  .للمقررات الدراسیة باستمرار
 7 متوسطة  0.58  2.27

ّیوظف نتائج البحوث العلمیة في  5  116 79 226 ك ُ
 10 متوسطة  0.76  2.26 27.6 18.8 53.7 %  .عملیة التعلیم

ُیخطط لعملیة التعلیم في ضوء  6  116 188 117 ك
 22 متوسطة  0.82  2.00 27.6 44.7 27.8 %  .احتیاجات الطالب

ّیصمم مواقف تعلیمیة تنمي  7  109 165 147 ك ُ ُ
 16 متوسطة  0.77  2.09 25.9 39.2 34.9 % .مهارات التفكیر العلیا لطالبه

ّیوظف استراتیجیات التدریس  8  133  102  186 ك ُ
 15 متوسطة  0.92  2.12 31.6 24.2 44.2 % .المناسبة لطالبه

ّیوظف استراتیجیات التدریس   9  156 179 86 ك ُ
 24 متوسطة  0.74  1.83 37.1 42.5  20.4 % .المتمركزة حول الطالب

ّیوظف البیانات الضخمة في  10  124 133  164 ك ُ
 19 متوسطة  0.92  2.09  29.5 31.6 39.0 %  .عملیة التدریس

یسترشد بالنماذج الحدیثة في  11  164 133 124 ك
 23 متوسطة  0.82  1.90 39.0 31.6 29.5 %  .ال التدریس الجامعيمج

ُیدیر وقت التعلم بما یحقق نواتج  12  86 134 201 ك ُّ
 8 متوسطة  0.78  2.27  20.4 31.8 47.7 %  .ّالتعلم

ّیستثیر دافعیة طالبه للتعلم  13 125 148 148 ك  20 متوسطة 0.85 2.05 29.7 35.2 35.2 %  .َ

ّیعد طالبه للمنافسة في سوق  14 47  78 296 ك ُ
 3  كبیرة 0.86  2.59 11.2 18.5 70.3 % .العمل العالمي

 46 85 290 ك
یتعامل مع الطالب بعدالة  15

 4  كبیرة 0.78 2.57 10.9 20.2 68.9 %  .ومرونة

  40  108  273 ك
16  

ّیوظف التطبیقات التكنولوجیة  ُ
یذ بعض المناسبة في تنف

َّالمواقف التعلیمیة  5  كبیرة 0.53 2.55  9.5  25.7  64.8 % .َّ

ّینمي لدى الطالب مهارات   17  39  87  295 ك ُ
 2  كبیرة 0.72 2.61  9.3  20.7  70.1 %  .المستقبل

ٍیوجه الطالب أكادیمیا بشكل   18  93  140  188 ك ً ّ ُ
 13 سطةمتو 0.83 2.22  22.1  33.3  44.7 % .متزامن وغیر متزامن

  85  134  202 ك
19  

ینشر المقررات الدراسیة التي 
ّیدرسها عبر منصات التعلم 

 9 متوسطة 0.97 2.27  20.2  31.8  48.0 %  .المختلفة
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  درجة الموافقة
 الفقرات م

  ك
&  
  قلیلة  متوسطة  كبیرة  ٪

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
یب  الموافقة

ترت
ال

 
ّیوظف أدوات تقویم مناسبة   20  116  79  226 ك ُ

 11 متوسطة 0.86 2.26  27.6  18.8  53.7 %  .لتخصصه ولقدرات الطالب

  116  188  117 ك
21  

یتجه في بعض األحیان 
لتوظیف أدوات التقویم 

  27.6  44.7  27.8 %  .اإللكتروني
 20 متوسطة 0.94 2.00

ّیوجه الطالب لتقییم أنفسهم   22  109  165  147 ك ُ
 17 متوسطة 0.97 2.09  25.9  39.2  34.9 %  .ًذاتیا

ّیوظف التغذیة الراجعة في   23  133  102  186 ك ُ
 14 متوسطة 0.86 2.12  31.6  24.2  44.2 % . أدائه التدریسيتعدیل

یشترك في لجان تطویر البرامج   24  156  179  86 ك
 25 متوسطة 0.93 1.83  37.1  42.5  20.4 % .والمقررات الدراسیة بالجامعة

ّیوظف األنشطة التربویة في   25  124  133  164 ك ُ
 18 متوسطة 0.99 2.09  29.5  31.6  39.0 % .تنمیة شخصیات الطالب

  متوسطة 0.77  2.22  المتوسط الحسابي
ّتضمن محور یتضح من الجدول السابق  واقع ممارسات التعلیم لدى أعضاء هیئة (َ

عبارة، جاءت استجابات أفراد ) 25(التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة 
، وانحراف )3، من 2.22(حور بصورة مجملة بمتوسط حسابي عینة الدراسة على الم

  .محتویات المحورعلى ؛ مما یدل على موافقة أفراد العینة بدرجة متوسطة )0.77(معیاري 
التي أكدت ارتباط مفهوم المیزة ) م2017(مع دراسة الدیحاني هذه النتیجة وتتفق  

كنولوجیا في عملیة التدریس، التنافسیة بتطویر األداء التدریسي من خالل توظیف الت
  .وتوظیف نتائج األبحاث العلمیة في عملیة التدریس

ُ كما یالحظ وجود تفاوت في استجابات أفراد العینة على عبارات المحور، حیث 
، )17، 16، 15، 14، 2، 1(التالیة  جاءت استجاباتهم بدرجة كبیرة على العبارات

، في حین جاءت استجاباتهم بدرجة )2.55 إلى 2.61(ابیة تراوحت بین بمتوسطات حس
-19-18- 12- 11-10- 9-8-7- 6-5- 4-3( التالیة على العبارات" متوسطة"موافقة 

  ).1.83 إلى 2.27(حسابیة  بمتوسطات )23-24-25- 22- 20-21
  : كالتاليأعلى ثالث عباراتوكان ترتیب 

یة التي التي تنص على یربط بین أجزاء المساقات التدریس) 2(جاءت العبارة رقم 
وانحراف ) 2.61(بدرجة موافقة كبیرة بمتوسطة حسابي یقوم بتدریسها، في المرتبة األولى 
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مما یدل على قیام أعضاء هیئة التدریس بالربط بین أجزاء المساقات ؛ )0.62(معیاري 
التي تنص على ) 17(بینما جاءت العبارة رقم ، الدراسیة التي یقومون بتدریسها للطالب

ّینمي لدى  ، في المرتبة الثانیة بدرجة موافقة كبیرة بمتوسطة الطالب مهارات المستقبلُ
مما یشیر إلى حرص أعضاء هیئة التدریس ؛ )0.72(وانحراف معیاري ) 2.61(حسابي 

في جامعة الملك سعود على تنمیة مهارات القرن الحادي والعشرین لدى طالبهم، ویعزو 
اء هیئة التدریس بأهمیة مهارات المستقبل إلى ارتفاع وعي أعضالباحث هذه النتیجة 

مكین ومهارات القرن الحادي والعشرین لدى طالب جامعة الملك سعود؛ لدورها في ت
ّیعد طالبه  التي تنص على )14(وجاءت العبارة رقم الطالب من النجاح في حیاتهم،  ُ
بمتوسطة حسابي   في المرتبة الثالثة بدرجة موافقة كبیرة،للمنافسة في سوق العمل العالمي

؛ مما یشیر إلى حرص أعضاء هیئة التدریس في )0.86(وانحراف معیاري ) 2.59(
جامعة الملك سعود على إعداد طالبهم للمنافسة في سوق العمل العالمي، ویعزو الباحث 

تنفیذ الجامعة لمشروعات تعلیمیة هادفة إلعداد الطالب لسوق العلم هذه النتیجة إلى 
   .تحقیق تنافسیة التعلیمالعالمي؛ كمدخل ل

  :ل ثالث عبارات في الترتیب فكان كاآلتيقأما أ
 یسترشد بالنماذج الحدیثة في مجال التي تنص على) 11(جاءت العبارة رقم 

 في المرتبة الثالثة والعشرین بدرجة موافقة متوسطة، بمتوسطة حسابي التدریس الجامعي
ى أن أعضاء هیئة التدریس في جامعة ، مما یشیر إل)0.82(وبانحراف معیاري ) 1.90(

یسترشدون بالنماذج الحدیثة في مجال التدریس بدرجة متوسطة، ویعزو الباحث الملك سعود 
هذه النتیجة إلى أن بعض أعضاء هیئة التدریس یعتمدون على المحاضرة كأسلوب أساسي 

التي ) 9(قم جاءت العبارة ر، وللتدریس، مع ضعف توظیف التكنولوجیا في عملیة التدریس
ّ یوظف استراتیجیات التدریس المتمركزة حول الطالبتنص على  في المرتبة الرابعة ُ

، )0.74(وبانحراف معیاري ) 1.83(والعشرین بدرجة موافقة متوسطة، بمتوسطة حسابي 
یوظفون استراتیجیات شیر إلى أن أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعود ُمما ی

عزو الباحث هذه النتیجة إلى أن بعض َ بدرجة متوسطة، ویِّحول المتعلمّالتدریس المتمركزة 
بینما جاءت ، أعضاء هیئة التدریس یعتمدون على المحاضرة كأسلوب أساسي للتدریس

التي تنص على یشترك في لجان تطویر البرامج والمقررات الدراسیة ) 24(رقم العبارة 
وبانحراف ) 1.83( بمتوسطة حسابي متوسطة،بالجامعة في المرتبة األخیرة بدرجة موافقة 

شیر إلى أن عضو هیئة التدریس في جامعة الملك سعود یشترك ُمما ی، )0.93(معیاري 
بدرجة متوسطة في لجان تطویر البرامج الدراسیة بالجامعة، ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى 

افة إلى قیامهم بعملیة كثرة األعباء الوظیفیة الملقاة على كاهل أعضاء هیئة التدریس إض
  .البحث العلمي، مما یجعلهم یعزفون عن المشاركة في تطویر المقررات الدراسیة
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واقع ممارسات البحث العلمي لدى أعضاء : نتائج المحور الثاني ومناقشتها
 ": هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة

لمئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحراف قام الباحث بحساب التكرارات والنسب ا
المعیاري إلجابات أفراد عینة الدراسة، لمعرفة واقع ممارسات البحث العلمي لدى أعضاء 
ّهیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة، كما تم ترتیب استجابات أفراد 

ٍالعینة وفقا للمتوسط الحسابي لكل منها، وذلك كما یلي ً ِ:  
  421= ن    الثانياستجابات أفراد عینة الدراسة على المحور ) 6(جدول 

  درجة الموافقة
 الفقرات  م

 ك
&  
٪  

  قلیلة  متوسطة كبیرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
یب  الموافقة

ترت
ال

  

 133  102 186  ك
یشارك في المهام العلمیة   1

 31.6 24.2 44.2  % .للمراكز البحثیة المتمیزة
 7  وسطةمت  0.86  2.12

 156 179 86 ك
ًیعد أبحاثا علمیة مبتكرة في  2 ّ ُ

 37.1 42.5 20.4 % .مجال تخصصه
 16 متوسطة  0.84  1.83

 124 133 164  ك
3 

ینشر إنتاجه العلمي في 
مجالت عالمیة وفق معامل 

 29.5 31.6 39.0 % .ٍتأثیر عال
 8 متوسطة 0.62 2.09

 164 133 124  ك
زم بأخالقیات البحث یلت 4

 39.0 31.6 29.5 %  .العلمي
 13  متوسطة  0.72  1.90

 86 134 201  ك
5 

ُیشارك في كتابة بحوث علمیة 
مع فرق بحثیة متعددة 

 20.4 31.8 47.7 % .التخصصات
 4  متوسطة  0.78  2.27

 125 148 148 ك
یلتزم بمعاییر النشر  6

 29.7 35.2 35.2 % .واالستدالل العلمي العالمیة
 11  متوسطة  0.80  2.05

 47 78 296 ك
7 

یستخدم برامج اكتشاف 
االنتحال العلمي لمنع 

 11.2 18.5 70.3 % .السرقات العلمیة
  1  كبیرة  0.68  2.59
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  درجة الموافقة
 الفقرات  م

 ك
&  
  قلیلة  متوسطة كبیرة  ٪

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
یب  الموافقة

ترت
ال

  
  46  85 290  ك

ّیسوق إلنتاجه العلمي 8 ُ. 
% 68.9 20.2 10.9 

  3 كبیرة 0.78  2.59

 109 165 147 ك
ّیعد 9 ً أبحاثا تتوافق مع أهداف ُ

 25.9  39.2 34.9 %  .2030التنمیة الشاملة 
 10  متوسطة  0.97  2.09

 133  102 186 ك
10 

ُیمارس مهارات التوجیه 
واإلشراف العلمي بجدارة مع 

 31.6 24.2 44.2 % .طالب الدراسات العلیا
 6  متوسطة  0.86  2.12

 156 179 86  ك
بیانات یستخدم قواعد ال  11

 37.1 42.5 20.4 % .العالمیة في نشر البحوث
 15  متوسطة  0.74  1.83

 124 133 164  ك
12 

ّیشجع الباحثین المبدعین  ُ
بالجامعة على استغالل نقاط 
القوة في ضوء اهتماماتهم 

 .البحثیة
% 39.0 31.6 29.5 

 9  متوسطة  0.82  2.09

 164 133 124  ك
13  

 العمل ُیراعي احتیاجات سوق
ًفي البحث العلمي وفقا 

 39.0 31.6 29.5 %  .للمعاییر العالمیة
 14 متوسطة 0.82 1.90

  86 134 201  ك
یجید طریقة كتابة اسم الجامعة  14

 20.4 31.8 47.7 % .على البحوث العلمیة الدولیة
 5 متوسطة  0.88 2.27

 125 148 148  ك
یلتزم بالخطة االستراتیجیة  15

 29.7 35.2 35.2 % .امعة في البحث العلميللج
 12 متوسطة 0.83 2.05

  47  78 296  ك
16 

یشارك في مشروعات بحثیة 
مع مؤسسات بحثیة إقلیمیة 

  11.2  18.5 70.3 %  .وعالمیة
  2 كبیرة  0.68  2.58

  متوسطة  0.78  2.15  المتوسط الحسابي

ّیتضح من الجدول السابق تضم واقع ممارسات البحث العلمي لدى أعضاء (ن محور َ
عبارة، جاءت استجابات ) 16(هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة 
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، وانحراف )3، من 2.15(ُأفراد عینة الدراسة على المحور بصورة مجملة بمتوسط حسابي 
  ".متوسطة" موافقة اد العینة بدرجة؛ مما یدل على موافقة أفر)0.78(معیاري 

التي أكدت عالقة العالقة القویة بین ) م2012(وتتفق هذه النتیجة مع دراسة الصالح 
 De Haanإجادة البحث العلمي بتحقیق القدرة التنافسیة للجامعات، كما تتفق مع دراسة 

 التي أكدت أن من أبرز المزایا التنافسیة لمؤسسات التعلیم العالي هي النشر في (2015)
ًلمجالت الرائدة عالمیا، واالعتماد على إنتاج المعرفة التطبیقیة، كما تتفق مع دراسة سلوى ا

" سمعة"التي أكدت حرص جامعة الملك سعود على تكوین صورة ) م2019(الشهراني 
َإیجابیة لدى المجتمع، حیث تشارك بقواها البشریة في المحافل العلمیة وتنشر األبحاث  ُ

  .میة محكمةالنادرة في مجالت عل
ُكما یالحظ وجود تفاوت في استجابات أفراد العینة على عبارات المحور، حیث جاءت 

ابیة تراوحت بمتوسطات حس) 16، 8، 7(استجاباتهم بدرجة كبیرة على ثالثة عبارات هي 
على العبارات " متوسطة"، في حین جاءت استجاباتهم بدرجة موافقة )2.59 إلى 2.58(بین 

  ). 3.39 إلى 2.99(بمتوسطات حسابیة ) 14،15،13،12،11،10،9،6،5،4،3،2،1(
  :وكان ترتیب أعلى ثالث عبارات كالتالي

ّالتي تنص على یستخدم برامج اكتشاف االنتحال العلمي لمنع ) 7(رقم جاءت العبارة 
وانحراف ) 2.59( بمتوسط حسابي السرقات العلمیة، في المرتبة األولى بدرجة موافقة كبیرة

ّ إلى رغبة أعضاء هیئة التدریس في التمیز البحثي ذلكَ، ویعزو الباحث )0.68(معیاري 
ُإلنتاجهم العلمي وحمایته من السرقة العلمیة، إضافة إلى أن مشاركتهم في المشروعات 
ّالبحثیة تزید من تمیزهم في الجامعة وفي مكانتهم العلمیة بین أعضاء هیئة التدریس في  َ ُ

التي ) 16 (بینما جاءت العبارة رقم، لجامعات اإلقلیمیة والعالمیةجامعة الملك سعود وفي ا
، في المرتبة یشارك في مشروعات بحثیة مع مؤسسات بحثیة إقلیمیة وعالمیةتنص على 

 مما یشیر ؛)0.78(وانحراف معیاري ) 2.59(الثالثة بدرجة موافقة كبیرة بمتوسطة حسابي 
المشاركة في مشروعات لك سعود على إلى حرص أعضاء هیئة التدریس في جامعة الم

أن جامعة الملك سعود ، ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى بحثیة مع منظمات محلیة وعالمیة
ّتعقد كثیر من االتفاقیات البحثیة العالمیة والمحلیة؛ مما یمكن ألعضاء هیئة التدریس فرص  ُ

ّیسوق إلنتاجه العلميى التي تنص عل) 8(وجاءت العبارة رقم ، المشاركة في هذه األبحاث ُ ،
، )0.68(وانحراف معیاري ) 2.58(في المرتبة الثالثة بدرجة موافقة كبیرة بمتوسطة حسابي 

تسویق إنتاجهم مما یشیر إلى حرص أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعود على 
 سعود رغبة أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك، ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى العملي

  . في التمیز العلمي عن طریق تسویق إنتاجهم العلمي والبحثي
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  :أما أقل ثالث عبارات في الترتیب فكان كاآلتي
ُیراعي احتیاجات سوق العمل في البحث  التي تنص على) 13(جاءت العبارة رقم 

توسطة  بدرجة موافقة متوسطة، بمالرابعة عشرة في المرتبة ًالعلمي وفقا للمعاییر العالمیة
، مما یشیر إلى أن أعضاء هیئة التدریس في )0.82(وبانحراف معیاري ) 1.90(حسابي 

 بدرجة متوسطة، یراعون احتیاجات سوق العمل في البحث العلميجامعة الملك سعود 
یملون للتقلیدیة في عملیة ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى أن بعض أعضاء هیئة التدریس 

جاءت ،  عملیة البحث العلمي مجرد وسیلة للحصول على الترقیةالبحث العلمي، ویعتبرون
في  ستخدم قواعد البیانات العالمیة في نشر البحوثَی التي تنص على) 11(العبارة رقم 

وبانحراف ) 1.83( بدرجة موافقة متوسطة، بمتوسطة حسابي الخامسة عشرةالمرتبة 
س في جامعة الملك سعود ُ، مما یشیر إلى أن أعضاء هیئة التدری)0.74(معیاري 

َبدرجة متوسطة، ویعزو الباحث هذه َیستخدمون قواعد البیانات العالمیة في نشر البحوث 
النشر الورقي وعلى المجالت النتیجة إلى أن بعض أعضاء هیئة التدریس یعتمدون على 

ًالتي تنص على یعد أبحاثا علمیة ) 2(رقم بینما جاءت العبارة ، المحلیة في النشر ّ مبتكرة ُ
) 1.83(بمتوسطة حسابي في مجال تخصصه، في المرتبة األخیرة بدرجة موافقة متوسطة، 

مما یشیر إلى أن أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك ، )0.84(وبانحراف معیاري 
ُسعود في بعض األحیان في بعض األحیان یعدون أبحاثا مبتكرة، ویعزو الباحث  ً ّ  إلى ذلكُ

ریس یختارون موضوعات بحثیة دارجة وتقلیدیة ویحرصون على سرعة أن أعضاء هیئة التد
  .ر على مدى جودة األبحاث ومدى القیام بأبحاث ابتكاریةّؤثُاالنتهاء منها األمر الذي قد ی

واقع ممارسات خدمة المجتمع : ، ومناقشتها وتفسیرهاالثالثنتائج المحور 
ء المیزة لدى أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضو

 ":التنافسیة
لإلجابة عن السؤال السابق، قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئویة 
والمتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري إلجابات أفراد عینة الدراسة؛ لمعرفة واقع خدمة 
ّالمجتمع لدى أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة، كما تم 

ٍرتیب استجابات أفراد العینة وفقا للمتوسط الحسابي لكل منها، وذلك كما یليت ً:  
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 421= ن    الثالث المحور استجابات أفراد عینة الدراسة على) 7(جدول 
  درجة الموافقة

 الفقرات  م
 ك
&  
  قلیلة  متوسطة كبیرة  ٪

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
یب الموافقة

ترت
ال

  

 164  133 124  ك
1  

ستثمر المناسبات والفعالیات َی
الدولیة في تدعیم سمعة 

 39.0 31.6 29.5  % .الجامعة العلمیة
 12  متوسطة  0.82  1.90

 86 134 201  ك
ًیقدم أفكارا بحثیة جدیدة لتطویر  2 ّ ُ

 20.4 31.8 47.7 % .المجتمع السعودي
 5 متوسطة  0.78  2.27

 125 148 148 ك
ّیوظف نتائج 3  البحوث لیستفید ُ

 29.7 35.2 35.2 % .منها المجتمع
 10 متوسطة 0.80 2.05

 47 78 296 ك
4 

ّیقدم برامج واستشارات تدریبیة  ُ
وعلمیة لمختلف مؤسسات 

 11.2 18.5 70.3 %  .المجتمع
 2  كبیرة  0.68  2.59

 46 85 290  ك
ُیعزز القیم السائدة في المجتمع  5

 10.9 20.2 68.9 % .هامه الوظیفیةفي أثناء تأدیة م
 3  كبیرة  0.68  2.57

 40 108 273  ك
6 

حرص على المشاركة في َی
برامج وأنشطة وفعالیات 

 9.5 25.7 64.8 % .المجتمع
 4  كبیرة  0.66  2.55

 39 87 295 ك
7 

ُیبدي أرائه في مختلف األمور 
المتعلقة بتطویر البیئة المحیطة 

 9.3 20.7 70.1 % .بالجامعة
  1  كبیرة  0.65  2.61

  93  140 188 ك
ُیحث الطالب على احترام  8

 22.1 33.3 44.7 % .عادات وتقالید المجتمع
 8  متوسطة  0.79  2.22

 85 134 202  ك
ّیوظف المقررات الدراسیة في  9 ُ

 20.2  31.8 48.0 %  .حل المشكالت المجتمعیة
 6  متوسطة  0.79  2.27

 7  متوسطة  0.86  2.26 116  79 226  كُیشارك في األنشطة التطوعیة  10
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  درجة الموافقة
 الفقرات  م

 ك
&  
  قلیلة  متوسطة كبیرة  ٪

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
یب الموافقة

ترت
ال

  
 27.6 18.8 53.7 % .لمؤسسات المجتمع المختلفة

 116 188 117  ك
11  

ّیوظف تطبیقات التواصل  ُ
االجتماعي للتوعیة بالخدمات 

 27.6 44.7 27.8 % .التي تقدمها الجامعة
 11  متوسطة  0.74  2.00

 109 165 147  ك
12 

ُیحرص على توعیة طالبه 
ُبمشكالت المجتمع وسبل 

 25.9 39.2 34.9 % .عالجها
 9  متوسطة  0.77  2.09

  متوسطة  0.75  2.28  المتوسط الحسابي

ّیتضح من الجدول السابق تضمن محور  واقع خدمة المجتمع لدى أعضاء هیئة (َ
عبارة، جاءت استجابات أفراد ) 12(تنافسیة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة ال

، وانحراف )3، من 2.28(عینة الدراسة على المحور بصورة مجملة بمتوسط حسابي 
على محتویات " متوسطة"؛ مما یدل على موافقة أفراد العینة بدرجة موافقة )0.75(معیاري 
  .المحور

د عالقة ارتباط قویة التي أكدت وجو) م2014(دراسة العتیبي مع وتتفق هذه النتیجة 
بین تسویق الخدمات الجامعیة المجتمعیة كجزء من رسالة تجاه المجتمع وتحقیق القدرة 

  .التنافسیة
ُكما یالحظ وجود تفاوت في استجابات أفراد العینة على عبارات المحور، حیث 

ابیة بمتوسطات حس) 7، 6، 8، 4( عبارات هي أربعةجاءت استجاباتهم بدرجة موافق على 
على " متوسطة"، في حین جاءت استجاباتهم بدرجة موافقة )2.55 إلى 2.61(تراوحت بین 

  ). 2.27 إلى 1.90(بمتوسطات حسابیة ) 12،11،10،9،8،3،2،1(العبارات 
  :وكان ترتیب أعلى ثالث عبارات كالتالي

ّالتي تنص على یبدي أرائه في مختلف األمور المتعلقة ) 7(رقم جاءت العبارة  ُ ّ
 بمتوسطة حسابي ر البیئة المحیطة بالجامعة، في المرتبة األولى بدرجة موافقة كبیرةبتطوی

ُ مما یشیر إلى أن أعضاء هیئة التدریس یبدون آرائهم ؛)0.65(وانحراف معیاري ) 2.61( ُ
َفي مختلف األمور المتعلقة بتطویر البیئة المحیطة بجامعة الملك سعود، ویعزو الباحث  ّ

ء هیئة التدریس في ظهور المناطق المحیطة بالجامعة بمظهر الئق  إلى رغبة أعضاذلك
ّوممیز یتمتع بتوفر البیئة الصحیة ملئ باألشجار والنباتات ) 17(بینما جاءت العبارة رقم ، ّ

ّیقدم برامج واستشارات تدریبیة وعلمیة لمختلف مؤسسات المجتمعالتي تنص على  ، في ُ
؛ )0.68(وانحراف معیاري ) 2.61( بمتوسطة حسابي المرتبة الثانیة بدرجة موافقة كبیرة
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تقدیم برامج مما یشیر إلى حرص أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعود على 
، ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى ارتفاع واستشارت لمؤسسات المجتمع المحیط والعالمي

یة في توجیه المجتمع توظیف خبراتهم العملیة واألكادیموعي أعضاء هیئة التدریس بأهمیة 
ُیعزز القیم السائدة في المجتمع في التي تنص على ) 5(وجاءت العبارة رقم ، وتنمیة مهاراته

، في المرتبة الثالثة بدرجة موافقة كبیرة بمتوسطة حسابي أثناء تأدیة مهامه الوظیفیة
شیر إلى حرص أعضاء هیئة التدریس في ُ؛ مما ی)0.68(وانحراف معیاري ) 2.57(
ارتفاع ، ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى تعزیز القیم لدى طالبهمامعة الملك سعود على ج

وعي أعضاء هیئة التدریس بأهمیة تعزیز القیم لدى طالبهم، وألهمیة دورهم القیمي في 
  . العملیة التعلیمیة

  :أما أقل ثالث عبارات في الترتیب فكان كاآلتي
ّیوظف نتائج البحوث لیستفید منها المجتمع  علىّالتي تنص) 3(جاءت العبارة رقم  ُ 

وبانحراف معیاري ) 2.05( بدرجة موافقة متوسطة، بمتوسطة حسابي العاشرةفي المرتبة 
ّیوظف نتائج ، مما یشیر إلى أن أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعود )0.80( ُ

نتیجة إلى فصل بعض ، ویعزو الباحث هذه البدرجة متوسطة البحوث لیستفید منها المجتمع
أعضاء التدریس بین نتائج البحث العملي وبین االستشارات العملیة التي یقدمونها للمجتمع 

التي ) 11(جاءت العبارة رقم ، وویعتمدون على الخبرة المتوفرة لدیهم في خدمة المجتمع
ّیوظف تطبیقات التواصل االجتماعي للتوعیة بالخدمات التي تقدمها الجام تنص على  في عةُ

وبانحراف معیاري ) 1.83( بدرجة موافقة متوسطة، بمتوسطة حسابي الحادیة عشرةالمرتبة 
ّیوظف تطبیقات ُ، مما یشیر إلى أن أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعود )0.74( ُ

َ بدرجة متوسطة، ویعزو الباحث التواصل االجتماعي للتوعیة بالخدمات التي تقدمها الجامعة
یفصلون األسالیب التقلیدیة في خدمة جة إلى أن بعض أعضاء هیئة التدریس هذه النتی

التي تنص على یستثمر المناسبات ) 1(جاءت العبارة رقم بینما ، المجتمع المحیط
والفعالیات الدولیة في تدعیم سمعة الجامعة العلمیة، في المرتبة األخیرة بدرجة موافقة 

مارسون في بعض األحیان المناسبات ُ التدریس یمتوسطة، مما یشیر إلى أن أعضاء هیئة
لى إ ذلكعزو الباحث َوالفعالیات الدولیة المختلفة في تدعیم سمعة الجامعة العالمیة، وی

اعتماد أعضاء هیئة التدریس على سمعة الجامعة وعلى القنوات اإلعالمیة للجامعة في 
ثهم عن مكانة الجامعة في ّ لتحدًدیالَن إنتاجهم البحثي قد یكون بأالقیام بهذه المهمة، و

  .المحافل الدولیة
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى : السؤال الثانينتائج اإلجابة عن  
نوع "بین متوسطات درجات أفراد عینة الدراسة تعزي لمتغیرات ) 0.5(داللة 
 ؟"الرتبة العلمیة-سنوات الخبرة-الكلیة

ّفقا لمتغیِالفروق و: ًأوال   ):تطبیقیة/ نظریة(ر نوع الكلیة ً
ِللتعرف إلى الفروق بین استجابات عینة الدراسة و ّفقا لمتغیّ  اختبار ّتم نوع الكلیةر ً

اختبار  باستخدام ُداللة الفروق بین أفراد عینة الدراسة وذلك لكل بعد من أبعاد االستبانة ككل
  .جدول التاليالحصول على النتائج الموضحة بال تمّ SPSS، وعن طریق )ت(

ودالالتها ) ت(یوضح الفروق بین متوسطات استجابات أفراد العینة وقیمة ) 8(جدول 
  )تطبیقیة/ نظریة(ر نوع الكلیة ّاإلحصائیة لمحاور االستبانة طبقا لمتغی

  )124(تطبیقیة  )297(نظریة 
  المعاییر

االنحراف  المتوسط
ف االنحرا المتوسط المعیاري

 المعیاري

قیمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 غیر دالة 1.02 13.52 56.81 14.09 58.29 ممارسات عملیة التعلیم
 غیر دالة 0.95 5.89 28.08 6.26 28.70 ممارسات خدمة المجتمع
 غیر دالة 1.54 9.14 35.85 9.9 34.35 ممارسات البحث العلمي

 غیر دالة 0.2 28.10 120.73 28.98 121.35 االستبانة ككل
ًلجدول السابق عدم وجود فرق دال إحصائیا یعزى لمتغیر نوع الكلیة توضح نتائج ا

في درجة موافقة أفراد العینة في جمیع أبعاد االستبانة وفي االستبانة ككل ) تطبیقیة/ نظریة(
وهي قیم ) 0.2 – 1.54 – 0.95 – 1.02(حیث بلغت القیمة االحتمالیة على الترتیب 

 ).0.05(غیر دالة عند مستوى 
ر في ّؤثُال ت) تطبیقیة/ نظریة( أن نوع الكلیة  اتفاق عینة الدراسةذلك إلىویرجع 

مستوى ممارسات أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة، 
إلى أن جمیع أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود باختالف نوع  ذلكعزو الباحث َوی

 .مارسات المطلوبة منهم في ضوء المیزة التنافسیةالكلیة لدیهم حرص على تنفیذ الم
ّالفروق وفقا لمتغیر سنوات الخدمة: ًثانیا ً: 

ًللتعرف إلى الفروق بین استجابات عینة الدراسة وفقا لمتغیر عدد سنوات الخدمة تم  ّ
ُ بین أفراد عینة الدراسة وذلك لكل بعد من أبعاد االستبانة ككل باستخدام الفروقاختبار داللة 

تم  SPSSوعن طریق برنامج التحلیل اإلحصائي  ،)ANOVA( تحلیل التباین ُأحادي االتجاه
  .الحصول على النتائج الموضحة بالجدول التالي
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لداللة الفروق بین المجموعات من ) ANOVA(تحلیل التباین ُأحادي االتجاه ) 9(جدول 
 سنوات 10 إلى أقل من 5  من– سنوات 5أقل من (ًوفقا لعدد سنوات الخدمة  الدراسةعینة 

 )   سنوات10 أكثر من –

مجموع  مصدر التباین  المعاییر
  المربعات

درجات 
 الحریة

متوسطات 
 المربعات

قیمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

 24.16 2 48.33  بین المجموعات
داخل 

ممارسات عملیة  194.86 418 81452.4 المجموعات
  التعلیم

  420 81500.73 التباین الكلي

 غیر دالة 0.12

 2.25 2 4.51  بین المجموعات
داخل 

ممارسات خدمة  38.06 418 15910.57 المجموعات
 المجتمع

  420 15915.07 التباین الكلي

 غیر دالة 0.059

 27.12 2 54.22 بین المجموعات
داخل 

ممارسات البحث  83.52 418 34909.97 المجموعات
  العلمي

  420 34964.18 ین الكليالتبا

 غیر دالة 0.33

 65.06 2 13.01  بین المجموعات
داخل 

 االستبانة ككل 828.82 418 345610.9 المجموعات

  420 345741.03 التباین الكلي

 غیر دالة 0.79

لمتغیر عدد سنوات عزي تً إحصائیا ال توجد فروق دالةتوضح نتائج الجدول السابق  
د العینة في جمیع أبعاد االستبانة وفي االستبانة ككل حیث بلغت في درجة موافقة أفراالخدمة 

وهي قیم غیر دالة عند ) 0.79–0.33–0.59–0.12(القیمة االحتمالیة على الترتیب 
 ).0.05(مستوى 

ر في مستوى ممارسات أعضاء هیئة ّؤثُال تعدد سنوات الخدمة شیر ذلك إلى أن ُوی
إلى أن جمیع  ذلكعزو الباحث َیزة التنافسیة، ویالتدریس بجامعة الملك سعود في ضوء الم

عدد ممارسات أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة باختالف 
 . لدیهم حرص على تنفیذ الممارسات المطلوبة منهم في ضوء المیزة التنافسیةسنوات الخدمة
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ّفقا لمتغیر الدرجة العلمیةِالفروق و: ًثالثا ً: 
ّتعرف إلى الفروق بین استجابات عینة الدراسة وفقا لمتغیر الدرجة العلمیة تم اختبار لل ّ ً ّ

ُ الدراسة وذلك لكل بعد من أبعاد االستبانة ككل باستخدام تحلیل عینةداللة الفروق بین أفراد 
 تم SPSS، وعن طریق برنامج التحلیل اإلحصائي )ANOVA( التباین ُأحادي االتجاه

  .لنتائج الموضحة بالجدول التاليالحصول على ا
لداللة الفروق بین المجموعات من ) ANOVA(تحلیل التباین ُأحادي االتجاه ) 10(جدول 

 )   أستاذ مساعد– أستاذ مشارك –أستاذ (ً وفقا الدرجة العلمیة الدراسةعینة 

مجموع  مصدر التباین  المعاییر
  المربعات

درجات 
 الحریة

متوسطات 
مستوى  "ف"قیمة  المربعات

 الداللة
 184.797 2 369.59  بین المجموعات

داخل 
ممارسات  194.94 418 81131.14 المجموعات

  عملیة التعلیم
  420 81500.73 التباین الكلي

12.58 0.001 

 3.06 2 6.12  بین المجموعات
داخل 

ممارسات  38.06 418 15908.96 المجموعات
 خدمة المجتمع

  420 15915.08 باین الكليالت

 غیر دالة 0.8

 307.29 2 614.58 بین المجموعات
داخل 

ممارسات  82.18 418 34349.61 المجموعات
 البحث العلمي

  420 34964.18 التباین الكلي

3.74 0.05 

 887.12 2 1774.23  بین المجموعات
داخل 

 االستبانة ككل 822.89 418 343966.75 المجموعات

  420 345741.03 التباین الكلي

 غیر دالة 1.08

لمتغیر الدرجة ًتوضح نتائج الجدول السابق عدم وجود فرق دال إحصائیا یعزي 
في درجة موافقة أفراد العینة في البعد الخاص ممارسات خدمة المجتمع وفي العلمیة 

غیر دالة وهي قیم ) 1.08 –0.8(االستبانة ككل حیث بلغت القیمة االحتمالیة على الترتیب 
َ، بینما وجدت فروق دالة إحصائیا ی)0.05(عند مستوى  في لمتغیر الدرجة العلمیة  ّعزيً

  .درجة موافقة أفراد العینة في بعدي ممارسات التعلیم وممارسات البحث العلمي
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) شیفیه (اختبار اتجاه الفروق لصالح أي درجة علمیة، تم استخدام لىإّوللتعرف 
  :انت النتائج كما هو موضح في الجدول التاليلمعرفة داللة الفروق وك

ً وفقا لمتغیر الدرجة العلمیة الدراسةعینة لاتجاه داللة الفروق بین المجموعات ) 11(جدول 
  )شیفیه(باستخدام معادلة 

 اتجاه المقارنات
أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
 أستاذ مشارك

 المحور الوظیفة المتوسطات

 أستاذ 58.88   
  0.538*  أستاذ مشارك 58.82 
 0.37 0.756*  أستاذ مساعد 56.97 

  التعلیمممارسات عملیة 

 أستاذ 37.39   
 أستاذ مشارك 34.62 2.76  
 0.58 3.35*  أستاذ مساعد 340.4 

  ممارسات البحث العلمي

ُیتضح من الجدول السابق أنه یوجد فرق دال إحصائیا في بعد ممارسات عملیة  ً
ّت أفراد عینة الدراسة تعزى لمتغیر الدرجة العلمیة بین الدرجات العلمیة التعلیم بین استجابا

شیر ذلك إلى ُ، وی"أستاذ مساعد-أستاذ مشارك"لصالح " أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-أستاذ"
ًرصا من غیرهم على إنجاز ِأن أعضاء هیئة التدریس ممن یحملون درجة أستاذ أكثر ح

لمحدد بالدقة المطلوبة في موعدها المحدد في ضوء ممارسات عملیة التعلیم في الوقت ا
 .المیزة التنافسیة

ُكما یتضح من الجدول السابق أنه یوجد فرق دال إحصائیا في بعد ممارسات عملیة  ً
ّالتعلیم بین استجابات أفراد عینة الدراسة تعزى لمتغیر الدرجة العلمیة بین الدرجات العلمیة 

، ویشیر ذلك إلى أن أعضاء هیئة أستاذ مساعدلصالح " أستاذ مساعد-أستاذ مشارك-أستاذ"
ًالتدریس ممن یحملون درجة أستاذ مساعد أكثر حرصا من غیرهم على إنجاز ممارسات 
البحث العلمي في الوقت المحدد بالدقة المطلوبة في موعدها المحدد في ضوء المیزة 

لى إجراء ممارسات البحث  عاألستاذ المساعد یحرص إلى أن ذلكالتنافسیة، ویعزو الباحث 
 على تنفیذ ممارسات ّ العلمیة، األمر الذي یتطلب حرصهالعلمي للحصول على درجة الترقیة

  .البحث العلمي
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ّما التصور المقترح لتطویر ممارسات أعضاء : الرئیسالسؤال اإلجابة عن نتائج 
  ؟ للجامعاتهیئة التدریس بجامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة

لتطویر ممارسات أعضاء هیئة التدریس بجامعة ّیمكن توضیح التصور المقترح 
  : يفیما یلالملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة 

  :ر المقترحّصوَالفلسفة والمرتكزات التي یقوم علیها الت: ًأوال
  :ر المقترحّ التصوفلسفة- 1

  : النقاط التالیة علىر المقترحّفلسفة التصوتقوم 
 ر ممارسات أعضاء هیئة التدریس في دعم تطویر األداء األكادیمي سهم تطویُی

والمؤسسي في جامعة الملك سعود وتحسین مخرجاته بما یواكب التطورات بالجامعات 
 .الرائدة

  الداعمة للتنافسیة القادرة االتجاهاتیسعي الدور النشط ألعضاء هیئة التدریس في تقدم 
 .  جامعةالا في تطویر أداء على توفیر بیئات تعلیمیة تسهم بدوره

 سس  على ُأومؤسسات المجتمع المحیطقوم الخدمات واألدوار المتبادلة بین الجامعة َت
علمیة واضحة المعالم قابلة للتطبیق على أرض الواقع في ضوء اإلمكانات المتاحة 

دور أعضاء هیئة التدریس في خدمة المجتمع وتوظیف البحث العلمي في من خالل 
 .المجتمعیة للجامعةالخدمات 

 :مرتكزات التصور المقترح -2
  :ر المقترح من المرتكزات التالیةّنطلق التصوَی

  أعضاء هیئة التدریس بجامعة  أداء فيشیر إلى قصور ُالتي تنتائج الدراسة المیدانیة
 .الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة

  خالل تفعیل أدوار جدیدة من أداء أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود تطویر أن
زة ّالمیظم ُالداعم لنلألداء التعلیمي والخدمي والبحثي ألعضاء هیئة التدریس ستحدثة ُم

 مخرجات ، یحمل بین طیاته العدید من اآللیات التي تعود بالنفع علىالتنافسیة
 .مؤسساته بجمیعًوأیضا على المجتمع  ،الجامعات

  والجهات الجامعاتإلى تدعیم التكامل بین تسعى المیزة التنافسیة بالجامعات أن 
 ؛بهدف زیادة التعاون المثمر فیما بینهم ؛ات غیر الحكومیة وأفراد المجتمعمّوالمنظ

خدمة - البحث العلمي-التعلیم"أداء أعضاء هیئة التدریس في مجاالت للمساهمة دعم 
 ."المجتمع
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  :ّ أهداف التصور المقترح:ًثانیا
  :ر المقترح فيّیمكن تحدید أهداف التصو

 في مجاالت التعلیم والبحث العلمي  في جامعة الملك سعود االرتقاء بكفاءة أعضاء هیئة
 .وخدمة المجتمع وتحدیثها باستمرار

  جامعة على ترتیبها في التصنیفات العالمیةالفي محافظة اإلسهام. 
 تدریبیة إمكانیة مساعدة المسؤولین في جامعة الملك سعود في تصمیم بعض البرامج ال

 .الهادفة لتحسین أداء أعضاء هیئة التدریس
  المتمیزة" الخدمیة-البحثیة-التعلیمیة"توجیه أعضاء هیئة التدریس إلى بعض الممارسات. 
 العمل على نشر ثقافة التنمیة المهنیة المستدامة بین منسوبي جامعة الملك سعود. 
 تشجیع أعضاء هیئة التدریس على تنفیذ أدوارهم بتنافسیة. 
 البحثي من خالل تشجیعهم على أدائهم ساعدة أعضاء هیئة التدریس على تطویر ُم

 .النشر الدولي
  ًتشجیع أعضاء هیئة التدریس على التمیز مجتمعیا من خالل استثمار قدراتهم العلمیة في

 .حل بعض المشكالت المجتمعیة
 دریس وتوظیف تشجیع أعضاء هیئة التدریس على تطویر معارفهم التربویة في مجال الت

 .التعلیم اإللكتروني
ممارسات أعضاء هیئة التدریس في  لتطویر ّ تنفیذ التصور المقترحآلیات: ًثالثا

  :جامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة
  :مجال ممارسات التعلیمآلیات تطویر  .1

ز في مجال ممارسات التعلیم في جامعة الملك سعود یمكنهم تنفیذ الممارسات ّللتمی
  :التالیة

 ّتوظیف المعارف التي یقدمها للطالب في مواقف التعلیم المختلفة ُ. 
 بین أجزاء المساقات التدریسیة التي یقوم بتدریسهاالربط . 
  بین تخصصه والتخصصات العلمیة المرتبطة بهالربط. 
 المحتوى المعرفي للمقررات الدراسیة باستمرارتحدیث .  
  یة التعلیمنتائج البحوث العلمیة في عملتوظیف.  
 لعملیة التعلیم في ضوء احتیاجات الطالبالتخطیط . 
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 مواقف تعلیمیة تنمي مهارات التفكیر لطالبهتصمیم ّ ُ.  
  استراتیجیات التدریس المناسبة لطالبهتوظیف. 
  استراتیجیات التدریس المتمركزة حول الطالبتوظیف.  
  البیانات الضخمة في عملیة التدریستوظیف.  
 ذج الحدیثة في مجال التدریس الجامعي بالنمااالسترشاد.  
 وقت التعلم بما یحقق نواتج التعلمإدارة ّ ُّ.  
 دافعیة طالبه للتعلماستثارة ّ. 
 للمنافسة في سوق العمل العالميالطالب العمل على إعداد . 
 مع الطالب بعدالة ومرونةالتعامل . 
  َّتعلیمیةالتطبیقات التكنولوجیة المناسبة في تنفیذ بعض المواقف التوظیف َّ.  
 لدى الطالبتنمیة مهارات القرن الحادي والعشرین . 
  ٍالطالب أكادیمیا بشكل متزامن وغیر متزامنتوجیه ً.  
 المقررات الدراسیة التي یدرسها عبر منصات التعلم المختلفةنشر ّ.  
  أدوات تقویم مناسبة لتخصصه ولقدرات الطالبتوظیف. 
 لتقویم اإللكتروني في بعض األحیان لتوظیف أدوات ااالتجاه.  
 الطالب لتقییم أنفسهم ذاتیاتوجیه ً. 
  التغذیة الراجعة في تعدیل أدائه التدریسيتوظیف.  
  في تطویر المقررات الدراسیة بالجامعةالمشاركة الفعالة. 
  األنشطة التربویة في تنمیة شخصیات الطالبتوظیف.  

  :  آلیات تطویر ممارسات البحث العلمي .2
ارسات البحث العلمي في جامعة الملك سعود یمكنهم تنفیذ ّللتمیز في مجال مم

  :الممارسات التالیة
 المشاركة في المهام العلمیة للمراكز البحثیة المتمیزة. 
 إعداد أبحاث علمیة مبتكرة في مجال تخصصه. 
 ٍنشر اإلنتاج العلمي في مجالت عالمیة وفق معامل تأثیر عال. 
 االلتزام بأخالقیات البحث العلمي. 
 مشاركة في كتابة بحوث علمیة مع فرق بحثیة متعددة التخصصاتال.  
 االلتزام بمعاییر النشر واالستدالل العلمي العالمیة.  
 استخدام برامج اكتشاف االنتحال العلمي لمنع السرقات العلمیة.  
 تسویق اإلنتاج العلمي.  
  2030إعداد أبحاث تتوافق مع أهداف التنمیة الشاملة.  
 وجیه واإلشراف العلمي بجدارة مع طالب الدراسات العلیاممارسة مهارات الت. 
 استخدام قواعد البیانات العالمیة في نشر البحوث.  
  تشجیع الباحثین المبدعین بالجامعة على استغالل نقاط القوة في ضوء
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 .اهتماماتهم البحثیة
  ًسوق العمل في البحث العلمي وفقا للمعاییر العالمیةمتطلبات مراعاة. 
 ریقة كتابة اسم الجامعة على البحوث العلمیة الدولیةإجادة ط. 
 االلتزام بالخطة االستراتیجیة للجامعة في البحث العلمي. 
 المشاركة في مشروعات بحثیة مع مؤسسات بحثیة إقلیمیة وعالمیة.  

  :آلیات تطویر ممارسات خدمة المجتمع .3
مكنهم تنفیذ ّللتمیز في مجال ممارسات خدمة المجتمع في جامعة الملك سعود ی

  :الممارسات التالیة
 استثمار المناسبات والفعالیات الدولیة في تدعیم سمعة الجامعة العلمیة.  
 تقدیم أفكار بحثیة جدیدة لتطویر المجتمع السعودي. 
 توظیف نتائج البحوث لیستفید منها المجتمع.  
 تقدیم برامج واستشارات تدریبیة وعلمیة لمختلف مؤسسات المجتمع.  
 قیم السائدة في المجتمع في أثناء تأدیة مهامه الوظیفیةتعزیز ال. 
 الحرص على المشاركة في برامج وأنشطة وفعالیات المجتمع. 
 إبداء الرأي في مختلف األمور المتعلقة بتطویر البیئة المحیطة بالجامعة. 
 حث الطالب على احترام عادات وتقالید المجتمع. 
  ت المجتمعیة الدراسیة في حل المشكالالمناهجتوظیف. 
 المشاركة في األنشطة التطوعیة لمؤسسات المجتمع المختلفة.  
  الجامعةمهّقدُ تبما للتعریفتوظیف تطبیقات التواصل االجتماعي .  
 ُالحرص على توعیة طالبه بمشكالت المجتمع وسبل عالجها.  

  :ر المقترحّعوقات تنفیذ التصوُم
 أعضاء هیئة التدریس في جامعة قد یواجه تنفیذ التصور المقترح لتطویر ممارسات

  :الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة المعوقات التالیة
  مقاومة التغییر لدى بعض أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعودثقافةسیادة . 
  بعض اإلدارات في جامعة الملك سعود لألسالیب التقلیدیة في اإلدارةتوظیفاستمراریة . 
  اعتها حیث تخضع معظم العملیات اإلداریة إلى المستویات العلیا  وصنالقراراتمركزیة

 .العماداتُالجامعة، مما یقلل من صالحیات 
  التي ینبغي باألعمال المناسبة لخدمة المجتمع بعض أعضاء هیئة التدریس إلمامضعف 

 . عن أداء مهامهلتكاسلهعملها لنقص الخبرة أو 
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  امل من مداخل الفكر اإلداري بما یتیح  على مدخل متكالجامعةعدم اعتماد إدارة
 .المستهدف بالشكل التطویر

  بحرفیة النظام وعدم المرونة في تطبیق النظم اإلداریةوالتمسكالجمود . 
  أعضاء هیئة التدریس في اختیار الموضوعات البحثیةبعضتساهل .  

  :ر المقترحّواجه تنفیذ التصوُب على العقبات التي قد تّكیفیة التغل
لتطویر ر المقترح ّب على بعض المعوقات التي قد تواجه تنفیذ التصوّالتغلمكن ُی

، وذلك من ممارسات أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعود في ضوء المیزة التنافسیة
  :خالل
 خصوصا من الجامعات الرائدة والسباقة لتبني هذه :االستفادة من الخبرات األجنبیة ً ُ

 وتاریخیة كافیة قبل إدخال أي سوسیولوجیةقیام بدراسات المقاربة مع الحرص على ال
  .تعدیالت على المنظومة التربویة؛ لضمان توافقها مع مبادئ نظام المیزة التنافسیة

 اإلصالح إلى التحسین والتطویر، مع مشروعیهدف  :التمویل الكافي وترشید النفقات 
  .ن نتائج على أرض الواقعمالحظة أن المیزة التنافسیة ال تقاس بما یمكن تحقیقه م

 ینبغي العمل على اعتماد :االستمراریة في تحدیث المساقات والبرامج الدراسیة 
 تقوم على الكفایات والكیف الدراسیةاستراتیجیة جدیدة في بناء المساقات والبرامج 

 .ّوعلى التعدد والتنوع
 وتنویع أسالیب سالتدریأعضاء هیئة  في تنمیة مهارات مجتوظیف أسالیب التدریب المد 

  .تقویم عملیة التنمیة المهنیة في الجامعة
  :توصیات الدراسة

تطویر ممارسات أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعود  لر المقترحّصوَتطبیق الت - 1
 في عملیات تحسین األداء المؤسسي واألكادیمي في ضوء المیزة التنافسیة للجامعات

 .للجامعة
حصولهم على الحوافز  التدریس في خدمة المجتمع بعملیة ربط مساهمات أعضاء هیئة - 2

 .والمكآفات المادیة والمعنویة وعملیة الترقیة
التركیز على األداء التدریسي والبحثي والخدمي ألعضاء هیئة التدریس كمدخل لتحقیق  - 3

 .المیزة التنافسیة لجامعة الملك سعود
س تتناول ممارسات المیزة عمل ورش تدریبیة وبرامج تنمویة ألعضاء هیئة التدری - 4

 .التنافسیة في التعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمع
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  :بعض الدراسات المقترحة
  :في ضوء نتائج الدراسة المیدانیة تقترح الدراسة ما یلي

 بات تحسین ترتیب جامعة الملك سعود في التصنیفات العالمیةِّتطلُدراسة م. 
  تحسین المیزة التنافسیة لجامعة الملك سعوددراسة دور تسویق الخدمات الجامعیة في. 
 دراسة العالقة بین ممارسات أعضاء هیئة التدریس وبین معاییر المیزة التنافسیة. 
  تطویر ممارسات أعضاء هیئة التدریس في جامعات سعودیة أخرى في ضوء المیزة

 .التنافسیة
 معات السعودیةیس بین عدد من الجادراسة مقارنة بین ممارسات أعضاء هیئة التدر.  
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  :قائمة المراجع
  :المراجع العربیة: ًأوال
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