واقع التزام أعضبء هيئة التدريس جببهعة

امللك سعىد بأخالقيبت ههنة التعلين هن
وجهة نظر الطالة والطبلببت
وفاء عبدهللا محمد السالم*

املخلص _ هدفذ الدزاطت بلى الخهسف نلى واكو التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع في حامهت اإلالً طهىد بإزالكُاث مهىت الخهلُم مً
وحهت هكس الؿالب والؿالباث ،واطتهدفذ مهسفت دزحت وحىد فسوق ذاث داللت بخطاثُت في واكو التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع في
حامهت اإلالً طهىد بإزالكُاث مهىت الخهلُم حهىد الزخالف الىىم واليلُت .ولخدلُم ذلً جم بىاء اطدباهت ميىهت مً ( )25نبازة،
وؾبلذ نلى نُىت الدزاطت ونددهم (ً )570
ؾالبا وؾالبت .وؤقهسث هخاثج الدزاطت ؤن دزحت التزام نػى هُئت الخدزَع بإزالكُاث
مهىت الخهلُم في مجاٌ نالكخه بؿالبه مً وحهت هكس ؤفساد الهُىت واهذ نالُت خُث ًدٌ نلى اجفاق اإلاظخجُبحن في جلدًسهم ،وؤن
دزحت التزام نػى هُئت الخدزَع بإزالكُاث مهىت الخهلُم في مجاٌ نالكخه بمهىخه مً وحهت هكس ؤفساد الهُىت واهذ مخىطؿت خُث
ًدٌ نلى جفاوث اإلاظخجُبحن في جلدًسهم .هما ؤزبدذ الدزاطت وحىد فسوق ذاث داللت بخطاثُت ً
وفلا للىىم لطالح الؿالباث ،وال

جىحد فسوق ذاث داللت بخطاثُت ً
وفلا إلاخغحر اليلُاث .وفي غىء الىخاثج كدمذ الدزاطت حملت مً الخىضُاث الهملُت ؤلاحساثُت
للجهىع بىاكو التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع بإزالكُاث مهىت الخهلُم.
الكلماث املفخاحيت :ؤنػاء هُئت الخدزَع ،حامهت اإلالً طهىد ،ؤزالكُاث مهىت الخهلُم.

*أسخاذ مساعد بالسياساث التربىيت وزياض ألاطفال _ حامعت امللك سعىد
** ُدعم هرا املشسوع البحثي من قبل مسكص بحىث الدزاساث إلانسانيت  ،عمادة البحث العلمي  ،حامعت امللك سعىد
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واقع التزام أعضاء هيئت الخدزيس بجامعت امللك سعىد بأخالقياث مهنت
الخعليم من وحهت نظس الطالب والطالباث

ً
ً
جفاوجا وازخالفا في التزام
ؤنػاء هُئت جدزَظها ،الخكذ ؤن هىان
ؤنػاء هُئت الخدزَع بإزالكُاث مهىت الخهلُم ،مما اطخدعى كُامها
بهره الدزاطت ،ونلُه حظعى هره الدزاطت بلى حظلُـ الػىء نلى واكو
التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع بجامهت اإلالً طهىد بإزالكُاث مهىت
الخهلُم مً وحهت هكس الؿالب والؿالباث.
أ .أسئلت الدزاست
خاولذ الدزاطت ؤلاحابت نً ألاطئلت الخالُت:
 .1ما واكو التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع بإزالكُاث مهىت الخهلُم مً
وحهت هكس الؿالب والؿالباث؟
 .2هل جىحد فسوق ذاث داللت بخطاثُت بحن مخىطؿاث اطخجاباث
ؤفساد نُىت الدزاطت خىٌ واكو التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع بإزالكُاث
مهىت الخهلُم حهصي إلاخغحر الىىم ،واليلُت؟
ب .أهداف الدزاست
هدفذ هره الدزاطت بلى:
 .1مهسفت واكو التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع في حامهت اإلالً طهىد
بإزالكُاث مهىت الخهلُم مً وحهت هكس الؿالب والؿالباث.
 .2الخهسف نلى الفسوق ذاث الداللت ؤلاخطاثُت بحن بحاباث ؤفساد نُىت
الدزاطت خىٌ واكو التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع في حامهت اإلالً طهىد
بإزالكُاث مهىت الخهلُم بازخالف مخغحر الىىم ،واليلُت.
ج .أهميت الدزاست
جىمً ؤهمُت الدزاطت في آلاحي:
 .1حظهم هره الدزاطت في جلدًم مهلىماث للمظئىلحن بمىاكو ضىانت
اللساز بالجامهت ،نلى بدزان واطدشساف واكو التزام ؤنػاء هُئت
الخدزَع بإزالكُاث مهىت الخهلُم في الجامهت.
 .2بفادة الباخثحن إلاا ًمىً ؤن جفخده مً مجاالث ندًدة جخؿلب اللُام
بدزاطاث ممازلت ومىملت لها.
 .3ؤلاطهام في بزساء اإلاىخباث التربىٍت الهسبُت بدزاطت مُداهُت نً واكو
التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع بإزالكُاث مهىت الخهلُم مً وحهت هكس
الؿالب والؿالباث.
د .مصطلحاث الدزاست
التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع:
الالتزام :هى "الجدًت والدكت ،وخظً ؤداء الىاحب واخترام خلىق
آلازسًٍ ،واللدزة نلى الخمُحز بحن ما هى مشسوم وحاثس وبحن ما هى
مدكىز وغحر مباح" ].[4
ً
َُْ
وحهسفه الباخثت بحساثُا بإهه :الخمثل ؤو الخؿبُم الهملي الدكُم مً
كبل نػى هُئت الخدزَع بجامهت اإلالً طهىد ،للظلىهُاث التي ّ
جمحز
نمله وفم اللُم واإلاهاًحر التي ًجب ؤن ًخدلىا بها مً وحهت هكس
الؿالب والؿالباث ،غمً :مجاٌ ؤزالكُاث مهىت الخهلُم لهػى هُئت
الخدزَع في نالكخه بؿالبه ،ومجاٌ ؤزالكُاث مهىت الخهلُم لهػى هُئت
الخدزَع في نالكخه بمهىخه ،وجددد مً زالٌ الاطدباهت اإلاهخمدة في هره

 .1املقدمت
جمثل ألازالق الهىطس ألاطاس ي في خُاة اإلاجخمهاث ؤلاوظاهُت ،فلد
خكي مىغىم ؤزالكُاث اإلاهىت والػىابـ الالشمت لها باهخمام مً كبل
الهلماء والباخثحن ،بذ ؤنها حهمل نلى حهمُم بخظاض الفسد باالهخماء بلى
مجخمهه ،وحظانده نلى الخىُف مهه.
وٍاهد الخسابشت والسباٌهت ] [1نلى ؤن ألازالكُاث اإلاهىُت غسوزٍت
ليل فسد ٌهمل في مهىت ،ومً باب ؤولى ؤن جيىن في مهىت الخهلُم ،إلاا لها
مً زطىضُت ،وىنها تهدف بلى جيشئت الفسد وبىاء شخطِخه.
وؤزالكُاث مهىت الخهلُم لها مددداتها اإلاهىُت التي جخمثل في
َّ
ومهامها ووقاثفها ،ولها مددداتها الاحخمانُت
مخؿلباث اإلاهىت وملىماتها
والتي جخطل بيظم اللُم ألازالكُت وألانساف والهاداث ،هما ؤن لها
مددداتها اللاهىهُت ؤو الدشسَهُت التي جسجبـ باللىاهحن والدشسَهاث التي
جػهها الظلؿت التربىٍت في الدولت ].[2
وَهد ألاطخاذ اللاثد ألابسش للهملُت التربىٍت وألازالكُت ،فمهما جىً
ُُ
اللىي اإلاازسة في الؿالب وفي بىاثه الخللي ،فةن ألاطخاذ له الطدازة في
ذلً .فىجد ؤن ألاطخاذ الجامعي ال يهخم بدىمُت اإلاهازف واإلاهازاث
فدظب بل نلُه ً
ؤًػا ؤن يهخم بالبهد اللُمي الري ًُللي بػالله نلى
طلىهه وحمُو ممازطاجه وحهامله مو الؿلبت ،وؤن ًمازض نالكاث
بوظاهُت طىاء ؤوان مو شمالء اإلاهىت ؤم الؿلبت ،مما ٌظاند نلى جىمُت
ألازالكُاث اإلاهىُت في اإلااطظت ألاوادًمُت ].[3
مً هىا ال بد ؤن جيىن الجامهت مىكمت ؤزالكُت ،وىنها حهنى كبل ول
ُ
ش يء بالخإهُل الهلمي والخللي للؿالب ،ونلحها بالخالي ؤن جدسص نلى
ُ
جىمُت بِئت زللُت في الخىكُم وبال عجصث نً الجهىع بسطالتها.
 .2مشكلت الدزاست
ً
اهؿالكا مً بدزان الباخثت للطىز الدزاطاث التي جىاولذ مىغىم
ؤزالكُاث مهىت الخهلُم ،والتي ًجب ؤن ًخدلى بها ؤنػاء هُئت
الخدزَع وؾالبهم .ألن التزامهم بإزالكُاث اإلاهىت ٌهد ألاطاض في هجاح
طحر الهملُت الخهلُمُت .فاإلاشيلت التي جىاحه الخهلُم الهالي جخمثل في
ندم وحىد مُثاق ؤزالكُاث مهىت الخهلُم ألنػاء هُئت الخدزَع
بالجامهاث التي جسشد نػى هُئت الخدزَع بلى الؿسٍم الصخُذ في
ممازطاجه واجساذ كسازاجه وججىب الىلد واإلاظاءلت.
ومً زالٌ اؾالم الباخثت نلى واكو مُدان الخهلُم الجامعي
باإلاملىت الهسبُت الظهىدًت ،جبحن لها ؤن هىان طلبُاث في حاهب
ؤزالكُاث مهىت الخهلُم لدي بهؼ ؤنػاء هُئت الخدزَع مجها:
الدظاهل في الالتزام بمىانُد اإلاداغساث ،والخىاحد في الظاناث
اإلاىخبُت ،والاوشغاٌ نً الخدزَع باألنماٌ الخاضت ،ندم الخدلي
بالطبر وزخابت الطدز وجلبل آلازاء اإلاسالفت لسؤًه ،الدظاهل في ؤماهت
الخدزَع والخلىٍم ،اهدشاز قاهسة الغش بحن الؿلبت دازل الجامهت،
اطخهماٌ مىازد الجامهت وججهحزاتها ألغساع شخطُت.
ومً هىا وليىن الباخثت بخدي ميظىباث حامهت اإلالً طهىد ومً
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 .1اإلاطدز الانخلادي:
ٌهد اإلاطدز الانخلادي مً ؤهم مطادز ؤزالكُاث مهىت الخهلُم في
ً
ؤطاطا له .فالدًً
هكام الخهلُم الظهىدي الري ًخسر مً الىحي ؤلالهي
ؤلاطالمي هى اإلالىم ألاطاض للخُاة في اإلاملىت الهسبُت الظهىدًت
وؤزالكُاث مهىت الخهلُم حظدىد بلى الفىس التربىي ؤلاطالمي الري ٌهخبر
ً
ونمال ً
دًيُا كبل ؤن جيىن مهىت ،وبذا وان الالتزام
مهىت الخهلُم زطالت
بإزالكُاث اإلاهىت غسوزة ليل فسد مً ؤفساد اإلاجخمو ،فهى ؤشد بلصاماً
للهاملحن في خلل التربُت والخهلُم ،واإلاهىت ذاتها التي حظعى بلى جيىًٍ
الفسد وبىاء اإلاجخمو الظهىدي وفم اللُم ألازالكُت اإلاخهازف نلحها ].[8
وهرلً فةن ألازالق في ؤلاطالم جىبثم مً اللسآن الىسٍم والظىت
اإلاؿهسة ،وهي اإلاطدز ألاطاض ألزالكُاث مهىت الخهلُم وهي مفسوغت
نلى مً ًامً بهره الهلُدة وملصمىن بخؿبُلها ،هما ؤنها زابخت ال جخغحر
ضالخت ليل شمان وميان ،وحشمل ؤزالكُاث مهىت الخهلُم في ؤلاطالم
ألاطخاذ "الهالم" ،والخلمُر "اإلاخهلم" فاألطخاذ ٌهخبر حجس الصاوٍت في
الهملُت الخهلُمُت ،وؤخد ؤهم مدزالتها ،وهى نىطس مازس في غحره ،ج ً
إزحرا
ً
ؤزالكُا بالدزحت ألاولى ،وملىم ؤطاس ي مً ملىماث هجاخها ،فاألطخاذ
الري ال ًازس في ؾالبه ،فال فاثدة في اإلاادة التي ًلدمها ،فاألزس ؤلاًجابي
ً
ً
لألطخاذ ًخمثل في تهرًب ؤزالق ؾالبه وبندادهم بندادا حُدا للخُاة،
واإلاهُاز الري ًددد ؤزالق اإلاهلم في اإلاجخمو اإلاظلم هى مدي التزامه
ً
ً
بالهلُدة ؤلاطالمُت ؤزالكا وطلىوا في خُاجه الخاضت والهامت ،ؤزىاء
جإدًخه للهمل ؤو في ؤوكاث فساغه.
 .2اإلاطدز الفلظفي (الفىسي):
ٌهد اإلاطدز الفلظفي مً ؤهم اإلاطادز مُثاق ؤزالكُاث اإلاهىت
ألنػاء هُئت الخدزَع ،وفي هكام الخهلُم الظهىدي ازجبؿذ التربُت
ً
ازجباؾا ً
وزُلا بالفلظفت ،ووان ليل نطس فلظفخه ،وكد
مىر اللدم
اوهىع ذلً نلى التربُت ،وؤزس فحها ،مً خُث ألاهداف والظُاطاث،
ولم ًبرش هره الخإزحر في الهطىز اللدًمت ؤو الىطؿى هما بسش في الهطس
الخدًث ،خُث ؤضبذ ليل جسبُت فلظفت جسبىٍت ،وجددد غاًاث التربُت،
وؤهدافها التي ًخؿلو اإلاجخمو بلى جدلُلها ].[10
وبن مطادز الفىس الفلظفي التربىي ؤلاطالمي شازسة باللىاند،
واإلاثل ،واللُم ألازالكُت ،التي جدىاوٌ نالكت ألاطخاذ الجامعي مو شمالثه
في اإلاهىت ،فال هُد ،وال خلد ،وال مباهاة ،وال مىافظت ،ؤما نالكخه
بسئطاثه فِظىدها الخلدًس ،والاخترام ،والؿانت ،والىلد الهادف البىاء،
ؤما نالكخه مو ؾالبه فُجب ؤن جيىن زالُت مً الخىبر ،والخهالي،
والكلم ،وَظىدها ؤلازالص في الهؿاء ،والخىاغو ،والسخمت ،ؤما نالكخه
ً
ببلُت ؤفساد اإلاجخمو فُجب ؤن ًيىن
مخفهما لهم وإلاشىالتهم ،وَظاهم
في خل هره اإلاشىالث ،وؤن ًلتزم بما في مجخمهه وبُئخه مً ناداث
وجلالُد ،وٍدترم اإلاهخلداث والترار الخػازي ،والثلافي ،والسوحي.
 .3اإلاطدز الهلمي (الخسطص ي):
ًلطد باإلاطدز الهلمي ألزالكُاث اإلاهىت لهػى هُئت الخدزَع
اإلااهل الدزاس ي الخاضل نلُه ،والخسطظ الدكُم ،وزجبخه ألاوادًمُت،
وطىىاث الخبرة في الخدزَع الجامعي ،واليشاؽ الهلمي ،وؤلاهخاحُت
الهلمُت ،مثل :الىخب ،والبدىر ،واإلالاالث ،وبساءاث الازترام،
والخدماث في مجاالث الخدزٍب ،والاطدشازاث الهلمُت ،نػىٍت ؤطخاذ

الدزاطت.
ؤزالكُاث مهىت الخهلُم:
جرهس خظً ] [5ؤن ألازالق الجامهُت اإلاهىُت هي" :مجمىنت مهاًحر
الظلىن السطمُت التي ٌظخسدمها نػى هُئت الخدزَع والهاملىن
همسحو ًسشد طلىههم ؤزىاء ؤداء وقاثفهم".
وحهسف بحس ً
اثُا :بإنها مجمىنت اللُم واإلاهاًحر واإلابادت وؤهماؽ
الظلىن التي ًيخهجها ؤنػاء هُئت الخدزَع في حامهت اإلالً طهىد ؤزىاء
ممازطت ؤدوازهم الىقُفُت ،وٍمىً كُاطها مً زالٌ اطخجابت الؿالب
والؿالباث نلى فلساث الاطدباهت التي جم بندادها في هره الدزاطت.
 .3إلاطاز النظسي
مفهىم ؤزالكُاث مهىت الخهلُم:
ٌظخمد حهسٍف مفهىم ؤزالكُاث مهىت الخهلُم مً مػمىن حهسٍف
ؤزالكُاث اإلاهىت بشيل نام الري ّ
نسفه طلىم وحمل ] [6بإهه "وافت
الظلىواث اللُمُت والخظىت التي ًخطف بها ممازطى اإلاهىت ،واإلاخطلت
بالهمل مباشسة طىاء واهذ احخمانُت ؤو اكخطادًت ؤو طُاطُت ؤو
دًيُت ،والتي حشيل في مػمىنها اللىاند ألازالكُت للمنهي في ؤفهاله
وؤنماله".
هما حهسف ؤزالكُاث اإلاهىت "بإنها هكام اإلابادت ألازالكُت ؤو كىاند
ً
اإلامازطت التي ؤضبدذ مهُازا للظلىن اللىٍم ،فليل مهىت ؤزالكُاتها
ً
التي حشيلذ وجىامذ جدزٍجُا مو الصمً ،بلى ؤن جم الانتراف بها
ً
ً
وؤضبدذ مهخمدة ؤدبُا وكاهىهُا .مً هىا واهذ الخاحت بلى وغو ؤهكمت
إلامازطت اإلاهً اإلاسخلفت ،وجخػمً هره ألاهكمت ألاطع والىاحباث
والخلىق واإلادكىزاث التي ًجب الخلُد بها نىد ممازطت نمل منهي
مددد ].[7
وجخددد دزحت اهخماء ألاطخاذ إلاهىخه بلدز دزحت التزامه بلىاند جلً
ً
اإلاهىت وؤزالكُاتها ،فمهىت الخهلُم جخؿلب مً ألاطخاذة طلىوا ال بد ؤن
ً
ًيىن
مىافلا لللىاند ألازالكُت اإلاخفم نلحها في مهىت الخهلُم ،بذ ؤنها
كىاند طلىهُت خظىت فحها آداب الظلىن وآداب اللُاكت الاحخمانُت
إلاهىت الخهلُم.
ؤهمُت ألازالكُاث اإلاهىُت في الخهلُم الجامعي:
جخجلى ؤهمُت مىغىم ؤزالكُاث مهىت الخدزَع في الجامهت في حهصٍص
اإلامازطاث ألازالكُت التي ًيبغي ؤن جىهىع بشيل ؤهثر بًجابُت في
مىهجُت الخدزَع ،وفي الهالكاث التربىٍت بحن مسخلف ميىهاث الىطـ
التربىي الجامعي ،وؤن جيىن لدي نػى هُئت الخدزَع اججاهاث بًجابُت
هدى اإلاهىت ،بذ جبطسه بالتزاماجه ألازالكُت وجىنُه بمجاالث السطالت
الخهلُمُت التي ًخدملها ججاه الفسد واإلاجخمو ،هما جىكم نالكخه ؤلادازٍت
والاحخمانُت ،وجدزبه نلى ؤطالُب الخهامل الالثم مو مسخلف ميىهاث
ً
فػال نً ُّ
حهس ِفه نلى كىاند الاهػباؽ
اإلاجخمو اإلادلي والىؾني ،هرا
ألازالكُت ،واللدوة الخظىت ،والخدلي بالػمحر اإلانهي مً ؤحل جدلُم
الىعي بإهمُت البهد اللُمي ألازالقي في مجاٌ التربُت والخهلُم ،وبشانت
زلافت حدًدة مبيُت نلى ؤطاض اخترام مىازُم خلىق ؤلاوظان ،ودنم
الازجباؽ باإلااطظت والخفاف نلى طمهتها وجفهُل دوزها ،وجىمُت زوح
الخىاضل والخهاون والاخترام اإلاخبادٌ ].[9
مطادز ؤزالكُاث مهىت الخهلُم في هكام الخهلُم الهالي الظهىدي:
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الجامهت في الجمهُاث الهلمُت ،واإلاجالث ،والدوزٍاث اإلاخسططت،
اإلاشازهت في اإلااجمساث ،والىدواث الهلمُت دازل اإلاملىت وزازحها،
اإلاشازهت في لجان جلُُم بدىر التركُت الهلمُت لألطاجرة ].[7
وليل مهىت ً
هكاما لخؿبُم مدخىي مهازاث وؤطع حظدىد بلى اإلاجاالث
الىكسٍت للهلم والفً ،وٍسي بُيىن " "Piconؤن اإلاجاالث الىكسٍت حظاهم
مظاهمت خلُلُت في جؿىز اإلاهً ،لرلً ًيبغي نلى اإلامازطحن للمهىت ؤن
ًيىن لديهم بإلاام باإلاهلىماث الىكسٍت التي جيىن اللاندة اإلاهسفُت
للمهىت ،وول مجاٌ هكسي ًخؿىز مً زالٌ البدث نً الخلُلت
ً
احظانا
باطخسدام مىهجُت نلمُت ،ومو ذلً جدظو اإلاهسفت الخؿبُلُت
ً
طسَها ،وجتزاًد الطلت بحن ؤهماؽ اإلاهسفت الهلمُت والخؿبُلُت ،وهرا
ًترن ؤزسه في ؤلاؾاز اإلاهسفي الري جىظبه ماطظاث ؤلانداد للمهىت
لؿالبها ،زالٌ طىىاث ؤلانداد للمهىت ].[12
ومما ججدز ؤلاشازة بلُه ؤن مظاولُت ؤزالكُاث مهىت الخهلُم ال
جىمً في اللدزة نلى اهدشاف الخلاثم اإلاهىُت اإلادددة ،وبهما اللدزة
نلى اطخسدام اإلاهسفت الىكسٍت للخهامل بىفاءة نالُت مو الطهىباث
التي جىاحه اإلامازطت ّ
الفهالت إلاهىت الخهلُم.
 .4اإلاطدز الاحخماعي:
اإلالطىد باإلاطدز الاحخماعي هى كُم اإلاجخمو الري ٌهمل فُه
نػى هُئت الخدزَع اإلامازض إلاهىت الخدزَع في الجامهت ،بيل ما فحها
مً كىاهحن ،وؤهكمت ،فإزالكُاث ؤطخاذ الجامهت جخإزس باللُم،
والهاداث ،والخلالُد الظاثدة في اإلاجخمو الظهىدي ،وهره اللُم ال بد
ؤن جىهىع بشيل ؤو بأزس نلى طلىهه اإلانهي.
وكد اخخلذ ألازالق مياهت مهمت في جإمالث الفالطفت ،ونلماء
الىفع ،ونلماء الاحخمام ،فالفالطفت ًسون ؤن الفػُلت لها حاهبان:
الجاهب الهللي والجاهب الخللي ،فالجاهب الهللي ًمىً اهدظابه نً
ؾسٍم الخهلم ،ؤما الجاهب الخللي فُمىً اهدظابه نً ؾسٍم الخهىد،
ؤما نلماء الىفع فُاهدون نلى البهد الىفس ي ،وَهسفىن ألازالق بإنها
ً
جمثل مُال مً اإلاُىٌ نلى غحره باطخمساز ،فالخلم ضفت هفظُت ،ولِع
ً
شِئا آزس ،ؤما اإلاكهس الخازجي لألزالق فِظمى الظلىن ،بِىما نلماء
الاحخمام ًسهصون نلى البهد ألازالقي لألزالق ،وٍسون ؤنها كىاند
الظلىن التي ًلتزم بها الفسد الري ٌهِش في حمانت ].[11
ً
بن اإلاجخمو الظهىدي ٌهِش نددا مً اإلاخغحراث الهلمُت،
ً
والخىىىلىحُت ،والاحخمانُت ،هما ٌشهد نددا مً الخدىالث ،وليي
حظخؿُو الجامهاث ؤن جىاحه الخدىالث ،واإلاخغحراث التي طبم ذهسها،
فالبد مً وحىد ؤطخاذ الجامهت الري ٌهصش زلت اإلاجخمو في حامهخه،
وَظاندها نلى جؿىٍس بسامجها ،ووطاثل الخهلُم فحها ،وختى ٌظخؿُو ؤن
ً
ًلىم بدوزه التربىي ،وألازالقي ،فالبد ؤن ًيىن
ضالخا مو هفظه ،وؤن
هجاح ؤطخاذ الجامهت في نمله ًىهىع نلى الهالكت التي ًلُمها مو
ؾالبه دازل الجامهت وزازحها ،هما ؤن نالكاجه مو ؾالبه بما جمثل مً
كُم ،ومثل ،ؤهم بىثحر مً الدزوض ،والخىححهاث ألازالكُت ،التي ًللحها
نلى مظامو ؾالبه .
 .5اإلاطدز الاكخطادي:
ًلطد به الكسوف الاكخطادًت التي ٌهمل في قلها ؤنػاء هُئت
الخدزَع ،وال شً ؤن الكسوف الاكخطادًت جازس نلى الجاهب
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الاحخماعي ،وبالخالي نلى مهىت ؤطخاذ الجامهت ،فةذا وان ؤطخاذ الجامهت
في وغو اكخطادي حُدً ،مىىه بإن ٌهِش بىسامت مو ؤفساد ؤطسجه،
ً
فةهه مً الظهل ؤن جخىكو مىه ؤزالكُاث زفُهت ،والتز ًاما ؤهُدا ،ؤما بذا
ً
مخدهُا ال ًمىىه مً الىفاء بالتزاماجه اإلاخهددة
وان وغهه الاكخطادي
ججاه هفظه وآلازسًٍ ،فُخىكو مىه التزام ؤكل ].[13
بن الاهخمام بالىغو الاكخطادي ألنػاء هُئت الخدزَع في
ً
ً
حامهاث الظهىدًت ،ؤضبذ ؤمسا غسوزٍا ،زاضت وؤن اكخطاد الدولت،
وهلل الخمد اكخطاد مصدهس ،وهرا ال بد ؤن ًىهىع نلى نػى هُئت
الخدزَع ،بانخبازه زهحزة مهمت مً زواثص الجامهت ،وليي ًسجفو مظخىي
ؤزالكُاث اإلاهىت لدًه ،ال بد مً بنادة الىكس في وادز ؤنػاء هُئت
الخدزَع وجدظِىه ،باالهخمام بصٍادة السواجب ،واإلايافأث الصخطُت،
طىاء واهذ الصٍادة وظبت مً ؤطاض الساجب ؤو طىف جيىن ميافإة
ملؿىنت ،ؤو حشمل هال الاخخمالحن ،هما ؤن الاطخهاهت بإطخاذ الجامهت
في نمل الدزاطاث والبدىر ًجهله ٌظخفُد ً
مادًا ،مما ٌظانده نلى
جدظحن وغهه الاكخطادي.
بن ضدوز وادز حدًد ألنػاء هُئت الخدزَع في الجامهاث
الظهىدًت بممحزاث جدفحزًت ،وبؾاز جىكُمي للهمل الاطدشازي،
والبدالث اإلاترجبت نلُه ،طىف ًسفو مً مياهت نػى هُئت الخدزَع
ً
ً
ومهىىٍا ،وٍجهله ؤهثر التز ًاما بالشسف ،والجزاهت ،واإلاىغىنُت.
مادًا،
 .6اإلاطدز الخىكُمي (ؤلادازي):
ًلطد به البىاء الخىكُمي الري ٌهمل فُه نػى هُئت الخدزَع،
بيل ما فُه مً كىاهحن ،ولىاثذ ،وؤهكمت ،وكُم ،وجلالُد ،جددد طلىهه،
وجىحه مظازه .ولهل اللىاثذ وألاهكمت ،واللىاهحن التي جطدزها وشازة
ً
الخهلُم في الظهىدًت ،حشيل مطدزا مهما مً مطادز ألازالق في نمل
ؤطخاذ الجامهت ،وذلً مً زالٌ الػىابـ ألازالكُت التي جددد مهامه،
وطلىهه ،وجيىن ً
دافها له نلى الخمظً باألزالق الفاغلت ،والهمل نلى
الازجلاء الىقُفي ،وجلدًم ؤفػل الخدماث ألفساد اإلاجخمو ].[10
وكد ؤضدز مجلع الخهلُم الهالي الالثدت اإلاىكمت لشاون ميظىبي
الجامهاث الظهىدًحن مً ؤنػاء هُئت الخدزَع ومً في خىمهم زكم
1417 /6 /4هـ ،وهره الالثدت جىكم البِئت ألاوادًمُت التي ٌهمل فحها
نػى هُئت الخدزَع ،بيل ما فحها مً كىاهحن ولىاثذ ،وؤهكمت ،وجددد
طلىن الهاملحن فحها ،وجىحه مظازهم ،هما جىكم ألاطلىب الري جؿبم
فُه مبادت بدازة الخهلُم الهالي دازل الجامهاث ،وجددد الهالكت بحن
ؤطخاذ الجامهت ،واللظم الري ٌهمل فُه ،وهرلً اليلُت التي ًيخمي
بلحها ،وضىال بلى نالكخه بصمالثه ،وؾالبه ،وزئطاثه ،وبلُت ؤفساد
اإلاجخمو ].[11
وكد جصاًد الاهخمام بإزالكُاث اإلاهىت ألنػاء هُئت الخدزَع زالٌ
ً
الهلدًً ألازحرًً ،هكسا إلاا لىخل مً حظاهل بهؼ ؤنػاء هُئت
الخدزَع في الجامهاث بىاحباث الخىحُه والتربُت.
وكد ؤضبذ الخدًث نً ؤزالكُاث ؤنػاء هُئت الخدزَع ؤهثر
ؤهمُت مً البدث في لىاثذ الجامهت وؤهكمتها ،خُث ؤن لىاثذ الجامهت
وهكمها واضخت الشسوؽ ،وملصمت الخلُد ،ومػمىهت الهلىبت نىد
مسالفتها ،ؤما ألازالكُاث فهي ما ًسانُه نػى هُئت الخدزَع ؤمام
غمحره وفي غُبت بلصام آلازسًٍ.
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بمدًىت السٍاع مً وحهت هكس ؤفساد الهُىت ،وفم اإلاداوز الخالُت:
(ألاطخاذ وؤدائه اإلانهي ،ألاطخاذ وؾالبه ،ألاطخاذ ومجخمو اليلُت ،ألاطخاذ
واإلاجخمو نامت) .واطخسدم الباخث اإلاىهج الىضفي اإلاظحي ،وجم ازخُاز
الهُىت بالؿسٍلت الؿبلُت الهشىاثُت اليظبُت ،والتي خددها الباخث
بيظبت  %30مً ول كظم .وؤقهسث ؤهم هخاثج الدزاطت بلى ؤن ؤنػاء
هُئت الخدزَع ًلىمىن بخهصٍص ؤزالكُاث مهىت الخهلُم لدي ؾالب ولُت
اإلاهلمحن بمدًىت السٍاع ،وؤوضذ الدزاطت نلى حهصٍص الهمل بغسض
ؤزالكُاث مهىت الخهلُم في الجامهاث.
وهدفذ دزاطت ؾىٍلاث ] [15بلى الخهسف نلى دزحت التزام ؤنػاء
زئطاء ألاكظام في حامهت البللاء الخؿبُلُت بإزالكُاث اإلاهىت،
والىشف نً الفسوق الفسدًت ذاث الداللت ؤلاخطاثُت بحن مخىطؿاث
اطخجاباث نُىت الدزاطت خىٌ دزحت التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع
بإزالكُاث اإلاهىت حهصي إلاخغحراث (الخسطظ ،السجبت ألاوادًمُت).
واطخسدم الباخث اإلاىهج الىضفي ،وجم ازخُاز نُىت نشىاثُت ؾبلُت
مً ؤنػاء هُئت الخدزَع بلغذ ( )208نػى هُئت جدزَع .وؤقهسث
الىخاثج بلى وحىد فسوق ذاث داللت بخطاثُت حهصي ألزس اليلُت في حمُو
اإلاجاالث وحاءث الفسوق لطالح ولُت الهىدطت الخىىىلىحُت ،وكد ٌهىد
هرا بلى مبدؤ الالتزام الري ًخىافس ً
غالبا لدي الخسططاث الهلمُت وما
ً
وؤًػا وحىد
ًسجبـ مً مىغىنُت ودكت والاهخماماث البدثُت لديهم.
فسوق ذاث داللت بخطاثُت حهصي للسجبت ألاوادًمُت وحاءث لطالح زجبت
ؤطخاذ .وؤوضذ الدزاطت بالهمل نلى بحساء دزاطت إلاهسفت التزام ؤنػاء
هُئت الخدزَع في الجامهاث السطمُت والغحر زطمُت بإزالكُاث اإلاهىت،
وبحساء الهدًد مً الدزاطاث ألازالكُت الطخىماٌ حىاهب ماشالذ
بداحت بلى البدث والخلص ي وبللاء الػىء نلحها .
ؤما دزاطت اللسش ي ] [16فلد هدفذ بلى مهسفت دزحت التزام ؤنػاء
هُئت الخدزَع بجامهت ؤم اللسي بإزالكُاث اإلاهىت ،والىشف نً
الفسوق الفسدًت ذاث الداللت ؤلاخطاثُت بحن مخىطؿاث اطخجاباث
نُىت الدزاطت خىٌ دزحت التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع بإزالكُاث
اإلاهىت حهصي إلاخغحراث (الجيع ،اليلُت ،الخبرة ،البرهامج) .واطخسدم
الباخث اإلاىهج الىضفي الخدلُلي ،وجيىهذ نُىت الدزاطت مً ()47
ً
زثِظا و( )33وهُلت و(ً )246
ؾالبا وؾالبت .وجىضلذ الدزاطت بلى ندم
وحىد فسوق ذاث داللت بخطاثُت بحن مخىطؿاث اطخجاباث ؾالب
وؾالباث الدزاطاث الهلُا خىٌ دزحت التزم ؤنػاء هُئت الخدزَع
بإزالكُاث اإلاهىت ً
وفلا إلاخغحراث (الجيع ،اليلُت ،البرهامج) ،وؤوضذ
الدزاطت بالخإهُد نلى ؤهمُت الالتزام بإزالكُاث مهىت الخدزَع ،والهمل
نلى الالتزام بها وجىمُتها ،وجدزٍب ؤنػاء هُئت الخدزَع بيافت
مظخىٍاتهم الىقُفُت ؤزىاء الخدمت خىٌ ؤزالكُاث نػى هُئت الخدزَع
الجامعي.
ً
زاهُا :الدزاطاث ألاحىبُت:
هدفذ دزاطت زوبي وهُبِىج ] [17بلى فدظ دزحت بدزان ؤنػاء
هُئت الخدزَع في جسطظ بدازة ألانماٌ في الجامهاث الىىدًت ألهثر
ُ
ممازطاث نػى هُئت الخدزَع الجامعي الالزللُت في نملُت الخدزَع
الجامعي إلاسخلت البيالىزٍىض ،وجددًد الفسوق التي حهصي بلى مخغحراث
الخالُت :وغو نػى هُئت الخدزَع الجامعي في الخدمت (مثبذ /غحر

واحباث ألاطخاذ الجامعي:
بن واحباث ألاطخاذ الجامعي مخىىنت ومدشهبت ،مجها ما هى مدون في
هطىص كاهىهُت جىكم الخدمت الجامهُت ،ومجها ما جلخػُه الخلالُد
وألانساف الجامهُت ،ومجها ما جفسغه ؤزالكُاث اإلاجخمو في ؤلاوظان
الجزًه والخسٍظ .فهػى هُئت الخدزَع بذا ؤدي الىاحباث الخالُت هما
ذهسها طلىم؛ وحمل ]ً [6يىن كد ؤدي واحبه نلى هدى ًمىً الجامهت
مً ؤداء زطالتها في جيامل وشمىٌ:
 .1الالتزام بالىاحباث الخدزَظُت التي ًىاؽ بها بلُه.
 .2كػاء ؤؾىٌ وكذ ممىً في اليلُت جفانال مو ؾالبها ومىقفحها وكُادة
للجصء الري يهخم به مً مجخمهها.
 .3الخهاون في ؤنماٌ اللجان وما ٌشابهها في الشاون الهلمُت وؤلادازٍت
وغحرها.
 .4اإلابادزة بلى اكتراح ول ما كد ًفُد في جؿىٍس اليلُت التي ًيخمي بلحها
ً
بشيل زاص والجامهت بشيل نام ،في هؿاق ازخطاضه ؤوال ،وفي هؿاق
مهسفخه واهخمامه بهد ذلً.
 .5الظعي بلى ؤن حظىد السوح الهلمُت ألازىٍت للخهامل في كظمه وولُخه
وحامهخه.
 .6الهمل نلى جىمُت مىخبت اليلُت واكتراح جصوٍدها بيل حدًد في
مجاالث اهخمامه ،وبنؿاء اللدوة لؿالبه زاضت ،وإلاىقفي اليلُت
والجامهت نامت واطخسدامه اإلاىخبت لللساءة والبدث الهلمي والىخابت
فحها.
 .7جفػُل حامهخه في وشس ؤبدازه في دوزٍاتها اإلاخسططت ،وهخبه
ً
ومالفاجه في حهاث اليشس لديهاً ،
والء لجامهخه وانتزاشا بها مً حاهب،
ً
ودنما لها مً حاهب آزس.
 .8الخسص نلى اإلاشازهت في مكاهس الخُاة الاحخمانُت في اليلُت ،وجىمُت
زوح اإلاجخمو اإلاخيامل في ؾالبه وشمالثه.
ً
 .9اللُام باإلزشاد ألاوادًمي لهدد ًددد مً الؿالب ًيىن مظاوال نً
مظحرتهم ألاوادًمُت.
مما طبم ًخطح ؤن واحباث ألاطخاذ الجامعي جىلظم بلى واحباث
ججاه هفظه ،وؤزسي ججاه نمله ،وزالثه ججاه ؾالبه ،وزابهت ججاه
ً
شمالثه ،وؤزحرا ججاه مجخمهه.
 .4الدزاساث السابقت
ً
ؤوال :الدزاطاث الهسبُت:
هدفذ دزاطت الغامدي ] [11بلى ببساش الاهخمام اإلاتزاًد بالجاهب
ألازالقي في نمل ؤنػاء هُئت الخدزَع بىحه نام ،والتزاماتهم – ججاه
ذاتهم ،مهىتهم ،ؾالبهم ،شمالئهم ،زئطائهم ،وججاه اإلاجخمو – بطفت
زاضت .وانخمدث الدزاطت نلى اإلاىهج الىضفي الخدلُلي في دزاطت الفىس
التربىي وجدلُله ،لدي ندد مً اإلافىسًٍ والهلماء في مجاٌ الخهلُم
الهالي ،الطخجالء آزائهم خىٌ اللُم التي ًيبغي ؤن ًخػمجها مُثاق
ؤزالكُاث اإلاهىت لألطخاذ الجامعي .وؤوضذ الدزاطت بةحساء بدث
مُداوي للخهسف نلى الىاكو الفهلي ألهم اللُم ألازالكُت لدي ؤطخاذ
الجامهت في ماطظاث الخهلُم الهالي بالظهىدًت.
ؤما دزاطت الهجزي ] [14فلد هدفذ بلى مهسفت واكو حهصٍص ؤنػاء
هُئت الخدزَع ألزالكُاث مهىت الخهلُم لدي ؾالب ولُت اإلاهلمحن
181
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وكُمه ،جم بىاء اطدباهت لجمو بُاهاث الدزاطت جيىن مً ( )46فلسة
مثلذ كُم وؤزالكُاث الهمل اإلاسخلفت .جيىهذ نُىت الدزاطت مً ()183
ً
ً
نشىاثُا.
نػىا في ندد مً ولُاث وحامهاث الظلؿىت جم ازخُازهم
وكد ؤقهسث هخاثج الدزاطت وحىد فسوق ذاث داللت بخطاثُت في الالتزام
بإزالكُاث الهمل حهصي (للثلافت ،والخبرة ،ومظخىي الشهادة الهلمُت)،
وندم وحىد فسوق ذاث داللت بخطاثُت في الالتزام بإزالكُاث الهمل
حهصي (للجيع ،واليلُت).
الخعقيب على الدزاساث السابقت:
ً
بىاء نلى ما جم اطخهساغه مً الدزاطاث الظابلت التي ؤحسٍذ
خىٌ مىغىم ؤزالكُاث مهىت نػى هُئت الخدزَع ،فلد جىضلذ ُحل
هره الدزاطاث بلى ؤن هىان جفاوث وازخالف في ممازطت ؤنػاء هُئت
الخدزَع ألزالكُاث اإلاهىت وَهىد ذلً لؿبُهت الدزاطت والهُىت
اإلاظتهدفت ،وؤهدث بهؼ هره الدزاطاث نلى جؿىٍس مدوهت لألزالكُاث
ألاوادًمُت لألطخاذ الجامعي.
وحشابهذ الدزاطت الخالُت مو الدزاطاث الظابلت في ؤنها حهالج
ؤزالكُاث اإلاهىت ومدي الالتزام بها وازخلفذ الدزاطت الخالُت نً
الدزاطاث الظابلت في مجخمو الهُىت وشمانها واإلاهالجاث ؤلاخطاثُت.
واطخفادث الدزاطت الخالُت مً الدزاطاث الظابلت في اإلاىهجُت
اإلاخبهت ،وفي بؾازها الىكسي ،وبىاء ألاداة ،وفي جدلُل الىخاثج .وفي خدود
نلم الباخثت لم ججس ؤي دزاطت في حامهت اإلالً طهىد في السٍاع جلِع
دزحت التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع بإزالكُاث اإلاهىت مً وحهت هكس
الؿالب والؿالباث وهرا ؤهم ما جمخاش به هره الدزاطت.
 .5الطسيقت وإلاحساءاث
أ .منهج الدزاست
ً
هكسا لؿبُهت هره الدزاطت وؤهدافها اطخسدمذ الباخثت اإلاىهج
الىضفي اإلاظحي ،الري نسفه الهظاف ( )20بإهه "ذلً الىىم مً
البدىر والري ًخم بىاطؿخه اطخجىاب حمُو ؤفساد مجخمو البدث ؤو
نُىت هبحرة مجهم ،وذلً بهدف وضف الكاهسة اإلادزوطت مً خُث
ؾبُهتها ودزحت وحىدها".
ب .مجخمع وعينت الدزاست
جإلف مجخمو الدزاطت مً حمُو ؾالب وؾالباث ولُاث حامهت
اإلالً طهىد للفطل الدزاس ي الثاوي مً الهام الجامعي 1437 /1436هـ،
ماندا ؾالباث وؾالب اإلاظخىي ألاوٌ ،بجمُو اليلُاث ؤلاوظاهُت
ً
ؾالبا وؾالبت ،جم
والهلمُت .وكد جيىهذ نُىت الدزاطت مً ()570
ازخُازهم بؿسٍلت نشىاثُت مً ولُاث حامهت اإلالً طهىد ،والجدوٌ
(ً )1بحن جىشَو ؤفساد نُىت الد اطت ً
وفلا إلاخغحراث الدزاطت.
ز

مثبذ) ،الجيع ،الهمس .واطخسدم الباخث اإلاىهج الىضفي .ولخدلُم
ؤهداف الدزاطت اطخسدم الاطدباهت هإداة لها ميىهت مً ( )55فلسة،
وجيىهذ نُىت الدزاطت مً ( )2438نػى هُئت الخدزَع .وجىضلذ هره
الدزاطت بلى ؤن  %85مً اإلاشازهحن ّ
كُمىا الظلىن اإلاخػمً في فلسة
(ًمىذ دزحاث مخدهُت للؿلبت الرًً ٌهازغىن زؤيهم) ،وهرلً فلسة (ال
ٌهترف باإلاظاهماث الجادة التي ًلىم بها الؿالب واإلاخهللت باألبدار
واإلايشىزاث التي جطدز باطم نػى هُئت الخدزَع فلـ) ،وهرلً
(اطخهماله لخدػحر الفطل الظابم إلاىاده دون جددًث ،وَظخسدم
ؤطئلت ازخبازاث طابلت بال حهدًل) ،بإهه طلىن ال ُزللي ً
جماما ،ووحىد
ً
بخطاثُا حهصي إلاخغحر الجيع في اطخجاباث ألانػاء هدى
فسوق دالت
ُ
دزحت زللُت نػى هُئت الخدزَع الجامعي ،اهدطسث في الفلسجحن:
ًاطع لهالكت ضداكت مو الؿالب /ــت اإلاسجل مهه في بخدي مىاده
الدزاطُت ،وٍؿلب مً الؿالب جإدًت زدماث بظُؿت له ،هخىضُله بلى
ُ
بِخه ،بذ انخبر هرًً الظلىهُحن ال زللُحن ،وواهذ هره الفسوق لطالح
ؤلاهار .بن نُىت ؤنػاء هُئت الخدزَع الىىدًت جىكس بشيل نام
ُ
للظلىن اإلاخػمً في فلساث الاطدباهت نلى ؤهه ؤكل زللُت مما حهخبره
نُىت ؤنػاء هُئت الخدزَع ألامسٍىُت .وؤوضذ الدزاطت بػسوزة وغو
ُ
الؿسق وآلالُاث إلايافدت الظلىهُاث الالزللُت.
ؤما دزاطت فسٍدمان وآزسون ] [18فلد بدؤ الباخثىن بها بملىلت
ً
ً
شاجها في نالم ألانماٌ ،فال بد
(نىدما جطبذ الاهتهاواث ألازالكُت ؤمسا
ؤن جبدؤ الجامهاث بخهلُم الظلىن ألازالقي في مىاهجها) .فلد جم جىشَو
بلىتروهُا نلى (ً )350
ً
ؾالبا وؾالبت ،لُلسزوا ما ًازس في
اطدباهت حهبإ
جطىزاتهم مً ؤزالكُاث ألاطاجرة ،وواهذ وظبت اإلاظخجُبحن خىالي
 ،%80ووظبت الؿالباث خىالي  ،%62ووظبت الؿلبت الرًً دزطىا
ً
مظاكا في ألازالق  .%37.1وبهد اللُام بهملُت الخدلُل ؤلاخطاجي
اإلاىاطب ،ؤقهسث الىخاثج ؤن ول الهىامل التي خددتها الدزاطت مهمت في
الخمُحز بحن ألاطخاذ ألازالقي وغحر ألازالقي ،لىً ؤهم هره الهىامل نلى
ؤلاؾالق هى الهدٌ ؤو ؤلاهطاف ؤزىاء وغو الدزحاث للؿلبت .وندم وحىد
ً
بخطاثُا بحن جطىزاث الؿلبت الرًً ؤزروا مظاق في
فسوق دالت
ألازالق وبحن جطىزاث الؿلبت الرًً لم ًإزروا .ووحدث فسوق ذاث
داللت بخطاثُت بحن جطىزاث الؿلبت نً ؤزالكُاث ألاطخاذ الجامعي
حهصي للجيع.
وهدفذ دزاطت الػامً ] [19بلى مهسفت الهالكت بحن كُم الهمل
ومجىنت مً اإلاخغحراث لدي ؤنػاء هُئت الخدزَع في ندد مً اليلُاث
في طلؿىت نمان مثل (الجيع ،الجيظُت ،الخسطظ ،الشهادة
الهلمُت ،وطىىاث الخبرة) ،وباالنخماد نلى ؤدبُاث ؤزالكُاث الهمل

حدول 1
جىشيع أفساد عينت الدزاست حسب مخغيراث الدزاست
املخغير
الىىم

الفئاث
ذوىز
بهار
الهلمُت
ؤلاوظاهُت

اليلُت

الخكساز
211
359
140
430
570

اإلاجمىم
182

النسبت
%37
%63
%24.6
%75.4
%100

ؤي مالخكت ًسونها مىاطبت ،وبهد الاؾالم نلى آزائهم جم حهدًل مدخىي
ندد مً الفلساث ،وخرف فلساث وبغافت فلساث ؤزسي.
ثباث ألاداة:
للخإهد مً زباث ألاداة جم اطخسدام مهامل ؤلفا هسوهبار ،خُث
بلغ مهامل زباث ألاداة الىلي ( ،)%89وهره اللُمت حشحر بلى جمخو
الاطدباهت بدزحت مىاطبت مً الثباث ،وبرلً انخبرث ألاداة ملبىلت
ومىاطبت لالطخسدام هإداة بدث لجمو اإلاهلىماث لإلحابت نً ؤطئلت
الدزاطت.
 .6النخائج ومناقشتها
هخاثج الظااٌ ألاوٌ :ما واكو التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع بإزالكُاث
مهىت الخهلُم مً وحهت هكس الؿالب والؿالباث؟
لإلحابت نً هرا الظااٌ جم اطخسساج اإلاخىطؿاث الخظابُت
والاهدسافاث اإلاهُازٍت لجمُو الهبازاث خظب اإلاجاٌ وجددًد دزحت
التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع في غىء مهاًسة كُمت اإلاخىطـ بمهُاز
الخىم الري خددجه الباخثت .زم مىاكشت الىخاثج ،وزبؿها بيخاثج
الدزاطاث الظابلت ،وذلً نلى الىدى الخالي:
اإلاجاٌ ألاوٌ :ؤزالكُاث مهىت الخهلُم لهػى هُئت الخدزَع في مجاٌ
نالكخه بؿالبه:

ج .أداة الدزاست
لخدلُم هدف الدازطت اإلاخمثل في مهسفت واكو التزام ؤنػاء هُئت
الخدزَع في حامهت اإلالً طهىد بإزالكُاث مهىت الخهلُم مً وحهت هكس
الؿالب والؿالباث ،ؾىزث الباخثت ألاداة ،بهد الاؾالم نلى ألادب
التربىي اإلاخىافس في هرا اإلاجاٌ والدزاطاث الظابلت ،وكد اشخملذ ألاداة
(الاطدباهت) نلى حصؤًً:
 .1مهلىماث شخطُت نً اإلاظخجُب مثل :الىىم ،واليلُت.
 .2اشخملذ نلى ( )25نبازة ،وكد جىشنذ الهبازاث نلى مجالحن:
• ؤزالكُاث مهىت الخهلُم لهػى هُئت الخدزَع في نالكخه بؿالبه
واشخملذ نلى ( )13نبازة.
• ؤزالكُاث مهىت الخهلُم لهػى هُئت الخدزَع في نالكخه بمهىخه
واشخملذ نلى ( )12نبازة.
صدق ألاداة:
جم الخدلم مً ضدق ألاداة مً زالٌ ضدق اإلادىمحن ،خُث
نسغذ ألاداة في ضىزتها ألاولُت نلى ( )5مدىمحن مً ذوي الخبرة
والازخطاص في مجاٌ التربُت وؾلبذ الباخثت مجهم ببداء آزائهم
ومالخكاتهم خىٌ فلساث الاطدباهت ،مً خُث الىغىح والطُاغت
اللغىٍت ومدي اهخماء الفلساث للمجاٌ الري جىدزج جدخه باإلغافت بلى
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حدول 2
املخىسطاث الحسابيت والانحسافاث املعيازيت السخجاباث عينت الدزاست ملجال عالقخه بطالبه
النسبت املئىيت
الانحساف
املخىسط
العبازة
املعيازي
الحسابي
ًحسص عضى هيئت الخدزيس على:
79.4
0.878
3.97
الالتزام بأداب الخدًث واإلاىاكشت.
73.0
1.15
3.65
حصجُو الخىاز الهادف في اإلاداغساث.
73.6
1.02
3.68
ججىب ذهس نُىب الؿالب ؤمام شمالئهم.
69.2
1.07
3.46
ًلُم نالكاث ؾُبت مو ؾالبه.
75.6
1.05
3.78
الخدىم في جطسفاجه واهفهاالجه.
73.2
1.23
3.66
اجساذ كسازاث زشُدة.
77.6
1.15
3.88
الخإوي والسوٍت كبل ؤلاحابت نً حظائالث الؿالب.
83.2
0.790
4.16
الاهخمام بغسض ألازالق الخمُدة.
65.6
1.17
3.28
جدزٍب الؿالب نلى اإلاىهجُت الهلمُت للبدث الهلمي.
79.2
0.995
3.96
جىحُه الؿالب إلاطادز اإلاهسفت.
82.4
0.844
4.12
الخإهُد بهدم الغش في حلظاث الازخبازاث.
64.0
1.18
3.20
خث الؿالب لخػىز الىدواث واإلااجمساث واإلاىاكشاث الهلمُت.
78.4
0.910
3.92
الخطىٌ نلى حغرًت زاحهت مً الؿلبت في ؤداثه.
3.75
اإلاخىطـ الخظابي الهام لهرا اإلاجاٌ

ًخطح مً الجدوٌ ( )2ؤن دزحت التزام نػى هُئت الخدزَع
بإزالكُاث مهىت الخهلُم في مجاٌ نالكخه بؿالبه مً وحهت هكس
الؿالب والؿالباث واهذ نالُت خُث بلغ اإلاخىطـ الهام للمجاٌ
( ،)3.75وجدٌ نلى اجفاق اإلاظخجُبحن في جلدًسهم لدزحاث التزام نػى
هُئت الخدزَع بإزالكُاث مهىت الخهلُم بهالكخه بؿالبه مً وحهت هكس
ً
الؿالب والؿالباث ،خُث حاءث الهبازجحن بدزحت التزام نالُت حدا وهي
"الخإهُد بهدم الغش في حلظاث الازخبازاث" ،و"الاهخمام بغسض
ألازالق الخمُدة" بإنلى مخىطـ خظابي مً الهبازاث ألازسي جساوح بحن
ً
( .)4.16 – 4.12وهره الاطخجابت مىؿلُت حدا ،فمً ؤهم واحباث

دزحت الالتزام
نالُت
نالُت
نالُت
مخىطؿت
نالُت
نالُت
نالُت
ً
نالُت حدا
مخىطؿت
نالُت
ً
نالُت حدا
مخىطؿت
نالُت
نالُت

ألاطخاذ الجامعي بإن ًيىن كدوة لؿالبه باألزالق الخمُدة لغسطها
ً
وؤًػا ألن (ندم الغش) ًّؤًا وان هىنه هى مفخاح ول فػُلت.
فحهم،
بِىما حاءث زمان نبازاث بدزحت التزام نالُت خُث جساوخذ
مخىطؿاتها الخظابُت مً ( )3.97 – 3.65جخهلم في نالكاث نػى هُئت
الخدزَع ؤلاوظاهُت مو ؾالبه مثل" :الالتزام بأداب الخدًث واإلاىاكشت"
و"حصجُو الخىاز الهادف في اإلاداغساث" و"ججىب ذهس نُىب الؿالب
ؤمام شمالئهم" .وبهؼ الهبازاث ًخهلم بهالكاث نػى هُئت الخدزَع
ألاوادًمُت مو ؾالبه مثل" :الخإوي والسوٍت كبل ؤلاحابت نً حظائالث
الؿـالب " و" جىحُ ـه الؿ ـالب إلاط ـادز اإلاهسف ـت " و" الخط ـىٌ نلى حغرًت
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1

وٍالخل الهبازة "خث الؿالب لخػىز الىدواث واإلااجمساث
واإلاىاكشاث الهلمُت" خكُذ بإكل مخىطـ خظابي ُوَهصي طببها بلى
ً
جىكُذ جىفُر جلً اإلاىاكشاث ،خُث ؤهه غالبا ما جيىن اإلاىاكشاث في
ً
نهاًت الفطل الدزاس ي وبهد الازخبازاث ؤو ازىائها وٍيىن الؿالب ميشغال
ً
باالطخهداد لالزخبازاث فىادزا ما ًخم الاهخمام والترهحز مً كبل ؤنػاء
هُئت الخدزَع لخىحُه الؿالب هدى خػىز اإلاىاكشاث الهلمُت،
باإلغافت بلى كلت وحىد اإلاىاكشاث الهلمُت ألازسي والىدواث
واإلاداغساث اإلافخىخت والظمىازاث الهلمُت باليلُت ،واكخطازها نلى
زطاثل وؤؾسوخاث الدهخىزاه .واجفلذ هخاثج هره الدزاطت مو هخاثج
دزاطت فسٍدمان وآزسون ] ،[18ودزاطت اللسش ي ].[16
مما طبم ًخطح ؤن ؤفساد نُىت الدزاطت ًاهدون نلى التزام
ؤنػاء هُئت الخدزَع باألزالكُاث اإلاهىُت التي جخهلم بؿالبهم ،وبدزحت
نالُت ؤهدتها هدُجت اطخجابتهم خىٌ اإلاجاٌ ألاوٌ هيل.
اإلاجاٌ الثاوي :ؤزالكُاث مهىت الخهلُم لهػى هُئت الخدزَع في مجاٌ
نالكخه بمهىخه:

زاحهت مً الؿلبت في ؤداثه".
بِىما حاءث الهبازاث "ًلُم نالكاث ؾُبت مو ؾالبه" و"جدزٍب
الؿالب نلى اإلاىهجُت الهلمُت للبدث الهلمي " و" خث الؿالب لخػىز
الىدواث واإلااجمساث واإلاىاكشاث الهلمُت" بدزحت التزام مخىطؿت خُث
جساوخذ مخىطؿاتها الخظابُت بحن (ً ،)3.46 – 3.20دٌ نلى ازخالف
الؿالب والؿالباث في جلدًساتهم خىٌ هره ألازالق اإلاهىُت ،وخكُذ
نبازة "ًلُم نالكاث ؾُبت مو ؾالبه" بدزحت التزام مخىطؿت وهره
ً
ججظُدا ً
دكُلا،
الىدُجت جخمخو بلدز هبحر مً اإلاطداكُت وججظد الىاكو
خُث ؤن الهالكاث الصخطُت التي ًدطس ؤنػاء هُئت الخدزَع نلى
بكامتها مو ؾالبهم ال جخهدي الهالكاث ؤلاوظاهُت الؿبُهُت اإلاخمثلت في
الخىاضل الاحخماعي دلذ نلحها دزحتها اإلاخىطؿت في الالتزام ،فلم جىً
ً
دزحت الالتزام نالُت ؤو نالُت حدا بدُث جدزل في الهالكاث اإلادكىزة
التي جىلظ مً مياهت وهُبت نػى هُئت الخدزَع بحن ؾالبه ،ولم جىً
ً
دزحت الالتزام مىسفػت ؤو مىسفػت حدا بدُث حهخبر الهالكاث مهىُت
مدػت.

حدول 3
املخىسطاث الحسابيت والانحسافاث املعيازيت السخجاباث عينت الدزاست ملجال عالقخه بمهنخه
العبارة

م

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

11

الظهور بمظهر يدل عمى أنه يؤدي رسالة سامية.

9.23

1.833

2..8

عالية

1.

توزيع المقرر الدراسي وأهدافه من أول لقاء.

9.69

1.11

27.6

عالية

16

توزيع الدرجات عمى مفردات المقرر ومتطمباته.

9.92

1.13

62.1

متوسطة

12

االلتزام بأوقات المحاضرات.

9.61

1.16

27.8

عالية

18

كسر روتين العمل بأفكار وأساليب عمل جديدة.

9.92

1.17

62.1

متوسطة

13

األمانة والدقة في نقل الحقائق واألفكار لمطالب.

9.16

1.11

63.7

متوسطة

71

التواجد في الساعات المكتبية لتوجيه الطالب.

9.11

1.1.

68.7

متوسطة

71

تنفيذ الخطة الدراسية المقررة.

9.13

1.1.

63.8

متوسطة

77

تماما عن الدروس الخصوصية.
االمتناع ً
تشجيع الطالب عمى التعاون كالقيام بالبحوث المشتركة.

9.26

1.11

2..7

عالية

9.9.

1.96

62.1

متوسطة

71

نسب األفكار التي يتقدم بها الطالب ألصحابها.

9.11

1.71

67.7

متوسطة

7.

تقويم المادة العممية التي يقدمها لطالبه.

9.29

1.11

21.6

عالية

يحرص عضو هيئة التدريس على:
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المتوسط الحسابي العام لهذا المجال

ًخطح مً الجدوٌ ( )3ؤن دزحت التزام نػى هُئت الخدزَع بإزالكُاث
مهىت الخهلُم في مجاٌ نالكخه بمهىخه مً وحهت هكس الؿالب والؿالباث
واهذ مخىطؿت خُث بلغ اإلاخىطـ الهام للمجاٌ ( ،)3.51وجدٌ نلى
جفاوث اإلاظخجُبحن في جلدًسهم لدزحاث التزام نػى هُئت الخدزَع
بإزالكُاث مهىت الخهلُم بهالكخه بمهىخه مً وحهت هكس الؿالب
والؿالباث ،خُث حاءث الهبازاث "الكهىز بمكهس ًدٌ نلى ؤهه ًادي
زطالت طامُت" ،و"جىشَو اإلالسز الدزاس ي وؤهدافه مً ؤوٌ للاء"،
ً
جماما نً الدزوض
و"الالتزام بإوكاث اإلاداغساث" ،و"الامخىام
الخطىضُت" ،و"جلىٍم اإلاادة الهلمُت التي ًلدمها لؿالبه" ،بدزحت
التزام نالُت .وهره الىدُجت جخمخو بلدز هبحر مً اإلاطداكُت وججظد
ً
ججظُدا ً
دكُلا ،خُث ؤن الدزوض الخطىضُت في الخهلُم الهالي
الىاكو
ّ
حصجو الؿالب نلى الخغُب نً اإلاداغساث والالمباالة ،وجلخل فُه زوح

درجة االلتزام

متوسطة

اإلاثابسة ،والدافهُت للخهلم ،والاؾالم والبدث ،والخهلم الراحي ،وهي مً
ً
وؤًػا هجد نبازة "خسص نػى هُئت
ؤهم طماث الدزاطت الجامهُت.
الخدزَع بالكهىز بمكهس ًدٌ نلى ؤهه ًادي زطالت طامُت" ٌهد مً
ألازالكُاث اإلاهمت ولها جإزحر هبحر ً
حدا نلى الهمل ألاوادًمي فاإلاكهس
الهام للصخظ الري ًلىم بهملُت الخهلُم له دوز هبحر في جلبل الؿالب
ألطاجرتهم وبالخالي الخهلم مجهم ألنها جدزل غمً مهازاث الاجطاٌ
ّ
الفهاٌ .وبالسغم مً ؤن هره الهبازة لم جسد في ؤي مً الدزاطاث
الظابلت وىاخدة مً ألازالكُاث التي جسجبـ باإلاهىت زبما ليىنها هلؿت
جسهص نلى الىاخُت الشيلُت في نػى هُئت الخدزَع وتهخم بمكهسه
ً
وؤًػا الهبازاث التي جخهلم بالجىاهب الفىُت واإلاهىُت وهي
الخازجي.
"جىشَو اإلالسز الدزاس ي وؤهدافه مً ؤوٌ للاء" ،و"الالتزام بإوكاث
اإلاداغساث" ،و"جلىٍم اإلاادة الهلمُت التي ًلدمها لؿالبه" ،جىمً ؤهمُت
184

فهي زالُت مً نىطس الدشىٍم وؤلابدام ،ؤما طبب قهىز ألازالكُاث
اإلاخهللت بالخىاحد بالظاناث اإلاىخبُت كد ٌهىد بلى هثرة ألانباء اإلاىولت
بلى نػى هُئت الخدزَع ومشازهخه باللجان واوشغاله باألنماٌ ؤلادازٍت
ً
التي كد جدد مً كدزجه نلى جىكُم حدوال للظاناث اإلاىخبُت والالتزام
به ،هما ؤن هىان جدوي في الاهخمام بدىمُت اإلاهازاث البدثُت لؿالب
دزحت البيالىزٍىض بدىم جسهحز ؤنػاء هُئت الخدزَع نلحها بمسخلت
الدزاطاث الهلُا.
ً
وجخفم غمىُا هخاثج بهؼ الدزاطاث الظابلت هدزاطت
اللسش ي ] ،[16ودزاطت الغامدي ] ،[11ودزاطت فسٍدمان وآزسون ][18
مو هخاثج هره الدزاطت.
مما طبم ًخطح ؤن ؤفساد نُىت الدزاطت ًاهدون نلى التزام ؤنػاء
هُئت الخدزَع باألزالكُاث اإلاهىُت التي جخهلم بمهىخه ،وبدزحت التزام
مخىطؿت ؤهدتها هدُجت اطخجابتهم خىٌ اإلاجاٌ الثاوي هيل.
الىخاثج اإلاخهللت بالظااٌ الثاوي:
هل جىحد فسوق ذاث داللت بخطاثُت بحن مخىطؿاث اطخجاباث
ؤفساد نُىت الدزاطت خىٌ واكو التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع بإزالكُاث
مهىت الخهلُم حهصي إلاخغحر الىىم ،واليلُت؟

جلً اللػاًا في ؤن الالتزام بمىانُد اإلاداغساث نلى طبُل اإلاثاٌ ٌهؿي
الؿالب الفسضت اليافُت باالطخمخام بصمً اإلاداغسة ،والاطخفادة مىه في
اإلاىاكشاث والخىازاث التي مً شإنها شٍادة خطُلت الؿالب اإلاهسفُت
وألاوادًمُت .فُما حظهم نملُت جىشَو اإلالسز الدزاس ي ،وؤهدافه مً ؤوٌ
للاء ،في وغو الؿالب في الطىزة الياملت للملسز ،وجىشَهاجه ،وزفو
مظخىي الخىكهاث لديهم .وهرا ًىهىع نلى هخاثج جلىٍم اإلاادة الهلمُت
التي ًلدمها نػى هُئت الخدزَع لؿالبه.
بِىما حاءث طبو نبازاث بدزحت التزام مخىطؿت مً وحهت هكس
الؿالب والؿالباث جساوخذ مخىطؿاتها الخظابُت مً ()3.49 – 3.11
باهدسافاث مهُازٍت جساوخذ مً ( )1.36 – 1.04وهي" :جىشَو الدزحاث
نلى مفسداث اإلالسز ومخؿلباجه"" ،هظس زوجحن الهمل بإفياز وؤطالُب
نمل حدًدة"" ،ألاماهت والدكت في هلل الخلاثم وألافياز للؿالب"،
"الخىاحد في الظاناث اإلاىخبُت لخىحُه الؿالب"" ،جىفُر الخؿت
الدزاطُت اإلالسزة"" ،حصجُو الؿالب نلى الخهاون واللُام بالبدىر
اإلاشترهت"" ،وظب ألافياز التي ًخلدم بها الؿالب ألصخابها" .حهصي هره
الىدُجت بلى ؤن ؾالب وؾالباث البيالىزٍىض ًاهدون بإن هىان ندم
جىىَو في ؤطالُب الخدزَع ،بذ ٌغلب نلحها ؤطلىب ؤلاللاء واإلاداغسة،

حدول 4
املخىسطاث الحسابيت لخقدًساث الطلبت لدزحت التزام أعضاء هيئت الخدزيس بأخالقياث مهنت الخعليم حعصي ملخغير (النىع ،الكليت)
المتغير
النوع
الكمية

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

ذكور

31.88

11.2.

1.71

1.11

إناث

31.12

19.93

عممية

31.12

11.18

إنسانية

31.98

19.21

1.36

1.91

خىٌ دزحت التزم ؤنػاء هُئت الخدزَع بإزالكُاث اإلاهىت ً
وفلا إلاخغحر
اليلُت .وهرا ًفظس ؤن ؾلبت اليلُاث الهلمُت وؾلبت اليلُاث ؤلاوظاهُت
جخفم آزائهم بشإن التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع بإزالكُاث مهىت
الخهلُم ،ليىنهم بمسخلت واخدة ججمههم ؾبُهت وزطاثظ اإلاسخلت التي
جلىم نلى البدث والخجسٍب والاهدشاف وٍيىن نػى هُئت الخدزَع
ُم ّ
ظه ًال ُوم ً
ِظسا للخهلم واهدظاب اإلاهازاث والخبراث .
وازخلفذ هخاثج الدزاطت مو هخاثج دزاطت ؾىٍلاث ] [15التي جبحن
وحىد فسوق ذاث داللت بخطاثُت حهصي ألزس اليلُت في حمُو اإلاجاالث
وحاءث الفسوق لطالح ولُت الهىدطت الخىىىلىحُت.
 .7الخىصياث
في غىء ما جىضلذ بلُه الدزاطت مً هخاثج ،جىص ي الباخثت بما ًلي:
• الخإهُد نلى ؤهمُت الالتزام بإزالكُاث نػى هُئت الخدزَع اإلاهىُت في
نالكتهم بؿالبهم وبمهىتهم التي قهسث دزحت الالتزام بها نالُت ً
حدا
ونالُت.
• الهمل نلى الالتزام بإزالكُاث اإلاهىت ألنػاء هُئت الخدزَع بمجاٌ
نالكتهم بؿالبهم وبمهىتهم التي هشفذ الدزاطت نً الالتزام بها بدزحت
مخىطؿت.
• غسوزة الالتزام بإزالكُاث مجاٌ الهالكت مو الؿالب مثل :جدزٍب
الؿالب نلى اإلاىهجُت الهلمُت للبدث الهلمي ،وخثهم نلى خػىز
اإلاىاكشاث الهلمُت ،وٍلُم نالكت ؾُبت مو ؾالبه.

ًخطح مً الجدوٌ ( )4ما ًلي:
 جىحد فسوق ذاث داللت نىد مظخىي  0.05بحن اطخجاباث ؤفسادالهُىت نلى بىىد الاطدباهت ذاث الهالكت بىاكو التزام ؤنػاء هُئت
الخدزَع بإزالكُاث مهىت الخهلُم ً
وفلا إلاخغحر الىىم .وبمالخكت
اإلاخىطؿاث الخظابُت ليل مً الؿالب والؿالباث ًالخل ؤن الؿالباث
ًسون بالتزام ؤنػاء هُئت الخدزَع بإزالكُاث مهىت الخهلُم ؤهثر مً
الؿالب .وٍفظس ذلً ،الزخالف حهامالث ؤنػاء هُئت الخدزَع
للؿالباث نً الؿالب وازخالف بدزان الؿالباث نً الؿالب للمكاهس
التي جدٌ نلى التزام نػى هُئت الخدزَع بإزالكُاث اإلاهىت اإلاخهللت
بمهىخه وؾالبه .وجخفم هره الىدُجت مو دزاطت زوبي وهُبِىج ][17
ودزاطت فسٍدمان وآزسون ] [18التي جبحن فحهما وحىد فسوق دالت
ً ُ
بخطاثُا حهصي إلاخغحر الجيع لطالح ؤلاهار .وازخلفذ هخاثج الدزاطت مو
هخاثج دزاطت اللسش ي ] [16بهدم وحىد فسوق ذاث داللت بخطاثُت بحن
مخىطؿاث اطخجاباث ؾالب وؾالباث الدزاطاث الهلُا خىٌ دزحت التزم
ؤنػاء هُئت الخدزَع بإزالكُاث اإلاهىت ً
وفلا إلاخغحر الجيع.
 ال جىحد فسوق ذاث داللت نىد مظخىي  0.05بحن اطخجاباث ؤفسادالهُىت نلى بىىد الاطدباهت ذاث الهالكت بىاكو التزام ؤنػاء هُئت
الخدزَع بإزالكُاث مهىت الخهلُم ً
وفلا إلاخغحر اليلُاث ،وجخفم هره
الىدُجت مو دزاطت اللسش ي ] ،[16ودزاطت الػامً ] [19بهدم وحىد
فسوق ذاث داللت بخطاثُت بحن مخىطؿاث اطخجاباث ؤفساد الهُىت
185
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• غسوزة الهمل نلى هظس زوجحن الهمل بإفياز وؤطالُب نمل حدًدة
خُث هشفذ الدزاطت ؤن الالتزام بها بدزحت مخىطؿت.
• غسوزة التزام ؤنػاء هُئت الخدزَع بدصجُو الؿالب نلى اللُام
ً
وؤًػا اإلاشازهت في ألاوشؿت الثلافُت في
بالبدث الهلمي اإلاشترن،
الجامهت.
• الهمل نلى الالتزام بخىاحد ؤنػاء هُئت الخدزَع في الظاناث
اإلاىخبُت ،بدُث ًخم مساكبت وغبـ الظاناث اإلاىخبُت ألنػاء هُئت
الخدزَع ،وؤن ال ًخم جددًدها بال بهد اطخلساز الجداوٌ.
ً
مسحها ؤطاطُاً
• الهمل نلى بنداد مدوهت ؤزالكُاث مهىت الخهلُم جيىن
في نمل ؤنػاء هُئت الخدزَع بجامهت اإلالً طهىد.
املقترحاث :
في غىء هخاثج الدزاطت وجىضُاتها جلترح الباخثت بحساء البدىر
والدزاطاث آلاجُت:
• الهمل نلى بحساء دزاطت ملازهت إلاهسفت دزحت التزام ؤنػاء هُئت
الخدزَع في الجامهاث الخيىمُت وألاهلُت بإزالكُاث مهىت الخهلُم.
ً
ً
• الهمل نلى بنداد مدوهت ؤزالكُاث مهىُت جيىن
مسحها ؤطاطُا في
نمل زئطاء ألاكظام وؤطاجرة الجامهت في حامهت اإلالً طهىد.
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ABSTRACT: The study aimed to identify the reality of commitment of faculty members at King
Saud University to the ethics of teaching profession from the perspective of male and female
students, as well as determining the degree of statistically significant differences in the reality of
commitment among faculty members at King Saud University to the ethics of teaching profession
due to the variables of gender and college. To achieve the objective of the study, a questionnaire
consisted of 25 statements was prepared and applied to the study sample totaling (570) students.
The findings of the study indicated that the degree of commitment to the ethics of teaching
profession among faculty members in terms of their relationship with their students was high From
the perspective of the respondents which demonstrates an agreement in estimation among the
respondents, and that the degree of commitment to the ethics of teaching profession among faculty
members in terms of their relationship with the profession from the perspective of the respondents
was intermediate which indicates variation in estimation among respondents. The study also
indicated a statistically significant differences according to the gender for the benefit of the female
students, and there were no statistically significant differences according to the variable of
college. In light of the findings, the study provided several procedural practical recommendations
procedural to achieve improvement in the commitment among faculty members to the ethics of
teaching profession.
KEYWORDS: Faculty Members, king Saud University, the ethics of teaching profession.
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