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 مص: امل

استراتيجية مقترحة لتطبيؽ الرخصة األكاديمية المينية تقديـ  إلىىدفت الدراسة 
والعالمية ب اإلقميمية او  بعض التجار  فيىيئة التدريس بالجامعات السعودية  عاا أل

( كأداة لجمع ٓٙواالستبانة المكونة مف ) ، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي،المعاصرة
، وتوصمت الدراسة إلى ( عاو ىيئة تدريسٗٚ٘عينة بمغت )، وقد طبقت عمى البيانات

)الممؾ الجامعة؛ في او  متغيرات الدراسة اتفاؽ أفراد عينة الدراسة بالجامعات السعودية
األستاذ -األستاذ المشارؾ-العممية)األستاذالدرجة تبوؾ(، و -فيصؿممؾ ال-طيبة-اإلماـ-خالد

صحية( عمى درجة أىمية متطمبات تطبيؽ -عممية-المساعد(، وطبيعة الكمية)نظرية
 "، ووجود(، وبدرجة أىمية "ىاـ جداً 5٘ٚٗاالستراتيجية المقترحة، حيث جا ت بوزف نسبي )

أفراد العينة حوؿ درجة أىمية  استجابات ( بيف5ٓٔٓة عند مستوى )فروؽ ذات داللة احصائي
متطمبات تطبيؽ االستراتيجية المقترحة في المحور األوؿ، تعزى إلى متغيرات الدراسة المتمثمة 
في الجامعة )جامعة تبوؾ(، والدرجة العممية )األستاذ المشارؾ(، وطبيعة الكمية )الكميات 

الثاني، تعزى إلى متغيرات الدراسة المتمثمة في الجامعة )جامعة الممؾ في المحور (، و النظرية
وقدمت (، فيصؿ(، والدرجة العممية )األستاذ المشارؾ(، وطبيعة الكمية )الكميات الصحية

استراتيجية مقترحة لتطبيؽ الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس  الدراسة
لتجارب اإلقميمية والعالمية المعاصرة، متامنا آليات بالجامعات السعودية في او  بعض ا

  5التطبيؽتوصيات ينبغي مراعاتيا لنجاح الاوابط و بعض الالتطبيؽ، وكذلؾ 
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A Proposed Strategy to Apply the Academic Professional License for 

Faculty Members in Saudi Universities in the Light of Some Regional 

and International Contemporary Experiences 

Abstract 

       The study aimed to present a proposed strategy to apply the 

academic professional license for faculty members in Saudi 

universities in the light of some regional and international 

contemporary experiences, and to find out if there are statistically 

significant differences at (0.05) due to the study variables (university-

scientific degree, and faculty). The study used the descriptive 

method. A questionnaire consisting of (60) items was applied to (574) 

faculty members. The results of the study showed that the 

importance level of the license application requirements are of "very 

important" (4.56) on the five-dimensional Likert scale, and there are 

statistically significant differences at (0.05) due to the study variables 

in the first axis for (Tabuk University-associate professor-

humanitarian faculties), in the second axis for (King Faisal 

University-associate professor-health faculties).Finally, The study 

presented several recommendations, and a proposed strategy to 

apply the academic professional license for faculty members in Saudi 

universities in the light of some regional and international 

contemporary experiences. 

Keywords: Academic Professional License- Licensure-professional 

Development- Saudi universities 
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  وخمفيتّا الٍعسية الدزاسةوكدوة 

التقدـ في مختمؼ جوانب الحياة و متنمية لتعد الجامعة في العصر الحديث حجر األساس 
 ،جامعيبيف مؤسسات التعميـ ال ةالشديد يةالتنافسو  ،عػصر المعموماتسػيادة بالتي تتسـ 

مف إال  حقؽوىذا ال يمكف أف يت ،ت ىذا العصر، واإلعداد لمواجيتياالستيعاب كافة متغيرا
عداد الكوادر البشرية إل ىيئة تدريس مػؤىميف ومزوديف بالكفا ات الالزمة أعاا  خالؿ
 المجتمع5ض بمسيرة التنمية في و نيوال

أعاا  ىيئة التدريس،  ؛أساسية كمؤسسات لمتعميـ عمى ثالث ركائز وترتكز الجامعات
الركائز )عبد والطالب، والمباني والتجييزات، ويعتبر عاو ىيئة التدريس مف أىـ ىذه 

إذ يعتمد االرتقا  بأدا  التعميـ العالي إلى حد كبير عمى مدى قدرة  ،(٘ٔ، ٕٚٓٓالوىاب،
التدريس عمى القياـ باألدوار المتوقعة منو مف خالؿ االستثمار األمثؿ لمخدمات عاو ىيئة 

أصبح تطوير أعاا  ىيئة مف ثـ و  ،(ٔ، ٕٛٓٓالمادية والبشرية المتاحة )الحمادي، 
تتمكف الجامعات حتى  ممحة التدريس مف خالؿ برامج التدريب الميني عالية الجودة ارورة

تطوير ميارات برامج التنمية المينية فعاليتيا في  أثبتت العديد مفقد ف، العالميةالمنافسة مف 
استراتيجية لمتميز  أداة بوصفيـوالقيادات التعميمية، ( FDPs)أعاا  ىيئة التدريس

والذي  ،(Kamel, 2016,67)المؤسسي والجودة، ووسيمة ميمة لتحقيؽ التغيير المنشود 
والجامعة بصفة  كمياتالو العممية  قساـاألالمشاركة في تطوير برامج و االلتزاـ  نعكس عمىي

 University of)خدمة المجتمع وفي لبحثية، العممية وا اتالمشاركفي و عامة، 

Pittsburgh, 2019)5 
، ومف ثـ تتعدد وتتعد المياـ واألدوار التي يجب عمى عاو ىيئة التدريس القياـ بيا

بما يساعد أعاا  ىيئة التدريس في القياـ بيذه المياـ مجاالت التنمية المينية وأنشطتيا 
لمواجية  عميـ، والبحث العممي، وخدمة المجتمع، واإلدارة األكاديمية،مجاؿ التواألدوار في 

، ٜٕٓٓ)األسمر، و ،(ٕ٘ٓٓ مصطفى،) كما ذكرتحديات القرف الحادي والعشريف ومنيا 
أف يكوف خبيرًا في التدريس يعمؿ دائمًا عمى االرتقا  بمستوى ؛ (ٕٓٔٓ،و)المميجي (ٖٕ٘

باحثًا في مجاؿ تخصصو مكتشفًا لممعارؼ والمفاىيـ ، مادتو العممية وطريقة تنظيميا وتقديميا
في او   مقومًا ألدا  طالبو، أخصائيًا اجتماعيًا ومرشدًا أكاديميًا تربوياً ، وحؿ المشكالت
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مستخدمًا جيدًا لمتكنولوجيا العصرية، إداريًا متمرسًا يساىـ في تحقيؽ ، األساليب الحديثة
 مساىمًا في خدمة المجتمع، يؤثر عمى أفكار وثقافات، و أىداؼ الجامعة وحؿ مشكالتيا

 عمى يساعد بماتدريب أعاا  ىيئة التدريس  ومف ثـ تتاح أىمية محميًا أو دوليًا5 المجتمع
بمستوياتيا ليب ومناىج واستراتيجيات اإلدارة الجامعية وفؽ أسا الجامعي، األدا  تطوير

 المختمفة5 
عمى أنشطة تركز في المقاـ  ألعاا  ىيئة التدريس التطوير الميني والتنظيمييرتكز و 

تطوير بوصفيـ الكز الجانب الثاني في تـ الطالب، وير يفي تعم يفالجامعي عاا األاألوؿ عمى 
 شتمؿتطوير مختمؼ الميارات المقترنة باألبحاث والباحثيف، وي مف خالؿ، باحثيفعمما  و 

مثؿ إدارة  ،تيـرفاىي ركز عمىأنشطة تعمى أعاا  ىيئة التدريس لتطوير المجاؿ الثالث 
دارة الوقت والتدريب  دارة الاغوط وا  الرفاىية والميارات الخاصة بالعالقات بيف االشخاص وا 

تطوير القدرات عمى و ، (ٔٔ، ٕٙٓٓووادزورث،   غيالسبي، وىيمسف،)عمى إدارة التغيير 
رات التنافسية لمجامعات ألعاا  وىذا بدوره يعزز القدلاإلبداعية واالبتكارية والفنية واإلدارية 

يسيؿ الحصوؿ عمى االعتماد األكاديمي الذي يخاع لمعايير دولية مرتبطة و ، السعودية
يمية لمجامعات السعودية مينية واألكادبجودة العمؿ التعميمي الجامعي، ويطور الاوابط ال

لتحسيف األدا  الجامعي، وعاماًل ميمًّا في نقؿ الخبرات المتميزة ، و (ٕ٘، ٕٚٓٓ)السالـ،
وارورًة عصرية  الجامعي، التعميـ في واإلبداع التميز وتحقيؽ األدا ، ، وتحسيفواإلبداعية

 5(ٛٛٚ-ٚٛٚ ،ٕ٘ٔٓلمواجية كثير مف التحديات التي يتعرض ليا)العنزي،
لمتدريب أثنا  الخدمة أىمية كبيرة أيًاا لتعزيز المواقؼ والسموكيات الصحيحة كما أف  

عناصر النظاـ كافة تحسيف إنتاجية الموظفيف و لتزاـ والمبادرة واألخالقيات، و مثؿ الوال  واال 
رفع كفايات عاو ىيئة التدريس و ، (Samaranayake & Ratnayake,2012,1) بأكممو

، وواع معايير تساعده األكاديمي العممي في مجاؿ تخصصو نموالبالثقة بالنفس والتأكد مف 
عمى االرتقا  بمستوى تدريسو، وتأىيمو لمترقية في الميداف التربوي، وتحسيف وتحديث 

(، ٖٕ، ٖٕٔٓدة،في مختمؼ المواقؼ والمواقع في الجامعة)الس يـقدراتو ومياراتيـ  ،معارفيـ
تقدـ  خاص سموؾ أو تستيدؼ نقؿ ميارة عممية ممنيجةمف خالؿ ، (ٗ٘، ٕٚٔٓو)العدؿ،

 ,Surbhiلجميع الموظفيف بيدؼ تطوير أدائيـ، بغض النظر عف درجاتيـ أو مستواىـ 

2015, 35)). 

https://keydifferences.com/author/surbhi
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في التنظيمات  التدريس ىيئة ألعاا  التنمية المينية مكانة ىامةبرامج  وعمى ىذا تحتؿ
الجامعية المتقدمة لدورىا الياـ في تنمية الكفا ات البشرية، وتحقيؽ مستوى عاؿ مف 
اإلشباع الشخصي لعاو ىيئة التدريس في المجاالت المختمفة والتي تتمثؿ في؛ مجاؿ 

يفية قياسيا، وتوصيفات البرامج والمقررات التدريس مف خالؿ التعرؼ عمى مخرجات التعمـ وك
وبنا  االختبارات التحصيمية، وفي مجاؿ البحث  ،الدراسية وتقاريرىا، وتنوع أساليب التدريس

العممي مف خالؿ التعرؼ عمى دور النشر وأخالقيات البحث والدعـ المقدـ لمبحوث وكيفية 
ركة المجتمعية والمسؤولية التقدـ لمترقية، وفي مجاؿ خدمة المجتمع مف خالؿ المشا

المجتمعية وفؽ التخصص واالىتماـ بتعزيز العمؿ التطوعي، وفي مجاؿ العمؿ اإلداري 
 األكاديمي مف خالؿ تطوير مياراتو القيادية وكيفية التعامؿ مع اآلخريف وتحفيزىـ5

ونظرًا ألىمية تحقيؽ أىداؼ الجامعة، أصبح مف الاروري أف يخاع أدا  عاو ىيئة 
معرفة مدى تحقؽ ليس لمتقويـ المواوعي، وذلؾ ألنو يساعد متخذي القرار والمنفذيف التدر 

، كما يعمؿ عمى تحسيف نوعية التعميـ الجامعي وتطويره مف خالؿ زيادة المحددةاألىداؼ 
كما أف ألدا  عاو ىيئة التدريس الجامعي عالقة  ،(ٖ، ٖٕٔٓفاعمية أدائيـ )الحسيف، 

مباشرة وغير مباشرة بجودة التعميـ الجامعي، فيـ يشكموف أىـ عامؿ في تحقيؽ الجودة 
داخؿ  مف أدوار يقوموف بو لما، لجامعياالشاممة، نظرًا لكونيـ أحد أىـ مدخالت نظاـ التعميـ 

إلدارة الفعالة، لمعايير العالمية ولعؿ تحقيؽ ال ،(ٜ٘، ٕٔٔٓجامعة وخارجيا )يونس، ال
عة، إذ يجب أف تصب في أي جام اً كبير  ىاجساً  يشكالفواألدا  الجيد ألعاا  ىيئة التدريس 

بما يعزز مف أدا  الطالب ويحسف مف  ،لصالحيـأعاا  ىيئة التدريس  أدا عممية تقييـ 
سيف مستمر ألدا  عاو ، وىو ما ال يمكف أف يتحقؽ بدوف تقييـ وتحعميـ والتدريبعمميات الت

وليذا ينبغي عمى الجامعات أف تؤكد باستمرار ، (Al-Ashqar,2016,135ىيئة التدريس )
ال  الفعاؿ التدريس الجامعيفعمى تطبيقيا لمعايير معينة يمتـز بيا عاو ىيئة التدريس، 

 ،(ٕٕٛ،2011 يتحقؽ إال عمى يد أعاا  يمتمكوف الكفايات الالزمة ألدا  عمميـ )الزعبي
إلى مجموعة مف المعايير  (ٖٕٕ، ٕٚٓٓ،الربيعيو) ،(ٖٕٓٓويشير)حسف والخولي، 

 ىذا مدخالت أىـ مف ُيعد والذياألستاذ الجامعي  أدا  جودة وامافكفا ة  لقياسالمؤشرات و 
لمعمؿ الجامعي، والتنمية المينية،  تفرغالو  ،ىيئة التدريس واإلنتاج العممي لعا ؛منياو  النظاـ

  5التدريسية ةكفايالو 
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الترخيص  والسعي إليجاد نوع مفوفي سياؽ التقييـ المستمر ألعاا  ىيئة التدريس 
ت منيا دراسة مدة زمنية محددة، أوصت العديد مف الدراساوتقييد ذلؾ باألكاديمي والميني ليـ 

عمى أف تكوف اد األكاديمي لعاو ىيئة التدريس بتحديد مدة االعتم، (ٕٓ، ٕٛٓٓ)الحمادي،
ارورة اعتبار التنمية المينية أو  مع، الترخيص سنوات يعاد بعدىا التقويـ لتجديدخمس 

( ٜٖٔ، ٕ٘ٔٓ)الجعافرة،، كما أوصت دراسةقيات في الجامعاتالتدريب أحد متطمبات سمـ التر 
جانب ، بحاور عدد مف الساعات التدريبية في العييفالجام بربط ترقية أعاا  ىيئة التدريس

تعني بالتطوير الميني ألعاا  ىيئة  ىيئةبإنشا   (ٕٚٓٓت دراسة )السالـ، ، وأوصالتربوي
التدريس بالجامعات السعودية، وبذؿ المزيد مف الدعـ المادي والمعنوي لتمكيف األعاا  مف 
المشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التي تساعدىـ عمى اكتساب خبرات جديدة 

لكؿ عنصر مف عناصر مف خالؿ بنا  برامج تطويرية متكاممة ي، ر أدائيـ المينيتطو ل
وبيذا وكما  تدريسية أو بحثية أو إدارية أو تقويمية أو معموماتية أو سموكية5؛ المنظومة
يحافظ عمى مستوى متجدد أف  عاو ىيئة التدريس يستطيع (ٜٖ٘ ،ٕ٘ٔٓ الوحش،)تشير 

 5عممية نمو مستمرة مف خالؿ، الحديثةواالستراتيجيات مف الميارات والمعمومات واالتجاىات 
الرخصة عبارة عف إجرا  تنظيمي لاماف أف عاو ىيئة التدريس قادر عمى مزاولة و 

، فيي تعد أداة لمفصؿ بيف عاو ىيئة المطموبة المينة ويمتمؾ الحد األدنى مف المقومات
 يزاوؿ المينةالتدريس المسموح لو بالتدريس وعاو ىيئة التدريس الذي ال يمكف أف 

، وتختمؼ الرخصة عف الشيادة التي تعتبر وسيمة لاماف أف (ٕٙٔ، ٕٚٔٓ)المطيري، 
عتمد الشخص لديو تحصيؿ مف المعارؼ الالزمة لمتدريس واألساس المعرفي الذي يمكف أف ي

( ٕٚٓٓعميو ويحتاجو في سياقات تعميمية تربوية مختمفة )زغموؿ وعبد العزيز،
 الفرد بأىمية وتصريح جواز مروربمثابة الترخيص مف ثـ يعتبر و  ،Hammond,2010)و)

وأداة  ليا، صالحية وأكثرىـ يالشغم المتقدميف المرشحيف أفاؿ وأداة النتقا  ،مينةال لمزاولة
وتتنوع طرؽ ، (State of New Jersey,2017,9)مينة الالجودة في فعالة لتوفير رقابة 

منح الرخصة، فمف الممكف اختبار العاو لمنحو الرخصة، بيدؼ التحقؽ مف مدى تمكف 
 واختباره العاو مف الميارات والمعارؼ المرتبطة بالمادة العممية، ومف ثـ يتـ تقويـ العاو

 (5 ٕٚٔ، ٕٚٔٓلمنح الترخيص لو5 )المطيري،  أداةك
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وعمى ىذا ُيعتبر الترخيص لمزاولة مينة التعميـ وسيمة لاماف جودة التعميـ، حيث وجد 
الُمرشح لمزاولة المينة، لديو مف المعارؼ والميارات ما يؤىمو لمعمؿ في ىذه  عاوأف ال
مجموعة مف وحاور ررات، وعادة ما يشترط لمحصوؿ عمى الرخصة دراسة بعض المق ،المينة

االختبارات بنجاح، إلى جانب توافر بعض المعايير مجموعة مف  البرامج التدريبية واجتياز
 المحاسبيةالرقابة و تأكيدًا عمى مبدأ و ، (Oyaziwo and Philipa,2014,108)األخرى 

 ,Leveilleليفؿ ) إليو رما أشا في التعميـ الجامعي وخاصة ما يتعمؽ بأعاا  ىيئة التدريس
أعاا  ىيئة التدريس تحسيف األدا ، وتشجيع  فيأىمية المحاسبية  مف( 2006,45
ما بوتحفيزىـ عمى المشاركة الفاعمة في عممية صنع واتخاذ القرارات اإلدارية، )العامميف( 

رفع مف مستويات يحقؽ مستوى أفاؿ مف االلتزاـ، كما أنيا تساعد عمى اإلبداع واالبتكار، وت
 5ييـالوظيفي لدالراا 

الترخيص لمزاولة مينة التعميـ ىو تطبيؽ عممي لمبدأ المحاسبية في التعميـ، فومف ثـ 
بمعنى أنو إذا قصر العاو في أدا  ميامو المكمؼ بيا فيما يتعمؽ بالتدريس أو البحث العممي 

ارتكب عماًل ة األكاديمية حاؿ تكميفو بيا، أو إذا ياإلدار في أدا  أدواره أو خدمة المجتمع أو 
حرمانو مف مزاولة فقد تكوف النتيجة لذلؾ  ،يخؿ باألمانة أو الشرؼ أو ألحؽ الارر بالغير

 بعدـ تجديد الترخيص لو5  ،المينة
وعمى الرغـ مف التشابو بيف مصطمحي الترخيص واالعتماد مف حيث أف كمييما ييدؼ 

إلى وجود فروؽ دقيقة بينيما  إلى التحسيف والتطوير، إال النظرة المتأنية لممفيوميف تشير
بينما يشير الترخيص إلى  ،أىميا أف االعتماد يشير إلى االعتراؼ بالجوانب المينية البارزة

الوفا  بالحد األدنى المطموب توافره مف معايير الكفا ة في العمؿ، كما أف االعتماد عممية 
 Oyaziwo) المينةالناماـ إلى اختيارية بينما الترخيص عممية إجبارية وتعد شرطاً قانونياً ل

and Philipa,2014,108) 5 
أىمية في التعميـ الجامعي، تتاح المحاسبية الرقابة و وتأكيدا عمى  وفي ىذا السياؽ

)ىيئة تقويـ التعميـ والتدريب، توافر مجموعة مف المعايير في او  لألعاا  الترخيص
العتماد )الييئة الوطنية لمتقويـ واو ،(ٚٗ، ٕٛٔٓ)ىيئة تقويـ التعميـ، ، و(ٜٕ-ٖٕ، ٜٕٔٓ

أف يتوفر في أعاا  ىيئة  منيا؛ (ٓٔ، ٖٕٓٓ)أبو فارة، و ،(ٖٓ-ٜٕ، ٕٔٔٓاألكاديمي، 
التدريس الكفا ة الالزمة )مثؿ: المؤىالت والشيادات والرخص المينية والخبرة الالزمة(، 
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لدى يكوف أف و  ،عالوة عمى فاعمية التدريس واإلشراؼ العممي، والنشاط البحثي المستمر
عمى دراية بالتطورات األكاديمية أو المينية في مجاؿ و  ،ا  ىيئة التدريس الخبرات الالزمةأعا

االلتزاـ مع ، تقدير األدا  المتميزل دورياً  تقويماً  ئيـأف يتـ تقويـ أداو تخصصاتيـ، 
المرونة الكافية و باستراتيجيات التدريس والتقويـ الواردة في توصيفات المقررات والبرامج، 

 ومراقبة مستوىذلؾ، يواجيوف لمف لتحقيؽ احتياجات الطمبة، مع تقديـ مساعدات خاصة 
عاا  في الجمعيات والمجاف والمجالس األمدى مشاركة ، و وسمعة وشيرة الكادر األكاديمي

  5اإلنتاج العممي ألعاا  ىيئة التدريس لخدمة الجامعة والمجتمع المحمي، و المينية والعممية
لمنح الترخيص األكاديمي والميني ألعاا  ىيئة  والمتطمبات وىناؾ بعض الاوابط

ذا منيا؛  التدريس يجوز تعييف أعاا  ىيئة التدريس لفترات ال تتجاوز خمس سنوات، وا 
ال  فترةتكوف لقد فاختارت المؤسسة األكاديمية، خالؿ فترة التعييف الحالية تمديد مدة التعييف، 

الوفا  ًا، و سنوي ياالوفا  بأحكاـ وشروط التوظيؼ ومراجعات، مع تزيد عف ثالث سنوات
 التميز في مجاالت التعميـ والبحثبمناصبيـ و حتفاظ لالالتنافسية الارورية  بالمتطمبات

توفير ما ، و (The Texas A&M University System,2018)المجتمع وخدمة العممي
 بأىميتيا، ونشر الوعي التدريبي دا  بفاعمية،األالجامعي عمى يساعد عاو ىيئة التدريس 

لزيارة  عاا األوتعزيز العالقات والروابط بيف الجامعة والمجتمع، واتاحة الفرصة أماـ 
الدعـ المادي والمعنوي وتقديـ حاور المؤتمرات العممية بالخارج، ، و المتقدمة الجامعات

 األكاديمية كالبحث العممي وخدمة المجتمع واإلدارةالمجاالت كافة االىتماـ ب مع، ألعاا ل
  5(ٖٕ، ٖٕٔٓ،السدة)

متطمبات الترخيص األكاديمي والميني ألعاا  ىيئة التدريس ويستخمص مف ذلؾ تعدد 
سوا  أكانت متطمبات مادية مثؿ؛ توافر القاعات بشكؿ مناسب، وتوافر وسائؿ االيااح 

اإلمكانات والقوى البشرية الفعالة مثؿ؛ تمتع المنفذوف ما يتعمؽ ب وأوالتجييزات المناسبة، 
لبرامج التنمية المينية بالقدرة العالية والتأىيؿ المناسب، مع القدرة عمى استخداـ الطرؽ 

، وأف يتـ التخطيط ليذه البرامج بشكؿ ٖٕٓٓالحديثة في التدريب بما يتسؽ مع رؤية المممكة 
 التطبيقي، والعممي النظري الجانب بيف يوازف وأف كامؿ،والت بالتنوع المحتوى يتسـ منظـ، وأف

لزيادة فاعمية  التقويـ المناسبةالحديثة، مع استخداـ أساليب  لمتكنولوجيا الواعي التوظيؼو 
 البرامج5 
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تحسيف أدا  ل سعياً  المحمية والعالمية لمختمؼ الجامعات والخبرات المبذولة تتعدد الجيودو 
 تقييـ وفي ولمترقية المناصب تولي عند االعتبار في أخذىا ليتـو التدريس،  ىيئة أعاا 
مف المتوقع نيويورؾ، إذ  جامعة في تتعدد أدوار أعاا  ىيئة التدريس، حيث السنوي األدا 

مف خالؿ بعض البرامج أف يقـو أعاا  ىيئة التدريس بمياميـ التعميمية بميارة مينية، 
لكمية التي يعمموف بيا، وعمى لوائحيا وااللتزاـ االعاـ لمجامعة و  نظاـعمى ال والدورات لمتعرؼ
 ةمشاركواللتزاـ، اال فعالية و التعاوف و الفي المجتمع األكاديمي، و  متميزيفبيا، وأف يكونوا 

لتقديـ أفاؿ الخدمات في شؤوف القسـ  ،في عاوية المجاف أو كمستشاريف لمطالب ةنشطال
وحوؿ ، (New York University,2018,22) المجتمع والكمية، واالىتماـ بحؿ مشكالت

 ووثائؽ أدلة الكميات بعض لدى تتوافر، الترقية وتولي المناصب القيادية بالجامعةاجرا ات 
جرا ات سياسات حوؿ منح درجة التدريس، تشير إلى أنو ال ت ىيئة ألعاا  والترقية التعييف وا 

، وقدموا دلياًل الدكتوراه درجة عمى بالحصوؿ عمميةأستاذ مساعد إال ألولئؾ الذيف أثبتوا جدارة 
الممارسة المينية عمى وعمى البحث العممي، والناج األكاديمي و  العممية، تيـعمى قو 
ال س ،( سنواتٚ)ال تتعدى مدة وذلؾ في ، المتميزة  في العمؿ لالستمراريكوف غير مؤىؿ وا 

لجامعة، بامتميزة  اتلدييـ مساىم الذيف ال ُتمنح درجة أستاذ مشارؾ إال ألولئؾة، كما الجامعب
أستاذ مساعد بدواـ كامؿ، كما سنوات في درجة ( ٙيشترط لمترقية ألستاذ مشارؾ مرور )كما 

 واإلنتاجية مبحوثل، و لمعاولشخصية لمجوانب اال ُتمنح درجة أستاذ إال بعد دراسة متأنية 
لاماف  في مجالو األكاديمي،بيف األقراف  توسمععمى التدريس، و في  اتوقدر لالعممية، و 

ويشترط لمتعييف في  ،استمرار االستفادة منيـ في عمميـ، وأال يتـ منحيا كمكافأة ألقدميتيـ
  New Yorkبالقسـ والكمية كأستاذ مشارؾ  في العمؿ ( سنواتٙدرجة أستاذ مرور )

University, 2018,32-33) )5 وفي جامعة كاليفورنيا (Ruth, 2018,15)  يجب أف
سوا   ىميةاأليجب تقديـ وثائؽ و  ،يكوف لدى جميع أعاا  ىيئة التدريس ترخيص مناسب

مف المستحسف لجميع أعاا  ىيئة التدريس الجدد الحصوؿ كما أنو  ،التخصصية أو الفرعية
وفي جامعة جنوب فموريدا  5لجيات المانحةاذلؾ مف  تفيدشيادة تقديـ عمى الترخيص و 

University of South Florida (USF),20110) يجب عمى القيادات األكاديمية )
عاا  بمعايير الترقية، ودعميـ في تحديد األنشطة المتعمقة بالنمو في مسارىـ توعية األ

الوظيفي، وىناؾ مجموعة مف األنشطة تعد كمياـ مناسبة لألعاا  الذيف يسعوف لمتقدـ 
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، النشر العمميمثاؿ ال الحصر، مؿ عمى سبيؿ التالميني في مسارات مينية مختمفة، تش
في تحرير المجالت والكتب؛ وتقديـ العروض في المؤتمرات اإلقميمية والوطنية؛  والمشاركة

أنشطة و المساعدات الفنية والبحث العممي وخدمة المجتمع أو غيرىا مف والتدريب أو التدريس 
يات المتحدة مجموعة مف بالوال (جامعة والية نبراسكا)واعت في ىذا السياؽ و  نشر المعرفة5

يجب عمى أعاا  ىيئة التدريس الوفا  بيا لتحقيؽ مستويات عالية في البحث  المعايير
يتولى أساتذة الجامعة تدويف ىذه المعايير األكاديمية كما العممي والتعميـ وخدمة المجتمع، 

لمعايير الحرية األكاديمية، واإلجرا ات القانونية، وا ؛العامة في عدة مجاالت تتمثؿ في
 University ofجامعة الالموائح الداخمية لمجمس التعرؼ عمى ؛ و وأخالقيات المينة ،المينية

Nebraska–Lincoln, 2016) .) اً كونم أعاا  ىيئة التدريسوفي سريالنكا يعد تطوير 
 (UGC)ييئة الدي والعشريف، حيث تتحمؿ في القرف الحا جامعيفي مشروع التعميـ ال اً رئيس

 خالؿ تقديـ برامجمف  التدريس ىيئة عاا أل مينيمسؤولية توفير فرص النمو والتطوير ال
 5 (Samaranayake & Ratnayake, 2012,1) متدريب أثنا  الخدمةل متنوعة

 مرورويشترط لمترقية لدرجة أستاذ مشارؾ بجامعة ميشجاف بالواليات المتحدة األمريكية 
ال يوجد حد أدنى مف الوقت بيف التعييف ألستاذ و  ،سنة واحدة إلى أربع سنواتفترة تتراوح بيف 

الحصوؿ عمى  تفيد ت ووثائؽنو يتعيف توافر سجالأكما  ،مشارؾ والترقية إلى درجة أستاذ
مسمعة لالعممي والبحثي، و  لإلسياـالتميز في التدريس، و عمى بعض البرامج التدريبية، و 

 ،يمية والمينيةاألكاد المتعددةممساىمات المواوعية ل، و ات األكاديميةالوطنية والدولية لمقياد
النشر العممي، باإلاافة إلى البرامج التدريبية، وتتطمب الترقية إلى درجة أستاذ مشارؾ، 

 لمفتـ الترقية لدرجة البروفيسور )أستاذ( تو  ،والمساىمات المتميزة ،والمواوعية ،والجدارة
فترة ما يكوف في العادة و يتمتعوف بسمعة مينية وطنية ودولية، وأظيروا قدرة عممية إبداعية، 

زمنية، بؿ مف خمس إلى عشر سنوات؛ والترقية إلى درجة أستاذ ليست تمقائية بعد فترة 
في  متميزة ومستمرة، ومساىمات ومنتجةالقياـ بعمؿ أبحاث عممية متميزة  تتطمب الترقية
 5(University of Michigan, 2018, 2) مجتمعالدمة التدريس، وخ

وتتعدد الرتب األكاديمية والوظيفية ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعة األمريكية 
American Universityلمدة وتمنح  ممعينيف حديثًال بأعماؿ أستاذ مساعد القائـ ( لتشمؿ؛

واألنشطة  ،التميز في التدريسمحاصميف عمى درجة الدكتوراه مع تحقيؽ ل أقصاىا عاـ واحد
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مف لدييـ لدرجة أستاذ مشارؾ تمنح ، و ي ىذا المجاؿالعممية والنمو الميني المستقبمي ف
المشاركة في خدمة المجتمع مف أعاا  ىيئة التدريس، مع  إنجازات عممية ىامة بالمجاؿ

ن متميزةداخميًا وخارجيًا، وُتمنح درجة األستاذ لمف لدييـ أبحاث عممية  جازات بارزة، مع وا 
درجة باإلاافة إلى ، الجامعةداخؿ وخارج  والمجتمع الطالب لخدمةاستمرار المشاركة النشطة 

قدموا أبحاث عممية استثنائية اكتسبت شيرة  لمذيف ،المتميزجامعي، ودرجة األستاذ الستاذ األ
كرسي أو بروفيسور لعاو ىيئة أستاذ وطنية ودولية، وقد يسمح صندوؽ اليبات بتسمية 

 ,American University)التدريس في وحدة أكاديمية لفترة غير محددة أو لفترة محددة، 
2018, 25-26) 5 

 Seniorمحاار،  Lecturer ؛ رتب األكاديمية في جامعة ىارفاردال وتشمؿ
Lecturer   ،محاار أوؿ Adjunct Lecturer ،مدرس مساعد Visiting Lecturer 

أستاذ مشارؾ،  Associate Professor مدرس، Instructor /Lecturerحاار زائر، م
Senior Visiting Prof.  زائر أستاذResearcher 1   ،باحث أوؿ Research 

Associate،باحث مشارؾ Research Assistant III  ،مساعد باحث ثالث Senior 
Associate  باحث كبير( مشارؾHarvard University, 2019 ،) Honorary 

Research Fellow  ازميؿ بو( حث فخريUniversity of Oxford, 20195) 
(: وجامعة تارلتوف University of Pennsylvania,2019في جامعة بنسمفانيا )و 

(Tarleton State University,2018) رتب ألعاا  ىيئة عمى  العممية الرتب تشمؿ
رتب ، وتشمؿ األستاذ الدكتور، و األستاذ المشارؾ، و المساعداألستاذ تشمؿ؛ المثبتيف التدريس 

، أستاذ مساعد تدريسي، و محاار أو مدرس؛ ألعاا  في مجاؿ التدريس غير المثبتيفا
رتب أعاا  ىيئة التدريس الباحثيف غير ، وتشمؿ أستاذ التدريس، و أستاذ مشارؾ تدريسيو 

 5أستاذ باحث، و أستاذ بحث مشارؾ، و أستاذ بحث مساعد ؛المثبتيف
ما  عمى المستوى المحمي ومف برامج التطوير والتدريب الالزمة ألعاا  ىيئة التدريس

التأكيد عمى تطوير ميارات مف  لتطبيؽ الرخصة المينية لألساتذة،، جامعة الممؾ سعودأقرتو 
سيكوف لو التدريبية تطوير العممية التعميمية، وأف حاور الدورات لأعاا  ىيئة التدريس 

عمى الحاور والمشاركة الجادة في تمؾ البرامج  والتأكيداط تحتسب امف متطمبات الترقية، نق
وتعتبر برامج أعاا  ىيئة التدريس وخاصة الجدد ، العمميةوالدورات المقدمة بجانب األبحاث 
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 مف في مسار التطوير الميني لعاو ىيئة التدريس ةأىـ البرامج التي تنظميا الجامعمف 
والتعريؼ ببرامج البحث  ،والنفسي العممي التكيؼ عمى ومساعدتوبرؤية الجامعة  إلمامو خالؿ
الدورات التدريبية وورش العمؿ المتخصصة اليادفة لتنمية  ويتامف الجز  الثاني؛، العممي

المصادر المعرفية والتعميمية، وتشمؿ  ( ساعة تدريبيةٖٙ)بمغ ميارات التدريس الجامعي ت
 (5ٕٛٔٓابة االلكترونية لجامعة الممؾ سعود،)البو  والبحث العممي 

؛ برنامج مؤسسي امعة الممؾ فيد لمبتروؿ والمعادفومف البرامج والفعاليات التي تقدميا ج
لتوفير التطوير الميني األكاديمي لجميع أعاا  ىيئة التدريس، وبرنامج تطوير القيادات 

وبرنامج تطوير المعيديف، وبرنامج استشارة ميارات القيادية والريادية، التنمية ل األكاديمية
برامج و ، (Blackboard) ، وبرنامج نظاـ إدارة التعمـلزمالةوبرنامج ا ،النظرا  في التدريس

 (5ٜٕٔٓ،اإللكترونية لجامعة الممؾ فيد لمبتروؿ والمعادف )البوابةالتقويـ الذاتي واالعتماد 
المتحدة عمى  العربية اإلمارات بجامعة معايير ترقية أعاا  ىيئة التدريسمتطمبات و ومف 

 سجؿ إعداد، (United Arab Emirates University, 2018)المستوى اإلقميمي
 الخدمات في اليامة والمساىمات المتميزة، العممية المساىمات وسجؿ التدريس، في التفوؽ

 يعتمد فالتجديد ،الداخمي والخارجي مجتمعالفي تقدـ بما يساىـ  والجامعية والمينية األكاديمية
أف يكوف لدى ، و التدريس ىيئة لعاو العممية الرتبة مع يتناسب بمستوى األدا  استمرار عمى

مع ، الجامعية المقرراتتطوير في  والمساىمةالمتقدميف لمترقية تقييمات إيجابية مف الطالب، 
 5عمى طالب الدراسات العميااإلشراؼ 
قميمية ة التدريس بالجامعات المحمية واإلىيئمما سبؽ يتاح االىتماـ بتطوير أعاا  و 

مف ىذا المنطمؽ وألىمية و  وكذلؾ التوجو نحو الترخيص ليـ أكاديميًا ومينيًا، والعالمية،
 الترخيص ليـ أكاديميًا ومينيًا، مف خالؿبالجامعات السعودية  تطوير عاو ىيئة التدريس

إعدادًا خاصًا مف حيث اكتساب المعارؼ بحيث ال ُيسمح بمزاولة المينة إال لمف ُأِعد ليا 
، لذا كاف مف الاروري البرامج والدورات التدريبية الالزمةواجتاز  والميارات والخبرات المطموبة

القياـ بيذه الدراسة بيدؼ تقديـ استراتيجية مقترحة لتطبيؽ الرخصة األكاديمية المينية 
ض التجارب اإلقميمية والعالمية في او  بع ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية

في المجاالت المختمفة؛  المعاصرة، ومف ثـ تحديد متطمبات تطبيؽ ىذه االستراتيجية المقترحة
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اإلدارة األكاديمية، في او  بعض الرتب العممية -خدمة المجتمع-البحث العممي-التدريس
 المقترحة ألعاا  ىيئة التدريس5

  دزاسةوظهمة ال

حيث يشكؿ ، ا بشكؿ أساسي بجودة العامميف بياالجامعات وكفا تيا وفعاليتيترتبط جودة 
أعاا  ىيئة التدريس ذوي الجودة العالية عنصرا أساسيا في تحقيؽ االمتياز لممؤسسة 

مـ يعد يقتصر دور عاو ىيئة التدريس عمى أدا  ف (،ٕٕٔٓية )الناجـ والزكي، التعميم
البحث العممي، خدمة المجتمع( بأساليبيا التقميديػة؛ بػؿ وظائؼ الجامعة الرئيػسة )التدريس، 

بتطور رسالة الجامعة وأىدافيا، وىػذا بدوره  تطورت ليات أخرىأدوار ومسؤو  اأاػيفت إليػي
بطريقة منظمة  اً وميني اً أكاديمي األعاا  التدريسيف تنميةة ارورة يفرض عمى الجامع

 لاماف استمراريتيا وااللتزاـ بيا5 اتوواع آليومخططة 
ويشير واقع عمميات التطوير والتأىيؿ ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية، 

، إلى بروز جيود ـ األدوار المناطة بيـوتعاظ التدريبية واالحتياجات وخاصة مع تزايد التحديات
، أعاا  ىيئة التدريسأىيؿ وتطوير لعدد مف الجامعات في تكويف عمادات ومراكز تعنى بت

ىػ، كذلؾ أنشأت جامعة ٚٓٗٔعاـ  فقد أنشأت جامعة الممؾ عبدالعزيز مركزًا لمتطوير الجامعي
 (،ٖ٘، ٕ٘ٓٓىػ )السميح، ٕٔٗٔالممؾ فيد لمبتروؿ والمعادف مركزًا لمتطوير األكاديمي 

 (،ٚٔ، ٖٕٔٓىػ ) الحسيف، ٕ٘ٗٔمتطوير الجامعي لوأنشأت جامعة الممؾ سعود وكالة 
  وأنشأت جامعة الممؾ خالد عمادة التطوير األكاديمي والجودة في العاـ الجامعي

وأسست جامعة اإلماـ ، (https://quality.kku.edu.sa/ar/content/179)ىػٖٔٗٔ
ىػ ٕٖٗٔعمادة تطوير التعميـ الجامعي عاـ 

(www.imamu.edu.sa/support_deanery  وتبع ذلؾ  العديد مف  الجامعات ،)
 السعودية5

يعاني التعميـ الجامعي مف مشكالت وتحديات كثيرة ، وبالرغـ مف تمؾ الجيود المبذولة
المينية بالجامعات والتي تنحوا إلى الشكمية تعود في معظميا إلى تدني مستوى برامج التنمية 

) ، و(ٕ٘ٓٓوالروتينية والتقميدية، فقد أشارت العديد مف الدراسات منيا ) السميح ، 
ي األوؿ لمجامعات ، و)نتائج المؤتمر العرب(ٕٚٓٓ(، و)السالـ، ٜٜ، ٕ٘ٓٓطفى، مص

https://quality.kku.edu.sa/ar/content/179
http://www.imamu.edu.sa/support_deanery
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، (ٜٖٕ-ٖٕٛ، ٜٕٓٓ، و)األسمر، (ٜٖٙ، ٜٕٓٓ(، والتويجري )ٕٚٓٓالعربية، 
، ٖٕٔٓ، و)الحسيف، (ٕٔٔٓ(، و)عبدالمطمب، ٙٛ، ٕٔٔٓو)يونس،، (ٕٔٔٓ،و)البحيري

ال تزيد عف كونيا  فيي ،قصور برامج التنمية المينية( إلى ٖٔ: ٖٖٕٔ، السديري(، و)ٖٔ
محاوالت متوااعة في شكؿ دورات يغمب عمييا أسموب المحاارات النظرية والمواوعات 

 المخططةاتباع األساليب غير و  التقميدية في التربية، مع غياب وااح لمجانب التطبيقي،
 انخفاض الكفا ة الخارجية لمخرجات التعميـ العالي نظرًا الفتقار أعاا  ىيئةو بالجامعات، 

التدريس إلى اإلعداد التربوي والميني، واعؼ االنتاجية العممية، واعؼ الصمة بيف محتوى 
الرسمية  اإلداريةتكميفات ال وزيادة ازدحاـ العمؿو ىذه البرامج ومتطمبات األدا  الفعالة، 

ونقص ، تقييـ أدا  الطالبوفي  كالمجاف والجداوؿ، وسيادة األساليب التقميدية في التدريس
، وكذلؾ األساليب التقميدية في البحث العممي أعاا  ىيئة التدريس أدا  رقابة عمىأساليب ال

5 ومما ال شؾ فيو أف استمرار ىذا الواع في مواوعات تقميدية نمطية ومكررةوانحسار دوره 
يتال ـ مع بما تطوير أدائيا بشكؿ جذري دوف و  ،سيحوؿ دوف تحقيؽ الجامعات ألىدافيا

فيما تقدمو مف األمر الذي يحتـ عمى الجامعات السعودية إعادة النظر  العالمية،المتغيرات 
 5ولاللتزاـ بيا ممراقبةل آليات وواع ىيئة التدريس أكاديميًا ومينياً   برامج لتنمية أعاا

وعمى ىذا تبرز مشكمة الدراسة في أف مؤسسات التعميـ الجامعػي تواجػو تحػديات تتعمؽ 
تاحة التدريب والتطػوير أعاا  ىيئة التدريس بياأدا  جودة و ـ بتحسيف جودة التعمي ، وا 

رفع مستوى التدريس والبحوث العممية والخدمة المجتمعيػة ل، ميارات الالزمةوالتنميػة عمػى ال
 5تمبية متطمبات العصرو  ،مػف أجػؿ تجويد العممية التعميمية

 أسئمة الدزاسة  

ما  :تاليمشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس ال يمكف صياغةي او  العرض السابؽ ف
االستراتيجية المقترحة لتطبيؽ الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات 
السعودية في او  التجارب والخبرات المحمية والعالمية ونتائج الدراسة الميدانية؟ ويتفرع منو 

 األسئمة التالية:
مجاالت الفي  األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس ما متطمبات تطبيؽ الرخصة 5ٔ

 ؟دراسةرحة مف وجية نظر أفراد عينة الفي او  الرتب العممية المقت المختمفة
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ىؿ ىناؾ فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ محاور الدراسة  5ٕ
 كمية(؟طبيعة ال-الدرجة العممية-تعزى لمتغيرات الدراسة )الجامعة 

   دزاسةأِداف ال
استيدفت الدراسة تقديـ استراتيجية مقترحة لتطبيؽ الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  
ىيئة التدريس بالجامعات السعودية في او  التجارب والخبرات المحمية والعالمية ونتائج 

 الدراسة الميدانية مف خالؿ:
تحديد متطمبات تطبيؽ الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس في مجاالت  5ٔ

اإلدارة األكاديمية( في او  الرتب العممية -خدمة المجتمع-البحث العممي-)التدريس
 5الدراسةالمقترحة مف وجية نظر أفراد عينة 

بات أفراد العينة التعرؼ عمى إذا ما كانت ىناؾ فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات استجا 5ٕ
 طبيعة الكمية(5-الدرجة العممية -حوؿ محاور الدراسة تعزى لمتغيرات الدراسة )الجامعة 

 أِىية الدزاسة  

 إلى ما يمي:  اً وتطبيقي اً ترجع أىمية الدراسة نظري
أىمية المواوع باعتبار أف تطبيؽ الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس  5ٔ

وسيمة لمواجية التغيرات والصعوبات التي تواجو مؤسسات التعميـ الجامعي بالمممكة 
العربية السعودية في التوصؿ إلى حوؿ مبتكرة لممشكالت التي تواجييا مما يحسف مف 

 اوابط وشروط محددة لألعاا 5  أدائيا ويزيد مف تطورىا، وفؽ
ومف ثـ لمترقي مف درجة عممية  لألعاا  تقديـ برامج تدريبية مناسبة لمتطوير الميني 5ٕ

 إلى أخرى وفؽ ما تتطمبو معايير الجودة مف خالؿ منيجية عممية5
 وصطمخات الدزاسة  

 اتالجامع ومدتقكؿ ما  :( التنمية المينية بأنيإٕٔٓجـ )التنمية المينية: عرؼ النا -
كسابيـ الميارات والكفايات ل رفع مستوى أعاا  ىيئة التدريس بيا واالرتقا  بأدائيـ وا 

 5المحيط لمجتمعا ةخدمو البحث العممي و  التدريسفي  وقدراتيـ تحسيف أدائيـولالالزمة 
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وتحدد الدراسة الحالية التنمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس في البرامج والدورات  -
التي تقدـ لعاو ىيئة التدريس مف أجؿ االرتقا  بأدائيـ وتحسينو في المجاالت التدريبية 

 التالية: التدريس، البحث العممي، وخدمة المجتمع، واإلدارة األكاديمية5
عاو ىيئة مستند صادر مف مكتب الترخيص يشير إلى أف : :Licensureالترخيص -

 State of الييئة المانحةلجية أو ا معاييرو  أحكاـمع جميع تمامًا متوافؽ  التدريس
New Jersey,2017,9)) ، ويعرفو ((Libman, 2012:153 آلية تنظيمية  :بأنو

الحد األدنى مف المعايير الالزمة  تيدؼ إلى التأكد مف امتالؾ أعاا  ىيئة التدريس
حكومية  ىيئةعممية تمنح بموجبيا أنو ( ٛ٘ٔ، ٕٕٔٓ،جريري )المينة، ويرى لمزاولة 
دا  أللقب معيف، الحصوؿ عمى مزاولة مينة أو محددة ل معاييرألشخاص يمبوف  تصريحاً 

  5جامعيةبالمؤسسات ال وظيفة محددة
سعودية إذنًا ألعاا  ىيئة  وطنيةعممية تمنح مف خالليا ىيئة  إجرائيًا: ويقصد بو -

 ،لدرجة معينة الترقي أو مينةال مزاولةل سابقاً  محددة ومتطمبات معايير يمبوف تدريس
التعميـ والبحث العممي وخدمة المجتمع واإلدارة أنشطة تحسيف األدا  في بيدؼ 

  األكاديمية وفؽ اوابط وشروط محددة5
 :دزاسةال حدود

عمى تقديـ استراتيجية مقترحة لتطبيؽ الرخصة  الدراسة اقتصرت المواوعية: الحدود -
بالجامعات السعودية في او  التجارب األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس 

 5عالميةوالخبرات المحمية وال
–طيبة-اإلماـ–)الممؾ خالد الجامعات السعودية عمى الدراسة اقتصرت المكانية: الحدود -

 الممؾ فيصؿ(5 –تبوؾ
بالجامعات  التدريس ىيئة أعاا  مف عينة عمى الدراسة اقتصرت :البشرية الحدود -

 .السعودية
 لمعاـ الثاني الدراسي الفصؿ في الميدانية الدراسة إجرا  الزمانية: تـ الحدود -

 .ـ (ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓىػ( )ٓٗٗٔ/ٜٖٗٔالجامعي)
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 الدزاسات الشابكة 

 واألجنبية العربية السابقة الدراسات حوؿ الباحثاف بيا قاـ التي المسحية الدراسة أسفرت
 عرايا وسيتـ الصمة، ذات الدراسات مف مجموعة عمى الراىنة الدراسة بمواوع عنيت التي
 :التالي النحو عمى لألحدث األقدـ مف زمني ترتيب وفؽ

( إلى تحديد درجة احتياجات التنمية المينية ألعاا  ٜٕٓٓ،األسمر)ىدفت دراسة 
عدـ وجود فروؽ ذات داللة  إلى الدراسة وتوصمت ة التدريسية بالجامعات السعودية،الييئ

( بيف استجابات افراد العينة نحو درجة احتياجات التنمية 5ٓ٘ٓإحصائية عند مستوى داللة )
بالتخطيط لبرامج أوصت الدراسة و المينية ألعاا  الييئة التدريسية بالجامعات السعودية، 

 ة5بالصبغة العممية التطبيقي ياوصبغ التدريس ىيئة ألعاا  التنمية المينية
( إلى الوقوؼ عمى مستوى التنمية المينية ألعاا  ىيئة ٕٔٔٓ،يونس)وسعت دراسة 

التدريس بجامعة القصيـ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتوصمت الدراسة إلى 
ية في أف ألدا  ىيئة أعاا  التدريس الجامعي عالقة مباشرة وغير مباشرة بجودة النوع

وجد فروؽ ذات داللة احصائية حوؿ مستوى التنمية المينية تعزى تالتعميـ الجامعي، وأنو ال 
لمتغيرات النوع والتخصص والجنسية والرتبة األكاديمية وقد أوصت الدراسة بتوفير نظـ جيدة 

 لمرقابة عمى برامج التنمية المينية5
بمينة  لمعمؿ الجيدة العناصر انتقا  في المساىمة إلى2011) )سويمـ، وىدفت دراسة

التعميـ، مف خالؿ واع رؤية مقترحة لمترخيص لممعمِّميف في مصر، واستخدمت الدراسة 
المنيج الوصفي، وخمصت الدراسة إلى تقديـ رؤية مقترحة لمترخيص الميني لممعمِّميف في 

اؿ العناصر مصر، وقد أكدت الدراسة عمى ارورة توافر عدد مف الشروط والمعايير وتوفير أف
 لمزاولة مينة التعميـ5
 لمزاولة الترخيص اختبارات مبررات عف الكشؼ ( إلىLibman,2012)وسعت دراسة

 استخدمت وقد ،ونيوزيمندا المتحدة، الوالياتو  فرنسا،و  بريطانيا،و ،إسرائيؿ في مينة التعميـ
 في يعود المدرسي األدا  مستوى انخفاض أف إلى وتوصمت المكتبي، منيج البحث الدراسة
ة لمزاول الترخيص وأف المينية، التنمية عمميات واعؼ المعِمميف اعؼ إلى كبير منو جز 

 .في المينة لمعمؿ المرشحيف فاؿأ وجذب الميني الواع تحسيف عمى يساعد المينة
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( التعرؼ عمى واقع التنمية المينية لعاو ىيئة ٕٕٔٓ،الغامدي)واستيدفت دراسة 
، واستخدمت (NCATE)التدريس في كميات التربية بالجامعات السعودية في او  معايير 

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، ومف نتائج الدراسة تدني جيود التنمية المينية لعاو ىيئة 
قدمت الدراسة تصورًا مقترحًا لمتنمية و التدريس في كميات التربية بالجامعات السعودية، 

المينية لعاو ىيئة التدريس في كميات التربية بالجامعات في السعودية في او  معايير 
((NCATE5 

مية في تحقيؽ التن الفيصؿ جامعة( إلى التعرؼ عمى دور ٕٕٔٓ،الناجـ)وسعت دراسة 
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، ومف نتائج الدراسة أف  ،المينية ألعاا  ىيئة التدريس

أعاا  ىيئة التدريس غير راايف عمى الدور الذي تقـو بو الجامعة في تنميتيـ مينيا، 
ووجود فروؽ ذات داللة احصائية فيما يتعمؽ بمتغير الجنس وأما المتغيرات األخرى فال يوجد 

إلزاـ األعاا  بحاور برامج التنمية بة فروؽ ذات دالالت احصائية، وقد أوصت الدراس
المينية، واحتساب نقاط حاور تمؾ الدورات امف قواعد الترقية في الرتب األكاديمية 

 بالجامعة5
( إلى التعرؼ عمى درجة مساىمة تقويـ أدا  عاو ىيئة ٖٗٗٔوىدفت دراسة )اليويد،

التدريس والطالبات في التدريس في رفع جودة التعميـ الجامعي مف وجية نظر عاوات ىيئة 
جامعة أـ القرى، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وخمصت الدراسة إلى أف درجة 

الجامعي جا  بدرجة كبيرة،  التعميـمساىمة تقويـ أدا  عاو ىيئة التدريس في رفع جودة 
د عمى يساعالتأكيد عمى بنا  نموذج لتقويـ أدا  عاو ىيئة التدريس  ومف توصيات الدراسة

 5رفع جودة التعميـ الجامعي
( إلى التعرؼ عمى واقع عمميات تأىيؿ وتنمية وتدريب ٖٕٔٓوسعت دراسة )الحسيف،

، ومف نتائج الدراسة السعودية، مف خالؿ رصد األدبيات أعاا  ىيئة التدريس في الجامعات
الدراسة  وأوصتوب، أف واقع برامج التنمية المينية في الجامعات ال تزاؿ دوف المستوى المطم

، وربط نظاـ الترقيات بالتأىيؿ والنمو وطنية لتأىيؿ أعاا  ىيئة التدريساستراتيجية  بإيجاد
 ألعاا 5لالميني 

 & Grobgeld, Teichman-Weinberg, Wasserman)وتناولت دراسة 
Barchilon,2016)  كيفية إدراؾ أعاا  ىيئة التدريس األكاديمييف في كميات التربية
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استخدمت و ، ودراسة عناصر عمميـ التي تحتاج إلى تامينيا في ممؼ احترافي ،لدورىـ
وقدمت  ،دورىـأوتوصمت إلى أف أعاا  ىيئة التدريس يدركوف ، الدراسة المنيج الوصفي

لمدور الذي مف شأنو تمكيف أعاا  ىيئة التدريس مف فيـ نطاؽ  ةصياغة وااح دراسةال
 عمميـ في كميات التربية5

( إلى التعرؼ عمى واقع التنمية المينية ألعاا  ىيئة ٕٙٔٓ،الحربي)وسعت دراسة 
التدريس في مؤسسات التعميـ العالي في دولة الكويت، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي 
التحميمي، ومف أبرز نتائج الدراسة أف درجة تقدير أعاا  ىيئة التدريس لواقع التنمية 

سط، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أعاا  ىيئة المينية جا ت بمستوى متو 
التدريس تعزى لمجنس أو لمخبرة، وقد أوصت الدراسة بأىمية عاو ىيئة التدريس كمحور ىاـ 

 في توصيؿ المحتوى التعميمي5
التعرؼ عمى دور برامج تطوير أعاا  ىيئة  Kamel,2016)) استيدفت دراسةو 

التدريس في تحسيف عمميات التعميـ والتعمـ مف خالؿ مراجعة األدب التربوي، والتطرؽ إلى 
(، والعقبات التي تحوؿ دوف تنفيذىا بنجاح (FDPأىمية برامج تطوير أعاا  ىيئة التدريس 

ة، وتوصمت الدراسة إلى أف برامج في المممكة العربية السعوديليا وكذلؾ الرؤية المستقبمية 
أعاا  ىيئة التدريس تنمية قدرات أعاا  ىيئة التدريس أثبتت نجاحيا في تحسيف ميارات 

 5الجامعييف
إلى تعرؼ المعايير الواجب توفرىا فيمف يرغب في  (ٕٚٔٓىدفت دراسة )الجميؿ، و 

، وقد توصمت الوثائقي التحميمي الوصفيمزاولة مينة التعميـ، واستخدمت الدراسة المنيج 
بإعادة أوصت ميـ لمغاية، وميـ(، و عايير المقترحة حيث جا ت بدرجة:)الدراسة إلى أىمية الم
، وتحفيزىـ لممشاركة في البرامج ف أعاا  ىيئة التدريس في المممكةالنظر في سياسة تعي

 .التربوية المحمية والدولية والمؤتمرات والمحافؿ
 عممية لتطوير مقترح تصور تقديـ ( إلىٕٚٔٓ)شرير والمصري، دراسة  وىدفت
 الوصفي، المنيج الدراسة واستخدمت لممعمميف بفمسطيف، التعميـ مينة لمزاولة الترخيص
 بفمسطيف5 التعميـ مينة لمزاولة الترخيص عممية لتطوير مقترح تقديـ تصور إلى وخمصت
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 التعميل عمى الدزاسات الشابكة 

لدراسات السابقة، نالحظ وجود بعض أوجو االتفاؽ وأوجو االختالؼ ا استعراضمف خالؿ 
استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تحديد حيث الحالية والدراسات السابقة، بيف الدراسة 

وكذلؾ تصميـ  يا،، وفي تحديد منيجؤالتيا، وفي صياغة اإلطار النظريمشكمة الدراسة وتسا
اتفقت الدراسة ، و توصيات ونتائج الدراسات السابقة االستفادة مفب ياأداتيا، وفي تفسير نتائج

الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الوصفي التحميمي كمنيج لمدراسة، 
بقة في يع الدراسات الساوفي استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات، كما اتفقت مع جم

اختمفت الدراسة الحالية عف ، و ية ألعاا  ىيئة التدريس بشكؿ عاـلمينلتنمية ااب االىتماـ
الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة وفي محاورىا حيث اشتممت الدراسة الحالية عمى تقديـ 
استراتيجية مقترحة لتطبيؽ الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات 

 سعودية5ال
 الطسيكة واإلجساءات 
 أواًل  وٍّج الدزاسة 

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي لتعرؼ درجة أىمية متطمبات تطبيؽ االستراتيجية 
المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات 

 السعودية في او  بعض التجارب المحمية والعالمية5

 دلتىع وعيٍة الدزاسة ثاٌيًا  
األصمي لمدراسة مف جميع أعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية  المجتمع تكوف
الجامعة، والدرجة العممية، وطبيعة الدراسة؛  في او  متغيراتالسعودية  العربيةبالمممكة 

ألداة ( عاوًا، ممف استجابوا ٗٚ٘الكمية )عينة عشوائية طبقية(، وقد بمغت عينة الدراسة )
الدراسة ورقيًا أو إلكترونيًا، في بداية الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 

ـ، والجدوؿ التالي يبيف توزيع العينة تبعًا لممتغيرات  ٜٕٔٓ/ ٕٛٔٓ-ىػ ٓٗٗٔ/ٜٖٗٔ
 حيث يشير إلى أف ىناؾ تنوعا في أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتيا كما يمي:، التصنيفية
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 (1جذوه )

 تىصَغ أفشاد ػُْت اىذساعت وخصبئصهب تبؼبً ىيَتغُشاث اىتصُْفُت

 % اىؼذد تقغَُهَب ٍتغُشاث اىذساعت ً

1.   

 

 اىجبٍؼت

 11.1 632 اىَيل خبىذ

 12.1 62 تبىك

اإلٍبً ٍحَذ بِ 

 عؼىد

69 1..1 

 16.1 13 فُصوَيل اى

 13.1 16 طُبت

 100 11. اىَجَىع

2.   

 اىذسجت اىؼيَُت

 11.3 16 أعتبر

 6..3 696 أعتبر ٍشبسك

 ..9. 669 أعتبر ٍغبػذ

 100 11. اىَجَىع

 1.6. 331 ّظشَت طبُؼت اىنيُت  .3

 61.6 113 ػَيُت

 12.6 63 صحُت

 100 11. اىَجَىع

 بٍاء أداة الدزاسة 

 –اإلطار النظري والدراسات السابقة، قاـ الباحثاف ببنا  أداة الدراسة الميدانية  او في 
( فقرة ٓٙلالستفتا  عمييا مف قبؿ عينة الدراسة، واشتممت االستبانة عمى ) –االستبانة 

بيدؼ تعرؼ درجة أىمية متطمبات تطبيؽ االستراتيجية المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة 
 اا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية5 األكاديمية المينية ألع

 صدم أداة الدزاسة )االستباٌة( وثباتّا 

الباحثاف بعرض االستبانة عمى مجموعة مف أعاا  ىيئة التدريس  ـقا المحكميف:صدؽ  -
درجة مالئمة عبارات أداة  تعرؼ( محكمًا، وذلؾ بيدؼ ٗٔالمختصيف بمغ عددىـ )

في صورتيا النيائية االستبانة  أصبحتو الدراسة لقياس اليدؼ الذي صممت مف أجمو، 
 ( فقرة في صورتيا األولية5ٗٙ( فقرة مف إجمالي )ٓٙ)

تـ التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة مف خالؿ حساب  صدؽ االتساؽ الداخمي: -
ة الكمية لمجموع درجات كؿ بعد مف أبعاد االستبانة والدرجمعامالت ارتباط بيرسوف بيف 
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 االستبانة تمتعيشير إلى  االستبانة، مماعبارات لكافة  (5ٖٛٔٓحيث بمغ )األبعاد، 
 الداخمي5بدرجة عالية مف صدؽ االتساؽ 

تـ التأكد مف ثبات االستبانة عف طريؽ حساب معامؿ الثبات )ألفا : االستبانة ثبات -
بدرجة عالية مف  تمتعياعمى (، وىذا يدؿ 0.930لجميع العبارات حيث بمغ )كرونباخ( 

  5الثبات

 املعاجلات اإلحصائية لمبياٌات 
إلجرا  التحميالت  (-SPSS ٕ٘استخدـ الباحثاف الرزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية ) -

 يمي:استخداـ األساليب اإلحصائية كما واإلحصا ات الالزمة لبيانات االستبانة ب
واالنحرافات المعيارية: لتعرؼ درجة  ،والنسب المئوية ،الوزف النسبي )المتوسط الوزني( -

متطمبات االستراتيجية المقترحة لتطبيؽ الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة 
مقياس ليكرت  ـاستخداب، الدراسةالتدريس بالجامعات السعودية مف وجية نظر أفراد عينة 

 :يمي الخماسي، كما
 (6جذوه )

 ٍغتىَبث اىتىافش ىَقُبط ىُنشث اىخَبعٍ

 دسجت األهَُت

 ٍتىعطت هبً جذاً  هبً

 األهَُت

 غُش هبً جذاً  غُش هبً

. 1 3 6 1 

وعمى ىذا تـ تحويؿ مقياس ليكرت  5ٛٓ= ٘÷ ٗ( =ٔ-٘يكوف مدى الدرجات = ) وبذلؾ
 ، كما يمي:الطوؿ متساوية فتراتإلى خمس 

 (3جذوه )

 ٍقُبط ىُنشث اىخَبعٍ.ٍغتىَبث 

 دسجت األهَُت اىْغبت اىَئىَت      % دسجت األهَُت

 9..إىً أقو ٍِ  1.6ٍِ  %199% إىً أقو ٍِ 11ٍِ  هبً جذاً 

 1.6إىً أقو ٍِ  3.1ٍِ  %11% إىً أقو ٍِ 21ٍِ  هبً

 3.1إىً أقو ٍِ  6.2ٍِ  %21% إىً أقو ٍِ 6.ٍِ  ٍتىعظ األهَُت

 6.2إىً أقو ٍِ  1.1ٍِ  %6.ٍِ % إىً أقو 32ٍِ  غُش هبً

غُش هبً جذاً/ غُش 

 ٍهَت

 1.1إىً أقو ٍِ  1.9ٍِ  %32% إىً أقو ٍِ 69ٍِ 
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، بيدؼ حساب (One -Way Analysis of Variance)تحميؿ التبايف أحادي االتجاه:  -
 عينة الدراسة5 متوسطات درجات أفراد الفروؽ بيف

إجابة السؤاؿ األوؿ: ما درجة أىمية متطمبات تطبيؽ االستراتيجية المقترحة لمحصوؿ 
في  السعوديةعمى الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات 

، في او  الرتب التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع واإلدارة األكاديمية() مجاالت
 ؟نظر أفراد عينة الدراسةمف وجية العممية المقترحة، 

إلجابة عف ىذا السؤاؿ ميدانيًا باستخداـ المتوسطات المرجحة، واالنحرافات المعيارية، تمت ا
 كما يمي: لالستجاباتوالترتيب 

 (1جذوه )

 (11.اىَتىعطبث، واالّحشافبث اىَؼُبسَت، العتجبببث أفشاد ػُْت اىذساعت وتشتُبهب )ُ= 

 اىؼببسة ً

ظ
ع

ى
َت

اى
 

ح
ج

َش
اى

ف 
شا

ح
الّ

ا
 

ٌ
بس

ؼُ
ىَ

ا
 

ب
تُ

تش
اى

بً 
ىؼ

 ا
بٓ

ج
الت

ا
 

أوالً: اىبشاٍج اىتذسَبُت اىَتخصصت ىيحصىه ػيً اىشخصت األمبدََُت اىَهُْت ىذسجت اىَؼُذَِ 

 واىَحبضشَِ

 هبً جذاً  3 9.211 1..1 ٍهبساث متببت اىغُشة اىزاتُت.  .1

 هبً جذاً  6 62..9 3..1 ٍهبساث متببت اىَقتشحبث اىبحثُت.  .6

 هبً جذاً  1 9.291 1.11 اىتقذٌَ ػيً اىجبٍؼبث.ٍهبساث   .3

 هبً . 9.111 1.12 ٍهبساث اىتؼبٍو مغفُش اىىطِ.  .1

 هبً جذاً  1 9.162 1.22 ٍهبساث اىَىاطْت اىتْظَُُت ىيجبٍؼت.  ..

 ( بذسجت )هبً جذاً(1.11إجَبىٍ اىَتىعظ اىَشجح ىيبؼذ األوه )

 اىشخصت األمبدََُت اىَهُْت ىذسجت األعتبر اىَغبػذ:ثبُّبً: اىبشاٍج اىتذسَبُت اىَتخصصت ىيحصىه ػيً 

 هبً جذاً  6 61..9 1.22 اعتشاتُجُبث اىتذسَظ اىجبٍؼٍ.  .2

ٍهبساث اىْشش فٍ اىَجالث االجْبُت   .1

(ISI.) 

 هبً جذاً  . 11..9 1.11

 هبً جذاً  1 9.121 1.19 بْبء االختببس اىجُذ.ٍهبساث   .1

 هبً جذاً  1 9.216 6..1 ٍهبساث اإلسشبد األمبدٍََ.  .6

 هبً جذاً  3 61..9 1.23 ٍهبساث قُبدة اىؼَو األمبدٍََ.  .19

 ( بذسجت )هبً جذاً(1.21إجَبىٍ اىَتىعظ اىَشجح ىيبؼذ األوه )

ثبىثبً: اىبشاٍج اىتذسَبُت اىَتخصصت ىيحصىه ػيً اىشخصت األمبدََُت اىَهُْت ىذسجت األعتبر اىَغبػذ 

 اىََُض:

 هبً جذاً  1 11..9 1.26 اىبحثُت.ٍهبساث متببت اىَشبسَغ   .11

 هبً جذاً  . .9.21 6..1 اىَغؤوىُت اىَجتَؼُت.  .16

ّىاتج اىتؼيٌ اىَغتهذفت ىيَقشساث   .13

 اىذساعُت.

 هبً جذاً  3 .1..9 1.26

 هبً جذاً  1 9.161 1.29 اعتشاتُجُبث اىتقىٌَ واىتغزَت اىشاجؼت.  .11

 هبً جذاً  6 9.116 1.21 اعتخذاً اىتقُْت فٍ اىتذسَظ اىجبٍؼٍ.  ..1



 ...............استراتيجية مقترحة لتطبيق الرخصة األكاديمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية 
 

- ٕٔٔ - 

 ( بذسجت )هبً جذاً(1.21إجَبىٍ اىَتىعظ اىَشجح ىيبؼذ اىثبٍّ )

 سابؼبً: اىبشاٍج اىتذسَبُت اىَتخصصت ىيحصىه ػيً اىشخصت األمبدََُت اىَهُْت ىذسجت األعتبر اىَشبسك:

 هبً جذاً  1 19..9 1..1 بْبء اىَببدساث اىْىػُت.  .12

 هبً جذاً  6 9.2.1 1.11 تقىٌَ اىْظشاء.  .11

 هبً جذاً  . 9.191 .1.3 ٍؼبَُش االػتَبد اىَؤعغٍ واىبشاٍجٍ.  .11

 هبً جذاً  1 9.219 1.36 إداسة اىجىدة اىشبٍيت.  .16

 هبً جذاً  3 9.116 1.13 تقبسَش اىبشاٍج اىذساعُت.  .69

 ( بذسجت )هبً جذاً(1.13إجَبىٍ اىَتىعظ اىَشجح ىيبؼذ اىثبىث )

ػيً اىشخصت األمبدََُت اىَهُْت ىذسجت األعتبر اىَشبسك خبٍغبً: اىبشاٍج اىتذسَبُت اىَتخصصت ىيحصىه 

 اىببحث وتشَو:

 هبً جذاً  3 61..9 1.2 ٍهبساث اىببحث اىَتَُض.  .61

 هبً جذاً  . 9.219 1.31 اغالق دائشة اىجىدة.  .66

 هبً جذاً  1 61..9 1.16 إداسة اىفشق واىَشبسَغ اىبحثُت.  .63

 جذاً  هبً 1 9.211 1.26 االششاف اىؼيٍَ واألمبدٍََ.  .61

 هبً جذاً  6 19..9 1.26 بْبء وتطىَش خطظ اىبشاٍج اىذساعُت.  ..6

 ( بذسجت )هبً جذاً(3..1إجَبىٍ اىَتىعظ اىَشجح ىيبؼذ اىشابغ )

 عبدعبً: اىبشاٍج اىتذسَبُت اىَتخصصت ىيحصىه ػيً اىشخصت األمبدََُت اىَهُْت ىذسجت األعتبر وتشَو:

 هبً جذاً  1 1...9 1.26 اىقُبدة األمبدََُت.ٍهبساث   .62

 هبً جذاً  3 9.219 1.11 ٍهبساث إػذاد اىخطت االعتشاتُجُت.  .61

 هبً جذاً  . 9.111 1.19 قُبدة اىيجبُ األمبدََُت واالعتشبسَت.  .61

 هبً جذاً  1 9.111 1.16 تقُْبث األداء.  .66

 هبً جذاً  6 9.119 1..1 ٍؤششاث األداء واىَقبسّت اىَشجؼُت.  .39

 ( بذسجت )هبً جذاً(..1ىيبؼذ اىخبٍظ )إجَبىٍ اىَتىعظ اىَشجح 

عببؼبً: اىبشاٍج اىتذسَبُت اىَتخصصت ىيحصىه ػيً اىشخصت األمبدََُت اىَهُْت ىذسجت أعتبر دساعبث ػيُب 

 وتشَو:

 هبً جذاً  3 9.2.1 .1.2 ٍهبساث تقىٌَ أػضبء هُئت اىتذسَظ.  .31

 جذاً هبً  . 9.211 ...1 ػذاد اىذساعت اىزاتُت ىيبشاٍج.ٍهبساث إ  .36

 هبً جذاً  1 9.221 1..1 بْبء اىَببدساث االعتشاتُجُت.ٍهبساث   .33

آىُبث االششاف ػيً بشاٍج اىذساعبث   .31

 اىؼيُب.

 هبً جذاً  1 96..9 1.22

 هبً جذاً  6 92..9 1.22 تقذٌَ االعتشبساث اىَجتَؼُت.ٍهبساث   ..3

 ( بذسجت )هبً جذاً(1.26إجَبىٍ اىَتىعظ اىَشجح ىيبؼذ اىغبدط )

ثبٍْبً: اىبشاٍج اىتذسَبُت اىَتخصصت ىيحصىه ػيً اىشخصت األمبدََُت اىَهُْت ىذسجت أعتبر مشعٍ 

 وتشَو:

 هبً جذاً  6 9.212 1.21 إداسة اىَشبسَغ االعتشاتُجُت.ٍهبساث   .32

 هبً جذاً  1 9.221 1.22 ٍؤششاث األداء االعتشاتُجٍ.  .31

 هبً جذاً  3 31..9 1.26 االعتشبساث اىبحثُت.  .31

 هبً جذاً  1 1...9 1..1 بشاٍج اىتطىع اىبحثٍ.  .36

 هبً جذاً  . 9.226 1..1 إداسة اىَىاسد اىزاتُت ىيجبٍؼت.  .19

 ( بذسجت )هبً جذاً(1.2إجَبىٍ اىَتىعظ اىَشجح ىيبؼذ اىغببغ )
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 تبعؼبً: اىبشاٍج اىتذسَبُت اىَتخصصت ألػضبء هُئت اىتذسَظ اىجذد:

اىؼشبُت أّظَت اىتؼيٌُ اىؼبىٍ فٍ اىََينت   .11

 اىغؼىدَت.

 هبً جذاً  1 9.129 1.16

 هبً جذاً  6 9.116 1.19 جىدة اىتؼيٌُ واىتؼيٌ.  .16

إػذاد وتىصُف وتقشَش ٍقشس دساعٍ فٍ   .13

 ضىء ٍؼبَُش اىجىدة.

 هبً جذاً  1 9.212 1.26

أعظ اىَغؤوىُت اىَجتَؼُت ىؼضى هُئت   .11

 اىتذسَظ.

 هبً جذاً  2 .3..9 6..1

 هبً جذاً  . 11..9 1.23 أّظَت وقىاُِّ اىجبٍؼت.  ..1

 هبً جذاً  3 9.161 1.21 اخالقُبث اىبحث وحقىق اىَينُت اىفنشَت.  .12

 ( بذسجت )هبً جذاً(1.22إجَبىٍ اىَتىعظ اىَشجح ىيبؼذ األوه )

 ػبششاً: اىبشاٍج اىتذسَبُت اىَتخصصت ىيتطىَش اىَهٍْ ىيقُبداث األمبدََُت واإلداسَت:

 هبً جذاً  1 9.166 1.11 االتجبهبث اىحذَثت فٍ اىقُبدة.  .11

 هبً جذاً  1 9.136 9..1 قُبدة اىتىجهبث االعتشاتُجُت.  .11

 هبً جذاً  6 9.161 .1.2 ٍهبساث إداسة األقغبً األمبدََُت.  .16

 هبً جذاً  3 13..9 6..1 قُبدة اىَببدساث اىْىػُت.  .9.

 هبً جذاً  . 9.263 1.13 تأعُظ اىيجبُ االعتشبسَت.  .1.

 ( بذسجت )هبً جذاً(1..1)إجَبىٍ اىَتىعظ اىَشجح 

 حبدٌ ػشش: اىشتب اىؼيَُت اىَقتشحت ألػضبء هُئت اىتذسَظ ببىجبٍؼبث اىغؼىدَت

 هبً جذاً  2 9.61626 1.2116 ٍؼُذ  .6.

 هبً جذاً  1 9.16911 1.11.3 ٍحبضش  .3.

 هبً جذاً  1 9.62391 1.61.2 أعتبر ٍغبػذ  .1.

 هبً جذاً  . 9.11661 1.1211 أعتبر ٍغبػذ ٍَُض  ...

 هبً جذاً  3 6192..9 1.1.16 ٍشبسك أعتبر  .2.

 هبً 6 1.33113 1.9116 أعتبر ٍشبسك ببحث  .1.

 هبً جذاً  6 6.91..9 1.1212 أعتبر  .1.

 هبً 1 1.39111 1.1.21 أعتبر دساعبث ػيُب  .6.

 هبً جذاً  1 1.63162 .1.611 أعتبر مشعٍ  .29

 ( بذسجت )هبً جذاً(1.21إجَبىٍ اىَتىعظ اىَشجح ىيبؼذ اىثبٍِ )

 ( بذسجت )هبً جذاً(1..1اىَتىعظ اىَشجح اىؼبً ىالعتببّت )إجَبىٍ 

( أف نتائج الوزف النسبي المستخمصة الستجابات أفراد العينة ٗيتاح مف الجدوؿ )
 تشير إلى ما يمي:

درجة أىمية متطمبات تطبيؽ االستراتيجية المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية  -
في مجاالت )التدريس والبحث المينية ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية، 

العممي وخدمة المجتمع واإلدارة األكاديمية(، في او  الرتب العممية المقترحة، حيث 
 (5٘ٚ5ٗوبوزف نسبي ) "ىاـ جدًا " بدرجة أىمية جا ت
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يس الجدد في جا  البعد التاسع؛ البرامج التدريبية المتخصصة ألعاا  ىيئة التدر  -
(، وبدرجة أىمية )ىاـ جدًا(، بينما جا  البعد الرابع: 5ٙٙٗنسبي ) المرتبة األولى بوزف

البرامج التدريبية المتخصصة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية لدرجة األستاذ 
( وبدرجة أىمية )ىاـ جدًا( أياًا، 5ٖٗٗفي المرتبة األخيرة بوزف نسبي ) ،مشارؾال

ويالحظ تقارب درجات األىمية عمى كافة األبعاد حيث جا ت كميا بدرجة أىمية )ىاـ 
 جدًا(5 

، حيث تراوح متوسط الدراسة جابات أفراد العينة حسب متغيراتىناؾ تجانس بيف است -
، مما يشير إلى دقة المتوسطات (5ٖٖٚٔ-5ٕٖٙٓبيف )حراؼ المعياري درجات االن

 وتقارب وجيات نظرىـ حوؿ درجة أىمية متطمبات تطبيؽ االستراتيجية المقترحة5
موافقة أفراد العينة واقتناعيـ بأىمية متطمبات تطبيؽ ولعؿ النتائج السابقة تشير إلى 

ألعاا  ىيئة التدريس  االستراتيجية المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية
)التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع واإلدارة في مجاالت ،بالجامعات السعودية

( 5٘ٚٗحيث جا  المتوسط الوزني ) الرتب العممية المقترحة، باإلشارة إلىاألكاديمية(، 
ية التدريبلى أىمية البرامج إ األمر الذي يشيروبدرجة أىمية تراوحت بيف "ىاـ جدًا " "وىاـ"، 

التعرؼ تستيدؼ البرامج التدريبية التي  مف بينياوالتي  المتخصصة ألعاا  ىيئة التدريس
عداد  أنظمة التعميـ العالي في المممكة العربية السعودية،عمى  وجودة التعميـ والتعمـ، وا 

ية المجتمعية لعاو توصيؼ وتقرير المقرر الدراسي في او  معايير الجودة، وأسس المسؤول
، وأخالقيات البحث وحقوؽ الممكية الفكرية، واستراتيجيات التدريس الجامعي، ىيئة التدريس

(، وبنا  االختبار الجيد، وميارات اإلرشاد ISIوميارات النشر في المجالت األجنبية )
األكاديمي، وميارات قيادة العمؿ األكاديمي، عالوة عمى االتجاىات الحديثة في القيادة، وقيادة 

، وميارات تقويـ أعاا  ىيئة يارات إدارة األقساـ األكاديميةالتوجيات االستراتيجية، وم
عداد الدراسة الذاتية لمبرامج، وتقديـ االستشارات المجتمعية، وغيرىا مف البرامج  التدريس، وا 

ويسيـ في االرتقا  التي مف شأنيا تطور األدا  الميني واألكاديمي لعاو ىيئة التدريس، 
ت األساسية لمحصوؿ عمى الرخصة ومف ثـ تعد مف المتطمباى التنمية المينية ليـ، بمستو 
ىيئة  حيث أف ألدا  أعاا  كاديمية المينية لعاو ىيئة التدريس بالجامعات السعودية،األ 

ىذا ة النوعية في التعميـ الجامعي، و عالقة مباشرة وغير مباشرة بجود يفالجامعيالتدريس 
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، وتأسيس مراكز بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات العالمية يـلوالسماح  دعـال تقديـ يتطمب
وتتفؽ ىذه  ىيئة التدريس في الجامعات السعودية، ا عامتخصصة في التنمية المينية أل

 Zipora)(، ؤٕٔٓ(، و)سويمـ، )ٕٔٔٓيونس ) النتائج مع ما توصمت اليو نتائج دراسة 
Libman,2012)الناجـ، و (ٕٕٔٓ)الغامدي،، و(ٕٕٔٓ)نصر،، و(ٕٕٓٔ ،)

 ,Grobgeld, Teichman-Weinberg)(، و ٖٕٔٓ(، و)الحسيف،ٖٗٗٔ)اليويد،و
Wasserman & Barchilon,2016)  ،(وKamel,2016)حيث  (،ٕٚٔٓ)الجميؿ، ، و

تكثيؼ برامج تنمية أعاا  ىيئة التدريس في مختمؼ المجاالت األكاديمية أىمية التأكيد عمى 
 وفي اإلدارة األكاديمية، المجتمع خدمة وفي العممي البحثالتدريس و  في والمينية؛ واإلدارية
 لتأىيؿ وطنية استراتيجية ايجاد عمى التأكيد وكذلؾ الفعمي، الجامعة عمؿ أساس ىي والتي

لزامالسعودية العربية المممكة في الجامعييف التدريس ىيئة أعاا  واحتساب  حاورالب يـ، وا 
 5الدورات امف قواعد الترقيةر تمؾ نقاط حاو 

وتشير النتائج السابقة أياًا إلى موافقة أفراد العينة عمى الرتب العممية المقترحة ألعاا  
 ىيئة التدريس بالجامعات السعودية، باإلاافة إلى الدرجات العممية الموجودة بالفعؿ، والتي

األستاذ المساعد، األستاذ الدرجات التالية؛ المعيد، المحاار، في مجمميا  أصبحت تكوف
المساعد المميز، األستاذ المشارؾ، األستاذ المشارؾ الباحث، األستاذ الدكتور، وأستاذ 

( وبدرجة أىمية تراوحت 5ٙٔٗالدراسات العميا، وأستاذ كرسي، حيث جا  المتوسط الوزني )
 بيف "ىاـ جدًا " "وىاـ"5

صائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة إجابة السؤاؿ الثاني: ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إح
 يمكف أف تعزي إلى متغيرات الدراسة: الجامعة، الدرجة العممية، وطبيعة الكمية؟

في  لإلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـ صياغتو في مجموعة مف الفروض الصفرية، تشير
زى إلى إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف استجابات أفراد العينة يمكف أف تع مجمميا

وتـ التحقؽ مف صحة ىذه ، )الجامعة، الدرجة العممية، طبيعة الكمية( متغيرات الدراسة
 الفروض عمى النحو التالي:
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 أواًل  وفكًا ملتػري اجلاوعة 

تحميؿ التبايف لمتوسطات درجات أفراد العينة حوؿ درجة أىمية متطمبات تطبيؽ  نتائج 
الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس وفقًا االستراتيجية المقترحة لمحصوؿ عمى 

 لمتغير الجامعة5
 (.جذوه )

 ّتبئج تحيُو اىتببَِ حىه دسجت أهَُت ٍتطيببث االعتشاتُجُت اىَقتشحت وفقبً ىَتغُش اىجبٍؼت

ٍصذس  اىَحىس

 اىتببَِ

ٍجَىع 

 اىَشبؼبث

دسجبث 

 اىحشَت

ٍتىعظ 

 اىَشبؼبث

ٍغتىي  قَُت ف

 اىذالىت

اىذالىت 

 االحصبئُت

بُِ  األوه

 اىَجَىػبث

4043.032 4 1010.758 3.434 9.

996*  

داه 

 احصبئُبً 

داخو 

 اىَجَىػبث

167476.879 569 294.335 

 573 171519.911 اإلجَبىٍ

 (9.91* داه احصبئُبً ػْذ ٍغتىي )

 الدراسةأفراد عينة استجابات ( لتحميؿ التبايف لمتوسطات درجات ٘يتاح مف الجدوؿ )
مف أعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية حوؿ درجة أىمية متطمبات تطبيؽ 
االستراتيجية المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس 

واإلدارة  ،وخدمة المجتمع ،والبحث العممي ،في مجاالت )التدريس بالجامعات السعودية،
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  الرتب العممية المقترحة، باإلشارة إلىاألكاديمية(، 

، حيث جا ت قيمة ؼ وفقًا لمتغير الجامعةمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
، وإليجاد اتجاه داللة تمؾ الفروؽ استخدـ (5ٓٔٓ( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )3.434)

(، كما ىو مواح بالجداوؿ التالية، تـ Tukey HSDي( )الباحثاف االختبار البعدي )توك
 تحديد اتجاه داللة الفروؽ بيف استجابات أفراد العينة مف خالؿ ما يمي:

 (2جذوه )

 األوه وفقبً ىَتغُش اىجبٍؼت َحىسالعتجبببث أفشاد اىؼُْت ػيً اىاىَتىعطبث واالّحشافبث اىَؼُبسَت 

 االّحشاف اىَؼُبسٌ اىَتىعظ ػذد اىىظُفت

 19.70883 230.1314 236 اىَيل خبىذ

 16.63035 135.7506 96 تبىك

 20.26198 228.8734 79 طُبت

 8.99349 99235.75 73 اىَيل فُصو

 11.64728 232.8778 90 االٍبً

 17.30135 232.0436 574 اىَجَىع



 ...............استراتيجية مقترحة لتطبيق الرخصة األكاديمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية 
 

- ٕٔٙ - 

 (1جذوه )

 دالىت اىفشوق وفقبً ىَتغُش اىجبٍؼت: ( ىبُبُ اتجبTukey HSDّٓتبئج اختببس )

اىَتغُش 

 Iاىَغتقو 

اىَتغُش 

 Jاىَغتقو 

اىفشوق بُِ 

 اىَتىعطبث

اىذالىت  ٍغتىي اىذالىت اىخطأ اىَؼُبسٌ

 االحصبئُت

 داىت احصبئُبً  054. 2.07682 5.61864- تبىك اىَيل خبىذ

غُش داىت  980. 2.23001 1.25794 طُبت

 احصبئُبً 

اىَيل 

 فُصو

غُش داىت  105. 2.29765 5.62207-

 احصبئُبً 

غُش داىت  696. 2.12546 2.74642- االٍبً

 احصبئُبً 

 داىت احصبئُبً  054. 2.07682 5.61864 اىَيل خبىذ تبىك

غُش داىت  065. 2.60610 6.87658 طُبت

 احصبئُبً 

اىَيل 

 فُصو

غُش داىت  1.000 2.66420 00342.-

 احصبئُبً 

غُش داىت  785. 2.51722 2.87222 االٍبً

 احصبئُبً 

غُش داىت  980. 2.23001 1.25794- اىَيل خبىذ طُبت

 احصبئُبً 

غُش داىت  065. 2.60610 6.87658- تبىك

 احصبئُبً 

اىَيل 

 فُصو

غُش داىت  099. 2.78528 6.88001-

 احصبئُبً 

غُش داىت  554. 2.64503 4.00436- االٍبً

 احصبئُبً 

غُش داىت  105. 2.29765 5.62207 خبىذاىَيل  اىَيل فُصو

 احصبئُبً 

غُش داىت  1.000 2.66420 00342. تبىك

 احصبئُبً 

غُش داىت  099. 2.78528 6.88001 طُبت

 احصبئُبً 

غُش داىت  825. 2.70229 2.87565 االٍبً

 احصبئُبً 

غُش داىت  696. 2.12546 2.74642 اىَيل خبىذ اإلٍبً

 احصبئُبً 

غُش داىت  785. 2.51722 2.87222- تبىك

 احصبئُبً 

غُش داىت  554. 2.64503 4.00436 طُبت

 احصبئُبً 

اىَيل 

 فُصو

غُش داىت  825. 2.70229 2.87565-

 احصبئُبً 
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( لبياف اتجاه داللة Tukey HSD( لنتائج اختبار )توكي()ٚ يتاح مف الجدوؿ ) 
األوؿ وفقًا لمتغير الجامعة أف ىناؾ فروقًا دالة  محورروؽ بيف متوسطات االستجابات لمالف

جامعة ) مف (، تعزي إلى متغير الدرجة العممية لصالح أفراد العينة5ٓٔٓإحصائيًا عند مستوى )
أفراد ( عمى حساب 5ٖٖٙٓ٘ٙٔ(، وبانحراؼ معياري )5ٕٖٚ٘ٓ٘ٔ( ذو المتوسط األعمى)تبوؾ

وبناً  عمى ىذه النتيجة يتـ  فيصؿ(وال)الممؾ خالد، طيبة، اإلماـ،  العينة مف الجامعات األخرى
رفض الفرض الصفري، وقبوؿ الفرض البديؿ القائؿ بأنو توجد فروؽ داللة إحصائيًا بيف 
متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ درجة أىمية متطمبات تطبيؽ االستراتيجية المقترحة 

في ية ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية، لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المين
واإلدارة األكاديمية(، في او  الرتب  ،وخدمة المجتمع ،والبحث العممي ،مجاالت )التدريس
أفراد العينة مف أعاا  ىيئة التدريس بالجامعات  وربما يرجع ذلؾ إلى أفالعممية المقترحة، 

الميني واألكاديمي تطوير ال ورغبة فيأكثر حرصًا  السعودية وخاصة مف ىـ مف جامعة تبوؾ
في او  المعايير  ، ومف ثـ التأكيد عمى أىمية الترخيص لألعاا لعاو ىيئة التدريس
امانًا  الرجوع إلى العديد مف التجارب المحمية والعالمية في ىذا المجاؿالعالمية مف خالؿ 

، ي جودة العممية التعميمية بالجامعةلجودة أعاا  ىيئة التدريس، لما ليـ مف تأثير قوي ف
الدراسة جزئيا مع  وتختمؼ نتائج ىذه، ىذا المجاؿ ناصر لمعمؿ فيوامانًا النتقا  أفاؿ الع

، حيث لـ تشر ىذه الدراسات (ٕٔٔٓ،يونس)و (،ٕٕٔٓ)الناجـ،و، (ٕٙٔٓ،دراسة )الحربي
 الجامعة5إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا تعزى إلى متغير 

 وفكًا ملتػري الدزجة العمىية ثاٌيا  
نتائج تحميؿ التبايف لمتوسطات درجات أفراد العينة حوؿ درجة أىمية متطمبات تطبيؽ   

االستراتيجية المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس 
 بالجامعات السعودية وفقًا لمتغير الدرجة العممية5
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 (1جذوه )

 اىذسجت اىؼيَُتّتبئج تحيُو اىتببَِ حىه دسجت أهَُت ٍتطيببث االعتشاتُجُت اىَقتشحت وفقبً ىَتغُش 

ٍصذس  اىَحىس

 اىتببَِ

ٍجَىع 

 اىَشبؼبث

دسجبث 

 اىحشَت

ٍتىعظ 

 اىَشبؼبث

ٍغتىي  قَُت ف

 اىذالىت

اىذالىت 

 االحصبئُت

بُِ  األوه

 اىَجَىػبث

4043.032 4 1010.758 3.434 9.

996*  

داه 

 احصبئُبً 

داخو 

 اىَجَىػبث

167476.879 569 294.335 

 573 171519.911 اإلجَبىٍ

 (9.91* داه احصبئُبً ػْذ ٍغتىي )

مف أعاا   ( لتحميؿ التبايف لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسةٛيتاح مف الجدوؿ )
االستراتيجية المقترحة ىيئة التدريس بالجامعات السعودية حوؿ درجة أىمية متطمبات تطبيؽ 

في  لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية،
مجاالت )التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع واإلدارة األكاديمية(، في او  الرتب 

نة طات استجابات أفراد عيالعممية المقترحة، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوس
( دالة إحصائيًا عند 38.035، حيث جا ت قيمة ؼ )وفقًا لمتغير الدرجة العممية الدراسة

، وإليجاد اتجاه داللة تمؾ الفروؽ استخدـ الباحثاف االختبار البعدي (5ٓٔٓمستوى داللة )
 :، كما ىو مواح بالجداوؿ التالية(Tukey HSD)توكي( )

 (6ه )جذو

 وفقبً ىَتغُش اىذسجت اىؼيَُتحىه ٍتطيببث االعتشاتُجُت اىَقتشحت اىَتىعطبث واالّحشافبث اىَؼُبسَت 

 االّحشاف اىَؼُبسٌ اىَتىعظ ػذد اىىظُفت

 7.74297 235.1463 82 أعتبر

 12.84502 239.0198 202 أعتبر ٍشبسك

 19.80316 226.3069 290 أعتبر ٍغبػذ

 17.30135 232.0436 574 اىَجَىع
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- ٕٜٔ - 

 (19جذوه )

 وفقبً ىَتغُش اىذسجت اىؼيَُت:ىيَحىس األوه ( ىبُبُ اتجبٓ دالىت اىفشوق Tukey HSDّتبئج اختببس )

اىَتغُش 

 Iاىَغتقو 

اىَتغُش 

 Jاىَغتقو 

اىفشوق بُِ 

 اىَتىعطبث

اىخطأ 

 اىَؼُبسٌ

ٍغتىي 

 اىذالىت

 االحصبئُت اىذالىت

أعتبر  أعتبر

 ٍشبسك

3.87346- 2.1318

6 

 غُش داىت احصبئُبً  165.

 داىت احصبئُبً  000. 2.03633 8.83944 أعتبر ٍغبػذ

أعتبر 

 ٍشبسك

 غُش داىت احصبئُبً  165. 2.13186 3.87346 أعتبر

 داىت احصبئُبً  000. 1.49207 12.71291 أعتبر ٍغبػذ

أعتبر 

 ٍغبػذ

 داىت احصبئُبً  000. 2.03633 8.83944- أعتبر

أعتبر 

 ٍشبسك

 داىت احصبئُبً  000. 1.49207 12.71291-

( لبياف اتجاه داللة Tukey HSD( لنتائج اختبار )توكي( )ٓٔيتاح مف الجدوؿ )
الفروؽ بيف متوسطات االستجابات لمبعد الخامس وفقًا لمتغير الدرجة العممية أف ىناؾ فروقًا 

(، في متوسطات درجات أفراد العينة تعزي إلى متغير الدرجة 5ٓٔٓدالة إحصائيًا عند مستوى )
( ذو المتوسط المشارؾالعممية لصالح أفراد العينة مف ذوي درجة )األستاذ 

( عمى حساب درجتي )األستاذ( 5ٕٕٛٗ٘ٓٔ(، وبانحراؼ معياري )5ٜٜٖٕٓٔٛاألعمى)
، وقبوؿ الفرض البديؿ وبناً  عمى ىذه النتيجة يتـ رفض الفرض الصفري (،المساعدو)األستاذ 

 عمى أفراد العينةاستجابات القائؿ بأنو توجد فروؽ داللة إحصائيًا بيف متوسط استجابات 
درجة أىمية متطمبات تطبيؽ االستراتيجية المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية 

مما يشير إلى حرصيـ أعاا  ىيئة التدريس  ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية،
امانًا لجودة التعميـ مف فئة األستاذ المشارؾ عمى تطبيؽ الرخصة األكاديمية المينية 

 الجامعي مف خالؿ استبقا  العناصر المميزة منيـ والمرخص ليا في العمؿ في ىذا المجاؿ،
 (،ٕٔٔٓ،)يونسو ،(ٜٕٓٓدراسة )األسمر،  وتختمؼ نتائج ىذه الدراسة جزئيا مع

، حيث لـ تشر إلى وجود فروؽ (ٕٙٔٓ)الحربي ،و، (ٕٕٔٓ)نصر ،و(، ٕٕٔٓ)الناجـ،و
 5دالة احصائيا تعزى إلى ىذا المتغير
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 ثالجًا  وفكًا ملتػري طبيعة الهمية 
نتائج تحميؿ التبايف لمتوسطات درجات أفراد العينة حوؿ درجة أىمية متطمبات تطبيؽ 

لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس  االستراتيجية المقترحة
  بالجامعات السعودية وفقًا لمتغير طبيعة الكمية5

 (11) جذوه

 طبُؼت اىنيُت ىَتغُش وفقبً  اىَقتشحت االعتشاتُجُت ٍتطيببث أهَُت دسجت حىه اىتببَِ تحيُو ّتبئج

 ٍصذس اىَحىس

 اىتببَِ

 دسجبث اىَشبؼبث ٍجَىع

 اىحشَت

 ٍتىعظ

 اىَشبؼبث

ٍغتىي  قَُت ف

 اىذالىت

اىذالىت 

 االحصبئُت

 بُِ األوه

اىَجَىػب

 ث

1119.116 4 669..61

1 

1..3. 9

.991*  

 داه احصبئُبً 

 داخو

اىَجَىػب

 ث

121196.166 569 666.221 

 573 111.16.611 اإلجَبىٍ

 (9.91* داه احصبئُبً ػْذ ٍغتىي )

مف  التبايف لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة( لتحميؿ ٔٔيتاح مف الجدوؿ ) 
أعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية حوؿ درجة أىمية متطمبات تطبيؽ االستراتيجية 
المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات 

ع واإلدارة األكاديمية(، في في مجاالت )التدريس والبحث العممي وخدمة المجتم السعودية،
او  الرتب العممية المقترحة، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات 

( دالة إحصائيًا 7.535، حيث جا ت قيمة ؼ )وفقًا لمتغير طبيعة الكمية أفراد عينة الدراسة
اف االختبار ، وإليجاد اتجاه داللة تمؾ الفروؽ استخدـ الباحث(5ٓٔٓعند مستوى داللة )

(، كما ىو مواح بالجداوؿ التالية، تـ تحديد اتجاه داللة Tukey HSDالبعدي )توكي( )
 الفروؽ بيف استجابات أفراد العينة مف خالؿ ما يمي:
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 (16جذوه )

 اىنيُت وفقبً ىَتغُش طبُؼت حىه ٍتطيببث االعتشاتُجُت اىَقتشحتاىَتىعطبث واالّحشافبث اىَؼُبسَت 

 االّحشاف اىَؼُبسٌ اىَتىعظ ػذد اىنيُت

 20.57802 233.9556 338 ّظشَت

 11.65416 231.2727 143 ػَيُت

 7.45911 226.2796 93 صحُت

 17.30135 232.0436 574 اىَجَىع

 

 (13جذوه )

 وفقبً ىَتغُش طبُؼت اىنيُت: َحىس األوهاتجبٓ دالىت اىفشوق ىي ( ىبُبTukey HSDُّتبئج اختببس )

اىَتغُش 

 Iاىَغتقو 

اىَتغُش اىَغتقو 

J 

اىفشوق بُِ 

 اىَتىعطبث

اىخطأ 

 اىَؼُبسٌ

ٍغتىي 

 اىذالىت

 اىذالىت االحصبئُت

1.706 2.68289 ػَيُت ّظشَت

59 

 غُش داىت احصبئُبً  259.

2.003 7.67605 صحُت

19 

 داىت احصبئُبً  000.

1.706 2.68289- ّظشَت ػَيُت

59 

 غُش داىت احصبئُبً  259.

2.278 4.99316 صحُت

92 

 غُش داىت احصبئُبً  074.

2.003 7.67605- ّظشَت صحُت

19 

 داىت احصبئُبً  000.

2.278 4.99316- ػَيُت

92 

 غُش داىت احصبئُبً  074.

روؽ ( لبياف اتجاه داللة الفTukey HSD( لنتائج اختبار )توكي()ٖٔيتاح مف الجدوؿ )
أف ىناؾ فروقًا دالة  طبيعة الكمية،وفقًا لمتغير  بيف متوسطات االستجابات لممحور األوؿ

الكميات لصالح أفراد العينة مف ) طبيعة الكمية،(، تعزي إلى متغير 5ٓٔٓإحصائيًا عند مستوى )
( عمى حساب 5ٕٕ٘ٚٛٓٓ(، وبانحراؼ معياري )5ٜٖٖٕ٘٘ٙ( ذو المتوسط األعمى)النظرية

( وبناً  عمى ىذه النتيجة يتـ رفض الفرض الصفري، العممية والصحية) الكمياتأفراد العينة مف 
وقبوؿ الفرض البديؿ القائؿ بأنو توجد فروؽ داللة إحصائيًا بيف متوسطات استجابات أفراد 
العينة حوؿ درجة أىمية متطمبات تطبيؽ االستراتيجية المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة 

لسعودية، في مجاالت )التدريس والبحث األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات ا
العممي وخدمة المجتمع واإلدارة األكاديمية(، في او  الرتب العممية المقترحة، وربما يرجع ذلؾ 

الكميات إلى أف أفراد العينة مف أعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية وخاصة مف ىـ مف 
لعاو ىيئة التدريس في او  المعايير  أكثر حرصًا عمى التطوير الميني واألكاديميالنظرية 
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وتختمؼ العالمية مف خالؿ الرجوع إلى العديد مف التجارب المحمية والعالمية في ىذا المجاؿ، 
(، ومع ٕٔٔٓ( ومع دراسة )يونس ،ٜٕٓٓنتائج ىذه الدراسة جزئيا مع دراسة )األسمر، 

 (5ٕٙٔٓ(، ودراسة )الحربي ،ٕٕٔٓ(، و دراسة )نصر ،ٕٕٔٓدراسة )الناجـ،
 احملوز الجاٌي  الستب العمىية املكرتحة 

 الرتب العممية المقترحةنتائج تحميؿ التبايف لمتوسطات درجات أفراد العينة حوؿ 
االستراتيجية المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس ب

 5الكمية( طبيعة-العممية والدرجة-الجامعةات الدراسة )بالجامعات السعودية وفقًا لمتغير 
 ملتػري اجلاوعة  أواًل  وفكًا

الرتب العممية المقترحة نتائج تحميؿ التبايف لمتوسطات درجات أفراد العينة حوؿ 
االستراتيجية المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس ب

  5الجامعةبالجامعات السعودية وفقًا لمتغير 
 (11) جذوه

 اىجبٍؼت اىذسجت ىَتغُش وفقبً  اىؼيَُت اىَقتشحت( اىشتب)اىثبٍّ اىَحىس  حىه اىتببَِ تحيُو ّتبئج 

 ٍصذس اىَحىس

 اىتببَِ

 ٍجَىع

 اىَشبؼبث

 دسجبث

 اىحشَت

 ٍتىعظ

 اىَشبؼبث

ٍغتىي  قَُت ف

 اىذالىت

اىذالىت 

 االحصبئُت

 بُِ األوه

 اىَجَىػبث

داه  *9.990 11.161 31.131. 4 31..6161

 احصبئُبً 

 داخو

 اىَجَىػبث

2111.111 569 11.116 

 573 1122.111 اإلجَبىٍ

 (    9.91* داه احصبئُبً ػْذ ٍغتىي )

( لتحميؿ التبايف لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة مف ٗٔيتاح مف الجدوؿ )
العممية المقترحة باالستراتيجية حوؿ الرتب أعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية 

المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات 
طات استجابات ، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسالسعودية وفقًا لمتغير الجامعة

داللة ( دالة إحصائيًا عند مستوى 5ٕٛٚٗٗ، حيث جا ت قيمة ؼ )أفراد عينة الدراسة
 Tukey(، وإليجاد اتجاه داللة تمؾ الفروؽ استخدـ الباحثاف االختبار البعدي )توكي( )5ٓٔٓ)

HSD كما ىو مواح بالجداوؿ التالية، تـ تحديد اتجاه داللة الفروؽ بيف استجابات أفراد ،)
 العينة مف خالؿ ما يمي:
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 (.1جذوه )

 اىجبٍؼتوفقبً ىَتغُش  ثبٍّاى َحىساىؼُْت ػيً اى ببث أفشاداىَتىعطبث واالّحشافبث اىَؼُبسَت العتجب

 االّحشاف اىَؼُبسٌ اىَتىعظ ػذد اىجبٍؼت

 3.77254 40.1780 236 اىَيل خبىذ

 4.13965 39.1771 96 تبىك

 4.28580 42.6962 79 طُبت

 1.05517 44.4658 73 اىَيل فُصو

 1.69762 43.7111 90 االٍبً

 3.93366 41.4564 574 اىَجَىع

 (12جذوه )

 :اىجبٍؼتوفقبً ىَتغُش  َحىس اىثبٍُّ اتجبٓ دالىت اىفشوق ىي( ىبُبTukey HSDّتبئج اختببس )

اىَتغُش 

 Iاىَغتقو 

اىَتغُش 

 Jاىَغتقو 

اىفشوق بُِ 

 اىَتىعطبث

اىخطأ 

 اىَؼُبسٌ

ٍغتىي 

 اىذالىت

اىذالىت 

 االحصبئُت

غُش داىت  116. 41669. 1.00088 تبىك اىَيل خبىذ

 احصبئُبً 

 داىت احصبئُبً  000. 44742. 2.51824- طُبت

 داىت احصبئُبً  000. 46099. 4.28779- اىَيل فُصو

 داىت احصبئُبً  000. 42645. 3.53315- االٍبً

غُش داىت  116. 41669. 1.00088- اىَيل خبىذ تبىك

 احصبئُبً 

 داىت احصبئُبً  000. 52288. 3.51912- طُبت

 داىت احصبئُبً  000. 53454. 5.28867- اىَيل فُصو

 داىت احصبئُبً  000. 50505. 4.53403- االٍبً

 داىت احصبئُبً  000. 44742. 2.51824 اىَيل خبىذ طُبت

 داىت احصبئُبً  000. 52288. 3.51912 تبىك

 داىت احصبئُبً  014. 55883. 1.76955- اىَيل فُصو

غُش داىت  312. 53069. 1.01491- االٍبً

 احصبئُبً 

 داىت احصبئُبً  000. 46099. 4.28779 اىَيل خبىذ اىَيل فُصو

 داىت احصبئُبً  000. 53454. 5.28867 تبىك

 داىت احصبئُبً  014. 55883. 1.76955 طُبت

غُش داىت  633. 54218. 75464. االٍبً

 احصبئُبً 

 داىت احصبئُبً  000. 42645. 3.53315 اىَيل خبىذ اإلٍبً

 داىت احصبئُبً  000. 50505. 4.53403 تبىك

غُش داىت  312. 53069. 1.01491 طُبت

 احصبئُبً 

غُش داىت  633. 54218. 75464.- اىَيل فُصو

 احصبئُبً 

( لبياف اتجاه داللة الفروؽ Tukey HSD( لنتائج اختبار )توكي()ٙٔيتاح مف الجدوؿ )
أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا عند  الجامعة،بيف متوسطات االستجابات لمبعد األوؿ وفقًا لمتغير 
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(، 5ٗٙ٘ٛٗٗ( ذو المتوسط األعمى)الممؾ فيصؿ)بجامعة (، لصالح أفراد العينة 5ٓٔٓمستوى )
، وبناً  عمى ىذه أفراد العينة مف الجامعات األخرى( عمى حساب 5ٓ٘٘ٔٚٔوبانحراؼ معياري )

النتيجة يتـ رفض الفرض الصفري، وقبوؿ الفرض البديؿ القائؿ بأنو توجد فروؽ داللة إحصائيًا 
، المحور الثاني والخاص بالرتب العممية المقترحةبيف متوسطات استجابات أفراد العينة في 

 الممؾ فيصؿ أفراد العينة مف الجامعات السعودية وخاصة مف جامعةوربما يرجع ذلؾ إلى أف 
ومف ثـ الترخيص لألعاا  في او  وتنمية أعاا  ىيئة التدريس أكثر حرصًا عمى تطوير 

 5مناسبة الرتب العممية المقترحةمف ثـ الموافقة عمى و ، المعايير العالمية في ىذا المجاؿ
 العمىية ملتػري الدزجة  ثاٌيا  وفكًا

حوؿ الرتب العممية المقترحة  نتائج تحميؿ التبايف لمتوسطات درجات أفراد العينة
باالستراتيجية المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس 

  بالجامعات السعودية وفقًا لمتغير الدرجة العممية5
 (11) جذوه

 اىؼيَُت اىذسجت ىَتغُش وفقبً  ٍْبعبت اىَحىس اىثبٍّ دسجت حىه اىتببَِ تحيُو ّتبئج 

 ٍصذس اىَحىس

 اىتببَِ

 ٍجَىع

 اىَشبؼبث

 دسجبث

 اىحشَت

 ٍتىعظ

 اىَشبؼبث

ٍغتىي  قَُت ف

 اىذالىت

اىذالىت 

 االحصبئُت

 بُِ األوه

 اىَجَىػبث

داه  *9.990 11.6.2 626.361 2 61.2.1.

 احصبئُبً 

 داخو

 اىَجَىػبث

1311.1.1 571 11.296 

 573 1122.111 اإلجَبىٍ

 (    9.91* داه احصبئُبً ػْذ ٍغتىي )

( لتحميؿ التبايف لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة مف ٚٔيتاح مف الجدوؿ )
الرتب العممية المقترحة مناسبة أعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية حوؿ 

، الدرجة العمميةباالستراتيجية المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية وفقًا لمتغير 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة، حيث جا ت 

(، وإليجاد اتجاه داللة تمؾ 5ٓٔٓ( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )5ٜ٘ٙٚٔقيمة ؼ )
(، كما ىو مواح بالجداوؿ Tukey HSDالفروؽ استخدـ الباحثاف االختبار البعدي )توكي( )

 لية:التا
  



 ...............استراتيجية مقترحة لتطبيق الرخصة األكاديمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية 
 

- ٕٕ٘ - 

 ( 11جذوه )

 وفقبً ىَتغُش اىذسجت اىؼيَُتاىَحىس اىثبٍّ اىَتىعطبث واالّحشافبث اىَؼُبسَت العتجبببث اىؼُْت ػيً 

 االّحشاف اىَؼُبسٌ اىَتىعظ ػذد اىذسجت اىؼيَُت

 4.21623 42.4146 82 أعتبر

 3.53475 42.4257 202 أعتبر ٍشبسك

 3.89768 40.5103 290 أعتبر ٍغبػذ

 3.93366 41.4564 574 اىَجَىع

 (16جذوه )

 وفقبً ىَتغُش اىذسجت اىؼيَُت:  ىيَحىس اىثبٍّ( ىبُبُ اتجبٓ دالىت اىفشوق Tukey HSDّتبئج اختببس )

اىَتغُش 

 Iاىَغتقو 

اىَتغُش اىَغتقو 

J 

اىفشوق بُِ 

 اىَتىعطبث

ٍغتىي  اىخطأ اىَؼُبسٌ

 اىذالىت

 اىذالىت االحصبئُت

 غُش داىت احصبئُبً  1.000 50048. 01111.- أعتبر ٍشبسك أعتبر

 داىت احصبئُبً  000. 47805. 1.90429 أعتبر ٍغبػذ

 غُش داىت احصبئُبً  1.000 50048. 01111. أعتبر أعتبر ٍشبسك

 داىت احصبئُبً  000. 35028. 1.91540 أعتبر ٍغبػذ

 داىت احصبئُبً  000. 47805. 1.90429- أعتبر أعتبر ٍغبػذ

 داىت احصبئُبً  000. 35028. 1.91540- ٍشبسكأعتبر 

( لبياف اتجاه داللة Tukey HSD( لنتائج اختبار )توكي( )ٜٔيتاح مف الجدوؿ )
وفقًا لمتغير الدرجة  لممحور الثاني؛ الرتب العممية المقترحةالفروؽ بيف متوسطات االستجابات 

(، في متوسطات درجات أفراد العينة 5ٓ٘ٓالعممية أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا عند مستوى )
(، 5ٕٕٗ٘ٚٗ( ذو المتوسط األعمى)شارؾينة مف ذوي درجة )األستاذ الملصالح أفراد الع

ناً  وب (،المساعد( عمى حساب درجتي )األستاذ( و)األستاذ 5ٖٖ٘ٗٚ٘وبانحراؼ معياري )
عمى ىذه النتيجة يتـ رفض الفرض الصفري، وقبوؿ الفرض البديؿ القائؿ بأنو توجد فروؽ 

ة، العممية المقترح الرتب؛ الثانيالمحور لة إحصائيًا بيف متوسط استجابات أفراد العينة في دا
أىمية تطوير أعاا  ىيئة التدريس مف أفراد العينة عمى  وذلؾ لحرص فئة األستاذ المشارؾ

مف ثـ موافقتيـ عمى و  ،مف خالؿ تطبيؽ الرخصة األكاديمية المينية بالجامعات السعودية
 5مناسبة الرتب العممية المقترحة

 ثالجًا  وفكًا ملتػري طبيعة الهمية 
نتائج تحميؿ التبايف لمتوسطات درجات أفراد العينة حوؿ الرتب العممية المقترحة  

باالستراتيجية المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس 
   ببىجبٍؼبث اىغؼىدَت وفقبً ىَتغُش طبُؼت اىنيُت.
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 (69) جذوه

 طبُؼت اىنيُت ىَتغُش وفقبً  اىَحىس اىثبٍّ حىه اىتببَِ تحيُو ّتبئج 

 ٍصذس اىَحىس

 اىتببَِ

 ٍجَىع

 اىَشبؼبث

 دسجبث

 اىحشَت

 ٍتىعظ

 اىَشبؼبث

ٍغتىي  قَُت ف

 اىذالىت

اىذالىت 

 االحصبئُت

 بُِ األوه

 اىَجَىػبث

211.191 2 361.9.6 66..1. 9.9

90* 

داه 

 احصبئُبً 

 داخو

 اىَجَىػبث

1611.391 571 11.363 

 573 1122.111 اإلجَبىٍ

 (    9.91* داه احصبئُبً ػْذ ٍغتىي )

( لتحميؿ التبايف لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حوؿ ٕٓيتاح مف الجدوؿ )
الرتب العممية المقترحة باالستراتيجية المقترحة لمحصوؿ عمى الرخصة األكاديمية المينية 

، وجود فروؽ ذات داللة طبيعة الكميةألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية وفقًا لمتغير 
( دالة 5ٕٕ٘ٔ٘إحصائية بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة، حيث جا ت قيمة ؼ )

(، وإليجاد اتجاه داللة تمؾ الفروؽ استخدـ الباحثاف 5ٓٔٓإحصائيًا عند مستوى داللة )
 :التالية، كما ىو مواح بالجداوؿ (Tukey HSDاالختبار البعدي )توكي( )

 (61جذوه )

 طبُؼت اىنيُتوفقبً ىَتغُش اىَحىس اىثبٍّ  حىه العتجبببثىاىَتىعطبث واالّحشافبث اىَؼُبسَت 

 االّحشاف اىَؼُبسٌ اىَتىعظ ػذد طبُؼت اىنيُت

 3.84787 40.5917 338 ّظشَت

 3.92542 42.3916 143 ػَيُت

 3.36313 43.1613 93 صحُت

 3.93366 41.4564 574 اىَجَىع

 (66جذوه )

 :طبُؼت اىنيُتوفقبً ىَتغُش ىيَحىس اىثبٍّ ( ىبُبُ اتجبٓ دالىت اىفشوق Tukey HSDّتبئج اختببس )

اىَتغُش 

 Iاىَغتقو 

اىَتغُش 

 Jاىَغتقو 

اىفشوق بُِ 

 اىَتىعطبث

اىخطأ 

 اىَؼُبسٌ

ٍغتىي 

 اىذالىت

 اىذالىت االحصبئُت

 داىت احصبئُبً  000. 37846. 1.79989- ػَيُت ّظشَت

 احصبئُبً  داىت 000. 44423. 2.56957- صحُت

 داىت احصبئُبً  000. 37846. 1.79989 ّظشَت ػَيُت

 غُش داىت احصبئُبً  281. 50538. 76968.- صحُت

 داىت احصبئُبً  000. 44423. 2.56957 ّظشَت صحُت

 غُش داىت احصبئُبً  281. 50538. 76968. ػَيُت

( لبياف اتجاه داللة Tukey HSDاختبار )توكي( )( لنتائج ٕٕيتاح مف الجدوؿ )
طبيعة الفروؽ بيف متوسطات االستجابات لممحور الثاني؛ الرتب العممية المقترحة وفقًا لمتغير 

اد العينة (، في متوسطات درجات أفر 5ٓ٘ٓأف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا عند مستوى ) الكمية،
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(، وبانحراؼ 5ٖٖٔٙٔٗذو المتوسط األعمى) لصالح أفراد العينة مف )الكميات الصحية(
أفراد العينة مف )الكميات العممية العممية والكميات النظرية(، ( عمى حساب 5ٖٖٖٖٙٔمعياري )

وبناً  عمى ىذه النتيجة يتـ رفض الفرض الصفري، وقبوؿ الفرض البديؿ القائؿ بأنو توجد 
الرتب العممية  ؛في المحور الثانيفروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط استجابات أفراد العينة 

عمى أىمية تطوير أعاا  ىيئة  مف الكميات الصحية المقترحة، وذلؾ لحرص أفراد العينة
 5مناسبة الرتب العممية المقترحةمف ثـ موافقتيـ عمى ، و التدريس بالجامعات السعودية

 أِي الٍتائج 

-طيبة-اإلماـ-خالد )الممؾالجامعات السعودية  اتفاؽ أفراد عينة الدراسة بمختمؼ 5ٔ
، المساعد( األستاذ-المشارؾ األستاذ-األستاذالعممية )درجاتيـ  (، وبمختمؼتبوؾ-الفيصؿ

متطمبات تطبيؽ االستراتيجية أىمية درجة عمى  (صحية-عممية-نظريةوطبيعة الكمية )
المقترحة لمرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية، حيث 

 ىاـ جدًا"5بدرجة أىمية "(، و 5٘ٚٗ)جا ت بوزف نسبي 
( بيف متوسطات استجابات أفراد 5ٓٔٓتوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ) 5ٕ

تطبيؽ االستراتيجية المقترحة لمرخصة األكاديمية درجة أىمية متطمبات العينة حوؿ 
، تعزى إلى في المحور األوؿ المينية ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات السعودية

جامعة تبوؾ(، والدرجة العممية )األستاذ الجامعة )المتمثمة في متغيرات الدراسة 
 (5المشارؾ(، وطبيعة الكمية )الكميات النظرية

( بيف متوسطات استجابات أفراد 5ٓٔٓاحصائية عند مستوى ) توجد فروؽ ذات داللة 5ٖ
العينة حوؿ درجة أىمية متطمبات تطبيؽ االستراتيجية المقترحة لمرخصة األكاديمية 

، تعزى إلى لجامعات السعودية في المحور الثانيالمينية ألعاا  ىيئة التدريس با
(، والدرجة العممية )األستاذ الممؾ فيصؿمتغيرات الدراسة المتمثمة في الجامعة )جامعة 

 (5الصحيةالمشارؾ(، وطبيعة الكمية )الكميات 
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 االسرتاتيجية املكرتحة  

الميدانية، قدمت الدراسة الدراسة نتائج في او  و  ،في او  اإلطار النظري لمدراسة وأدبياتيا
 بالجامعات التدريس ىيئة ألعاا ؽ الرخصة األكاديمية المينية استراتيجية مقترحة لتطبي

جامعي ال التعميـ في الخبرا  مف مجموعة عمى المقترحة االستراتيجية عرض تـ ، وقدالسعودية
 وتدعيميا لابطيا ذوي االىتماـ بالتعميـ الجامعي،خبيرًا مف األساتذة  (ٔٔبمغ عددىـ )

ونتناوؿ  ،صيغتيا الحاليةحتى وصمت إلى  ومحاورىا بنودىا واتساؽ صدقيا مف والتأكد
 :في صيغتيا النيائية كما يميمقترحة الستراتيجية اال

 املكرتحة وٍطمكات االسرتاتيجية 
  المنطمقات التالية إلىاالستراتيجية المقترحة  دتستن 
، ٕٕٓٓ الوطني التحوؿ برنامجو السعودية،  عربيةالمسايرة التحوالت الحديثة في المممكة  5ٔ

 5 ٖٕٓٓرؤية المممكة و 
خاصة ما يتعمؽ بأعاا  بوالمستجدات في ميداف التعميـ الجامعي و االستجابة لمتطورات  5ٕ

 ىيئة التدريس5
 وتقميؿ جًدا، كبيرة بمبالغ اإلجمالي المحمي الناتج سيزيد الجامعي التعميـ جودة رفع 5ٖ

 5البطالة
 5والتعمـ التعميـ بعمميات لالرتقا  لمعاو المستمر الميني لمنمو دافع الرخصة تجديد 5ٗ
 5التدريس ىيئة عاو لدى بالنفس الثقة يعزز الرخصة عمى الحصوؿ 5٘

 املبادئ اليت تستهز عميّا االسرتاتيجية  

الواقعية: تحقيؽ االتساؽ بيف استراتيجية الرخصة األكاديمية المينية لألعاا  وبرامج  5ٔ
 التطوير الميني مع احتياجات أعاا  ىيئة التدريس الفعمية وتطمعاتيـ5

الرخصة األكاديمية المينية لألعاا  ببرامج التطوير الميني التخطيط: ربط استراتيجية  5ٕ
المقدمة ألعاا  ىيئة التدريس لمواكبة ميارات القرف الحادي والعشريف وباإلمكانات 

 المتاحة5
تحقيؽ التطور الميني المستمر ألعاا  ىيئة التدريس  إلىالمستقبمية: التطمع مستقبال  5ٖ

 ادي والعشريف5في مجاؿ التمكيف مف ميارات القرف الح
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 فمشفة االسرتاتيجية املكرتحة 

والترخيص ليـ تنبع تمؾ الفمسفة مف كوف تطوير األدا  الميني ألعاا  ىيئة التدريس 
لو تأثيره اإليجابي في االرتقا  بميارات الخريجيف خاصة عندما تصبح ىذه  اً مينيو  اً أكاديمي

الرقابة الذاتية  زيادة، و العممية جز ًا مف المياـ االستراتيجية لمقيادات األكاديمية بالجامعة
 5خمؽ بيئة تنافسية ايجابية بيف أعاا  ىيئة التدريس، و لمعاو

 أِداف االسرتاتيجية املكرتحة 

اليدؼ العاـ لالستراتيجية المقترحة: تطبيؽ الرخصة األكاديمية المينية ألعاا  ىيئة 
 التدريس 

 األِداف التفصيمية 

 دعـ عمميات التطوير الميني ألعاا  ىيئة التدريس5 5ٔ
البحثية والقيادية لدى أعاا  ىيئة التدريسية و تنمية الميارات المعرفية والمينية   5ٕ

 التدريس5
 األدا  لدييـ مف خالؿ الترخيص األكاديمي والميني ليـ5 االرتقا  بكفا ة 5ٖ
تقويـ مدى تمكيف أعاا  ىيئة التدريس مف آليات تنمية ميارات القرف الحادي   5ٗ

 والعشريف لدى الطالب5
في او  المعايير  المينة لمزاولة التدريس ىيئة أعاا  أفاؿ انتقا  عممية تسييؿ 5٘

 5المطموبة
  املكرتحة( الوظيفية) العمىية الستبوَ خاله  الرتقي ووتطمبات طسوط ووعايري
 طسوط الرتقي 

الدرجة التي  إلىيجب أف تتوافر الشروط اآلتية في العاو عند التقدـ لمترقية مف درجة عممية 
 :، باإلاافة إلى مجموعة مف الدورات والبرامج التدريبية المطموبة وىي كما يميتمييا
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 وستبة احملاضس جيب توافس الظسوط اآلتية  إىلعٍد تسقية املعيد أواًل  

 الحصوؿ عمى درجة الماجستير في التخصص المعيف5 .1
ميارات كتابة ، و ميارات كتابة السيرة الذاتيةفي؛  دورات تدريبية ٘حاور عدد  .2

، موطفلميارات التعامؿ كسفير ، و ميارات التقديـ عمى الجامعات، و المقترحات البحثية
 التنظيمية لمجامعة5ميارات المواطنة و 

 وستبة األستاذ املشاعد جيب توافس الظسوط اآلتية  إىلعٍد تسقية احملاضس ثاٌيًا  

 حصوؿ العاو عمى درجة الدكتوراه في التخصص المعيف5 .1
 في النشر ميارات، و الجامعي التدريس استراتيجياتفي؛  دورات تدريبية ٘حاور العاو  .2

 قيادة ميارات، و األكاديمي اإلرشاد ميارات، و الجيد االختبار بنا ، و (ISI)االجنبية المجالت
 5األكاديمي العمؿ

 5وخارجياً  داخمياً  المجتمع خدمة في الفاعمة المشاركة .3
لمرتقية وَ أستاذ وشاعد إلي أستاذ وشاعد مميز جيب أُ يتوافس أحد اخليازات ثالجًا  

 اآلتية 
تكوف سنة منيا في خدمة الجامعة أماي سنتيف في وظيفة أستاذ مساعد ويشترط أف  .1

 المعنية5
 في دوريات عممية محكمة5 يفومنشور  يفكوف لمعاو عمى األقؿ بحثيف متميز يأف  .2
أف يكوف عممو في مجاؿ التدريس واإلدارة األكاديمية واألنشطة الجامعية واالجتماعات  .3

 ذات الصمة5
 أف يكوف أداؤه في التدريس متميًزا5 .4
 لدراسات العميا والبحث العممي5أف تكوف لو مساىمات في ا .5
 أف يكوف لو اسياـ في تنظيـ وتطوير القسـ أو الكمية5 .6
 5وخارجياً  داخمياً  المجتمع خدمة في الفاعمة المشاركة .7
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المسؤولية ، ميارات كتابة المشاريع البحثيةفي؛  تدريبية دورات ٘ العاو حاور .8
تيجيات التقويـ والتغذية استرا، عمـ المستيدفة لممقررات الدراسيةنواتج الت، ةالمجتمعي
 استخداـ التقنية في التدريس الجامعي5، و الراجعة

لمرتقية وَ أستاذ وشاعد مميز إلي أستاذ وظازك جيب أُ يتوافس أحد اخليازات زابعًا  

 اآلتية 
 سنة في وظيفة أستاذ مساعد مميز في خدمة الجامعة المعنية5ٔأماي  5ٔ
 في دوريات عممية محكمة5 يفومنشور  يفمتميز كوف لمعاو عمى األقؿ بحثيف يأف  5ٕ
أف يكوف عممو في مجاؿ التدريس واإلدارة األكاديمية واألنشطة الجامعية واالجتماعات  5ٖ

 ذات الصمة5
 أف يكوف أداؤه في التدريس متميًزا5 5ٗ
 أف تكوف لو مساىمات في الدراسات العميا والبحث العممي5 5٘
يير معا، و تقويـ النظرا ، و المبادرات النوعيةبنا  في؛  تدريبية دورات ٘ العاو حاور 5ٙ

دارة الجودة الشاممة، و االعتماد المؤسسي والبرامجي  تقارير البرامج الدراسية5، و ا 
 5وخارجياً  داخمياً  المجتمع خدمة في الفاعمة المشاركة 5ٚ

أستاذ وظازك باحح جيب أُ تتوافس  إىللرتقية العضو وَ أستاذ وظازك خاوشًا  

 الظسوط اآلتية 
 أماي سنتيف في التدريس الجامعي في وظيفة أستاذ مشارؾ5 5ٔ
أبحاث متميزة ومنشورة أو مقبولة لمنشر في دورية عممية محكمة بعد  ٖأف يكوف لديو  5ٕ

 الترقي لمرتبة أستاذ مشارؾ5
 أف يكوف لو إسياـ في اإلشراؼ عمى طالب الدراسات العميا5 5ٖ
األكاديمية واألنشطة الجامعية واالجتماعات أف يكوف عممو في مجاؿ التدريس واإلدارة  5ٗ

 ذات الصمة5
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 أف يكوف أداؤه في التدريس متميًزا5 5٘
 أف تكوف لو مساىمات في الدراسات العميا والبحث العممي5 5ٙ
، اغالؽ دائرة الجودة، و ميارات الباحث المتميزفي؛  تدريبية دورات ٘ العاو حاور 5ٚ

دارة الفو  بنا  وتطوير خطط ، و العممي واألكاديمياالشراؼ ، و رؽ والمشاريع البحثيةا 
 البرامج الدراسية5

 5وخارجياً  داخمياً  المجتمع خدمة في الفاعمة المشاركة 5ٛ

 أستاذ جيب أُ تتوافس الظسوط اآلتية  إىللرتقية العضو وَ أستاذ وظازك باحح سادسًا  

 سنوات في التدريس الجامعي في وظيفة أستاذ مشارؾ باحث5  ٕأماي  5ٔ
أبحاث متميزة ومنشورة أو مقبولة لمنشر في دورية عممية محكمة  ٖلديو أف يكوف  5ٕ

 وذلؾ بعد الترقي لمرتبة أستاذ مشارؾ باحث5
 أف يكوف لو إسياـ في اإلشراؼ عمى طالب الدراسات العميا5 5ٖ
أف يكوف عممو في مجاؿ التدريس الدراسات العميا أربعة فصوؿ دراسية واإلدارة  5ٗ

 معية واالجتماعات ذات الصمة5األكاديمية واألنشطة الجا
 أف يكوف أداؤه في التدريس متميًزا5 5٘
 أف تكوف لو مساىمات في الدراسات العميا والبحث العممي5 5ٙ
ارات إعداد الخطة مي، و القيادة األكاديميةفي؛  تدريبية دورات ٘ العاو حاور 5ٚ

مؤشرات األدا  ، و تقنيات األدا ، و ة المجاف األكاديمية واالستشاريةقياد، و االستراتيجية
 والمقارنة المرجعية5

 5وخارجياً  داخمياً  المجتمع خدمة في الفاعمة المشاركة 5ٛ

 أستاذ دزاسات عميا جيب أُ تتوافس الظسوط اآلتية  إىللرتقية العضو وَ أستاذ سابعًا  

 أماي سنتيف في ترقيتو لدرجة أستاذ5  5ٔ
 أف يكوف لو إسياـ في اإلشراؼ عمى طالب الدراسات العميا5 5ٕ
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فصوؿ دراسية منيا مقررات  ٛأف يكوف عممو في مجاؿ التدريس الدراسات العميا  5ٖ
 الدكتوراه5 

أف يكوف لو اسيامات في اإلدارة األكاديمية واألنشطة الجامعية واالجتماعات ذات  5ٗ
 الصمة5

 أف يكوف أداؤه في التدريس متميًزا5 5٘
 أف تكوف لو مساىمات في الدراسات العميا والبحث العممي5 5ٙ
 مجنة الدراسات العميا بالقسـ أو الكمية5بكوف عاوًا أف ي 5ٚ
 5مجنة االختبار الشامؿ بالقسـ أو الكميةبأف يكوف عاوًا  5ٛ
 5وخارجياً  داخمياً  المجتمع خدمة في الفاعمة المشاركة 5ٜ
عداد ا  ، و ميارات تقويـ أعاا  ىيئة التدريسفي؛  دورات تدريبية ٘حاور العاو  5ٓٔ

شراؼ عمى برامج آليات اال، و المبادرات االستراتيجية بنا ، و الدراسة الذاتية لمبرامج
 تقديـ االستشارات المجتمعية5، و الدراسات العميا

أستاذ نسسي جيب أُ تتوافس الظسوط  إىللرتقية العضو وَ أستاذ دزاسات عميا ثاوًٍا  

 اآلتية 

 أف يكوف مشرفًا عمى كرسي بحثي5 5ٔ
 أف يكوف مشرفًا عمى فرؽ ومشاريع بحثية5 5ٕ
 تكوف لو اسيامات مجتمعية بحثية5أف  5ٖ
 أف يكوف مديرا لمبادرة بحثية مدعومة5 5ٗ
 5وخارجياً  داخمياً  المجتمع خدمة في الفاعمة المشاركة 5٘
مؤشرات األدا  ، المشاريع االستراتيجية إدارةفي؛  دورات تدريبية ٘حاور العاو  5ٙ

 الموارد الذاتية لمجامعة5إدارة  ،برامج التطوع البحثي ،االستشارات البحثية، االستراتيجي
 الرباوج التدزيبية املتصصصة ألعضاء ِيئة التدزيص اجلدد 

عداد وتوصيؼ ، و جودة التعميـ والتعمـ، و الي في المممكة العربية السعوديةأنظمة التعميـ الع ا 
لية المجتمعية لعاو ىيئة أسس المسؤو ، و مقرر دراسي في او  معايير الجودةوتقرير 
 خالقيات البحث وحقوؽ الممكية الفكرية5، وأوقوانيف الجامعة أنظمة، و التدريس
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االتجاىات  الرباوج التدزيبية املتصصصة لمتطويس املّين لمكيادات األنادميية واإلدازية 
قيادة ، و ميارات إدارة األقساـ األكاديمية، و دة التوجيات االستراتيجيةقيا، و الحديثة في القيادة
 المجاف االستشارية5 تأسيس، و المبادرات النوعية

 وعايري الرتقي 

مترقية مف مرتبو عممية بدً  مف أستاذ مساعد افر المعايير اآلتية عند التقدـ ليجب أف تتو  
 المراتب التي تمييا: إلى

ة في امتالؾ حصيمة وافرة مف المعرف عتبازات اآلتية الل ًاأ. التدزيص  ويكاض وفك
، ادة المحاارة ومادة الدرس العمميعمى تجييز مالقدرة ، و تخصصو والتخصصات المتصمة بو

القدرة عمى حث الطالب ، و ادة التي يدرسونيا وترغيبيـ فيياالم إلىجذب انتباه الطالب و 
المقدرة عمى ابتداع وسائؿ تعميمية جديدة ، و وقيادتيـ لمتعميـ الذاتي دوف االعتماد عمى التمقيف

درة عمى تصميـ المقررات المق، و إلمكاناتالتذرع بنقص ا إلىلنقؿ المعرفة دوف الركوف 
مع  االشتراؾ في إعداد المناىج وتطويرىا وتصميميا ومراجعتيا حتى تتوافؽ، و وتنفيذىا

األخذ ، و اسبة وتقويـ الطالبالقدرة عمى واع االمتحانات المن، و المتغيرات والحاجات المستمرة
، ريس واالمتحانات واألدا  فييالتدفي االعتبار مالحظات الممتحف الخارجي حوؿ المنيج وا

أف يدرس العاو عدًدا مف المقررات في ، و العاو في دعـ الجوانب األكاديميةمساىمة و 
 مجاؿ تخصصو وأال يقؿ عبئو التدريسي عف الحد األدنى الذي أجازه المجمس5

 ،البحثمقدرة عمى االبتكار وقيادة ال ؛يةتىي  ويكاض وفًكا لالعتبازات اآلب  اإلٌتاج العم
ى االنتفاع بو في المجتمع بنا  منيجية البحث ونوعيتو وقيمتو العممية واالقتصادية ومدو 

تحكيـ الكتب العممية ، و العميا ومدي مشاركة العاو فييا بحوث طالب الدراسات، و المحمي
الكتب المؤلفة ، و مية المتخصصة التي تخاع لمتحكيـترجمة الكتب العم، و ةالدراسية الجامعي

محتوى والمغة بعد استيفائيا لنصوص الموائح المنظمة لذلؾ ومواصفاتيا مف حيث ال وذلؾ
األبحاث والتقارير المنشورة أو ، و المقدرة عمى ربط التدريس بالبحث، و واإلخراج والتحكيـ

 المشاريع البحثية والمبادرات5، و ية المحكمةالقابمة لمنشر في المجاالت العمم
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 ،المشاركة المجتمعيةوَ خاله؛  وفًكا ملدى اٌتفاع اجملتىع بّاج  خدوة اجملتىع  وتكاض 
 العمؿ التطوعي5، و المبادرات المجتمعية، و المسؤولية المجتمعيةو 

مساىمة العاو في ؛ وتكاض وفًكا لالعتبازات التاليةد  اإلدازة األنادميية )إُ وجدت(  
تراؾ في االش، و البحث العمميلوسائؿ المساعدة في تطوير المناىج والمعامؿ والمختبرات وا

المساىمة في توثيؽ ، و المساىمة في حؿ مشكالت الجامعة، و المجاف العممية المتخصصة
 صالت الجامعة مع نظيراتيا5

ىناؾ مجموعة مف آليات التنفيذ التي تساعد عمى ت تٍفير االسرتاتيجية املكرتحة  آليا
 التالي:تحقيؽ األىداؼ السابقة عمى أرض الواقع عمى النحو 

ّين يدعي عىميات الرتخي: األنادميي وامل ات اخلاصة بالكيادات اجلاوعية مباآلليا

المستمر داخؿ  تبنى القيادة ثقافة التطوير والتحسيف؛ ألعضاء ِيئة التدزيص وتتضىَ
قياـ القيادة الجامعية بواع خطة تدريبية لتطوير األدا  الميني لدى ، و العممية التعميمية
تحديد االحتياجات الفعمية ليـ وتتامف المعارؼ  خالؿ التدريس انطالقا مفأعاا  ىيئة 
بنا  الروح المعنوية العالية بيف أعاا  ، و تجاىات المطموبة في الوقت الراىفوالميارات واال 

مبادرة القيادة الجامعية بتقديـ ، و غبتيـ في تحقيؽ األىداؼ المنشودةىيئة التدريس لزيادة ر 
نش، و قيؽ أىداؼ االستراتيجية المقترحةلتح االفكار المستجدة ا  وحدة لمتطوير والتدريب ا 

، زمة لتحقيؽ النمو الميني المنشودتوفير االمكانات المادية والبشرية الال ، و الميني
تخصيص ميزانيات مالية لمقيادات الجامعية تمكف تنفيذ برامج التطوير الميني ألعاا  ىيئة و 

 التدريس5
تنويع برامج التطوير ؛ ء لدى أعضاء ِيئة التدزيص وتتضىَفاءة األدااآلليات اخلاصة به 

ـ أما داخؿ الكمية أو نظ  الميني لتشمؿ برامج قصيرة األجؿ وتتامف دورات تدريبية قصيرة تُ 
خارجيا بيدؼ تحسيف أدا  أعاا  ىيئة التدريس وتنمية معارفيـ ومياراتيـ، وبرامج طويمة 

تعمـ الذاتي برامج التدريب عف بعد وال إلىالمدى وىي دورات تتبع وزارة التعميـ باإلاافة 
النقاش  تنويع أساليب النمو الميني لتشمؿ المحاارات وحمقات، و وبرامج البحث العممي

حث  ، ووالندوات والمؤتمرات العممية والرحالت العممية والزيارات الميدانية والتعميـ المصغر
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، والمعمومات والتكنولوجية الالزمةتوفير المصادر ، و   ىيئة التدريس عمى االلتحاؽ بياأعاا
 معنوية لتشجعتوفير الحوافز المادية وال، و جيا الحديثة وتوظيفيا في التعميـاستخداـ التكنولو و 

، يميةاستثمار التكنولوجيا بشكؿ فعاؿ في العممية التعم، و عمى استخداـ التقنية في التعميـ
، لمتعرؼ عمى احتياجاتيـ التدريبيةعقد حمقات نقاش دورية مع أعاا  ىيئة التدريس و 
، وات والمؤتمرات ذات الصمة بعمميـالسماح ألعاا  ىيئة التدريس بالمشاركة في الندو 
ارورة تشجيع أعاا  ىيئة التدريس ، و ت الالزمة لممشاركة في المؤتمراتديـ التسييالتقو 

عمى إتقاف استراتيجيات التدريس وأساليب التعميـ التي تنمى لدييـ ميارات القرف الحادي 
 والعشريف5

اآلليات اخلاصة بتكويي ودى متهَ أعضاء ِيئة التدزيص وَ آليات تٍىية وّازات الكسُ 

االىتماـ بتقويـ برامج التطوير الميني ألعاا  ؛ والعظسيَ لدى الطالب وتتضىَاد  احل
ىيئة التدريس مف قبؿ األعاا  أنفسيـ ومف قبؿ الطالب لموقوؼ عمى مدى تطور األدا  

جرا  عمميات التحسيف المطموبة لمخطة التطويرية في او  ، و الميني ألعاا  ىيئة التدريس ا 
 نتائج عممية التقويـ5

 ن تٍفير االسرتاتيجية املكرتحة وساح

اختيار القيادات المؤىمة لتطبيؽ االستراتيجية ؛ الكيادة اجلاوعية  وتتضىَ وسحمة تّيئة
ولدييا القناعة والوعي بأىمية المشاركة في التطوير الميني ألعاا  ىيئة التدريس، وتشجيع 

 المقترحة5االفكار والمبادرات االبداعية لدييـ لتحقيؽ االستراتيجية 
؛ اء ِيئة التدزيص والطالب، وتتضىَوسحمة دزاسة الوضع الساَِ الحتياجات أعض

تحديد نقاط القوة ونقاط الاعؼ ودراسة التحديات والفرص التي تواجو القيادات الجامعية عند 
 تطبيؽ برامج التطوير الميني ألعاا  ىيئة التدريس5

 ؛ ألعضاء ِيئة التدزيص وتتضىَّينوسحمة بٍاء خطة تطويسية لتٍىية األداء امل
نشطة واأل  ،ىداؼ االستراتيجيةيتـ واع األ ،في او  نتائج مرحمة دراسة الواع الراىف

وكذلؾ مؤشرات األدا   ،والفترة الزمنية الالزمة لتحقيؽ االىداؼ ،وآليات التنفيذ والمتابعة
 والميزانيات الالزمة لتحقيؽ كؿ ىدؼ ونشاط5
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يتـ في ىذه المرحمة تحديد الجية  ية وتكويي الٍتائج االسرتاتيجوسحمة وتابعة تٍفير 
المانحة لمترخيص والمسؤولة عف تنفيذ األنشطة وقياس مؤشرات األدا  والوقت الالـز لمبد  
في عممية التقويـ، وذلؾ مف خالؿ إنشا  إدارة أو وحدة لمترخيص األكاديمي والميني 

ألكاديمي والجودة تمييدًا ألف تصبح عمادة مستقمة ألعاا  ىيئة التدريس بعمادة التطوير ا
 مكانات المادية والتقنية الالزمة5ر القوى البشرية واإلبذاتيا فيما بعد مع تواف

األنادميية واملٍّية ألعضاء  وتطمبـات تٍفير االسرتاتيجية املكرتحة لتطبيل السخصة

   يئة التدزيص باجلاوعات الشعوديةِ

االحتياجات التطويرية ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعة ومف في تشكيؿ لجنة لدراسة  5ٔ
وتتابع إعداد الحقائب التدريبية حسب ، حكميـ ويعامؿ أعااؤىا معاممة المجاف الدائمة

 5قبؿ بد  البرنامج وطباعتيا التخصص والفئة المستيدفة
وطباعة الحقائب التدريبية  توفير المخصصات المالية الالزمة لممدربيف والمنسقيف 5ٕ

 وغيرىا5
برامج  مف خالؿ توفير الفرص المتعددة مفتحفيز أعاا  ىيئة التدريس ماديًا ومعنويًا  5ٖ

 التطوير األكاديمي والميني5
ووسائؿ  تدريبية مجيزةتوافر اإلمكانات المادية والتجييزات الالزمة لمتدريب مف قاعات  .4

 5مناسبة
مف معتمديف مف داخؿ الجامعة أو  مف مدربيف والمدربة المطموبةتوافر القوى البشرية  5٘

دارييف خارجيا،   5وفنييف وا 
 توافر الموائح المالية واإلدارية المنظمة لمعمؿ5 5ٙ

 توصيات الدزاسية 

 توصي الدراسة الحالية باآلتي:
 5الحياة مدى متعمـل التدريس ىيئة ألعاا  المستدامة المينية التنمية مفيـو عمى التأكيد 5ٔ
في التخصصات لالستفادة مف الخبرات المحمية والعالمية  تطبيؽ نظاـ األستاذ الزائر 5ٕ

 5المختمفة
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 5بالجامعة اً امف قواعد الترقية أكاديمي والبرامج التدريبية احتساب نقاط حاور الدورات 5ٖ
مع  واإلعارة شاركة في المؤتمرات وتبادؿ الزياراتمعمى ال التدريس ىيئة أعاا  تحفيز 5ٗ

 الجامعات األخرى5
 جعؿ التميز في التدريسبما ي بالجامعات السعوديةر نظاـ الحوافز المعنوية والمادية يتطو  5٘

 معيارًا أساسيًا لمترقية5 والبحث العممي وخدمة المجتمع
إعادة النظر في كيفية اختيار أعاا  ىيئة التدريس، والتركيز عمى عاو ىيئة التدريس  5ٙ

التدريسي بالجامعة لكي يساىـ وبشكؿ كبير في رفع مستوى قدرات الكؼ  امف الكادر 
 وميارات الطالب5

تحسيف األوااع المادية والمعيشية ألعاا  ىيئة التدريس مف خالؿ توفير السكف  5ٚ
 الصحي، وذلؾ بتسييؿ عممية الحصوؿ عميو، وكذلؾ التأميف الطبي5
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 املساجع قائىة 

 املساجع العسبية  أ.

 بالجامعات اإلدارية والعمـو االقتصاد لكميات التعميمية الخدمات جودة تقويـ(5 ٖٕٓٓ)يوسؼ فارة، أبو
بيف  ما الواقعة الفترة في األىمية الزرقا  جامعة في والمنعقد الجودة اماف مؤتمر5 الفمسطينية

 5األىمية الزرقا  جامعة، ٖٕٓٓ/ٓٔ/ٖٕ_ٕٔ
المينية ألعاا  الييئة التدريسية بالجامعات (: احتياجات التنمية ٜٕٓٓاألسمر، منى بنت حسيف )

، (ٕ)، ٔ، ـ القرى لمعمـو التربوية والنفسية السعوديةأجامعة  مجمة 5السعودية )رؤية مستقبمية(
ٕٖ-ٖٕٓ5 
 كما اإللكتروني التعمـ مجاؿ في التدريبية الجامعي االستاذ احتياجات(5 ٕٔٔٓ)حامد محمد البحيري،
 5ٓٙٔ-ٖ٘ٔ ،(٘ٔٔ) ،والمعرفة القرا ة مجمة 5التربية بكمية التدريس ىيئة أعاا  يراىا
 طالب عمى تطبيؽ والعالج األسباب 5األكاديمي األدا  اعؼ(5 ٜٕٓٓ) عمي الرحمف عبد التويجري،
 5ٜٖٓ- ٖٓٙ ،(ٖ) ٜٗ،العامة اإلدارة دورية، القصيـ جامعة-واإلدارة االقتصاد كمية
مسترجع  ،الجدد التدريس ىيئة أعاا  برنامج الميارات، تطوير عمادة (5ٜٕٔٓ) سعود الممؾ جامعة

 https://dsd.ksu.edu.sa/ar/node/127 2019 مف:
 لتطوير وفعاليات برامج األكاديمي، التطوير عمادة(5 ٜٕٔٓ)والمعادف لمبتروؿ فيد الممؾ جامعة

 : مف مسترجع ،العالي التعميـ في المستجدات ومتابعة التعمـ وتقنيات التدريس ىيئة أعاا 
-academic-https://news.kfupm.edu.sa/ar/2018/10/30/deanship
  development 

 العبيكاف5  أسبر، أسامة ترجمة 5لتعميـ العاليوالمسؤولية في االجودة (5 ٕٕٔٓجريري، بوج )
 مف الزرقا  جامعة في التدريس ىيئة أعاا  أدا  فاعمية(5 ٕ٘ٔٓ) يوسؼ السالـ عبد الجعافرة،
(، ٜ) ٕٗ ،التربوية العمـو دراسات، مجمة التعميـ، جودة معايير او  في طمبتيا نظر وجية
ٔٔ٘-ٖٔ٘5 
 األكاديمييف نظر وجية مف التعميـ لتمييف الالزمة العممية المعايير(5 ٕٚٔٓ)حمود اهلل عبد الجميؿ،
 العمـو كمية مؤتمر عف خاص عدد ،التربوية العمـو دراسات مجمة السعودية، العربية المممكة في

 5(العربي الوطف في العالي التعميـ مؤتمر) بعنواف التربوية
(5 واقع التنمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ ٕٙٔٓالحربي، نايؼ نافع ماجد )

 5ٛٛ-ٓٙ(، ٖ)ٖٙ ،طنطا، جامعة مجمة كمية التربيةالعالي بدولة الكويت وسبؿ تطويرىا5 

https://dsd.ksu.edu.sa/ar/node/127%202019
https://news.kfupm.edu.sa/ar/2018/10/30/deanship-academic-development
https://news.kfupm.edu.sa/ar/2018/10/30/deanship-academic-development
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 بجامعة التدريس ىيئة لعاو التدريسي لألدا  الطمبة تقييـ ،(ٖٕٓٓ)الخولي ومحمد محمود حسف، 
 (ٖٕٓٓ ٕٕٕ) رقـ بحث قطػػر، جامػػػػعة ،التربوية البحوث مركز ببعض المتغيرات، وعالقتو قطر
 السعودية، الجامعات في لمتدريس التدريس ىيئة أعاا  تأىيؿ(5 ٖٕٔٓ) محمد بف أحمػد الحسيف،
 5٘٘-ٖٓ، (ٖ) ٜٔ يوليو،( ٔ)التربية،  كمية حمواف جامعة ،واجتماعية تربوية دراسات مجمة
 المتطمبات،: التدريس ىيئة ألعاا  المينية التنمية(5 ٕٛٓٓ) الكريـ عبد غالب اهلل عبد الحمادي،

 التعميـ تطوير مركز ،الجودة واماف الجامعي التعميـ في دراسات مجمة والبرامج، المعايير
 5ٖ٘ٔ-٘ٔٔ ،(ٕ) ٔيوليو،-يناير صنعا ، جامعة الجامعي،

5 المستقبؿ وآفاؽ والتحديات التغيرات المعرفة عصر في العالي التعميـ(5 ٕٚٓٓ) حمد سعيد الربيعي،
 5الشروؽ دار عماف،
 ىيئة تأسيس نحو-العالي التعميـ لجودة امانة التدريس ىيئة عاو تأىيؿ(5 ٕٔٔٓ)يحيى الزعبي،

 جودة لاماف األوؿ الدولي العربي لمؤتمرا، التدريس ىيئة عاو واعتماد لتأىيؿ مستقمة وطنية
 5ٕ٘ٗ-ٖٕٓ، ٔ الزرقا ، جامعة5 العالي التعميـ

عادة التدريب(5 ٕٚٓٓ)بركي بف سعد ،والمسعودي عبدالكريـ بف عبدااهلل السالـ،  كوسيمتيف التأىيؿ وا 
 الجامعي التعميـ تطوير مركز لتجربة اإلشارة مع) العربية الجامعات في األكاديمية القدرات لتطوير
 واألفاؽ التحديات: العربية الجامعات األوؿ؛ العربي المؤتمر(5 عبدالعزيز الممؾ بجامعة

  5ٓ٘-ٖ٘، ٖٔ-ٜ ديسمبر المغربية، المممكة – الرباط ،المستقبمية
(5 التنمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس في الجامعات ٖٕٔٓالسدة، إبراىيـ ناصر محمود )

 5ٚٛ-٘٘(، ٖٛٔ)، مجمة القرا ة والمعرفةالفمسطينية5 
 في السعودية بالجامعات التدريس ىيئة أعاا  أدا  تطوير(5 ٕ٘ٓٓ)محمد المحسف عبد السميح،
 5ٖٖٔ-ٖ٘ٙ ،(٘ٔ) ٛ ،التربيةمجمة  والعربية، الغربية الدوؿ بعض خبرات او 

 بعض او  في مقترحة رؤية: مصر في لممعّمـ الميني الترخيص(5 ٕٔٔٓ) غنيـ محمد سويمـ، 
 5ٖٔٔ-ٖٙ (،ٖٗ) ٗٔ ،التربية مجمة ،"العالمية الخبرات

(5 مستوى التنمية الػِمْيِنّية لدى أعاا  الييئة التدريسية في ٕٓٔٓالشخشير، حال محمود تيسير )
، جامعة النجاح الوطنية، غير منشورة رسالة ماجستيرجامعة النجاح الوطنية مف وجية نظرىـ5 

 كمية الدراسات العميا، فمسطيف5
 لمزاولة الترخيص عممية لتطوير مقترح تصور(5 ٕٚٔٓ) وليد مرواف والمصري، عيد رنده شرير،

 جامعة مجمة المعاصرة، والعالمية اإلقميمية التجارب بعض او  في بفمسطيف التعميـ مينة
 5ٖٔ٘-ٕٖٔ ص ،(ٔ) ٕٔ ،(اإلنسانية العمـو سمسمة) األقصى
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 كمية وأساتذة طالب يراىا كما التدريس ىيئة عاو خصائص(5 ٕٚٓٓ) فيصؿ محمد الوىاب، عبد
 5ٕٔٔ-ٕٚ ،(ٚٔ) ٜ، تربوية دراسات مجمة5 الخرطـو جامعة العمـو

(5 واقع التنمية الػِمْيِنّية لدى أعاا  ىيئة التدريس والييئة المساندة ٕ٘ٔٓالعنزي، سعود بف عيد )
 5٘ٓٛ-ٚٛٚ (،ٖ)ٕٗ، الجامعة األردنية، مجمة دراسات العموـ التربويةفي جامعة تبوؾ5 

(5 التنمية المينية لعاو ىيئة التدريس في كميات التربية ٕٕٔٓبف عمير )الغامدي، عمير بف سفر 
بالجامعات في السعودية في او  معايير المجمس الوطني األمريكي العتماد تعميـ أعاا  ىيئة 

 جامعة أـ القرى5 ،كمية التربية غير منشورة،دكتوراه رسالة (NCATE 5التدريس )
 التدريس ىيئة لتطوير دليؿ(5 ٕٙٓٓ) سي ايميمي ووادزورث،5 ر ليندا وىيمسف، ىير كاي غيالسبي،

  5العبيكاف ،أحمد سيد وسعيد، زىير السميوري،( ترجمة)، ومصادر وأمثمة عممية إرشادات
(5 إدارة التنمية المينية المستدامة ألعاا  ىيئة التدريس ٕ٘ٓٓمصطفى، يوسؼ عبد المعطي5 )

المؤتمر العممي السادس لكمية التربية بالفيـو )التنمية المينية المستدامة بالجامعات المصرية5 
 5ٕمية التربية5 جامعة القاىرة مجك ،(العربيلعاو ىيئة التدريس 
( التنمية المينية المستدامة ألعاا  ىيئة التدريس بالجامعات ٕٓٔٓالمميجي، راا إبراىيـ )

مستقبؿ إصالح التعميـ العربي لمجتمع المعرفة مؤتمر المصرية في او  احتياجاتيـ التدريبية، 
 5ٜٙ-ٛٚ ،ٕج القاىرةجامعة  ،تجارب ومعايير ورؤى

 وتوصيات نتائج(5 ٕٚٓٓ( )المستقبمية واألفاؽ التحديات: العربية الجامعات)األوؿ  العربي المؤتمر
 5ٓٛٙ-ٛ٘ٙ المغرب، ،المؤتمر بحوث

جامعة الممؾ فيصؿ في تحقيؽ التنمية المينية ألعاا  (5 دور ٕٕٔٓالناجـ، سعد بف عبد الرحمف )
(، ٕ) ٖٔ ،المجمة العممية لجامعة الممؾ فيصؿ، العمـو االنسانية واالداريةىيئة التدريس بيا5 

ٖ٘-٘٘5 
(5 التنمية المينية ألعاا  ىيئة التدريس بجامعة تبوؾ في او  ٕٕٔٓنصر، محمد يوسؼ مرسي )
 5ٕٙٔ-ٕٛٔ، (ٔ) ٕ٘ ،دراسات عربية في التربية وعمـ النفسمجمة  ،معايير الجودة واالعتماد

 التعميـ جودة رفع في التدريس ىيئة عاو أدا  تقويـ مساىمة(5 ٖٗٗٔ) سالـ عمي ندى اليويد،
 ،(القرى أـ جامعة في والطالبات التدريس ىيئة عاوات نظر وجية مف ميدانية دراسة) الجامعي
 5القرى أـ جامعة التربية، كمية ،منشورة غير ماجستير رسالة

 األكاديمي واالعتماد الجودة اماف معايير(5 ٕٔٔٓ) األكاديمي واالعتماد لمتقويـ الوطنية الييئة
 العالي5 التعميـ لمؤسسات
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 ،(العميا الدراسات مرحمة) لمبرنامج الذاتي التقويـ مقاييس(5 ٜٕٔٓ) والتدريب التعميـ تقويـ ىيئة
  5يناير

 لمعايير المطورة النسخة(5 ٕٛٔٓ) األكاديمي واالعتماد لمتقويـ الوطني المركز التعميـ، تقويـ ىيئة
 5البرامجي االعتماد

(5 متطمبات التنمية المينية المستدامة ألعاا  ىيئة التدريس ٕ٘ٔٓالوحش، ىالة مختار )
 5ٛٛ-ٓٙ(، ٙٔ) ٗ، التربيةمجمة البحث العممي في ومعاونييـ بجامعة بيشة مف وجية نظرىـ5 

 في القصيـ بجامعة التدريس ىيئة ألعاا  المينية التنمية واقع(5 ٕٔٔٓ) محمد مجدي يونس،
 جامعة التربية كمية ،والتربوية النفسية البحوث مجمة5 الجامعي التعميـ جودة معايير او 

 5٘٘-ٖ٘، (ٔ) ٕٙ المنوفية،
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