املعوقبت التي تواجه أعضبء هيئة التدريس يف
التقدم جلبئزة التميز العلمي يف جبمعة امللك
سعود

عزة بنت عبد العزيز بن عبدهللا الغامدي*

ماجدة بنت إبراهيم الجارودي**

امللخص_ هضقذ الضعاؾت الى جدضًض اإلاػىناث التي جىاحه أغًاء هُئت الخضعَـ في الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ ؾػىص
مً وحهت هظغ أغًاء هُئت الخضعَـ (اهار) ،ويظلَ الخػغف غلى الكغوم طاث الضاللت ؤلاخهائُت في ازخالف وحهاث هظغ أغًاء هُئت
ً
الخضعَـ للمػىناث التي جدىُ صون الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي جبػا للمخؿيراث الخالُت (الخبرة ،الضعحت الػلمُت ،الضوعاث الخضعٍبُت)،
ً
ولخدهُو أهضاف الضعاؾت اؾخسضمذ الباخثخان اإلاىهج الىنكي الخدلُلي ،مؿخسضمت الاؾدباهت يؤصاة الضعاؾت لجمؼ البُاهاث
واإلاػلىماث ،والتي جم جُبُهها غلى ( )50غًى هُئت جضعَـ مً ؤلاهار ،ونض جىنلذ الضعاؾت للىخائج الخالُت -:أبغػ اإلاػىناث التي جىاحه
أغًاء هُئت الخضعَـ في الخهضم لجائؼ الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ ؾػىص مً وحهت هظغ أغًاء هُئت الخضعَـ جمثلذ في ؾُاب وعف
ً
الٍاف لخػبئت الىماطج
اغالمُا ،وغضم جىقغ الىنذ
الػمل التي حكغح يُكُت الخهضم للجائؼة ،ونهىع الخػغٍل بغإٍت الجائؼة وعؾالتها
ِ
بؿبب غبء الخضعَـ ،ال جىحض قغوم طاث صاللت اخهائُت غىض مؿخىي صاللت  0005قؤنل في احاباث أقغاص غُىت الضعاؾت خىُ مدىع
الضعاؾت (مػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ ؾػىص) بازخالف مخؿير الٍلُت ،الضعحت الػلمُت ،مخؿير ؾىىاث الخبرة،
وبىاء غلى هخائج الضعاؾت نضمذ الضاعؾت ً
الضوعاث الخضعٍبُت ،الجائؼةً ،
غضصا مً الخىنُاث اإلاهترخت لدؿهُل جهضم ألاغًاء لجائؼة
الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ ؾػىص.
الكلماث املفتاحيت :اإلاػىناث ،أغًاء هُئت الخضعَـ ،حائؼة الخميز الػلمي ،حامػت اإلالَ ؾػىص.

* مشرف إداري _ جامعت امللك شعىد.
** أشتاذ مصاعد _ قصم لادارة التربىيت بجامعت امللك شعىد.
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املعىقاث التي جىاجه أعضاء هيئت التدريض في التقدم لجائزة التميز
العلمي في جامعت امللك شعىد
الجائؼة وويػذ لها مىنؼ مسهو ًخم غبره حػبئت هماطج مػضة
ً
لؿغى الحهىُ غليها ،ولًٌ وَبها لإلخهاءاث الىاعصة غً غضص
الحانالث مً ؤلاهار غلى هظه الجائؼة ،خُث بلـ غضص اإلاخهضماث
لجائؼة الخميز لؿىت 1436-1435هـ ( )26غًى هُئت جضعَـ ،بِىما ًبلـ
غضص أغًاء هُئت الخضعَـ في الجامػت ،اهار ( )2812غًى هُئت
جضعَـ ،وهظا الػضص الهلُل ًثير حؿاإالث غضًضة غً ؾبب غؼوف
أغًاء هُئت الخضعَـ مً ؤلاهار غً الخهضم لهظه الجائؼة ،لظا قبن
الضعاؾت الحالُت حؿعى للخػغف غلى أهم اإلاػىناث التي جىاحه أغًاء
هُئت الخضعَـ(ؤلاهار) في الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي.
أ .أهداف الدراشت
تهضف الضعاؾت الى:
 .1جدضًض اإلاػىناث التي جىاحه أغًاء هُئت الخضعَـ في الخهضم لجائؼة
الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ ؾػىص مً وحهت هظغهً.
 .2الخػغف غلى الكغوم طاث الضاللت ؤلاخهائُت في ازخالف وحهاث هظغ
أغًاء هُئت الخضعَـ للمػىناث التي جدىُ صون الخهضم للجائؼة ً
جبػا
للمخؿيراث الخالُت (الخبرة ،الضعحت الػلمُت ،الضوعاث الخضعٍبُت).
ب .أهميت الدراشت
ً
أوال :ألاهمُت الػملُت والخُبُهُت للضعاؾت
 -1الاهخمام الػالمي واإلادلي اإلاتزاًض بالبدث الػلمي.
 -2اقاصة الهائمين غلى حامػت اإلالَ ؾػىص بؤهم مػىناث الخهضم
لجائؼة الخميز الػلمي التي نض جدىُ صون جدهُو ألاهضاف اإلايكىصة.
 -3جؼوٍض اإلاؿئىلين والهائمين غلى حامػت اإلالَ ؾػىص بدلىُ ًمًٌ مً
زاللها الخدؿين والخُىٍغ.
ً
زاهُا :ألاهمُت الىظغٍت للضعاؾت
 -1حػخبر هظه الضعاؾت غلى خض غلم الضاعؾت هي ألاولى مً هىغها والتي
جضعؽ مػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ ؾػىص.
ً
 -2نض جكخذ هظه الضعاؾت مجاال إلحغاء صعاؾاث مكابهت لها في باقي
حامػاث اإلاملٌت.
ج .أشئلت الدراشت
حؿعى الضعاؾت لإلحابت غً ألاؾئلت الخالُت:
 .1ما اإلاػىناث التي جىاحه أغًاء هُئت الخضعَـ في الخهضم لجائؼة
الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ ؾػىص مً وحهت هظغهً؟
 .2هل هىاى قغوم طاث الضاللت ؤلاخهائُت في ازخالف وحهاث هظغ
أغًاء هُئت الخضعَـ للمػىناث التي جدىُ صون الخهضم للجائؼة ً
جبػا
للمخؿيراث الخالُت (الخبرة ،الضعحت الػلمُت ،الضوعاث الخضعٍبُت).
د .مصطلحاث الدراشت
اإلاػىناث :اإلاػىناث ويؼ نػب ًٌخىكه ش يء مً الؿمىى ًدىُ صون
جدهُو ألاهضاف بٌكاءة وقاغلُتُ ،وٍمًٌ الىظغ اليها غلى أنها اإلاؿبب
للكجىة بين مؿخىي ؤلاهجاػ اإلاخىنؼ وؤلاهجاػ الكػلي أو غلى أنها الاهدغاف
ً
مؿبها صعوَل [ .]3وحػغف احغ ً
ائُا في هظه
في ألاصاء غً مػُاع مدضص

 .1املقدمت
حػخبر الجامػاث مً مئؾؿاث الخػلُم اإلاهمت والتي لها صوع يبير
وقػاُ في جىمُت اإلاجخمؼ وعقؼ مؿخىي الُلبت لتهُئتهم وجلبُت
اخخُاحاتهم ،وطلَ مً زالُ الػمل غلى عقؼ اإلاؿخىي الخػلُمي
وألاًاصًمي ،ومً هظا اإلاىُلو بضأ الاهخمام بؤغًاء هُئت الخضعَـ إلاا
لهم مً صوع يبير في عقؼ مؿخىي الخػلُم.
لظلَ ٌػخبر الخميز الػلمي مً ألامىع التي حؿعى اليها مئؾؿاث الخػلُم
ً
الػالي والجامػاث غلى وحه الخهىم ،قىظغا لخؿيراث الػهغ واإلاجخمؼ
غاُ مً الجىصة والخميز،
أنبذ هىاى خاحت ماؾت للىنىُ الى مؿخىي ٍ
خُث ان الخػلُم الػالي مً اإلائؾؿاث التي جدخاج الى اؾخسضام
أؾالُب خضًثت لًمان الاؾخمغاعٍت والغٍاصة والخدؿين اإلاؿخمغ في
ألاصاء.
قىجض حامػت اإلالَ ؾػىص مً الجامػاث التي حػمل غلى جدهُو
الخميز غلى ًاقت ألانػضة ،الؾُما غلى نػُض أغًاء هُئت الخضعَـ،
قؤوحضث حائؼة الخميز الػلمي غلى مؿخىي الجامػت لخػمل غلى ػٍاصة
الٌكاءة وزلو عوح الخىاقـ للىنىُ ألغلى اإلاؿخىٍاث بالغؾم مً
بػٌ اإلاػىناث التي نض جدىُ صون الىنىُ للؿاًت مً هظه الجائؼة،
وهظا ما ؾىف ًخم الخُغم الُه في هظه الضعاؾت وهى مػغقت جلَ
اإلاػىناث ومداولت الخؿلب غليها واًجاص أقًل الحلىُ التي حؿاهم في
ً
جدهُو الهضف ونىال الى أغلى مؿخىي مً الخميز والجىصة في ألاصاء.
 .2مشكلت الدراشت
حؿعى حامػت اإلالَ ؾػىص للىنىُ الى الخميز الػلمي في ًاقت
اإلاجاالث الػلمُت مً زالُ عقؼ اإلاؿخىي ألاًاصًمي ألغًاء هُئت
ً
الخضعَـ وجدهُو ؤلابضاع الظي ًسضم اإلاجخمؼ ونىال الى الخميز الػلمي
الظي ًدهو الغٍاصة الػاإلاُت ،وفي هظا الؿُام جئيض صعاؾت الكههاء []1
غلى صوع جبجي اؾتراجُجُاث الخميز في جدهُو اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت
للمئؾؿاث الخػلُمُت وجىنلذ الضعاؾت الى غضص مً الىخائج ًان مً
ً
اعجباَا ً
نىٍا بين جبجي اؾتراجُجُاث الخميز في الخػلم
أهمها أن هىاى
والخػلُم وبين جدهُو مئؾؿاث الخػلُم الػالي اإلايزة الخىاقؿُت
اإلاؿخضامت مً زالُ صغم أغًاء الهُئت ألاًاصًمُت بما ًمٌنهم مً
ألاصاء وقو مػاًير الجىصة اإلاغحىة وجىقير البِئت الضعاؾُت الضاغمت
للخىىع وؤلابضاع.
ً
واهُالنا مً خغم الجامػت غلى جٌغٍم اإلاخميزًً مً ميؿىبيها مً
أغًاء هُئت جضعَـ وباخثين وَلبت ،وفي اَاع صغم عوح الخىاقؿُت
وجىحيهها هدى البدث الػلمي ،ومً أحل مؼٍض مً الاعجهاء بمؿخىي
ّ
الخميز الػلمي ،أوكؤث الجامػت "حائؼة حامػت اإلالَ ؾػىص للخميز
الػلمي" ،وهي حائؼة ؾىىٍت حؿعى الى تهُئت مىار قاغل للبدث الػلمي
اإلاخميز وؤلابضاع والابخٍاع [.[2
وألهمُت هظه الجائؼة في جكػُل الاعجهاء بؤغًاء هُئت الخضعَـ مً
خُث جميز أغمالهم قهض خثذ الٍلُاث ألاغًاء غلى الخهضم لهظه
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الضعاؾت بؤنها الهػىباث والخدضًاث التي جدىُ صون جهضم أغًاء هُئت
الخضعَـ في حامػت اإلالَ ؾػىص لجائؼة الخميز الػلمي.
غًى هُئت الخضعَـ :مهُلح غام ًُلو غلى ًل مً غًى وغًىة
هُئت الخضعَـ في حامػت اإلالَ ؾػىص غماصة البدث الػلمي [ .]4وَػغف
احغ ً
ائُا في هظه الضعاؾت بؤهه الٍاصع ألاًاصًمي مً ميؿىباث حامػت
اإلالَ ؾػىص.
حائؼة الخميز الػلمي :وهي حائؼة ؾىىٍت حؿعى الى تهُئت مىار قاغل
للبدث الػلمي اإلاخميز وؤلابضاع والابخٍاع غماصة البدث الػلمي[.]2
وحػغف احغ ً
ائُا في هظه الضعاؾت بؤنها حائؼة حؿعى حامػت اإلالَ ؾػىص
مً زاللها الى زلو عوح مً الخىاقـ وؤلابضاع لالعجهاء بمؿخىي البدث
الػلمي.
ه .حدود الدراشت
الحضوص اإلاىيىغُت :انخهغث هظه الضعاؾت غلى جدضًض اإلاػىناث التي
جىاحه أغًاء هُئت الخضعَـ (اهار) في الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في
حامػت اإلالَ ؾػىص.
الحضوص اإلاٍاهُت :جم جُبُو هظه الضعاؾت غلى أغًاء هُئت الخضعَـ
(اهار) في حامػت اإلالَ ؾػىص.
الحضوص الؼماهُت :جم جُبُو الضعاؾت زالُ الكهل الضعاس ي ألاوُ مً
الػام الضعاس ي 1437-1436هـ.
 .3لاطار النظري
اإلادىع ألاوُ :اصاعة الخميز:
ً
أوال :مكهىم اصاعة الخميز :حػغف اصاعة الخميز بؤنها هي مً مماعؾاث
واهخماماث ناصة الؿض والظًً ًبدثىن غً الخميز الدكؿُلي في مسخلل
الػملُاث وألاغماُ الخجاعٍت وبما ًدهو الخىاقو بين خاحاث أصحاب
اإلاهالح [.[5
يما أن اصاعة الخميز هي مضزل أو مىهج قامل ًداوُ حمؼ واصاعة
مسخلل الػىانغ واإلاهىماث الالػمت لبىاء مىظماث غلى أؾـ مخكىنت
وبما ًدهو لها نضعاث غالُت في مىاحهت اإلاخؿيراث الخاعحُت يما جٌكل
اصاعة الخميز للمىظمت جدهُو الخٍامل والاوسجام الٍامل بين مسخلل
غىانغ اإلاىظمت ونضعاتها الظاجُت واؾدثماع نضعاتها اإلادىعٍت أو ألاؾاؾُت
وًل طلَ ًدهو الكىائض واإلاىاقؼ ألصحاب اإلاهالح طوي الهلت
باإلاىظمت.
ً
زاهُا :أهمُت اصاعة الخميز:
حػخبر اصاعة الخميز الازخُاع اإلاهم الظي البض مىه إلاىاحهت جدضًاث
البِئت الغاهىت ،ومً أحل جىيُذ هظه ألاهمُت قالبض مً جىيُذ مظاهغ
هظه البِئت وهي ًالخالي:
 -1الخؿيراث زابخت وؾغَػت :ال ًمًٌ ألي مئؾؿت أن جخمًٌ مً
الاؾخمغاع في جدهُو هجاخاث وقو هكـ الىهج صوهما البدث غً َغم
حضًضة ،وطلَ ًىن البِئت التي حػمل قيها طاث َابؼ ًدؿم بالخؿُير
والخُىٍغ الؿغَؼ ،بالخالي البض للمئؾؿت الخسُُِ للمؿخهبل مً أحل
الاؾخمغاعٍت واإلاىاقؿت مً زالُ اصاعة الخميز.
 -2اإلاىاقؿت اإلاؿخمغة :خُث قغيذ الػىإلات وزىعة جٌىىلىحُا اإلاػلىماث
والاجهاُ أن ًٍىن الؿىم مكخىح وبضون خضوص وهظا ٌػجي
مىاقؿت مكخىخت وبال خضوص ً
أًًا ،بالخالي ال حؿخُُؼ اإلائؾؿت الاؾخمغاع

واإلاىاقؿت اال مً زالُ اصاعة الخميز.
 -3اإلاداقظت غلى اإلاٍان واإلاٍاهت للمئؾؿت :خُث ان ألاصاء ؾير اإلاخميز
ًكهض اإلائؾؿت نضعتها غلى الؿُُغة غلى اإلاٍان الظي حػمل قُه
وهكىطها ومٍاهتها في ؾىم الػمل.
 -4ال بضًل غً الجىصة :أنبدذ الجىصة هي ألاؾاؽ الظي ًبجي غلُه
اإلاؿتهلٌين زُاعاتهم في ظل جىىع البضائل واإلاىاقؿت الػاإلاُت باليؿبت
لهم.
 -5زىعة جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجهاُ :ال حؿخُُؼ اإلائؾؿت أال جىايب
الخهضم الحانل في جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجهاُ الحانل والظي ًئزغ
بكٍل يبير غلى بِئت ألاغماُ ،خُث أنبدذ اإلائؾؿاث حؿعى لخُىٍغ
نضعاتها الخىاقؿُت مً زالُ جُىٍغ نضعاتها الخٌىىلىحُت والاجهالُت
وهظا بضوعه ال ًخؤحى اال مً زالُ اصاعة الخميز [.[6
ً
زالثا :ألاهضاف واإلاؼاًا التي جدههها اصاعة الخميز للمىظمت:
 -1الخكىم الخىاقس ي غلى اإلاىاقؿين في بِئت ألاغماُ اإلادلُت والضولُت.
ً -2ؤحي هظا الخكىم مً زالُ جدهُو الجىصة ،الٌكاءة ،ؤلابضاع ،ؾغغت
الاؾخجابت للػمالء.
 -3ان اصاعة الخميز حػجي الاؾخسضام ألامثل للمىاعص اإلاخاخت وبما ًئصي الى
جسكٌُ الخٍالُل وجدؿين الجىصة.
 -4ان اصاعة الخميز جبدث غً الازخالف غً اإلاىاقؿين مً زالُ جغييزها
غلى الػىانغ طاث الهُمت أو التي لها قيها ميزة وؿبُت غً ؾيرها مً
اإلاىاقؿين.
 -5تهضف اصاعة الخميز الى بهاء وهمى اإلاىظمت في غالم ألاغماُ والاهخهاُ
مً اإلادلُت الى الػاإلاُت اإلاىاقؿت في الؿىم الػالمي الىاؾؼ [.[5
اإلادىع الثاوي :حائؼة حامػت اإلالَ ؾػىص للخميز الػلمي:
هبػذ قٌغة هظه الجائؼة مً ؾعي الجامػت الى الخميز في ًاقت مٍىهاتها
وًىاصعها الخػلُمُت وؤلاصاعٍت والُالبُت غلى حمُؼ ألانػضة ،وطلَ مً
أحل عقؼ مؿخىي وقؤن البدث الػلمي للىنىُ للخميز والخُىع الػلمي،
قهامذ الجامػت بالػمل غلى جىكُظ وجُبُو الكٌغة جدذ مؿمى "حائؼة
حامػت اإلالَ ؾػىص للخميز الػلمي" ،وجهىم الكٌغة غلى جُبُهها ًل غام
بهضف جىقير بِئت مىاؾبت لخكػُل البدث الػلمي وجميزه [.[7
وجخمثل مؿىؾاث اؾخدضار هظه الجائؼة في آلاحي:
 -1زضمت الهضف ألاوُ مً الخُت الاؾتراجُجُت لجامػت اإلالَ ؾػىص
 KSU 2030اإلاخػلو باإلحاصة والخميز البدثي ،مً زالُ عقؼ اإلاؿخىي
ألاًاصًمي والبدث الػلمي ؤلابضاعي الظي ًسضم اإلاجخمؼ ،وَؿهم في
ّ
جهضع هضف الخميز
جدهُو الخميز في مسخلل اإلاجاالث الػلمُت ،ونض
أهضاف الخُت الاؾتراجُجُت للجامػت ،لُػٌـ بىيىح أهمُخه.
 -2زضمت اإلاباصعاث اإلاسخلكت في بغامج الخُت الاؾتراجُجُت للجامػت،
ً
وجدضًضا اإلاباصعة التي جسو أغًاء هُئت الخضعَـ ،التي جىو غلى
ػٍاصة اإلاٍاقآث وجدؿين مؿخىي الضغم اإلاهضم لهم ،ومً أهضاف هظه
ً
اإلاباصعة أًًا جىقير بِئت صاغمت ومشجػت ألصاء أغًاء هُئت الخضعَـ
وػٍاصة الىاجج البدثي.
 -3ججؿُض الهُم اإلاػخمضة في جُىٍغ الجامػت ،التي منها" :الجىصة
والخميز" ،و"ؤلابضاع والابخٍاع".
 -4زضم ـت الخُ ـت الاؾتراجُجُ ـت لػم ـاصة البد ـث الػلمي التي جًم زماهُت
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أهضاف ،منها:
• الخميز البدثي بما ًدهو الغٍاصة الػاإلاُت.
• جُىٍغ اإلاىاعص البكغٍت بالجامػت وحػؼٍؼها للغقي بمسغحاث البدث
الػلمي.
• اإلاؿاهمت في بىاء مجخمؼ اإلاػغقت وزضمت أولىٍاث الهىاغت والخىمُت
في اإلاملٌت.
• جىقير بِئت بدثُت مدكؼة للباخثين وللػملُت البدثُت في الجامػت.
جخٍىن الجائؼة مً ؾبػت قغوع هي:
اإلاؿيرة الػلمُت اإلاخميزة ،حىصة البدث الػلمي ،ؾؼاعة البدث الػلمي،
الايدكاقاث والابخٍاعاث وجغزُو الخهىُت ،الخميز في الكغايت البدثُت
اإلاجخمػُت ،أقًل يخاب مئلل ،الخميز البدثي لُالب الجامػت
واإلابخػثين.
حكغف هُئت الجائؼة واللجىت الخىكُظًت غلى احغاءاث الترقُذ
والخهُُم يمً اإلاػاًير والًىابِ اإلادضصة لٍل قغع مً قغوع الجائؼة،
ُ ّ
كٍل اللجىت الخىكُظًت للجائؼة لجان جدٌُم قغغُت مخسههت
وح ِ
للمكايلت بين اإلاخهضمين.
أهضاف الجائؼة:
• حشجُؼ ميؿىبي الجامػت مً الباخثين والُالب وجدكيزهم غلى مؼٍض
مً الخميز وؤلابضاع والخىاقـ الػلمي.
يما وهىغاً.
• الاعجهاء بمؿخىي مسغحاث البدث الػلمي بالجامػت ً
• حشجُؼ اليكغ في اإلاجالث والضوعٍاث الػلمُت اإلاغمىنت.
• حشجُؼ ميؿىبي الجامػت غلى جدهُو الاهدكاع اإلاػغفي الػالمي.
ً
• ؤلاؾهام في ؤلاقػاع الػلمي للجامػت ً
وصولُا.
مدلُا
اإلادىع الثالث :أغًاء هُئت الخضعَـ ووكاَهم في البدث الػلمي:
ً
أوال :ؤلاهخاج الػلمي ألغًاء هُئت الخضعَـ:
ًمًٌ جهيُل ؤلاهخاج الػلمي ألغًاء هُئت الخضعَـ الى هىغين
ً
هما :الضعاؾاث والبدىر الحغة ،والضعاؾاث والبدىر اإلامىلت قمثال غلى
يىء الخمىٍل الظي جهضمه الجامػاث لػماصاث البدث الػلمي وللجهاث
البدثُت ًهىم بػٌ أغًاء هُئت الخضعَـ بمسخلل الجامػاث ببحغاء
البدىر اإلاسخلكت خؿب جسههاتهم الػلمُت ،وٍالخظ أهه ًتزاًض ؾىت
بػض أزغي.
ً
زاهُا :اإلائجمغاث الػلمُت ومكاعًاث أغًاء هُئت الخضعَـ:
ٌػض خًىع أغًاء هُئت الخضعَـ اإلائجمغاث الػلمُت التي جهُمها
الجامػاث أو الجمػُاث الؿػىصًت وجهضًم ألاوعام البدثُت مً زاللها
غالمت غلى وانؼ البدث الػلمي في الجامػاث ،واقاعة الى ؤلاهخاج الػلمي
قيها ،وَكاعى أغًاء هُئت الخضعَـ في حامػاث اإلاملٌت في اإلائاث مً
اإلائجمغاث ووعف الػمل اإلادلُت أو ؤلانلُمُت أو الػاإلاُت ،وطلَ في ظل ما
جىقغه الجامػاث مً صغم لهظا الخىحه الظي ٌػٌـ بىيىح مؿخىي
البدث الػلمي في الجامػاث الؿػىصًت.
ً
زالثا :اليكغ الػلمي في مئؾؿاث الخػلُم الػالي:
ًظهغ اليكغ الػلمي الهىعة الحهُهُت للجهىص الػلمُت ألغًاء هُئت
الخضعَـ في مسخلل مئؾؿاث الخػلُم الػالي ،خُث ًمثل اليكغ الػلمي
في الىغاء الظي ًخم مً زالله ابغاػ جلَ الجهىص وجىزُهها وجهضًمها
لجمُؼ الػاملين في الهُاغاث الخػلُمُت صازل اإلاملٌت وزاعحها [.[8
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 .4الدراشاث الصابقت
الضعاؾاث الػغبُت:
أحغي ؾهمىص [ ]6صعاؾت هضقذ الخػغف الى وانؼ اصاعة الخميز في
حامػت ألانص ى وؾبل جُىٍغها وقو الىمىطج ألاوعوبي للخميز EFQM
خُث جم طلَ مً وحهاث هظغ أصحاب الىظائل ؤلاقغانُت (أغًاء
مجلـ الجامػت ،مضعاء الضوائغ والىخضاث ،عإؾاء ألانؿام
أًاصًمُت/اصاعٍت) وجم احغاء الضعاؾت اإلاُضاهُت في الػام الجامعي
2013/2012م واغخمضث الضعاؾت غلى اإلاىهج الىنكي الخدلُلي وجم
اؾخسضام اؾلىب الحهغ الكامل إلاجخمؼ الضعاؾت الظي بلـ ()116
مكغصة واؾخسضمذ الاؾدباهت في حمؼ البُاهاث ألاولُت يؤصاة للضعاؾت
ونض جم جىػَػها غلى (ً )98
قغصا .وجىنلذ الضعاؾت الى الػضًض مً
الىخائج أهمها أن مؿخىي جُبُو حامػت ألانص ى لػىانغ اصاعة الخميز
اإلاخمثلت في (الهُاصة ،الؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث ،الػاملين (اإلاىاعص
البكغٍت) ،الػملُاث (الاحغاءاث) ،الكغًاث واإلاىاعص ،عيا الكئت
اإلاؿتهضقت ،عيا الػاملين ،زضمت اإلاجخمؼ ،هخائج ألاصاء الغئِؿُت) في
يىء الىمىطج ألاوعوبي ً EFQMهل غً %.60
وأحغي الكههاء [ ]1صعاؾت هضقذ الى البدث في صوع جبجي
اؾتراجُجُاث الخميز في الخػلم والخػلُم في جدهُو اإلايزة الخىاقؿُت
اإلاؿخضامت إلائؾؿاث الخػلُم الػالي واغخبرث الضعاؾت أن اإلايزة
الخىاقؿُت للمئؾؿاث الخػلُمُت جيبؼ مً ألازغ الظي جدضزه غلى
مؿخىي الُالب واإلاىظل واإلائؾؿت اؾدىضث الضعاؾت غلى قغيُت أن
ً
مخُلبا
جُىٍغ اؾتراجُجُاث الخميز في الخػلم والخػلُم وجىكُظها ٌػخبر
ً
ً
ؾابها ً
خُىٍا لخدهُو مئؾؿاث الخػلُم الػالي اإلايزة الخىاقؿُت
مهما
اإلاؿخضامت واجبػذ الضعاؾت اإلاىهجُت الاؾخُالغُت والىنكُت مً زالُ
مغاحػت ألاصب الىظغي واغخماص ججغبت حامػت الىجاح الىَىُت خالت
صعاؾُت لٍىنها ناخبت ججغبت قغٍضة في مجاُ الخميز في الخػلم والخػلُم.
وجىنلذ الضعاؾت الى غضص مً الىخائج منها أن هىاى اعجباَا نىٍا بين
جبجي اؾتراجُجُاث الخميز في الخػلم والخػلُم وبين جدهُو مئؾؿاث
الخػلُم الػالي اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت مً زالُ جؼوٍض الُلبت
بخجغبت حػلُمُت مخميزة وصغم أغًاء الهُئت ألاًاصًمُت بما ًمٌنهم مً
ألاصاء وقو مػاًير الجىصة اإلاغحىة وجىقير البِئت الضعاؾُت الضاغمت
للخىىع وؤلابضاع وجهمُم ألاوكُت الخػلُمُت التي حػؼػ ؤلابضاع والخكٌير
الىانض لضي حمُؼ أَغاف الػملُت الخػلُمُت ونضمذ الضعاؾت غضص مً
الخىنُاث منها يغوعة جبجي اؾتراجُجُاث الخميز في الخػلم والخػلُم
ومٍاقؤة الخميز غلى اإلاؿخىي الىَجي وأن جخابؼ مئؾؿاث الخػلُم الػالي
اإلاػاًير الخانت باإلاؼاًا الخىاقؿُت إلائؾؿاتها ونُاؾها ً
صائما.
الضعاؾاث ألاحىبُت:
يما أحغي يُخىهين [ ]9صعاؾت هضقذ الى ويؼ جهُُم إلاغايؼ الخميز في
الخػلُم الػالي وهظا الىهج هى مثاُ غلى حػؼٍؼ الهُاصة الهاصقت الى
جدؿين الخىمُت َىٍلت ألاحل للخػلُم وغغى الضعاؾت لبرهامج
البٍالىعٍىؽ في الهىضؾت اإلاضهُت مً حامػت جىعًى للػلىم الخُبُهُت،
والتي خهلذ غلى حائؼة الخميز يمغيؼ للخميز وأن جُىٍغ البرامج أمغ مهم
ويغوعي لخدهُو حىصة غالُت في الدكؿُل والىخائج ،أؾالُب الخػلم
اليكِ وهي قػالت في اقغاى الُالب في الحُاة الػملُت وجدؿين هخائج
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الى جدؿين الخىمُت َىٍلت ألاحل للخػلُم ،ومؼ صعاؾت قاعما وجالىع []10
التي هضقذ الى جدضًض أعاء نُاصاث اإلاىظماث في مسخلل أهداء الػالم
خىُ أهم مػاًير الخميز الهالحت للخُبُو غلى اإلاىظماث ًاقت.
 .2مً خُث اإلاىهجُت:
 ازخلكذ الضعاؾت الحالُت مؼ صعاؾت ؾهمىص [ ،]6وصعاؾت الجػبري[ ]11اللخان اغخمضجا اإلاىهج الىنكي الخدلُلي ،ومؼ صعاؾت الكههاء []1
التي اغخمضث غلى اإلاىهج الاؾخُالعي والىنكي ،ومؼ صعاؾت قاعما
وجالىاع [ ]10التي اغخمضث مضزل اإلاسح الاحخماعي مً اإلاىهج الىنكي.
 .3مً خُث أصواث الضعاؾت
 اجكهذ الضعاؾت الحالُت مؼ صعاؾت ؾهمىص [ ،]6وصعاؾت الجػبري[ ]11في اؾخسضام الاؾدباهت يؤصاة للضعاؾت.
 .4مً خُث غُىت الضعاؾت
 ازخلكذ الضعاؾت الحالُت مؼ صعاؾت ؾهمىص [ ،]6وصعاؾت الكههاء []1التي جىىغذ قيها الػُىت بين َاب وهُئت جضعَؿُت وؾيرهم ،ومؼ صعاؾت
الجػبري [ ]11التي جم احغائها غلى غُىت مٍىهت مً ؤلاصاعة الػلُا (عإؾاء
وهىاب ومؿئولي وخضاث الجىصة أو الخسُُِ والخُىٍغ) في مئؾؿاث
الخػلُم الػالي ،ومؼ صعاؾت قاعما وجالىاع [ ]10التي جٍىهذ غُىت
الضعاؾت قيها مً مسخلل الهُاصاث الػلُا للمىظماث في مسخلل أهداء
الػالم أزىاء احخماغهم في اإلائجمغ الضولي للجىصة الظي غهض في الُابان.
 .4الطريقت والاجراءاث
أ .منهج الدراشت
اغخمضث هظه الضعاؾت غلى اإلاىهج الىنكي اإلاؿحي ،والظي جهىم
َ
ً
ً
وهظغا لىىع الضعاؾت
صنُها،
ونكا
قُه الباخثت بىنل الضعاؾت
وأهضاقها قبن الباخثت اؾخسضمذ اإلاىهج الىنكي الخدلُلي ،وَػغف
اإلاىهج الىنكي الخدلُلي بؤهه َغٍهت لجمؼ بُاهاث مً أغضاص يبيرة مً
اإلابدىزين غً َغٍو الاجهاُ بمكغصاث مجخمؼ البدث ،ؾىاء ًان
ً
مباقغا ً
ً
بغٍضًا ،مً زالُ
وحها لىحه ،أو غبر الهاجل أو
الاجهاُ
اؾخماعاث جدخىي غلى أؾئلت مهىىه [.[12
ب .مجتمع الدراشت
اقخمل مجخمؼ الضعاؾت غلى حمُؼ أغًاء هُئت الخضعَـ مً ؤلاهار
في حامػت اإلالَ ؾػىص في مضًىت الغٍاى والبالـ غضصهً (.)2812
ج .عينت الدراشت
جٍىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )50مً أغًاء هُئت الخضعَـ (اهار)
بجامػت اإلالَ ؾػىص ،وجم ازخُاع هظا الػضص يػُىت وطلَ مً أحل
ً
خهغ الضعاؾت غلى قئت مخىىغت جًمً قيها هخائج وانػُت حضا ويؤهه جم
احغاء الضعاؾت غلى َابؼ ًاقت أغًاء الهُئت الخضعَؿُت ،ويما أهه غضص
ً
أغًاء الهُئت الخضعَؿُت يبير حضا مما ٌكدذ جغييز الضعاؾت اطا جم
احغائها غليهم ًاقت.
د .أدواث الدراشت
اغخمضث الباخثخان في حمؼ البُاهاث الالػمت لهظه الضعاؾت غلى أصاة
حمؼ البُاهاث مً اإلابدىزين وهي (اؾدباهت) والتي حػغف بؤنها" :مجمىغت
مً ألاؾئلت اإلاٌخىبت بؿغى اؾخُالع الغأي أو حمؼ اإلاػلىماث خىُ
مىيىع مػين" [.[13
ون ـض جٍىهـ ـذ الاؾدب ـاه ـت م ـً ح ـؼأً ـً ،الـج ـؼء ألاوُ ًخ ـػل ـو بالـمخؿيراث

الخػلم .ومً أهم هخائج الضعاؾت :أن جهُُم مغايؼ الخميز هى وؾُلت نىٍت
لخُىٍغ الخػلُم الػالي ،وأن الخهُُم ًهغ جُىٍغ الخػلُم وٍبرػ اعجكاع
مماعؾاث الجىصة للخػلم ،وأن الخُىٍغ الخػلُمي مهم لخدهُو حىصة
غالُت وأن للبرهامج صعحت غالُت وحػاون وزُو مؼ الكبٍاث زاعج وصازل
اإلائؾؿت يما أن لها صوع هاما في الاجداصاث الضولُت في هظا اإلاجاُ يما
ٌؿاغض بغهامج الغبِ الكبٍي بضعحت في البدث والخػلُم والخىمُت ،ان
جهُُم مغايؼ الخميز مً نبل وًالت يمان الجىصة  FINHEECهي غلى
الػملُت والىخائج لىخضة الخػلُم ،وأن الخهُُم ًٌمل غملُاث مغاحػت
هظام يمان الجىصة للمئؾؿت والخهُُماث مً نبل وػاعة التربُت
والخػلُم ،وان جهُُم مغايؼ الخميز ٌشجؼ اإلائؾؿاث غلى الهُام غلى
اإلاضي الُىٍل لخُىٍغ الخػلُم ،خُث أن احغاءاث الخهُُم ًمًٌ أن
حؿخسضم أًًا في بلضان أزغي.
وأحغي قاعما وجالىع [ ]10صعاؾت هضقذ الى جدضًض أعاء نُاصاث
اإلاىظماث في مسخلل أهداء الػالم خىُ أهم مػاًير الخميز الهالحت
للخُبُو غلى اإلاىظماث ًاقت واؾخسضمذ الضعاؾت مضزل اإلاسح
الاحخماعي مً اإلاىهج الىنكي ،خُث َبهذ الضعاؾت أؾلىب اإلاهابلت
واؾدباهت وقو مهُاؽ لٌُغث الخماس ي غلى غُىت نىامها ( )66مكغصة
مً مسخلل الهُاصاث الػلُا للمىظماث في مسخلل أهداء الػالم أزىاء
احخماغهم في اإلائجمغ الضولي للجىصة الظي غهض في الُابان .وجىنلذ
الضعاؾت الى هخائج غضة ،مً أبغػها أن الضعاؾت جىنلذ لىمىطج جميز
ًخٍىن مً حؿػت مػاًير هي «الهُاصة ،والثهاقت والهُم ،والخسُُِ
الاؾتراجُجي ،والػملُاث ،ونُم الكغًاء ،ونُم الػمالء ،وهخائج ألاغماُ،
وخؿً الخىحه ،والخدؿين اإلاؿخمغ ،وجؤيُض الىجاح ،والهُم والبِئت
الخاعحُت» ،وٍىضح الىمىطج أن البِئت الخاعحُت جخٍامل مؼ الثهاقت
وبِئت الػمل ،وَػخمض جؤيُض الىجاح غلى الهُاصة والثهاقت والهُم
اإلاكتريت التي حؿهل اػالت الػهباث وحؿهل جضقو اإلاػغقت واإلاػلىماث
والخضماث للمػىُين وعيا ألاَغاف اإلاسخلكت ،يما حؿهم اإلاػغقت في
الحض مً اإلاكٌالث.
التعقيب على الدراشاث الصابقت:
اؾخكاصث الضعاؾت الحالُت مً الضعاؾاث الؿابهت في جىزُو مكٍلت
الضعاؾت وازغاء ؤلاَاع الكٌغي للضعاؾت الحالُت مً زالُ الاؾخكاصة مً
ألاَغ الىظغٍت وأصبُاث هظه الضعاؾاث ،واجطحذ ههاٍ الاجكام
والازخالف بين الضعاؾت الحالُت والضعاؾاث الؿابهت مً زالُ الىهاٍ
الخالُت:
 .1مً خُث ألاهضاف:
 ازخلكذ الضعاؾت الحالُت مؼ صعاؾت ؾهمىص [ ]6التي هضقذ الىالٌكل غً وانؼ اصاعة الخميز في حامػت ألانص ى وؾبل جُىٍغها وقو
الىمىطج ألاوعوبي للخميز  ،EFQMومؼ صعاؾت الجػبري [ ]11التي هضقذ
الى الخػغف غلى مضي قاغلُت اصاعة الخميز ومؿاهمتها في اخضار جُىٍغ
ألصاء مئؾؿاث الخػلُم الػالي في الًكت الؿغبُت ،ومؼ صعاؾت الكههاء
[ ]1التي هضقذ الى البدث في صوع جبجي اؾتراجُجُاث الخميز في الخػلم
والخػلُم في جدهُو اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت إلائؾؿاث الخػلُم
الػالي ،ومؼ صعاؾت يُخىهين [ ]9التي هضقذ الى جهضًم جهُُم إلاغايؼ
الخميز في الخػلُم الػالي وهظا الىهج هى مثاُ غلى حػؼٍؼ الهُاصة الهاصقت
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 -1الهضم الظاهغي:
بػض الاهتهاء مً بىاء أصاة الضعاؾت وظهىعها في نىعتها ألاولُت ،جم
غغيها غلى غضص مً اإلادٌمين مً أغًاء هُئت الخضعَـ في الجامػت،
ُ
وطلَ لالؾترقاص بآعائهم ،ونض َلب مً اإلادٌمين مكٍىعًٍ ابضاء الغأي
خىُ مضي ويىح الػباعاث ومضي مالءتها إلاا ويػذ ألحله ،ومضي
مىاؾبت الػباعاث للمدىع الظي جيخمي الُه ،مؼ ويؼ الخػضًالث
والانتراخاث التي ًمًٌ مً زاللها جُىٍغ الاؾدباهت ،ومً زم جم احغاء
الخػضًالث الالػمت ببقغاف مكغقت الضعاؾت ختى أنبدذ الاؾدباهت في
نىعتها النهائُت.
 -2نضم الاحؿام الضازلي:
بػض الخؤيض مً الهضم الظاهغي ألصاة البدث نامذ الباخثخان
بخُبُهها وجم خؿاب مػامل الاعجباٍ بيرؾىن إلاػغقت الهضم الضازلي
لالؾدباهت خُث جم خؿاب مػامل الاعجباٍ بيرؾىن بين صعحت ًل غباعة
مً غباعاث الاؾدباهت بالضعحت الٍلُت للمهُاؽ الظي جيخمي الُه الػباعة
يما ًىضح طلَ الجضوُ الخالي:

اإلاؿخهلت للضعاؾت والتي جخًمً اإلاخؿيراث اإلاخػلهت بالخهائو
الشخهُت والىظُكُت إلاكغصاث غُىت الضعاؾت في مخؿيراتهم الشخهُت
والىظُكُت أما الجؼء الثاوي مً الاؾدباهت قُخٍىن مً مدىع واخض هى:
اإلاػىناث التي جىاحه أغًاء هُئت الخضعَـ في الخهضم لجائؼة حامػت
اإلالَ ؾػىص للخميز الػلمي وَكخمل غلى ( )20قهغة.
وجم جهمُم الاؾدباهت يؤصاة للضعاؾت مً زالُ ويؼ مػُاع لٍل
قهغة مً قهغاث اإلاداوع غلى قٍل نائمت جدمل الػباعاث الخالُت:
(مىاقو بكضة – مىاقو – مداًض –ؾير مىاقو – ؾير مىاقو بكضة)،
ونض جم اغُاء ًل غباعة مً الػباعاث الؿابهت صعحاث لخخم مػالجتها
ً
اخهائُا غلى الىدى آلاحي:
مىاقو بكضة ( )5صعحاث ،مىاقو ( )4صعحاث ،مداًض ( )3صعحاث ،ؾير
مىاقو ( )2صعحخين ،ؾير مىاقو بكضة ( )1صعحت واخضة.
ونض جبيذ الباخثخان في اغضاص اإلاداوع الكٍل اإلاؿلو (closed
) questionnaireالظي ًدضص الاؾخجاباث اإلادضصة لٍل ؾئاُ.
نضم أصاة الضعاؾت وزباتها:
نامذ الباخثخان بالخؤيض مً نضم أصاة الضعاؾت مً زالُ:

جدول 1
معامالث ارجباط بيرشىن لعباراث املحىر ألاول الخاص (املعىقاث التي جىاجه أعضاء هيئت التدريض في التقدم لجائزة جامعت امللك شعىد للتميز العلمي)
بالدرجت الكليت للمقياس
رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معامل الارجباط باملقياس
**0.727
**0.531
**0.653
**0.584
**0.758
**0.688
**0.641
**0.595
**0.677
**0.530

رقم العبارة
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

**صالت غىض مؿخىي الضاللت .0.01
ًخطح مً الجضوُ الؿابو قبن نُم مػامالث الاعجباٍ بين صعحت
الكهغة والضعحت الٍلُت للمهُاؽ الظي جيخمي الُه الكهغة (اإلاػىناث التي
جىاحه أغًاء هُئت الخضعَـ في الخهضم لجائؼة حامػت اإلالَ ؾػىص
للخميز الػلمي) حمُػها نُم مخىؾُت وغالُت ،خُث جتراوح ما بين
( )0.519و( )0.758وحمُػها مىحبـ ـت ،م ـما ٌػى ـي وح ـىص صعح ـت غالُ ـت مً

معامل الارجباط باملقياس
**0.660
**0.523
**0.528
**0.681
**0.583
**0.673
**0.581
**0.519
**0.577
**0.618

الاحؿام الضازلي بما ٌػٌـ صعحت غالُت مً الهضم لكهغاث اإلاهُاؽ.
• زباث أصاة الضعاؾت:
لهُاؽ مضي زباث أصاة الضعاؾت (الاؾدباهت) اؾخسضمذ الباخثخان
مػاصلت ألكا يغوهبار  Cronbach'a Alphaللخؤيض مً زباث أصاة
الضعاؾت ،خُث َبهذ اإلاػاصلت لهُاؽ الهضم البىائي والجضوُ عنم
(ً )2ىضح مػامالث زباث أصاة الضعاؾت:

جدول 2
معامل ألفا كروهباخ لقياس ثباث أداة الدراشت
املقياس
اإلاػىناث التي جىاحه أغًاء هُئت الخضعَـ في الخهضم لجائؼة حامػت اإلالَ ؾػىص للخميز الػلمي

بلـ مػامل الثباث الػام ( )0.866وهظا ًضُ غلى أن الاؾدباهت جخمخؼ
بضعحت غالُت مً الثباث ًمًٌ الاغخماص غليها في الخُبُو اإلاُضاوي
للضعاؾت.
ألاؾالُب ؤلاخهائُت :لخدهُو أهضاف البدث وجدلُل البُاهاث التي جم
حمػها ،جم اؾخسضام الػضًض مً ألاؾالُب ؤلاخهائُت اإلاىاؾبت

عدد الفقراث
20

معامل ثباث ألفا كروهباخ
0.866

باؾخسضام الحؼم ؤلاخهائُت للػلىم الاحخماغُت ،والتي ًغمؼ لها
ً
ازخهاعا بالغمؼ )(SPSS
ولخدضًض َىُ زالًا اإلاهُاؽ الخماس ي (الحضوص الضهُا والػلُا)
اإلاؿخسضم في مداوع الضعاؾت ،جم خؿاب اإلاضي ( )4=1-5زم جهؿُمه
غلى غضص زالًا اإلاهُاؽ للحهىُ غلى َىُ الخلُت الصحُذ أي
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لهظه الخلُت ،وهٌظا أنبذ َىُ الخالًا يما في الجضوُ الخالي:

( )0.80=5/4بػض طلَ جم اياقت هظه الهُمت الى أنل نُمت في اإلاهُاؽ
(أو بضاًت اإلاهُاؽ وهي الىاخض الصحُذ) ،وطلَ لخدضًض الحض ألاغلى

جدول 3
جحليل املدي لاحصائي لنتائج الاشتباهت
الداللت
ً
مغجكػت حضا
مغجكػت
مخىؾُت
مىسكًت
ً
مىسكًت حضا

املدي للتعبير
1.80 -1
2.60 -1.81
3.40 -2.61
4.20 -3.41
5 -4.21

 )5ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي ) (ONE WAY ANOVAإلاػغقت ما اطا
ًاهذ هىالَ قغوم طاث صاللت اخهائُت غىض مؿخىي الضاللت ()0005
في احاباث أقغاص غُىت الض اؾت هدى مدىع الض اؾت ً
وقها لخهائههم
ع
ع
الشخهُت (الضًمىؾغاقُت) ،وَؿخسضم في هظه الضعاؾت لهُاؽ الكغوم
الاخهائُت بين اؾخجاباث أقغاص الػُىت جبػا إلاخؿيراث (الٍلُت -الضعحت
الػلمُت – ؾىىاث الخبرة -الضوعاث الخضعٍبُت).
 .5النتائج ومناقشتها
هضقذ هظه الضعاؾت الى جدضًض اإلاػىناث التي جىاحه أغًاء هُئت
الخضعَـ للخهضم لجائؼة حامػت اإلالَ ؾػىص للخميز الػلمي:
ً
أوال :الىخائج اإلاخػلهت بؤؾئلت الضعاؾت:
الؿئاُ ألاوُ :ما اإلاػىناث التي جىاحه أغًاء هُئت الخضعَـ في الخهضم
لجائؼ الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ ؾػىص مً وحهت هظغهً؟
ولإلحابت غلى ماهُت اإلاػىناث التي جىاحه أغًاء هُئت الخضعَـ في
الخهضم لجائؼ الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ ؾػىص مً وحهت هظغهً،
قهض جم خؿاب الخٌغاعاث واليؿب اإلائىٍت واإلاخىؾُاث الحؿابُت
والاهدغاقاث اإلاػُاعٍت والغجب الؾخجاباث أقغاص الضعاؾت غلى غباعاث
مدىع اإلاػىناث التي جىاحه أغًاء هُئت الخضعَـ في الخهضم لجائؼ
الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ ؾػىص وحاءث الىخائج يما ًىضحها
الجضوُ الخالي:

خُث جم خؿاب الخٌغاعاث واليؿب اإلائىٍت للخػغف غلى الخهائو
الشخهُت والىظُكُت إلاكغصاث غُىت البدث ،وجدضًض اؾخجاباث
مكغصاتها ججاه غباعاث اإلاداوع الغئِؿت التي جخًمنها أصاة الضعاؾت.
وبػض طلَ جم خؿاب اإلاهاًِـ ؤلاخهائُت الخالُت:
 )1اإلاخىؾِ الحؿابي اإلاىػون (اإلاغجح" ،("Weighted Meanوطلَ
إلاػغقت مضي اعجكاع أو اهسكاى اؾخجاباث مكغصاث غُىت البدث غلى
ًل غباعة مً غباعاث مخؿيراث الضعاؾت ألاؾاؾُت ،مؼ الػلم بؤهه ًكُض
في جغجِب الػباعاث خؿب أغلى مخىؾِ خؿابي مىػون.
 )2جم اؾخسضام الاهدغاف اإلاػُاعي " "Standard Deviationللخػغف غلى
مضي اهدغاف اؾخجاباث مكغصاث غُىت الضعاؾت لٍل غباعة مً غباعاث
مخؿيراث الضعاؾت ،ولٍل مدىع مً اإلاداوع الغئِؿت غً مخىؾُها
الحؿابي ،وٍالخظ أن الاهدغاف اإلاػُاعي ًىضح الدكدذ في اؾخجاباث
مكغصاث غُىت الضعاؾت لٍل غباعة مً غباعاث مخؿيراث الضعاؾت ،الى
حاهب اإلاداوع الغئِؿت ،قٍلما انتربذ نُمخه مً الهكغ جغيؼث
الاؾخجاباث واهسكٌ حكختها بين اإلاهُاؽ.
 )3مػامل الاعجباٍ بيرؾىن  person Correlationإلاػغقت صعحت الاعجباٍ
بين غباعاث الاؾدباهت واإلادىع الظي جيخمي الُه ًل غباعة مً غباعاتها
وبين الضعحت الٍلُت لالؾدباهت.
 )4مػامل ألكا يغوهبار ) (Cronch'lphالزخباع مضي زباث أصاة الضعاؾت.

جدول 4
أراء عينت الدراشت على عباراث محىر (املعىقاث التي جىاجه أعضاء هيئت التدريض في التقدم لجائز التميز العلمي في جامعت امللك شعىد من وجهت هظرهن)
الاهحراف املعياري الرجبت
املتىشط الحصابي
العبارة
م
18
0.85
2.63
نػىبت الخػامل مؼ الىظام الظي حؿخسضمه غماصة البدث الػلمي.
1
10
0.88
3.44
اإلاضة اإلادضصة إلهجاػ الػمل ؾير ًاقُت.
2
5
0.78
3.72
يثرة اإلاخُلباث الىعنُت للخهضم للجائؼة.
3
ً
13
0.82
2.94
اإلاضة التي حؿخؿغنها غملُت جدٌُم ألابدار َىٍلت حضا.
4
11
0.84
3.22
ونذ ؤلاغالن غً قخذ باب الخهضم للجائؼة ؾير مىاؾب للجمُؼ.
5
8
0.91
3.50
غضم جىقغ بػٌ اإلاػلىماث اإلاُلىب جهضًمها.
6
15
0.89
2.76
الىماطج اإلاُلىب حػبئتها ؾير واضحت.
7
19
0.75
2.62
الكغوٍ التي ويػتها غماصة البدث الػلمي للخهضم للجائؼة ؾير مىُهُت.
8
7
0.94
3.64
نػىبت جىزُو بػٌ ألاغماُ في الىماطج اإلاُلىبت.
9
20
0.65
2.50
اخؿاؽ أغًاء هُئت الخضعَـ بخديز الػماصة لبػٌ ألابدار.
10
17
0.85
2.63
اإلاػلىماث اإلاخىقغة في اإلاىنؼ الالٌترووي ؾير واضحت.
11
ً
14
0.88
2.92
الضغم اإلاالي الظي جهضمه الجائؼة لألبدار ؾير ًاف.
12
2
0.54
4.10
نهىع الخػغٍل بغإٍت الجائؼة وعؾالتها اغالمُا
13
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14
15
16
17
18
19
20
اإلاخىؾِ الػام
للمهُاؽ

غضم ؤلاقهاح غً أؾباب اؾدبػاص الجائؼة لبػٌ اإلاكاعًاث.
نػىبت حػبئت الجضوُ الؼمجي.
ًىحض قػىع لضي البػٌ بؤن مهاًِـ الجائؼة ال جهِـ الخميز الكػلي لػًى
هُئت الخضعَـ.
الٍاف لخػبئت الىماطج بؿبب غبء الخضعَـ.
غضم جىقغ الىنذ
ِ
اإلادكؼاث اإلاهضمت للجائؼة ؾير مشجػت ألغًاء هُئت الخضعَـ.
نلت اهخمام أغًاء هُئت الخضعَـ بالجائؼة.
ؾُاب وعف الػمل التي حكغح يُكُت الخهضم للجائؼة.
3.28

ًدبين مً الجضوُ عنم ( )3والظي اقخمل غلى ( )20قهغة أن
اؾخجاباث أقغاص الضعاؾت غلى قهغة واخضة مً قهغاث اإلادىع وهي
الكهغة عنم ( )20بضعحت مىاقهت بكضة بمخىؾِ خؿابي ( )4.40وهظا
اإلاخىؾِ ًهؼ بالكئت الخامؿت مً قئاث اإلاهُاؽ اإلاخضعج الخماس ي والتي
جتراوح مخىؾُاتها ما بين ( 4.21الى  )5والتي حكير الى زُاع مىاقو بكضة.
في خين حاءث اؾخجاباث أقغاص الضعاؾت غلى ( )9قهغاث مً قهغاث
اإلادىع وهي الكهغاث عنم ) (13-17-19-3-15-9-6-14-2غلى الترجِب
بضعحت مىاقو باليؿبت الى مخىؾُاتها الحؿابُت خُث هظه اإلاخىؾُاث
الحؿابُت جتراوح مً ( )4.10 ،3.44وهظه اإلاخىؾُاث جهؼ بالكئت الغابػت
مً قئاث اإلاهُاؽ اإلاخضعج الخماس ي والتي جتراوح مخىؾُاتها ما بين
( 3.40الى أنل مً  )4.20والتي حكير الى زُاع مىاقو غلى أصاة الضعاؾت،
في خين حاءث اؾخجاباث أقغاص الضعاؾت غلى ( )9قهغاث مً قهغاث
اإلادىع بضعحت مداًض وجلَ الكهغاث هي عنم ()8-1-11-18-7-412-16-5
غلى الترجِب خُث هظه اإلاخىؾُاث الحؿابُت جتراوح مً ()3.22 ،2.66
وهظه اإلاخىؾُاث جهؼ بالكئت الثالثت مً قئاث اإلاهُاؽ اإلاخضعج
الخماس ي والتي جتراوح مخىؾُاتها ما بين ( 2.61الى  )3.40والتي حكير الى
زُاع مداًض غلى أصاة الضعاؾت ،بِىما حاءث اؾخجاباث أقغاص الضعاؾت
غلى قهغة واخضة مً قهغاث هظا اإلادىع بضعحت ؾير مىاقو وجلَ الكهغة
هي عنم ( )10خُث اإلاخىؾِ الحؿابي لها مً ( )2.50وهظا اإلاخىؾِ
ًهؼ بالكئت الثاهُت مً قئاث اإلاهُاؽ اإلاخضعج الخماس ي والتي جتراوح
مخىؾُاتها ما بين ( 1.81الى  )2.60والتي حكير الى زُاع ؾير مىاقو غلى
أصاة الضعاؾت.
وؿخسلو مً الجضوُ الؿابو أن أعاء غُىت الضعاؾت خىُ (اإلاػىناث
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3.48
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2.64
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0.83
1.10
0.49
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التي جىاحه أغًاء هُئت الخضعَـ في الخهضم لجائؼ الخميز الػلمي في
حامػت اإلالَ ؾػىص مً وحهت هظغ أغًاء هُئت الخضعَـ) هي بضعحت
(مداًض) وبمخىؾِ ( 3.28مً ،)5وهى مخىؾِ ًهؼ في الكئت الثالثت مً
قئاث مهُاؽ لٍُاعث الخماس ي (مً  2.60الى أنل مً )3.40وهي الكئت
التي حكير الى زُاع (مداًض) غلى أصاة الضعاؾت ،ومً أبغػ اإلاػىناث التي
جىاحه أغًاء هُئت الخضعَـ في الخهضم لجائؼ الخميز الػلمي في حامػت
اإلالَ ؾػىص مً وحهت هظغ أغًاء هُئت الخضعَـ هي غلى الترجِب:
• ؾُاب وعف الػمل التي حكغح يُكُت الخهضم للجائؼة.
ً
اغالمُا.
• نهىع الخػغٍل بغإٍت الجائؼة وعؾالتها
الٍاف لخػبئت الىماطج بؿبب غبء الخضعَـ.
• غضم جىقغ الىنذ
ِ
• نلت اهخمام أغًاء هُئت الخضعَـ بالجائؼة.
• يثرة اإلاخُلباث الىعنُت للخهضم للجائؼة.
• نػىبت حػبئت الجضوُ الؼمجي.
• نػىبت جىزُو بػٌ ألاغماُ في الىماطج اإلاُلىبت.
• غضم جىقغ بػٌ اإلاػلىماث اإلاُلىب جهضًمها.
• غضم ؤلاقهاح غً أؾباب اؾدبػاص الجائؼة لبػٌ اإلاكاعًاث.
• اإلاضة اإلادضصة إلهجاػ الػمل ؾير ًاقُت.
هخائج الؿئاُ الثاوي :ما الكغوم طاث الضاللت ؤلاخهائُت بين وحهاث
هظغ أغًاء هُئت الخضعَـ إلاػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في
حامػت اإلالَ ؾػىص ً
جبػا للمخؿيراث الخالُت( :الٍلُت ،الضعحت الػلمُت،
الخبرة ،الضوعاث الخضعٍبُت)؟
 -1الكغوم خؿب الٍلُت:

جدول 5
هتائج "جحليل التباًن ألاحادي" ( )one way ANOVAللفروق في متىشطاث إجاباث أفراد عينت الدراشت طبقا إلى اختالف متغير الكليت "
املحىر
الداللت
قيمت ف
متىشط
درجاث
مجمىع
مصدر التباًن
لاحصائيت
()F
املربعاث
الحريت
مربعاث
.954
.215
.078
5
.391
بين اإلاجمىغاث
مػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ
364.
44
16.037
صازل
ؾػىص
اإلاجمىغاث
49
16.482
اإلاجمىع

في احاباث أغًاء هُئت الخضعَـ بازخالف ًلُاتهم قُما ًخػلو
بمػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ ؾػىص.
 -2الكغوم خؿب الضعحت الػلمُت:

ًخطح مً زالُ الىخائج اإلاىضحت أغاله غضم وحىص قغوم طاث
صاللت اخهائُت غىض مؿخىي صاللت  0005قؤنل في احاباث أقغاص غُىت
الضعاؾت خىُ مدىع الضعاؾت (مػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي
في حامػت اإلالَ ؾػىص) بازخالف مخؿير الٍلُت ،أي أهه ال جىحض قغوم
116

جدول 6
هتائج "جحليل التباًن ألاحادي" ( )one way ANOVAللفروق في متىشطاث إجاباث أفراد عينت الدراشت طبقا إلى اختالف متغير الدرجت العلميت "
املحىر
الداللت
قيمت ف
متىشط
درجاث
مجمىع
مصدر التباًن
لاحصائيت
()F
املربعاث
الحريت
مربعاث
.088
2.557
.806
2
1.612
بين اإلاجمىغاث
مػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ
.315
47
14.816
صازل
ؾػىص
اإلاجمىغاث
49
16.428
اإلاجمىع

في قغوم في احاباث أغًاء هُئت الخضعَـ بازخالف صعحاتهم الػلمُت
قُما ًخػلو بمػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ
ؾػىص.
 -3الكغوم خؿب ؾىىاث الخبرة:

ًخطح مً زالُ الىخائج اإلاىضحت أغاله غضم وحىص قغوم طاث
صاللت اخهائُت غىض مؿخىي صاللت  0005قؤنل في احاباث أقغاص غُىت
الضعاؾت خىُ مدىع الضعاؾت (مػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في
حامػت اإلالَ ؾػىص) بازخالف مخؿير الضعحت الػلمُت ،أي أهه ال جىحض

جدول 7
هتائج "جحليل التباًن ألاحادي" ( )one way ANOVAللفروق في متىشطاث إجاباث أفراد عينت الدراشت طبقا إلى اختالف متغير شنىاث الخبرة "
املحىر
الداللت
قيمت ف
متىشط
درجاث
مجمىع
مصدر التباًن
لاحصائيت
()F
املربعاث
الحريت
مربعاث
.929
.074
.026
2
.051
بين اإلاجمىغاث
مػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ
.348
47
16.377
صازل
ؾػىص
اإلاجمىغاث
49
16.428
اإلاجمىع

قغوم في احاباث أغًاء هُئت الخضعَـ بازخالف زبراتهم قُما ًخػلو
بمػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ ؾػىص.
 -4الكغوم خؿب الضوعاث الخضعٍبُت:

ًخطح مً زالُ الىخائج اإلاىضحت أغاله غضم وحىص قغوم طاث
صاللت اخهائُت غىض مؿخىي صاللت  0005قؤنل في احاباث أقغاص غُىت
الضعاؾت خىُ مدىع الضعاؾت (مػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في
حامػت اإلالَ ؾػىص) بازخالف مخؿير ؾىىاث الخبرة ،أي اهه ال جىحض في

جدول 8
هتائج "جحليل التباًن ألاحادي" ( )one way ANOVAللفروق في متىشطاث إجاباث أفراد عينت الدراشت طبقا إلى اختالف متغير الدوراث التدريبيت "
املحىر
الداللت
قيمت ف
متىشط
درجاث
مجمىع
مصدر التباًن
لاحصائيت
()F
املربعاث
الحريت
مربعاث
.125
2.177
.696
2
1.393
بين اإلاجمىغاث
مػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في حامػت اإلالَ
.320
47
15.035
صازل
ؾػىص
اإلاجمىغاث
49
16.428
اإلاجمىع

 .2أن حىاهب اإلاػىناث التي جىاحه الهُئت الخضعَؿُت في حامػت اإلالَ
ؾػىص في الحهىُ غلى حائؼة الخميز الػلمي جؤزظ جىحهاث مخػضصة
ًالٍلُت التي ًهىل قيها ،ومضة الخبرة ،والضوعاث الخضعٍبُت التي أهلخه
وؾاغضجه في الحهىُ غلى الضعحت الػلمُت.
 .3جىىغذ اإلاػىناث التي نض جىاحه الهُئت الخضعَؿُت مً اغخهاص ووحهت
هظغ اإلاخهضمين للجائؼة ًىحىص نهىع اغالمي ،وغضم ازخُاع مضة
مىاؾبت لخػبئت الىمىطج ،واهماُ وجههير مً أغًاء الهُئت ،وحػضص
اإلاخُلباث للخهضم للحهىُ غلى الجائؼة يما في صعاؾت يُخىهين [.[9
اإلاػىناث التي جىاحه الهُئت الخضعَؿُت في حامػت اإلالَ ؾػىص في
الحهىُ غلى حائؼة الخميز الػلمي:
مً زالُ هخائج الضعاؾت جىنلذ الباخثت الى وح ـىص مجم ـىغ ـت م ـً
اإلاػىناث جمثلذ في آلاحي:
 .1ان اإلاضة اإلادضصة إلهجاػ الػمل ؾير ًاقُت.

ًخطح مً زالُ الىخائج اإلاىضحت أغاله غضم وحىص قغوم طاث
صاللت اخهائُت غىض مؿخىي صاللت  0005قؤنل في احاباث أقغاص غُىت
الضعاؾت خىُ مدىع الضعاؾت (مػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في
حامػت اإلالَ ؾػىص) بازخالف مخؿير الضوعاث الخضعٍبُت ،أي أهه ال
جىحض في قغوم في احاباث أغًاء هُئت الخضعَـ بازخالف صوعاتهم
الخضعٍبُت قُما ًخػلو بمػىناث الخهضم لجائؼة الخميز الػلمي في حامػت
اإلالَ ؾػىص.
 .6مناقشت النتائج
جكؿير الىخائج مً وحهت هظغ الباخثخان:
 .1أن هىاى احماع مً الهُئت الخضعَؿُت في حامػت اإلالَ ؾػىص غً
وحىص مػىناث للخهضم والحهىُ غلى حائؼة الخميز الػلمي يما حاءث
به هخائج صعاؾت الكههاء [ ،]1وصعاؾت قاعم ـا وجالىع [ ]10اللخان أوضحخا
الهػىباث والػهباث التي جىاحه غملُت أو مغخلت الخميز.
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الػغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت بالخػاون مؼ الجامػت الهاقمُت وحامػت
الهاهغة ،ألاعصن.
] [2غماصة البدث الػلمي ،حائؼة حامػت اإلالَ ؾػىص للخميز الػلمي .جم
اؾترحاغه بخاعٍش 1436/7/27هـ.
غلى الغابِhttp://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/487 :
] [3صعوَل ،غلي مدمض .)2005( .جُبُهاث الحٍىمت ؤلالٌتروهُتـ صعاؾت
مُضاهُت غلى اصاعة الجيؿُت وؤلانامت بضبي ،عؾالت ماحؿخير ؾير
ميكىعة ،الغٍاى :حامػت هاًل الػغبُت للػلىم ألامىُت.
] [4غماصة البدث الػلمي .)2009( .الئدت مػاًير حائؼة الخميز في
الخضعَـ وأخٍامها .الغٍاى :حامػت اإلالَ ؾػىص.
] [5حاص الغب ،ؾُض مدمض .)2012( .اصاعة ؤلابضاع والخميز الخىاقس ي.
مهغ :صاع الٌخب اإلاهغٍت.
] [6ؾهمىص ،ماحض مدمض .)2013( .وانؼ اصاعة الخميز في حامػت ألانص ى
وؾبل جُىٍغها في يىء الىمىطج ألاوعوبي  .EFQMبدث ماحؿخير
ؾير ميكىع.
] [7حائؼة حامػت اإلالَ ؾػىص للخميز الػلمي .)2014( .الالئدت اإلاىظمت.
ؤلانضاع( ،)6-5الغٍاى :حامػت اإلالَ ؾػىص.
] [8وػاعة الخػلُم الػالي .)2012( .السجل الىَجي للخػلُم الػالي .اإلاجلض
الثالث ،ؤلانضاع الثاوي.
] [11الجػبري 2009
] [12ؾغٍب ،غبض الٌغٍم .)2012( .مىهج البدث الػلمي في غلىم التربُت
والػلىم ؤلاوؿاهُت .الُبػت ألاولى ،اإلاؿغب :ميكىعاث غالم التربُت،
مُبػت الىجاح الجضًضة.
] [13الػؿاف ،نالح خمض .)1431( .مضزل الى البدث في الػلىم
الؿلىيُت .الُبػت ألاولى ،الغٍاى :صاع الؼهغاء.

 .2يثرة اإلاخُلباث الىعنُت للخهضم للجائؼة.
 .3غضم جىقغ بػٌ اإلاػلىماث اإلاُلىب جهضًمها.
 .4نػىبت جىزُو بػٌ ألاغماُ في الىماطج اإلاُلىبت.
ً
 .5نهىع الخػغٍل بغإٍت الجائؼة وعؾالتها اغالمُا.
 .6نػىبت حػبئت الجضوُ الؼمجي.
 .7غضم جىقغ الىنذ الٍافي لخػبئت الىماطج بؿبب غبء الخضعَـ.
 .8نلت اهخمام أغًاء هُئت الخضعَـ بالجائؼة.
 .7التىصياث
مً زالُ هخائج الضعاؾت جىنلذ الباخثخان الى مجمىغت مً
الخىنُاث جمثلذ في آلاحي:
 -1أن جهىم الػماصة بىيؼ زُت قػالت لػهض صوعاث ووعف غمل
وهضواث غلمُت مً قؤنها جىيُذ قغوٍ ومخُلباث ويكاءاث الحهىُ
غلى جلَ الجائؼة.
 -2جهضًم وكغاث مػخمضة مً حاهب الػماصة للخػغٍل بغؾالت وعإٍت
ً
وأهضاف الجائؼة ،وأن ًخم طلَ اغالمُا غلى مؿخىي الجامػاث ًلها وفي
وؾائل ؤلاغالم اإلاغئُت واإلاؿمىغت.
 -3الػمل بىظام الخكغؽ للبدث الػلمي ألغًاء هُئت الخضعَـ اإلاػمىُ
به في حامػاث الػالم والظي ًدُذ ألغًاء هُئت الخضعَـ قغنت
الخكاغل مؼ اإلائؾؿاث البدثُت والجامػُت وَػؼػ اهُالنتهم للبدث
الػلمي.
 -4أن ًخم حػضًل قغوٍ ومخُلباث الجائؼة ،بدُث جغيؼ غلى الجىاهب
الكىُت والبدثُت أيثر مً الجىاهب الغوجُيُت والىعنُت وؤلاصاعٍت ،وجدغٍغ
الجائؼة مً الاحغاءاث الغوجُيُت اإلابالـ قيها ،وجغؾُش أهمُت البدث
الػلمي وأهه أيثر أهىاع الاؾدثماع ً
عَػا.
 -5أن جٍىن ؤلاحابت غلى جلَ الحهىُ ازخُاعي ولِـ احباعي غىض حػبئت
الىماطج ،ختى ال ًحجم غضص يبير مً أغًاء هُئت الخضعَـ غً
الجائؼة إلاجغص أهه ال ًمخلَ مػلىماث لإلحابت غً بػٌ ألاؾئلت.
املراجع
أ .املراجع العربيت
] [1الكههاء ،ؾام غبض الهاصع .)2012( .جبجي اؾتراجُجُاث الخميز في
الخػلم والخػلُم وصوعها في جدهُو اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت
للمئؾؿاث الخػلُم الػالي – حامػت الىجاح الىَىُت خالت
صعاؾُت .وعنت غلمُت مهضمت الى اإلائجمغ الػغبي ألاوُ
"اؾتراجُجُاث الخػلُم الػالي وجسُُِ اإلاىاعص البكغٍت" ،اإلاىظمت

ب .املراجع ألاجنبيت
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ABSTRACT_ The purpose of this study is to identify the obstacles confronting the faculty at King
Saud University in attaining scientific distinction Award from their point of view. As well as
identifying the statistical significant differences regarding the different viewpoints of faculty for
obstacles that prevent attaining scientific distinction Award in depending on the following
variables (experience, scientific Degree, training courses), In order to achieve the objectives of
this study, the researcher has used the descriptive analytical method using a questionnaire tool in
the study to collect data and information. It has been applied on (50) members of female staff. In
addition, the results have been analyzed; data has been interpreted and treated statistically with
(SPSS), Study results: -The main obstacles confronting the faculty at King Saud University in
attaining scientific distinction Award from the female faculty point of view are represented in the
lack of workshops that explain how to attain the award , identifying the award mass perspective
and mission, and lack of enough time to fill out because of the teaching burden, there are no
statistical significant differences at 0.05 level or less in the study sample responses about the axis
(obstacles preventing attaining scientific distinction Award at King Saud University) depending on
the different variables (college, scientific degree, years of experience, training courses, award),
Consequently, the results of the study have recommended a number of proposed recommendations
in order to facilitate for the staff at King Saud University attaining scientific distinction Award.
KEY WORDS: Obstacles, faculty, King Saud University, scientific distinction.
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