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إدراك أعضاء هيئة التدريس يف األقسام الرتبوية بكمية العموم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية لممحاسبية التعميمية "الواقع ،املعوقات ،والتصور املقرتح"
هند حممد عبداهلل األمحد

(*)

جامعة اإلمام حممد بن شعود اإلشالموة
(ؿدم فؾـؼ ذم  1436/06/10هـ :وؿبؾ فؾـؼ ذم  1436/07/19هـ)
ملخص البحث :

هدؾت هذه افدراشة إػ تشخقص واؿع إدراك أظضاء هقئة افتدريس ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾقم االجتامظقة بجامعة اإلمام حمؿـد

ابـ شعقد اإلشالمقة فؾؿحاشبقة افتعؾقؿقة ،وتعرف ادعقؿات افتل حتقل دون كؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾقم االجتامظقة بجامعـة اإلمـام
حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة ،وافتقصؾ إػ تصقر مؼسح فتـؿقة ادحاشبقة افتعؾقؿقة فدى أظضاء هقئة افتدريس ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾقم االجتامظقـة بجامعـة
اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة .واشتخدمت افباحثة فتحؼقؼ تؾؽ األهداف ادـفج افقصػل ادسحل ،واشتخدمت االشتباكة ــلداة فؾدراشـة .وــان مــ أبـرز
كتائجفا :أن افـسبة األظذ مـ أظضاء هقئة افتدريس ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾقم االجتامظقة بجامعة اإلمـام حمؿـد بــ شـعقد اإلشـالمقة ال يـدرـقن معظـؿ
ظبارات ادحاشبقة افتعؾقؿقة  ،ادتعؾؼة بؿػفقمفا ،وأهداؾفا ،ومبادئفا .ذم ضقء كتائج افدراشة تؿ افتقصؾ إػ جمؿقظة مـ افتقصقات وادؼسحات.

الكلامت ادفتاحوة:

ادحاشبقة افتعؾقؿقة ،أظضاء هقئة افتدريس ،جامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد.
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Abstract: The study aims to know how educational accountability is perceived by faculty members of educational
departments, in the college of social sciences at al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University (IMAMU). It aims also to
determine the obstacles standing against application of educational accountability therein and identify the statistically
significant differences, if any, through the answers of the teaching staff to the educational accountability-based questionnaire.
One primary aim of the research is suggesting a convenient method for enhancing awareness of accountability. For the
purpose of the study, the descriptive approach is adopted and the questionnaire is employed. Surprisingly, it has been found
that the highest percentage of the selected subjects is not aware of the concepts, objectives or principles of educational
accountability. In light of the study results, the paper is concluded with a number of recommendations
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ادقدمة

حتؼقؼ أهداؾف وضؿقحاتف ادستؼبؾقة(.صفاب)2002 ،

يتسؿ افعرص افـذي كعـقش ؾقـف بـافتغقر افســريع

وظذ ذفؽ ؾنن اجلامعة تؼقم بـدور مفـؿ ذم إؿامـة

وافتػجر ادعرذم ادسـتؿر افـذي يتخـذ صـؽؾ تـقرات

كظام صامؾ متعدد اجلقاكب ذم افتـؿقة افشـامؾة ،إذ إن

ظؾؿقــة وتؼاؾقــة ذم اإلفؽسوكقــات افدؿقؼــة ،وافثؼاؾــة

افدراشات ادتعؾؼة باألحقال االجتامظقة واالؿتصـادية

احلققية ،وتؼاؾة ادقارد اجلديدة ،وؿد ترـت ـؾ هـذه

وكظام افؼقؿ تتؿ ظذ مستقى افتعؾقؿ اجلامعل .وأيضـ ًا

افعـاس افعؾؿقة أترها افؼقي وافػعـال ظـذ اإلكسـان

تؼع برامج افبحث افعؾؿـل وافتؽـقفـقجل وأشـافقب

وافبقئة ذم جقاكب ظديدة ،وأحدتت تطقرات ـبرة ذم

تطقيرهــا تؼــع هــل األخــرى داخــؾ كطــاق افتعؾــقؿ

جماالت ظديدة مـ بقـفا افتعؾقؿ.

اجلامعل .وال يؿؽـ فـظام مـ كظـؿ افتعؾـقؿ اجلـامعل

ويـرتبط افتؼـدم احلضـاري واالكتعـاش االؿتصــادي

ضعقػ ادستقى أن يستجقب دطافب ادجتؿع دماه مـا

بؿستقى افتعؾقؿ وافبحقث ،وــذفؽ بعـدد احلاصـؾغ

ذـركا مـ جماالت ،ـام أكف ال يسـتطقع أن يسـاظد ظـذ

ظــذ مــمهالت جامعقــة ،وافــذيـ يؿؽـــفؿ اشــتخدام

إؿامة برامج تعؾقؿقة مػقدة اجتامظق ًا.

ادعؾقمات بػاظؾقـة .تؾـؽ ادعؾقمـات افتـل تعتؿـد ظـذ

وؿد اهتؿت دول افعـا باجلامعـات ،وشـعت إػ

مستقى ظال مـ ادفارات افػؽرية ،وافؼدرات افتطبقؼقة،

تطقير أدائفا افتعؾقؿل ،ودمقيده ،وذفـؽ ألن جـقدة

افتــل فــدف إػ رؾــع اإلكتاجقــة ،ومقاجفــة متطؾبــات

افتعؾقؿ أصبحت مـ افؼضايا ادفؿة وادؾحة ،بام هلا مـ

ادجتؿع ادتزايدة مـ افسؾع واخلدمات ،ومقاجفة وحـؾ

تلتر ذم حتديد مؽاكة ادجتؿع االؿتصادية ،ومقؿعف مـ

ما يقاجف ادجتؿع مـ مشؽالت وحتديات.

افتـــاؾس االؿتصــادي ،افعــادل ،وتصــدرت ـقػقــة

ويـظــر ادجتؿــع إػ اجلامعــة باظتبارهــا ادمشســة

مقاءمة اجلامعـات مـع افتغـرات احلادتـة ذم ادجتؿـع

ادجتؿعقة األوػ افتـل تسـاظده ظـذ أن يتبـقأ مؽاكتـف

مؼدمــة أهــداف افسقاشــة افتعؾقؿقــة بدؿــة ،وحتــديث

ومقؿعــف افريــادي ظــذ ادســتقى افعــادل .وأن تتــقػ

اجلامعات ،وحتؿؾفا مسـموفقة حتسـغ ـقـػ افتعؾـقؿ

اجلامعـــة مســـموفقة ؿقاديـــة دقاجفـــة افتحـــقالت

فتحؼقــؼ ؾعافقــة األداء ظــذ ـاؾــة مســتقيات افتعؾــقؿ

وافتحديات اجلديـدة ،وأن تسـاظد ادجتؿـع أيضـ ًا ذم

اجلامعل وافعايل(.ظبدافـبل)2001 ،
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ـام اهتؿت دول افعا مـذ بداية افستقـقات بتطـقير

مـ ؿبؾ رئقس افؼسؿ ،ورئقس افؼسؿ ُيساءل مـ ؿبـؾ

اجلامعات ،وافتقشع ؾقفـا ،وزيـادة اإلكػـاق ظؾقفـا،

ظؿقد افؽؾقة ،وظؿقد افؽؾقة ُيسـاءل مــ ؿبـؾ رئـقس

وتقـقد اجلقدة افتعؾقؿقة ؾقفـا ،وصـاحب ذفـؽ ـؾـف

اجلامعة افذي يسـاءل بـدوره مــ ؿبـؾ وزيـر افتعؾـقؿ

اشـــتخدام كظـــؿ ظديـــدة فتؼقـــقؿ األداء افتعؾقؿـــل

افعايل ،افذي ُيسـاءل مــ ؿبـؾ ادجتؿـع( .أبـقافعال،

فؾجامعــات مـــ بقـفــا ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة :وذفــؽ

:2013اجلاوردي .)2011 ،ذفؽ أن أكظؿة ادحاشـبة

فتحديد ادقارد افعامة واألكشطة ،وما يتؿ سؾـف ظـذ

تعد تؽتػـل بادـدخالت ،وافعؿؾقـات ،بـؾ بـدأت

اجلامعات هبدف حتسغ افعائد مـفا(Altbach,1991).

بــاالهتامم بافـتــائج وادفــارات ،وتعقيــد افػــرد ظــذ

وتطبؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقة ظذ اجلامعات مـ كاحقة

افتػؽر افـاؿد ،واالشـتؼالفقة ،وافشـعقر بادسـموفقة

افطــالب ،وأصــحاب افعؿــؾ ،وادـتػعــغ ظؿقم ـ ًا،

دمــاه ادجتؿــع :حقــث إن تطبقــؼ ادحاشــبقة يســاظد

وأصــحاب ادصــؾحة افعامــة ،وتؽــقن ادحاشــبقة

اجلامعات ظذ دماوز شؾبقافا ظـ ضريـؼ إاـاد يفقـات

افتعؾقؿقة وؾؼ ممذات فؾؼقـاس :إذ إهنـا تطبـؼ ظـذ

وشبؾ داخؾقـة كؽـفـا مــ افتعـرف ظـذ ادشـؽالت

اجلامعات فتؼققؿ أدائفا وحتسقـف بعـد ذفـؽ .ولتؾـػ

وتشخقصــفا ،وتغقــر مســارات األداء مـــ أجــؾ

مستقيات تطبقـؼ ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ؾؼـد تـتؿ ظـذ

اإلصــالح وحتســغ كقظقــة ادخرجات(.اجلــاوردي،

ادســتقى افؼــقمل ،أو ظــذ مســتقى اجلامعــة ــظــام

)2011

تعؾقؿل مستؼؾ ،أو تتؿ ظـذ مسـتقى جقاكـب األداء

إن االظتامد األـاديؿل ُيؿـح فؾجامعات بعد ؿقـاس

فؽؾ جامعة مـع اشـتخدام مـمذات ظديـدة ،مـفـا:

ممذات ظدة تمـد كجاح اجلامعـة ذم ــؾ مـا يتعؾـؼ

معدالت افـجاح وافتػقق ،ومتقشط زمــ افدراشـة،

بؽػاءة افـظام افتعؾقؿل ؾقفا ،فذا ؾنن تبدأ اجلامعات

وتـقع أشافقب تؼقيؿ افطالب ،وأظباء ظؿـؾ أظضـاء

بدراشة ممذات افضعػ ؾقفا ،وافعؿؾ ظذ حتسقـفا،

هقئــة افتــدريس ،وظــدد افبحــقث افتطبقؼقة(.حمؿــد،

وتعديؾفا ظز افدراشـة افذاتقـة ،وحتسـس ادـمذات

)2003

افتل تدل ظذ جقاكب افضعػ ؾقفا ،ومـ تـؿ افعؿـؾ

إن مستقيات ادحاشبقة ال تؼػ ظـد حد ،بؾ تبـدأ

ظذ تعديؾفا ظز ادساءفة وادحاشبة افدؿقؼة فؽؾ حمـقر

مـ افؼاظدة إػ افؼؿة ،ؾعضق هقئة افتـدريس ااشـب

مـ ادحاور ادتعؾؼة بػعافقـة افتعؾـقؿ ؾقفـا ،ؾنهنـا فــ
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تؽــقن ؿــادرة ظــذ اإليػــاء بؿتطؾبــات هــذا االظــتامد

باجلامعــة ،وهــذا مــا شــتتـاوفف افدراشــة بافبحــث

بافشؽؾ افصحقح(.أبقافعال)2013 ،

وافتحؾقؾ.

وألن ظضق هقئة افتدريس هـق حمـقر االرتؽـاز ذم

أولا :مشكلة الدراشة:

كظام افتعؾقؿ اجلامعل ،وظذ ظاتؼف تؼع مسموفقة تـػقذ

رؽــؿ وجــقد افعديــد مـــ افدراشــات افـظريــة

ـؾ إصالح ،وتطقير ذم افتعؾقؿ اجلامعل ،ؾفـق افـذي

وادقداكقــة افتــل أـــدت ظــذ أمهقــة تػعقــؾ ادحاشــبقة

يؼقم بتـػقذ األهداف ،وظؾقف يتقؿـػ كجـاح افـزامج

افتعؾقؿقة ذم اجلامعات ،ورؽؿ تقصـقة ادـمكر افـدويل

افدراشقة وؾاظؾقتفا ،ومـ تؿ ال يؿؽـ حتؼقؼ اجلقدة ذم

فؾتعؾقؿ ذم دورتف افسادشة واألربعغ ادـعؼدة بجـقـػ

ادـظقمة اجلامعقة دوكام افسـقز ظذ أدائـف .وإن ظؿؾقـة

افتل أـدت ظذ أن ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة هـل ادـدخؾ

تؼقيؿ ظضق هقئة افتـدريس تعـد مــ األمـقر ادعؼـدة

احلؼقؼل ذم مطافبة افتعؾقؿ بافتغؾـب ظـذ افصـعقبات

واحلساشة ،ؾفل فقست شفؾة اإلجراء ،أو افتـػقذ ،دا

افتــل تقاجففــا ادجتؿعــات ،باظتبــاره أداة ادجتؿــع

هلا مـ تلتر ؿقي ذم ظضق هقئـة افتـدريس ،وذم أدائـف

افرئقسة ذم وضع حؾقل هلـذه افصـعقبات ،بؿسـامهة

افتدريســـل وافبحثــل وخدمــة ادجتؿع(.أبــقافعال،

صامؾة وواضحة مـ األضراف ادعـقة بافعؿؾقة افتعؾقؿقة

)2013

ظذ حد شقاء داخـؾ ادجتؿع(.حمؿـد ،2004 ،ص:

واكطالؿ ًا مـ هذا افدور ادحقري افذي يضطؾع بـف

 ،)49ورؽؿ تقصقات افـدوة افسبقية األوػ برضورة

ظضق هقئـة افتـدريس ،وتـلتره ادبـاذ ظـذ افتعؾـقؿ

االدماه كحق تطبقؼ ادحاشـبقة ذم افعؿؾقـة افتعؾقؿقـة ذم

اجلامعل ،ؾؼد تزايد االهتامم بضــرورة حماشـبتف ظـذ

ـاؾة جقاكبفا ،وظذ ـاؾـة مسـتقيافا ،ألن ذفـؽ مــ

حسـ أدائف دا ـؾػ بف مـ أظامل ،وذفؽ بعد أن احتؾ

افرضــوريات ادؾحــة ذم حتؼقــؼ افعؿؾقــة افتعؾقؿقــة

تؼقيؿ وتطقير ظضق هقئة افتدريس مؽان افصدارة بغ

ألهداؾفا ،مع إظطاء وزن أـز مـفا فؾجقاكب ادرتبطة

أهداف افتعؾقؿ اجلامعل(.حسـ)2009 ،

باألشتاذ باظتباره حمقر افعؿؾقـة افتعؾقؿقـة(.أبق افعـال،

وظذ افرؽؿ مـ أمهقة ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ،إال أن

 ،2013ص .)50 :وما أوصت بف دراشة ( حمؿد) مـ

تطبقؼفــا ذم اجلامعــات ،يتطؾــب كورة تؽــريس

أن تطبقؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقة يعؿؾ ظذ حتسغ جـقدة

ادحاشبقة افتعؾقؿقة أوالً فدى أظضاء هقئـة افتـدريس،

افتعؾقؿ ،وتطقيره ،بحقـث يؾبـل حاجـات افطـالب
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وادجتؿــــع( .حمؿــــد ،2003 ،ص)287-249 :

ظضق هقئة افتدريس مفام ضبؼت بطريؼة ؾاظؾة ؾنهنـا ال

(اجلقار ،)2011 ،إال أن افعديد مـ افدراشات تشـر

حتؼـؼ األهـداف ادرجـقة مـفـا ،ضادـا ال يـتؿ تطبقـؼ

إػ ضعػ مستقى ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ذم اجلامعـات

ادحاشبقة ظذ كتائج هذا افتؼقيؿ ،وهـذا بـافطبع يـمتر

افسعقدية ،ـدراشة (اجلاوردي )2013 ،افتل أــدت

شــؾبق ًا ظــذ تطــقير وحتســغ ؾاظؾقــة أداء ظضــق هقئــة

ظذ أكف ال يقجد ذم كظام افتعؾقؿ افعايل وفقائحف أي بـد

افتدريس ،وضبط جقدتف(.جمال ظؿؾ افباحثة).

يشر إػ ـقػقة حماشبة ظضق هقئة افتدريس ظذ ظؿؾـف،
وـقػقة ضـامن تلديتـف هلـذا افعؿـؾ مــ مبـدأ افثـقاب

ومـ تؿ ؾـنن مشـؽؾة افدراشـة تتؿثـؾ ذم األشـئؾة
افتافقة:

وافعؼــاب ظؾقــف ،ودراشــة (اخلريــػ )2008 ،افتــل

 .1مــا واؿــع إدراك أظضــاء هقئــة افتــدريس ذم

أطفــرت أمهقــة تطبقــؼ ادحاشــبقة فؾتلـــد مـــ ؾعافقــة

األؿسـام افسبقيـة بؽؾقـة افعؾـقم االجتامظقـة بجامعــة

خمرجات افتعؾقؿ ذم ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية ،فتؽـقن

اإلمــام حمؿــد بـــ شــعقد اإلشــالمقة فؾؿحاشــبقة

ذات ـػاءة ذم افتعؾـقؿ ،ودراشـة (احلـارتل)2008 ،

افتعؾقؿقة؟

افتل أـدت ظذ وجقد درجة مـ ادعقؿات فؾؿحاشبقة

 .2ما ادعقؿات افتل حتـقل دون كؼـ ادحاشـبقة

افسبقية ،ووجقد افعديد مـ األشـباب افسـؾبقة افتـل

افتعؾقؿقة ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾقم االجتامظقـة

حتقل دون حتؼقؼفا ،وخصقص ًا  ،اكخػـاض مسـتقى

بجامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة ؟

افقظل بلمهقة ادحاشبقة ذم افتعؾقؿ ،وتعؼد اإلجراءات

 .3ما افتصقر ادؼسح فتـؿقة ادحاشبقة افتعؾقؿقـة

وافروتغ ذم إكجاز ادعامالت ،وادجامالت وما يستب

فدى أظضاء هقئة افتدريس ذم األؿسام افسبقيـة بؽؾقـة

ظؾقفا مـ ضغط اجتامظل ،وظدم وجقد معاير ظؿؾقة

افعؾقم االجتامظقـة بجامعـة اإلمـام حمؿـد بــ شـعقد

معتؿدة فؾؿحاشبقة ،واالزدواجقة ذم افعؿؾ.

اإلشالمقة؟

وتـــرى افباحثـــة أن ادحاشـــبقة افتعؾقؿقـــة ذم
اجلامعات ال تطبؼ بـذات األمهقـة افتـل يـاهلـا تؼـقيؿ

ثاىو اا :أهداف الدراشة:
هدؾت افدراشة إػ حتؼقؼ ما يليت:

األداء ،إذ إكف ذم معظؿ األحقال تؼػ معظؿ اجلامعات

 .1تشخقص واؿع إدراك أظضاء هقئـة افتـدريس

ظـد حد تؼقيؿ األداء ؾؼط ،فذا ؾنن ظؿؾقة تؼـقيؿ أداء

ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾـقم االجتامظقـة بجامعـة
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اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة فؾؿحاشبقة افتعؾقؿقة.
 .2تعــرف ادعقؿــات افتــل حتــقل دون كشـــر
ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم األؿسام افسبقية بؽؾقـة افعؾـقم
االجتامظقة بجامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة.

االجتامظقة بجامعة اإلمام حمؿد بــ شـعقد اإلشـالمقة
فؾؿحاشبقة افتعؾقؿقة.


تضع افدراشة تصقر ًا مؼسح ًا يؿؽـ االشتـاد

إفقف ،فتػعقؾ ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم األؿسـام افسبقيـة

 .3افتقصؾ إػ تصقر مؼـسح فتـؿقـة ادحاشـبقة

بؽؾقة افعؾقم االجتامظقة بجامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد

افتعؾقؿقــة فــدى أظضــاء هقئــة افتــدريس ذم األؿســام

اإلشالمقة ،بام يساظد ظـذ حتسـغ أداء أظضـاء هقئـة

افسبقية بؽؾقة افعؾقم االجتامظقة بجامعة اإلمـام حمؿـد

افتدريس ،وصـقالً إػ اجلـقدة وافتؿقـز ذم اجلامعـات

ابـ شعقد اإلشالمقة.

مســتؼبالً :وذفــؽ فتؼديؿــف دتخــذي افؼــرار ،اللــاذ

ثالث اا :أمهوة الدراشة:
تتؿثؾ أمهقة افدراشة ذم افـؼاط افتافقة:

اخلطقات افالزمة فذفؽ.
رابع اا :حدود الدراشة:

تتقاؾــؼ افدراشــة احلافقــة مــع االهتاممــات

-1-4احلدود ادوضوعوة :تتؿثؾ ذم وضع تصـقر

افعادقة ،اشتؿرار ًا فعؿؾقات اإلصالح ،حقث أضحت

مؼسح فتـؿقة ادحاشبقة افتعؾقؿقـة فـدى أظضـاء هقئـة

ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة ادماه ـ ًا ظادق ـ ًا ،ال لؾــق مـــف أي

افتدريس ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾقم االجتامظقـة

شقاشة إلصالح افتعؾقؿ اجلامعل ذم أي دوفة مــ دول

بجامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة ،وذفؽ بعـد

افعا تبغل ادـاؾسة ذم ظرص اؿتصاد ادعرؾة.

تشخقص واؿع إدراك أظضاء هقئة افتدريس ذم األؿسام



تعافج افدراشة متغر ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ذم

افسبقية بؽؾقة افعؾقم االجتامظقة بجامعة اإلمـام حمؿـد

اجلامعات افذي يسـعك إػ مراؿبـة اجلـقدة ،وحتسـغ

ابـ شعقد اإلشالمقة فؾؿحاشبقة افتعؾقؿقـة ،وتعـرف

ادخرجات افتعؾقؿقة اجلامعقة بشؽؾ ظام.

ادعقؿات افتل حتقل دون كؼ ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ذم





تؼدم افدراشـة حتؾـق ً
ال كظريـ ًا ظــ ادحاشـبقة

افتعؾقؿقة ذم اجلامعات.

األؿسام افسبقية بؽؾقـة افعؾـقم االجتامظقـة ،بجامعـة
اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة.

تتعرف افدراشـة ظـذ افقاؿـع احلـايل إلدراك

احلدود البرشية :أظضاء هقئة افتدريس ذم األؿسـام

أظضاء هقئة افتدريس ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾقم

افسبقية (أصقل افسبقـة-ادــاهج وضـرق افتـدريس-
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اإلدارة وافتخطقط افسبـقي-افسبقـة اخلاصـة) بؽؾقـة

االهــتامم بعــالج افســؾبقات وتالؾقفــا فؾحػــاظ ظــذ

افعؾقم االجتامظقـة بجامعـة اإلمـام حمؿـد بــ شـعقد

مستقى األداء افعام فؾجامعة.

اإلشالمقة.
 -2-4احلدود الزمنوة :ضبؼت أداة افدراشة خالل
افػصؾ افثاين مـ افعام اجلامعل 1436/1435هـ.
خامس اا :منهج الدراشة:
اشتخدمت افباحثـة ادــفج افقصـػل ادسـحل
فإلجابة ظـ أشئؾة افدراشة.

شابع اا :الدراشات السابقة:
ؾــقام يــع ظــرض فــبعض افدراشــات ادتعؾؼــة
بؿقضقع افدراشة:
 -1-7الدراشات السابقة العربوة:
أجـــرى ظبداحلؿقـــد( )2003دراشـــة بعــــقان
"دراشة مؼاركة فـظام ادحاشـبقة ذم اجلامعـات ادصــرية

شادش اا :مصطلحات الدراشة اإلجرائوة:

وجامعات بعض افدول األجـبقة" هدؾت هذه افدراشـة

 -1-6ادحاشبوة التعلوموة يف اجلامعات :ويعـرف

إػ االشتػادة مـ افبدائؾ ادؼسحة ،افتل تؼدمفا افدراشـة

حســــ( ،2009ص )15 :ادحاشـــبقة افتعؾقؿقـــة ذم

ادؼاركة ذم تطقير كظام ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ذم اجلامعـات

اجلامعات بلهنا "تعـل أن يتحؿؾ ظضق هقئة افتدريس

ادصـرية ،وبام يتػؼ مع افقاؿع افثؼـاذم ادصــري ،واتبـع

مسموفقة مستقى األداء ،واإلكجاز ،افذي أحرزه مـع

افباحث مـفج حتؾقؾ افــظؿ فتحؼقـؼ أهـداف افدراشـة،

افطــالب ،وـــذفؽ مســتقى األداء ذم جمــال افبحــث

وحــددت افدراشــة افبــدائؾ ادؼسحــة فـظــام ادحاشــبقة

افعؾؿل ،وخدمة ادجتؿع ،أي أن ادحاشبقة تؽقن ظذ

افتعؾقؿقة ذم اجلامعـات ادصــرية ،وهـل تالتـة بـدائؾ:

أشاس افـتـائج ادحؼؼـة واألهـداف ادخططـة مسـبؼ ًا

تتؿثؾ ذم حماشبقة خارجقة ،وحماشبقة داخؾقـة ،وحماشـبقة

وؿقاس كسبة ما حتؼؼ مـفا ذم جمال افتدريس ،وافبحث

تعاوكقة ،وؿد تـاوفت افدراشـة أيضـ ًا ادقازكـة بـغ هـذه

افعؾؿل ،وخدمة ادجتؿع" .وتعرف إجرائقـ ًا ذم هـذه

افبـــدائؾ ذم ضـــقء افؽؾػـــة ،وافػعافقـــة ،وافقؿـــت،

افدراشة بلهنا :ظؿؾقة إاابقة ديـامقؽقة تسعك فتحسغ

واالؿتصــاد ذم اجلفــد ،وذم ضــقء ادقازكــة ،وأـــدت

األداء األـاديؿل ألظضـاء هقئـة افتـدريس ودمقيـده،

افدراشة ظذ افبديؾ افثافث ،باظتبـاره افبـديؾ ادـاشـب،

وذفؽ مـ خالل ادراجعة ادستؿرة دسـتقى أدائفـؿ ذم

فظروف افبقئة ادصـرية.

افتــدريس وافبحــث افعؾؿــل وخدمــة ادجتؿــع ،مــع
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وأجــرت صــافح( )2008دراشــة هــدؾت إػ

فؾؿحاشبقة ذم افتعؾقؿ افثاكقي ،ووضع تصقر مؼسح

افتعرف ظذ واؿع ادحاشبقة ،وظالؿتفا بتؼـقيؿ األداء،

فتطقير يفقات ادحاشبقة افتعؾقؿقـة بؿصــر ذم ضـقء

وتطــقيره باددرشــة افثاكقيــة ،وتطبقؼفــا ذم مصـــر،

خــزات افــدول ادتؼدمــة ،وبــام يتـاشــب وطــروف

وتعــرف مػفــقم ادحاشــبقة ،وتطبقؼفــا ذم ـــؾ مـــ

ادجتؿــع ادصـــر ي .واشــتخدمت افدراشــة ادـــفج

إكجؾسا ،وافقاليات ادتحدة األمريؽقة ،وتعرف أوجف

ادؼارن ،وتقصؾت إػ كتائج أمهفا :أكف ال يقجد كظام

افتشابف واالخـتالف بـغ دول ادؼاركـة ذم ادحاشـبقة،

واؿعــل فؾؿحاشــبقة ذم مصـــر  ،وأن واؿــع كظــام

وظالؿتفا باألداء اددرد ،وافتقصؾ إػ تصقر مؼسح

ادحاشبقة مـا هـق إال جمـرد جفـقد فؾقصـقل فـظـام

فؾؿحاشبقة باددارس افثاكقيـة ذم مصــر ،وصـقالً إػ

فؾؿحاشبقة مـ خالل :جلان ادتابعة ،وافتقجقف افػـل،

تطقير األداء ،وجقدة افعؿؾقة افتعؾقؿقة .واشتخدمت

وافتػتقش ،وؽرها.

افدراشــة مــدخؾ (برايــدي) ،وتقصــؾت إػ كتــائج

وأجــرى حســـ( )2009دراشــة هــدؾت إػ

أمهفا :أن إجـراءات ادحاشـبقة بادـدارس افثاكقيـة ذم

افتعرف ظذ اإلكتاجقة افعؾؿقة ألظضاء هقئة افتدريس،

مصـــر جــاءت ظامــة ،وؽــر حمــددة ،وتػتؼــر إػ

وافعقامــؾ ادــمترة ؾقفــا ،وادحاشــبقة افتعؾقؿقــة،

اإلجرائقة ،وتػسر ذفؽ يرجع إػ ظدم وجـقد رؤيـة

وخصائصفا ،وافــامذج ادرتبطـة هبـا ،وافعالؿـة بـغ

وشقاشة واضحة فؾؿحاشبقة ذم افتعؾقؿ ،وترتب ظـذ

ادحاشبقة واإلكتاجقة افعؾؿقة ألظضاء هقئـة افتـدريس

ذفـؽ أن مـا الــذ مــ إجــراءات حماشـبقة دـديري أو

باجلامعة ،ووضـع تصـقر مؼـسح افقـات ادحاشـبقة

معؾؿل اددارس ـاكت جمرد اجتفادات صخصقة.

افتعؾقؿقة ،وـقػقة اشتخدامفا ذم رؾع اإلكتاجقة افعؾؿقة

ـام أجرت اجلامل( ) 2008دراشـة هـدؾت إػ

ألظضــاء هقئــة افتــدريس باجلامعــة ،واشــتخدمت

افتعرف ظذ أهداف ادحاشبقة ،وظؿؾقة ادراجعـة أو

افدراشة ادـفج افقصػل افتحؾقع .وخؾصـت إػ ظـدة

افػحص ،وظؿؾقة ادتابعة ،وأهؿ االدماهات افعادقـة

كتائج مـفا ما يع :إن ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة كثـؾ أحـد

ادعاسة ذم ادحاشبقة ،وافتعرف ظذ خزات ـؾ مـ:

افعقامؾ األشاشـقة افتـل تـمدي إػ حتسـغ اإلكتاجقـة

أشسافقا ،وإكجؾسا ،وكققزفـدا ،ذم جمـال ادحاشـبقة

افعؾؿقة ألظضاء هقئة افتدريس ،وبخاصة بعـد تزايـد

افتعؾقؿقة ،وافقؿقف ظذ اجلفقد ادصـرية كحق كظـام

افتؼارير افتل تمـد ضعػ إكتاجقة األشتاذ اجلـامعل ذم
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افدول افعربقة بادؼاركـة بنكتاجقـة األشـتاذ اجلـامعل ذم

أـثر معقؿـات تطبقـؼ ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة يتؿثـؾ ذم

افدول ادتؼدمة .ـام أن تطبقؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقـة يعـد

اكخػاض مستقى افقظل بلمهقة ادحاشـبقة ذم افتعؾـقؿ،

أمر ًا أشاشق ًا فؾحؽؿ ظذ مـدى ؾعافقـة اجلامعـة ذم أداء

وتعؼــد اإلجــراءات وافــروتغ ذم إكجــاز ادعــامالت،

رشافتفا ،وحتؼقؼ أهداؾفا ،وـذفؽ فؾحؽـؿ ظـذ أداء

وادجامالت وما يستب ظؾقفا مـ ضغط اجتامظل.

أظضاء هقئـة افتـدريس ،ومـا يؼقمـقن بـف مــ أدوار
ومسموفقات.

وأجــرت جــقرج( )2011دراشــة هــدؾت إػ
إظداد كؿقذج مؼسح فتطبقؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقة يساظد

ـام أجرت ادعجؾ( )2009دراشـة هـدؾت إػ

ظذ حتؼقؼ اجلقدة ذم افتعؾقؿ ؿبـؾ اجلـامعل ،وتؼـديؿ

افتعرف ظذ واؿع ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم افتعؾقؿ افعـام

بعض افتقصقات افتل يؿؽــ أن تسـاظد ظـذ تطبقـؼ

ذم ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية ،وتعرف أبـرز ادعقؿـات

افـؿقذج ادؼسح فؾؿحاشبقة افتعؾقؿقة ،وافتغؾب ظـذ

افتل حتد مـ تطبقؼفا ،وتعرف افػروق –إن وجـدت-

معقؿــات افتطبقــؼ .واشــتخدمت ادـــفج افقصــػل

بغ اشـتجابات أؾـراد افدراشـة بـاختالف ادتغـرات

افقتــائؼل وادســحل ،ـــام اشــتخدمت االشــتباكة أداة

افتافقة :ادـطؼة افتعؾقؿقة ،وجفـة افعؿـؾ ،وادمهـؾ،

فؾدراشة .وتقصؾت افدراشة إػ جمؿقظة مــ افـتـائج

وادرـزافــقطقػل ،واخلــزة ،وتؼــديؿ تصــقر مؼــسح

مـ أمهفا :أن تطبقؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم افتعؾقؿ ؿبؾ

فؾؿحاشبقة افتعؾقؿقة ذم افتعؾقؿ افعام ذم ادؿؾؽة افعربقة

اجلامعل يمدي إػ حتؼقؼ اجلقدة ذم افتعؾقؿ افعام ،ــام

افســعقدية .واشــتخدمت افدراشــة ادـــفج افقصــػل

أـدت ظؾقف ظقـة افدراشة .ومـ أهؿ معقؿـات تطبقـؼ

افتحؾـــقع وادســـحل .واشـــتخدمت افدراشـــة أداة

ادحاشـبقة افتعؾقؿقــة مـا يــع :ؿؾـة مصــادر افتؿقيــؾ

االشــتباكة ظــذ ظقـــة مؽقكــة مـــ مــديري ومعؾؿــل

افؽاؾقــة فتحؼقــؼ ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة ،وؿؾــة تــقاؾر

اددارس وادؼؾغ افسبقيغ بؿدن افريـاض وافـدمام

االمتحاكات افدؿقؼة فؼقاس ؿدرات افتالمقذ بدؿة.

وجدة .وبقـت كتائج افدراشة أن أؾراد افدراشة وظقـتفا

وأجــرت اجلــاوردي( )2011دراشــة هــدؾت إػ

ؽر متلـديـ مــ تـقاؾر ظــاس ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة

معرؾة واؿـع ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ذم ممشسـات افتعؾـقؿ

بشؽؾ ظام ذم كظام افتعؾقؿ افعام افسعقدي ،ومقاؾؼغ

افعــايل ذم ادؿؾؽــة افعربقــة افســعقدية ،وضــرح افبــدائؾ

ظذ حماشبة ؾئات افـظام افتعؾقؿـل بشـؽؾ ظـام ،وأن

فتػعقــؾ مبــدأ ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة ذم افتعؾــقؿ افعــايل ذم
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ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية .وؿد اشتخدمت افباحثة ادــفج

برامج إظداد ادعؾؿغ ،واشـتخدمت افدراشـة ادــفج

افقصػل افقتائؼل وادسحل هبدف حتؾقؾ افظاهرة مقضع

افقصػل افقتـائؼل .وتقصـؾت إػ وجـقد ظديـد مــ

افدراشة بافرجقع إػ افقتائؼ افرشؿقة ادتعؾؼة هبا ،وظؼـد

افعقامؾ تمتر ذم كقظقة برامج إظداد ادعؾؿغ ،مـ أهؿ

ادؼابالت .وؿد خؾصت افدراشة إػ كتقجة مػادها أكـف ال

هــذه افعقامــؾ تــقؾر ادحاشــبقة بــغ أؾــراد ادجتؿــع،

يقجد ذم كظام افتعؾقؿ افعـايل وفقائحـف أي بــد يشـر إػ

وتقصــؾت افدراشــة إػ كتــائج أمهفــا :أن تطبقــؼ

ـقػقة حماشبة ظضق هقئة افتدريس ظذ ظؿؾف وـقػقة ضامن

ادحاشبقة افتعؾقؿقـة أدى إػ حتسـغ أداء ـؾقـة إظـداد

تلديتف هلذا افعؿؾ مـ مبدأ افثقاب وافعؼاب ظؾقف.

ادعؾؿغ.

ـام أجـرت أبـق افعـال ( )2013دراشـة حـقل

وأجرى أجايت ) (D'Agatti,2007دراشـة هـدؾت

ادحاشبقة افتعؾقؿقة ـام يدرـفا أظضاء هقئـة افتـدريس

إػ تؼيص ادحاشبقة ،ومراؿبة افعالؿات بغ األؾـراد ذم

ذم ـؾقة افسبقة بلشقان ،واشـتخدمت افباحثـة ادــفج

خمتؾػ ادستقيات اهلرمقـة داخـؾ ممشسـات افتعؾـقؿ

افقصػل افقتائؼل وادسحل .ـام اشتخدمت االشتباكة

افعــايل ،وافتعــرف إػ ـقػقــة كؽـــ األؾــراد ذم ـــؾ

أداة فؾدراشة .وتقصؾت افدراشة إػ كتائج أمهفـا :أن

مستقى مـ مراؿبة وتؼققؿ ومساءفة األؾراد ظـ أدائفؿ.

معظؿ أؾراد افعقـة مــ أظضـاء هقئـة افتـدريس بؽؾقـة

وتقصؾت افدراشة إػ كتائج أمهفا :أن كظام ادحاشبقة

افسبقة بلشقان ال يدرـقن مػفقم ادحاشبقة افتعؾقؿقـة،

ذم افتعؾقؿ افعايل يقجف ويدار مــ خـالل األــاديؿقغ

وأهداؾفا ،ومبادئفا ،ومزرافا ،ومعقؿافا ذم افتعؾقؿ

افؼادريـ ظذ ؾـرض شـؾطتفؿ فتؼقـقؿ ورصـد األداء،

اجلامعل .وذم ضقء كتـائج افدراشـة ادقداكقـة تبـغ أن

وأن ظؿؾقات افتؼققؿ ؽافب ًا ما لضع ألمـقر صخصـقة،

ـؾقة افسبقة بلشقان تؾتزم بتطبقؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقة

ومفـقة ،وظؿؾقة ،فتجـب افصدامات ادباذة ،وهذه

ظذ أداء أظضاء هقئة افتدريس بافؽؾقة.

ادراؿبة لضع دصافح أصحاب ادصـؾحة اخلـارجقغ،

-2-7الدراشات السابقة األجنبوة:
أجرى ؾؾدمان ) (Feldman,2005دراشـة هـدؾت
إػ تعــرف ادحاشــبقة واشــتخدامفا ـؿــدخؾ فتؼقــقؿ

وجمــافس إدارة اجلامعــة ،وافطــالب ،وأظضــاء هقئــة
افتدريس ،خاصة ظـدما يعؿؾقن بطريؼة ادجؿقظة.
ـام أجرى بؾجر ) (Billger,2007دراشـة هـدؾت
إػ افتعرف ظذ افعالؿة بغ فـقائح احلـقاؾز ذم ؿـقاكغ
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ادساءفة ،وتقصؾت افدراشة إػ كتائج أمهفـا :كورة

ويالحظ مـ افدراشات افسابؼة أهنا ـاكت دمؿع

تطقير فقائح احلقاؾز (ادؽاؾآت وافعؼقبات) ذم ؿقاكغ

بــغ اجلاكــب افـظــري افتحؾــقع ،واجلاكــب افـظــري،

وأكظؿة افـظام افتعؾقؿل ذم افقالية ،وإػ وجقد ارتباط

وادقداين معـ ًا ،وتمــد هـذه افدراشـات إ ـاالً ظـذ

إاـا بــغ افتؼـقيؿ وادحاشــبقة افسبقيـة ،ؾؽؾــام زاد

اجلقاكب افتافقة:

افتؼقيؿ زادت ادساءفة.

أن ادحاشبقة افتعؾقؿقة أصبحت ادماه ًا ظادقـ ًا

وأجـــرى جقديـــث ) (Judith,2011دراشـــة

تسعك إػ تطبقؼف ـاؾـة افـدول فتحسـغ جـقدة األداء

اشتخدمت ادـفج افقصػل افقتائؼل ،وهدؾت إػ

بادمشسات افتعؾقؿقة ،بحقث تؾبل حاجات افطالب،

مقاجفة حتديات ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة وافتحصـقؾ

وأظضاء هقئة افتدريس ،وادجتؿع ـؽؾ.

افط ال باجلامعات ذم افقاليات ادتحدة ،مـ خالل

أن ادحاشبقة افتعؾقؿقـة تسـاظد ظـذ حتسـغ

تطبقؼ االظتامد األـاديؿل ،ؾؼد أصبحت ادحاشبقة

األداء األـــاديؿل ألظضــاء هقئــة افتــدريس ،وزيــادة

افتعؾقؿقة ،وافتحصقؾ افعؾؿل فؾطالب ،حتـديات

إكتاجقتفؿ افعؾؿقة.

ـبرة تقاجف اجلامعات بافقاليات ادتحدة ظذ مدى

أن كظام ادساءفة ،وادحاشبة ،يمدي إػ زيادة

افعؼد ادايض ،وترجع تؾؽ افتحديات فـقس ؾؼـط

جقدة افعؿؾقة افتعؾقؿقة شقاء مـ جاكب أظضـاء هقئـة

فؼقؿ وهقاـؾ اجلامعـات ،وإكـام تر جـع إػ تطبقـؼ

افتدريس ،أو اإلدارة اجلامعقة ،افتل بؿجـرد تػعؾقفـا

افالمرـزية ،وتـقع افتعؾقؿ بتؾؽ اجلامعات .وؿـد

هلذا افـظام ،وهذا يـعؽس إاابق ًا ظذ األداء وافسـؾقك

تـاوفت افدراشة افـظر ذم ـقػقـة اظـتامد اجلامعـات

داخؾ اجلامعة.

بافقاليات ادتحدة ظذ حد شقاء ،وذفـؽ فتطبقـؼ

تـــقع هــذه افدراشــات مـــ حقــث جقاكــب

ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة باجلامعــة ،بشــؽؾ جقــد،

افسـقز وافتطبقؼ ،ؾؿـفا ما رصـد افقاؿـع ،ومـفـا مـا

ومقاجفــة افتحــديات افتــل تعــسض تطبقؼفــا،

رـــز ظــذ تـــاول جقاكــب ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة،

وـــذفؽ االكتبــاه إػ حتؼقــؼ اف تحصــقؾ افعؾؿــل

وخصائصــفا ،وكامذجفــا ،ووشــائؾفا ،ومتطؾبافــا،

فؾطالب.

ومعقؿافا ،وؽرها.
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برؽؿ مـ أمهقـة ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ،إال أن
تطبقؼفا ذم افتعؾقؿ بشـؽؾ ظـام ،واجلامعـات بشـؽؾ
خاص يتؿ ظذ ؿدر هذه األمهقة.

وافتجارة ،ويستخدمف بعض ادفتؿغ ذم افسبقـة حتـت
اشؿ ادحاشبقة افتعؾقؿقة(.جقرج)2011 ،
ومصطؾح  Accountabilityيعـل ادحاشبقة ـام يعـل

اشتػادت افدراشة احلافقة مـ هذه افدراشات

ادسموفقة أو ادساءفة ،وهـق يـرادف معـاين ظديـدة ذم

ظذ اختالؾفا ذم تدظقؿ اإلضـار افـظـري ،ــام أمؽــ

افؾغــة اإلكجؾقزيــة مـفــا ،Accountableness ، Capacity

االشتػادة مـفا ذم إظداد أداة افدراشة.

 ،Amenability ،Amenablenessويشــــؿؾ مصــــطؾح

لتؾــػ افدراشــة احلافقــة ظـــ افدراشــات

 Accountabilityافصـــــػات افتافقـــــة،Answerable :

افســابؼة ذم أهنــا تـاوفــت واؿــع إدراك أظضــاء هقئــة

1).Accountable

((ATA,1995:افســـقد ،2007 ،ص:

افتدريس ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾقم االجتامظقـة

)278

بجامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشـالمقة فؾؿحاشـبقة
افتعؾقؿقة.

ويشر افـبعض

إػ أن مصـطؾح Accountability

يعـل افتػسرية ،ـام يعــل ادسـموفقة ،وأيضـ ًا يعــك

ثامن اا :اإلطار النظري:

االفتزام(.ظبداحلؿقـــد ،2003 ،ص ،)38 :ــــام أن

 -1-8ادحاشبوة التعلوموة يف اجلامعات:

ادحاشــبقة هلــا معــاين ظديــدة مـفــا :ؿابؾقــة اإلجابــة

يعد مػفقم ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة أحـد ادػـاهقؿ

 ،Answerabilityوؿابؾقـــــة افتغقـــــر ،Changeability

افتل فؼقت اهتامما بافغ األمهقـة مــ جاكـب ـثـر مــ

واشتحؼاؿقة افؾقم  ،Culpabilityوادسـموفقة افؼاكقكقـة

افسبقيغ خالل افسـتقـقات وافسـبعقـقات مــ افؼـرن

 ،Liabilityوؿابؾقة افػفـؿ  ،Comprehensibilityوؿابؾقـة

افعؼيـ ،وؿـد بـدأت اشـتخدامات هـذا ادػفـقم ذم

افؼح أو افتػسـر  ،Explainabilityوؿابؾقـة افتقضـقح

افقاليات ادتحدة األمريؽقة ذم أواخر افستقـقات ،تـؿ

 ،Intelligibilityوؿابؾقـــــة االشـــــتـتاج أو افػفـــــؿ

مافبث أن اكتؼؾ مـفا إػ بريطاكقا ،وؽرها ،مـ افدول

(Klaus,2000: 49).Understandability

األوربقة ذم بداية افسبعقـقات ،ومػفقم ادحاشبقة فقس

ويشر ادعـك افؾغـقي فؾؿحاشـبقة افتـل هـل مــ

مـــ ادػــاهقؿ ذات األصــؾ افسبــقي ،وفؽـــ كــت

افػعؾ حاشب ،أي كاؿشف احلسـاب وذفـؽ ذم معـاهـا

اشـــتعارتف مــــ جمـــاالت افصــــاظة ،واالؿتصـــاد،

افعام  Accountأو بؿعـاها اخلاص  Accountabilityافتـل
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تعـل ادحاشبة ظـ أظامل معقـة كتقجة مسـموفقة افػـرد

وذفــؽ بــلن يــتؿ األداء ضــؿـ األضــر افتــل حــددفا

ظـ أدائفا مما اعؾـف ظرضـة فؾؿحاشـبقة .وؿـد لـرج

األهداف وؾؼ ادعاير ادتػؼ ظؾقفا فؾقصقل بافـظام إػ

دعـك افتػتقش مــ افػعـؾ :ؾـتش بؿعــك شـلل ظــف

مستقى متؿقز مـ افؽػاية وافػاظؾقة ،دون تسقب ،أو

واشتؼصاه وبؿعـك :خيصفا فقعـرف مـدى مـا تبـع ذم

إهدار.

إكجازها مـ دؿة واهتامم .واصـطالح ًا :هـل افعؿؾقـة

وادحاشبقة بؿعـاها افسبقي احلديث ال تعـل إحلـاق

افتــل يؿؽـــ بقاشــطتفا افســقطرة ظــذ ادامرشــات

افضـرر باألصـخاص ،أو ادمشسـات ،وال تعــل إجـراء

افتعؾقؿقة ،وأكشطتفا ،وتقجقففا ذم ادسار افصـحقح،

ادحــاـامت ،وتعـقــػ األصــخاص ،بــؾ تعـــل افتقجقــف

افذي يؼقد إػ حتؼقؼ األهداف ادرجقة ،وهـل وشـقؾة

وافتعاون ،وحسـ اإلؾادة مـ اخلزات افـاؾعـة ،وتبادهلـا،

واشــساتقجقة ذم ين مع ـ ًا .وهــل اشــساتقجقة تســاظد

ووضع ذفؽ ذم إضار إكسـاين يسـتـد إػ افؼـقؿ األخالؿقـة

وترسع ذم افتغقر افسبقي ،فؾتؿؽـ مـ الاذ ؿـرارات

افؼائؿة ظذ افعدافة ،وادساواة ،بام يؽػؾ حتسغ افؽػايـات

تربقية صائبة(.رضقان ،2010 ،ص)138-137 :

افتعؾقؿقـة بتحسـغ افؼـائؿغ ظؾقفا(.اجلــارودي،2011 ،

ومػفقما ادحاشبقة وادسموفقة فقسا مسادؾغ ،بـؾ
إن ادحاشبقة تتضؿـ ادسموفقة ،ـام إن ادسموفقة ؽافب ًا

ص ،)75-74 :وبذفؽ ؾادحاشبقة مبدأ اؽؿ ـؾ ظؿـؾ
يمدى ،وـؾ شؾقك يامرس.

ما تسـبؼ ادحاشـبقة ،ؾؿـث ً
ال :حماشـبقة أظضـاء هقئـة

وادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم اجلامعات هل كظام فؼقاس

افتدريس تعـل مسموفقتفؿ ظـ أدائفؿ ،ـام تعـل ؿقـام

األداء افتعؾقؿل فؾجامعات يؿؽـ مـ خالفف افتلـد مـ

ادسموفغ بؿحاشبتفؿ ظام يؼقمـقن بلدائـف مــ أظـامل

شالمة األهداف وشقاشات افؼبقل واخلطط وافـزامج

وإصعارهؿ بؿستقى هـذا األداء ،وذفـؽ مــ خـالل

افدراشقة ،وتؼقيؿ افطالب ،ويـتفـل بتؼـديؿ تؼـارير

تؼققؿ هذه األظامل(.أبق افعال ،2013 ،ص)64 :

حماشبقة تسفؿ ذم تقـقـد اجلـقدة افتعؾقؿقـة ،وحتسـغ

وفقست ادحاشبقة بجقاكبفا ادختؾػـة وأبعادهـا
وظؿؾقافا قع ًا حتؼقؼ ًا أو حماـؿة ،بؾ هل جمؿقظة مــ

إكتاجقتفــا ،وزيــادة افؽػــاءة ،وافػاظؾقــة افتعؾقؿقــة
فؾجامعات(.ظبداحلؿقد)2003 ،

افعؿؾقات واألشافقب افتل يتؿ بؿؼتضاها افتحؼؼ مــ

وهــل تعـــل أيض ـ ًا ضــامن وحــدة أو ممشســة مــا

أن األمقر تسر وؾؼ ًا دا هق خمطط هلـا ؿـدر ادسـتطاع،

دسامهقفا بلن تؼدم تعؾق ًام ذا جـقدة ظافقـة .ودـا ـاكـت

116

هـد حمؿد ظبداهلل األمحد :إدراك أظضاء هقئة افتدريس ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾقم االجتامظقة...

ادمشسات اجلامعقة مسموفة مسموفقة تامة ظـ تؼـديؿ

مـ افدور ادحقري فعضـق هقئـة افتـدريس اجلـامعل،

كقظقة متؿقزة مـ افتعؾقؿ فؾطالب ،ؾنن األمر يؼتــيض

وتــلتره ادبــاذ ظــذ افتعؾــقؿ اجلــامعل ،ؾؼــد تزايــد

كورة وجقد كقع مـ افرؿابة ظـذ افتعؾـقؿ ،مسـتـد ًا

االهتامم برضورة حماشبتف ظذ حسـ أدائف دا ـؾـػ بـف

ظذ اشتخدام جمؿقظة مـ ادعاير ادقضقظقة ،فؾحؽؿ

مـ أظامل ،وذفؽ بعد أن أحتؾ تؼقيؿ وتطقير األشتاذ

ظذ ؾعافقة أداء اجلامعات ،وهذا يتقؾر ذم وجقد كظـؿ

اجلامعل مؽان افصدارة بغ أهداف افتعؾقؿ اجلامعل.

فؾؿحاشبقة افتعؾقؿقة تعؿؾ بؿثابة كظـام جديـد دراؿبـة

وادحاشبقة افتعؾقؿقة فعضق هقئة افتدريس تعـل

األظــامل اجلامعقـة(.أبق افعــال ،)2013 ،وظؾقــف ؾــنن

أن يتحؿؾ افعضق مسموفقة مسـتقى األداء واإلكجـاز

ادحاشبقة تعـل تؼـقيؿ األداء باجلامعـة وؿقـاس كتـائج

افذي أحرزه مع افطالب ،وــذفؽ مسـتقى األداء ذم

افعؿؾقــة افتعؾقؿقــة ظـــ ضريــؼ اشــتخدام معــاير

جمــال افبحــث افعؾؿــل ،وخدمــة ادجتؿــع ،أي أن

مقضقظقة ،يؿؽـ مـ خالهلا حتؼقؼ خمرجات متؿقـزة

ادحاشــبقة تؽــقن ظــذ أشــاس افـتــائج ادتحؼؼــة،

ومتػقؿة.

واألهداف ادخططة مسبؼ ًا ،وؿقاس كسبة ما حتؼؼ مـفا

وفذا تعد ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة أداة رئقسـقة ذم أي

ذم جمــاالت افتــدريس ،وافبحــث افعؾؿــل ،وخدمــة

ظؿؾقات إصـالح دمـري فتحسـغ افعؿـؾ افتعؾقؿـل،

ادجتؿع .وتتؽـقن ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة فعضـق هقئـة

وهل تعد خقار ًا مـ خقـارات افتطـقير ،واإلصـالح،

افتــدريس مـــ صــؼغ أشاشــقغ :يتؿثــؾ األول ذم

افتل تقاـب افتقجفات افعادقة ،وافتـل تـرى كورة

ادحاشــبقة ادفـقــة ،واألخالؿقــة ،وهــل احلؽــؿ ظــذ

وضع يفقات ؾاظؾة فؾؿراؿبة ،حتدد بشؽؾ واضـح دــ

شــؾقـقات وأخالؿقــات أظضــاء هقئــة افتــدريس،

تؽـــقن ادحاشـــبة ذم افعؿؾقـــة افتعؾقؿقـــة ،وـقـــػ

وافؼدرة ظذ أداء أظامهلؿ بؽػاءة ،وجقدة ظافقة .وأمـا

تؽقن؟وألي رء تؽقن؟ وهل تؼقم ظذ افتحؼؼ مــ

افثــاين ؾقتؿثــؾ ذم ادحاشــبقة افػـقــة ،وهــل افـظــر إػ

جقدة ـؾ مؽقكات افعؿؾقـة افتعؾقؿقـة _ ادـدخالت،

ادمشسة اجلامعقة باظتبارهـا ممشسـة اؿتصـادية حتؼـؼ

افعؿؾقات ،ادخرجات_ وبام أن ظضق هقئة افتـدريس

ربحــ ًا ماديــ ًا ،يتضــح ذم مســتقى أداء ادخرجــات

مـ أهؿ مدخالت اجلامعة :ؾالبد مـ االهتامم بتحسغ

افتعؾقؿقة ،ومدى مالءمتفؿ فسقق افعؿـؾ( .حســ،

أدائف فقتحؼؼ ذم افـفاية جقدة األداء اجلامعل .واكطالؿ ًا

 ،)2009وهـــاك أيضـ ًا ادحاشــبقة اإلداريــة ،وافتــل
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تتؿثؾ ذم أن ظرض ادعؾقمات وافبقاكات ادحاشبقة ظذ

اجلقدة ،ومراجعة وحماشبة ادسموفغ ذم ضقء معـاير

ؾسات دورية مـاشبة ،بشؽؾ يؿؽـ اإلدارة مــ الـاذ

تضعفا اهلقئات ادـظؿة مـ أجؾ افتحسغ ادستؿر ،ـام

افؼرارات افتل تضؿـ حتؼؼ أؿىص أداء ألظضـاء هقئـة

يؿؽـ افؼقل بلن ادحاشبقة تشـؽؾ جفـد ًا ؿقيـ ًا ــلداة

افتدريس ،وحتديد مسـموفقافؿ ،وجماهبـة ادشـؽالت

فتطقير وإصالح افتعؾقؿ ،ـام أهنا ؿقة رئقسقة فتحسـغ

ادختؾػة افتل تقاجففؿ ،وأيضا ادحاشبقة االجتامظقـة،

األداء فؽــؾ مـــ افطــالب و قــع افعــامؾغ ذم جمــال

وافتل تتؿثؾ ذم مسموفقة أظضاء هقئـة افتـدريس أمـام

افتعؾــقؿ اجلامعل(.رضــقان:2010 ،حســـ:2009 ،

ادجتؿع ظــ افـتـائج افتعؾقؿقـة ،وظــ مسـتقى أداء

اجلامل:2008 ،كاصػ)2008 ،

وإكجاز افطالب ومسـتقى أدائفـؿ ذم شـقق افعؿـؾ.
(حسـ)2009 ،
 -2-8أهداف ادحاشببوة التعلوموبة يف اجلامعبات
ومبادئها:

وتستـد ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم اجلامعات ظذ ظـدة
مبادئ رئقسـقة هـل :افتؼقـقؿ ،افشـؿقفقة ،االفتـزام،
افشػاؾقة ،افبساضة ،تقجقف األداء ،افتؽامؾ وافتقازن،
افتحػقز ،االشتؿرارية ،ادقضقظقة وافقاؿعقة ،ادروكة

إن ادحاشبقة افتعؾقؿقة تعؿـؾ ظـذ حتؼقـؼ هـدؾغ

حقــث تتطؾــب ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة أن تؽــقن مركــة

رئقسقغ أحدمها افعؿؾ ظذ احلػـاظ ظـذ األداء افعـام

وشــفؾة افػفــؿ بافـســبة ألظضــاء هقئــة افتــدريس

فؾؿمشســة افتعؾقؿقــة وحتســقـف واالرتػــاع بجقدتــف،

وادسموفغ باجلامعة ،وهذا يتطؾب أن تؽـقن ادعـاير

وتاكقفام يتعؾـؼ بافؽشـػ ظــ كؼـاط افضـعػ ذم أداء

ادستخدمة ذم ادحاشبقة مركة ومػفقمة ،وفدهيا افؼدرة

ظضق هقئة افتدريس ،وافؼققد ،وادعقؿات افتل حتـقل

ظذ افتؽقػ مع طروف افعؿؾ ادتغرة باجلامعـة ،وأن

دون حتؼقؼ األهداف ،وظالج افسؾبقات وتالؾقفا مــ

تضؿـ ادحاشبقة اؿساح افبدائؾ وحتديد اكسب افطـرق

جفة أخرى ،وفذا ؾادحاشبقة افتعؾقؿقـة ذم اجلامعـات

دعاجلـــة االكحراؾـــات ومــــع حـــدوتفا مســـتؼبال.

ظؿؾ مفؿ وحاشؿ ذم تؼقيؿ أداء ظضق هقئة افتـدريس

(اجلاوردي :2011 ،رضقان :2010 ،حمؿد:2009 ،

ودمقيــده .وهــذا يؼقدكــا إػ افؼــقل بــلن ادحاشــبقة

أمحد :2006 ،ادفدي )2004 ،

افتعؾقؿقة هل يفقة مـ يفقات جقدة افتعؾقؿ وهل فدف

وتطبقؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم اجلامعات يتطؾب

إػ تطقير افتعؾقؿ مـ خالل هقئة مسموفة ظــ مراؿبـة

حتديد افؼقاظد افتل تستـد إفقفا وافتل تؽؿــ ذم إدراك
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افطبقعة افتل اب أن تؽقن ظؾقفا ادحاشبقة مـ كاحقـة

ؿقاظد ومبادئ حاـؿة وتقجقفات وؽايات مستفدؾة،

وذم إدراك شامفا ادؿقزة هلا مـ كاحقـة تاكقـة ،ويؿؽــ

وأدوات تػعؾ مـ ؿدرفا ذم تطقير افعؿؾقـة افتعؾقؿقـة

حتديدها ؾقام يع:

بـاء ظذ أشس ظؾؿقة.

ادحاشبقة ذات ضبقعة خؾؼقـة :ألهنـا تعؽـس

ادحاشبقة ذات ضبقعة ؾـقة ،حقث تتطؾب مـ

افتزاما كابع ًا مـ االفتزام افذايت افذي يؼطعف ظضق هقئة

افؼائؿغ ظؾقفا كقظ ًا مـ اخلزة ذم مقاجفة ادقاؿػ افتل

افتدريس ظـذ كػسـف ذم أدائـف افتعؾقؿـل كتقجـة فؼـقة

تتطؾبفا ادحاشبقة ،بحقث يتؿ افتحرك خالهلا وؾؼ مـا

ضؿره افرؿقب ظؾقف ،واخلشقة مـ اهلل شبحاكف وتعـاػ

كؾقف مـ ؾـقن وأصقل ،وما تػرضـف مــ مسـموفقات

مـ أن يؼع ذم أخطاء تعؾقؿقة تقجـب ظؾقـف ادحاشـبة،

وؿقاكغ.

وتقجــد فديــف ؿــقام تعؾقؿقــة حتؼــؼ أهــداف افعؿؾقــة

ادحاشــبقة ذات ضبقعــة ظالجقــة ووؿائقــة،

افتعؾقؿقــة ـؼــقؿ ادشــارـة ،وافتعــاون ،وإذـــاء روح

وذفــؽ أن ادحاشــبقة أداة وؿايــة فتجـــب افقؿــقع ذم

افشعقر بادسموفقة وافشـػاؾقة ،وادبـادأة ،وافتجقيـد

اخلطل ،وظالج ذم افتغؾب ظذ اخلطل .وإكـف مــ أجـؾ

واإلتؼان واحلرص ظذ ادراؿبة وافتؼققؿ ادستؿر.

افقؿاية يػضؾ اشتخدام ادحاشـبقة ذم افتعؾـقؿ ،ومــ

ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذات ضبقعة ديـقة ،ألن هلا
أصقالً ديـقة تابتة ذم افؼرين افؽريؿ مثـؾ ؿقفـف تعـاػ:
ﭿﰆﰇﰈﰉﰊﭾ  ،وافســــة افـبقيـــة تمــــد
ادحاشبقة ذم ؿقل افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشـؾؿ" :ال

أجــؾ افعــالج يػضــؾ مـــفج ذم ادحاشــبقة يتســؿ
باخلصقصقة(.أبق افعال)2013 ،
 -3-8العالقة بني ادحاشببوة التعلوموبة ،وتقبوي
األداء األكاديمي لعضو هوئة التدريس:

تزول ؿدما ظبد مممـ حتك يسلل ظـ أربع :ظـ ظؿره

افتؼقيؿ ذط أشاد فعؿؾقة ادحاشبقة ،وال يؿؽـ

ؾقام أؾـاه ،وظـ صبابف ؾقام أباله ،وظـ ظؾؿف ماذا ظؿؾ

افؼقام بعؿؾقة احلسـاب دون امـتالك بقاكـات فؾتؼـقيؿ

بف ،وظـ مافف مـ أيـ اـتسبف وؾقام أكػؼف".

فقزيد مـ ظؿؼ ظؿؾقة ادحاشـبقة ،وافتـل كثـؾ ؿبـقل

ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة ذات ضبقعــة ظؾؿقــة،

ادســموفقة ،ؾــقام يتعؾــؼ بتحؼقــؼ افـــقاتج ادرجــقة ذم

باظتامدها ظذ ما تػرزه افـظريات افعؾؿقة ادختؾػة ،وما

افتعؾقؿ ،حقث تسؿح بقاكات افتؼـقيؿ بافؼقـام بعؿؾقـة

تتقصؾ إفقف افدراشات ،واألبحاث ذم هذا ادقدان مـ

ادحاشبقة مـ ؿبؾ ادسموفغ ظـ تؾؽ افعؿؾقة .وبدون
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افصــػات افشخصــقة افتــل تتصــؾ مبــاذة
بشخصقة ظضق هقئة افتـدريس وخصائصـف ،أو افتـل

وافتؼقيؿ ذم ظالؿتف بادحاشـبقة فـف كؿطـان مهـا

تتصؾ بافعؿـؾ ـؼدرتـف ظـذ اإلكتـاج ودؿتـف ذم األداء

افتؼقيؿ اخلارجل ،وافذي يشر إػ تؼقيؿ أداء ادمشسة

وحرصف ظذ مصؾحة اجلامعة افتل يعؿؾ هبا ،وؿدرتـف

مـ خالل أؾراد متخصصغ ال يـتؿقن إفقفا ،وافتؼقيؿ

ظذ حتسغ وشائؾ افعؿؾ افتعؾقؿل.

افداخع وافذي يشر إػ تؼقيؿ أداء ادمشسة مـ خالل

األهداف ،وؾقـف يعؿـد افؼـائؿقن ظـذ أمـر

أؾراد يـتؿـقن إفقفـا .وادحاشـبقة ذم ارتباضفـا بتؼـقيؿ

ادحاشبقة إػ حتديد األهداف افتـل يـتؿ ظـذ أشاشـفا

األداء ظــذ مســتقى اجلامعــة ،يتضــح ذم افتحديــد

تؼقيؿ أداء ظضق هقئة افتدريس حسب افػـسة افزمـقـة

افقاضح ألهداف األداء ،ووضع معاير فؼقـاس هـذا

ادحددة وضبؼ ًا ألية مقاصػات أخرى.

األداء ،ـام تستخدم تؼارير األداء ـآفقة مـ ادحاشـبقة

افػعافقــة افعامــة ،حقــث يتعــدى حــدود

فتحديد مدى ؿرب اجلامعـة ،أو بعـدها ظــ ادعـاير.

افتػاصــقؾ افدؿقؼــة فرـــز ظــذ افغايــات افعؾقــا افتــل

وتســاظد ؿقاشــات األداء ذم حتســغ أداء افطافــب،

تـشدها اجلامعة.

واجلامعة ،وزيادة إكتاجقتفا ،وتؽقن ادحاشبقة ضـامك ًا

وفؽــل اؼــؼ افتؼــقيؿ افػائــدة ادرجــقة مـــف ذم

فألداء اجلقـد ،ؾادحاشـبقة فقسـت أداة إلفؼـاء افؾـقم،

ادحاشبقة افتعؾقؿقة اـب أن يـتؿ ادـزج بـغ افتؼـقيؿ

وفؽـفا أداة فتحسغ افتعؾـقؿ وجقدتـف ،وحتسـغ أداء

افداخع واخلـارجل ذم صـقرة تؽامؾقـة ال اكػصـافقة،

ـؾ مـ افطافب وظضق هقئة افتدريس.

شقاء الذ صؽؾ افتؼـقيؿ افـذايت افـذي يـتؿ بقاشـطة

وافعالؿة بغ ادحاشبقة افتعؾقؿقة وتؼـقيؿ األداء

خزاء مقداكقغ بـا ًء ظذ أوامـر مــ اإلدارة ،أو صـؽؾ

األـاديؿل فعضق هقئة افتـدريس تـتؿ ذم ضـقء أربعـة

افتؼقــقؿ اخلــارجل بقاشــطة خــزاء خــارجقغ دراؿبــة

حماور هل:

األظامل ،أو صؽؾ افتؼقيؿ افـداخع بقاشـطة مؽاتـب

معدالت األداء األـاديؿل وؾقـف يـتؿ تؼـقيؿ

افتدؿقؼ أو إدارات افتقجقف .ومـ ادبدأ افسابؼ ،يتبـغ

أظضاء هقئة افتـدريس باالشـتـاد دـدى ؿـدرفؿ ظـذ

وجقد ارتباط بغ ادحاشبقة واالظتامد ،وظؾقـف يؿؽــ

إكجاز األظامل ادحددة هلؿ.

افـظــر إػ ادحاشــبقة بلهنــا كظــام افػحــص افــداخع
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فؾجامعة ،وهق جزء مـ االظتامد افؽع ،افذي يشسط

اجلؿقع إػ أن ما حتصؾ ظؾقف اجلامعة مـ أمقال إكام يتؿ

أن فتؿ اجلامعات بتؼقيؿ ذافا مـ افداخؾ ،وذفؽ مـ

افترصف ؾقف بلشافقب مـاشـبة ،يستـب ظؾقفـا حتؼقـؼ

خالل وجقد وحدة متخصصة ذم هـذا ادجـال داخـؾ

اجلقدة وافتؿقز( Jackson.ذم أبق افعال)2013 ،

اجلامعة ،أو تؽقيـ ؾرق ظؿـؾ تؽـقن مفؿتفـا حتؾقـؾ

ومما شبؼ يتبغ أن ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم اجلامعات

اجلامعة ــظام تعؾقؿـل ،وحتديـد جقاكـب افؼـقة ،أو

هل أحد مداخؾ تؼقيؿ األداء ،حقث فدف إػ حتسغ

افضعػ ذم ـؾ جمال مــ جمـاالت ظؿؾفـا ،وذفـؽ ذم

األداء اجلــامعل ،وتطــقيره ،ودمقيــده بشــؽؾ ظــام،

ضقء ظدد مـ ادعاير ،وادمذات واألدفة ،وؿقاظـد

وظضق هقئة افتدريس بشؽؾ خاص ،ـام أن ادحاشبقة

افتؼدير ذات افعالؿة بؽؾ أداء ،أو ممارشة ذم ــؾ مــ

افتعؾقؿقة تتضؿـ إصدار األحؽام وؾؼ ًا دعـاير حمـددة

تؾؽ اجلقاكب.

تعؿــؾ ظــذ متابعــة أداء قــع افعــامؾغ ذم اجلامعــة،

وبـا ًء ظذ ذفؽ ،أصبحت ادحاشبقة تتؿ بشـؽؾ

واإلحاضــة بســؾقـقافؿ ،وحتســغ جــقدة مــدخالت

دائؿ ذم إضار ممشز مــ خـالل اشـتؿرار أداء ؾـرق

وظؿؾقات وخمرجات افعؿؾقة افتعؾقؿقة ،فؾقصـقل إػ

افعؿؾ ووحدات افػحص وافتؼققؿ افـداخع دفـامفؿ،

اجلقدة ،واإلتؼان ،وافتؿقز ،وافتػرد.

وافتل تتضؿـ بافرضورة ـؾ ما يتعؾؼ باجلقاكب ادافقـة

ومـ هـا ؾنن حماشبقة أظضـاء هقئـة افتـدريس ظـذ

واإلدارية واألـاديؿقـة ،وؽرهـا ،وظؾقـف ؾـنن مبـدأ

أدائفؿ األـاديؿل فف ظـدة ؾقائـد تعـقد ظـذ اجلامعـة

حماشبة افذات ؿبؾ حماشبة ااخريـ وافذي يعـد جـز ًءا

وهل:

أشاشق ًا مـ كظام االظتامد :ؿد أتاح فؾجامعات إمؽاكقـة
افتغؾــب ظــذ بعــض اجلقاكــب احلساشــة ذم مقضــقع

تــقؾر االكضــباط افسبــقي افعــام ذم قــع
مؽقكات ادـظقمة اجلامعقة.

ادحاشبقة.وؿد أدى تطبقؼ كظام ادحاشبقة افتعؾقؿقة مـ

تؼقيؿ األداء افتدريز ودوره ذم حتسغ األداء

خالل كظام االظـتامد ،إػ زيـادة تؼـة ــؾ مــ افـرأي

فعضق هقئة افتدريس ،وتطقيره ،وتشخقص جقاكـب

افعام ،وأوفقـاء األمـقر ،وافساشـة ،واالؿتصـاديغ،

افؼقة ،وكؼاط افضعػ.

وافطالب ،وداؾعـل افرضـائب ظؿقمـ ًا ذم اجلامعـات
افتل حتصؾ ظذ االظتامد وضامن اجلقدة ،حقث اضؿلن

حتسغ األداء افتدريز فعضق هقئة افتـدريس
ذم افؼاظات افدراشقة.
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تزويد ظضق هقئة افتدريس بـقع مــ افتغذيـة

ؽقاب ظضق هقئة افتدريس ظــ اجلامعـة ،وافـدروس

افراجعة افتل كؽـف مـ تشخقص جقاكب افؼقة وكؼـاط

اخلصقصقة ،أو افغقاب ظـ اجلامعـة فؾعؿـؾ ذم جمـال

افضعػ ذم أدائف افتدريـز.

يخر مـ أجؾ ـسب ادال ،كظر ًا فتدين األجقر( .افقؾد

تزويد اإلداريغ مـ رؤشاء األؿسـام ،وظؿـداء

افقؿـل)2009 ،

افؽؾقات ،بادعؾقمات افالزمة اللاذ افؼـرارات اإلداريـة

تاشع اا :إجراءات الدراشة ادوداىوة:

ادتعؾؼة بافـقاحل افقطقػقة فعضق هقئة افتدريس.

-1-9أهداف الدراشة ادوداىوة:

تزويد افطالب بادعؾقمات افتل تساظدهؿ ذم
اختقار ادؼررات افدراشقة وأظضاء هقئة افتدريس.

تؿ إجراء دراشة مقداكقـة هـدؾت إػ تشـخقص
واؿع إدراك أظضاء هقئة افتدريس ذم األؿسام افسبقيـة

تؽــقيـ ؿاظــدة ظؾؿقــة بحثقــة جقــدة ظـــ

بؽؾقة افعؾقم االجتامظقة بجامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد

افتدريس اجلامعل باظتبـاره إحـدى وطـائػ اجلامعـة

اإلشالمقة فؾؿحاشبقة افتعؾقؿقـة ،وتعـرف ادعقؿـات

افرئقسقة.

افتل حتقل دون كؼـ ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ذم األؿسـام

حتسغ األداء افبحثل فعضـق هقئـة افتـدريس

افسبقية بؽؾقة افعؾقم االجتامظقة ،بجامعة اإلمام حمؿد

واالشتؿرار ؾقف ،وحتؼقؼ درجـات ظافقـة مــ اجلـقدة

ابـ شعقد اإلشالمقة ،وافتقصؾ إػ اافقات ادؼسحـة

وافتؿقز واالبتؽارية ذم جمال افبحث افعؾؿل ،يسـتطقع

فتـؿقة إدراك أظضاء هقئة افتـدريس ،بجامعـة اإلمـام

أن يصــؾ بجامعتــف إػ مســتقى اجلــقدة وافتؿقــز ذم

حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة فؾؿحاشبقة افتعؾقؿقة.

ادجاالت ادختؾػة مما اعؾفا تسفؿ بدور بارز ذم حرـة

 -2-9جمتمع ،وعونة الدراشة:

افبحــث افعؾؿــل ،واالـتشــاؾات افعؾؿقــة احلديثــة،

بـا ًء ظذ حدود افدراشة ادذـقرة شـابؼ ًا ،ؾؼـد صـؿؾ

ويـــعؽس إاابقــا ظــذ تدريســف اجلــامعل ،وخدمتــف

جمتؿعفا ـاؾة أظضاء هقئة افتدريس ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة

فؾجامعــة ،وادجتؿــع ذم صــتك ادجاالت(.حســـ،

افعؾقم االجتامظقة بجامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشـالمقة

2009م)

وافبافغ ظددهؿ ( )122ظضق هقئة تدريس ذم افعام اجلامعل

مؽاؾحــة أصــؽال افػســاد ذم جمــال افتعؾــقؿ
اجلامعل :وال يعـل افػساد ابتـزاز ادـال افعـام ،وإكـام

1436-1435هـ  ،ـام ذم اجلدول رؿؿ (. )1
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افدراشــة ،ـــامالً ،ؾــنن ظقـــة افدراشــة هــل جمتؿــع

جدول رق ( )1عدد أفراد جمتمع الدراشة.
القس

عدد األعضاء

أصقل افسبقة

27

وبعد تطبقؼ االشـتباكة ظـذ أؾـراد ظقــة افدراشـة،

ادـاهج وضرق افتدريس

56

اشتعادت افباحثة ( )89اشتباكة ؾؼط مـ أصؾ ()122

اإلدارة وافتخطقط افسبقي

31

اشتباكة أي بـسبة  %73مـ جمؿقع ادجتؿع.

افسبقة اخلاصة

8

ادجموع

122

افدراشة.

واجلدول رؿؿ ( )2يقضح تقزيـع ووصـػ أؾـراد
ظقـة افدراشة افذيـ أجابقا ظذ أداة افدراشة مـ خالل

ادصــدر :االتصــال افتؾػــقين ادبــاذ مــع مؽاتــب رؤشــاء

ادعؾقمات افشخصقة هلؿ ـام يع:

ووـالء هذه األؿسام.

وكظر ًا ألن افدراشـة ادقداكقـة ضبؼـت ظـذ جمتؿـع
اجلدول رق ( :)2يبني توزيع أفراد عونة الدراشة الذين أجابوا عذ أداة الدراشة وفق اا للجنس والقس والدرجة العلموة وشنوات اخلزة.
ادعلومات الشخصوة
اجلنس
اجلنس

التكرار

ذـر

60

القس
النسبة

القس

التكرار

()%
67.4

أصقل

21

الدرجة العلموة
النسبة

الدرجة

()%

العلموة

23.6

أشتاذ

التكرار
5

شنوات اخلزة
النسبة

شنوات

()%

اخلزة

5.6

أؿؾ مـ 6

افسبقة
ادـاهج

أكثك
29

32.6

45

50.6

أشتاذ

39

43.8

افسبقي
تابع اجلدول رق (. )2

18

20.2

مشارك

-6أؿؾ

30

33.7

مـ 10

افتدريس
وافتخطقط

()%

شـقات

وضرق
اإلدارة

التكرار

النسبة

شـقات
19

21.3

أشتاذ
مساظد

45

50.6

-10أؿؾ
مـ
15شـة

27

30.3
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ادعلومات الشخصوة
اجلنس
اجلنس

التكرار

ادجؿقع

89

القس
النسبة

القس

التكرار

()%
افسبقة

4

الدرجة العلموة
النسبة

الدرجة

()%

العلموة

التكرار

شنوات اخلزة
النسبة

شنوات

()%

اخلزة
أـثر مـ

4.5

اخلاصة
100

ادجؿقع

التكرار

النسبة
()%

14

15.7

15شـة
89

100

يتضح مـ اجلدول رؿؿ ( )2ما يع:

ادجؿقع

89

100

ادجؿقع

89

100

أن  %33.7مـ أؾـراد ظقــة افدراشـة افـذيـ

أن كسبة افذـقر مـ أؾراد ظقـة افدراشة افذيـ

أجــابقا ظــذ أداة افدراشــة ـاكــت خــزفؿ افقطقػقــة

أجابقا ظذ أداة افدراشة بؾغـت  ،%67.4بقــام ـاكـت

مـ -6أؿؾ مـ 10شـقات ،يؾقفا مـ تساوح خـزفؿ

كسبة اإلكاث.%32.6

افقطقػقة مـ -10أؿؾ مـ 15شـة بـسبة  ،%30.3تـؿ

أن  %50.6مـ أؾـراد ظقــة افدراشـة افـذيـ

مـ ـاكت خزفؿ أؿؾ مـ  6شــقات بـسـبة ،%20.2

أجابقا ظـذ أداة افدراشـة مــ ؿسـؿ ادــاهج وضـرق

بقـام حصؾت مـ ـاكت خزفؿ  15شـة ؾلـثر ظذ أؿؾ

افتدريس ،يؾقفؿ  %23.6مــ ؿسـؿ أصـقل افسبقـة،

كسبة .%15.7

يؾقفؿ  %21.3مـ ؿسؿ اإلدارة وافتخطـقط افسبـقي،

 -3-9أداة الدراشة:

يؾقفؿ  %4.5مـ ؿسؿ افسبقة اخلاصة.

تؿ افؼقام ببـاء اشتباكة تؽقكـت مــ أربعـة أجـزاء،

أن  %50.6مـ أؾـراد ظقــة افدراشـة افـذيـ

تـاول األول مـفا خصـائص أؾـراد ادجتؿـع :وتــاول

أجابقا ظذ أداة افدراشة ـاكت درجتفؿ افعؾؿقة أشتاذ ًا

افثــاين ظبــارات تشــخقص واؿــع إدراك أظضــاء هقئــة

مساظد ًا ،يؾقفا مــ ـاكـت درجـتفؿ افعؾؿقـة أشـتاذ ًا

افتدريس بجامعة اإلمام حمؿـد بــ شـعقد اإلشـالمقة

مشارـ ًا بـسبة  ،%43.8تؿ مـ ـاكت درجتفؿ افعؾؿقة

فؾؿحاشــبقة افتعؾقؿقــة ،وتـــاول افثافــث ظبــارات

أشتاذ ًا بـسبة .%5.6

ادعقؿات افتل حتقل دون كؼ ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ذم
جامعة اإلمام حمؿـد بــ شـعقد اإلشـالمقة ،وتــاول
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افرابـع اافقـات ادؼسحـة فتـؿقـة إدراك أظضـاء هقئـة

افعبــارات ،حــذف بعــض افعبــارات ،ـــذفؽ أصــار

افتدريس بجامعة اإلمام حمؿـد بــ شـعقد اإلشـالمقة

افبعض إػ إضاؾة بعـض افؽؾـامت ،وحـذف ـؾـامت

فؾؿحاشــبقة افتعؾقؿقــة ،واصــتؿؾ اجلــزء افثــاين ظــذ

أخرى مـ افعبارات هبدف تقضقحفا.

()19ظبارة ،بقــام اصـتؿؾ اجلـزء افثافـث ظـذ ()20
ظبارة.

حقث ـاكت االشتباكة ذم صقرفا ادبدئقة مؽقكة مـ
أربعة أجزاء بن ايل ( )44ظبارة ،وبعـد ظرضـفا ظـذ

 -1-3-9صدق األداة:
اشتخدمت افدراشة أشؾقبغ فؾتحؼؼ مـ صدق
األداة مها:

ادحؽؿغ وإجراء افتعـديالت أصـبحت االشـتباكة ذم
صقرفا افـفائقة مؽقكة مـ أربعة أجـزاء بن ـايل ()39
ظبــارة .واكتفــت يراء ادحؽؿــغ إػ صــبف اتػــاق ظــذ

 -1-1-3-9الصدق الظاهري:

االشتباكة ،وظبارافا ،وتراوحت كسـبة االتػـاق بـغ

ؿامت افباحثة بعرض االشتباكة ظـذ جمؿقظـة مــ

( )%90-80ظــذ أدوات افدراشــة ،وظبارفــا بعــد

ادتخصصــغ ذم افسبقــة ،فالشسصــاد بــآرائفؿ حــقل
افتعؾقامت ادقجفة فألظضاء ،وبقاكافا األوفقة ،واكتامء

إجراء افتعديالت ادطؾقبة.
 -2-1-3-9صدق التساق الداخيل:

ظبــارات االشــتباكة إػ أجزائفــا وحماورهــا ،وجــقدة

بعد افتلـد مـ افصدق افظاهري ألداة افدراشـة

صــقاؽة ـــؾ ظبــارة ،ومـاشــبة افتــدريج فالشــتباكة،

تؿ تطبقؼفا مقـداكق ًا ،وتـؿ حسـاب معامـؾ االرتبـاط

واؿساح ما يروكف مـاشب ًا مـ ظبارات ،أو أي تقجقفات

(برشقن) دعرؾة افصـدق افـداخع فـألداء حقـث تـؿ

أخــرى .وتــؿ حتؾقــؾ يراء ادحؽؿــغ ظــذ االشــتباكة

حساب معامؾ االرتبـاط بـغ درجـة ــؾ ظبـارة مــ

وظبارافـــا ،وأصـــارت ااراء إػ إجـــراء بعـــض

ظبارات االشتباكة بافدرجة افؽؾقة فؾجزء افذي تـتؿـل

افتعديالت ظؾقفا كثؾت ذم اايت :تعديؾ صقاؽة بعض

إفقف افعبارة ـام يقضح ذفؽ اجلدول رؿؿ (.)3
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اجلدول رق ( :) 3يبني معامل ارتباط برشون لكل عبارة من عبارات اجلزء الثاين والثالث من الشتباىة واجلزء الذي تنتمي إلوه.
اجلزء الثالث

اجلزء الثاين
م

معامل الرتباط

م

معامل الرتباط

م

معامل الرتباط

م

معامل الرتباط

1

**0.403

11

**0.612

1

**0.528

11

**0.596

2

**0.706

12

*0.487

2

**0.621

12

**0.634

3

**0.529

13

*0.673

3

**0.811

13

**0.700

4

**0.731

14

**0.833

4

**0.733

14

**0.712

5

**0.661

15

**0.779

5

**0.534

15

**0.631

6

**0.864

16

**0.725

6

**0.523

16

**0.594

7

**0.687

17

**0.780

7

**0.488

17

**0.671

8

**0.659

18

**0.525

8

**0.737

18

**0.646

9

**0.482

19

**0.665

9

**0.643

19

**0.556

10

**0.534

10

**0.687

20

**0.478

يتضح مـ اجلدول رؿؿ ( )3أن قع ظبارات أجزاء
االشتباكة ذات ظالؿة إاابقة ،وهل قعفـا دافـة ظــد

( )4يقضح معامالت تبات أداة افدراشة.
اجلدول رق ( :)4يبني معامالت ثبات أجزاء الشتباىة.

مســتقى ( ،0.01و ،)0.05ممــا يشــر إػ أن قــع

ادحور

افعبارات صادؿة ؾقام تؼقسف ،وكثؾ اجلزء افذي تـتؿـل

واؿــع إدراك أظضــاء هقئــة افتــدريس ذم

إفقف ،وحتؼؼ خاصقة افصدق افداخع فالشتباكة.

األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾقم االجتامظقـة
بجامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشـالمقة

 -2-3-9ثبات األداة:
فؼقاس مدى تبات أداة افدراشة (االشتباكة) تـؿ
اشتخدام (معادفة أفػـا ـروكبـاخ) (

Cronbach's Alpha

) )(αفؾتلـد مـ تبـات أداة افدراشـة ،واجلـدول رؿـؿ

فؾؿحاشبقة افتعؾقؿقة

معامل لثبات

0.74
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معامل لثبات

ادحور

اشتخدام ضريؼة األوزان افـسبقة فؾؿؼقاس ذي افثالث

ادعقؿات افتل حتقل دون كؼـ ادحاشـبقة
افتعؾقؿقة ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾقم
االجتامظقة بجامعة اإلمام حمؿد بـ شـعقد

وفتحديد درجة ادقاؾؼة ظذ ـؾ ظبارة مـ افعبارات تؿ
درجات.

0.83

اإلشالمقة

ويتضح مـ اجلدول رؿـؿ ( )4أن ؿـقؿ معـامالت
تبات أجزاء االشـتباكة مرتػعـة ،وهـذا يـدل ظـذ أن
االشتباكة تتؿتع بدرجة ظافقة مـ افثبات يؿؽـ االظتامد
ظؾقفا ذم افتطبقؼ ادقداين فؾدراشة.

اختبار  tو حتؾقؾ افتبايـ األحادي ()ANOVA
واختبــار ( )scheffeفتعــرف افػــروق ذات افدالفــة
اإلحصائقة –إن وجدت -بغ اشـتجابات أؾـراد ظقــة
افدراشة ،ؾقام يتعؾؼ بعبارات االشتباكة تعزى دتغرات
افدراشة.
عارش اا :النتائج وادناقشة:
حتلول النتائج ادتعلقة بيشئلة الدراشة:

 -4-9ادعاجلة اإلحصائوة:
تؿ افتحؾقؾ باشتخدام احلزمة اإلحصـائقة (،)SPSS
واألشافقب اإلحصائقة افتافقة:
معامــؾ ارتبــاط برشــقن :حلســاب صــدق
االشتباكة.
معامؾ تبات أفػـا ـروكبـاخ :حلسـاب تبـات
االشتباكة.
اجلداول افتؽرارية :حلسـاب افـسـبة ادئقيـة
فؽؾ ظبارة حتت ـؾ جزء ،وترتقبفا حسب معـدالفا،

السببًال األول :مببا واقببع إدراك أعضبباء هوئببة
التدريس يف األقسام السبوية بكلوة العلبوم الجتامعوبة
بجامعة اإلمام حممد بن شبعود اإلشبالموة للمحاشببوة
التعلوموة؟
فإلجابة ظـ هذا افسمال تؿ حساب افتؽرارات،
وافـسـب ادئقيــة إلجابــات أؾـراد افدراشــة ،ؾؽاكــت
افـتائج ـام يقضحفا جدول رؿؿ (.)5
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اجلدول رق ( :)5يبني اشتجابات أفراد عونة الدراشة حول واقبع إدراك أعضباء هوئبة التبدريس يف األقسبام السبويبة بكلوبة العلبوم
الجتامعوة بجامعة اإلمام حممد بن شعود اإلشالموة للمحاشبوة التعلوموة.
درجة ادوافقة

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

العبارة

ىع

تــمدي ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة إػ حــدوث تغقــر ذم ك 70
إكتاجقة اجلامعات.

9 78.7 %

تسفؿ ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم زيادة ـػـاءة وؾاظؾقـة ك 72
افعؿؾقة افتعؾقؿقة بافؽؾقة.

10

7
7.9
56
62.9
11
12.4
65
73
12
13.5
7

12

42

13.5 39.3 %
12

13.5 76.4 %

تسبؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقة ادسموفقة افتـل يتحؿؾفـا ك 34
ظضق هقئة افتدريس ظـ مستقى أدائف.

12.3

82 10.1 %

تســـفؿ ادحاشـــبقة افتعؾقؿقـــة ذم افتغؾـــب ظـــذ ك 68
ادشؽالت افتـؿقية افتل تقاجف ادجتؿع.

73

11

7.9

يستب ظذ ادحاشبقة افتعؾقؿقة مزيـد ًا مــ ادراؿبـة ك 35
ظذ افعؿؾ افتعؾقؿل.

67

75.3 11.2 %

تسفؿ تؼارير ادحاشبقة افتعؾقؿقـة ذم تقـقـد جـقدة ك 9
افعؿؾقة افتعؾقؿقة ذم افؽؾقة.

9

10.1 16.9 %

حتؼؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقة جقدة افعؿؾقات افتعؾقؿقة ك 10
دون اددخالت.

9

10.1 77.5 %

تؼقم ادحاشبقة افتعؾقؿقة بـاء ظذ كتائج تؼـقيؿ أداء ك 15
ظضق هقئة افتدريس.

23

25.8 11.2 %

تقجد ظالؿة ؿقية بغ ادحاشبقة افتعؾقؿقة وحتسـغ ك 69
خمرجات افعؿؾقة افتعؾقؿقة.

10

11.2 80.9 %

فدف ادحاشبقة افتعؾقؿقـة إػ حتسـغ أداء أظضـاء ك 10
هقئة افتدريس.

ل أدري
8

ل

12

13.5 38.2 %

47.2
9
10.1

ادتوشط

الىحراف
ادعواري

الستوب

2.66

0.690

7

2.73

0.599

4

1.48

0.693

15

2.65

0.693

م8

1.44

0.768

16

1.98

0.499

10

2.02

0.426

9

1.92

0.932

11

2.66

0.656

6

43
48.3

1.90

0.930

12
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درجة ادوافقة

م

11

12

13

14

العبارة

ىع

تبدأ ادحاشبقة افتعؾقؿقة مـ أظذ افرتـب افقطقػقـة ك 69
إػ ؿاظدفا.

10.1 77.5 %

تتؿ افرؿابة وادحاشبقة افتعؾقؿقـة ذم كػـس افقؿـت ك 69
أتـاء شر افعؿؾ.

15

وافؼسؿ.
16

82 %

تشـــؿؾ ادحاشـــبقة افتعؾقؿقـــة ـاؾـــة األكشـــطة ك 72
وافعؿؾقات وافـتائج بعد هناية األداء.

17

وخمرجافا.
18

افتعؾقؿقة بافتعفدات افتل ؿطعتفا ظـذ كػسـفا مــ
أجؾ افتغقر فألؾضؾ.

19

وافتقازن بغ قع جقاكب افعؿؾقة افتعؾقؿقة.

82 %

ادتوشط احلسايب العام =  ،2.31الىحراف ادعواري العام =5.255

11
12.4
44
49.4
8
9

13.5

4.5

12

5

12

17

19.1 16.9 %

تؼــقم ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة ظــذ مبــدأ افتـاشــؼ ك 73

12.4

12

13.5 80.9 %

لتؾػ ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ظــ افتـزام ادمشسـة ك 15

11

4

13.5 80.9 %

تعتؿد ادحاشبقة افتعؾقؿقة ظذ مبدأ االشتؿرارية ذم ك 72
ظؿؾقات افتػاظؾ بغ مدخالت افعؿؾقـة افتعؾقؿقـة

10

11.2 79.8 %

تعتؿد ادحاشبقة افتعؾقؿقة ظـذ افشـػاؾقة ذم تـقاؾر ك 73
ادعؾقمات بشؽؾ ؾقري ظام تػعؾف اجلامعة ،افؽؾقة،

11

12.4 38.2 %

يقجــد ارتبــاط بــغ ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة وكظــام ك 71
افػحص افداخع ذم افؽؾقة.

9

10.1 77.5 %

يتؿ إخػـاء ادعؾقمـات وافبقاكـات باظتبارمهـا مــ ك 34
أرسار افعؿؾ ذم ادحاشبقة افتعؾقؿقة.

ل أدري
9

ل

5.6

ادتوشط

الىحراف
ادعواري

الستوب

2.65

0.693

م8

2.65

0.693

م8

1.89

0.935

13

2.71

0.625

5

2.78

2.75

0.517

0.549

2

م3

5
5.6

2.75

0.549

م3

57
64

13

3

14.6

3.4

1.53

2.79

0.770

0.488

14

1
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مـ خالل افـتائج ادقضحة مـ اجلـدول رؿـؿ ()5
يتضح:
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و( ،)2.66و( ،)2.66و( ،)2.65وهل متقشطات
تؼع ذم افػئة افثافثة مــ ؾئـات ادؼقـاس افثالتـل (مــ

أن افـســبة األظــذ مـــ أؾــراد ظقـــة افدراشــة
يدرـقن أن ادحاشبقة افتعؾقؿقة تؼقم ظذ مبدأ افتـاشؼ

 2.34إػ  )3وهل افػئة افتل تشر إػ خقـار "كعـؿ"
ظذ أداة افدراشة.

وافتقازن بغ قع جقاكب افعؿؾقـة افتعؾقؿقـة ،وأهنـا

أن افـسبة األظذ مـ أؾـراد ظقــة افدراشـة ال

تعتؿد ظذ افشػاؾقة ذم تقاؾر ادعؾقمات بشـؽؾ ؾـقري

يدرـقن أن ادحاشبقة افتعؾقؿقة حتؼؼ جقدة افعؿؾقـات

ظام تػعؾف اجلامعة-افؽؾقة وافؼسؿ ، -وأهنا تشؿؾ ـاؾة

افتعؾقؿقة دون اددخالت ،وأكف يستب ظـذ ادحاشـبقة

األكشطة وافعؿؾقات وافـتائج بعد هنايـة األداء ،وأهنـا

افتعؾقؿقة مزيدٌ مـ ادراؿبة ظذ افعؿـؾ افتعؾقؿـل ،وأن

تعتؿد ظذ مبدأ االشتؿرارية ذم ظؿؾقات افتػاظـؾ بـغ

ادحاشبقة افتعؾقؿقـة تسـبؼ ادسـموفقة افتـل يتحؿؾفـا

مدخالت افعؿؾقة افتعؾقؿقة ،وخمرجافا ،وأهنا تسـفؿ

ظضق هقئة افتدريس ظـ مستقى أدائف ،وأكف يتؿ إخػاء

ذم زيادة ـػاءة وؾاظؾقة افعؿؾقة افتعؾقؿقة بافؽؾقة ،وأكف

ادعؾقمات وافبقاكات باظتبارمهـا مــ أرسار افعؿـؾ ذم

يقجد ارتباط بغ ادحاشبقة افتعؾقؿقة ،وكظام افػحص

ادحاشبقة افتعؾقؿقة ،حقث بؾغت ادتقشطات احلسابقة

افداخع ذم افؽؾقة ،وأن ادحاشبقة افتعؾقؿقـة تسـفؿ ذم

هلـــا ظـــذ افتـــقايل (،)1.90( ،)1.92( ،)1.98

افتغؾب ظذ ادشؽالت افتـؿقية افتل تقاجـف ادجتؿـع،

( ،)1.89وهل متقشطات تؼـع ذم افػئـة افثاكقـة مــ

وأن ادحاشبقة افتعؾقؿقـة تـمدي إػ حـدوث تغقـر ذم

ؾئات ادؼقاس افثالتل (مـ  1.66إػ أؿؾ مــ )2.34

إكتاجقــة اجلامعــات ،وأكــف تقجــد ظالؿــة ؿقيــة بــغ

وهل افػئة افتل تشـر إػ خقـار "ال أدري" ظـذ أداة

ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة وحتســغ خمرجــات افعؿؾقــة

افدراشة.

افتعؾقؿقــة ،وأن ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة تبــدأ مـــ أظــذ

أن افـسبة األظذ مـ أؾـراد ظقــة افدراشـة ال

افرتب افقطقػقة إػ ؿاظدفا ،وأن افرؿابـة وادحاشـبقة

يــدرـقن أن ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة لتؾــػ ظـــ افتــزام

افتعؾقؿقة تتؿ ذم كػس افقؿت أتـاء شر افعؿؾ ،حقـث

ادمشسة افتعؾقؿقة بافتعفدات افتل ؿطعتفا ظذ كػسـفا

بؾغت ادتقشطات احلسـابقةهلا ظـذ افتـقايل(،)2.79

مـ أجؾ افتغقـر فألؾضـؾ ،وأن ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة

و( ،)2.78و( ،)2.75و( ،)2.73و(،)2.71

فــدف إػ حتســغ أداء أظضــاء هقئــة افتــدريس ،وأن
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ادحاشبقة افتعؾقؿقة تؼـقم بــاء ظـذ كتـائج تؼـقيؿ أداء

افتـــدريس ،وافؼقـــادات األـاديؿقـــة باجلامعـــات

ظضــق هقئــة افتــدريس ،حقــث بؾغــت ادتقشــطات

افسعقدية .ولتؾػ ظـ دراشة حسـ(2009م) وافتل

احلسابقة هلا ظذ افتقايل (،)1.44( ،)1.48( ،)1.53

أوصت بلن تطبقؼ ادحاشبقة يعد أمر ًا أشاشق ًا فؾحؽـؿ

وهل متقشطات تؼع ذم افػئة األوػ مـ ؾئات ادؼقـاس

ظــذ مــدى ؾعافقــة اجلامعــة ذم أداء رشــافتفا وحتؼقــؼ

افثالتل (مـ 1إػ أؿؾ مـ  )1.66وهل افػئة افتل تشر

أهــداؾفا ،وـــذفؽ فؾحؽــؿ ظــذ أداء أظضــاء هقئــة

إػ خقار "ال " ظذ أداة افدراشة.

افتدريس ،ومـا يؼقمـقن بـف مــ أدوار ومسـموفقات

ذم ضقء كتائج اشتجابات أؾـراد ظقــة افدراشـة

مستـدة إػ ؾؾسػة ممداها أن ادراؿبـة ادسـتؿرة فـألداء

حقل ظبارات جزء واؿع إدراك أظضاء هقئة افتـدريس

يساظد ظذ تقؾر االكضـباط افسبـقي افعـام ذم قـع

ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾـقم االجتامظقـة بجامعـة

مؽقكات ادـظقمة افتعؾقؿقة.

اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة فؾؿحاشبقة افتعؾقؿقـة

السًال الثاين :ما ادعوقات التبي حتبول دون ىشببر

اتضح أن افـسبة األظـذ مــ أؾـراد ظقــة افدراشـة ال

ادحاشبوة التعلوموة يف األقسام السبويبة بكلوبة العلبوم

يدرـقن معظؿ ظبارات ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ادتعؾؼـة

الجتامعوة بجامعة اإلمام حممد بن شعود اإلشالموة ؟

بؿػفقمفا ،وأهداؾفا ومبادئفا ،حقـث بؾـغ ادتقشـط

فإلجابة ظـ هذا افسمال تؿ حساب افتؽـرارات

احلسا افعام ( .)2.31وتتػؼ هذه افـتائج مـع كتـائج

وافـسب ادئقية إلجابات أؾراد افدراشة ؾؽاكت افـتائج

دراشــة اجلــارودي(2011م) وافتــل تقصــؾت إػ أن

ـام يقضحفا جدول رؿؿ (.)6

هـاك ضبابقة ذم مػفقم ادحاشـبقة فـدى أظضـاء هقئـة
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اجلدول رق ( :)6يبني اشتجابات أفراد عونة الدراشة حول ادعوقات التي حتول دون ىرش ادحاشبوة التعلوموة يف األقسام السبوية بكلوة
العلوم الجتامعوة بجامعة اإلمام حممد بن شعود اإلشالموة.
درجة ادوافقة

م

العبارة

كبرة

ؽقاب مػفـقم ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ذم أذهـان ك 44
1

متوشطة
12

ضعوفة

ظائؼ ـ ًا اــقل دون اإلؿـــاع بلبعــاد ادحاشــبقة 49.4 %

ادعواري

33

افؼائؿغ وادعـقغ بادحاشبقة افتعؾقؿقة مما يعد
13.5

ادتوشط

الىحراف

الستوب

37.1

2.12

0.927

14

افتعؾقؿقة.
تضــارب وازدواج وؽؿــقض ذم مســموفقات ك 68

20

1

واختصاصات افعـامؾغ ذم جفـاز ادحاشـبقة
2

افتعؾقؿقة ،وهذا يمدي اػ ظدم وضقحفا بـؾ
وتؽررهــا وبافتــايل ضــقاظفا بــغ هــمالء

76.4 %

22.5

1.1

2.75

0.459

م6

افعامؾغ.
يؼابؾ افتقجقـف باظتبـاره وشـقؾة مــ وشـائؾ ك 68
3

ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة افعديــد مـــ ادشــؽالت
ادرتبطة بتحديد األخطاء افشؽؾقة وافروتقـقة.

76.4 %

تػتؼر افتؼارير باظتبارهـا وشـقؾة مــ وشـائؾ ك 46
4

20

1

22.5

1.1

7

36

ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة إػ ادقضــقظقة ولضــع
الظتبارات صخصقة وتقضع مـ ظذ ادؽاتب 51.1 %

7.9

40.4

2.75

2.11

0.459

0.959

م6

16

دون افـزول إػ ادقدان.
ادغــاالة ذم ادالحظــة ـقشــقؾة مـــ وشــائؾ ك 64

24

1

ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة ممــا يســبب مضــايؼات
5

فؾؿعـقغ بادحاشبقة مما يـدؾعفؿ إػ االظتؼـاد
بلهنا ظدم تؼة هبؿ.

71.9 %

27

1.1

2.71

0.482

9
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درجة ادوافقة

م

العبارة

كبرة

تعدد أجفزة ادحاشبقة افتعؾقؿقة ظذ ادسـتقى ك 10
6

79

0

88.8

0

17

9

19.1

10.1

2

18

2.2

20.2

9

0

89.9 %

10.1

0

ك 79

10

0

88.8 %

11.2

0

ؿصقر افزامج افتدريبقة فؾؼـائؿغ بادحاشـبقة ك 81

8

0

91 %

9

0

75

0

84.3

0

23

0

74.2 %

25.8

0

ك 83

6

0

93.3 %

6.7

0

23

2

25.8

2.2

افالمرـزي ،ممـا أدى إػ تؽـرار ادسـموفقات
واالختصاصات وتضارب ؿرارافا.

11.2 %

تــدين تؼاؾــة اجلــقدة واالظــتامد وادحاشــبقة ك 63
7

افتعؾقؿقــة فـــدى أظضــاء هقئـــة افتـــدريس
وافعامؾغ باجلامعة.

8

9

10

11

12

70.8 %

لــقف أظضــاء هقئــة افتــدريس مـــ مبــدأ ك 69
ادحاشبقة وؿؾة تعقدهؿ ظؾقفا.

77.5 %

لقف بعض أصحاب افـػقذ مـ ؾؼدان بعض ك 80
صالحقافؿ.
صعقبة اختقار افؼائؿغ بادحاشبقة افتعؾقؿقة.

افتعؾقؿقة.

ؽقــاب افعالؿــات اإلكســاكقة بــغ افؼــائؿغ ك 14
بادحاشبقة افتعؾقؿقة وافعامؾغ ذم اجلامعة.

15.7 %

ؿؾة افبقاكات وادعؾقمات افتل تساظد افؼائؿغ ك 66
13

ظــذ ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة فقضــع حمؽــات
افتؼقيؿ.

14

15

متوشطة

ضعوفة

ؽقاب احلاؾز فؾتطقير وافتحسغ.

اكخػـاض مســتقى افـقظل بلمهقــة ادحاشــبقة ك 64
افتعؾقؿقة ذم اجلامعة.

71.9 %

ادتوشط

2.11

2.61

الىحراف
ادعواري
0.318

0.668

الستوب

15

11

2.57

0.810

12

2.90

0.303

4

2.89

0.318

5

2.91

0.288

3

2.16

0.366

13

2.74

0.440

م7

2.93

0.252

م2

2.70

0.509

10
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درجة ادوافقة

م

16

العبارة

كبرة

متوشطة

ضعوفة

تعؼـــد اإلجـــراءات وافـــروتغ ذم إكجـــاز ك

83

6

0

93.3

6.7

0

86

3

0

96.6

3.4

0

68

18

3

76.4

20.2

3.4

66

23

0

74.2

25.8

0

12

27

50

30.3

56.2

ادعامالت.

%

ادجــامالت ومــا يستــب ظؾقفــا مـــ ضــغط ك

17

اجتامظل.

%

تػتؼد اجلامعة إػ األؾراد افذيـ فـدهيؿ درجـة ك
ظافقة مــ احلامشـة وافشـػاؾقة وافرصـاحة ذم

18

تطبقؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقة.

%

ظــدم تــقؾر كظــام معؾقمــايت جقــد فتقصــقؾ ك

19

ادعؾقمات بغ األؿسام وبقـفا وبغ اجلامعة.

%

كظام اإلدارة ادرـزية ادعؿـقل هبـا ذم اجلامعـة ك

20

يعطؾ تطبقؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقة.

13.5 %

ادتوشط

الىحراف
ادعواري

الستوب

2.93

0.252

م2

2.97

0.181

1

2.73

0.517

8

2.74

0.440

م7

1.57

0.721

17

ادتوشط احلسايب العام =  ،2.59الىحراف ادعواري العام =5.231

مـ خالل افـتائج ادقضحة مـ اجلـدول رؿـؿ ()6
يتضح:

أن هـاك تػاوت ًا ذم مقاؾؼة أؾراد ظقـة افدراشـة
ظذ ادعقؿات افتل حتقل دون كؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقـة

أن أؾراد ظقـة افدراشة مقاؾؼقن بدرجة ـبـرة

ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾـقم االجتامظقـة بجامعـة

ظذ ادعقؿات افتل حتقل دون كؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقـة

اإلمــام حمؿــد بـــ شــعقد اإلشــالمقة حقــث تــساوح

ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾـقم االجتامظقـة بجامعـة

متقشطات مقاؾؼتفؿ ظذ ادعقؿات ما بـغ ( 2.97إػ

اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة بؿتقشط حسا ظام

 )1.57وهل متقشطات تساوح ما بغ افػئـات األوػ

( 2.59مـ  )3وهق متقشط يؼع ذم افػئـة افثافثـة مــ

وافثاكقة وافثافثة مـ ؾئات ادؼقاس افثالتل وافاليت تشر

ؾئات ادؼقاس افثالتل (مــ  2.34إػ  )3وهـل افػئـة

إػ (ـبرة ،متقشطة ،ضعقػة) ظـذ أداة افدراشـة ممـا

افتل تشر إػ خقار "ـبرة" ظذ أداة افدراشة.

يقضح افتػاوت ذم مقاؾؼة أؾـراد ظقــة افدراشـة ظـذ
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ادعقؿات حقث يتضح مـ افـتائج أن وجفة كظر أؾـراد

االجتامظقة بجامعة اإلمام حمؿد بــ شـعقد اإلشـالمقة

ظقـة افدراشة ظذ ادعقؿـات بدرجـة ـبـرة تتؿثـؾ ذم

تتؿثؾ ذم افعبارات رؿؿ ( .) 4 ،3 ،1 ،12

افعبــارات رؿــؿ ( ،13 ،3 ،2 ،10 ،9 ،11 ،14 ،17

أن أؾــراد ظقـــة افدراشــة مقاؾؼــقن بدرجــة

 .)8 ،7 ،15 ،5 ،18وهــذه افـتــائج تتػــؼ مــع كتــائج

ضعقػة ظذ افعبـارة رؿـؿ ( )20وهـل "كظـام اإلدارة

دراشة وداد ادعجؾ (2009م) وافتل تقصـؾت إػ أن

ادرـزية ادعؿقل هبا ذم اجلامعة يعطؾ تطبقؼ ادحاشـبقة

مـ أهـؿ ادعقؿـات افتـل حتـد مــ تطبقـؼ ادحاشـبقة

افتعؾقؿقة"بؿتقشط (.)1.57ولتؾػ هذه افـتقجة ظام

افتعؾقؿقة :اكخػاض مستقى افقظل بلمهقـة ادحاشـبقة

أوصت بف دراشة افشـخقبل(2005م) وافتـل أــدت

ذم افتعؾــقؿ ،وتعؼــد اإلجــراءات وافــروتغ ذم إكجــاز

ظذ صعقبة تطبقؼ ادحاشـبقة وجــل تامرهـا ادرؽقبـة

ادعامالت ،وادجامالت ،وما يستب ظؾقفا مـ ضغط

فؽؾ مـ ادجتؿع ،واألؾراد ،وشقق افعؿـؾ ،ذم طـؾ

اجتامظل.ـام تتالؿك مع دراشة حسـ(2009م) وافتل

ممارشة اإلدارة ادرـزية ظذ مستقى اجلامعة ،ومـ تـؿ

أوصت بافعؿؾ ظذ تـقؾر دورات تدريبقـة –بصـقرة

ؾنن اإلدارة افالمرـزية افتل كـح إدارة افؽؾقة ـ ًام ـبر ًا

دورية -تشؿؾ ضؿـ براجمفا معؾقمات تػصقؾقة حقل

مـــ ادروكــة واحلريــة ،تســاظدها ذم حتؼقــؼ أهــداؾفا

ؿقاظد وأحؽام ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ،واالظـتامد ظـذ

بافطرق واألشافقب افتل تـاشب طروؾفا وإمؽاكافا.

مؼــايقس مقضــقظقة متـقظــة فتؼــقيؿ أداء األشــتاذ

السًال الثالث :ما التصور ادقسح لتنموة ادحاشبوة

اجلامعل مع كورة معرؾتف هبـذه ادؼـايقس ،وهـدؾفا

التعلوموببة لببد أعضبباء هوئببة التببدريس يف األقسببام

وحمتقاها ،وافعؿؾ ظذ تقؾر افدخؾ ادـاشب ألظضاء

السبوية بكلوة العلوم الجتامعوة بجامعة اإلمبام حممبد

هقئة افتدريس ،وادـاخ ادـاشب داخؾ اجلامعـة افـذي

ابن شعود اإلشالموة؟
أطفرت هذه افدراشة ظدد ًا مـ افـتائج ادفؿة افتل

يساظدهؿ ظذ تطقير أدائفؿ بشؽؾ مسـتؿر .ودراشـة
افشخقبل (2005م).
أن أؾــراد ظقـــة افدراشــة مقاؾؼــقن بدرجــة

يؿؽـ ظرض مؾخصفا ظذ افـحق افتايل:


ذم ضــقء كتــائج اشــتجابات أؾــراد جمتؿــع

متقشطة ظذ أربعة مـ ادعقؿات افتل حتـقل دون كؼـ

افدراشة حقل ظبارات جزء واؿع إدراك أظضـاء هقئـة

ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم األؿسام افسبقية بؽؾقـة افعؾـقم

افتدريس ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾقم االجتامظقـة
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بجامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشـالمقة فؾؿحاشـبقة

تؼقيؿ األداء ،حقث فدف إػ حتسـغ األداء اجلـامعل

افتعؾقؿقة اتضـح أن افـسـبة األظـذ مــ أؾـراد جمتؿـع

وتطــقيره ودمقيــده بشــؽؾ ظــام وأداء ظضــق هقئــة

افدراشة ال يدرـقن معظؿ ظبارات ادحاشبقة افتعؾقؿقة

افتدريس بشؽؾ خاص ذم جماالت افتدريس وافبحـث

ادتعؾؼة بؿػفقمفا وأهداؾفا ومبادئفا.

افعؾؿل وخدمة ادجتؿع ،ــام أن ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة

ذم ضــقء كتــائج اشــتجابات أؾــراد جمتؿــع

تتضؿـ إصدار األحؽام وؾؼ ًا دعاير حمددة تعؿؾ ظـذ

افدراشة حقل ظبارات ادعقؿات افتل مــ ادؿؽــ أن

متابعــة أداء قــع افعــامؾغ ذم اجلامعــة واإلحاضــة

حتقل دون كؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقـة ذم جامعـة اإلمـام

بســؾقـقافؿ ،وحتســغ جــقدة مــدخالت وظؿؾقــات

حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة اتضح أن افـسبة األظذ مــ

وخمرجــات افعؿؾقــة افتعؾقؿقــة فؾقصــقل إػ اجلــقدة

أؾراد جمتؿع افدراشـة مقاؾؼـقن ظؾقفـا بدرجـة ـبـرة

واإلتؼان وافتؿقز وافتػرد.



حقث بؾغ ادتقشط احلسا افعام ( 2.59مـ .)3

ب) أهداف التصور ادقسح:


وذم ضــقء افتحؾقــؾ افـظــري وادقــداين جلقاكــب

هيدف افتصقر ادؼـسح إػ حتسـغ أداء أظضـاء

افدراشة ادختؾػة ،وما أشػرت ظـف مــ كتـائج يؿؽــ

هقئــة افتــدريس ذم األؿســام افسبقيــة بؽؾقــة افعؾــقم

تؼديؿ تصقر مؼسح فتـؿقة ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة فـدى

االجتامظقة بجامعة اإلمام حمؿد بـ شـعقد اإلشـالمقة،

أظضاء هقئة افتدريس ذم األؿسام افسبقية بؽؾقة افعؾقم

وتطــقيره ،ودمقيــده وذفــؽ فتطــقير أداء اجلامعــة ذم

االجتامظقة بجامعة اإلمام حمؿد بـ شـعقد اإلشـالمقة،

خدمة جمتؿعفا ادحع ،وذفؽ مـ خالل:

وؾقام يع أهؿ جقاكب هذا افتصقر:
أ)

فلسفة التصور ادقسح:

تؼقم ؾؾسػة افتصقر ادؼسح ظـذ تـؿقـة ادحاشـبقة

تؼقيؿ أداء أظضاء هقئة افتـدريس ذم جمـاالت
افتــدريس ،وافبحــث افعؾؿــل ،وخدمــة ادجتؿــع،
وافتعرف ظذ جقاكب افؼقة ،وكؼاط افضعػ.

افتعؾقؿقــة فــدى أظضــاء هقئــة افتــدريس ذم األؿســام

افؽشػ ظـ إبداظات أظضاء هقئة افتـدريس

افسبقية بؽؾقة افعؾقم االجتامظقة بجامعة اإلمـام حمؿـد

ذم جمــاالت افتــدريس ،وافبحــث افعؾؿــل ،وخدمــة

ابـ شعقد اإلشالمقة ،حقث أـدت األدبقات افـظريـة

ادجتؿع ،ومؽاؾلفؿ ظؾقفا فتحؼقؼ اجلقدة ذم افعؿؾ.

أن ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم اجلامعات هل أحـد مـداخؾ

اـتشاف األخطاء ،وادشؽالت افتل يؼع ؾقفا
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أظضــاء هقئــة افتــدريس ،ومعاجلتفــا ،وافعؿــؾ ظــذ
تالؾقفا مستؼبالً.
ج) ادبادئ احلاكمة للتصور ادقسح:

 أن يػفؿ ـؾ ؾـرد ذم افـظـام افتعؾقؿـل اجلـامعلأهـداف ادحاشــبقة افتعؾقؿقـة ،واألشــافقب ادتبعــة ذم
تطبقؼفا.

 -افشـــؿقفقة ،بحقـــث تســـتفدف ادتغـــرات

 -أن يسبؼ ظؿؾقة تطبقؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقـة ؾـسة

وافعقامؾ ذات افصؾة بافعؿؾقة افتعؾقؿقة بعـاسهـا

إظــداد ولطــقط فألكشــطة ،وادامرشــات افتعؾقؿقــة،

ادختؾػة.

وتقؾر ادتطؾبات األشاشقة ألظضاء هقئة افتدريس.

 -االشــتؿرارية ،ؾــال يـبغــل فؾؿحاشــبقة أن

 -أن تضع اجلامعة ظـد تطبقؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقـة

تتقؿػ كتقجة صعقبات ،أو ضـغقضات داخؾقـة أو

أحؽام ًا وضقابط وؿرارات يؿؽـ تطبقؼفا ،وتـػقـذها

خارجقة.

بسفقفة.

 اشــتخدام أدوات حماشــبقة ؾعافــة تســتـد إػافصدق ،وادقضقظقة ،وشفقفة االشتخدام.
 حرية ادشـارـة ،حقـث يـبغـل أن يشـارك ذمادحاشبقة ـؾ مـ فف ظالؿة بافعؿؾقة ا فتعؾقؿقة بـام ذم
ذفؽ افطافب.
د) األشس التي يقوم علوها التصور ادقسح:
يؼقم افتصقر ادؼسح ظذ ظدة أشس مـ أمهفا:
كؼ تؼاؾة ادحاشبقة افتعؾقؿقة بغ قع أظضـاء
هقئة افتـدريس ذم األؿسـام افسبقيـة بؽؾقـة افعؾـقم

أن تؽــقن ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة ألظضــاء هقئــةافتـدريس مركـة ؿابؾـة فؾتعـديؾ وافتغقـر ضبؼـ ًا فتغـر
طروف افـظام افتعؾقؿل مـ خمتؾػ جقاكبف.
 اب أن يعد بركامج ادحاشـبقة مسـبؼ ًا فتحسـغأداء أظضــاء هقئــة افتــدريس ذم جمــاالت افتــدريس،
وافبحث افعؾؿل ،وخدمة ادجتؿع.
 تطقير األدوات واألشافقب ادستخدمة ذم تؼقـقؿأداء أظضـــاء هقئـــة افتـــدريس ،وحتديـــد اجلقاكـــب
وادامرشات افتل تستؾزم ادساءفة وادحاشبة.

االجتامظقــة ،بجامعــة اإلمــام حمؿــد بـــ شــعقد

 -أن يؽــقن كظــام ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة ؾعــاالً،

اإلشالمقة  ،وتقضقح أن ؽرضفا األشاد هق حتسغ

ومؼبقالً ،مــ جاكـب أظضـاء هقئـة افتـدريس ،وأن

األداء ،ودمقيده ،وفقس تصقد األخطـاء ،وتقؿقـع

يشارك اجلؿقع ذم تصؿقؿف ،ووضع أشافقبف.

افعؼقبات.
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بعد تػريغ إجابات جمتؿع افدراشة ظـ افسمال
ادػتقح افذي ذيؾت بف االشـتباكة ،يؿؽــ اشـتعراض
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وضع معاير واضحة ،وحمـددة ،وأدفـة إجرائقـة
فتحديد افقاجبات وافعؼقبات.



تعــديؾ افؾــقائح واألكظؿــة ذم افتعؾــقؿ افعــايل

يفقات افتصقر ادؼسح افقاردة ذم إجابـات أؾـراد ظقــة

فتتضــؿـ ـاؾــة األكظؿــة افتــل تضــؿـ تطبقــؼ

افدراشة مرتبة تـازفق ًا حسب األـثر تؽرار ًا ـافتايل:

ادحاشبقة افتعؾقؿقة.



افعؿؾ ظـذ تلصـقؾ مػفـقم ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة



بشؽؾ واضح ذم اجلامعة ،وتقضقح صؽؾ دائرتف
افقاشعة افتل ال تؼػ ظــد حـدود تؼـقيؿ األداء،









جلؿقع األضراف افتعؾقؿقة.


افعؿــؾ ظــذ تــقؾر دورات تدريبقــة -بصــقرة

وبـاء تؼاؾة ادحاشبقة افتعؾقؿقة بؿػفقمفا افشـامؾ

دورية -تشؿؾ ضؿـ براجمفا معؾقمات تػصـقؾقة

فدى اجلؿقع.

حقل ماهقة وؿقاظد وأحؽام ادحاشبقة افتعؾقؿقـة

اظتامد معاير ظؾؿقة فتطبقـؼ ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة

باجلامعة.

ضــؿـ اشــساتقجقات خطــة افتطــقير افشــامؾ



أن تؽقن إجـراءات ادحاشـبقة واضـحة ومعؾــة



حتديــد مســموفقات أظضــاء هقئــة افتــدريس ذم

فؾجامعات ذم ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية.

جمــاالت افتــدريس وافبحــث افعؾؿــل وخدمــة

جعــؾ ادحاشــبقة جــزء ًا ال يتجــزأ مـــ افـظــام

ادجتؿع ،ووضع أشس تابتة ذم هذه اجلقاكب ؿبؾ

اجلامعل.

افؾجقء إػ ادحاشبقة ،مع افتلـقد ظذ افشػاؾقة ذم

إشـاد مسموفقة ادحاشبقة افتعؾقؿقة جلفـة مسـتؼؾة

ظرض ادعؾقمات وافبقاكات مـ جاكب األظضـاء

ضامك ًا فؾشػاؾقة وافعدافة.

مـ كاحقة ،واإلدارة مـ كاحقة أخرى.

إكشاء ؿاظدة بقاكات حتقي ـاؾة افبقاكـات اخلاصـة



االظتامد ظذ مؼايقس مقضـقظقة متـقظـة فتؼـقيؿ

بادحاشبقة افتعؾقؿقة.

أداء ظضق هقئة افتدريس مع كورة معرؾتف هبـذه

وضع خطة ظؿؾ صامؾة فتـؿقة إدراك أظضاء هقئة

ادؼايقس وهدؾفا وحمتقاها.

افتــدريس ذم األؿســام افسبقيــة بؽؾقــة افعؾــقم
االجتامظقة بجامعة اإلمام فؾؿحاشبقة افتعؾقؿقة.



كورة ادســاواة بــغ أظضــاء هقئــة افتــدريس
ومعــاوكقفؿ ظـــد تطبقــؼ إجــراءات ادحاشــبقة
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افتعؾقؿقة ،وظدم كققز بعضفؿ ظذ بعـض بسـبب
افؼرابة ،أو افقشاضة ،أو ؽرها.


تقؿقع جزاءات متدرجة ظذ أظضاء هقئة افتدريس



شـــ فــقائح وأكظؿــة فؾحــقاؾز تــدظؿ تطبقــؼ
ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم اجلامعات.
و) متطلبات تطبوق التصور ادقسح:

ذم حافة االشتؿرار ذم تؽـرار ادخافػـات ،وظـدم
حتســغ أدائفــؿ ذم جمــاالت افتــدريس وافبحــث

تـقؾر اإلمؽاكقـات ادافقـة واداديـة وافرظايــة
افصحقة واالجتامظقة افالزمة ألظضاء هقئة افتدريس.

افعؾؿل وخدمة ادجتؿع.




افعؿؾ ظذ تقؾر افدخؾ ادـاشـب ألظضـاء هقئـة

افتــدريس مـــ خــالل بــرامج تدريبقــة ظــذ يفقــات

افتدريس وادـاخ ادـاشـب داخـؾ اجلامعـة افـذي

وإجراءات ادحاشـبقة ،باظتبارهـا أداة إصـالح وديـة

يساظدهؿ ذم تطقير أدائفؿ بشؽؾ مستؿر.

فؾؿصــؾحة افعامــة وفــقس أداة فؾؼفــر واالشــتبداد

كورة اتباع األشافقب افقدية مـع أظضـاء هقئـة

وافتبعقة.

افتدريس ذم معاجلة أخطائفؿ وحتسغ أدائفؿ ؿبـؾ





تطبقؼ إجراءات ادساءفة وادحاشبة افرشؿقة.
اإلدراك بلن تطبقؼ أكظؿة ادحاشبقة افتعؾقؿقة ظـذ

افتدريس وافبحث افعؾؿل وخدمة ادجتؿع.
افعؿؾ ظذ بـاء ادعـاير وادـمذات اخلاصـة

األداء إػ األؾضؾ.

باألداء اجلامعل مع حتديد وحـدات ؿقاشـفا ،بحقـث

اظتامد افتؼارير افدورية حقل مستقى األداء ــقاة

يؿؽـــ االشــتـاد إفقفــا ذم تـػقــذ ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة

فعؿؾقة افتؼققؿ.

باجلامعة.

إظداد افؽقادر ادمهؾـة فؼقـادة بـرامج ،وأكشـطة
ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم اجلامعات.



تقؾر افبقئة اجلامعقـة ادـاشـبة ألظضـاء هقئـة
افتــدريس فتطبقــؼ ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة ذم جمــاالت

اجلؿقع ،ومـ أجؾ اجلؿقع ،وفدف كحق حتسـغ



كؼ تؼاؾة ادحاشبقة افتعؾقؿقة بغ أظضاء هقئة

إصدار افؼقاكغ وافتؼيعات افالزمة فتػعقـؾ
ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم ـاؾة ظـاس األداء اجلامعل.

كورة اهـــتامم اجلامعـــة بتقظقـــة مـســـقبقفا

االفتــزام بؿبــدأ افشــػاؾقة افتامــة ذم كشـــر

بافتقصقػ افقطقػل اخلـاص بادفـام األـاديؿقـة

افبقاكــات ،وادعؾقمــات افدؿقؼــة ،وافتػصــقؾقة ،ظـــ

واإلدارية ادحددة فؽؾ وطقػة.

أظضاء هقئـة افتـدريس ،وإظالمفـؿ هبـا ،وأن يتـقؾر
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فدهيؿ افقظل افؽاذم بافـتائج ؽر ادؼصقدة ،واإلبـالغ

بادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم األؿسام افسبقيـة بؽؾقـة

ؽر افؽاذم فؾـتائج.

افعؾقم االجتامظقة بجامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد

افتزام رؤشاء األؿسـام وادسـموفغ باجلامعـة
بتطبقؼ مبدأ ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة ظــد ـتابـة افتؼـارير

اإلشالمقة.


افدورية ظـ أظضاء هقئة افتدريس بافؼسؿ.

دون كؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم األؿسام افسبقية

ربط تؼقيؿ أداء أظضاء هقئـة افتـدريس ظـذ

بؽؾقة افعؾقم االجتامظقة بجامعة اإلمام حمؿد بـ

األؿــؾ ذم اجلــزء ادتعؾــؼ بؼقــاس أداء افطافبــة بـظــام
ادؽاؾآت واجلزاءات ،بحقث يتؿ تـػقذه مـ ؿبؾ جلـان

افتغؾب ظذ ادعقؿات افتل مـ ادؿؽـ أن حتـقل

شعقد اإلشالمقة


تقؾر اافقات ادؼسحة فتـؿقة إدراك أظضاء هقئة

ادتابعة اخلارجقة مع إظطاء بعض افصالحقات فقحـدة

افتــدريس ذم جامعــة اإلمــام حمؿــد بـــ شــعقد

ادحاشبقة افداخؾقة بتـػقذه بؿقضقظقة.

اإلشالمقة فؾؿحاشبقة افتعؾقؿقة.


افتعؾقؿقة ذم اجلامعة ،يؿؽـ مــ خالفـف تؼـقيؿ

اخلامتبببببة

أداء أظضاء هقئة افتدريس.

توصوات ومقسحات الدراشة:


كورة كؼ ـ تؼاؾــة ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة افتــل







إجــراء دراشــات حــقل إدراك أظضــاء هقئــة

بجامعة اإلمام.

افتـــدريس باجلامعـــات افســـعقدية األخـــرى

تقؾر اافقـات وافقشـائؾ افتـل تسـفؿ ذم كؼـ

فؾؿحاشــبقة افتعؾقؿقــة :بغقــة تػعقؾفــا  ،ورؾــع

تؼاؾــة ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة بــغ أظضــاء هقئــة

أدائفؿ إػ األؾضؾ.

افتــدريس ذم األؿســام افسبقيــة بؽؾقــة افعؾــقم
االجتامظقة بجامعة اإلمام.


االشتػادة مــ خـزات ودمـارب افـدول افتـل
ضبؼت ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم اجلامعات.

ترتؽز ظذ افشػاؾقة بغ أظضاء هقئة افتدريس ذم
األؿســام افسبقيــة بؽؾقــة افعؾــقم االجتامظقــة

بـــاء كظــام ،ومـفجقــة واضــحة فؾؿحاشــبقة

إكشاء ؿاظدة بقاكات حتقي ـاؾة افبقاكات اخلاصة
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ادصادر وادراجبببع



ذم ادمشســات افسبقيــة افقاؿــع وادــلمقل ،ورؿــة

ادصادر وادراجع العربوة:










اجلقار ،شفر ظذ ،)2011( ،ادحاشبقة األخالؿقة

أبق افعال ،شفر ظبدافؾطقػ .)2013(.ادحاشبقة

مؼدمة إػ ادمكر افعؾؿـل افتاشـع ظؼـ فؾجؿعقـة

افتعؾقؿقة ـام يدرـفا أظضاء هقئة افتدريس ذم ـؾقـة

ادصـرية فؾسبقة ادؼاركة واإلدارة افتعؾقؿقة ،افتعؾقؿ

افسبقة بلشقان .جمؾة افثؼاؾة وافتـؿقة ،مصــر،14 ،

وافتـؿقــة افبــؼية ذم دول ؿــارة أؾريؼقــا ،مصـــر،

(.117-45 ،)72

.394-391

أمحـــد ،حــــان إشـــامظقؾ .)2006(.ادحاشـــبقة



احلارتل ،ظبداهلل صـافح .)2008(.بــاء أكؿـقذج

وظالؿتفا بتؼقيؿ جقدة األداء اددرد مــ مـظـقر

فؾؿســاءفة افسبقيــة ذم وزارة افسبقــة وافتعؾــقؿ ذم

لطقطل .جمؾة مستؼبؾ افسبقـة افعربقـة،)42(12 ،

ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية( .رشـافة ماجسـتر ؽـر

.151-9

مـشقرة ،ـؾقة افسبقة ،جامعة ممتة ،ظامن).

اجلــاوردي ،ماجــدة إبــراهقؿ .)2011(.واؿــع



حسـ ،ماهر أمحد .)2009(.ادحاشـبقة افتعؾقؿقـة

ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم اجلامعات افسعقدية .ادجؾـة

ـؿدخؾ فرؾـع اإلكتاجقـة افعؾؿقـة ألظضـاء هقئـة

افسعقدية فؾتعؾقؿ افعايل ،افسـعقدية-71 ،)5(6 ،

افتدريس باجلامعات ادصــرية .جمؾـة ـؾقـة افسبقـة

.93

بلشققط ،مصـر.104-47 ،)1(25 ،

اجلــامل ،راكقــا ظبــدادعز.)2008(.دراشــة مؼاركــة



اخلريــػ ،أمحــد كــاس .)2008(.ادحاشــبقة ذم

فـــظؿ ادحاشــبقة ذم ـــؾ مـــ أشــسافقا وإكجؾــسا

اإلدارة اددرشقة :تصقر مؼـسح فؾتطبقـؼ بادؿؾؽـة

وكققزيؾـدا وإمؽاكقة اإلؾادة مـفـا ذم مصــر .جمؾـة

افعربقة افسعقدية( .رشافة ماجستر ؽر مـشـقرة،

افسبقة ،مصـر.83-15 ،)23(11 ،

ـؾقة افسبقة ،جامعة ادؾؽ شعقد ،افرياض).

جـــقرج ،جقرجـــت دمقـــان .)2011(.تطبقـــؼ



رضقان ،وائؾ وؾقؼ .)2010(.ادحاشبقة افتعؾقؿقة

ادحاشــبقة افتعؾقؿقــة مــدخؾ فتحؼقــؼ اجلــقدة ذم

مدخؾ فتحؼقؼ االظتامد بؿمشسـات افتعؾـقؿ ؿبـؾ

افتعؾقؿ ؿبؾ اجلامعل .جمؾة ـؾقة افسبقـة ادـصـقرة،

اجلامعل.جمؾة افؼراءة وادعرؾة ،مصــر،)103(8 ،

مصـر.407-303 ،)30(75 ،

.156-130

جمؾة افشامل فؾعؾقم اإلكساكقة  ،ادجؾد ( ،)1افعدد ( ، )1جامعة احلدود افشامفقة (2016م1437/هـ)




افسقد ،ؾاضؿة حمؿـد ،)2007( ،كظـام ادحاشـبقة
واظتامد جقدة ممشسات افتعؾقؿ ،ورؿة مؼدمـة إػ
ادــمكر افعؾؿــل افثــامـ فؾسبقــة ،جــقدة واظــتامد

وجامعات بعض افدول األجـبقة( .رشافة دـتقراه

ممشسات افتعؾقؿ افعام ذم افقضـ افعر  ،مصــر،

ؽــر مـشــقرة ،ؿســؿ افسبقــة ادؼاركــة واإلدارة

.285-277 ،)5(1

افتعؾقؿقــة ،ـؾقــة افسبقــة ،جامعــة ظــغ صــؿس،

افشــخقبل ،ظـــع افســقد .)2005(.ادحاشـــبقة

افؼاهرة).





ادعجؾ ،وداد ظبدافعزيز.)2009(.تصـقر مؼـسح

ورؿة مؼدمة إػ ادمكر افعاذ فؾقزراء وادسـموفغ

فتطبقؼ ادحاشبقة افتعؾقؿقة ذم كظام افتعؾقؿ افعام ذم

ظـــ افتعؾــقؿ افعــايل ،افتؿقــز واإلبــداع ذم افتعؾــقؿ

ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية( .رشـافة ماجسـتر ؽـر

افعايل.145-100 ،

مـشقرة ،ؿسؿ اإلدارة افسبقية ،ـؾقة افسبقة ،جامعة

صــفاب ،مػقــد18-17( ،ديســؿز ،)2002ـؾؿــة

ادؾؽ شعقد ،افرياض).

مػتاحقة ،ورؿـة مؼدمـة إػ ادـمكر افؼـقمل افســقي



حمؿد ،شقد شعد .)2003(.دراشة مؼاركـة فـظـام
ادحاشـــبقة افتعؾقؿقـــة ذم اجلامعـــات ادصــــرية

وافتؼقيؿ شبؾ افتؿقز واإلبـداع ذم افتعؾـقؿ افعـايل،
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ادفدي ،جمدي صالح .)2004(.ادساءفة افتعؾقؿقة

افتاشع –افعر األول-درـز تطقير افتعؾقؿ اجلامعل،

ذم مصـر بغ إصؽافقة افتـظر وممارشات افتطبقؼ ذم

صلن افتعؾقؿ اجلامعل ظـ بعـد :رؤيـة مسـتؼبؾقة ،دار

ضقء خزات بعـض افـدول .جمؾـة ـؾقـة افسبقـة،

افضقاؾة ،جامعة ظغ صؿس ،افؼاهرة.

ادـصقرة ،مصـر.97-3 ،)45(1 ،

ظبـــدافـبل ،شـــعاد بســـققين .)2001(.بحـــقث



كاصــػ ،مرؾــت صــافح .)2008(.ادحاشــبقة

ودراشات ذم كظـؿ افتعؾـقؿ.ط .1افؼـاهرة :مؽتبـة

وتطقير األداء باددرشة افثاكقية :دراشـة مؼاركـة ذم

زهراء افؼق.

مصـر وإكجؾسا وافقاليات ادتحدة األمريؽقة .جمؾة

حمؿــد ،أمحــد صــحاتف .)2004(.تصــقر مؼــسح

ـؾقة افسبقة ،جامعة ظغ صؿس ،مصــر،)3(32 ،

افقات ادحاشبقة افتعؾقؿقة :مدخؾ جلقدة افتعؾـقؿ

.314-221

افعــام ادصـــري .جمؾــة افبحــث ذم افسبقــة وظؾــؿ
افـػس ،مصـر.)17(3 ،



افقؾد افقؿـل.)2009(.ادحاشبقة ذم افتعؾقؿ.جمؾـة
افسبقة ،افبحريـ.238-233 ،)114(8 ،
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