
 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثاني الجزء ١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٩١-

  :معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية
   دراسة مقارنة مع بعض اجلامعات األمريكية

  :الملخص
معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس فـي       الكشف عن    الدراسة إلى     هذه هدفت

وتحديد حجم الفجوة بينهما إن  ،مع بعض الجامعات األمريكيةالجامعات السعودية مقارنة 
تكَّون مجتمع الدراسـة    و  اهتمام الجامعات السعودية بجودة تلك معايير،      مقدارو وجدت،

 جـامعتين   أما عينة الدراسة فتكَّونـت مـن       ،الجامعات السعودية واألمريكية  من جميع   
وجامعتين أمـريكيتين    ،)وجامعة الملك عبد العزيز    جامعة الملك سعود،  (سعوديتين هما   

مقصودة على اعتبـار أن   تم اختيارهن بطريقة )دوجامعة ستانفور  جامعة هارفارد، (هما
 ولتحقيق أهداف الدراسة صممت الباحثة استبانه      .كل منها من أرقى الجامعات في بلدها      

يتبع كلا منها عدد من الفقرات التي         مجاالت، ثمانيةفقرة موزعة على    ) ٦٩(مكونة من   
   .ترتبط بالمجال المحدد

المعايير المعتمدة الختيار أعضاء هيئـة      وقد بينت النتائج وجود مجموعة من       
كما أشـارت    وأن هنالك نسبة عالية من التطبيق لتلك المعايير،        التدريس في الجامعات،  
بين معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس في كل مـن الجامعـات            إلى عدم وجود فجوة     

ات السعودية  اهتمام عال من الجامع   باإلضافة إلى وجود     ،السعودية والجامعات األمريكية  
 . بجودة معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس

ضرورة إعادة النظر بقائمة المعايير  أوصت الدراسة بعدٍد من التوصيات أهمها     
وإعداد قائمة معايير موحدة الختيـار أعـضاء هيئـة           الحالية المعتمدة لدى الجامعات،   

ا يتواكب مع التغيرات التدريس على مستوى الجامعات السعودية الحكومية والخاصة وبم
   .المختلفة على مستوى العالم

جامعـات   جامعـات سـعودية،    أعضاء هيئة تـدريس،    معايير،: الكلمات المفتاحية 
  مقارنة أمريكية،

Abstract: 
This study aimed to reveal the criteria of selection faculty 

members in Saudi universities compared with USA Universities, 
and to determine the size of the gap between them, if any, and 
attention for those criteria quality in Saudi universities, the study 
population consisted of all Saudi and American universities, the 
study sample consisted of two universities Two Saudi them (King 
Saud University and King Abdul Aziz University), and the 
Americas are two universities (Harvard University, and Stanford 
University) Were chosen intentionally considering that each one of 
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the most prestigious universities in the country. To achieve the 
objectives of the study researcher designed a questionnaire 
consisting of 69 items distributed on eight areas, follow any 
question a number of paragraphs that are related to the specific 
domain.  

The results showed the existence of a set of standards 
approved for selection Faculty Members in Saudi Universities, 
and that there is a high rate of application of those standards, also 
pointed to the absence of a gap between the criteria for selection 
of faculty members in each of the Saudi universities and American 
universities, in addition to having a high interest Saudi 
universities of quality criteria for selection of faculty members. 
The study recommended a number of recommendations including 
the need to reconsider the list of current standards accredited 
university, and prepare a list of uniform criteria for the selection 
of faculty members at the level of the Saudi government and 
private universities and to cope with the various changes in the 
world.  

Key words: Criteria, Faulty Members, Saudi Universities,  
  :اإلطار العام للبحث

  : مقدمة
فهـي تتربـع قمـة الهـرم         تشغل الجامعة مكانة مرموقة في منظومة التعليم،      

بل  وبحكم هذه المكانة فهي ليست مسئولة عن تطوير ذاتها وتجدد قواها فقط،   التعليمي،
 وهي كذلك تحتل مكانـة مرموقـة بـين    .هي كذلك تتحمل مسؤولية تطوير التعليم ككل   

: مؤسسات المجتمع األخرى بحكم أنها مسئولة عن إعداد وتـدريب كـوادره البـشرية             
وهي مسئولة فـي     الخ،. . . أصحاب المهن من أطباء ومهندسين ومحاسبين ومعلمين      

وإعـداد البـاحثين     الوقت نفسه عن تطوير المجتمع وتساهم في تطوير البحث العلمي،         
  ). م٢٠٠٦ جون دانيال،(اه وحل مشكالته وتطويع البحث العلمي لخدمة المجتمع وقضاي

فلم  برز دور األستاذ الجامعي داخل الجامعة وخارجها، وبظهور الجامعات الحديثة،
يعد مجرد مدرس لحقائق علمية مقررة ولكنه قائد في البحث عن الحقيقة وبيانها للناس      

لـيم  وأصبح أعضاء هيئة التدريس بكل جامعة أهـم مـدخالت التع          بطريقة موضوعية، 
  )م١٩٩٤ جامعة اإلمارات،(الجامعي

وتتفق الجامعات الحديثة على أهم الوظائف التي تؤديها كل جامعة إال أنها تتمايز             
ولعل أهم ما يميز الجامعات عن بعضها بعضاً يتمثل        فيما بينها في األهداف والممارسة،    

ءة أعضاء هيئة   والبحثية التي تعتمد إلى حد كبير على مدى كفا         في سمعتها األكاديمية،  
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التدريس واستمرار نموهم الكمي والنوعي؛ ولهذا فإن المكانة التي تتمتع بها أي جامعة   
فهم الطاقة المحركة للعمل     تعتمد بشكل رئيس على فاعلية أعضاء هيئة التدريس فيها،        

 إلـى أن أغلـب الجامعـات    (Neill,1990)الجامعي بأبعاده المختلفة؛ ولذلك يشير نيل   
ترى أن عملية تقدمها تتعلق بقدرة أعضاء هيئة التدريس فيها على البحـث             األمريكية  

  . والكتابة والنشر
وإنما هي  إن عملية اختيار أعضاء هيئة التدريس ليست بالعملية البسيطة أو العشوائية،

 من الموضوعات التي اهتمت بها الجامعات في الدول المختلفة وخصوصاً المتقدمة منها،
وذلك الستقطاب  .حديدها للمعايير المناسبة الختيار عضو هيئة التدريسوذلك من خالل ت

أعضاء هيئة تدريس متميزين يعملون على تحقيق وظائف الجامعة وفـق المـستجدات           
  . العلمية والتقنية المتسارعة

إن تنوع واختالف التحديات التي تواجه الدول في المرحلـة الحاليـة عالميـاً أو      
ع الجامعات في تلك الدول إلى ضرورة التعرف على مواصفات عضو           دف إقليمياً ومحلياً، 

ومن ثـم تحديـد المعـايير        .هيئة التدريس المناسبة للجامعات وللبرامج التي تطرحها      
وبمـا   المناسبة الختياره بحيث يكون قادراً على تحقيق أهداف الجامعة بكفاءة وفاعلية،    

  . ينعكس ايجابياً على التنمية المحلية للمجتمعات
 عملية اختيار أعضاء هيئة تدريس أكْفَاء وتطويرهم واالحتفـاظ بهـم مـن              تعد

فأعضاء هيئة التدريس يلقى على عاتقهم مـسؤولية تنفيـذ    القضايا المهمة للمؤسسة، 
يجب أن يتوافر في المؤسسة العدد الكافي  من هنا .البرامج التربوية وتوفير الجودة فيها

وتكمن عمليـة ضـمان    .س لتحقيق رسالتها وأهدافهاوالمؤهل من أعضاء هيئة التدري   
بمعنى أنها تبدأ مـن      الجودة في عضو هيئة التدريس بأنها عملية مترابطة ومتكاملة،        

وتنتهي بتقييم أدائه ومدى قدرته على       مرحلة قبوله كعضو هيئة التدريس في الجامعة،      
خضع هذه المراجعـة  وتتم مراجعة أداء هيئة التدريس في كل عام أكاديمي وت         .التطوير

وطـرق   تطوير محتويات المقررات،   تطوير الخطط الدراسية،   العتبارات مختلفة منها،  
 مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، التدريس والمشاركة العلمية محلية أو خارجية،

  ). م٢٠٠٩زغوان، ( .تعاونه مع متطلبات العمل والمستجدات فيه
  :ء هيئة التدريس وتعيينهماستقطاب واختيار أعضا: أوالً

ولكي يتم إعداده بـشكل مثمـر        إن اإلنسان هو أداة التنمية ووسيلتها وغايتها،      
وفاعل فإن هذا يتطلب من مؤسسات إعداده وعلى رأسها الجامعات أن تحقـق أعلـى                

ولذلك كانت  يتميز بدرجة أعلى مما تسمح به قدراته ومهاراته، درجات الجودة واإلتقان،
طاب العدد المناسب من أعضاء هيئة التدريس ذوي التأهيل العالي وتـوفير            أهمية استق 
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. الفرص لهم للعمل الجاد والمبدع وتقديم الحوافز لم لذلك من تأثير في نوعية التعلـيم              
  )هـ١٤٢٣ الدخيل،(

كما أن المكانة التي يمكن أن تتميز بها أي مؤسسة للتعليم العالي تعتمد بـشكل               
 فجودة البرامج األكاديمية في المؤسسة،  هيئة التدريس فيها،   رئيس على نوعية أعضاء   
كل هذا ال بد  وقدرتها على فرض قيادتها العلمية واالجتماعية، ومدى إقبال الطلبة عليها،

أن يعتمد على أولئك األفراد الذين يتم استقطابهم ليكونوا أعضاء هيئة تدريس وباحثين             
  )هـ١٤٠٥ الكيالني وعدس،. (فيها

ان عضو هيئة التدريس عنصراً مهماً من العناصـر الرئيـسة للعمليـة             ولما ك 
فإن  وعامالً فعاالً في تحسين كفاءة النظام التعليمي في الجامعة،         التعليمية في الجامعة،  

الجامعة تسعى جاهدة للقيام باختيار المتميزين من خريجي الجامعات وإلحاقهم معيـدين          
بنظام الجامعة وثقافتها وصقل لقدراتهم ومعرفـة      لفترة معينة تكون بمنزلة تعريف لهم       

ويتم بعد ذلك تهيئـتهم   .مدى استعدادهم وتوافقهم مع متطلبات العمل األكاديمي مستقبالً  
للبدء في الدراسات العليا واختيار أفضل الجامعـات التـي يجـب أن يتخرجـوا منهـا          

  ). هـ١٤١٩ الخضير،(
يعتمـد    الكفاءات العلمية إليها،   تتبني كل جامعة سياسة خاصة بها في استقطاب       

جانب منها على استقصاء المصادر التي يمكن أن تتوافر فيها هذه الكفاءات وهي فـي               
الكيالنـي وعـدس،    . (ويمكن أن تكـون إقليميـة أو عالميـة         الغالب مصادر محلية،  

  ). هـ١٤٠٥
ـ  ال يسمح به إال لمن تؤهله قدراته،       ولما كان التعليم الجامعي انتقائياً،     سعفه وت

فإن االنتقاء ينسحب أيضاً على الهيئة التي تتولى إعـداد مـن         إمكاناته ألداء متطلباته،  
ولهذا كانت إجراءات اختيار أعضاء هيئة التدريس في الجامعات تتخطى حدود            يقبل به، 

 إن طبقـت  –إذ تحكمها معـايير تكفـل    .المعهود في اختيار العاملين بمؤسسات أخرى     
وتختلف معايير االختيار من جامعة  .ضل العناصر للعمل بالجامعة انتقاء أف–بموضوعية 

ومنها ما يعتمد على نتائج بعض       فمنها ما يستند فقط إلى الشهادات والوثائق،       ألخرى،
أو  ومنها ما يكلف المرشح ببعض األعمال أو األداء المرتبط بالتخـصص،           االختبارات،

 أو غير ذلك مـن       هات أو قدرات خاصة،   أو نتائج تطبيق مقاييس اتجا     اجتياز المقابلة، 
  ). هـ١٤٢٥ طعيمة،( أساليب التحقق من كفاءة المرشح للعمل معيداً بالجامعة

أهمية أن تتخذ كل جامعة إستراتيجية الستقطاب ) م١٩٨٧(ويؤكد الكيالني وعدس
  :تعتمد فيها األسس التالية الكفاءات العلمية تبعاً إلمكاناتها وظروفها،
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  لعملية االستقطاب هو اجتذاب أفضل الكفاءات للعمل في الجامعـة، الهدف األساسي  .١
 . بالقدر الذي تسمح به إمكانات الجامعة المادية والفنية

السعي لالستفادة ما أمكن من المصادر المحلية لما لها ما يسوغها مـن حيـث إن       .٢
ـ        .الكفاءة المحلية أكثر استقراراً في العمل      ة ولكن حتى تتمكن المؤسسة مـن تلبي

احتياجاتها بأكبر قدر من المرونة فإنها ال تستثني إمكان االستفادة مـن المـصادر       
 . وهو ما قد يساعد على إثراء خبراتها األكاديمية والبحثية المتعددة،

يتم تحديد مواصفات المرشحين المناسبين للعمل في ضوء تحديد دقيق للحاجة من             .٣
 . ت المالية للجامعةخالل الرتب العلمية الشاغرة وفي ضوء المخصصا

 . يكون القسم األكاديمي صاحب الحق في االختيار والترشح .٤

تنويع وسائل عملية االستقطاب بما يضفي عليها شيئاً من المرونة ويجعلها أكثـر              .٥
وتبـادل   هنـاك االتـصال المباشـر،      بجانب اإلعالن والنشرات اإلعالمية،    كفاية،

 . المعلومات مع المؤسسات المناظرة وغيرها

  :أهداف التعليم العالي في المملكة العربية السعودية: ثانيا
تعد أهداف التعليم العالي في المملكة هي امتداد لثقافة المجتمع السعودي التـي             

وتسعى هذه األهداف إلـى تحقيـق        تتمثل أساساً في اإلسالم عقيدة ومنهجاً في الحياة،       
وفي مقدمتها المحافظة على دينـه    التنمية الشاملة والوفاء بحاجات المجتمع السعودي،     

لذا فإن أهداف التعليم العالي كما نصت عليها وثيقة سياسة التعلـيم             وآمنه واستقراره، 
  :هي على النحو التالي هـ،١٣٩٠الصادرة عام 

تنمية عقيدة الوالء هللا سبحانه وتعالى وتزويد الطالب بالتربية اإلسالمية التي تجعله   .أ 
 . ويضع كل طاقاته في المثمر والمفيد من األعمال ،يشعر بمسؤوليته أمام اهللا

إعداد مواطنين قادرين ومؤهلين ألداء واجباتهم في خدمة وطنهم دفعاً به إلى التقدم   .ب 
 . والرقي في ضوء مبادئ اإلسالم الحكيمة ومثالياته

تهيئة الفرص أمام الموهوبين من الطالب لمواصلة تعليمهم العالي في كل ميـادين       .ج 
 . ألكاديميالتخصص ا

القيام بدور إيجابي في ميدان البحـث فـي مجـاالت الفنـون واآلداب والعلـوم                  .د 
 . وإيجاد حلول حكيمة لمتطلبات الحياة واالتجاهات التقنية في المجتمع واالبتكارات،

وتمكين المملكة من   تنمية التأليف الذي يسخر لخدمة العلم إلظهار الفكر اإلسالمي،          .ه 
بناء الحضارة اإلنسانية القائمة علـى المبـادئ الـسامية          أداء دورها القيادي في     

 . لإلسالم
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 وإثراء اللغـة العربيـة       ترجمة العلوم وضروب المعرفة المفيدة إلى لغة القرآن،         .و 
 . بالجديد من التعبيرات والمصطلحات التي تسد احتياجات التعريب

ور الجديـد  تقديم خدمات التدريب التي تمكن الخريجين العاملين من الـدفع بـالتط          .ز 
 )٢٣ص  ه،١٤١٦ وزارة المعارف،( .خطوات جديدة

  :واجبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية: ثالثاً
يتحمل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المعاصرة مسئولية قيـادة النهـضة           

وتوسـيع   ونشر المعرفـة،   العلمية والتكنولوجية في المجتمع من خالل البحث العلمي،       
باإلضافة إلى إسهامهم في تنفيذ خطط التنميـة بإعـدادهم          . في كافة التخصصات   آفاقها

  )م١٩٨٤العبيدي، . (الكوادر المؤهلة في كافة التخصصات
واألسـاتذة   األساتذة واألساتذة المشاركون،  "حيث يقصد بأعضاء هيئة التدريس      

م بمجموعة  ويقع على عاتق هؤالء القيا    ) هـ١٤٢٠ مجلس التعليم العالي،  "(المساعدون
  . من الواجبات واألدوار والمهام لتحقيق أهداف الجامعة ووظائفها

وفي خضم المسؤوليات التي تقوم بها الجامعات برز دور عضو هيئة التـدريس          
فدوره بالغ التأثير في  باعتباره يجسد تنفيذ وتحقيق هذه المسؤوليات على أرض الواقع،

 دوره الفاعـل فـي تحديـد البـرامج          وهو يـؤدي   شخصيات طالبه وتكوينهم العلمي،   
فعضو هيئة  .والنشاطات العلمية في الجامعة التي ترتبط ببرامج المجتمع وتعكس حاجاته

 التدريس أستاذ وباحث وعضو في العديد من اللجان التي يمـارس فيهـا مـسؤولياته،    
وتتباين الوظائف واألدوار التي يقـوم بهـا         .ومرشد لطالبه وخبير في مجال تخصصه     

وتباين األنظمة االجتماعية واالقتصادية إليها فـي   ختالف حجم الجامعة ومسؤولياتها،  با
 فالجامعات األمريكية تهتم بالبحث العلمي مقارنة بالنشاطات األخـرى،         .صياغة أهدافها 

وهذا ينطبق على  من وقته في البحث،   % ٣٣حيث تبين أن عضو هيئة التدريس يقضي        
في الجامعات العربية فإن اغلب أوقات أعـضاء هيئـة          ولكن   أغلب الجامعات الحديثة،  

وال  التدريس تصرف في التدريس وإلقاء المحاضرات واالختبارات واألعمال اإلداريـة،         
وعلى هـذا فـإن نجـاح       ).١٩٨٧ علي،(من الوقت للبحث العلمي     % ٥يصرف سوى   

 فـي   ومن تفوقهم  الجامعة في أداء رسالتها يتوقف على عطاء أعضاء هيئة التدريس،         
  )هـ١٤١٤أحمد، ( .أداء وظائفهم وواجباتهم تستمد الجامعة سمعتها وشهرتها

أكـدت  : إجراءات تعيين عضو هيئة التدريس في الجامعات الـسعودية        : ثالثًأ
المادة الثالثة من الالئحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن فـي             

شؤون المعيدين والمحاضرين يرأسها    حكمهم على أن تؤلف في كل جامعة لجنة دائمة ل         
  : وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يكون من مهامها ما يلي
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اقتراح السياسة العامة الختيار المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي          .١
 . الباحثين وتوزيعهم على األقسام والكليات

ليات بشأن تعيـين المعيـدين      إبداء الرأي في التوصيات الصادرة عن مجالس الك        .٢
 :والمحاضرين وفقًا للمعايير التالية

عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم إلجمالي عدد أعضاء هيئـة         .٢/١
  . وأعبائهم التدريسية وتخصصاتهم الدقيقة، التدريس في القسم،

  . عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعدين الباحثين في القسم .٢/٢
والتـواريخ المتوقعـة     وتخصـصاتهم الدقيقـة،    عدد المبتعثين من القسم،    .٢/٣

 . لعودتهم

اقتراح توزيع وظائف المعيدين والمحاضرين حـسب حاجـة األقـسام الحاليـة              .٣
 )هـ١٤٢٠ مجلس التعليم العالي،. (والمستقبلية

صول أما بالنسبة للتعيين على رتبة أستاذ مساعد أو أعلى فقد اشترطت الالئحة ح
المرشح على درجة الدكتوراه على األقل من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معتـرف              

 مجلس التعلـيم العـالي،    . (باإلضافة إلى بعض الشروط األخرى الخاصة بكل رتبة        بها،
  )هـ١٤٢٠
: إجراءات تعيين عضو هيئة التدريس في الجامعات األمريكية       : خامسا

تعيين المعتمدة في معظم نظـم الجامعـات    إجراءات ال(Knowles,1992)يلخص نولز  
  :األمريكية كما يلي

 . يحصل رئيس القسم على تفويض مالي لملء الشاغر .١

يتشاور رئيس القسم مع األعضاء المثبتين في القسم حول المرشحين المتقـدمين             .٢
أو نائـب    أو مدير شـؤون العـاملين،      ويمكن أن يستشير العميد،    لملء الشاغر، 

 . اديمية أو الرئيسالرئيس للشؤون األك

والخبـرات   يمأل كل مرشح طلب عمل يتضمن بيانات شخصية والمؤهالت العلمية،          .٣
وأية معلومات أخرى توضح المنجزات وجوانب تقويم        ورسائل التوصية،  التربوية،
 . المرشح

 . يعد رئيس القسم ملفاً كامالً عن المرشح قبل زيارته للجامعة .٤

ويشترك فـي المقابلـة مـع     لغرض المقابلة،يحضر رئيس القسم لزيارة المرشح     .٥
ويمكن  رئيس القسم األعضاء المثبتون الذين هم في رتبة المرشح أو أعلى منها،            
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أو الرئيس أن يقابل  أن يطلب من عميد الكلية أو نائب الرئيس للشؤون األكاديمية،      
 . المرشح إذا وجد ذلك مناسباً

 . رشحيطلب رئيس القسم تفويضاً بعرض العلم على الم .٦

) مواد دراسـية (يتشاور عميد الكلية مع عمداء كليات أخرى يمكن أن تقدم مساقات     .٧
 . مماثلة

 . إذ وجدت مثل هذه اللجنة" لجنة التعيين"تستشار  .٨

تقدم االعتراضات من أي جهة استشيرت في األمر كتابياً إلى نائب الرئيس للشؤون    .٩
 . األكاديمية

 إلـى نائـب     -استشاراته السابقة جميعها   بناء على    -يقدم عميد الكلية توصياته    .١٠
 . الرئيس للشؤون األكاديمية

ولكن في معظمها في جلـس   يتم التعيين في بعض الجامعات عند رئيس الجامعة،       .١١
 . األمناء استناداً إلى توصية الرئيس

ويبين القرار طبيعة العمل والرتبة      يصدر قرار التعيين عن مكتب رئيس الجامعة،       .١٢
 وتكاليف النقل،  واالمتيازات األخرى وأي شروط تتعلق بالتثبيت،     والراتب والفوائد   
وأخيراً يطلب قرار الرئيس من المرشح موافقة خطية ترسل إلى     وتسهيالت البحث، 

 . الرئيس أو إلى نائبه للشؤون األكاديمية

ونتيجة لقلة الدراسات التي تناولت موضوع المعايير جـاءت هـذه الدراسـة            
ايير خاصة لدى الجامعات السعودية ومقارنتها بمعايير اختيـار     للبحث في مدى توفر مع    

حيث هدفت هـذه الدراسـة إلـى     .أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات األمريكية      
مـن أجـل     الحصول على قائمة معايير ذات جودة عالية الختيار عضو هيئة التدريس،          

وبالتـالي الحـصول     ا،ومساعدتها على تحقيق أهدافه    تطوير أداء الجامعات السعودية،   
  . على مخرجات ذات مستوى عال

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
يعتبر عضو هيئة التدريس من األركان األساسية لجودة الخدمة التعليمية حيث إن 

الت األكاديميـة والمهنيـة   لمجـا كادر أكاديمي يمتلك كفايات ومهارات في كافة ا      توفير  
ن تظهر في أوالتي يمكن  ثية ويمارسها في الواقع،والمسلكية والثقافية واإلنسانية والبح

 ،األكـاديمي  واإلرشـاد  تطوير المقررات،  وتطـوير البرامج،  التدريس،"نتاج عمله في  
 بسبب دوره فـي     "تمعلمجوخدمة ا  وإجراء البحـوث،  والتأليف، والترجمة، واالشراف،

في تحقيق رسـالة    خلق ونقل المعرفة إلى الطلبة وشرائح المجتمع المختلفة للمساهمة          
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 م،٢٠٠٧ مركز تطوير التعلـيم الجـامعي بجامعـة صـنعاء،         . (وإستراتيجية الجامعة 
  :وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة التالية. )٣٢ص

  
 ما معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية؟ .١

 معات السعودية؟ما مستوى تطبيق معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس في الجا .٢

ما مدى الفجوة بين معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس في كل مـن الجامعـات                .٣
 السعودية والجامعات العالمية الرائدة؟

 ما مستوى اهتمام الجامعات السعودية بجودة معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس؟ .٤

  :أهمية الدراسة
ات المهمة التي تواجـه     تكمن أهمية الدراسة في تصديها لواحدة من الموضوع       

والمتمثلة في تحديد المعايير المناسبة التي يتم على أساسها اختيار  .الجامعات السعودية 
أعضاء هيئة التدريس المؤهلين لتحقيق األهداف التعليمية والتربوية والمجتمعية التـي         
تسعى الجامعات لتحقيقها من خالل ما تضعه من برامج وخطط تنسجم مـع التغيـرات               

قتصادية واالجتماعية والتربوية والتكنولوجية التي تتعرض لها المؤسسات عمومـاً          اال
كما تبرز أهمية هذه الدراسة نتيجة لقلة الدراسات العربية حـول            .والتعليمية خصوصاً 

  . وذلك في ضوء ما اطلعت عليه الباحثة في هذا المجال هذا الموضوع،
  :أهداف الدراسة

  : يمكن صياغة األهداف اآلتيةانطالقاً من مشكلة الدراسة
الكشف عن طبيعة ونوع معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس فـي كـل مـن          -

وتحديد حجـم الفجـوة بينهمـا إن         الجامعات السعودية والجامعات األمريكية،   
  .وجدت

تحديد المعايير ذات الجودة العالية الختيار أعضاء هيئة التدريس في الجامعات            -
في تكوين اتجاهات ايجابية نحو االعتماد المهني لعـضو         واإلسهام   السعودية،

 . هيئة التدريس كركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية

اإلسهام في التغلب على المعوقات التي تعيق تطبيق معايير اختيار أعضاء هيئة  -
التدريس في الجامعات السعودية من خالل اقتراح بعض الحلول والتوصـيات           

 . ائج التي ستتوصل إليها هذه الدراسةبناء على النت

  :محددات الدراسة
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  :ا للمحددات اآلتيةيقتصر تعميم نتائج هذه الدراسة وفقً
عمـداء ورؤسـاء     مـن    اقتصرت عينة الدراسة على عينةٍ    : المحددات المكانية  .١

 جامعة الملك سعود والملـك عبـد العزيـز،        : األقسام في جامعتين سعوديتين هما    
   .جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد: ن هماوجامعتين أمريكيتي

ـ ١٤٣٦/١٤٣٧لعام الدراسي تم تنفيذ الدراسة خالل ا: المحددات الزمنية .٢  - هـ
   م ٢٠١٥/٢٠١٦

يتحدد تعميم نتائج الدراسة بدرجة صدق وثبـات األداة         : المحددات الموضوعية  .٣
 . المستخدمة التي طورتها الباحثة

  :الدراسات السابقة
 للدراسات واألبحـاث الـسابقة والمتعلقـة         مكتبي راء مسحٍ قامت الباحثة بإج  

بهدف حـصر الدراسـات     معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس في الجامعات        بموضوع  
لكنها لم تجد دراسات  ا في المملكة العربية السعودية، وخصوصبمعايير االختيارالمتعلقة 

ا ا محدد جانب  كل منها  تناولتوإنما وجدت العديد من الدراسات والتي        ،عربية متخصصة 
وفيما يلي أهم الدراسـات ذات   .من مجاالت التعليم العالي في المملكة العربية السعودية       

  . العالقة
هيئة التدريس   التنمية المهنية ألعضاء      بعنوان  دراسة )٢٠٠٦حسين،  ( أجرى

حيث  )يهات فدراسة تقويمية لمشروع تنمية القدرا (والقيادات األكاديمية في جامعة بنها      
الجانب النظري الذي يتناول مقومات التنمية المهنية : تلخصت أهدافها في جانبين أولهما

ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية ونماذجهـا فـي الفكـر اإلداري التربـوي        
الجانب الميداني ويهدف التعرف إلى مدى إسهام       : وثانيهما المعاصر وواقعها في مصر،   

 والمعوقات التي تحد من عملية التنمية المهنيـة    ، تحسين األداء الجامعي    المشروع في   
وقد خلصت الدراسة لمجموعـة مـن        واستخدم الباحث المنهج الوصفي،    .بجامعة بنها 

: اآلليات التي تساعد في تفعيل التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات منهـا          
تـوفير األمـاكن    و  س علميـة واضـحة    وضع سياسة للتنمية المهنية قائمة على أس      

  . والتجهيزات المناسبة للتدريب والتنويع في برامج التنمية المهنية
دراسة بعنوان تطوير أداة لقيـاس إدارة الجـودة         ) ٢٠٠٣ الموسوي،(أجرى  

هدفت الدراسة إلى بناء أداة لقياس إدارة الجـودة          الشاملة في مؤسسات التعليم العالي،    
التعليم العالي وذلك من خالل التحقق من صدقها وثباتها وقابليتها   الشاملة في مؤسسات    

 فقـرة   ٤٨وتوصلت الدراسة إلى بناء مقياس تضمن        للتطبيق في المؤسسات التربوية،   
متطلبـات  : موزعة على أربعة مجاالت إلدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي وهي          
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وأوصـت   وخدمة المجتمع،   القرار، واتخاذ وتطوير القوى البشرية،   الجودة والمتابعة، 
  . الدراسة بتطبيق هذا المقياس في مؤسسات التعليم العالي بالمنطقة العربية

دراسـة بعنـوان اتجاهـات    ) (Brown & Jacqueline , 1995وأجـرى  
 الموظفين نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة التربية والتعليم في والية أورغن،

وأثـر هـذه     لعالقة بين اتجاهات الموظفين في تلـك المديريـة،        هدفت إلى استقصاء ا   
موظف ) ٤٠٠(تكونت عينة الدراسة من      .االتجاهات على تطبيق إدارة الجودة الشاملة     

وقد خلـصت    يعملون في وزارة التربية والتعليم في المديرية العامة في والية أورغن،          
علـى تطبيـق إدارة      الجنس،و الدراسة إلى عدم وجود فروق تتعلق بأثر مدة الخدمة،        

المـستوى  (كما وجدت الدراسة اختالفات مرتبطة بالمتغيرات الباقيـة          الجودة الشاملة، 
على تطبيق إدارة الجودة الشاملة حيـث    ) مكان العمل  الخلفية العرقية،  العمر، التعليمي،

سـة  كما توصلت الدرا كانت أكثر الفروق في متغيرات مستوى التعليم والخلفية العرقية،  
وإلـى اتجاهـات المـرافقين       إلى أن هناك فروق تعزى إلى بعض الصفات الشخصية،        

  . والمعارضين
التعليم العالي وبلـوغ أهـداف      "  دراسة بعنوان    (May,2001)وأجرى ماي   

هدفت إلى التعرف إلى واقع التعليم       ".توضيحات لمؤشرات فعالة في إسرائيل    : السياسات
شرات الفعالة في تحديد نطاق التعليم العالي وطبيعته في وتحليل المؤ العالي في إسرائيل،

خاصة فيما يتعلق بارتباطها مع االحتياجات التكنولوجية والعلمية         الجامعات اإلسرائيلية، 
كما أن الجامعات اإلسرائيلية لديها النزعة الواضحة        العالمية أو االحتياجات اإلسرائيلية،   

تطوير األبحاث والمنشورات المرتبطة باحتياجات   و في التميز خاصة في األمور البحثية،     
كما أظهرت نتائج الدراسة أن نظام التعليم العالي اإلسـرائيلي   القرن الحادي والعشرين،  

يحتل مرتبة قيادية بين الدول المتقدمة في نسبة األبحاث والمنشورات واالستشارات في            
  . التعليم العالي

المراحل "  دراسة بعنوان (Fugate & Amey, 2000)أجرى فيوجيت وإيمي 
تحليل نـوعي لمجـاالت مهنـتهم       : المهنية ألعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع      

وقـد توصـلت    .في الوسط الغربي من الواليات المتحدة األمريكية      " وأدوارهم وتطورهم 
  :الدراسة إلى ما يلي

وأنهم منهمكون فـي   أن التدريس يمثل الدور الرئيس ألعضاء هيئة التدريس،  
وأن هناك عالقة بين قدرة أعضاء هيئة التدريس علـى           .مجتمعاتهم وكلياتهم وأبحاثهم  

وأن قـضية االحتفـاظ بأعـضاء هيئـة التـدريس تتـأثر              .التعليم وتطوير قـدراتهم   
األول حاالت النقص في أعداد أعضاء هيئة التـدريس لوجـود           : بالسيناريوهات التالية 

أما الثاني فيتمثل في قدرة القطاعات الصناعية على استقطاب          ،الحوافز في سوق العمل   
األفراد من التعليم العالي نتيجة الرواتب المرتفعة التـي تعطـى للخـريجين وحـاملي               
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فالعديد من أعضاء هيئة التـدريس الـذين شـملتهم     الماجستير والمرشحين للدكتوراه، 
أما الثالث فتمثل في أن  رواتب،الدراسة وعند وصفهم الختيارات المهنة ذكروا ضغوط ال  

النشاطات التي تبذل لدعم أعضاء هيئة التدريس وتطويرهم ما هي إال وسائل لالحتفـاظ    
  . بهم وتحقيق النمو المهني

كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن هناك عامل جذب ألعضاء هيئـة التـدريس        
ة التـدريس مـن     وهو ما عبر عنه عدد من أعضاء هيئ        .يتمثل في الجانب البراجماتي   

عندما يتم تمييز سنوات الخبرة والدرجات       احتمالية الرواتب األعلى في كليات المجتمع،     
  . العلمية والنشاطات األكاديمية

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المقارن الذي يعتمد على جمع البيانات تحت           

فيصفها ويعبر عنهـا   ة كما توجد في الواقع،ظروف معينة لدراسة واقع أو ظاهرة معين    
 ويحدد الظروف والعالقات المرتبطة بها باستخدام المقاييس الالزمة لذلك،         كمياً وكيفياً، 

  . ومن ثم مقارنة النتائج وتحليلها وتفسيرها بقصد الوصول إلى تعميمات صحيحة
    :مجتمع الدراسة وعينتها

وجميـع الجامعـات     لـسعودية، تكون مجتمع الدراسة من جميع الجامعـات ا       
  الملك سـعود،   جامعة(أما عينة الدراسة فتكونت من جامعتين سعوديتين هما        .األمريكية

جامعة (وجامعتين أمريكيتين لتمثيل الجامعات األمريكية هما       ) وجامعة الملك عبد العزيز   
  ). وجامعة ستانفورد هارفارد،

 : أداة الدراسة
قامت بإعداد   ،المتعلق بموضوع الدراسة  ري  اإلطار النظ الباحثة  بعد استعراض   

المعايير المعتمدة الختيار أعـضاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات               عن للكشفأداة  
وهي عبارة عن استبانه موجهة لعمداء شؤون أعـضاء هيئـة التـدريس              السعودية،

وذلك من أجـل     .وعمداء الكليات ورؤساء األقسام في الجامعات الممثلة لعينة الدراسة        
لكشف عن طبيعة المعايير المعتمدة في كـل مـن الجامعـات الـسعودية والجامعـات         ا

الخلفيـة   المـستوى العلمـي،   (وتتمثل بدراسة كل من المعايير الخاصة بـ         .األمريكية
أخالقيـات العمـل     درجة االلتزام بالعملية التعليمية،    إدراك احتياجات الطلبة،   المعرفية،
نشر البحوث في المجالت المحكمة وغيرها        والندوات، المشاركة بالمؤتمرات  األكاديمي،

فقـرة  ) ٦٩(مـن   هـذه األداة    حيث تكونت    بما يتناسب وأفراد العينة،   و ).من المعايير 
  :ة مجاالت هيثمانيتوزعت على 
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  . فقرة  عشرةإحدى واشتمل على المستوى العلميمجال  .١
  .  فقراتخمس واشتمل على المهمات العلمية والزمالةمجال  .٢
  .  واشتمل على ثماني فقراتالدورات التدريبيةال مج .٣
 . ات واشتمل على عشر فقراإلنتاج والبحث العلميمجال  .٤
 . ات فقرستواشتمل على  اللغة مجال .٥
 . ة فقرستة عشرواشتمل على  الشخصية والسلوك والهندام مجال .٦
 . ات فقرخمسواشتمل على  خدمة المجتمع مجال .٧
 . اتقر فثمان واشتمل على الخبرات مجال .٨

 عرضها على مجموعـة مـن المحكمـين       ن صدق األداة تم     تم التأكد م  : صدق األداة 
وذلك  من الخبراء والمختصين في مجال اإلدارة في الجامعات السعودية،        ) ١٠(وعددهم  

ووضوح اللغة المستخدمة ومدى انتمـاء       ،للتأكد من مالئمة الفقرات لموضوع الدراسة     
 إجـراء التعـديالت الالزمـة فـي ضـوء      ومن ثم تم   كل فقرة للمجال المنطوية تحته،    

  . مالحظاتهم
وذلك باسـتخدام معادلـة      تم تقدير ثبات األداة بطريقة االتساق الداخلي،      : ثبات األداة 

من خارج عينة عميد ونائب عميد ورئيس قسم ) ٢٤(ونباخ ألفا على عينة مكونة من رك
 وهـي قيمـة     )٧٦. ٠ – ٩٣ .٠(حيث تراوحت قيم معامالت الثبات ما بين         الدراسة،

 . مقبولة تربوياً ألغراض الدراسة
  :المعالجة اإلحصائية

 لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة      
SPSS            وذلك من أجل الحصول على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكـل 

للتعبير عـن مـستوى اإلجابـات        فقرة،) ٦٩(فقرة من فقرات االستبانة والبالغ عددها     
ولتمثيل درجة تشتت القيم لفقـرات اإلسـتبانة عـن متوسـطاتها             المتعلقة بكل فقرة،  

  . الحسابية
  :نتائج الدراسة

ما معايير اختيار أعـضاء     : والذي ينص على  النتائج المتعلقة بالسؤال األول     : أولًا
 هيئة التدريس في الجامعات السعودية؟

حـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات        ن السؤال األول تم     لإلجابة ع 
   ).١(كما هو موضح في الجدول رقم المعيارية لدرجات استجابات أفراد عينة الدراسة
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  )١(الجدول رقم 
 أفراد عينة الدراسة على استجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

  األداة بشكل عامفقرات 

  الفقرة  المجال  م
المتوسط 
  الحسابي

الجامعات 
 السعودية

االنحراف 
المعياري 
الجامعات 
 السعودية

المتوسط 
  الحسابي

الجامعات 
 العالمية

االنحراف 
المعياري 
الجامعات 
 العالمية

ــة   ١ ــى درج حاصــالً عل
 21 .0 87 .4 12 .0 91 .4  . الدكتوراه كحد أدنى

٢  
ــع  ــى جمي حاصــالً عل

جاته العلمية بالدراسة   در
  . النظامية

3. 70 1. 34 3. 64 1. 48 

جميع درجاته العلمية في      ٣
 45 .0 45 .3 23 .0 85 .3  . نفس التخصص

٤  
يمكن قبول مـن لديـه      
ــر  درجــات علميــة غي
متسلسلة جميعها ضـمن    

  . التخصص البحت
4. 12 1. 14 4. 26 0. 24 

٥  
حاصالً على الـدكتوراه    

قة باللغة  من الدول الناط  
  . االنجليزية

3. 62 0. 32 4. 62 0. 63 

٦  

المستوى 
  العلمي

ال يوجد فرق بـين مـن       
يحمل درجة الماجـستير    
ــي  ــدكتوراه فـ  49 .0 64 .3 41 .0 58 .3أو الـ
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  الفقرة  المجال  م
المتوسط 
  الحسابي

الجامعات 
 السعودية

االنحراف 
المعياري 
الجامعات 
 السعودية

المتوسط 
  الحسابي

الجامعات 
 العالمية

االنحراف 
المعياري 
الجامعات 
 العالمية

  . المفاضلة

٧  
حاصل على تقدير ممتاز    
في درجتي الماجـستير    

  . والدكتوراه
3. 91 1. 38 3. 52 0. 35 

درجاته العلمية من    جميع  ٨
 38 .0 84 .3 04 .1 74 .3  . حكومية فقطجامعات 

٩  
ــن  ــع شــهاداته م جمي
جامعات مرموقة علـى    

  . مستوى العالم
3. 84 0. 68 3. 45 1. 27 

١٠  
درجاته العلمية من دول    
صديقة فقط بغض النظر    

  . عن مستواه العلمي
3. 64 1. 34 3. 14 0. 68 

ال يقل معدله في الثانوية       ١١
 21 .0 15 .3 46 .1 63 .3  %٧٠العامة عن 

لديـه زمالــة مــن دول    ١٢
 65 .0 54 .3 16 .1 40 .3  . ناطقة باللغة االنجليزية

١٣  
له مشاركات في المهمات 
العلمية في الدول الناطقة    
باللغة االنجليزية لمدة ال    

  .  أشهر٦تقل عن 
3. 65 1. 20 4. 63 0. 25 

١٤  
له مشاركات فاعلة فـي     
ــات  ــالس والمنظم المج

  . العلمية المتخصصة
3. 31 0. 86 3. 32 0. 33 

١٥  
مــشارك فــي مهمــات 
علمية مـع زمـالء أو      
أساتذة جامعيون داخـل    

  . الدولة أو خارجها
4. 12 0. 54 3. 15 0. 36 

١٦  

المهمات 
العلمية 
  والزمالة

عضو في جمعيات علمية    
متخصصة متنوعة داخل   

  . وخارج الدولة
3. 65 1. 16 3. 52 0. 10 

١٧  
 الدورات
  التدريبية

 ٣لديه ما ال يقل علـى       
ــة   25 .0 19 .3 17 .0 82 .3دورات تدريبيــــ
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  الفقرة  المجال  م
المتوسط 
  الحسابي

الجامعات 
 السعودية

االنحراف 
المعياري 
الجامعات 
 السعودية

المتوسط 
  الحسابي

الجامعات 
 العالمية

االنحراف 
المعياري 
الجامعات 
 العالمية

  . متخصصة
حاصال على شهادة قيادة      ١٨

 ICDL .  4. 18 0. 52 4. 52 0. 32الحاسوب 

١٩  
ــي   ــاعالً ف ــشاركاً ف م
الدورات التدريبية سواء   

  . داخل الدولة أو خارجها
3. 23 0. 16 3. 25 0. 19 

دريبية في  لديه دورات ت    ٢٠
 20 .0 65 .3 10 .1 25 .3  . فن التعامل مع اآلخرين

٢١  
ــي دورات   ــشارك ف م
تدريبية في مجال حقوق    

   .اإلنسان
  

3. 67 1. 16 3. 81 1. 09 

لديه دورات تدريبية في      ٢٢
 25 .1 67 .3 35 .1 11 .4  . مجال البرمجة

٢٣  
لديه شـهادات تدريبيـة     
تثبت قدرته على استخدام 

التعليمية الجيدة  الوسائل  
  . وشروط استخدامها

3. 62 1. 52 3. 35 0. 28 

٢٤  
حاصل على دورات فـي     
ــتراتيجيات  ــرق واس ط

  . التدريس
3. 85 0. 17 4. 26 0. 37 

٢٥  
 ٣لديه ما ال يقـل عـن        

بحوث علمية منـشورة    
  . في مجالت محكمة

4. 25 0. 76 3. 24 0. 62 

٢٦  
نشورة في  جميع أبحاثه م  

مجالت علميـة محكمـة     
  . ذات مستوى رفيع

3. 62 1. 37 3. 24 0. 89 

٢٧  
أن يكون قد نشر بحثًـا      
علميا على األقل في أثناء 

  . دراسته للماجستير
3. 58 1. 49 3. 18 0. 98 

٢٨  

اإلنتاج 
والبحث 
  العلمي

 34 .0 25 .4 13 .0 15 .4له إسهامات مؤثرة فـي     
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  الفقرة  المجال  م
المتوسط 
  الحسابي

الجامعات 
 السعودية

االنحراف 
المعياري 
الجامعات 
 السعودية

المتوسط 
  الحسابي

الجامعات 
 العالمية

االنحراف 
المعياري 
الجامعات 
 العالمية

مجال تخصصه اسـتفاد    
   .منها اآلخرون

فات متخصصة في   له مؤل   ٢٩
 26 .0 68 .3 12 .0 98 .3  . مجال تخصصه

ترجمة كتاب علمـي أو       ٣٠
 26 .1 34 .3 38 .1 70 .3  . أكثر

٣١  

المشاركة الفاعلـة فـي     
ــدوات  ــؤتمرات والن الم
ــة   ــة والخارجي المحلي
بالعمل البحثـي وأوراق    

  . العمل
  
  

3. 25 0. 42 3. 29 0. 45 

٣٢  
له منشورات تخصـصية    

ــي إحــدى ال مجــالت ف
  . المرموقة

4. 62 1. 36 3. 31 0. 65 

القـراءات   لديه عدد من    ٣٣
 32 .0 36 .4 42 .0 25 .4  . المتنوعة

٣٤  
مشارك فاعل مع زمالء    
أو أساتذة جامعيون فـي     

  . بحث علمي أو أكثر
3. 77 1. 46 4. 83  

 12 .0 81 .4 42 .0 65 .3  . لغته االنجليزية ممتازة  ٣٥
 درجة عالية جداً    حاصالً  ٣٦

 36 .0 36 .4 41 .1 78 .3  في اختبار التوفل 

٣٧  
يمتلك لغة أخـرى غيـر      
اللغة االنجليزية أو لغته    

  . األم
3. 60 1. 25 3. 52 0. 18 

قـادراً علــى التــدريس    ٣٨
 00 .0 00 .5 54 .0 35 .4  . باللغة االنجليزية

لديه شهادات تدريب على   ٣٩
 32 .0 25 .3 64 .0 45 .3  . تعلم لغة أخرى

٤٠  

  اللغة

 13 .0 70 .4 36 .0 42 .4لديه االسـتعداد لتقـديم     



 م ٢٠١٦يوليو لسنة ) الثاني الجزء ١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -١٠٨-

  الفقرة  المجال  م
المتوسط 
  الحسابي

الجامعات 
 السعودية

االنحراف 
المعياري 
الجامعات 
 السعودية

المتوسط 
  الحسابي

الجامعات 
 العالمية

االنحراف 
المعياري 
الجامعات 
 العالمية

عرضاً تدريسياً أمام لجنة  
االختيار والتعيين باللغـة   

  . االنجليزية
يتمتع بـصفات جـسدية       ٤١

 22 .0 36 .4 56 .0 96 .3  . الزمة للعمل
 21 .0 84 .4 42 .0 56 .4  . الئق صحيا  ٤٢

٤٣  
امتالك الطالقة اللغويـة    
والقدرة علـى التعبيـر     

  الواضح
4. 84 0. 26 4. 63 0. 32 

٤٤  
قادراً على جذب انتبـاه     

  . اآلخرين
  
  

4. 26 0. 42 4. 54 0. 24 

٤٥  
بالنفس والـتحمس    الثقة

لتنفيذ العمل والقدرة على 
  . تحمل المسؤولية

4. 58 0. 47 4. 35 0. 34 

٤٦  
قيــادة ال: القـدرة علـى  

والريـــادة واالبتكـــار 
  . واإلقناع

4. 37 0. 49 4. 09 0. 13 

٤٧  
الميل والرغبة نحو مهنة    
التعليم واحترام أنظمـة    

  . وقوانين المهنة
3. 74 1. 78 3. 85 1. 12 

٤٨  
لديه شهادة توصية مـن     
أساتذته فـي المراحـل     

  . الدراسية
3 .١0 1. 65 3. 22 0. 60 

٤٩  

التحلــي بالشخــصية  
 املــة؛ االســتقامة،المتك

ــة،  اإلخــالص، األمان
االنسجام مع الذات فـي     

  . السلوك والرقابة الذاتية

4. 86 0. 13 4. 85 0. 14 

٥٠  

الشخصية 
والسلوك 
  والهندام

 09 .0 95 .4 42 .1 28 .4ذو ســـمعة وشـــهرة 
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  الفقرة  المجال  م
المتوسط 
  الحسابي

الجامعات 
 السعودية

االنحراف 
المعياري 
الجامعات 
 السعودية

المتوسط 
  الحسابي

الجامعات 
 العالمية

االنحراف 
المعياري 
الجامعات 
 العالمية

  . أكاديمية متميزة
ــي   ٥١ ــسجل أمن ــع ب يتمت

 12 .0 87 .4 12 .0 91 .4  . نظيف

غيرمحكوم بأي قـضية      ٥٢
 00 .0 00 .5 00 .0 00 .5  . قيةسلوكية أو أخال

 23 .0 65 .4 36 .0 63 .4  . هندامه جميل ومرتب  ٥٣
 23 .1 54 .3 41 .1 54 .3   .مستقر عاطفيا وأسرياً  ٥٤
منظم ومحافظـا علـى       ٥٥

 05 .0 95 .4 38 .0 85 .4  . المواعيد

٥٦  
غير متعاطي للكحول أو    

  . المخدرات
  
  

5. 00 0. 00 4. 63 0. 32 

٥٧  
مشارك فاعل في جمعيات 
ــع  ــات المجتم أو منظم

  . المدني
4. 37 1. 05 3. 62 1. 65 

شارك في تأسيس جمعية      ٥٨
 46 .1 26 .3 26 .1 20 .3   .أو منظمة إنسانية

٥٩  
ساهم في تنظيم احتفاالت    
أو ندوات لمناقشة قضايا    

   .مجتمعية
3. 67 1. 38 3. 41 0. 44 

٦٠  
قــديم المــساهمة فــي ت

الخدمة البحثية لعناصـر    
ــع  ــسات المجتم ومؤس

  . المحلي
4. 41 0. 26 4. 35 0. 52 

٦١  

خدمة 
  المجتمع

شارك في حـل بعـض      
القضايا المجتمعية بشكل   

  . فاعل
3. 32 0. 05 3. 19 1. 36 

خبرة تدريس ال تقل عن       ٦٢
 35 .1 22 .3 80 .0 53 .4  .  سنوات٣

 34 .1 18 .3 46 .0 21 .3  . خريج حديث  ٦٣
٦٤  

  الخبرات

 20 .1 24 .3 38 .1 32 .3عمل في مجال التدريس    
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  الفقرة  المجال  م
المتوسط 
  الحسابي

الجامعات 
 السعودية

االنحراف 
المعياري 
الجامعات 
 السعودية

المتوسط 
  الحسابي

الجامعات 
 العالمية

االنحراف 
المعياري 
الجامعات 
 العالمية

ما قبل الجامعي سنة أو     
أكثر كالتعليم المدرسـي    

  . مثالً

٦٥  
شارك في تأليف بعـض     
المناهج الدراسـية ذات    

  . العالقة بتخصصه
3. 98 1. 29 3. 26 0. 96 

٦٦  
شارك في تحكيم بعـض     
المناهج الدراسية سواء   

  المدرسية أو الجامعيين
3. 65 1. 56 3. 25 0. 42 

٦٧  

شارك في التدريس بشكل  
جزئي أثنـاء دراسـاته     
ــن  ــف م ــا وبتكلي العلي

  .أساتذته
  

3. 41 1. 20 3. 45 0. 16 

عمل على تطوير برنامج      ٦٨
 36 .0 31 .3 45 .1 15 .3   .حاسوبي أو تطبيق مفيد

٦٩  
ــث  ــساعد بح ــل م عم
وتدريس بعـد حـصوله     
على درجة الماجـستير    

  . تقل عن سنةلمدة ال 
3. 21 1. 38 3. 36 0. 43 

 64 .0 ٨٧. ٣ 5٢ .0 ٩٢. ٣  الكلي
إلى أن هنالك مجموعة من المعايير      ) ١(تشير النتائج الموضحة في الجدول رقم       

المعتمدة الختيار أعضاء هيئة التدريس في كل من الجامعـات الـسعودية والجامعـات              
ولكن بنسب   تي أشارت إليها أداة الدراسة،     والمتضمنة في المجاالت الثمانية ال     األمريكية

             حيت تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات األداة للجامعات الـسعودية بـين            .مختلفة
 وهذا يـشير  (00 .5 -14 .3)بينما بلغت للجامعات العالمية بين  ).١٠. ٣-00 .5(

يير تطبق عند اختيار    إلى درجة توافق عالية بين كال النوعين من الجامعات لوجود معا          
    .وليست عملية عشوائية غير مخططة أعضاء هيئة التدريس فيها،

 الفقـرات ذوات    إلـى أن  فتشير النتائج    وفيما يتعلق بمعايير الجامعات السعودية    
على أعلـى متوسـط حـسابي حيـث تراوحـت           حصلت  ) 56,52,51,1,49(األرقام
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 هذه الفقرات موزعـة علـى   وقد جاءت ،)86 .4-00 .5(متوسطاتها الحسابية بين 
 ,58 ,68 ,48(بينما حصلت الفقرات ذوات األرقام  مختلف مجاالت الدراسة الثمانية،

 .3(على أدنى متوسطات حسابية حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بـين  ) 69 ,63
 .وقد جاءت هذه الفقرات موزعة على مختلف مجاالت الدراسـة الثمانيـة  ) 21 .1-3

ى الباحثة أن هنالك اهتمام كبير من الجامعات الـسعودية بـضرورة     وبناء على ذلك تر   
االرتقاء بمستواها في جميع المجاالت وذلك من خالل بحثها الدقيق عن أعضاء هيئـة              

وذلك ألنه يقع على عـاتقهم       التدريس الذين يمثلون العنصر األهم في التعليم الجامعي،       
مستوى عال من العلم والمعرفة عدة مهام صعبة تحتاج إلى أشخاص متخصصين وعلى    

وذلك من أجل الحصول على نوعية  وقادراً على اإلبداع والتميز، في مختلف تلك المهام،
 ذات مستوى متميز من الخريجين الذي تدفع بهم إلى سوق العمل بمختلـف قطاعاتـه،      

قاً وذلك انطال  وليساهموا في االرتقاء بمجتمعاتهم إلى مستوى الشعوب واألمم المتقدمة،        
والذين يسعون دائما لتطوير وتحسين  من إيمان القيادة الملهمة في هذه البالد المباركة،    

من خالل تقديم كافة الخدمات ألبناء المجتمع بمستوى عال          مستوى الحياة في المملكة،   
كما ترى الباحثة كـذلك أن مـن      وبما يجعله يلتحق بركب الشعوب المتقدمة في العالم،       

جامعات السعودية في وضع قائمة معايير الختيار أعضاء هيئة التدريس     أسباب اهتمام ال  
وأن من يريد أن يكون في هذا المكان ال بد له            فيها هو قناعتها بأهمية العلم والعلماء،     

وليكونـوا قـادة مبـدعين       من تحقيق مجموعة متميزة من المعايير التي تؤهله لذلك،        
وبمـا يـنعكس     .امعات المتقدمة في العـالم    يستطيعوا قيادة جامعاتهم لتلحق بركب الج     

  . ايجابيا على شعب المملكة بجميع فئاته
ما مستوى تطبيق معايير    : والذي ينص على   ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ال   : اثاني

 اختيار أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية؟

اف المعيـاري  متوسط الحـسابي واالنحـر  الحساب لإلجابة عن السؤال الثاني تم  
 من الجامعات الـسعودية لتحديـد نـسبة     ستجابات أفراد عينة الدراسة   للدرجة الكلية ال  

حيـث بلـغ المتوسـط       ).١( كما هو موضح في الجدول رقـم      التطبيق لتلك المعايير و   
 ).٥٢. ٠(بانحراف معياري ) ٩٢. ٣(الحسابي للدرجة الكلية الستجابات عينة الدراسة       

ق عالية لتلك المعايير الختيار أعـضاء هيئـة التـدريس فـي     أي أن هنالك نسبة تطبي 
مما يجعل الباحثة تعتقد أن سبب قد يكون عائد لوجود مجموعـة             .الجامعات السعودية 

وليـست عمليـة     من المعايير التي تحاول الجامعات االلتزام بها في عملية االختيـار،          
عى جاهدة الختيارات متميزة    فالمالحظ لدى الباحثة أن الجامعات السعودية تس       عشوائية،

فهي تعمل على اإلعالن عن الوظائف الـشاغرة لـديها           ألعضاء هيئة التدريس لديها،   
وعادة يتم تشكيل تلك اللجان من األقـسام المختـصة           وتشكل لجان للمقابلة واالختيار،   

وهذا واضح من التقدم المطرد      ومن ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالكفاءة والمصداقية،      
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مستوى جامعاتنا السعودية والتي ترتقي عام بعد عـام فـي التـصنيف العـالمي               في  
 . للجامعات

ما مـدى الفجـوة بـين    : والذي ينص علىثالث النتائج المتعلقة بالسؤال ال  : اثالثً
معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس في كل مـن الجامعـات الـسعودية والجامعـات               

 األمريكية؟

متوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري      الحساب   تم   لإلجابة عن السؤال الثالث   
وذلـك    من الجامعات السعودية األمريكية،  ستجابات أفراد عينة الدراسة   للدرجة الكلية ال  

من أجل تحديد حجم الفجوة بين معايير اختيار أعضاء هيئة التـدريس فـي كـل مـن         
حيث بلغ  ).١(قمكما هو موضح في الجدول رالجامعات السعودية والجامعات األمريكية و

) ٩٢. ٣(المتوسط الحسابي للدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة الـسعوديون         
بينما بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية الستجابات أفراد  ،)٥٢. ٠(بانحراف معياري  

أي أنه ال    ).٦٤. ٠(بانحراف معياري   ) ٨٧. ٣(عينة الدراسة من الجامعات األمريكية      
ة كبيرة بين معايير االختيار لدى الجامعات السعودية وغيرها من الجامعـات            يوجد فجو 

إلـى  ) ١(حيث أشارت النتائج الموضحة في الجدول رقم         .وخاصة الجامعات األمريكية  
تقارب كبير جداً بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة من النوعين من الجامعات على      

تعلق بما قد يقال عن الفارق في المـستوى فـي           أما فيما ي   .جميع فقرات أداة الدراسة   
أن معظـم  : فترى الباحثة بأن ذلك قد يعود لألسباب التالية      .التصنيف العالمي للجامعات  

فجامعاتنا تحتاج  الجامعات األمريكية قديمة وذات خبرة طويلة مقارنة بجامعاتنا الحديثة،
  المعامل البحثيـة المتقدمـة،  كما أن توفر  إلى المزيد من الوقت لتلحق بتلك الجامعات،      

والتقنيات الحديثة في تلك الجامعات ومنذ زمن طويل يجعلها تتقـدم علـى جامعاتنـا               
علما بأن جامعاتنا تتقدم وبشكل سريع وتحاول جاهدة اللحـاق بركـب تلـك               .الناشئة

  .الجامعات المتقدمة في مستواها العلمي والبحثي

مـا مـستوى اهتمـام    : رابع والذي ينص علـى الالنتائج المتعلقة بالسؤال  : ارابع
 الجامعات السعودية بجودة معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس؟

لكل متوسط الحسابي واالنحراف المعياري     الحساب  لإلجابة عن السؤال الرابع تم      
 مـن الجامعـات   ستجابات أفراد عينة الدراسـة فقرة من فقرات األداة وللدرجة الكلية ال   

والتي أشارت جميعها إلى عدم وجود فجوة بين معايير          امعات األمريكية، السعودية والج 
كما و اختيار أعضاء هيئة التدريس في كل من الجامعات السعودية والجامعات األمريكية،

مما يشير إلى درجة عالية من االهتمام لدى الجامعـات   ).١(هو موضح في الجدول رقم   
وبما يجعلها ترتقـي إلـى       ئة التدريس فيها،  السعودية بجودة معايير اختيار أعضاء هي     

وضـع مجموعـة   وذلك من خالل محاولتها مستوى الجامعات األمريكية في هذا المجال   
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كما ترى الباحثة بأن هنالك مجموعة       متميزة وصارمة من المعايير في عملية االختيار،      
ريس فـي  من اإلجراءات المتبعة في عملية االختيار وذلك بحكم عملها كعضو هيئة تـد         

كما ترى الباحثة أن مـن بـين         .الجامعة واطالعها على إجراءات التعيين في جامعتها      
مظاهر ذلك االهتمام ما أشارت إليه نتائج الدراسة والتي أظهرت اهتمامـاً عاليـاً فقـد         
حصلت معظم فقرات أداة الدراسة على متوسطات عالية وبانحرافات معيارية ليست بعيدة 

يظهر مدى االهتمام الكبير من تلك الجامعـات بـضرورة وجـود            مما   .عن متوسطاتها 
معايير ذات جودة عالية تأخذ بعين االعتبار جميع ما يتعلق بعضو هيئة التدريس مـن               

وغيرها من  والبحث العلمي، حيث المؤهل العلمي العالي والخبرات المتنوعة والمتقدمة،     
 المجاالت الموكلة لـه جميعهـا،  األمور المتعلقة مباشرة بعمل عضو هيئة التدريس في     
والذي ينعكس بشكل أكيد علـى       .وبما يساهم في النهوض بمستوى الجامعة وخريجيها      

  . تقدم المجتمع وتطوره في مختلف المجاالت
  
  
  
  

  : التوصيات
بناء على النتائج التي تم التوصل إليها في هـذه الدراسـة توصـي الباحثـة       

  :ابمجموعة من التوصيات والمقترحات أهمه
ضرورة إعادة النظر بقائمة المعايير المعتمدة لدى الجامعات السعودية وتحديد نقاط      -

ومن ثم تطويرها بما يتواكب من تغيرات مختلفة على مستوى  القوة والضعف فيها،
  .العالم

ضرورة تطوير وإعداد قائمة معايير موحدة الختيار أعضاء هيئة التـدريس علـى       -
  .حكومية والخاصةمستوى الجامعات السعودية ال

 التي تعيق تطبيق معايير اختيار أعـضاء هيئـة التـدريس فـي              تحصر المعوقا  -
 . الجامعات السعودية ووضع الحلول المناسبة
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