
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيبست احملبسبيت التعليميت ونشر ثقبفتهب يف 
ضىء بعض االجتبهبث العبمليت املعبصرة من 

وجهت نظر أعضبء هيئت التدريس جببمعت امللك 
 سعىد

 *محمد بً عبدهللا الزامل

 

 

اإلالً ؾعىص مً وحهت هـغ ؤعظاء هضؿذ الضعاؾت بلى الخعغؾ على واكع ؾُاؾت اإلاداؾبُت الخعلُمُت ووشغ زلاؿتها بجامعت _خلص  امل

هُئت الخضَعـ بجامعت اإلالً ؾعىص، واجبع الباخث اإلاىهج الىصـي اإلاؿحي، بدؿباهه ؤوؿب اإلاىاهج لهظا الىىع مً الضعاؾاث، وكض 

لً اؾخسضم الباخث الاؾدباهت هإصاة للضعاؾت، وكض ػبلذ الضعاؾت على عُىت عشىاثُت ػبلُت مً ؤعظاء هُئت الخضَعـ بجامعت اإلا

، وجىصلذ الضعاؾت بلى هخاثج منها، ؤن مخؼلباث ؾُاؾت اإلاداؾبُت الخعلُمُت لم جخدلم بال بضعحت 121ؾعىص، وبلؽ عضصهم )
ً

( عظىا

م، ؤما  مخىؾؼت في حمُع اإلاخؼلباث، وهي جدضًض اخخُاحاث اإلاؿخـُضًً مً الخعلُم الجامعي، وجدضًض اإلاسغحاث الخعلُمُت، والخلٍى

، هما جىصلذ الضعاؾت بلى ؤهه ال جىحض  وشغ زلاؿت اإلاداؾبُت
ً

الخعلُمُت بحن اللاثمحن على العملُت الخعلُمُت، ؿيان جدلله مخىؾؼا

ت والضعحت العلمُت، بِىما ؤؿهغث الىخاثج وحىص   إلاخؼحر اإلاماعؾت ؤلاصاٍع
ً

ؿغوق طاث صاللت بخصاثُت بحن اؾخجاباث ؤؿغاص العُىت، جبعا

 إلاخؼحر هىع اليلُت بحن اليلُاث ؤلاوؿاهُت واليلُاث العلمُت لصالح ؿغوق طاث صاللت بخصاثُت بحن اؾخجا
ً

باث ؤؿغاص العُىت، جبعا

 .اليلُاث العلمُت

 .: ؾُاؾت اإلاداؾبُت الخعلُمُت، اإلاداؾبُت الخعلُمُت، زلاؿت اإلاداؾبُت الخعلُمُتاحيتفتاملالكلماث 
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 الاججاهاث بعض ضوء في ثقافتها ووشر التعليميت املحاسبيت سياست

 امللك بجامعت التدريس هيئت أعضاء هظر وجهت مً املعاصرة العامليت

 سعود
 املقدمت. 1

 للماؾؿاث الخعلُمُت، لخيىن كاصعة على      
ً
 ؤؾاؾا

ً
حعض الجىصة مؼلبا

زلم بِئت حعلُمُت جىاؿؿُت، وهظا ًخؼلب جىـُظ بعع الؿُاؾاث والتي 

جلىص بلى هـام للمؿاءلت واإلاداؾبُت الخعلُمُت عً الىـام الخعلُمي، 

بلى  خُث حعض اإلاداؾبُت الخعلُمُت مً الؿُاؾاث اإلاهمت التي جلىص

 .حىصة الىـام الخعلُمي، والاعجلاء بماؾؿاجه وؤصاء العاملحن ؿُه

ولظلً حؿخسضم اإلاداؾبُت الخعلُمُت في الؼغب مىظ زمؿت       

ىُت  هإصاة ؾُاؾُت إلصالح الخعلُم في الجامعاث ألامٍغ
ً
ً عاما  وعشٍغ

[1] Burke  ذ على وبحن هغوؽ ؤن العضًض مً الضعاؾاث التي ؤحٍغ

 اإلااطُت ؤشاعث بلى الخإزحر اإلاداؾبُت الخ
ً
علُمُت في الخمؿت عشغ عاما

ؤلاًجابي لؿُاؾاث اإلاداؾبُت الخعلُمُت الجُضة على جلضم ؤصاء الؼالب 

هما وحض ؤن  Gross and Supovitz [2] وجدلُم اإلاسغحاث الخعلُمُت

وحىص هـام كىي للمداؾبُت، ٌصجع اإلاعلمحن على جدلُم معاًحر 

ج  بلُاؽ ؤصاء الؼالب اإلادخىي ألاواصًمي، ٍو
ً
علهم ؤهثر اهخماما

 ].3باؾخمغاع، والعمل على جدؿِىه ]

[ بلى ؤن ؾُاؾت اإلاداؾبُت في ماؾؿاث الخعلُم 4هما ؤشاع لـُُل ]     

العالي ججعل اإلاىاػً وصاوعي الؿُاؾاث على زلت في صوع الخعلُم العالي 

في النهىض بالىػً، وحؿلؽ الظىء على هلاغ اللىة والظعف في 

ؼ هلاغ اللىة وعالج هلاغ الظعف، هما  ماؾؿاث الخعلُم العالي لخعٍؼ

ؤنها جمض اإلااؾؿاث بالبُاهاث التي حشحر بلى الخاحاث التي لم جخم جلبُتها، 

ت جدؿحن البرامج  وحصجع ماؾؿاث الخعلُم العالي في اؾخمغاٍع

ألاواصًمُت، وجىمُت الابخياع، وألاصاء الظي ًلبي اخخُاحاث الؼالب 

خمع، هما ؤهه ٌؿاعض آلاباء والؼالب في ازخُاع ماؾؿاث الخعلُم واإلاج

عؼػ طلً  العالي ألاهثر حضاعة في جدلُم ألاهضاؾ ألاواصًمُت واإلاهىُت. َو

[ مً ؤن اإلااؾؿاث الخعلُمُت التي 5ما جىصلذ بلُه صعاؾت ولُم وححن ]

جيخهج ؾُاؾت خاػمت في اإلاداؾبُت الخعلُمُت، جاصي بلى جدلم 

الخعلُمُت، وهـاءٍة وجىاؿؿٍُت ؤعلى في الخعلُم مً اإلااؾؿاث اإلاسغحاث 

 -ألازغي. باإلالابل، ؿةن طعف اإلاداؾبُت الخعلُمُت ًىعىـ 
ً
على  -ؾلبا

م 6] ؤصائها، خُث ؤشاعث صعاؾت حُلُبرجى [ بلى ؤن طعف الخلٍى

واإلاداؾبُت، ؤصي بلى طعف ماؾؿاث الخعلُم العالي ؤلاًؼالي. وبالخالي، 

ؾُاؾت واضخت وصكُلت للمداؾبُت في الجامعت، ًىلض الثلت ؿةن وحىص 

لضي حمهىع اإلاؿخـُضًً مً الخعلُم العالي في ؾىق العمل 

 ].4والاكخصاصًحن، وصىاع اللغاع ]

وعلى الصعُض الىػني ؤصبدذ اإلاداؾبُت الخعلُمُت طغوعة وػىُت         

ملخت في الجامعاث الؿعىصًت بصـت عامت، وىنها بخضي ماشغاث 

الخلضم في الخصيُف العالمي، ؤو الخـاؾ علُه، باإلطاؿت بلى بؾهامها في 

غ العملُت الخعلُمُت. اإلاجضوع [، وهظا ما صؿع حامعت 7] جدؿحن وجؼٍى

اإلالً ؾعىص بلى جبني الشـاؿُت واإلاؿاءلت هةخضي اللُم التي جامً بها في 

، هما عؼػ الهضؾ 2030الخؼت الاؾتراجُجُت لجامعت اإلالً ؾعىص 

لثامً مً ؤهضاؾ الخؼت هظه اللُم بخإهُضه ألهمُت اإلاغوهت واإلاؿاءلت ا

 ].8مً زالٌ صُاػت بػاع واضح للمؿاءلت ووطع معاًحر لها ]

 مشكلت الدراست . 2

غ           عؼػث بعع الضعاؾاث ؤهمُت اإلاداؾبُت الخعلُمُت في جؼٍى

اإلاداؾبُت [ بلى ؤن 9وجدؿحن العملُت الخعلُمُت، بط ؤشاع ولُم ]

ض مً كضعة الجامعت على الخىاؿؿُت العاإلاُت في الخصيُف  الخعلُمُت جٍؼ

العالمي للجامعاث، والخىاؿؿُت اإلادلُت في الخصيُف اإلادلي للجامعاث، 

[ التي ؤهضث على ؤن اإلاداؾبُت الخعلُمُت جاصي 10وصعاؾت وا وؤهخىوي ]

ـ والخعلم والبدث العلمي  .بلى الخمحز في الخضَع

وعلى اإلاؿخىي الىػني هصذ زؼت الخىمُت الخاؾعت باإلاملىت        

على  -طمً ؤهضاؿها العامت-العغبُت الؿعىصًت في هضؿها الخاصي عشغ 

مىاصلت ؤلاصالح الاكخصاصي والاحخماعي واإلااؾس ي، وعؿع الىـاًت 

وجدؿحن ألاصاء والعمل على جغؾُش مبضؤ الشـاؿُت واإلاؿاءلت وػاعة 

[، هما ؤهضث الخؼت في ؤهضاؿها العامت 11] الخسؼُؽ والاكخصاص

اصة الىـاءة الضازلُت والخاعحُت لخدلُم  للخعلُم العالي ؤهمُت ٍػ

ت  مخؼلباث الخىمُت، وجدؿحن حىصة الخعلُم، وجؼبُم الىـم ؤلاصاٍع

[، ولىً باإلالابل، هجض ؤن 11] الخضًثت. وػاعة الخسؼُؽ والاكخصاص

هب مً اللصىع في جؼبُم بعع الضعاؾاث جىصلذ بلى وحىص بعع حىا

ؾُاؾت اإلاداؾبُت الخعلُمُت في بعع الجامعاث العغبُت، ومنها صعاؾت 

ظت ] [ التي جىصلذ الى طعف زلاؿت اإلاداؾبُت الخعلُمُت لضي 12عٍى

ت،  ـ واللُاصاث ألاواصًمُت في الجامعاث اإلاصٍغ ؤعظاء هُئت الخضَع

ُت بإؾىان جـخلغ [ التي جىصلذ بلى ؤن ولُت الترب13] وصعاؾت ؤبى العال

بلى هـام للغكابت، ٌؿدىض على اؾخسضام مجمىعت مً اإلاعاًحر اإلاىطىعُت 

للخىم على ؿعالُت ؤصاء اليلُت، بلى حاهب ؤن معـم ؤؿغاص العُىت مً 

ـ ال ًضعوىن مـهىم اإلاداؾبُت الخعلُمُت وؤهضاؿها  ؤعظاء هُئت الخضَع

[ بلى زلى 14صي ]في الخعلُم الجامعي، هما جىصلذ صعاؾت ماحضة الجاعو 

ـ،  هـام الخعلُم العالي ولىاثده مً آلُت إلاداؾبت عظى هُئت الخضَع

 لخدلُم جلً 
ً
 مهما

ً
وبالخالي ؿةن اإلاداؾبُت الخعلُمُت حعض مضزال

ألاهضاؾ، وهظا ما صؿع الباخث بلى صعاؾت الىشف عً واكع ؾُاؾت 

 .اإلاداؾبُت الخعلُمُت ووشغ زلاؿتها بجامعت اإلالً ؾعىص

 ت الدراستأسئلأ. 

ًخدضص ؾااٌ الضعاؾت الغثِـ ؿُما ًلي: ما واكع ؾُاؾت اإلاداؾبُت     

الخعلُمُت ووشغ زلاؿتها في طىء بعع الاججاهاث العاإلاُت اإلاعاصغة مً 

ـ بجامعت اإلالً ؾعىص؟ خـغع مىه  وحهت هـغ ؤعظاء هُئت الخضَع ٍو

 :ألاؾئلت الـغعُت الخالُت

لُمُت في طىء الاججاهاث العاإلاُت ما مخؼلباث ؾُاؾت اإلاداؾبُت الخع. 1

 اإلاعاصغة؟
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ما مضي جىاؿغ مخؼلباث ؾُاؾت اإلاداؾبُت الخعلُمُت بجامعت اإلالً . 2

ـ؟  ؾعىص مً وحهت هـغ ؤعظاء هُئت الخضَع

ما واكع وشغ زلاؿت اإلاداؾبُت الخعلُمُت بحن اللاثمحن على العملُت . 3

ـ؟  الخعلُمُت مً وحه هـغ ؤعظاء هُئت الخضَع

جىحض ؿغوق طاث صاللت بخصاثُت بحن اؾخجاباث ؤعظاء هُئت هل . 4

ت(؟  إلاخؼحر )هىع اليلُت، الضعحت العلمُت، واإلاماعؾت ؤلاصاٍع
ً
ـ، جبعا  الخضَع

 أهميت الدراستب. 

 :جيبع ؤهمُت الضعاؾت ؿُما ًإحي      

ؤهمُت اإلاداؾبُت الخعلُمُت ووشغ زلاؿتها في جدؿحن العملُت . 1

س ي والخعلُميالخعلُمُت وحىصة ألاص  .اء الخضَع

جلضًم بعع الخىصُاث التي ًإمل الباخث ؤن جـُض اللاثمحن على . 2

العملُت الخعلُمُت في حامعت اإلالً ؾعىص في جـعُل اإلاماعؾت اإلاداؾبُت 

 .ُت الخعلُمُتلمفي الع

 أهداف الدراستج. 

 :تهضؾ الضعاؾت بلى     

طىء الاججاهاث  جدضًض مخؼلباث ؾُاؾت اإلاداؾبُت الخعلُمُت في. 1

 .العاإلاُت اإلاعاصغة

الخعغؾ على مضي جىاؿغ مخؼلباث ؾُاؾت اإلاداؾبُت الخعلُمُت مً . 2

ـ بجامعت اإلالً ؾعىص  .وحهت هـغ ؤعظاء هُئت الخضَع

الخعغؾ على واكع وشغ زلاؿت اإلاداؾبُت الخعلُمُت بحن اللاثمحن على . 3

ـ بجامعت اإلالً  العملُت الخعلُمُت مً وحهت هـغ ؤعظاء هُئت الخضَع

 .ؾعىص

الخعغؾ على الـغوق الـغصًت طاث الضاللت ؤلاخصاثُت بحن اؾخجاباث . 4

ت  إلاخؼحر )هىع اليلُت، اإلاماعؾت ؤلاصاٍع
ً
ـ، جبعا  (.ؤعظاء هُئت الخضَع

 مصعخلحاث الدراستد. 

 Educational Accountability: اإلاداؾبُت الخعلُمُت

 بلىله بإن اإلاداؾبُت 15وآزغون ] ًلضم ٌؿلضاًيي      
ً
 شامال

ً
ـا [ حعٍغ

لت مىـمت وهاصؿت لؼمإهت طوي العالكت بالىـام  الخعلُمُت: ػٍغ

الخعلُمي، بإن اإلااؾؿت الخعلُمُت جدلم الىخاثج اإلاغػىبت، وهي حشخمل 

على عىاصغ عامت واألهضاؾ واإلااشغاث على الخلضم هدى جدلُم 

علىماث وجلضًمها، والعىاكب اإلاترجبت ألاهضاؾ واإلالاًِـ وػغق جدلُل اإلا

 .عليها

م ألاصاء        عغؾ الباخث اإلاداؾبُت الخعلُمُت بإنها: هـام لخلٍى َو

الخعلُمي للجامعاث إلؿهاع الخلاثم اإلاغجبؼت بىـاءة وبهخاحُت الخعلُم 

الجامعي وحىصة مسغحاجه الخعلُمُت، لالؾخـاصة منها في الخدؿحن 

غ اإلاؿخمغ للعملُ ؼ اللُمت اإلاجخمعُت للخعلُم والخؼٍى ت الخعلُمُت، وحعٍؼ

 .الجامعي

 إلاظار الىظري . 3

ٌؿخعغض الباخث مً زالٌ ؤلاػاع الىـغي ؤلاحابت على الدؿاٌئ       

ألاٌو للضعاؾت: ما مخؼلباث اإلاداؾبُت الخعلُمُت في طىء الاججاهاث 

 اإلاعاصغة؟

:
ً
 :الاججاهاث اإلاعاصغةمخؼلباث اإلاداؾبُت الخعلُمُت في طىء  ؤوال

[ ؤهمُت مداوع ؤؾاؽ للمداؾبُت الخعلُمُت 16ؤهض بحري وآزغون ]     

حشخمل على ألاهضاؾ، وماشغاث لألصاء، وجصمُم اللغاع في طىء 

البُاهاث واإلاعلىماث، والخؼظًت الغاحعت، والاجصاٌ مع اإلاؿخـُضًً 

ً هـام ؿعاٌ للمداؾبُت الخعل ُمُت. هما والشغواء، وجلضًم الضعم لخيٍى

[ طغوعة جىاؿغ ؤعبعت مداوع ؤؾاؽ 17ؤهض ول مً ؾخِشغ وهاؿخل ]

لخؼبُم ؾُاؾت مداؾبُت حعلُمُت طاث حضوي، هي: ألاهضاؾ، وكُاؽ 

الخلضم هدى ألاهضاؾ وكُاؽ مضي جدلم ؤهضاؾ البرامج ألاواصًمُت، 

عؼػ واعلؿىن  غ، َو والخؼظًت الغاحعت، وآلُت للخؼُحر والخدؿحن والخؼٍى

لً مً زالٌ جغهحزه على ؤعبعت مخؼلباث عثِؿت لخؼبُم [ ط18]

ؾُاؾاث اإلاداؾبُت الخعلُمُت، هي: ألاهضاؾ، ازخُاع ماشغاث عثِؿُت 

للىجاح وػغق للُاؽ الىجاح والخلضم هدى الىجاح مً زالٌ اؾخسضام 

ؤصواث كُاؽ ملىىت مع بجاخت اإلاعلىماث والبُاهاث، وصىاعت اللغاع، 

 للمعلىماث والبُاه
ً
اث، وعبؽ اإلاياؿأث والعلىباث بالخلضم هدى ػبلا

غ. وؿُما ًلي  جدلُم اإلاسغحاث وجدؿحن الخعلُم، والخدؿحن والخؼٍى

 :اؾخعغاض لبعع اإلاخؼلباث بالخـصُل

 :مخؼلباث اإلاسغحاث الخعلُمُت. 1

جدضًض اإلاسغحاث الخعلُمُت بشيل بحغاجي كابل لللُاؽ: جدىلذ )ؤ( 

لإلحغاءاث واللىاثذ، بلى الاعخماص على اإلاداؾبُت الخعلُمُت مً الامخثاٌ 

مضي جدلم اإلاسغحاث الخعلُمُت مً زالٌ ملاًِـ ملىىت حعخمض على 

ولظلً جاؾـ  Sadeghi and Callahan [19] معاًحر وماشغاث واضخت

اإلاداؾبُت الخعلُمُت على جدضًض اإلاسغحاث الخعلُمُت التي ًجب ؤن 

واخخُاحاث اإلاجخمع  ججمع بحن الؼمىخاث الىػىُت وػمىخاث الؼالب،

اإلاؿخلبلُت اإلاخمثلت في ؾىق العمل، والثلاؿت وزالؿه، وؤزبدذ بعع 

الضعاؾاث ؤن اإلااؾؿاث الخعلُمُت التي جدضص ؤهضاؿها بىطىح وؤهضاؾ 

بغامجها، في صىعة كابلت لللُاؽ، جيىن ؤؿظل مً ػحرها في جدلُم 

 .حىصة اإلاسغحاث الخعلُمُت

غي مُلُذ وآزغون ]        ؤن هـام جؼبُم ؾُاؾت اإلاداؾبُت  [20ٍو

الخعلُمُت ًخؼلب مسغحاث حعلُمُت حعخمض على: )اإلاعغؿت واإلاهاعاث 

ألاواصًمُت التي ًخؼلبها بهماٌ البرهامج ألاواصًمي، واإلاعغؿت واإلاهاعاث 

ألاواصًمُت اإلاغجبؼت بمجاٌ الخىؿُف واإلاهىت، واإلاعغؿت واإلاهاعاث الخاصت 

الب، الاؾخعضاص اإلانهي ومهاعاث الخعلُم بدىمُت اللضعاث الصخصُت للؼ

العامت مثل: كضعاث الخىاصل بـاعلُت، واللضعة على جدلُل البُاهاث 

واإلاعلىماث واؾخسضامها في خل اإلاشىالث، واإلاهاعاث الىاعمت مثل: 

ت، مهاعاث اهضماج الؼالب في الخعلم  م والخىاصل والابخياٍع العمل في ؿٍغ

 (.ةاإلاؿخمغ، ؤو الخعلم مضي الخُا

ب( اعجباغ ؤهضاؾ البرامج ألاواصًمُت بمعاًحر الاؾخعضاص اإلانهي: جؼىعث )

م مماعؾاث الخضَعـ  اإلاداؾبُت الخعلُمُت في الثماهِىاث مً جلٍى

والخعلم التي جماعؽ في الخغم الجامعي بلى الترهحز على ما ٌؿمى 

ً، والت ي باإلهخاحُت اإلاغجبؼت بىمىطج ألاعماٌ في اللغن الىاخض والعشٍغ

بضؤث جظؼؽ على الخعلُم العالي ليي جخىاؿم بغامجه وؤوشؼخه 

ألاواصًمُت مع مخؼلباث ؾىق العمل، وطغوعة كُاؽ الىـاًاث اإلاغجبؼت 

بمعاعؾ ومهاعاث واججاهاث الؼالب التي حعبر عً الاؾخعضاص لؿىق 

العمل نهاًت صعاؾخه للبرهامج مً زالٌ جؼبُم ملاًِـ الاؾخعضاص اإلانهي 

اإلاؿخـُضًً في ؾىق العمل، مؼمئىحن بلى بغامج ؤلاعضاص والتي ججعل 

[ بلى 21، وكض ؤشاع وىحشل وآزغون ]Leveille [4] ألاواصًمي بالجامعت

جي البرامج ألاواصًمُت هجؼء ــم معــغوعة جؼبُـــط  اًحر لالؾخعضاص اإلانهي لخٍغ
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 .مً اإلاداؾبُت الخعلُمُت لخلً البرامج

طاء الؼالب واإلاجخمع و اخخُاحاث ج( عبؽ اإلاسغحاث الخعلُمُت بغ )

بلى ؤن ؾُاؾت اإلاداؾبُت الخعلُمُت في  [22ؾىق العمل: ؤشاع حىػٍف ]

حامعاث الىالًاث اإلاخدضة ؤصبدذ جغجىؼ على الخىاػن بحن الاهخماماث 

م اإلاجخمع الخاعجي في طىء كضعة الجامعت على  ألاواصًمُت وبحن جلٍى

ت، هما ًصف الاعجباغ بؿىق العمل وجىؿحر اخخُاحاجه  مً اللىي البشٍغ

اإلاداؾبُت الخعلُمُت بإنها وصف للعالكت بحن ػغؿحن:  [16بُحر وآزغون ]

ألاٌو اإلاؿخـُض مً الخعلُم وهى اإلاجخمع وؾىق العمل والؼالب، وآلازغ 

عض جدضًض مخؼلباث واخخُاحاث  هى ملضم الخضمت الخعلُمُت، َو

اإلاسغحاث الخعلُمُت اإلاؿخـُض مً الخضمت، الخؼىة ألاؾاؽ لخدضًض 

 .للماؾؿت والبرامج ألاواصًمُت

خم طلً مً زالٌ ملاًِـ ؤلاهخاحُت للبرامج والبدىر التي         ٍو

ا ججغبت عاثضة في هظا اإلاجاٌ خُث  جلضمها الجامعت وكض كضمذ مالحًز

كامذ بخصمُم ملاًِـ جلِـ بهخاحُت الجامعت مً زالٌ البرامج 

ا بؿىق العمل ليي ًازظ كغاع الاؾخمغاع والبدىر التي جلضمها واعجباػه

غه، ؤو ؿخذ بغامج حضًضة. وحعؼى مياؿأث  في البرهامج ؤو ػلله، ؤو جؼٍى

البدىر بىاًء على صعحت بهخاحُتها واعجباػها بؿىق العمل، خُث ًىحض 

صوع عثِـ إلااؾؿاث الخىمُت الاكخصاصًت في الاشتران في مداؾبُت 

صاصًت ولجىت اإلاغاحعت الاكخصاصًت الجامعاث مثل: مجلـ الخىمُت الاكخ

في جدضًض وجىحُه الؿُاؾت الخعلُمُت للجامعاث والبدىر لخدلُم 

 هما ؤهضث صعاؾت Vidovich [23] الخىاؿؿُت العاإلاُت في ؾىق العمل.

[24] Ellen  ؤن جىؾُع ؾُاؾت اإلاداؾبُت لدشخمل على مشاعهت وآعاء

ًاصي بلى حىصة جلً  ؾىق العمل في البرامج ألاواصًمُت التي جسضمها،

ض مً هـاءتها وهـاءة ػالبها في اإلاؿخلبل اإلانهي ٍؼ  .البرامج، ٍو

م. 2  :مخؼلباث مخعللت بالخلٍى

م: ٌشترغ ) ؤ( الاعخماص على ازخباعاث ملىىت وؤؾالُب مؼىعة للخلٍى

م  ىُت طغوعة ؤن ًيىن جلٍى كؿم التربُت بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اؾخسضام ملاًِـ مؼىعة وملىىت، مسغحاث حعلم الؼالب له معنى ب

 –وبما ٌؿاعض 
ً
في وطع الخؼؽ لخدؿحن ؤصاء الؼالب، ومً  -ؤًظا

ؤخضر اإلاباصعاث للُاؽ مسغحاث الؼالب الخعلُمُت، مباصعة الجمعُت 

ىُت للجامعاث واليلُاث الخيىمُت لخىـُظ  2007عام  (AASCU) ألامٍغ

م حعلم الؼالب، والتي تهضؾ بلى وطع ملاًِـ ملىىت جلِـ  ػغق لخلٍى

مجمىعت مً اإلاسغحاث الخعلُمُت إلااؾؿاث الخعلُم العالي والتي 

جخظمً الخـىحر الىلضي، والخـىحر اإلاىؼلي الخدلُلي، والاجصاٌ 

غي وبضؤث بعع اإلااؾؿاث ألازغي في وطع ملاًِـ ملىىت  الخدٍغ

للُاؽ اإلاسغحاث الخعلُمُت على مؿخىي البرهامج وعلى اإلاؿخىي 

 .Millett et al [20] جؼء مً هـام اإلاداؾبُت الخعلُمُت الخعلُمي العام ه

وكض ؤشاع مؿً بلى طغوعة ؤن جيىن الازخباعاث مغجبؼت بمعاًحر واضخت 

لألصاء وؤن حشخمل على مهام معلضة ًبرهً الؼالب مً زالٌ اللُام بها 

كضعجه على جؼبُم اإلاعغؿت واإلاهاعاث التي اهدؿبها، وكضعجه على عبؼها 

وكض ؤشاع همىطج اإلاداؾبُت  Messick [25]. اكعي ؤو الخُاةبالعالم الى 

م الؼالب بالصُاػت  اإلااؾـ على البرهان، بلى ؤهه ًجب ؤن ًغجبؽ جلٍى

 ,Massell [3] . هما ؤزبدذ صعاؾت [20]الضكُلت لىخاثج الخعلم اإلاغػىبت

Goertz, Christensen, and Goldwasser   ؤن الازخباعاث اإلالىىت على

ًت واإلاؿخىي الىػني، حؿاعض صاوعي اللغاع في وطع مؿخىي الىال 

ؾُاؾاث للخدؿحن، حؿاعض في جدؿحن ألاصاء الخعلُمي للؼالب. هما 

ؤن اعخماص اإلاداؾبُت على  Goertz, Duffy, and Floch [26] ؤزبدذ صعاؾت

ازخباعاث ملىىت مغجبؼت باألهضاؾ واإلاسغحاث الخعلُمُت، ٌؿاعض على 

ؿاعض في عؿع مؿخىي ألاصاء الخعلُمي. هما وطع زؼؽ جدؿحن ؿعالت، ح

ماث وملاًِـ ملىىت حؿخسضم لخصيُف  ؼاهُا على جلٍى حعخمض بٍغ

الجامعاث واإلاضاعؽ وجغجُبها على اإلاؿخىي الىػني، هما حؿخسضم ؿغوؿا 

ماث الىػىُت للُاؽ جلضم اإلاضاعؽ  وهىهج وىهج والصحن والُابان الخلٍى

ت الخعلُمُت لدؿاعض في صىاعت والجامعاث والؼالب هجؼء مً اإلاداؾبُ

اللغاعاث اإلاخعللت بالخعلُم. هما حؿخسضم العضًض مً ألاهـمت ألاوعوبُت 

الامخداهاث التي حعخمض على الازخباعاث اإلالىىت هشغغ لللبٌى في اإلاغخلت 

ومً  Anderson [27] الخعلُمُت، والاهخلاٌ بلى مغخلت حعلُمُت ؤزغي 

جي البرامج ؤمثلت الازخباعاث اإلالىىت في  م زٍغ الىالًاث اإلاخدضة لخلٍى

جحن 16ألاواصًمُت ) م اإلاسغحاث الخعلُمُت للخٍغ  لخلٍى
ً
 ملىىا

ً
( ازخباعا

جحن  The منها زالزت للُاؽ البروؿُل والىـاءة ألاواصًمُت للخٍغ

Measure of Academic Proficiency and Profile (MAPP)  وازخباع

م الىـاءة ألاواصًمُت الجامعُت  The Collegiate Assessment of جلٍى

Academic Proficiency (CAAP) م الخعلم الجامعي  The وازخباع جلٍى

Collegiate Learning Assessment (CLA)  هما ًىحض ازخباعاث ملىىت

زبدذ الضعاؾاث ؤهمُت ؤعة الىخابت والخـىحر الىلضي خُث للُاؽ مها

 ].28خلـت ]جلً اإلاهاعاث للمىؿـحن والعاملحن باإلاهً اإلاس

غ الضوعٍت إلاؿخىصع البُاهاث بماشغاث مؿخىي جلضم ( ب( عبؽ الخلاٍع

غ  ؤصاء الؼالب ومؿخىي جلضم البرامج ألاواصًمُت: ًغي مُلغ ؤهمُت الخلاٍع

الضوعٍت إلاؿخىصع البُاهاث في اإلاداؾبُت الخعلُمُت، وجظمُنها لبعع 

إلاعضالث اإلااشغاث الهامت في الخلضم الخعلُمي مثل معضٌ الخسغج، ا

اث مثل وؿبت الخاصلحن على جلضًغ  التراهمُت للؼالب وجصيُـها إلاؿخٍى

(A) ،(B) ،(C) هما [29]، وػحرها، ومعضٌ الاهخلاٌ مً صف بلى صف ،

ؤشاع واًؼمان بلى اؾخسضام اإلاغهؼ الىػني لإلخصاثُاث الخعلُمُت 

ىُت مؿخىصع البُاهاث  National Center for) بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

Education Statistics)  في الخىم على حىصة وؿعالُت بغامج ؤلاعضاص

 ].30الخعلُمُت ومنها بغامج بعضاص اإلاعلمحن ]

غ الضوعٍت إلاؿخىصع البُاهاث بماشغاث ألاصاء،        هما ؤن اعجباغ الخلاٍع

وملاعهت ألاصاء في هظا العام باألعىام الؿابلت وبالجامعاث الخىاؿؿُت 

 
ً
ض مً الشـاؿُت، وجمىحن ٌعض مؼلبا  للمداؾبُت الخعلُمُت بما ًٍؼ

ً
ؤؾاؾا

غ  صىاع اللغاع في الىصٌى بلى اللغاعاث اإلاىاؾبت للخدؿحن والخؼٍى

وؤشاع ؤهضعؾىن بلى ؤهه  [31]. للىصٌى بلى صعحت مخلضمت مً الخىاؿؿُت

ًجب ؤن ًدُذ مؿخىصع البُاهاث ألولُاء ألامىع وؤعباب العمل 

غ  واإلاؿخـُضًً الاػالع على ؤصاء الؼالب ومؿخىاهم ألاواصًمي والخلاٍع

ؤلاخصاثُت العامت للبرامج ألاواصًمُت وؾلىن الؼالب مثل: معضٌ 

الخظىع، ومعضٌ الخدؿً ألاواصًمي للبرهامج وللجامعت، وهظلً ملضاع 

ولـت الؼالب في البرهامج وملضاع الضعم الخيىمي اإلالضم له، ووؿبت 

ـ للؼالب ع لى مؿخىي الجامعت ومؿخىي ول ؤعظاء هُئت الخضَع

    بغهامج، وملضاع اإلاياؿأث اإلالضمت للؼالب وؤعظاء هُئت الخضَعـ 

ــت الخــــهدُج  ــىق والامخُـ
ً
 للؼالب  اػ في جدلُم ماشغاث ألاصاء لخيىن خاؿؼا
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 ].27واللُاصاث الخعلُمُت وجلضًم زلت ؤهبر في اإلااؾؿت الخعلُمُت ]

م الخاعجي: الاعخما) ص الاواصًمي الىػني والعالمي: ًغجبؽ الضعم ج( الخلٍى

ىُت على صعم  الـُضعالي ومىاؿلت اليىهجغؽ في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ل ماؾؿاث الخعلُم العالي في خصٌى جلً اإلااؾؿاث على  وجمٍى

الاعخماص هجؼء مً اإلاداؾبُت الخعلُمُت، وعلى الترجِب الىػني والعالمي 

  وان الترجِب ؤعلى، ولما وان الضعم  إلااؾؿاث الخعلُم العالي، ؿيلما

 ].32ؤهبر ]

ا مغاحعت حىصة        ومً ؾُاؾاث اإلاداؾبُت الخعلُمُت في مالحًز

م مغاحعحن زاعحُحن  الجامعاث، واعخماصها ول زالر ؾىىاث مً ؿٍغ

ًخيىن مً ازىحن مدلُحن ػحر ؤواصًمُحن ومً زالزت ؤواصًمُحن صولُحن، 

خم عمل مغاحعت صازلُت لخمـ م  ٍو مجاالث ؤؾاؽ مً كبل ؿٍغ

مغاحعت على مؿخىي ول حامعت لخمـ مجاالث ؤؾاؽ هي )الخىهمت(، 

دبع ول مغاحعت زؼت جدؿحن لخإهُض  ـ، والخضمت، ٍو وؤلاصاعة، والخضَع

 ].23الجىصة ]

هما ؤن جؼبُم معاًحر الجىصة التي جاصي بلى الاعخماص ججعل       

 وزلت في مسغحاث اإلاؿخـُضًً مً الخعلُم العالي والشغواء 
ً
ؤهثر اػمئىاها

الجامعاث، هما ًجب ؤن حشخمل جلً اإلاعاًحر كضعة اإلااؾؿت على عمل 

شغاهت خلُلُت مع اإلاجخمع، واإلاىار الخعلُمي الظي ًخظمً بعع 

ـ، وحجم الىخب  اإلااشغاث مثل وؿبت الؼالب بلى ؤعظاء هُئت الخضَع

علىص، والشغاواث ومصاصع الخعلم اإلاسخلـت، وحجم اإلاىذ الخعلُمُت وال

اث مع كؼاعاث ؤعماٌ ضخمت ؤو  مع عالم ألاعماٌ على واؿت اإلاؿخٍى

ت ؤو مً زالٌ  ب وجىمُت اللضعة البشٍغ صؼحرة ؤو ؿغصًت مً زالٌ الخضٍع

جعلها  مىذ صعحاث ؤواصًمُت بما ًىؿغ للجامعت مصاصع مالُت معخبرة ٍو

 ].4لم ]ؤهثر كضعة على اإلاؿاهمت في الخىمُت الخلُلُت للىػً والعا

الخىاؿـ الىػني والعالمي )الخصيُف اإلادلي والعالمي(: ؤشاع ولُم  ص()

[ بلى ؤهمُت الخىاؿؿُت الىػىُت والعاإلاُت هؿُاؾت ؤؾاؽ مً 9]

ؾُاؾاث اإلاداؾبُت التي جظمً اطؼالع الجامعت بمؿاولُاتها هدى 

جدؿحن حىصة الخُاة في اإلاجخمع وجدلُم ألامً الىػني. هما ؤن اعخماص 

ت الخصيُف الىػني للجامعاث ٌصجع الجامعاث على الخىاؿؿُت ؾُاؾ

دُذ للجامعاث اإلاخلضمت في الخصيُف الىػني  في واؿت اإلاجاالث، ٍو

الؾخلؼاب ؤؿظل الؼالب، ما ٌؿاعض في جدلُم مسغحاث حعلُمُت 

عالُت الجىصة، واعخماص ؾُاؾت الخصيُف العالمي في اإلاداؾبُت، ًدُذ 

صة مً زبراث الجامعاث اإلاخلضمت في للجامعاث اإلادلُت الاؾخـا

الخصيُف، ومداولت اللخاق بها، ؤو الخلضم عليها، ما ًظع الجامعاث 

ؼت الجامعاث اإلاخلضمت في الخصيُف العالمي، هما  اإلادلُت على زٍغ

 ًجعلها جخلضم باؾخمغاع لخخىاهب مع الخلضم العالمي ولِـ اإلادلي ؿلؽ

بلى ؤن حعضص حهاث اإلاغاحعت  [33وكض جىصلذ صعاؾت بىغ وبُتي ]  [23].

ض مً اللضعة الخىاؿؿُت  صازلُت، مدلُت، ووػىُت، وعاإلاُت، ًٍؼ

اصي بلى جدؿً ألاصاء. هما ؤشاعث صعاؾت وا  إلااؾؿاث الخعلُم العالي، ٍو

[ بلى ؤن الجامعت اإلاخلضمت في الخصيُف العالمي في هىهج 10وؤهؼىوي ]

واػصاصث كضعتها على  وىهج اػصاص صوعها في الىمى الاكخصاصي الىػني

ـ  اؾخلؼاب العلٌى اإلاخمحزة، واوعىـ طلً على الخمحز في الخضَع

ج ػالب  والخعلم والبدث العلمي اإلاىخج، هما اػصاصث كضعتها على جسٍغ

ً على مىاحهت مشىالث الخُاة الىاكعُت ومشىالث العالم، وعلى  كاصٍع

ت وبخغاػ الخلضم الاحخماعي ؼ اللُم وألاؿياع التربٍى ، وبالخالي اػصاصث حعٍؼ

 .كضعتها على بهخاج وابخياع اإلاعغؿت

 :الخؼظًت الغاحعت. 3

ؤ(اعجباغ اإلاياؿأث بخدلُم اإلاسغحاث الخعلُمُت: ًغي لي وػىبِىاجان )

ـ ًجب ؤن جغجبؽ بخدلُم 34] [ ؤن عواجب ؤعظاء هُئت الخضَع

اإلاسغحاث الخعلُمُت واعجباغ البدىر بشيل همي وهىعي بؿىق العمل، 

[ ؤن اعجباغ خىاؿؼ ألاصاء باإلاداؾبُت 33بدذ صعاؾت بىغ وبُتي ]هما ؤز

ًاصي بلى جدؿً ألاصاء وجدؿً اإلاسغحاث الخعلُمُت للماؾؿاث 

ع الاعخماص. وكض كام وىاعجؼ وآزغون ] [ 26الخعلُمُت الجامعُت وحؿَغ

يا وكض وحض ؤن  بضعاؾت وصـُت ألهـمت اإلاداؾبُت لخمؿحن والًت في ؤمٍغ

م اإلاعخمض على ازخباعاث ملىىت، ٌؿاعض عبؽ اإلاياؿأث بي خاثج الخلٍى

 في عؿع ألاصاء الخعلُمي وجدلُم اإلاسغحاث الخعلُمُت
ً
 .هثحرا

م اإلاسخلـت: حعض زؼؽ ) ب( اعجباغ زؼؽ الخدؿحن بيخاثج الخلٍى

 في الخؼظًت الغاحعت همخؼلب مهم لخؼبُم 
ً
 ؤؾاؾا

ً
الخدؿحن ميىها

ألهمُتها في: )بزغاء وجدؿحن ول مً ؾُاؾت اإلاداؾبُت الخعلُمُت الـعالت 

اللغاعاث اإلاخعللت بالؿُاؾت الخعلُمُت وألاواصًمُت، جلضًم الـغص ليل 

مً الجامعت والضولت، ؤو اإلاضًىت في الاؾخـاصة والخعلم مً ألازؼاء 

واللصىع وجباصٌ الخبراث ؿُما بُنهما مً ؤحل جدؿحن الخعلُم بما 

عمل هضوة مشترهت بحن اإلاضًىت ًىاؾب اخخُاحاث الضولت ؤو اإلاضًىت، 

والجامعت مً ؤحل عغض البُاهاث واإلاعلىماث اإلاخعللت بماشغاث ألاصاء 

وهُـُت الاؾخـاصة منها في وطع زؼؽ الخدؿحن اإلاؿخلبلُت، بما ًدلم 

ؤهضاؾ ول منهما، وطع زؼؽ الخدؿحن في طىء الاؾخـاصة مً هلاغ 

 ].33اللىة والـغص لخالش ي هلاغ الظعف والتهضًضاث( ]

 Massell, Goertz, Christensen, and [3] هما ؤزبدذ صعاؾت

Goldwasser  م اإلابني على ؤن زؼؽ الخدؿحن التي جغجبؽ بيخاثج الخلٍى

معاًحر، وازخباعاث ملىىت على مؿخىي اإلااؾؿت الخعلُمُت ومؿخىي 

الىالًت واإلاؿخىي الىػني، ؤهثر ؿعالُت في جدؿحن ألاصاء الخعلُمي 

بلى ؤن هخاثج [27]   لُمُت للؼالب. هما ؤشاع ؤهضعؾىن واإلاسغحاث الخع

م ًجب ؤن جىلض معلىماث ومخؼلباث واخخُاحاث ؤزغي حؿخسضم  الخلٍى

 .في جدؿحن عملُت الخعلم والخضَعـ

 زاهُا: وشغ زلاؿت اإلاداؾبُت الخعلُمُت

[ زلاؿت اإلاداؾبُت بإنها الـهم الىاؾع والعمُم 35ٌعغؾ ماهُجزي ]      

عىامل اإلاخظمىت في اإلاداؾبُت صازل اإلااؾؿت. هما ؤشاعث للعىاصغ وال

، 36صاوىؾ ]
ً
[ بلى ؤن وشغ زلاؿت اإلاداؾبُت في اإلااؾؿاث لِؿذ زُاعا

وبهما ؤصبدذ خخمُت لىُىىهت اإلااؾؿت الخعلُمُت، ووطعذ مجمىعت 

مً الاؾتراجُجُاث ليشغ زلاؿت اإلاداؾبُت، ؤولها ؤن جبضؤ اللُاصاث 

اإلاداؾبُت على ؤهـؿهم لُيىهىا كضوة لؼحرهم، اإلااؾؿُت بخؼبُم مبضؤ 

م في طىء  م اإلابني على البرهان، ووشغ زلاؿت الخلٍى ووشغ زلاؿت الخلٍى

اث اإلاداؾبُت  اإلاسغحاث التي جسخلف مً ماؾؿت ألزغي، وجدضًض ؤولٍى

)اإلاسغحاث الغثِؿت زم الـغعُت(، وجدضًض الاخخُاحاث كبل جدضًض 

[ بلى ؤن ؤولى زؼىاث بىاء زلاؿت 37] اإلاسغحاث. وؤشاع وىهغػ وؾمُث

اإلاداؾبُت هي: )معغؿت اإلاسغحاث والىخاثج، وهُف ًخم جدضًضها بعىاًت 

لخدلم الاخخُاحاث والخؼلعاث، وزاهيها بصعان هُف ًخم عبؽ اإلاداؾبُت 

باإلاسغحاث والىخاثج، ووشغ زلاؿت جدلُم الىخاثج ؤهثر مً مجغص ؤصاء 
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 ؤن اإلاداؾبُت لِؿذ
ً
للعلاب واإلاؿاءلت، وبهما هي  وؿُـت، وؤزحرا

غ اإلاؿخلبل(. هما ؤشاع مُلغ وبُضؿىعص ] [ بلى زؼىاث 38لخدؿحن وجؼٍى

ؤؾاؽ ليشغ زلاؿت اإلاداؾبُت صازل اإلااؾؿت ؤهمها: وشغ اللُم 

اإلادىعٍت للماؾؿت والؿلىهُاث اإلاغجبؼت بها، وهُـُت عبؼها بإهضاؾ 

م الؿلىهُاث في طىء جلً اللُم ، وطع زؼت اإلااؾؿت وهُـُت جلٍى

ب ليشغ زلاؿت اإلاداؾبُت وهُـُت الاؾخـاصة مً الخؼظًت الغاحعت،  جضٍع

غ ألاصاء بما ًخىاؿم مع اإلاداؾبُت، وعبؽ اإلاياؿأث بيخاثج  مىاكشت جلاٍع

اإلاداؾبُت وحصجُع اإلايؿىبحن على جالفي الؿلبُاث مً زالٌ بغهامج 

خىطُذ ألازؼاء اؿعل وال جـعل، هثرة الللاءاث واإلالابالث مع اإلايؿىبحن ل

وهُـُت جدؿحن الؿلىن، جدضًض شخص مؿاوٌ عً اإلاداؾبُت وببغاػ 

 .هخاثج اإلاداؾبُت وبعالنها على مؿخىي اإلااؾؿت ومجخمع اإلاؿخـُضًً

 الدراساث السابقت. 3

خي   :جم اؾخعغاض الضعاؾاث الؿابلت وؿم حؿلؿلها الخاٍع

ً ] هضؿذ صعاؾت حىاعجؼ         [ بلى الخعغؾ على هُـُت جؼبُم 33وآزٍغ

ؾُاؾاث اإلاداؾبُت الخعلُمُت في زمؿحن والًت بالىالًاث اإلاخدضة 

ىُت، مً زالٌ اؾخسضام ؤصواث مىاؾبت، وهُـُت عبؼها باألصاء  الامٍغ

واإلاسغحاث الخعلُمُت، والىشف عً الخدضًاث التي جىاحه اإلاداؾبُت 

للماؾؿاث الخعلُمُت مىسـظت الخعلُمُت، وهُـُت جلضًم اإلاؿاعضة 

ألاصاء الخعلُمي، وجىصلذ الضعاؾت بلى مجمىعت مً ألاؾالُب لخؼبُم 

ؾُاؾت اإلاداؾبُت الخعلُمُت مً ؤهمها: اؾخسضام الازخباعاث اإلالىىت 

ليل اإلالغعاث الضعاؾُت وملاعهت هدُجت اإلالغعاث، واإلااؾؿت باألعىام 

الىالًت واإلاؿخىي اللىمي  الؿابلت وباإلااؾؿاث اإلاىاؿغة لها على مؿخىي 

اث والصـىؾ  وعمل جصيُف ليل اإلااؾؿاث، ملاعهت هخاثج اإلاؿخٍى

الضعاؾُت مع بعظها في العام الضعاس ي هـؿه وألاعىام الؿابلت، ملاعهت 

ماث بضًلت للماؾؿت  ، جىاؿغ جلٍى
ً
الىخاثج بمعاًحر اإلااؾؿت اإلاعضة ؾلـا

العالمي، جلؿُم ؤصاء على اإلاؿخىي اإلادلي واإلاؿخىي الىػني واإلاؿخىي 

اث ت ليل مؿخىي،  A,B,C,D الؼالب بلى مؿخٍى وجلضًغ اليؿبت اإلائٍى

واؾخسضام اإلالاعهت والعالماث اإلاغحعُت، جؼبُم ملاًِـ ألصاء الؼالب 

ػحر اإلاعغفي مثل: معضٌ الخظىع والاوسخاب والدسجُل ومعضٌ الخسغج 

، ومعضٌ الغؾىب ومعضٌ الىلل مً اإلااؾؿت بلى ماؾؿاث ؤزغي 

جظمحن اإلاىار الخعلُمي طمً بػاع اإلاداؾبُت الخعلُمُت مثل: وؿبت 

ألاؾاجظة للؼالب ووؿبت اإلاصاصع الخعلُمُت ووؿبت اإلاؿاخت ليل ػالب 

ت  غ ؾىٍى ت وجلاٍع غ هصف ؾىٍى ووؿبت اإلاىؿـحن للؼالب، جخظمً جلاٍع

 .جىضح جلضم الؼالب في ألاصاء وجدلُم ألاهضاؾ الخعلُمُت

[ بلى الىشف عً مباصت اإلاداؾبُت 39صعاؾت هىن ] هما وهضؿذ        

الخعلُمُت ألاؾاؽ التي جخم مماعؾتها في ولُاث الـىىن والخىىىلىحُا 

ى، وهشـذ الضعاؾت عً ؾبعت مباصت ؤؾاؽ  الخؼبُلُت بإوهخاٍع

ى للـىىن والخىىىلىحُا الخؼبُلُت  للمداؾبُت الخعلُمُت في ولُاث ؤوهخاٍع

خت للخصٌى على الدؿائالث وؤلاحاباث هي: )طغوعة جىاؿغ زؼىغ واض

التي جبرهً على جىـُظ اإلااؾؿاث إلاؿاولُاتها مً زالٌ جدلُم ألاهضاؾ 

اإلاعلىت لياؿت الىخضاث وألاكؿام ألاواصًمُت وػحر ألاواصًمُت، وهي: 

جدضًض واضح للمؿاولُاث التي ًداؾب على ؤؾاؾها اللُاصاث 

غ ألاصاء، الخعلُمُت في جلً اإلااؾؿاث، بصضاع ؤخيام بى اء على جلاٍع

جدضًض وكُاؽ اإلاسغحاث، مغجبؼت بماشغاث مدىعٍت وعبؼها بصىاعت 

غ  اللغاع، الخىاؿؼ اإلاخىاػهت بعىاًت، كىاهحن لغبؽ ألاخيام اإلاالُت بخلاٍع

عت للخؼحراث الخاصزت في ؾىق  جدلُم ألاهضاؾ، الاؾخجابت الؿَغ

 (.ألاعماٌ

م هـام اإلاداؾبُت [ صعاؾت هضؿذ بل40وؤحغي عبضالخمُض ]      ى جلٍى

الخعلُمُت في مصغ في طىء هخاثج جدلُل هـام اإلاداؾبُت الخعلُمُت في 

ؼاهُا، واؾخسضم  يا وبٍغ بعع الجامعاث اإلاخلضمت في ول مً ؤمٍغ

 مىهجه على بعع الجامعاث 
ً
الباخث مىهج جدلُل الىـم، مؼبلا

ؼاهُت، ووان مً هخاثج الضعاؾت: وط ىُت والبًر ت وألامٍغ ع جصىع اإلاصٍغ

ملترح للبضاثل لىـام اإلاداؾبُت الخعلُمُت، وهـام ملترح للمداؾبُت 

الخعلُمُت في مصغ مً خُث اإلاضزالث )الـلؿـت، ألاهضاؾ، الجهاث 

التي جماعؽ اإلاداؾبُت الخعلُمُت(، والعملُاث )الخسؼُؽ، الخىـُم، 

غ اإلاداؾبُت  اللُاؽ اإلاداؾبي(، وصوع اإلاسغحاث اإلاخمثلت في جلاٍع

لُمُت في جىهُض الجىصة الخعلُمُت وجدؿحن الاهخاحُت الخعلُمُت الخع

 .وػٍاصة الىـاءة والـاعلُت الخعلُمُت للجامعاث

[ ؿلض هضؿذ بلى الىشف عً 16ؤما صعاؾت بحري وآزغون ]     

اإلاماعؾاث الـعالت ألهـمت اإلاداؾبُت الخعلُمُت، وجىصلذ الضعاؾت بلى 

هـام مداؾبُت حعلُمُت  ؾبعت عىاصغ ؤؾاؽ ًجب جىاؿغها في ؤي

لصض بها ػاًاث هـام   وهي: ألاهضاؾ: ٍو
ً
 وؿعاال

ً
 حُضا

ً
لُيىن هـاما

اإلاداؾبُت، والؿُاؾاث واللىاهحن التي جدضص جىـُظ وجصمُم هـام 

اإلاداؾبُت الخعلُمُت، ماشغاث ألاصاء: ًجب ؤن جيىن مخىىعت حشمل 

اث على مصاصع ؤصاء اإلاعلمحن، الؼالب، اإلاىار الخعلُمي، وحعخمض البُاه

مخعضصة ومخىىعت، وصعاؾاث، وازخباعاث ملىىت، جصمُم اللغاعاث: ًجب 

م وهـام اإلاغاكبت:  غ اإلااشغاث، الخلٍى ؤن جيىن مغجبؼت بيخاثج وجلاٍع

م هـام اإلاداؾبت، الخىاصل: وحىص هـام  لصض به هُـُت مغاكبت وجلٍى ٍو

ل صض به ؿعاٌ لالجصاٌ مع الجمهىع وؾىق العمل وآلاباء، الضعم: ٍو

هُـُت جلضًم الضعم الـُضعالي واإلالضم مً الىالًت واإلااؾؿت، جىابع 

لصض به جلضًم اإلاياؿأث والخىاؿؼ لللاثمحن على العملُت  اإلاداؾبُت: ٍو

الخعلُمُت واإلااؾؿت، هدُجت جدلُم ألاهضاؾ وحىصة اإلاسغحاث 

 .الخعلُمُت

ت لعمل [ بلى جدضًض اللظاًا اإلاهم1وهضؿذ صعاؾت بىعن وآزغون ]     

ملاًِـ للمداؾبُت، لخعلُم طوي اللضعاث الخاصت بالخعلُم العالي، 

وجىصلذ الضعاؾت بلى زمـ كظاًا عثِؿت جضزل طمً بػاع ملاًِـ 

مداؾبُت حعلُم طوي اللضعاث الخاصت في ماؾؿاث الخعلُم العالي: 

ت للجامعت، العىامل الضًمىػغاؿُت  الاهخلاٌ مً اإلاضعؾت الثاهٍى

ت، الغطا عً اللبٌى في الخعلُم الجامعي، مسغحاث واؾخسضام الخضم

الخعلُم والخىؿُف، الخضماث اإلااؾؿُت في الجامعاث لظوي اللضعاث 

 .الخاصت. وكض جم وطع ؤصواث كُاؽ ليل كظُت للمداؾبُت

ؿلض هضؿذ بلى اهدشاؾ هـام  [20ؤما صعاؾت مُلذ وآزغون ]       

ت وجلضًم هـم شاملت للمداؾبُت اللاثم على الضلُل لخدؿحن ومغاحع

لخجمُع ووشغ اإلاعلىماث اإلاغجبؼت بمسغحاث حعلم الؼالب. وجىصلذ 

كضعجه على عبؽ اإلاعغؿت  -بالضلُل–الضعاؾت بلى طغوعة ؤن ًثبذ الؼالب 

واإلاهاعاث التي اهدؿبها باإلاجاٌ اإلانهي اإلاخىكع ؤن ًلخدم به هما جىصلذ 

ى الضلُل إلاسغحاث بلى همىطج ؾبع زؼىاث لىـام اإلاداؾبُت اللاثم عل

حعلم الؼالب هما وطع ليل زؼىة مً الخؼىاث الؿبع ماشغاث جضٌ 
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ؼ  م، حعٍؼ على جدللها، وهي:)صُاغ هخاثج الخعلم اإلاغػىبت، مغاحعت الخلٍى

م، الخعلم مً الجهىص التي هبظلها، جإهُض  م، جىلُذ هـام الخلٍى الخلٍى

 (.هجاح الخعلم الؼالب، اإلاداؿـت على زلاؿت البرهان

[ بلى الىشف عً صوع ؾُاؾاث 41وهضؿذ صعاؾت مُلخلى وآزغون ]      

اإلاداؾبُت وشهاصاث الاعخماص على حىصة بغامج بعضاص اللُاصاث 

الخعلُمُت، وهشـذ الىخاثج عً ؤن ملاًِـ اإلاداؾبُت جاصي بلى 

حؼُحراث في اإلادخىي وفي بغامج بعضاص اللُاصة الخعلُمُت بمغوع الىكذ 

ً وؤن معاًحر الىالً غ بغامج بعضاص اإلاضًٍغ ت جازغ بشيل هبحر على جؼٍى

ً  .لخعىـ اإلاهاعاث اإلاؼلىبت للمضًٍغ

[ ؿلض هضؿذ بلى الىشف عً 33ؤما صعاؾت بىكى وحىوؿىن ]        

الاعجباغ بحن ؾُاؾت اإلاداؾبُت في ماؾؿاث الخعلُم العالي وخىاؿؼ 

: اعجباغ ألاصاء، وهشـذ الضعاؾت عً مجمىعت مً الىخاثج اإلاهمت ؤهمها

اإلاياؿأث والخىاؿؼ بالضعحاث ؤلاحمالُت للمعاًحر الخىاؿؿُت بحن 

اصة اللضعة الخىاؿؿُت والخلضم، اعجباغ  اإلااؾؿاث، ًاصي بلى ٍػ

اإلاداؾبُت بىـام لخصيُف وجغجِب اإلااؾؿاث مً اإلادـؼاث اإلاهمت 

غ معاًحر الخىاؿؿُت ؤصي بلى وحىص هـام  لخدؿحن ألاصاء الجامعي، جؼٍى

مداؾبُت التي جؼىعث في عبع اللغن اإلااض ي: جؼىع اإلاعُاع ألاٌو صكُم لل

مً اعخماص البرهامج بلى مسغحاث وبِئت حعلم الؼالب، التربُت العامت، 

م مجاٌ الخسصص الغثِـ، الاعخماص، مغاحعت البرهامج. واإلاعُاع  جلٍى

ج في اإلاجاالث الغثِؿت بلى مؿىخاث اإلاىؿـحن  الثاوي مً ؤصاء الخٍغ

جح جحن في التربُت العامت بلى والخٍغ ن. واإلاعُاع الثالث مً ؤصاء الخٍغ

م البرامج والخضماث  معضٌ جسغج الؼالب. واإلاعُاع الغابع مً جلٍى

اث زؼت اإلاىؼلت  جحن بلى ؤولٍى اإلااؾؿُت مً كبل الؼالب والخٍغ

ل مً  الغثِؿت، ؤهضاؾ الخسؼُؽ الاؾتراجُجي اإلااؾس ي، معضٌ الخدٍى

م ألاواصًمُحن وبلى اإلااؾؿت، الخىؿُف . وجؼىع اإلاعُاع الخامـ مً جلٍى

م،  م، جىـُظ الخلٍى اصة الخلٍى م، ٍع للبرامج ألاواصًمُت بلى مسغحاث الخلٍى

.وحىص صالثل على الاعجباغ الىزُم بحن ؾُاؾت اإلاداؾبُت وخىاؿؼ ألاصاء 4

.طغوعة جىىع اإلاداؾبُت 5جدؿً ألاصاء صازل ماؾؿاث الخعلُم العالي، 

حعت الضازلُت مً صازل اإلااؾؿت، والخاعحُت مً الىالًت مً زالٌ اإلاغا

 .ؤو على اإلاؿخىي الىػني، ألنها جدؿً مً ألاصاء

م في حامعاث  [6وهضؿذ صعاؾت حُلُبرجى ]        بلى جدلُل هُـُت الخلٍى

بًؼالُا وهُف جخم اإلاداؾبُت مً كبل ؤلاصاعة وؿُم جازغ، وهشـذ هخاثج 

مها، ولىً ًىحض طعف في الضعاؾت بلى ؤن ول ؤوشؼت الجام عت ًخم جلٍى

م في جدؿحن ألاصاء، وؤن الاعخماص على ألاصلت  اؾخسضام هخاثج الخلٍى

، ولظلً ؿهي في خاحت 
ً
والبراهحن في اإلاداؾبُت اإلااؾؿُت طعُف حضا

 إلصالح ؾُاؾاث وآلُاث وهـم اإلاداؾبُت 
ً
بلى حهىص هبحرة حضا

 .اإلااؾؿُت

[ بلى الىشف عً ؤؾالُب جىـُظ 42] هما وهضؿذ صعاؾت هُم وعٍؼ      

اإلاداؾبُت الخعلُمُت اإلاتراهمت في الخعلُم اليىعي، وجىصلذ الضعاؾت بلى 

ؤن اإلاداؾبُت في الخعلُم اليىعي في العصغ الخضًث هخجذ مً جغاهم 

حهىص عبر العصىع، وحعخمض على جىـُظ ؤعبع ؾُاؾاث للمداؾبُت هي: 

م ال م اإلااؾؿت الخعلُمُت، والخلٍى ىػني للخدصُل الخعلُمي، جلٍى

م اإلاعلمحن وألاؾاجظة، وكاهىن هشف معلىماث اإلااؾؿت  وجلٍى

 .الخعلُمُت

[ صعاؾت هضؿذ بلى جدلُل واكع اإلاداؾبُت 14وؤحغث الجاعوصي ]     

الخعلُمُت في ول مً وزُلت ؾُاؾت الخعلُم في اإلاملىت العغبُت 

الخىمُت الؿعىصًت، وهـام مجلـ الخعلُم العالي ولىاثده وزؼؽ 

الخمؿُت، والهُاول الخىـُمُت للجامعاث الؿعىصًت، واكتراح مجمىعت 

مً البضاثل لخـعُل مبضؤ اإلاداؾبُت الخعلُمُت في الخعلُم العالي في 

اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت، واؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىصـي 

الىزاثلي واإلاؿحي، واعخمضث على اإلالابالث مع عُىت مً زمـ حامعاث 

ـ والؼالب. ووان مً ؾعى  صًت مً عئؾاء ألاكؿام وؤعظاء هُئت الخضَع

ؤهم هخاثج الضعاؾت: ال ًىحض في هـام الخعلُم العالي ولىاثده ؤي بىض 

ـ على عمله وهُـُت طمان  ٌشحر بلى هُـُت مداؾبت عظى هُئت الخضَع

جإصًخه، ولخدلُم مـهىم اإلاداؾبُت بشيلها الصخُذ في الخعلُم العالي 

 في الىـم ب ؿةهه ال
ً
 وحؼًء عثِؿا

ً
ض وؤن جصبذ اإلاداؾبُت الخعلُمُت ميىها

ت  .التربٍى

ظت ]      [ ؿلض هضؿذ بلى الخعغؾ على الىاكع الـعلي 12ؤما صعاؾت عٍى

ـ واللُاصاث ألاواصًمُت  لثلاؿت اإلاداؾبُت لضي ؤعظاء هُئت الخضَع

بماؾؿاث الخعلُم العالي، ووشغ زلاؿت اإلاداؾبُت الخعلُمُت لضي 

ـ واللُاصاث ألاواصًمُت، ووطع جصىع ملترح ؤع ظاء هُئت الخضَع

لخىمُت زلاؿت اإلاداؾبُت الخعلُمُت. واؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىصـي 

والاؾدباهت هإصاة للضعاؾت، وجىصلذ الضعاؾت بلى طعف زلاؿت 

ـ واللُاصاث ألاواصًمُت  اإلاداؾبُت الخعلُمُت لضي ؤعظاء هُئت الخضَع

ت ، وكلت جىاؿغ اإلاخؼلباث الالػمت ليشغ زلاؿت بالجامعاث اإلاصٍغ

اإلاداؾبُت الخعلُمُت، ووحىص معىكاث هثحرة ليشغ زلاؿت اإلاداؾبُت 

 .الخعلُمُت

[ بلى الىشف عً كضعة بغامج 21وآزغون ] وهضؿذ صعاؾت وىحشاٌ    

بعضاص اإلاعلمحن على جىمُت اللضعة على اإلاداؾبُت الخعلُمُت وجلضًم 

الضعم، وجىصلذ الضعاؾت بلى ؤن بغامج بعضاص اإلاعلم في خاحت بلى 

الخؼُحر مً ؤحل جىمُت اللضعة على اإلاداؾبت وجلضًم الضعم الخعلُمي، 

غ عملُت الخضَعـ  وؤنها بداحت بلى بعاصة جصمُم، بلى حاهب جؼٍى

 .واؾخسضام ملاًِـ للمسغحاث الخعلُمُت

[ ؿلض هضؿذ بلى جلضًم بػاع هـغي عً 13ؤما صعاؾت ؤبى العال ]      

اإلاداؾبُت الخعلُمُت مً خُث اإلاـهىم وألاهمُت وألاهضاؾ واإلابرعاث 

والعىامل التي صؿعذ اإلااؾؿاث الخعلُمُت، بلى ألازظ بىـام اإلاداؾبُت 

علُمُت واإلاعىكاث التي جدٌى صون جؼبُله، واؾخسضمذ الباخثت الخ

اإلاىهج الـُىىمُىىلىجي )الـاهغاحي(، واعخمضث الاؾدباهت هإصاة للضعاؾت، 

و وان مً ؤبغػ هخاثجها، ؤن اإلاداؾبُت ؤصاة عثِؿت في ؤي عملُاث بصالح 

ججغي لخدؿحن العمل الخعلُمي، هما جىصلذ بلى ؤن ولُت التربُت 

ـخلغ بلى هـام للغكابت، ٌؿدىض على اؾخسضام مجمىعت مً بإؾىان ج

اإلاعاًحر اإلاىطىعُت للخىم على ؿعالُت ؤصاء اليلُت، بلى حاهب ؤن معـم 

ـ ال ًضعوىن مـهىم اإلاداؾبُت  ؤؿغاص العُىت مً ؤعظاء هُئت الخضَع

الخعلُمُت وؤهضاؿها في الخعلُم الجامعي، وال ًضعوىن هظلً بعع 

 .اث الصلت باإلاداؾبُت الخعلُمُتاإلاـاهُم واإلاباصت ط

     [ ً  ؿلض هضؿذ صعاؾت ؾمُث وآزٍغ
ً
[ بلى الىشف عً 43ؤزحرا

ؾُاؾاث اإلاداؾبُت الخعلُمُت التي جاصي بلى بصالح بعضاص اإلاعلمحن في 

الىالًاث اإلاخدضة مً وحهت هـغ صاوعي الؿُاؾاث الخعلُمُت 
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اإلاهخمت واإلاؿخـُضًً مً ماؾؿاث بعضاص اإلاعلمحن، واإلاجمىعاث 

بلظُت الخعلُم، وكض هشـذ الضعاؾت عً مجمىعاث مباصعاث ؤصث بلى 

بصالح ؾُاؾاث اإلاداؾبُت هي: مؿخلبلىا، معلمىها: التي اػللها ؤوباما 

إلصالح بغامج حعلُم اإلاعلمحن وواهذ جلىم هظه اإلاباصعة على ؤؾاؽ 

جي بغامج ؤلاع م بغامج بعضاص اإلاعلمحن مً زالٌ صعاؾت جإزحر زٍغ ضاص جلٍى

اض ألاػـاٌ وختى نهاًت مغخلت  على صعحاث ازخباعاث ػالبهم مً ٍع

ت العامت، وجلىم بها حامعت ؾخاهـىعص باالشتران مع الىالًاث  الثاهٍى

م ملىىت، هما تهضؾ هظه  م ؤصاء اإلاعلم مً زالٌ ؤصاة جلٍى بخلٍى

اإلاغاحعت الىػىُت للؿعي هدى حىصة بغامج بعضاص اإلاعلمحن مً زالٌ 

 the National Council on Teacher)  ػني لجىصة اإلاعلماإلاجلـ الى 

Quality) 

 :التعقيب على الدراساث السابقت

اؾخـاص الباخث مً الضعاؾاث الؿابلت في جدضًض مداوع الاؾدباهت       

ظت ] [ التي بُيذ ؤهمُت وشغ زلاؿت اإلاداؾبُت 12هما في صعاؾت عٍى

ـ، وصعاؾت عبض الخمُض ] [ التي 40الخعلُمُت لضي ؤعظاء هُئت الخضَع

بُيذ ؤهمُت جدضًض اإلاسغحاث الخعلُمُت، هما ؤهضث صعاؾت حىاعجؼ 

ت اؾخسضام الازخباعاث واإلالاًِـ اإلالىىت، [ ؤهم33ُوآزغون ]

واؾخسضام اإلالاعهاث اإلاغحعُت مع الجامعاث ألازغي على مؿخىي 

[ 39الىالًت، وعلى مؿخىي اللؼغ وعلى اإلاؿخىي العالمي، وؤشاع هىن ]

بلى مماعؾاث اإلاداؾبُت والتي مً ؤهمها جدضًض وكُاؽ اإلاسغحاث 

ُمُت على اإلاؿخىي اإلادلي وعلى الخعلُمُت، وطغوعة ملاعهت الىـاءة الخعل

عت لؿىق  اإلاؿخىي العالمي، وطغوعة كُاؽ مضي الاؾخجابت الؿَغ

[ بلى طغوعة جدضًض 16العمل، هما ؤشاعث صعاؾت بحري وآزغون ]

ألاهضاؾ واإلاسغحاث الخعلُمُت وطغوعة وطع ماشغاث لألصاء الخعلُمي، 

وطغوعة الخىاصل الـعاٌ مع الجمهىع وؾىق العمل لخدضًض 

خخُاحاث التي جىعىـ على البرامج الخعلُمُت، وعبؽ اإلاياؿأث الا 

[ بلى 20والخىاؿؼ بخدلم اإلاسغحاث، هما ؤشاعث صعاؾت مُلُذ وآزغون ]

طغوعة الاهخمام بغبؽ مهاعاث الؼالب بماشغاث ألاصاء اإلانهي، هما 

[ عً ؤهمُت معاًحر الخىاؿؿُت هجؼء 33هشـذ صعاؾت بىكى وحىوؿىن ]

بُت الخعلُمُت، وعبؽ اإلاداؾبُت الخعلُمُت بدىاؿؼ مً هـام اإلاداؾ

ألاصاء وطغوعة اإلاغاحعت الضازلُت والخاعحُت على اإلاؿخىي الىػني 

م الىػني 42والعالمي، وؤشاعث صعاؾت هُم وعٍؼ ] [ بلى طغوعة الخلٍى

م ألاؾاجظة، هما ؤشاعث صعاؾت وىحشاٌ  للخدصُل الخعلُمي وجلٍى

ـ،  [ بلى طغوعة اؾخسضام21وآزغون ] غ الخضَع م في جؼٍى الخلٍى

واؾخسضام ملاًِـ للمسغحاث الخعلُمُت، هما هشـذ صعاؾت ؾمُث 

م ؤصاء 37وآزغون ] [ بلى اؾخسضام ملاًِـ ألاصاء اإلانهي اإلالىىت لخلٍى

 .ألاؾاجظة هجؼء مهم مً اإلاداؾبُت

واشاعث صعاؾاث ؤزغي بلى ؤهمُت اإلاداؾبُت الخعلُمُت في جدؿحن ألاصاء 

ؼ كُم  الخىاؿؿُت، وطمان حىصة الخعلُم مثل صعاؾت مُلُدُلى وحعٍؼ

 ].6وصعاؾت حُلُبرجى ] [،20وآزغون ]

[ على طعف ؾُاؾت اإلاداؾبُت 14هما هشـذ صعاؾت الجاعوصي ]      

في لىاثذ الخعلُم العالي الؿعىصي، وطغوعة وحىص ؾُاؾاث للمداؾبُت 

ت الباخثت الخعلُمُت، وجسخلف صعاؾت الباخث عً صعاؾتها في ؤن صعاؾ

جبدث عً واكع اإلاداؾبُت الخعلُمُت في لىاثذ الخعلُم العالي 

والجامعاث، بِىما جبدث صعاؾت الباخث في جدضًض مخؼلباث ؾُاؾت 

اإلاداؾبُت الخعلُمُت في طىء الاججاهاث العاإلاُت اإلاعاصغة، ومضي 

جىاؿغها وواكع وشغ زلاؿتها بجامعت اإلالً ؾعىص مً وحهت هـغ ؤعظاء 

ـ في حامعت اإلالً ؾعىصهُئت الخ  . ضَع

 العريقت وإلاجراءاث. 4

 مىهج الدراستأ. 

اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصـي اإلاؿحي، بدؿباهه ؤوؿب اإلاىاهج      

لهظا الىىع مً الضعاؾاث، ؿهى ال ًلخصغ على وصف الـاهغة ؿلؽ 

وبهما ًخعضي طلً بلى الخدلُل والخـؿحر والغبؽ بحن مضلىالتها للخىصل 

 ].44الىخاثج اإلاخعللت بمىطىع الضعاؾت ]بلى 

 وعيىتها: مجتمع الدراستب. 

ـ بجامعت حمُع جيىن مجخمع الضعاؾت مً       ؤعظاء هُئت الخضَع

، مىػعحن على الىدى آلاحي2862اإلالً ؾعىص، وعضصهم )
ً
 :( عظىا

 خصائ  مجتمع الدراست. 1 جدول 

 املجموع أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ هوع الكليت

 823 443 209 171 بوؿاهُت

 1308 759 277 272 علمُت

 731 425 169 137 صخُت

 2762 1627 655 580 اإلاجمىع

 هـ1436-1435 لعام 38 العضص الخعلُم، وػاعة بخصاءاث: اإلاصضع

 :الدراست عيىت

 ؤؾلىب باؾخسضام الضعاؾت مجخمع مً%( 5) على الضعاؾت جؼبُم جم

ـ هُئت ؤعظاء مً الؼبلُت العشىاثُت العُىت  اإلالً بجامعت الخضَع

ـ، هُئت عظى( 145) بلؽ بمجمىع ؾعىص  بلؽ ألاصاة جؼبُم وبعض جضَع

 الصخُت اليلُاث مسخلف ومً اؾدباهت( 121) اإلاىخملت الاؾدباهاث عضص

ٌ  في مىضح هى هما وؤلاوؿاهُت، والعلمُت  :الخالي الجضو

 متغيراتها بحسب الدراست عيىت خصائ . 2 جدول 

 اليسبت العدد املستوياث املتغير

 43.8 53 بوؿاهُت هىع اليلُت

 38 46 علمُت

 18.2 22 صخُت
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 21.5 26 ؤؾخاط الضعحت العلمُت

 24.8 30 ؤؾخاط مشاعن

 53.7 65 ؤؾخاط مؿاعض

ت  71.9 87 ماعؽ العمل ؤلاصاعي  اإلاماعؾت ؤلاصاٍع

 28.1 34 لم ًماعؽ العمل ؤلاصاعي 

 100 121 اإلاجمىع

 الدراست أداةج. 

 وؿم جصمُمها وجم للضعاؾت، هإصاة الاؾدباهت الباخث اؾخسضم      

 على مىػعت ؿلغة 33 الاؾدباهت ؿلغاث عضص وبلؽ لُىغث، ملُاؽ جضعج

 الخعلُم مً اإلاؿخـُضًً اخخُاحاث جدضًض: هي عثِؿت مداوع  ؤعبعت

م، الخعلُمُت، اإلاسغحاث جدضًض الجامعي،  اإلاداؾبُت زلاؿت وشغ الخلٍى

 .الخعلُمُت للمداؾبُت همخؼلباث الخعلُمُت،

 :الضعاؾت ؤصاة صضق

 :اإلادىمحن صضق: هما الصضق مً هىعحن الضعاؾت اؾخسضمذ

 الصضق مً للخدلم مدىمحنـال ًــم تـــىعــمجم ىـــعل ألاصاة غضـــع مـــج     

ٌ  آعائهم ببضاء منهم وػلب لألصاة، الـاهغي   الاؾدباهت عباعاث وطىح خى

 وعمل الغصوص اؾخالم وجم الخعلُمُت، اإلاداؾبُت بمخؼلباث واعجباػها

 .الالػمت الخعضًالث

 :الضازلي الاحؿاق صضق

 ألاصاة جؼبُم جم لالؾدباهت، الـاهغي  الصضق مً الخإهض بعض      

،
ً
 اعجباغ معامل اخدؿاب جم الضعاؾت عُىت بُاهاث طىء وفي مُضاهُا

 بلُه، جيخمي الظي للمدىع  اليلُت والضعحت مماعؾت ول صعحت بحن بحرؾىن 

 الضعحت وبحن اإلادىع  صعحت بحن بحرؾىن  اعجباغ معامالث خؿاب زم

ٌ  في مىضح هى هما لألصاة اليلُت  :الخالُت الجضاو

 3 جدول 

 الجامعي التعليم مً املستفيدًً احتياجاث جحدًد ملحور ( بيرسون ) ارجباط معامل

 مستوى الداللت معامل الارجباط باملحور  رقم العبارة

1 0.709 0.000 

2 0.602 0.000 

3 0.680 0.000 

4 0.667 0.000 

5 0.685 0.000 

6 0.710 0.000 

7 0.735 0.000 

خطح       ٌ  مً ٍو   صاللت الاعجباغ معامالث حمُع ؤن( 3) الجضو
ً
 بخصاثُا

ــً اـــمم ،(0.01) ًــــم لــؤك مؿخىي  عىض  ضازليــال اقــؿــالاح ضقـــص ىــــعل ضٌـ

ٌ  للمدىع   .ألاو

 4 جدول 

 التعليميت املخرجاث جحدًد ملحور ( بيرسون ) ارجباط معامل

 مستوى الداللت معامل الارجباط باملحور  رقم العبارة

8 0.639 0.000 

9 0.664 0.000 

10 0.466 0.000 

11 0.661 0.000 

12 0.665 0.000 

13 0.696 0.000 

14 0.460 0.000 

خطح ٌ  مً ٍو   صاللت الاعجباغ معامالث حمُع ؤن( 4) الجضو
ً
 بخصاثُا

  يـــلـضازــال اقـــالاحؿ ضقــص ىــعل ضٌــً اــمم ،(0.01) ًــم لــؤك ىي ــخـمؿ ضــعى

 .الثاوي لمدىع ل

 5 جدول 

 التقويم ملحور ( بيرسون ) ارجباط معامل

 مستوى الداللت باملحور معامل الارجباط  رقم العبارة

15 0.409 0.000 

16 0.770 0.000 

17 0.643 0.000 

18 0.696 0.000 
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19 0.609 0.000 

20 0.674 0.000 

21 0.679 0.000 

22 0.678 0.000 

23 0.516 0.000 

24 0.630 0.000 

خطح ٌ  مً ٍو   صاللت الاعجباغ معامالث حمُع ؤن( 5) الجضو
ً
 عىض بخصاثُا

  للمدىع  الضازلي الاحؿاق صضق على ضٌـً اــمم ،(0.01) مً ؤكل مؿخىي 

 .الثالث

 6 جدول 

 املحاسبيت ثقافت وشر ملحور ( بيرسون ) ارجباط معامل

 مستوى الداللت معامل الارجباط باملحور  رقم العبارة

25 0.577 0.000 

26 0.705 0.000 

27 0.735 0.000 

28 0.386 0.000 

29 0.638 0.000 

30 0.654 0.000 

31 0.702 0.000 

32 0.798 0.000 

33 0.777 0.000 

خطح ٌ  مً ٍو   صاللت الاعجباغ معامالث حمُع ؤن( 6) الجضو
ً
 بخصاثُا

 يـــضازلــال اقـــالاحؿ ضقــص ىـــعل ضٌــً اــمم ،(0.01) ًـــم لــؤك ىي ــمؿخ ضــعى

 .الغابع للمدىع 

 7جدول 

 لالستباهت الكليت الدرجت مع املحاور  لدرجاث( بيرسون ) ارجباط معامل

 مستوى الداللت معامل الارجباط باملحور  رقم املحور 

1 0.868 0.000 

2 0.863 0.000 

3 0.877 0.000 

4 0.886 0.000 

خطح        صاللت الاعجباغ معامالث حمُع ؤن( 7)الجضٌو  مً ٍو
ً
 بخصاثُا

 الضازلي الاحؿاق صضق على ًضٌ ما ،(0.01) مً ؤكل مؿخىي  عىض

 .الاؾدباهت إلاداوع 

 الباخث اؾخسضم الاؾدباهت زباث مضي للُاؽ: الضعاؾت ؤصاة زباث

ٌ  مىضح هى هما( هغوهبار ؤلـا) معاصلت  :الخالي بالجضو

 8جدول 

 الاستباهت ملحاور  كروهباخ ألفا ثباث معامالث

 الثباث وسبت املحاور 

 0.89 جدضًض اخخُاحاث اإلاؿخـُضًً مً الخعلُم الجامعي

 0.82 جدضًض اإلاسغحاث الخعلُمُت

م  0.90 الخلٍى

 0.90 اإلاداؾبُت الخعلُمُتوشغ زلاؿت 

 0.96 الثباث العام

 وهظه ،(0.96) بلؽ العام الثباث معامل ؤن( 8)الجضٌو  مً ًخطح     

 ًمىً الثباث مً عالُت بضعحت جخمخع الضعاؾت ؤصاة ؤن على صاللت

 .للضعاؾت اإلاُضاوي الخؼبُم في عليها الاعخماص

 :الضعاؾت اصاة جصخُذ

ٌ  لخدضًض ( والعلُا الضهُا الخضوص) الخماس ي اإلالُاؽ زالًا ػى

 كؿم زم( 4=1-5) اإلاضي اخدؿاب جم الضعاؾت مداوع  في اإلاؿخسضمت

ٌ  اإلالُاؽ زالًا عضص على ٌ  على للخصى  4/5= الصخُذ  الخلُت ػى

 وطلً( 1) اإلالُاؽ في كُمت ؤكل بلى اللُمت هظه ؤطُـذ طلً بعض 0.8=

ٌ  ؤصبذ وهىظا الخلُت لهظه ألاعلى الخض لخدضًض  :ًلي هما الخالًا ػى

، مىسـظت بضعحت جدلم (1-1.8)
ً
 بضعحت جدلم( 2.60-1.81) حضا

 جدلم( 4.20-3.41) مخىؾؼت، بضعحت جدلم( 3.40-2.61) مىسـظت،

  هبحرة بضعحت جدلم( 5-4.21) هبحرة، بضعحت
ً
 .حضا
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 ومىاقشتها . الىتائج5

 اإلاداؾبُت ؾُاؾت مخؼلباث جىاؿغ مضي ما: الثاوي الؿااٌ بحابت

ـ؟ هُئت ؤعظاء هـغ وحهت مً ؾعىص اإلالً بجامعت الخعلُمُت  الخضَع

 عُىت الؾخجاباث الخؿابي اإلاخىؾؽ الباخث اؾخسضم الؿااٌ وإلحابت

 مً اإلاؿخـُضًً اخخُاحاث جدضًض: )هي مداوع  زالزت على الضعاؾت،

م الخعلُمُت، اإلاسغحاث جدضًض الجامعي، الخعلُم  :ًلي هما( الخلٍى

 :الجامعي الخعلُم مً اإلاؿخـُضًً اخخُاحاث جدضًض مدىع : ؤوال

 9جدول 

 الجامعي التعليم مً املستفيدًً احتياجاث جحدًد محور  لعباراث الحسابي املتوسغ

 الحسابي املتوسغ العبارة م

جي الجامعتًخم جدضًض الاخخُاحاث الىمُت الـعلُت  1  2.73 للخسصصاث اإلاسخلـت لؿىق العمل الؿعىصي مً زٍغ

جي الجامعت 2  2.73 ًخم جدضًض الاخخُاحاث الىصـُت الـعلُت للخسصصاث اإلاسخلـت لؿىق العمل الؿعىصي مً زٍغ

جي الجامعت 3  2.9 ًخم جدضًض الاخخُاحاث اإلاؿخلبلُت لؿىق العمل الؿعىي مً زٍغ

جي الجامعت التي ًخؼلبها ؾىق العمل 4  2.9 ًخم جدضًض معاعؾ ومهاعاث زٍغ

 2.48 جىحض شغاهت بحن ماؾؿاث ؾىق العمل والبرامج ألاواصًمُت اإلاخسصصت 5

 3.27 بوشاء البرامج ألاواصًمُت الجضًضة ًخم في طىء اخخُاحاث ؾىق العمل الخالُت واإلاؿخلبلُت 6

ؼت خالُت ومؿخلبلُت  7  2.22 الخخُاحاث ؾىق العملجىحض زٍغ

 2.63 اإلاخىؾؽ العام

خطح      ٌ  مً ٍو  جدضًض مخؼلب إلادىع  العام اإلاخىؾؽ ؤن( 9) الجضو

 ؤهه ٌعني وهظا ،(2.63) بلؽ الجامعي الخعلُم مً اإلاؿخـُضًً اخخُاحاث

 للـلغاث الخؿابي اإلاخىؾؽ وبخإمل مخىؾؼت، بضعحت بال ًخدلم لم

 اإلاخدللت اإلااشغاث ؤبغػ  مً ووان ،(3.27 و 2.73) بحن ًتراوح ؤهه هجض

 ؾىق  واخخُاحاث بغامج مً ًلغ ما بحن اإلاىاءمت مخىؾؼت، بضعحت

 ؾىق  ماؾؿاث بحن الشغاهت ؿةن وباإلالابل واإلاؿخلبلُت، الخالُت العمل

ؼت وحىص حاهب بلى اإلاخسصصت، الاواصًمُت والبرامج العمل  خالُت زٍغ

 بلؽ بط مىسـظت، بضعحت جدللا العمل ؾىق  الخخُاحاث ومؿخلبلُت

 ال الىدُجت وهظه ،(2.48 و 2.22) الخىالي على الخؿابي مخىؾؼهما

 ؤهضث التي Bogue & Johnson [33] هضعاؾت الضعاؾاث بعع مع جدؿم

 على الجامعت كضعة بمضي الخعلُمُت اإلاداؾبُت اعجباغ طغوعة على

 [43]وصعاؾت الخعلُم، مً للمؿخـُضًً اإلاهىُت الاخخُاحاث جدلُم

Smith, piazza, power اإلاعلمحن بعضاص ولُاث جلبُت ؤهمُت بُيذ التي 

 اإلاعلمحن ومعاعؾ بمهاعاث ًخعلم ؿُما الخعلُمُت اإلااؾؿاث الخخُاحاث

 ,Perie, park [16]وصعاؾت اليلُاث، لخلً الخعلُمُت للمداؾبُت همخؼلب

klau لخدضًض العمل ؾىق  مع الـعاٌ الخىاصل ؤن على ؤهضث التي 

 مً Leveille [4] ؤهضه ما وهظلً ألاؾاؽ، العىاصغ مً هى الاخخُاحاث

 الؼالب واججاهاث ومهاعاث بمعاعؾ اإلاغجبؼت الىـاًاث كُاؽ طغوعة

 .العمل لؿىق  الاؾخعضاص عً حعبر التي

 :الخعلُمُت اإلاسغحاث جدضًض مدىع : زاهُا

 10 جدول 

 التعليميت املخرجاث جحدًد محور  لعباراث الحسابي املتوسغ

 الحسابي املتوسغ العبارة م

 3.65 وطىح ألاهضاؾ الخعلُمُت العامت للبرامج ألاواصًمُت 8

 3.27 ول هضؾ عام ًخظمً ؤهضاؾ بحغاثُت وؾلىهُت مدضصة 9

 1.62 في جدضًض اإلاسغحاث الخعلُمُت ٌشترن ؤولُاء ألامىع  10

 2.52 ًخم اؾخؼالع آعاء الؼالب خٌى اإلاسغحاث الخعلُمُت 11

 2.62 اإلاسغحاث الخعلُمُت جغجبؽ باهخماماث وجؼلعاث الؼالب 12

 2.88 ؤهضاؾ البرامج ألاواصًمُت جغجبؽ بمعاًحر الاؾخعضاص اإلانهي والىـاءة اإلاهىُت 13

 3.55 جغجبؽ بلُم ومعخلضاث اإلاجخمع الؿعىصياإلاسغحاث الخعلُمُت  14

 2.87 اإلاخىؾؽ العام

ٌ  مً ًخطح        جدضًض مخؼلب إلادىع  العام اإلاخىؾؽ ؤن( 10) الجضو

 لم ؤهه ٌعني وهظا ،(2.87) بلؽ الجامعي الخعلُم مً الخعلُمُت اإلاسغحاث

 هجض للـلغاث الخؿابي اإلاخىؾؽ وبخإمل مخىؾؼت، بضعحت بال ًخدلم

، مىسـظت وبضعحت هبحرة بضعحت الخدلم بحن مخإعجح ؤهه
ً
 مً ووان حضا

 العامت الخعلُمُت ألاهضاؾ وطىح هبحرة بضعحت اإلاخدللت اإلااشغاث ؤبغػ 

  ،(3.65) ألاواصًمُت للبرامج
ً
 اإلاخؼلب هظا جدلم الاججاه لهظا وامخضاصا

  عام هضؾ ول جظمحن في مخىؾؼت بضعحت
ً
 وؾلىهُت بحغاثُت ؤهضاؿا

 اإلانهي الاؾخعضاص بمعاًحر ألاواصًمُت البرامج ؤهضاؾ واعجباغ مدضصة،

 بط الؼالب، وجؼلعاث باهخماماث الخعلُمُت واإلاسغحاث اإلاهىُت، والىـاءة

 مؿخىي  ؤن هجض وباإلالابل ،(3.27و 2.62) بحن الخؿابي اإلاخىؾؽ جغاوح

 اؾخؼالع ؤن ؿىجض الؼمىح، مً ؤكل ألامىع  واولُاء للؼالب اإلاشاعهت

ٌ  الؼالب آعاء  مىسـظت بضعحت جدللذ الخعلُمُت اإلاسغحاث خى

 اإلاسغحاث جدضًض في ألامىع  ؤولُاء اشتران ؤما ،(2552) بلؽ بمخىؾؽ

، مىسـظت بضعحت ؿخدلم الخعلُمُت
ً
 الخؿابي مخىؾؼها بلؽ بط حضا

 الضعاؾاث مً العضًض مع هظلً جدؿم ال الىدُجت وهظه(. 1.62)

 ألاهضاؾ وطىح ؤن هخاثجها مً وان التي Hook [39] هضعاؾت الؿابلت

 لىجاح ألاؾاؽ اإلاخؼلباث بخضي ألاواصًمُت ألاكؿام لياؿت اإلاعلىت

 جؼبُم ؤن على ؤهضث التي Millett [20] وصعاؾت الخعلُمُت، اإلاداؾبُت
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 على ماؾؿت حعلُمُت مسغحاث ًخؼلب الخعلُمُت اإلاداؾبُت ؾُاؾت

 ألاواصًمي، البرهامج بهماٌ ًخؼلبها التي ألاواصًمُت واإلاهاعاث اإلاعغؿت

 الخىاصل كضعاث مثل العامت الخعلُم ومهاعاث اإلانهي والاؾخعضاص

 خل في واؾخسضامها واإلاعلىماث البُاهاث جدلُل على واللضعة بـاعلُت،

م في العمل ومهاعاث اإلاشىالث، ت، والخىاصل ؿٍغ  مهاعاث والابخياٍع

 ما وهظلً الخُاة، مضي الخعلم ؤو اإلاؿخمغ، الخعلم في الؼالب اهضماج

 بمعاعؾ اإلاغجبؼت الىـاًاث كُاؽ طغوعة مً Leveille [4] له ؤشاع

 نهاًت العمل لؿىق  الاؾخعضاص عً حعبر التي الؼالب واججاهاث ومهاعاث

 معاًحر جؼبُم طغوعة بلى وآزغون وىحشل ؤشاع وكض للبرهامج، صعاؾخه

جي اإلانهي لالؾخعضاص  اإلاداؾبُت مً هجؼء ألاواصًمُت البرامج لخٍغ

 ].21] البرامج لخلً الخعلُمُت

 
ً
م: زالثا  :الخعلُمُت للمداؾبُت همخؼلب الخلٍى

 11 جدول 

 التعليميت للمحاسبيت كمتعلب التقويم لعباراث الحسابي املتوسغ

 الحسابي املتوسغ العبارة م

لّىم ؤصاء الؼلبت بصـت صوعٍت 15 ًُ 3.77 

م البرامج ألاواصًمُت بصـت صوعٍت 16  3.05 ًخم جلٍى

 2.69 حؿخسضم ازخباعاث ملىىت للُاؽ مضي جدلم اإلاسغحاث الخعلُمُت 17

جحن 18  2.39 حؿخسضم ازخباعاث ملىىت للُاؽ الاؾخعضاص اإلانهي للخٍغ

جحنحؿخسضم ازخباعاث ملىىت للُاؽ الىـاءة  19  2.51 ألاواصًمُت للخٍغ

م الؼلبت بخدضًض مشىالث ألاصاء ألاواصًمي وهُـُت خلها 20 غ جلٍى  2.58 ًخم عبؽ جلاٍع

 2.3 ًخم كُاؽ عطا الؼالب وؤولُاء ألامىع وؾىق العمل عً الجامعت 21

 3.3 جخم اإلاغاحعت الضازلُت لبرامج الاواصًمُت في طىء اإلاعاًحر الىػىُت لالعخماص ألاواصًمي 22

 3.21 جىحض مغاحعت زاعحُت للبرامج ألاواصًمُت بالجامعت 23

ـ في طىء معاًحر الىـاءة اإلاهىُت الىػىُت والعاإلاُت 24 م ؤعظاء هُئت الخضَع  2.88 ًخم جلٍى

 2.87 اإلاخىؾؽ العام

ٌ  مً ًخطح        م مخؼلب إلادىع  العام اإلاخىؾؽ ؤن( 11) الجضو  الخلٍى

 وبخإمل مخىؾؼت، بضعحت بال ًخدلم لم ؤهه ٌعني وهظا ،(2.87) بلؽ

 واخض بعض في هبحرة بضعحت جدلم ؤهه هجض للـلغاث الخؿابي اإلاخىؾؽ

م هى  ؤبعاص زمؿت جدللذ بِىما صوعٍت، بصـت الؼالب ؤصاء جلٍى

 ووان( 3.30و 2.69) بحن الخؿابي مخىؾؼها جغاوح بط مخىؾؼت، بضعحت

 اإلاعاًحر طىء في جخم الاواصًمُت لبرامج الضازلُت اإلاغاحعت ؤن ؤبغػها مً

مها ًخم ألاواصًمُت البرامج وؤن ألاواصًمي، لالعخماص الىػىُت  بصـت جلٍى

م ًخم هما صوعٍت، ـ هُئت ؤعظاء جلٍى  الىـاءة معاًحر طىء في الخضَع

 ؤعبعت وعضصها ألابعاص بلُت جدللذ بِىما والعاإلاُت، الىػىُت اإلاهىُت

غ عبؽ ؤبغػها ومً( 2.58-2.3) بحن جغاوخذ مىسـظت بضعحت ؤبعاص  جلاٍع

م  خلها، وهُـُت ألاواصًمي ألاصاء مشىالث بخدضًض الؼلبت جلٍى

جحن، ألاواصًمُت الىـاءة للُاؽ ملىىت ازخباعاث واؾخسضام  للخٍغ

جحن، اإلانهي الاؾخعضاص للُاؽ ملىىت ازخباعاث واؾخسضام  وكُاؽ للخٍغ

 الىدُجت وهظه الجامعت، عً العمل وؾىق  ألامىع  وؤولُاء الؼالب عطاء

 ,Goertz [26] صعاؾت مثل الؿابلت الضعاؾاث مً العضًض مع جدؿم ال

Duffy, Floch اؾخسضام منها الىخاثج مً مجمىعت بلى جىصلذ التي 

 ػحر الؼالب ألصاء ملاًِـ وجؼبُم اإلالغعاث، ليل اإلالىىت الازخباعاث

 التي , Hook [39]وصعاؾت الخعلُمُت، اإلاداؾبُت مخؼلباث طمً اإلاعغفي

 الخعلُمُت، للمداؾبُت مهم همبضؤ اإلاسغحاث وكُاؽ جدضًض هخاثجها مً

 الؿباعي الىمىطج بلى جىصلذ التي Millett, et, al [20] وصعاؾت

م، هـام جىلُذ ميىهاجه مً والتي الخعلُمُت، للمداؾبُت ؼ الخلٍى  وحعٍؼ

م، م ومغاحعت الخلٍى  وان التي Bogue,  Johnson   [33]وصعاؾت. الخلٍى

م مً ألاواصًمُحن اهخلاٌ طغوعة هخاثجها مً  بلى ألاواصًمُت البرامج جلٍى

م، مسغحاث م، وعٍاصة الخلٍى م، وجىـُظ الخلٍى  Kim [42] وصعاؾت الخلٍى

& Reyes الخعلُمُت اإلاداؾبُت مداوع  مً مجمىعت عً هشـذ التي 

م على حعخمض التي اليىعي الخعلُم في اإلاتراهمت  للخدصُل الىػني الخلٍى

م الخعلُمي،  ,Smith, Piazza [43] وصعاؾت واإلاعلمحن، ألاؾاجظة وجلٍى

Power م طغوعة منها هخاثج عً هشـذ التي  حعلُم ولُاث ؤصاء جلٍى

م ؤصواث زالٌ مً اإلاعلمحن  ؾُاؾت لخىـُظ مهم همخؼلب ملىىت جلٍى

 .اإلاخدضة الىالًاث في اإلاعلمحن بعضاص ولُاث في الخعلُمُت اإلاداؾبُت

 بحن الخعلُمُت اإلاداؾبُت زلاؿت وشغ واكع ما: الثالث الؿااٌ بحابت

ـ؟ هُئت ؤعظاء هـغ وحهت مً الخعلُمُت العملُت على اللاثمحن : الخضَع

 عُىت الؾخجاباث الخؿابي اإلاخىؾؽ الباخث اؾخسضم الؿااٌ وإلحابت

 :ًلي هما الضعاؾت،

 12  جدول 

 التعليميت املحاسبيت ثقافت وشر لعباراث الحسابي املتوسغ

 املتوسغ الحسابي العبارة م

 2.68 جدغص اللُاصاث الخعلُمُت وؤعظاء هُئت الخضَعـ على جؼبُم مبضؤ اإلاداؾبُت على ؤهـؿهم 25

 2.81 اإلاصلخت الـغصًت ًخم وشغ كُم اإلاصلخت العامت وحؼلُبها على 26

غ اإلاؿخمغ، ولِـ مً ؤحل ببغاػ العُىب والىلاثص 27  2.88 جدغص الجامعت على وشغ مـاهُم اإلاداؾبُت مً ؤحل الخدؿحن والخؼٍى

ـ مً كبل الؼالب 28 م اللُاصاث الخعلُمُت وؤعظاء هُئت الخضَع  3.16 ًخم وشغ زلاؿت جلٍى

م البرامج الخعلُمُتاللُاصاث الخعلُمُت ملخىعت بمشاعهت  29  3.08 كُاصاث ؾىق العمل في جلٍى
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 2.75 جلبل مشاعهت اإلاجخمع الخاعجي وصمجه في اإلاداؾبُت الخعلُمُت مً ؤحل جلبُت مخؼلباجه 30

 2.61 جغؾُش مبضؤ اإلاداؾبُت اإلااؾؿت على البرهان والضلُل 31

 2.57 وطىح معاًحر وماشغاث ألاصاء اإلاغجبؼت باإلاداؾبُت الخعلُمُت 32

 2.17 جىحض زؼت ليشغ زلاؿت اإلاداؾبُت 33

 2.75 اإلاخىؾؽ العام

خطح       ٌ  مً ٍو  زلاؿت وشغ إلادىع  العام اإلاخىؾؽ ؤن( 12) الجضو

 مخىؾؼت، بضعحت بال ًخدلم لم ؤهه ٌعني وهظا ،(2.75) بلؽ اإلاداؾبُت

 3.16) بحن جغاوح ؤهه هجض خضة على ؿلغة ليل الخؿابي اإلاخىؾؽ وبخإمل

 عضا مخىؾؼت، بضعحت جدللذ الـلغاث حمُع ؤن ٌعني ما ،(2.17 و

 باإلاداؾبُت اإلاغجبؼت ألاصاء وماشغاث معاًحر وطىح الـلغجحن،

 جدللا ؿلض الخعلُمُت، اإلاداؾبُت زلاؿت ليشغ زؼت ووحىص الخعلُمُت،

 وهظه الخىالي، على( 2.17 - 2.57) خؿابي بمخىؾؽ مىسـظت بضعحت

ظت صعاؾت مع جخـم الىدُجت  زلاؿت جضوي بلى حشحر التي[ 12] عٍى

ـ هُئت ؤعظاء لضي الخعلُمُت اإلاداؾبُت  ألاواصًمُت واللُاصاث الخضَع

ت، بالجامعاث  طعف بلى حشحر التي[ 14] الجاعوصي وصعاؾت اإلاصٍغ

ت، الىـم في الخعلُمُت اإلاداؾبُت مـهىم  هظه جدؿم ال بِىما التربٍى

 وشغ ؤهمُت جاهض التي الؿابلت والضعاؾاث ألاصبُاث بعع مع الىدُجت

 صاوىؾ له ؤشاعث ما ومنها الاواصًمُت، ألاوؾاغ في اإلاداؾبُت زلاؿت

، لِؿذ اإلااؾؿاث في اإلاداؾبُت زلاؿت وشغ ؤن مً[ 36]
ً
 وبهما زُاعا

 مجمىعت ووطعذ جيىن، ال ؤو اإلااؾؿاث جيىن  ألن خخمُت ؤصبدذ

 اللُاصاث جبضؤ هإن اإلاداؾبُت، زلاؿت ليشغ الاؾتراجُجُاث مً

 لؼحرهم، كضوة لُيىهىا ؤهـؿهم على اإلاداؾبُت مبضؤ بخؼبُم اإلااؾؿُت

م زلاؿت ووشغ  بلى[ 37] وؾمُث وىهغػ  وؤشاع البرهان، على اإلابني الخلٍى

 مً ؤهثر الىخاثج جدلُم زلاؿت وشغ اإلاداؾبُت زلاؿت بىاء زؼىاث ؤن

 هي وبهما واإلاؿاءلت للعلاب لِؿذ اإلاداؾبُت وؤن وؿُـت، ؤصاء مجغص

غ لخدؿحن  زؼىاث بلى[ 38] وبُضؿىعص مُلغ ؤشاع هما اإلاؿخلبل، وجؼٍى

 اللُم وشغ: منها اإلااؾؿت، صازل اإلاداؾبُت زلاؿت ليشغ ؤؾاؽ

 بإهضاؾ عبؼها وهُـُت بها، اإلاغجبؼت والؿلىهُاث للماؾؿت اإلادىعٍت

م وهُـُت اإلااؾؿت، ب زؼت اللُم، جلً طىء في الؿلىهُاث جلٍى  جضٍع

 وببغاػ الغاحعت، الخؼظًت مً الاؾخـاصة وهُـُت اإلاداؾبُت زلاؿت ليشغ

 .اإلاؿخـُضًً ومجخمع اإلااؾؿت مؿخىي  على وبعالنها اإلاداؾبُت هخاثج

 بحن بخصاثُت صاللت طاث ؿغوق جىحض هل: الغابع الؿااٌ بحابت      

ـ هُئت ؤعظاء اؾخجاباث   الخضَع
ً
 الضعحت اليلُت، هىع) إلاخؼحر جبعا

ت واإلاماعؾت العلمُت،  الباخث اؾخسضم الؿااٌ، عً ولإلحابت ؟(ؤلاصاٍع

 ازخباع الباخث اؾخسضم الضعاؾت، عُىت الؾخجاباث الخؿابي اإلاخىؾؽ

  العُىت اؾخجاباث بحن الـغوق لخدضًض( ث)
ً
 اإلاماعؾت إلاخؼحر جبعا

ت،  ANOVAالاججاه ؤخاصي الخباًً جدلُل الباخث اؾخسضم هما ؤلاصاٍع

One-way اليلُت هىع إلاخؼحراث العُىت اؾخجاباث بحن الـغوق لخدضًض 

 :ًإحي ما الىخاثج وؤؿهغث العلمُت، والضعحت

 ؤؿغاص اؾخجاباث بحن بخصاثُت صاللت طاث ؿغوق جىحض ال جىحض ال. 1

ت، اإلاماعؾت بازخالؾ جسخلف العُىت ٌ  مً ًخطح هما ؤلاصاٍع  الجضو

.الخالي

 13 جدول 

 الاداريت املمارست حول  العيىت استجاباث بين الفروق

 مستوى الداللت قيمت ث الاهحراف املعياري  املتوسغ العدد لدًك ممارست إداريت

 0.352 05873 0.698 2.8 87 وعم

 0.819 2.7 34 ال

ٌ  مً ًخطح هما اليلُت، هىع بازخالؾ جسخلف  تــــالعُى غاصـــؤؿ اثــابــاؾخج ًــــبُ تــــاثُـــبخص تـــصالل طاث غوقـــؿ ضـــجىح. 2    .الخالي الجضو

 14 جدول 

 الكليت هوع حول  العيىت استجاباث بين الفروق

 مستوى الداللت ف متوسغ املربعاث الحريتدرجاث  مجموع املربعاث مصدر التباًً

 0.036 3.43 1.772 2 3.54 بحن اإلاجمىعاث

 0.517 118 60.99 صازل اإلاجمىعاث

    120 64.54 الىلي

بحن (Scheffe) ازخباع  الباخث اؾخسضم اليلُت، هىع مجمىعاث بحن الـغوق ػبُعت ولخدضًض    ٌ  ٍو  بدؿب مخؼحر اليلُت: الـغوق الخالي الجضو

 15 جدول 

 (Scheffe) اختبار باستخدام الكليت هوع حول  العيىت استجاباث بين الفروق

 22صحيت ن= 46علميت ن= 53إوساهيت ن= هوع الكليت

 0.0614- 0.36762-*  2.788 = بوؿاهُت م

 0.3062  0.36762* 3.0049 = علمُت م

  0.3062- 0.06142 2.6987 = صخُت م

 0.05*حعني وحىص ؿغوق طاث صاللت بخصاثُت عىض مؿخىي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ٌ  مً ًخطح        هىان ؤن الؿابم، الجضو
ً
 ؤؿغاص اؾخجاباث بحن ؿغوكا

 والعلمُت ؤلاوؿاهُت اليلُاث بحن اليلُت هىع بازخالؾ جسخلف العُىت

 .العلمُت اليلُاث لصالح

 العُىت، ؤؿغاص اؾخجاباث بحن بخصاثُت صاللت طاث ؿغوق جىحض ال. 3

ٌ  مً ًخطح هما العلمُت، الضعحت بازخالؾ جسخلف  .الخالي الجضو

 16 جدول 

 العلميت الدرجت حول  العيىت استجاباث بين الفروق

 مستوى الداللت ف متوسغ املربعاث درجاث الحريت املربعاث مجموع مصدر التباًً

 0.998 0.002 0.001 2 0.002 بحن اإلاجمىعاث

 0.547 118 64.538 صازل اإلاجمىعاث

    120 64.540 الىلي

 :الضعاؾت هخاثج ؤبغػ 

 مخؼلباث هإخض الجامعي، الخعلُم مً اإلاؿخـُضًً اخخُاحاث جدضًض. 1

ىاحه مخىؾؼت، بضعحت بال ًخدلم لم الخعلُمُت اإلاداؾبُت جؼبُم  ٍو

  اإلادىع  هظا
ً
 ماؾؿاث بحن الشغاهت صعم: ومنها ؤبعاصه، بعع في كصىعا

ؼت وبكغاع اإلاخسصصت، ألاواصًمُت والبرامج العمل ؾىق   خالُت زٍغ

 بضعحت الا ًخدللا لم خُث العمل ؾىق  الخخُاحاث ومؿخلبلُت

 .مىسـظت

 مؿخىي  وعلى مخىؾؼت، بضعحت جدلم الخعلُمُت اإلاسغحاث جدضًض. 2

 هبحرة بضعحت الخدلم بحن مخإعجح الخؿابي اإلاخىؾؽ ؤن هجض الـلغاث

، ومىسـظت
ً
 وطىح هبحرة بضعحت اإلاخدللت اإلااشغاث ؤبغػ  مً ووان حضا

 اؾخؼالع ؤن هجض بِىما ألاواصًمُت، للبرامج العامت الخعلُمُت ألاهضاؾ

ٌ  الؼالب ؤعاء  ؿيها، ألامىع  اولُاء ومشاعهت الخعلُمُت، اإلاسغحاث خى

  ومىسـظت للؼالب، اإلاىسـظت بحن جغاوخذ
ً
 .ألامىع  ألولُاء حضا

م. 3  جدلم الخعلُمُت، اإلاداؾبُت جؼبُم مخؼلباث مً همخؼلب الخلٍى

 خُث مخباًىت، ؤنها هجض الـلغاث مخىؾؽ وبخإمل مخىؾؼت، بضعحت

م جدلم  ؤن هجض بِىما هبحرة، بضعحت صوعٍت بصـت الؼالب ؤصاء جلٍى

 ومً مىسـظت، بضعحت بال جخدلم لم اإلادىع  هظا ؿلغاث مً% 40

غ عبؽ ؤبغػها م جلاٍع  ألاواصًمي ألاصاء مشىالث بخدضًض الؼلبت جلٍى

 ألاواصًمُت الىـاءة للُاؽ ملىىت ازخباعاث واؾخسضام خلها، وهُـُت

جحن،  اإلانهي عضاصالاؾخ للُاؽ ملىىت ازخباعاث واؾخسضام للخٍغ

جحن،  عً العمل وؾىق  ألامىع  وؤولُاء الؼالب عطاء وكُاؽ للخٍغ

 .الجامعت

 العملُت على اللاثمحن بحن الخعلُمُت اإلاداؾبُت زلاؿت وشغ. 4

 ؿلغحي عضا ؿلغاتها، حمُع وفي مخىؾؼت، بضعحت جدللذ الخعلُمُت،

 ووحىص الخعلُمُت، باإلاداؾبُت اإلاغجبؼت ألاصاء وماشغاث معاًحر وطىح

 بضعحت بال ًخدللا ؿلم الخعلُمُت، اإلاداؾبُت زلاؿت ليشغ زؼت

 .مىسـظت

  العُىت ؤؿغاص اؾخجاباث بحن بخصاثُت صاللت طاث ؿغوق جىحض ال. 5
ً
 جبعا

ت اإلاماعؾت إلاخؼحر  .العلمُت والضعحت ؤلاصاٍع

  العُىت ؤؿغاص اؾخجاباث بحن بخصاثُت صاللت طاث ؿغوق جىحض. 6
ً
 جبعا

 لصالح العلمُت واليلُاث ؤلاوؿاهُت اليلُاث بحن اليلُت هىع إلاخؼحر

 .العلمُت اليلُاث

 التوصياث. 6

- ؾعىص اإلالً وحامعت -عامت بصـت- الؿعىصًت الجامعاث جدبنى ؤن -1

 جغهؼ مخؼلباث على ًاؾـ الخعلُمُت، للمداؾبُت هـام -زاصت بصـت

 ؾىق  في اإلاؿخـُضًً اخخُاحاث جدلم حعلُمُت مسغحاث جدضًض على

 :آلاجُت ألابعاص جدلُم على الترهحز مع العمل،

 ألاواصًمُت والبرامج العمل ؾىق  ماؾؿاث بحن الشغاهت صعم -

 .اإلاخسصصت

ؼت بكغاع  -  .العمل ؾىق  الخخُاحاث ومؿخلبلُت خالُت زٍغ

ٌ  الؼالب آعاء اؾخؼالع -  .الخعلُمُت اإلاسغحاث خى

 الخعلُمُت اإلاسغحاث جدضًض في ألامىع  ؤولُاء اشتران -

 في حؿاعض الخعلُمُت، اإلاسغحاث جدلم للُاؽ ملىىت ملاًِـ وطع -2

 .الخعلُمي ألاصاء مؿخىي  لغؿع الخؼؽ وطع

 وؤعظاء الخعلُمُت اللُاصاث بحن اإلاداؾبُت زلاؿت ليشغ زؼت جبني .3

ـ هُئت  مشاعهت وجإهُض مـاهُمها، ووشغ ؾعىص، اإلالً بجامعت الخضَع

 جلبُت ؤحل مً الخعلُمُت اإلاداؾبُت في وصمجه الخاعجي اإلاجخمع

 .مخؼلباجه

 املراجع

 أ. املراجع العربيت

ؿاهغة الغؾىب في (. 2012) اإلاجضوع، ؿهض بً عبض هللا بً مدمض [7]

. الخعلُم الجامعي في اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3187(22

/01/2017) 

غ والجىصة، ) [8] الخؼت الاؾتراجُجُت (، 2010ووالت الجامعت للخؼٍى

اض.2030لجامعت اإلالً ؾعىص   ، حامعت اإلالً ؾعىص، الٍغ

-2010زؼت الخىمُت الخاؾعت )وػاعة الاكخصاص والخسؼُؽ .  [11]

 اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت.(. 1319-4836. )عصمض م(214

ظت، مىاٌ ؤبى الـخىح ) [12] زلاؿت اإلاداؾبُت الخعلُمُت (. 2012عٍى

لضي ؤعظاء هُئت الخضَعـ واللُاصاث ألاواصًمُت بالجامعاث 

ت . عؾالت ماحؿخحر ػحر ميشىعة، حامعت ؾىهاج، ؾىهاج، اإلاصٍغ

 مصغ.

ُمُت هما (. اإلاداؾبُت الخعل2013ؤبى العال، ؾهحر عبضاللؼُف ) [13]

ـ في ولُت التربُت بإؾىان، مجلت  ًضعهها ؤعظاء هُئت الخضَع

 (.72الثلاؿت والتربُت، العضص )

هـ(. واكع اإلاداؾبُت 1432) الجاعوصي، ماحضة بيذ ابغاهُم [14]

اإلاجلت الؿعىصًت للخعلُم الخعلُمُت في الجامعاث الؿعىصًت. 

 .93-70، العضص الخامـ، العالي

صعاؾت ملاعهت لىـام اإلاداؾبُت (. 2003) عبض الخمُض، ؾُض ؾعض [40] 

ت وحامعاث بعع الضٌو ألاحىبُتــي الجامعـــالخعلُمُت ؿ  . اث اإلاصٍغ

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3187(22/01/2017)
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3187(22/01/2017)
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 عؾالت صهخىعاه ػحر ميشىعة، حامعت عحن شمـ، اللاهغة، مصغ.         

مىهجُت البدث العلمي م(، 1996عؼُـت، خمضي ؤبى الـخىح ) [44]

ت والىـؿُت وجؼبُلاتها في . صاع اليشغ للجامعاث، الضعاؾاث التربٍى

 .1اللاهغة، مصغ، غ

 املراجع الاجىبيتب. 
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the Reality of educational accountability and 

dissemination of its culture in King Saud University from the perspective of faculty members. The 

researcher followed a descriptive survey method as the most appropriate curriculum for this type 

of studies. The researcher used the questionnaire as the study tool, The study was applied on (121) 

members forming a random sample of faculty members at King Saud University, and the study 

reached to many results, some of the main results that educational accountability policy 

requirements have been only moderately met in all requirements, which is; identifying 

beneficiaries needs of the university education, identifying of educational output and calendar. On 

the other hand, dissemination of educational accountability culture among those in charge of the 

educational process was not achieved a high level, it was medium. The study also found that there 

were no statistically significant differences between the responses of the sample members 

according to the variable of the administrative practice and the scientific degree, while the results 

showed that there were statistically significant differences between the responses of the sample 

members according to the type of college variable between the humanitarian colleges and 

scientific colleges in favor of the scientific colleges. 

KEY WORDS: Educational Accountability Policy, Educational Accountability, Culture of 

Educational Accountability.  

 

 

 

 


