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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي يف �أداء �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود من وجهة نظرهم ،وقد ا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج الو�صفي من خالل ت�صميم ا�ستبانة وتوزيعها على عينة الدرا�سة التي تكونت من
جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود الذين بلغ عددهم ()366
ع�ضواً.وطبقت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام 2015 /2014م ،وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن الدرجة الكلية مل�ستوى �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي يف �أداء �أع�ضاء هيئة
التدري�س من وجهة نظرهم كانت متو�سطة ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي الكلي للمجاالت
( ، )3.45وجاء جمال اجلانب البحثي والعلمي باملرتبة الأوىل من حيث �أثر االعتماد
الأكادميي يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س مبتو�سط ح�سابي بلغ مقداره (� ، )3.86أعقبه جمال
خدمة املجتمع مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.82ومن ثم جمال الأداء التدري�سي مبتو�سط ح�سابي
( ، )2.68و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدريي�س لأثر تطبيق االعتماد الأكادميي يف �أداء �أع�ضاء هيئة
التدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود تعزى ملتغريي اخلربة التدري�سية والرتبة
الأكادميية.ويف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صت الباحثة ب�رضورة تقدمي دورات تدريبية مف�صلة
للهيئات التدري�سية خا�صة بكل الفقرات التي �أظهرت ا�ستجاباتهم فيها وجود �أثر متو�سط �أو
منخف�ض لتطبيق االعتماد الأكادميي يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س.
الكلمات املفتاحية� :أثر ،اعتماد �أكادميي� ،أداء� ،أع�ضاء هيئة تدري�س
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The Effect of Applying Academic Accreditation
in the Faculty of Education at King Saud University
on the Performance of its Staff Members from their Perception

Abstract:
This study aimed at recognizing the effect of applying academic
accreditation in the Faculty of Education in King Saud University on the
performance of its staff members from their point of view .The researcher used
the descriptive approach by developing a questionnaire and distributing it on
a sample which includes all the staff members at the Faculty of Education in
King Saud University (366) during the second semester of the academic year
2013/ 2014 .Results revealed that the score of the effect of applying academic
accreditation on the performance of staff members was medium as the mean
score was (3.45) .The domain of scientific research came first with (3.86)
.Social service came second with (3.82) and teaching performance with
(2.68) .Results showed that there were no statistically significant differences
between mean scores of staff members’ responses related to experience or
academic position .
Key words: effect, academic accreditation, performance, staff members
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مقدمة:
التغيري �أ�صبح �أمراً حمتوم ًا من الأفراد واملجتمعات يف ظل التطورات ال�رسيعة التي
مت�س جوانب حياتنا اليومية كافة على امل�ستوى العربي والعاملي؛ ملجاراة هذه التطورات
ال�رسيعة ،وحيث �إن التغيري املخطط فى املجتمعات يبد�أ فى الغالب من التعليم ،فقد �أ�صبح
حتم ًا على امل�ؤ�س�سات التعليمية� -إن �أرادت مواكبة الع�رص� -أن تركز على �أن يكون اخلريج
مميزاً ،ومن ذوي الكفاءة العالية ،وكان هذا �سبب ًا و�رضور ًة لظهور هيئات وم�ؤ�س�سات
اجلودة واالعتماد الأكادميي التي �أخذت على عاتقها ن�رش اجلودة وت�أكيد تطبيقها وفق ًا
ملعايري معينة .
ومن هذه امل�ؤ�س�سات �إنكيت (National Council for Accreditation
 of Teacher Education) NCATEوتعني املجل�س القومي لالعتماد املهني
للمعلمني ،وهو جمل�س �أمريكي مينح اعتماده مل�ؤ�س�سات برامج �إعداد املعلمني ,والتي
ت�سعى كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود للح�صول عليه مما يقدم لها جود ًة حملي ًة وعاملي ًة
( .عون . )2012 ،وت�ستند �أهمية معايري االعتماد الأكادميي على امل�ستوى اجلامعي على
دورها يف حت�سني القدرات التناف�سية يف ظل ثورة املعلومات واالت�صاالت ،وي�أتي دورها
الكبري يف حت�سني الأداء و�ضبط التعليم و�سويته من �أهمية دور كلية الرتبية بجامعة امللك
�سعود ،والتي تعمل على تزويد امل�ؤ�س�سات التعليمية باملعلمني واملعلمات والرتبويني
باخت�صا�صاتهم كافة ،حيث تقع على عاتقهم م�سئولية تربية وتعليم �أجيال امل�ستقبل الذين
يحتاج �إليهم املجتمع؛ للتطوير والتفوق .وعندما تتبنى اجلامعات تطبيق برنامج االعتماد،
ف�إنها حتقق مزايا ت�شتمل على حت�سني �أداء الأنظمة التعليمية ،وم�شاركة جميع العاملني
من �أع�ضاء هيئة تدري�س و�إداريني يف �صنع القرار وتفوي�ض ال�صالحيات وحت�سني الإت�صال
والتعاون بني الأق�سام الأكادميية يف الكليات اجلامعية (الطريري. )2009 ،ولغايات
ح�صول كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود على االعتماد الأكادميي ،فقد �شكلت جلنة خا�صة
ملراجعة جمموعة من املجاالت التي حتتاج �إىل التح�سني والتطوير ومن بينها� :إيجاد نظام
تقومي وحما�سبة للم�سئولني و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وتفعيل نظام التقومي الف�صلي لأداء
ع�ضو هيئة التدري�س ،وربط نتائج التقومي بنظام املحا�سبة واالنخراط يف برامج تنمية
مهارات التدري�س (عون. )2012 ،
وترى الباحثة �أنه نتيجة حل�صول كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود على االعتماد
تطور دور ع�ضو هيئة التدري�س فيها وازدادت مهمتها تعقيداً وات�ساعاً ،مما
الأكادميي ،فقد ّ
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كان له نتيجة �أن تتزايد �أهمية ع�ضو هيئة التدري�س يف �ضوء الأدوار اجلديدة التي ينبغي �أن
ومقوم ًا لنتائج
ومن�سق ًا لعمليات التعليم،
يقوم بها ،فقد �أ�صبح مر�شداً �إىل م�صادر املعرفة،
ّ
ّ
التعلّم ،وموجه ًا مبا ينا�سب قدرات املتعلّم وميوله ،ونظراً لأن دور ع�ضو هيئة التدري�س
التطور الذي ي�صاحب التعليم اجلامعي كمهنةٍ ،
كان وما زال له دور متغيرّ م�ساير ملتطلبات
ّ
وميكن مالحظة الت�أثريات الناجمة عن االعتماد الأكادميي لكلية الرتبية بجامعة امللك
�سعود على �أداء ع�ضو هيئة التدري�س فيها من خالل �أدواره املتنوعة يف املحاور الآتية كما
�أوردها الزهراين ( : )2010الن�شاط التدري�سي ،ويتمثل بالآتي :التدري�س والقدرة على تغطية
املواد املختلفة بكفاءة ،وااللتزام بالدوام وال�ساعات املكتبية والإر�شاد الأكادميي ،و�إعداد
املواد التدري�سية الإلكرتونية �أو دليل املختربات �أو نحوه ،والعمل بروح الفريق ،والن�شاط
الإداري والبحثي وخدمة املجتمع ويتمثل بالآتي :الن�شاط البحثي والعلمي واملن�شورات،
وامل�شاركة والتفاعل يف اللجان واجتماعات الق�سم ،وامل�شاركة يف �أن�شطة اجلمعيات
واملنظمات العلمية واملهنية والرتبوية ،واملقدرة على التطوير الذاتي العلمي والبحثي،
وااللتزام بالأنظمة والتعليمات .
ولتحقيق �أهداف اجلامعة ب�صورة منظمة و�شاملة ،يفرت�ض �أن حتمل ر�ؤية وا�ضحة
تبني فيها منط �أو �شكل امل�ؤ�س�سة الذي ترغب يف �أن تكون عليه يف امل�ستقبل املنظور،
ور�سالة �رصيحة حتدد فيها دون لب�س �أهدافها �ضمن اخلطط الإ�سرتاتيجية الهادفة �إىل
اتخاذ القرارات الرتبوية بالن�سبة لها ككيان م�ؤ�س�سي موحد يعمل �ضمن ظروف جمتمعية
حمددة (. )Massy, 2009
ولقد ظهرت يف الفرتة الأخرية من العقد احلايل درا�سات ونظريات وم�ؤلفات كثرية
من بع�ض الرتبويني واملفكرين حول حماولة تطوير التعليم والرقي به ،وتطوير �أنظمته
و�إمكاناته الب�رشية وو�سائل للتعليم� ،إال �أنه يجب الرتكيز بدرجة �أكرب على املعلم وع�ضو
هيئة التدري�س ب�شكل خا�ص؛ لأنه املحور امل�ؤثر يف العملية التعليمية ،ويقع عليه العبء
الأكرب يف جناحها وحتقيق �أهدافها (ال�صمادي. )2009 ،

مفهوم اجلودة وأهميتها وفوائدها:
ي�شري م�صطلح اجلودة �إىل تلبية حاجات امل�ستفيد من املنتج الذي تعده امل�ؤ�س�سة� ،أي
منا�سبته للهدف املحدد له ،والذي ي�أخذ بعني االعتبار ما يتنا�سب مع احلاجات مثل الأفكار،
واملوا�صفات ،والأ�ساليب ،واملوارد ،والإجراءات ،والأ�شخا�ص ،والتدريب ،وكذلك الت�أكد من
تلبية احلاجات املجتمعية وفق نظام �ضبط اجلودة الذي يعنى الت�أكد من �أن املنتج يطابق
105

أثر تطبيق االعتماد األكادميي في كلية التربية بجامعة امللك سعود
في أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم

العنود محمد الغيث

هذا الت�صميم ،و�أن يكون التطبيق بالطريقة ال�صحيحة من املرة الأوىل ،ويتطلب ذلك وجود
معايري ي�سعى اجلميع �إىل حتقيقها (العاجز. )2006 ،

فوائد ضبط اجلودة يف مؤسسات التعليم:
تت�ضح فوائد �ضبط اجلودة بالآتي :توفري معلومات وا�ضحة ودقيقة للطالب وغريهم
من املعنيني حول �أهداف الربامج الدرا�سية التي تقدمها امل�ؤ�س�سة ،و�أنها توفر ال�رشوط
الالزمة لتحقيق هذه الأهداف بفاعلية ،و�أنها �ست�ستمر يف املحافظة على هذا امل�ستوى
.والت�أكد من �أن الأن�شطة الرتبوية للربامج املعتمدة تتفق مع املعايري العاملية ومتطلبات
املهن ،وكذلك حاجات امل�ؤ�س�سة والطالب والدولة واملجتمع  .وتعزيز �سمعة الربامج لدى
املجتمع الذي يثق بعمليتي التقومي الداخلي واخلارجي (املغربي� ،2009 ،ص. )4

مفهوم االعتماد األكادميي:
تعددت تعريفات االعتماد ،حيث عرف هوجتون  Haughtonاالعتماد ب�أنه:
امل�ستوى �أو ال�صفة �أو املكانة التي حت�صل عليها امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو املكانة التي حت�صل
عليها امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو الربنامج التعليمي مقابل ا�ستيفاء معايري اجلودة النوعية
املعتمدة لدى م�ؤ�س�سات التقومي الرتبوي .وتعرف فلمبان ( )2006االعتماد ب�أنه �سل�سلة
من الإجراءات التدقيقية والتقوميية املعيارية �إىل �ضمان احلد الأدنى من متطلبات جودة
التعليم العايل واقرتاح اخلطوات التنفيذية الكفيلة باالرتقاء مب�ستوى العملية التعليمية
وب�سوية خمرجاتها و�أهليتها للمناف�سة يف �أ�سواق العمل املحلية واخلارجية (طعيمة,
بناء على معايري
. )2006وهي العملية التي ُيعرتف بو�ساطتها بربنامج �أو م�ؤ�س�سة تعليمية ً
متفق عليها ،ويت�ضمن االعرتاف �أن الربنامج �أو امل�ؤ�س�سة التعليمية يتحقق فيها امل�ستوى
النوعي من التعليم ملقابلة الأهداف املتوقعة من ذلك الربنامج �أو تلك امل�ؤ�س�سة .

أهمية االعتماد األكادميي للمؤسسات التعليمية:
وترجع �أهمية االعتماد الأكادميي واملهني للم�ؤ�س�سات التعليمية �إىل الدور الرئي�س يف
تطوير املنهج و�أ�ساليب التدري�س ،وفى ربط املعايري القومية لإعداد املعلم مبعايري جودة
الطالب ،كما �أن االعتماد يعد �أ�سا�سي ًا يف تطوير امل�صادر التعليمية لتح�سني جودة التعليم،
عام ،واالعتماد املهني �رشط �أ�سا�سي رئي�س يف قبول
ويف قيا�س اجلودة التعليمية بوجهٍ ٍ
اخلريج وجناحه يف املهنة يف امل�ستقبل (العاجز� ،2006 ،ص . )48
وتتمثل م َّهمات االعتماد الأكادميي يف الآتي :التحقق من �أن امل�ؤ�س�سة �أو الربنامج
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يحقق معايري اجلودة املحددة ،وم�ساعدة الطالب الراغبني يف االلتحاق بامل�ؤ�س�سات
التعليمية التعرف �إىل امل�ؤ�س�سات املعرتف بها ،التي حتقق معايري اجلودة ،وم�ساعدة
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف حتديد املقررات التي ميكن معادلتها بني امل�ؤ�س�سات مع بع�ضها
بع�ضاً ،وحماية امل�ؤ�س�سات التعليمية من �أية �ضغوط داخلية �أو خارجية ميكن �أن ت�رض
بها ،وحتديد �أهداف التطوير الذاتي للربامج ال�ضعيفة ،ورفع م�ستوى املعايري للم�ؤ�س�سات
التعليمية ،و�إ�رشاك �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني ب�شكل �شامل يف عمليات التقومي
اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة والتخطيط لها (ح�سني� ،2007 ،ص)265

معايري االعتماد يف (: )NCATE
يع ُّد املجل�س القومي العتماد �إعداد املعلمني  NCATEمن �أكرث امل�ؤ�س�سات اهتمام ًا
بعملية االعتماد املتميز واملتقن لإحداث جودة يف �إعداد املتعلم وتعزيز املهتمني بتح�سني
عملية التعليم يف املدار�س �أو الكليات وفق �ستة معايري �أ�سا�سية هي كما �أوردتها عون
(: )2012
♦

♦املعيار الأول -املعرفة واملهارات واالجتاه نحو املهنة:

تكون برامج امل�ؤ�س�سة عامد ًة �إىل توفري املعرفة الكافية ،واملهارات ال�رضورية ملمار�سة
مهنة التدري�س ،كما يجب �أن تعتمد برامج امل�ؤ�س�سة على تكوين االجتاهات الإيجابية نحو
املهنة مبا ي�ساعد يف حتقيق التعلم لدى الطالب املعلمني .
♦

♦املعيار الثاين -نظام التقومي واالمتحانات:

تتمتع امل�ؤ�س�سة بنظام تقوميي وامتحانات قوية ت�ستطيع �أن جتمع البيانات عن
الدار�سني بها فيما يخ�ص درجة ت�أهلهم العلمي ملزاولة املهنة و�أدائهم بعد التخرج ،ومبا
ي�ساعد على التغذية املرتدة من برامج التقومي واالمتحانات بها ،ويرتبط املعياران ال�سابقان
بكل من الطالب واملعلم .
♦

♦املعيار الثالث -اخلربات امليدانية واملمار�سات العملية:

تقدم امل�ؤ�س�سة خربات ميدانية تقوم بت�صميمها وتنفيذها باال�شرتاك مع املدار�س مبا
يفيد يف الت�أهيل العلمي للطالب املعلمني ،وينمي معارفهم املهنية ويطور من خرباتهم
ومهاراتهم ،ويرفع من اجتاهاتهم نحو املهنة .
♦

♦املعيار الرابع -التنوع:

ُت�صمم الوحدة وتنفذ وتقوم برامج درا�سية وخربات تعليمية لعمالئها ،ت�ساعدهم على
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طلب املعرفة واملهارات وتكوين االجتاهات املوجبة مبا ي�ساعدهم يف التعليم املهني .
♦

♦املعيار اخلام�س -م�ؤهالت �أع�ضاء هيئة التدري�س والأداء والنمو املهني:

يتمتع �أع�ضاء الهيئة التدري�سية مب�ؤهالت علمية كافية ،جتعلهم من ذوي القدوة اجليدة
للممار�سات املهنية؛ وذلك ملا لديهم من العلم واخلربة الكافيني يف جمال التدري�س ،وكونهم
قادرين على تقومي �أنف�سهم ،وتقومي طالبهم بفاعلية كافية ،والتعاون من الزمالء بروح
الزمالة يف تخ�ص�صاتهم والتخ�ص�صات الأخرى .
♦

♦املعيار ال�ساد�س -الإدارة واملوارد:

♦ ♦للوحدة نظام �إداري م�ستقر ,وقيادة تربوية تتمتع بال�سلطة الفعالة ,وميزانية
جيدة وهرمية كافية من العمالة والإداريني والت�سهيالت والإمكانات واملوارد ,وم�صادر
تكنولوجيا املعلومات مبا ي�ساعد يف الوفاء مبتطلبات املعايري القومية ,ومعايري الوالية
واملعايري املهنية ,وترتبط املعايري الأربع ال�سابقة بالوحدة مو�ضوع االعتماد والفح�ص .

االنكيت يف كلية الرتبية جامعة امللك سعود:
ويف هذا ال�صدد بد�أت جامعة امللك �سعود يف حماولة تطبيق هذه املعايري للح�صول
على هذا االعتماد منذ ثالث �سنوات ،ونظراً للأهمية التي تنفرد بها كلية الرتبية من حيث
تزويد امل�ؤ�س�سات التعليمية باملعلمني واملعلمات الذين تقع على عاتقهم م�سئولية تربية
�أجيال امل�ستقبل وتعليمهم ممن يحتاجهم املجتمع للتطوير والتفوق ،الأمر الذي يجعلها
حتر�ص احلر�ص كله على م�ساعدة امل�ؤ�س�سات يف كل اجلوانب املتعلقة بكل من خمرجات
مدى وا�سع ًا من املهارات واملعارف
التعلم وجودة التعليم ,وتركز على اكت�ساب الطالب ً
التي تنمي �شخ�صياتهم ب�شمولية وت�ؤهلهم يف حياتهم العلمية واملهنية يف جميع املجاالت,
ومن �أهمية ما �سبق مت عمل هذه الدرا�سة ملعرفة الو�ضع احلايل لكلية الرتبية بجامعة امللك
�سعود ،وما الذي حتتاجه للح�صول على اعتماد انكيت ( NCATEعون. )2012 ،
وت�شري �أدبيات البحث العلمي �إىل �أن عملية �إعداد املدر�س اجلامعي متثل �إحدى الركائز
الأ�سا�سية يف تطوير التعليم العايل ،ويعد الأداء التدري�سي لع�ضو هيئة التدري�س حجر الزاوية
يف حتقيق الكفاءة يف التدري�س ،وتعد وظيفة التدري�س اجلامعي من �أهم الوظائف التي
ت�ؤديها اجلامعات و�أكرثها فاعلية يف �إعداد الطلبة للحياة امل�ستقبلية� ،إذ تزودهم باملعارف
التخ�صي�صية واالجتاهات ال�سلوكية الإيجابية والقيمية وكل املهارات العلمية والعملية
الالزمة لت�أهيلهم كي ي�صبحوا �أع�ضاء فاعلني يف خدمة املجتمع (الطريري�. )2009 ،إن
مقيا�س تفوق اجلامعة يعتمد على امتالكها لأع�ضاء هيئة تدري�س م�ؤهلني ت�أهي ًال عالياً،
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وتتوافر لهم الظروف والإمكانات جميعها ،من جو �أكادميي مالئم وخدمات خمتلفة ت�ساهم
يف جودة العملية التعليمية ،كي تكون قادرة على تلبية حاجات التنمية ال�شاملة ،ومتطلبات
الع�رص املت�سارعة (الفوال، )2010 ،
و�أكدت جمموعة من الدرا�سات ال�سابقة �ضمن هذا ال�سياق على �أهمية برامج االعتماد
الأكادميي على امل�ستوى اجلامعي ل�ضمان احل�صول على خمرجات تعليمية ذات كفاءة
عالية ،لذا فقد �أجرت عون ( )2012درا�سة تقوميية ملعرفة مدى تطبيق معايري NCATE
يف كلية الرتبية للبنات بجامعة امللك �سعود ،وا�ستخدمت الدرا�سة ا�ستبانة مكونة من ()39
كل من الإطار املفاهيمي واملعايري ال�ستة
فقرة .وتفاوتت النتائج حول مدى توافر م�ؤ�رشات ٍ
يف �أق�سام كلية الرتبية ق�سم البنات بجامعة امللك �سعود� ,إال �أنه توجد مالحظات عامة متثلت
يف �أن معيار التنوع كان الأقل توافراً بح�سب �آراء وكيالت الأق�سام ،وقد كانت ا�ستجابات
�أق�سام الرتبية الفنية والرتبية الإ�سالمية �أكرث الأق�سام �شغ ًال خلانة غري املوجود ،ثم ق�سم
الإدارة الرتبوية وق�سم و�سائل وتكنولوجيا التعليم وق�سم مناهج وطرق التدري�س .
و�أجرت  )Elen (2011درا�سة هدفت �إىل بحث العالقة بني البحث والتدري�س من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعتني من اجلامعات املعهود لها بكثافة الأن�شطة
البحثية القائمة فيها يف الواليات املتحدة الأمريكية .وقد ت�ضمنت الدرا�سة ا�ستطالع �أراء
( )16من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أربع كليات من تخ�ص�صات خمتلفة حول �أهمية البحث
وت�أثريه على طرق التدري�س وانعكا�سات ذلك على طالب اجلامعة ،وا�ستخدمت الدرا�سة
ا�ستبانة ال�ستطالع الر�أي تكونت من ( )36فقرة  .ومن �أبرز نتائج الدرا�سة ما ي�أتي� :أولوية
البحث كو�سيلة من و�سائل التدري�س على الطرق الأخرى من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وي�ؤدي الرتكيز على التعليم من خالل تكليف الطالب مبزيد من الأبحاث كو�سيلة
من و�سائل التعليم �إىل اكت�ساب الطالب مهارات التفكري امل�ستقل والتفكري النقدي وتعزيز
دافعية الطالب �إىل التعلم .
كما ا�ستهدفت درا�سة (� )Knight 2011إدراك الت�أثري طويل الأمد لربامج التدريب
اجلامعي للتدريب على املهارات ،ومن خالل ا�ستطالع الآراء لعدد من ( )242من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف الواليات املتحدة الأمريكية �شاركوا يف برنامج تدريبي ملدة ت�سعة �أ�شهر
خالل الفرتة املمتدة من عام � 1999إىل عام  ,2006ت�ضمنت ا�ستبانة عن ت�أثري الربنامج
على احلياة املهنية وال�شخ�صية للم�شارك  .ودلت النتائج على �أن  %82قالوا� :إن ت�أثري
عال على احلياة املهنية ،و�أن  %49من امل�شاركني
الربنامج تراوح بني ت�أثري متو�سط �أو ٍ
عال على حياتهم ال�شخ�صية .
�أفادوا ب�أن للربنامج التدريبي ت�أثرياً يرتاوح بني معتدل �إىل ٍ
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و�أجرى الق�صبي ( )2010درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن ت�صورات �أع�ضاء هيئة
التدري�س لتطبيق االعتماد والأكادميي بالتعليم اجلامعي يف م�رص ،تكونت عينة الدرا�سة
من ( )220ع�ضو هيئة تدري�س من اجلامعات امل�رصية ،وو ِّزعت ا�ستبانة مكونة من ()46
فقرة على �أفراد العينة .و�أظهرت النتائج �أن ت�صورات �أع�ضاء هيئة التدري�س لتطبيق االعتماد
الأكادميي كانت عالية يف جميع جماالت �أداة الدرا�سة ،كما مل تظهر النتائج �أي فروق دالة
�إح�صائي ًا يف ت�صورات �أع�ضاء هيئة التدري�س؛ لتطبيق االعتماد الأكادميي تعزى ملتغريات
الرتبة العلمية والتخ�ص�ص .
وهدفت درا�سة ال�صمادي (� )2009إىل تعرف ت�صورات القادة الأكادمييني لت�أثري
تطبيق معايري االعتماد على �أداء طلبة اجلامعات الأردنية اخلا�صة يف �ضوء نتائجهم يف
امتحان الكفاءة ،واُ�ستخدمت يف الدرا�سة �أداتان :الأوىلُ :و ِّزعت على عينة مكونة من ()145
من القادة الإداريني ,و ( )218من �أع�ضاء هيئة التدري�س ,العاملني يف اجلامعات الأردنية
اخلا�صة � .أما الأداة الثانية فهي عبارة عن مقابلة �شخ�صية مع �أع�ضاء هيئة االعتماد ت�ضمنت
ثمانية �أ�سئلة .وقد �أظهرت النتائج ما ي�أتي� :إن م�ستوى ت�صور القادة الإداريني و�أع�ضاء
هئية التدري�س لأثر تطبيق معايري االعتماد على �أداء طلبة اجلامعات الأردنية اخلا�صة يف
جماالت الدرا�سة كلها مرتفع ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
لت�صورات القادة الإداريني و�أع�ضاء هيئة التدري�س تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي ول�صالح
القادة الإداريني ،ووجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية لت�صورات القادة الإداريني لت�أثري
ملتغريي الرتبة
تطبيق معايري االعتماد على �أداء طلبة اجلامعات الأردنية اخلا�صة تعزى
ْ
الأكادميية ول�صالح رتبة الأ�ستاذ ,وعدد �سنوات اخلربة ,ول�صالح ذوي اخلربة الطويلة؛ 10
�سنوات ف�أكرث .
و�أجرى اجلنابي ( )2009درا�سة هدفت �إىل تقومي الأداء التدري�سي لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة الكوفة وانعكا�ساته يف جودة التعليم العايل ،وا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج الو�صفي من خالل توزيع ا�ستبانة مكونة من ( )39فقرة تتناول جماالت التدري�س
والتقومي وخدمة املجتمع والبحث العلمي على عينة مكونة من ( )77ع�ضو هيئة تدري�س
بجامعة الكوفة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س كان متو�سط ًا يف
جميع جماالت �أداة الدرا�سة .ومل تظهر النتائج فروق ًا دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات
احل�سابية لتقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س مل�ستوى الأداء التدري�سي لهم تعزى ملتغريات
اخلربة والرتبة العلمية واجلن�س .
و�أجرى برنامج بالدريج للجودة الوطنية( (Baldrige National Qua l 2009
 )ity, Programدرا�سة لتطوير معايري التعليم للربنامج ,حيث هدفت لإجراء التغيريات
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والتعديالت على الربنامج لتحديد مواطن قوة التنظيم والتنا�سق يف الأ�سلوب ،والتوزيع،
والتكامل بني البنود ،وحتديد الثغرات التنظيمية وا�ستخدم فيها املنهج الو�صفي التحليلي
.ومن النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،التغيريات التي �شملت بند القيادة والتخطيط
اال�سرتاتيجي و�إدارة املعرفة و�إدارة العمليات ونتائج الأداء امل�ؤ�س�سي ،حيث �أ�صبح الرتكيز
وا�ضح ًا نحو م�س�ؤولية القيادة يف �إر�شاد امل�ؤ�س�سة والإ�رشاف عليها ،والرتكيز على التخطيط
الإ�سرتاتيجي وتنفيذ اخلطط ،و�أما �إدارة املعرفة ،فيجب �أن تعتمد على مراجعة الأداء
التنظيمي ،وتركيز �إدارة العمليات على التخطيط .
و�أجرى ( )Anderson and Johnson 2009درا�سة ا�ستخدما فيها املنهج
الو�صفي التحليلي ،هدفت �إىل عر�ض ممار�سات االعتماد ،و�ضمان اجلودة وممار�سات
التقومي يف كل من نيوزيلندا والواليات املتحدة وال�سويد والنظام الأ�سرتايل للتدريب
والتعليم لتطوير نظام ا�سرتايل حديث ل�ضمان اجلودة ,وتكونت عينة الدرا�سة من ()550
من �أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني يف اجلامعات ،وخل�صت نتائج الدرا�سة �إىل التو�صية
ب�إن�شاء وكالة وطنية م�ستقلة للجودة ،واقرتاح �أمنوذج ل�ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات
اخلا�صة والعامة ،يعتمد على عمليات االختبار الذاتي فقط واملوجود حالي ًا يف اجلامعات
اال�سرتالية ،مع حد �أدنى من تدخل الوكالة الوطنية القادرة على تقدم ا�سرتاليا بدرجة
مرتفعة يف حقل االعتماد .
وقام ( )Holford & Reinders 2009بتطوير �أداة لقيا�س جودة اخلدمة
التنظيمية يف جمال تعليم العلوم ال�صيدالنية ،وقد تكونت عينة الأداة من ( )41فقرة تقي�س
اخلدمات املتعلقة بالعمليات واملخرجات لطالب كلية ال�صيدلة ،وبلغ عدد �أفراد العينة
( )85طالباً ،حيث قاموا بتقومي �أربعة حماور للجودة ،وهي م�صادر التعلم ،و�أداء �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،والأداء الإداري ،والتقدم العلمي� ،أظهرت النتائج �أن ت�صورات الطالب عن
املخرجات له �أثر �أكرب على ر�ضا الطالب ،وتبني �أن حمور العمليات كان له �أثر �أكرث داللة،
ولكن �أقل من حمور املخرجات .

ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها:
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،وبعد االطالع عليها ،ات�ضح ب�أن جل الدرا�سات
العربية يدور حول �إدارة اجلودة ال�شاملة ،وتطبيق معايري اعتماد خا�صة باجلامعات,
باال�ضافة �إىل كيفية تطبيقها يف قطاع التعليم العايل ،وعلى الرغم من وجود درا�سات
حملية وعربية كثرية تناولت مو�ضوع �إدارة اجلودة ال�شاملة ،ف�إن الباحثة الحظت قلة
الدرا�سات التي تناولت �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي على �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س،
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والحظت الباحثة تنوع املو�ضوعات التي تناولتها الدرا�سات ال�سابقة ،ففي درا�سة عون
( )2012تناولت مدى تطبيق معايري  NCATEيف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود،
بينما تناولت درا�سة ال�صمادي ( )2009ت�صورات القادة الأكادمييني لت�أثري تطبيق معايري
االعتماد على �أداء طلبة اجلامعات الأردنية اخلا�صة� ،أما الدرا�سات الأجنبية فقد الحظت
الباحثة �أنها تناولت مو�ضوع �ضمان اجلودة يف التعليم العايل باهتمام بالغ ،وهنالك
درا�سات تقوميية وتطويرية ل�ضمان اجلودة ومناذجها دون وجود درا�سات تناولت �أثر
اجلودة على �أداء الطلبة – ح�سب علم الباحثة -وعلى الرغم من االختالف بني الدرا�سة
احلالية والدرا�سات ال�سابقة ،ف�إنه كان للدرا�سات ال�سابقة دور كبري يف �إثراء الدرا�سة احلالية
.وبناء
و�إي�ضاح م�ساراتها �إذ ا�ستفادت الباحثة منها يف �صياغة م�شكلة الدرا�سة احلالية
ً
على ما تقدم ،ف�إن �أهم ما مييز هذه الدرا�سة عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة كونها ركزت
على �أثر تطبيق معايري االعتماد الأكادميي يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود باململكة
العربية ال�سعودية يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س من خالل الرتكيز على وظائف ع�ضو هيئة
التدري�س الثالثة واملتمثلة بالتدري�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع ،ويف حدود علم
الباحثة ومعرفتها مل جتر �أي �أبحاث �أو درا�سات عن مو�ضوع �أثر تطبيق معايري االعتماد
حالي ًا يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود على �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س .

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
�أ�سهمت اجلهود احلثيثة التي تبذلها جامعة امللك �سعود ب�شكل عام ،وكلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود ب�شكل خا�ص يف االرتقاء بنوعية التعليم وحتقيق مراكز متقدمة يف
عدد من الت�صنيفات العاملية .و�إن هذا التطوير يف م�ستوى اجلامعة يجب �أن يبد�أ من ع�ضو
هيئة التدري�س .وترى الباحثة �أن تطبيق االعتماد الأكادميي يف كلية الرتبية له �أثر يف
حت�سني الأداء ،وزيادة الفاعلية ،ويف تطوير املادة العلمية وحمتوياتها وم�ضامينها .
ومن خالل عمل الباحثة كع�ضو هيئة تدري�س بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود ،فقد
الحظت �أن هناك تفاوت ًا يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س ومدى ت�أثرهم بانعكا�سات االعتماد
الأكادميي على �أدائهم ،فبينما توجد قوة يف الكفاءات التدري�سية واالعتماد على طرائق
التدري�س احلديثة وتوظيف امل�ستحدثات التكنولوجية ،وكرثة الن�شاط البحثي امل�ستمر ووفرة
ما يقدمه ع�ضو هيئة التدري�س من خدمات ت�سهم يف بناء اجلامعة واملجتمع املحلي ،ف�إن
هناك �ضعف ًا يف جودة التعليم اجلامعي و�أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س ،حيث تالحظ الباحثة
�أن بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س يحتاجون �إىل حت�سني طرائق تدري�سهم ،و�أن بع�ضهم يعتقد
ب�أنه لي�س بحاجة للتدريب� ،إ�ضاف ًة ل�ضعف الرقابة على �أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�ضعف
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الإنتاج العلمي ،وقلة امل�شاركة يف امل�ؤمترات واملنتديات واللجان الأكادميية وغريها .من
هنا حر�صت هذه الدرا�سة على تق�صي �أثر االعتماد الأكادميي يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س
بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود ،وذلك من خالل الإجابة عن الت�سا�ؤل الرئي�س الآتي:

ما �أثر االعتماد الأكادميي يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف
جامعة امللك �سعود؟ ويتفرع من هذا الت�سا�ؤل الرئي�س عدداً من الأ�سئلة الفرعية التالية:

1.1ما �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود يف �أداء
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلانب التدري�سي من وجهة نظرهم؟
2.2ما �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود يف �أداء
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلانب البحثي والعلمي من وجهة نظرهم؟
3.3ما �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود يف �أداء
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جانب خدمة املجتمع املحلي من وجهة نظرهم؟
4.4هل هناك فروق دالة �إح�صائي ًا يف تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س لأثر تطبيق
االعتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س
تعزى ملتغريات الرتبة العلمية واخلربة التدري�سية؟

أهداف الدراسة:
تكمن �أهداف الدرا�سة احلالية يف معرفة �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي يف كلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود باململكة العرية ال�سعودية يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س من وجهة
نظرهم ،كما تهدف �إىل معرفة �إن كانت هناك فروق ًا دالة �إح�صائي ًا يف تقديرات �أع�ضاء
هيئة التدري�س لأثر تطبيق االعتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود يف �أداء
�أع�ضاء هيئة التدري�س تعزى ملتغريات الرتبة العلمية واخلربة التدري�سية .

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة يف �أنها ت�ستهدف ا�ستطالع �آراء فئة مهمة يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية
العليا ،وهم من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود باململكة العربية
املهمة ،وهي �أثر تطبيق معايري االعتماد على �أداء
ال�سعودية ب�ش�أن �إحدى الق�ضايا الرتبوية
َّ
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود ،ويتوقع من نتائج هذه الدرا�سة
�ستقوم مدى
�أن ت�ستفيد منها اجلهات الآتية :هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل؛ كونها
ِّ
طبقت يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود .ور�ؤ�ساء اجلامعات
جناح معايري االعتماد التي ِّ
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والقائمون عليها؛ لأنها ت�ساعدهم يف ت�شخي�ص واقع اخلدمات التي يحر�صون على تقدميها
مب�ستوى مرتفع ومتميز ،ومن ثم العمل على حت�سني م�ستوى اجلودة يف املخرجات .

حدود الدراسة وحمدداتها:
و�ضعت �إجراءات الدرا�سة ومنظورها جمل ًة من املحددات على نتائجها وهي:
 اقت�رصت هذه الدرا�سة على �أع�ضاء هيئة التدري�س العاملني يف كلية الرتبية بجامعة
امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية للعام الدرا�سي . 2015 /2014
 تتحدد النتائج يف هذه الدرا�سة باخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لال�ستبانة امل�ستخدمة .

تعريف املصطلحات:
فيما ي�أتي تعريف م�صطلحات الدرا�سة:
◄◄الأثر :هي النتائج ال�سلبية والإيجابية املرتتبة على تطبيق االعتماد الأكادميي

يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وقي�ست من خالل
اال�ستبانة التي �أعدتها الباحثة لهذا الغر�ض .
◄◄معايري االعتماد :هي جمموعة املحددات التي يتعني على م�ؤ�س�سة التعليم العايل
�أو الربنامج الأكادميي ا�ستيفا�ؤها؛ ليتم اعتمادها اعتماداً عام ًا �أو خا�صاً ،وهي ت�شكل احلد
الأدنى من متطلبات جودة العملية التعليمية (الزهراين. )2010 ،
◄◄االعتماد الأكادميي :هو العملية التي يتم بو�ساطتها االعرتاف بربنامج �أو م�ؤ�س�سة
بناء على معايري متفق عليها ،ويت�ضمن االعرتاف ب�أن الربنامج �أو امل�ؤ�س�سة
تعليمية ً
التعليمية يتحقق فيها امل�ستوى النوعي من التعليم ،ملقابلة الأهداف املتوقعة من ذلك
الربنامج �أو تلك امل�ؤ�س�سة .
◄◄الأداء :هو الناجت املتحقق من تفاعل موارد املنظمة ون�شاطاتها كافة (ال�سعد
ومنهل. )2007 ،ويق�صد بالأداء يف الدرا�سة احلالية ب�أنه :الدرجة التي يح�صل عليها ع�ضو
هيئة التدري�س يف جامعة امللك �سعود على فقرات اال�ستبانة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة .
◄◄�أع�ضاء هيئة التدري�س :يق�صد ب�أع�ضاء هيئة التدري�س يف هذه الدرا�سة كل ع�ضو
هيئة تدري�س يقوم بالتدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود للعام الدرا�سي /2014
. 2015
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الطريقة واإلجراءات:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي يف كلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س ويتناول هذا اجلزء و�صف ًا لطريقة اختيار
�أفراد الدرا�سة و�أداة الدرا�سة ،وكيفية تنظيمها وتطويرها ،والت�أكد من �صدق الأداة وثباتها .

أفراد الدراسة:
�شملت الدرا�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س جميعهم يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود
باململكة العربية ال�سعودية للف�صل الدرا�سي الأول من للعام الدرا�سي  2015 /2014م،
وعددهم ( )366ع�ضو هيئة تدري�س ،وذلك ح�سب �إح�صاءات وزارة التعليم العايل يف اململكة
العربية ال�سعودية للعام 1434 /1433هـ ،وو ِّزعت �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) عليهم جميعاً،
واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة( :اخلربة ،الرتبة العلمية) .
الجدول ()1
توزيع أفراد الدراسة حسب متغيراتها (الخبرة والرتبة العلمية)

املتغري

اخلربة

م�ستوياته
� 5سنوات ف�أقل

129

من (� )10-6سنوات

138

(�أكرث من � 10سنوات)

99

املجموع

الرتبة العلمية

العدد

366

�أ�ستاذ

86

�أ�ستاذ م�شارك

93

�أ�ستاذ م�ساعد

187

املجموع

366

أداة الدراسة:
قامت الباحثة بتطوير ا�ستبانة من �أجل حتقيق هدف هذه الدرا�سة ،وذلك باالعتماد على
مراجعة الأدب الرتبوي ذي العالقة ،واال�ستفادة من �أراء املتخ�ص�صني يف برامج االعتماد
الأكادميي ،وبع�ض الدرا�سات التي �أطلعت عليها الباحثة يف �أثناء مراجعتها للأدب النظري،
ومن هذه الدرا�سات ال�صمادي ( ، )2009وعون (. )2012وتكونت �أداة الدرا�سة يف البداية
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من جز�أين :اجلزء الأول :ويت�ضمن معلومات عامة �.أما اجلزء الثاين :فقد ا�شتمل على الفقرات
وت�ضمن ب�صورته الأولية ( )55فقرة تغطي مو�ضوع الدرا�سة .
الرئي�سة ملجاالت الدرا�سةّ ،
صدق األداة:
للت�أكد من �صدق املحتوى للأداة عر�ضت الباحثة �صورتها الأولية على ( )10حمكمني
من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال الإدارة الرتبوية ،يعملون يف بع�ض اجلامعات
ال�سعودية ،وذلك للحكم على درجة مالءمة الفقرة من حيث ال�صياغة اللغوية وانتما�ؤها
للمجال املراد قيا�سه ،وبعد ا�سرتجاع اال�ستبانات ومراجعة �آراء املحكمني ،اختريت الفقرات
وع ِّدل بع�ضها من حيث ال�صياغة
التي �أجمع املحكمون على منا�سبتها بن�سبة (ُ ، )%80
اللغوية وحذف الآخر ،و�أ�صبحت الأداة ب�صورتها النهائية مكونة من ( )56فقرة موزعة
على ثالثة جماالت هي :الأداء التدري�سي ،وبلغ عدد فقراته ( ، )21والأداء البحثي والعلمي
وبلغ عدد فقراته ( ، )16بينما بلغ عدد فقرات جمال الأداء يف خدمة املجتمع ( )19فقرة .
ثبات األداة:
اُ�ستخدمت طريقة االختبار و�إعادة االختبار حيث و َّزعت الباحثة الأداة على ()20
ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�أعيد تطبيقها عليهم بعد م�ضي �أ�سبوعني ،وبعد ذلك
اُ�ستخرج معامل الثبات من خالل ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني التطبيقني الأول
والثاين ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط الكلي لأداة الدرا�سة (.)0.90واجلدول ( )2يو�ضح
معامالت الثبات لفقرات �أداة الدرا�سة.
الجدول ()2
معامالت الثبات لفقرات أداة الدراسة

عدد بنود املحور

الثبات

املجال
اجلانب التدري�سي

21

0.88

اجلانب البحثي والعلمي

16

0.87

خدمة املجتمع

19

0.85

56

0.87

املجموع الكلي

وح�سبت الباحثة �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي يف كلية الرتبية الرتبية بجامعة امللك
�سعود على �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س على النحو
الآتي :احلد الأعلى لبدائل �أداة الدرا�سة ( )5احلد الأدنى لبدائل الدرا�سة ( )1وبطرح احلد
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الأعلى من احلد الأدنى ي�ساوي ( ، )4ومن ثم ق�سمة الفرق بني احلدين على ثالثة م�ستويات
كما هو مو�ضح يف املعادلة الآتية 3÷4 :م�ستويات (مرتفعة ،متو�سطة ،منخف�ضة) = ،1.33
وعليه يكون احلد الأدنى ي�ساوي � )2.33( =1+1.33أما احلد املتو�سط في�ساوي + 2.34
� ، )3.67( =1.33أما احلد الأعلى في�ساوي ( )3.68ف�أكرث.وهكذا ت�صبح �أوزان الفقرات على
النحو الآتي :الفقرة التي يرتاوح متو�سطها احل�سابي بني ( )5.00-3.68تعني �أن �أثر تطبيق
االعتماد الأكادميي يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود على �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س
مرتفع� .أما الفقرة التي يرتاوح متو�سطها احل�سابي بني ( )3.67-2.34تعني �أن �أثر تطبيق
االعتماد الأكادميي يف كلية الرتبية الرتبية بجامعة امللك �سعود على �أداء �أع�ضاء هيئة
التدري�س متو�سط ،والفقرة التي يرتاوح متو�سطها احل�سابي بني ( ، )2.33-1.00تعني �أن
�أثر تطبيق االعتماد الأكادميي يف كلية الرتبية الرتبية بجامعة امللك �سعود على �أداء �أع�ضاء
هيئة التدري�س منخف�ض.

إجراءات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة اتبعت الباحثة اخلطوات الآتية :االطالع على الأدب ال�سابق
يف مو�ضوع م�شكلة الدرا�سة.و�إعداد ا�ستبانة الدرا�سة من خالل االطالع على الأدب ال�سابق
والدرا�سات ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة ،والتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها .ولقد
قامت الباحثة معظم الوقت بتوزيع �أداة الدرا�سة على �أفراد العينة بنف�سها ،و�رشحت لهم
�آلية الإجابة و�أجابت على ا�ستف�ساراتهم ،وتفريغ البيانات بعد جمعها و�إجراء التحليالت
الإح�صائية املنا�سبة ،ومناق�شة النتائج والتو�صل �إىل اال�ستنتاجات والتو�صيات املنا�سبة.

متغريات الدراسة:
♦

♦�أوالً -املتغريات امل�ستقلة:



اخلربة التعليمية (� 5سنوات ف�أقل ،ومن � 10 : 6سنوات ،و�أكرث من � 10سنوات).



الرتبة العلمية (�أ�ستاذ ،و�أ�ستاذ م�شارك ،و�أ�ستاذ م�ساعد).

♦

♦ثانياً -املتغريات التابعة:

�أثر تطبيق االعتماد الأكادميي يف كلية الرتبية الرتبية بجامعة امللك �سعود على �أداء
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
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العنود محمد الغيث

املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة �أجرت الباحثة التحليالت الإح�صائية على النحو الآتي:
وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول والثاين والثالث :فقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لكل فقرة من فقرات جماالت اال�ستبانة ،ويف �إجابة الباحثة عن ال�س�ؤال الرابع
املتعلقة بالك�شف عن الفروق بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة لأثر تطبيق االعتماد الأكادميي
يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود على �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س تبع ًا ملتغريات( :اخلربة،
والرتبة العلمية)  ،وا�ستخدم يف ذلك حتليل التباين الأحادي.

نتائج الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي يف كلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س من وجهة نظرهم ،ويتناول هذا اجلزء
عر�ض ًا لأهم النتائج وفق ت�سل�سل �أ�سئلة الدرا�سة:

◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن الت�سا�ؤل الرئي�س :ما �أثر تطبيق االعتماد
الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود يف �أداء �أع�ضاء هيئة
التدري�س من وجهة نظرهم؟
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
على كل جمال من جماالت �أداة الدرا�سة ،حيث كانت على النحو الآتي:
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أثر تطبيق االعتماد األكاديمي بكلية التربية في جامعة الملك
ً
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
سعود في أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم

الرتبة الرقم

املجاالت

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري م�ستوى الت�أثريات

1

5

البحث والعلمي

3.86

0.66

مرتفعة

2

6

خدمة املجتمع

3.82

0.88

مرتفعة

3

1

اجلانب التدري�سي

2.68

0.51

متو�سطة

3.45

0.68

متو�سطة

الأداة ككل

ي�شري اجلدول (� )3أعاله �إىل �أن املتو�سط احل�سابي للأداة ككل هو ( ، )3.45وهو يع ُّد
ذا درجة متو�سطة من الت�أثريات ،وقد بلغ �أعلى متو�سط ح�سابي ملجال البحث العلمي حيث
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بلغ املتو�سط احل�سابي له ( ، )3.86وهو يع ُّد ذا درجة عالية من الت�أثريات ،ويف املرتبة
الثانية جاء جمال خدمة املجتمع مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.82وهو يع ُّد ذا درجة عالية من
الت�أثريات ،ويف املرتبة الثالثة جاء جمال اجلانب التدري�سي مبتو�سط ح�سابي ()2.68
وهو يع ُّد ذا درجة متو�سطة من الت�أثريات ،وقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات كل جمال على حدة ،حيث كانت على
النحو الآتي ح�سب ما وردت يف �أداة الدرا�سة:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول:

ما �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود
يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلانب التدري�سي من وجهة نظرهم؟
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات كل جمال على حدة ،حيث كانت على النحو الآتي ح�سب ما ورد يف �أداة الدرا�سة:
Ú

�Úأوالً -جمال اجلانب التدري�سي:
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر تطبيق االعتماد األكاديمي بكلية التربية
في جامعة الملك سعود في أداء أعضاء هيئة التدريس في الجانب التدريسي
من وجهة نظرهم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم

الفقرة

�صعوبة اعتمادي �أ�ساليب تقوميية ت�شمل املهارات �إىل جانب
 9التح�صيل ب�سبب كرثة �أعداد الطالب يف ال�شعب وكرثة ال�شعب
الدرا�سية املنوطة بع�ضو هيئة التدري�س
يحد �ضغط الوقت وكرثة الأعباء التدري�سية من قدرتي على
8
الإيفاء بكل متطلبات االعتماد الأكادميي
اعتمادي التقنية يف التوا�صل مع الطلبة ب�شكل م�ستمر �شغل
11
وقت الأ�ستاذ ال�شخ�صي
حر�صي على التمكن من املادة العلمية واعتماد املراجع
12
احلديثة والأجنبية ب�شكل �أكرب

�أثر
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري التطبيق
4.69

0.80

مرتفع

4.23

1.19

مرتفع

3.41

1.32

متو�سط

3.04

1.24

متو�سط

5

 21حتفيزي الأ�ساتذة للتدريب على ما ينق�صهم من مهارات

3.01

1.48

متو�سط

6

� 14صعوبة تنويعي يف �أ�ساليب قيا�س حت�صيل الطلبة

2.90

1.45

متو�سط

1

2
3
4
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الرتبة الرقم

الفقرة

العنود محمد الغيث

�أثر
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري التطبيق

7

كرثة ال�ساعات املكتبية املطلوبة على الرغم من وجود و�سائل
15
توا�صل �إلكرتونية �أكرث فاعلية

2.87

1.11

متو�سط

8

7

التزامي مبواعيد املحا�رضات وتعوي�ض ما فاتني منها

2.61

1.03

متو�سط

9

عملي بروح الفريق من خالل تدري�س املواد املتعددة ال�شعب
18
واملراقبات ونحوه

2.55

1.25

متو�سط

10

 19حتفيزي الطلبة للم�شاركة و�إبداء وجهات النظر للمادة

2.48

1.37

متو�سط

2.46

1.35

متو�سط

2.39

1.08

متو�سط

2.34

1.08

متو�سط

2.31

0.96

منخف�ض

2.29

1.33

منخف�ض

2.25

1.23

منخف�ض

2.16

1.04

منخف�ض

18

1

امتالكي للكفايات التدري�سية امل�ستحدثة

2.15

1.06

منخف�ض

18

2

تعاملي مع الطلبة باحرتام و�ضمن معايري املهنة و�آدابها

2.15

1.00

منخف�ض

20

4

2.08

1.17

منخف�ض

21

3

2.07

1.01

منخف�ض

2.68

0.51

متو�سط

تنمية اجتاهات ومهارات لدى الطلبة م�ستمدة من موا�صفات
اخلريج املعتمدة من الكلية
�إعدادي املواد التدري�سية الإلكرتونية وتفعيل ا�ستخدام
الإنرتنت يف العملية التدري�سية
ا�ستهالكي وقت طويل يف تعبئة النماذج املطلوبة �آخر كل
ف�صل درا�سي �أدى �إىل التكرار والنمطية
االختالف بني مفردات اخلطة التدري�سية وما مت تدري�سه فعالً؛
ب�سبب عدم الكفاءة �أو الإعداد اجليد للمادة
اعتمادي التعليم بطريقة الفريق خللق مهارات العمل يف فريق
عند الطلبة

11

16

12

17

13

20

14

13

15

5

16

6

17

تكملة ن�صاب ع�ضو هيئة التدري�س بلجان ت�ستهلك الكثري من
10
وقته على ح�ساب التدري�س

ا�ستخدامي لغة وا�ضحة ومفهومة يف التدري�س

ا�ستخدامي الأ�ساليب التو�ضيحية التطبيقية كلما يلزم يف
عر�ض املادة العلمية
ا�ستخدامي �أ�ساليب تدري�س متنوعة ت�ستثري التفكري الناقد وحب
اال�ستطالع وتنمية االجتاه التحليلي
الدرجة الكلية

يالحظ من اجلدول (� )4أن م�ستوى� :أثر تطبيق االعتماد الأكادميي على �أع�ضاء هيئة
التدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود يف اجلانب التدري�سي كان متو�سطاً ،حيث بلغ
املتو�سط احل�سابي العام ( )2.68وانحراف معياري ( ، )0.51ويالحظ من متو�سطات �أثر
تطبيق االعتماد الأكادميي على �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود
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يف اجلانب التدري�سي �أن هناك درجة مرتفعة لأثر التطبيق يف فقرتني فقط هما :الفقرة ()9
التي تن�ص على�( :صعوبة اعتمادي �أ�ساليب تقومي ت�شمل املهارات �إىل جانب التح�صيل
ب�سبب كرثة �أعداد الطالب يف ال�شعب ،وكرثة ال�شعب الدرا�سية املنوطة بع�ضو هيئة التدري�س)
مبتو�سط ح�سابي ( , )4.69وكذلك الفقرة ( )8التي تن�ص على( :يحد �ضغط الوقت ،وكرثة
الأعباء التدري�سية من قدرتي على الإيفاء بكل متطلبات االعتماد الأكادميي)  ،ومبتو�سط
ح�سابي ( , )4.23ويالحظ تنوع ببقية فقرات هذا املجال بني الأثر املتو�سط واملنخف�ض
لتطبيق االعتماد الأكادميي على �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وميكن للباحثة �أن تعزو ال�سبب يف
ذلك �إىل عدد من امل�شكالت التي تواجه �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جمال التدري�س ومنها:
�ضغط الوقت وكرثة الأعباء التدري�سية ,وتكملة ن�صاب ع�ضو هيئة التدري�س بلجان ت�ستهلك
كثرياً من وقته على ح�ساب التدري�س ،واعتماد ع�ضو هيئة التدري�س التقنية يف التوا�صل مع
الطلبة ب�شكل م�ستمر �شغل وقته ال�شخ�صي ،وكرثة ال�ساعات املكتبية املطلوبة وغريها من
امل�شكالت ،مما يعني وجود �أثر لتطبيق االعتماد الأكادميي يف املجال التدري�سي بطريقة
غري �إيجابية ،الأمر الذي يعوق التطوير والتح�سني يف اجلانب التدري�سي.وتتفق نتيجة هذه
الدرا�سة مع درا�سة اجلنابي ( ، )2009التي �أظهرت نتائجه �أن م�ستوى الأداء لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلانب التدري�سي كان متو�سطاً.
Ú Úثانياً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين:

ما �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود
يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلانب البحثي والعلمي من وجهة نظرهم؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية؛ لتطبيق
االعتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلانب البحثي والعلمي من وجهة نظرهم كما هي مو�ضحة يف اجلدول (.)5
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر تطبيق االعتماد األكاديمي بكلية التربية
في جامعة الملك سعود في أداء أعضاء هيئة التدريس في الجانب البحثي والعلمي
من وجهة نظرهم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم
1

24

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة
امل�شاركة والتفاعل يف اللجان واجتماعات الق�سم كجزء
من املتطلبات لع�ضو هيئة التدري�س ح�سب معايري االعتماد
الأكادميي
121

4.51

0.73

درجة
الأثر
مرتفعة

أثر تطبيق االعتماد األكادميي في كلية التربية بجامعة امللك سعود
في أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم

الرتبة الرقم
2

26

3

27

4

33

4

23

6

25

7

28

8

30

9

31

10

32

11

35

12

29

13

22

14

34

15

36

16

37

العنود محمد الغيث

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة
عقد املحا�رضات والندوات العلمية يف الكلية بكرثة
�شجع دعم اجلامعة للبحث العلمي مادي ًا الكثري على �إجراء
البحوث.
قلل احلر�ص على الأبحاث املنفردة من قبل �أع�ضاء هيئة
التدري�س للح�صول على الرتقية من وجود املجاميع البحثية
يف الق�سم الذي �أنتمى �إليه
�شجع االعتماد الأكادميي العمل على التطوير الذاتي العلمي
والبحثي
�إ�رشايف الفعال على طلبة الدرا�سات العليا ومناق�شة ر�سائل
درا�سات عليا بفاعلية
م�شاركتي يف امل�ؤمترات وور�ش العمل والدورات املتخ�ص�صة
بت�شجيع من اجلامعة
�إ�سهامي يف تقدم املعرفة وتطورها وزيادة حدودها والإنتاج
العلمي من بحوث ودرا�سات من�شورة وكتب
توا�صلي مع املجالت العلمية املحكمة املحلية والدولية
ا�ستفادتي من �إجازات التفرغ الكلي يف عمل الأبحاث ون�رشها
ل�صالح املجتمع املحلي
عدم وجود �سيا�سة لت�سويق نتائج البحوث العلمية ت�ضعف من
االهتمام بالبحث العلمي
حر�صي على االنت�ساب لع�ضوية اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات املهنية
ذات ال�صلة املحلية والعربية والعاملية
�ضعف م�شاركتي يف الن�شاطات العلمية با�ستمرار نتيج ًة لقلة
الوقت املتاح للبحث العلمي يف ظل �أعباء التدري�س واللجان
الإدارية بالق�سم
قلة االهتمام بالبحث والت�أليف واال�ستمرار يف عمل الأبحاث
بعد الأ�ستاذية
قلل نق�ص م�ساعدي البحث العلمي من حيث العدد والت�أهيل
من البحث العلمي يف الأق�سام
قلل غياب خريطة بحثية حمددة للبحث العلمي على م�ستوى
التخ�ص�ص من �إ�سهاماتي البحثية
الدرجة الكلية
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درجة
الأثر

4.42

0.92

مرتفعة

4.19

0.92

مرتفعة

4.02

0.78

مرتفعة

4.02

1.06

مرتفعة

4.00

0.84

مرتفعة

3.89

1.04

مرتفعة

3.88

1.35

مرتفعة

3.87

1.13

مرتفعة

3.79

0.95

مرتفعة

3.71

1.05

مرتفعة

3.67

1.10

متو�سطة

3.57

1.13

متو�سطة

3.44

1.08

متو�سطة

3.42

1.12

متو�سطة

3.39

1.04

متو�سطة

3.86

0.66

مرتفعة
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يالحظ من اجلدول (� )5أن م�ستوى �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي على �أع�ضاء هيئة
التدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود يف اجلانب البحثي والعلمي كان (مرتفعاً)
 ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي العام ( ، )3.86وانحراف معياري ( ، )0.66و ُيالحظ من
متو�سطات �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي على �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية بجامعة
امللك �سعود يف اجلانب البحثي والعلمي �أن هناك درجة مرتفعة لأثر التطبيق يف �أحد ع�رشة
فقرة ،وجاءت الفقرة ( )24التي تن�ص على (امل�شاركة والتفاعل يف اللجان واجتماعات
الق�سم كجزء من املتطلبات لع�ضو هيئة التدري�س ح�سب معايري االعتماد الأكادميي) باملرتبة
الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( , )4.45وجاءت الفقرة ( )26التي تن�ص على( :عقد املحا�رضات
والندوات العلمية يف الكلية بكرثة) يف املرتبة الثانية ومبتو�سط ح�سابي ( , )4.42ويالحظ
ح�صول خم�س فقرات يف هذا املجال على الأثر املتو�سط لتطبيق االعتماد الأكادميي على
�أع�ضاء هيئة التدري�س .ويعزو الباحث النتيجة �إىل �شعور �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية
الرتبية بجامعة امللك �سعود ب�أن االهتمام مبجال البحث العلمي يف اجلامعة الناجت عن
تطبيق االعتماد الأكادميي �إمنا يعد فر�صة ثمينة؛ للإ�رساع بجهود التنمية املجتمعية
ال�شاملة وامل�ستدامة باملجتمع ال�سعودي ،لذا فقد كرثت م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س
والتفاعل يف اللجان واجتماعات الق�سم كجزء من املتطلبات له ح�سب معايري االعتماد
الأكادميي� ،إ�ضاف ًة لكرثة عقد املحا�رضات والندوات العلمية يف الكلية ،وتختلف نتيجة هذه
الدرا�سة مع درا�سة اجلنابي ( )2009التي �أظهرت نتائجه �أن م�ستوى الأداء لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف جانب البحث العلمي كان متو�سطاً.
◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث:

ما �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود
يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جانب خدمة املجتمع من وجهة نظرهم؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأثر
تطبيق االعتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود يف �أداء �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جانب خدمة املجتمع من وجهة نظرهم كما هي مو�ضحة يف اجلدول (.)6
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر تطبيق االعتماد األكاديمي بكلية التربية
في جامعة الملك سعود في أداء أعضاء هيئة التدريس في جانب خدمة المجتمع
من وجهة نظرهم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم
1

38

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
الأثر

اهتمامي بحاجات املجتمع ومعرفة كيف ميكن يل �أن �أ�ساهم
يف خدمته

4.06

1.17

مرتفعة
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أثر تطبيق االعتماد األكادميي في كلية التربية بجامعة امللك سعود
في أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم

الرتبة الرقم
2

42

3

43

4

55

5

56

6

49

7

50

8

53

9

39

10

40

11

41

12

54

13

44

14

45

15

51

16

52

17

46

18

47

الفقرة
�ضعف امل�ساهمة ب�سبب عدم معرفة اجلهات املحتاجة
خلدماتي وعدم التعريف بها من قبل اجلامعة
عملي على تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية للقطاع الرتبوي يف
املجتمع املحلي عند الطلب واحلاجة
�إحجام م�ؤ�س�سات املجتمع عن طلب م�شاركة اجلامعة يف
مواجهة م�شكالتها �أدى ل�ضعف م�ساهمتي فيها
قلة الفر�ص املتاحة لأع�ضاء هيئة التدري�س للم�شاركة يف
برامج خدمة املجتمع
الرغبة يف تبادل اخلربات مع اجلامعات الأخرى
امل�شاركة يف الندوات العامة ويف اللجان امل�شرتكة بني
اجلامعة واملجتمع املحلي
نق�ص امل�شاركة ب�سبب �ضعف الإمكانات املادية املتاحة
للجامعة للم�شاركة يف خدمة املجتمع
م�شاركتي يف عملية تقومي الأداء املهني للعاملني يف
امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف املجتمع املحلي
قلة تعاوين مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي الرتبوية يف تطوير
التقنيات والو�سائل امل�ستخدمة فيها لكرثة �أعبائي
عملي على امل�شاركة يف تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملني
بالقطاع الرتبوي يف املجتمع املحلي
نق�ص م�شاركتي لعدم وجود خطة جامعية للم�شاركة يف خدمة
املجتمع
عملي على �إجراء البحوث العلمية داخل اجلامعة وخارجها
بالتعاون مع م�ؤ�س�سات القطاع الرتبوي
امل�ساهمة يف خدمة املجتمع املحلي من خالل امل�شاركة يف
اجلمعيات واللجان واملجال�س املهنية
التوا�صل مع م�ؤ�س�سات املجتمع و�سوق العمل التي لها عالقة
باجلامعة لال�ستفادة منها و�إفادتها
قلة امل�ساهمة يف خدمات املجتمع لعدم وجود حوافز ت�شجع
�أع�ضاء هيئة التدري�س على اخلدمة
طبيعة الدرا�سات والأبحاث والإنتاج العلمي الذي �أقوم به
خلدمة املجتمع املحلي
م�شاركتي العلمية يف و�سائل الإعالم
124

العنود محمد الغيث

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
الأثر

4.03

1.16

مرتفعة

4.02

1.12

مرتفعة

3.96

1.39

مرتفعة

3.95

1.51

مرتفعة

3.94

0.90

مرتفعة

3.91

1.13

مرتفعة

3.90

1.25

مرتفعة

3.87

1.26

مرتفعة

3.81

1.04

مرتفعة

3.78

1.08

مرتفعة

3.73

1.52

مرتفعة

3.72

1.23

مرتفعة

3.68

1.15

مرتفعة

3.68

1.09

مرتفعة

3.68

1.23

مرتفعة

3.68

1.53

مرتفعة

3.64

1.49

متو�سطة
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الرتبة الرقم
19

48

الفقرة
العمل على امل�شاركة يف عقد الدورات التدريبية يف م�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي
الدرجة الكلية

2015

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
الأثر

3.64

1.41

متو�سطة

3.82

0.88

مرتفعة

يالحظ من اجلدول (� )6أن م�ستوى �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي على �أع�ضاء هيئة
التدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود يف اجلانب املتعلق بخدمة املجتمع كان (مرتفعاً)
 ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي العام ( )3.82وانحراف معياري ( ، )0.88ويالحظ من
متو�سطات �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي على �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية بجامعة
امللك �سعود يف جانب خدمة املجتمع� ،أن هناك درجة مرتفعة لأثر التطبيق يف ( )16فقرة،
وجاءت الفقرة ( )38التي تن�ص على( :اهتمامي بحاجات املجتمع ومعرفة كيف ميكن
يل ان �أ�ساهم يف خدمته) باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( , )4.06وجاءت الفقرة ()42
التي تن�ص على (�ضعف امل�ساهمة ب�سبب عدم معرفة اجلهات املحتاجة خلدماتي ،وعدم
التعريف بها من قبل اجلامعة) يف املرتبة الثانية ،ومبتو�سط ح�سابي ( , )4.03ويالحظ
ح�صول فقرتني فقط يف هذا املجال على الأثر املتو�سط لتطبيق االعتماد الأكادميي على
�أع�ضاء هيئة التدري�س.وترى الباحثة �أن ما تتميز به اجلامعات هو قوة تفاعلها مع حميطها
املجتمعي ،غري �أن اجلامعة باملفهوم احلديث لدورها قد جتاوزت البناء التقليدي لعالقتها
باملحيط ،و�أ�صبح مطلوب ًا منها �أن تتحرر من �أ�سوارها ،وتفتح ذراعيها للمحيط للدخول
�إليه وتتوجه لدورها الإنتاجي بحيث ت�صبح اجلامعة املنتجة ،واجلامعة املنتجة م�صطلح
يعرب عن الأدوار احلديثة التي متار�سها اجلامعة يف خدمة املجتمع وزيادة �إنتاجيته ،وهو
�أي�ض ًا مفهوم يطلق على الدور احلديث للجامعة يف اال�ستثمار وت�سويق التكنولوجيا والتطوير
ال�صناعي واالقت�صادي للمجتمع من خالل ما تقوم به من ن�شاطات وعمليات ا�ست�شارية
�أوبحثية للم�ؤ�س�سات الإنتاجية من م�صانع و�رشكات وم�ؤ�س�سات.وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة
مع درا�سة اجلنابي ( ، )2009التي �أظهرت نتائجه �أن م�ستوى الأداء لأع�ضاء هيئة التدري�س
يف جانب خدمة املجتمع كان (متو�سطاً).
◄◄رابعاً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الرابع:

هل هناك فروق دالة �إح�صائياً يف تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س لأثر
تطبيق االعتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود يف �أداء
125

أثر تطبيق االعتماد األكادميي في كلية التربية بجامعة امللك سعود
في أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم

العنود محمد الغيث

�أع�ضاء هيئة التدري�س تعزى ملتغريات الرتبة العلمية واخلربة التدري�سية؟
.

أمتغري الرتبة العلمية:

متت االجابة عن هذا ال�س�ؤال من خالل حتليل التباين الأحادي ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة يف �ضوء متغري الرتبة العلمية على جماالت اال�ستبانة واجلدول ( )7يبني ذلك:
الجدول ()7
نتائج تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة
في ضوء متغير الرتبة العلمية على مجاالت االستبانة

املتغري
اجلانب
التدري�سي
اجلانب
البحثي
والعلمي
خدمة
املجتمع

م�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف داللتها الإح�صائية

بني املجموعات

3.526

2

1.763

داخل املجموعات

39.174

363

0.107

املجموع

42.700

365

بني املجموعات

3.372

2

1.686

داخل املجموعات

68.028

363

0.187

املجموع

71.400

365

بني املجموعات

11.428

2

5.714

داخل املجموعات

116.114

363

0.319

املجموع

127.542

365

7.291

4.016

7.972

0.14

0.26

0.19

�أ�شارت النتائج الواردة يف اجلدول (� )7إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س لأثر االعتماد الأكادميي
يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود تعزى ملتغري الرتبة
العلمية يف جميع جماالت الدرا�سة.وتعزو الباحثة ال�سبب يف ذلك �إىل �أن معظم �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود يخ�ضعون لظروف مت�شابهة يف اخلربات
الثقافية والأكادميية تقريباً ،لذلك مل يرتك هذا الأمر فارق ًا بني تقديراتهم لأثر تطبيق
االعتماد الأكادميي يف �أدائهم على اختالف درجاتهم العلمية ،وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة
مع درا�سة اجلنابي ( ، )2009التي �أظهرت نتائجه عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى الأداء التدري�سي ،تعزى ملتغري الرتبة الأكادميية ،وتختلف
نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة ال�صمادي ( ، )2009التي �أكدت نتائجه وجود فروق
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دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية لت�صورات القادة االداريني لأثر تطبيق معايري
االعتماد على �أداء الطلبة ،تعزى ملتغري الرتبة االكادميية ول�صالح رتبة الأ�ستاذ.

.بمتغري اخلربة التدري�سية:
متت الإجابة عن هذا املتغري من خالل ح�ساب حتليل التباين ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة يف �ضوء متغري اخلربة التدري�سية على جماالت اال�ستبانة واجلدول ( )8يبني ذلك:
الجدول ()8
نتائج تحليل التباين الستجابات أفراد عينة الدراسة
في ضوء متغير الخبرة التدريسية على مجاالت االستبانة

املتغري
اجلانب
التدري�سي
اجلانب
البحثي
والعلمي
خدمة
املجتمع

م�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف داللتها الإح�صائية

بني املجموعات

0.124

2

0.062

داخل املجموعات

42.575

363

0.117

املجموع

42.700

365

بني املجموعات

0.778

2

0.389

داخل املجموعات

70.622

363

0.194

املجموع

71.400

365

بني املجموعات

6.837

2

3.418

داخل املجموعات

120.705

363

0.332

املجموع

127.542

365

0.237

0.892

4.588

0.78

0.41

0.21

�أ�شارت النتائج الواردة يف اجلدول (� )8إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س لأثر االعتماد الأكادميي يف
�أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود تعزى ملتغري اخلربة التدري�سية
يف جميع جماالت الدرا�سة.وتعزو الباحثة ال�سبب يف ذلك �إىل اهتمام جميع �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود مب�ستوى الأداء اجلامعي بغ�ض النظر عن
خربتهم ،وقد يكون هذا االهتمام نابع ًا من �أمور عدة منها :عقد اللقاءات واالجتماعات
الدورية لأع�ضاء هيئة التدري�س حول هذا املو�ضوع ،وتطوير برامج تدريبية للتنمية املهنية
والتقنية لأع�ضاء هيئة التدري�س ،وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �أي�ض ًا �إىل �أمور عدة منها� :إلزامية
تطوير الأداء لأع�ضاء هيئة التدري�س يف املجاالت التدري�سية والبحثية وغريها كافة من
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قبل �إدارة اجلامعة ك�أ�سا�س للرتقية بغ�ض النظر عن اخلربة ،باعتبارها �سيا�سة تعليمية
تقرها جلنة ال�سيا�سات والتخطيط العليا يف اجلامعة .وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة
اجلنابي ( ، )2009التي �أظهرت نتائجه عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املتو�سطات
احل�سابية مل�ستوى الأداء التدري�سي ،تعزى ملتغري اخلربة ،وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع
نتيجة درا�سة ال�صمادي ( ، )2009التي �أكدت نتائجه وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
املتو�سطات احل�سابية لت�صورات القادة الإداريني لأثر تطبيق معايري االعتماد على �أداء
الطلبة ،تعزى ملتغري اخلربة ول�صالح ذوي اخلربة الطويلة (� 10سنوات ف�أكرث).

التوصيات واملقرتحات:
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أثر تطبيق االعتماد الأكادميي يف �أداء �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود كان متو�سطاً ،وبنا ًء عليه تو�صي الباحثة

بالآتي:
1.1تقدمي دورات تدريبية مف�صلة للهيئات التدري�سية ،خا�صة مبجاالت �أداة الدرا�سة،

مع الرتكيز يف اجلانب التدري�سي على الفقرات التالية :اعتماد التقنية يف التوا�صل مع
الطلبة ،وامتالك للكفايات التدري�سية امل�ستحدثة ،والتعامل مع الطلبة باحرتام.
2.2الرتكيز يف اجلانب البحثي والعلمي على الفقرات التالية :احلر�ص على االنت�ساب
لع�ضوية اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات املهنية ذات ال�صلة املحلية والعربية والعاملية ،واالهتمام
بالبحث والت�أليف واال�ستمرار يف عمل الأبحاث بعد الأ�ستاذية ،وتعيني م�ساعدي البحث
العلمي يف الأق�سام.
3.3الرتكيز يف جانب خدمة املجتمع على الفقرات التالية :امل�شاركة العلمية يف و�سائل
الإعالم ،والعمل على امل�شاركة يف عقد الدورات التدريبية يف م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي.
4.4ن�رش ما يتعلق مبعايري االعتماد الأكادميي ،وذلك من خالل امل�ؤمترات والندوات
وور�ش العمل لتعريف كل العاملني من �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك
�سعود على ماهية هذه املعايري ،وت�شجيعهم على مناق�شة ال�صعوبات التي يتوقعونها عند
التطبيق والآثار املرتتبة على ذلك.
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