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  التربويةمجلة العلوم  ٩ 
 هـ١٤٣٧ رجبلسادس االعدد

 :التعريف
 

مجلة علمية فصلية محكمة متخصصة، تصدر عن جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود      
اإلسالمية، وتعنى بنشر الدراسات والبحوث األصيلة التـي تتـوافر فيهـا مقومـات البحـث           
العلمي من حيث أصـالة الفكـرة، ووضـوح المنهجيـة، ودقـة التوثيـق، فـي مجـاالت أصـول                     

ــة، وال  ــة، واإلدارة التربويــ ــتعلم    التربيــ ــة، والــ ــة الخاصــ ــدريس، والتربيــ ــاهج وطــــرق التــ منــ
ــة األخـــرى، والمكتوبـــة بإحـــدى اللغتـــين     ــا مـــن التخصـــصات التربويـ ــي، وغيرهـ اإللكترونـ

 .العربية أو اإلنجليزية

 :الرؤية
  . ونشرها وتطبيقها المعرفة تسعى نحو إنتاج تربويةمجلة 

 :الرسالة
بويين، عبر نشر البحـوث التربويـة       تسعى المجلة لتصبح مرجعاً علمياً للباحثين التر      

المحكمة ذات األصـالة والتميـز وفـق معـايير مهنيـة عالميـة متميـزة، وتحقيـق التواصـل                    
 . العلمي ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في العلوم التربوية

 :األهداف
نــشر المعرفــة التربويــة وإثراؤهــا بمــا   : تتبنــى مجلــة العلــوم التربويــة هــدفا عامــا هــو   

 :تطوير العمل التربوي، وتحديدا فإن المجلة تهدف إلى تحقيق ما يلييسهم في 
المساهمة في تنمية العلوم التربويـة وتطبيقاتهـا، وإثـراء المكتبـة التربويـة العربيـة                  .١

 . من خالل نشر البحوث النظرية والتطبيقية في المجاالت التربوية المختلفة
ــوم الت     .٢ ــاحثين فــي العل ــاجهم العلمــي    إتاحــة الفرصــة للمفكــرين وللب ــة لنــشر نت ربوي

 .والبحثي
المــساهمة فــي تطــوير التخصــصات التربويــة مــن خــالل نــشر األبحــاث ذات الجــودة       .٣

 .العالية التي تتسم بمعالجة الواقع المحلي والعربي
 . تعزيز االتجاهات البحثية الجديدة في المجاالت التربوية .٤
 . والعالميتبادل اإلنتاج العلمي والمعرفي على المستوى اإلقليمي  .٥
 

@    @    @ 
 



 

 ١٠ 

 قواعد النشر
تنــشر المجلـــة البحــوث والدراســـات العلميــة فـــي المجــاالت التربويـــة وفــق قواعـــد      

 : النشر التالية

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة: أوالً 
 .أن يتسم باألصالة واالبتكار، والجدة العلمية والسالمة المنهجية .١
 . والوسائل العلمية المعتبرة في مجالهأن يلتزم بالمناهج واألدوات .٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق .٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية .٤
 .أال يكون قد سبق نشره .٥
أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو كتـاب، سـواء أكـان ذلـك للباحـث نفـسه، أم                  .٦

 . لغيره

 :يشترط عند تقديم البحث: ثانياً 
وإقـراراً يتـضمن    ) مختـصرة ( مشفوعاً بسيرته الذاتيـة      ،أن يقدم الباحث طلباً بنشره     .١

امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم نـشر البحـث           
 .إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير

 ).A 4(صفحة مقاس ) ٣٥(أن يكون البحث في حدود  .٢
 Times )١٢ (واللغـة اإلنجليزيـة   ، Traditional Arabic) ١٦(أن يكـون حجـم المـتن     .٣

New Roman ،   مفرد(وأن يكون تباعد المسافات بين األسطر. ( 
 .أال يكون البحث منشوراً أو مقبوالً للنشر في وعاء نشر آخر  .٤
يقدم الباحث نسخة مطبوعة من البحـث، ونـسخة حاسـوبية مـع ملخـص بـاللغتين         .٥

 . مة أو صفحة واحدةالعربية واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل
 .توضع أسفل الملخص ) Key Words( أن يرفق بالبحث الكلمات المفتاحية  .٦

 :التوثيق: ثالثاً
 ).APA(يتم التوثيق واالقتباس من خالل جمعية علم النفس األمريكية  .١
 .تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث .٢
البحـث، علـى أن تكـون مرتبـة     ترفق جميع الجداول والـصور والرسـومات المتعلقـة ب         .٣

 .وواضحة جلية



 

  التربويةمجلة العلوم  ١١ 
 هـ١٤٣٧ السادس رجبالعدد

يشار إلى المراجع في المـتن بـذكر اسـم المؤلـف األخيـر، ثـم سـنة النـشر، ثـم رقـم                         .٤
الصفحة بين قوسين، وترتب المراجع في نهاية البحث ترتيبـاً هجائيـاً حـسب اسـم         
العائلة، ثم االسم األول للمؤلف، ثم سنة النشر، ثم العنـوان، ثـم مكـان النـشر، ثـم           

 .دار النشر

 عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف     :رابعــاً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينية، مع االكتفاء بذكر االسم كـامالً      

 .عند وروده ألول مرة

 تُحكَّـم البحـوث المقدمـة للنـشر فــي المجلـة مـن قبـل اثنـين مـن المحكمــين          :خامـساً 
 . على األقل

ــاً ــاد البحـــوث معدلـــة :سادسـ  أو ترســـل علـــى البريـــد  CD علـــى أســـطوانة مدمجـــة  , تُعـ
 .اإللكتروني للمجلة

 . ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر:سابعا ً

ــاً ــة بـــل تمثـــل رأي الباحـــث وال تتحمـــل     :ثامنـ  البحـــوث المنـــشورة ال تمثـــل رأي الجامعـ
 .  ترد في هذه البحوثالجامعة أي مسؤولية معنوية أو قانونية

 . يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشرة  مستالت من بحثه:تاسعاً
 

 التواصل مع المجلة
 جميع المراسالت باسم

 رئيس تحرير مجلة العلوم التربوية
 عمادة البحث لعلمي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ٥٧٠١ ص ب ١١٤٣٢الرياض 
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  التربويةمجلة العلوم  ١٣

 هـ١٤٣٧ العددالسادس رجب
 

 
 المحتويات

 
والبحـوث  ، دور المـشرف األكـاديمي علـى الرسـائل العلميـة     لـ رؤية تطويرية  

التكميليـــة لطـــالّب الدراســـات العليـــا فـــي أقـــسام التربيـــة بجامعـــة اإلمـــام 
 محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداهللا بن فالح السكران.د

١٥ 

ــة     ــة العلـــوم االجتماعيـ ــودة بكليـ ــمان الجـ ــاد وضـ متطلبـــات تطبيـــق االعتمـ
فـــي ضـــوء بعـــض التجـــارب بجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية 

 العالمية المعاصرة
 عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

٧٧ 

فاعليـــة القلـــم اإللكترونـــي القـــارئ فـــي عـــالج بعـــض صـــعوبات القـــراءة         
ــعوبات        ــذ ذوي صـ ــدى التالميـ ــي لـ ــم القرائـ ــارات الفهـ ــة مهـ ــة، وتنميـ الجهريـ

 القراءة بالصف الثالث االبتدائي
 خالد بن خاطر العبيدي .د

١٧٩ 

الجامعــات الــسعودية لتحــسين  واقــع ومتطلبــات التخطــيط اإلســتراتيجي 
 قدرتها التنافسية

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

٢٢٥ 

تهــا بجامعــة  وإدار  الجامعيــة العلميــةالبحــوث مــشروعات تمويــلتفعيــل 
 دراسة حالة: اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 عبدالرازق محمد زيان.د

٢٨٥ 
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دور المشرف األكاديمي على الرسائل لرؤية تطويرية 
والبحوث التكميلية لطّالب الدراسات العليا في ، العلمية

 أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 
 
 
 
 

 اهللا بن فالح السكران عبد .د
  كلية العلوم االجتماعية-قسم أصول التربية 

 سالميةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإل
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
والبحوث التكميلية ، دور المشرف األكاديمي على الرسائل العلميةلرؤية تطويرية  

 لطّالب الدراسات العليا في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 
 اهللا بن فالح السكران عبد .د

  كلية العلوم االجتماعية-قسم أصول التربية 
 إلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ا

 
 

 
 :ملخص البحث 

التعرف على واقع اإلشراف األكاديمي  على الرسائل العلمية والبحوث التكميليـة          : هدفت الدراسة إلى  

والكـشف عـن   .  في أقـسام التربيـة بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية                  وطالباتها لطالّب الدراسات 

ومـن ثـمّ التوصـل إلـى رؤيـة لتطـوير دور           ،  العقبات التي قد تحد من دور المشرف األكاديمي على تلك الرسـائل           

 .المشرف األكاديمي على الرسائل العلمية 

اســة علــى جميــع طــالّب الدراســات  وطبقــت  الدر وقــد اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي، 

، وتوصــلت الدراســة إلــى أن المــشرف يقــوم بــدوره فــي عمليــة اإلشــراف         )١٩٩(وعــددهم ،  وطالباتهــا العليــا

األكاديمي بدرجة ضعيفة في الجانب اإلداري واألكاديمي  ، بينما يقوم بدوره اإلنساني بدرجة متوسطة، وأن               

كثــرة األعبــاء المكلــف بهــا المــشرف، قلــة خبــرة     : منهــاهنــاك عقبــات تحــد مــن دور المــشرف األكــاديمي    

 .المشرف في العمل األكاديمي، ضعف التزام المشرف بالساعات المكتبية

، أهداف اإلشـراف األكـاديمي  :(، تتضمن كما توصلت الدراسة  إلى رؤية لتطوير دور المشرف األكاديمي        

 ).بات، اآلليات المساعدة لتحقيق ذلكمهام المشرف األكاديمي ، الواجبات المناطة بالطالب والطال



 

 
 



 

 
 علوم  التربويةمجلة ال  ١٩

  هـ١٤٣٧ السادس رجب العدد

 :مدخل للدراسة -١
 : المقدمة -١-١

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينـا محمـد          ،  الحمد هللا رب العالمين   

 : أما بعد     ،وعلى آله وصحبه أجمعين

تمثل الدراسات العليا بالجامعات أحد أهم المصادر التـي تـزود المجتمعـات بـالكوادر        ف

 .الشاملة، والمستدامة لتلك المجتمعاتالعلمية، والفنية الالزمة لعملية التنمية 

ــا    ــات العليـ ــرامج الدراسـ ــدكتوراه (وتتطلـــب بـ ــداد  ) الماجـــستير والـ ــام الطـــالب بإعـ قيـ

البحــوث التكميليــة، أو الرســائل العلميــة، وذلــك بهــدف تــدريبهم علــى مهــارات البحــث          

وعـالج مـشكالت مجـتمعهم بأسـاليب        ،  إضافة إلـى إسـهامهم فـي إثـراء المعرفـة          ،  العلمي

 .يةعلم

إشــرافاً مــن جانــب أعــضاء هيئــة   ، ويــستلزم إعــداد تلــك البحــوث، والرســائل العلميــة  

األمــر الــذي يــشير إلــى أهميــة دور المــشرف األكــاديمي علــى البحــوث     ، التــدريس بالجامعــة 

ــه        ــع جوانبـ ــا بجميـ ــات العليـ ــالب الدراسـ ــة لطـ ــائل العلميـ ــة، والرسـ ــة( التكميليـ ، األكاديميـ

 ).٣١٣: ٢٠١٢الدردساوي،عساف و)واإلدارية، واإلنسانية

تعــد عمليــة اإلشــراف علــى الرســائل العلميــة فــي الجامعــات وســيلة مهمــة لتــدريب      و

كمـا أنهـا تـسهم فـي تحقيـق الوظيفـة األساسـية للتعلـيم                  علـى مهـارات البحـث،       الطالّب

العــالي المتمثلــة فــي البحــث العلمــي،  ممــا يــنعكس أثــره علــى خدمــة المجتمــع،  وذلــك مــن  

 .ثين مؤهلين قادرين على اإلسهام في حل مشكالته وتطويرهخالل إعداد باح

وتولي كثير من الجامعات في الـدول المتقدمـة، اهتمامـاً كبيـراً بعمليـة اإلشـراف علـى                   

البحوث والرسائل العلمية، وذلك من خالل االهتمام بـدور المـشرف األكـاديمي علـى تلـك           

 قواعـد للممارسـات اإلشـرافية،     ويتمثـل ذلـك بوضـع     ،  البحوث والرسائل، وعالقتـه بالطالـب     

 ).٢٠٠٦:٢٣الجرف،(التي تتضمن تعريف كل من الطالب والمشرف، بحقوقه، وواجباته
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 والبحوث التكميلية ،دور المشرف األكاديمي على الرسائل العلميةلرؤية تطويرية 
  لطالّب الدراسات العليا في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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وحتى يقوم المـشرف األكـاديمي بـدوره فـي هـذه العمليـة فـإن ذلـك يتطلـب قـدرا مـن                  

،كمـا  )Bagg  ،1988:28(التدريب على العديد مـن المهـام اإلشـرافية، بجوانبهـا المختلفـة            

 .سة هذا الدور والعمل على تطويرهيتطلب درا

وقــد اهتمــت وزارة التعلــيم العــالي بالمملكــة العربيــة الــسعودية ببــرامج الدراســـات         

حيــث وضــعت اللــوائح، وأنــشأت فــي كــل جامعــة عمــادة للدراســات العليــا تتــولى          ؛ العليــا

: ١٤١٧وزارة التعلـيم العـالي،  (اإلشراف على تلك البرامج، وتقويمها، والمراجعة الدائمـة لهـا      

٣.( 

جانبـاً مهمّـاً مـن جوانـب        ،  والرسـائل العلميـة   ،  ويعد اإلشراف على  البحـوث التكميليـة       

بدرجـة  -برامج الدراسات العليا؛ حيث تتوقف جودة المخرجات البحثية من تلـك البـرامج              

 . على مدى كفاءة عملية اإلشراف ودور المشرف األكاديمي-كبيرة

رف األكـــاديمي علـــى البحـــوث التكميليـــة، ممـــا تقـــدم تبـــرز أهميـــة إخـــضاع دور المـــش

ومحاولة الكشف عن   ،  والرسائل العلمية للدراسة بجوانبه المتعددة، والتعرف على واقعه       

 .  العقبات التي تعترض قيام المشرف بهذا الدور، والسعي لتطويره

 :مشكلة الدراسة -٢-١
 المـشرف   أهميـة دور  علـى   ،  وبـرامج الدراسـات العليـا     ،  بحـث العلمـي   باليتفق المهتمون   

إال إن هــذا الــدور قــد يفقــد أهميتــه،   األكــاديمي علــى الرســائل العلميــة والبحــوث التكميليــة، 

، أبـو العينـين وسـالم     (والمجتمـع ،  ويؤثر سلباً علـى شخـصية المـشرف، والطالـب والجامعـة           

 مخرجــات تلــكحيــث ســيترتب علــى ؛،إذا لــم ينفــذ  هــذا الــدور بالــشكل المأمول )٢١٠: ١٩٩١

ــ   وخاصـــة ، ا يـــضعف ثقـــة المجتمـــع بـــالبحوث التربويـــة، ومؤســـسات     بحثيـــة ضـــعيفة، ممـ

 .الجامعات التي تعد الحاضن المهم للبحوث العلمية

قـد يـؤدي إلـى        غياب اإلشراف األكاديمي الجاد والفعال على البحـوث التربويـة،          كما أن 

 .واالقتباس، ضعف المنهجية العلمية السليمة في البحث، بحيث ال يبقى بعد ذلك إال النقل
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فــإن هــذا   وعلـى الــرغم مــن أهميــة عمليــة اإلشــراف علــى البحــوث والرســائل العلميــة، 

، ديـاب (والدراسـة العلميـة التحليليـة لجوانبـه       ،  الموضوع لـم ينـل حقـه مـن االهتمـام الكـافي            

١: ٢٠٠٧ ( 

 تــدني مــستويات البحــوث والرســائل العلميــة    :  العديــدة علــى قــد أكــدت الدراســات  ف

حــظ الباحـث ذلــك  كمـا ل ، )١٩٩٩علـي،  (، )١٩٩٨زقــوت، ( وطالباتهـا  لطـالب الدراسـات العليــا  

مــن خــالل مناقــشته لــبعض البحــوث العلميــة،ومن خــالل تــذمر العديــد مــن أعــضاء هيئــة           

التــدريس أثنــاء االجتماعــات واللقــاءات العلميــة مــن ضــعف الرســائل العلميــة والبحــوث          

وهـذا قـد يكـون مؤشـراً        ،  تربيـة فـي أقـسام ال     وطالباتهـا    التكميلية لطالّب الدراسـات العليـا       

 . على ضعف دور اإلشراف األكاديمي على تلك الرسائل والبحوث

علـــى ضـــرورة االهتمـــام بدراســـة المـــشكالت التـــي تواجـــه ) ٢٠٠١الخـــضير، (وقـــد أكـــد 

 )٢٠٠٢النــوح،(اإلرشــاد األكــاديمي والبحــث العلمــي فــي الجامعــات الخليجيــة، وكــذلك أكــد  

العلمي في كليات وأقسام التربية بالجامعـات الـسعودية         الحاجة لدراسة نظام اإلشراف     

فـي دراسـته التـي هـدفت إلـى معرفـة واقـع الدراسـات العليـا فـي              ) ه١٤٢٨الزهراني،(كما أكد 

الجامعــات الــسعودية، علــى أن طلبــة الدراســات العليــا فــي الجامعــات الــسعودية يمــضون      

لعالميـة، وأنهـم يعـانون مـن طـول          وقتاً طويالً إلنهاء دراسـاتهم العليـا مقارنـة بالجامعـات ا           

وهـذا يـستدعي دراسـة الجوانـب المرتبطـة      .اإلجراءات المتعلقة بإنجاز الرسائل الجامعيـة    

 .  بإنجاز الرسائل العلمية، ومنها اإلشراف األكاديمي على تلك الرسائل والبحوث

ي بالحاجة إلى التعـرف علـى الـدور الـواقع    : تبرز مشكلة الدراسة والمتمثلة   مما تقدم   

 .للمشرف األكاديمي على الرسائل العلمية والبحوث التكميلية وسبل تطويره

 :أسئلة الدراسة -٣-١
ما الدور الواقعي للمشرف األكـاديمي علـى الرسـائل العلميـة، والبحـوث التكميليـة                 -

كما يراهـا طـالب     ،  في أقسام التربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية         

 ؟ وطالباتهاالدراسات العليا 



 

 
٢٢ 

 والبحوث التكميلية ،دور المشرف األكاديمي على الرسائل العلميةلرؤية تطويرية 
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، مـــا العقبـــات التـــي قـــد تحـــد مـــن دور المـــشرف األكـــاديمي علـــى الرســـائل العلميـــة -

والبحـــوث التكميليـــة فـــي أقـــسام التربيـــة فـــي جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود    

 ؟  الدراسات العليا وطالباتاإلسالمية كما يراها طالب

مـــا الرؤيـــة المقترحـــة لتطـــوير دور المـــشرف األكـــاديمي علـــى الرســـائل العلميـــة         -

 الدراســـات العليـــا فـــي أقـــسام التربيـــة فـــي  وطالبـــاتحـــوث التكميليـــة لطـــالبوالب

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟

 :أهداف الدراسة -٤-١
 : تهدف الدراسة إلى ما يلي

التعرف على واقع اإلشراف األكاديمي  على الرسائل العلمية والبحـوث التكميليـة      -

ة بجامعـة اإلمـام محمـد بـن ســعود      فـي أقـسام التربيـ    وطالباتهـا لطـالّب الدراسـات  

 .اإلسالمية

الكــشف عــن العقبــات التــي قــد تحــد مــن دور المــشرف األكــاديمي علــى الرســائل      -

فـي أقـسام التربيـة     وطالباتهـا  العلمية والبحوث التكميلية لطالب الدراسات العليا       

 .بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

كـاديمي علـى الرسـائل العلميـة والبحـوث          التوصل إلى رؤية لتطوير دور المشرف األ       -

فــي أقــسام التربيــة بجامعــة اإلمــام  وطالباتهــا التكميليــة لطــالب الدراســات العليــا 

  .محمد بن سعود اإلسالمية

 : الدراسةميةأه   -٥-١
 من المؤمل أن تضيف هـذه الدراسـة إطـاراً نظريـاً لـدور المـشرف                 :  األهمية النظرية  -

 . ، والرسائل العلميةاألكاديمي على البحوث التكميلية

قـد تـسهم هـذه الدراسـة بتطـوير دور المـشرف األكـاديمي مـن              :  األهمية الميدانية  -

خالل  تشخيصها لواقع دور المشرف األكاديمي، وتحديد العقبـات التـي تقـف دون               
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القيام بهذا الـدور، وبالتـالي تقـديم رؤيـة تطويريـة،  قـد تفيـد المـسؤولين، والقـائمين                 

 .  ف األكاديميعلى عملية اإلشرا

  حدود الدراسة  -٦-١

دور المــشرف األكــاديمي علــى الرســائل العلميــة، والبحــوث    :  الحــدود الموضــوعية  -

 التكميلية لطالّب الدراسات العليا 

 بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية              أقسام التربية   :   الحدود المؤسسية  -

 في مدينة الرياض

 .هـ١٤٣٤ -١٤٣٣:     الحدود الزمانية -

 :الدراسةمصطلحات  -٧-١
عمـل علمـي و أخالقـي يؤكـد سـمعة       " :  بأنـه  مكـن  تعريفـه    ي : إلشراف األكـاديمي   ا -

متقدمــة، ويحــافظ علــى قدســية العلــم، ورقــي االختــصاص، ويعتبــر     ودرجــة علميــة

" أساســـــيا فـــــي وظيفـــــة األســـــتاذ األكاديميـــــة وفـــــى دوره العلمـــــي   ركنـــــاً تربويًـــــا

العمليــة " أنــه) Bosler & Levin ،1999:23(كمــا عرّفــه. )١٥:م١٩٩٧حجــاب،(

النظامية التي تعتمد علـى العالقـات الوطيـدة بـين المـشرف والطالـب، والتـي تهـدف           

إلــى مــساعدة الطالــب فــي تحقيــق أهدافــه الشخــصية، والمهنيــة والتعليميــة، مــن    ‘

 " خالل استخدام المصادر المؤسسية والمجتمعية

وطــالب ، ين عــضو هيئــة التــدريس بأنــه عمليــة تفاعــل بــ : قــصد بــه فــي هــذه الدراســة يو

الدراسات العليـا بالجامعـة الـذين هـم فـي مرحلـة البحـث، وهـي عمليـة منظمـة لهـا                       

قواعــد وأســـس ولــوائح تحـــدد ماهيــة هـــذا التفاعــل وتـــضبط عالقــة أعـــضاء هيئـــة      

حيث تـشمل   ؛  كما أنها عملية متعددة الجوانب     الدراسات العليا، التدريس بطالب   

وهـي جـزء مـن مهـام، وواجبـات عـضو            ،  دارية، واإلنـسانية  الجوانب األكاديمية، واإل  

 .هيئة التدريس في الجامعة
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مجموعــة مــن المهــام : بأنــه) ٣١٦: ٢٠١٢عــساف والدردســاوي،(عرّفــه:  دور المــشرف-

والــسلوكيات التــي يجــب أن يقــوم بهــا أعــضاء هيئــة التــدريس بالجامعــات، تجــاه      

 .ميطالب الدراسات العليا، وهي جزء من العمل األكادي

 مجموعة من المهام والواجبات التي يجـب أن يقـوم بهـا     : ويقصد به في هذه الدراسة    

أعضاء هيئة التدريس بأقسام التربية في جامعة اإلمام محمّد بن سعود اإلسـالمية، تجـاه       

وذلـك بهـدف مـساعدتهم    ، طالب الدراسات العليا  وطالباتها الذين هم في مرحلة البحـث     

 .ير، و رسائل الدكتوراه، وهي جزء من العمل األكاديميعلى إنجاز بحوث الماجست

 : واإلطار النظريالدراسات السابقة -٢

 الدراسات السابقة -١-٢
 الدراسـات الـسابقة التـي تناولـت اإلشـراف األكـاديمي            قام الباحث بحـصر العديـد مـن         

الدراســات علــى  تلــك علــى الرســائل العلميــة لطــالّب الدراســات العليــا، وقــد رتــب الباحــث     

 )األقدم فاألحدث(التسلسل التاريخي بشكل تصاعدي أساس 

دراسة هدفت إلى التعـرف علـى واقـع اإلشـراف      )١٩٩١أبو العينين وسالم،    ( فقد أجرى   

علــى الرســائل العلميــة، ودور المــشرف فــي فاعليــة البحــث العلمــي، وذلــك مــن وجهــة نظــر 

ربيــة، واســتخدم أعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة التربيــة بجامعــة بنهــا بجمهوريــة مــصر الع  

الباحثان فيها المنهج الوصفي التحليلي، وأعد اسـتبانة طبقـت علـى عينـة مـن أعـضاء هيئـة            

التدريس بجامعة بنهـا، وقـد كـشفت الدراسـة  أن واقـع اإلشـراف علـى الرسـائل العلميـة،           

لم يصل إلى المستوى المنشود، وذلك بـسبب عـدم متابعـة البـاحثين بـصورة منتظمـة فـي                   

 وتحديــد الواجبــات الالزمــة لهــا، وكــذلك بــسبب قلــة التــشجيع     لدراســة،تنفيــذ خطــوات ا

 وخرجـت بتوصـيات     المستمر للطلبة، وعدم منحهم الثقة بقدرتهم على البحث واإلبداع،        

ــا ضـــرورة رفـــع كفايـــات المـــشرفين،   عديـــدة،  وقـــدراتهم علـــى إدارة البحـــوث    مـــن أهمهـ

 . ومتابعتها
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ة دور المـشرف األكـاديمي علـى رسـائل          على أهمي ) ١٩٩٤أميمة مصطفى، (كما أكدت   

وأن هـــذا الـــدور يعـــد مـــن المـــدخالت الرئيـــسة لنظـــام اإلشـــراف  ، الماجـــستير والـــدكتوراه

األكـــاديمي، وذلـــك فـــي دراســـتها التـــي اســـتهدفت واقـــع اإلشـــراف العلمـــي علـــى رســـائل   

ــنهج        ــة المـ ــتخدمت الدراسـ ــة طنطا،واسـ ــات جامعـ ــبعض كليـ ــدكتوراه بـ ــستير والـ الماجـ

معيداً ومدرساً مـساعداً  ١٩٩يلي، وأسلوب تحليل النظم، وتكونت العينة من الوصفي التحل 

ــدكتوراه و    ــدرجتي الماجــستير وال عــضو هيئــة تــدريس، واســتخدمت   ١٤١مــن المــسجلين ل

 الدراسة االستبانة والمقابلة لجمع البيانات   

والتي هدفت إلـى معرفـة المـشكالت التـي يعـاني         )١٩٩٨العاجز وآخرين،   (وفي دراسة    

وقـــد اســـتخدم البـــاحثون ، منهــا طلبـــة الدراســـات العليـــا بكليـــات التربيــة بمحافظـــة غـــزة  

) ٩٧(عبــارة، طبقــت علــى عينــة مكونــة مــن ) ٣٠(اســتبانة لقيــاس المــشكالت مكونــة مــن 

طالباً وطالبـةً مـن طلبـة الـدبلوم الخـاص فـي كليـات التربيـة الـثالث فـي جامعـات غـزة، وقـد                     

لمـشكالت التـي يعـاني منهـا الطلبـة، وخاصـة فـي مجـال                توصلت الدراسة إلى أن أحـد أهـم ا        

ــوث  ــائل والبحـ ــة       : الرسـ ــائل الطلبـ ــى رسـ ــشرفون علـ ــا المـ ــع بهـ ــي يتمتـ ــات التـ ــة الكفايـ  قلـ

 . وأبحاثهم

 للتعـرف علـى معوقـات فاعليـة اإلشـراف علـى بحـوث            )٢٠٠٠الحماد،  (وسعت دراسة   

عوقـات اإلشـرافية، كمـا      الطلبة بكلية التربية بجامعة الملك سعود، وتحديد أهم تلـك الم          

يراها المشرفون بمدينة الرياض وكذلك تقديم بعض المقترحات، التي يمكن أن تـسهم             

في زيادة فاعلية أداء المشرفين وقد استخدم الباحـث فـي هـذه الدراسـة المـنهج الوصـفي          

عبارة تصف المعوقات اإلشرافية، طُبقت على      ) ٩٥(التحليلي، معتمداً على استبانة احتوت    

ــة ــة مــن  عين ــر مــن المعوقــات،      ؛مــشرفاً) ٢٣٠( مكون ــى وجــود كثي  حيــث توصــل الباحــث إل

وكــذلك بــسبب قلــة اطــالع المــشرفين علــى البحــوث    ، بــسبب قلــة كفايــة الكثيــر مــنهم  

 . والدراسات، في الوقت الذي يكون نصاب المشرف من النشاط اإلشرافي يفوق طاقته
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امـل التـي تـؤدي إلـي نجـاح      التعـرف علـي العو  ) ٢٠٠٠ ( Smithوحاولـت دراسـة سـميث   

وأشارت الدراسة إلـى أن     . وكذا التعرف علي معايير نجاح تلك العملية      ،  العملية اإلشرافية 

وهـي نظريـة عـرض لهـا المحلـل النفـسي       ، عملية اإلشراف، يمكن تـشبيهها بمـرآة الكـان    

مؤداها أن الطفل يكتشف ذاته من خـالل رؤيـة   ) ١٩٩٢ (Jaques Lacanجاكوس الكان  

فكذلك الطالب يري في مشرفه صورة لما سيكون هـو نفـسه عليـه بعـد       ،  في المرآة نفسه  

ومــن ثــم يتمثــل مــا كــان يقــوم بــه مــشرفة عنــدما يقــوم هــو بعمليــة   ، االنتهــاء مــن دراســته

 كمــا أشــارت الدراســة إلــى أن عمليـة اإلشــراف يمكــن تــشبيهها أيــضا بالعائلــة، . اإلشـراف 

، ده، كــذلك يقــوم الطالــب بمحاكــاة مــشرفه  فكمــا أن الطفــل يقــوم بتقليــد تــصرفات والــ  

 إلي أنه عند وجود مشكالت في اإلشراف يكون ذلك كالعائلـة            -أيضا–وأشارت الدراسة   

 التي بها اختالل وظيفي 

ــسالي    ــسيفر ومانيـ ــة هاكـ ــي دراسـ ــي ) ٢٠٠٠ (Haksever & Manisaliوفـ والتـ

مـن وجهـة نظـر    استهدفت  التعرف علي متطلبات اإلشراف علـى طـالب الدراسـات العليـا             

 المــساعدة فــي  : وقــسمت الدراســة اإلشــراف إلــى ثالثــة عناصــر هــي      . الطــالب أنفــسهم 

والمــساعدة ، والمــساعدة المرتبطــة بالبحــث بطريقــة غيــر مباشــرة   ، النــواحي الشخــصية 

واعتمدت الدراسة في تحديد متطلبات اإلشـراف علـي      ،  المرتبطة بالبحث بطريقة مباشرة   

واســتخدمت الدراســة اســتبانة مكونــة مــن ، شــراف الفعلــيمقارنــة اإلشــراف المتوقــع باإل

،  تنــاول األول معلومــات عــن الباحــث  : ثمانيــة وعــشرين ســؤاالً موزعــة علــي ثالثــة محــاور    

، بينمــا تنــاول الثالــث معلومــات مرتبطــة بالبحــث     ، وتنــاول الثــاني معلومــات عــن المــشرف    

جـز بـين اإلشـراف الفعلـي     ع] تبـاين [  وجـود     : وتوصلت الدراسة إلي جملـة مـن النتـائج منهـا          

 .واإلشراف المتوقع في عناصر اإلشراف الثالثة 

التي استهدفت التعرف علي )٢٠٠١ (Latona & Browneوفي  دراسة التونا وبراون 

العوامل المؤثرة في إتمـام طـالب الدراسـات العليـا لدراسـاتهم، والحـصول علـي الـدرجات                   

بهــدف تطــوير برنــامج الدراســات العليــا، وذلــك ، العلميــة بجامعــة التكنولوجيــا فــي ســيدني
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وقامـــت الدراســـة ، وتقـــديم المـــساندة لكـــل مـــن الطـــالب والمـــشرفين علـــي حـــد الـــسواء 

وتوصــلت . بــالتعرف علــي تلــك العوامــل مــن خــالل مراجعــة األدبيــات المرتبطــة بموضــوعها

حيـث أشـارت    ؛  جـودة اإلشـراف   : الدراسة إلي أن أهم العوامل المتعلقـة باإلشـراف مـا يلـي            

لدراســة إلــى أن جــودة الخبــرات اإلشــرافية ومــؤهالت المــشرف مــن العوامــل األساســية      ا

؛ المــؤثرة فــي االنتهــاء مــن الدراســة فــي الوقــت المناســب، التغذيــة الراجعــة مــن المــشرف    

حيث أشارت الدراسة إلى أن التغذية الراجعـة تعـد المعيـار األساسـي لكـل مـن المـشرف                    

إضــافة إلــى أن تــأخر المــشرف فــي إعطــاء الطالــب  والطالــب للتعــرف علــي نجــاح اإلشــراف، 

اللقـاءات اإلشـرافية   ، التغذية الراجعة يـؤدي إلـي طـول الوقـت الـالزم لالنتهـاء مـن الدراسـة            

ن ارتفـاع معـدل تكـرار اللقـاءات اإلشـرافية يـرتبط بقـوة بنجـاح عمليـة            إ حيـث    ؛  المتكررة

 : تعلقــة باإلشــراف مثــل  االنتهــاء فــي الوقــت المناســب، تــصحيح المفــاهيم والتوقعــات الم    

وكـذا وضـع التفاعـل بـين        ،  تصحيح توقعات الطالب عن الوقت الالزم لالنتهاء من الدراسـة         

  العالقـة   إن  حيـث ؛ العالقة بين المشرف والطالـب    ،  الطالب والمشرف في اإلطار المناسب    

، بـر القائمة علي التفاهم ترتبط باالنتهاء السريع عكس العالقـة القائمـة علـي القـسر والج            

 حيـث وجـد ذلـك مـن     ؛أو موضـوع البحـث  ؛ البدء المبكر في الدراسة وعدم تغيير المـشرف      

 . العوامل الهامة المؤدية إلي االنتهاء السريع من الدراسة

فهــم مــا يقــوم  )٢٠٠٢ (Pearson and Brew واســتهدفت دراســة بيرســون وبــرو 

ــا يقـــوم بـــه المـــشرف علـــي طبيعـــة تدريبـــه الب   ، المـــشرف بـــه ــا ، حثـــيويعتمـــد فهـــم مـ كمـ

كمــا ، اســتهدفت الدراســة العــرض للعمليــات الــشاملة الالزمــة لتفعيــل عمليــة اإلشــراف      

تقــدم الدراســة ملخــصاً لمــا يمكــن أن يــشكل بــرامج تنميــة مهنيــة مرنــة للمــشرفين علــى   

وأشـارت الدراسـة إلـى أن اإلشـراف التقليـدي مـا هـو إال عبـارة عـن             ،  طالب الدراسـات العليـا    

، وأن البعـد التربـوي فـي العالقـة اإلشـرافية     ، مبهمة وغيـر المجربـة  مجموعة من العمليات ال  

وأشارت الدراسـة إلـى ضـرورة الـدور التدريـسي فـي             ،  "الحاضر الغائب "يمكن أن يطلق عليه     

كمـــا ، كمــا أنـــه دور معقــد يتــضمن فــي داخلـــه دور المرشــد والمعلــم      ، العمليــة اإلشــرافية  



 

 
٢٨ 
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ن عمليـة اإلشـراف هـو تكـوين باحـث        إلى أن الهدف األساسي مـ     -أيضا  -أشارت الدراسة   

 .محترف مستقل في مجال بحثه

ــن        ــصيلتهم مـ ــادة حـ ــي زيـ ــل المـــشرفون علـ ــرورة أن يعمـ ــى ضـ ــة إلـ ــارت الدراسـ و أشـ

 ضــرورة  زيــادة قــدرة   ىكمــا أشــارت إلــ  ،  لكــي يكونــوا معلمــين وقــادة   ؛المهــارات الالزمــة 

مــوذج واحــد، أو  حيــث إن االقتــصار علــي ن ؛المــشرفين علــي تبنــي نمــاذج متعــددة لإلشــراف  

وأكدت الدراسـة علـي ضـرورة الـتعلم مـن خـالل             . مجموعة من السلوكيات لم يعد مقبوالً     

ن قــدرة الفــرد علــي تنظــيم وإدارة اآلخــرين، تتطلــب قــدرة  إ حيــث ؛الــوعي الــذاتي للمــشرف

األمــر الــذي يــشير إلــى أن العمليــة اإلشــرافية ليــست عمليــة   ، الفــرد علــي تنظــيم نفــسه أوالً 

أيـضا  -وأشـارت الدراسـة    . ل مع اآلخرين فقط، بل تحتاج إلي أكثـر مـن ذلـك            تفاعل وتواص 

،  األول تنميــة النــواحي البحثيــة : إلــى ضــرورة التنميــة المهنيــة للمــشرفين علــي مــستويين  -

 . تنمية الممارسات اإلشرافية والقيادية: اآلخر

والتــــي اســــتهدفت  التعـــرف علــــى أهــــم  )٢٠٠٢ (Drysdaleوفـــي دراســــة دريـــسدال   

وكذا التعرف علي الرضـا عـن هـذه         ،  ص اإلشراف الفعال على طالب الدراسات العليا      خصائ

وتم تحديد أهم هذه الخـصائص باسـتخدام المقابلـة          ،  الخصائص بين الطالب ومشرفيهم   

مــن طــالب الــدكتوراه، ) ١٢١(وطبقــت هــذه األدوات علــي عينــة قوامهــا ، واالســتبانة، المقننــة

ــائج منهــا   وأســفرت الدراســ . مــن مــشرفيهم ) ٣٤(و ــة مــن النت  تعتمــد العالقــة  : ة عــن جمل

 ثقــة المــشرف فــي قــدرات الطالــب  : اإلشــرافية الناجحــة علــي العديــد مــن المقومــات منهــا 

 .وخبراته، وتنميط الدور واتجاهات الطالب

إلى التعرف علي وجهات نظـر طـالب الدراسـات          ) ٢٠٠٢ (Heath وسعت دراسة هيث  

ــيهم بهــد     ــا عــن عمليــة اإلشــراف عل . ف اســتخدامها فــي تحــسين جــودة اإلشــراف   العلي

فـرداً مـن طلبـة الـدكتوراه     ) ٣٥٥(واستخدمت الدراسة استبانة طبقـت علـي عينـة قوامهـا       

ــد  ــة إشــراف فــردى والبقيــة تحــت إشــراف جمــاع      ، بجامعــة كوينزالن . يويعمــل ثلــث العين

ضـاهم  عن ر) %٨٥(عبر معظم أفراد العينة  : وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها   
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أمـا الـذين عبـروا عـن عـدم رضـاهم عـن خبـرات مـشرفيهم فلـم           ،  عن خبرات مـشرفيهم   

مــن أفــراد ) %٦٧(أشــار . يمكــن التعــرف علــي مــدى تــأثير ذلــك علــي ســيرهم فــي الدراســة 

، العينة إلي انتظام لقاءاتهم مع مشرفيهم مرة كل أسـبوعين فـي مراحـل البحـث األولـي      

ثـم ازدادت ثانيـة فـي المراحـل النهائيـة مـن             ،  حـث قلت هذه اللقاءات في منتصف عمليـة الب       

، يعتمد تكرار اللقاءات البحثية مع المـشرف علـي العديـد مـن العوامـل منهـا النـوع                 . البحث

أسـترالي أم   : وجنسية الطالب ،   منتظمة أم لبعض الوقت    : ونوع الدراسة ،  ونظام الدراسة 

 . وافد

م اإلشـراف العلمـي فـي كليـات          نظـا  ى تقويم والتي هدفت إل  ) ٢٠٠٢( وفي دراسة النوح    

الجامعـــات الـــسعودية، وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى حاجـــة نظـــام   وأقـــسامها فـــي التربيـــة 

  ودراستهاإلشراف العلمي لمراجعة مقوماته

ــى الرســائل      )  ٢٠٠٤(وفــي دراســة مــصطفى    ــى تقــويم دور المــشرف عل التــي هــدفت إل

مــشرفين يقومــون بــأدوارهم  وتوصــلت الدراســة إلــى أن ال ، العلميــة بكليــات التربيــة بمــصر  

 .بدرجة متوسطة كما يراها طالب الدراسات العليا

إلـى التعــرف علــى العالقـة بــين األســلوب   )٢٠٠٤ (Fernandoوهـدفت دراســة فرنانــدو   

واسـتخدمت  ،  اإلشرافى الذى يستخدمه المشرف وبين رضا الطـالب عـن عمليـة اإلشـراف             

، وقائمـــة تقـــدير الـــذات، رضـــا اإلشـــرافىواســـتبانة ال، الدراســـة قائمـــة األســـاليب اإلشـــرافية

مــن طــالب مرحلــة الماجــستير فــى اإلرشــاد ) ٨٢(وطبقــت هــذه األدوات علــى عينــة قوامهــا 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين      : وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها      .النفسى  

اليب كانــت األســ .طبيعــة األســلوب اإلشــرافى وبــين رضــا الطــالب عــن عمليــة اإلشــراف        

ــة   ــة التاليـ ــرافية الثالثـ ــذاب : اإلشـ ــلوب الجـ ــة الحـــساسة   ،  األسـ ــات التبادليـ ــلوب العالقـ ، أسـ

كــان . مؤشــرات ذات داللــة إحــصائية علــى رضــا الطــالب  ، واألســلوب الموجــه نحــو المهمــة 

  أسلوب العالقات التبادلية الحساسة أكثر ارتباطاً برضا الطالب عن اإلشراف
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للتعـرف علـى دور األسـتاذ الجـامعي فـي مجـال             ) ٢٠٠٤أبـو دف،    ( دراسـة     كذلك هدفت 

اإلشـــراف علـــى الرســـائل العلميـــة لطلبـــة الدراســـات العليـــا، وكـــذلك المقومـــات الواجـــب  

ــا فـــي األســـتاذ المـــشرف  ــا   . توافرهـ وقـــد طبـــق هـــذه الدراســـة علـــى طلبـــة الدراســـات العليـ

 الجـامعي، فـي      حيث أعد مقياساً لتقويم أداء األسـتاذ       ؛في الجامعة اإلسالمية  ) الماجستير(

مجال اإلشراف على الرسائل العلمية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا، حيـث تـضمن               

المجـال العلمـي والفنـي، والمجـال األخالقـي،          (المقياس ثالثة مجاالت لقيـاس األداء شـملت         

ــال اإلنـــساني ــرة،) ٦٠(وشـــملت ) والمجـ ــة    فقـ ــة عمليـ ــد توصـــل الباحـــث إلـــى أن ممارسـ وقـ

ائل، من األمور التي تحتاج إلى جهد ووقت كافٍ ومتابعة فنية وإداريـة،             اإلشراف على الرس  

وأن اإلشراف الفعال يتطلب أساتذة يتمتعون بكفايات وقدرات عالية، إضافة إلـى تقلـيص              

 .األعباء التدريسية الموكلة لهم

ــ    التـي هـدفت الدراسـة إلـى  التعـرف علـى مـدى        ) م٢٠٠٦و زايـد،،   الـصارمي، (وفي دراسة لـ

الب كلية التربية عن خدمات اإلشراف األكاديمي المقدمة لهم، أظهرت النتـائج أن  رضا ط 

الطلبـــة يُريـــدون مــــشرفين  أكـــاديميين  يمتلكـــون المعرفــــة بخطـــط الدراســـة وأنظمــــة       

الجامعة، كما أظهرت النتائج أن الطلبة مع تقدم الدراسة  يصبحون أقل رضا عن خدمات               

 .اإلشراف  

أن مــستوى رضــا الطــالب العــام ) م٢٠٠٨ســعاد ســليمان،(كمــا أظهــرت نتــائج دراســة 

ــدني، كمــا أن مــستوى الرضــا عــن          عــن خــدمات اإلشــراف األكــاديمي، يقــع فــي المــدى المت

خـــدمات اإلرشـــاد األكـــاديمي جـــاء لـــصالح الـــذكور، ولـــم تُظهـــر النتـــائج أثـــراً يعـــزى للـــسنة 

 .الدراسية في متوسط الرضا عن خدمات اإلرشاد األكاديمي

والتي هدفت إلى تحليل طبيعـة عمليـة اإلشـراف البحثـي            )٢٠١٠أسعد،(سةوحاولت درا 

بأبعادهــا كافــة، واستقــصاء دور المــشرف األكــاديمي علــى الرســائل العلميــة، فــي كليــة          

التربيــة بجامعـــة تعـــز، وقــد توصـــلت الدراســـة إلــى عـــدد مـــن األدوار المتوقــع أن يقـــوم بهـــا     
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رد البحثيــــة، اإلمــــداد العــــاطفي توعيــــة الباحــــث بالحــــصول علــــى المــــوا: المــــشرف ومنهــــا

  . والتشجيع تحديد لقاءات بحثية منتظمة مع الطالب

التي تناولت المعوقـات التـي تواجـه مـشاريع بحـوث            ) م٢٠١١سوالف علي، (وفي دراسة   

التخرج في كليـة التربيـة األساسـية، وقـد اسـتخدمت االسـتبانة أداةً للدراسـة، وقـد أكـدت                 

وأخــرى شخــصية  ، ومعوقــات مرتبطــة بالمــشرف  ، ةالدراســة علــى وجــود معوقــات إداريــ    

ضعف مستوى مهارات البحث العلمي، زيادة العـبء        : مرتبطة بالطالب، من هذه المعوقات    

اإلشرافي على عـضو هيئـة التـدريس، اتكاليـة بعـض الطـالب علـى المـشرف فـي إجـراءات                  

 . البحث

 الكــشف عــن درجــة قيــام المــشرفين  ) ٢٠١٢عــساف والدردســاوي،(وســعت دراســة 

األكاديميين بالجامعات الفلسطينية ألدوارهـم اإلشـرافية، مـن وجهـة نظـر طلبـتهم، وقـد           

اســتخدمت الدراســة االســتبانة أداةً لجمــع البيانــات، وقــد توصــلت الدراســة إلــى أنّ أعــضاء    

 .%٦٨ و %٧٣هيئة التدريس يقومون بأدوارهم اإلشرافية بدرجة تتراوح ما بين 

 :ةلى الدراسات السابقع  التعقيب  -

اتضح من خالل عرض الدراسات السابقة تباينها في أهدافها، فبـالرغم مـن اشـتراك                

جميع تلك الدراسات في تناول موضوع اإلشراف األكـاديمي، إال إنهـا تباينـت فـي الجوانـب                 

التي تناولتها في موضوع اإلشراف األكاديمي، فهناك دراسات ركـزت علـى جانـب تقـويم                

 و) ٢٠٠٤(دراســـة مـــصطفى و) ٢٠٠٢(دراســـة النـــوح  :نظـــام اإلشـــراف بـــشكل عـــام مثـــل  

 اإلشـراف    ومعوقـات  دراسـات ركـزت علـى مـشكالت       ،كما أن هناك    )٢٠١٠أسعد،(دراسة

سـوالف  (ودراسة  )٢٠٠٠الحماد،  (دراسة  و )١٩٩٨العاجز وآخرين،   (دراسة  :  مثل األكاديمي

 : مثــلمواصــفات اإلشــراف األكــاديمي الجيــد ، كمــا تنــاول عــدد مــن الدراســات)م٢٠١١علــي،

دراســة دريــسدال  و) ٢٠٠٠ (Haksever & Manisaliدراســة هاكــسيفر ومانيــسالي  

Drysdale) وهنـاك دراسـات ركـزت علــى العوامـل المـؤثرة باإلشـراف األكــاديمي       )٢٠٠٢،

 Latona & Browneالتونا وبــراون ودراســة)  ٢٠٠٠ ( Smith دراســة ســميث :مثــل
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الحاليـــة فــي التركيـــز علـــى واقـــع دور  ، أمّــا الدراســـات التـــي اشــتركت مـــع الدراســـة   )٢٠٠١(

، )٢٠٠٤أبــو دف، (دراســة و،  )١٩٩١أبــو العينــين وســالم، (دراســة :المــشرف األكــاديمي فهــي

ــة  ــه بـــالرغم مـــن اشـــتراك تلـــك      ، )٢٠١٢عـــساف والدردســـاوي، (ودراسـ ويـــرى الباحـــث أنـ

 الدراسات مع الدراسة الحالية فـي محـور واقـع دور المـشرف األكـاديمي إال أن هنـاك فرقـاً              

 :جوهرياً بين الدراسة الحالية وهذه الدراسات يتمثل في جانبين مهمين هما

 أبو العينـين وسـالم،    اختالف الحدود المكانية والحدود المؤسسية، فحدود دراسة     -

ــا حــدود كليــة التربيــة بجامعــة بنهــا بجمهوريــة مــصر العربيــة   )١٩٩١ أبــو (دراســة ، أمّ

عــــــساف ( أن حــــــدود دراســــــة   بغــــــزة، كمــــــا الجامعــــــة اإلســــــالمية )  ٢٠٠٤دف، 

تتمثل في بالجامعات الفلسطينية، بينما حدود الدراسة الحاليـة         ) ٢٠١٢والدردساوي،

ــد بــن          ــوم االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمّ تتمثــل بأقــسام التربيــة فــي كليــة العل

 .سعود اإلسالمية في مدينة الرياض

ى تقديم رؤيـة     كما أن الدراسة الحالية تختلف عن تلك الدراسات كونها سعت إل           -

 .تطويرية لدور المشرف األكاديمي

 :اإلطار النظري -٢-٢
لمحة موجزة عن أقـسام التربيـة بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود           -١-٢-٢

 :اإلسالمية
 :نبذة تاريخية عن نشأة أقسام التربية -

تتكون أقسام التربية بكلية العلوم االجتماعية في جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود        

قسم اإلدارة والتخطـيط التربـوي، قـسم المنـاهج وطـرق          : بعة أقسام هي  اإلسالمية من أر  

مـسار أصـول التربيـة، ومـسار التربيـة      : التدريس، قـسم أصـول التربيـة ويـضم مـسارين همـا           

وجميع هذه األقسام تقدم برامجاً للدراسـات العليـا علـى مـستوى الماجـستير             . اإلسالمية

بيـة فهـو قـسم التربيـة الخاصـة، وهـو قـسم           والدكتوراه،أما القسم الرابـع مـن أقـسام التر        

دليــل (وتعــود النــشأة األولــى ألقــسام التربيــة إلــى    .مــستحدث، وبــدأ ببرنــامج البكــالوريوس  
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حيث أنـشأ قـسم للمـواد       ؛  هـ١٣٩٦/١٣٩٧ فترة ما قبل عام      : )١٤٧:ـه١٤٢٩الدراسات العليا، 

سم تـدريس مـواد   المسلكية في كلية اللغة العربيـة والعلـوم االجتماعيـة، وأسـند إلـى القـ            

هــ اسـتقلت كليـة العلـوم        ١٣٩٦/١٣٩٧علم االجتمـاع وعلـم الـنفس والتربيـة، وفـي العـام              

االجتماعيــة وتغيــر مــسمى قــسم المــواد المــسلكية إلــى مــسمى قــسم االجتمــاع وعلــم     

؛ هـــ١٣٩٨/١٣٩٩الــنفس، وظــل يقــوم بتــدريس المقــررات التربويــة فــي الجامعــة حتــى عــام  

 .وللتربية وعلم النفس قسم آخر، حيث أصبح لالجتماع قسم خاص

بنـاءً علـى موافقـة مجلـس الجامعـة          ،  أصبح للتربية قسم خاص بهـا     ) هـ١٤٠١(وفي عام   

علــى اقتــراح مجلــس كليــة العلــوم االجتماعيــة باســتقالل قــسم التربيــة عــن قــسم علــم   

 .النفس

  وطالباتهــايقــوم القــسم بتأهيــل وإعــداد طــالب الجامعــة   ) هـــ١٤٠١(ومــن ذلــك التــاريخ 

 فــي مراحــل الــدبلوم العــام،   وطالباتهــا كمــا يقــوم بتأهيــل طــالب الدراســات العليــا  ، بويــاًتر

 : ،ويــضم القــسم أربــع شــعب هــي )١٤٢٩دليــل الدراســات العليــا،(والــدكتوراه، والماجــستير

 .التربية اإلسالمية، اإلدارة والتخطيط التربوي، أصول التربية، المناهج وطرق التدريس

 كـل شـعبة     ححيـث أصـب   ؛   تحويل هذه الشعب إلى أقـسام       تم ـه١٤٣١/١٤٣٢وفي عام   

وتم ضم شعبة التربية اإلسالمية إلـى قـسم أصـول التربيـة، وتـم اسـتحداث قـسماً           ،  اقسم

وال تزال تـضطلع هـذه األقـسام بـدورها          ).ـه١٤٣٢وزارة التعليم العالي،  (رابعاً للتربية الخاصة    

ي مــن خــالل مــا تقدمــه مــن بــرامج والمــساهمة فــي البحــث التربــو، فــي تأهيــل الطــالب تربويــاً

 . للدراسات العليا

 خطة برامج الدراسات العليا في أقسام التربية  -٢-٢-٢
  أهداف البرامج : أوالً

فـــي ضـــوء األهـــداف العامـــة للدراســـات العليـــا الـــواردة فـــي المـــادة األولـــى مـــن الالئحـــة    

لدراسـات العليـا علـى      تأتي أهداف بـرامج ا    ،  الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية    

 ):١٤٢٩دليل الدراسات العليا،(النحو اآلتي 
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 .إعداد البحوث، والدراسات التربوية وتقويمها من وجهة نظر إسالمية   -

ــة      - ــاهج،    ؛ اإلســهام فــي تأصــيل مجــاالت المعرفــة التربوي ــى اســتخالص من وصــوالً إل

 ونظم تربوية على أسس إسالمية 

ــة فــ    - ــد الدارســين بالخلفيــة العلمي ــة  تزوي ــى  ؛ ي مجــال الدراســات التربوي ــوا عل ليكون

 .معرفة تامة بالتربية والمستجدات الحديثة على الصعيدين المحلي والعالمي 

كين الدارسين المتميزين من مواصلة الدراسات العليا التربوية في التخصـصات     تم -

وإيجـــاد الحلـــول   .  ليـــسهموا فـــي مجـــاالت التقـــدم العلمـــي فـــي التربيـــة       ؛التربويـــة

 .واإلسهام في تنمية المجتمع وتقدمه ،  التربيةلمشكالت

اإلسهام في تأصيل المعرفة التربوية في مجاالتها وفروعها المتعددة على أسـس          -

 .ونظم تربوية مناسبة، وصوالً إلى استخالص مناهج؛ إسالمية

إن المتأمـــل ألهـــداف الدراســـات العليـــا، يجـــدها تتطلـــب التركيـــز علـــى مهـــارة البحـــث  

 البحوث والدراسات التربوية،وتأصيل مجاالت المعرفة، وعالج المـشكالت  العلمي، فإعداد 

ــا       ، التربويــة  وتنميــة المجتمــع، كــل ذلــك يتطلــب االهتمــام بتــدريب طــالب الدراســات العلي

ويعد الـدور الـذي     . على إعداد البحوث التربوية، وإكسابهم مهارة البحث العلمي       وطالباتها  

ســائل والبحــوث العلميــة مــن األســاليب المهمــة      يقــوم بــه المــشرف األكــاديمي علــى الر    

لتحقيــق ذلك،وهــذا يتطلــب التعــرف علــى واقــع هــذا الــدور، وتــذليل العقبــات التــي تحــد مــن    

 .فاعليته، وبحث السبل المناسبة التي تسهم في تطويره

  نظام الدراسة في مرحلة الماجستير : ثانياً

ــة درجــة الماجــستير      - ــة "تمــنح أقــسام التربي ــ" العالمي ــة فــي التخصــصات   ف ي التربي

 : اآلتية

ــدريس   ــرق التـ ــاهج وطـ ــالمية ،     المنـ ــة اإلسـ ــة ، التربيـ ــول التربيـ ــيط ، أصـ اإلدارة والتخطـ

 .التربوي
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 يطبق نظام الدراسة بأسلوب المقررات والمشروع البحثـي، ويبلـغ عـدد الوحـدات               -

 : وحدة موزعة على النحو اآلتي) ٤٢(الدراسية 

سها كل الدارسـين فـي جميـع األقـسام، وهـي تمثـل       متطلبات اإلعداد العام، ويدر   ) أ(

ــررات اإلجباريــــة  ــددها ، المقــ ــوالي   وحــــدة) ١٨(وعــ  مــــن برنــــامج  %٤٣وتمثــــل حــ

يوضــح متطلبــات اإلعــداد العــام لطــالب وطالبــات      )١(والجــدول رقــم  .  الماجــستير

 أقسام التربية في مرحلة الماجستير

 اتيوضح متطلبات اإلعداد العام لطالب وطالب)١(دول رقم ج

  أقسام التربية في مرحلة الماجستير

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
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التعليم في المملكة  ترب ٦٠١ ١
 العربية السعودية

٣ 

ب ٦٠٥ ١
تر

 

 ٣ مناهج البحث التربوي

إلسالمي التوجيه ا ترب ٢٦٠٢
 للتربية

٣ 

ب ٢٦٠٦
تر

 

 ٣ اإلحصاء التربوي

 ٣٣ ٢ التقويم التربوي ترب ٣٦٠٣

  ١ ثقافة إسالمية سلم ٦٠٤ 
ب ٦٠٧

تر
 

استخدام الحاسب 
اآللي في التعليم 
  وتطبيقاته

 ٩       المجموع ٩       المجموع

 بأقــسام يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن طــالب الدراســات العليــا بمرحلــة الماجــستير 
وحــدات دراســية مرتبطــة ٦اإلســالمية يدرســون  التربيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 
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 مناهج البحث التربوي، واإلحصاء التربوي، ووزن هذه        بإكسابهم مهارة البحث، وهي مقرر    
ــاً، وهــذا يــدل علــى أن مــدخالت   %٣٣المقــررات مــن مجمــوع اإلعــداد العــام يــساوي      تقريب

علـى إكـساب الدارسـين مهـارة البحــث     -بـشكل كبيـر    -ا تركـز  برنـامج الدراسـات العليـ   
ويـرى الباحـث أن هـذه      ،  التربوي،كما أن تـدريس عمـوم المقـرّرات يتخللـه تكليفـات بحثيـة             

وهـذا  ،  المقررات، قد ال تحقق الهدف منها إن لم يتبعها تـدريب عملـي علـى إعـداد البحـوث                  
مي علـى الرسـائل والبحـوث     بـدور المـشرف األكـادي      -بـشكل كبيـر   -قد يتطلب االهتمـام     

 وطالباتها لدراسات العليااالعلمية لطالب 
 وتختلف من قسم % ٤٣وحدة، وتمثل حوالي ) ١٨(متطلبات التخصص وعددها      ) ب(

 .إلى آخر

 يوضح متطلبات التخصص لكل قسم ) ٢(جدول رقم 
 الفصل الرابع  الثالثالفصل القسم

 الوحدات لمقرراسم ا الوحدات اسم المقرر

االتجاهات الحديثة في  ٣ تخطيط المناهج
المناهج وطرق  ٢ المناهج

 التدريس

االتجاهات الحديثة في طرق  ٢ تنظيمات المنهج
 ٢ التدريس

 ٢ تقويم المنهج ٢ تقنيات التعليم
 

مناهج التعليم في المملكة 
 ٣ حلقة البحث ٢ العربية السعودية

 ٢ إدارة التعليم العالي ٢ م العامإدارة  التعلي

 ٢ القيادة التربوية ٢ التخطيط التربوي

 ٢ اإلشراف التربوي ٢ اقتصاديات التعليم

 ٢ اإلدارة التربوية المقارنة ٢ قراءات في التخصص

قسم اإلدارة 
 والتخطيط التربوي

 ٢ حلقة البحث  

 ٢ ظرية التربية اإلسالميةن ٢ أساسيات التربية اإلسالميةقسم أصول 
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 الفصل الرابع  الثالثالفصل القسم

مشكالت التربية في العالم 
 ٢ التربية األخالقية في اإلسالم ٢ اإلسالمي

النظرية اإلسالمية للمعرفة 
 ٣ قراءات في التربية اإلسالمية ٣ وتطبيقاتها التربوية

 "التربية
مسار  التربية 
 "اإلسالمية

 ٢ حلقة البحث ٢ تاريخ الفكر التربوي اإلسالمي

 ٢ تاريخ الفكر التربوي ٣ النظريات في أصول التربية

 ٢ قراءات في أصول التربية ٢ اقتصاديات التعليم

 ٢ التربية ومشكالت المجتمع ٢ التربية المقارنة

قسم أصول 
مسار " التربية

 "بيةأصول التر
 

 ٣ حلقة البحث ٢ اجتماعيات التربية

 
سام أن خطــة الدراســة لبــرامج الدراســات العليــا فــي أقــ    ) ٢(يتــضح مــن الجــدول رقــم  

علــى تــدريب الدارســين علــى تطبيــق منــاهج -بــشكل كبيــر-التربيــة تتــضمن مقــرر يعتمــد 
حيـث يـزن المقـرر سـاعتين فـي قـسم اإلدارة والتخطـيط               ؛البحث، وهو مقرر حلقـة البحث     

التربــوي، وكــذلك فــي قــسم األصــول مــسار التربيــة اإلســالمية، أمــا وزن المقــرر فــي قــسم    
ــول ا    ــدريس، وقــــسم أصــ ــرق التــ ــاهج وطــ ــالث    المنــ ــزن ثــ ــة يــ ــول التربيــ ــسار أصــ ــة مــ لتربيــ

 فـــي تفعيـــل دور المـــشرف   -بـــشكل كبيـــر  -ســـاعات،وهذا المقـــرر يمكـــن اســـتثماره    
وهــو آخــر فــصل بالدراســة  ، خاصــة أن هــذا المقــرر يــدرس فــي المــستوى الرابــع   .األكــاديمي
وغالبــاً حينمــا يــصل الــدارس إلــى هــذا المــستوى يكــون قــد تــم تحديــد المــشرف  ، المنهجيــة
 .  الذي سيشرف عليه خالل مرحلة البحثاألكاديمي

 .%١٤وحدات وتمثل حوالي ) ٦(مشروع البحث في التخصص وعدد وحداته ) ج (
وهــو عبــارة عــن بحــث تكميلــي يقــوم بــه طالــب الدراســات العليا،تحــت إشــراف أحــد    
أعضاء هيئة التدريس بعد تكليفـه مـن القـسم المختص،ويـشترط فـي هـذا البحـث الجـدة                    

 )١٤١٧حة الموحدة للدراسات العليا،اللّائ(واألصالة
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  :  نظام الدراسة  في مرحلة الدكتوراه:لثاًثا
 أصـول   : تمنح أقسام التربية درجة الـدكتوراه فـي فلـسفة التربيـة بالتخصـصات اآلتيـة               

ويكــون ، اإلدارة والتخطــيط التربــوي، المنــاهج وطــرق التــدريس، التربيــة اإلســالمية، التربيــة
لمقـــررات والرســـالة، ويبلـــغ عـــدد الوحـــدات الدراســـية أربعـــاً       نظـــام الدراســـة بأســـلوب ا  

 : وحدة موزعة على النحو اآلتي) ٥٤(وخمسين 
وتـشمل خمـسة    ،  وهي للدارسـين فـي جميـع التخصـصات        : متطلبات اإلعداد العام   -أ 

 مـــن عـــدد وحـــدات %١٨٫٥وحـــدات دراســـية، وتمثـــل حـــوالى ) ١٠(مقـــررات بمـــا مجموعـــه 
 ٤٤٫٥وتمثل حوالى ، وحدة في كل قسم   ) ٢٤(وعددها  :   متطلبات التخصص   -ب. البرنامج

 .وتختلف من قسم إلى آخر،  من وحدات البرنامج%
وكذلك متطلبات التخـصص لطـالب      ،  يوضح متطلبات اإلعداد العام   ) ٣(والجدول رقم   

في مرحلة الدكتوراه بكليـة العلـوم االجتماعيـة بجامعـة اإلمـام           وطالباتها   أقسام التربية   
 اإلسالميةمحمّد بن سعود 

 .يوضح متطلبات اإلعداد العام و متطلبات التخصص لكل قسم)  ٣(جدول رقم 
 )إعداد عام لجميع األقسام(الفصل األول  القسم
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تطوير المناهج  ٢ األصول العقدية للتربية
 ٢ )متقدم(اإلحصاء  ٢ وتطبيقاته

مناهج البحث التربوي 
نظم التعليم  ٢ )متقدم(

   ٢ )دراسة مقارنة(
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 الفصل الرابع  الثالثالفصل  الثانيالفصل

 الوزن اسم المقرر الوزن اسم المقرر الوزن اسم المقرر

المنهج وتنمية  ٣ نظريات المنهج
المنهج والقضايا  ٣ التفكير

 ٢ المعاصرة

رق
وط

هج 
منا
ال

 
س
دري
الت

 

حلقة بحث في  ٣ صميم التدريست
 ٣ التعليم االلكتروني ٣ التخصص
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 )إعداد عام لجميع األقسام(الفصل األول  القسم

 

االتجاهات الحديثة في 
قراءات في  ٢ إعداد المعلم

 ٢ التخصص
االتجاهات الحديثة 
في طرق التدريس 

 الخاصة
٣ 

سياسات ونظم التعليم 
اإلدارة التربوية  ٣ العالي

دارة تصميم وإ ٣ في اإلسالم
 ٣ البرامج التدريبية

حلقة بحث في  ٣ النظريات اإلدارية التربوية
 ٣ اإلدارة التطبيقية ٣ التخصص
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إدارة المؤسسات التربوية 

في المملكة العربية 
 السعودية

٣ 
التخطيط 

االستراتيجي في 
 ميدان التربية

٣   

 
لتربوية في ضوء النظريات ا

 اإلسالم
تاريخ التربية  ٢ التربية المقارنة ٣
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 والبحوث التكميلية ،دور المشرف األكاديمي على الرسائل العلميةلرؤية تطويرية 
  لطالّب الدراسات العليا في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداهللا بن فالح السكران .د

يتضح من الجـدول الـسابق أن اإلعـداد العـام لطـالّب الـدكتوراه يتـضمن مقـرر لمنـاهج                     

 مـن وزن مقـرّرات اإلعـداد العـام لطـالّب           %٢٠مثل  البحث التربوي وعدد وحداته ساعتين ت     

كمــا يتــضح مــن الجــدول  أن متطلبــات التخــصص فــي جميــع أقــسام .  وطالباتهــاالــدكتوراه

 مـن متطلبـات     %١٢ وحدات يعنى بالبحث التربـوي ويمثـل         ٣تشتمل على مقرر يزن     ،  التربية

 النظريـة بتـدريب     التخصص،وهذا مؤشر على اهتمام أقسام التربية على األقل من الناحيـة          

كسابهم مهارة البحث التربوي،وهذا بدوره يفـرض علـى المهتمـين بالدراسـات             إالطالب و 

ن هذا الـدور    إحيث  ؛  العليا العناية بدور المشرف األكاديمي على الرسائل والبحوث العلمية        

 يعد عنصراً مهمّاً في تحقيق أحد أهم أهداف برامج الدراسات العليـا فـي التربيـة،والمتمثل               

بإيجــاد جيــل مــن البــاحثين المتميــزين فــي مجــال التربيــة ليــسهموا فــي حــل المــشكالت        

 . والرقي بالمجتمع، التربوية

 مــن وحــدات %٣٧وتمثــل حــوالى ، وحــدة) ٢٠(وعــدد وحــداتها :  مــشروع الرســالة-ج

 .البرنامج

حيث إن الطالـب    ؛تتوثق عالقة الطالب بالمشرف األكاديمي عند بلوغـه هـذه المرحلـة           

وهـو متفـرغ للبحـث وعـادة مـا      ، ه المرحلة يكون قد أنهى جميع المقرّرات الدراسية    في هذ 

يكون هناك جدول زمني يتواصـل الطالـب فيـه مـع مشرفه،لمناقـشة أمـور بحثيـة مرتبطـة                    

بالرسالة من حيث مساعدة الطالب علـى اختيـار مجـال بحثـه وبلـورة الفكـرة البحثيـة ومـا                     

 . ةيرتبط بها من إجراءات إدارية وعلمي

ــائل     -٣-٢-٢ ــى الرسـ ــاديمي علـ ــشرف األكـ ــدور المـ ــسرة لـ ــات المفـ النظريـ
 :والبحوث العلمية

ن عمليـــة اإلشـــراف األكـــاديمي علـــى الرســـائل العلميـــة والبحـــوث التكميليـــة  إحيـــث 

 :  الدراسات العليا تقوم على نشاطين رئيسين هما وطالباتلطالب

إلشــراف األكــاديمي علــى  الــدور الــذي يقــوم بــه المــشرف األكــاديمي خــالل عمليــة ا -

 البحوث والرسائل  العلمية من توجيه وتسديد لهذه البحوث والدراسات
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العالقــة اإلنــسانية بــين المــشرف األكــاديمي، وطالبــه التــي تنــتج مــن خــالل التفاعــل    -

 .فيما بينهم

فإنه يمكن تفسير دور المـشرف األكـاديمي علـى الرسـائل العلميـة والبحـوث لطـالب                  

 :من خالل النظريات التالية وطالباتها الدراسات العليا 

 :نظرية الدور  - أ

تعد نظرية الـدور مـن النظريـات االجتماعيـة المعاصـرة، التـي ظهـرت مـع مطلـع القـرن                     

العشرين، وال يزال لها انعكاساتها الواسعة علـى التطبيقـات التربويـة، وتقـوم علـى تـصور              

أو ، لتـــي يؤديهـــا بعـــض األفـــراأن ســـلوك الفـــرد وعالقاتـــه االجتماعيـــة تعتمـــد علـــى األدوار ا

الجماعــــات، أو التنظيمــــات المجتمعيــــة،وتركز هــــذه النظريــــة علــــى طبيعــــة هــــذه األدوار   

ــار التــي يمكــن أن تترتــب         ــان اآلث ــى ومحــدّداتها، وخــصائص كــل منهــا وكــذلك بي هــذه عل

وتختلــف بــاختالف مركــزه فــي  ، كمــا تــرى أن األدوار التــي يقــوم بهــا الفــرد متعــدّدة    األدوار،

ــع       المج ــداخل مـــــ ــذه األدوار أو تتـــــ ــشابك هـــــ ــد تتـــــ ــا، وقـــــ ــي إليهـــــ ــي ينتمـــــ ــات التـــــ موعـــــ

كمــا أن هــذه األدوار ال تكــون متــساوية، بــل تكــون مختلفــة        )  ١٤١: ١٩٩٦رضــوان، (بعــضها 

والـدور يعـد الوحـدة البنائيـة للمؤسـسة         ،  فهناك أدوار قيادية وأدوار وسطية وأدوار قاعدية      

للتركيبـة المجتمعية،فـضالً عـن أن الـدور هـو           المجتمعية، والمؤسـسة هـي الوحـدة البنائيـة          

حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع، وتنطـوي هـذه األدوار علـى مجموعـة مـن الواجبـات التـي             

ويتطلـب القيـام بهـذه الواجبـات تـوافر      )  Gerth &Millss ،1987:28(يجب القيـام بهـا   

قعهــا منــه المجتمــع، ســمات معينــة فــي الفــرد تؤهلــه للقيــام بهــذه األدوار  بالــصورة التــي يتو

بمعنــى أن يتطــابق توقعــه نحــو دوره مــع  ، وقبــل ذلــك أن يــدرك الفــرد الــدور المطلــوب منــه  

 )  ١١٣ : ١٩٩٢نشوان،(توقعات اآلخرين نحو الدور ذاته 

 نمط من السلوك الذي تنتظره الجماعة، وتتطلبه مـن فـرد ذي         : وبناءً على ذلك فالدور   

 .د عن غيره ممن يشغلون مراكز أخرى مركز معين فيها، وهو سلوك يميز الفر
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 والبحوث التكميلية ،دور المشرف األكاديمي على الرسائل العلميةلرؤية تطويرية 
  لطالّب الدراسات العليا في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداهللا بن فالح السكران .د

ــا رســـمه ويـــراه المجتمـــع مـــن المقومـــات      ــه، كمـ إن إدراك الفـــرد للـــدور المطلـــوب منـ

الرئيسة لنجاحه للقيام بهذا الدور،إال أن هناك بعض العوامـل التـي تـؤثر فـي سـلوك الفـرد                    

 معلومـات   احتياجات الفرد ودوافعه الشعورية والالشعورية،    : عند تأديته لدوره،  ومن ذلك     

الفرد عـن المـسؤوليات والتوقعـات المتبادلـة التـي تحـدد طبقـا لقـيم وثقافـة المجتمـع وفـي                   

ضــوء المكانــة التــي يــشغلها الفــرد، التكامــل، أو الــصراع بــين إدراك الفــرد لهــذه التوقعــات   

المجمــوع الكلــي لــألدوار التــي يؤديهــا الفــرد قــد تكــون فــوق طاقتــه،     . وإدراك اآلخــرين لهــا

التعــارض فــي التوقعــات بــين ، نــه يعجــز عــن األداء المالئــم لهــذه األدوارإه بحيــث وإمكانياتــ

مما ينتج عنه وجود ضغوط على شاغل الدور ، شاغل الدور  و المشاركين له في أداء الدور   

وعلى هذا فالدور الذي يقوم به .نفسه، وفي النهاية يؤثر ذلك على أدائه المفروض والمتوقع     

الرسائل والبحوث العلميـة نمـط مـن الـسلوك اإلنـساني ينتظـره              المشرف األكاديمي على    

المجتمــع وفــق توقعــات معينــة،فطالب الدراســات العليا،والجامعــة،والمجتمع بمؤســساته 

ــدور اإلشــراف األكــاديمي علــى           المختلفــة، ــذي يقــوم ب ــدريس ال ــة الت يتوقــع مــن عــضو هيئ

ــذا يتطلـــب     ــن األداء،وهـ ــين مـ ــستوى معـ ــوث العلمية،مـ ــائل والبحـ ــة   الرسـ ــضاء هيئـ ــن أعـ  مـ

ــسات    ، التــدريس إدراك الــدور المطلــوب مــنهم   كمــا رســمه ويــراه المجتمــع ممــثالً بمؤسّ

الوقـوف علـى    : التعليم العالي، كما يتطلب من البـاحثين والمهتمـين بـشأن البحـث العلمـي              

واقع هذا الدور،والتعرف على العقبات التي تحد من فاعلية هذا الـدور، والبحـث عـن الـسبل        

 . لتطويرهالمناسبة 

 :نظرية العالقات اإلنسانية  - ب

تعد نظرية العالقات اإلنـسانية مـن النظريـات الحديثـة التـي تركـز علـى قيمـة اإلنـسان                     

وتراعي حاجاته، وتسعى إليجـاد حلـول لمـشكالته التـي تعترضـه خـالل قيامـه بـأدواره التـي                     

ــه فــي الــسلم المجتمعــي، وتفتــرض هــ         ــه المجتمــع حــسب موقعــه، ومكانت ذه يتطلبهــا من

ومـشكالتهم، والعمـل علـى مقابالتهـا،        ،  النظرية أن االهتمام بسلوك األفراد وبحاجـاتهم      

ــال        ــا أن إهمـ ــة، كمـ ــه مـــن أدوار مجتمعيـ ــا يقومـــون بـ ــة لمـ ــاءة عاليـ ــؤدي إلـــى تحقيـــق كفـ يـ
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متطلباتهم المادية، والمعنوية، واالجتماعية، من شأنه أن يؤدي إلى تدني مستوى إنجازهم            

 مــن أهــم مرتكــزات هــذه النظريــة احتــرام قيمــة اإلنــسان، وهــذا     إن)  .٧٥: ١٩٨٥كنعــان،(

يتطلــب ســيادة العالقــات اإلنــسانية الجيــدة بــين األفــراد داخــل مؤســسات المجتمــع، وأن     

ــي يؤديهــا هــؤالء األفــراد فــي ظــل العالقــات           اإلنــسانية -ذلــك يــؤدي إلــى فاعليــة األدوار الت

ــاءً علــى ذلــك فــإن فاعليــة دور المــشرف األ    ، الجيــدة كــاديمي علــى الرســائل والبحــوث   وبن

النـوح،  ( على وجود عالقة إيجابيـة بـين المـشرف، والباحـث     -العلمية تتوقف بدرجة كبيرة 

إن العالقة اإلشرافية الجيدة التي تقوم علـى أسـاس الثقـة، واالحتـرام المتبـادل         ).٥٣: ١٤٢٢

ديمي بـدوره   بين المشرف األكاديمي وطالبه من العوامل المساعدة  لقيام المشرف األكا          

، Dong(كمــا أن قلــة الثقــة واالحتــرام تجعــل العالقــة مؤلمــة   بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة، 

إن تحديـــد التوقعـــات المتبادلـــة بـــين المـــشرف األكـــاديمي وطالّبـــه،ذات أهميـــة  )  .1996:5

، Kam(وبالتـالي نجـاح اإلشـراف األكـاديمي       ،  قصوى في ترسيخ العالقات اإلنـسانية الجيـدة       

 يتطلـــب ذلـــك -البـــشكل فعّـــ-تــى يقـــوم المـــشرف األكـــاديمي بـــدوره  وح، )  1997:18

تفعيـــل العالقـــات اإلنـــسانية الجيـــدة بينـــه وبـــين طالّبه،ســـواء كانـــت هـــذه العالقـــات علـــى 

علــى أهميــة )   ١٩٩٧(أو المــستوى الشخــصي،فقد أكــد المــر والعجمــي  ، المــستوى الرســمي

، سواء مـن الناحيـة الشخـصية        العالقات اإلنسانية الجيدة بين المشرف األكاديمي وطالبه      

 مشاعر الطالب وشخصيته، وتقدير البعد اإلنساني في التعامل معه،أو      المتمثلة في احترام  

مــن الناحيــة الرســمية المتمثلــة فــي النــواحي النظاميــة فــي عمليــة اإلشــراف،والتي تتطلــب      

التـــشجيع المـــستمر للباحـــث علـــى النقـــاش واالســـتنتاج، وتقـــديم النـــصيحة للباحـــث عنـــد 

 الجيـدة فــي دور المـشرف األكــاديمي   ممـا ســبق تتـضح أهميــة العالقـات اإلنــسانية   .الحاجـة 

 .على البحوث والرسائل  العلمية لطالب وطالبات الدراسات العليا

 :  دور المشرف األكاديمي على البحوث التكميلية، والرسائل العلمية -٤-٢-٢
ــا المـــشرف األكـــاديمي لمـــساعدة طالبـــه البـــاحثين فـــي     تتعـــدد األدوار التـــي يقـــوم بهـ

وقــد ..... وراه مــابين تعليميــة وتوجيهيــة وإنــسانية وأخالقيــة   مرحلتــي الماجــستير والــدكت 
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 والبحوث التكميلية ،دور المشرف األكاديمي على الرسائل العلميةلرؤية تطويرية 
  لطالّب الدراسات العليا في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداهللا بن فالح السكران .د

، أبـوالعينين   Brown  ،1987(ويمكن إجمالها بما يلـي    ،  تناول عدد من الباحثين هذه األدوار     

  ): Harrw ،1992،١٩٩١وسالم،

، وذلــك مــن خــالل مــساعدته الباحــث فــي تحديــد مجــال البحــث     : المــشرف موجــه  -

اسبة لمشكلة البحث، وأهدافه،وإشـرافه علـى   وموضوعه، وتوجيهه للمنهجية المن   

 .وتزويد الباحث بالتوجيهات الضرورية، إعداد خطة البحث

 يعلم الطالب فنيات البحـث،من خـالل تزويـده بالمهـارات البحثيـة            : المشرف معلم  -

التي تعد من أهم المهارات التي يجـب أن يكتـسبها الباحـث فـي مرحلـة الدراسـات        

 .العليا

 وذلك من خالل مساعدة الطالب على المشكالت التي قـد        : المشرف مرشد ناصح   -

تواجهــه فــي بحثه،وإرشــاده إلــى األســلوب العلمــي فــي حــل المــشكالت، والتعــرف    

 .على البدائل المناسة، والربط بين الوسائل، والغايات

ــه دور فــي التخطــيط   - ــاً إلنجــاز البحــث وفــق     ؛المــشرف ل  حيــث يقتــرح مخططــاً زمني

 .طالب بالتغذية الراجعةمراحل محددة، ويزود ال

المشرف له دور إنساني وأخالقي  من خالل اهتمامه بالجوانب الشخصية في حيـاة               -

ــام  ــاره باهتمـ ــاقش أفكـ ــى    ، الطالب،وينـ ــاء علـ ــزه مـــن خـــالل التـــشجيع، والثنـ ويحفـ

 .الجوانب اإليجابية لدى الطالب

اسـية،   وذلـك مـن خـالل تزويـد الطالـب بالتوجيهـات األس             : المشرف لـه أدوار إداريـة      -

 .واإلجراءات اإلدارية التي  يجب القيام بها لتسجيل البحث وإنجازه

يتضح مما تقدم أن األدوار التي يقوم بها المشرف األكاديمي متعددة ومتنوعـة مـابين       

كمـا أن هـذه األدوار ضـرورية فـي        ،  وإداريـة توجيهيـة   ،  وإنـسانية أخالقيـة   ،  تعليمية أكاديمية 

ــارات ال   ــاء المهـ ــي بنـ ــالب  المـــساهمة فـ ــة لطـ ــات بحثيـ ــال    وطالبـ ــي مجـ ــا فـ ــات العليـ الدراسـ

والحـد مـن العقبـات    ، لتعـرف علـى واقـع ممارسـة تلـك األدوار     إلى االتربية،لهذا تبرز الحاجة    

 . التي تقف دون تحقيقها،والسعي إلى تطوير تلك األدوار
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 :منهجية الدراسة وإجراءاتها -٣
 Descriptive(لي  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلي:منهج الدراسة -١-٣

Method (       ــراد ــاهرة المـــــ ــن الظـــــ ــات عـــــ ــع البيانـــــ ــى جمـــــ ــد علـــــ ــذي يعتمـــــ الـــــ

ــاً ونوعياً،واســــتخراج االســــتنتاجات التــــي   ــا كميــ دراســــتها،وتنظيمها، وتحليلهــ

 ).م٢٠٠٧عبيدات وآخرون،(وتطويرها ، تساعد على فهم ظاهرة الدراسة

 :مجتمع الدراسة -٢-٣
ممـن هـم فـي       وطالباتهـا    العليـا   يتكون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع طـالّب الدراسـات              

مرحلة البحث في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بـن سـعود وقـد بلـغ عـددهم خـالل                    

ــالي   ) ١٩٩(هـــ حــسب الــسجالت ١٤٣٣-هـــ ١٤٣٢العــام الجــامعي   ــاً وطالبــةً والجــدول الت طالب

 :يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس والمرحلة الدراسية

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس والمرحلة الدراسيةيوضح ) ٤(جدول رقم

 العدد
 الجنس

 دكتوراه ماجستير

 المجموع

 ١٠٩ ٤٨ ٦١ طالبات

 ٩٠ ٣٦ ٥٤ طالب

 ١٩٩ ٨٤ ١١٥ المجموع

وبعـد جمـع االسـتبانات،      .وقد تم تطبيـق الدراسـة علـى جميـع أفـراد مجتمـع الدراسـة               

 .نة صالحة للتحليل استبا ) ١٤٨(واستبعاد بعضها أصبح العدد 

 :أداة الدراسة -٣-٣
حيث قــام الباحــث ؛اســتخدم الباحــث االســتبانة أداة لجمــع المعلومــات مــن الميــدان   

بتــصميم اســتبانة مــستفيدا مــن الدراســات الــسابقة واإلطــار النظــري لهــذه الدراســة وقــد     

بدرجـــــة كبيـــــرة، بدرجـــــة متوســـــطة، بدرجـــــة  (رتبـــــت االســـــتجابات علـــــى تـــــدرج ثالثـــــي 
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 والبحوث التكميلية ،دور المشرف األكاديمي على الرسائل العلميةلرؤية تطويرية 
  لطالّب الدراسات العليا في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداهللا بن فالح السكران .د

االســتبانة مــن بيانــات أوليــة لتحديــد متغيــرات أفــراد مجتمــع الدراســة        وتكونــت )ضــعيفة

 : ومحورين)  الجنس والمرحلة الدراسية (

األول للتعــرف علــى واقــع اإلشــراف األكــاديمي  فــي أقــسام التربيــة بجامعــة اإلمــام          

 .محمد بن سعود اإلسالمية

  للكشف عن العقبات التي قد تحد من دور المشرف األكاديمي واآلخر

 يوضح ذلك   ) ٥(والجدول رقم 

 يوضح محاور وبنود االستبانة) ٥(جدول رقم
 عدد البنود المحاور الفرعية المحور

 ١٣ الدور األكاديمي

 ٨ الدور اإلداري
 

 الدور الواقعي للمشرف األكاديمي

 ٧ الدور اإلنساني

العقبات التي قد تحد من فاعلية دور المشرف 
 ١١  األكاديمي

ساب المتوسـط المـوزون للحكـم علـى اسـتجابات مجتمـع الدراسـة وفـق         وقد تم  ح 

 :اآلتي

تعـــد االســـتجابة علـــى العبـــارة فـــي حـــدود موافـــق بدرجـــة كبيـــرة  إذا كانـــت قيمـــة   -

 )٢٫٣٤ إلى ٣( المتوسط الحسابي لها

 )١٫٦٧إلى ٢٫٣٣من(وفي حدود موافق بدرجة متوسطة إذا كانت قيمة المتوسط -

   )١٫٦٧أقل من (ة إذا كانت قيمة المتوسطوفي حدود موافق بدرجة  ضعيف -

 :صدق األداة وثباتها -

 : من األساليب لقياس صدق األداة وثباتها وهيااستخدم الباحث عدد

ــاتذة ) ١٢(قــــام الباحــــث بعــــرض األداة علــــى عــــدد : الــــصدق الظــــاهري  - أ مــــن األســ

اء بعض  وقد اتفقوا على مناسبة األداة لقياس ما وضعت له بعد إجر       ،  صين بالتربية صختالم
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حيث تجاوزت نـسبة اتفـاقهم علـى مناسـبة األداة لقيـاس مـا وضـعت لـه                   ؛  التعديالت عليها 

)٩٥%.( 

تم حساب صدق االتـساق الـداخلي ألداة الدراسـة عـن طريـق              : االتساق الداخلي   - ب

بــين كــل بنــد مــن بنــود أداة الدراســة، والدرجــة الكليــة     ) بيرســون(إيجــاد معامــل االرتبــاط  

 :ه والجدولين التاليين يوضحان ذلكللمحور التي تنتمي إلي

 )أ-٦(جدول رقم

يوضح قيمة معامل بيرسون بين كل بند من بنود االستبانة والدرجة الكلية لمحور الدور 

 الواقعي للمشرف األكاديمي
 الدور اإلنساني الدور اإلداري الدور األكاديمي

معامل  م
معامل  م االرتباط

معامل م االرتباط
معامل  م االرتباط

معامل  م االرتباط
 االرتباط

٠٫٥٣ ١ @٠٫٤١ ٨ @@٠٫٧٠ ١ @٠٫٤٦ ٨ @@٠٫٥٠ ١@@ 

٠٫٤٨ ٢   @@٠٫٦٥ ٢ @٠٫٤٣ ٩ @@٠٫٦٠ ٢@ 

٠٫٤٣ ٣   @@٠٫٥٨ ٣ @@٠٫٥٦ ١٠ @٠٫٤٨ ٣@ 

٠٫٥٤ ٤   @@٠٫٦٩ ٤ @٠٫٤٩ ١١ @@٠٫٥١ ٤@@ 

٠٫٦٧ ٥   @@٠٫٤١ ٥ @٠٫٤٣ ١٢ @@٠٫٥٦ ٥@@ 

٠٫٦٤ ٦   @٠٫٤٧ ٦ @@٠٫٧٦ ١٣ @@٠٫٦٣ ٦@@ 

٠٫٦٥ ٧   @@٠٫٥٩ ٧   @@٠٫٥٥ ٧@@ 
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 )ب-٦(رقمل جدو

يوضح قيمة معامل بيرسون بين كل بند من بنود االستبانة، والدرجة الكلية للمحور 

 العقبات التي قد تحد من فاعلية دور المشرف األكاديمي
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

٠٫٥٤ ٧ @٠٫٤٨ ١@@ 

٠٫٦٠ ٨ @@٠٫٦٥ ٢@@ 

٠٫٤٩ ٩ @@٠٫٥٣ ٣@ 

٠٫٦٨ ١٠ @@٠٫٥١ ٤@@ 

٠٫٦٢ ١١ @@٠٫٦٨ ٥@@ 

٠٫٦٥ ٦@@   

 ٠٫٠٥دالة عند مستوى  @٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 

عنـد مـستوى   -إحـصائياً  -يتضح من الجدولين السابقين أن قيم معامل بيرسون دالـة   

 . من الصدق الداخلي-بدرجة عالية-، وهذا يدل على تمتع أداة الدراسة ٠٫٠٥ و٠٫٠١

ــات األداة  - ج ــث معامــــل   : ثبــ ــاخ"اســــتخدم الباحــ لقيــــاس ثبــــات األداة،  " الفاكرونبــ

 والجدول التالي يوضح ذلك

 يوضح قيمة معامل الفاكرونباخ لثبات أداة الدراسة) ٧(جدول رقم
 معامل ألفا المحاور الفرعية

 .٩٠ الدور األكاديمي

 .٩٣ الدور اإلداري

 
 الدور الواقعي للمشرف األكاديمي

 

 .٩١ لدور اإلنسانيا

 .٨٣  العقبات التي قد تحد من فاعلية دور المشرف األكاديمي

 .٩٥ متوسط قيمة معامل ألفا لجميع المحاور
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ــاور أداة الدراســـة     ــا كرونبـــاخ  لمحـ يتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن قيمـــة معامـــل ألفـ

غ متوسـط  كمـا بلـ  ، ، وهي قيم تدل على درجة عالية من الثبـات       ٠٫٨٠ و ٠٫٩٣تراوحت مابين   

وهـي درجـة تـدل علـى ثبـات األداة بنـسبة       ، ٠٫٩٥قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميـع المحـاور     

 .عالية

 :األساليب اإلحصائية -٤-٣
، )متوســط الــوزن النــسبي(التكــرارات، والنــسب المئويــة، والمتوســطات الحــسابية   -

 .والرتب لتحديد استجابات أفراد عينة الدراسة

 .ديد درجة ثبات أداة الدراسةلتح) الفاكرونباخ( معامل الثبات -

 .للتعرف على االتساق الداخلي لألداة) بيرسون( معامل االرتباط -

للكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بـين اسـتجابات   )  ت) ( T.Test(اختبار -

 .أفراد عينة الدراسة باختالف الجامعة

ق ذات  للكـشف عـن الفـرو     ) ف(اختبـار  ) ANOVA(اختبار تحليل التبـاين األحـادي      -

 .الداللة اإلحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف التخصص

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها -٤
 :السؤال األولب النتائج المتعلقة  -١-٤

ما الدور الواقعي للمشرف األكاديمي على الرسائل العلمية، والبحوث التكميلية           -

ســـالمية كمـــا يراهـــا طـــالب فـــي أقـــسام التربيـــة فـــي جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإل

 ؟وطالباتهاالدراسات العليا 

ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بتحليل اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة تجـاه                 

 الــدور الــواقعي للمــشرف األكــاديمي علــى الرســائل العلميــة، والبحــوث التكميليــة لطــالب     

 محمد بن سـعود اإلسـالمية    الدراسات العليا في أقسام التربية في جامعة اإلمام        وطالبات

 :يلي مستخدماً التكرارات، والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية، والرتب كما
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 الدور األكاديمي  - أ

استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه الـدور الـواقعي للمـشرف           ) ٨(يوضح الجدول رقم    

 وطالباتهـا  ا األكاديمي على الرسائل العلميـة، والبحـوث التكميليـة لطـالب الدراسـات العليـ             

 في الجانب األكاديمي

 )٨(دول رقم ج

يوضح استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه الدور الواقعي للمشرف األكاديمي في الجانب 

 األكاديمي

 مدى تحقق العبارة واقعياً

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 م
 

 العبارة
 

 % ك % ك % ك

 
ط
س
متو
ال

 

 ر

٤ 
 إعداد خطة البحثيساعدني في 

 .وتقديمها
١ ٢ ٣٠٫٤ ٤٥ ٣٨٫٥ ٥٧ ٣١٫١ ٤٦ 

٧ 
يقدم  اإلجابات الالزمة عن 

استفسارات الطلبة الباحثين 
 .وتساؤالتهم

٢ ١٫٨٢ ٤٠٫٥ ٦٠ ٣٧٫٢ ٥٥ ٢٢٫٣ ٣٣ 

١ 
يساعدني  المشرف في اختيار موضوع 

 .الدراسة وصياغة عنوانها
٣ ١٫٧٧ ٢٩ ٤٣ ٦٤٫٩ ٩٦ ٦٫١ ٩ 

٦ 
 البيانات الالزمة يرشدني لطرق جمع

 .باستخدام األدوات المناسبة
٤ ١٫٥٩ ٥٨٫١ ٨٦ ٢٥ ٣٧ ١٦٫٩ ٢٥ 

١٢ 
يساعدني في تنظيم تقرير البحث، أو 

 .الرسالة  وفق النظام المتبع
٥ ١٫٥٥ ٦٦٫٢ ٩٨ ١٢٫٨ ١٩ ٢١ ٣١ 

١٠ 
يقوم بمراجعة وتقييم ما يقوم 

الطلبة الباحثون بجمعه وكتابته من 
 .ناحية علمية

٦ ١٫٥٢ ٦٢٫٨ ٩٣ ٢٢٫٣ ٣٣ ١٤٫٩ ٢٢ 
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 مدى تحقق العبارة واقعياً
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١١ 
يقدم التغذية الراجعة الالزمة في ضوء 
 .قراءته ومتابعته إلنجازي  أوالً بأول

٧ ١٫٤٥ ٦٧٫٥ ١٠٠ ٢٠٫٣ ٣٠ ١٢٫٢ ١٨ 

١٣ 
يوضح معايير التقويم المتبعة في 
 .مناقشة البحوث والرسائل

٧ ١٫٤٥ ٧٠٫٣ ١٠٤ ١٤٫٢ ٢١ ١٥٫٥ ٢٣ 

٨ 
ة، يساعدني في اختيار األدوات الالزم

وإعدادها خطوة بخطوة ومحاكمة 
 .صدقها وثباتها

٨ ١٫٤٣ ٦٥٫٥ ٩٧ ٢٦٫٤ ٣٩ ٨٫١ ١٢ 

٢ 
يوجهني لألدبيات، ومصادر المعلومات 

 .المنتمية لموضوع الدراسة
٩ ١٫٤٠ ٧٦٫٤ ١١٣ ٧٫٤ ١١ ١٦٫٢ ٢٤ 

٥ 
، يرشدني لطرق اقتباس المعلومات

 .وتوثيق مراجعها وترتيبها
١٠ ١٫٣٧ ٧٣ ١٠٨ ١٦٫٢ ٢٤ ١٠٫٨ ١٦ 

٩ 
يوجهني إلى طرق اختيار العينة، وما 

 .يلزم من معالجات إحصائية
١١ ١٫٣٢ ٧٨٫٤ ١١٦ ١١٫٥ ١٧ ١٠٫١ ١٥ 

٣ 
ومهاراتي ، يسهم في  تطوير قدراتي
 البحثية

١٢ ١٫٢٧ ٨١٫١ ١٢٠ ١٠٫٨ ١٦ ٨٫١ ١٢ 

 ١٫٥٣ المتوسط العام

 األكـاديمي  يتضح من الجدول  السابق موافقة أفراد عينـة الدراسـة علـى  أن المـشرف      

يقوم  بدوره في الجوانب األكاديمية  في عملية اإلشراف على الرسائل العلمية، والبحوث              

حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي العام الستجابات أفـراد        ؛  التكميلية   بدرجة  ضعيفة     

، وهي قيمة تدل على الموافقة بدرجـة ضـعيفة، وقـد            ٣ من   ١٫٥٣العينة  على عبارات المحور      

وهـي قـيم تـدل علـى الموافقـة      ، ١٫٢٧و ١٫٥٩ قيم المتوسط لعبارات  المحور ما بين      تراوحت



 

 
٥٢ 

 والبحوث التكميلية ،دور المشرف األكاديمي على الرسائل العلميةلرؤية تطويرية 
  لطالّب الدراسات العليا في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداهللا بن فالح السكران .د

 مساعدته لطالبه  في إعداد خطة البحـث  : ، وهي ١،  ٧،  ٤: عدا العبارات رقم   بدرجة  ضعيفة،  

ــاحثين وتــساؤالتهم      ، وتقــديمها ــة الب ــات الالزمــة عــن استفــسارات الطلب ، وتقديمــه اإلجاب

فقــد بلغــت قــيم المتوســط ،  الدراســة وصــياغة عنوانهــاومــساعدتهم  فــي اختيــار موضــوع

 وهـي قـيم تـدل علـى الموافقـة بدرجـة  متوسـطة، وقـد يعـزى          ١٫٧٧ و ٢الحسابي لها مـا بـين     

ذلـــك إلـــى ضـــيق الوقـــت وزيـــادة األعبـــاء لـــدى المـــشرف األكـــاديمي، وعـــدم وضـــوح األدوار   

م المــشرف األكاديميــة للمــشرف لــدى بعــض المــشرفيين، وعلــى هــذا يمكــن تفــسير قيــا   

بمـــساعدة الطـــالب فـــي اختيـــار موضـــوع  : األكـــاديمي بـــبعض أدواره األكاديميـــة المتمثلـــة 

بــأن المــشرف األكــاديمي ، واإلجابــة عــن استفــساراتهم، وتقــديم خطــة البحــث، الدراســة

يعتقد أن تلك هي أدواره األكاديمية الرئيسة في مجال اإلشراف ومع هذا قام بها بدرجـة                

أمــا بــاقي األدوار األكاديميــة ، ق الوقــت، وزيــادة األعبــاء  المناطــة بــهضــيإلــى نظــراً ؛ متوســطة

،  إرشـاده الطلبــة لطـرق جمــع البيانـات الالزمــة باسـتخدام األدوات المناســبة    : المتمثلـة فــي 

ومراجعة وتقييم ما . مساعدتهم في تنظيم تقرير البحث، أو  الرسالة  وفق النظام المتبع  

وتقـديم التغذيـة الراجعـة الالزمـة فـي ضـوء قراءتـه              . تابتهيقوم الطلبة الباحثون بجمعه وك    

وتوضـــيح معـــايير التقــويم المتبعـــة فـــي مناقـــشة البحـــوث،  . ومتابعتــه إلنجـــازهم  أوالً بـــأول 

ومـساعدتهم فـي اختيـار األدوات الالزمـة وإعـدادها خطـوة بخطـوة ومحاكمـة              . والرسائل

. لمنتميــة لموضــوع الدراســة  وتــوجيههم لألدبيــات ومــصادر المعلومــات ا   . صــدقها وثباتهــا 

وطـرق اختيـار العينـة،     . وترتيبهـا ،  وإرشادهم لطـرق اقتبـاس المعلومـات وتوثيـق مراجعهـا          

ــزم مــن معالجــات إحــصائية    ــة، فقــد يكــون     ، ومــا يل و تطــوير قــدراتهم  ومهــاراتهم البحثي

ضيق وقت المشرف األكـاديمي  وعـدم وضـوح األدوار           إلى  حصولها على قيم ضعيفة، يعود      

بـل إنهـا    ،   مـن مهامـه    تعتقـادهم بـأن هـذه األدوار ليـس        إلـى ا  مما أدى   ؛  ض المشرفين لدى بع 

تعتمد على مهارات يجب على الطالب اكتسابها وقت الدراسـة المنهجيـة قبـل وصـولهم         

كمـا  ،  على أن قيام الفرد بأدواره    ):١٩٩٢نشوان،(وقد أكد   . لمرحلة إعداد البحث أو الرسالة    

وإدراك تلـك األدوار بمعنـى أن يتطـابق توقـع الفـرد           ،  طة بـه  يجب يتطلب وضوح األدوار المنا    
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وهــذا يتطلــب وضــوح األدوار فــي ذهــن  . نحــو أدواره مــع توقعــات اآلخــرين نحــو األدوار ذاتهــا 

أبــو (وتتفــق هــذه النتــائج مــع مــا توصــلت إليــه دراســة    . المــشرف والطالــب علــى حــد ســواء  

علـى الرسـائل العلميـة، لـم يـصل          التي أكدت على أن واقع اإلشراف        )١٩٩١العينين وسالم،   

التـي أكـدت   )م٢٠٠٨سـعاد سـليمان،  (كمـا تتفـق مـع نتـائج دراسـة      .إلى المستوى المنشود   

 أن مــستوى رضــا الطــالب العــام عــن خــدمات اإلشــراف األكــاديمي يقــع فــي المــدى           علــى

 .المتدني

  الدور اإلداري–ب 

ر الـواقعي للمـشرف   استجابات أفراد عينة الدراسة تجـاه الـدو       ) ٩(يوضح الجدول رقم    

 الدراسات العليا فـي   وطالباتاألكاديمي على الرسائل العلمية، والبحوث التكميلية لطالب   

 الجانب اإلداري 

 )٩(جدول رقم 

يوضح استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه الدور الواقعي للمشرف األكاديمي على 

 الرسائل العلمية، والبحوث التكميلية في الجانب اإلداري
 مدى تحقق العبارة واقعياً
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٨ 
يشعرنا بالتعديالت، والتطورات الناتجة 
 ١ ١٫٧٤ ٤٧٫٣ ٧٠ ٣١٫٨ ٤٧ ٢٠٫٩ ٣١ عن اجتماعات لجان الدراسات العليا

٢ 
، يضع جدول زمني لإلشراف، والمتابعة

 .تغذية الراجعةوتقديم ال
٢ ١٫٦٤ ٥٦٫١ ٨٣ ٢٣٫٦ ٣٥ ٢٠٫٣ ٣٠ 

٥ 
يرشدني  لإلجراءات اإلدارية المطلوبة في 

مرحلة البحث، أو الرسالة، وخطوات 
 .إجرائها

٣ ١٫٥٨ ٥٦٫٧ ٨٤ ٢٨٫٤ ٤٢ ١٤٫٩ ٢٢ 

 ٤ ١٫٥٥ ٦٠٫٩ ٩٠ ٢٣٫٦ ٣٥ ١٥٫٥ ٢٣ .يسهم في تنظيم جهود طلبته الباحثين ١



 

 
٥٤ 

 والبحوث التكميلية ،دور المشرف األكاديمي على الرسائل العلميةلرؤية تطويرية 
  لطالّب الدراسات العليا في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداهللا بن فالح السكران .د

 مدى تحقق العبارة واقعياً
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٤ 
ور اإلدارية التي تتعلق يوضح لنا األم

 .بإجراءات البحوث وتنفيذها
٥ ١٫٣٠ ٧٧٫٧ ١١٥ ١٤٫٩ ٢٢ ٧٫٤ ١١ 

٣ 
ينظم لقاءات إشرافية وتوجيهية لطلبته 

 .الباحثين
٦ ١٫١٣ ٨٩٫٩ ١٣٣ ٧٫٤ ١١ ٢٫٧ ٤ 

٦ 
يبلغنا بمواعيد مناقشة الرسائل، 

 .واألبحاث العلمية، ويحثنا على حضورها
٧ ١٫١ ٩١٫٩ ١٣٦ ٦٫١ ٩ ٢ ٣ 

٧ 
يبلغنا بمواعيد المؤتمرات ذات العالقة 
 ٨ ١ ٩٥٫٢ ١٤١ ٣٫٤ ٥ ١٫٤ ٢ بتخصصنا التي تعقد بالجامعة وخارجها

 ١٫٣٩ المتوسط العام 

يتضح من الجدول  السابق موافقة أفراد عينـة الدراسـة علـى  أن المـشرف األكـاديمي        

ــة، وال       ــى الرســائل العلمي ــة اإلشــراف عل ــدوره اإلداري  فــي عملي بحــوث التكميليــة    يقــوم  ب

حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد العينة  على      ؛  بدرجة  ضعيفة  

وقـد تراوحـت    ،  ، وهـي قيمـة تـدل علـى الموافقـة بدرجـة ضـعيفة              ٣ مـن    ١٫٣٩عبارات المحـور    

ــارات  المحــور مــا بــين        وهــي قــيم تــدل علــى الموافقــة بدرجــة      ١ و ١٫٦٤قــيم المتوســط لعب

يشعرنا بالتعديالت، والتطـورات الناتجـة عـن اجتماعـات          :  وهي ٨ ا العبارة رقم  عد ضعيفة،

وهـي قيمـة   ، ١٫٧٤لجان الدراسات العليا فقد بلغت قيمة المتوسط الحـسابي لهـذه العبـارة           

تــل علــى الموافقــة  بدرجــة متوســطة، ويمكــن  تفــسير ذلــك بــأن ضــعف قيــام المــشرف        

ق الوقت المخصص لإلشراف، كما أنه قـد يكـون          ضيإلى  األكاديمي بدوره اإلداري، قد يعود      

لي مدى وضـوح دور المـشرف األكـاديمي سـواء فـي أذهـان المـشرفين أو طـالب الدراسـات                       

دوار بــشكل  لــألنــه إذا كــان هنــاك مــشكلة فــي وضــوح، أو تحديــد  إ حيــث  وطالباتهــا؛العليــا
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مـا توصـلت إليـه    وتتفـق هـذه النتـائج مـع     .  ضعف القيام بهاإلى فإن ذلك يؤدي ،  واضح ودقيق 

 أن واقــع اإلشــراف علــى الرســائل  :   التــي أكــدت علــى  )١٩٩١أبــو العينــين وســالم،  (دراســة 

العلميــة، لــم يــصل إلــى المــستوى المنــشود، وذلــك بــسبب عــدم متابعــة البــاحثين بــصورة      

 وتحديــد الواجبــات الالزمــة لهــا، كمــا أكــدت علــى      منتظمــة فــي تنفيــذ خطــوات الدراســة،   

كمـا تتفـق مـع      .  وقدراتهم على إدارة البحوث ومتابعتهـا       المشرفين،ضرورة رفع كفايات    

التـي أكـدت علـى أن ممارسـة عمليـة اإلشـراف علـى الرسـائل، مـن                   ) ٢٠٠٤أبو دف،   (دراسة  

ــة، وأن اإلشــراف الفعــال         األمــور التــي تحتــاج إلــى جهــد ووقــت كــافٍ، ومتابعــة فنيــة وإداري

إضــافة إلـى تقلــيص األعبـاء التدريــسية   يتطلـب أسـاتذة يتمتعــون بكفايـات وقــدرات عاليـة،     

 .الموكلة لهم

  الدور اإلنساني–ج 

استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه الدور الـواقعي للمـشرف          ) ١٠(يوضح الجدول رقم    

 وطالباتهـا  األكاديمي علـى الرسـائل العلميـة والبحـوث التكميليـة لطـالب الدراسـات العليـا           

 في الجانب اإلنساني

 )١٠(جدول رقم 

وضح استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه الدور الواقعي للمشرف األكاديمي على ي

 الرسائل العلمية والبحوث التكميلية في الجانب اإلنساني
 مدى تحقق العبارة واقعياً
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١ 
باحثين ويكون يظهر المودة لطلبته ال

 .عالقات ود واحترام معهم
١ ١٫٩٥ ٣٥٫١ ٥٢ ٣٤٫٥ ٥١ ٣٠٫٤ ٤٥ 

٥ 
ييسر العمل على طلبته الباحثين 

ويساعدهم على تخطي بعض الصعوبات 
 .التي تواجههم

٢ ١٫٨٦ ٣٥٫٨ ٥٣ ٤١٫٩ ٦٢ ٢٢٫٣ ٣٣ 
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  لطالّب الدراسات العليا في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداهللا بن فالح السكران .د

 مدى تحقق العبارة واقعياً
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٤ 
يقدر طلبته ويحترم شخصياتهم 

 .وأراءهم
٣ ١٫٨٤ ٤٣٫٩ ٦٥ ٢٨٫٤ ٤٢ ٢٧٫٧ ٤١ 

٧ 
 بالمواعيد التي يحددها لمالقاة يلتزم 

 .ومقابلة طلبته
٤ ١٫٧٦ ٤٤٫٦ ٦٦ ٣٤٫٤ ٥١ ٢١ ٣١ 

٣ 
يشجع طلبته ويحفزهم للبحث من خالل 

 .استخدامه عبارات المدح والثناء
٥ ١٫٥٧ ٥٧٫٤ ٨٥ ٢٧٫٧ ٤١ ١٤٫٩ ٢٢ 

          

 ٦ ١٫٥٢ ٦٣٫٥ ٩٤ ٢١ ٣١ ١٥٫٥ ٢٣ .يعزز ثقة الطلبة بأنفسهم ٦

٢ 
أساليب التعاون والتفاعل يرشدني  إلى 

 .االجتماعي الجيد مع اآلخرين
٧ ١٫٣٢ ٧٧٫٧ ١١٥ ١٢٫٨ ١٩ ٩٫٥ ١٤ 

 ١٫٦٩ المتوسط العام 

يتضح من الجدول  السابق موافقة أفراد عينـة الدراسـة علـى  أن المـشرف األكـاديمي        

   يقــوم  بــدوره اإلنــساني  فــي عمليــة اإلشــراف علــى الرســائل العلميــة، والبحــوث التكميليــة 

حيـث بلغـت قيمـة المتوسـط الحـسابي العـام السـتجابات أفـراد العينـة           ؛ بدرجة  متوسطة 

وقــد ، ، وهــي قيمــة تــدل علــى الموافقــة بدرجــة متوســطة  ٣ مــن ١٫٦٩علــى عبــارات المحــور   

، وهي قيم تدل على الموافقـة       ١٫٧٦ و   ١٫٩٥تراوحت قيم المتوسط لعبارات  المحور ما بين           

فقــد تراوحــت قيمــة المتوســط لهــا مــا بــين      .٢، ٦، ٣رات رقــم عــدا العبــا، بدرجــة متوســطة

ن إ، وهــي قــيم تــدل علــى الموافقــة بدرجــة  ضــعيفة، وعلــى هــذا يمكــن القــول        ١٫٣٢ و ١٫٥٧

 إظهـار  : المشرف األكاديمي يقوم بدوره اإلنـساني  بدرجـة متوسـطة فـي الجوانـب التاليـة                

تيـسير العمـل علـى طلبتـه        .  معهـم  المودة لطلبته الباحثين، وتكـوين عالقـات ود، واحتـرام         
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تقـــدير طلبتـــه . البـــاحثين، ومـــساعدتهم علـــى تخطـــي بعـــض الـــصعوبات التـــي تـــواجههم  

 . ومقابلتهمالتزمه  بالمواعيد التي يحددها لمالقاة طلبته. همئواحترام شخصياتهم وأرا

 تــشجيع طلبتــه  : بينمــا يقــوم بــدوره اإلنــساني  بدرجــة ضــعيفة فــي الجوانــب التاليــة        

ــز ــاء     وتحفيـ ــارات المـــدح، والثنـ ــالل اســـتخدامه عبـ ــث مـــن خـ ــة الطلبـــة   . هم للبحـ يعـــزز ثقـ

. يرشـــدهم  إلـــى أســـاليب التعـــاون والتفاعـــل االجتمـــاعي الجيـــد مـــع اآلخـــرين  . بأنفـــسهم

ويمكــن تفــسير ذلــك  بــأن ضــيق الوقــت المخــصص لإلشــراف األكــاديمي، وكثــرة األعبــاء    

ى قيام المشرف بدوره اإلنساني     كذلك ضعف وضوح األدوار أدى إل     ،  المكلف بها المشرف  

الحمـاد،  (وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة         ،  بدرجة ما بين المتوسطة والضعيفة    

حيث توصلت إلى أن اإلشـراف يتطلـب جهـد ووقـت كـافٍ              ؛  )٢٠٠٤أبو دف،   (و دراسة   )٢٠٠٠

 .كفايات مهنية، وإنسانية

رســائل العلميــة، والبحــوث  ن المــشرف األكــاديمي  علــى ال إممــا تقــدم يمكــن القــول   

يوضـح اسـتجابات    ) ١١( والجدول رقـم     ،التكميلية   يقوم بدوره بشكل عام بدرجة ضعيفة        

أفــراد عينــة الدراســة تجــاه الــدور الــواقعي للمــشرف األكــاديمي علــى الرســائل العلميــة،           

بــــشكل عــــام فــــي الجانــــب  وطالباتهــــا والبحــــوث التكميليــــة لطــــالب الدراســــات العليــــا 

 والجانب اإلداري، والجانب اإلنساني، األكاديمي

يوضح استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه الدور الواقعي للمشرف ) ١١(جدول رقم  

 األكاديمي بشكل عام
 الرتبة قيمة المتوسط الحسابي للمحور المحاور الفرعية

 ١ ١٫٦٩ الدور اإلنساني

 ٢ ١٫٥٣ الدور األكاديمي

 ٣ ١٫٣٩ الدور اإلداري

توسط  الحسابي العام للدور الواقعي للمشرف قيمة الم
 ١٫٥٤ األكاديمي
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 والبحوث التكميلية ،دور المشرف األكاديمي على الرسائل العلميةلرؤية تطويرية 
  لطالّب الدراسات العليا في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداهللا بن فالح السكران .د

ــواقعي         ــدور الـ ــام للـ ــسابي العـ ــط  الحـ ــة المتوسـ ــسابق أن قيمـ ــدول الـ ــن الجـ ــضح مـ يتـ

ــاديمي والجانـــب اإلداري، والجانـــب     ــاديمي بـــشكل عـــام فـــي الجانـــب األكـ للمـــشرف األكـ

ي أن المــشرف أ-وهــي قيمــة تــدل علــى الموافقــة بدرجــة ضــعيفة     ) ١٫٥٤(اإلنــساني بلغــت  

ــعيفة،    ــاديمي بدرجـــة ضـ ــة اإلشـــراف األكـ ــدوره فـــي عمليـ ــة  -يقـــوم بـ ــا يتـــضح أن قيمـ  كمـ

المتوســط الحــسابي للــدور الــواقعي للمــشرف فــي الجانــب اإلداري، واألكــاديمي  قــد بلغــت    

، وهــي قــيم تــدل علــى أن المــشرف ال يقــوم بــدوره إال بدرجــة ضــعيفة، بينمــا     )١٫٥٣(و) ١٫٣٩(

حيــــث بلغــــت قيمــــة المتوســــط  الحــــسابي  ؛ بدرجــــة متوســــطةيقــــوم بــــدوره اإلنــــساني 

ــواقعي للمــشرف األكــاديمي فــي الجانــب         ــدور ال ــة الدراســة تجــاه ال الســتجابات أفــراد عين

، وهـي قيمـة تـدل علـى الموافقـة بدرجـة متوسـطة، ويمكـن أن تكـون هـذه                      )١٫٦٩(اإلنساني

 الرسائل العلميـة،    القيم مؤشراً قوياً على أن هناك عقبات تعيق المشرف األكاديمي على          

 والبحــوث التكميليــة عــن القيــام بــدوره فــي عمليــة اإلشــراف علــى طــالب الدراســات العليــا 

خـالل إعـدادهم للبحـوث التكميليـة، والرسـائل العلميـة، خاصـة أن هـذه النتيجـة                   وطالباتها  

 و دراســة  )١٩٩١أبــو العينــين وســالم،  (تتفــق مــع نتــائج العديــد مــن الدراســات مثــل دراســة    

 .)م٢٠٠٨د سليمان،سعا(

 :السؤال الثانيب النتائج المتعلقة -٢-٤
مــا العقبــات التــي قــد تحــد مــن دور المــشرف األكــاديمي علــى الرســائل العلميــة،       -

والبحوث التكميلية في أقسام التربية في جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية كمـا            

 ؟ وطالباتهايراها طالب الدراسات العليا 
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 )١٢(جدول رقم

تجابات أفراد عينة الدراسة تجاه العقبات التي قد تحد من دور المشرف يوضح اس

 األكاديمي على الرسائل العلمية والبحوث التكميلية

 مدى تحقق العبارة واقعياً
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 ١ ٢٫٥٤ ٩٫٥ ١٤ ٢٧ ٤٠ ٦٣٫٥ ٩٤ كثرة األعباء المكلف بها المشرف ٢

 ٢ ٢٫٤٩ ٦٫٨ ١٠ ٣٧٫٢ ٥٥ ٥٦ ٨٣ قلة خبرة المشرف في العمل األكاديمي ٧

٤ 
عدم تحديد أدوار المشرف بشكل 
 دقيق بحيث تكون واضحة للطالّب

٣ ٢٫٤٤ ١٤٫٢ ٢١ ٢٧٫٧ ٤١ ٥٨٫١ ٨٦ 

١ 

فرض الطالب على المشرف األكاديمي 
من قبل القسم المختص الستكمال 

رافي، دون إعطائه فرصة نصابه االش
 الختيار الطالب الذي سيشرف عليهم

٤ ٢٫٤٣ ٢٩٫٧ ٤٤ ٢٧٫٧ ٤١ ٤٢٫٦ ٦٣ 

١١ 
ضعف التزام المشرف بالساعات 

 المكتبية
٥ ٢٫٤١ ١٨٫٩ ٢٨ ٢٠٫٩ ٣١ ٦٠٫٢ ٨٩ 

٨ 
ضعف مهارة البحث العلمي لدى طالب 

 . وطالباتهاالدراسات العليا
٦ ٢٫٤٠ ١٤٫٢ ٢١ ٣١٫٨ ٤٧ ٥٤ ٨٠ 

٥ 
عداد الطالّب والطالبات المسندة كثرة أ

 لمشرفإلى ا
٧ ٢٫٣٦ ١٨٫٣ ٢٧ ٢٧ ٤٠ ٥٤٫٧ ٨١ 

٩ 
حرص الطالب على إنجاز البحث بأسرع 
 وقت بغض النظر عن مستوى البحث

٨ ٢٫٣٥ ٢٠٫٣ ٣٠ ٢٤٫٣ ٣٦ ٥٥٫٤ ٨٢ 

٦ 
ضعف اهتمام المشرف بميول وخبرات 
واهتمامات الباحث عند اختيار موضوع 

 البحث
٩ ٢٫٢٨ ٢٥٫٧ ٢٨ ٤٠٫٥ ٥٠ ٣٣٫٨ ٧٠ 
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 والبحوث التكميلية ،دور المشرف األكاديمي على الرسائل العلميةلرؤية تطويرية 
  لطالّب الدراسات العليا في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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 مدى تحقق العبارة واقعياً
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٣ 
ضعف مهارة البحث لدى بعض 

 المشرفين
١٠ ٢٫١٨ ٢٧٫٧ ٤١ ٢٧ ٤٠ ٤٥٫٣ ٦٧ 

١٠ 
ضعف إلمام المشرف األكاديمي 
 بمهارات التعامل مع التقنية الحديثة

١١ ١٫٨٦ ٤٣٫٣ ٦٤ ٢٧ ٤٠ ٢٩٫٧ ٤٤ 

 ٢٫٣٤ المتوسط العام 

ة كبيــرة  علــى  تــضح مــن الجــدول  الــسابق موافقــة أفــراد  مجتمــع الدراســة  بدرجــ        ي
العقبـــات التـــي قـــد تحـــد مـــن دور المـــشرف األكـــاديمي علـــى الرســـائل العلميـــة، والبحـــوث   

فـي أقـسام التربيـة فـي جامعـة اإلمـام محمـد         وطالباتها التكميلية لطالب الدراسات العليا     
 ٢٫٣٤حيث بلغت قيمـة المتوسـط الحـسابي العـام لمحـور العقبـات               ؛  بن سعود اإلسالمية  ا

ى الموافقة بدرجة كبيرة، كما بلغت قيم المتوسط الحسابي لعبارات        وهي درجة تدل عل   
عــدا العبــارات . ، وهــي قــيم تــدل علــى الموافقــة بدرجــة كبيــرة٢٫٣٥  و ٢٫٥٤المحــور مــا بــين 

، وهــي قــيم ١٫٨٦ و ٢٫٢٨فقــد تراوحــت قيمــة المتوســط الحــسابي لهــا مــا بــين  .١٠، ٣، ٦رقــم 
ن العقبـات التـي تحـد مـن دور          إيمكن القول   تدل على الموافقة بدرجة متوسطة وعلى هذا        

 كثرة األعبـاء المكلـف بهـا المـشرف،      : ما يلي فيالمشرف األكاديمي بدرجة كبيرة تتمثل      
 عــدم تحديــد أدوار المــشرف بــشكل دقيــق    ،قلــة خبــرة المــشرف فــي العمــل األكــاديمي    

 فـرض الطـالب علـى المـشرف األكـاديمي مـن قبـل القـسم                 ،بحيث تكون واضـحة للطـالّب     
، دون إعطائه فرصة الختيـار الطـالب الـذي سيـشرف          اإلشرافيلمختص الستكمال نصابه    ا

ضــعف مهــارة البحــث العلمــي لــدى  ،  ضــعف التــزام المــشرف بالــساعات المكتبيــة ،علــيهم
ــا   ،كثــرة أعــداد الطــالّب والطالبــات المــسندة للمــشرف   ،  وطالباتهــاطــالب الدراســات العلي

ــا . ت بغــض النظــر عــن مــستوى البحــث   حــرص الطالــب علــى إنجــاز البحــث بأســرع وقــ      أمّ
ضـعف   : مـا يلـي  فيالعقبات التي تحد من دور المشرف األكاديمي بدرجة متوسـطة فتتمثـل      

ضـعف  ،  عنـد اختيـار موضـوع البحـث        وخبراتـه واهتماماتـه      اهتمام المشرف بميول الباحـث      
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ل ضعف إلمـام المـشرف األكـاديمي بمهـارات التعامـ      مهارة البحث لدى بعض المشرفين،     
 .مع التقنية الحديثة

ويمكن تفسير ذلك بأن كثرة األعباء المكلف بها المـشرف األكـاديمي قـد تحـد مـن             
ن كثرة األعباء يترتـب عليهـا ضـيق فـي       إحيث  ؛  دوره في اإلشراف على الرسائل، والبحوث     

الوقت المخصص لإلشراف، كما أن قلة الخبرة في العمل األكاديمي، وعدم تحديد األدوار             
ــه      المناطــة  ؛ بالمــشرف بــشكل دقيــق، وفــرض الطــالب علــى المــشرف دون مراعــاة لرغبت

ليختــار مــن يتناســب مــع ميولــه، واهتماماتــه العلميــة، كــل ذلــك قــد يقــف عائقــاً أمــام قيــام    
 . المشرف األكاديمي بدوره المأمول

 التي أوضحت أن  )١٩٩٨العاجز وآخرين، (وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة         
لمــشكالت التــي يعــاني منهــا الطلبــة، وخاصــة فــي مجــال الرســائل، والبحــوث، قلــة          أهــم ا

كمــا تتفــق هــذه  .  الكفايــات التــي يتمتــع بهــا المــشرفون علــى رســائل الطلبــة وأبحــاثهم،    
حيث توصل الباحـث إلـى وجـود كثيـر مـن         ؛  )٢٠٠٠الحماد،  (النتائج مع ما توصلت إليه دراسة       

ــا معوقـــات مرتبطـــة بك  ــرة، وســـعة   المعوقـــات،  ومنهـ فايـــات المـــشرفين مـــن حيـــث الخبـ
 .وكذلك زيادة نصاب المشرف من النشاط اإلشرافي الذي قد يفوق طاقته، االطالع
 السؤال الثالثب النتائج المتعلقة  -٣-٤

مـــا الرؤيـــة المناســـبة لتطـــوير دور المـــشرف األكـــاديمي علـــى الرســـائل العلميـــة،    -
ــا     فــي أقــسام التربيــة فــي جامعــة    هــا  وطالباتوالبحــوث التكميليــة لطــالب الدراســات العلي

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟
 النظري، والجانب الميداني لهذه الدراسـة، ومـن خـالل بعـض البحـوث            اإلطارمن خالل   

والدراسات التي تناولـت دور المـشرف األكـاديمي علـى الرسـائل العلميـة، والبحـوث توصـل                   
 :الباحث للرؤية التطويرية التالية وتتضمن ما يلي

الواجبات المناطة بـالطالب    ،  مهام المشرف األكاديمي  ،  أهداف اإلشراف األكاديمي    (
 )والطالبات، اآلليات المساعدة لتحقيق األهداف والقيام بالمهام والواجبات

 أهداف اإلشراف األكاديمي: أوالً
 .تدريب الطالب على مهارات البحث العلمي، وتطبيقاته العملية -
 ل من الباحثين في مجال التربيةالمساهمة في إيجاد جي -
 .تشخيص الواقع التربوي في المجتمع -
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 والبحوث التكميلية ،دور المشرف األكاديمي على الرسائل العلميةلرؤية تطويرية 
  لطالّب الدراسات العليا في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداهللا بن فالح السكران .د

 .عالج المشكالت التربوية التي يعاني منها المجتمع -
 .تطوير النظام التربوي في المجتمع -

 :مهام المشرف األكاديمي: ثانياً
 .التأكد من إتقان الطالب لمهارات البحث العلمي -
 .حقيقية ومهمةمساعدة الطالب في اختيار مشكلة بحثية  -
تزويــد الطــالب باألنظمــة واللــوائح الخاصــة بــالبحوث، والرســائل العلميــة ســواء فــي     -

 مرحلة الماجستير، أو الدكتوراه
متابعة مسيرة الطالب في مرحلة البحث، وتـذليل العقبـات التـي تواجـه الطالـب فـي                  -

 بحثه
 .وضع خطة زمنية باالشتراك مع الطالب إلنجاز البحث، أو الرسالة -
 .يد الطالب بالتغذية الراجعةتزو -
 تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالّب -
 تقويم الباحث في كل مرحلة من مراحل البحث -
اطالع الطالب على المستجدات في األنظمة واللوائح الخاصـة بـالبحوث التكميليـة،        -

 والرسائل العلمية
 تشكيل لجنة لمناقشة الطالب، والحكم على بحثه -
 .للجنة المناقشةتولي مهام المقرر  -
 الواجبات المناطة بالطالب والطالبات: ثالثاً

 التواصل مع المشرف بشكل دوري -
 تحديد أفكار معينة للبحث -
وتزويــد المــشرف بمــا ، تنفيــذ توجيهــات المــشرف بعــد مناقــشتها، واالتفــاق عليهــا  -

 يفيد التنفيذ
 اإللمام بمهام المشرف  -
 اإللمام بالواجبات المناطة به -
 نظمة، واللوائح الخاصة بالبحوث التكميلية، والرسائل العلميةاإللمام باأل -
 حضور السمنارات، والمناقشات العلمية، وخاصة في مجال تخصصه الدقيق -
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ــى المــشرف          - ــة عل ــي تواجهــه خــالل مــسيرته البحثي ــع المــشكالت الت عــرض جمي
 أو علمية، سواء كانت إدارية

 مادهالتأكد من عدم بحث الموضوع المراد دراسته قبل اعت -
 اآلليات المساعدة لتحقيق األهداف والقيام بالمهام والواجبات:   رابعاً

ــاديمي، ومهـــام المـــشرق، وواجبـــات  اإلشـــرافوضـــع كتيـــب يوضـــح  أهـــداف   -  األكـ
الطالب، واألنظمة المرتبطة بالدراسـات العليـا، وضـوابط إعـداد البحـوث التكميليـة،             

 بهذا الكتيبوالرسائل العلمية، وتزويد كل من الطالب والمشرف 
، والبحــث العلمــي، والعالقــات اإلشــرافتنميــة المــشرفيين األكــاديميين فــي مجــال   -

 اإلنسانية من خالل الدورات التدريبية، وورش العمل، والندوات، والمؤتمرات
وضـع ســجل لكــل طالــب بحيــث يوثـق المــشرف جميــع  الجلــسات اإلشــرافية مــع    -

ــدون التوجيهــات ا    ــات، وي ، لتــي تــم االتفــاق عليهــا معهــم   الطــالب واتــصاالت الطالب
ومـــدى تنفيـــذ تلـــك التوجيهـــات، ورصـــد جميـــع األنـــشطة التـــي يقـــوم بهـــا الطـــالب  

  البحث، وتزويدهم بالتغذية الراجعةوالطالبات خالل مرحلة
إعطـــاء عمليـــة اإلشـــراف األكـــاديمي وزن عنـــد تقيـــيم األداء الـــوظيفي، أو الترقيـــة    -

  مخرجـات البحـوث ومـدة اإلنجـاز         العلمية ألعضاء هيئة التـدريس مـن حيـث جـودة          
 .التي يقضيها الطالب في عملية إعداد البحوث

 أن يحــــدد المــــشرف وقــــت للطــــالب والطالبــــات الــــذين يــــشرف علــــيهم لمتابعــــة   -
 بهـا المـشرف     يوجـد وذلك مـن خـالل تحديـد سـاعات مكتبيـة            ،  مسيرتهم البحثية 

ــالب    ــة الطـ ــب لمقابلـ ــي المكتـ ــى أال    ، فـ ــات، علـ ــصاالت الطالبـ ــي اتـ ــت  وتلقـ ــل الوقـ يقـ
 سبوعياً أأو الطالبة عن متوسط نصف ساعة ، المخصص للطالب
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 والبحوث التكميلية ،دور المشرف األكاديمي على الرسائل العلميةلرؤية تطويرية 
  لطالّب الدراسات العليا في أقسام التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداهللا بن فالح السكران .د

الرؤية التطويرية
 لدور المشرف األكاديمي

األهداف

د جيل من الباحثين في مجال المساهمة في إيجا.  تدريب الطالب على مهارات البحث العلمي، وتطبيقاته العملية       
تطـوير  .  عالج المشكالت التـي التربويـة التـي يعـاني منهـا المجتمـع             .  تشخيص الواقع التربوي في المجتمع     التربية

 .النظام التربوي في المجتمع

مهام المشرف

واجبات الطالب

قيــة مــساعدة الطــالب فــي اختيــار مــشكلة بحثيــة حقي  .   التأكــد مــن إتقــان الطالــب لمهــارات البحــث العلمــي   
 .ومهمة

أو ،تزويـــد الطـــالب باألنظمـــة واللـــوائح الخاصـــة بـــالبحوث والرســـائل العلميـــة ســـواء فـــي مرحلـــة الماجـــستير    
وتـــذليل العقبـــات التـــي تواجـــه الطالـــب فـــي بحثـــه     ،الـــدكتوراه    متابعـــة مـــسيرة الطالـــب فـــي مرحلـــة البحـــث  

تنميـة  .    تزويـد الطالـب بالتغذيـة الراجعـة    .   الرسـالة  أو،وضع خطة زمنية باالشتراك مع الطالب إلنجـاز البحـث   
مهارات البحـث العلمـي لـدى الطـالّب تقـويم الباحـث فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل البحـث اطـالع الطـالب علـى                            

تــشكيل لجنــة لمناقــشة  المــستجدات فــي األنظمــة واللــوائح الخاصــة بــالبحوث التكميليــة والرســائل العلميــة  
.ولي مهام المقرر للجنة المناقشةالطالب والحكم على بحثه وت

التواصــل مــع المــشرف بــشكل دوري  تحديــد أفكــار معينــة للبحــث تنفيــذ توجيهــات المــشرف بعــد مناقــشتها        
واالتفاق عليها وتزويد المشرف بمايفيد التنفيذ  اإللمام بمهام المـشرف اإللمـام بالواجبـات المناطـة بـه   اإللمـام                    

ئح الخاصة بالبحوث التكميلية والرسائل العلمية حضور السمنارات والمناقشات العلمية وخاصـة        باألنظمة واللوا 
في مجال تخصصه الدقيق  عرض جميع المشكالت التـي تواجهـه خـالل مـسيرته البحثيـة علـى المـشرف سـواء                  

 التأكد من عدم بحث الموضوع المراد دراسته قبل اعتماده كانت إدارية أو علمية

اآلليات

 واألنظمــة المرتبطــة  وضــع كتيــب يوضــح  أهــداف االشــراف األكــاديمي ومهــام المــشرق وواجبــات الطالــب      
 وتزويد كـل مـن الطالـب والمـشرف          والرسائل العلمية ،وضوابط إعداد البحوث التكميلية     ،بالدراسات العليا   

مـن  والعالقـات اإلنـسانية    ،والبحث العلمي   ،يين األكاديميين في مجال االشراف      تنمية المشرف  بهذا الكتيب 
 وثـــقوضـــع ســـجل لكـــل طالـــب بحيـــث ي والمـــؤتمرات،والنـــدوات ،خـــالل الـــدورات التدريبيـــة وورش العمـــل 

التوجيهـات التـي تـم االتفـاق      الجلـسات اإلشـرافية مـع الطـالب واتـصاالت الطالبـات ويـدون               المشرف جميـع    
 خـالل  الب والطالبـات ورصد جميـع األنـشطة التـي يقـوم بهـا الطـ         ،ومدى تنفيذ تلك التوجيهات،   هم  عليها مع 

إعطــاء عمليـــة اإلشـــراف األكــاديمي وزن عنـــد تقيـــيم األداء     البحـــث، وتزويــدهم بالتغذيـــة الراجعـــة مرحلــة 
جـاز التـي   ومـدة اإلن ،أو الترقية العلمية ألعضاء هيئة التدريس مـن حيـث جـودة  مخرجـات البحـوث         ،الوظيفي  

 أن يحدد المشرف وقت للطالب والطالبات الـذين يـشرف علـيهم             .يقضيها الطالب في عملية إعداد البحوث     
لمتابعــة مــسيرتهم البحثيــة ، وذلــك مــن خــالل تحديــد ســاعات مكتبيــة يوجــد بهــا المــشرف فــي المكتــب        

أو الطالبـة عـن متوسـط    ،لمقابلة الطـالب ،وتلقـي اتـصاالت الطالبـات، علـى أال يقـل الوقـت المخـصص للطالـب                    
 نصف ساعة أسبوعيا

 والشكل التالي يوضح الرؤية التطويرية
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 : توصيات الدراسة -٥

 :في ضوء النتائج توصي الدراسة إلى ما يلي

ــصابه       - ــاوز نـ ــدريس، بحيـــث ال يتجـ ــة التـ ــضو هيئـ ــى عـ ــرافي علـ تخفيـــف العـــبء اإلشـ

 .شرافي أربعة طالباإل

أن تقــوم األقـــسام العلميــة بتوضـــيح األدوار اإلشــرافية المطلوبـــة مــن عـــضو هيئـــة      -

عن طريق تزويدهم باللوائح واألنظمة الخاصة بـذلك، وكـذلك مـن خـالل             ،  التدريس

اجتماعــات مجــالس األقــسام، وعقــد النــدوات داخــل القــسم لتوضــيح هــذه األدوار    

 .وسبل تحقيقها

ــسام ا  - ــح األقـ ــا   أن توضـ ــات العليـ ــات الدراسـ ــالب  وطالبـ ــة لطـ ــة  ، لعلميـ ــة العالقـ ماهيـ

وأدوار ، حـــدودها: اإلشـــرافية التـــي تـــربطهم بأعـــضاء هيئـــة التـــدريس مـــن حيـــث       

المشرف، وواجبات الطالب، ونظام اإلشراف بشكل عام من خالل تزويد الطالب           

بالكتيبـــات الخاصـــة بـــذلك، وعقـــد اللقـــاءات الدوريـــة بـــين الطـــالب وأعـــضاء هيئـــة    

 . تدريس واللجان العلمية بالقسمال

ــى البحــوث          - ــدريس الجــدد باإلشــراف األكــاديمي عل عــدم تكليــف أعــضاء هيئــة الت

التكميليـــة، والرســـائل العلميـــة، إال بعـــد اكتـــسابهم الخبـــرة المناســـبة، مـــن خـــالل 

 . تكليفهم مشرفين مساعدين، مع زمالئهم الذين سبقوهم في هذا المجال

ــة   - ــد احتياجــات أعــضاء هيئ ــة، وخاصــة فــي مجــال العالقــات     تحدي  التــدريس التدريبي

، اإلنـسانية، ومهــارات البحـث العلمــي، والحاسـب اآللــي، وإلحـاقهم بــدورات تدريبيــة    

 .كل حسب احتياجاته التدريبية

التأكيــد علــى جميــع أعــضاء هيئــة التــدريس االلتــزام بالــساعات المكتبيــة، وإعــالن    -

 .وقتها لطالب وطالبات الدراسات العليا
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، ء مــساحة مــن االختيــار للمــشرف أن يختـار مــن يــشرف علــيهم مــن الطــالب إعطـا  -

على أن يكون أهـم محـدّدات االختيـار         ،  وكذلك الطالّب الختيار من يشرف عليهم     

 .التخصص الدقيق، واهتمام المشرف في المجال البحثي الذي اختاره الطالب

ــة التــي تناولــت موضــوع اإلشــرا       - ــائج البحــوث العلمي ف األكــاديمي االســتفادة مــن نت

بجوانبه المختلفة، لتجويد العمل اإلشـراف، ومنهـا الرؤيـة التطويريـة المقترحـة فـي                 

 .هذه الدراسة
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 :العربيةالمراجع 
مجلة الجودة في التعليم " إشراف األستاذ الجامعي على الرسائل العلمية     ) "٢٠٠٤(أبو دف، محمود     -

 .األول العدد-األول المجلد–لجامعة اإلسالمية بغزة ا-العالي الصادرة عن وحدة الجودة

اإلشـراف علـى الرسـائل العلميـة ودوره فـي فاعليـة       ) "١٩٩١(محمود  أبو العينين، علي خليل وسالم،    -

 .مجلة كلية التربية، جامعة بنها، عدد أبريل" البحث العلمي

لـة العلـوم التربويـة،      مج،  توقعـات الـدور فـي عمليـات اإلشـراف البحثـي           ) م٢٠١٠(أسعد، عبـدالكريم   -

 .، العدد األول١٨معهد الدراسات العليا، جامعة القاهرة، مجلد 

 تحكــــــيم الرســــــائل الجامعيــــــة مــــــشكالت وحلــــــول مقترحــــــة،  ) م٢٠٠٦(الجــــــرف، ريمــــــا -

http://docs.ksu.edu.sa /DOC/Articles41/Article410721.doc 

ــر   حجــاب، - ــة الرســائل الجا   )م١٩٩٧(محمــد مني ــة لكتاب ــة، القــاهرة األســس العلمي  دار الفجــر : معي

  . والتوزيعللنشر

 .كلية التربية-جامعة الملك سعود: الرياض" معوقات فاعلية اإلشراف) "٢٠٠٠(الحماد، إبراهيم  -

مؤشــرات جــودة مخرجــات التعلــيم العــالي بــدول مجلــس التعــاون    ) ٢٠٠١(ر، خــضير ســعوديالخــض -

الــسنة  مانــة العامــة لمجلــس التعــاون،   األ، مجلــة التعــاون ) دراســة تحليليــة (لــدول الخلــيج العربــي   

 .٥٣،عدد١٦

دراسة تقويمية لدور المـشرف األكـاديمي فـي اإلشـراف والمتابعـة علـى          ) ٢٠٠٧(دياب، سهيل رزق   -

 .فلسطين، مشاريع تخرج الطلبة في جامعة القدس المفتوحة، جامعة القدس

ــفيق  - ــوان، شـ ــروت  ) م١٩٩٦(، رضـ ــاعي، بيـ ــة ، علـــم الـــنفس االجتمـ ــات المؤســـسة الجامعيـ  للدراسـ

 .والنشر والتوزيع

تقييم طلبة الدراسات العليا للخبرات والممارسات التربوية ألساتذتهم في     ) "١٩٩٨(زقوت، محمد    -

مجلة البحـوث والدراسـات التربويـة الفلـسطينية، غـزة،           " كلية التربية بالجامعة اإلسالمية في غزة     

 .العدد األول
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دراسـة تحليليـة فـي     :  العليـا فـي الجامعـات الـسعودية        الدراسات) هـ١٤٢٨(علي عبد القادر  ،  الزهراني -

، كليــة التربيــة قــسم اإلدارة التربويــة،، رســالة دكتــوراه ضــوء متغيــرات الجــودة والتقنيــة والتمويــل،

 .الرياض، جامعة الملك سعود

الرضــا عــن خــدمات اإلشــراف  األكــاديمي لــدى طــالب جامعــة الــسلطان     " :ســعاد محمــد  ســليمان، -

 ).م٢٠٠٨(،)٢(،العدد)٩(المجلد جامعة البحرين، وم التربوية والنفسية،مجلة العل ،"قابوس

مــدى رضــا طلبــة كليــة  التربيــة بجامعــة الــسلطان قــابوس عــن   " : عبــداهللا وزايــد كاشــف الــصارمي، -

جامعـــة اإلمـــارات العربيـــة  ،مجلـــة كليـــة التربيـــة ،"اإلشــراف األكـــاديمي وطبيعـــة  توقعـــاتهم منـــه 

 ).م٢٠٠٦(،)٢٣(،العدد)٢١(السنة  المتحدة،

ــات       ) "١٩٩٨( العــاجز، فــؤاد وآخــرون    - ــا فــي كلي ــدى طــالب الدراســات العلي المــشكالت الدراســية ل

جامعة األزهر بغزة العدد الثـاني      -مجلة التقويم والقياس النفسي والتربوي    " التربية بمحافظة غزة  

 . السنة السادسة-عشر

ــدات - ــهأدو، مفهومــه: البحــث العلمــي )م٢٠٠٧(ذوقــان وآخــرون  ، عبي دار الفكــر ، أســاليبه، عمــان ، ات

 .والنشر والتوزيع

تقيـيم دور المـشرف األكـاديمي علـى الرسـائل العلميـة             ) م٢٠١٢(عساف، محمود والدردساوي، هيا    -

، ص ١٤فــي الجامعــات الفلــسطينية، مجلــة جامعــة األزهــر بغــزة، سلــسلة العلــوم اإلنــسانية،مجلد   

٣٤٤-٣١١ . 

 . عالم الكتب: القاهرة" ةشؤون جامعي) "١٩٩٩(علي، سعيد إسماعيل  -

المعوقات التي تواجه مشاريع بحوث التخرج في كلية التربية األساسية  ) ٢٠١١(علي، سوالف فائق   -

في جامعة السليمانية من وجهـة نظـر التدريـسيين، ورقـة عمـل مقدّمـة إلـى المـؤتمر العربـي األول                       

منظمّـة العربيـة للتنميـة اإلداريـة        ، ال "الرؤية المستقبلية للنهوض بالبحث العلمي في الـوطن العربـي         "

 .بالتعاون مع جامعة اليرموك، إربد، األردن

 .مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، ٢ط، القيادة اإلدارية)م١٩٨٥(نواف، كنعان -
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الواقـع والممكـن،   : اإلشراف العلمي على رسائل الماجستير والـدكتوراه )م١٩٩٤(أميمة،  مصطفى -

 .مصر، جامعة طنطا، طنطا، رسالة ماجستير، كلية التربية

دراســة تقويميــة لــدور المــشرف علــى الرســائل العلميــة بكليــات     ) ٢٠٠٤(مــصطفى، جمــال محمــد   -

، كليـة التربيـة  ، قـسم أصـول التربيـة   ، التربية في مصر في ضوء الكفايات الالزمة له، رسالة دكتـوراه     

 .القاهرة، جامعة األزهر

ــراف ) م١٩٩٢(يعقـــوب حـــسين  ، نـــشوان - ــوياإلدارة واإلشـ ــان، ٣ط، التربـ ــان للنـــشر  ، عمـ دار الفرقـ

 .والتوزيع

دراسـة تقويميــة لنظـام اإلشـراف العلمــي فـي كليـات وأقــسام      )ه١٤٢٤(مـساعد بــن عبـداهللا  ، النـوح  -

كلية العلوم االجتماعيـة، جامعـة   ، قسم التربية، رسالة دكتوراه، التربية في الجامعات السعودية   

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

،المملكــة العربيــة )٦٤(توصــيات مجلــس التعلــيم العــالي، جلــسة رقــم   )ه١٤٣٢( التعلــيم العــالي وزارة    

  -.السعودية

 ةالالئحة الموحدة للدراسات العليا، المملكة العربية السعودي) هـ١٤١٧(وزارة التعليم العالي -
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Developmental Vision of the Role of theAcademic Supervisor of Theses, 

Dissertations, and Complementary Research of Postgraduate Students in 

Departments of Educationat Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Dr. Abdullah Faalih Al-Sakraan 

Department of Foundations of Education College of Social Sciences  

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

  The main objective of the present study is to shed light on the status quo of 

supervising the Dissertations and Supplementary Researches of Postgraduate 

Students in Educational Studies Departments in Al Imam Muhammad ibn Saud 

Islamic University. In addition, it investigates the obstacles that may hinder 

supervises fulfill their roles. And then to present a vision for the development of 

the role of the academic supervisor of the Theses and dissertations.

The study made use of the descriptive analytical approach through a 

questionnaire conducted to all postgraduate students, whose number is (199). 

The major findings of the study are: the respondents indicated that 

supervisors fulfil the roles in a weak degree in the administration and academic 

dimensions, and in a moderate degree in the human dimension. Among obstacles 

that may hinder supervises fulfill their roles: the frequent tasks assigned to the 

supervisor, the supervisor's lack of experience in academic work and lack of 

commitment to the supervisor office hours. 

The study presented a vision for developing the role of the academic 

supervisor that include: the objectives of supervision, tasks of supervisors, tasks 

of students and the different procedures that assist achieving this. 
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 :ملخص البحث 
الكشف عن واقع متطلبات االعتماد وضمان الجـودة، فـي كليـة العلـوم االجتماعيـة، ومـن ثـم                    : الهدف

اقتراح أهم المتطلبات التي ينبغي توافرها لتهيئة كلية العلوم االجتماعية لتطبيق االعتمـاد وضـمان الجـودة،               

اسـتبانة اشـتملت   عـضوًا، عـن طريـق    ) ٧٢(من خالل آراء عينـة مـن أعـضاء هيئـة التـدريس فـي الكليـة بلغـت          

 .عبارة) ١٢٨(على 

أن واقع متطلبات االعتماد وضمان الجودة في الكلية، متوفر بدرجة متوسـطة، وأن مجـال              :  النتائج أهم

، متـدنيًا   )تحقيـق التعـاون والمـشاركة المجتمعيـة       (متـوفر بدرجـة كبيـرة، وأن مجـال          ) إدارة الكلية المتميزة  (

صعوبات التـي تواجـه تطبيـق االعتمـاد وضـمان الجـودة فـي الكليـة          مقارنة بمتوسط غيره من مجـاالت، وأن الـ        

ضعف التحديـد الواضـح   (تقع في فئة الموافقة بدرجة متوسطة، وأن أعلى الصعوبات المتوفرة بدرجة كبيرة       

، وقـد تـم   )انخفاض مشاركة أعضاء هيئة التـدريس بالكليـة فـي صـنع القـرارات        (، و ) لمعايير االعتماد  قوالدقي

مانية معايير كمتطلبات ينبغي توافرها لتطبيق االعتماد وضمان الجودة في الكلية تشتمل على        التوصل إلى ث  

 . عدد من المؤشرات، مع متطلبات لتحقيق كل معيار
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 :التمهيد لمشكلة الدراسة
تعــول الكثيــر مــن المجتمعــات فــي العــصر الحاضــر علــى التعلــيم الجــامعي فــي قيــادة       

 .مسيرة التنمية والتطوير والنماء، لكونه أداة تلك المجتمعات نحو تحقيق نهضتها

ــرات الـــسريعة       ــديات والتغيـ ــد مـــن التحـ ــات فـــي الوقـــت نفـــسه بالعديـ ــر المجتمعـ وتمـ

جــار المعرفــي والــسكاني والثــورة التكنولوجيــة وثــورة المعلومــات     والمتالحقــة مثــل االنف 

واالتـصاالت والعولمـة وغيرهـا مـن التحـديات التـي تـؤثر فـي التعلـيم الجـامعي، حيـث يواجـه             

  ).  ١٠٩ ، ص ٢٠٠٩محمود ، (المجتمع تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية

هيم التعلـيم الجـامعي    وفي إطـار هـذه التغيـرات كـان البـد أن تحـدث تحـوالت فـي مفـا                   

، ٢٠٠٢(حتى يمكن أن تواكـب هـذه التغيـرات مـن هـذه التحـوالت كمـا أشـار إليهـا مجاهـد                   

التحــول مــن ثقافــة الحــد األدنــى فــي األداء إلــى ثقافــة اإلتقــان والجــودة، والتحــول   ): ٣٣٨ص 

ة الجزئي من التعلم المعتمد على اآلخر إلى التعلم المعتمـد علـى الـذات، والتحـول مـن ثقافـ                   

 .التسليم بالواقع إلى ثقافة التقويم، ومن ثم التعديل والتطوير

ولهــذا أوصــت بعــض الدراســات، بــضرورة تحقيــق ضــمان الجــودة فــي التعلــيم بهــدف     

 تفعيل قدرة المؤسسات التعليميـة علـى مواكبـة التغيـرات الخارجيـة التـي تـسود العـالم        

Jeliazkova & Westerhejden:٢٠٠٢) .( 

ــدول     واســتجابة لهــذه الم  ــد مــن ال ــرات قامــت العدي ــى اخــتالف درجاتهــا فــي    -تغي  عل

 بمراجعة شكل نظام التعليم الجامعي ومضمونه، وضرورة مواكبته للمتغيرات       -التقدم  

العالميـة وذلـك مــن خـالل التركيـز علــى مـضمون العمليـة التعليميــة وجودتهـا واحتياجــات        

ــرة   ن أصــبح مفهــوم االعتمــاد   ، وذلــك بعــد أ )٩، ص٢٠٠١ســعاد بــسيوني ، (المجتمــع المتغي

وضمان الجودة يؤثر على المؤسسات بمستوياتها المختلفة، بحيث يكون نظـام االعتمـاد     

ــاً متكـــامال، يجمـــع بـــين وضـــوح الهـــدف ووســـائل تحقيقـــه     وضـــمان الجـــودة إطـــاراً تنظيميـ

ومــسؤوليات العــاملين وواجبــاتهم المــشروعة، ويــصبح عمــالً يلتــزم بــه الجميــع وبــشكل   
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ــا   ــي إطــ ــل فــ ــة      متواصــ ــداف المأمولــ ــق األهــ ــي تحقيــ ــراد فــ ــاون األفــ ــود وتعــ ــضافر الجهــ ر تــ

  ).١٨ -١٥،ص ص ٢٠٠٢درباس،(

وفــي المملكــة العربيــة الــسعودية  هنــاك محــاوالت جــادة لتطــوير التعلــيم الجــامعي       

إيماناً بأن التعلم يمثل دعامة وركيزة لألمن الوطني ومنطلقاً للنهوض بالوطن، ويتضح هذا             

ليم العالي بأهمية النقلة النوعيـة للتعلـيم التـي ال تتحقـق إال مـن خـالل                  من إدراك وزارة التع   

وضع معايير وطنية لمكونات العملية التعليمية تعمل على االرتقاء بجودة التعليم واتقانـه             

في ضوء نصوص الشرع المطهر التي تحث على األمانة والجـودة واالتقـان، ومـن ذلـك قـول              

صــححه "(اهللا يحــب إذا عمــل أحــدكم عمــال أن يتقنــه   إن "الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم   

، وحتـى تـتم مواجهـة التحـديات التـي يتعـرض لهـا الـوطن حاليـاً                 )١١١٣ ه، بـرقم  ١٤٠٧األلباني،  

ومستقبالً، فكان نتيجة ذلك إنشاء الهيئة الوطنية للتقـويم واالعتمـاد األكـاديمي كجهـة               

، وذلـك بموجـب قـرار مجلـس     مستقلة تعنـى بتقـويم بـرامج التعلـيم العـالي فـي الجامعـات         

للمجلــس ) الثامنــة والعــشرين(المتخــذ فــي الجلــسة ) هـــ٣/٢٨/١٤٢٤(التعلــيم العــالي رقــم 

وتــاريخ ) ٦٠٢٤/ب/٧(هـــ، والمتــوج بالموافقــة الــسامية رقــم  ١٥/١/١٤٢٤المعقــودة بتــاريخ 

 .هـ٩/٢/١٤٢٤

هــ  ١٤٢٩وفي ضوء ذلك بدأت فعاليات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية عـام               

بالعمل في هذا االتجاه من خالل إنشاء عمادة التقويم والجودة في الجامعة، التي صدر بها         

) الخمـــسين(المتخـــذ فـــي الجلـــسة ) هــــ٢١/٥٠/١٤٢٩(قـــرار مجلـــس التعلـــيم العـــالي رقـــم  

) م ب /١٠٢٠٩(هـ، والمتوج بالموافقة السامية رقـم       ١٠/٧/١٤٢٩للمجلس المعقودة بتاريخ    

.  تبعه إنشاء وكاالت فـي كليـات الجامعـة تعنـى بـالتطوير والجـودة           هـ،٣٠/١٢/١٤٢٩وتاريخ  

وقد تفاوتت درجات التوفيق والنجـاح فـي الجامعـة نحـو التقـويم واالعتمـاد األكـاديمي مـن                    

كلية ألخرى ومن قسم ألخـر نظـرا لتفـاوت القناعـات واإلمكانـات ومـدى تـوفر المتطلبـات                    

 .لتطبيق االعتماد وضمان الجودة



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٨٣

  هـ١٤٣٧ العددالسادس رجب

ن توجه الجامعـة نحـو االهتمـام باالعتمـاد وضـمان الجـودة فـي كلياتهـا                  وعلى الرغم م  

وأقسامها المختلفة، فإن هناك العديد من المشكالت التي تقف عائقًا في سـبيل مـسيرة               

اإلصالح وتطبيق معايير االعتماد وضمان الجودة في الجامعات عمومًا ومنها جامعة اإلمام       

غلبة الجوانـب الكميـة علـى النوعيـة،         : يل المثال محمد بن سعود اإلسالمية، منها على سب      

والفجوة بين األهداف والنتائج، وضعف مواكبة المناهج لـروح العـصر، والقـصور الواضـح فـي         

بــرامج إعــداد الطــالب، ونمطيتهــا وتكرارهــا، واتبــاع الجامعــات أســاليب التقــويم التقليديــة، 

 مؤسسات التعلـيم الجـامعي مـا    وهذا ما أشارت إليه العديد من البحوث والدراسات من أن       

ــو فــوق            ــة التــي ال تعل ــة بعــض المهــارات العقلي ــى تنمي ــي وعل ــى الحفــظ اآلل ــدرب عل زالــت ت

 ). ٢٠١٤السدحان ، (مستوى الحفظ 
 :تحديد مشكلة الدراسة

في ضوء ما تقدم يتضح أن قضية تهيئة الجامعات والكليات لالعتمـاد وضـمان الجـودة                

امة بـين مـشروعات التطـوير التربـوي فـي اآلونـة األخيـرة فـي              من القضايا التي تحتل مرتبة ه     

العديـــد مـــن دول العـــالم، وســـبب ذلـــك الـــشعور المتزايـــد باإلحبـــاط وفقـــدان الثقـــة فـــي          

المؤسسات التعليمية القائمة، وتزايد الفجوة بين مخرجات تلك المؤسـسات ومتطلبـات            

بــضرورة إخــضاع النظــام احتياجــات ســوق العمــل، هــذا فــضالً عــن تزايــد األصــوات المناديــة 

 ).٢٠٠٥عبدالهادي، (التعليمي بتلك المؤسسات إلى نظام مساءلة أكثر إحكاماً ودقة

ومــن أجــل تحقيــق االعتمــاد وضــمان الجــودة فقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إلــى     

ضــرورة مــشاركة األفــراد العــاملين والمؤســسات المجتمعيــة فــي تحقيــق ضــمان الجــودة     

 الــوعي الفكــري الخــاص بــضمان الجــودة قبــل البــدء فــي إجــراءات  التعليميــة، وأهميــة نــشر

 :Schadeتطبيق الجودة وضمان االعتمـاد كأحـد المتطلبـات األساسـية لنجـاح المـشروع       

مشيرًا إلـى ضـرورة تـضافر كافـة الجهـود      ) ٢٠٠٧خليل، وعبد المعطى،  (وأكد ذلك   ). (٢٠٠٧

، وتــوفير اإلمكانــات الماديــة  وتكامــل المنظومــة التعليميــة بمراحلهــا المختلفــة مــن جهــة   

 . والبشرية وحساب تكلفة التطوير من قبل القائمين والمسؤولين
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ــة           ــى أن هنــاك ضــرورة ملحــة تتمثــل فــي تهيئ ــى ذلــك يمكــن التوصــل إل وتأسيــساً عل

ــا كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة      كليـــات جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية ومنهـ

ع فــي الحــصول علــى شــهادة االعتمــاد وضــمان      بأقــسامها المتعــددة، وذلــك قبــل الــشرو    

ــة لتطبيــق نظــام           ــئ األقــسام بالكلي ــي تهي ــات الت ــوفير بعــض المتطلب الجــودة مــن خــالل ت

االعتمــاد وضــمان الجــودة وهــذا مــا يحــاول الباحــث القيــام بــه مــن خــالل تحديــد مجموعــة        

ــة      ــة جوانـــب العمليـ ــا فـــي كافـ ــام بهـ ــرات الواجـــب القيـ ــراءات والمتغيـ الـــسياسات واإلجـ

لتعليمية بكلية العلوم االجتماعية، كنموذج إلحدى كليـات الجامعـة؛ نظـرا لكبـر الكليـة                ا

وتعـدد أقـسامها العلميــة، حيـث تـضم ثمانيــة أقـسام علميـة فهــي أكبـر كليـات الجامعــة،         

وذلك لتحقيق مستوى عالٍ من األداء في ظل معـايير االعتمـاد وضـمان الجـودة الموضـوعة            

ويم واالعتماد األكاديمي والمعـد وفـق معـايير هيئـات خارجيـة             من قبل الهيئة الوطنية للتق    

معترف بها مسترشدين فـي ذلـك بـبعض التجـارب وخبـرات بعـض الـدول الرائـدة فـي هـذا               

 .المجال، وفي ضوء إمكانات الواقع السعودي وثقافته
 :أسئلة الدراسة

تمــاد مــا متطلبــات تطبيــق االع : تــسعى الدراســة لإلجابــة عــن الــسؤال الــرئيس التــالي   

وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية فـي                  

 ضوء بعض التجارب العالمية المعاصرة ؟

 :ويتفرع عن هذا سؤال األسئلة الفرعية التالية

ــة         .١ ــوم االجتماعي ــات االعتمــاد وضــمان الجــودة بكليــة العل مــا الواقــع الحــالي لمتطلب

 سعود اإلسالمية ؟بجامعة اإلمام محمد بن 

مــا أهــم الــصعوبات التــي تواجــه تطبيــق االعتمــاد وضــمان الجــودة فــي كليــة العلــوم     .٢

 االجتماعية ؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســط إجابــات أفــراد عينــة الدراســة،       .٣

 حول واقع المتطلبات، وأهم الصعوبات، ترجع لمتغير القسم العلمي في الكلية ؟
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ي ينبغــي توافرهــا لتطبيــق االعتمــاد وضــمان الجــودة بكليــة العلــوم مــا المتطلبــات التــ .٤

االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية فــي ضــوء بعــض التجــارب  

 العالمية المعاصرة ؟

 :أهداف الدراسة
 :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

ليــة العلــوم  كــشف الواقــع الحــالي عــن متطلبــات االعتمــاد وضــمان الجــودة، فــي ك      •

 .االجتماعية، بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تحديد أهم الصعوبات التي تواجه تطبيق االعتماد وضمان الجودة فـي كليـة العلـوم         •

 .االجتماعية

بيان ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـط إجابـات أفـراد عينـة           •

 .رجع لمتغير القسم العلمي في الكليةالدراسة، حول الواقع، وأهم الصعوبات، ت

اقتراح أهم المتطلبات التي ينبغي توافرها لتهيئة كلية العلوم االجتماعيـة لتطبيـق              •

 .المعاصرة العالمية االعتماد األكاديمي وضمان الجودة في ضوء بعض التجارب

 :أهمية الدراسة
 :اليتبرز أهمية الدراسة في جانبين نظري وآخر تطبيقي على النحو الت

 :األهمية النظرية
تقع الدراسة في بؤرة االهتمام السعودي المعاصر حيـث اهتمـام المملكـة بتقـويم            •

األداء ونظــم االعتمــاد، كمــا أنهــا تعــد تلبيــة لمــا أوصــت بــه الكثيــر مــن الدراســات           

والندوات والمؤتمرات من ضرورة البحث عن سـبل وطـرق تـضمن تطبيـق االعتمـاد                

 .ملكةوضمان الجودة بجامعات الم

كما تعد الدراسة جهداً علمياً مضبوطاً يتواكب مع االتجاهـات العالميـة المعاصـرة               •

 . الداعية إلى تجويد التعليم الجامعي
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 :األهمية التطبيقية 
مــساعدة المخططــين بكليــة العلــوم االجتماعيــة جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود       

ــات الــالزم   اإلســالمية والمــسؤولين عــن تطــوير التعلــيم فــي الجامعــة فــي        تحديــد المتطلب

توافرها لتطبيق نظام االعتماد، وكذا الصعوبات التي تقف في سـبيل تحقيـق ذلـك وسـبل               

 تذليل العقبات التي تحـول االعتمـاد وضـمان الجـودة فـي الكليـة علـى                  التاليبالتغلب عليها و  

 .الخصوص وفي الجامعة بعامة
 :حدود الدراسة

هيئــة كليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة   المتطلبــات الالزمــة لت:الحــدود الموضــوعية

اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية لتطبيـــق االعتمـــاد وضـــمان الجـــودة فـــي ضـــوء بعـــض 

 .المعاصرة العالمية التجارب

 كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة بجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود   :الحـــدود المكانيـــة

 .اإلسالمية بالرياض

 .هـ١٤٣٥/١٤٣٦ العام الجامعي :الحدود الزمانية
 :مصطلحات الدراسة

كثــر الجــدل حــول مــصطلحات االعتمــاد وضــمان الجــودة نظــراً الخــتالف التخصــصات     

واالهتمامات وسوف يتم إلقاء الضوء على هذه المصطلحات في مجال التعليم بوجه عام             

 :والمرتبط بطبيعة وحدود الدراسة الحالية كما يلي
 :االعتماد -١

ويعنى ) ١٩٩٧البعلبكي ،   " (وافق عليه " أي   ءواعتمد الشي " الثقة"يقصد باالعتماد لغوياً    

 إقــرار، أو قبــول بمعنــى الموافقــة لجهــة أو   ”Accreditation“المــصطلح باللغــة اإلنجليزيــة  

مؤسسة تعليمية بالقيـام بنـشاطات تعليميـة، بعـد أن تـوفرت لهـا المعـايير الالزمـة للقيـام                    

سـسة ممـا يترتـب عليـه إعطـاء حكـم            إعطـاء تقيـيم للمؤ    "بمثل هذه المهمات، أو بمعنـى       

 .)p١٤٤:٢٠٠٩:Kenneth" (حول أهلية وكفاءة هذه المؤسسة
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التأكـد مـن تـوافر المعـايير والـشروط فـي كافـة        "ويقصد باالعتماد في الدراسة الحالية      

جوانب العملية التعليمية بدءًا من الرسالة واألهداف واإلمكانات المادية والبشرية ومروراً           

والفنيــة واإلداريــة والمــشاركة المجتمعيــة    ) الــصفية وغيــر الــصفية  (عليميــة بالعمليــات الت

وانتهاءً بمخرجات النظـام التعليمـي ومـدى مطابقـة هـذه المعـايير مـع معـايير الجـودة التـي              

 .وضعتها بعض الهيئات الخارجية
 : ضمان الجودة-٢

إلحكــام، قــال تــرتبط الجــودة فــي النظــرة اإلســالمية باالتقــان، بــل هــو أدق؛ ألنــه يعنــي ا  

) ٣٧٩، ص ٣، ج ٧٧٤ت،  (، قـال ابـن كثيـر        )، النمل ٨٨" (صنع اهللا الذي أتقن كل شيء     "تعالى

 .أودع فيه من الحكمة ما أودع

والعالقــة بــين مفهــومي االعتمــاد وضــمان الجــودة فــي العــصر الحاضــر ممــا كثــر الجــدل   

ن حولهـــا وذلـــك بـــسبب اخـــتالف وجهـــات النظـــر حـــول المفـــاهيم المختلفـــة لهمـــا، ولكـــ 

المــستقرئ للمفــاهيم بوجهــات النظــر المختلفــة يجــد ثمــة عالقــة وثيقــة بــين مفهــومي           

تـصميم وتنفيـذ يتـضمن      "االعتماد وضمان الجودة، حيث يمكن تعريـف ضـمان الجـودة بأنـه              

سياســات وإجــراءات للتأكــد مــن الوفــاء بمتطلبــات الجــودة، والتــي تتــضمنها المعــايير التــي   

 وتقيــيم األداء إزاء المعــايير الموضــوعة تحــت مظلــة  تــضعها هيئــات االعتمــاد ويــتم قيــاس 

 )٢٠٠٦مصطفي ، (الجودة 

وإذا طبقنا ذلك على العملية التعليمية، فإن اعتمادها يـضمن جودتهـا، وكـذلك جـودة      

مخرجــات المؤســسات التعليميــة واســتمرارية تطويرهــا، فالمؤســسات التعليميــة تــسعى 

ودة البـرامج األكاديميـة التـي تقـدمها     لالعتماد مـن قبـل هيئـات متخصـصة هـدفها ضـمان جـ            

وذلك بهدف تقـديم مـا يثبـت جـودة البـرامج التعليميـة مـع االسـتمرار فـي الدراسـة الذاتيـة                        

الـرواي، وعبـدالهادي،    (والتقويم المستمر للمؤسسة التعليمية لضمان تطويرها وتحسينها      

 )١١١-٤٧، ص ص١٩٩٨
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 عبـارة عـن نظـام يعتمـد     -دراسـة   وهو ما تتبنـاه ال –يتضح مما تقدم أن ضمان الجودة     

على التغذيـة األماميـة، وهـو وسـيلة للتأكـد مـن عـدم وجـود أخطـاء كلمـا أمكـن، ولـذا فـإن                 

االعتماد يكون مالزمـاً لـضمان الجـودة فـي التعلـيم، حيـث إن ضـمان الجـودة يهـتم بتقـويم                       

 األهــداف والمحتــوى والمــصادر والمــستويات التعليميــة والمخرجــات التعليميــة، وكــذلك       

البــرامج والمقــررات الدراســية، فــضمان الجــودة يعــد شــرطاً أساســياً العتمــاد المؤســسات  

التعليميــة، فهــو إذًا طريقــة لتنظــيم عمــل االعتمــاد وذلــك لــضمان وضــوح رســالة وأهــداف       

المؤسسة وأدوار األفـراد ومـسؤولياتهم فيهـا وكـذا سـبل وإجـراءات التأكـد مـن سـريان                    

لمحددة مـع وضـوح البـدائل والحلـول التـي يمكـن اللجـوء               الخطة الموضوعة وفقاً لألهداف ا    

 Accreditation(إليها عند حدوث حيود عن المـسار الـصحيح لبلـوغ األهـداف المنـشودة      

Council: ٢٠٠٩( 
 : متطلبات التطبيق-٣

ــاد الـــشي       ــة إيجـ ــا محاولـ ــى أنهـ ــة طلـــب علـ ــيط كلمـ ــاموس المحـ ــذه ءيعـــرف القـ  وأخـ

المتطلـب   ) Webester:٤٨٠ p:١٩٩٩(عـرف قـاموس  وي) ١٤٠هــ، ص ١٤٠٦(ت،.الفيروزآبادي،د(

 . على أنه شيء يستلزم وجوده أو شرط يجب توافره واالهتمام به

ــة      ــة الحاليــ ــي الدراســ ــق فــ ــات التطبيــ ــصد بمتطلبــ ــسياسات   : ويقــ ــن الــ ــة مــ مجموعــ

واإلجــراءات والتغيــرات الواجــب القيــام بهــا فــي كافــة جوانــب العمليــة التعليميــة بكليــة     

والتــي تتــصل بــاإلدارة والنــواحي الماليــة والخــدمات الطالبيــة والمــوارد     العلــوم االجتماعيــة  

ــر        ــة التدريــسية واألنــشطة غي ــة والهيئ ــة التعليمي ــوتر والعملي ــات ومعامــل الكمبي والمكتب

الــصفية والمــشاركة المجتمعيــة وذلــك لتحقيــق مــستوى عــالٍ مــن األداء فــي ظــل معــايير    

 .الجودة التي وضعتها بعض الهيئات الخارجية
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 :اإلطار النظري
 :يشتمل اإلطار النظري على العناوين التالية

 : االعتماد في األدبيات العلمية
تتنــاول األدبيــات االعتمــاد مــن أبعــاد مختلفــة، فــالبعض يــراه إجــازة واعترافــا، والــبعض  

يراه تقويما وإجراءات، والبعض اآلخر يراه عملية منظمة، فالفريق الذي يرى االعتماد علـى          

اإلجازة لجهـة أو مؤسـسة تعليميـة للقيـام بنـشاطات            "ة واعترافا يقصد باالعتماد     أنه إجاز 

تعليميـــة بعـــد أن تكـــون قـــد حـــددت الـــشروط الواجـــب توافرهـــا فـــيمن يقـــوم بمثـــل هـــذه 

االعتـــراف "وهـــذا يتوافـــق مـــع مـــن يعـــرف االعتمـــاد علـــى أنـــه   ). ٢٠٠٠:council" (المهمـــات

ا استوفت مطالب معينة مرغوبًـا فيهـا،       بمكانة مؤسسة تعليمية من سلطة رسمية، وأنه      

وتشير إلى قبول المستوى التعليمي والعلمي للمؤسسة التعليمية واالعتراف بهـا مـن قبـل      

هيئـــة خارجيـــة مـــسؤولة عـــن ذلـــك، وإعطـــاء شـــهادة لهـــذه المؤســـسة بأنهـــا اســـتوفت  

 .)٧، ص٢٠٠٤بدير (الشروط الالزمة لذلك 

قويم وإجراءات فإنه يعـرف االعتمـاد علـى أنـه     أما الفريق الذي ينظر لالعتماد على أنه ت     

عملية تبدأ بالتقييم الذاتي للمؤسسة ككـل، أو فـي جـزء مـن أجزائهـا، ومـن ثـم مطابقـة                      "

هذا التقييم بتقييم خارجي تقوم به لجان خارجية، يعمل بهـا متخصـصون ومـدربون علـى                 

 ٢٠٠٤أمـل حباكـة،   (التقويم الموضوعي، وتتم هذه العملية في ضوء معايير موضوعة سلفاً           

مجموعـة مـن اإلجـراءات، يـتم     " ، وفي نفس هذا الـسياق يُعـرف االعتمـاد علـى أنـه       )١٤، ص   

من خاللهـا إجـراء تقيـيم شـامل للمؤسـسة التعليميـة وفقـاً لمعـايير محـددة، يترتـب عليـه                       

إعطاء حكم حول مدى كفاءة وأهلية هذه المؤسسة، للقيام بمـسؤولياتها المناطـة بهـا         

 )٣٨،ص٢٠٠٥قرني، ومحمد، . (ؤها بصورة جيدة ومناسبةوالمراد أدا

ــه           ــرف االعتمــاد بأن ــه يُع ــة منظمــة فإن ــى أنــه عملي ــا مــن ينظــر لالعتمــاد عل العمليــة " أم

المنظمة التي تستخدم من أجل معرفة إلى أي مدى حققت المؤسسة األهداف التعليميـة             

هائيــة التــي تتجــسد لــدى  المتفــق عليهــا، معنــى ذلــك أن هــذا الفريــق يؤكــد علــى النتــائج الن    



 

 
٩٠ 

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
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عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

الطالب، أي أن عملية االعتماد تتضمن مرحلتين متتابعتين تكمالن بعـضهما الـبعض، كمـا       

 :،هما )٣٣٠-pp٣١٧:٢٠٠٩:kohler(حدد هما كوهلر

 الذي يعني قدرة المؤسسة علـى تحقيـق الهـدف العـام مـن               المـرحلة االعتماد العام  

 .وجودها

ة المؤســسة علــى تنفيــذ كــل برنــامج مــن   الــذي يعنــى قــدرمرحلــة االعتمــاد الخــاص

 .برامجها

ــه      ــى أن ــضاً عل ــى االعتمــاد أي ــرامج     "ويــشار إل ــة التــي تحــدد أن المؤســسة تقــدم ب العملي

ومقــررات يمكــن اعتمادهــا ذاتيــاً أو تقــدم مــواد دراســية تخــضع للتقيــيم المــستمر، حيــث     

ع أهــداف تــشهد وكالــة االعتمــاد أن معــايير المقــررات، والطــرق المــستخدمة تتناســب مــ     

المؤسسة، ويعد االعتماد وفق ذلـك عمليـة مـستمرة مـن التقيـيم والمراجعـة يمكـن مـن                    

ــة فــي ضــوء مجموعــة مــن المعــايير المحــددة         صــفاء، (خاللهــا متابعــة المؤســسة التعليمي

 ).٤٧٠،ص٢٠٠٧حسين ، 

التأكـد مـن   : وبناء على ما تقدم فإنه يظل تعريف االعتماد في الدراسة الحالية على أنه       

فر المعايير والشروط في كافـة جوانـب العمليـة التعليميـة بـدءًا مـن الرسـالة واألهـداف               توا

والفنيـة  ) الـصفية وغيـر الـصفية     (واإلمكانات المادية والبشرية ومروراً بالعمليـات التعليميـة         

واإلدارية والمشاركة المجتمعية وانتهاءً بمخرجات النظام التعليمي ومـدى مطابقـة هـذه             

 .ايير الجودة التي وضعتها بعض الهيئات الخارجيةالمعايير مع مع
 : فلسفة الجودة

الجــودة فلــسفة إداريــة جديــدة تركــز علــى أهميــة االســتثمار األمثــل لكــل الطلقــات؛       

شـريف،  (لتحقيق أهداف المؤسسة من جهة، وإشـباع حاجـات العمـالء مـن جهـة أخـرى                  

 )١٩م، ص٢٠٠٦

فكار الرئيـسة للعديـد مـن الـرواد     وتقوم فلسفة الجودة الشاملة على مجموعة من األ    

 :المطالبين بتطبيق الجودة، منهم
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وهــو أكثــر رواد الجــودة شــهرة، وضــع أربعــة      : )Edward Deming(إدوارد ديمــنج •

ــل النظـــام          ــاءة عمـ ــسؤولية اإلدارة عـــن كفـ ــى مـ ــودة، وأكـــد علـ ــدءًا للجـ ــشر مبـ عـ

ار لتحـسين  وتطويره، وقد عزز ديمـنج بـذلك دور اإلدارة فـي قـدرتها علـى اتخـاذ القـر                

 ).١٠٩م، ص٢٠١١مطاوع، (العمليات وتحسين االنتاج 

 - وهـــو مهنـــدس يابـــاني -قـــدم أيـــشكاوا ): Karua aishkaoa(كـــاروا أيـــشكاوا  •

أفكــارًا متميــزة للجــودة خاصــة فيمــا يتعلــق بحلقــات الجــودة التــي يعتبرهــا مكملــة      

وأكــد إلدارة الجــودة الــشاملة وجــودة الخدمــة والمعلومــات وجــودة النظــام ككــل،  

علــى أهميــة تــدريب األفــراد العــاملين علــى أســاليب حــل المــشكالت ودعــم اإلدارة     

ــا  لقــضية الجــودة واالهتمــام بتقــديم الحلــول ومتابعــة تنفيــذها وتــوفير الوقــت        العلي

 ).٢٠م، ص٢٠١٠المليجي، (الالزم للمشاركة في جهود التحسين المستمر 

م التحليـــل اإلحـــصائي يعتبـــر أول مـــن اســـتخد) Joseph Juran(جوزيـــف جـــوران  •

مرجعــا ) الــتحكم فــي الجــودة (للــتحكم بالعمليــات بنظــام الجــودة، ويعتبــر كتابــه    

رئيــسا للجــودة فــي الواليــات المتحــدة واليابــان، وقــد أشــار جــوران إلــى أن مــشكالت  

اإلدارة تتعلــق بأخطــاء العنــصر البــشري لــذا تبــرز أهميــة التــدريب بمفــاهيم الجــودة      

ين االتــصال عبــر المــستويات المختلفــة، مــع التركيــز   واســتعمال دوائرهــا فــي تحــس 

 ).١١٠م، ص٢٠١١مطاوع، (على فهم احتياجات متلقي الخدمة 

مـن أشـهر الـرواد فـي مجـال الجـودة وأسـاليب        ) Philip Crosby(فيليـب كروسـبي    •

تطويرهــا، وهــو أول مــن نــادى بمنــتج بــال عيــوب ونجــح فــي اســتخدام هــذه الفكــرة،      

ــاوتــــستند فلــــسفته للجــــودة علــــ  مــــسلمات الجــــودة والعناصــــر  : ى مفهــــومين، همــ

األساســية للتحــسين، وأن الجــودة تعنــي المطابقــة للمتطلبــات، وتعــد عمليــة تحديــد  

 ).٩٦م، ٢٠٠٨عبدالعليم، (مثل هذه المتطلبات من المهام الرئيسة لإلدارة 

وال تقوم فلسفة الجودة على آراء هؤالء الرواد فحـسب،  لكنهـا تقـوم علـى عـددٍ مـن                      

تبارات األخرى، أبرزها التركيز على المستفيد بشكل يتضمن مجموعة من المميـزات     االع



 

 
٩٢ 

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
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عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

ومـن ذلـك   ). ١١٠م، ص٢٠١١مطـاوع،  (للنظام التعليمي يتجاوز الهياكـل التنظيميـة التقليديـة          

نلحظ االرتباط القوي بين االعتماد والتقويم والجودة، بحيث أصبح بعضها من مـستلزمات             

 .ت االعتماد، والتقويم مرحلة من مراحل االعتمادبعض؛ فالجودة من مستلزما

علما بأن النظرة اإلسالمية إلـى الجـودة تتجـاوز حـدود المـستفيد أو عـددٍ مـن المعـايير،               

، )، النمـل ٨٨" (صنع اهللا الذي أتقن كل شيء  "بل ترتبط بالعمل وإتقانه من جهة، قال تعال       

، كمـا تـربط العامـل بمحبـة اهللا          )هـ١٤٠٧الفيروزباد،  "(أتقن األمر أحكمه  "جاء في القاموس    

 ومن ذلـك قـول اهللا تعـالى    – من جهة أخرى -ومراقبته وباألمانة والتمكين في أداء العمل      

إنـك اليـوم لـدينا مكـين      "، وقولـه تعـالى      )، القصص ٢٦" (إن خير من استأجرت القوي األمين     "

قــول، ولقولــه  أي مــتمكن نافــذ ال ) ١٣٩، ص٩، ج٦٧١ت، (، يوســف، قــال القرطبــي  ٥٤" (أمــين

إن اهللا يحــب إذا " ، وقولــه عليــه الــصالة والــسالم)، النمــل٣٩" (وإنــي عليــه لقــوي أمــين"تعــالى 

، ويترتــب علــى هــذا اإلحكــام  )١١١٣ صــححه األلبــاني بــرقم، " (عمــل أحــدكم عمــالً أن يتقنــه 

 . واإلتقان من العامل للعمل محبة اهللا لهذا العامل التي هي أمنية كل مسلم ومطلبه
 :   ع االعتماد التربوي بالتعليم الجامعيأنوا

 :، هما) ٢٠٠٢حسين ، عبد الرازق ، ( هناك نوعان لالعتماد الجامعي أشار إليهما 

 General Accreditation  )الترخيص األولي ( االعتماد المؤسسي  .١

وهــذا النــوع مــن االعتمــاد يــرتبط بطبيعــة الدراســة الحاليــة الخاصــة بمتطلبــات تهيئــة      

معة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  للحـصول علـى االعتمـاد وضـمان الجـودة                 كليات جا 

حيث إنه يهتم بتقويم الكلية ويركز على األداء الجامعي بصورة شاملة ويمـنح هـذا النـوع                 

من االعتماد تأهيالً مبـدئياً للكليـة  يـشير إلـى اسـتيفائها للمعـايير المؤهلـة للتـرخيص األولـي           

ة والمعماريـــة المرتبطـــة باألبنيـــة والمـــساحات المتـــوفرة وكـــذا  مثـــل المعـــايير التخطيطيـــ

ــالبرامج التعليميـــة والهيئـــة     ــايير األكاديميـــة المرتبطـــة بـ الموقـــع الجغرافـــي للكليـــة والمعـ

التدريسية والطالب، والمعايير اإلدارية والمالية التي تخص الهيكل اإلداري والموارد المالية       
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ــة بال  ــايير المرتبطـ ــة، والمعـ ــة    والموازنـ ــة مثـــل المعامـــل والمكتبـ ــة بالكليـ ــدمات التعليميـ خـ

 .والخدمات التعليمية، والمعايير المرتبطة باألنشطة الطالبية

وتجدر اإلشارة إلى أن استيفاء هذه المعايير سالفة الذكر ليس معنـاه الحـصول علـى                

ة االعتراف أو الترخيص الكامـل وإنمـا يعنـى فقـط بـأن الكليـة قـد اسـتوفت المعـايير األوليـ             

ألداء وظيفتهــا، وقــد يطلــق علــى هــذه الخطــوة عمليــة الحــصول علــى األهليــة للــدخول فــي      

 . عملية االعتماد

ــاد المهنــــي أو التخصــــصي  .٢  Professional or Specialized  االعتمــ

Accreditation 

وفي هذا النوع من االعتماد يتم التركيـز علـى البـرامج التعليميـة للكليـة وينقـسم هـذا                 

كمـا  ) ٢٠١٠وزارة التربيـة والتعلـيم ،       ( ، و )٢٠٠١الخـولى ،    ( ذكرهمـا كـل مـن        نـوعين  النوع إلى 

 :يلي 

 االعتماد األكاديمي المتخصص) أ ( 

يُمــنح هــذا النــوع مــن االعتمــاد بعــد إجــراء عمليــة تقــويم متكاملــة للبــرامج الدراســية      

 وألعــضاء هيئــة التــدريس ومــؤهالتهم األكاديميــة وخبــراتهم ونــشاطاتهم البحثيــة وعــدد 

الطالب وأدائهم في االختبارات الدورية ومـدى تـوافر مـصادر التعلـيم والـتعلم، ويعـرف هـذا           

االعتــراف بالكفــاءة األكاديميــة للكليــة فــي ضــوء معــايير تــضعها   "النــوع مــن االعتمــاد بأنــه  

 ".منظمات أكاديمية متخصصة على المستوى المحلى واإلقليمي

 االعتماد المهني المتخصص) ب(

عتمـاد المتخـصص مـن مؤسـسات اعتماديـة تقـوم بهـا النقابـات المهنيـة                يُمنح هـذا اال   

االعتـراف بالكفايـة لممارسـة      "الخاصة بمهنة التعليم ويعرف هـذا النـوع مـن االعتمـاد بأنـه               

مهنية معينة في ضوء معايير تـصدرها هيئـات ومنظمـات مهنيـة متخصـصة علـى المـستوى                    

 ".المحلي واإلقليمي



 

 
٩٤ 

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
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عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

من المجال الـصناعي إلـى التعلـيم وأصـبح ينظـر إلـى العمليـة                وقد انتقلت أفكار الجودة     

التعليمية من منظور اإلنتاجية أي أنهـا مطالبـة دومـاً أن تحـسن مـدخالتها وعملياتهـا حتـى                    

تـــتمكن مـــن تقـــديم مخرجـــات تتناســـب واحتياجـــات المـــستفيدين مـــن خـــدماتها أي أن    

 جميـع مكونـات عمليـة       مفهوم الجودة في التعليم يسعى إلى تحقيق الجـودة الكليـة فـي            

ــي        ــات هـ ــذه المكونـ ــاملة وهـ ــة شـ ــا منظومـ ــتعلم بحيـــث تؤلـــف مكوناتهـ ــة (الـ وزارة التربيـ

 ).٢٠١١بون ، دريك ،(، )٢٠١١والتعليم ، 

ـــالت ) أ (   العــاملين – والمــوارد – وتــشتمل علــى مــدخالت ماديــة مثــل المبنــى   :المدخـ

عنوية تشمل خصائص الطالب      الخطط الدراسية، ومدخالت م     - الجهاز اإلداري  –بالكلية  

 .وخصائص البيئة المحيطة بالكلية والمناخ العام والروح المعنوية

ـــات) ب(  وتــشمل عمليــات التعلــيم والــتعلم التــي تتــضمن البــرامج والمنــاهج     :العمليـ

والمقــررات والكتــب ومــواد الــتعلم وتكنولوجيــا التعلــيم واألجهــزة وتجهيــزات المعامــل     

ــا المعلومــات وطــرق التــدريس وعمليــات التقــويم    والــورش والمكتبــة ومراكــز   تكنولوجي

 .بأنواعه المختلفة

ــات) ج( ــتخدام     :المخرجــ ــددة باســ ــرة والمحــ ــة المباشــ ــواتج التعليميــ ــضمن النــ  وتتــ

 – اجتماعيــة  –معرفيــة  (االمتحانــات وأدوات التقــويم والنــواتج التعليميــة غيــر المباشــرة      
) اقتصادية، ثقافيـة، مهنيـة  (طة بمهارات الحياة والنواتج التعليمية العامة أو المرتب ) أخالقية

 وعمليات تتبع الخريجين 

ولكـــي يتحقــــق االعتمـــاد وضـــمان الجـــودة ينبغـــي أن تتـــوافر مجموعـــة مـــن األســـس    

 :هي) ٢٠١٢(ذكرتها وزارة التربية والتعليم 

مــساهمة الجميــع عــن اقتنــاع فــي إنجــاح وتنفيــذ الجــودة مــن خــالل وعــي جميــع             _

 . والعلمية بمفهوم الجودة بأبعاده المختلفةالمستويات اإلدارية



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٩٥

  هـ١٤٣٧ العددالسادس رجب

تحديــد أهــداف واضــحة ومحــددة للمؤســسة التعليميــة يــشارك فــي صــنعها جميــع     _

العــاملين كــل علــى قــدر إســهامه بحيــث يكــون لهــذه األهــداف مــدى قــصير، ومــدى      

 .طويل، وتوجه مستقبلي، وتحقق رغبات الطالب والعاملين

ة الجـودة والقـادرة علـى تنميـة مفهـوم الجـودة             توافر القيـادة الفاعلـة المؤمنـة بثقافـ         _

لــدى جميــع العــاملين وعلــى تحديــد االحتياجــات الماديــة والبــشرية الالزمــة لتنفيــذ         

العمل بنجاح ولديها القدرة على تحديد الواقع الحـالي للمؤسـسة التعليميـة ومـا هـو                 

 .متوقع في المستقبل والفجوة بين االثنين

 مــدخل حــل المــشكلة  يس مجــرد كــشفه، وتبنــ االلتــزام بفلــسفة منــع الخطــأ ولــي  _

 .للتغلب على المعوقات التي تواجه تطبيق الجودة

الربط بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، وبـين عمليـة تـصميم البـرامج                _

 .التعليمية والمناهج الدراسية واختيار األساليب التعليمية

 األعمـال المختلفـة ورؤيـة        الحديثـة عنـد تنفيـذ      ستراتيجياتدراسة وتبنى الطرق واإل    _

 .كل عملية من العمليات التعليمية أو اإلدارية في ضوء النظام ككل

ــاألفراد المــشاركين فــي العمليــة التعليميــة        _ ــة تتعلــق ب عمــل قاعــدة بيانــات متكامل

وشــروط القبــول وتعكــس احتياجــات ســوق العمــل علــى أن تكــون هــذه القاعــدة    

 .الدقة وسهولة االسترجاعمصممة بطريقة ممكنة العتبارات السرعة و

انفتاح المؤسسة التعليمية على البيئـة المحيطـة بمؤسـساتها المختلفـة مـع تـوفير                 _

بيئات تعليمية تنافسية تكسب الطالب مهارات جديدة مناسـبة لمتطلبـات سـوق             

 )٢٠١١عبد المحسن ،(العمل 

 الحــرص علــى التنميــة المهنيــة لجميــع العــاملين مــن خــالل التــدريب علــى كــل جديــد _

زغلـول ،   (مثل الكمبيـوتر والمـشاركة فـي النـدوات والمـؤتمرات المحليـة والعالميـة                

 )٢٠٠٢عايدة إبراهيم ، (، )٢٠٠٢



 

 
٩٦ 

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

زيادة جرعة العمل الجمـاعي ولـيس العمـل الفـردي والعمـل علـى التـرابط والتعـاون                 _

بين األقسام والـنظم الفرعيـة وبـين الجهـات اإلداريـة والعـاملين، مـع التركيـز علـى                     

ــراز أ ــة والبـــشرية      إبـ ــوارد الماديـ ــاقي المـ ــه مثـــل بـ ــورد رئيـــسي مثلـ ــة الوقـــت كمـ هميـ

)Balderstone: ٢٠٠٩: pp٢٨٦-٢٨٥( 

تــشجيع المبــادأة والتجديــد واإلنتاجيــة لتخلــيص العــاملين فــي المؤســسة التعليميــة   _

 .من خوفهم الدائم من كل جديد مبتكر

رجيـة فقـط، مـع تـولى جهـاز          إقرار مبدأ الرقابة الذاتية والتقويم بـدالً مـن الرقابـة الخا            _

متخصص وعلى مستوى عـالٍ مـن الكفـاءة العلميـة والعمليـة يتـولى مهمـة القيـاس              

ــرامج         ــة، ويعمــل علــى تحــديث تلــك الب ــرامج التعليمي والتقيــيم المــستمر لجــودة الب

ــات ســـوق العمـــل      ــة أو متطلبـ ــة التعليميـ ــات المرحلـ ــا يناســـب متطلبـ ــا بمـ وتطويرهـ

)Arcaro: ٢٠١٢:p٣٩( 

ــى  _ ــوء إلـ ــة     اللجـ ــودة بالكليـ ــام الجـ ــويم نظـ ــدة لتقـ ــة محايـ ــات خارجيـ ــات أو هيئـ  جهـ

)NCATE: ٢٠٠٢:P٧٠( 

تجارب بعض الدول المتقدمة في مجال تهيئة الكليات والمدارس لتطبيـق االعتمـاد         
 :وضمان الجودة

يتناول هذا الجزء عرضاً لبعض تجارب بعض الدول في مجال تهيئة الكليات  لالعتماد      

ابـة عـن سـؤال الدراسـة الثـاني المتعلـق بتجـارب بعـض الـدول فـي             وضمان الجودة، وهـو إج    

: مجال تهيئة الكليـات لالعتمـاد وضـمان الجـودة، ويـتم خاللـه عـرض تجـارب كـل مـن دول           

الواليات المتحدة األمريكية، واليابان، والمملكـة المتحـدة، وذلـك لتحديـد أوجـه االسـتفادة                

 :منها كما يلي
 :يةتجربة الواليات المتحدة األمريك

تعــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن الــدول األوائــل فــي تطبيــق االعتمــاد األكــاديمي     

وضرورة ضمان جودة التعليم والمحاسبية ففي الماضي كانـت المحاسـبية بالنـسبة لـنظم        

التعلـــيم، تعنـــى مراجعـــة اإلنفـــاق والتمويـــل، وأعـــداد الطـــالب المقيـــدين ، كـــذلك الخطـــة     



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٩٧

  هـ١٤٣٧ العددالسادس رجب

لثمانينات من القرن الماضي، أخـذت المحاسـبية سـبيلًا آخـر،     الدراسية، ولكن منذ منتصف ا   

آال وهــو مــا تعلمــه الطــالب  واكتــسبوه مــن معــارف ومهــارات واتجاهــات وذلــك مــع بدايــة      

 وبـــدأ معهـــا إقـــرار آليـــات للمحاســـبية The Excellence Movementحركـــة االمتيـــاز 

accountability mechanisms     التعليميـــــة  مثـــــل العالمـــــات الفارقـــــة فـــــي البـــــرامج

Benchmarking وخطــــط األداء التعليمــــي وتقــــارير األداء Performance Reporting 

 ومراجعة الجودة في الكلية ومؤهالت الهيئة التدريـسية  Report Cardsوكروت التقارير 

وخطــط نمــوهم المهنــي وغيرهــا مــن المــستجدات التــي تــستخدم فــي تقيــيم أداء الكليــة   

)Ablmonn: ٢٠٠٨.( 

 ) .٢٠١٣:McCarty;Charles: (ديد منطلقات المحاسبية فيما يلي ويمكن تح

أن الكليـــة هـــي المؤســـسة المـــسؤولة عـــن تقـــديم مواقـــف التعلـــيم، وبالتـــالي هـــي    _

المكـــان الـــذي يمكـــن مـــن خاللـــه محاســـبة أداء كـــل مـــن أعـــضاء هيئـــة التـــدريس   

 .واإلداريين

 الحكم عليه ولية أساسية عن أداء الطالب، والذي يمكن     ؤلة مس وؤأن الكلية مس   _

 .من خالل إنجازاتهم في كافة االختبارات المقدمة لهم

 وضـــع معـــايير خارجيـــة تـــضعها وزارة التعلـــيم العـــالي يـــتم فـــي ضـــوئها التقـــويم           _

collage  site-studant performance 

وضع نظام من المكافآت للكليات الناجحة ونظام للتدخل بهدف تعديل الكليات            _

 .شادالتي تحتاج للتوجيه واإلر

ممــا ســبق يتــضح أن هــذا النــوع مــن المحاســبية للكليــات يعتمــد علــى اختبــارات تعقــد  

للخريجين كما هو الحال في واليات تكساس ونيويورك وفرجينيا وفلوريدا، حيـث هنـاك              

تطبيق لمبدأ الالمركزية والتركيز على الجودة األكاديمية وحريـة أوليـاء األمـور فـي اختيـار                 

ــيم أ   ــى      أفــضل الكليــات لتعل ــائهم، ونظــراً العتمــاد نظــام المحاســبية لهــذه الكليــات عل بن

ــات          ــة يمكــن أن يطلــق عليهــا المتطلب معــايير ونظــم موحــدة تفــرض مــن جهــات خارجي



 

 
٩٨ 

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

الموحــدة مــن جميــع الكليــات بغــض النظــر عــن الــسياق الــذي تعمــل فيــه تلــك الكليــات،      

)Schlechty : ٢٠٠٥.:( 

ــات األمريكيــة تحــت ضــغوط رغبــ      ــاء األمــور والجامعــات   ونتيجــة وقــوع الكلي ات أولي

 Americanالمهنية وشروط القبول بالكليات والجامعات أو بالتحديد اختبارات الكليات 

College Test (ACT)     فقـد تــم وضـع خمــسة محكـات أساســية لحـصول الكليــة علــى 

 :االعتماد األكاديمي وهي 

 خطة شاملة لتحسين الكلية وتطويرها -١

 ليمينظام المعلومات والتقييم التع -٢

 عملية التدريس -٣

 الرؤية والقيادة ومجتمع الكلية والمجتمع المحلي -٤

 المصادر والتمويل -٥

 :وتترجم هذه المحكات إلى المعايير التالية 

 الفلسفة والرؤية والرسالة والسياسات: المعيار األول 

 األفراد والمؤهالت: المعيار الثاني

 المنهاج والتدريس وتطوير الكلية: المعيار الثالث

 المحاسبية والتقييم والقياس: المعيار الرابع

 بيئة تعلم آمنة: المعيار الخامس

ــدة      ــة حـــسب طبيعـــة كـــل واليـــة مـــن الواليـــات المتحـ ــايير بالمرونـ وتتمتـــع هـــذه المعـ

 تــضع معــايير ثالثــة منهــا مــا يتعلــق باألبعــاد       Kentuckyاألمريكيــة فمثلًــا واليــة كنتــاكي    

وثالثــة تتعلــق ببيئــة الــتعلم   ) والتقيــيم التعليمــي المنــاهج والتــدريس  (األكاديميــة وتــشمل  

ثقافة الكلية ودعم الطالب واألسرة والمجتمـع المحلـي والتنميـة المهنيـة لهيئـة      (وتشمل  

وباقي المعايير تتعلق بكفاءة نظام الكلية المرتبطة بأساليب القيادة والتمويـل   ) التدريس

 ).ووضع الخطط والتنظيم الفعال



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٩٩

  هـ١٤٣٧ العددالسادس رجب

 مـن خـالل إجـراءات    United Accreditation Board (UAB)وتقوم هيئة االعتماد 

 للكليـة باعتمـاد أحـد    Board of Examiners (BOE)االعتمـاد وزيـارات فريـق المقيمـين     

 ٢٠٠١:WASC )(القرارات التالية 

  Accreditationقرار االعتماد  .١

بمعنــى أن الكليــة تحقــق المعــايير مــع قيــام الكليــة بتوضــيح خططهــا المــستقبلية          

 .يق أفصل للمعايير في الزيارات المقبلةلتحق

  Accreditation with Conditionsقرار االعتماد المشروط   .٢

بمعنى أن الكلية أو المدرسة لم تحقق واحدًا أو أكثر من معـايير االعتمـاد وعليهـا أن           

 .تحقق ما لم يتم إنجازه في فترة زمنية محددة

  Accreditation with Probationقرار االعتماد مع التدقيق الصارم   .٣

بمعنــى أن المدرســة لــديها مــشكالت فــي بنيتهــا األساســية تحــد مــن قــدرتها علــى           

تحقيــق جميــع معــايير هيئــة االعتمــاد وضــمان الجــودة ومــن ثــم يجــب التــردد علــى الوحــدة    

ــارات مفاجئــة لمــدة ال تقــل عــن ســنتين بحيــث تــتمكن الوحــدة مــن عــالج           ــة بزي التعليمي

 .مشكالتها

 Revocation of Accreditationو سحب االعتراف  قرار إبطال أ .٤

ــة االعتمــاد وضــمان         وهــذا يعنــى أن الكليــة أو المدرســة لــم تحقــق جميــع معــايير هيئ

الجــودة ولــديها مــشكالت كثيــرة تقــف حــائالً دون تحقيــق المعــايير الخمــسة التــي ســبق     

 .ذكرها
 :الدروس المستفادة من تجربة الواليات المتحدة األمريكية

كاتف جميع العـاملين بالكليـة والمجتمـع المحـيط لجعـل الكليـة مجتمـع           ضرورة ت  _

تعلـــمٍ، أي أنهـــم مجموعـــة مـــن األفـــراد المـــرتبطين معـــاً بقـــضايا وهـــدف مـــشترك    

 .يسيرون وفق العمل الجماعي لتحقيق تلك األهداف
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اإليمان بأن االعتماد وضمان الجودة  يكمن في ضرورة تغير ثقافة الكليـات وقيمهـا        _

كثر من التغير في التنظيم واللوائح والقوانين مـع إتاحـة الفرصـة ألعـضاء               ومناخها أ 

 .هيئة التدريس للتجديد واالبتكار في التدريس والتفاعل العلمي

 وذلـــك لالســـتفادة مـــن طـــرق Networkingربـــط الكليـــات مـــن خـــالل الـــشبكات   _

 .التصدي للمشكالت واقتراح الحلول

 الحديثــة التــي تعــود بالفائــدة علــى العمليــة االهتمــام بتطبيــق نتــائج البحــوث التربويــة _

التعليمية وتأكيد هذه النتائج مثل اشتراك الطالب في عملية التعلـيم أكثـر فعاليـة      

 .من مجرد التدريس التلقيني التقليدي

ــا يـــضمن       _ ــدريس  بمـ ــة التـ ــة المـــستدامة ألعـــضاء هيئـ ــة المهنيـ الحـــرص علـــى التنميـ

جيـــة الحديثـــة فـــي مجـــال التعلـــيم  قـــدرتهم علـــى التعامـــل مـــع التغيـــرات التكنولو 

 .والتعلم

اشــتراك كافــة الهيئــات والمؤســسات التــي يتــصل نــشاطها بمؤســسات التعلــيم     _

سواء بطريقة مباشـرة أو غيـر مباشـرة للنهـوض بأوضـاع التعلـيم مثـل مؤسـسات               

المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة كما يحدث في الواليات المتحدة األمريكيـة        

 :من إشراك كل من

 National council for Accreditation ofجلس القومي العتماد تربية المعلـم  الم

Teacher Education (NCATE)  

 National board for professionalومعايير الهيئـة القوميـة المهنيـة فـي التـدريس      

Teaching Standards (NBPTS)  

 National council of teachers ofوالمجلــس القــومي لمعلمــي الرياضــيات    

Mathematics (NCTM)  

 American Association of colleges ofواتحــاد كليــات التربيــة األمريكيــة   

Education (AACTE)  
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واالتحاد الوطني لعمداء كليات إعـداد المعلمـين بالواليـات المتحـدة ومـنح الـشهادات                

National Association of State Directors of Teacher Education and 

Certification  

 National Commission onواللجنـــة القوميـــة للتـــدريس ومـــستقبل أمريكيـــا 

Teaching & America's Future   

في النهوض بالعملية التدريسية بالمدارس وكافة اإلدارات التعليمية والتعلميـة يـؤدي        

 .إلى سرعة النهوض والمضي نحو الحصول على االعتراف أو االعتماد األكاديمي
 ):٢٠٠٥ :Wha-Kuklee(جربة اليـابان  ت

تتميــز دولــة اليابــان بتطبيقهــا للنظــام المركــزي فــي عمليــات التغييــر التربــوي حيــث          

 على نظام التعليم من خـالل وضـع        (Mombusho)تسيطر وزارة التربية والعلوم والثقافة      

يير الخطوط العريضة للمنـاهج لتطبـق فـي جميـع المراحـل التعليميـة، وتـضع كـذلك المعـا                   

 .القومية للتعليم
 :معايير االعتماد في اليابان

م ٢٠٠٤ وهو مفهوم جديد بدأ في عام ”Nisyo - Hyoka“يسمى االعتماد في اليابان 

ويعنــى تقيــيم المؤســسات التعليميــة بــصورة فرديــة وفــق معــايير الوكالــة القوميــة لــضمان  

ــة مفوضـــة مـــن وزارة التعلـــيم والثقافـــة     ــان وهـــي هيئـ ــودة فـــي اليابـ  والرياضـــة والعلـــوم الجـ

والتكنولوجيــا، ولقــد وضــعت الهيئــة اليابانيــة العتمــاد المؤســسات التعليميــة عــدة معــايير    

 :يمكن استخدامها في التقويم الذاتي للمؤسسات التعليمية وهي 

فلسفة المؤسسة التعليمية وأهدافها، والكيـان التنظيمـي لهـا، وسياسـات ونظـم               _

 .القبول بها

 .دارية، وسياسة اتخاذ القرارات المؤسسيةاإلجراءات والنظم اإل _

 .تطوير النظم المؤسسية وتنظيم عمليات التعليم والتدريس _

 .نوعية الهيئة اإلدارية بالمؤسسة التعليمية _

 .العملية التعليمية وتتمثل في المناهج الدراسية واإلمكانات المتاحة _



 

 
١٠٢

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

 :   خطوات االعتماد في اليابان 

تــراف أو االعتمــاد للمؤســسات التعليميــة فــي اليابــان   تــسير عمليــة الحــصول علــى االع

 :وفق الخطوات التالية 

قيام المؤسسة التعليميـة بعمـل دراسـة ذاتيـة لتحديـد واقـع المؤسـسة وتحديـد                   -١

 .كافة المدخالت التي يمكن أن تتقدم بها في عملية االعتماد

الل تقريـر  الموازنة بين متطلبات هيئة االعتماد وواقع المؤسسة التعليمية مـن خـ            -٢

 .تقدمه المؤسسة التعليمية لهيئة االعتماد

التقــويم الخــارجي بــدون زيــارة المؤســسة التعليميــة وذلــك مــن خــالل لجنــة مــن      -٣

المتخصصين في المجاالت المختلفة تقوم بمناقشة التقـارير وتحديـد المتطلبـات            

 .الالزم توافرها في المؤسسة التعليمية لتحصل على االعتماد

ي بزيــارة فريــق مــن هيئــة االعتمــاد للمؤســسة التعليميــة وذلــك     التقــويم الخــارج  -٤

 .للتأكد من توافر المتطلبات التي حددتها لجنة االعتماد في الخطوة السابقة
 :الدروس المستفادة من التجربة اليابانية

 .االعتماد األكاديمي في اليابان هو في األساس لضمان جودة المتعلم -١

ــوئه الحكـــم ع   -٢ ــار يـــتم فـــي ضـ ــدد إطـ ــا  يحـ لـــى أداء المؤســـسة التعليميـــة بمراحلهـ

 .المختلفة

 إال أنهـا تعطـى فقـط        (Monbusho)رغم مركزية وزارة التربية والعلـوم والثقافـة          -٣

 .المؤشرات العامة التي يجب على المؤسسات التعليمية اتباعها

التركيــز علــى التنميــة المهنيــة للعــاملين لــضمان التنفيــذ الفعــال للبــرامج والخطــط     -٤

تحويل المؤسـسة التعليميـة إلـى مجتمعـات تعلـم وذلـك لطـول العـام                الدراسية و 

 . يوما٢٤٠ًالدراسي ليشمل 

 ):٢٠٠٤: British Accreditaion Council(تجربة االعتماد في المملكة المتحدة  
 (BAC) الجهة المسؤولة عن االعتماد فـي بريطانيـا هـي مجلـس االعتمـاد البريطـاني      

British Accreditation Council   ويـــضم المجلـــس ممثلـــين عـــن هيئـــات القطـــاع 
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ــالي ويعمـــل مـــع مجلـــس جـــودة التعلـــيم المفتـــوح       الحكـــومي ويتمتـــع باالســـتقالل المـ

(ODLQC) Open and Distance Learning Quality Council.  
 :أهداف مجلس االعتماد البريطاني من اعتماد المؤسسات التعليمية

التعليم المتاحة وعالقتهما بسوق تقديم دليل مستقل للطالب يوضح لهم فرص         -١

 .العمل 

 .منح شهادة ضمان للمكانة الجيدة للمؤسسات التعليمية والحكومية والهيئات -٢

مــساعدة المؤســسات التعليميــة فــي اإلعــالن عــن اســتعدادها الســتقبال مجلــس   -٣

 للحـــصول علـــى (BAC)التفتـــيش المـــستقل التـــابع لمجلـــس االعتمـــاد البريطـــاني 

 .د وضمان الجودةاالعتراف أو االعتما
 :خطوات االعتماد

تـتم خطـوات االعتمــاد خـالل خمــس سـنوات تبــدأ بتقـديم المؤســسة التعليميـة التــي       

 وتبــدأ أولــى الخطــوات بزيــارة أوليــة مــن المفــتش أو (BAC)ترغــب فــي االعتمــاد لطلــب إلــى 

ــروف         ــى ظـ ــرف علـ ــة للتعـ ــارة مبدئيـ ــة زيـ ــي بمثابـ ــاد وهـ ــذي لمجلـــس االعتمـ ــرئيس التنفيـ الـ

 لالعتماد ويتم  (BAC) التعليمية وتقديم الكراسة الموضحة لشروط مجلس المؤسسة

 :التفتيش في خمسة مجاالت، هي

 المباني والصحة واألمان _

 اإلدارة وكيفية اختيار وتعيين المعلمين _

 إدارة الجودة _

 رعاية الطالب _

 طرق التدريس والمصادر: التعليم والتعلم  _

 أنظمة ضمان الجودة في المؤسسة (BAC)ويشترك مع مجلس االعتماد البريطاني    

 :على النحو التالي

عمليــات المراجعــة لتوكيــد الجــودة، والتــي تــتم بواســطة المؤســسات التعليميــة           _

 .نفسها من خالل مراجعة البرامج بواسطة محكمين داخليين وخارجيين
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 .مراجعة الجودة بالمؤسسة التعليمية بواسطة هيئة توكيد الجودة _

 .ئة توكيد الجودةاالعتماد بواسطة هي _

تقيــيم األبحــاث التــي تــتم بواســطة المؤســسة التعليميــة بواســطة القــائمين علــى        _

  .Funding Body عن طريق الجهة المانحة Peer Reviewersالمراجعة 
 :الدروس المستفادة من تجربة المملكة المتحدة

 المراجعة المفاجئة لبرامج المؤسسات التعليمية _

 .(BAC)ل مجلس االعتماد البريطاني الزيارات المفاجئة من قب _

 .أعضاء فريق االعتماد ال عالقة لهم بالمؤسسة التعليمية المراد اعتمادها _

ــارة المؤســسة التعليميــة المــراد اعتمادهــا فــي أوقــات متفــق عليهــا وذلــك           _ ــتم زي ت

إلجـــراء مناقـــشة كليـــة حـــول التقريـــر الخـــارجي لإلمكانـــات المتاحـــة بالمؤســـسة   

 .التعليمية

 الكاملـــة عنـــد مقارنـــة كراســـة شـــروط االعتمـــاد واإلمكانـــات المتاحـــة   الـــشفافية _

 .بالمؤسسة التعليمية

تكاتف هيئة توكيد الجودة بالمدرسة مع الهيئة المعنية من قبل المدرسة للدخول          _

 .في عملية االعتماد

مساندة المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة فـي تـوفير الكثيـر مـن المـدخالت التـي                   _

 .المدرسة على االعتماد وضمان الجودةتساعد في حصول 

 : الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في المملكة العربية السعودية
تـــرتبط نـــشأة الهيئـــة الوطنيـــة للتقـــويم واالعتمـــاد األكـــاديمي فـــي المملكـــة العربيـــة   

منـة  الثا(المتخذ فـي الجلـسة      ) هـ٣/٢٨/١٤٢٤(السعودية بقرار مجلس التعليم العالي رقم       

هـــ، والمتــوج بالموافقــة الــسامية رقــم  ١٥/١/١٤٢٤للمجلــس المعقــودة بتــاريخ  ) والعــشرين

هـــ، الــذي تــضمن الموافقــة علــى إنــشاء الهيئــة والئحتهــا    ٩/٢/١٤٢٤وتــاريخ ) ٦٠٢٤/ب/٧(

 .التنفيذية
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 :أهداف الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
عتمــاد األكــاديمي العديــد مــن األهــداف،     تــضمنت الئحــة الهيئــة الوطنيــة للتقــويم واال    

 :أهمها

فــي المؤســسات  .. وضــع قواعــد ومعــايير وشــروط التقــويم واالعتمــاد األكــاديمي       .١

 .األكاديمية بعد الثانوية العامة

 ..وضع القواعد والمعايير اإلطارية المتعلقة بمزاولة العمل األكاديمي  .٢

عادلهــــا مثــــل الكليــــات االعتمــــاد العــــام للمؤســــسات الجامعيــــة الجديــــدة أو مــــا ي .٣

 .والمعاهد، واعتماد أقسامها وتخصصاتها وخططها األكاديمية

المراجعة والتقـويم الـدوري لـألداء األكـاديمي للمؤسـسات الجامعيـة القائمـة أو مـا                   .٤

وتقويمهـا  .. يعادلها، واعتماد أقسامها وتخصصاتها وخططهـا الدراسـية أكاديميًـا           

 .بشكل دوري

ج وأقــسام مؤســسات التعلــيم العــالي فــي المملكــة    التنــسيق حيــال اعتمــاد بــرام   .٥

 .أكاديميًا من جهات االعتماد العالمية

تقـــــويم واعتمـــــاد بـــــرامج البكـــــالوريوس، والـــــدبلوم العـــــالي بعـــــد البكـــــالوريوس،  .٦

 .والماجستير، والدكتوراه أو ما يعادلها، والمراجعة الدورية لها

 :نشاطات الهيئة المساندة
حقيــق أهــدافها نــص عليهــا فــي الئحــة إنــشائها، مــن    تقــوم الهيئــة بعــدة نــشاطات لت 

 :أهمها

 .دعم وإجراء البحوث والدراسات العلمية في مجاالت اختصاصات الهيئة •

 .إصدار المجالت والدوريات العلمية في مجاالت اهتمامها •

القيام بالدراسات وتقديم االستشارات للمؤسسات الجامعية والمهنية المختلفـة         •

 .لداء األكاديمي والمهني في هذه المؤسساتبما يكفل رفع مستوى ا

تبادل اإلنتاج العلمي بين الهيئة والمؤسسات أو الهيئات االعتمادية داخل المملكة     •

 .وخارجها
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 .االستفادة من خبرات هيئات ومؤسسات التقويم واالعتماد المماثلة في الخارج •

 العــالي إجــراء الدراســات وعمــل اإلحــصاءات المتعلقــة بجــودة مخرجــات التعلــيم     •

 .ونشرها

عقـــد النـــدوات والمـــؤتمرات والمعـــارض األكاديميـــة والمهنيـــة المحليـــة والعالميـــة    •

واالشــتراك فيهــا، ومناقــشة المــشكالت ذات العالقــة، واقتــراح الحلــول ومتابعــة       

 .تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة بشأنها
 :نماذج الهيئة وأدلتها للتقويم واالعتماد

ة للتقويم واالعتماد األكاديمي في المملكة العربيـة الـسعودية    صدر عن الهيئة الوطني   

 :نموذجين يتعلقان بالتقويم واالعتماد ، هما

o االعتماد المؤسسي. 

o االعتماد البرامجي. 

وقــد شــملت معاييرهمــا أحــد عــشر مجــاالً عامــا ألنــشطة هــذه المؤســسات والبــرامج، 

 :هي

 .الرسالة والغايات واألهداف -

 .السلطات واإلدارة -

 .دارة ضمان الجودة وتحسينهاإ -

 .التعلم والتعليم -

 .إدارة شؤون الطلبة والخدمات المساندة -

 .مصادر التعلم -

 .المرافق والتجهيزات -

 .التخطيط واإلدارة المالية -

 .عمليات التوظيف -

 .البحث العلمي -
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 .عالقة المؤسسة التعليمية بالمجتمع -

زوايــا معينــة تناســب   وكــل برنــامج يتنــاول هــذه المعــايير بعــدد مــن المؤشــرات مــن         

 .البرنامج، فإما أن تتعلق بالجانب المؤسسي، أو تتعلق بالبرامج األكاديمية

ــة          ــة الوطنيــة للتقــويم واالعتمــاد األكــاديمي فــي المملكــة العربي كمــا صــدر عــن الهيئ

ــن   ــد مـ ــسعودية، العديـ ــي      : الـ ــغ فـ ــاييس تبلـ ــاذج، والمقـ ــق، والنمـ ــة، والمالحـ ــة، واألدلـ األنظمـ

الثــين إصــدارا، يمكــن االطــالع عليهــا فــي موقــع الهيئــة علــى الــرابط   مجموعهــا أكثــر مــن ث

 :منها) http://ncaaa.org.sa(التالي 

 .نظام ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في المملكة -

 .إجراءات ضمان الجودة داخل المؤسس في المملكة -

 .عمليات التقويم الخارجي لالعتماد وضمان الجودة في المملكة -

ترشــادية والقــوائم الالزمــة لتطبيــق ضــوابط  صــرف مكافــآت التميــز    المالحــق االس -

 .ألعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم في الجامعات السعودية

 .نماذج تقويم لبرامج والمقررات الدراسية، ونماذج توصيفها -

ــة والنمــاذج ونحوهــا مبنيــة       علــى الممارســات  - بــصورة عامــة  -وهــذه المعــايير واألدل

 المتعارف عليها في قطـاع التعلـيم العـالي علـى مـستوى العـالم، وقـد تـم تكييفهـا؛                الجيدة

لتـتالءم مـع طبيعـة الظــروف التـي تكتنـف التعلـيم العــالي فـي المملكـة العربيـة الــسعودية          

 ).م٢٠٠٩الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي،(
 :الدراسات السابقة

وث التـي تتعلـق بموضـوع الدراسـة الحاليـة،      يتنـاول هـذا الجـزء بعـض الدراسـات والبحـ      

وذلك للتعرف على القضايا والمشكالت التي تناولتها والتعرف على األساليب واإلجراءات          

التي اتبعتها والنتائج التي توصلت إليها، وفي ضـوء ذلـك تـم توضـيح مـدى اسـتفادة الدراسـة                     

 :نحو التاليالحالية منها، وعلى ذلك يمكن تناول الدراسات السابقة على ال
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 :بعنوان) Sheng & Cheung(٢٠٠٠:دراسة شنج وشيونج  
“Educational Quality Profile: The case of Hong Kong Universty ” 

هدفت الدراسة عرض اإلطار المفاهيمي للجودة في العمليات التعليمية المختلفـة فـي     

لـك بأخـذ آراء وأفكـار    الجامعات في ضـوء مقيـاس متـدرج المـستويات ومتعـدد الـدالئل، وذ              

العمداء وأعضاء هيئة التدريس والطـالب فـي واليـة هـونج كـونج وتـم توزيـع اسـتبانة علـى                      

الطــالب وذلــك للتعــرف علــى آرائهــم واتجاهــاتهم فــي التعــديالت التــي تــم إجراؤهــا علــى        

عمليتـي التعلـيم والــتعلم وصـوالً إلــى جـودة التعلــيم واعتمـاده، هــذا فـضالً عــن إلقـاء الــضوء        

 المنــاخ الدراســي والرضــا الــوظيفي لعــضو هيئــة التــدريس ودرجــة الكفــاءة والتخــصص علــى

والمعــايير االجتماعيــة، وكــذلك مؤشــرات المــستوى التنظيمــي وعالقــة القيــادة الجامعيــة   

بعــضو هيئــة التــدريس ودواعــي التطــوير الجــامعي أو بمعنــى أدق مبــررات الــدخول بالنظــام    

ودة، ويمكن االستفادة من األساليب المتبعة في هـذه  التعليمي لنظام االعتماد وضمان الج    

الدراسة بشحذ الهمم وإشراك كافة أفراد المجتمع الجامعي في عمليـة تطبيـق الجـودة        

 .وضمان االعتماد وهذا ما تؤكده الدراسة الحالية وتسعى إليه
 :بعنوان ) (٢٠٠٢:Jeliazkova & Westerhejdenدراسة جيليازكوفا ويسترهدن 

“Systemic Adaptation to a changing Environment: Towards a Next 

Generation of Quality Assurance Models” 

هدفت الدراسة إلى توضيح مدى التقدم في نظم ضمان الجـودة فـي التعلـيم مـن خـالل          

عــــرض نمــــوذج مرحلــــي لــــضمان الجــــودة يتــــضمن كــــل المــــشكالت التــــي تتعــــرض لهــــا  

ن الجــودة فــي احتــواء هــذه المــشكالت مــن خــالل بنــاء    المؤســسات التعليميــة ودور ضــما 

قاعدة معرفية جيدة وطبيعة التقويم الخارجية والداخليـة وكـان مـن أبـرز نتـائج الدراسـة                  

أن هناك أربع خطوات تمر بها عملية التقييم الخـارجي وهـي تجهيـز المؤسـسة لالعتمـاد                  

رات األقـران لالسـتفادة مـنهم       ثـم زيـا   ) الدراسـة الذاتيـة   (ثم كتابة التقرير الخاص بالتقييم      

ثم التقرير العام، كما أوصت الدراسة بـضرورة تحقيـق ضـمان الجـودة فـي التعلـيم بهـدف                    

تفعيل قدرة المؤسـسات التعليميـة علـى مواكبـة التغيـرات الخارجيـة التـي تـسود العـالم،                   
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هذا ويستفاد من هذه الدراسة في عرضها لمراحـل الجـودة وضـمان االعتمـاد حتـى يتـسنى              

 .نا تحديد متطلبات كل مرحلة وهذا يتفق مع هدف الدراسة الحاليةل
 :بعنوان ) (٢٠٠٣: Hartly & Vircusدراسة هارتلي وفيركس 

“Approaches to Quality Assurance and Accreditation of LIS 

programs: Experiences from Estonia and United Kingdom” 

 العالميـة فـي مجـال االعتمـاد وضـمان الجـودة             عرضت الدراسة مجموعة مـن الخبـرات      

فــي كــل مــن المملكــة المتحــدة واســتونيا وألقــت الدراســة الــضوء علــى اخــتالف مفهــوم       

ضمان الجودة واالعتماد مـن دولـة ألخـرى نتيجـة اخـتالف األسـس ومـا يـسعى إلـى تحقيقـه                      

عـة مـن   من أهداف تتضمن تحسين األداء وتجويد التعليم، وقد توصلت الدراسة إلـى مجمو     

النتــائج منهــا أن نظــام االعتمــاد وضــمان الجــودة فــي المملكــة المتحــدة يعتمــد علــى بعــض    

 الداخلية والخارجية مثل تقييم جودة التدريس والبرامج التعليمية والمراجعـة           تاإلجراءا

ستونيا فيعتمـد علـى التقيـيم الـذاتي وتقيـيم األفـراد             أأما في   . األكاديمية والتقييم الخارجي  

معتمــدة ومعتمــدة بــشروط وغيــر معتمــدة،    :  ثالثــة أنــواع مــن االعتمــاد وهــي   حيــث يوجــد 

ويمكــن االســتفادة مــن هــذه الدراســة مــن خــالل اســتعراض تجــارب الــدول المختلفــة فــي    

تطبيــق االعتمــاد وضــمان الجــودة وكــذا كيــف يمكــن أن تختلــف ســبل االعتمــاد وضــمان        

 المحـددة لالعتمـاد وضـمان      الجودة باختالف أهداف كل دولة واختالف المفهوم واألسس       

 .الجودة
نمــاذج عالميــة فــى االعتمــاد وضــمان الجــودة  : بعنــوان) ٢٠٠٥عبــد الهــادي، (دراســة 

 "دراسة حالة"للمؤسسات التعليمية 
هـــدفت الدراســـة إلـــى إلقـــاء الـــضوء علـــى مفهـــوم االعتمـــاد وعالقتـــه بـــضمان الجـــودة  

عتماد في رومانيا وبريطانيـا     تعلم الطالب والتعرف على كيفية تطبيق نظام اال        ومخرجات

 (NCATE)وسويــسرا والواليــات المتحــدة األمريكيــة، وكــذا التعــرف علــى كيفيــة عمــل     

 National Council for Accreditation of المجلـس القـومي العتمـاد إعـداد المعلـم     "

Teacher Education       كما هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى المـشكالت التـي يمكـن أن 
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 االعتمـاد فـي المؤسـسات التعليميـة، ولقـد اتبعـت الدراسـة المـنهج الوصـفي                   تواجه تطبيق 

التحليلــي لوصــف وتحليــل أنظمــة االعتمــاد فــي بعــض الــدول، بغــرض التعــرف علــى كيفيــة     

االســتفادة منهــا وتحديــد المــشكالت التــي قــد تواجــه تطبيــق نظــام االعتمــاد فــي مــصر،            

كيفيـة تطبيـق نظـام االعتمـاد فـي      ويمكن االسـتفادة مـن هـذه الدراسـة فـي التعـرف علـى                

تجارب دولية متقدمة وأيـضاً الوقـوف علـى بعـض المـشكالت التـي تواجـه تطبيـق االعتمـاد             

في المؤسسات التعليمية وذلك للبحث عن الحلـول تمهيـداً لوضـع الـسبل وتـوفير اآلليـات                   

الخاصـــة باعتمـــاد المؤســـسات التعليميـــة، كمـــا يـــستفاد مـــن هـــذه الدراســـة مـــن العـــرض   

 .ليلي للمفاهيم المختلفة لالعتماد وضمان الجودة وعالقة الجودة بضمان االعتمادالتح

إدارة الجودة وضـمان االعتمـاد فـى التعلـيم          : بعنوان ) ٢٠٠٦هدى حسانين ،    (دراسة  
 .العالي

اســـتهدفت الدراســـة التعـــرف علـــى العالقـــة بـــين إدارة الجـــودة بمؤســـسات التعلـــيم 

لمـــنهج الوصـــفي التحليلـــي لعـــرض مراحـــل تطبيـــق  واالعتمـــاد وقـــد اســـتخدمت الدراســـة ا

الجودة في مؤسسات التعلـيم وكيفيـة قيـاس وتحليـل الجـودة مـن خـالل الرقابـة للجـودة                     

وضمان الجودة ونظام إدارة الجودة وكذا نظام الجودة الشاملة وكيفية تحسين وتطوير   

ضـها التحليلـي    الجودة وأخيراً مراقبة الجودة، ويمكن االستفادة مـن هـذه الدراسـة مـن عر              

للجــودة ومراحـــل تطبيقهــا وبالتـــالي التعــرف علـــى مــستلزمات كـــل مرحلــة مـــن مراحـــل      

التطبيق حتى يمكن توفير تلك المستلزمات والذي يُعـد الهـدف الـرئيس للدراسـة الحاليـة                 

 .المتمثل في تحديد متطلبات تهيئة أقسام الكلية لتطبيق االعتماد وضمان الجودة
 :بعنوان ) ( ٢٠٠٧ : Schadeدراسة سشاد 

“Recent Quality Assurance Activities in Germany” 

استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على الممارسات واألنـشطة الخاصـة بـضمان الجـودة             

واالعتماد في ألمانيا في ظل االتجاه نحو الالمركزية واإلدارة الذاتية للمؤسسات التعليمية            

رضت الدراسة الجهود المبذولة فـي نـشر الـوعي          وخاصة في عمليتي التدريس والتعليم وع     

الفكــري بــضمان الجــودة التعليميــة واالعتمــاد وكيفيــة تطــوير نظــام االعتمــاد األكــاديمي       
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والمؤســسي، كمــا عرضــت الدراســة بعــض اإلصــالحات التعليميــة فــي نظــام التعلــيم فــي       

ـــال مــن التعلــيم التقليــدي إلــى التعلــيم المــرن واال      ــا وكيفيــة االنتقـ بتكــاري، وتوصــلت  ألماني

الدراسة إلى بعض النتائج الخاصة بنقاط الـضعف والعقبـات التـي تحـول دون فاعليـة نظـام                   

ضــــمان الجــــودة فــــي ألمانيــــا، وأوصــــت الدراســــة بــــضرورة مــــشاركة األفــــراد العــــاملين          

والمؤسسات المجتمعية في تحقيق ضمان الجودة التعليمية، ويستفاد مـن هـذه الدراسـة              

ــا بنـــشر الـــ  وعي الفكـــري الخـــاص بـــضمان الجـــودة التعليميـــة قبـــل البـــدء فـــي   فـــي مبادرتهـ

إجراءات تطبيق الجودة وضـمان االعتمـاد كأحـد المتطلبـات األساسـية لنجـاح المـشروع،              

أي أن البحث عن متطلبات التهيئة لالعتماد وضمان الجـودة وتوفيرهـا يُعـد نقطـة أساسـية            

 .ة الحاليةلتحقيق األهداف المنشودة وهذا يتفق مع خطوات الدراس
معايير ضمان جودة واعتماد المدرسـة      : بعنوان) ٢٠٠٧خليل وعبدالمعطي،   (دراسة  

 .المصرية فى ضوء تجارب وخبرات بعض الدول المتقدمة
ــد الجــودة         ــضوء علــى اإلطــار المفــاهيمي لالعتمــاد وتوكي ــى إلقــاء ال هــدفت الدراســة إل

 المجـــال واســـتخدمت وتوضـــيح بعـــض التجـــارب العالميـــة لـــبعض الـــدول الرائـــدة فـــي هـــذا  

الدراسة المنهج الوصـفي التحليلـي فـي جمـع المعلومـات والبيانـات الخاصـة بنظـام الجـودة               

واالعتمـــاد وأهدافـــه وأهميتـــه وإجراءاتـــه، والمـــنهج المقـــارن بهـــدف التعـــرف علـــى بعـــض   

التجارب والخبرات العالمية لالستفادة منهـا فـي رصـد معـايير اعتمـاد وضـمان جـودة تـصلح                    

مــدارس المــصرية وكــان مــن بــين أهــم النتــائج التــي توصــلت لهــا الدراســة ضــرورة  العتمــاد ال

تضافر كافة الجهود وتكامل المنظومة التعليمية بمراحلها المختلفة مـن جهـة، وضـرورة              

ــائمين         ــل القــ ــن قبــ ــوير مــ ــة التطــ ــساب تكلفــ ــشرية وحــ ــة والبــ ــات الماديــ ــوفير اإلمكانــ تــ

 علــى -يــستفاد مــن هــذه الدراســة والمــسؤولين عــن التعلــيم فــي مــصر مــن جهــة أخــرى، و  

 مـن خـالل التـصور المقتـرح لالعتمـاد وضـمان             -الرغم أنها على المدارس وليست الكليات       

الجودة، إال أن هذه الدراسة لم تتضمن أي إشارة إلى المتطلبـات التـي يجـب توفيرهـا لتنفيـذ         

 .هذا التصور األمر الذي ركزت عليه الدراسة الحالية
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 :بعنوان) Cheng  :(٢٠٠٩دراسة تشينج  
“Quality Assurance in Education Internal, Interface and Future” 

 والمــداخل لــضمان  ســتراتيجياتاســتهدفت الدراســة إلقــاء الــضوء علــى اخــتالف اإل     

جـــودة التعلـــيم الـــذي يرجـــع إلـــى اخـــتالف التوجهـــات الفكريـــة ونظريـــات جـــودة التعلـــيم  

ت الدراسـة إلـى أن بعـض المـداخل يركـز علـى              وفاعلية المؤسـسة التعليميـة، حيـث أشـار        

األداء المؤسسي الداخلي وبعضها يركز على عملية التعليم والتعلم وقد توصلت الدراسة   

إلى ضرورة إحداث التكامل بين هذه المـداخل حتـى يتـسنى لنـا تحقيـق ضـمان الجـودة فـي                      

العولمـة وثـورة    التعليم وخاصة في ظل ما نمر به من تغيرات متالحقة وسريعة تتمثـل فـي                

المعلومات، ويستفاد من هذه الدراسة في النظرة التكاملية لمداخل ضمان جودة التعلـيم            

حيث ال يمكن التركيز على جانب وإهمال باقي الجوانب وهذا مـا تحـاول الدارسـة الحاليـة                  

اإلشارة إليه من ضرورة توفير المتطلبات الالزمة لتهيئـة الكليـات قبـل الـدخول فـي تطبيـق                  

 .ودة واالعتمادالج
مــدى انتــشار ثقافــة الجــودة بــين المدرســين      : بعنــوان) هــــ١٤٢٩(دراســة أحمــد  

 .المساعدين والمعيدين في كلية التجارة بجامعة القاهرة
هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى توفر ثقافـة الجـودة لـدى المدرسـين المـساعدين                 

عد علـى تطبيـق برنـامج الجـودة         والمعيدين في كلية التجارة فـي جامعـة القـاهرة، بمـا يـسا             

واالعتماد بالكلية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، مستخدمًا أداة االسـتبانة            

انتـشار  : مدرسًـا مـساعدًا ومعيـدًا بالكليـة، وكانـت أبـرز نتـائج الدراسـة         ) ٧١(على عينة مـن     

للجـودة بـين    قيمة اندماج الفرد مع منظمته بدرجة متوسطة، وعدم انتشار القـيم األخـرى              

العمــل بــروح الفريــق، والــشراكة ولــيس الرئاســة فــي عالقــات   : أفــراد عينــة الدراســة، مثــل 

العمل، واالهتمام بالمستفيد، والتركيز على العمليات، واالتـصاالت المفتوحـة، والتحـسين            

 .المستمر، والتزام اإلدارة بالجودة
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ؤسـسي فـي نـشر ثقافـة        دور عمليـة التقيـيم الم     : بعنـوان ) هـ١٤٣٠الدجني،  (دراسة  
 .الجودة في جامعات قطاع غزة من وجهة نظر فريق التقييم

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور عملية التقييم الذاتي المؤسسي فـي نـشر ثقافـة      

الجودة لدى العاملين في الجامعـات الفلـسطينية فـي قطـاع غـزة والـصعوبات ذات العالقـة                   

لتقيــيم مــن وجهــة نظــر فريــق التقيــيم، وقــد اتبــع بــالموروث الثقــافي التــي واجهــت عمليــة ا

الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم االستبانة كأداة لتحقيق أهداف البحث، على           

عــضوًا شــاركوا فــي عمليــة التقيــيم، وقــد توصــلت الدراســة إلــى وجــود تــأثير  ) ٦٠(عينــة مــن 

، النطـاق المؤسـسي،     التخطـيط المؤسـسي، والحكـم واإلدارة      (للتقييم الذاتي في مجـاالت      

فـي نـشر ثقافـة الجـودة بدرجـة كبيـرة، كمـا توصـلت الدراسـة إلـى                    ) والموارد المؤسساتية 

وجود صـعوبات متعلقـة بقـدرة الجامعـات علـى تـوفير دالئـل موثقـة تؤكـد صـحة اإلجابـات                       

ووجود صعوبات تتعلق بتقبـل نتـائج التقيـيم ومـا يتطلبـه ذلـك مـن تغييـر                ) %٧٠٫٢٦(بلغت  

 .داءفي مستوى األ
 :تعليق على الدراسات السابقة

من خالل االطالع على نتائج الدراسـات الـسابقة نجـد أنهـا تـدور حـول إبـراز المفـاهيم             

الخاصة بالجودة واالعتماد ومحاولة التمييز بين االعتماد وضمان الجودة وكذا إلقـاء الـضوء             

ك كمـا فـي   على اختالف أسـاليب تطبيـق الجـودة بـاختالف فلـسفة وهـدف كـل دولـة، وذلـ             

، كذلك أوضحت دراسـة جيليازكوفـا   "هارتلي ونيركس"ودراسة " شنج و شيونج"دراسة  

ــن        ــد مـ ــصدي للعديـ ــي التـ ــياً فـ ــاد تلعـــب دوراً أساسـ ــمان االعتمـ ــودة وضـ ــسترهدن أن الجـ ويـ

المــشكالت المدرســية ســواء أ كــان فــي مجــال التعلــيم أم فــي مجــال اإلدارة األمــر الــذي       

جــودة واالعتمــاد ومحاولــة تهيئــة الظــروف المناســبة التــي   يــدعونا إلــى التمــسك بتطبيــق ال 

 .تمكن المؤسسات التعليمية من الدخول في إجراءات الجودة واالعتماد

إلــى أهميــة نــشر ) هـــ١٤٣٠الــدجني، (و) هـــ١٤٢٩أحمــد، (كمــا أشــارت كــل مــن دراســتي  

 وأثـر   ثقافة الجودة كخطوة مهمة في توجه الجامعات نحو التقويم واالعتمـاد األكـاديمي،            

 . ذلك في تقبل نتائج التقويم، وهو ما تحتاج إليه كثير من الجامعات
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ومــن خــالل االطــالع علــى نتــائج الدراســات الــسابقة التــي تعرضــت إلبــراز نتــائج بعــض     

ودراسـة  " ستـشاد "التجارب العالميـة فـي مجـال االعتمـاد وضـمان الجـودة كمـا فـي دراسـة                 

اتــضح أن هنــاك مــداخل كثيــرة لتطبيــق   " نعــز الــدي" ودراســة " خليــل" ودراســة " تــشينج"

الجودة واالعتماد ومن الضروري التكامل بين هذه المداخل، فضالً عن ضرورة تضافر كافة    

الجهود من أجل تحقيق الجودة وضمان االعتماد ومن ثم إشراك كافة العـاملين بالكليـة           

 .في كافة خطوات وعمليات الجودة

المعوقــات التــي تقــف فــي ســبيل تطبيــق  وأخيــراً تــصدت بعــض الدراســات إلــى عــرض  

الجودة في التعليم والتي نتجت عن ضعف التمهيد للدخول في الجودة أو الدخول مباشـرة           

في ذلك، األمر الذي يترتب عليه ضرورة النظر بعين االعتبار للخطـوات التمهيديـة أو بمعنـى        

 " هدى حسانين"أدق توفير متطلبات تطبيق الجودة كما في دراسة 

ستفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري، والداللة على بعض     وقد ا 

المراجـــع األجنبيـــة فـــي الموضـــوع، وبنـــاء أداة الدراســـة، وتحديـــد أهـــم معـــايير ومؤشـــرات  

 .متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة المستفادة من بعض التجارب العالمية
 :منهج الدراسة وخطواتها اإلجرائية

معالجة مشكلة الدراسة باستخدام المنهج الوصفي المسحي، الذي يقوم على          تمت  

وصــف الظــاهرة وتحليلهــا وتفــسيرها، وهــذا مــا قــام بــه الباحــث، مــن خــالل اســتبانة طبقــت 

على عينة مـن أعـضاء هيئـة التـدريس بأقـسام كليـة العلـوم االجتماعيـة، لكـشف الواقـع                      

ي الكليــة، وتحديــد أهــم الــصعوبات التــي  الحــالي عــن متطلبــات االعتمــاد وضــمان الجــودة فــ  

تواجهــه، ومــن ثــم التوصــل إلــى أهــم المتطلبــات التــي ينبغــي توافرهــا لتهيئــة كليــة العلــوم     

 .االجتماعية لتطبيق االعتماد األكاديمي وضمان الجودة

 :مجتمع الدراسة وعينتها
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة،      

هــ  ١٤٣٣ويبلغ عددهم حسب آخر إحصائية رسمية في دليل أعـضاء هيئـة التـدريس لعـام                 

، مـوزعين علـى أقـسام       )أستاذ، وأستاذ مشارك، وأسـتاذ مـساعد      (يشغلون وظائف   ) ٢٢٠(
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الكلية الثمانيـة، ولمحدوديـة عـددهم فـي الكليـة فقـد عمـم الباحـث أداة الدراسـة علـيهم                      

 صـناديق بريـدهم فـي أقـسامهم العلميـة، عـاد للباحـث            جميعًا، وقام بتوزيع االستبانة على    

مــن ) %٣٢٫٧٣(اســتبانة صــالحة للتحليــل اإلحــصائي، وبهــذا بلغــت نــسبة العينــة ) ٧٢(منهــا 

 .إجمالي مجتمع الدراسة

ونظرا لقلة أعضاء هيئة التدريس في بعض األقسام العلمية الذين أجـابوا علـى األداة،               

وعددها أربعة أقـسام،   ) أقسام العلوم التربوية(ئتين  فقد رأى الباحث تقسيم العينة إلى ف      

وعـــــددها أربعـــــة أقـــــسام، وفـــــق التوزيـــــع   ) أقـــــسام العلـــــوم االجتماعيـــــة والنفـــــسية (و

 :التالي لعينة الدراسة) ١(الديموجرافي، في الجدول رقم 

 ، توزيع العينة ونسبهتا المئوية تبعا لمتغير األقسام العلمية)١(جدول رقم 
 النسبة المئوية )ن(العدد  لمتغيرفئات ا المتغير

 :أقسام العلوم التربوية، وتشمل
أصـــــول التربيـــــة، والمنـــــاهج وطـــــرق التـــــدريس، واإلدارة     

 والتخطيط التربوي، والتربية الخاصة

٦١ ٤٤% 

 القسم العلمي
ــسية، وتــــــشمل   ــة والنفــــ ــوم االجتماعيــــ : أقــــــسام العلــــ

الجغرافيـــــا، والتـــــاريخ والحـــــضارة، واالجتمـــــاع والخدمـــــة 
 جتماعية، وعلم النفساال

٣٩ ٢٨% 

 %١٠٠ ٧٢ اإلجمالي

 :أداة الدراسة

تــم بنــاء أداة الدراســة االســتبانة بعــد الرجــوع إلــى أدبيــات البحــث فــي اإلطــار النظــري      

عبارة في المحور األول وتمثـل      ) ٩٥(والدراسات السابقة، في صورتها األولية، وتكونت من        

عبـارة  ) ٣٣( وضـمان الجـودة فـي الكليـة، ومـن            فروعا ثمانية تصف واقـع متطلبـات االعتمـاد        

تمثـــل أهـــم الـــصعوبات التـــي تواجـــه تطبيـــق االعتمـــاد وضـــمان الجـــودة، وقـــد تـــم تحكـــيم  

 :االستبانة وفق ما يلي



 

 
١١٦

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

 :الصدق الظاهري لألداة
عرضــت األداة علــى عــدد مــن أعــضاء هيئــة التــدريس فــي الكليــة وفــي عمــادة التقــويم    

ور األداة ووضــوح عباراتهــا ومــدى ارتبــاط كــل عبــارة  والجــودة، لمعرفــة مــدى مناســبة محــا 

 .بمحورها، وسالمة صياغتها، وما يرونه من تعديل، وفي ملحق الدراسة قائمة بأسمائهم
 :الصدق الداخلي لألداة

) ٢٢(لحساب صدق االتساق الداخلي طبقت االستبانة على عينة اسـتطالعية قوامهـا              

جتماعيـة، ودللـت النتـائج علـى معـدل عـال مـن              من أعضاء هيئة التـدريس بكليـة العلـوم اال         

الــصدق بــين كــل المحــاور وعباراتهــا الفرعيــة، وكــذلك بــين المحــاور واالســتبانة مجملــة،     

 :يوضحان ذلك) ٣(و) ٢(والجدوالن التاليان، رقم 

 )٢٢=ن(، معامل ارتباط بيرسون بين العبارات واإلجمالي لمحاور االستبانة )٢(جدول رقم 
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة الرتباطمعامل ا العبارة

 ٠٫٤٢١@  ٤ ٠٫٩٣١@@  ٦٧ ٤/المحور األول ١/المحور األول

٠٫٥٤٦@@  ٥ ٠٫٩٤٥@@  ٦٨ ٠٫٤٩٠@  ٣٤ ٠٫٧٩٢@@  ١ 

٠٫٤٩٤@  ٦ ٠٫٩١٨@@  ٦٩ ٠٫٧٠٩@@  ٣٥ ٠٫٦٥٧@@  ٢ 

٠٫٦٣٨@@  ٧ ٠٫٩٠٤@@  ٧٠ ٠٫٦٥٢@@  ٣٦ ٠٫٦٥٨@@  ٣ 

٠٫٤٤٥@  ٨ ٠٫٩١٧@@  ٧١ ٠٫٦٥٦@@  ٣٧ ٠٫٦٨٥@@  ٤ 

٠٫٧٠٢@@  ٩ ٠٫٨٣٧@@  ٧٢ ٠٫٨٠٠@@  ٣٨ ٠٫٦١٧@@  ٥ 

٠٫٦٩٦@@  ١٠ ٠٫٨٨٣@@  ٣٩ ٠٫٨٨٧@@  ٦ 

٠٫٨٢٦@@  ٤٠ ٠٫٧٥٤@@  ٧ 
 ٧/المحور األول

٠٫٧١٧@@  ١١ 

٠٫٤٧٠@  ١٢ ٠٫٧٤٧@@  ٧٣ ٠٫٨٢٣@@  ٤١ ٠٫٧٣٨@@  ٨ 

٠٫٤٨٩@  ١٣ ٠٫٧٧٢@@  ٧٤ ٠٫٨٢٩@@  ٤٢ ٠٫٦٩٤@@  ٩ 

٠٫٦٤٣@@  ١٤ ٠٫٧٩١@@  ٧٥ ٠٫٧٥٧@@  ٤٣ ٠٫٧٤٩@@  ١٠ 

٠٫٥٩٥@@  ١٥ ٠٫٦٩٦@@  ٧٦ ٠٫٨١٨@@  ٤٤ ٠٫٦٩٤@@  ١١ 

 ٠٫٥٥٣@@  ١٦ ٠٫٤٥٠@  ٧٧ ٠٫٨٢٨@@  ٤٥ ٢/المحور األول

٠٫٧٩٨@@  ١٧ ٠٫٦٥٧@@  ٧٨ ٠٫٨٣٥@@  ٤٦ ٠٫٦٨٣@@  ١٢ 

٠٫٧١٤@@  ١٨ ٠٫٨٨٤@@  ٧٩ ٠٫٥٦٠@@  ٤٧ ٠٫٦٧٧@@  ١٣ 

٠٫٧٠٨@@  ١٩ ٠٫٨٥٣@@  ٨٠ ٠٫٧٩٥@@  ٤٨ ٠٫٨٤٧@@  ١٤ 

 ٠٫٦٨٥@@  ٢٠ ٠٫٨٩٩@@  ٨١ ٥/المحور األول ٠٫٨٠٧@@  ١٥



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ١١٧

  هـ١٤٣٧ العددالسادس رجب

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة الرتباطمعامل ا العبارة

٠٫٨٦٣@@  ٢١ ٠٫٧٥١@@  ٨٢ ٠٫٨٧٣@@  ٤٩ ٠٫٧٥٧@@  ١٦ 

٠٫٨١٩@@  ٢٢ ٠٫٧٢٣@@  ٨٣ ٠٫٧٠٨@@  ٥٠ ٠٫٧٠٣@@  ١٧ 

 ٠٫٧١٣@@  ٢٣ ٨/ولالمحور األ ٠٫٨٤٠@@  ٥١ ٠٫٨٧٨@@  ١٨

٠٫٧١١@@  ٢٤ ٠٫٨٧٣@@  ٨٤ ٠٫٧٩٩@@  ٥٢ ٠٫٧٥٩@@  ١٩ 

٠٫٦٤٢@@  ٢٥ ٠٫٨٥٢@@  ٨٥ ٠٫٨٥٥@@  ٥٣ ٠٫٧٥٠@@  ٢٠ 

٠٫٧٤٨@@  ٢٦ ٠٫٨٢٩@@  ٨٦ ٠٫٧٤٥@@  ٥٤ ٠٫٨١٥@@  ٢١ 

٠٫٧٧٢@@  ٢٧ ٠٫٨٣٤@@  ٨٧ ٠٫٨٠١@@  ٥٥ ٠٫٦٩٢@@  ٢٢ 

 ٠٫٥٩٢@@  ٢٨ ٠٫٩٢٨@@  ٨٨ ٠٫٧٨٢@@  ٥٦ ٣/المحور األول

٠٫٤٨٣@  ٢٩ ٠٫٩٤٥@@  ٨٩ ٠٫٧٣٤@@  ٥٧ ٠٫٤٨٦@  ٢٣ 

٠٫٦٧٠@@  ٣٠ ٠٫٨٨١@@  ٩٠ ٠٫٧٨٤@@  ٥٨ ٠٫٦٢١@@  ٢٤ 

٠٫٨٢٠@@  ٣١ ٠٫٨٩٦@@  ٩١ ٠٫٧٢١@@  ٥٩ ٠٫٦٨١@@  ٢٥ 

٠٫٨٤٩@@  ٣٢ ٠٫٨٤٢@@  ٩٢ ٠٫٥٣٣@  ٦٠ ٠٫٧٥١@@  ٢٦ 

٠٫٤١٨@  ٣٣ ٠٫٨١٢@@  ٩٣ ٠٫٦٦٣@@  ٦١ ٠٫٨٥٧@@  ٢٧ 

٠٫٨٧٢@@  ٩٤ ٠٫٧٠٤@@  ٦٢ ٠٫٨٢٨@ @ ٢٨ 

 ٠٫٧٨٨@@  ٩٥ ٦/المحور األول ٠٫٨٢٤@@  ٢٩

 المحور الثاني ٠٫٧٠٩@@  ٦٣ ٠٫٨٦٥@@  ٣٠

٠٫٧٣٨@@  ١ ٠٫٨٤٩@@  ٦٤ ٠٫٨٢٣@@  ٣١ 

٠٫٤٣٦@  ٢ ٠٫٨٥٧@@  ٦٥ ٠٫٨٣٢@@  ٣٢ 

٠٫٦٧١@@  ٣ ٠٫٩٠٠@@  ٦٦ ٠٫٨٩٩@@  ٣٣ 

   ٠٫٠١دال عند مستوى @@ 
 

 ٠٫٠٥دال عند مستوى @ 

ــ   سابق يتبـــين أن معامـــل الـــصدق الــداخلي لـــألداة بـــين العبـــارات  مــن خـــالل الجـــدول ال

في جميع عبارات االستبانة، ماعدا أربع ) ٠٫٠١(وإجمالي محاور االستبانة، دال عند مستوى 

ــارات التـــي تحمـــل األرقـــام     ــور األول هـــي العبـ ــارات فـــي المحـ ــبع )٧٧، ٦٠، ٣٤، ٢٣(عبـ ، وسـ

فهـي دالـة عنـد      ) ٣٣،  ٢٩،  ١٢،  ٨،  ٦،  ٤،  ٢(قـام   عبارات في المحور الثـاني، وهـي التـي تحمـل األر           

 .)٠٫٠٥(مستوى 



 

 
١١٨

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

 )٥٠=ن(، معامل ارتباط بيرسون بين المحاور الفرعية واإلجمالي لالستبانة )٣(جدول رقم 
 معامل االرتباط المحور

 ٠٫٧٩٥@@  ١/المحور األول

 ٠٫٨١٨@@  ٢/المحور األول

 ٠٫٨٨٥@@  ٣/المحور األول

 ٠٫٩٦٧@@  ٤/المحور األول

 ٠٫٩٢٤@@  ٥/المحور األول

 ٠٫٨٩٩@@  ٦/المحور األول

 ٠٫٧٦٩@@  ٧/المحور األول

 ٠٫٨٦٤@@  ٨/المحور األول

 ٠٫٩٤٧@@  إجمالي/  المحور األول

 ٠٫٨٨٣@@  المحور الثاني

مـــن خـــالل الجـــدول الـــسابق يتبـــين أن معامـــل الـــصدق الـــداخلي لـــألداة بـــين المحـــاور   

  .في جميع محاور االستبانة) ٠٫٠١(نة، دال عند مستوى الفرعية واإلجمالي لالستبا
 :ثبات االستبانة

مــن أعــضاء ) ٢٢(دلــت نتــائج تطبيــق االســتبانة علــى العينــة االســتطالعية التــي قوامهــا   

هيئـة التــدريس بكليــة العلــوم االجتماعيــة علــى معــامالت ثبــات عاليــة ويعــول عليهــا، كمــا  

ك لالستبانة مجملة ومحاورها الفرعية، والجـدول   وضحتها نتائج معامل ألفا لكرونباخ، وذل     

 :التالي يوضح ذلك

 )٢٢=ن(، الثبات لالستبانة مجملة ومحاورها الفرعية )٤(جدول رقم 
 )ألفا لكرونباخ(معامل الثبات  عدد العبارات المحور

 ٠٫٩١٤ ١١ ١/المحور األول

 ٠٫٩٢٤ ١١ ٢/المحور األول

 ٠٫٩٣٢ ١١ ٣/المحور األول

 ٠٫٩٤٥ ١٥ ٤/ولالمحور األ

 ٠٫٩٤٠ ١٤ ٥/المحور األول

 ٠٫٩٦٩ ١٠ ٦/المحور األول

 ٠٫٩٢٢ ١١ ٧/المحور األول



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ١١٩

  هـ١٤٣٧ العددالسادس رجب

 )ألفا لكرونباخ(معامل الثبات  عدد العبارات المحور

 ٠٫٩٦٨ ١٢ ٨/المحور األول

 ٠٫٩٨٨ ٩٥ إجمالي/  المحور األول

 ٠٫٩٥٢ ٣٣ المحور الثاني

 ٠٫٩٧٤ ١٢٨ االستبانة مجملة

 :األساليب اإلحصائية في الدراسة
حــصائية المناســبة وفــق برنــامج التحليــل اإلحــصائي      اســتخدم الباحــث األســاليب اإل  

)SPSS(             فقد استخدم التكـرارات، والنـسب المئويـة لكـل عبـارة، كمـا اسـتخدم معامـل ،

ــى االنحــراف           ــات، باإلضــافة إل ــاخ للثب ــداخلي، ومعامــل إلفــا كرنب ــصدق ال ــاط بيرســون لل ارتب

 .فروق بين اإلجاباتلبيان ال) T-test(المعياري لتحديد مدى تجانس اآلراء، واختبار ت 

وقــد تــم حــساب المتــدرج الــذي يــستخدم للحكــم علــى العبــارات أو المحــاور وفــق          

 :المعادلة التالية

، ويوضحه جدول )٠٫٦٦=٣÷١-٣) = ( عدد بدائل األداة÷ أقل قيمة –أكبر قيمة = (طول الفئة 

 :التالي) ٥(توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في األداة رقم 
 ى المتوسطاتمد االستجابة

 ١٫٦٦ – ١ متوفر بدرجة ضعيفة

 ٢٫٣٣ – ١٫٦٧ متوفر بدرجة متوسطة

 ٣ – ٢٫٣٤ متوفر بدرجة كبيرة

 :تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها
 :تمت اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفق ما يلي

 :اإلجابة عن سؤال الدراسة األول
 الحـالي لمتطلبـات االعتمـاد       الواقـع (المتعلق بـ   : تمت اإلجابة عن سؤال الدراسة األول     

وذلك بـسؤال أفـراد عينـة الدراسـة عـن رأيهـم           ) وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية    

 :في عبارات المحور األول، ويتضمن هذا المحور ثمانية مجاالت، هي

 أهداف الكلية ورؤيتها ورسالتها .١

 إدارة الكلية المتميزة .٢



 

 
١٢٠

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

 توفر األنظمة والمعلومات المرتبطة بالكلية .٣

 العاملين في الكلية وتنميتهم مهنيًا .٤

 الحياة الطالبية والخدمات المقدمة لهم .٥

  المجتمعية للكليةةتحقيق التعاون والمشارك .٦

 توفر اإلمكانات المادية  .٧

 المحاسبية التعليمية وتقييم األداء .٨

 أهـداف الكليـة   -١(استجابات أفراد العينة ونسبها المئوية على العبارات المتعلقة بـ     
 :في المحور األول) ها ورسالتهاورؤيت

أشارت نتائج استجابات أفراد العينة إلـى مـوافقتهم بدرجـة متوسـطة علـى العبـارات          

،  حيـث بلـغ متوسـط درجـات اسـتجاباتهم            )أهداف الكلية ورؤيتهـا ورسـالتها     (المتعلقة بـ   

متــوفر بدرجــة  "، وهــي تقــع فــي فئــة االســتجابة     )٣(مــن ) ٢٫١٦(علــى عبــارات هــذا المجــال    

 : ، والجدول التالي يوضح ذلك"توسطةم

أهداف (، استجابات أفراد العينة ونسبها المئوية على العبارات المتعلقة بـ )٦(جدول رقم 

 ) الكلية ورؤيتها ورسالتها
متوفر 

بدرجة 

 ضعيفة

متوفر 
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٣ 
اعتمــاد مجلــس الكليــة صــياغة 

 رؤية الكلية ورسالتها
١ ٠٫٦٠ ٢٫٥٣ ٥٨٫٣٣ ٤٢ ٣٦٫١١ ٢٦ ٥٫٥٦ ٤ 

١ 
ــا    ــة أهــدافها انطالق تحــدد الكلي
مــــــن رؤيتهــــــا ورســــــالتها بمــــــا 

 يتواءم مع حاجة المجتمع
٢ ٠٫٦٩ ٢٫٤٤ ٥٥٫٥٦ ٤٠ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ١١٫١١ ٨ 

٨ 
ــة التحقيــق مــن    الرســالة ممكن

 الة فعّإستراتيجياتخالل 
٣ ٠٫٧٢ ٢٫٣٦ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ٣٦٫١١ ٢٦ ١٣٫٨٩ ١٠ 

٦ 
ــالة محــــددة فــــي   صــــياغة الرســ
توجيــــه عمليــــات صــــنع القــــرار  

 بالكلية
٤ ٠٫٦٤ ٢٫٢٥ ٣٦٫١١ ٢٦ ٥٢٫٧٨ ٣٨ ١١٫١١ ٨ 
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٧ 
ترتبط الرسالة بجميـع أنـشطة      

 ومهام الكلية
٥ ٠٫٧٤ ٢٫١٩ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٤١٫٦٧ ٣٠ ١٩٫٤٤ ١٤ 

٩ 

تعــد الرؤيــة والرســالة والغايــات  
عـــــا لتقـــــويم التقـــــدم فـــــي مرج

 الكلية

٦ ٠٫٧٨ ٢٫١٩ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٣٦٫١١ ٢٦ ٢٢٫٢٢ ١٦ 

١١ 

ــة لتحـــسين    ــة خطـ تـــضع الكليـ

ــا     ــوء رؤيتهـــــ ــي ضـــــ ــا فـــــ أدائهـــــ
 ورسالتها

٧ ٠٫٧٧ ٢٫١٧ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٢٢٫٢٢ ١٦ 

٥ 
الرؤيــــة والرســــالة معلنــــة فــــى    

 مكان عام
٨ ٠٫٨٢ ٢٫٠٦ ٣٦٫١١ ٢٦ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٣٠٫٥٦ ٢٢ 

١٠ 
ــة والرســالة  تــتم مراجعــة الرؤ  ي

 في الكلية بشكل دوري
٩ ٠٫٧٠ ١٫٨٩ ١٩٫٤٤ ١٤ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ٣٠٫٥٦ ٢٢ 

٢ 

ــاملين   مــــــشاركة جميــــــع العــــ
بالكلية فـى إعـداد رؤيـة الكليـة         

 ورسالتها

١٠ ٠٫٧٩ ١٫٨٦ ٢٥٫٠٠ ١٨ ٣٦٫١١ ٢٦ ٣٨٫٨٩ ٢٨ 

٤ 

مشاركة الجهـات المـستفيدة     

فــــــي صـــــــياغة رؤيـــــــة الكليـــــــة  
 ورسالتها

١١ ٠٫٧٧ ١٫٨٣ ٢٢٫٢٢ ١٦ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٣٨٫٨٩ ٢٨ 

  ٥٫٩٧ ٢٫١٦ ٣٨٫٣٨ ٣٠٤ ٣٩٫٣٩ ٣١٢ ٢٢٫٢٢ ١٧٦ موعمجال

ــارات فــي هــذا المجــال كانــت          ــى أن أعلــى العب ــائج فــي الجــدول الــسابق إل أشــارت النت

) اعتمـاد مجلـس الكليـة صـياغة رؤيـة الكليـة ورسـالتها       (والتـي تـنص علـى    ) ٣(العبارة رقـم   

تحــدد الكليــة (والتــي تــنص علــى  ) ١(رقــم ، تلتهــا العبــارة )٣(مــن ) ٢٫٥٣(بمتوســط حــسابي 

بمتوسـط حـسابي   ) أهدافها انطالقا من أهدافها ورسالتها بما يتواءم مع حاجة المجتمـع    

الرســالة ممكنــة التحقيــق مــن  (والتــي تــنص علــى ) ٨(، ثــم جــاءت العبــارة رقــم  )٢٫٤٤(بلــغ 



 

 
١٢٢

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

 العبـارات  ، وهـذه )٢٫٣٦(فـي الترتيـب الثالـث بمتوسـط حـسابي      )  فعّالـة  إسـتراتيجيات خالل  

 ".متوفر بدرجة كبيرة"الثالث تقع في فئة االستجابة 

 مــشاركة الجهــات المــستفيدة فــي  -٤(بينمــا جــاء فــي الترتيــب األخيــر، العبــارة رقــم  

، تليهـا تـصاعديًا العبـارة رقـم     )١٫٨٣(بمتوسـط حـسابي بلـغ    ) صياغة رؤية الكلية ورسـالتها    

بمتوسط حـسابي  ) ة الكلية ورسالتها مشاركة جميع العاملين بالكلية فى إعداد رؤي   -٢(

)  تـتم مراجعـة الرؤيـة والرسـالة فـي الكليـة بـشكل دوري       -١٠(، ثم العبارة رقـم    )١٫٨٦(بلغ  

، وهــــذا المتوســــط فــــي العبــــارات الــــثالث يــــوحي بــــضعف )١٫٨٩(بمتوســــط حــــسابي بلــــغ 

المشاركة فـي إعـداد أهـداف الكليـة ورؤيتهـا ورسـالتها، ومراجعتهـا، وذلـك اليتوافـق مـع                     

أســس االعتمــاد وضــمان الجــودة التــي تتطلــب مــشاركة جميــع العــاملين كــل علــى قــد            

إسهامه، ويستخلص من تجارب بعض الدول ومنها الواليات المتحد األمريكية في ضرورة        

تكــاتف العــاملين لتحقيــق األهــداف، وهــو مــا أكــدت عليــه دراســة دراســة شــنج وشــيونج      

)٢٠٠٠)Sheng & Cheung.( 

 المئويــة لالســتجابات فقــد جــاءت النــسبة األعلــى لالســتجابة     وفيمــا يتعلــق بالنــسب  

 لالســتجابتين ٣٨٫٤ و ٢٢٫٢٢ فــي مقابــل %٣٩٫٣٩، حيــث بلغــت "متــوفر بدرجــة متوســطة "

 .متوفر بدرجة ضعيفة ومتوفر بدرجة كبيرة على الترتيب
 إدارة الكليـة  -٢(استجابات أفراد العينة ونسبها المئوية على العبـارات المتعلقـة بــ             

 :في المحور األول) متميزةال
أشارت نتائج استجابات أفراد العينة إلـى مـوافقتهم بدرجـة متوسـطة علـى العبـارات          

، حيث بلغ متوسط درجات اسـتجاباتهم علـى عبـارات           )إدارة الكلية المتميزة  (المتعلقة بـ   

وهــذه مــن أهــم " متــوفر بدرجــة كبيــرة"، وهــي تقــع فــي فئــة االســتجابة )٢٫٣٧(هــذا المجــال 

والجدول ). م٢٠١٢( االعتماد وضمان الجودة التي أشارت إليها وزارة التربية والتعليم       أسس

     :التالي يوضح ذلك
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إدارة (، استجابات أفراد العينة ونسبها المئوية على العبارات المتعلقة بـ )٧(جدول رقم 
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١٨ 
يتخــذ مجلــس الكليــة قراراتــه 
 وفق  مهام واضحة ومحددة

٢٨ ٢٫٧٨ ٢ 
٣٨٫٨

٩ 
١ ٠٫٥٥ ٢٫٥٦ ٥٨٫٣٣ ٤٢ 

١٩ 
يتـــــــــــابع عميـــــــــــد الكليـــــــــــة   
الممارســات التــى تــتم داخــل    

 الكلية
٢ ٠٫٥٦ ٢٫٥٣ ٥٥٫٥٦ ٤٠ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٢٫٧٨ ٢ 

١٧ 
لكليـة فـى تعاملهـا مـع        تقدم ا 

 الطالب نموذجاً أخالقياً
٣ ٠٫٦٥ ٢٫٤٧ ٥٥٫٥٦ ٤٠ ٣٦٫١١ ٢٦ ٨٫٣٣ ٦ 

١٢ 
تــشكيل فــرق عمــل الجــودة   
ــاملين المتميـــــــزين   مـــــــن العـــــ

 بمهام محددة 
٤ ٠٫٦٤ ٢٫٣٩ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ٨٫٣٣ ٦ 

١٤ 
تـــــــوفير منـــــــاخ مـــــــن الثقـــــــة    
ــات  ــرام والعالقـــــــــــ واالحتـــــــــــ
 اإلنسانية للعمل بروح الفريق

٢٨ ١١٫١١ ٨ 
٣٨٫٨

٩ 
٥ ٠٫٦٨ ٢٫٣٩ ٥٠٫٠٠ ٣٦ 

٢٠ 
تعلـــــــن الكليـــــــة بطرائقهـــــــا   
الخاصــة تمـــسكها والتزامهـــا  

 بالنزاهة المؤسساتية
٦ ٠٫٧٢ ٢٫٣٩ ٥٢٫٧٨ ٣٨ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ١٣٫٨٩ ١٠ 

١٦ 
تطبــــــــق الكليــــــــة مــــــــضمون  
 األنظمة واللوائح بدقة وعدالة

٧ ٠٫٧٦ ٢٫٣٦ ٥٢٫٧٨ ٣٨ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ١٦٫٦٧ ١٢ 

١٣ 
ــى     ــدة فـ ــل جيـ ــة عمـ ــق بيئـ خلـ

 لكلية لتقبل ثقافة االعتمادا
٨ ٠٫٦١ ٢٫٢٨ ٣٦٫١١ ٢٦ ٥٥٫٥٦ ٤٠ ٨٫٣٣ ٦ 

١٥ 
تعنــــى الكليــــة بتعزيــــز الــــوالء 
 وتحفيز االنتماء للعمل فيها

٢٨ ١٦٫٦٧ ١٢ 
٣٨٫٨

٩ 
٩ ٠٫٧٤ ٢٫٢٨ ٤٤٫٤٤ ٣٢ 

٢١ 

ــة    ــادات الكليــــ ــساب قيــــ إكــــ
اتجاهــات ومعــارف ومهــارات  
تجعلهم أكثر التزامـاً بالعمـل    

 فيها

١٠ ٠٫٧٣ ٢٫٢٥ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٤١٫٦٧ ٣٠ ١٦٫٦٧ ١٢ 

٢٢ 
يُمثَّـــــــــل شـــــــــطرا الطـــــــــالب   
والطالبات فـي اللجـان العاملـة       

 في الكلية
١١ ٠٫٧٣ ٢٫١٧ ٣٦٫١١ ٢٦ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ١٩٫٤٤ ١٤ 

  ٥٫٩٢ ٢٫٣٧ ٤٨٫٢٣ ٣٨٢ ٤٠٫٤٠ ٣٢٠ ١١٫٣٦ ٩٠ موعمجال



 

 
١٢٤

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

إدارة الكليــة (أشــارت النتــائج فــي الجــدول الــسابق إلــى أن أعلــى العبــارات فــي مجــال     

يتخـذ مجلـس الكليـة قراراتـه وفـق  مهـام        (والتـي نـصها     ) ١٨(كانت العبارة رقـم     ) زةالمتمي

يتـابع  (والتي تـنص علـى      ) ١٩(، تلتها العبارة رقم     )٢٫٥٦(بمتوسط حسابي   ) واضحة ومحددة 

، بينمــا )٢٫٥٣(بمتوســط حــسابي بلــغ  ) عميــد الكليــة الممارســات التــى تــتم داخــل الكليــة   

تقـدم الكليـة فـى تعاملهـا مـع الطـالب نموذجـاً              (والتـي تـنص علـى       ) ١٧(جاءت العبارة رقـم     

، وهـذه العبـارات الـثالث تقـع فـي فئـة           )٢٫٤٧(في الترتيب الثالث بمتوسـط حـسابي        ) أخالقياً

 ". متوفر بدرجة كبيرة"االستجابة 

تــشكيل فــرق عمــل الجــودة مــن العــاملين المتميــزين     ) ١٢(رقــم : يلــي ذلــك العبــارات 

تــوفير منــاخ مــن الثقــة االحتــرام والعالقــات اإلنــسانية للعمــل   ) ١٤(رقــم بمهــامم محــددة، و

ــق، ورقــم    ــروح الفري ــة بطرائقهــا الخاصــة تمــسكها والتزامهــا بالنزاهــة      ) ٢٠(ب ــن الكلي تعل

، وتقـع فـي فئـة االسـتجابة         )٢٫٣٩(المؤسساتية، وهذه العبـارات الـثالث بمتوسـط حـسابي           

رضية مناسبة لتطبيـق االعتمـاد وضـمان الجـودة          ، وهذا المجال يوفر أ    "متوفر بدرجة كبيرة  "

 . في الكلية

 يُمثَّــل شــطرا الطــالب والطالبــات فــي  -٢٢(وكانــت آخــر العبــارات ترتيبــا العبــارة رقــم  

، وهـذا يـوحي بـضعف التمثيـل فـي           )٢٫١٧(بمتوسـط حـسابي بلـغ       ) اللجان العاملة في الكليـة    

حد معايير ضـمان الجـودة واالعتمـاد        اللجان العاملة بين شطري الطالب والطالبات، مع أنه أ        

 .األكاديمي المعتبرة لدى الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

وفيمــا يتعلــق بالنــسب المئويــة لالســتجابات فقــد جــاءت النــسبة األعلــى لالســتجابة       

 لالسـتجابتين متـوفر     ٤٠٫٤ و   ١١٫٣٦ فـي مقابـل      %٤٨٫٢٣، حيث بلغت    "متوفر بدرجة كبيرة  "

 .فة ومتوفر بدرجة متوسطة على الترتيببدرجة ضعي
ـــ      ــارات المتعلقــة ب ــى العب ــة عل ــسبها المئوي ــة ون ــوفير -٣(اســتجابات أفــراد العين  ت

 :في المحور األول) المعلومات المرتبطة بالكلية
أشارت نتائج استجابات أفراد العينة إلـى مـوافقتهم بدرجـة متوسـطة علـى العبـارات          

، حيث بلغ متوسط درجـات اسـتجاباتهم        )لمرتبطة بالكلية توفير المعلومات ا  (المتعلقة بـ   
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" متــوفر بدرجــة متوســطة"، وهــي تقــع فــي فئــة االســتجابة  )٢٫١١(علــى عبــارات هــذا المجــال  

وتوفير المعلومات يتطلب درجة عالية من الشفافية وذلك من أهم عوامل نجاح االعتمـاد   

ل المتقدمــة ومنهـــا  وضــمان الجــودة وســـرعة الحــصول عليـــه، ويــستفاد مـــن تجــارب الـــدو     

     :والجدول التالي يوضح ذلك. المملكة المتحدة

توفير (، استجابات أفراد العينة ونسبها المئوية على العبارات المتعلقة بـ )٨(جدول رقم 

 )المعلومات المرتبطة بالكلية
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ــة    ٢٣ ــة مجموعـــــ ــدى الكليـــــ لـــــ
شــــــاملة مــــــن الــــــسياسات 

 واللوائح التنظيمية

١ ٠٫٦٤ ٢٫٦١ ٦٩٫٤٤ ٥٠ ٢٢٫٢٢ ١٦ ٨٫٣٣ ٦ 

اســـــتخدام أدوات متعـــــددة  ٢٥

ــات    ــى المعلومـ ــصول علـ للحـ
 جيدة فى الكلية

٢ ٠٫٥٩ ٢٫٣٦ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٥٢٫٧٨ ٣٨ ٥٫٥٦ ٤ 

ــ   ٢٤ ــاملين بالكليـــــ ــدى العـــــ ة لـــــ

ــنهم   ــي تمكـ ــات التـ المعلومـ

مــــن المــــشاركة فــــي صــــنع 
 القرار

٣ ٠٫٦٩ ٢٫٢٥ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ١٣٫٨٩ ١٠ 

توظيف التقنيـة الحديثـة فـي        ٢٦

ــل   ــصال داخـــــ ــة االتـــــ عمليـــــ

 الكلية

٤ ٠٫٦٣ ٢٫٢٢ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٥٥٫٥٦ ٤٠ ١١٫١١ ٨ 

تمكــــين العــــاملين بالكليــــة  ٢٨
إلجادة مهارات البحـث عـن      

 المعلومات

٥ ٠٫٧٢ ٢٫١٤ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ١٩٫٤٤ ١٤ 

يــتم حفــظ مــصادر التعلــيم     ٢٧

ــة   ــا بطريقـــــــ والتكنولوجيـــــــ
 تجعلها سهلة االستخدام

٦ ٠٫٧٣ ٢٫٠٨ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ٢٢٫٢٢ ١٦ 

 ٧ ٠٫٧٧ ٢٫٠٣ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٢٧٫٧٨ ٢٠تشكيل فرق عمـل لتحليـل     ٢٩
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البيانـــات وترتيـــب األولويـــات 
 وتحديد االحتياجات

بيانات دقيقة  تكوين قاعدة    ٣٠

وشـــاملة لمختلـــف جوانـــب   

 العملية التعليمية

٨ ٠٫٧٥ ٢٫٠٠ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ٢٧٫٧٨ ٢٠ 

تزويد مكتبة الكلية بمصادر  ٣١
 المعلومات الضرورية

٩ ٠٫٨٢ ١٫٩٤ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٣٦٫١١ ٢٦ 

مـــــــــــــــصادر المعلومـــــــــــــــات  ٣٢

ــاً   ــا كافيـــة كمـ والتكنولوجيـ

 وكيفاً

١٠ ٠٫٨٥ ١٫٨٩ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٤١٫٦٧ ٣٠ 

تــــوافر الوســــائل الــــسمعية   ٣٣
ــن    ــا مـــــ ــصرية وغيرهـــــ والبـــــ

 وسائل االتصال الحديثة

١١ ٠٫٧٦ ١٫٧٥ ١٩٫٤٤ ١٤ ٣٦٫١١ ٢٦ ٤٤٫٤٤ ٣٢ 

  ٦٫٦١ ٢٫١١ ٣٥٫١٠ ٢٧٨ ٤١٫٤١ ٣٢٨ ٢٣٫٤٨ ١٨٦ موعمجال

ــى العبــارات فــي مجــال          ــسابق إلــى أن أعل المعلومــات (أشــارت النتــائج فــي الجــدول ال

لـدى الكليـة مجموعـة شـاملة مـن      (والتـي نـصها   ) ٢٣(كانت العبارة رقم    ) يةالمرتبطة بالكل 

والتــي ) ٢٥(، تلتهــا العبــارة رقــم  )٢٫٦١(بمتوســط حــسابي ) الــسياسات واللــوائح التنظيميــة 

بمتوســط حــسابي بلــغ ) اســتخدام أدوات متعــددة للحــصول علــى المعلومــات (تــنص علــى 

، ويحققــان " متــوفر بدرجــة كبيــرة  "جابة ، وهاتــان العبارتــان تقعــان فــي فئــة االســت     )٢٫٣٦(

مطالب مهمة لالعتماد من قبل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتمـاد األكـاديمي فـي المملكـة                

 . العربية السعودية، كما يتبين ذلك من خالل نماذج الهيئة وأدلتها

ي لدى العاملين بالكليـة المعلومـات التـ       (والتي تنص على    ) ٢٤(بينما جاءت العبارة رقم     

، )٢٫٢٥(فــي الترتيــب الثالــث بمتوســط حــسابي  ) تمكــنهم مــن المــشاركة فــي صــنع القــرار 

، ومثلهـا فـي فئـة االسـتجابة بقيـة           "متـوفر بدرجـة متوسـطة     "وهذه تقع فـي فئـة االسـتجابة         
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توحي بضعف مصادر الـتعلم فـي الكليـة، مـع      ) ٣٠-٢٦(العبارات في هذا المجال، والعبارات      

 .ضمان الجودة في المملكةأنها من معايير االعتماد و

تــوافر الوســائل  ) ٣٣( وكانــت آخــر العبــارات فــي المتوســط الحــسابي العبــارة رقــم        

يعـد  ) ١٫٧٥(السمعية والبصرية وغيرها من وسائل االتصال الحديثة، ومتوسط هذه العبارة           

) ٣١(رقـم  : والعبـارتين " متـوفر بدرجـة متوسـطة   "متدنيا وإن كانت تقع فـي فئـة االسـتجابة       

، ورقــم ) ١٫٨٩(يــد مكتبــة الكليــة بمــصادر المعلومــات الــضرورية ومتوســط هــذه العبــارة تزو

 )١٫٩٤(مصادر المعلومات والتكنولوجيا كافية كماً وكيفاً ومتوسط هذه العبارة ) ٣٢(

وفيمــا يتعلــق بالنــسب المئويــة لالســتجابات فقــد جــاءت النــسبة األعلــى لالســتجابة       

 لالســـتجابتين ٣٥٫١ و ٢٣٫٤٨ فــي مقابــل   %٤١٫٤١، حيــث بلغــت   "متــوفر بدرجــة متوســطة   "

 .متوفر بدرجة ضعيفة ومتوفر بدرجة كبيرة على الترتيب
 العــاملون -٤(اسـتجابات أفــراد العينــة ونـسبها المئويــة علــى العبـارات المتعلقــة بـــ    

 :في المحور األول) بالكلية وتنميتهم مهنيًا
رجـة متوسـطة علـى العبـارات     أشارت نتائج استجابات أفراد العينة إلـى مـوافقتهم بد     

، حيـث بلـغ متوسـط درجـات اسـتجاباتهم      )العاملون بالكلية وتنميتهم مهنيًـا  (المتعلقة بـ   

". متـوفر بدرجـة متوسـطة     "، وهـي تقـع فـي فئـة االسـتجابة            )٢٫١٤(على عبـارات هـذا المجـال        

، وهذا يستلزم توافره بدرجة كبيرة؛ لكونه من أسس االعتمـاد، وجميـع التجـارب الدوليـة               

     :والجدول التالي يوضح ذلك. والدراسات السابقة تؤكد على أهميته
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، استجابات أفراد العينة ونسبها المئوية على العبارات المتعلقة بـ )٩(جدول رقم 

 )العاملون بالكلية وتنميتهم مهنيًا(
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توفير توصيفات المقررات    ٤٧

الدراســــية ألعــــضاء هيئــــة  
 التدريس

١ ٠٫٥٦ ٢٫٥٠ ٥٢٫٧٨ ٣٨ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ٢٫٧٨ ٢ 

اإلداريــــون وأعــــضاء هيئــــة  ٣٥

التـــــــدريس مؤهلـــــــون وذو 

كفاءة تناسب العمل فـي     
 الكلية

٢ ٠٫٦٥ ٢٫٤٤ ٥٢٫٧٨ ٣٨ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٨٫٣٣ ٦ 

ــع ا ٤٨ ــة  جميـ ــاملين بالكليـ لعـ

لديهم العزم واإلحساس   

 بالمسؤولية

٣ ٠٫٥٥ ٢٫٣٩ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٥٥٫٥٦ ٤٠ ٢٫٧٨ ٢ 

األخــذ باألســاليب الحديثــة   ٣٧
 فى التدريس

٤ ٠٫٦٥ ٢٫١٧ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٥٥٫٥٦ ٤٠ ١٣٫٨٩ ١٠ 

ــاملين بالكليـــــة    ٤٦ ــنح العـــ مـــ

ــة   الـــــــــــــسلطات الالزمـــــــــــ

 لممارسة أعمالهم

٥ ٠٫٥٦ ٢٫١٧ ٢٥٫٠٠ ١٨ ٦٦٫٦٧ ٤٨ ٨٫٣٣ ٦ 

مالءمة األعباء التدريـسية     ٣٦
ــا لمتطلبــــات األداء  وغيرهــ

 الفعال

٦ ٠٫٥٩ ٢٫١٤ ٢٥٫٠٠ ١٨ ٦٣٫٨٩ ٤٦ ١١٫١١ ٨ 

يتــيح منــاخ العمــل بالكليــة   ٤١

 لألفراد التعبير عن آرائهم
٧ ٠٫٧٢ ٢٫١٤ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ١٩٫٤٤ ١٤ 

وجـــــــود قنـــــــوات اتـــــــصال  ٣٨

مــــــستمرة وجيــــــدة بــــــين 
ــة    ــراف العمليـ مختلـــف أطـ

 يةالتعليم

٨ ٠٫٦٢ ٢٫١١ ٢٥٫٠٠ ١٨ ٦١٫١١ ٤٤ ١٣٫٨٩ ١٠ 
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تـــــــدريب أفـــــــراد الجهـــــــاز  ٤٤
اإلداري بالكليــــــــــة علــــــــــى 

ــا   ــارات التكنولوجيــــــ مهــــــ

 الحديثة

٩ ٠٫٧٨ ٢٫١١ ٣٦٫١١ ٢٦ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٢٥٫٠٠ ١٨ 

ــة    ٤٠ ــاملين بالكليـ ــة العـ توعيـ
بـــــــــــــالقوانين واللـــــــــــــوائح 

 المنظمة لعملهم

١٠ ٠٫٧١ ٢٫٠٦ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ٢٢٫٢٢ ١٦ 

يقــــــوم مجلــــــس الكليــــــة   ٤٥

بتحديــــــــــد االحتياجــــــــــات 
التدريبية للعاملين بها بناء    

علــــــى اقتــــــراح مجــــــالس   

 األقسام

١١ ٠٫٧١ ٢٫٠٦ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ٢٢٫٢٢ ١٦ 

يوجـــــد عـــــدد كـــــاف مـــــن   ٣٤
اإلداريــــين وأعــــضاء هيئــــة  

ــة  التــــــــــــــدريس لمقابلــــــــــــ

احتياجــــــــــــات البــــــــــــرامج 
 التعليمية

١٢ ٠٫٦٩ ٢٫٠٣ ٢٥٫٠٠ ١٨ ٥٢٫٧٨ ٣٨ ٢٢٫٢٢ ١٦ 

تفعيــــــل بــــــرامج التنميــــــة   ٣٩

ــدات   المهنيــــة داخــــل وحــ

 التدريب بالكلية

١٣ ٠٫٧٧ ١٫٩٧ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٣٠٫٥٦ ٢٢ 

دعــم التعــاون بــين الكليــة   ٤٣
والكليـــــات االخــــــرى فــــــى  

ــة    ــرامج التنميـــــ ــذ بـــــ تنفيـــــ

 المهنية

١٤ ٠٫٧٣ ١٫٩٧ ٢٥٫٠٠ ١٨ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ٢٧٫٧٨ ٢٠ 

إصـــــــدار دليـــــــل إرشـــــــادي  ٤٢
ــة   ــاملين بالكليــــــــــــ للعــــــــــــ

 هم باالعتمادلتوعيت

١٥ ٠٫٧٠ ١٫٨٩ ١٩٫٤٤ ١٤ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ٣٠٫٥٦ ٢٢ 

  ٧٫٣١ ٢٫١٤ ٣١٫٦٧ ٣٤٢ ٥٠٫٩٣ ٥٥٠ ١٧٫٤١ ١٨٨ موعمجال



 

 
١٣٠

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

العـاملون بالكليـة   (أشارت النتائج في الجدول السابق إلى أن أعلى العبارات في مجـال     

ــا  ــتهم مهنيًـ ــم  ) وتنميـ ــارة رقـ ــصها  ) ٤٧(كانـــت العبـ ــي نـ ــررات  (والتـ ــيفات المقـ ــوفير توصـ تـ

والتـي  ) ٣٥(، تلتهـا العبـارة رقـم        )٢٫٥٠(بمتوسط حسابي   ) الدراسية ألعضاء هيئة التدريس   

ــى   ــدريس مؤهلــون وذو كفــاءة تناســب العمــل فــي        (تــنص عل اإلداريــون وأعــضاء هيئــة الت

جميــع (والتــي تــنص علــى ) ٤٨(، تليهــا العبــارة رقــم )٢٫٤٤(بمتوســط حــسابي بلــغ ) الكليــة

) ٢٫٣٩(بمتوســط حــسابي بلــغ ) واإلحــساس بالمــسؤوليةالعــاملين بالكليــة لــديهم العــزم 

، والشـك بـأن هـذا مـن     " متوفر بدرجة كبيـرة  "وهذه العبارت الثالث تقع في فئة االستجابة        

عوامل نجاح االعتماد وضمان الجودة وسرعة تحقيقه؛ علمًا بأن مجرد العزم لم يظهـر لـه           

ت الـثالث فـي هـذا المجـال، بينمـا         أثر واضح في الواقع حتى اآلن، ويستأنس في ذلك بالعبارا         

 "متوفر بدرجة متوسطة"جاءت بقية العبارات في فئة االستجابة 

تفعيـــل بـــرامج ) ٣٩(وكانــت آخـــر العبــارات فـــي المتوســـط الحــسابي العبارتـــان رقــم    

الواليــات المتحــدة : التنميــة المهنيــة داخــل وحــدات التــدريب بالكليــة، وقــد أكــدت تجربتــي  

ى التركيــز علــى التنميــة المهنيــة للعــاملين وبخاصــة أعــضاء هيئــة      األمريكيــة، واليابــان، علــ 

التدريس بما يضمن قـدرتهم علـى التعامـل مـع التغيـرات التكنولوجيـة الحديثـة فـي مجـال                

 .التعليم والتعلم، مع إتاحة الفرصة لهم للتجديد واالبتكار في التدريس والتفاعل العلمي

ليــة والكليــات االخــرى فــى تنفيــذ بــرامج دعــم التعــاون بــين الك) ٤٣(ثــم العبــارة ورقــم 

إصـدار دليـل إرشـادي      ) ٤٢(، والعبـارة رقـم      )١٫٩٧(التنمية المهنيـة، بمتوسـط حـسابي قـدره          

ومتوســط هــذه  ) ١٫٨٩(للعــاملين بالكليــة لتــوعيتهم باالعتمــاد، بمتوســط حــسابي قــدره       

 ."متوفر بدرجة متوسطة"العبارة يعد متدنيا وإن كانت تقع في فئة االستجابة 

وفيمــا يتعلــق بالنــسب المئويــة لالســتجابات فقــد جــاءت النــسبة األعلــى لالســتجابة       

 لالســتجابتين ٣١٫٦٧ و ١٧٫٤١ فــي مقابــل %٥٠٫٩٣، حيــث بلغــت "متــوفر بدرجــة متوســطة "

 .متوفر بدرجة ضعيفة ومتوفر بدرجة كبيرة على الترتيب
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ــارات المتعلقــة     ــة علــى العب ــة ونــسبها المئوي ـــ اســتجابات أفــراد العين ــاة -٥(ب  الحي
 :في المحور األول) الطالبية والخدمات المقدمة لهم

أشارت نتائج استجابات أفراد العينة إلـى مـوافقتهم بدرجـة متوسـطة علـى العبـارات          

ـــ   ــة بـ ــة لهـــم  (المتعلقـ ــدمات المقدمـ ــة والخـ ــاة الطالبيـ ــات   )الحيـ ــغ متوســـط درجـ ، حيـــث بلـ

كانــت تقــع فــي فئــة االســتجابة  ، وهــي وإن )١٫٩٩(اســتجاباتهم علــى عبــارات هــذا المجــال  

     :والجدول التالي يوضح ذلك. إال أنها تعد متدنية إلى حد ما" متوفر بدرجة متوسطة"

الحياة (، استجابات أفراد العينة ونسبها المئوية على العبارات المتعلقة بـ )١٠(جدول رقم 

 )الطالبية والخدمات المقدمة لهم
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العالقــــــة بــــــين الطــــــالب  ٦١
ــدريس    ــة الت وأعــضاء هيئ

يــــــــــسودها االحتــــــــــرام  

 والعدالة

٠٫٥٥ ٢٫٣٩ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٥٥٫٥٦ ٤٠ ٢٫٧٨ ٢ 

١ 

ــاد   ٥٠ ــدمات اإلرشـ ــوفير خـ تـ
 الالزمة للطالب 

٠٫٧٤ ٢٫١٩ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٤١٫٦٧ ٣٠ ١٩٫٤٤ ١٤ 
٢ 

تتــــضمن خطــــة الكليــــة    ٥٢

ــذوي   ــاً بـــــــــــــــ اهتمامـــــــــــــــ

 االحتياجات الخاصة

٠٫٧٨ ٢٫١١ ٣٦٫١١ ٢٦ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٢٥٫٠٠ ١٨ 

٣ 

تـــوافر مكتبـــة أو مركــــز    ٦٢
ــدة بهــا    مــصادر تعلــم جي

 خدمات متميزة

٠٫٨٠ ٢٫٠٨ ٣٦٫١١ ٢٦ ٣٦٫١١ ٢٦ ٢٧٫٧٨ ٢٠ 

٤ 

ــوم    ٥٣ ــاخ اليـــــ ــسم منـــــ يتـــــ

الدراســـــــــي باإليجابيـــــــــة 
 التعلمويحفز عمليات 

٠٫٧٥ ٢٫٠٦ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ٢٥٫٠٠ ١٨ 

٥ 

مخرجــات تعلــم الطلبــة    ٦٠

ــات    ــع المتطلبـ ــق مـ تتوافـ

الوطنيـــة لنـــواتج التعلـــيم 

٠٫٦٠ ٢٫٠٣ ١٩٫٤٤ ١٤ ٦٣٫٨٩ ٤٦ ١٦٫٦٧ ١٢ 

٦ 
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 المستهدفة

األخــــذ بــــالنظم الحديثــــة  ٥٥

 في تقييم أداء الطالب

٠٫٦٧ ٢٫٠٠ ٢٢٫٢٢ ١٦ ٥٥٫٥٦ ٤٠ ٢٢٫٢٢ ١٦ 
٧ 

الكليــــــة علــــــى تتعــــــرف  ٥١
احتياجـــــــــات الطـــــــــالب  

وخصائــــــــــــــــــــــــــــــــــصهم 

 ومشكالتهم

٠٫٨٠ ١٫٩٧ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٣٦٫١١ ٢٦ ٣٣٫٣٣ ٢٤ 

٨ 

تــــوفر الكليــــة الخــــدمات  ٥٤
ــع   الــــصحية والتعامــــل مــ

 حاالت الطوارئ

٠٫٨٤ ١٫٩٧ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٣٦٫١١ ٢٦ 

٩ 

ــررات  ٥٨ مواكبــــــــــة المقــــــــ

 والمناهج للتقدم العالمي

٠٫٦٣ ١٫٩٤ ١٦٫٦٧ ١٢ ٦١٫١١ ٤٤ ٢٢٫٢٢ ١٦ 
١٠ 

تحدد جوانب القصور في     ٥٩
 فرص تعليم الطالب

٠٫٥٣ ١٫٩٤ ١١٫١١ ٨ ٧٢٫٢٢ ٥٢ ١٦٫٦٧ ١٢ 
١١ 

مالءمــــة أعــــداد الطــــالب   ٤٩

 لإلمكانات المتاحة

٠٫٨٠ ١٫٩٢ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٣٦٫١١ ٢٦ ٣٦٫١١ ٢٦ 
١٢ 

تـــــــوافر فـــــــرص تعلـــــــم    ٥٧

إضــــــــــــــافية للطــــــــــــــالب  
 المتميزين

٠٫٧٤ ١٫٦٩ ١٦٫٦٧ ١٢ ٣٦٫١١ ٢٦ ٤٧٫٢٢ ٣٤ 

١٣ 

إشـــراك بعـــض الطـــالب  ٥٦

عنــد الحاجــة فــي حــضور  

 جلسات مجلس الكلية

٠٫٧٦ ١٫٦١ ١٦٫٦٧ ١٢ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٥٥٫٥٦ ٤٠ 

١٤ 

  ٧٫٨١ ١٫٩٩ ٢٦٫٩٨ ٢٧٢ ٤٥٫٤٤ ٤٥٨ ٢٧٫٥٨ ٢٧٨ موعمجال

الحيـاة الطالبيـة    (أشارت النتائج في الجدول الـسابق إلـى أن أعلـى العبـارات فـي مجـال                  

العالقة بين الطالب وأعضاء    (والتي نصها   ) ٦١(ارة رقم   كانت العب ) والخدمات المقدمة لهم  

، وهــذه هــي العبــارة )٢٫٣٩(بمتوســط حــسابي ) هيئــة التــدريس يــسودها االحتــرام والعدالــة

، وهـذا يـوحي بـضعف جهـود         "متـوفر بدرجـة كبيـرة     "الوحيدة التـي تقـع فـي فئـة االسـتجابة            
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متــوفر بدرجــة  "االســتجابة الكليــة فــي هــذا المجــال، بينمــا جــاءت بقيــة العبــارات فــي فئــة     

 ".متوسطة

تـوافر فـرص تعلـم    ) ٥٧(وكانت آخر العبارات في المتوسـط الحـسابي العبارتـان رقـم       

، ومتوســط هــذه العبــارة يعــد  )١٫٩٧(إضــافية للطــالب المتميــزين، بمتوســط حــسابي قــدره   

) ٥٦(، والعبــارة رقــم "متــوفر بدرجــة متوســطة"متــدنيا وإن كانــت تقــع فــي فئــة االســتجابة  

راك بعض الطالب عند الحاجة في حضور جلسات مجلس الكلية، بمتوسط حسابي    إش

 ".متوفر بدرجة ضعيفة"ومتوسط هذه العبارة يقع في فئة االستجابة ) ١٫٦١(قدره 

وفيمــا يتعلــق بالنــسب المئويــة لالســتجابات فقــد جــاءت النــسبة األعلــى لالســتجابة       

 لالسـتجابتين  ٢٦٫٩٨ و ٢٧٫٥٨  فـي مقابـل  %٤٥٫٩٣، حيث بلغـت   "متوفر بدرجة متوسطة  "

 .متوفر بدرجة ضعيفة ومتوفر بدرجة كبيرة على الترتيب
ـــ      تحقيــق -٦(اســتجابات أفــراد العينــة ونــسبها المئويــة علــى العبــارات المتعلقــة ب

 :في المحور األول) التعاون والمشاركة المجتمعية
لـى العبـارات   أشارت نتائج استجابات أفراد العينة إلـى مـوافقتهم بدرجـة متوسـطة ع       

ـــ   ــة بـ ــة  (المتعلقـ ــشاركة المجتمعيـ ــاون والمـ ــق التعـ ــات   )تحقيـ ــط درجـ ــغ متوسـ ــث بلـ ، حيـ

، هــذه وإن كانــت تقــع فــي فئــة االســتجابة   )١٫٩٣(اســتجاباتهم علــى عبــارات هــذا المجــال   

ــطة  " ــة متوسـ ــوفر بدرجـ ــة     " متـ ــدة األمريكيـ ــات المتحـ ــارب الواليـ ــة بتجـ ــة مقارتـ ــد متدنيـ تعـ

د علـى مـساندة المجتمـع المحلـي، كمـا أشـارت إلـى أهميتـه               والمملكة المتحدة، التـي تعتمـ     

، دراسـة  )Sheng & Cheung(٢٠٠٠:دراسة شـنج وشـيونج    : العديد من الدراسات، ومنها

     :والجدول التالي يوضح ذلك). ه١٤٢٩(، دراسة أحمد  )( ٢٠٠٧ : Schadeسشاد 
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متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

عبارات المتعلقة بـ ، استجابات أفراد العينة ونسبها المئوية على ال)١١(جدول رقم 

 )تحقيق التعاون والمشاركة المجتمعية(
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ــة    ٦٣ ــدم مجلـــــس الكليـــ يقـــ

مقترحـــــــات للمـــــــشاركة 

 المجتمعية

١ ٠٫٦٩ ٢٫١٧ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ١٦٫٦٧ ١٢ 

ــاملين   ٦٥ ــة العــــــــــــــــ إثابــــــــــــــــ
ــراد   ــسات وأفــــــ والمؤســــــ

المجتمــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــى 

مــشاركتهم فــي تحقيــق   
 أهداف الكلية

٢ ٠٫٥٨ ٢٫٠٦ ١٩٫٤٤ ١٤ ٦٦٫٦٧ ٤٨ ١٣٫٨٩ ١٠ 

تــستخدم قنــوات الحـــوار    ٦٦

والتواصــــــــــــــل متعــــــــــــــدد  

 االتجاهات

٣ ٠٫٧١ ٢٫٠٦ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ٢٢٫٢٢ ١٦ 

ــرامج مــــشتركة   ٦٤ ــد بــ يوجــ
بـــــين الكليـــــة والمجتمـــــع 

 لمحليا

٤ ٠٫٧١ ٢٫٠٠ ٢٥٫٠٠ ١٨ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ٢٥٫٠٠ ١٨ 

نــــشر ثقافــــة المــــشاركة   ٦٨

ــين أفـــــراد    ــة بـــ المجتمعيـــ
 المجتمع

٥ ٠٫٨٠ ١٫٩٢ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٣٦٫١١ ٢٦ ٣٦٫١١ ٢٦ 

ــة   ٦٩ نــــــــشر ثقافــــــــة الكليــــــ

 وأفكارها خارج أسوارها
٦ ٠٫٨٠ ١٫٩٢ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٣٦٫١١ ٢٦ ٣٦٫١١ ٢٦ 

ــدمات   ٦٧ ــة خـــ ــدم الكليـــ تقـــ

 للمجتمع المحلي
٧ ٠٫٧٣ ١٫٨٣ ١٩٫٤٤ ١٤ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ٣٦٫١١ ٢٦ 

تــصدر الكليــة دلــيالً شــامالً   ٧٠
تقـــــــــدم فيـــــــــه نفـــــــــسها 

 للمجتمع المحلى

٨ ٠٫٧٨ ١٫٨١ ٢٢٫٢٢ ١٦ ٣٦٫١١ ٢٦ ٤١٫٦٧ ٣٠ 

تجــري دراســات مــسحية    ٧٢

ــراد    ــا أفـ ــدى رضـ ــة مـ لمعرفـ
٩ ٠٫٧٤ ١٫٨١ ١٩٫٤٤ ١٤ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٣٨٫٨٩ ٢٨ 
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المجتمـــــــــــــع المحلـــــــــــــي  

ومؤســــــــــــــساته عــــــــــــــن  
 مخرجات الكلية

إســــهام أفــــراد المجتمــــع  ٧١

المحلـــي فـــي دعـــم بـــرامج 

 التنمية المهنية في الكلية

١٠ ٠٫٧٧ ١٫٧٢ ١٩٫٤٤ ١٤ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٤٧٫٢٢ ٣٤ 

  ٦٫٤٣ ١٫٩٣ ٢٤٫١٧ ١٧٤ ٤٤٫٤٤ ٣٢٠ ٣١٫٣٩ ٢٢٦ موعمجال

تحقيـق التعـاون   (أشارت النتائج في الجدول السابق إلـى أن أعلـى العبـارات فـي مجـال            

يقــدم مجلــس الكليــة   (والتــي نــصها  ) ٦٣(كانــت العبــارة رقــم   ) يــةوالمــشاركة المجتمع

، وهــذه العبــارة تقــع فــي فئــة  )٢٫١٧(بمتوســط حــسابي ) مقترحــات للمــشاركة المجتمعيــة

متــوفر "، ومثلهــا بقيــة العبــارات فــي فئــة االســتجابة   " متــوفر بدرجــة متوســطة "االســتجابة 

 ".بدرجة متوسطة

يسهم أفراد المجتمع   ) ٧١(بي العبارة رقم  وكانت آخر العبارات في المتوسط الحسا     

، )١٫٧٢(المحلـــي فـــي دعـــم بـــرامج التنميـــة المهنيـــة فـــي الكليـــة، بمتوســـط حـــسابي قـــدره   

متــوفر بدرجـــة  "ومتوســط هــذه العبــارة يعــد متــدنيا وإن كانــت تقــع فــي فئــة االســتجابة           

ليـــة الواليـــات المتحــدة األمريكيــة، وبريطانيــا، علــى فاع    : ، وقــد أكــدت تجربتــي   "متوســطة 

مساندة المجتمع المحلي المحيط في الحصول على االعتماد وضمان الجودة، مع اشتراك      

ــيم ســواء بطريقــة        كافــة الهيئــات والمؤســسات التــي يتــصل نــشاطها بمؤســسات التعل

 .مباشرة أو غير مباشرة للنهوض بأوضاع التعليم

ســتجابة وفيمــا يتعلــق بالنــسب المئويــة لالســتجابات فقــد جــاءت النــسبة األعلــى لال      

 لالســتجابتين ٢٤٫١٧ و ٣١٫٣٩ فــي مقابــل %٤٤٫٤٤، حيــث بلغــت "متــوفر بدرجــة متوســطة"

 .متوفر بدرجة ضعيفة ومتوفر بدرجة كبيرة على الترتيب
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متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

ـــ      ــارات المتعلقــة ب ــة علــى العب ــة ونــسبها المئوي ــوفير -٧(اســتجابات أفــراد العين  ت
 :في المحور األول) اإلمكانات المادية

ات أفراد العينة إلـى مـوافقتهم بدرجـة متوسـطة علـى العبـارات        أشارت نتائج استجاب  

ـــ   ــات الماديــة  (المتعلقــة ب ، حيــث بلــغ متوســط درجــات اســتجاباتهم علــى      )تــوفير اإلمكان

، ومـع   " متـوفر بدرجـة متوسـطة     "، وهـي تقـع فـي فئـة االسـتجابة            )٢٫١٧(عبارات هذا المجال    

يـة، ولفاعليتهـا فـي تحقيـق االعتمـاد          هذا تعـد متدنيـة؛ وذلـك ألهميـة تـوفير اإلمكانـات الماد             

     :والجدول التالي يوضح ذلك. وضمان الجودة

توفير (، استجابات أفراد العينة ونسبها المئوية على العبارات المتعلقة بـ )١٢(جدول رقم 

 )اإلمكانات المادية
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٧

٧ 

ــة   ــاه نظيفــــــ دورات الميــــــ

ــا شــــــروط   وتتــــــوفر فيهــــ

 الصحة العامة

١ ٠٫٤٧ ٢٫٦٧ ٦٦٫٦٧ ٤٨ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٠٫٠٠ ٠ 

ــامج   ٧٦ تنفيــــــذ الكليــــــة برنــــ
صـــــيانة ونظافـــــة شـــــاملة 

 لمبانيها وتجهيزاتها

٢ ٠٫٦٠ ٢٫٤٤ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ٥٫٥٦ ٤ 

ــزم بقواعـــــ  ٧٥ ــة تلتـــ د الكليـــ

 السالمة واألمن
٣ ٠٫٦٠ ٢٫٤٢ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ٥٫٥٦ ٤ 

تـــوافر ومالءمـــة المعامـــل  ٧٣
 واألجهزة

٤ ٠٫٧٨ ٢٫١١ ٣٦٫١١ ٢٦ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٢٥٫٠٠ ١٨ 

تتـوافر المـصادر المطلوبــة    ٨٢

 لتنفيذ البرامج التربوية
٥ ٠٫٧٠ ٢٫١١ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ١٩٫٤٤ ١٤ 

ــائل  ٨٠ ــوفير الوســــــــــــــ تــــــــــــــ

ــا  ــا المعلومـ ت وتكنولوجيـ
 الحديثة

٦ ٠٫٧٣ ٢٫٠٨ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ٢٢٫٢٢ ١٦ 

ــوافر    ٨١ ــة علــــى تــ ــد أدلــ توجــ

ــبة   ــة مناســـ ــصادر ماديـــ مـــ
٧ ٠٫٧٦ ٢٫٠٨ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٢٥٫٠٠ ١٨ 
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 ومتاحة

يوجــد مــساحات مناســبة  ٨٣

 لبرامج وخدمات الكلية
٨ ٠٫٧٣ ٢٫٠٨ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ٢٢٫٢٢ ١٦ 

ــات   ٧٤ ــة القاعــــــــــــ مالءمــــــــــــ
 تهاالدراسية وتجهيزا

٩ ٠٫٦٣ ٢٫٠٦ ٢٢٫٢٢ ١٦ ٦١٫١١ ٤٤ ١٦٫٦٧ ١٢ 

تـــوفر الكليـــة اإلنـــشاءات  ٧٩

واألبنية لممارسة األلعاب   

 الرياضية

١٠ ٠٫٧٥ ٢٫٠٠ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ٢٧٫٧٨ ٢٠ 

٧

٨ 

ــي   يقـــدم المجتمـــع المحلـ
ــال   ــشركات ورجـــــــ والـــــــ

 األعمال الدعم للكلية

١١ ٠٫٧٤ ١٫٨١ ١٩٫٤٤ ١٤ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٣٨٫٨٩ ٢٨ 

  ٥٫٥٩ ٢٫١٧ ٣٥٫٨٦ ٢٨٤ ٤٥٫٢٠ ٣٥٨ ١٨٫٩٤ ١٥٠ ـموعمجال

تـوفير اإلمكانـات   (أشارت النتائج في الجدول السابق إلى أن أعلى العبارات فـي مجـال      

دورات الميـاه نظيفـة وتتـوفر فيهـا شـروط           (والتـي نـصها     ) ٧٧(كانـت العبـارة رقـم       ) المادية

تنفيــذ الكليــة (ها والتــي نــص) ٧٦(، والعبــارة رقــم )٢٫٦٧(بمتوســط حــسابي ) الــصحة العامــة

، والعبــارة )٢٫٤٤(بمتوســط حــسابي ) برنــامج صــيانة ونظافــة شــاملة لمبانيهــا وتجهيزاتهــا  

، )٢٫٤٢(بمتوسـط حـسابي     ) الكليـة تلتـزم بقواعـد الـسالمة واألمـن         (والتي نـصها    ) ٧٥(رقم  

، وتليها بقيـة العبـارات      "متوفر بدرجة كبيرة  "وهذه العبارات الثالث تقع في فئة االستجابة        

 ".متوفر بدرجة متوسطة"في فئة االستجابة 

تـــوفر الكليـــة  ) ٧٩(وكانـــت آخـــر العبـــارات فـــي المتوســـط الحـــسابي العبـــارة رقـــم       

، العبــارة )٢٫٠٠(اإلنــشاءات واألبنيــة لممارســة األلعــاب الرياضــية، بمتوســط حــسابي قــدره    

يقـدم المجتمـع المحلـي والـشركات ورجـال األعمـال الـدعم للكليـة، بمتوسـط                ) ٧٨(رقم

،ومتوسط هذه العبارة يعـد متـدنيا وإن كانـت تقـع فـي فئـة االسـتجابة           )١٫٨١(حسابي قدره   

 ".متوفر بدرجة متوسطة"



 

 
١٣٨

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

وقــد تــضمنت تجربــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة أهميــة ربــط الكليــات مــن خــالل           

 وذلك لالستفادة من طرق التصدي للمشكالت واقتراح الحلـول،          Networkingالشبكات  

ة المملكــة المتحــدة ضــرورة الــشفافية الكاملــة عنــد مقارنــة كراســة    كمــا تــضمنت تجربــ 

شروط االعتماد واإلمكانات المتاحة بالمؤسسة التعليمية، وكذلك عند زيارة المؤسسة     

 .التعليمية ومناقشة اإلمكانات المتاحة بها

وفيمــا يتعلــق بالنــسب المئويــة لالســتجابات فقــد جــاءت النــسبة األعلــى لالســتجابة       

 لالســتجابتين ٣٥٫٨٦ و ١٨٫٩٤ فــي مقابــل %٤٥٫٢، حيــث بلغــت "رجــة متوســطةمتــوفر بد"

 .متوفر بدرجة ضعيفة ومتوفر بدرجة كبيرة على الترتيب
 المحاسـبية  -٨(استجابات أفراد العينة ونسبها المئوية علـى العبـارات المتعلقـة بــ        

 :في المحور األول) التعليمية وتقييم األداء
د العينة إلـى مـوافقتهم بدرجـة متوسـطة علـى العبـارات       أشارت نتائج استجابات أفرا   

، حيث بلغ متوسط درجـات اسـتجاباتهم    )المحاسبية التعليمية وتقييم األداء   (المتعلقة بـ   

، "متــوفر بدرجــة متوســطة"، وهــي تقــع فــي فئــة االســتجابة  )٢٫٢(علــى عبــارات هــذا المجــال 

، )م٢٠٠٤(، والبنــدري طعيمــة: والمحاســبة مــن أهــداف االعتمــاد كمــا ذكــر ذلــك كــل مــن    

، وفــي تجربــة الواليــات المتحــدة تعــد المحاســبة مــن مــسؤولية      )م٢٠٠٦(وهــدى حــسانين  

     :والجدول التالي يوضح ذلك. الكلية

، استجابات أفراد العينة ونسبها المئوية على العبارات المتعلقة بـ )١٣(جدول رقم 

 )المحاسبية التعليمية وتقييم األداء(
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٩٠ 

يقــــوم مجلــــس الكليــــة 
ــي   ــة األداء فــــــــ بمتابعــــــــ

 الكلية 
١ ٠٫٦٨ ٢٫٣٦ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ٤١٫٦٧ ٣٠ ١١٫١١ ٨ 

٩٢ 
ــيم    ــايير لتقيــ ــود معــ وجــ

 أداء العاملين
٢ ٠٫٦٦ ٢٫٣١ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ١١٫١١ ٨ 
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٩٣ 

قيــــــام الكليــــــة بوضــــــع  
خطـــــة عمـــــل للتطـــــوير 

 والتحسين
٣ ٠٫٦٢ ٢٫٣١ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٥٢٫٧٨ ٣٨ ٨٫٣٣ ٦ 

٩١ 
المتابعـــــــة المـــــــستمرة  
 ألداء العاملين بالكلية

٤ ٠٫٧٣ ٢٫٢٥ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٤١٫٦٧ ٣٠ ١٦٫٦٧ ١٢ 

٩٥ 
تــشجيع الرقابــة الذاتيــة  
 لدى العاملين بالكلية

٥ ٠٫٦٩ ٢٫٢٥ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ١٣٫٨٩ ١٠ 

٨٤ 

اســــــــــــــتخدام مبــــــــــــــدأ 
المــساءلة والمحاســبية  
لــضمان التــزام العــاملين  

 فى الكلية

٦ ٠٫٧٩ ٢٫٢٢ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٢٢٫٢٢ ١٦ 

٨٧ 

قيــــام الكليــــة بــــالتقييم 
الذاتي بناء على المعـايير     

 الوطنية
٧ ٠٫٦٩ ٢٫١٧ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ١٦٫٦٧ ١٢ 

٨٨ 

ــة    ــيم الكليـ ــضمن تقيـ يتـ
الحــــصول علــــى تغذيــــة   

 عةراج
٨ ٠٫٧٣ ٢٫١٧ ٣٦٫١١ ٢٦ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ١٩٫٤٤ ١٤ 

٨٩ 

قيــــــام الكليــــــة بوضــــــع  
نظام لحـل المـشكالت     

 وتوكيد الجودة
٩ ٠٫٧٣ ٢٫١٧ ٣٦٫١١ ٢٦ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ١٩٫٤٤ ١٤ 

٩٤ 

ربــــط حــــوافز العــــاملين 
بالكليـــــــة بمـــــــستويات  

 أدائهم
١٠ ٠٫٦٩ ٢٫١٧ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ١٦٫٦٧ ١٢ 

٨٥ 

ــوائح    ــق اللـ ــل تطبيـ تفعيـ
سلوب إثابـة   المرتبطة بأ 

 ومجازاة العاملين
١١ ٠٫٧٩ ٢٫١٤ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٣٦٫١١ ٢٦ ٢٥٫٠٠ ١٨ 

٨٦ 

ــائل   ــد آليــــات ووســ توجــ
لمـــــــشاركة المجتمـــــــع 

 المحلي فى الرقابة
١٢ ٠٫٧٦ ١٫٩٢ ٢٥٫٠٠ ١٨ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٣٣٫٣٣ ٢٤ 

  ٧٫٥١ ٢٫٢ ٣٧٫٩٦ ٣٢٨ ٤٤٫٢١ ٣٨٢ ١٧٫٨٢ ١٥٤ عمومجال



 

 
١٤٠

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

ــى      ــى أن أعل ــسابق إل ــائج فــي الجــدول ال ــارات فــي مجــال   أشــارت النت المحاســبية ( العب

يقـــوم مجلـــس الكليـــة (والتـــي نـــصها ) ٩٠(كانـــت العبـــارة رقـــم ) التعليميـــة وتقيـــيم األداء

، وهـذه العبـارة الوحيـدة التـي تقـع فـي       )٢٫٣٦(بمتوسـط حـسابي   ) بمتابعة األداء فـي الكليـة    

متـوفر  "ابة  ، أمـا بقيـة العبـارة فتقـع فـي فئـة االسـتج              " متـوفر بدرجـة كبيـرة     "فئة االستجابة   

 ".بدرجة متوسطة

توجـد آليـات ووسـائل     ) ٨٦(وكانت آخر العبارات في المتوسط الحسابي العبارة رقـم        

، ومتوســط هــذه )١٫٩٢(لمــشاركة المجتمــع المحلــي فــى الرقابــة، بمتوســط حــسابي قــدره   

 ".متوفر بدرجة متوسطة"العبارة يعد متدنيا وإن كانت تقع في فئة االستجابة 

 المملكــــة المتحــــدة، فاعليــــة المراجعــــة المفاجئــــة لبــــرامج      وقــــد تــــضمنت تجربــــة  

 (BAC)المؤســسات التعليميــة الزيــارات المفاجئــة مــن قبــل مجلــس االعتمــاد البريطــاني    

 . كنوع من المحاسبة والتقييم

وفيما يتعلق بالنسب المئوية لالستجابات في هذا المجال فقـد جـاءت النـسبة األعلـى        

 ٣٧٫٩٦ و ١٧٫٨٢ فــي مقابــل  %٤٤٫٢١، حيــث بلغــت  "متــوفر بدرجــة متوســطة  "لالســتجابة 

 .لالستجابتين متوفر بدرجة ضعيفة ومتوفر بدرجة كبيرة على الترتيب

 واقـع متطلبـات االعتمـاد وضـمان         ):الثمانيـة (ويمكن ترتيب مجاالت المحـور األول       

ــة    ــوم االجتماعي ــة العل ــة     )الجــودة فــي كلي ، وفــق متوســط إجمــالي اســتجابات أفــراد العين

 : المئوية كما في الجدول التاليونسبها

متوسط إجمالي استجابات أفراد ) الثمانية(، ترتيب عناصر المحور األول )١٤(جدول رقم 

 العينة ونسبها المئوية
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 ١ ٥٫٩٢ ٢٫٣٧ ٤٨٫٢٣ ٣٨٢ ٤٠٫٤٠ ٣٢٠ ١١٫٣٦ ٩٠ دارة الكلية المتميزةإ ٢

 ٢ ٥٫٥٩ ٢٫١٧ ٣٥٫٨٦ ٢٨٤ ٤٥٫٢٠ ٣٥٨ ١٨٫٩٤ ١٥٠ توفر اإلمكانات المادية ٧

 ٣ ٥٫٩٧ ٢٫١٦ ٣٨٫٣٨ ٣٠٤ ٣٩٫٣٩ ٣١٢ ٢٢٫٢٢ ١٧٦أهـداف الكليـة ورؤيتهــا    ١
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 ورسالتها

٤ 
العــــاملين فــــي الكليــــة   

 وتنميتهم مهنيًا
٤ ٧٫٣١ ٢٫١٤ ٣١٫٦٧ ٣٤٢ ٥٠٫٩٣ ٥٥٠ ١٧٫٤١ ١٨٨ 

٨ 
المحاســــبية التعليميــــة 

 وتقييم األداء
٥ ٧٫٥١ ٢٫٢ ٣٧٫٩٦ ٣٢٨ ٤٤٫٢١ ٣٨٢ ١٧٫٨٢ ١٥٤ 

٣ 

ــة   ــوفر األنظمـــــــــــــ تـــــــــــــ

والمعلومــات المرتبطـــة  

 بالكلية

٦ ٦٫٦١ ٢٫١١ ٣٥٫١٠ ٢٧٨ ٤١٫٤١ ٣٢٨ ٢٣٫٤٨ ١٨٦ 

٥ 

الحيــــــــــــاة الطالبيـــــــــــــة  
والخــــــدمات المقدمــــــة   

 لهم

٧ ٧٫٨١ ١٫٩٩ ٢٦٫٩٨ ٢٧٢ ٤٥٫٤٤ ٤٥٨ ٢٧٫٥٨ ٢٧٨ 

٦ 

ــاون  تحقيــــــــــــق التعــــــــــ

ــشارك  ةوالمــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجتمعية للكلية

٨ ٦٫٤٣ ١٫٩٣ ٢٤٫١٧ ١٧٤ ٤٤٫٤٤ ٣٢٠ ٣١٫٣٩ ٢٢٦ 

واقع متطلبات االعتماد : محور

وضمان الجودة بكلية العلوم 

 االجتماعية

٤٦٫٨٦ ٢٫١٣ ٣٤٫٥٦ ٢٣٦٤ ٤٤٫٢٧ ٣٠٢٨ ٢١٫١٧ ١٤٤٨  

توسط إجمالي استجابات أفراد العينة في أشارت النتائج في الجدول السابق إلى أن م       

ويقـع  ) ٢٫١٣(هـو  ) واقع متطلبات االعتماد وضمان الجودة بكليـة العلـوم االجتماعيـة          (محور

إدارة ) ٢(، وأن أعلى المجاالت هو المجال رقـم      "متوفر بدرجة متوسطة  "في فئة االستجابة    

متـــوفر بدرجـــة  "ويقـــع فـــي فئـــة االســـتجابة ) ٢٫٣٧(الكليـــة المتميـــزة، بمتوســـط حـــسابي  

تحقيـــق التعـــاون والمـــشاركة  ) ٦(، وأن آخـــر مجـــاالت المحـــور هـــو المجـــال رقـــم   "كبيـــرة

، الذي جاء في المرتبة الثامنة، ويعد هذا المجـال    )١٫٩٣(المجتمعية، بمتوسط حسابي قدره     

متدنيًا مقارنـة بمتوسـط غيـره مـن مجـاالت، مـع تأكيـد تجـارب الـدول علـى تكـاتف جميـع                         

ية والمجتمع المحيط لجعل الكلية مجتمع تعلمٍ، وأن ترتيب بقية مجـاالت            العاملين بالكل 

 :المحور كما يلي



 

 
١٤٢

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

توفر اإلمكانات المادية، بمتوسط حـسابي      ) ٧(المجال رقم : جاء في المرتبة الثانية    -

 ).٢٫١٧(قدره 

أهداف الكلية ورؤيتها ورسـالتها، بمتوسـط       ) ١(المجال رقم : جاء في المرتبة الثالثة    -

 ).٢٫١٦ (حسابي قدره

ــا،   ) ٤(المجــال رقــم: جــاء فــي المرتبــة الرابعــة  - العــاملين فــي الكليــة وتنميــتهم مهنيً

 ).٢٫١٤(بمتوسط حسابي قدره 

المحاســبية التعليميــة وتقيــيم األداء، ) ٨(المجــال رقــم: جــاء فــي المرتبــة الخامــسة -

 ).٢٫٢(بمتوسط حسابي قدره 

مـة والمعلومـات المرتبطـة      تـوفير األنظ  ) ٣(المجـال رقـم   : جاء في المرتبة الـسادسة     -

 ).٢٫١١(بالكلية، بمتوسط حسابي قدره 

الحياة الطالبية والخدمات المقدمة لهم،  ) ٥(المجال رقم : جاء في المرتبة السابعة    -

 ).١٫٩٩(بمتوسط حسابي قدره 

 :اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني 
تي تواجه تطبيق أهم الصعوبات ال(المتعلق بـ : تمت اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني     

، وذلك بـسؤال أفـراد عينـة الدراسـة          )االعتماد وضمان الجودة في كلية العلوم االجتماعية      

التكـــرارات، والنـــسب المئويـــة،    : عـــن رأيهـــم فـــي عبـــارات هـــذا المحـــور، وتـــم حـــساب       

والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري للعبارات، فكانت النتائج ، كمـا فـي الجـدول     

 :التالي
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٢ 

ضــعف التحديــد الواضــح  

ــايير   ــدقيق لمعـــــــــ والـــــــــ
 االعتماد

١ ٠٫٦٣ ٢٫٣٦ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ٨٫٣٣ ٦ 

٨ 

انخفـــــــاض مـــــــشاركة 

ــدريس    ــة الت أعــضاء هيئ

بالكليـــــــة فـــــــى صـــــــنع   
 القرارات

٢ ٠٫٧٥ ٢٫٣٣ ٣٤٫٧٢ ٢٥ ٥٦٫٩٤ ٤١ ٨٫٣٣ ٦ 

١٩ 

قلــــــة فــــــرص التنميــــــة   

المهنيـــة ألعـــضاء هيئـــة 

 التدريس

٣ ٠٫٦٦ ٢٫٣١ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ١١٫١١ ٨ 

٢١ 

االفتقــار إلـــى الـــشفافية  
ــات   ــى نــــشر المعلومــ فــ

 المرتبطة بالكلية

٤ ٠٫٧٠ ٢٫٣١ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ٤١٫٦٧ ٣٠ ١٣٫٨٩ ١٠ 

٢٢ 

نقص الكوادر البـشرية    

ــق    ــاح تطبيـ ــة لنجـ الالزمـ
ــمان   ــاد وضـــــــــ االعتمـــــــــ

 الجودة

٥ ٠٫٦٦ ٢٫٣١ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ١١٫١١ ٨ 

٢٦ 

تزايد أعداد الطالب عن    

المعــــــدالت المعروفــــــة 
 عالميا

٦ ٠٫٧٤ ٢٫٣١ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ٣٦٫١١ ٢٦ ١٦٫٦٧ ١٢ 

١ 

ــوعي بثقافـــــة    ــدني الـــ تـــ

ــضاء   ــدى أعــ ــاد لــ االعتمــ

 هيئة التدريس

٧ ٠٫٧٠ ٢٫٢٨ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ١٣٫٨٩ ١٠ 

٦ 
ــة تحقيــق االســتثمار    قل
 األمثل لموارد الكلية

٨ ٠٫٧٣ ٢٫٢٥ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٤١٫٦٧ ٣٠ ١٦٫٦٧ ١٢ 
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٢٣ 

ــة التغييـــــ  ــن مقاومـــ ر مـــ
بعض شـرائح العـاملين     

 بالكلية

٩ ٠٫٦٩ ٢٫٢٥ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ١٣٫٨٩ ١٠ 

٢٤ 
ــايير    ــم ومعــ ــاب نظــ غيــ

 تقييم أداء الكلية
١٠ ٠٫٧٦ ٢٫٢٥ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ٣٦٫١١ ٢٦ ١٩٫٤٤ ١٤ 

٢٥ 

ــال   ــة أعمــــــــــــ نمطيــــــــــــ
ــيغ   ــات وصـــــــ االمتحانـــــــ

 تقييم الطالب

١١ ٠٫٧٣ ٢٫٢٥ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٤١٫٦٧ ٣٠ ١٦٫٦٧ ١٢ 

٢٧ 

طة قلة إمكانـات األنـش    

الثقافيــــــــــــة والفنيــــــــــــة 
 ومحدودية فرصها

١٢ ٠٫٧٤ ٢٫١٩ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٤١٫٦٧ ٣٠ ١٩٫٤٤ ١٤ 

١٣ 

ضــعف اســتثمار الكليــة 

إلمكانــــــات المجتمــــــع   

 المحلي

١٣ ٠٫٦٨ ٢٫١٤ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٥٢٫٧٨ ٣٨ ١٦٫٦٧ ١٢ 

١٥ 

ــراد   انخفــــاض وعــــي أفــ
المجتمــــــــــع المحلــــــــــى 

بأهميـــــة دورهـــــم فــــــي   

تطــــــــــــــوير العمليــــــــــــــة 
 التعليمية في الكلية

١٤ ٠٫٧٦ ٢٫١٤ ٣٦٫١١ ٢٦ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٢٢٫٢٢ ١٦ 

٥ 

قلــــــــــــــة اســــــــــــــتخدام 

تكنولوجيا التعلـيم فـى     

 العملية التعليمية

١٥ ٠٫٦٦ ٢٫١١ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٥٥٫٥٦ ٤٠ ١٦٫٦٧ ١٢ 

١٧ 

ــضاء   ــة أعــ نقــــص قناعــ
مجتمــع الكليــة بأهميــة 

 نظام االعتماد

١٦ ٠٫٦٦ ٢٫١١ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٥٥٫٥٦ ٤٠ ١٦٫٦٧ ١٢ 

٢٠ 

ضــعف اهتمــام المنــاهج 

ع بقـــــــــــضايا المجتمـــــــــــ
 المحلي

١٧ ٠٫٦٦ ٢٫١١ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٥٥٫٥٦ ٤٠ ١٦٫٦٧ ١٢ 
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٣٢ 

وجـــــود انفــــــصال بــــــين  
ــسياسة   ــي الــــ مخططــــ

ــذين   ــة والمنفـــ التعليميـــ

 لها

١٨ ٠٫٧٤ ٢٫١١ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ٢٢٫٢٢ ١٦ 

١٠ 

انخفـــاض فاعليـــة إدارة 
الكليــــــة فــــــى تحقيــــــق 

 مشاركة اجتماعية

١٩ ٠٫٦٤ ٢٫٠٨ ٢٥٫٠٠ ١٨ ٥٨٫٣٣ ٤٢ ١٦٫٦٧ ١٢ 

٩ 
يــة فــى تــوفير  إدارة الكل

 بيئة ميسرة للتواصل
٢٠ ٠٫٦٣ ٢٫٠٦ ٢٢٫٢٢ ١٦ ٦١٫١١ ٤٤ ١٦٫٦٧ ١٢ 

٢٨ 

ــق   ــصور المرافـــــــــــ قـــــــــــ
والتجهيــــــــــزات عــــــــــن 

متطلبــــــــات منــــــــسوبي 

 الكلية

٢١ ٠٫٧٩ ٢٫٠٦ ٣٣٫٣٣ ٢٤ ٣٨٫٨٩ ٢٨ ٢٧٫٧٨ ٢٠ 

١٢ 

ضعف اسـتفادة أعـضاء    
هيئــــــة التــــــدريس مــــــن 

 فرص التنمية المهنية

٢٢ ٠٫٦٩ ٢٫٠٣ ٢٥٫٠٠ ١٨ ٥٢٫٧٨ ٣٨ ٢٢٫٢٢ ١٦ 

١٨ 

اهتمام بعض العـاملين     

بالكليــــــة بمــــــصالحهم 
الشخــــصية أكثــــر مــــن  

 مصالح الكلية

٢٣ ٠٫٧٧ ٢٫٠٣ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٢٧٫٧٨ ٢٠ 

٣ 
ضـــــبابية رؤيـــــة الكليـــــة 

 ورسالتها
٢٤ ٠٫٧١ ٢٫٠٠ ٢٥٫٠٠ ١٨ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ٢٥٫٠٠ ١٨ 

١١ 

ــارات إدارة  ضـــــعف مهـــ
الكلية فى قيادة التغيير  

 والتطوير

٢٥ ٠٫٧١ ٢٫٠٠ ٢٥٫٠٠ ١٨ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ٢٥٫٠٠ ١٨ 

١٦ 

قلــة اإلمكانــات الماديــة  

الالزمــة لتنفيــذ االعتمــاد  
 وضمان الجودة

٢٦ ٠٫٧٥ ٢٫٠٠ ٢٧٫٧٨ ٢٠ ٤٤٫٤٤ ٣٢ ٢٧٫٧٨ ٢٠ 
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٣١ 
ضــــــــــــــــعف نظــــــــــــــــام   

 المحاسبية بالكلية
٢٧ ٠٫٧٣ ١٫٩٧ ٢٥٫٠٠ ١٨ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ٢٧٫٧٨ ٢٠ 

٧ 

ضـــعف قـــدرات أعـــضاء  

هيئــــــة التــــــدريس فــــــى  

تخطيط خبرات التعلم   
 شطالن

٢٨ ٠٫٦٧ ١٫٩٤ ١٩٫٤٤ ١٤ ٥٥٫٥٦ ٤٠ ٢٥٫٠٠ ١٨ 

٣٣ 

قــــــــــصور الــــــــــسلطات  

الممنوحــــــــــة لعميــــــــــد  

 الكلية مقابل الواجبات

٢٩ ٠٫٧١ ١٫٩٤ ٢٢٫٢٢ ١٦ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ٢٧٫٧٨ ٢٠ 

٢٩ 

ضــعف الــصيانة الدوريــة  
لمرافـــــــــــــق الكليـــــــــــــة 

 وتجهيزاتها

٣٠ ٠٫٨٣ ١٫٩٢ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٣٠٫٥٦ ٢٢ ٣٨٫٨٩ ٢٨ 

١٤ 

ــن    ــة عـــ ــزوف الكليـــ عـــ

ــرامج  ــذ بـــــــــــــــ  تنفيـــــــــــــــ
ومـــــشروعات لخدمـــــة  

 المجتمع المحلي

٣١ ٠٫٧٠ ١٫٨٩ ١٩٫٤٤ ١٤ ٥٠٫٠٠ ٣٦ ٣٠٫٥٦ ٢٢ 

٣٠ 

تراجــــــــــع دور القــــــــــيم 

ــا   ــة وأخالقياتهـــ المهنيـــ
 بين العاملين في الكلية

٣٢ ٠٫٧٦ ١٫٨٦ ٢٢٫٢٢ ١٦ ٤١٫٦٧ ٣٠ ٣٦٫١١ ٢٦ 

٤ 
ارتفاع معدالت تـسرب    

 طالب الكلية
٣٣ ٠٫٧٠ ١٫٨١ ١٦٫٦٧ ١٢ ٤٧٫٢٢ ٣٤ ٣٦٫١١ ٢٦ 

  ١٥٫٨١ ٢٫١١ ٣١٫٩٤ ٧٥٩ ٤٧٫١٠ ١١١٩ ٢٠٫٩٦ ٤٩٨ مجموع

أشارت نتائج استجابات أفراد العينة إلـى مـوافقتهم بدرجـة متوسـطة علـى العبـارات          

الواردة في محور الصعوبات التي تواجه تطبيـق االعتمـاد وضـمان الجـودة فـي كليـة العلـوم              

، وهـي  )٢٫١١(ور االجتماعية حيث بلغ متوسط درجات استجاباتهم على عبـارات هـذا المحـ    

 ". أوافق بدرجة متوسطة"تقع في فئة االستجابة 



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ١٤٧

  هـ١٤٣٧ العددالسادس رجب

كما أشارت النتائج أشارت النتائج إلى أن أعلى العبـارات فـي محـور الـصعوبات كانـت               

ــارة رقــم   ــدقيق لمعــايير االعتمــاد    -٢(العب ــد الواضــح وال بمتوســط حــسابي  )  ضــعف التحدي

ء هيئة التدريس بالكليـة فـى صـنع         انخفاض مشاركة أعضا   -٨(، تليها العبارة رقم     )٢٫٣٦(

ــة االســتجابة     )٢٫٣٣(بمتوســط حــسابي  ) القــرارات ــان تقــع فــي فئ ــان العبارت أوافــق "، وهات

إلـى أن ذلـك مـن نقـاط      ) ( ٢٠٠٧ : Schade، وقـد أشـارت دراسـة سـشاد     "بدرجـة كبيـرة  

 .الضعف في الممارسات واألنشطة الخاصة بضمان الجودة في المانيا

 ".أوافق بدرجة متوسطة"فهي في فئة االستجابة أما بقية الصعوبات 

وكانت آخر العبارات الواردة في محور الصعوبات التي تواجه تطبيق االعتماد وضـمان             

ارتفــاع ) ٤(الجــودة فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة فــي المتوســط الحــسابي العبــارات  رقــم  

تراجـع  ) ٣٠(رقـم ، والعبـارة    )١٫٨١(معدالت تسرب طالب الكليـة ، بمتوسـط حـسابي قـدره             

، )١٫٨٦(دور القـيم المهنيــة وأخالقياتهــا بــين العــاملين فــي الكليــة، بمتوســط حــسابي قــدره 

عزوف الكلية عن تنفيـذ بـرامج ومـشروعات لخدمـة المجتمـع المحلـي ،                ) ١٤(والعبارة رقم 

، ونتائج هذه العبارات الثالث تعتبر إيجابيـة فـي حـق الكليـة؛              )١٫٨٩(بمتوسط حسابي قدره  

على تـدني مـستوى تـسرب الطـالب مـن الكليـة، وارتفـاع القـيم المهنيـة واألخالقيـة              إذ تدل   

ــرامج ومــشروعات لخدمــة           ــذ ب ــة فــي تنفي ــة الكلي ــة، ورغب ــد العــاملين فــي الكلي وثباتهــا عن

 .المجتمع المحلي

وقد أضاف بعض أفراد عينة الدراسة من أعـضاء هيئـة التـدريس فـي الكليـة صـعوبات                   

 :أخرى تمثلت فيما يلي

 .رة األعباء والمهام على عضو هيئة التدريسكث -

ضعف قناعة عدد من القيادات اإلدارية في إدارة الجامعة وبعـض األقـسام العلميـة                 -

 .بأهمية الجودة والتفاعل معها والحرص على نجاحها



 

 
١٤٨

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

وفيمــا يتعلــق بالنــسب المئويــة لالســتجابات فقــد جــاءت النــسبة األعلــى لالســتجابة       

ــ"أوافــق بدرجــة متوســطة  "  لالســتجابتين ٣١٫٩٤ و ٢٠٫٩٦ فــي مقابــل  %٤٧٫١ث بلغــت ، حي

 .أوافق بدرجة ضعيفة وأوافق بدرجة كبيرة على الترتيب
 :اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث 

الفــروق بــين متوســط إجابــات (المتعلــق بـــ : تمــت اإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الثالــث

، ترجــع لمتغيــر القــسم   أفــراد عينــة الدراســة، حــول واقــع المتطلبــات، وأهــم الــصعوبات       

، وقد تم بيان الفروق في االستجابات حسب متغير القسم، واألقـسام           )العلمي في الكلية  

 : في الكلية هي

أصـــول التربيـــة، والمنـــاهج وطـــرق التـــدريس، واإلدارة والتخطـــيط التربـــوي، : أقـــسام •

 .والتربية الخاصة، وقد جمعت إجابات أفراد عينتها تحت اسم العلوم التربوية

ــة، وعلــم      : قــسامأ • ــا، والتــاريخ والحــضارة، واالجتمــاع والخدمــة االجتماعي الجغرافي

الـــنفس، وقـــد جمعـــت إجابـــات أفـــراد عينتهـــا تحـــت اســـم العلـــوم االجتماعيــــة          

 .والنفسية

 :وكانت النتائج كما في الجدول التالي

االستبانة مجملة ومحاورها استجابات أفراد العينة على ، الفروق بين )١٦(دول رقم ج

 الفرعية حسب متغير الجنس

 العدد= ن  فئات المتغير المحور

ط
س
متو
ال

 

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 ت

 الداللة

اإلنسانيات 
 والعلوم التفسية

٥٫٩٥ ٢٤٫٣٦ ٢٨ 
 ١/األول

 ٦٫٠٢ ٢٣٫٤١ ٤٤ العلوم التربوية
٠٧٢. ٧٠ 

.٧٨٩ 
 غير دالة

اإلنسانيات 
 والعلوم التفسية

٥٫٧١ ٢٦٫٥٠ ٢٨ 
 ٢/األول

 ٦٫١١ ٢٥٫٧٧ ٤٤ العلوم التربوية
٥١٠. ٧٠ 

.٤٧٨ 
 غير دالة

 ٣/األول
اإلنسانيات 

 والعلوم التفسية
١٤٫١٩ ٧٠ ٤٫٦٧ ٢٣٫٧٩ ٢٨ 

.٠٠٠ 
 دالة
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 العدد= ن  فئات المتغير المحور

ط
س
متو
ال

 

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 ت

 الداللة

 ٧٫٦٣ ٢٢٫٩٥ ٤٤ العلوم التربوية
اإلنسانيات 

 والعلوم التفسية
٧٫٦٥ ٣١٫٧١ ٢٨ 

 ٤/األول
 ٧٫١٦ ٣٢٫٤١ ٤٤ يةالعلوم التربو

٠٩٩. ٧٠ 
.٧٥٥ 
 غير دالة

اإلنسانيات 
 والعلوم التفسية

٨٫١٨ ٢٧٫١٤ ٢٨ 
 ٥/األول

 ٧٫٦٢ ٢٨٫٤١ ٤٤ العلوم التربوية
٢٤٤. ٧٠ 

.٦٢٣ 
 غير دالة

اإلنسانيات 
 والعلوم التفسية

٦٫١٢ ٢٠٫٤٣ ٢٨ 
 ٦/األول

 ٦٫٥٨ ١٨٫٥٥ ٤٤ العلوم التربوية
١٠٤. ٧٠ 

.٧٤٨ 
 غير دالة

اإلنسانيات 
 لعلوم التفسيةوا

٥٫٩٢ ٢٢٫٨٦ ٢٨ 
 ٧/األول

 ٥٫٣٤ ٢٤٫٥٠ ٤٤ العلوم التربوية
٠٠٠. ٧٠ 

.٩٨٤ 
 غير دالة

اإلنسانيات 
 والعلوم التفسية

٧٫٥١ ٢٧٫٥٧ ٢٨ 
 ٨/األول

 ٧٫٥٠ ٢٥٫٦٨ ٤٤ العلوم التربوية
٠٠٨. ٧٠ 

.٩٢٨ 
 غير دالة

اإلنسانيات 
 والعلوم التفسية

إجمالي  ٤٤٫٨٠ ٢٠٤٫٣٦ ٢٨
 األول

 ٤٨٫٦١ ٢٠١٫٦٨ ٤٤ العلوم التربوية
١٫٣٠٧ ٧٠ 

.٢٥٧ 
 غير دالة

اإلنسانيات 
 والعلوم التفسية

١٢٫٠٨ ٧١٫٥٠ ٢٨ 
 الثاني

 ١٧٫٨٢ ٦٨٫٥٥ ٤٤ العلوم التربوية
٤٫٨١٢ ٧٠ 

.٠٣٢ 
 دالة

اإلنسانيات 
 والعلوم التفسية

٤٨٫٤٦ ٢٧٥٫٨٦ ٢٨ 
 اإلجمالي

 ٣٩٫٢٤ ٢٧٠٫٢٣ ٤٤ العلوم التربوية
١٤١. ٧٠ 

.٧٠٨ 
 غير دالة

أشارت نتائج استجابات أفراد العينة على االستبانة مجملـة ومحاورهـا الفرعيـة، كمـا               

 فــي الجــدول الــسابق إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة     T-Testأظهــرت ذلــك نتــائج اختبــار ت   

إحصائيا في استجاباتهم تبعا لمتغير القسم العلمي، وذلك على االسـتبانة مجملـة، وعلـى               

 تـوفير المعلومـات   -٣(مجاالته الفرعية عدا المجال الثالث في المحور األول المحور األول و  



 

 
١٥٠

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

وكانت الفروق في اتجـاه     ) ١٤٫١٩ (٣/؛ حيث بلغت قيمة ت للمحور األول      )المرتبطة بالكلية 

 ٠٫٠١فئة األقسام التربوية، وكانت الفروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

فروق دالـة إحـصائيا فـي اسـتجابات أفـراد            وجود   T-Testكما أظهرت نتائج اختبار ت      

، وقـد بلغـت     ٠٫٠٥العينة تبعـا لمتغيـر القـسم العلمـي فـي المحـور الثـاني عنـد مـستوى داللـة                      

 .وكانت الفروق أيضا في اتجاه فئة األقسام التربوية) ٤٫٨١٢(قيمة ت للمحور الثاني 
 :اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع

طــار النظــري، والدراســات الــسابقة، ومــا عــرض مــن  مــن خــالل الدراســة الميدانيــة، واإل 

تجارب، يمكن الوصول إلى المتطلبات التي ينبغي توافرها لتطبيق االعتماد وضـمان الجـودة     

 :بكلية العلوم االجتماعية، وبهذا تتم اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع، في النقاط التالية

 :  الرسالة والغاية واألهداف:المعيار األول

 :ات المعيار األولمؤشر 

   اتــــساقاً مــــع فلــــسفة التعلــــيم العــــالي والــــسياسات التعليميــــة بالمملكــــة العربيــــة  

 :السعودية فإن كلية العلوم االجتماعية ينبغي أن تقوم بما يلي 

تحديد رؤية ورسالة وأهـدافًا للكليـة ولكـل قـسم علمـي مكتوبـة وتـتم مراجعتهـا             -

 .سنوياً

 .اغة رؤية الكلية ورسالتها وأهدافهامشاركة الجهات المستفيدة في صي -

 .تطوير السياسات والممارسات اإلدارية ومراجعتها سنويًا -

ســعى الكليــة الــدائم إلــى تحــسين صــورتها أمــام طالبهــا وأمــام المجتمــع بــشكل    -

 .مستمر

ــوير       - ــضمان التطـ ــة لـ ــداف المـــستقبلية للتربيـ ــى األهـ ــى التعـــرف علـ ــة إلـ ــعى الكليـ سـ

 .المستمر

 :ار األول تحقيق المعيمتطلبات 

 :   من دالئل تحقيق مؤشرات المعيار األول ما يلي 
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مشاركة أعضاء الهيئة التدريـسية واإلداريـة وأوليـاء األمـور وأعـضاء مـن المجتمـع                  -

 .المحلي في وضع الرؤية والرسالة الخاصة بالكلية، ومراجعتها

مـــع توزيـــع ونـــشر الرؤيـــة والرســـالة واألهـــداف بـــين الطـــالب وأوليـــاء األمـــور والمجت -

 .المحيط وبيان مظاهر الوعى بمحتواها

المراجعــة المــستمرة مــن قبــل الكليــة للرؤيــة والرســالة بــصورة منتظمــة والتــدخل    -

 .إلجراء التعديل إذا لزم األمر

 .تضمين الفلسفة والرؤية والرسالة في كتيبات الكلية وملصقاتها ومكاتباتها -

 األنـشطة  –التحـصيل  (ب  تسجيل ورصد كافة البيانات والمعلومات الخاصة بـالطال        -

 ). الهوايات–

ــع         - ــى الطــالب وجمي ــة والرســالة عل ــات والمنــشورات المتعلقــة بالرؤي توزيــع الكتيب

 .المعنيين بالكلية

تقديم ما يثبت تمسك مسؤولي الكلية والقائمين علـى العمليـة التعليميـة بالكليـة                -

 .وخارجها برسالة الكلية ورؤيتها

 . ة الواعية القيادة واإلدار:المعيار الثاني

 : مؤشرات المعيار الثاني 

 . استخدام نظام التقويم والمتابعة والمراجعة لتحليل أداء الكلية وفاعليتها -

 .وضع الخطط واإلجراءات التي تضمن تفعيل خطط التحسين والتطوير بالكلية -

تحديد المعايير والمؤشرات الخاصـة بتحـسين األداء بالكليـة باالشـتراك مـع هيئـة                 -

 .يهاالتدريس ف

مشاركة الطالب وأعضاء هيئـة التـدريس فـي عمليـات اإلشـراف والقيـادة بالكليـة                  -

 .واتخاذ القرار

 .الحرص على ممارسة نمط التعلم المجتمعي داخل الكلية -



 

 
١٥٢

متطلبات تطبيق االعتماد وضمان الجودة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
  التجارب العالمية المعاصرةفي ضوء بعضاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبداهللا بن عبدالعزيز المعيقل. د

وضع ضوابط تحـدد الـسلطات والمـسؤوليات التـي يجـب أن يتمتـع بهـا المـسؤولين                    -

 .عن القيادة واإلشراف بالكلية

 : الثاني تحقيق المعيارمتطلبات 

 .التأكد من فهم المسؤولين بالكلية لمتطلبات االعتماد وضمان الجودة بالكلية -

 .التنويع في إجراءات تقييم أداء الطالب وإنجازاتهم التعليمية -

 .التقييم المستمر للبرامج والمواد التعليمية المقدمة للطالب -

ــة فــي إعــداد الجــداول الدراســية وصــنع       -  القــرارات التأكــد مــن المــشاركة الجماعي

 .التعليمية

تحديد خصائص الطالب وقدراتهم وعمل خطـط للـتعلم الـذاتي والفـردي تتناسـب                -

 .وخصائصهم

اختيــار اإلداريــين وأعــضاء هيئــة التــدريس والمــسئولين عــن الخــدمات الطالبيــة فــي   -

 .المجاالت  التي  يمكنهم القيام بها

 . المحددة لكل منهماختيار األشخاص المؤهلين والقادرين على القيام بالوظائف -

ــة بتطــوير        - ــين وغيــرهم مــن الهيئــة المعاون مطالبــة أعــضاء هيئــة التــدريس واإلداري

 .وتنفيذ خططهم للتنمية المهنية

 .توفير أماكن مناسبة لتعليم الطالب ذوى االحتياجات الخاصة -

 . تدعيم العالقات اإلنسانية بين الطالب والمسؤولين داخل الكلية وخارجها -

اسـب والعـادل بـين شـطري الطـالب والطالبـات فـي اللجـان العاملـة فـي                    التمثيل المن  -

 .الكلية

تـوفير قاعـدة مـن البيانـات        ، ويتمثـل فـي       المعلومات المرتبطة بالكليـة    :المعيار الثالث 

عن كل مدخالت الكلية وعملياتها ومخرجاتها يمكن االعتماد عليها عند اتخـاذ أي قـرار              

 .    بشأن تطوير الكلية

 : عيار الثالثمؤشرات الم 
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تحديد كافة موارد الكلية المادية من قاعات ومعامل ومكتبة ومخازن وغيرها من       -

 .مرافق الكلية

أعــضاء هيئــة التــدريس، إداريــين، هيئــات معاونــة،    (تحديــد أعــداد العــاملين بالكليــة    -

 ).عمال

 .تحديد التخصصات العلمية والمهنية لجميع العاملين بالكلية -

 .أعمارهم ونتائجهم الدراسية كل عامتحديد أعداد الطالب و -

 .تحديد الخطط اآلنية والمستقبلية للكلية -

 :  تحقيق المعيار الثالثمتطلبات 

 :من دالئل تحقيق مؤشرات المعيار الثالث ما يلي

 .تصميم قاعدة بيانات خاصة باإلمكانات المادية بالكلية -

 .تصميم قاعدة بيانات خاصة باإلمكانات البشرية بالكلية -

 .ير نظام أمن ودقيق لتسجيل البيانات المرتبطة بالكليةتوف -

 .رصد أى تغيرات تحدث في البيانات الخاصة بالكلية -

 .اختيار هيئة مناسبة قائمة على تدوين البيانات واستخراجها وقت الحاجة إليها -

 .استخدام أسلوب المقارنة والموازنة في تحليل البيانات الخاصة بنتائج الطالب -

فــة التغيــرات  التــي  تحــدث بالكليــة وتتــصل باإلمكانــات الماديــة      عمــل ســجل بكا  -

 .والبشرية

متابعة كل ما هو جديد وخـاص بـالقوانين واللـوائح الـصادرة مـن اإلدارات التعليميـة         -

 .وخاصة بالمعلومات المرتبطة بالكلية

 .العناية بالوسائل السمعية والبصرية وغيرها من وسائل االتصال الحديثة -

ر الكليـة الـسبل المختلفـة       يتوف، ومدى    هيئة العاملين وتنميتهم مهنيًا    :بعالمعيار الرا 

 .للنمو المهني لهيئة العاملين بالكلية

 : مؤشرات المعيار الرابع 
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 .توفير كتيبات وأدلة عن سبل التنمية المهنية ومجاالتها -

 .تشجيع المشاركة الفعالة لهيئة العاملين في المؤتمرات العلمية -

 .والتكامل بين الخطة الدراسية بالكلية والدورات التدريبيةتحقيق التناسق  -

 .استخدام نظام المحاسبة في متابعة ورقابة حضور الدورات التدريبية -

 .تشجيع هيئة العاملين لعمل أبحاث في مجال التخصص -

 .تحقيق نظام للتقييم يحقق النمو المهني لكل أعضاء الكلية -

 . لهيئة العاملين بالكليةوضع خطط آنية ومستقبلية للنمو المهني -

 :  تحقيق المعيار الرابعمتطلبات 

 .مشاركة جميع العاملين بالكلية في الدورات التدريبية -

 .عمل أبحاث علمية تتصل بمجال التخصص -

عمل نـدوات عقـب الـدورات التدريبيـة بالكليـة توضـح أوجـه االسـتفادة مـن حـضور                      -

 .الدورات التدريبية

 .التخصص الواحد لترسيخ قيم العمل الجمعيعمل أبحاث جماعية بين أفراد  -

 .العناية باألدلة اإلرشادية لتوعية العاملين في الكلية باالعتماد ومتطلباته -

 .التطوير المهني لألنشطة التي تدعم اإلبداع في العمل اإلداري والدراسي -

 .تحديد األنشطة التعليمية التي تتكامل وتحقق أهداف النمو المهني -

تــي تــستخدمها الكليــة فــي إعــادة تــدريب أعــضاء هيئــة التــدريس      تحديــد الطــرق ال  -

 .والعاملين الذين لم يصلوا إلى المستوى المتوقع منهم

 .تحديد مجموعة اإلجراءات التي من شأنها تيسير عملية النمو المهني -

 . النمو المهنيإستراتيجياتتقدير درجة أداء هيئة العاملين وربط ذلك ب -

لـى عـضو هيئـة التـدريس؛ ليـسهم بفاعليـة فـي متطلبـات                تقليل األعبـاء والمهـام ع      -

 .االعتماد وضمان الجودة
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تحليل تقـارير المتـابعين والمـوجهين الخاصـة بهيئـة العـاملين بالكليـة وربـط ذلـك                    -

 .بخطط التنمية المهنية

اســتخدام طــرق متنوعــة لتقيــيم هيئــة التــدريس فــي ضــوء المهــام والمــسؤوليات      -

 .الموكلة لهم

ى يـــستغرقه أعـــضاء هيئـــة التـــدريس لاللتحـــاق بخطـــط التنميـــة  تحديـــد المـــدى الـــذ -

 .المهنية

 .تحديد مدى مستوى إعداد وتأهيل هيئة العاملين في كل تخصص -

 ) الحياة الطالبية والخدمات المساندة( بيئة التعليم والتعلم :المعيار الخامس

   تــوفر الكليــة فــرص إجــراء دراســات وأبحــاث عــن أفــضل الطــرق والــسبل لتــسهيل    

عمليتي التعليم والتعلم من خالل توفير مناهج ومعينـات تدريـسية وكافـة الـسبل إلتمـام                 

 .عملية التعليم والتعلم بصورة جيدة

الحيـاة الطالبيـة   (بيئـة التعلـيم والـتعلم    : مؤشـرات المعيـار الخـامس    

 )والخدمات المساندة

 .مراجعة كافة المناهج الدراسية في ضوء نتائج تعلم الطالب -

 .ويات التحسين والتطوير للمواد التعليمية والتعلمية المتاحةتحديد أول -

 .وضع نظام لمراجعة وتقييم إمكانات الكلية المتاحة وتعديلها إذا تطلب األمر -

 تعليميــة جديــدة ونــشطة قائمــة علــى إشــراك الطــالب فــي   إســتراتيجياتتــصميم  -

 .عمليتي التعليم والتعلم

 .الطالبتشجيع التعليم النشط القائم على مشاركة  -

 .العمل على خلق بيئة تعلم فعالة ومجتمعات تعلم -

 .تنظيم وإدارة الخطة الدراسية بما يوفر الوقت والجهد -

 .المراجعة المستمرة للمناهج الدراسية للتأكد من مواكبتها كل جديد -

 : تحقيق المعيار الخامسمتطلبات 
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ب تــصميم مجموعــة مــن العمليــات يمكــن مــن خاللهــا ربــط عمليــة تعلــم الطــال           -

 .بمستويات تعلم معتمدة

 .الحرص على قيام كل طالب بالكلية باستخدام األدوات التكنولوجية المتاحة -

وضــع خطــة لمعالجــة نقــاط الــضعف لــدى الطــالب واالعتمــاد بــصفة أساســية علــى       -

 .إنجاز الطالب

 .ترتيب الصفوف الدراسية بناءً على نتائج الطالب -

 .هم وقدراتهم العقليةإتاحة الفرصة للطالب للتعرف على إمكانات -

 .ملء أوقات الفراغ بما يعود على الطالب بالفائدة لتوفير هدر الوقت -

 .توفير فرص تعلم إضافية للطالب المتميزين -

 .ضرورة التزام الكلية بتنفيذ كافة بنود الخطة الدراسية الصفية وغير الصفية -

 .يات المطلوبةتحديد فرص التعلم البديلة في حالة عدم وصول الطالب إلى المستو -

تــوفير منــاخ مدرســي جيــد يــسمح باشــتراك جميــع العــاملين فــي الكليــة فــي اتخــاذ   -

 .القرارات التعليمية

الــربط بــين كافــة أنــواع األنــشطة التعليميــة التــي تتكامــل وتحقــق أهــداف المــنهج    -

 .المدرسي

ــة         - ــد األعــداد الممكن ــة التــدريس عنــد تحدي ــربط بــين أعــداد الطــالب وأعــضاء هيئ ال

 .للقبول

العمل على زيادة عدد الطالب والمعلمين الذين يستخدمون الوسائل التكنولوجية   -

 .بفاعلية

زيــادة قــدرة المعلمــين واإلداريــين علــى تقيــيم مــدى مناســبة المــنهج لرســالة ورؤيــة   -

 .الكلية

 .إشراك الطالب في حضور جلسات مجالس األقسام والكلية عند الحاجة -
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مـدى تـوافر المتطلبـات المتعلقـة بتحقيـق          : ة المشاركة المجتمعي  :المعيار السادس 

 .التعاون والمشاركة المجتمعية

 : مؤشرات المعيار السادس 

 .قيام مجلس الكلية بدوره في تحقيق التعاون والمشاركة المجتمعية -

 .عرض مجموعة من برامج المشاركة بين الكلية والمجتمع المحلي -

 . المحليوجود برامج وخطط لنشر ثقافة وفكر الكلية للمجتمع -

 .وجود دراسات تربط بين الكلية بخدماتها واحتياجات المجتمع المحلي -

 .زيادة الدعم المقدم للكلية في المجتمع المحلي من الشركات ورجال األعمال -

 .ن عن العملية التعليميةوولؤأن يكون للكلية قنوات رسمية ليستمع إليها المس -

 .لياء األمورتعدد وسائل االتصال والتواصل بين الكلية وأو -

 .وجود دليل شامل للكلية بكافة أنشطتها وخدماتها -

ــع       - ــة والمجتمـ ــين الكليـ ــة بـ ــشاركة المجتمعيـ ــة المـ ــوعي بثقافـ ــستوى الـ ــاع مـ ارتفـ

 .المحيط

 : تحقيق المعيار السادسمتطلبات 

ــاء األمــور للمــسئولين عــن          - توضــيح ســبل وقنــوات تقــديم الــشكاوى مــن قبــل أولي

 .العملية التعليمية

 .ة مشاركة المسئولين في تحسين األداء الدراسيتوسيع دائر -

تقديم نماذج وأمثلة توضيحية لطبيعة االتصال ثنائي االتجاه بـين الكليـة والمجتمـع       -

 .المحلي

عمل ندوات ولقاءات داخل الكليـة توضـح كيفيـة مـشاركة المجتمـع المحلـي فـي               -

 .أنشطة الكلية وأدوارها

أولياء األمور بتحقيق تواصل أفـضل      عمل موقع إليكتروني للكلية يسمح للطالب و       -

 .مع المسؤولين عن العملية التعليمية داخل الكلية وخارجها
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 .وضع آليات ووسائل لمشاركة المجتمع المحلي فى الرقابة داخل الكلية -

إجـــراء دراســـات دوريـــة مـــسحية لمعرفـــة مـــدى رضـــا المجتمـــع المحـــيط عـــن أداء  -

 .الكلية

نــى فــي عمليــة اتخــاذ القــرار تــشجع علــى     مــنح أعــضاء هيئــة التــدريس أدوار ذو مع   -

 .المشاركة وتحمل المسؤولية

إطالع أوليـاء األمـور علـى سـلوكيات التالميـذ العلميـة واالجتماعيـة كخطـوة أوليـة                    -

 .وتمهيدية لتحسين األداء بالكلية

عمل لجان متابعة لمدى تنفيذ كافة اآلراء المتفق عليها من قبل المجتمع المحلـي     -

 . في تطوير الكليةوالتى تسهم بدورها

مدى امتالك الكلية للمـوارد الـضرورية التـي         :  إمكانات وموارد الكلية   :المعيار السابع 

 .تدعم رسالة ورؤية الكلية وتضمن تحقيق التقدم المنشود

 : مؤشرات المعيار السابع 

 .تقديم الدعم الكافي والمناسب للطالب بطيء التعلم -

 . وأدوات الكليةاستمرارية عملية الصيانة لكافة أجهزة -

 .وجود أبنية ومنشآت تحقق رؤية ورسالة الكلية -

 .وجود فرص تعليمية تتسم بالعمق والثراء للطالب المتميزين علمياً -

 .وجود مكتبة بالكلية يتوافر بها الكتب والمراجع واألنظمة التكنولوجية الحديثة -

 .ليةضمان توفير برامج دائمة ومستمرة للتنمية المهنية للعاملين بالك -

 .وجود عدد كافى من الهيئة التدريسية لتحقيق رؤية ورسالة الكلية -

 .توفير بيئة تعليمية آمنة وجاهزة لكل األغراض التعليمية -

 : تحقيق المعيار السابعمتطلبات 

 .التعاقد مع شركات الصيانة للمرور المستمر على كافة مرافق الكلية -

 .الة الكليةالتأكد من مناسبة األبنية والمنشآت لرؤية ورس -
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 .متابعة نتائج الدراسات في مجال رعاية المتفوقين من الطالب -

 . التأكد من قدرة هيئة المكتبة المدرسية على متابعة الدوريات والكتب الحديثة -

متابعــة كثافــة القاعــات الدراســية والحــرص علــى مناســبة أعــداد مــن الطــالب مــع       -

 .حجم الفصل

 .خصصة لكافة األنشطة الصفية وغير الصفيةالتأكد من توفير المصادر المالية الم -

 .ضمان وجود قنوات اتصال بين الكلية والمجتمع المحلي -

 .التأكد من قدرة الهيئة المعاونة على الممارسات اإلدارية والمالية -

 .تقديم التسهيالت البعيدة عن الروتين الستكمال موارد الكلية -

انيـة الماليـة المناسـبة لخطـط     اشتراك جميع العاملين فـي الكليـة فـي تحديـد الميز       -

 .التحسين

 .إتاحة الفرصة لجميع المعلمين للمشاركة في برامج التحسين والتطوير -

يعد وجـود نظـام فـي الكليـة للمحاسـبة           ، إذ    المحاسبية وتقييم األداء   :المعيار الثامن 

 .وتقييم األداء، أحد متطلبات تهيئة الكلية لتطبيق االعتماد وضمان الجودة

 : معيار الثامنمؤشرات ال 

 .تصميم وبناء مقاييس أدائية تقيس بدقة وموضوعية نتائج تعلم الطالب -

عدم التركيز فقط على بعد المخرجات في عمليات المحاسبية وإنمـا يعتمـد أيـضاً                -

 .على علميات التخطيط والمتابعة

 .تسجيل ورصد النمو الحادث في أداء الطالب -

 . والمتابعة والرقابةتعدد األجهزة واللجان الخاصة بالتخطيط -

االعتماد على بيانات تقييم الطالب التخاذ القرارات المناسبة بشأن تعـديل وتغييـر              -

 .خطط التطوير والتحسين

 .االعتراف بوجود معايير لتقييم أداء العاملين بالكلية -

 .ربط الحوافز والمكافآت بمستويات اإلنجاز المتفق عليها -
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 . التعليمية واإلدارية بالكلية لتقييم النتائجإجراء تحليل منتظم لجميع العمليات -

 : تحقيق المعيار الثامنمتطلبات 

 :من دالئل تحقيق مؤشرات المعيار الثامن ما يلي 

 .تعدد طرق تقييم ومتابعة مستويات أداء الطالب -

 .تحديد نقاط الضعف  التي  أظهرتها عمليات التقييم المختلفة -

ى تحليل نظم البيانات والمعلومـات الخاصـة        تعدد طرق تدريب العاملين بالكلية عل      -

 .بالطالب

تمحيص وتحليـل تقـارير المعلمـين  التـي  توضـح كيفيـة تعـاملهم مـع بيانـات نتـائج                        -

 .الطالب

 .مقارنة مستوى أداء الكلية بمستويات أداء الكليات المحيطة -

 .االستفادة من طرق المدارس األخرى في المحاسبية -

 .ر الوطنية للتعليم في عملية التقييم الذاتي للكليةاالستفادة من توجهات المعايي -

 .استمرارية عملية جمع البيانات المساعدة في المحاسبية طوال العام -

 .تفعيل كافة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالكلية -

ضـــمان التعامـــل بفاعليـــة مـــع بيانـــات التغذيـــة المرتـــدة لتحديـــد نـــواحي الـــضعف           -

 .وعالجها

 .الصالحية الكاملة في متابعة أداء الكليةمنح مجلس الكلية  -

تأسيــساً علــى مــا تقــدم مــن عــرض للجوانــب المختلفــة للتــصور المقتــرح لتهيئــة كليــة  

العلوم االجتماعية لالعتماد وضمان الجودة، فإن كل قـسم مـن أقـسام الكليـة ينبغـي أن                  

مـذكورة لكـل   يسعى جاهدًا لتطبيق المعايير الثمانية السابقة مرتكـزاً علـى المؤشـرات ال     

معيــار، مــع األخــذ فــي االعتبــار أن كافــة جوانــب وأقــسام الكليــة مرتبطــة ببعــضها ارتباطــا  

عــضويا، فــال يمكــن التركيــز علــى جانــب وإهمــال اآلخــر؛ ألن االعتمــاد وضــمان الجــودة هــو       

 .اعتماد أكاديمي مؤسسي وجودة شاملة لكافة جوانب العمل في الكلية
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 :خالصة نتائج الدراسة
 :ا توصلت إليه الدراسة من نتائج، ما يليمن أهم م

ــواردة فــي أداة الدراســة         ــارات ال ــة الدراســة علــى العب ) االســتبانة(موافقــة أفــراد عين

 .مجملة، بدرجة متوسطة

، )إدارة الكلية المتميزة  (موافقة أفراد عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بـمجال          

 كمــا هــاجــة متوســطة، وكــان ترتيببدرجــة كبيــرة، بينمــا بقيــة المجــاالت كانــت بدر

 :يلي

 )توفر اإلمكانات المادية(مجال ـ  ٢

 )أهداف الكلية ورؤيتها ورسالتها(مجال ـ  ٣

 )العاملين في الكلية وتنميتهم مهنيًا(مجال ـ  ٤

 )لمحاسبية التعليمية وتقييم األداء(مجاالـ  ٥

 )توفير األنظمة والمعلومات المرتبطة بالكلية(مجال ـ  ٦

 )الحياة الطالبية والخدمات المقدمة لهم(جال مـ  ٧

 )حقيق التعاون والمشاركة المجتمعية(مجال ـ  وجاء في المرتبة األخيرة ٨

 : بعض العبارات التي من أهمهاموافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة كبيرة على  

 .تحدد الكلية أهدافها انطالقا من رؤيتها ورسالتها بما يتواءم مع حاجة المجتمع -

 .مجلس الكلية يتخذ قراراته وفق  مهام واضحة ومحددة -

 .أن عميد الكلية يتابع الممارسات التي تتم داخل الكلية -

 .تشكل الكلية فرق عمل الجودة من العاملين المتميزين بمهامم محددة -

يتـــوفر فـــي الكليـــة منـــاخ مـــن الثقـــة االحتـــرام والعالقـــات اإلنـــسانية والعمـــل بـــروح  -

 .الفريق

 .مجموعة شاملة من السياسات واللوائح التنظيميةلدى الكلية  -

 .توفير توصيفات المقررات الدراسية ألعضاء هيئة التدريس -
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 .اإلداريون وأعضاء هيئة التدريس مؤهلون وذو كفاءة تناسب العمل في الكلية -

 .العالقة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس يسودها االحترام والعدالة -

 .نة ونظافة شاملة لمبانيها وتجهيزاتهاتنفيذ الكلية برنامج صيا -

 .يقوم مجلس الكلية بمتابعة األداء في الكلية -

ــة الدراســة،          ــر مــن إجابــات أفــراد عين ــارات فــي الترتيــب األخي جــاءت بعــض العب

 :ممايدل على

 .ضعف مشاركة الجهات المستفيدة في صياغة رؤية الكلية ورسالتها -

 .ي اللجان العاملة في الكليةضعف التمثيل بين شطري الطالب والطالبات ف -

 .قلة الوسائل السمعية والبصرية وغيرها من وسائل االتصال الحديثة -

 .حاجة العاملين في الكلية إلى دليل إرشادي لتوعيتهم باالعتماد -

 .ال تتوافر فرص تعلم إضافية للطالب المتميزين -

 .ضعف إشراك بعض الطالب في حضور جلسات مجلس الكلية عند الحاجة -

 . الدعم المقدم للكلية في المجتمع المحلي من الشركات ورجال األعمالضعف -

 .أنه ال توجد آليات ووسائل لمشاركة المجتمع المحلي فى الرقابة -

 :أن أهم الصعوبات التي تواجه تطبيق االعتماد وضمان الجودة في الكلية، هي 

 .ضعف التحديد الواضح والدقيق لمعايير االعتماد  -

 .عضاء هيئة التدريس بالكلية فى صنع القراراتانخفاض مشاركة أ -

 .قلة فرص التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس -

 .االفتقار إلى الشفافية فى نشر المعلومات المرتبطة بالكلية -

 .نقص الكوادر البشرية الالزمة لنجاح تطبيق االعتماد وضمان الجودة -

 .تزايد أعداد الطالب عن المعدالت المعروفة عالميًا -

 . كثرة األعباء والمهام على عضو هيئة التدريس -
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ضعف قناعـة بعـض القيـادات اإلداريـة فـي إدارة الجامعـة وبعـض األقـسام العلميـة                     -

 .بأهمية الجودة والتفاعل معها والحرص على نجاحها

ارتفــاع معــدالت تــسرب طــالب  : أن الكليــة ال تعــاني مــن بعــض الــصعوبات، مثــل   

المهنية وأخالقياتها بين العاملين فيها، وال من العـزوف عـن   منها، وال من تراجع دور القيم   

 .تنفيذ برامج ومشروعات لخدمة المجتمع المحلي

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بـين إجابـات عينـة الدراسـة تبعـا لمتغيـر القـسم                    

، )ومجاالتـه .. واقـع المتطلبـات     (العلمي، وذلـك علـى االسـتبانة مجملـة، وعلـى المحـور األول               

وكانت الفروق لصالح األقسام التربوية،   ) توفير المعلومات المرتبطة بالكلية   (مجال  ماعدا  

 ٠٫٠١عند مستوى داللة 

وجود فروق دالة إحصائيا بـين إجابـات أفـراد العينـة تبعـا لمتغيـر القـسم العلمـي                      

 .، وكانت الفروق لصالح األقسام التربوية٠٫٠٥في محور الصعوبات عند مستوى داللة 

خالل نتائج الدراسة الميدانية، واإلطار النظري، والدراسات الـسابقة،         التوصل من    

وما عرض من تجارب، إلى المتطلبات التي ينبغي توافرها لتطبيـق االعتمـاد وضـمان الجـودة                

بكلية العلوم االجتماعية، من خالل ثمانيـة معـايير، وفـي كـل معيـار عـدد مـن المؤشـرات،                

 :والمعايير هي. رباإلضافة إلى متطلبات تحقيق المعيا

  . الرسالة والغاية واألهداف:المعيار األول  -

 .  القيادة واإلدارة الواعية:المعيار الثاني -

 . المعلومات المرتبطة بالكلية:المعيار الثالث -

 . هيئة العاملين وتنميتهم مهنيًا:المعيار الرابع -

 .) المساندةالحياة الطالبية والخدمات( بيئة التعليم والتعلم :المعيار الخامس -

 . المشاركة المجتمعية:المعيار السادس -

 . إمكانات وموارد الكلية:المعيار السابع -

 . المحاسبية وتقييم األداء:المعيار الثامن -
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 :توصيات الدراسة
 :ما يليتوصي الدراسة ب ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، خاللمن 

مـن مخرجـات   مـستفيدة  الجهـات ال  المجتمعية مـع    مشاركة  بالتعاون وال  االهتمام -

، من خالل نـشر ثقافـة الكليـة وأفكارهـا خـارج              لجعل الكلية مجتمع تعلم    الكلية،

،  الرقابـــةي آليــات ووســائل لمـــشاركة المجتمــع المحلــي فــ     أســوارها، واســتحداث  

وذلك يسهم في عملية االعتماد وضمان الجودة، وسوف ينعكس أثـره أيـضا علـى            

 . من الشركات ورجال األعمال،لي المجتمع المحمنالدعم للكلية توفير 

 المعروفـــة فـــي القاعــات الدراســية وفـــق النــسب   عـــداد الطــالب  أل التحديــد الــدقيق   -

 واالنطالق من أن اشتراك الطالب في عملية التعليم أكثر فعالية من مجرد      ،عالميًا

 .التدريس التلقيني التقليدي

 .عاملة في الكلية التمثيل بين شطري الطالب والطالبات في اللجان الالعدل في -

 .وإتاحتها للطالب داخل الكلية) ومنها اإلنترنت ( وسائل االتصال الحديثةتوفير -

ــزين  تـــوفير  - ــافية للطـــالب المتميـ  فـــي حـــضور همإشـــراك بعـــض، وفـــرص تعلـــم إضـ

 . عند الحاجةالمجالس واللجان العاملة

شــادي دليــل إرالتحديــد الواضــح والــدقيق لمعــايير االعتمــاد وضــمان الجــودة، وإصــدار    -

ر ثقافـة   يـ تغيوالحـرص علـى       وضـمان الجـودة،     العاملين فـي الكليـة باالعتمـاد       ةلتوعي

ــا علــى  الكليــات وقيمهــا ومناخهــا   فــي االعتمــاد وضــمان الجــودةبمــا يــنعكس إيجابً

 .الكلية

 . صنع القراراتي مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية فالحرص على -

 ضاء هيئـة التـدريس وجميـع العـاملين    التنميـة المهنيـة المـستدامة ألعـ        فـرص    توفير -

 لضمان التنفيذ الفعـال للبـرامج والخطـط الدراسـية وتحويـل المؤسـسة               في الكلية، 

، وحث الجميع على االستفادة منها، ومراعاتهم فـي         التعليمية إلى مجتمعات تعلم   

 .المطلوبة منهماألعباء والمهام 
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 . على موقع الكلية، ووضعها نشر المعلومات المرتبطة بالكليةيالشفافية ف -

 .نقص الكوادر البشرية الالزمة لنجاح تطبيق االعتماد وضمان الجودة -

 تعــود بالفائــدة علــى العمليــة ياالهتمـام بتطبيــق نتــائج البحــوث التربويــة الحديثــة التــ  -

 .التعليمية

كنـوع مـن المحاسـبة       (الكليـة الزيارات المفاجئة والمراجعـة الدائمـة لبـرامج         تنفيذ   -

 . التنفيذ الفعال للبرامج والخطط الدراسيةقيقلتح) والتقويم

 

@      @      @ 
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 المراجع
 :المراجع العربية

مدى انتـشار ثقافـة الجـودة بـين المعيـدين والمدرسـين  المـساعدين                ) هـ١٤٢٩(أحمد، محمد عنتر  •

 .بكلية التجارة بجامعة القاهرة

هــ، جامعـة اإلمـام    ١٤٣٣لتـدريس لعـام     دليل أعضاء هيئة ا   ) هـ١٤٣٣(إدارة الدراسات والمعلومات    •

 .محمد بن سعود اإلسالمية، مطابع الجامعة

 .، مكتبة المعارف، الرياض٣سلسلة األحاديث الصحيحة، ج) ه١٤٠٧(األلباني، محمد ناصر الدين •

المتخـذ فـي   ) هــ ٣/٢٨/١٤٢٤(قـرار المجلـس رقـم    ) ه١٤٢٤(األمانة العامة لمجلس التعليم العـالي      •

ـــ، والمتـــوج بالموافقـــة  ١٥/١/١٤٢٤للمجلـــس المعقـــودة بتـــاريخ  ) امنـــة والعـــشرينالث(الجلـــسة  هـ

 .هـ٩/٢/١٤٢٤وتاريخ ) ٦٠٢٤/ب/٧(السامية رقم 

المتخـــذ فـــي الجلـــسة ) هــــ٢١/٥٠/١٤٢٩(رقـــم ) ه١٤٢٩(األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعلـــيم العـــالي  •

ــسين( ــاريخ   ) الخمـ ــة  ١٠/٧/١٤٢٩للمجلـــس المعقـــودة بتـ  الـــسامية رقـــم  هــــ، والمتـــوج بالموافقـ

 .هـ٣٠/١٢/١٤٢٩وتاريخ ) م ب/١٠٢٠٩(

) هــ ٣/٢٨/١٤٢٤(قرار مجلس التعليم العالي رقـم       ) ه١٤٢٤(األمانة العامة لمجلس التعليم العالي    •

هـــ، والمتــوج  ١٥/١/١٤٢٤للمجلــس المعقــودة بتــاريخ   ) الثامنــة والعــشرين (المتخــذ فــي الجلــسة   

 هـ٩/٢/١٤٢٤وتاريخ ) ٦٠٢٤/ب/٧(بالموافقة السامية رقم 

ــد األداء الجــامعي مــن خــالل تطبيــق نظــام االعتمــاد، دراســة       )٢٠٠٤(أمــل ســعيد حباكــة   • ، تجوي

ع، .م.مقارنــة فــى كــل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وإنجلتــرا وأســاليب اإلفــادة منهــا فــى ج     

 رسالة دكتوراه ، كلية الدراسات اإلنسانية، قسم التربية

، رؤية مستقبلية لكليات التربية فى ضـوء إطـار مرجعـي لالعتمـاد             )٢٠٠٤(بدير، المتولي إسماعيل    •

 األكاديمي، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة المنصورة

، تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة فى تحليل مـشكالت       )٢٠٠٢(زغلول، برهامي عبد الحميد     •

لمجلــد الثــاني، العــدد الواحــد    منظومــة التعلــيم العــالى والجــامعى، مجلــة كليــة التربيــة بطنطــا، ا       

 والثالثون

، إدارة الجـودة الـشاملة مـدخل لتطـوير التعلـيم الجـامعي بمـصر،               )٢٠٠١(سعاد بسيوني عبد النبي     •

 .الجزء الثالث) ٢٠(مجلة كلية التربية بجامعة عين شمس، العدد 
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 ، المورد، دار العلم للماليين، بيروت)١٩٩٧(البعلبكي، روحي، ومنير •

 مـــدخل إدارة الجـــودة –، تخطـــيط ومراقبـــة جـــودة المنـــتج )٢٠١٣(محـــسن، توفيـــق محمـــد عبدال•

 الشاملة، القاهرة، دار النهضة العربية

، معــايير اعتمــاد المعلــم فــى مــصر فــى  )٢٠٠٢(حــسين، ســالمة عبــدالعظيم، وعبــدالرازق، محمــد  •

 )٢٤(، العدد )٨(لمجلدضوء بعض االتجاهات العالمية  الحديثة، مجلة مستقبل التربية العربية، ا

، معـايير ضـمان جـودة واعتمـاد المدرسـة      )٢٠٠٧(وعبدالمعطي، أحمـد حـسين   . خليل، عمر سيد  •

جـودة  "المصرية فى ضوء تجارب وخبرات بعض الدول المتقدمة، المؤتمر العلمي الثـامن بعنـوان                

ــن         ــرة مـــــــ ــى الفتـــــــ ــي، فـــــــ ــوطن العربـــــــ ــى الـــــــ ــام فـــــــ ــيم العـــــــ ــسات التعلـــــــ ــاد مؤســـــــ واعتمـــــــ

 ،جامعة الفيوم)التربية،التربية النوعية،رياض األطفال(كليات ،)مايو٢٤-٢٣(

دور عمليــة التقيــيم المؤســسي فــي نــشر ثقافــة الجــودة فــي     ) هـــ١٤٣٠(الــدجني، إيــاد علــي يحيــى   •

 .جامعات قطاع غزة من وجهة نظر فريق التقييم

ــة مفهومهــا وتطبيقاتهــا التربويــ  . ، إدارة الجــودة الكليــة )٢٠٠٢(دربــاس، أحمــد ســعيد   • ة وإمكاني

 ).٥٠(منها فى القطاع التعليمي السعودي، رسالة الخليج العربي، العدد  اإلفادة

، إدارة الجودة الـشاملة فـى التعلـيم    )١٩٩٨(الراوي، محمد خلفان، وعبد الهادي، محمود عز الدين   •

 ضـوء  العالي بين النظرية والتطبيق، بحث مقدم إلى مـؤتمر التعلـيم العـالي فـى الـوطن العربـي فـى          

 . ديسمبر، العين، أبو ظبي١٥-١٣متغيرات العصر فى الفترة من 

تقييم تطبيق معايير وتأكيد الجودة واألعتمـاد األكـاديمى علـى           ) ٢٠١٤( السدحان، عطا اهللا فهد     •

تــسويق مخرجـــات التعلـــيم فـــي الجامعـــات الــسعودية، المـــوئمر العربـــى الـــدولى لـــضمان جـــودة   

 جامعة الزرقاء باالردن ) ٢٠١٤ ابريل ، ٣-١( التعليم العالى 

الكفايــات األدائيــة للمعلمــة كمــدخل للجــودة الــشاملة فــي  ) م٢٠٠٦(شــريف، الــسيد عبــد القــادر •

المجلــد الثــاني عــشر، العــدد الثالــث، كليــة التربيــة،  (ريــاض األطفــال، دراســات تربويــة واجتماعيــة 

 .جامعة حلوان، مصر

، ضـمان جـودة ومعـايير اعتمـاد         )٢٠٠٧( العظـيم    صفاء محمود عبـد العزيز،وحـسين، سـالمه عبـد         •

بحــث منــشور فــى المــؤتمر العلمــي الــسنوي ) تــصور مقتــرح(مؤســسات التعلــيم العــالي فــى مــصر 

 ٢٥-٢٤(فــى الفتــرة مــن " االعتمــاد وضــمان جــودة المؤســسات التعليميــة "الثالــث عــشر، بعنــوان 

دارة التعليميـة باالشـتراك مـع كليـة     الجزء الثاني، الجمعية المصرية للتربيـة المقارنـة واإل        ) فبراير
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 التربية ببني سويف، جامعة القاهرة

ــد   • ــدري، محمـ ــة ، البنـ ــة، رشـــدي طعيمـ ــد الواقـــع ورؤى   )٢٠٠٤(طعيمـ ــين رصـ ــامعي بـ ــيم الجـ ، التعلـ

 التطوير، القاهرة، دار الفكر العربي

ة الخامـسة، العـدد   ، إدارة الجودة الـشاملة، مجلـة كليـة التربيـة، الـسن       )٢٠٠٢(عايدة فؤاد إبراهيم    •

 السادس، مارس

، نمـاذج عالميـة فـى االعتمـاد وضـمان الجـودة للمؤسـسات               )٢٠٠٥(عبدالهادي، محمـود عـز الـدين        •

، المـــؤتمر العلمـــي الـــسنوي الثالـــث عـــشر للجمعيـــة المـــصرية لـــإلدارة    "دراســـة حالـــة"التعليميـــة 

فى الفترة من " ات التعليميةاالعتماد وضمان جودة المؤسس"التعليمية والتربية المقارنة بعنوان     

 يناير، كلية التربية ببني سويف، جامعة القاهرة) ٢٥-٢٤(

القــاموس المحــيط، تحقيــق مكتــب تحقيــق التــراث،  ) هـــ١٤٠٦(الفيروزآبــادي، محمــد بــن يعقــوب  •

 .مؤسسة الرسالة، بيروت

كتـب العلميـة   ، دار ال٩، ج٥الجـامع ألحكـام القـرآن، مجلـد     ) هــ ٦٧١ت،  (القرطبي، محمد بن أحمد     •

 .بيروت، لبنان

، استراتيجية مقترحة لتطوير منظومـة،      )٢٠٠٥(قرني، أسامه محمود، ومحمد، عبد الحميد محمد      •

إعداد المعلم فى ضـوء معـايير االعتمـاد لـبعض الـدول بحـث منـشور فـى المـؤتمر الـسنوي الثالـث             

، ) ينــاير٢٥-٢٤(ن فــى الفتــرة مــ " االعتمــاد وضــمان جــودة المؤســسات التعليميــة "عــشر، بعنــوان 

الجزء الثاني، الجمعية المصرية للتربيـة المقارنـة واإلدارة التعليميـة باالشـتراك مـع كليـة التربيـة             

 ببني سويف، جامعة القاهرة

 .، دار عالم الكتب، الرياض٣تفسير ابن كثير، ج) هـ٧٧٤ت، (ابن كثير، إسماعيل •

ــراهيم عطــوة   • هنــي للمعلــم مــدخل لتحقيــق الجــودة فــى     ، االعتمــاد الم)٢٠٠٢(مجاهــد، محمــد إب

 .، يناير٤٨التعليم، مجلة كلية التربية بالمنصورة، العدد 

 ، قاموس التربية، بيروت، دار العلم للماليين)٢٠٠١(الخولي، محمد علي •

، الجامعـــة والتفاعـــل مـــع ظـــاهرة العولمـــة، مجلـــة كليـــة التربيـــة   )٢٠٠٩(محمـــود، يوســـف ســـيد  •

كتـب االستـشاري للخـدمات التربويـة بالقـاهرة، العـدد الرابـع والعـشرين،                والتنمية، تصدر عـن الم    

 .السنة التاسعة، ديسمبر

 ، القاهرة، دار الفكر العربي ٩٠٠٠، إدارة  الجودة الشاملة واأليزو )٢٠٠٦(مصطفى، أحمد سيد •
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تطـور مؤسـسات ريـاض األطفـال فـي ضـوء معـايير الجـودة               ) م٢٠١١(مطاوع، هبه مصطفى محمد     •

 .صر، رسالة دكتوراه في التربية تخصص رياض األطفال، كلية التربية، جامعة المنصورةبم

 .الجودة الشاملة واالعتماد المؤسسي، مصر، عالم الكتب) م٢٠١٠(المليجي، رضا إبراهيم •

، إدارة الجودة وضمان االعتماد فى التعليم العـالي، المـؤتمر الـسنوي        )٢٠٠٦(هدى محمد حسانين    •

ــادي عـــ  ــي     الحـ ــامعي العربـ ــيم  الجـ ــامعي، التعلـ ــيم الجـ ــوير التعلـ ــز تطـ ــالح  –شر لمركـ ــاق اإلصـ  آفـ

 ديسمبر) ١٩-١٨(والتطوير، جامعة عين شمس فى الفترة من 

 مقــاييس التقــويم الــذاتي  )م٢٠٠٩(الهيئــة الوطنيــة للتقــويم واالعتمــاد األكــاديمي فــي المملكــة     •

 .لبرامج التعليم العالي

:  واالعتمــاد األكــاديمي فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، موقــع الهيئــة    الهيئــة الوطنيــة للتقــويم •

http://ncaaa.org.sa 

، المــؤتمر القــومي للتعلــيم العــالي، مــشروع الخطــة االســتراتيجية    )٢٠١٠(وزارة التربيــة والتعلــيم  •

عرض على المؤتمر القومي للتعلـيم العـالي        لتطوير منظومة التعليم العالي، ورقة عمل مقترحة لل       

 فبراير) ١٤-١٣(فى الفترة من 

ــيم  • ــة والتعلـ ــاءة       )٢٠١١(وزارة التربيـ ــويم كفـ ــايير تقـ ــرات ومعـ ــو مؤشـ ــل نحـ ــدوة العمـ ــوث نـ ، بحـ

  يونيو١ – مايو ٣١مؤسسات التعليم العالي، فى الفترة من 

العــالي بعنــوان االرتقــاء بمــستوى خــريج ، المــؤتمر القــومي للتعلــيم )٢٠١٢(وزارة التربيــة والتعلــيم •

التعليم الجامعي والعالي فى إطار مفهوم الجـودة الكليـة لمواجهـة تحـديات المـستقبل، مركـز             

 فبراير) ١٤-١٣(القاهرة الدولي للمؤتمرات فى الفترة من 
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in Light of Some Contemporary International Experiences 
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Abstract: 

The objective of this study is to reveal the reality of therequirements of 

accreditation and quality control at thecollege of Social Sciences and to propose 

the important requirements that must be obtained to preparethe College of Social 

Sciencesfor its application for accreditation and quality control. A questionnaire 

consisting of (128) phrases was administered toa sample of (72) teaching staff 

members at the collegeto elicit their views.  

The study has shown that the requirements of accreditation and quality 

control at the college in general, areavailable to a moderate degree. They 

arepresent in the field of [outstanding college administration] to a high degree; 

but in the field of [achieving cooperation and community participation] they 

areavailable to a lowdegree compared with other averages of the fields. Also, 

difficulties that face the application for accreditation and quality control at the 

college are moderate .The most significantdifficulties are the lack of a clear and 

accurate definition of accreditation standards, as well asa decrease in the 

participation ofthe collegeteaching staff membersin decision-making.  The study 

has come out with eight standards as requirements that must be present in order 

to apply accreditation and quality control at the college. Theyconsist of a number 

of indicators associated with requirements to meeteach standard. 
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 :ملخص البحث
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى فاعليــة القلــم اإللكترونــي القــارئ فــي عــالج بعــض    

ــة مهــارات ال     ــة، وتنمي ــذ ذوي صــعوبات     صــعوبات القــراءة الجهري ــدى التالمي ــي ل فهــم القرائ
ــأبرز        ــة بـ ــد قائمـ ــة بتحديـ ــدأت الدراسـ ــدائي، ولتحقيـــق ذلـــك بـ ــراءة بالـــصف الثالـــث االبتـ القـ

المـــستوى (الـــصعوبات القرائيـــة التـــي تـــواجههم، وقائمـــة بـــأبرز مهـــارات الفهـــم القرائـــي   
راسـة تـم تطبيـق تجربـة القلـم          المناسبة لهـم، وبعـد ضـبط إجـراءات الد         ) الحرفي المباشر 

تلميذاً تم تـدريبهم علـى اسـتخدامه بطريقـة صـحيحة، وذلـك       ) ٢٥(اإللكتروني القارئ على  
 خلصت الدراسة إلـى     ،)ت(للتأكد من فاعليته، وبعد المعالجة اإلحصائية باستخدام اختبار         

سـة فـي عـالج      لـم يكـن لـه أي فاعليـة علـى التالميـذ عينـة الدرا               ،أن القلم اإللكتروني القارئ     
بعض صعوبات القراءة الجهرية، وكذلك لم تكن له أي فاعلية في تنميـة مهـارات الفهـم                

 .القرائي لديهم، وطرحت الدراسة بعض التوصيات، والمقترحات الدراسية المستقبلية
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 :مقدمةال
 ، وبــدونها ال يــستطيع الفــرد مواكبــة األحــداث مــن حولــه ،القــراءة هــي مفتــاح المعرفــة

 المقبـل علـى القـراءة المـستعد     التلميـذ وهي من أهم العوامل األساسية في نمـو شخـصية    

كمــا أن ، ف عنهــا غيــر المــستعد لهــا ز العــاالتلميــذ فتختلــف شخــصيته عــن شخــصية  ،لهــا

، نــاء الشخــصية عــن طريــق تزويــد العقــل بمختلــف العلــوم     ســاس فــي ب األ دورهــاللقــراءة 

 وسـيلة الـتعلم فـي المجـال     هـي  و، وتهذيب العواطف،اءةبنّالثقافة الواكتساب  ،  والمعارف

 فالتلميذ ال يستطيع أن يحقق أي تقدم في أي ناحيـة مـن النـواحي مـا لـم يـتمكن                      ،الدراسي

، وينتقـد ، ويقـارن ،  أن يفـسّر التـي يـستطيع مـن خاللهـا    من السيطرة علـى مهـارات القـراءة        

 Chard et alويستنتج؛ ليصل إلى قناعات تصبح جزءاً من حياتـه وكيانـه، ويـذكر    ، ويحلل

 أن تعلــم القــراءة يظــل المهــارة األهــم التــي تحــدد درجــة نجــاح التالميــذ فــي     (263، 2009)

 . التحصيل األكاديمي خالل المدرسة

 منــذ Dyslexiaا يــسمى بعــسر القــراءة  إال أن انتــشار ظــاهرة صــعوبات القــراءة، أو مــ  

وقت مبكر يمثل أحد التحديات التي تواجه تالميذ المرحلة االبتدائية، ويترتـب عليهـا عـدم                 

اسـتخدم فـي مـصطلح      تمكن التالميذ من عمليات الـتعلم، وحـدوث التـأخر الدراسـي، وقـد               

الـذين  تواجههـا مجموعـة مـن األطفـال      صـعوبات القـراءة الخاصـة لوصـف الـصعوبات التـي      

، Harding) قــدراتهم األخــرى قــل مــن مــستوىأتقــع قــدراتهم فــي القــراءة فــي مــستوى 

أن إخفــاق التالميــذ فــي القــراءة     Torgesen) 2000(وعلــى جانــب آخــر يؤكــد    .(1986,44

يــؤدي إلــى تكــوين اتجاهــات ســلبية نحــو القــراءة، وهــذا اإلحــساس بعــدم القــدرة يــؤثر فــي   

ي أهميتها لإلنجاز األكاديمي بشكل عام، واإلنجاز فـي         دافعيتهم القرائية، والتي ال شك ف     

 .القراءة بشكل خاص

أو ،  وتتمثل صعوبات القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في وجـود قـصور فـي مهـارة               

أكثــر مــن مهــارات مــا يطلــق عليــه المــستوى األدنــى؛ وهــي التعــرف القرائــي علــى الكلمــة،        

و المعالجــة الــصوتية، ومهــارات المــستوى األعلــى؛ أ، أو الــصوتي، وكــذلك الــوعي الفنولــوجي
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 Catts et al .وهي مهارة الفهم القرائي التي تعد الهدف المقصود من عملية تعلم القراءة

(2003) Cutting & Searborough (2002)      وتـشير الدراسـات والبحـوث التـي أجريـت ،

يذ كانت أقل بفـروق ذات  على ذوي صعوبات التعلم من التالميذ إلى أن درجات هؤالء التالم       

. داللة عن أقرانهم العاديين في مهارات التعبيـر الكتـابي، والتهجئـة، واسـتخدام الكلمـات           

 )  ٤م، ص٢٠١٠الصادق، (

والعمليـة إال أن التقـارير      ،  ورغم هذه األهمية الكبيرة للقراءة في حياة التالميذ العلمية        

التالميـذ الـذين يعـانون مـن صـعوبات      واإلحصائيات تفيد بأن هناك زيادة ملحوظة في نسبة        

وخاصــة فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة،  ، القــراءة بوصـــفهاواحدة مـــن مجــاالت صـــعوبات الـــتعلم  

إلى أن نسبة هؤالء التالميذ ما بـين  ) م٢٠٠٦(، والسرطاوي )م٢٠٠١(فيشير كل من السعيد  

 تـشير  أن التقـديرات ) ٦٨م، ص ٢٠٠٥( من تالميذ المدارس، ويذكر سـليمان        %١٥ إلى   %١٠

ن نـسبة   أ لـدى أطفـال المرحلـة االبتدائيـة، و         %٢٠إلى أن الضعف في القـراءة ينتـشر بنـسبة           

 . الذكور ضعف نسبة اإلناث، وإن هذه المشكلة تبلغ ذروتها في الصفوف الثالثة األولى

بنـاءً علـى التقـارير الـصادرة فـي      ، Alotaiba & Torgesen) 2007 (وأوضـحت دراسـة  

 من التالميـذ لـديهم صـعوبات فـي القـراءة، ونحـو              %٢٠ريكية أن نحو    الواليات المتحدة األم  

 من تالميذ الصف الرابع االبتـدائي لـيس لـديهم مـستوى مهـارة أساسـي فـي القـراءة،                     %٣٦

 . من يقرؤون بكفاءة مناسبة%٣١ونحو 

وقد حاول المختصون والباحثون فـي التقليـل مـن هـذه الـصعوبات القرائيـة التـي يعـاني                   

الميــذ باســتخدام بعــض التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة التــي تــم تــصميمها  منهــا بعــض الت

لمساعدة كبار السنّ، واألطفال، والمتعلمين الـذين يعـانون مـن بعـض الـصعوبات القـراءة         

فــي مختلــف األعمــار؛ باإلضــافة إلــى دعــوة المــؤتمرات العلميــة إلــى اســتخدام هــذه التقنيــة      

ــا فـــي مـــؤتمر   " لقـــراءة بـــين الوقايـــة والتـــشخيص والعـــالج صـــعوبات تعلـــم ا"الحديثـــة، كمـ

واألمكنة الالزمـة لتنفيـذ بـرامج عـالج     ، الذي أوصى بضرورة توفير المواد واألجهزة  ) م٢٠٠٧(

، صعوبات القراءة، وعدم إهمال هذا العالج لدى األطفال مبكـراً؛ حتـى ال تتفـاقم المـشكلة          
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اءة بـين مهـام التعلـيم    معلم القر"ويصبح من الصعب السيطرة عليها، وكذلك في مؤتمر     

الــذي أوصــى باالهتمــام بالتقنيــات   ) م٢٠١١" (ومواجهــة صــعوبات الــتعلم فــي الــوطن العربــي   

 . الحديثة في تعليم القراءة

ويحــاول الباحــث مــن خــالل هــذه الدراســة التعــرف علــى فاعليــة إحــدى هــذه التقنيــات   

عـالج بعـض الـصعوبات    فـي  ) أو النـاطق ، القلـم اإللكترونـي القـارئ   (الحديثة، وهي ما يـسمى      

ــدائي؛حيث لــم يــسبق أن         ــدى تالميــذ الــصف الثالــث االبت القرائيــة، وتنميــة مهــارات الفهــم ل

أجريــت دراســة حــول هــذا الموضــوع ــــ علــى حــد علــم الباحــث ــــ وقــد قــع االختيــار علــى هــذا  

الصف؛ ألنه يمثل نقطـة فاصـلة فـي حيـاة الطالـب التعليميـة، والتـي عنـدها مـن المفتـرض أن                        

ــة المــواد          يكــون  ــه علــى اإللمــام ببقي ــي تعين ــمّ بالمهــارات األساســية فــي القــراءة الت قــد أل

 .الدراسية، والعلوم المختلفة

 : أسئلة الدراسة
 :سؤال الدراسة الرئيس

ما فاعلية القلم اإللكتروني القارئ في عالج بعض صعوبات القراءة الجهريـة، وتنميـة              

 وبات القراءة بالصف الثالث االبتدائي؟مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صع

 :ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية، والفروض التالية
 صــعوبات القــراءة ومــا أبــرز صــعوبات القــراءة الجهريــة التــي يعــاني منهــا التالميــذ ذو .١

 بالصف الثالث االبتدائي؟

ميـــذ ذوي المناســـبة لتال) المـــستوى الحرفـــي المباشـــر(مـــا مهـــارات الفهـــم القرائـــي  .٢

 صعوبات القراءة بالصف الثالث االبتدائي؟

 :فروض الدراسة
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجـات تالميـذ المجموعـة التجريبيـة                 .١

فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي؛ لــصالح التطبيــق البعــدي فــي عــالج   ) عينــة الدراســة(

 .بعض صعوبات القراءة الجهرية
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حصائية بين متوسطي درجـات تالميـذ المجموعـة التجريبيـة           ال يوجد فرق ذو داللة إ      .٢

فـي التطبيقـين القبلـي والبعـدي؛ لـصالح التطبيـق البعـدي فـي اختبـار                  ) عينة الدراسـة  (

 .مهارات الفهم القرائي

 :أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة الحالية إلى

راءة التعــرّف علــى فاعليــة القلــم اإللكترونــي القــارئ فــي عــالج بعــض صــعوبات القــ    ) ١

الجهرية، وتنمية مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات القـراءة بالـصف      

 .الثالث االبتدائي

تحديد قائمة بأبرز صعوبات القراءة الجهرية التي يعاني منها التالميذ ذوي صـعوبات       ) ٢

 .القراءة بالصف الثالث االبتدائي

المناسـبة لتالميـذ ذوي     ) المباشـر المـستوى الحرفـي     (توضيح مهارات الفهم القرائي     ) ٣

 .صعوبات القراءة بالصف الثالث االبتدائي

التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود فـــرق ذي داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـطي درجـــات تالميـــذ ) ٤

ــة   ــة التجريبيـ ــة (المجموعـ ــة الدراسـ ــصالح     ) عينـ ــدي؛ لـ ــي والبعـ ــين القبلـ ــي التطبيقـ فـ

 .التطبيق البعدي في عالج صعوبات القراءة الجهرية

لتأكـــد مـــن عـــدم وجـــود فـــرق ذي داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـطي درجـــات تالميـــذ ا) ٥

ــة   ــة التجريبيـ ــة (المجموعـ ــة الدراسـ ــصالح     ) عينـ ــدي؛ لـ ــي والبعـ ــين القبلـ ــي التطبيقـ فـ

 .التطبيق البعدي في اختبار مهارات الفهم القرائي

 :أهمية الدراسة
 :تتمثل أهمية الدراسة الحالية في اآلتي

التقنيات اإللكترونية الحديثة في عالج بعض الصعوبات التـي         التوجيه لالستفادة من    . ١

 . في عملية تعليم القراءة-خصوصاً -تواجه متعلمي اللغة العربية، 
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لفت نظر المعنيين بالعملية التعليمة إلـى ضـرورة االسـتعانة بالتقنيـات الحديثـة التـي        . ٢

 .تساعد في رفع مستوى المتعلمين اللغوي

لــة إليجــاد بيئــة تدريــسية مختلفــة، قــد تــساعد معلمــي اللغــة      تقــدّم الدراســة محاو . ٣

العربية، والمعنيين بتالميذ صعوبات التعلّم القرائي فـي إيجـاد البـدائل الجديـدة التـي                 

 .تسهم في تسريع علمية التعلّم

فــتح أفــاق جديــدة ومتنوعــة لــدى البــاحثين لإلســهام فــي توظيــف التقنيــات الحديثــة  . ٤

 .وتعلّمها بشتى مجاالتها، العربيةلالرتقاء بتعليم اللغة 

تعويد التالميذ الذين يعانون من صعوبات في القراءة على أنواع حديثـة مـن وسـائل                . ٥

 .التقنية الحديثة التي تساعدهم في التغلب على بعض تلك الصعوبات

 :حدود الدراسة
ائية، فـي    تالميذ الصف الثالث االبتدائي الذين يعانون من صعوبات قر         :الحدود المكانية 

 .المدرسة النموذجية الثانية بمدينة جدة

 .هـ١٤٣٤هـ ــ ١٤٣٣ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي :الحدود الزمانية

 بعــض صــعوبات القــراءة التــي يعــاني منهــا تالميــذ الــصف الثالــث :الحــدود الموضــوعية

 .ر المناسب لهماالبتدائي ذوو الصعوبات القرائية، ومستوى الفهم القرائي الحرفي المباش

 : مصطلحات الدراسة
 :صعوبات القراءة

ــا الزيـــات  ــا اضـــطراب ) ٤٤٢م، ص٢٠٠٢(يعرفهـ أو ، أو قـــصور، الـــصعوبات القرائيـــة بأنهـ

صعوبات نمائية تعبر عـن نفـسها فـي صـعوبة قـراءة الكلمـات المكتوبـة، علـى الـرغم مـن                 

  .ر الثقافي واالجتماعيتوافر القدر المالئم من الذكاء، وظروف التعلّم والتعليم، واإلطا

بأنها عدم قدرة تلميذ الصف الثالث االبتـدائي علـى االنطـالق            : ويعرفها الباحث إجرائياً  

 .في قراءة النصوص، مع عدم قدرة آنيّة على فهم واستيعاب ما تمت قراءته
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 :الفهم القرائي
عمليـة  عملية تفكير متعددة األبعاد، وتفاعـل بـين القـارئ والـنص والـسياق، والفهـم                 "

إستراتيجية تمكّن القارئ من استخالص المعنى من النص المكتوب، وهو عملية معقـدة             

شــحاتة، والنجــار،  ". (تتطلــب التنــسيق لعــدد مــن مــصادر معلومــات ذات العالقــة المتبادلــة      

 )٢٣٢م، ص٢٠٠٣

عملية التفاعل بين القارئ والنص فـي أبـسط سـياقات           : وتم تعريفه في هذه الدراسة    

 ).الفهم الحرفي المباشر(ي الفهم القرائ

 ):الناطق(القلم اإللكتروني القارئ 
جهاز إلكتروني ناطق يشبه القلم العادي يتم تمريره على كلمات محددة فـي كتـاب                

مخصص للتعامل مع هذا القلم، يستمع من خاللها المتعلّم إلى النص المـراد، باإلضـافة إلـى     

 .إمكانية تسجيل صوت القارئ

 :اإلطار النظري
 :صعوبات القراءة: والًأ

إمـا لـذكاء متـدنٍ، أو نقـص         ،  القرائي قد يحصل نتيجة عـدة عوامـل       ) القصور(إن العسر   

أو عاطفيــة، أو ، أو جــسدية، أو مــشكالت اجتماعيــة، فـي النظــر والــسمع، أو إعاقــة عـصبية  

حرمــان اقتــصادي، أو انعــدام فــرص الــتعلم، وال ســبيل إلــى تــشخيص العــسر القرائــي إال إذا 

 استقــصاء هــذه األســباب واحــداً تلــو اآلخــر، وقــد أرجعــت وزارة التربيــة والتعلــيم         أمكــن

ــى       ) م٢٠٠٥(بــسلطنة عمــان   الــضعف القرائــي فــي الحلقــة األولــى مــن التعلــيم األساســي إل

 -وأخيـراً   -الكتـاب المدرسـي، والتلميـذ، والمعلـم، والبيئـة المدرسـية،             : خمسة محاور هـي   

 .األسرة والبيئة االجتماعية

أكـدت الدراسـات أهميـة وفاعليـة معالجـة هـذه الفئـة مـن التالميـذ، وركـزت علـى                وقد  

ضرورة االهتمام بهم في مراحل عمرية مبكرة؛ إذ ينعكس االهتمام المبكـر بهـذه الفئـة       

مـــن التالميـــذ إيجابيـــاً علـــى محـــاوالت تـــصحيح صـــعوبات الـــتعلم لـــديهم، وتقـــديم البـــرامج  
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ي تعلــم مهــارات القــراءة مــن أكثــر المــشكالت العالجيــة الفاعلــة لهــم، ويعتبــر الفــشل فــ

 مــن التالميــذ ذوي %٨٠شــيوعاً لــدى التالميــذ الــذين يعــانون مــن صــعوبات الــتعلم ؛حيــث إن  

م، ٢٠٠٨المــيالدي، . (صــعوبات الــتعلم هــم ممــن يعيــشون حــاالت صــعوبات فــي القــراءة        

 ).٣٩ص

 القراءة يقود إلـى     إن اإلخفاق المتكرر في القراءة كما يبدو لدى التالميذ ذوي صعوبات          

دوائــر متتاليــة مــن الــشعور بالفــشل، وعــدم القــدرة علــى اإلنجــاز فــي األنــشطة القرائيــة            

واالنــصراف عنهــا، وكثيــراً مــا يثيــر هــؤالء التالميــذ مــشكالت ســلوكية داخــل الفــصل كــرد 

 .Poskiparta et al :أو تعويض عن القصور في القراءة؛ لذلك تشير الدراسات مثل ، فعل

(2003)  ،Lepola et al. (2005) ،Morgan et al. (2008)   إلى أن التالميذ ذوي صـعوبات ،

القــراءة يتــصفون بــضعف فــي دافعيــة القــراءة، ويظهــرون ســلوكيات دالــة علــى اإلهمــال،      

 .وعدم االهتمام باالنخراط في القراءة وأنشطتها نتيجة لإلخفاق فيها

هــذه الفئــة مــن التالميــذ، فهــي  أمــا مــن حيــث طبيعــة ماهيــة الــصعوبات التــي تواجههــا   

 أن األبحــاث والدراســات فــي مجــال صــعوبة    Torgesen) 2002(كثيــرة ومتنوّعــة، فيــذكر  

القراءة تؤكـد علـى أن التالميـذ ذوي صـعوبة القـراءة لـديهم صـعوبات مبكـرة فـي مهـارات                       

أو ، التعــرف علــى الحــروف، وقــراءة الكلمــات خاصــة غيــر المألوفــة، وهــو نــاتج عــن الــضعف  

ــصو ــن    القـ ــوجي، ويلخّـــص كـــل مـ ــوعي الفنولـ ــي الـ  Al otaiba & Fuchs) 2002(ر فـ

المشكالت التي يعاني منها التالميذ ذوو صعوبات القراءة في جملـة مـن الخـصائص تتمثـل      

 : في

 . أن معظم المشكالت في القراءة ترتبط بالقصور في مهارة التعرف -

والتراكيــب ، روفأن مــشكلة التعــرف تــرتبط بالقــصور فــي المعالجــة الــصوتية للحــ     -

 . الصوتية في الكلمات

 . والكلمات، أن مشكالت القراءة ترتبط بالقصور في سرعة تسمية الحروف -
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يــؤدي إلــى القــصور فــي طالقــة   ، أو اثنــين مــن هــذه الحــاالت ، أوجــه القــصور فــي واحــد  -

 . القراءة

 . يؤدي إلى انخفاض في الفهم، القصور في طالقة القراءة -

 : صعوبةأشكال صعوبات تعلم القراءة في) ٢٠م، ص٢٠٠٣ (السيدجمل ويُ

التوصيل بـين  ، والربط بين الحرف وصوته، وتسمية الحروفة، والكلمات البصري تمييز

نطـق  ة، و دمـج الوحـدات الـصوتية للكلمـ       ، و تحليـل الكلمـات الجديـدة     ، و الحروف والكلمات 

ــصوتي  ــز الــسمعي ة، والوحــدات ال ــى    ، والتميي ،  اليــسارتتبــع سالســل الحــروف مــن اليمــين إل

 .الغلق باستخدام مؤشرات السياقو

مـن  ) ٣٨م، ص٢٠٠٧حـسين،  (وكذلك يعاني التالميذ ذوو صعوبات القراءة كما يـورد          

 : الصعوبات التالية

، والمقاطع المتشابهة في النطـق ، صعوبة التمييز السمعي بين الحروف والكلمات    ..١١

 . والمختلفة في المعنى؛ مما يؤدي إلى صعوبة الفهم القرائي

صــعوبة المــزج الــسمعي لــصوت ضــمن أصــوات أخــرى مــن الكلمــة الكاملــة؛ حيــث       ..٢٢

 .يفتقر ذوو الصعوبات إلى القدرة على استكمال حروف لكلمات ناقصة

، صعوبة الترابط السمعي؛ حيث يعاني ذوو الـصعوبات مـن صـعوبة تعـرف الحـروف            ..٣٣

 . والكلمات والتمييز بينها

ة ذوي صـعوبات القـراءة علـى تـذكر          صعوبة التتابع السمعي؛ وتتمثل في عـدم قـدر          ..٤٤

ترتيب الفقرات في قائمة من الفقرات المتتابعـة، ومـن أمثلـة ذلـك ترتيـب الحـروف              

 .األبجدية

صعوبة الترابط الـسمعي فـال يـستطيع ذوو صـعوبات القـراءة الـربط بـين الكلمـات               ..٥٥

 . التي يسمعونها

وبات القـراءة   أن التالميـذ ذوي صـع     ) م٢٠٠٧(أوضحت دراسة راشـد     ،  وفي ذات السياق  

أو أكثــر مــن الكلمــة، وإبــدال ، يعــانون مــن صــعوبات النطــق؛ والتــي تمثلــت فــي حــذف حــرف
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حرف بحـرف غيـر موجـود بالكلمـة، وإضـافة حـرف إلـى الكلمـة، وعكـس الحـروف داخـل                      

الكلمة، وحذف بعض الحروف أثناء القراءة، والقراءة المتقطعة، وعدم التمييز بين الـالم             

 .يةالشمسية والالم القمر

على أنهم يعـانون مـن صـعوبات فـي          ) م٢٠٠٤( وقريباً مما سبق، تؤكد دراسة إدريس       

أو كلمـة،   ،  أو كلمـة، وحـذف حـرف      ،  نطق الحروف من مخارجها الصحيحة، وإضافة حرف      

وتكرار حرف أو كلمة، وعدم التمييز بين التاء المربوطـة والتـاء المفتوحـة، وعـدم التمييـز          

قمرية، والتنوين بأنواعه، والحروف المضعفة، والكلمـات التـي     بين الالم الشمسية والالم ال    

 .تتضمن حروفاً تكتب وال تنطق، والكلمات التي تتضمن حروفاً تنطق وال تكتب

أو األطفــــال ذوي صــــعوبات القــــراءة ، أن التالميــــذ) ٧٥م، ص٢٠٠٥(ويــــضيف ســــليمان 

ة وسرعة الوعي    أي حساسية ودق   -يعانون من قصور في عملية التشفير األوروثوجرافي،      

 ســواء -الــشعوري بالخــصائص المميــزة بــين األشــكال الكتابيــة أو اإلمالئيــة المتــشابهة،    

ــديهم مــشكلة فــي الــشتفير الفــونيمي         أكانــت عنــد مــستوى الحــرف أم الكلمــة، وأيــضاً ل

أي حــساسية ودقــة وســرعة الــوعي الــشعوري بالخــصائص الفارقــة والمميــزة  -، )الــصوتي(

 -أو المقطع الـصوتي، أو الكلمـة،  ، أو الحرف، على مستوى الحرفبين األصوات المتشابهة   

أي الدقـة والـسرعة فـي تجزئـة الوحـدات الـصوتية إلـى              -وكذلك مشكلة التحليل الصوتي،     

 . يمكن التجميع بينها بسرعة وسهولة-أجزاء صغيرة 

ــر بــين أغلــب الدراســات واألدبيــات التربويــة فــي تحديــد أشــكال           رغــم االتفــاق الكبي

ات القرائيــة  وأنواعهــا لــدى التالميــذ، إال أن الباحــث يــرى ضــرورة التفــصيل والتــدقيق  الــصعوب

عند تطبيق هذه الصعوبات على واقع التالميذ؛ بمعنى أنه يجـب علـى المعلـم المخـتص فـي                   

صــعوبات الــتعلّم، أو معلــم اللغــة العربيــة النابــه أن يركــز مــع كــل طالــب علــى أبــرز صــعوبة  

ــ     ـ بـال شـك ـــ يتفـاوتون فـي ذلـك، ولكـل واحـد مـنهم البـد مـن طريقـة                         يعاني منها، فالتالميذ 

 .وأسلوب معين يختلف عن غيره، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة



 

 
١٩٢

فاعلية القلم اإللكتروني القارئ في عالج بعض صعوبات القراءة الجهرية، وتنمية 
 مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات القراءة بالصف الثالث االبتدائي

عبيديخالد بن خاطر ال. د

 :الفهم القرائي: ثانياً
أما فيما يتعلق بمهارات الفهم القرائي، فإن مثـل هـذه الفئـة مـن التالميـذ ال شـكّ أنهـا               

اديين فــي دمــج عمليتــي القــراءة والفهــم فــي آن واحــد؛ إذ إن سـتعاني أكثــر مــن التالميــذ العــ 

عملية القراءة الماهرة عملية معقدة جداً لوجود العديد من مستويات التحليل التـي يجـب               

أن تــتم إذا مــا أريــد للفــرد أن يفهــم بدقــة اللغــة المكتوبــة، وأن واحــداً مــن أكثــر العمليــات      

 حيــث إن القــدرة علــى تمييــز وإدراك    ومــن أهمهــا هــو التعــرف علــى الكلمــة؛     ، األساســية

 Juhasz & Rayner ،2006). الكلمة بشكل صحيح شرط ضروري للقراءة

ــب،         ــصوت رتيـ ــرؤون بـ ــراءة يقـ ــعوبات القـ ــذ ذوي صـ ــى أن التالميـ ــات إلـ ــشير الدراسـ وتـ

والتعـرف عليهـا،   ، متجاهلين عالمات الترقيم، وينفقون جهداً كبيراً فـي الـتلفظ بالكلمـات         

الميــذ الــذين لــديهم ضــعف فــي طالقــة القــراءة عنــدما يقــرؤون الكلمــات          وبالتــالي فــإن الت 

فــإن ســرعتهم فــي التقــدم أثنــاء القــراءة تتــأثر بــشكل كبيــر؛ حيــث  ، بــشكل غيــر تلقــائي

يتــصفون بــالبطء، ويقــرؤون كلمــة كلمــة؛ ممــا يفقــدهم القــدرة علــى اإللمــام بــالمعنى مــع      

 ، Eldredge (2005(د مـستوى الكلمـة   نهاية القراءة؛ نظراً إلـى إنفـاقهم جهـداً كبيـراً عنـ     

Hudson (2005)  

واألمر السابق يحتّم االنتباه إلى نقطتين مهمتين ترتبطان بـصعوبات القـراءة، ويجـب             

مراعاتهما عنـد تـصميم بـرامج التـدخل الـضرورية، وكثيـراً مـا يـتم تجاهلهمـا عنـد تـدريس                       

ة القـراءة؛ حيـث تـذكر دراسـة         طالقة القـراءة، ودافعيـ    : أو عالج مشكالتها، وهما   ،  القراءة

)2003 (Ebner & Miller           إن العديد مـن نظريـات نمـو القـراءة الكـفء تؤكـد علـى الـدور

المحوري لتعليم قراءة الكلمات بدقة وطالقة وانـسيابية؛ وذلـك ألن التعـرف الـدقيق علـى          

نـت  الكلمة يزود القارئ بطريق ينفذ مـن خاللـه إلـى أفكـار الـنص، وهـذا يحـدث فقـط إذا كا               

 .هذه العملية سريعة بالقدر الكافي الذي يسمح للقارئ باستخراج المعنى

بــأن القــراءة الكــفء يمكــن أن تتــصف بأنهــا عمليــة    .Chard et al) 2009(ويؤكــد 

التعرف على الكلمة، والفهم، واألخير : متعددة األوجه، وتتضمن على األقل نشاطين وهما 
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كي يفهم القارئ مـا يقـرأ ال يمكـن توجيـه االنتبـاه         يتطلب قدراً من االنتباه، ول    -أي الفهم   -

يوزع انتباهـه  بـين   ، أو القارئ ذو طالقة القراءة ،  إلى كل من التعرف والفهم، فالقارئ الجيد      

و العمليتين، فإذا استغل االنتباه كامالً بواسطة التعرف على الكلمة فلن تبقى      ،  المهارتين

ميـذ الـذين يعـانون مـن صـعوبات فـي القـراءة،            وهـذا األمـر ال يحـدث مـع التال         ،  مساحة للفهم 

 دراســة علــى مجموعــة مــن تالميــذ الــصف الثالــث االبتــدائي    Landerl (2001)فقــد أجــرى 

والدقة في التعرف على الكلمات، وقد وجد أن المـشكلة         ،  لديهم ضعف في مهارة التعرف    

ف يرجـع جزئيـاً     المحورية لدى هؤالء تكمن في القراءة البطيئة، وأن الفهم القرائـي الـضعي            

 .إلى سرعة التعرف البطيئة

المهــارة المــستهدفة مــن تعلــيم القــراءة، وتعنــي تمكــين التلميــذ مــن        : فــالفهم هــو 

معرفــة معنــى الكلمــة ومعنــى الجملــة، وربــط المعــاني بعــضها بــبعض، وتنظيمهــا فــي تتــابع 

منطقــي متسلــسل، كمــا تعنــى االحتفــاظ بالمعــاني واألفكــار، واســتخدامها فــي أنــشطة       

ــاة ا ، إذن الفهــم جــزء أساســي فــي عمليــة القــراءة،     )٢١٤م، ص٢٠٠٢الناقــة، وحــافظ،  (لحي

والحـروف تلفظـاً سـليماً،      ،  فالتلميذ ال يعد قارئاً إال إذا فهم ما يقرأ حتى ولو تلفـظ بالكلمـات              

وعندما يتقن التلميذ عملية التعرف، فإن إمكاناته وقدراته العقليـة تـؤثر علـى تنميـة مهـارة                 

ه، والفرد يفهم ما يقرأ عندما تتساوى درجة فهمه لما يقـرأ مـع درجـة فهمـه لمـا                    الفهم لدي 

ـــ      ـــ إن لــم يكــن أهمهــا علــى اإلطــالق ــ يــسمع، والفهــم القرائــي مــن أهــم مهــارات القــراءة ــ

فقــراءة بــال فهــم ال تعتبــر قــراءة بمفهومهــا الــصحيح، والفهــم القرائــي ال يحــدث؛ ألنــه ال          

رمــوز والنطــق بهــا، وإنمــا هــو عمليــة معقــدة تــسير فــي        يتوقــف عنــد حــد التعــرف علــى ال    

 .وتتطلب قدرات وإمكانات عقلية خاصة، مستويات متتابعة

يدعو إلى االهتمام بالعمليات المعرفيـة مـع هـذه النوعيـة مـن التالميـذ؛       -هنا-والباحث  

حيث إنها تمثل رافداً مهماً في نظام القـراءة لـدى المـتعلم، فكلمـا زادت قـدرات المـتعلم                     

على استعمال المعارف السابقة، وتنـوّع المعـارف لديـه، زادت مهـارة القـراءة عنـده، وهـذا                 
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بــدوره يــؤدي إلــى زيــادة الدافعيــة نحــو القــراءة، مــع اإلقــالل مــن االعتمــاد علــى المعلــم فــي       

 .تقريب المعلومات وتبسيطها

 :القلم اإللكتروني القارئ وتعّلم القراءة
واالنفجار المعرفي والتقني تحدياً حقيقيـاً يتمثـل   لقد فرضت مواكبة عصر المعلومات      

فــي توظيــف التقنيــات الهائلــة التــي يتيحهــا هــذا العــصر لمــا يخــدم العمليــة التعليميــة بكــل     

 . أجزائها، فظهرت تطبيقات تقنية تربوية عديدة يمكن اإلفادة منها في المجال التربوي

يــسيرها للقــارئ مــا يعــرف   ومــن أبــرز التقنيــات الحديثــة فــي مجــال خدمــة القــراءة، وت    

بالقلم اإللكتروني القارئ، الذي لقي نجاحاً كبيراً في تعلـيم وحفـظ وتيـسير قـراءة القـرآن       

الكــريم، ثــم  تكــررت التجربــة مــع بعــض النــصوص القرائيــة القصــصية الخاصــة باألطفــال،    

ــداً    ــدود جـ ــاق محـ ــان انتـــشارها علـــى نطـ ــات    ! ولكـــن كـ ــدد مـــن اإليجابيـ ــه عـ ــذا القلـــم لـ وهـ

 :يات؛ فمن إيجابياتهوالسلب

 .أو الصغار،  سهولة التعامل معه، سواءً من الكبار-

 .سهولة حمله؛ لخفة وزنه -

 .وضوح صوت القارئ، مع إمكانية االستماع الخاص من خالل سماعة خاصة لألذن -

 .إمكانية أن يُسجّل القارئ صوته، ومن ثَمّ العودة الستماعه -

 .ةإمكانية تكرار النص ألكثر من مر -

 .يعطي الشخص استقاللية في القراءة -

 .يمكن لألشخاص الذين يعانون من صعوبة في القراءة أن يتعاملوا معه بسهولة -

أنه يمكن للمعلـم أن يفيـد منـه إفـادة كبيـرة فـي أدائـه              ) ١٤٧م، ص ٢٠١١(ويضيف الزيني   

 : التدريسي من خالل ما يلي

لـم اإللكترونـي، وتـزداد إمكانيـة      تتيح تغذيـة راجعـة فوريـة ومـستمرة مـن خـالل الق              -

 . التدريب

 .  تتيح للمتعلم ممارسة وتدريباً أفضل على هذه المهارات-
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 .  تتيح فرصة إلرضاء الفروق الفردية ومراعاتها بين التالميذ-

 تتيح فرصة كبيرة للتعلم الذاتي، فالمتعلم يمكنه التعلم بسهولة شديدة مـع هـذه               -

 .  التقنيات خارج الصف

 :ن حيث سلبيات القلم اإللكتروني القارئ، فتتمثل فيما يليأما م

 ).كما أفاد بذلك أصحاب الشأن(التكلفة الكبيرة في إنتاجه -

 .ضرورة أن يتم استخدام القلم بعناية عند تمريره على كلمات النص-

الـــصعوبة التـــي قـــد يواجههـــا األطفـــال الـــذين يعـــانون مـــن ضـــعف فـــي التعامـــل مـــع    -

 . واألسطر، الكلمات

ال يمكن برمجة القلم  بأن يقرأ كلمة كلمة تارة، أو جملة كاملـة تـارة أخـرى، وإنمـا                    -

 .يسير على نسق واحد بقراءة جمل كاملة

 .ال يمكن استخدام القلم إال مع كتب مخصصة لهذا الغرض-

 :الدراسات السابقة
حفــل مجــال االهتمــام بــالطالب الــذين يعــانون مــن صــعوبات فــي القــراءة بعــدد مــن           

لدراســـات العلميـــة التـــي حاولـــت مـــساعدة هـــذه الفئـــة مـــن الطـــالب بـــأنواع مختلفـــة مـــن  ا

اإلستراتيجيات التدريسية المتنوعة، وكذلك التوظيفات التقنية التي تدفع بهؤالء الطالب          

ــاول الباحــث ذلــك مــن خــالل محــورين          ــة، والفهــم للمقــروء، وقــد تن : نحــو الطالقــة القرائي

ة بعالج صعوبات القراءة، وتنمية الفهم القـراءة، والمحـور         الدراسات الخاص : المحور األول 

 .الدراسات الخاصة باستخدام القلم اإللكتروني القارئ: اآلخر

 : الدراسات الخاصة بعالج صعوبات القراءة، وتنمية الفهم القرائي: المحور األول
ــا اهللا       ــة عطـ ــة هـــدفت دراسـ ــاب التربويـــة اللغويـ ــو توظيـــف األلعـ ــه بحثـــي نحـ فـــي توجـ

وتحديــد مــواطن الــضعف فــي أداء  ، إلــى تحديــد مهــارات القــراءة الجهريــة الالزمــة ) م٢٠٠٣(

التالميذ مـن تلـك المهـارات، وتقـديم البرنـامج المقتـرح فـي األلعـاب اللغويـة لعـالج الـضعف                       

القرائي، والتأكد من مدى فاعليته، وتكوّنت عينة الدراسة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي           
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ن لديهم ضعف في مهـارات القـراءة الجهريـة، فـي مدرسـتي األمـل االبتدائيـة          وتلميذاته الذي 

والصباح االبتدائية بالسويس، وكانت األدوات عبارة عـن قائمـة مهـارات القـراءة الجهريـة        

الالزمة لتالميذ الصف الثالث االبتـدائي، وإعـداد بطاقـة لمالحظـة أداء التالميـذ  وقياسـه أثنـاء                    

مج فــي األلعــاب اللغويــة لعــالج الــضعف القرائــي، وكــان مــن نتــائج      القــراءة الجهريــة، وبرنــا 

الدراســة أن التالميــذ فــي الــصف الثالــث االبتــدائي يعــانون مــن الــضعف فــي القــراءة الجهريــة  

ـــ بدرجــة     وفقــاً لمهــارات القــراءة الجهريــة الالزمــة لهــم، وكــذلك أثبــت البرنــامج المقتــرح ــ

 الذين لديهم ضعف في مهارات القراءة الجهرية        مقبولة ـــ كفاءة في رفع مستوى التالميذ      

 .الالزمة لهم

فقــد حــددت أهــم صــعوبات تعلــم القــراءة والكتابــة لــدى ) م٢٠٠٤(أمــا دراســة اللبــودي 

تالميــذ الــصف الثالــث االبتــدائي، وتطبيــق إســتراتيجية مقترحــة يمكــن إتباعهــا لعــالج هــذه    

ــد العالقـــة بـــين الدافعيـــة وصـــعوبات تعلـــم  ، الـــصعوبات ــة، والدقـــة  وتحديـ ــراءة والكتابـ  القـ

والــسرعة فــي مهــارة القــراءة الجهريــة، ومــن أهــم صــعوبات تعلــم القــراءة والكتابــة التــي    

خاصــة مواضــع المــد ، صــعوبة تمييــز الوحــدات الــصوتية داخــل الكلمــات : حــددتها الدراســة

م بأنواعها، كما يعاني هؤالء التالميذ فقراً شديداً في المحصول اللغـوي؛ ممـا يعـوق فهمهـ                

أو يسمعون، وفيما يتعلق بالتراكيب ال يميز هؤالء التالميـذ بـين أنـواع الكـالم،         ،  لما يقرؤون 

ويصعب على أغلبهم تكوين جملة مفيدة، وال يعرفون ما المقصود بأسماء اإلشارة، كمـا             

ال يميــزون بــين المؤنــث والمــذكر، وال بــين المفــرد والجمــع، ويــنعكس مــا ســبق ســلباً علــى   

جــاء الــصحيح للكلمــات، كمــا لــوحظ أن بعــض التالميــذ ال يلتزمــون اتجــاه     القــدرة علــى اله

 .الكتابة العربية من اليمين إلى اليسار

ــة إدريـــس      ــاءت دراسـ ــة الـــسابقة جـ ــال الدراسـ ــى مثـ ــرز  )م٢٠٠٤(وعلـ ، لتـــشخيص أبـ

صعوبات القراءة والكتابـة لـدى تالميـذ الـصف الثالـث االبتـدائي، وتحديـد العوامـل التـي تـؤدي             

لــصعوبات، بهــدف بنــاء برنــامج لعالجهــا، ولتحقيــق هــذا الهــدف أعــدت الدراســة  إلــى تلــك ا

تـم تطبيقـه علـى عينـة مـن تالميـذ       ، برنامجاً قائماً على المدخل الكلي لتعلـيم اللغـة العربيـة      
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تحديــد صــعوبات التعــرف التــي  : هــذا الــصف، وأســفرت الدراســة عــن بعــض النتــائج أهمهــا   

تعرف الكلمة من خـالل الـسياق، والعجـز فـي التمييـز             الفشل في   : يعاني منها التالميذ وهي   

بين أنواع التنوين الثالثة، وبين الحروف المتشابهة رسماً، والعجـز عـن الـربط بـين الكلمـة                  

 .ومرادفها

الثالــث  (ولتحديــد أهــم األخطــاء الــشائعة فــي القــراءة الجهريــة لــدى تالميــذ الــصفين         

بتحديــد أنــواع األخطــاء  ) م٢٠٠٥ (األساســين فــي الــيمن قامــت دراســة الحكيمــي  ) والرابــع

الثالـث،  (الشائعة في القراءة الجهرية لمـادة اللغـة العربيـة التـي تظهـر عنـد تالميـذ الـصفين                   

ــع ــادة       ) والرابـ ــاً للمـ ــاء قياسـ ــذه األخطـ ــسبة هـ ــة نـ ــز، ومعرفـ ــة تعـ ــي محافظـ ــيين فـ األساسـ

يــذ تلم) ٢٠٠(المقــروءة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اختيــرت عينــة عــشوائية مكونــة مــن      

وتلميذة، من تالميذ الصفين المذكورين، وطبق  اختبـار مكـون مـن أربـع قطـع مختـارة مـن             

كتب القراءة، وتم رصد األخطاء الشائعة التي وقع فيها التالميذ أثناء قراءاتهم الجهرية،             

أو كلمــة فــي ، حــذف حــرف) %٩٥(وقــد أظهــرت النتــائج إلــى أن أعلــى نــسبة لألخطــاء هــي  

، أما فـي الـصف الرابـع فكانـت          )%٥٤(بة للخطأ في التوقف الخاطئ      الصف الثالث، وأقل نس   

، وأقـــل نـــسبة للخطـــأ فـــي التوقـــف الخـــاطئ )%٨٩(أعلـــى نـــسبة اســـتبدال حـــرف بحـــرف 

)٢٣%.( 

ــل   ــة خليـ ــالج     ) م٢٠٠٦(واتجهـــت دراسـ ــرح لعـ ــامج مقتـ ــة برنـ ــن فاعليـ ــق مـ ــى التحقـ إلـ

البتـدائي بالمملكـة العربيـة      صعوبات تعلم القراءة في اللغـة العربيـة لتالميـذ الـصف الثالـث ا              

تلميــذاً وتلميــذة، مقــسمين إلــى مجمــوعتين متــساويتين   ) ٦٠(الــسعودية؛حيث تــم اختيــار  

تجريبية وضـابطة، وقـد اسـتخدمت فـي هـذه الدراسـة أدوات متعـددة لجمـع البيانـات، منهـا             

اختبار القراءة الصامتة، واختبار المسح النيورولوجي السريع، واختبار تشخيص صـعوبات   

تعلم القراءة، واختبار تحصيلي في القراءة، واستمارة الستطالع آراء المعلمـين والوالـدين      

ألنواع المعززات المهمـة بالنـسبة للتالميـذ، وقـد أظهـرت النتـائج فاعليـة البرنـامج العالجـي                    
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والموسيقى في تحسين مهارات القراءة لدى التالميذ ذوي        ،  المقترح باستخدام الحاسوب  

 .ةصعوبات القراء

، فقد هدفت إلى تحديـد أهـم الـصعوبات القرائيـة الـشائعة      )م٢٠٠٧(أما دراسة مدبولي   

بــين تالميــذ الــصف الرابــع االبتــدائي األزهــري، والتحقــق مــن مــدى فعاليــة برنــامج مقتــرح فــي    

قائمــة مهــارات : التغلــب عليهــا، ولتحقيــق ذلــك قامــت الباحثــة باســتخدام األدوات التاليــة  

هــا لــدى تالميــذ الــصف الرابــع االبتــدائي األزهــري، واختبــار تــشخيص         القــراءة الــالزم توافر 

لــصعوبات القــراءة فــي مهــارات التعــرف والنطــق والفهــم، واختبــار الــذكاء المــصور ألحمــد 

ــامج لعــالج صــعوبات القــراءة قــائم علــى تعــدد طــرق العــالج وأســاليبها،          زكــي صــالح، وبرن

دم التعرف على الحروف، والخلـط      ع: وأسفرت الدراسة عن أهم الصعوبات القرائية وهي      

بين الحـروف المتـشابهة، وعـدم التعـرف علـى الحـرف داخـل الكلمـة، وعـدم التمييـز بـين                       

الالم الشمسية والـالم القمريـة، وعـدم فهـم معـاني الكلمـات والجمـل والفقـرات، وعـدم                 

 .القدرة على استنتاج الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية

اتجاهاً متميـزاً فـي عـالج العـسر القرائـي مـن خـالل         Kast et al (2007)وتتخذ دراسة 

ــات تدريبيــة عــن طريــق الحاســوب لنمــوذج         اســتخدام بيئــات تدريبيــة تعتمــد علــى برمجي

عالجــي يعــرف بنمــوذج البنــاء االســترجاعي؛  يــسعى هــذا النمــوذج إلــى تقويــة قــوة الــذاكرة 

رابطــات الــسمعية  للوحــدات الــصوتية، والوحــدات المكتوبــة أو المرســومة عــن طريــق الت    

) ٤٣(والبــصرية بــين الوحــدات الــصوتية والوحــدات المكتوبــة، وتكوّنــت عينــة الدراســة مــن 

طفـالً مـن العـاديين، وخـضعوا للبرنـامج التـدريبي الـذي              ) ٣٧(طفالً من ذوي العـسر القرائـي، و       

دقيقـة، وقـد   ٢٠ــ ١٥استغرق فترة ثالثة أشهر ألربعة أيام في األسبوع، وتستغرق الجلسة        

) ثالثـة أشـهر  (الفترة األولى للتدريب  : سمت عينة الدراسة إلى أربع مجموعات متجانسة      ق

) ١٨(طفــالً، ومجموعــة ضــابطة  ) ٢٠(وتتــضمن مجموعــة مــن األطفــال ذوي العــسر القرائــي    

: نطفــالً مــن العــاديين، وتلقــت المجموعتــان البرنــامج التــدريبي، أمــا المجموعتــان األخيريتــا  

طفالً وهي مجموعة على قائمة االنتظار، ومجموعة       ) ٢٣(قرائي  مجموعة من ذوي العسر ال    
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طفالً فلم تتلقَ أي منهما تدريباً فـي الفتـرة األولـى، وإنمـا فـي الفتـرة الثانيـة                    ) ١٩(ضابطة ثانية   

للتدريب، وتوضح نتائج الدراسـة أن األطفـال ذوي العـسر القرائـي الـذين لـم يمارسـوا تـدريباً                     

تجريـب ال يبـدون تحـسناً يـذكر، فـي حـين أن األطفـال ذوي العـسر            أثناء الفترة األولـى مـن ال      

قد أبدوا تحسناً ملحوظا في مهـارات       ) األولى والثانية (القرائي ممن تلقوا تدريباً في الفترتين       

الكتابــة، والتعــرف علــى الكلمــات، كمــا كــان هنــاك انتقــال واضــح ألثــر الــتعلم إلــى كلمــات  

 .لم تكن متضمنة في هذا التدريب، أخرى

إلى التأكد من الفروق بين المجموعـة التجريبيـة         ) م٢٠٠٩(وهدفت دراسة عبدالحليم    

والمجموعات الضابطة، من خالل استخدام إستراتيجية القـراءة المتكـررة، وقـد تكونـت              

: تلميذاً وتلميذة في الصف الثالـث االبتـدائي، تـم تـوزيعهم كمـا يلـي               ) ١٢٠(عينة الدراسة من    

ذوو (تلميــذاً، ومجموعــة ضــابطة  ) ٣٠(وعــددها ) عوبات القــراءةذوو صــ(مجموعــة تجريبيــة  

ــذاً، ومجموعــة ضــابطة  ) ٣٠(وعــددها ) صــعوبات القــراءة  ) عــاديون متوســطو القــراءة (تلمي

تلميــذاً، ) ٣٠(وعــددها ) عــاديون مرتفعــو القــراءة (تلميــذاً، ومجموعــة ضــابطة  ) ٣٠(وعــددها 

اختبار التعرف القرائي، واختبار الفهم     اختبار زمن التعرف، و   : وتكوّنت أدوات الدراسة من   

القرائــي، واختبــار طالقــة القــراءة، وقيــاس دافعيــة القــراءة، باإلضــافة إلــى البرنــامج التــدريبي، 

متوسـطو ومرتفعـو   (وتوصلت الدراسة إلـى وجـود فـروق إحـصائية لـصالح التالميـذ العـاديين          

ة، أما نتيجـة فاعليـة البرنـامج        وذلك في الطالقة والتعرف والفهم القرائي والدافعي      ) القراءة

فقــد كانــت لــصالح  ) ذوو صــعوبات القــراءة (الــذي قــدّم للمجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة   

 .المجموعة التجريبية

 :الدراسات الخاصة باستخدام القلم اإللكتروني القارئ: المحور الثاني
 & Higginsفــي دراســة مهمــة، وذات عالقــة مباشــرة بالدراســة الحاليــة اســتخدم  

Raskind (2005)             ،القلـم اإللكترونـي القـارئ مـع طـالب يعـانون مـن صـعوبات فـي الـتعلّم

ـــ ١٠(طالبــاً تتــراوح أعمــارهم مــا بــين  ) ٣٤(حيــث تــم تــدريب   ســنة علــى اســتخدم هــذا  ) ١٨ ــ

القلــم، وأعطــي هــؤالء الطــالب فتــرة أســبوعين للتعــرف والتعامــل مــع هــذا القلــم، وبعــد           
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ــار القــراءة وال   ــة       خــضوعهم الختب ــي القــارئ فــي تنمي ــم اإللكترون ــة القل فهــم اتــضح فاعلي

 .قراءتهم وفهمهم

 (ORP) لتحديد ما إذا كان قلم أكسفورد القارئ Johnson (2008)وأُجريت دراسة 

ــديهم، ومهــارة فهــم         يــساعد الطــالب  ذوو صــعوبات القــراءة فــي تنميــة مهــارة القــراءة ل

) ثالثـة أوالد، وفتـاة واحـدة      ( القـراءة    النص، وتم تطبيقه على أربعة طالب من ذوي صعوبات        

فــي أعمــار مختلفــة، وتــم إشــراك اآلبــاء والمعلمــين المعنيــين فــي التجربــة، وكانــت نتــائج      

 دقة القـراءة والفهـم عنـد   في  )%١٠٠( بنسبة  ارتفعب األول   طالال: الطالب األربعة كما يلي   

، أمـا  قـراءة  دقـة ال ي فـ )%١٥(أظهر زيادة بنسبة الثاني طالب ال، في حين    )ORP(باستخدام  

فـي دقـة   ) %٦٠( الثالـث ارتفـع بنـسبة    الطالب ، في حين  )%٣٠(انخفض بنسبة    فقد   الفهم

، وأخيــراً الطالــب الرابــع ســجّل زيــادة فــي دقــة    فــي الفهــم ) %٢٠(وبزيــادة قــدرها  القــراءة، 

 ).%٢٠(، وفي الفهم بنسبة )%١٢(القراءة بنسبة 

 باســتخدام Thurlow et al (2010)وفــي دراســة مــشابهة للدراســة الحاليــة قــام  

طالبـاً مـن    ) ٤٤(طالبـاً يعـانون مـن صـعوبات فـي القـراءة، و            ) ٣٢(القلم اإللكتروني القارئ مـع      

العاديين، في الصفين السادس والثامن، حيث تم قياس القراءة والفهـم مـن خـالل اختبـار                 

النتـائج أن القلـم     موحّد لكلتا المجموعتين، مرّة باستخدام القلم، وأخرى بدونه، وأظهرت          

اإللكترونـي القـارئ لـم يكـن مفيـداً للطـالب الـذين يعـانون مـن صـعوبات فـي القـراءة، رغـم              

 .استفادة عددٍ قليلٍ منهم

ســتراتيجية مقترحــة قائمــة إلــى تحديــد مــدى فاعليــة إ ) م٢٠١١(وهــدفت دراســة الزينــي 

على الترميز اللوني، والقلم اإللكتروني الناطق في تنمية مهارات تـالوة القـرآن الكـريم لـدى        

ــإدارة شــرق         تالميــذ الــصف الثــاني اإلعــدادي فــي مدرســة الملــك الــصالح اإلعداديــة للبنــين ب

 هــذا الــصف، المنــصورة التعليميــة، وبعــد أن حــدد الباحــث مهــارات الــتالوة المناســبة لتالميــذ 

قام بعمل بطاقة مالحظة؛ للوقوف على مـستوى التالميـذ فـي الـتالوة، وقـد تركـزت األمثلـة             

والشواهد المختارة على أحكام النون الساكنة والتنـوين، وبعـد قيـام الباحـث مـن التأكـد                  
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من صدق األداة تـم البـدء بالتجريـب الميـداني لإلسـتراتيجية المقترحـة؛ حيـث بلغـت أعـداد                    

تلميــذاً يمثلــون المجموعــة  ) ٤٣(تلميــذاً يمثلــون المجموعــة التجريبيــة، و  ) ٤٦(عينــة أفــراد ال

ــة خمــسة أســابيع، وبواقــع حــصة واحــدة أســبوعياً،          ــضابطة، واســتغرق تطبيــق التجرب ال

وتوصـلت الدراســة إلــى وجـود فــروق دالــة إحــصائياً لـصالح المجموعــة التجريبيــة، واقترحــت    

 .راحل تعليمة أخرىالدراسة إجراء دراسات مماثلة على م

 :التعليق على الدراسات السابقة
ــاً أن أغلــب الدراســات الــسابقة أثبتــت فاعليــة اســتخدام عــدد مــن     ظهــر للباحــث جليّ

الطرائق واإلستراتيجيات التدريسية، والوسائل التقنية الحديثة في تنمية مهارات القـراءة           

لفهم، خـصوصاً فـي المراحـل    والفهم لدى الطالب الذين يعانون من صعوبات في القراءة وا 

، )م٢٠٠٦(، ودراســـة خليـــل )م٢٠٠٣(العمريـــة المبكـــرة، وهـــي مـــا أثبتتـــه دراســـة عطـــااهللا   

، واسـتفادت الدراسـة الحاليـة    )م٢٠٠٩(ودراسة عبـدالحليم  ، Kast et al (2007)ودراسة 

مــن الدراســات التــي حــددت أبــرز صــعوبات القرائيــة التــي يعــاني منهــا طــالب الــصف الثالــث      

، ودراســة )م٢٠٠٤(، ودراســة إدريــس )م٢٠٠٤(تــدائي تحديــداً كمــا فــي دراســة اللبــودي   االب

الخاصة بالصف الرابع، أمـا فيمـا يتقـارب مـع     ) م٢٠٠٧(، ودراسة مدبولي    )م٢٠٠٥(الحكيمي  

الدراسة الحالية فهناك دراسـة عربيـة واحـدة طبقـت علـى تـالوة القـرآن الكـريم، وأثبتـت                     

ــي القــ    ــة القلــم اإللكترون ، وثــالث دراســات أجنبيــة   )م٢٠١١(ارئ، وهــي دراســة الزينــي   فاعلي

اسـتخدمت تقنيــة القلــم اإللكترونــي القــارئ فــي القــراءة، وقــد تفاوتــت هــذه الدارســات فــي  

ــا؛ ففـــي حـــين أثبتـــت دراســـة    فاعليـــة القلـــم Higgins & Raskind (2005)نتائجهـ

قريــب منهــا دراســة  اإللكترونــي القــارئ فــي تنميــة القــراءة والفهــم لــدى عينــة الدراســة، و    

Johnson (2008)      فـي حـين لـم تثبـت دراسـة ،Thurlow et al (2010)   أي فاعليـة للقلـم 

 .اإللكتروني القارئ

والدراسة الحالية أفـادت مـن الدراسـات الـسابقة فـي تحديـد أهـم الـصعوبات القرائيـة                     

، كمـا أنهـا   التي تواجه تالميذ الصف الثالث االبتدائي الذين يعـانون مـن صـعوبات فـي القـراءة         
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أفادت من اإلجراءات التي يتم فيها التعامل مع هذه الفئة من الطالب، باإلضافة إلـى أنـه لـم              

تتم أي دراسة عربية ـــ على حد علم الباحث ـــ تناولت فاعلية القلم اإللكتروني القـارئ فـي                 

ة؛ لــذا تنميــة مهــارات القــراءة، والفهــم لــدى التالميــذ الــذين يعــانون مــن صــعوبات فــي القــراء

مــا فاعليــة القلــم اإللكترونــي القــارئ فــي عــالج  : جــاءت هــذه الدراســة لتجيــب عــن تــساؤل

ــذ ذوي        ــدى التالميـ ــي لـ ــم القرائـ ــارات الفهـ ــة مهـ ــة، وتنميـ ــراءة الجهريـ ــعوبات القـ بعـــض صـ

 صعوبات القراءة بالصف الثالث االبتدائي؟

 :إجراءات الدراسة
 الوصــفي؛ وذلـك عنــد محاولــة  اسـتندت الدراســة فـي عــدد مـن إجراءاتهــا علــى المـنهج    

رصد أبرز  الـصعوبات القرائيـة التـي  تواجـه تالميـذ الـصف الثالـث االبتـدائي الـذين يعـانون مـن                  

صعوبات في القراءة، وكـذلك عنـد تحديـد أبـرز مهـارات الفهـم القرائـي التـي تناسـب هـذه                       

مـن خـالل   الفئة، وذلك عند المستوى الحرفي المباشر، ثـم اسـتندت إلـى المـنهج التجريبـي                

التــصميم شــبه التجريبــي للمجموعــة الواحــدة؛ لبيــان فاعليــة القلــم اإللكترونــي القــارئ فــي   

عالج بعـض صـعوبات القـراءة الجهريـة، وتنميـة مهـارات الفهـم القرائـي لـدى التالميـذ ذوي                   

ــدائي    ــراءة بالـــصف الثالـــث االبتـ ــعوبات القـ ــدة (صـ ــة واحـ ــراءات  )مجموعـ ــارت إجـ ــد سـ ، وقـ

 :الدراسة وفق التالي

لتالميـذ  ) الحرفـي المباشـر   (قائمة صعوبات القـراءة، ومهـارات الفهـم القرائـي           : أوالً
 :الصف الثالث االبتدائي الذين يعانون من صعوبات قرائية

ــة التــي          ــات الدراســة الحاليــة إعــداد قائمــة بــصعوبات القــراءة الجهري مــن أهــم متطلب

ــذين يعــانون مــن صــعو       ــدائي ال ــذ الــصف الثالــث االبت بات فــي القــراءة؛ لتكــون   تواجهــه تالمي

أساســاً تنطلــق منــه الدراســة عنــد تــشخيص هــذه الــصعوبات، ومــن ثــم محاولــة عالجهــا       

باستخدام القلم اإللكتروني القارئ؛ لذا قام الباحـث عنـد بنائـه للقائمـة المبدئيـة بمراجعـة            

الدراســات واألدبيــات العربيــة واألجنبيــة المرتبطــة بــصعوبات القــراءة العامــة،        : كــل مــن 

وبات القراءة الجهرية خاصة، وطبيعة تالميـذ الـصف الثالـث االبتـدائي، وأهـداف تعلـيم            وصع
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القــراءة فــي المرحلــة االبتدائيــة، والمعــايير العالميــة للقــراءة، باإلضــافة إلــى إجــراء بعــض          

المقـابالت المفتوحــة مـع معلمــي اللغـة العربيــة، ومعلمـي صــعوبات الـتعلم الــذين يدرســون      

 .ميذهذه النوعية من التال

تم عرض هذه القائمة على عدد من المحكمين المختصين في مناهج وطرق تـدريس              

محكّمـين، وقـد   ) ١٠(اللغة العربية، والمختصين في مجال صعوبات التعلّم، والبـالغ عـددهم      

صـــعوبات، وتحـــت كـــل صـــعوبة مؤشـــرون إجرائيـــون للـــصعوبة ) ٩(احتـــوت القائمـــة علـــى 

ــصار الــصعوبات إلــى     ، وبعــد األخــذ بــآراء المح  )١ملحــق رقــم ( صــعوبات، )٧(كمــين تــم اخت

، وبالمثـل عُرضـت قائمـة       )٢ملحـق رقـم   (وتحت كل صـعوبة مؤشـرون إجرائيـون للـصعوبة           

مهارات الفهم القرائي الحرفي المباشر على نفس المحكّمين، ولم يطرأ عليهـا أي تغييـر               

 ).٣ملحق رقم (يذكر، وتم اعتمادها في خمس مهارات فقط 

 :لمالحظةبطاقة ا:  ثانياً
استلزم تحديد فاعلية القلم اإللكتروني القارئ في عالج بعض صعوبات القـراءة لـدى              

تالميذ الصف الثالث االبتدائي بناء بطاقة مالحظة؛ لقياس أداء التالميذ في مهارات القـراءة،     

 :وتكوّنت البطاقة من األجزاء التالية

 .الجزء األول لتسجيل بيانات التلميذ-

 لتــسجيل مالحظــة الــصعوبات، وقــد تــم صــياغتها فــي شــكل عبــارات   الجــزء الثــاني-

صـعوبات، وتحـت كـل صـعوبة مؤشـرون          )٧(إجرائية واضحة، وبلـغ عـدد الـصعوبات         

 .إجرائيون للصعوبة

 .الجزء الثالث لتسجيل نتيجة المالحظة، وتحديد الدرجة النهائية ونسبتها المئوية-

 :طريقة تصحيح البطاقة وتقدير الدرجات

ماد مؤشرات األداء المرتبطـة بأخطـاء القـراءة الجهريـة لتالميـذ ذوي صـعوبات           تم اعت 

 :القراءة، وطريقة توزيع درجاتها، وفق التالي

 .درجات، عندما ال يوجد أخطاء) ٥(-
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 ).٢ ـــ ١(درجات، عندما يكون عدد األخطاء ) ٤(-

 ).٤ ـــ ٣(درجات، عندما يكون عدد األخطاء ) ٣(-

 ).٦ ـــ ٥(ون عدد األخطاء ، عندما يك)درجتان(-

 ).٨ ـــ ٧(، عندما يكون عدد األخطاء )درجة واحدة(-

 .أخطاء) ٨(، عندما تكون األخطاء أكثر من )صفر(-

 تــــم عــــرض بطاقــــة المالحظــــة علــــى ســــتة مــــن المحكمــــين   :صــــدق البطاقــــة •

المتخصـصين فـي المنـاهج وطـرق التـدريس، واتفـق الجميـع علـى صـالحية البطاقــة          

 .اً لألهداف التي وضعت من أجلهاللتطبيق تحقيق

 تــم اســتخدام أســلوب اتفــاق المالحظــين؛ حيــث قــام الباحــث        :ثبــات البطاقــة  •

ــتعلم    ــعوبات الـ ــع معلـــم صـ ــتراك مـ ــة )١(باالشـ ــذاً ) ١٢( بمالحظـ ــة  –تلميـ  نفـــس عينـ

 لحـساب  Copper ولحساب ثبات البطاقـة ثـم اسـتخدام معادلـة كـوبر        –االختبار  

) %٩٣(بلغـت نـسبة االتفـاق فـي بطاقـة المالحظـة             مرات االتفـاق واالخـتالف، وقـد        

 .وهذه النسبة تشير إلى أن البطاقة تتمتع بدرجة عالية من الثبات

 :إعداد اختبار الفهم القرائي: ثالثاً
الحرفـي  ( يهـدف االختبـار إلـى قيـاس مـستوى الفهـم القرائـي          :الهدف من االختبار   •

 . يعانون من صعوبات في القراءة لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي الذين) المباشر

 تـم اختيـار بعــض القـصص المالئمـة للمرحلـة العمريـة والفكريــة       :وصـف االختبـار   •

بمقــدار (أســئلة ) ١٠(لتالميــذ الــصف الثالــث االبتــدائي، وقــد بلــغ عــدد أســئلة االختبــار    

، كمــا تــضمن االختبــار )ســؤالين لكــل مهــارة مــن مهــارات الفهــم القرائــي المباشــر

 .ي فيها أن تكون سهلة وواضحة لعينة الدراسةتعليمات روع

 :صدق االختبار، وثباته

                                     
 .سنة، تخصص صعوبات تعلّم، االبتدائية النموذجية الثانية بجدة) ١٢(سعيد مانع الغامدي، خبرة : األستاذ )١(
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 تـم عـرض االختبـار فـي صـورته المبدئيـة علـى مجموعـة مـن                    :صدق المحكمـين   -أ

المحكمــين المتخصــصين فــي اللغــة العربيــة وطــرق تدريــسها؛ وذلــك للحكــم علــى دقــة        

 . المحكمونصياغة األسئلة ووضوحها، وتم إجراء التعديالت التي أشار إليها

ــار  -ب  هــدفت التجربــة االســتطالعية لالختبــار إلــى   :التجريــب االســتطالعي لالختب

التأكد من صدق االختبـار، وثباتـه، ومعرفـة سـهولة مفرداتـه، وتحديـد زمنـه؛  ولتحقيـق هـذه                     

األهــداف قــام الباحــث بتطبيــق االختبــار علــى عينــة مــن تالميــذ الــصف الثالــث االبتــدائي، بلــغ   

 وتــم حــساب ثبــات االختبــار بطريقــة  – بخــالف عينــة البحــث األصــلية  –يــذاً تلم) ١٢(عــددها 

إعادة االختبار، وذلك بعد مرور خمسة عشر يومـاً، وباسـتخدام معادلـة بيرسـون وُجِـد أن       

 .مما يشير إلى درجة مقبولة من الثبات) ٠٫٨٨(معامل ثبات االختبار 

االختبـار تبـين أنـه       بحـساب معامـل الـسهولة ألسـئلة          :سهولة مفردات االختبـار    •

وتعــد هــذه النــسبة مقبولــة، حيــث مــن المفتــرض فــي  ) ٠٫٨٤-٠٫٦٠(يتــراوح مــا بــين 

ــة       ــاة لعينـ ــوح والـــسهولة؛ مراعـ ــئلتها بالوضـ ــارات أن تتـــسم أسـ ــذه االختبـ مثـــل هـ

 .الدراسة

زمـن  :  تم تحديد زمـن االختبـار التقريبـي مـن المعادلـة التاليـة              :تحديد زمن االختبار   •

زمـن إجابـة آخـر تلميـذ وبـذلك أمكـن       + زمـن إجابـة أول تلميـذ        = االختبار المناسب   

دقيقــة، باإلضــافة إلــى خمــس دقــائق هــي ) ٣٠(تحديــد الــزمن الكلــي لالختبــار فكــان 

 .زمن إلقاء التعليمات

 :طريقة تصحيح االختبار وتقدير الدرجات

فقرات، بواقع سؤالين لكل مهـارة، وقـد أُعطيـت درجـة            ) ١٠(بلغ عدد فقرات االختبار     

واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفراً لإلجابة الخاطئة، وبذلك تكون الدرجـة النهائيـة لالختبـار      

 .درجات، والدرجة الصغرى صفراً) ١٠(
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 :إعداد دليل المعّلم: رابعاً
يعتبر دليل المعلم مرشداً يتم من خالله الوصول إلـى الغايـة المنـشودة، ومعرفـة مـدى                  

لتدريس عملية منظمة، وقد سار إعداد دليـل المعلـم          نجاحه في العمل؛ ألنه يجعل عملية ا      

 :وفق الخطوات التالية

 تحديد الهدف من الدليل -١

 .مقدمة عن صعوبات القراءة، وكيفية تشخيصها -٢

 .قائمة مهارات القراءة الجهرية الالزمة لتالميذ الصف الثالث االبتدائي -٣

 .ة الدراسةقائمة بصعوبات القراءة الجهرية التي يعاني منها التالميذ عين -٤

ــي    -٥ ــم القرائـ ــارات الفهـ ــة بمهـ ــر (قائمـ ــي المباشـ ــة   ) الحرفـ ــد عينـ ــه عنـ ــراد تنميتـ المـ

 .الدراسة

 .األهداف اإلجرائية لطريقة التعامل مع القلم اإللكتروني القارئ -٦

 .محتوى البرنامج المقترح -٧

 :صدق الدليل
الت تم عرض الدليل في صورته المبدئية على مجموعة من المحكمين؛ إلثرائه بالتعدي         

المناسبة، وفي ضوء مقترحات السادة المحكمين، تم تعديل ما أمكـن تعديلـه مـن حـذف                 

 .أو إضافة أو إعادة صياغة

 :القلم اإللكتروني القارئ، ومحتوياته: خامساً
بحــث الباحــث كثيــراً ــــ حــسب اســتطاعته ــــ علــى كتــب عربيــة اســتخدمت القلــم            

ـــ كمــا هــو الحــال مــع القــرآ   ـــ فلــم يجــد ســوى مجمــوعتين؛  اإللكترونــي القــارئ، ــ ن الكــريم ــ

القلـم  "والتـي كتبـت علـى منتجهـا       ) أنـا أتعلّـم   (المجموعة األولى ممثلة في إصـدار مؤسـسة         

الناطق منتج عالي التقنية، مصمم لتعليم الـصغار والكبـار، وهـو ثـورة فـي أسـلوب التعلـيم،                   

ستماع، والتدريب،  اال: وتم بعد بحوث لعدة سنوات، وهو يحقق عدة أهداف تعليمية منها          

والترجمة، والقصة، والقلم الناطق يجمع بين المتعة والتعلـيم؛ ممـا يجعـل التعلـيم تجربـة                  
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الدبوس النفيس، وقتـل نمـرين بـسيف واحـد،     : وحوى اإلصدار على أربع قصص هي   " سهلة

 .وشجرة الكرز، وسمر تحكي لألصدقاء

؛ حيـث أصـدرت     )لرقمـي المـستقبل ا  (أما المجموعة الثانيـة، فهـي مـن إصـدار مؤسـسة             

كتب تعليمية، وقلماً تعليمياً ناطقاً، وذكـرت فـي منتجهـا أنـه             ) ١٠(سلسلة تعليمية شملت    

ــة،          ــة ممتعـ ــة تفاعليـ ــة تعليميـ ــال، وطريقـ ــيم األطفـ ــي تعلـ ــدا فـ ــارا جديـ ــه ابتكـ ــاز بكونـ يمتـ

ــة       ــتماع والمحادثـ ــراءة واالسـ ــاً، وتعلـــم القـ ــردات والنـــصوص مُـــشكّلة تـــشكيالً تامـ والمفـ

ســنوات، وقــد اعتمــد ) ١٠ ـــــ ٣(لــسليم، وأن هــذا المنــتج يناســب األطفــال مــن ســنّ  والنطــق ا

ــى قـــصص      ــزء األول علـ ــمل الجـ ــاني، حيـــث شـ ــزءين األول والثـ ــى قـــصص الجـ : الباحـــث علـ

) انهـضا ــــ فـي الحديقـة العامـة ــــ الـذهاب فـي نزهـة ــــ فـي حديقـة الحيوانـات                  : الخروج للعب (

في المتجر ـــ العـودة إلـى المنـزل ــــ أدرس            : ة اليومية الحيا: (وشمل الجزء الثاني على قصص    

 ).وألعب ـــ في الحمام ـــ الذهاب إلى النوم

وقد تـم عـرض هـاتين المجمـوعتين علـى عـدد مـن المحكّمـين المختـصين فـي مجـال                       

مناهج وطرق تدريس اللغة العربية؛ لمعرفة مدى مناسبة محتواهـا لعينـة الدراسـة، واتفـق                

 . تها لهمالجميع على مناسب

 :تطبيق تجربة الدراسة
 تم اختيار إحدى المدارس الحكومية بمدينة جدة التي تتـوافر فيهـا             :عينة الدراسة  •

ــة        ــى المدرسـ ــار علـ ــع االختيـ ــشوائياً، ووقـ ــتعلّم عـ ــعوبات الـ ــذ ذوي صـ ــصول للتالميـ فـ

م تلميـذاً، ثـم تـ     ) ١٢١(النموذجية الثانية، ويبلغ عدد تالميذ الصف الثالث االبتـدائي فيهـا            

تحويــل عينــة الدراســة إلــى عينــة قــصدية، مــن تالميــذ الــصف الثالــث بالمدرســة علــى     

 .تلميذاً) ٢٥(أنهم تالميذ لديهم أكبر عدد من صعوبات القراءة؛ حيث بلغ عددهم 

 : تم ضبط متغيرات الدراسة على النحو التالي:وصف عينة الدراسة •

ب الـسمعية والبـصرية أو       تم إبعاد التالميـذ ذوي العيـو       :من حيث الحالة الصحية    -

 .ممن لديهم أية أمراض تعوق عملية النطق
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 تم التعرف على العمر الزمني لتالميذ العينة عن طريـق           :من حيث العمر الزمني    -

-٨(سجالت شهادات ميالد التالميذ بالمدرسة، وكان أعمـارهم تتـراوح مـا بـين            

 .سنوات) ٩

عظـم التالميـذ منطقـة       يقطـن م   :من حيث المـستوى االجتمـاعي واالقتـصادي        -

 .سكنية واحدة

 تــم مالحظــة التقــارب بــين مجمــوع درجــات  :مــن حيــث المــستوى التحــصيلي  -

 .تالميذ العينة في االختبارات الدورية، والفصلية

 اســتغرق تطبيــق الدراســة ثمانيــة أســابيع، ابتــداءً مــن يــوم :مــدة تطبيــق الدراســة •

 .هـ٢٥/٤/١٤٣٤الموافق هـ وانتهى يوم األربعاء ٢٤/٢/١٤٣٤السبت الموافق 

 نتائج الدراسة
 :النتائج المرتبطة بالتساؤل األول والثاني من أسئلة الدراسة: أوالً

ما أبـرز صـعوبات القـراءة الجهريـة التـي           : "ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على      

 ؟ " صعوبات القراءة بالصف الثالث االبتدائيويعاني منها التالميذ ذو

) المـستوى الحرفـي المباشـر     (مـا مهـارات الفهـم القرائـي         : "اني علـى  وينص الـسؤال الثـ    

 ؟"المناسبة لتالميذ ذوي صعوبات القراءة بالصف الثالث االبتدائي

 .وقد تم اإلجابة عن هذين السؤالين ضمن إجراءات الدراسة

 :اختبار فروض الدراسة: ثانياً
 :النتائج المرتبطة بالفرض األول . أ

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجـات   : "يليينص الفرض األول على ما      

في التطبيقين القبلـي والبعـدي لـصالح التطبيـق          ) عينة الدراسة (تالميذ المجموعة التجريبية    

 ".البعدي في عالج صعوبات القراءة الجهرية
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وللتأكــد مــن صــحة الفــرض تــم تطبيــق اختبــار القــراءة الجهريــة قبــل وبعــد التجربــة       

، وبعد تحليل النتائج    )قلم اإللكتروني القارئ في عالج بعض صعوبات القراءة       استخدام ال (

 :تم التوصل إلى النتيجة التي يوضحها الجدول اآلتي) ت(إحصائياً باستخدام اختبار 

لحساب الفروق بين القياسين القبلي والبعدي لدى ) ت(نتائج اختبار ) ١(جدول رقم 

 ءة الجهريةالمجموعة التجريبية في مهارات القرا
نوع 
 القياس

 المتوسط العدد
ف االنحرا

 المعياري
 الداللة الحريةجة در قيمة ت

 5.23991 15.9600 25 قبلي

 5.24150 16.8400 25 بعدي
 غير دالة 24 59000.

لحــساب الفــروق بــين متوســطي درجــات     ) ت(يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن قيمــة     

، وهــي قيمــة غيــر )٠٫٥٩(قبلــي والبعــدي بلغــت طــالب المجموعــة التجريبيــة فــي القياســين ال

، وهــذا يــشير إلــى عــدم وجــود فاعليــة الســتخدام القلــم  )٠٫٠٥(دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى 

 .اإللكتروني القارئ في عالج بعض صعوبات القراءة الجهرية التي اشتمل عليها االختبار 

 فــروق بــين وبالنتيجــة الــسابقة يــتم قبــول الفــرض الــصفري الــسابق؛ حيــث لــم توجــد   

 .متوسطي درجات التالميذ في القياسين القبلي والبعدي في مهارات القراءة الجهرية

ــاً     ولكـــون النتيجـــة الـــسابقة قـــد تناولـــت مهـــارات القـــراءة الجهريـــة إجمـــاالً، وتحقيقـ

للتفصيل في تناول النتيجة، فقـد تـم حـساب الفـروق بـين متوسـطي درجـات التالميـذ علـى                      

 :تناولها اختبار القراءة الجهرية، وهو ما يوضحه الجدول اآلتيالمهارات الفرعية التي 

لحساب الفروق بين متوسطي درجات التالميذ في القياسين ) ت(نتائج اختبار ) ٢(جدول 

 القبلي والبعدي لمهارات القراءة الجهرية تفصيالً

 المهارة
نوع 
 القياس

 المتوسط العدد
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

 اللةالد

 2.09 1.05 1.88 25.00 قبلي
 ضافةاإل

  1.19 2.52 25.00 بعدي
 غير دالة 24.00

 0.14 1.00 2.60 25.00 قبلي
 حذفال

  1.00 2.56 25.00 بعدي
 غير دالة 24.00
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 المهارة
نوع 
 القياس

 المتوسط العدد
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

 اللةالد

 0.14 1.08 2.60 25.00 قبلي
 بدالاإل

  0.95 2.64 25.00 بعدي
 غير دالة 24.00

حركاال 1.26 1.23 1.76 25.00 قبلي
  0.99 2.16 25.00 بعدي ت

 غير دالة 24.00

 0.13 1.07 1.84 25.00 قبلي
 التقطع

  1.13 1.88 25.00 بعدي
 غير دالة 24.00

التميز  0.15 0.91 3.36 25.00 قبلي
بين نوعي 

 أل
  1.03 3.32 25.00 بعدي

 غير دالة 24.00

 0.72 0.95 1.92 25.00 قبلي
 الضبط

   0.88 1.76 25.00 بعدي
 دالةغير  24.00

للفروق بين متوسطات درجات التالميذ     ) ت(يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم        

فــي القياســين القبلــي والبعــدي لمهــارات القــراءة الجهريــة جــاءت غيــر دالــة إحــصائياً عنــد    

 ، وهــو مــا يــشير إلــى عــدم وجــود فاعليــة فــي اســتخدام القلــم اإللكترونــي     )٠٫٠٥(مــستوى 

القارئ في تنمية أي من هذه المهارات، وبذلك يمكن أيضاً قبـول الفـرض الـصفري الـسابق                   

فيما يتعلق بالمهارات الفرعية للقراءة الجهرية تفصيالً؛ حيث ال يوجد فرق بين متوسطي             

درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لكل مهارة من مهـارات             

 .لتي اشتمل عليها االختبارالقراءة الجهرية ا

ويمكــن تفــسير النتيجــة الــسابقة بــأن اهتمــام التجربــة قــد ركــز علــى عــالج مظــاهر        

ــة، ولــم يتطــرق لمــسببات هــذا الــضعف، وعلــى هــذا تؤكــد هــذه          صــعوبات القــراءة الجهري

الدراســة علــى أن التــصدي لعــالج صــعوبات تعلــم مهــارات القــراءة يجــب أن يــأتي فــي إطــار    

 المظــاهر ومــسببات صــعوبات القــراءة الجهريــة خــصوصاً، والمهــارات  متكامــل بــين عــالج

 .اللغوية بشكل عام

كما يمكن تفسير النتيجة السابقة أيضاً بـأن المـستحدثات التكنولوجيـة إن لـم يـتم                 

توظيفها في نطاق إستراتيجية تدريسية أو تدريبيـة واضـحة، قـد ال تـأتي بالنتيجـة المرجـوة              
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ــا، فلـــيس بالـــضرورة أن تـــؤ  ــا   منهـ ــاد عليهـ ــا باالعتمـ تي المـــستحدثات التكنولوجيـــة أُوكلهـ

كسياق في حد ذاته يؤدي إلى تنمية المهارات المستهدفة، وهـذه أيـضاً رؤيـة تؤكـد عليهـا                   

 .نتائج هذه الدراسة

 : النتائج المرتبطة بالفرض الثاني-ب

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحــصائية بــين : "يــنص الفــرض الثــاني مــن فــروض الدراســة علــى 

فــي التطبيقــين القبلــي   ) عينــة الدراســة (توســطي درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة     م

 ".والبعدي؛ لصالح التطبيق البعدي في اختبار مهارات الفهم القرائي

وللتأكــد مــن صــحة الفــرض الثــاني تــم تطبيــق اختبــار الفهــم القرائــي علــى المجموعــة   

للتعـرف علــى الفــروق  ) ت(خدام اختبــار التجريبيـة قبليــاً وبعـدياً، وتــم تحليــل البيانـات باســت   

بـين متوسـطي درجــات التالميـذ فــي القياسـين القبلـي والبعــدي، والجـدول اآلتــي يوضـح هــذه        

 :النتائج

للفروق بين متوسطي القياس القبلي والبعدي في اختبار ) ت(نتائج اختبار ) ٣(جدول

 الفهم القرائي لدى المجموعة التجريبية

 
نوع 
 القياس

 المتوسط العدد
ف االنحرا

 المعياري
 الداللة الحرية ةجدر قيمة ت

 2.31517 5.1200 25 قبلي

 2.18174 4.5200 25 بعدي
 غير دالة 24 93000.

 

للفـروق بـين القياسـين القبلـي والبعـدي علـى            ) ت(يتضح مـن الجـدول الـسابق أن قيمـة           

ممـا  ) ٠٫٠٥(ستوى  ، وهي قيمة غيـر دالـة إحـصائياً عنـد مـ            )٠٫٩٣(اختبار الفهم القرائي بلغت     

يــشير إلــى عــدم فاعليــة اســتخدام القلــم اإللكترونــي القــارئ فــي تنميــة مهــارات الفهــم         

 .القرائي لدى تالميذ المجموعة التجريبية
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وللتأكد مـن تـأثير اسـتخدام القلـم اإللكترونـي القـارئ فـي تنميـة الفهـم القرائـي علـى                       

م القرائـي، تـم حـساب الفـروق     مستوى المهارات الفرعية التي اشتمل عليها اختبـار الفهـ    

بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي في المهارات الفرعية التي اشتمل عليها اختبـار             

 :الفهم، والجدول التالي يوضح ذلك

 

لحساب الفروق بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي في ) ت(اختبار ) ٤(جدول 

 المهارات الفرعية التي اشتمل عليها اختبار الفهم

 المهارة
نوع 
 القياس

 المتوسط العدد
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

درجة 
 الحرية

 الداللة

ك راإد 47610. 1.6800 25 قبلي
المعلومات 
المباشرة 
 في النص

 65320. 1.5200 25 بعدي
 غير دالة 24.00 0.99

تحديد معنى  60000. 1.1200 25 قبلي
كلمة في 
 سياق

 61101. 9600. 25 بعدي
 غير دالة 24.00 0.934

تحديد مضاد  65320. 5200. 25 قبلي
كلمة في 
 سياق

 50000. 4000. 25 بعدي
 غير دالة 24.00 0.729

تحديد أفكار  79162. 7200. 25 قبلي
رئيسة 
 للنص

 70000. 6400. 25 بعدي
 غير دالة 24.00 0.379

وضع عناوين  70238. 1.0800 25 قبلي
مقترحة 
 للنص

 64550. 1.0000 25 بعدي
 غير دالة 24.00 0.469

للفـروق بـين القياسـين القبلـي والبعـدي      ) ت(يتضح من الجدول السابق أن جميـع قـيم        

في المهارات الفرعية للفهم القرائي التي اشتمل عليها االختبار جميعها كانـت غيـر دالـة             
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لكتروني القارئ لم يكن   ؛ مما يشير إلى أن استخدام القلم اإل       )٠٫٠٥(إحصائيا عند مستوى    

 .فاعالً في تنمية مهارات الفهم القرائي التي اشتمل عليها تفصيالً

ــسابق؛ حيــث ال توجــد فــروق بــين           ــول الفــرض الــصفري ال ــتم قب ــسابقة ي وبالنتيجــة ال

متوســطي درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة فــي القياســين القبلــي والبعــدي لمهــارات      

 .الفهم القرائي

فـي  ) ت(النتيجة السابق عرضها بالنتيجة التـي أوضـحتها نتـائج اختبـار             ويمكن تفسير   

ــة، وهــذا         ــالقراءة الجهري الفــرض األول؛ حيــث إن هنــاك ضــعف وصــعوبات قرائيــة تتعلــق ب

ــى العالقــة            ــي، وهــذا يؤكــد عل ــى ضــعف فــي مــستوى مهــارات الفهــم القرائ ــؤدي إل ــدوره ي ب

لفهـم القرائـي، باإلضـافة إلـى ضـعف      االرتباطية بين مهـارات الفهـم والمهـارات األساسـية ل         

االهتمــام بالعمليــات المعرفيــة المعينــة علــى الفهــم لــدى هــذه الفئــة مــن التالميــذ؛ حيــث إن   

أغلــب جهــد المعلــم والتلميــذ يُــستفذ فــي تحــسين القــراءة دون االهتمــام لمــا تحملــه مــن     

 .معارف، ومعاني، ومعلومات

ام القلــم اإللكترونــي القــارئ كمــا يمكــن تفــسير هــذه النتيجــة أيــضاً بطبيعــة اســتخد  

الذي تهتم بعمليات نطق الكلمات، دون تنـاول للمعـاني والتركيـب المعنـوي للجمـل، وهـي                  

 .المهارات التي ترتبط بعمليات الفهم ارتباطاً مباشراً

وبناءً على النتائج السابقة، فقـد خلـصت الدراسـة إلـى إبـراز بعـض الـصعوبات القرائيـة                    

الثالث االبتـدائي الـذين يعـانون مـن صـعوبات فـي القـراءة، وحاولـت             التي تواجه تالميذ الصف     

تبنـــي إحـــدى الطـــرق العالجيـــة الجديـــدة مـــن خـــالل اســـتخدام القلـــم اإللكترونـــي القـــارئ،  

وتوصلت الدراسة إلى عدم فاعلية القلـم اإللكترونـي القـارئ فـي عـالج الـصعوبات القرائيـة                

بـــرز مهــارات الفهــم القرائـــي ــــ عنـــد    لعينــة الدراســة، كمـــا خلــصت الدراســة إلـــى تحديــد أ     

المستوى الحرفي المباشر ــ لذات العينـة، وحاولـت تنميـة هـذه المهـارات مـن خـالل تعامـل                  

التالميــذ عينــة الدراســة مــع القلــم اإللكترونــي القــارئ، واتــضح مــن نتــائج الدراســة أن القلــم  

 .  اإللكتروني القارئ لم يكن له أية فاعلية في تنمية هذه المهارات



 

 
٢١٤

فاعلية القلم اإللكتروني القارئ في عالج بعض صعوبات القراءة الجهرية، وتنمية 
 مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات القراءة بالصف الثالث االبتدائي

عبيديخالد بن خاطر ال. د

 Thurlow et al (2010)ويتّضح أخيراً أن نتائج هذه الدراسـة تتفـق مـع نتـائج دراسـة      

التي لم تثبت فاعلية للقلم اإللكتروني القارئ في تنمية مهـارتي القـراءة والفهـم، وتختلـف         

 وغالـب نتـائج دراسـة    Higgins & Raskind (2005)نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسـة  

Johnson (2008) أثبتت فاعلية للقلـم اإللكترونـي القـارئ فـي تنميـة مهـارتي القـراءة         التي

 .والفهم

 :توصيات الدراسة
 :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي

ضرورة الكشف المبكر عن التالميذ الذين يعانون مـن صـعوبات فـي القـراءة، وذلـك                -

لمناسـب للـصعوبة    في السنوات األولى من حياة التلميـذ؛ حتـى يتـسنى وضـع العـالج ا               

 .التي يعاني منها

االســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة التــي يمكــن أن تــساعد فــي طالقــة التالميــذ الــذين      -

 .يعانون من صعوبات في القراءة، والتعرف والفهم لما يقرؤون

 عقد الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربيـة التـي تـساعدهم فـي الكـشف المبكـر           -

 .ن من صعوبات في القراءةللتالميذ الذين يعانو

تفعيل دور مختصي صعوبات التعلّم في المدارس، وتفعيل فـصول صـعوبات الـتعلّم              -

 .التي يقومون باإلشراف عليها

االهتمام بتنوّع البرامج، واإلستراتيجيات، وطرائق التدريس المقدّمـة لعـالج التالميـذ            -

 .الذين يعانون من صعوبات في القراءة

ــي وزارة الترب- ــالج       تبنـ ــي عـ ــساعد فـ ــي تـ ــة التـ ــة التقنيـ ــادرات العلميـ ــيم المبـ ــة والتعلـ يـ

 .الصعوبات القرائية

 : مقترحات الدراسة
 .القيام بدراسة مماثلة على تالميذ ذوي صعوبات القراءة في صفوف دراسية أخرى) ١
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دراســـة فاعليـــة القلـــم اإللكترونـــي القـــارئ علـــى الطالقـــة والفهـــم القرائـــي لـــدى          ) ٢

 .مجموعتين

ســة عــن مــدى إلمــام معلمــي اللغــة العربيــة بمظــاهر الــصعوبات القرائيــة لــدى           درا) ٣

 .التالميذ

 

@      @      @ 
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 مراجع البحث
فاعلية برنـامج قـائم علـى المـدخل الكلـي للغـة فـي عـالج صـعوبات                   ): م٢٠٠٤(إدريس، نيفين أحمد     .١

، )غيـر منـشورة   ( دكتوراه   بعض مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي، رسالة         

 .كلية التربية، جامعة المنيا

ــامج قــائم علــى اســتخدام الــشبكة الدوليــة اإلنترنــت      ): م٢٠٠٧(حــسين، ســعاد جــابر    .٢ فاعليــة برن

لتدريب معلمـي اللغـة العربيـة علـى كفايـات تـشخيص صـعوبات القـراءة وعالجهـا لـديهم، رسـالة                     

 .عة الواديكلية التربية، أسوان، جام) غير منشورة(دكتوراه 

األخطــاء الــشائعة فــي القــراءة الجهريــة لــدى تالميــذ الــصفين    ): "م٢٠٠٥(الحكيمــي، جليلــة محمــد   .٣

ــيمن    ــي الـ ــيين فـ ــع األساسـ ــراءة    "الثالـــث والرابـ ــصرية للقـ ــة المـ ــامس للجمعيـ ــي الخـ ــؤتمر العملـ ، المـ

في ) إلى المأمولتعليم القراءة والكتابة في المرحلة االبتدائية بالدول العربية من الواقع        (والمعرفة  

 .١٩١-١٧٧ من يوليو، ا لمجلد الثاني، ص ص ١٤ – ١٣الفترة من 

فاعليــة برنــامج مقتــرح لعــالج صــعوبات تعلّــم القــراءة فــي اللغــة   ) :"م٢٠٠٦(خليــل، حــسام عبــاس  .٤

، رسالة ماجستير غير منـشورة، معهـد الدراسـات والبحـوث            "العربية لتالميذ الصف الثالث االبتدائي    

 .عة القاهرةالتربوية، جام

برنــامج مقتــرح لعــالج الــصعوبات القرائيــة فــي التعــرف والنطــق      ): م٢٠٠٧(راشــد، حنــان مــصطفى    .٥

والفهم لدى تالميـذ الـصف الرابـع االبتـدائي األزهـري، الجمعيـة المـصرية للقـراءة والمعرفـة، المـؤتمر                 

 .العلمي السابع، صعوبات تعلّم القراءة بين الوقاية والتشخيص والعالج

ــات، .٦ ــي مــــصطفى  الزيــ ــتعلم  ): "م٢٠٠٢( فتحــ ــعوبات الــ ــاً ذوو صــ ــضايا التعــــرف  : المتفوقــــون عقليــ قــ

 .، القاهرة، دار الجامعات للنشر والتوزيع"والتشخيص والعالج

اللـوني واسـتخدام   فاعليـة إسـتراتيجية مقترحـة قائمـة علـى الترميـز        ): م٢٠١١ (الزيني، محمد الـسيد    .٧

العلــوم  ، مجلــةالقلــم اإللكترونــي النــاطق فــي تنميــة مهــارات الــتالوة لــدى تالميــذ المرحلــة االعداديــة

 ١٦٧ - ١٢٧ص ص ، ٤ع ، ١٩ مج ، مصر، التربوية
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لي لـصعوبات   تقيـيم صـعوبات الـتعلم فـي القـراءة، المـؤتمر الـدو             ): م٢٠٠٦(السرطاوي، زيدان أحمد     .٨

 .نوفمير، الرياض٢٢ - ١٩التعلم، 

مظاهرهــا ـ أســبابها ـ طــرق تشخيــصها، مجلــة      : صــعوبات تعلــم القــراءة): م٢٠٠١(الــسعيد، حمــزة  .٩

 - ١٧٨ص ص ) ٣١(الــسنة ) ١٤٠(التربيــة، اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، العــدد   

١٨٧. 

، رســالة دكتــوراه منــشورة،  "تعريفهــا وأنماطهــا: اءةصــعوبات القــر): "م٢٠٠٣(الــسيد، رأفــت رخــا   .١٠

 .جامعة القاهرة

ماهيتها وإسـتراتيجياتها، القـاهرة، دار      : صعوبات فهم اللغة  ): م٢٠٠٥(سليمان، السيد عبدالحميد     .١١

 .الفكر العربي

دور التدريب على الوعي الصوتي في عـالج بعـض صـعوبات           ) :"م٢٠٠٦(سليمان، محمود جالل الدين      .١٢

مجلة القراءة والمعرفة، المؤتمر العلمي الـسادس للجمعيـة المـصرية للقـراءة والمعرفـة،               ،  "القراءة

 .١٨٣-١٣١المجلد األول، ص ص 

معجـم المـصطلحات التربويـة والنفـسية، القـاهرة، الـدار            ) :م٢٠٠٣(شحاتة، حسن؛ والنجـار، زينـب        .١٣

 .المصرية اللبنانية

ــصادق، أميمــة ريــاض    .١٤ ــة اســتخدام إســترا  ):م٢٠١٠(ال تيجيات متعــددة لعــالج صــعوبات تعلــم    فاعلي

 .القراءة والكتابة لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي دكتوراه كلية التربية، جامعة عين شمس

استخدام إستراتيجية القراءة المتكررة لزيادة الطالقة وأثـره    ) :م٢٠٠٩(عبدالحليم، محمد رياض     .١٥

صـعوبات القـراءة بالـصف الثالـث االبتــدائي،     فـي التعـرف والفهـم ودافعيـة القـراءة لــدى التالميـذ ذوي       

 .، العدد الثاني)٢٥(المجلة العلمية، كلية التربية، جامعة أسيوط، المجلد 

برنـامج مقتـرح فـي األلعـاب اللغويـة لعـالج الـضعف القرائـي         ) :"م٢٠٠٣( زهـري  د، عبـد الحميـ   عطا اهللا  .١٦

لعــدد الخــامس والعــشرون، ص ص ، مجلــة القــراءة والمعرفــة، ا"لــدى تالميــذ الــصف الثالــث االبتــدائي

٢٣٤ - ١٩٥. 
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Efficiency of the E-Reading Pen in Treating Some of the Reading Aloud 

Difficulties and Developing Reading Comprehension Skills amongst Third 

GradePrimarySchoolStudents with Reading Difficulties 

Dr. KhaalidKhaaTir Al-Ubaydi 

Department of Curricula and Teaching Methods  

College of Education - Umm Al-Qura University 

Abstract: 

The objective of this study is to recognize the efficiency of the e-reading pen 

in treating some of the vocalized reading difficulties. In addition, developing 

reading comprehension amongst the third grade students who have reading 

difficulties. Therefore this study started by listing the most significant reading 

difficulties that the students face, and listing the most prominent reading 

comprehension skills (a literal direct level) appropriate for them. After adjusting 

the procedures of the study, 25 students were chosen to experience the e-reading 

pen.  They have been trained to use it correctly in order to assure its efficiency. 

After a statistical treatment using the t-test, the study has shown that the 

electronic pen has no effect what so ever on the 25 students in treating some of 

the vocalized reading difficulties or improving their reading comprehension 

skills. In conclusion, the study shared some recommendations and future 

suggestions. 
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 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي 

 بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية
 
 العزيز بن ناصر الشثريعبد . د

 العلوم االجتماعية كلية –اإلدارة والتخطيط التربوي قسم 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 
 
 

 :ملخص البحث 
هدفت الدراسة الحالية إلى  التعرف على واقع التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية وذلك من              

خـــالل الكـــشف عـــن متطلباتـــه لتحـــسين القـــدرة التنافـــسية للجامعـــات، وكـــذلك لمعرفـــة التحـــديات التـــي    

سية للجامعات السعودية، وقد تم تطبيق المنهج الوصـفي        حد من تحسين قدرتها التناف    تواجهها والتي قد ت   

عــضو هيئــة تــدريس فــي تخــصص إدارة تربويــة ولهــم فــي أربــع          ) ٦٩(علــى أفــراد الدراســة والبــالغ عــددهم     

جامعات حكومية وهي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، جامعة  الملك سعود، جامعة أم القـرى،                  

عبــارة موزعــة علــى ثالثــة  ) ٣٥(وكانــت االســتبانة مكونــة مــن  . فقــط) أبهــا وبيــشه(جامعــة الملــك خالــد فــي  

 . محاور

ــائج منهــا     ــى عــدة نت ــات التخطــيط اإلســتراتيجي بالجامعــات     :  وتوصــلت الدراســة إل أن مــن أهــم متطلب

 :السعودية

 .اإلستراتيجي التخطيط لعملية والالزمة المادية االعتمادات توافر ضرورة −

 .  التي تواجه ممارسة التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعوديةوكان أهم التحديات

 في البيئة الداخلية للجامعات السعودية ) الكمية والنوعية( تغيرات ال سرعة

وبناء على نتائج الدراسة فقد خلص الباحث إلى العديد من التوصيات التي تؤكد وتـساعد  علـى  كيفيـة                      

 .ات السعودية لتحسين قدرتها التنافسيةممارسة التخطيط اإلستراتيجي بالجامع
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 اإلطار العام للدراسة: أوالً 

الجامعـات المـستقبلية الـصائبة لمؤسـسات التعلـيم العـالي مـن              استطاعت كثير مـن     

 عناصـرها  بكافة التنموية  أهدافهاخدمة اإلستراتيجي التخطيط مدخلب خالل اهتمامها

لية الـصائبة  وذلك لكونه أداه من أدوات التطوير التي يمكن من خاللها بناء الرؤية المستقب           

، ذاتهـا  التخطـيط  عمليـة  تطـوير  فـي  نوعية نقلة وسجلتبل ، لمؤسسات  التعليم العالي

 فـي  ومتميـزة  ناجحـة  وتجـارب  جديـة  اتجاهـات  صـياغة  فـي  الـسبق  فـضل  بـل وسـجلت  

 تواجـه  التـي  التحـديات  تنوع  التحوالت العالمية وكذلكخالل من وذلك، التطبيق عملية

، التحـديات و  التحـوالت  تلـك  فرضـتها  اإلسـتراتيجية التـي   دافاألهـ  وأهمية، العالي التعليم

 . خاصة في ظل شدة التنافسية المحلية والعالمية بين الجامعات

 منـذ  اإلسـالم  إليهـا  دعـا  التـي  المهمـة  حدى العمليـات إاإلستراتيجي  التخطيط ويعد

 من عامال للهدف خلقه وجه اهللا سبحانه وتعالى عندما، على األرض اإلنسان خلق بداية

m   h  g  f  e  d   c " اهللا سبحانه وعبادة، األرض عمارة وهو خلقهم 
  il " التحوالت لمواجهة اإلستراتيجي واإلعداد التخطيط على وحث،  )٥٦(الذاريات 

 m±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨l  :المـــستقبلية قـــال اهللا تعـــالى
تكامليـة   بعالقـات  تـرتبط  التـي  اريـة اإلد المفـاهيم  أهـم  وبالتالي فهو يُعـد مـن  ، )(٦٠األنفال،

 الفعلـي  األداء بجـودة  االرتقـاء  فـي  تـسهم  األخـرى التـي   اإلداريـة  المفـاهيم  بكافة وثيقة

 .للجامعات بما يحقق قدرتها التنافسية

التحوالت السريعة أصبحت التنافسية بـين الجامعـات أكثـر          التحديات و وفي ظل هذه    

احة المحليـــة بـــين الجامعـــات الحكوميـــة ممـــا كانـــت عليـــه؛ فـــدخلت المنافـــسة إلـــى الـــس

والجامعــات القادمــة مــن وراء البحــار التــي أتــت لتــستثمر أموالهــا وتقــيم مبانيهــا   ، والخاصــة

، أو تلك التي تنشئ بـرامج مـشتركة مـع جامعـات خاصـة محليـة               ،  وتمارس خدماتها محليا  

ة عــن بُعــد أو للدراســ، أو التــي تــستقطب طــالب وطالبــات مــن الــداخل للــسفر لاللتحــاق بهــا
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 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

ــا وهــو مــا جعــل الجامعــات تــسعى لالســتفادة ممــا تمتلكــه مــن إمكانــات ماديــة      ، إلكترونيً

 ).١٨ : ٢٠١٠، والبنك الدولي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(وفكرية 

ولذا فقد أوصى التقرير النهائي للمؤتمر العالمي حول التعليم العـالي فـي القـرن الحـادي                 

ــشرين  ــي      ) م ١٩٩٨(والعــ ــاملين فــ ــدرات العــ ــة قــ ــة لتنميــ ــة حازمــ ــاد سياســ ــة اعتمــ بأهميــ

سـتراتيجيات واضـحة لتحفيـزهم      إكما أكـد علـى ضـرورة وضـع          ،  مؤسسات التعليم العالي  

 .) م ١٩٩٨منظمة اليونسكو ( على استفاء كفاياتهم وتحسينها

يــة  كمــا ركــزت الرؤيــة والرســالة المــستقبلية للتعلــيم الجــامعي فــي المملكــة العرب        

ـــ١٤٣٢مـــشروع آفـــاق (الـــسعودية  ــائج   ) هـ علـــى ضـــرورة تحقيـــق الجامعـــات الـــسعودية لنتـ

 .١٨ملموسة في المنافسة على الريادة العالمية ص

وفـــي اآلونـــة األخيـــرة ارتبطـــت عمليـــة التخطـــيط اإلســـتراتيجي بـــسعي المؤســـسات  

يئتهـــا نـــسجام بينهـــا وبـــين ب وذلـــك لتعزيـــز عمليـــة التكيّـــف واال، التعليميـــة إلـــى تحقيقهـــا

هتمـام بـالتخطيط   الوبالتـالي فلقـد بـات مـن األهميـة علـى الجامعـات الـسعودية ا        ،  الخارجية

ولعجزهــا أن تكــون بيئــة  ، نخفــاض المــستوى المهنــي واألكــاديمي  الوذلــك ، اإلســتراتيجي

ولمــا أحدثــه ظهــور العولمــة ومــانتج عنهــا مــن تحــديات  ، مفتوحــة علــى المجتمــع الخــارجي

ذلـك ظهـور مبـدأ التنافـسية وضـرورة أهميـة التفاعـل بإيجابيـة                ونـتج عـن     ،  لهذه الجامعـات  

 . لتحقيق الريادة محلياً وعربياً

 :مشكلة الدراسة 
تواجه الجامعات السعودية عدة تحديات إستراتيجية أضعفت من قدرتها التنافـسية      

ولـذا فـإن تطبيـق      ،  واتضح ذلك بصورة واضـحة عنـد ظهـور نتـائج تـصنيف الجامعـات عالميـاً                

ط اإلستراتيجي في إدارة الجامعـات كفيـل بـأن يـساعدها علـى مواجهـة كثيـرمن                  التخطي

ولهذا توجد العديـد مـن المبـررات التـي تؤكـد حقيقـة أن أخـذ هـذه المؤسـسات                 ،  التحديات

 . التعليمية بالتخطيط اإلستراتيجي سوف يمكّنها من تحسين قدرتها التنافسية



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٣١

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

ر التخطـيط اإلسـتراتيجي فـي رفـع     وقد أشارت العديـد مـن الدراسـات علـى أهميـة ودو            

 ) م٢٠١١(توصـلت اليـه نتـائج دراسـة الـدجني             مـا  ومن ضـمن هـذه الدراسـات      ،  مستوى الجودة 

اإلسـتراتيجي وبـين جميـع معـايير     وجود عالقة بين مستوى دور التخطيط   التي أشارت إلى    

 جودة األداء المؤسسي للجامعات

 التخطــيط اإلســتراتيجي فــي   توصــلت إلــى أن مبــدأ  ) م٢٠٠٢(الحربــي  وكــذلك دراســة 

 ضرورة تطبيقها في الجامعات السعودية مقدمة المبادئ التي وافقت عينة الدراسة على

كــاديمي بالمملكــة العربيــة الــسعودية   ن الهيئــة الوطنيــة للتقــويم واالعتمــاد األ  أكمــا 

أكدت على أنه يجب علـى الجامعـات إعـداد خطـة إسـتراتيجية لتحـسين الجـودة والقـدرة                    

 . )١١، م٢٠٠٨، الهيئة الوطنية( تتناغم مع الخطط التنموية للدولة سيةالتناف

إلى وجود عالقة واضحة بـين التخطـيط         ) ٢٠٠٧(وكذلك فقد أشارت دراسة ماشادي      

 . اإلستراتيجي لجودة التعليم الجامعي والمركز التنافسي المتقدم لها

التخطــــيط وبــــالرغم مــــن محاولــــة ســــعي بعــــض الجامعــــات الــــسعودية نحــــو تبنــــي  

إال أنــه لــم يوضــع نمــوذج موحــد معتمــد مــن ، اإلســتراتيجي كأحــد أســس تطــوير الجامعــات

كمـا أنـه   ، قبل وزارة التعليم العالي للتخطيط اإلستراتيجي كأحد أسس تطوير الجامعات      

ــائج         يوجــد بعــض الجامعــات التــي التعتمــد علــى التخطــيط اإلســتراتيجي وهــذا ماأكدتــه نت

حيـث توصـلت إلـى أن درجـة تطبيـق التخطـيط اإلسـتراتيجي فـي                 ) ه  ١٤٣٣(دراسة العيسى   

 وأن الجانب التنظيري يطغى على الجانب التطبيقي      . مؤسسات التعليم الكليات منخفضة   

ــا أوصــــت دراســــة  بــــضرورة تبنــــي التخطــــيط اإلســــتراتيجي فــــي  ) م ٢٠٠٣( المبعــــوث كمــ

في ضـوء  الخطـة   دية العام والتعليم العالي في المملكة العربية السعو      التعليم  مؤسسات  

 . التنموية للدولة

ــي ــتوفـ ــة    الوقـ ــط الطموحـ ــل الخطـ ــي ظـ ــالي وفـ ــوير    ،  الحـ ــشاء وتطـ ــي إنـ ــع فـ والتوسـ

ــدأ التنافــسية ، الجامعــات الــسعودية  فقــد صــاحب ذلــك العديــد مــن التحــديات    ، وأهميــة مب

المتمثلة في الحاجـة إلـى التخطـيط اإلسـتراتيجي الـذي بـدوره سيـسهم فـي إيجـاد عوامـل                
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وبالتـالي القـدرة   ؛عد على النجاح المتميز من الناحية اإلدارية والتعليمية والبحثية   مهمة تسا 

والتوسـع والجـودة والتمـايز لهـذه الجامعـات فـي المملكـة         ،  على المنافسة وتحقيق الريادة   

 ).٥٦ص، ه١٤٣٢، مشروع آفاق، وزارة التعليم العالي(العربية السعودية 

 يـساعد تطبيق التخطيط اإلستراتيجي في كونه ومماسبق ذكره  فإن الحاجة تزداد ل  

علـــى تحديـــد األطـــر المـــستقبلية وتحـــسين القـــدرة التنافـــسية التـــي بالتأكيـــد ترغـــب فـــي     

بالتحـديات  كونهـا تتواجـد فـي بيئـة تنافـسية مليئـة       ، تحقيقها جميع الجامعات الـسعودية    

هذه الجامعات  يكون للئن الحاجة  السريعة والمتواصلة مما يجعلها في أمسّ    وبالتحوالت

 . قدرة على التنافسية والريادة

كون التخطيط اإلستراتيجي من أهم الوسـائل الـضرورية لتحـسين        إلى  وكذلك نظراً   

وانطالقـاً مـن    ،  وبناء على نتـائج وتوصـيات الدراسـات الـسابقة         ،  القدرة التنافسية للجامعات  

ســـة الحاليـــة تـــسعى فـــأن الدرا، توجهـــات الهيئـــة الوطنيـــة للتقـــويم واالعتمـــاد األكـــاديمي 

لتقديم توصـيات لتحـسين القـدرة التنافـسية فـي ضـوء التخطـيط اإلسـتراتيجي للجامعـات                   

 . سئلة الدراسة التاليةأ عنالسعودية من خالل اإلجابة 

التخطــيط اإلســتراتيجي بالجامعــات الــسعودية مــن وجهــة نظــر     ممارســة مــاواقع  .١

  الدراسة ؟أفراد

ــتراتيجي با    .٢ ــيط اإلسـ ــات التخطـ ــا متطلبـ ــدرتها    مـ ــسين قـ ــسعودية لتحـ ــات الـ لجامعـ

 ؟الدراسةأفراد التنافسية من وجهة نظر 

مــا التحــديات التــي تواجــه التخطــيط اإلســتراتيجي بالجامعــات الــسعودية وتحــد مــن  .٣

  ؟الدراسةتحسين قدرتها التنافسية من وجهة نظر أفراد 

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية  بــين متوســطات اســتجابات أفــراد الدراســة      .٤

 حول محاور الدراسة الرئيسية تُعزى للمتغيرات الديمغرافية ؟

لتوصــيات المقترحــة لتحــسين القــدرة التنافــسية فــي الجامعــات الــسعودية فــي    امــا .٥

 ضوء التخطيط اإلستراتيجي؟



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٣٣

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

 :أهداف الدراسة 
 :تهدف الدراسة إلى ما يلي

 . التعرف على واقع التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية .١

ن متطلبــات التخطــيط اإلســتراتيجي بالجامعــات الــسعودية لتحــسين   الكــشف عــ .٢

 . قدرتها التنافسية

التوصــل إلــى التحــديات التــي تواجــه التخطــيط اإلســتراتيجي بالجامعــات الــسعودية     .٣

 . تحد من تحسين قدرتها التنافسيةقد والتي 

وضع التوصيات المقترحة لتحسين القدرة التنافسية في الجامعـات الـسعودية فـي              .٤

 .ضوء التخطيط اإلستراتيجي

 : أهمية الدراسة 
 : تتمثل أهمية الدراسة الحالية في النقاط اآلتية 

والتـي هـي بحاجـة إلـى التخطـيط          ،  أن الدراسة االحالية تناولت الجامعـات الـسعودية        .١

ولتخريج طالب وطالبـات    ،  وذلك من أجل تحسين قدرتها التنافسية     ،  اإلستراتيجي

 . سوق العملنخراط في قادرين على اال

 أن تكــون الدراســة الحاليــة إثــراء للبــاحثين بتخــصص اإلدارة التربويــة علــى   -يؤمــل .٢

وجـه العمـوم وللمهتمـين فـي مجــال التخطـيط اإلسـتراتيجي للجامعـات علـى وجــه         

 . الخصوص

أن الدراســة الحاليــة قــد تفيــد القيـــادات العليــا علــى مــستوى الجامعــات لتحـــسين          .٣

وتعيــنهم علــى مراعــاة  ، لتخطــيط اإلســتراتيجيستــشرافية فــي مجــال ا الالنظــرة ا

 . متطلبات التخطيط اإلستراتيجي في الجامعات السعودية

حيـث يعـد مـدخالً هامـاً مـن أحـدث مـداخل              ،  أهمية موضوع التخطيط اإلسـتراتيجي     .٤

 . وعامالً مهماً لتحسين القدرة التنافسية للجامعات، التخطيط
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 :ليةتتحدد الدراسة بالحدود التا حدود الدراسة

اقتـصرت الدراسـة الحاليـة علـى التعـرف علـى واقـع ومتطلبـات                  :الحدود الموضوعية   

ــسين قــــدرتها        ــسعودية بهــــدف تحــ ــات الــ ــيط اإلســــتراتيجي بالجامعــ ــديات التخطــ وتحــ

 . التنافسية

 اقتصر التطبيـق الميـداني علـى قـسم اإلدارة التربويـة فـي كـل مـن                   :الحدود المكانية   

، اإلســالمية وجامعــة الملــك ســعود وجامعــة أم القــرى  جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود   (

 .)وجامعة الملك خالد

  هـ١٤٣٥ ـ ١٤٣٤الفصل األول من العام الجامعي  :الحدود الزمانية 

 استخدمت الدراسة المصطلحات التالية :مصطلحات الدراسة 

عمليــة قوامهــا المالئمــة بــين " ويعــرف التخطــيط اإلســتراتيجي للتعلــيم اصــطالحاً بأنــه

ــ ــة  نتـ ــة لمؤســـسة تعليميـ ــة الخارجيـ ــيم البيئـ ــذه   ، ائج تقيـ ــة لهـ ــة  الداخليـ ــوارد البيئـ ــين مـ وبـ

ــادرة علـــى مـــساعدة المؤســـسات التعليميـــة فـــي    ، المؤســـسة ويجـــب أن هـــذه العمليـــة قـ

االستفادة من نقاط القوة والسيطرة على نقاط الضعف وفي اإلفادة من الفرص وفي الحـد     

 )٣٢ص، ٢٠١٢اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات ، ليموزارة التربية والتع(" من التهديدات

عمليــة تقــوم بهــا الجامعــة "  ويعرفــه الباحــث إجرائيــاً بأنــه :التخطــيط اإلســتراتيجي 

فـي  ،  ووضـع الخطـط التنفيذيـة لهـا       ،  من تحديد األهداف والسياسات المـستقبلية لهـا        إبتداء

بــار تحليــل البيئــة الداخليــة لهــا عتمــع األخــذ باال، ضــوء االســتخدام الفاعــل للمــوارد المتاحــة

 لتكـون أكثـر قـدرة علـى التعامـل مـع التحـديات التـي               ؛وفهم البيئة الخارجية المحيطة بها      

 "وذلك لتحسين قدرتها التنافسية ، تواجهها سواء الحالية أو المستقبلية

المهــارة أو التقنيــة أو  "  ويعرفهــا الباحــث إجرائيــاً بإنهــا:تحــسين القــدرة التنافــسية 

، الــداخليين(المــورد المتميــز الــذي يتــيح للجامعــة الــسعودية إنتــاج قــيم ومنــافع للمــسفيدين

بهــدف تحقيــق المزيــد مــن المنــافع   ، تزيــد عمــا تقدمــه الجامعــات المنافــسة ) والخــارجيين 

 " والقيم التي تتفوق على ما تقدمه الجامعات المنافسة األخرى
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 :  اإلطار النظري :ثانياً
 : اإلستراتيجي بالمؤسسات التربوية التخطيطمفهوم ) أ

ـــ بـــأن التخطـــيط اإلســـتراتيجي هـــو  ١٤٢٩يـــذكر الحبيـــب  ــا التجديـــد  " هـــ عمليـــة قوامهـ

والتحويل التنظيمي وهـذه العمليـة مـن شـأنها تـوفير الوسـائل الالزمـة والمناسـبة لتكييـف                    

طــاراً ويــوفر التخطــيط اإلســتراتيجي إ، الخــدمات واألنــشطة مــع الظــروف البيئيــة المتغيــرة 

 ).٩٦ص(لتحسين ووضع البرامج واإلدارة والعالقات التعاونية وتقييم تقدم التنظيم 

بدايــــة الخمــــسينات فــــي المؤســــسات مــــع  التخطــــيط اإلســــتراتيجي وكــــان ظهــــور

 . )١٠ص: م ٢٠١٠، مصطفى(، ثم انتقل تطبيقه إلى المؤسسات االقتصادية، العسكرية

م التعليميـة فقـد جـاء متـأخراً وذلـك           دخـول التخطـيط اإلسـتراتيجي فـي الـنظ         عـن   أما  

عندما شهدت نهاية الثمانينـات سلـسلة مـن األزمـات التعليميـة فـي غـرب أوربـا والواليـات                      

صــالحات فظهــر التخطــيط اإلســتراتيجي منهجيــة مؤكــدة   إالمتحــدة ومــا اســتوجبته مــن  

سـتراتيجي  وفي بداية التسعينات بدأ التركيز على التخطـيط اإل        ،  )٢٤: ٢٠١١،  الزامل(لإلصالح  

بشكل أكثـر عمقـاً فقـد ظهـرت العديـد مـن الدراسـات والبحـوث التـي تبـين مـدى نجـاح أو                        

    ).٦٧ص: م٢٠٠٤، الكريدا(فشل هذا النوع من التخطيط 

  :واقع التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية) ب 

تشهد المملكة العربية السعودية نهضة شاملة في جميـع المجـاالت التنمويـة وعلـى              

 حيــث تــم األخـذ بمنهجيــة التخطــيط اإلسـتراتيجي فــي خطــة   ؛األخـص فــي مجــال التعلـيم   

والتـي هـدفت إلـى أن اإلسـتراتيجية التعليميـة تـسعى إلـى               ،  وكذلك التاسعة ،  التنمية الثامنة 

تحقيق تطور نـوعي وكمـي مـن خـالل مجموعـة متناسـقة ومتكاملـة مـن األهـداف العامـة                      

ــسياسات واألهــداف المحــددة لكــل     ــيم   وال ــة مــن مراحــل التعل وقــد انعكــس هــذا   ، مرحل

االهتمــام بمرحلــة التعلــيم العــالي فــي الــسنوات القليلــة الماضــية علــى الواقــع الكمــي لعــدد   

 ٢٠حيــث قفــز عــددها خــالل ســبع ســنوات مــن    ، الجامعــات بالمملكــة العربيــة الــسعودية  

ــى   ـــ ١٤٣٤، ليوزارة التعلــيم العــا (مــابين جامعــات حكوميــة وأهليــة   ،  جامعــة٣٦جامعــة إل ـ



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٣٦

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

 ولكن رغم اهتمام الخطط التنمويـة لوضـع إسـتراتيجية تعليميـة إال أنـه                . )١٩٩ص،  هـ١٤٣٥

ــدران   ــائج دراســـة الكلـــثم وبـ ــارت نتـ ــود معوقـــات لتطبيـــق التخطـــيط   ) م٢٠١١(اشـ إلـــى وجـ

اإلستراتيجي في جامعة أم القـرى وأن أعلـى هـذه المعوقـات هـي الـروتين والتعقيـد اإلداري          

إلـى ضـرورة سـعي كليـات البنـات          ) م٢٠١١(أشارت نتـائج دراسـة  الحـارثي       كما  . في الجامعة 

 .في الجامعات السعودية إلى تبني منهجية التخطيط اإلستراتيجي

ومن هذا المنطلق فقد بادرت وزارة التعلـيم العـالي بمـشروع إعـداد خطـة مـستقبلية                  

ى صـياغة خطـة     ويهـدف هـذا المـشروع إلـ       ،  "آفـاق   " طلق عليـه اسـم      أللتعليم الجامعي وقد    

وزارة (إستراتيجية بعيدة المدى لفترة خمس وعشرين سـنة مـع تحديـد الرؤيـة والرسـالة                 

 . )١٩ص ، ١٤٣٢هـ، التعليم العالي

طالع وفحص الباحث للخطة المستقبلية للتعلـيم الجـامعي فـي المملكـة     اومن خالل  

هــداف أنهــا فــي الحــظ مــن خــالل الرؤيــة والرســالة واأل، )مــشروع آفــاق (العربيــة الــسعودية 

لمنافــسة علــى الريــادة والعالميــة مجملهــا تركــز علــى ضــرورة تحقيــق نتــائج ملموســة فــي ا 

 . )١٨ص، هـ١٤٣٢، وزارة التعليم العالي(

 وزارة التعلـيم    فـإن لميدان التربوي فـي المملكـة العربيـة الـسعودية           إلى ا   ولكن بالنظر   

ن أغيـر  ، ءة نظـام التعلـيم العـالي   العالي من خالل هـذا المـشروع تهـدف إلـى االرتقـاء بكفـا            

ستراتيجيات مشروع آفاق مازالـت تخطـو بخطـوات بطيئـة علـى مـستوى الجامعـات مـن                    إ

 . حيث تفعيله

  : متطلبات التخطيط اإلستراتيجي بمؤسسات التعليم العالي )ج

وهـذه  ،  توجد متطلبات أساسية يجب التفكير فيها قبـل البـدء بوضـع اإلسـتراتيجيات             

وتتمثـل  ،  مدخالت مهمة تـؤثر فـي فاعليـة التخطـيط اإلسـتراتيجي ونجاحـه          المتطلبات تعد 

متطلبات تطبيق التخطـيط اإلسـتراتيجي فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي علـى النحـو التـالي                     

 :) ٢٦٩م،ص٢٠٠٧الحريري وآخرون،(

 . بالتخطيط اإلستراتيجي تؤمن عليا إدارة وجود -١
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 . للمؤسسة ومناسب واضح تنظيمي هيكل -٢

 . بالتخطيط للقيام والمتنوعة المناسبة والمهارات المادية اإلمكانات توفر -٣

 . جيدًا القصور وإدراك الجامعة بيئة عن واضحة صورة توفر -٤

 . بالتخطيط المتوسطة واإلدارة الموظفين من التزام -٥

 تطبيـق  على المترتبة الفوائد بحجم بالخطة للمشاركين الكاملة ةالقناع توفر -٦

 . اإلستراتيجية ةالخط

إلــــى مــــن ضــــمن متطلبــــات تطبيــــق التخطــــيط   ) م٢٠٠٧(وأشــــارت دراســــة الــــشويح 

كمــا أوضــحت أيــضاً نتــائج  ، اإلســتراتيجي كفــاءة المــوارد البــشرية وتــوافر المــوارد  الماليــة   

أن من ضمن متطلبات نجـاح عمليـة تطبيـق التخطـيط اإلسـتراتيجي              ) م٢٠٠٠(دراسة اللوح 

 نظــم المعلومــات اإلداريــة وكفــاءة الهيكــل اإلداري وتــوفر  بالجامعــات تتمثــل فــي كفــاءة 

أنــه يجــب أن يتــضمن ) م٢٠٠٨(كمــا أشــارت دراســة فــورد . ثقافــة التخطــيط اإلســتراتيجي

 . تطبيق التخطيط اإلستراتيجي مشاركة جميع المستويات اإلدارية

 فــإن هــذه المتطلبــات تعــد مــدخالً هامــاً لنجــاح تطبيــق التخطــيط اإلســتراتيجي      ولهــذا

لكـن ال يلـزم   ، علـى تحـسين القـدرة التنافـسية لهـا      توافرها   وبالتالي قد يساعد    ،  بالجامعات

 مـع ضـرورة أن تـوفر        . بأن تكون خارقة لتحقق النجاح؛ بل يجب أن تتوفر بالقـدر المطلـوب            

اإلدارة الواعية وطاقم العمل األكفاء كفيل بتيسير توفر هذه المتطلبات وتذليلها؛ وذلـك           

وبالتالي تحقيق القدرة على المنافسة والوصول ،ين فاعلية مؤسستهم   ألن هدفهم تحس  

 . للريادة



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٣٨

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

التحــديات التــي تواجــه عمليــة التخطــيط اإلســتراتيجي بمؤســسات التعلــيم  ) د
  :العالي

أن مماالشــك فيــه أن مؤســسات التعلــيم العــالي  تواجــه تحــديات عديــدة فــي الوقــت     

ة ظروف العـصر وتعقيـداتها المختلفـة األمـر          الحاضر وتتبع هذه التحديات أساساً من طبيع      

الــذي يفــرض تغييــرات جذريــة فــي ســبل التفكيــر وطرائــق العمــل لمواجهــة المــشكالت      

 . )١٥٩ص،  م٢٠٠٦، بطاح(بأقصى قدر من الفاعلية 

ولعــل مــن أهــم الــسبل التــي قــد تمكّــن القيــادات القــائمين علــى إدارة هــذه الجامعــات   

إذ لم يعد مقبوالً أن تظل اإلدارة آنيـة         ،   الفكر اإلستراتيجي  هو تبني ،  وبنجاح في هذا المجال   

، بل البد لها في الواقع من اعتماد رؤية إسـتراتيجية بعيـدة المـدى             ،  في توجهاتها وخططها  

وطرائــق تطبيــق منهجيــة    ، تُحــدد مــن خاللهــا أهــدافاً كبــرى وأســاليب مدروســة ناجحــة        

لكــي تنتقــل مــن ،  اإلســتراتيجية فيهــاوتعــزز الممارســات، وبالتــالي تطــور قــدراتها، متنوعــة

إلــى إيجــاد األرضــية والقاعــدة المنهجيــة المنظمــة لتطبيــق   ، الممارســات اإلداريــة المرتبكــة

 . الفكر اإلستراتيجي على أرض الواقع

ولهذا يواجه التخطيط اإلستراتيجي  بمؤسسات التعالي العالي الكثيـر مـن التحـديات             

ــدركها  القــائمون علــى    أنافــسية و التــي ينبغــي  والتــي قــد تحــد مــن تحــسين قــدرتها التن      ي

ن تجاهلهــا قــد يــشكل تهديــداً أو إضــعافاً     ؛ألالتخطــيط اإلســتراتيجي بهــذه المؤســسات    

 لمكانــة المؤســسة ووضــعها التنافــسي ويمكــن إيــراد هــذه التحــديات علــى النحــو التــالي         

 -:)٢١ ،ص٢٠٠٩السالم ،(

  :)العولمة(عمال ألاتسارع التغيرات الكمية والنوعية في بيئة ــ ١ 

عالم تكاد تتالشى فيه ، نعيش اليوم في عالم سريع التغير في كل نواحيه ومظاهره      

ويظهـر هـذا التـسارع فـي التغيـر فـي البيئـة              ،  بين ما هو قديم وجديد    ،  حدود الزمان والمكان  

صبح وضع أومن ثم فقد ،السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية      

مرا حيويا ودائم  في الجامعـات  وبالتـالي          أإلستراتيجيات والتعامل مع الفرص والتهديدات      ا
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ن يتمتع التخطيط اإلستراتيجي بهـذه الجامعـات بالمرونـة    أيتوجب الخطط اإلستراتيجية   

و التهديدات التي قـد تواجههـا فـي أثنـاء تنفيـذ      أالكافية للتفاعل بإيجابية مع كافة الفرص    

 . يجيةالخطط اإلسترات

  :ازدياد حدة المنافسةـــ ٢

بـل  ،  لم تعد المنافسة مقتصرة على السعر وجودة المنتج فقط كما كان في السابق            

وتتــضح هــذه الــصورة فــي   ، ســس المنافــسة لتــشمل كــل أنــشطة المنظمــة   أن أل؛تعــددت 

مــر الــذي يفــرض ظهــور منافــسين جــدد باســتمرار و زيــادة حــدة المنافــسة بــصورة عامــة األ

ارة العليـا تحـدي يـستدعي وضـع خطـط إسـتراتيجية بعيـدة المـدى لمعالجـة وضـع                     دإلعلى ا 

  . الجامعة التنافسي

مثال انتشار جامعات التعليم عن بعد والتعليم المفتوح والتعليم االفتراضي في أغلـب         

وبــدأت العديــد مــن الجامعــات تــدعم إلزاميــة التوســع فــي اســتخدام تقنيــات      . دول العــالم

ــا لوجــه(تعلــيم التقليــدي التعلــيم لتحــسين ال وكــذلك تقــديم مقــررات كاملــة عبــر   ، )وجهً

إضافة إلى النمـو الكبيـر فـي أعـداد الطـالب الـراغبين فـي الدراسـة عـن بعـد وذلـك             ،  اإلنترنت

وهـذا  . نترنـت فـي التعلـيم الجـامعي    نتيجة لتـأثير تقنيـة االتـصال والمعلومـات واسـتخدام اإل         

مؤسسات التعليم العالي ووضع الجامعـات التقليديـة   بدوره ما أدى الى زيادة المنافسة بين    

 .في تنافس مع بعضها البعض من جهة ومع الجامعات الخاصة من جهة أخرى

 :ـ التحالفات اإلستراتيجية ٣

عمــال حــدود الــسيادة بــين الــدول وذلــك مــع تزايــد الطبيعــة    األلقــد تالشــت مــن عــالم  

ماليـة ــــ   (سواق المحلية  وندرة المـوارد      ألي ا جنبية ف و نمو المنافسة األ   ،  االعتمادية المتبادلة 

  ) ...تكنولوجية ـــ معرفيةبشرية ـــ 

 بعـــض الجامعـــات الـــسعودية تتجـــه نحـــو إقامـــة تحالفـــات يوجـــدفـــي مجـــال التعلـــيم  

 علـى عناصـر القـوة التقنيـة     تتعرفإستراتيجية مفتوحة مع بعض الجامعات العالمية لكي        

 hawleltلف بــين جامعــة ســتنافورد مــع مؤســسة      التحــا-فعلــىَ ســبيل المثــال   . فيهــا



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٤٠

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

Packard  لــى قــصص نجــاح مثيــرة لالهتمــام تمثلــت فــي تــصميم العديــد مــن      إ والتــي ادت

ربـــاح الكبيـــرة التـــي  نظمـــة المعلوماتيـــة المهمـــة و ظهـــور وادي الـــسلكون الـــشهير واأل األ

  . عضاء هيئة التدريس  وخريجي جامعة ستنافوردأبحاث أحققها بفضل جهود و

  :ندرة المواردــ  ٤

، صبح الصراع علـى المـوارد الماليـة والتقنيـة والكفـاءات العلميـة النـادرة سـمة العـصر                   أ

ــدر       ــوارد بالقــ ــوفير المــ ــتراتيجيات التــــي تــــضمن تــ وترتــــب علــــى المؤســــسات وضــــع اإلســ

صـبحت النـدرة    أ فقـد انتهـى عـصر الـوفرة  و            . وبالمواصفات المطلوبة وفي الوقت المناسـب     

 . لبة في وقتنا الحاضرهي السمة الغا

  :ظهور المنظمات المتعلمةــ ٥

صـبح لزامـا علـى المؤسـسات امـتالك       أأمام التغيرات البيئية السريعة وغيـر المؤكـدة         

ذا امتلكــت إ إال وال يتحقــق لهــا ذلــك  . القــدرة علــى التنــافس النــاجح فــي مثــل هــذه البيئــات   

ــا مـــن تكـــوين ميـــزة تنافـــسية مـــستدا    وتتطلـــب المرونـــة . مةمرونـــة إســـتراتيجية تمكنهـ

كمــا ، هميــة االســتثنائية ألمــد لتطــوير وتنميــة المــوارد ذات ا  اإلســتراتيجية التزامــا طويــل األ 

،  حيــث تــشكل المعرفــة ميــزة إســتراتيجية   ؛ن تــصبح المنظمــة متعلمــة   أتتطلــب الزاميــة  

 . وتقوم بدور المضاعف للثروة والقوة من خالل تحقيق زيادة قصوى في الكفاءة

  :اد أهمية التخطيط اإلستراتيجي و تغير هيكل العمالةازديــ  ٦

ــة      أحيـــث  ــراء ذوي معرفـ ــوافر خبـ ــاح المؤســـسات العـــصرية يتوقـــف علـــى تـ ــبح نجـ صـ

  . ستراتيجيات  مبتكرة  وعلى مستوى عال  من الكفاءةإنتاج إمتخصصة قادرين على 

عـات  مماسبق حينما تم عـرض التحـديات التـي تواجـه التخطـيط اإلسـتراتيجي بالجام         

بــل ، الــسعودية ولهــذا الينبغــي بــأي حــال مــن األحــوال التخلــي عــن التخطــيط اإلســتراتيجي 

ألن تستعد لها كـل  ؛على العكس فإن المعرفة بوجود هذه التحديات الكبيرة لهو مدعاة    

 وينبغـي   . جامعة سعودية تنشد النجاح وأن تبذل أقصى الجهد فـي مقاومتهـا و مواجهتهـا              

 . بالتخطيط الجيد لمرحلة تنفيذ الخطط اإلستراتيجيةن يعنوا أعلى قيادتها 



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٤١

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

  :أهمية تحسين القدرة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي) هـ 

 والتغيـرات  التحـديات  مـن  بالعديـد  مليئـة  تنافـسية  بيئـة  فـي  الجامعـات  تتواجـد 

 في عليه كانت كما التنظيمي الثقافي وضعها على وبقاء الجامعة، والمتواصلة السريعة

، تحـسين قـدرتها التنافـسية    إلـى  فالجامعـات بحاجـة   لـذلك ، ركودهـا  علـى  دليـل  الماضـي 

 وهويـة  شخـصية  الجامعـات  لتلـك  تجعـل  أن فـي  األهميـة فـي ذلـك للجامعـات     وتكمـن 

 الناحيـة  مـن  والتميـز  والنجـاح  لتحقيق الريادة وكذلك أجلها من هي أنشئت خاصة التي

 اإلقليمـي  و المحلـي  المـستوى  علـى  معهـا خدمـة مجت  و والبحثيـة  التعليميـة  و اإلداريـة 

  .والعالمي

ولــذلك تــسعى كثيــراً مــن الجامعــات العالميــة ذات الخبــرة النوعيــة إلــى اتبــاع بعــض       

المــداخل فــي محاولــة منهــا إلــى بنــاء وتعظــيم قــدرتها التنافــسية وذلــك مــن خــالل تكــوين  

كمـا تقـوم بتطـوير       ،القدرة التنافـسية بتحـسين المـوارد كمـاً ونوعـاً وتعظـيم العائـد منهـا                

إدارة الجـــودة  ، إعـــادة الهيكلـــة، وتفعيـــل العمليـــات باســـتخدام تقنيـــات إعـــادة الهندســـة 

وبالتعامــل المباشــر مــع المنافــسين فــي البيئــة التنافــسية       . والتطــوير المــستمر ، الــشاملة

لتحــسين القــدرة التنافــسية حيــث تقــوم الجامعــة باســتخدام طــرق عديــدة ومنهــا تغييــر    

 . ةطبيعة المنافس

الميـزة  : إلى أن أهم معايير التقويم للبدائل اإلسـتراتيجية هـي   ) م  ٢٠١١(ويشير  الدوري    

التنافسية حيث تسعى المؤسسات التربوية جاهدة بإن يتم تحقيق البـديل اإلسـتراتيجي             

 ولهــذا فإنــه يجــب أن . والمتمثــل أو مايــسمى  بــالميزة التنافــسية لهــذه المؤســسة التربويــة 

ضع التنافسي للجامعات يفتقد إلى توضيح السمات التي تميزها عـن غيرهـا      يكون معيار الو  

والتـــي تعكـــس الوضـــع اإلســـتراتيجي  ، مـــن الجامعـــات المتنـــاظرة فـــي المجتمـــع المحـــيط  

  . والتنافسي للجامعة

أن اإلستراتيجية الجيـدة يجـب أن تـوفر مزايـا تنافـسية             ) م  ٢٠١٢(كما يشير  أبوالنصر       

 .  )١٢٦ص (لتربوية يجابية بين المؤسسات اإ



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٤٢

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

وعلى الرغم من كثرة النماذج الهامة في مجال التخطـيط اإلسـتراتيجي باإلضـافة إلـى                

ــا يــستجد فــي عــصرنا الحــديث مــن نمــاذج للتخطــيط اإلســتراتيجي وذلــك نظــراً          ــى م مــا إل

يستجد من أنشطة للمنظمات والمؤسسات التربوية والنموذج الجيد هو  الذي يركـز علـى               

ويتم ذلك مـن خـالل تـشجيع قـادة المؤسـسات      ،  وليس مجرد منع الفشل   تحقيق النجاح   

وبالتــالي فأنــه يجــب أن تــسعى الجامعــات الــى    ، التعــاون وتحــسين القــدرة علــى التنافــسية  

سـتفادة مـن   التحسين قدرتها التنافسية من أجل تحقيق التميز والريادة وذلك من خالل ا     

  :خالل الخبرات والنماذج العالمية ومنها مايلي 

 على أن مستقبل أي مؤسسة تربوية مرهونـة بـالقوة          يرى الذي    :النموذج التنافسي . ١

 .التنافسية

ويركز هذا النموذج على أن مستقبل أي منظمة مرهون بالقوة التنافسية التـي تحـيط        

: بهـــا وهـــذا مايـــدفعها للتعامـــل مـــع مجموعـــة القـــوي الفاعلـــة فـــي البيئـــة التنافـــسية وهـــي  

 والمنافـسين الجـدد     نالمـوردي  رين والمنتجات البديلـة والمنافـسة مـع       المساومة مع المشت  

 .)٨٧ص، ٢٠١٣، العجمي(المنافسة مع المنظمات المشابهة القائمة كذلك و

  :ستراتيجيات التنافسيةإلل   porter  نموذج.٢

ســتراتيجيات يمكــن أن تحقــق المنظمــات مــن     إ  وجــود ثــالث  هــذا النمــوذج يفتــرض 

  : وهي)١٠٧ص ، م٢٠١٠، ياسين( إستراتيجية مؤكدة خاللها ميزة تنافسية

وهــي اإلســتراتيجية  : Cost Leadership Strategy إســتراتيجية فيــادة التكلفــة -أ

التي تضع المنظمة كأقل المنتجين تكلفة في قطـاع الـصناعة وذلـك مـن خـالل االسـتثمار              

 . األمثل للموارد واإلنتاج بمعايير نموذجية للبيع باألسعار الرائدة

إستراتيجية البحث عن التمييز أو االنفراد      : Differentiation إستراتيجية التمييز  -ب

 .بخصائص استثنائية في الميدان وتكون ذات قيمة كبيرة للمشتري



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٤٣

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

تـستند هـذه اإلسـتراتيجية علـى أسـاس      : Focus Strategy إسـتراتيجية التركيـز   -ج

لتركيــز علــى جــزء معــين مــن   اختيــار مجــال تنافــسي محــدود داخــل المجــال بحيــث يــتم ا   

 . والعمل على استبعاد اآلخرين ومنعهم من  التأثير في حصة  المنظمة، النشاط

 )١٩،ص٢٠٠٦السعيد،( (Cook١٩٩٦)نموذج كوك. ٣

ويتكـون مـن الخطـوات      ،  طور كوك هذا النموذج خصيصاً ؛ليناسـب البيئـات التعليميـة          

وتحليــل ، وصــياغة الرســالة، اتيجيةوتحديــد المحــددات اإلســتر ، تحديــد المعتقــدات:التاليــة 

وتحديـــد ، ووضـــع األهـــداف، والمنافـــسة والقـــضايا الحرجـــة، البيئتـــين الداخليـــة والخارجيـــة

 .ووضع خطط العمل، اإلستراتيجيات المحققة لألهداف

 : الدراسات السابقة :ثالثاً 
 علـــى عمليـــة المـــسح التـــي قـــام بهـــا الباحـــث للدراســـات ذات العالقـــة بموضـــوع  ًبنـــاء

دراسة الحالية فأنه سيتم تناول هذه الدراسات السابقة للتعريف بها وبأهم النتـائج التـي               ال

 :توصلت إليها وهي على النحو التالي 

 :(٢٠٠٧)  خیالشو دراسة -١

 مؤسـسات  فـي  اإلسـتراتيجي  طيالـتخط  واقـع  هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى     

 بتـصميم  التحليـل وقـام   يالوصـف  المـنهج  غـزة مـستخدماً   محافظـات  فـي  التقنـي  التعليم

 والمتمثـل  الدراسة الشامل لمجتمع المسح أسلوب واستخدم للدراسة كأداة استبانة

فـي   المتواجـدة  ةيـ التقن اتيـ الكل لكافـة  األقـسام  ورؤسـاء  العمـداء  ونـواب  بالعمـداء 

 النتـائج  مـن  مجموعـة  إلـى  الدراسـة  وخلـصت  اتیكـل  (٦) وعـددها  غـزة  محافظـات 

 إدارة التـزام  مـن  وكـل  اإلستراتيجي طیالتخط ممارسة نیعالقة ب هناك أن :أهمها

 اإلسـتراتيجي والهيكـل   التخطـيط  انتـشار ثقافـة   ومـدى  اإلسـتراتيجي  الكليـةبالتخطيط 

التنظيمـي   كـل يوبنـاء الـه   بطباعـة  اإلسـتراتيجي  طيالتخطـ  تـأثر ي ثيـ ح للكلية التنظيمي

، ةيـ المال المـوارد  وتـوفر  ةيالبـشر  المـوارد  كفـاءة  ضاأيـ و، هيـ ف اإلداريـة   يـات والمـستو 



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٤٤

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

 مـن  كـل  بـين  فـروق  توجـد  ال أنـه  نیالعامـل  اسـتجابات  خـالل  مـن  الدراسـة  وأوضـحت 

 .اإلستراتيجي عمليةالتخطيط وبين والنوع الوظيفي العلمي والمستوى المؤهل

 :(٢٠٠٦)، الدجني  دراسة -٢

 الجامعـة  فـي  اإلسـتراتيجي  التخطـيط  واقـع  علـى  التعـرف  إلـى  الدراسـة  هـدفت 

 التـي  الجـودة  معـايير  ضـوء  فـي  اإلسـتراتيجية  الخطـة  تحليـل  خـالل  مـن ، غـزة ب اإلسالمية

 فـي  العـالي  التعلـيم  لمؤسـسات  والنوعيـة  والجـودة  لالعتمـاد  الوطنيـة  الهيئـة  أقرتهـا 

 ومـدى ، اإلسـتراتيجي  التخطـيط  مفهـوم  وضـوح  مـدى  علـى  التعرف عن فضال . فلسطين

 الوطنيـة  الهيئـة  نمـوذج  ضمنهاتـ  التـي  المعتمـدة  الجـودة  معـايير  تـوافر  ومـدى ، ممارسـته 

 الخطـة  فـي  فلـسطين  فـي  العـالي  التعلـيم  لمؤسـسات  والنوعيـة  والجـودة  لالعتمـاد 

 . الجيدة اإلستراتيجية الخطة مكونات ومعايير، بغزة اإلسالمية للجامعة اإلستراتيجية

 تحليـل  ومـنهج ، التحليلـي  الوصـفي  المـنهج  الباحـث  اتبـع  الدراسـة  أهـداف  ولتحقيـق 

، الجامعـة  بـإدارة  المتمثـل  الدراسـة  مجتمـع  كـل  علـى  سـتبانة اال بتوزيـع  اموقـ ، المحتـوى 

، ( ١٠٥)  مـنهم  اسـتجاب  وقـد ، عـضوًا ، ( ١١٧) عـددهم  البـالغ ، والجـودة  التخطـيط  وفريـق 

 وخلـصت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن      . محتـوى  تحليـل  بطاقـة  بإعـداد  الباحـث  قـام  كمـا 

 :النتائج أهمها

،  مرتفعـة  بدرجـة  الجامعة إدارة لدى ستراتيجياإل للتخطيط العام المفهوم وضوح

 اإلسـتراتيجي  التخطـيط  يمارسـون  الدراسـة  مجتمـع  مـن  (٧٥٫٨٩ %) نـسبة  أنو

 الجـودة  لتحقيـق  ومهمـة  الزمـة  خطـوة  اإلسـتراتيجي  التخطـيط  جـودة  أن ويعتبـرون 

 والجودة لالعتماد الوطنية الهيئة معايير توافرو. وأدائها الجامعة سياسات في الشاملة

 فـي  ضـعف  وجـود ، مرتفعـة  بنسبة للجامعة اإلستراتيجية الخطة مكونات في والنوعية

 وضـعف  الرؤيـة  عموميـة  (حيـث  مـن  واألهـداف  والرسـالة  الرؤيـة  جوانـب  بعـض  صـياغة 

 جوانـب  بعض في التعبير دقة وعدم األهداف بعض وشمولية، للمستقبل استشرافها

 )الرسالة



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٤٥

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

 ):ه١٤٢٩(األنصاري،دراسة  -٣

اســة إلــى تحديــد درجــة تــوفر الكفايــات الالزمــة إلدارة عمليــات التخطــيط    هــدفت الدر

ــتراتيجي  ــيط (اإلسـ ــيط للتخطـ ــراهن  ، التخطـ ــع الـ ــل الوضـ ــالة ، تحليـ ــياغة الرسـ ــة، صـ ، والرؤيـ

ــضايا  ــداف والقـ ــة  ، واألهـ ــداد الخطـ ــتراتيجيةإعـ ــويم ، اإلسـ ــة والتقـ ــادات  ) والمتابعـ ــدى القيـ لـ

وقــد اســتخدمت ،  القيــادات األكاديميــةالــسعودية مــن وجهــة نظــراألكاديميــة بالجامعــات 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع القيـادات األكاديميـة    ،  الباحثة المنهج الوصفي التحليلي   

من أعضاء الهيئة التدريسية وعضواتها المكلفين والمعينين على مناصـب إداريـة بجامعـة         

 ســـعود وجامعـــة الملـــك، وجامعـــة الملـــك عبـــدالعزيز بجـــدة، أم القـــرى بمكـــة المكرمـــة

ــاض ــددهم  ، بالريـ ــغ عـ ــضوة ) ٦٠٤(وبلـ ــضو وعـ ــة ا ، عـ ــتخدمت الباحثـ ــأداة  الواسـ ــتبانة كـ سـ

تقــدير أفــراد الدراســة لدرجــة تــوفر     : وتوصــلت إلــى عــدد مــن النتــائج مــن أهمهــا     ، للدراســة

وصـــياغة الرســـالة والرؤيـــة واألهـــداف    ، التخطـــيط للتخطـــيط ، العمليـــات التاليـــة كفايـــات 

كفايـة تحليـل   ،  كانت متوسطةتيجية والمتابعة والتقويم واعداد الخطة اإلسترا  ،  والقضايا

أمـــا مـــن حيـــث تـــوفر الكفايـــات الالزمـــة إلدارة  ،  بدرجـــة منخفـــضةفكانـــت الوضـــع الـــراهن

وأوصـت  ، عمليات التخطيط اإلستراتيجي فكانت متـوفرة بدرجـة متوسـطة بـشكل عـام        

اديميــة للمناصــب الدراســة بوضــع معــايير واعتمادهــا؛ لألخــذ بهــا عنــد ترشــيح القيــادات األك 

مشاركة جميـع القيـادات     ،  اإلدارية التي تتضمن فن التخطيط اإلستراتيجي وإدارة عملياته       

مـساعدة القيـادات األكاديميـة علـى        ،  األكاديمية في إعـداد الخطـة اإلسـتراتيجية للجامعـة         

  .تنمية كفايات إدارة عمليات التخطيط اإلستراتيجي

  :)٢٠٠٦(دراسة الدهدار  -٤

 ايـ  التوجـه اإلسـتراتيجي لـدى اإلدارة العل   بـين  العالقـة   دراسة إلـى التعـرف علـى      هدفت ال 

 الدراسـة علـى جامعـات قطـاع         يتوقد أجر ،سية التناف تهاميز و طينيةفي الجامعات الفلس  

ســتبانة كــأداة لجمــع ا ميموقــام الباحــث بتــص، ليلــي المــنهج الوصــفي التحباســتخدامغــزة 

 نيوجــود عالقــة بــ :   مجموعــة مــن النتــائج أهمهــا   إلــىةوخلــصت الدراســ ،  الالزمــةالبيانــات



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٤٦

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

 اإلســــتراتيجي كأحــــد متغيــــرات التوجــــه اإلســــتراتيجي طي بــــالتخطليــــاالتــــزام اإلدارة الع

ــ أن مفهــــوم التخقــــونيف العينــــةمــــن حجــــم  %٥٠  وأنسية تنافــــميــــزة قيــــقوتح  طيطــ

ــتراتيجي  ــریاإلسـ ــح وأن عتبـ ــونتي  %٣٩ واضـ ــفقـ ــستخدم  يط أن التخطـ ــتراتيجي مـ  اإلسـ

 ميــــة تــــؤمن بأهای أن اإلدارة العــــلفقــــونتي %٤٤٫١ مفهــــوم بالجامعــــات ويــــرغبــــشكل 

بمعــدالت االبتكــار   يــا   اهتمــام اإلدارة العل بــين  اإلســتراتيجي وأن هنــاك عالقــة    طــيطالتخ

ميـــع  جبـــين باإلضـــافة إلـــى وجـــود عالقـــة سية التنافـــميـــزة القيـــق اإللكترونـــي وتحغيـــروالت

 يـا التـزام اإلدارة العل   ( الباحث في دراسته وهـي       ااعتمدهمتغيرات التوجه اإلستراتيجي التي     

 يملـــ التكنولـــوجي فـــي مجـــال التع  غيـــرمعـــدالت االبتكـــار والت ،  اإلســـتراتيجيطيطبـــالتخ

فـــسية  التناميـــزة الوبـــين) االهتمـــام بالعنـــصر البـــشري ، المـــستمرالتحـــسين ، اإللكترونـــي

 مقيــا ال توكــلعينــةمــن حجــم ال  %٥٥  العــالي فــي قطــاع غــزة وأن   ملــيلمؤســسات التع

 خارجية  اإلستراتيجي استشارية طيطبالتخ

 ):٢٠٠٠(اللوح  دراسة  -٥

 فـي  اإلسـتراتيجي  التخطـيط  تطبيـق  قـات  معـو  علـى  للتعـرف  الدراسـة  هـدفت 

 الباحث استخدم .السليمة القرارات اتخاذ في أهمية من له الفلسطينية لما الجامعات

 طبقـت  اسـتبانة  الباحث صمم وقد ،الدراسة نتائج إلى التحليلي للوصول الوصفي المنهج

 خلـصت  وقـد  .العينـة  ألفـراد  الـشامل  المـسح  باسـتخدام أسـلوب   الدراسـة  عينـة  علـى 

 إنجـاح  متطلبـات  أن علـى  توافـق  أفـراد العينـة   مـن   ٦٧٫٧٨٪ نـسبته  مـا  أن إلـى  الدراسـة 

 غـزة  قطـاع  فـي  الجامعـات الفلـسطينية   فـي  اإلسـتراتيجي  التخطـيط  تطبيـق  عمليـة 

 نظـم  كفـاءة (فـي  تتمثـل  والتـي  تطـوير  الـى  بحاجـة  ولكنهـا  اسـب من بمـستوى  متـوفرة 

 توافر، اإلستراتيجي التخطيط ثقافة توفر، التنظيمي الهيكل كفاءة، اإلدارية المعلومات

التنظيمـي   للهيكـل  تـوفرا  هنـاك  أن الـى  الدراسـة  توصـلت  كمـا (.الالزمـة  الماليـة  المـوارد 

 بـين  إحـصائية  داللـه  ذات عالقـة  وتوجد  ٦٧٫٤٣٪ جيد بمستوى الجامعات في المناسب

 و اإلسـتراتيجي  التخطـيط  ثقافـة  تتـوفر . اإلسـتراتيجي  التخطـيط  معوقـات  تـوفره وبـين  



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٤٧

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

 اإلداري الجهاز الجامعات في يتوفر .الثالث الجامعات في٦٧٫٢١٪ بأهميته بنسبة الشعور

 تـوفره  مـستوى  بـين  إحـصائية  داللـة  ذات عالقـة  وتوجـد ، ٧٠٫٦٧٪ بمستوى جيـد  الكفء

 وإمكانـات  مـوارد  الجامعـات  فـي  تتـوفر  .اإلسـتراتيجي  تطبيـق التخطـيط   معوقـات  وبـين 

 بـين  إحـصائية  ذات عالقـة  وتوجـد ، ٦٥٫٨٧٪ متوسـط بنـسبة   بمـستوى  مناسـبة  ماليـة 

 الدراسـة  أوصـت  وقـد  .اإلسـتراتيجي  تطبيـق التخطـيط   معوقـات  وبـين  توفرهـا  مـستوى 

 .تيجياإلسترا متطلبات التخطيط جميع تطوير على العمل بضرورة

 ) :م٢٠١١(شراب : دراسة  -٦

 اإلسـتراتيجي  التخطـيط  ممارسـة  واقـع  علـى  التعـرف  إلـى  الدراسـة  هـذه  هـدفت 

 اتباع خالل من، غزة محافظات في ةياألدو توزيع لشركات بالميزة التنا فسية وعالقته

 .لمجتمع الدراسة الشامل الحصر وأسلوب، التحليلي الوصفي المنهج

 علـى  وزعـت ، الغـرض  لهـذا  صايـ صخ أعـدت  اسـتبانة  طةبواسـ  البيانـات  جمـع  وتـم 

 غزة محافظات في يةاألدو توزيع شركات فيرين ياإلدارة والمد أعضاء مجالس عيمج

 .اإلستراتيجي التخطيط عملية عن المسئولة بصفتهم الجهة (٧٤) عددهم والبالغ

 تقـوم  غـزة  محافظـات  فـي  األدويـة  توزيـع  شـركات  أن الدراسـة  نتـائج  وأظهـرت 

: وهـي  لـه  األساسـية  المراحـل  ممارسـة  خـالل  مـن  التخطـيط اإلسـتراتيجي   ةبممارسـ 

 وتـوفر ، )وتحليـل البيئـة الخارجيـة    تحليـل البيئـة الداخليـة   ( للبيئـة  التحليـل اإلسـتراتيجي  

 والـسياسات  الخطـط ، الرئيـسية  األهـداف ، الرسـالة ( اإلسـتراتيجي  طيطـ التخ عناصـر 

واإلبـداع   يزالتمـا  علـى  تعتمـد  تالـشركا  هـذه  أن النتـائج  وأظهـرت  كمـا ، (والبـرامج 

  .لها التنافسية تحقيق الميزة في األقل والتكلفة

 ) :م٢٠١١(الكلثم و بدارنه : دراسة  -٧

 فـي  اإلسـتراتيجي  التخطيط تطبيق معوقات على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 مجتمـع  تكـون  وقـد ، فيهـا  هيئـة التـدريس   أعـضاء  نظـر  وجهـة  مـن  القـرى  أم جامعـة 

 البـالغ  القـرى  أم بجامعـة  التربيـة  كليـة  فـي  التـدريس  هيئـة  أعـضاء  جميـع  مـن  الدراسـة 



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٤٨

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

 ولتحقيـق  .التربيـة  كليـة  فـي  األقـسام  مختلـف  مـن  هيئـة تـدريس   عـضو  ( ١٤٣(عـددهم 

 .فقرة ( ١٨) من بصورتها االنهائية تكونت استبانة الباحثان أعد، الدراسة أهداف

 التخطـيط  تطبيق معوقات لتحص:وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها 

 :هـي  المعوقـات  هـذه  أعلـى  وأن، كبيـرة  درجـة  علـى  القـرى  أم جامعـة  فـي  اإلستراتيجي

 .الجامعة في اإلداري الروتين والتعقيد

 ) :م٢٠٠٥(دراسة كاوبيرن  -٨

 مؤسسات في التخطيط اإلستراتيجي عملية على وهدفت هذه الدراسةإلى التعرف

 تعلـيم  مؤسـسة  ( ٥٠)  مـن  الدراسـة  عينة وتكونت، تحدةبالمملكة  الم العالي التعليم

، فيهـا  اإلداريـين  أداء ومالحظـة  أعمالهـا  ومقارنـة  وثائقهـا  تـم تحليـل   بريطانيـة  عـالي 

ال  البريطانيـة  الجامعـات  أن :التحليل إلى مجموعة من النتائج منها بعد الدراسة وخلصت

، المتاحـة  لماليـة  ا المـوارد  قلـة  إلـى  ذلـك  ويعـود ، اإلسـتراتيجي  التخطيط عمليات تمارس

 للعمـل  واقعيـة  خطـط  وضـع  عـدم  أن إلـى  أشـارت الدراسـة   كمـا  .القـرارات  وازدواجيـة 

 البريطانيـة  تقوم الجامعات التي التخطيط عمليات فشل إلى أدى محددة أهداف وذات

 .العام الذي تم فيه عمل هذه الدراسة لغاية

  ) :م٢٠٠٥(دراسة كاسيوزي  -٩

 فـي  المـؤثرة  والخارجيـة  الداخليـة  العوامـل  علـى  التعـرف  ة إلـى وهدفت هـذه الدراسـ  

 اعتمدت الهدف هذا ولتحقيق، أوغندا في العالي للتعليم اإلستراتيجي التخطيط عملية

 التعلـيم  وثـائق  وتحليـل ، تـدريس  هيئـة  عـضو  ( ٢٥) مـع  المقابلـة  أسـلوبي  الدراسـة علـى  

 جمـع  وبعد، العالي التعليم مجال في التي أجريت األوغندية الدراسات ومراجعة، العالي

 يعتبـر  المجتمعـي  الـضغط  أن: مجموعة من النتـائج أهمهـا    إلى الدراسة خلصت البيانات

، األوغنـدي  العالي التعليم في اإلستراتيجي التخطيط عمليات التأثير في عوامل أهم من

، إفريقيـا  فـي  والمـشاكل  وتحديات العولمـة ، والبرلمانية الحكومية القرارات إلى باإلضافة

  .التعليم من جديدة أنماط وظهور والمنافسة، العمل سوق وضغوطات القرار وصناعة



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٤٩

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

  ) :م٢٠٠٨(دراسة وهبة  -١٠

 بعــض فــي اإلســتراتيجية اإلدارة واقــع هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى 

 علـى سـبل   التعـرف  إلـى  أيـضًا  وهـدفت ، غـزة  محافظـات  الفلـسطينية ضـمن   الجامعـات 

 اسـتبانة  بتوزيـع  المنهج الوصـفي  الباحثة واستخدمت، فيها اإلستراتيجية اإلدارة تطوير

، األزهـر  وجامعـة ، اإلسـالمية  الجامعـة  فـي  يعملـون ، أكـاديمي  قـسم  رئـيس  ( ٨٨) علـى 

 الباحثـة  أعـدت  الدراسـة  أهـداف  ولتحقيـق ، غـزة  لمحافظـة  التابعـة ، وجامعـة األقـصى  

 :هـي  مجـاالت  أربـعِ  علـى   موزعـة عبـارة  ( ٤٥) مـن  النهائيـة  بـصورتها  تكونـت  اسـتبانة 

ــي التحليـــل ــوين، البيئـ ــتراتيجية وتكـ ــذ، اإلسـ ــتراتيجية وتنفيـ ــيم، اإلسـ ــة  والتقيـ والرقابـ

 اإلستراتيجية اإلدارة أن :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ، اإلستراتيجية

 (٧٠ %) مقدارها مئوية الفلسطينية بنسبة الجامعات في المتوسط فوق بدرجة تطبق

 عالقات بناء إلى فيها الجامعية اإلدارات تسعى الجامعات هذه وبينت نتائج الدراسة أن

 %) مقـدارها  نـسبة  علـى  حـصلت  وقـد ، تقنيـا  الجامعـات المتقدمـة   بعـض  مـع  إيجابيـة 

٧٦٫٨) . 

  :)م٢٠٠٨(دراسة فورد  -١١

 األكـاديميين  والقـادة  وجهـة نظـر الرؤوسـاء    عـن  الكـشف  هدفت هذه الدراسة إلـى 

اإلسـتراتيجي بجامعـة كارولينـا بالواليـات      التخطـيط  فعاليـة  حـول  المـاليين  مـسؤولين وال

، كارولينـا  شـمال  جامعـة  مـن  فـردًا )(٧٤ مـن  الدراسة عينة وتكونت، المتحدة األمريكية

إلى مجموعة  الدراسة خلصت وتحليلها البيانات جمع وبعد، عليهم استبانة تطبيق تم

اإلسـتراتيجي   التخطـيط  عمليـة  حـول  متفـائلين  نواالرؤوسـاء كـا   أن :مـن النتـائج منهـا   

 جميـع المـستويات   مـشاركة  التخطـيط  عمليـة  تطبيـق  يتـضمن  بالجامعة وأنـه يجـب أن  

 فـي  األخـرى  العمليـات  جميـع  تـؤثر علـى   اإلسـتراتيجي  التخطـيط  عمليـات  وأن، اإلداريـة 

  .الجامعة



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٥٠

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

  (٢٠٠٩ Al- Omari & Salameh) دراسة -١٢

 التــدريس هيئــة أعــضاء وجهــة نظــر علــى التعــرفهــدفت هــذه الدراســة إلــى  

 العـالي  التعليم إصالح(SPE) بيئة اإلستراتيجي في التخطيط فعالية حول واألكاديميين

 فـي  إداريـا  ( ١٨٨(و تـدريس  هيئـة  عـضو  ( ٣٣٨) مـن  الدراسـة  عينـة  وتكونـت ، األردنـي 

 الفـصل  فـي  - اسـتبانة  طبقـت  الدراسـة  هـدف  ولتحقيـق ، الجامعات الحكومية والخاصـة 

 مجـاالت  خمـسة  على موزعة عبارة ( ٤٢) من مكونة٢٠٠٧ األكاديمية السنة من األول

 ونمـوذج ، وعمـق التطبيـق  ، المـشاركة  ومـستوى ، اإلسـتراتيجي  التخطـيط  أهميـة  :هـي 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، المؤسسي القرار واتخاذ، المؤسسي التطبيق

التخطـيط   فعاليـة  فـي  المـؤثرة  العوامـل  أكثـر  هـو  التطبيـق  عمـق  جانـب  أن :أهمهـا  

 أن يـرون  واألكـاديميين  التـدريس  هيئـة  أعـضاء  أن الدراسـة  بينـت  كمـا ، اإلسـتراتيجي 

 أفـراد  بـين  اآلراء تباينـت  حيـث ، متوسـطة  بدرجـة فعاليـة   يـتم  اإلسـتراتيجي  التخطـيط 

 التفاقا والذكور رغم الحكومية الجامعات لصالح والجنس الجامعة لمتغير تبعا العينة

   .متوسطة بنسبة فعال كان اإلستراتيجي التخطيط أن العام

 ٢٠٠٣):(المبعوث دراسة -١٣

 اإلسـتراتيجي  التخطـيط  بـين  الفـروق  بعـض  توضـيح  إلـى  الدراسـة  هـذه  هـدفت 

، العربـي  المجتمـع  فـي  العـالي  التعلـيم  فـي  المـشكالت  بعـض  وبيـان ، التقليدي والتخطيط

 تـصور  تقـديم  ذلـك  علـى  بُنـي  ثـم ، العالي للتعليم التخطيط في المملكة نموذج ودراسة

وخلـصت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن      ، العـالي  التعلـيم  فـي  اإلسـتراتيجي  للتخطـيط  مقتـرح 

 الطابع عليه يغلب السعودية اومنه، المجتمع في العالي للتعليم التخطيط :النتائج منها

 وبشكل ستراتيجياإل للتخطيط الفكرية األطر ببعض التأثر مع التخطيط في التقليدي

 بعض دفع مما السلبيات بعض  أفرزالتقليدي التخطيطأن ، المكتوبة الخطط في نظري

 كثير في ممارسته يتم والذي، اإلستراتيجي التخطيط من باالستفادة للمطالبة الباحثين

 .المتقدمة الدول في الجامعات من



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٥١

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

 : ( ٢٠١١) دراسة الحارثي -١٤

ف علـى مؤشـرات التخطـيط اإلسـتراتيجي فـي كليـات           هدفت هذه الدراسة إلى التعـر      

 ضـرورة  :وخلـصت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتـائج منهـا       ، البنات بالجامعـات الـسعودية  

 التخطيط اإلسـتراتيجي  منهجية تبني إلى السعودية الجامعات في البنات سعي كليات

 فـي  والتركيـز ، عواإلبـدا ، يتعلق بالـشفافية  ما وخاصة، القيم مجال على التركيز مع، بها

 رسـالة  مجـال  وفي، التعليم أساليب في التطور وعلى مواكبة، المستقبلية الرؤية مجال

  .التدريب المستمر على والتركيز، المحلي بالمجتمع االهتمام ،وعلى ضرورة الجامعة

  )م٢٠١٢(دراسة  األشقر -١٥

 تراتيجياإلس التخطيط مؤشرات توافر مدى التعرف على إلى الدراسة هذه هدفت

  طالبـاً  ( ٢٧٨(مـن  وتكونـت الدراسـة   األهليـة  إربـد  جامعـة  فـي  الطلبـة  نظـر  وجهـة  مـن 

 للدراسة أداة تم بناء وقد .الجامعة طلبة من العشوائية بالطريقة اختيارهم تم وطالبة

 مـن  التحقـق  وتـم ، القـيم ، الرؤيـة ، الرسـالة ، األهـداف :مجـاالت الدراسـة األربـع     تـضمنت 

 التدريـسية  الهيئـة  أعـضاء  مـن  المحكمـين  مجموعة من على اعرضه خالل من صدقها

 .الخبرة ذوي

 التخطــيط مؤشــرات أن :وخلــصت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج مــن أهمهــا

 علـى  متوسـطة  بدرجـة  جـاءت  الطلبـة  نظـر  وجهـة  مـن  إربـد  جامعـة  فـي  اإلسـتراتيجي 

 متغيـرات  إلـى  عـزى ت α =٠٥)(إحـصائية    داللـة  ذات فـروق  يوجـد  ال وأنه، جميع المجاالت

 .الكلية نوع، الدراسية السنة، الجنس

 : تعقيب على الدراسات السابقة
استعرضت الدراسة الحالية عدداً من الدراسات السابقة التي تناولت مجال التخطيط      

اإلســتراتيجي فــي المؤســسات التربويــة ولبيــان أوجــه االتفــاق واالخــتالف واالســتفادة مــن     

 : توضيح ذلك من خالل ما يليفيمكن ، الدراسات السابقة

 :اتفقت  الدراسة الحالية جزئياً مع بعض الدراسات السابقة -



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٥٢

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

  في كونها هدفت إلى التعرف على واقع التخطيط  اإلسـتراتيجي فـي المؤسـسات                .١

 .التربوية والكشف عن التحديات التي تواجه تطبيقه

 . لحاليةوفي كونها استخدمت المنهج الوصفي ليتناسب مع طبيعة الدراسة ا .٢

 . وفي كونها اعتمدت اإلستبيان أداة للدراسة .٣

 : واختلفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في -

ــا هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى واقـــع ومتطلبـــات والتحـــديات التـــي تواجـــه      .١ فـــي كونهـ

مثــل دراســة  ، الجامعــات الــسعودية وذلــك مــن أجــل تحــسين القــدرة التنافــسية     

  . )هــ١٤٢٩األنصاري،(و) م٢٠١٢األشقر،(

) م٢٠١٢األشـــقر (فـــي كونهـــا طُبقـــت علـــى الجامعـــات الـــسعودية مثـــل دراســـة         .٢

) م٢٠٠٦الــــــدجني،(و) م٢٠٠٥كــــــاوبيرن،(و) م٢٠٠٧الــــــشويخ،(و )م٢٠٠٨وفــــــورد،

 ). م٢٠٠٩العمري وسالمة ،(و

ــة       .٣ ــة وأختلفــــت عــــن دراســ ــى مؤســــسات تربويــ ــا طُبقــــت علــ ــي كونهــ ــائد (فــ ســ

 ).م٢٠١١ويوسف،

 :ة من الدراسات السابقة فيواستفادت الدراسة الحالي

 . اختيار منهج الدراسة المناسب .١

 .وتحديد مجاالته وعباراته) اإلستبيان(بناء إداة الدراسة  .٢

 . التعرف على نتائج وتوصيات الدراسات السابقة .٣

 اإلجراءات المنهجية للدراسة: رابعاً
 :  منهج الدراسة-أ

ــع       ــى واقـ ــرف علـ ــى التعـ ــدفت إلـ ــة هـ ــة الحاليـ ــا أن الدراسـ ــتراتيجي  بمـ ــيط اإلسـ  التخطـ

والكــشف عــن متطلباتــه بالجامعــات الــسعودية لتحــسين القــدرة   ، بالجامعــات الــسعودية

ــي تواجــه التخطــيط اإلســتراتيجي بالجامعــات         ، التنافــسية ــى التحــديات الت وفــي التوصــل إل

وكـان ذلـك مـن خـالل اسـتطالع          ،  والتي قد تحد من تحسين قدرتها التنافـسية       ،  السعودية



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٥٣

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

عـضاء هيئـة التـدريس بـبعض الجامعـات الـسعودية الـذين تخصـصهم إدارة         وجهات نظر أ  

وهــذا ، ولــذا فــإن المــنهج الوصــفي التحليلــي يُعــد المــنهج المناســب للدراســة الحاليــة، تربويــة

وذلـك مـن   ، يتمثل في جمع بيانات ومعلومات عن متغيرات قليلة لعدد من األفراد       " المنهج  

ــة الظــاهره موضــوع البحــث   ، تفــصيليبــشكل ، أجــل وصــف الوضــع القــائم للظــاهر    ومقارن

أيـضاً لتحديـد   ،  بمستويات ومعايير يتم اختيارها للتعرف على خصائص الظاهرة المدروسـة         

ــأنه   ــراءات التـــــــي مـــــــن شـــــ ــائل واإلجـــــ ــويره  الوســـــ ــائم وتطـــــ " ا تحـــــــسين الوضـــــــع القـــــ

 ). ٤٩،ص٢٠٠١عليان،(

 : أفراد مجتمع الدراسة-ب
هيئــة التــدريس الــذين تخصــصهم إدارة شــمل أفــراد مجتمــع الدراســة الحاليــة أعــضاء 

 : تربوية وممن شارك بعضهم في إعداد الخطط اإلستراتيجية أو أطلع على إعدادها

 جميـــع أعـــضاء هيئـــة  التـــدريس تخـــصص إدارة وتخطـــيط تربـــوي بجامعـــة اإلمـــام  -١

 ).٣٧(محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض وعددهم 

خطــيط تربــوي بجامعــة الملــك     جميــع أعــضاء هيئــة  التــدريس تخــصص إدارة وت    -٢

  ).٣٠(سعود بالرياض وعددهم 

 جميـع أعـضاء هيئــة  التـدريس تخـصص إدارة وتخطــيط تربـوي بجامعـة أم القــرى       -٣

  ).٢٨(بمكة المكرمة  وعددهم 

 جميع أعضاء هيئة  التدريس تخصص إدارة وتخطيط تربوي بجامعة الملك خالـد           -٤

 ).١٨(وعددهم    

 : يوقد استجاب منهم ما يل

ــة التــدريس تخــصص إدارة وتخطــيط تربــوي بجامعــة اإلمــام       ) ٢٤ (-١ مــن أعــضاء هيئ

 .محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

مــن أعــضاء هيئــة التــدريس تخــصص إدارة وتخطــيط تربــوي بجامعــة الملــك     ) ١٧ (-٢

 . سعود بالرياض



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٥٤

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

من أعضاء هيئة التـدريس تخـصص إدارة وتخطـيط تربـوي بجامعـة أم القـرى              ) ١٥ (-٣

 . بمكة  المكرمة

مــن أعــضاء هيئــة  التــدريس تخــصص إدارة وتخطــيط تربــوي بجامعــة الملــك    ) ١٣ (-٤

 .فقط) بيشه، أبها(خالد 

 :  وصف أفراد الدراسة-د
 توزيع أفراد الدراسة وفق متغيرات الدراسة) ١(جدول رقم 

 النسبة التكرار الفئة المتغير
 ٢٤٫٦ ١٧ جامعة الملك سعود

 ٢١٫٧ ١٥ م القريجامعة ا
مام محمد بن جامعة اإل

 سالميةسعود اإل
٣٤٫٨ ٢٤ 

، أبها(جامعة الملك خالد 
 )بيشه

١٨٫٨ ١٣ 
 الجامعة

 %١٠٠ ٦٩ المجموع
 ١٥٫٩ ١١ أستاذ

 ٢٣٫٢ ١٦ أستاذ مشارك

  ٦٠٫٩ ٤٢ أستاذ مساعد
 الدرجة العلمية

 %١٠٠ ٦٩ المجموع
 ٢٣٫٢ ١٦ سنوات٥أقل من 

 ٤٠٫٦ ٢٨ سنوات١٠إلى ٥من 
 ٣٦٫٢ ٢٥ سنوات١٠أكثر من 

عدد سنوات  الخدمة العلمية أو 
ال علم اإلدارة العملية في مج

 التربوية
 %١٠٠ ٦٩ المجموع 

 مـن   %٣٤٫٨من أفراد الدراسة يمثلون مـا نـسبته         ) ٢٤(أن  ) ١(     يتضح من الجدول رقم     

 اإلمــام محمــد بــن  إجمــالي أفــراد الدراســة  مــن قــسم اإلدارة والتخطــيط التربــوي بجامعــة   

وقـد يرجـع األمـر فـي أنهـم يمثلـون            ،  سعود اإلسالمية وهم الفئة األكثر من أفـراد الدراسـة         

أعلـــى نـــسبة  ألن عـــدد أعـــضاء قـــسم اإلدارة التربـــوي بجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود  

اإلســالمية هــو أكثـــر األقــسام عــدداً ألعـــضاء هيئــة التــدريس مقارنـــة بالجامعــات الـــثالث        

 مــن إجمــالي أفــراد الدراســة بجامعــة   %٢٤٫٦مــنهم يمثلــون مــا نــسبته  ) ١٧(ا بينمــ، األخــرى

 مــن إجمــالي أفــراد الدراســة  %٢١٫٧مــنهم يمثلــون مــا نــسبته  ) ١٥(كمــا أن ، الملــك ســعود



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٥٥

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

 مـن إجمـالي أفـراد الدراسـة     %١٨٫٨منهم يمثلـون مـا نـسبته    ) ١٣(مقابل ، بجامعة أم القرى 

   .بجامعة الملك خالد بأبها وبيشه

 %٦٠٫٩مـن أفـراد الدراسـة يمثلـون مـا نـسبته             ) ٤٢(أن  ) ١(يتضح من الجـدول رقـم        كما

من إجمـالي أفـراد الدراسـة درجـتهم العلميـة أسـتاذ مـساعد وهـم الفئـة األكثـر مـن أفـراد                         

 مـن إجمـالي أفـراد الدراسـة درجـتهم           %٢٣٫٢مـنهم يمثلـون مـا نـسبته         ) ١٦(بينما  ،  الدراسة

 مــن إجمــالي أفــراد  %١٥٫٩مــنهم يمثلــون مــا نــسبته  ) ١١(كمــا أن ، العلميــة أســتاذ مــشارك 

 .الدراسة درجتهم العلمية أستاذ

 %٤٠٦مـن أفـراد الدراسـة يمثلـون مـا نـسبته             ) ٢٨(أن  ) ١(كما يتضح مـن الجـدول رقـم         

من إجمالي أفراد الدراسة سنوات  خدمتهم العلمية أو العمليـة فـي مجـال اإلدارة التربويـة                  

مــنهم يمثلــون مــا  ) ٢٥(بينمــا ، ة األكثــر مــن أفــراد الدراســة  ســنوات وهــم الفئــ ١٠ إلــى ٥مــن 

 من إجمالي أفراد الدراسة سـنوات خـدمتهم العلميـة أو العمليـة فـي مجـال         %٣٦٫٢نسبته  

وقــد يرجـع ذلــك إلـى أن عــدد كبيــر مـن الدراســة مــن    ،  ســنوات١٠اإلدارة التربويـة أكثــر مـن   

وبعــدما حــصلوا علــى ، لفــةأعــضاء هيئــة التــدريس كــانوا علــى مــالك جهــات حكوميــة مخت

 . درجــة الــدكتوراه انتقلــوا إلــى الجامعــات بعــد أن أمــضوا العديــد مــن الــسنوات فــي الخدمــة   

؛ حيـث يوضـح   )١(ويزيد من صحة هذا التعليـل جـدول   ، وبالتالي جاءت هذه النتيجة المرتفعة 

وهــي أعلــى نــسبة مقارنــة عــن هــم بدرجــة   ) ٦٠٫٩(أن مــن هــم علــى درجــة أســتاذ مــساعد   

 مـن إجمـالي أفـراد      %٢٣٫٢مـنهم يمثلـون مـا نـسبته         ) ١٦(كمـا أن    ،   أو أسـتاذ مـشارك     أستاذ

ــة أقـــل مـــن       ــة فـــي قـــسم اإلدارة التربويـ ــة أو العمليـ ــدمتهم العلميـ ــنوات خـ ــة سـ  ٥الدراسـ

 .سنوات

 -:وتشمل:  أداة الدراسة -هـــــ
  :بناء أداة الدراسة -١

يـــق أهـــداف الدراســـة اســـتخدم الباحـــث االســـتبانة كـــأداة لجمـــع المعلومـــات ولتحق 

، يتعلــق بــالمتغيرات الديمغرافيــة: الحاليــة فقــد تكونــت االســتبانة مــن جــزئين الجــزء األول
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 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

محـور واقـع التخطـيط اإلسـتراتيجي       : من االستبانة فتكون من ثالثة محاور     :والجزء الثاني   

ومحـور للكـشف عـن متطلبـات التخطـيط          . عبارة) ١٢(بالجامعات السعودية ويشمل على     

تيجي الجامعات الـسعودية لتحـسين القـدرة التنافـسية فيمـا بينهـا ويـشتمل علـى                  اإلسترا

ومحور للتوصل إلى التحديات التي تواجه التخطيط اإلستراتيجي والتـي قـد تحـد               . عبارة) ١٢(

 . عبارة) ١١(من تحسين قدرتها التنافسية ويشتمل على 

  :وتشمل: صدق أداة الدراسة  -٢

 : الصدق الظاهري لألداة

 عــرض أداة الدراســة الحاليــة علــى مجموعــة مــن المحكمــين والمختــصين وذلــك    تــم

وبعد ذلك تـم إعـداد الدراسـة    ، للتعرف على مدى صدق األداة في قياس ما وضعت من أجله     

 . بصورته النهائية) اإلستبيان(الحالية 

 :صدق االتساق الداخلي لألداة 
طبيقها ميدانياً وعلـى بيانـات أفـراد     تم ت الدراسة  ؛ألداة  بعد التأكد من الصدق الظاهري      

الدراسة تم حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيـث تـم              

حــساب معامــل االرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة بالدرجــة الكليــة       

ط كل عبـارة    للمحور الذي تنتمي إليه العبارة  وتبين من  النتائج كذلك أن قيم معامل ارتبا              

فأقـل ممـا يـدل      ) ٠٫٠١(من العبارات مع محورها موجبة ودالـة إحـصائياً عنـد مـستوي الداللـة                

 .على صدق اتساقها مع محاورها

   :ثبات أداة الدراسة -٣

) ألفــا كرونبــاخمعادلــة (تــم اســتخدام ) االســتبانة( أداة الدراســة ت     لقيــاس مــدى ثبــا

)Cronbach's Alpha (α)  (   ثبـات أداة الدراسـة تبـين أن معامـل الثبـات العـام       للتأكـد مـن

وهـذا يـدل علـى أن االسـتبانة تتمتـع بدرجـة عاليـة         ) ٠٫٨٨(لمحاور الدراسة عـال حيـث بلـغ         

 .من الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٥٧

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

  :أساليب المعالجة اإلحصائية  -و

فقد تم استخدام العديـد  ، ي تم تجميعهالتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات الت   

مـــن األســـاليب اإلحـــصائية المناســـبة باســـتخدام الحـــزم اإلحـــصائية للعلـــوم االجتماعيـــة   

Statistical Package for Social Sciences والتي يرمز لها اختصاراً بالرمز  )SPSS.( 

ــي       ــى الحاســب اآلل ــز وإدخــال البيانــات إل ــد طــول ، وذلــك بعــد أن تــم ترمي ــا ولتحدي  خالي

تم حـساب المـدى     ،  المستخدم في محاور الدراسة   ) الحدود الدنيا والعليا    (المقياس الثالثي   

ثـــم تقـــسيمه علـــى عـــدد خاليـــا المقيـــاس للحـــصول علـــى طـــول الخليـــة الـــصحيح  ، )٢=١-٣(

ــى أقــل قيمــة فــي المقيــاس        )  ٠٫٦٧= ٢/٣(أي ــة (بعــد ذلــك تــم إضــافة هــذه القيمــة إل أو بداي

وهكذا أصبح طـول  ، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية   ) حد الصحيح المقياس وهي الوا  

 :الخاليا كما يأتي 

ــة( يمثــل ١٫٦٧ إلــى ١مــن  • ــارة بــاختالف المحــور المــراد      ) ضــعيفه/متدني نحــو كــل عب

 .قياسه

 .نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه) متوسطة( يمثل ٢٫٣٣ إلى ١٫٦٨من  •

ــارة بــاختالف المحــور المــراد    ) قويــه/ليــةعا( يمثــل ٣٫٠٠ إلــى ٢٫٣٤مــن  • نحــو كــل عب

 .قياسه

 :وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية 

التكرارات والنسب المئوية للتعرف علـى الخـصائص الشخـصية والوظيفيـة ألفـراد          .١

عينــة الدراســة وتحديــد اســتجابات أفرادهــا تجــاه عبــارات المحــاور الرئيــسة التــي      

 .ةتتضمنها أداة الدراس

وذلـك لمعرفـة مـدى     " Weighted Mean) " المرجح(المتوسط الحسابي الموزون  .٢

ــارات         ــن عبـ ــارة مـ ــل عبـ ــى كـ ــة علـ ــراد الدراسـ ــتجابات أفـ ــاض اسـ ــاع أو انخفـ ارتفـ

مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلـى          ،  متغيرات الدراسة األساسية  

 . متوسط حسابي موزون
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 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

معرفـة مـدى ارتفـاع أو انخفـاض اسـتجابات           وذلـك ل   " Mean" المتوسط الحسابي    .٣

مع العلم بأنه ، )متوسط متوسطات العبارات(أفراد الدراسة عن المحاور الرئيسة      

 .يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي

 للتعــرف علــى مــدى  "Standard Deviation"تــم اســتخدام االنحــراف المعيــاري   .٤

، ة مــن عبــارات متغيــرات الدراســة انحــراف اســتجابات أفــراد الدراســة لكــل عبــار  

ويالحظ أن االنحـراف    . ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي       

المعيــاري يوضــح التــشتت فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة لكــل عبــارة مــن          

فكلمـا اقتربـت قيمتـه مـن        ،  إلى جانب المحاور الرئيسة   ،  عبارات متغيرات الدراسة  

 . وانخفض تشتتها بين المقياسالصفر تركزت االستجابات

تم استخدام اختبار ت لعينتين مستقلتين للتحقق من الفروق في اتجاهات أفـراد           .٥

 .عينة الدراسة باختالف متغيراتهم التي تنقسم إلى فئتين

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للتحقق من الفروق في اتجاهات أفـراد         .٦

 . التي تنقسم إلى أكثر من فئتينعينة الدراسة باختالف متغيراتهم

تــم اســتخدام أختبــار شــيفيه للتحقــق مــن صــالح الفــروق التــي بينهــا اختبــار تحليــل  .٧

 .التباين األحادي

 -:النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة  -أ : خامساً

 ما واقع ممارسة التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية من         -:السؤال األول   

 :دراسة ؟   ال أفرادوجهة نظر

     للتعرف على واقع ممارسـة التخطـيط اإلسـتراتيجي بالجامعـات الـسعودية جـاءت           

 ):٢(النتائج كما يوضحها الجدول رقم 



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٥٩

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

  )٢(جدول رقم 
 واقع ممارسة التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية مرتبة تنازلياً حسب

  المتوسط الحسابي 
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  ٢١ ٢٢ ٢٦ ك
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بُعد الجامعات السعودية  من خالل 
رؤيتها ورسالتها اإلستراتيجية عن 

  ٣٠٫٤ ٣١٫٩ ٣٧٫٧ % معايير التنافسية العالمية 
١ ٠٫٨٢٨ ٢٫٠٧ 

  ٢٢ ٢١ ٢٦ ك
٨ 
 

ستراتيجيات الجامعات إتباين 
وزارة (ستراتيجيات إالسعودية مع 

التعليم العالي ومع الخطط التنموية 
 )بالمملكة العربية السعودية

% ٣١٫٩ ٣٠٫٤ ٣٧٫٧  
٢ ٠٫٨٣٨ ٢٫٠٦ 

  ٢٨ ١٧ ٢٤ ك

١٢ 

يتم من خالل وزارة التعليم العالي 
ستراتيجيات إمراجعة وتقييم 

باستمرار الجامعات السعودية 
 لتحديد مدى التقدم في انجازها 

% ٤٠٫٦ ٢٤٫٦ ٣٤٫٨  
٣ ٠٫٨٧٣ ١٫٩٤ 

  ٢٨ ٢٢ ١٩ ك

٢ 

تحلل الجامعة مواردها البشرية 
الكفاءة العددية (المتاحة من حيث 

والنوعية ودورها في تحسين قدرة 
 )الجامعة التنافسية

% ٤٠٫٦ ٣١٫٩ ٢٧٫٥  
٤ ٠٫٨٢١ ١٫٨٧ 

  ٣١ ٢٢ ١٦ ك

٣ 

م الجامعة بتحليل العوامل تهت
الثقافة (التنظيمية المختلفة 

 – التنظيمي المناخ –التنظيمية 
 في وإسهامها..) . التنظيمي االلتزام

  التنافسية قدرتها تحسين

% ٤٤٫٩ ٣١٫٩ ٢٣٫٢  
٥ ٠٫٨٠٢ ١٫٧٨ 

  ٣٢ ٢٠ ١٧ ك

١١ 

تستخدم الجامعات السعودية 
معايير ومؤشرات واضحة لتقييم 

ياتها في ضوء معايير ستراتيجإ
 لتنافسية عالمية 

% ٤٦٫٤ ٢٩٫٠ ٢٤٫٦  
٦ ٠٫٨٢٠ ١٫٧٨ 

 ٧  ٣٣ ٢٠ ١٦ ك
تشرك الجامعة أصحاب المصالح 

  ٤٧٫٨ ٢٩٫٠ ٢٣٫٢ % ستراتيجياتها إفي وضع 
٧ ٠٫٨١٢ ١٫٧٥ 

  ٣٥ ٢١ ١٣ ك

٩ 

يوجد لكل وحدة إدارية وكل قسم 
علمي بالجامعة إستراتيجية 

تراتيجية الكلية تتكامل مع إس
والجامعات بما يضمن تحسين 

 قدرتها التنافسية 

% ٥٠٫٧ ٣٠٫٤ ١٨٫٨  
٨ ٠٫٧٧٦ ١٫٦٨ 
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  ٣٥ ٢٣ ١١ ك

٥ 

تحلل الجامعة عالقتها بأصحاب 
) الخ... ،الموردين، العمالء(المصالح 

ودورها في تحسين القدرة 
 التنافسية

% ٥٠٫٧ ٣٣٫٣ ١٥٫٩  
٩ ٠٫٧٤٤ ١٫٦٥ 

  ٣٣ ٢٧ ٩ ك
١ 

تحدد الجامعة الفرق بين مواردها 
المادية المتاحة والمطلوبة لتحقيق 

  ٤٧٫٨ ٣٩٫١ ١٣٫٠ % قدرتها التنافسية 
١٠ ٠٫٧٠٣ ١٫٦٥ 

  ٣٢ ٣٠ ٧ ك

١٠ 

ستراتيجيات الجامعات إتتضمن 
السعودية آليات للتعامل مع مقاومة 
التغيير وعدم الرغبة في التنافسية 

 العالمية 
% ٤٦٫٤ ٤٣٫٥ ١٠٫١  

١١ ٠٫٦٦٤ ١٫٦٤ 

  ٣٢ ٣١ ٦ ك

٤ 

تشمل عملية التحليل البيئي 
الخارجي للجامعة جميع الجوانب 

السياسية واالقتصادية والتشريعية (
وانعكاساتها ) والثقافية والتقنية

على تحسين القدرة التنافسية 
 للجامعة 

% ٤٦٫٤ ٤٤٫٩ ٨٫٧  
١٢ ٠٫٦٤٤ ١٫٦٢ 

 ٠٫٥٨٠ ١٫٧٩ المتوسط العام

مــن خــالل النتــائج الموضــحة أعــاله يتــضح أن أفــراد الدراســة موافقــون علــى ممارســة      

) ٣ مــن ١٫٧٩(التخطــيط اإلســتراتيجي بالجامعــات الــسعودية بدرجــة متوســطة بمتوســط    

وهـي   ) ٢٫٣٣ إلـى  ١٫٦٨مـن  (وهو متوسط يقع فـي الفئـة الثانيـة مـن فئـات المقيـاس الثالثـي              

ولكنهــا ، بالنــسبة ألداة الدراســة " ممارســة بدرجــة متوســطة "لــى خيــار  الفئــة التــي تــشير إ 

  . )المتدنية(قريبة جداً من الفئة  األولى والتي تتمثل في 

كما أظهرت النتائج الموضحة أعاله أن هناك تفاوت فـي موافقـة أفـراد الدراسـة علـى         

سـطات  واقع ممارسة التخطـيط اإلسـتراتيجي بالجامعـات الـسعودية حيـث تراوحـت متو          

وهي متوسطات تتراوح ما بين الفئتين األولـى والثانيـة مـن      ) ٢٫٠٧ إلى   ١٫٦٢(موافقتهم مابين   



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٦١

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

علــى ) متوســطة/ متدنيــة (واللتــان تــشيران إلــى درجــة ممارســة    ،فئــات المقيــاس الثالثــي  

التوالي بالنسبة إلى أداة الدراسة مما يوضح التفـاوت فـي موافقـة أفـراد الدراسـة علـى واقـع                     

تخطيط اإلسـتراتيجي بالجامعـات الـسعودية ؛حيـث يتـضح مـن النتـائج أن أفـراد                  ممارسة ال 

علــى ثمــان عبــارات متمثلــة فــي ممارســات متعلقــة  ) متوســطة(الدراســة موافقــون بدرجــة 

والتي ) ٨، ٦(بالتخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية أبرزها تتمثل في العبارات رقم          

 :اد الدراسة على ممارستها بدرجة متوسطة كالتاليتم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفر

ــارة رقـــم   )١ ــاءت العبـ ــد "وهـــى) ٦(جـ ــات الـــسعودية  بُعـ ــا مـــن خـــالل   الجامعـ رؤيتهـ

بالمرتبــة األولــي بمتوســط  " ورســالتها اإلســتراتيجية فــي ضــوء معــايير التنافــسية العالميــة    

مـن وجـود    ) م٢٠٠٦الـدجني، (وتتفق هـذه النتيجـة مـع مـا توصـلت إليـه دارسـة                ). ٣ من   ٢٫٠٧(

ضـــعف فـــي صـــياغة بعـــض جوانـــب الرؤيـــة والرســـالة مـــن حيـــث عموميـــة الرؤيـــة وضـــعف   

 ويعــزو الباحــث ظهــور هــذه النتيجــة لكــون أن الرؤيــة والرســالة    ، استــشرافها للمــستقبل

بــبعض الجامعــات الــسعودية ال تتعــدى النطــاق المحلــي أو العربــي وحتــى إن تجــاوزت ذلــك  

ويتـضح ذلـك مـن     ،  ن استخدام مقارنات مرجعيـة عاليـة      فإن الجامعات السعودية بعيدة ع    

 . خالل ترتيبها المتأخر في تصنيف الجامعات العالمية

ســتراتيجيات الجامعــات الــسعودية مــع   إ تتبــاين "وهــى) ٨(جــاءت العبــارة رقــم   )٢

" )وزارة التعليم العالي ومـع الخطـط التنمويـة بالمملكـة العربيـة الـسعودية              (ستراتيجيات  إ

وقد يعزو الباحث ظهـور هـذه النتيجـة لكـون أغلـب          ). ٣ من   ٢٫٠٦(ية بمتوسط   بالمرتبة الثان 

وكـذلك  لــم  ، الجامعـات الـسعودية لــم تتطـرق مــن خـالل رؤيتهــا إلـى بنــاء مجتمـع معرفــي      

بالرغم من توجه رؤيـة وزارة التعلـيم   ، تظهر خالل رسالتها المنافسة على الريادة العالمية    

ات أغفلت دورها في تطويغ وتطوير المعرفة تماشياً كما أن بعض الجامع   ،  العالي إلى ذلك  

وكــذلك  يتجلــي للفــاحص ضُــعف موائمــة الجامعــات مــع   . مــن خطــة وزارة التعلــيم العــالي 

 . خطة التنمية التاسعة ومع خطة تقنية المعلومات



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٦٢

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

وهـــذا مـــا أشـــارت إليـــه دراســـة     ،   ويتـــضح ذلـــك مـــن خـــالل إغفـــال توظيـــف التقنيـــة      

ط فـي الجامعـات الـسعودية يغلـب عليـه الطـابع التقليـدي وال             أن التخطي ) م٢٠٠٣(المبعوث

 . يتوائم مع الخطط التنموية للدولة

علــى أربــع عبــارات   ) متدنيــة( وأوضــحت النتــائج أن أفــراد الدراســة موافقــون بدرجــة      

متمثلـــة فـــي ممارســـات متعلقـــة بـــالتخطيط اإلســـتراتيجي بالجامعـــات الـــسعودية تتمثـــل   

والتـــي تــم ترتيبهــا تنازليـــاً حــسب موافقــة أفـــراد     ) ٤، ١٠(قــم  أكثرهــا تــدنيا فـــي العبــارات ر   

 :الدراسة على ممارستها بدرجة متدنية كالتالي

ستراتيجيات الجامعات الـسعودية آليـات      إ تتضمن   "وهى) ١٠(جاءت العبارة رقم     )١

بالمرتبـة الحاديـة عـشر      " للتعامل مع مقاومة التغيير وعدم الرغبة فـي التنافـسية العالميـة             

 ).٣ من ١٫٦٤(بمتوسط 

تـشمل عمليـة التحليـل البيئـي الخـارجي للجامعـة            " وهـى ) ٤(جاءت العبـارة رقـم       )٢

وانعكاســاتها ) الــسياسية واالقتــصادية والتــشريعية والثقافيــة والتقنيــة  (جميــع الجوانــب 

 ).٣ من ١٫٦٢(بالمرتبة الثانية عشر بمتوسط " على تحسين القدرة التنافسية للجامعة 

 متطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين  ما-:السؤال الثاني 

 : الدراسة ؟ أفرادقدرتها التنافسية من وجهة نظر 

ــى متطلبــات التخطــيط اإلســتراتيجي بالجامعــات الــسعودية لتحــسين            للتعــرف عل

 ): ٣(قدرتها التنافسية جاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم 



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٦٣

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

  )٣(جدول رقم 

خطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية مرتبة متطلبات الت

   المتوسط الحسابيتنازلياً حسب
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 -  ١٩ ٥٠ ك
٣ 

توافر االعتمادات المادية الالزمة 
 -  ٢٧٫٥ ٧٢٫٥ % لعملية التخطيط اإلستراتيجي 

١ ٠٫٤٥٠ ٢٫٧٢ 

  ١ ٢٢ ٤٦ ك
٤ 

وزارة التعليم ( اإلدارة العليا تدعم
لعملية التخطيط ) العالي

  ١٫٤ ٣١٫٩ ٦٦٫٧ % اإلستراتيجي بالجامعات السعودية 
٢ ٠٫٥١٠ ٢٫٦٥ 

  ٥ ١٤ ٥٠ ك

٧ 

إنشاء وحدة للتخطيط 
اإلستراتيجي بل جامعة لدعم 

وتقييم واعتماد عمليات التخطيط 
 اإلستراتيجي 

% ٧٫٢ ٢٠٫٣ ٧٢٫٥  
٣ ٠٫٦١٤ ٢٫٦٥ 

 -  ٢٥ ٤٤ ك
١٢ 

نشر ثقافة التخطيط اإلستراتيجي 
 -  ٣٦٫٢ ٦٣٫٨ % بالجامعات السعودية 

٤ ٠٫٤٨٤ ٢٫٦٤ 

  ٦ ١٣ ٥٠ ك
٦ 

ناجحة لجامعات دراسة نماذج 
عربية وأجنبية في مجال التخطيط 

  ٨٫٧ ١٨٫٨ ٧٢٫٥ % اإلستراتيجي 
٥ ٠٫٦٤١ ٢٫٦٤ 

  ٣ ٢١ ٤٥ ك
١٠ 

تدريب كوادر بشرية في مختلف 
الجامعات السعودية على اكتساب 

  ٤٫٣ ٣٠٫٤ ٦٥٫٢ % مهارة التخطيط اإلستراتيجي 
٦ ٠٫٥٧٤ ٢٫٦١ 

  ٥ ١٧ ٤٧ ك

٢ 

ة التعليم العالي قواعد تتوافر لدى وزار
بيانات للبيئة الخارجية المحيطة 

بالجامعات السعودية تسهم في تحديد 
 الفرص والتهديدات 

% ٧٫٢ ٢٤٫٦ ٦٨٫١  
٧ ٠٫٦٢٣ ٢٫٦١ 

  ٤ ٢٠ ٤٥ ك
١ 

تصمم كل جامعة قواعد بيانات 
حديثة تساعد في تحديد نقاط 

  ٥٫٨ ٢٩٫٠ ٦٥٫٢ % القوة والضعف بها 
٨ ٠٫٦٠٢ ٢٫٥٩ 

  ٦ ٢٠ ٤٣ ك

١١ 

وزارة التعليم (تلزم اإلدارة العليا 
الجامعات السعودية ) العالي

وكلياتها وأقسامها العلمية 
بضرورة إعداد وتطبيق خطة 

 إستراتيجية يتم العمل وفقاً لها 

% ٨٫٧ ٢٩٫٠ ٦٢٫٣  
٩ ٠٫٦٥٥ ٢٫٥٤ 
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  ٩ ١٦ ٤٤ ك

٥ 

وجود خبراء للتخطيط 
ليم العالي اإلستراتيجي بوزارة التع

والجامعات لتقديم الدعم الفني 
للجامعات والكليات في التخطيط 

 اإلستراتيجي 

% ١٣٫٠ ٢٣٫٢ ٦٣٫٨  
١٠ ٠٫٧٢٠ ٢٫٥١ 

  ١٠ ١٧ ٤٢ ك
٩ 

تحليل لمعايير التنافسية العالمية 
للجامعات لالستفادة منها في 
  ١٤٫٥ ٢٤٫٦ ٦٠٫٩ % عملية التخطيط اإلستراتيجي 

١١ ٠٫٧٣٩ ٢٫٤٦ 

  ١٠ ١٩ ٤٠ ك

٨ 

وجود نموذج موحد يتم االعتماد 
عليه في عملية التخطيط 

اإلستراتيجي بالجامعات والكليات 
 واألقسام العلمية 

% ١٤٫٥ ٢٧٫٥ ٥٨٫٠  
١٢ ٠٫٧٣٧ ٢٫٤٣ 

 ٠٫٤٠٤ ٢٫٥٩ المتوسط العام

لـــى أهميـــة مـــن خـــالل النتـــائج الموضـــحة أعـــاله يتـــضح أن أفـــراد الدراســـة موافقـــون ع 

ــتراتيجي بالجامعـــات الـــسعودية لتحـــسين قـــدرتها التنافـــسية     متطلبـــات التخطـــيط اإلسـ

وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة مـن فئـات المقيـاس            ) ٣ من   ٢٫٥٩(بدرجة عالية بمتوسط    

بالنـسبة  " درجـة أهميـة عاليـة     "وهـي الفئـة التـي تـشير إلـى خيـار              ) ٣٫٠٠ إلـى    ٢٫٣٤من  (الثالثي  

  .ألداة الدراسة

كما أظهرت النتائج الموضحة أعاله أن هناك تجانسا في موافقة أفراد الدراسة علـى              

أهمية متطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية         

وهــي متوســطات تقــع فــي ) ٢٫٧٢ إلــى ٢٫٣٤(؛حيــث تراوحــت متوســطات مــوافقتهم مــابين  

بالنــسبة ألداة ) عاليــة(والتــي تــشير إلــى أهميــة    ، لثالثــيالفئــة الثالثــة مــن فئــات المقيــاس ا    

ــيط          ــات التخطـ ــى متطلبـ ــة علـ ــراد الدراسـ ــة أفـ ــي موافقـ ــانس فـ ــح التجـ ــا يوضـ ــة ممـ الدراسـ

اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية؛حيث يتضح من النتـائج أن           
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يجي بالجامعـــات أفـــراد الدراســـة موافقـــون علـــى أن جميـــع متطلبـــات التخطـــيط اإلســـترات

السعودية لتحسين قدرتها التنافسية مهمة بدرجة عالية أبرزها تتمثل في العبـارات رقـم        

والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد الدراسة على أنهـا مهمـة بدرجـة عاليـة          ) ٤،  ٣(

 :كالتالي

خطـيط   توافر االعتمادات المادية الالزمـة لعمليـة الت      "وهى) ٣(جاءت العبارة رقم     )١

وتتفـق هـذه النتيجـة مـع مـا توصـلت            ). ٣ مـن    ٢٫٧٢(بالمرتبة األولـي بمتوسـط      " اإلستراتيجي  

بأن الموارد  المالية مـن أهـم متطلبـات إنجـاح تطبيـق التخطـيط                ) م٢٠٠٠اللوح،(إليه دراسة   

ويعزو الباحث ظهور هذا المتطلب بدرجة عاليـة        ،  اإلستراتيجي في الجامعات الفلسطينية   

ويعـزز مـن   ، كونه سيؤدي إلى االرتقاء بالقـدرة التنافـسية للجامعـات الـسعودية        ول،ألهميته  

صورتها وهويتها وسيتمثل ذلك من خالل إجراء البحوث العلميـة المتقدمـة علـى مـستوى            

ــة متميــزة   ، عــالمي ــاء كفــاءات أكاديمي ــه الخطــة المــستقبلية للتعلــيم      ، وبن وهــذا مــا أكدت

بــضرورة االســتمرار فــي دعــم   ) مــشروع أفــاق( الجــامعي فــي المملكــة العربيــة الــسعودية  

 . التعليم الجامعي وتنويع مصادر التمويل

ــا أن تـــدعم "وهـــى) ٤(جـــاءت العبـــارة رقـــم   )٢ ــالي( اإلدارة العليـ ) وزارة التعلـــيم العـ

 مـن   ٢٫٦٥(بالمرتبة الثانية بمتوسـط     " لعملية التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية    

بـأن هنـاك عالقـة بـين     ) م٢٠٠٦الدهـدار، ( توصـلت إليـه دراسـة    وتتفق هذه النتيجة مـع مـا    ).٣

 .اهتمام اإلدارة العليا بمعدالت االبتكار وتحقيق الميزة التنافسية

 ممارســـة التخطـــيط اإلســــتراتيجي    التــــي تواجـــه تحـــديات ال مـــا  -:الـــسؤال الثالـــث   

 فـراد أ تحد من تحسين قدرتها التنافسية من وجهـة نظـر            والتي قد بالجامعات السعودية   

 الدراسة ؟
     للتعرف علـى التحـديات التـي تواجـه التخطـيط اإلسـتراتيجي بالجامعـات الـسعودية                
والتــي قــد تحــد مــن تحــسين قــدرتها التنافــسية تــم حــساب التكــرارات والنــسب المئويــة     
والمتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة والرتـب السـتجابات أفـراد الدراسـة علـى          

 ):٤( وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقمعبارات هذا المحور
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 )٤(جدول رقم 

التي تحد من والتخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية التي تواجه تحديات ال
 المتوسط الحسابي  تحسين قدرتها التنافسية مرتبة تنازلياً حسب 
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 -  ١١ ٥٨ ك
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الكمية (سرعة التغيرات 
في البيئة الداخلية ) والنوعية

 -  ١٥٫٩ ٨٤٫١ % للجامعات السعودية 
١ ٠٫٣٦٩ ٢٫٨٤ 

  ٣ ٢٠ ٤٦ ك
١٠ 

التحول نحو العولمة في التعليم 
 الحديثة في واستخدام التقنية

  ٤٫٣ ٢٩٫٠ ٦٦٫٧ % التعليم عن بعد 
٢ ٠٫٥٧١ ٢٫٦٢ 

  ٥ ١٨ ٤٦ ك
٩ 

التوجه نحو اقتصاد المعرفة وما 
يتطلبه من تحول الجامعات إلى 

  ٧٫٢ ٢٦٫١ ٦٦٫٧ % منظمات متعلمة 
٣ ٠٫٦٢٦ ٢٫٥٩ 

  ٤ ٢٢ ٤٣ ك
٣ 

سرعة وحدة التغيرات في 
الثقافية (البيئة الخارجية 

  ٥٫٨ ٣١٫٩ ٦٢٫٣ % ..) . ية واالقتصاديةوالسياس
٤ ٠٫٦٠٦ ٢٫٥٧ 

  ١١ ١١ ٤٧ ك

١١ 

تعدد وتنوع معايير تصنيف 
الجامعات على المستوى 

العالمي لتحديد قدرتها 
 التنافسية  

% ١٥٫٩ ١٥٫٩ ٦٨٫١  
٥ ٠٫٧٥٩ ٢٫٥٢ 

  ٧ ٢١ ٤١ ك

٦ 

التحالفات اإلستراتيجية بين 
الجامعات المختلفة وبين 

امعات والمؤسسات الج
 الصناعية محلياً وعالمياً 

% ١٠٫١ ٣٠٫٤ ٥٩٫٤  
٦ ٠٫٦٧٨ ٢٫٤٩ 

  ٩ ١٩ ٤١ ك

٤ 

ضعف عالقة الجامعات 
السعودية سواءً على 

المحلية أو (المستويات 
 ) اإلقليمية أو العالمية

% ١٣٫٠ ٢٧٫٥ ٥٩٫٤  
٧ ٠٫٧١٩ ٢٫٤٦ 

  ١٥ ١٠ ٤٤ ك

٥ 

زيادة وتعدد أنواع التعليم 
جامعي مثل التعليم الموازي ال

والتعليم عن بعد والتعليم 
 الخ... المفتوح واالفتراضي

% ٢١٫٧ ١٤٫٥ ٦٣٫٨  
٨ ٠٫٨٣٠ ٢٫٤٢ 

  ٥ ٣٣ ٣١ ك
٨ 

ظهور نماذج ومدارس مختلفة 
للتخطيط اإلستراتيجي يمكن 

  ٧٫٢ ٤٧٫٨ ٤٤٫٩ % تطبيقها بالجامعات 
٩ ٠٫٦٢١ ٢٫٣٨ 
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  ٢٦ ٥ ٣٨ ك

٧ 

ارد المالية الحكومية ضعف المو
المخصصة للجامعات 

السعودية بما ال يتناسب مع 
متطلبات تحسين قدرتها 

 التنافسية 

% ٣٧٫٧ ٧٫٢ ٥٥٫١  
١٠ ٠٫٩٥٤ ٢٫١٧ 

  ٢٢ ٣٢ ١٥ ك
٢ 

تواجد عدد كبير من أعضاء 
هيئة التدريس بالجامعات 

  ٣١٫٩ ٤٦٫٤ ٢١٫٧ % السعودية من غير السعوديين 
١١ ٠٫٧٣١ ١٫٩٠ 

 ٠٫٤٣٣ ٢٫٤٥ المتوسط العام

مــن خــالل النتــائج الموضــحة أعــاله يتــضح أن أفــراد الدراســة موافقــون علــى أن هنــاك     

بعض التحديات التـي تواجـه التخطـيط اإلسـتراتيجي بالجامعـات الـسعودية والتـي قـد تحـد            

يقـع فـي   وهـو متوسـط   ) ٣ مـن  ٢٫٤٥(من تحسين قدرتها التنافسية بدرجة قوية بمتوسـط       

" وهي الفئة التي تـشير إلـى خيـار          ) ٣٫٠٠ إلى   ٢٫٣٤من  (الفئة الثالثة من فئات المقياس الثالثي       

  .بالنسبة إلى أداة الدراسة" تحدث بدرجة قوية

كما أظهرت النتائج الموضحة أعاله أن هناك تفاوتا فـي موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة                  

جي بالجامعـات الـسعودية التـي قـد تحـد مـن         على التحديات التي تواجه التخطيط اإلستراتي     

) ٢٫٨٤ إلــى ١٫٩٠(تحـسين قــدرتها التنافـسية؛حيث تراوحــت متوســطات مـوافقتهم مــابين    

واللتـان  ،  وهي متوسطات تتراوح ما بين الفئتـين الثانيـة والثالثـة مـن فئـات المقيـاس الثالثـي                  

داة الدراسـة ممـا   علـى التـوالي بالنـسبة إلـى أ    ) قويـة / متوسـطة  (تشيران إلى درجـة حـدوث       

يوضــح التفــاوت فــي موافقــة أفــراد الدراســة علــى بعــض التحــديات التــي تواجــه التخطــيط        

اإلســتراتيجي بالجامعــات الــسعودية التــي قــد تحــد مــن تحــسين قــدرتها التنافــسية ؛حيــث   

يتضح من النتائج أن أفراد الدراسـة موافقـون  بدرجـة قويـة علـى أن هنـاك تـسعة تحـديات                        

ــيط اإل  ــه التخطـ ــدرتها      تواجـ ــسين قـ ــن تحـ ــد مـ ــد تحـ ــسعودية قـ ــات الـ ــتراتيجي بالجامعـ سـ
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والتـي تـم ترتيبهـا تنازليـاً حـسب موافقـة          ) ١٠،  ١(التنافسية أبرزها تتمثـل فـي العبـارات رقـم           

 :أفراد الدراسة على حدوثها بدرجة قوية كالتالي

ــرات  "وهــى) ١(جــاءت العبــارة رقــم    )١ فــي البيئــة  ) الكميــة والنوعيــة ( ســرعة التغي

ــات الـــسعودية  الداخل ــة للجامعـ ــي بمتوســـط  " يـ ــة األولـ ــن ٢٫٨٤(بالمرتبـ ــذه   ). ٣ مـ وتتفـــق هـ

بأن التعقيد اإلداري والروتين مـن  ) م٢٠١١الكلثم وبدارنه، (النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة       

ويعــزو الباحــث ظهــور هــذه  ،معوقــات تطبيــق التخطــيط اإلســتراتيجي بجامعــة أم القــرى   

تراتيجي بــبعض الجامعــات الــسعودية ال يتمتــع بالمرونــة  النتيجــة كــون أن التخطــيط اإلســ

ــة ــات      ، الكافيـ ــا الجامعـ ــد تواجههـ ــي قـ ــدات التـ ــة الفـــرص أو التهديـ ــع كافـ ــة مـ وال باإليجابيـ

وبالتالي فإن ذلك سيحد من تحسين قـدرتها  ، السعودية أثناء تنفيذ الخطط اإلستراتيجية 

 . التنافسية

ــارة رقــم    )٢ ــيم واســتخدام     التحــول نحــو ال "وهــى) ١٠(جــاءت العب عولمــة فــي التعل

وتتفـق هـذه   ). ٣ مـن  ٢٫٦٢(بالمرتبـة الثانيـة بمتوسـط    " التقنية الحديثـة فـي التعلـيم عـن بعـد       

والتـي أشـارت أن العولمـة مـن أهـم           ) م٢٠٠٥كاسـيوزي، (النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة       

ي عوامــل التــأثير فــي عمليــات التخطــيط اإلســتراتيجي فــي مؤســسات التعلــيم العــالي فــ         

ويعزو الباحث ظهور هـذه النتيجـة الزديـاد حـدّة المنافـسة علـى المـستوى العـالمي                   ،  أوغندا

 وهـذا كلــه بفـرض علــى اإلدارة العليـا بكــل    . بـين الجامعــات وعلـى مــستوى كـل أنــشطتها   

 . جامعة سعودية وضع خطط إستراتيجية بعيدة المدى لمعالجة وضعها التنافسي

داللة إحصائية بين متوسـطات اسـتجابات أفـراد    السؤال الرابع هل توجد فروق ذات   

 الدراسة حول محاور الدراسة الرئيسة تعزى للمتغيرات الديموغرافية؟

 :الفروق باختالف الجامعة: أوالً
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية فـي إجابـات أفـراد الدراسـة           

 One Way(" تحليل التبـاين األحـادي   " طبقاً إلى اختالف متغير الجامعة استخدم الباحث 
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ANOVA (              لتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسـة طبقـاً إلـى اخـتالف متغيـر

 :التالي) ٥(الجامعة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم 

 )٥(جدول رقم 

 للفروق في  ) One Way ANOVA(" تحليل التباين األحادي " نتائج 

  الدراسة طبقاً إلى اختالف الجامعةإجابات أفراد
 مصدر التباين المحاور

مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات
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١٫٨٧٥ 
 

٠٫١٤٣ 
 

 ٠٫٣١١ ٣ ٠٫٩٣٢ بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
٠٫١٥٧ ٦٥ ١٠٫١٩٢ 

متطلبات التخطيط 
اإلستراتيجي بالجامعات 

السعودية لتحسين 
 قدرتها التنافسية

  ٦٨ ١١٫١٢٣ المجموع

١٫٩٨١ 
 

٠٫١٢٦ 
 

 ٠٫١٧٦ ٣ ٠٫٥٢٨ بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
٠٫١٨٨ ٦٥ ١٢٫٢٤٨ 

  التي تواجهتحدياتال
التخطيط اإلستراتيجي 
بالجامعات السعودية 

 تحد من تحسين التي قد
  ٦٨ ١٢٫٧٧٦ المجموع قدرتها التنافسية

٠٫٤٢٩ ٠٫٩٣٤ 

 يتضح مـن خـالل النتـائج الموضـحة أعـاله عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد                        

رســــة التخطــــيط واقــــع مما( فأقــــل فــــي اتجاهــــات أفــــراد الدراســــة حــــول   ٠٫٠٥مــــستوى 

ــات الــــسعودية  ــتراتيجي بالجامعــ ــات   ، اإلســ ــتراتيجي بالجامعــ ــيط اإلســ ــات التخطــ متطلبــ

التحــديات التــي تواجــه التخطــيط اإلســتراتيجي     ، الــسعودية لتحــسين قــدرتها التنافــسية   

بـــاختالف متغيـــر ) بالجامعـــات الـــسعودية التـــي قـــد تحـــد مـــن تحـــسين قـــدرتها التنافـــسية 

 .الجامعة

 :الف الدرجة العلميةالفروق باخت: ثانياً
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية فـي إجابـات أفـراد الدراسـة           

 One(" تحليل التباين األحـادي  " طبقاً إلى اختالف متغير الدرجة العلمية استخدم الباحث 



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٧٠

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

Way ANOVA (      لتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد عينـة الدراسـة طبقـاً إلـى اخـتالف

 ):٦(متغير الدرجة العلمية وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم 

 )٦(جدول رقم 

 للفروق في  ) One Way ANOVA(" تحليل التباين األحادي " نتائج 

 إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى اختالف الدرجة العلمية
 مصدر التباين المحاور

مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 فقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 ٠٫١١٧ ٢ ٠٫٢٣٤ بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
٠٫٣٤٣ ٦٦ ٢٢٫٦٦٣ 

واقع ممارسة التخطيط 
اإلستراتيجي بالجامعات 

 السعودية

  ٦٨ ٢٢٫٨٩٨ المجموع

٠٫٣٤١ 
 

٠٫٧١٢ 
 

 ٠٫٥٣٩ ٢ ١٫٠٧٧ تبين المجموعا
داخل 

 المجموعات
٠٫١٥٢ ٦٦ ١٠٫٠٤٦ 

لتخطيط امتطلبات 
اإلستراتيجي بالجامعات 

السعودية لتحسين 
 قدرتها التنافسية

  ٦٨ ١١٫١٢٣ المجموع

٣٫٥٣٨ 
 

٠٫٠٣٥@ 
 

 ٠٫٣١٠ ٢ ٠٫٦٢١ بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
٠٫١٨٤ ٦٦ ١٢٫١٥٦ 

التي تواجه تحديات ال
التخطيط اإلستراتيجي 
بالجامعات السعودية 

تحد من تحسين قد التي 
  ٦٨ ١٢٫٧٧٦ المجموع قدرتها التنافسية

٠٫١٩٣ ١٫٦٨٥ 

  فأقل٠٫٠٥فروق دالة عند مستوى @ 

 يتضح مـن خـالل النتـائج الموضـحة أعـاله عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد                        

واقــــع ممارســــة التخطــــيط  ( فأقــــل فــــي اتجاهــــات أفــــراد الدراســــة حــــول   ٠٫٠٥مــــستوى 

ــات الــــسعودية  ــتراتيجي بالجامعــ ــترات ، اإلســ ــيط اإلســ ــات التخطــ ــات متطلبــ يجي بالجامعــ

التحــديات التــي تواجــه التخطــيط اإلســتراتيجي     ، الــسعودية لتحــسين قــدرتها التنافــسية   

باختالف متغير الدرجـة    ) بالجامعات السعودية التي قد تحد من تحسين قدرتها التنافسية        

 .العلمية



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٧١

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

كمــا يتــضح مــن خــالل النتــائج الموضــحة أعــاله وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد    

متطلبـات التخطـيط اإلسـتراتيجي      ( فأقل فـي اتجاهـات أفـراد الدراسـة حـول             ٠٫٠٥مستوى  

 .باختالف متغير الدرجة العلمية) بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية

ولتحديد صالح الفروق بين كل فئتين من فئات الدرجة العلمية نحو االتجاه حـول هـذا    

 ): ٧(ه النتائج يوضحها الجدول رقم  وهذ " شيفيه"المحور استخدم الباحث اختبار 

 للفروق بين فئات الدرجة العلمية "  شيفيه "نتائج اختبار  )٧(جدول رقم 

أستاذ  أستاذ المتوسط ن الدرجة العلمية المحور
  أستاذ مساعد مشارك

 - ٢٫٣٠ ١١ أستاذ
  

  - @ ٢٫٦٧ ١٦ أستاذ مشارك

 التخطيطمتطلبات 
اإلستراتيجي 

بالجامعات السعودية 
لتحسين قدرتها 
 -  @  ٢٫٦٣ ٤٢  أستاذ مساعد التنافسية

  فأقل                                    ٠٫٠٥فروق دالة عند مستوى @ 

 :يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله ما يلي

 فأقل بين اتجاهـات أفـراد الدراسـة         ٠٫٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

 درجــتهم العلميــة أســتاذ مــشارك وأفــراد الدراســة الــذين درجــتهم العلميــة أســتاذ    الــذين

متطلبــــات التخطــــيط اإلســــتراتيجي بالجامعــــات الــــسعودية لتحــــسين قــــدرتها       (حــــول 

 .لصالح أفراد الدراسة الذين درجتهم العلمية أستاذ مشارك)  التنافسية

جاهـات أفـراد الدراسـة       فأقل بين ات   ٠٫٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

الذين درجتهم العلمية أستاذ مساعد وأفراد الدراسة الذين درجتهم العلمية أستاذ حول            

)  متطلبــات التخطــيط اإلســتراتيجي بالجامعــات الــسعودية لتحــسين قــدرتها التنافــسية      (

 .لصالح أفراد الدراسة الذين درجتهم العلمية أستاذ مساعد

 



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٧٢

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

اإلدارة   قـسم  فـي العلميـة أو العمليـة        الخدمـة  نواتسـ عـدد   الفـروق بـاختالف     : ثالثاً
 :والتخطيط  التربوي

للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي إجابــات أفــراد عينــة   

الدراســة طبقــاً إلــى اخــتالف متغيــر ســنوات الخدمــة فــي قــسم اإلدارة والتخطــيط التربــوي   

لتوضـيح داللـة الفـروق    ) One Way ANOVA(" تحليل التباين األحادي " استخدم الباحث 

فــي إجابــات أفــراد الدراســة طبقــاً إلــى اخــتالف متغيــر ســنوات الخدمــة فــي قــسم اإلدارة         

 :والتخطيط  التربوي وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

 )٨(جدول رقم 

إجابات أفراد  للفروق في ) One Way ANOVA(" تحليل التباين األحادي " نتائج 

 اإلدارة والتخطيط التربوي  قسم في الخدمةراسة طبقاً إلى اختالف سنواتالد
 مصدر التباين المحاور

مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 ١٫٣٣٨ ٢ ٢٫٦٧٦ بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
٠٫٣٠٦ ٦٦ ٢٠٫٢٢١ 

واقع ممارسة التخطيط 
اإلستراتيجي بالجامعات 

 السعودية

  ٦٨ ٢٢٫٨٩٨ المجموع

٤٫٣٦٨ 
 

٠٫٠١٧@ 
 

 ٠٫٥٨٥ ٢ ١٫١٦٩ بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
٠٫١٥١ ٦٦ ٩٫٩٥٤ 

متطلبات التخطيط 
اإلستراتيجي بالجامعات 

السعودية لتحسين 
 قدرتها التنافسية

  ٦٨ ١١٫١٢٣ المجموع

٣٫٨٧٦ 
 

٠٫٠٢٦@ 
 

 ٠٫٧٥٨ ٢ ١٫٥١٧ بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
٠٫١٧١ ٦٦ ١١٫٢٦٠ 

التي تواجه تحديات ال
تراتيجي التخطيط اإلس

بالجامعات السعودية 
تحد من تحسين قد التي 

  ٦٨ ١٢٫٧٧٦ المجموع قدرتها التنافسية

٠٫٠١٥ ٤٫٤٤٥@ 

  فأقل٠٫٠٥فروق دالة عند مستوى @ 

ئية عنـد مـستوى   يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فـروق ذات داللـة إحـصا    

واقــع ممارســة التخطــيط اإلســتراتيجي    ( فأقــل فــي اتجاهــات أفــراد الدراســة حــول      ٠٫٠٥

متطلبات التخطـيط اإلسـتراتيجي بالجامعـات الـسعودية لتحـسين           ،  بالجامعات السعودية 



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٧٣

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

التحــديات  التــي تواجــه التخطــيط اإلســتراتيجي بالجامعــات الــسعودية  ، قــدرتها التنافــسية

بـاختالف متغيـر سـنوات الخدمـة فـي قـسم         ) ين قـدرتها التنافـسية    التي قـد تحـد مـن تحـس        

 .اإلدارة والتخطيط التربوي

ولتحديــد صــالح الفــروق بــين كــل فئتــين مــن فئــات ســنوات الخدمــة فــي قــسم اإلدارة    

  " شـيفيه "والتخطـيط التربـوي نحـو االتجـاه حـول هـذه المحـاور اسـتخدم الباحـث اختبـار           

 ): ٩ (وهذه النتائج يوضحها الجدول رقم

 )٩(جدول رقم 

 اإلدارة  التخطيط قسم في الخدمةللفروق بين فئات سنوات "  شيفيه "نتائج اختبار 

 والتخطيط التربوي

 المحور
سنوات الخبرة في 
 المتوسط ن مجال التخطيط

أقل من 
٥ 

 سنوات

 ١٠ إلى ٥من 
 سنوات

أكثر من 
١٠ 

  سنوات

   - ١٫٧٦ ١٦  سنوات٥أقل من 

  -  ١٫٥٩ ٢٨  سنوات١٠ إلى ٥من 

واقع ممارسة 
التخطيط 

اإلستراتيجي 
 عوديةبالجامعات الس

 - @@  ٢٫٠٤ ٢٥   سنوات١٠أكثر من 

 @@ @ - ٢٫٨٢ ١٦  سنوات٥أقل من 

  -  ٢٫٥٥ ٢٨  سنوات١٠ إلى ٥من 

 التخطيطمتطلبات 
اإلستراتيجي 

بالجامعات السعودية 
لتحسين قدرتها 
 -   ٢٫٤٨ ٢٥   سنوات١٠أكثر من  التنافسية

 @@ @ - ٢٫٧٠ ١٦  سنوات٥أقل من 

  -  ٢٫٤٣ ٢٨  سنوات١٠ إلى ٥من 

 التي تواجه تحديات ال
التخطيط 

اإلستراتيجي 
بالجامعات السعودية 

تحد من قد التي 
تحسين قدرتها 
 التنافسية

  ٢٫٣١ ٢٥   سنوات١٠أكثر من 
  - 

  فأقل                               ٠٫٠٥مستوى فروق دالة عند @  فأقل    ٠٫٠١فروق دالة عند مستوى @@ 

 :يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله ما يلي



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٧٤

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

 فأقل بين اتجاهات أفراد عينة      ٠٫٠١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -

 سـنوات  ١٠الدراسة الذين سنوات خدمتهم في قسم اإلدارة والتخطيط التربوي أكثر من     

 ٥نة الدراسة الذين سنوات خدمتهم فـي قـسم اإلدارة  والتخطـيط التربـوي مـن                  وأفراد عي 

لـصالح  )  واقع ممارسة التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات الـسعودية ( سنوات حول    ١٠إلى  

 ١٠أفراد الدراسة الـذين سـنوات خـدمتهم فـي قـسم اإلدارة والتخطـيط التربـوي أكثـر مـن                 

 .سنوات

 فأقل بين اتجاهات أفراد عينة      ٠٫٠١عند مستوى   وجود فروق ذات داللة إحصائية       -

 سنوات  ١٠ إلى   ٥الدراسة الذين سنوات خدمتهم في قسم اإلدارة والتخطيط التربوي من           

 ٥وأفراد الدراسـة الـذين سـنوات خـدمتهم فـي قـسم اإلدارة والتخطـيط التربـوي أقـل مـن               

سين قـدرتها   متطلبات التخطـيط اإلسـتراتيجي بالجامعـات الـسعودية لتحـ          (سنوات حول   

التحــديات  التــي تواجــه التخطــيط اإلســتراتيجي بالجامعــات الــسعودية التــي قــد ، التنافــسية

لــصالح أفــراد الدراســة الــذين ســنوات خــدمتهم فــي  )  تحــد مــن تحــسين قــدرتها التنافــسية

 . سنوات٥قسم اإلدارة والتخطيط التربوي أقل من 

 بــين اتجاهــات أفــراد   فأقــل٠٫٠٥وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى    -

 سـنوات  ١٠الدراسة الذين سنوات خدمتهم في قسم اإلدارة والتخطيط التربوي أكثر من     

 ٥وأفراد الدراسـة الـذين سـنوات خـدمتهم فـي قـسم اإلدارة والتخطـيط التربـوي أقـل مـن               

متطلبات التخطـيط اإلسـتراتيجي بالجامعـات الـسعودية لتحـسين قـدرتها             (سنوات حول   

حــديات التــي تواجــه التخطــيط اإلســتراتيجي بالجامعــات الــسعودية التــي قــد   الت، التنافــسية

لـصالح أفـراد عينـة الدراسـة الـذين سـنوات خـدمتهم              )  تحد من تحسين قدرتها التنافسية    

 . سنوات٥في قسم اإلدارة والتخطيط التربوي أقل من 



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٧٥

  هـ١٤٣٧ دس رجبالعددالسا

 :  توصيات الدراسة -ب
 يـورد الباحـث عـددا مـن التوصـيات           في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحاليـة        

 :على النحو التالي

ضرورة وضع نموذج مقترح للتخطيط اإلسـتراتيجي بالجامعـات الـسعودية قابـل              -

وهدفـه تحـسين القـدرة التنافـسية ،وأن يركـز علـى          ،  أو على أغلبها  ،للتطبيق عليها جميعاً    

ــالقوة التنافــسية التــي تحــيط ب      ويجــب أن .هــاأن مــستقبل الجامعــات الــسعودية مرهــون ب

ــة للخطــة ؛حيــث يوضــحها النمــوذج       (يــشتمل علــى   الخطــوط والعناصــر الرئيــسية المكون

 ). بإيجاز ليتم تفصيلها فيما بعد كخطط إستراتيجية

ضرورة أن تتبنى الجامعات السعودية اإلسـتراتيجية التنافـسية وذلـك مـن خـالل        -

ها ســواء علــى  اتخاذهــا خطــوات تمكنّهــا مــن الحــصول علــى مزايــا أفــضل مــن منافــسي        (

ولجـذب المـسفيدين مـن خـالل تحقيـق القيمـة لهـم وتقـديم         ،  المستوى المحلي أو العالمي   

 . الخدمات لهم بشكل متميز وإيجابي عن الجامعات األخرى المنافسة

ضـــرورة تنميـــة قـــدرات أعـــضاء هيئـــة التـــدريس بالجامعـــات الـــسعودية بمجـــال     -

علـى تحـسين القـدرة التنافـسية فيمـا          التخطيط اإلستراتيجي وإقنـاعهم بتـأثيره اإليجـابي         

 ). إلخ.......دوارت متخصصة داخلية وخارجية،، ورش عمل(وذلك من خالل ، بين الجامعات

أهمية سعي الجامعات السعودية على تعزيز ا لتبادل الثقافي والتفاعلي اإليجابي            -

ــة   ــة      ، مــع الجامعــات العالمي ــة مــع المراكــز البحثي ــات العقــود البحثي ــة ودعــم اتفاقي العالمي

 . والجامعات المتميزة

وهذا سـيؤدي إلـى صُـنع بيئـة أكاديميـة تنافـسية             ،زيادة تحفيز أساتذة الجامعات      -

 .محفزة لإلبداع واالبتكار واإلنتاج

ــاء مجتمـــع     - اإلســـهام الفاعـــل للجامعـــات بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية فـــي بنـ

، لنفع علـــى االقتـــصادتحويـــل المعرفـــة إلـــى اســـتثمار يعـــود بـــا(وذلـــك مـــن خـــالل ، المعرفـــة

 ). وتوظيف األفكار الحديثة مثل الريادة العلمية والقدرة التنافسية



 

 
 واقع ومتطلبات التخطيط اإلستراتيجي بالجامعات السعودية لتحسين قدرتها التنافسية٢٧٦

 عبد العزيز بن ناصر الشثري. د

ــى إعــداد دراســات         - ــيم العــالي عل ــاحثين والدارســين فــي مجــال التعل تــشجيع الب

وكيفيـــة تحـــسين القـــدرة التنافـــسية ، منهجيـــة متخصـــصة عـــن التخطـــيط اإلســـتراتيجي 

 . في ضوئهبمؤسسات التعليم العالي بأنواعها المختلفة

العمــل علــى تــذليل التحــديات الماديــة والبــشرية التــي تواجــه عمليــة التخطــيط           -

اإلستراتيجي بالجامعات السعودية والتي قد تعيـق مـن تحـسين قـدرتها التنافـسية وذلـك                 

 ).زيادة االهتمام واالعتماد على إستراتيجية إيجابية لتحسين الميزة التنافسية(من خالل 

ــداف (الحـــرص علـــى أن تتـــسم   - ــالة واألهـ ــة والرسـ ــات الـــسعودية  ) الرؤيـ بالجامعـ

التي تؤثر على الوصـول لتحقيـق       ،  بالمرونة والقدرة على التكيّف مع التغيرات غير المتوقعة       

  . هذه األهداف

ضــرورة إنــشاء وحــدة خاصــة بعمليــات التخطــيط اإلســتراتيجي بكــل جامعـــة          -

 . رقابة عليهاسعودية ؛لكي تعمل على تقديم الخطط ومتابعة تنفيذها وال

اإلشـــراف والمتابعـــة (مـــساندة ودعـــم الجامعـــات الـــسعودية وذلـــك مـــن خـــالل  -

، المباشرة مـن قبـل وزارة التعلـيم العـالي وتعميـق العالقـة بـين كـل الجامعـات الـسعودية                     

 . وذلك لزيادة معدالت االبتكار والميزة التنافسية فيها
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 المراجع
 . دار وائل: عمان ، ساسيات اإلدارة اإلستراتيجيةأ): ٢٠٠٩(مؤيد، السالم -١

آليـات التخطـيط  اإلسـتراتيجي فـي جامعـة الملـك سـعود               ): م٢٠٠٨(نورة عبد اهللا سعد     ،  الزامل -٢

دراسة مطبقة على عضوات هيئـة التـدريس     ،  وارتباطها بتنمية الفكر التخطيطي لدى منسوبيها     

 . ية للبنات في جامعة الملك سعودمن حامالت درجة الدكتوراه بمركز الدراسات الجامع

 .دار الفكر، عمان، ١ط، اإلدارة والتخطيط التربوي) : م٢٠٠٧(رافده وآخرون ، الحريري -٣

دار النــــشر ، التخطــــيط اإلســــتراتيجي النــــاجح لمؤســــسات التعلــــيم ) :م٢٠١٠(عــــزه ، مــــصطفى -٤

  . القاهرة، للجامعات

 .الرياض، العبيكان، عليم دليل  التربويينالتخطيط اإلستراتيجي في الت): هـــ١٤٢٩(فهد ، الحبيب -٥

 ،دار ٣ ط)النظريـــة والتطبيـــق (اإلدارة والتخطـــيط التربـــوي ) :م ٢٠١٣(محمـــد حـــسنين ، العجمـــي -٦

  . األدرن، عمان، المسيرة

دراسة وصفية ، دور التخطيط اإلستراتيجي في جودة األداء المؤسسي) م٢٠١١(إياد علي ، الدجني -٧

بحث غير منشور مقدم لنيل درجة الـدكتوراه فـي     ،  نظامية الفلسطينية تحليلية في الجامعات ال   

  . جامعة دمشق، التربية

رســالة ، إدارة الجــودة الــشاملة كمــدخل لتطــوير الجامعــات الــسعودية ) :م٢٠٠٢(حيــاة ، الحربــي -٨

  . جامعة أم القرى، قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، دكتوراه غير منشورة

نموذج مقترح للتطوير اإلداري بكليات التربية للبنات باستخدام أسلوب     ) :١٤٢٣(إيمان  ،  العيسى -٩

كليــة التربيــة ، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى قــسم التربيــة وعلــم الــنفس   ، إدارة الجــودة الــشاملة

 . الرياض، للبنات

دار ، مفــاهيم وعمليـات وحــاالت دراســية ، االدارة اإلسـتراتيجية ) :  ت . د(زكريـا مطللــك  ، الـدروي  -١٠

 . ازوري العلمية للنشر والتوزيعالب

تصور مقترح للتخطيط اإلستراتيجي في إدارة مؤسـسات  ): م٢٠٠٣(محمد بن حسن   ،  المبعوث -١١

 ٨العدد ، مجلة التربية.التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
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ى الكفايــات الالزمــة إلدارة عمليــات التخطــيط اإلســتراتيجي لــد :)ه١٤٢٩. (خلــود أحمــد، األنــصاري -١٢

قسم اإلدارة التربويـة    ،  رسالة ماجستر غير منشورة   .كاديمية بالجامعات السعودية  ألالقيادات ا 

 .مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلية التربية، والتخطيط

واقع التخطيط اإلستراتيجي في المدارس الثانويـة للبنـات بمدينـة           ) :هـ١٤٣٢(،  عبير حمد ،  الوهيبي -١٣

  . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، شورةرسالة ماجستير غير من، الرياض

التخطــــيط لتقنيـــات التعلــــيم فـــي التعلـــيم العــــام بالمملكـــة العربيــــة      ): ٢٠٠٧(عـــسد ، ، الـــسعيد  -١٤

 . جامعة الملك سعود، الرياض، رسالة دكتوراه غير منشورة، )نموذج تخطيطي(السعودية

، القــاهرة،  اإلســتراتيجي المتميــزمعوقــات التخطــيط والتفكيــر ) : ٢٠١٢(مــدحت محمــد ، أبوالنــصر -١٥

 . المجموعة العربية للتدريب والنشر

 نظر وجهة من رتيجي ا اإست التخطيط رت ا مؤش توافر مدى )م٢٠١٢(وفاء محمد ، األشقر -١٦

المـؤتمر العربـي  الـدولي الثـاني لـضمان جـودة  التعلـيم        ، األردن في األهلية أربد جامعة في الطلبة

  . األردن، العالي

ــتراتيجي التخطـــيطمؤشـــرات ) ٢٠١١(.ســـعاد بنـــت فهـــد ، ثيالحـــار -١٧  فـــي كليـــات البنـــات فـــي   اإلسـ

 ).نترنيتاإل( جامعة األميرة نورة. وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الجامعات السعودية من

 فـي الجامعـة اإلسـالمية فـي ضـوء        اإلسـتراتيجي  واقـع التخطـيط   ،   )٢٠٠٦(ياد علـي يحيـى    أ،  الدجني -١٨

، الجامعـة اإلسـالمية   ،  ماجـستير  رسـالة ،   ميدانية على جامعات قطـاع غـزة       ةدراس،الجودة معايير

 .غزة

 فـي  اإلستراتيجي التخطيط معوقات) م٢٠١١(حازم علي أحمد ، بدارنه، الكلثم ،حمد بن مرضي -١٩

 . جامعة أم القرى، فيها التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من القرى أم جامعة

مؤسـسات   فـي  اإلسـتراتيجي  التخطـيط  واقـع  )م٢٠٠٧(عـاطف عبـد الحميـد عثمـان    ، الـشويخ  -٢٠

. ة غـز -اإلسالمية الجامعة، منشورة غير ماجستير رسالة، غزة محافظات في التقني التعليم

 .فلسطين
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 الجامعـات  فـي  العليـا  اإلدارة لـدى  اإلسـتراتيجي  التوجـه  بـين  العالقـة ، ( ٢٠٠٦) مـروان ، الدهـدار  -٢١

 رسـالة ، - غـزة  قطـاع  جامعـات  علـى  ميدانيـة  دراسـة  – التنافـسية  وميزتهـا  الفلـسطينية 

 . غزة، اإلسالمية الجامعة، ماجستير

 في الجامعات الفلسطينية في اإلستراتيجي التخطيط تطبيق معوقات :( ٢٠٠٧) عادل، اللوح -٢٢

 .فلسطين. غزة-اإلسالمية الجامعة، منشورة غير ماجستير رسالة، غزة قطاع

 . دار الشروق،  عمان.  التربويةقضايا معاضرة في اإلدارة) : م٢٠٠٦(أحمد ، بطاح -٢٣

بيـت األفكـار    ،  عمـان ،  إجراءاتـه . البحث العلمي أسسه مناهجـه وأسـاليبه      ) : م٢٠٠١(ربحي،  عليان -٢٤

 . الدولية

 التنافـسية  بـالميزة  وعالقتـه  اإلسـتراتيجي  التخطـيط " ):م٢٠١١( سـائد حـسن يوسـف   ، شـراب  -٢٥

 . سطينفل، غزة، جامعة األزهر، يةاإلدار والعلوم االقتصاد كلية"

 محافظات في الفلسطينية الجامعات في اإلستراتيجية رة اإلدا واقع .( ٢٠٠٨) .معاني، وهبة -٢٦

 .فلسطين، غزة، اإلسالمية الجامعة، منشورة غير ماجستير رسالة.تطويرها وسبل غزة

دار اليـــازوري العلميـــة للنـــشر ، عمـــان، ١ طاإلدارة اإلســـتراتيجية) : م٢٠١٠(، ســـعد غالـــب، ياســـين -٢٧

 . زيعوالتو

ــدبولي -٢٨ ــد، مـ ــدرات    : )م٢٠٠١. (محمـ ــاء القـ ــتراتيجي وبنـ ــي اإلسـ ــيط المدرسـ ــرح للتخطـ ــوذج مقتـ نمـ

ــدى مجموعــة مــن الممارســين    ــة ل ــة كليــة التربيــة  . التخطيطي جامعــة ، ١٨العــدد ، ١٦الــسنة ، مجل

  .اإلمارات العربية المتحدة

عتمــاد األكــاديمي فــي الهيئــة الوطنيــة للتقــويم واالعتمــاد األكــاديمي مــن خــالل ضــمان الجــودة واال  -٢٩
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ــالي   -٣٠ ــيم العـ ـــ١٤٣٢(وزارة التعلـ ــة     ، )هـ ــة العربيـ ــي المملكـ ــامعي فـ ــيم الجـ ــستقبلية للتعلـ ــة المـ الخطـ

 . م٢٠٢٩/هـ ١٤٥٠) مشروع أفاق(السعودية 

التعليم العالي في المملكة العربية الـسعودية مؤشـرات   ) هـ١٤٣٥ -هـ ١٤٣٤(وزارة التعليم العالي    -٣١

  . محلية ومقارنات دولية
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The Reality and Requirements of Strategic Planning in Saudi Universities to 

Enhance their Competitiveness 

Dr. AbdulazizNaser Al-Shathri 

Department of Management and Educational Planning 

College ofSocial Sciences  

Al-Imam Muhammad ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

The current study aimed to realize the reality of strategic planning in Saudi 

universities  through the disclosing its requirements to improve the 

competitiveness of the universities, as well as to be aware of the challenges 

facing it, which may limit the improvement of the competitiveness of 

universities in Saudi Arabia.  the descriptive approach has been applied to the 

members of the study who are 69 teaching staff members of  an Educational 

Administration  Specialization in four Public Universities,  Imam Muhammad 

bin Saud Islamic University, King Saud University, the University of Umm Al-

Qura, and King Khalid University in Abha and Bisha only. The questionnaire 

consists of 35 clauses subdivided into three focuses.                                                        

The study reached several results, including:  amongst the most important 

requirements of strategic planning in Saudi universities is:  

-  The need for the approbations necessary for the strategic planning to be 

available.

It was the most significant challenges facing the practice of strategic 

planning in Saudi universities is:   

-  The fast (qualitative and quantitative) changes in the internal 

environment of the Saudi Universities. 

Based on the results of the study, the researcher has come to several 

recommendations, which confirm and help how to exercise strategic planning in 

Saudi universities to improve their competitiveness. 
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 :ملخص البحث 

 بجامعـة  البحثيـة  المـشروعات  تمويـل  برنامج تجربة ومشكالت واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت
 المبذولــة الجهــود وتقيــيم نتائجهــا علــى والوقــوف مراجعتهــا أجــل مــن اإلســالمية، ســعود بــن محمــد اإلمــام

 ممـا  القائمـة،  المـشكالت  علـى  والتعـرف  الواقـع  لرصـد  محاولـة  عبـر  وذلـك  الجامعـة،  إدارة قبـل  مـن  إلنجاحها
 تحقيـق  وبالتـالي  ،للبحـوث  النوعيـة  الجـودة  وتحسين ،البحثية المشروعات تمويل برنامج تطوير في يسهم
 المعاصـرة  االتجاهـات  أبـرز  الدراسـة  وتناولـت . والمجتمـع  بالجامعـة  المختلفة التنمية مجاالت في منها اإلفادة
 العلميـة  البحـوث  مـشروعات  وإدارة تمويـل  وواقـع  الجامعيـة،  العلميـة  البحـوث  مشروعات وإدارة تمويل في

 المــشكالت وأبــرز والكيفــي، الكمــي المــستوى علــى اإلســالمية ســعود بــن محمــد اإلمــام بجامعــة الجامعيــة
 : الدراسـة  نتائج أهم ومن. بالجامعة البحثية المشروعات تمويل برنامج من المستفيدين تواجه التي اإلدارية

 مــشكالت ثــم اإلجرائيــة، المــشكالت يليهــا المــشكالت، رأس علــى ككــل جــاءت الماديــة المــشكالت أن
 العلميـة  البحـوث  مـشروعات  وإدارة تمويـل  لتفعيل مقترحاً تصوراً الدراسة قدمت كما. واالتصال التحكيم،
 حيــث الجامعيــة، العلميــة البحــوث مــشروعات وإدارة لتمويــل المعاصــرة االتجاهــات أبــرز إطــار فــي الجامعيــة
ــصور ارتكــز ــرح الت ــى المقت ــامج إلدارة التنظيمــي الهيكــل ويرتطــ: اهمهــا اجــراءات مجموعــة عل  تمويــل برن

ــة، المـــشروعات ــادة و البحثيـ ــة تـــشكيل إعـ ــة اللجنـ ــة، المـــشروعات لتمويـــل الدائمـ ــوير البحثيـ ــز وتطـ  مراكـ
 العلمـي،  البحـوث  مـشروعات  إدارة فـي  المـشاركة  فـي  دورهـا  وتفعيـل  الجامعية بالكليات البحوث ووحدات
 اإلجــراءات  وتطــوير  والتنافــسية،  والجــودة  والتحفيــز  واالتــصال التحكــيم  خاصــة  العمليــات  بعــض  وتطــوير
 المـشروعات  تمويـل  برنامج في المستخدمة التقنيات وتطوير البحثية، المشروعات تمويل لبرنامج والنماذج
 .البحثية
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 :اإلطار العام للدراسة: الجزء األول

  : مقدمة-١
ــي         ــي رقــ ــام فــ ــا دور هــ ــدد اتجاهاتهــ ــا، وتعــ ــتالف أنواعهــ ــى اخــ ــة علــ ــوث العلميــ للبحــ

، ويعتبر البحث العلمي المهمـة الرئيـسة الثانيـة للجامعـات     .المجتمعات، وتميزها، وريادتها

 والعمل الدؤوب على    ،تمام به تنامي االه  لىإاألمر الذي أدى    . للمراكز البحثية  والمهمة األولى 

 حيــث ؛وال تــألوا الجامعــات جهــداً فــي هــذا الــصدد   .وتحــسين عملياتــه ومخرجاتــه ، تطــويره

ســارع العديــد منهــا لتطــوير، واســتحداث آليــات متعــددة لــدعم البحــث العلمــي مــن أبرزهــا     

إنشاء المراكـز البحثيـة، ومراكـز التميـز وإطـالق بـرامج لـدعم مـشروعات البحـث العلمـي                     

 ، ودعمهــم ماليــاً، تــشجيع البــاحثين: مويــل البــاحثين لتحقيــق العديــد مــن األهــداف مثــل  وت

 وتطــوير فــرق البحــث وتــشجيع ، وتوجيــه البحــث لخدمــة أهــداف وأولويــات وطنيــة محــددة 

. فضالً عن تأكيد السعي نحو الريادة والتميز والتصنيف واالعتماد العالمي         . المشاركين بها 

 . ومردوده على المجتمع، لبحث العلمي، وحجم مخصصاتهوكلها أمور ترتبط بجودة ا

وتشير الدراسات التي تناولـت واقـع البحـث العلمـي إلـى أنـه يمثـل نـشاطاً هامـشياً فـي                       

ــالي فــأكثر البحــوث انتــشاراً هــي البحــوث التــي تجــري         ــة، وبالت اهتمامــات الجامعــات العربي

بجانــب التطبيــق، وتكــون لمجــرد الترقيــة؛ حيــث تهــتم بجانــب الفكــر أكثــر مــن اهتمامهــا  

 :١٩٩٠،مطـر (بعيدة عن رؤية المجتمع وحاجاته ومشكالته، ويغلب عليهـا الطـابع الفـردي              

انخفـاض  : ويعود ذلك لما تواجهه الجامعات العربية من تحديات داخلية لعـل أبرزهـا            . )٣٨

المواءمــة بــين مؤســسات التعلــيم العــالي واحتياجــات التنميــة وســوق العمــل، ومحدوديــة   

ة االستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، ونقـص المخصـصات الماليـة وقـصور بـدائل              الطاق

التمويل الذاتي للجامعات مقابل زيـادة اإلنفـاق علـى التعلـيم، تـدني مـستوى نوعيـة وجـودة                    

كمـا تواجـه الجامعـات العربيـة مجموعـة مـن       . البرامج الدراسية، ومـستوى البحـث العلمـي       

. )١٠٤-١٠٢ :٢٠٠٧العقلـة،   (االقتـصاد المبنـي علـى المعرفـة         : التحديات الخارجية لعل أبرزهـا    

المخصـصة   الماليـة    اتر كبيـر للميزانيـ    يوجود تأث "في الوقت الذي تشير فيه  الدراسات إلى         و
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واالقتـصاد والمجتمـع، ونمـو معـدالت       تطورهـا،    على نمـو المعرفـة    ألنشطة البحث والتطوير    

  تواجــه الجامعــات فــي كــل أنحــاء العــالمأنيلحــظ  ". )٢٠١٢:١، Lecht (التــشغيل والتوظيــف

 محدوديــة المـــوارد الماليــة، وتخفـــيض اإلنفـــاق    نتيجـــةميزانياتهـــابتغيــرات كثيـــرة تتعلــق   

الحكـــومي بـــسبب زيـــادة الـــضغوط علـــى الموازنـــات العامـــة للـــدول، وتزايـــد حـــدة الرقابـــة    

  .)١٥ :٢٠٠٦، Cornell(  والتدقيق المالي، والتنافس على الموارد المالية، والمحاسبية

وتلعب اإلدارة الجامعية دوراً بارزاً في مواجهة هذه التحـديات فـي الوقـت الحـالي وفـي                

الـنمط الـذي   "؛حيث إن نمـط اإلدارة الجامعيـة الـذي يالئـم المـستقبل، هـو ذلـك                 . المستقبل

يحقـــق التميـــز، والفعاليـــة، ويتـــسم بـــالتطور والكفـــاءة فـــي ترشـــيد المـــوارد، والمعطيـــات   

 .سسات التعليم العالي والجامعيالمتاحة لمؤ

أما بالنسبة للتمويل فال توجد حلول جاهزة لهذه المـشكلة كمـا أنـه ينـدر أن يـتمكن                   

أي بلد اليوم مـن تحمـل عبـاء نظـام متكامـل للتعلـيم العـالي علـى حـساب الخزانـة العامـة                 

وحــدها، لــذلك فــإن الــدعوة إلــى البحــث عــن مــوارد بديلــة للتمويــل يــشكل جــزءاً مــن كــل     

 . )١٤٥ :٢٠٠٥،مدكور( "لسياسات الراهنة للتعليم العالي والجامعيا

إن أحــد أهــم العوامــل الكبــرى التــي يتوجــب علــى الكليــات والجامعــات مراعاتهــا عنــد 

والتعاقــدات البحثيــة هــي ، تطــوير الــسياسات، واإلجــراءات العامــة لبــرامج البحــوث، والمــنح

المـستفيدين منهـا بمـا يحقـق فعاليـة        ، ومواجهـة مـشكالت      إدارة تلك البرامج، وتنظيمهـا    

 .تلك البرامج

يجابيات عديدة تعود بالنفع على كافة األطراف       إويحقق الدعم المالي للبحث العلمي      

وجامعــات، ومجتمعــات، بــل يتعــدى ذلــك األثــر حــدود الــدول مــن    ، المــشاركة مــن بــاحثين 

لبحثيـة بجامعــة  ويعـد برنــامج تمويـل المــشروعات ا   .خـالل التبـادل العلمــي، والتكنولـوجي   

اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية أحــد أهــم مــسارات التطــوير التــي أوجــدتها الجامعــة       

 وتطـويره، وربطـه بخطـط التنميـة، واهتماماتهـا علـى           ،  بهدف دعم البحـث العلمـي، ونـشره       

 . كافة الصعد، والمستويات
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نـامج  هــ بتطبيـق بر    ١٤٢٩ /١٤٢٨وقد بـدأت عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة فـي العـام                

ووضعت ، حكمهم المشروعات البحثية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن في    تمويل

ــامج، أعقبهــا محــاوالت لتوعيــة أعــضاء هيئــة     مجموعــة مــن الــضوابط، والتنظيمــات   للبرن

وبالتالي أصبح البرنامج، ومن المالحظ ازدياد أعداد البحوث الممولة من  .التدريس بالبرنامج

للبحث العلمي،  ما تقدمه الجامعة من دعم رشيد مات البارزة الدالة علىالبرنامج أحد العال

 .وللباحثين بالجامعة من مختلف الفئات والتخصصات

 إلــي المزيــد مــن الجهــود -وباســتمرار –ومــن المــسلم بــه أن أي تجربــة جديــدة تحتــاج  

 :رأســها علــى وخاصــة فــي ضــوء مجموعــة مــن العوامــل ، وتطويرهــا، تحــسينهاى الراميــة إلــ

وبـــاقي مؤســـسات ، والتطـــوير فـــي إطـــار تبنـــي الجامعـــات ، الحاجـــة المـــستمرة للتحـــسين 

ــودة    ــر الجــ ــع لفكــ ــاالمجتمــ ــرات      وثقافتهــ ــة،  التغيــ ــاد المختلفــ ــم االعتمــ ــشاملة، ونظــ الــ

 تمويـل   المعاصـرة فـي مجـال      االتجاهـات االجتماعية وانعكاساتها، ومتطلبات مواجهتهـا،      

 .ة البحوث العلميةوإدار

 :اسة وتساؤالتها مشكلة الدر-٢
 اإلسـهام الحقيقـي للبحـث العلمـي فـي تطـوير المجتمـع، وإحـداث نقلـة نوعيـة                يَكمُن

فيــه،  وهــذا مرهــون بجــودة البحــوث العلميــة، ومــدي رصــانتها وتميزهــا ســواء علــى مــستوى  

حيـــث تُـــستثمر كافـــة ؛البـــرامج، أو الهياكـــل، أو القـــائمين عليهـــا مـــن أفـــراد، ومؤســـسات 

األمـر الـذي   . لتحقيـق التقـدم المنـشود    ت، وتوظف بوعي وفكـر إبـداعي  الطاقات، واإلمكانا

دفـــع العديـــد مـــن الجامعـــات لتبنـــي سياســـات و بـــرامج لتـــدعم البحـــوث العلميـــة، وتحفيـــز 

الباحثين إلجراء بحوث متميزة يمكنها حل المشكالت وتطـوير الواقـع باتجـاه مـستقبل        

دية وحــدات بحثيــة، وبــرامج ؛حيــث أُنــشئت فــي بعــض الجامعــات العربيــة والــسعو . أفــضل

لتمويــل المـــشروعات البحثيـــة بهـــدف دعـــم البـــاحثين  وتـــشجيعهم مـــن منـــسوبي تلـــك  

 . الجامعات
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وتشير الدراسـات إلـى أن البـاحثين المتفـرغين للبحـث العلمـي فـي تلـك الوحـدات فـي                      

 من إجمالي ) %٧(والهندسية، والزراعية، ال يتجاوز ، تخصصات العلوم الطبية، واألساسية 

عــضاء هيئــة التــدريس فــي تلــك التخصــصات، والمتفــرغين للبحــث فــي تخصــصات العلــوم   أ

وأن مــا يــتم  .  مــن إجمــالي أعــضاء هيئــة التــدريس فــي تلــك التخصــصات    )%٤٫١(اإلنــسانية 

 من مجهودات البحـث     )%١٥(تنظيمه من بحوث في برامج هذه الوحدات البحثية ال يتعدى           

ت إلــى معانــاة البحــث العلمــي مــن إشــكاليات  كمــا تــشير الدراســا. فــي الجامعــات العربيــة

التهمــيش، وعــدم إدراك المؤســسات االقتــصادية ألهميتــه بالنــسبة لهــا،       : عديــدة أهمهــا 

نقص التجهيزات العلمية، والتقنيـة الـضرورية، عـدم تـوافر كميـات المعلومـات ونوعياتهـا                 

 -٩٥: ٢٠١٠، رعــام(للبحــوث العلميــة، غيــاب أولويــات البحــث والتطــوير الواضــحة والواقعيــة  

١٠٢(. 

 إلىمراجعة منح البحوث في الواليات المتحدة األمريكية        بكما تشير التقارير الخاصة     

أن العديد من الكليات والجامعـات، تُـسِئ اسـتخدام التمويـل المخـصص للبحـوث العلميـة                  

القادم من الحكومة، مما دفع المراجعين والمدققين إلـى تبنـى إجـراءات صـارمة للحـد مـن           

ــدر ا ــي     هـ ــال البحثـ ــاالت االحتيـ ــبي، والتـــسيب اإلداري، وحـ ــال المحاسـ ــة اإلهمـ ــوال نتيجـ ألمـ

)Author ،كمــا تــشير دراســات أخــرى عديــدة علــى البيئــة العربيــة إلــى قلــة       .)٧٣-١ :٢٠١٢ 

المبالغ المالية المخصصة إلجراء البحوث العلمية، وعدم مشاركة قطاعي العمل واإلنتاج      

عــن عــدم تفــرغ عــضو هيئــة التــدريس للبحــث العلمــي،  فــي مــشاريع البحــث العلمــي، فــضال 

واعتمــاد البحــث العلمــي علــى العمــل الفــردي، وغيــاب روح الفريــق بــين البــاحثين، وغيــاب       

 .  التسهيالت المطلوبة من مراجع، وتجهيزات، ونفقات مؤتمرات، ونفقات نشر علمي

 الجامعيـة،   وعليه فهناك حاجة في دراسة الواقع لبرامج تمويل المشروعات البحثية         

والتعرف على أبرز مشكالت المستفيدين منها، وذلك لتقـديم تـصور مقتـرح لتفعيـل هـذه               

ــة تحليليــة لتمويــل، وإدارة مــشروعات البحــوث        ــرامج وتطويرهــا مــن خــالل دراســة حال الب

 . بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-العلمية 



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٩٣

  هـ١٤٣٧ السادس رجب العدد

 :ت التالية ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خالل التساؤال
 العلميــة الجامعيــة  ثوهــات المعاصــرة فــي تمويــل مــشروعات البحــ   اأبــرز االتج مــا -١

 وإدارتها؟

 بجامعــة اإلمــام البحــوث العلميــة الجامعيــة وإدارتهــا مــشروعات تمويــل  مــا واقــع -٢

  ؟محمد بن سعود اإلسالمية على المستوى الكمي والكيفي

ــا -٣ ــه ا  أ مــ ــرز المــــشكالت اإلداريــــة التــــي تواجــ ــامج بــ  تمويــــل لمــــستفيدين مــــن برنــ

  ؟المشروعات البحثية بالجامعة

 لتفعيل تمويل مشروعات البحوث العلميـة الجامعيـة وإدارتهـا          ما التصور المقترح     -٤

  العلمية الجامعية وإدارتها؟ثومشروعات البح إطار أبرز االتجاهات المعاصرة لتمويل في

  :  أهداف الدراسة-٣
برنـامج تمويـل     ل تجربـة التعـرف علـى الواقـع، ومـشكالت ال        إلى  تسعي الدراسة الحالية    

 مـن أجـل مراجعتهـا       ،  والتـي دخلـت عامهـا الخـامس       بجامعة اإلمـام،    المشروعات البحثية   

نتائجهــا، والجهــود المبذولــة إلنجاحهــا مــن قبــل إدارة الجامعــة، وعمــادة         والوقــوف علــى 

ممـا يـسهم فـي    ، القائمـة   المشكالتوالتعرف على، البحث العلمي في محاولة رصد الواقع    

 يللبحـوث، وبالتـال   الجـودة النوعيـة   نالمشروعات البحثيـة، وتحـسي  تمويل  برنامجلتطوير  ال

تـسعي الدراسـة   و.  اإلفادة منها في مجاالت التنمية المختلفة بالجامعـة، والمجتمـع      تحقيق

 :تحقيق األهداف الرئيسة التاليةإلى المقترحة 

ــات الم  - ــرز االتجاهــــ ــى أبــــ ــرف علــــ ــة     التعــــ ــوث العلميــــ ــل البحــــ ــي تمويــــ ــرة فــــ عاصــــ

 وإدارتها.الجامعية

ــه وإدار التمويــل رصــد واقــع - ــة بالجامعــة   ل ت ــامج تمويــل المــشروعات البحثي ــى برن  عل

 .المستويين الكمي والكيفي

 .التي تواجه المستفيدين من البرنامجاإلدارية  التعرف على أبرز المشكالت -
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االتجاهـات المعاصـرة      إطـار  فـي  وإدارتـه     البرنامجتصور مقترح لتفعيل تمويل      تقديم   -

 وإدارتها.في مجال تمويل البحوث العلمية الجامعية

 : أهمية الدراسة-٤
 :تتضح أهمية الدراسة من خالل ما يلي

 تزويد القائمين على إدارة البرنـامج بفهـم واضـح لواقـع البرنـامج، وسياسـات العمـل                 -

 .المرتبطة به، ومؤشرات األداء الكمية والكيفية

ــه     - ــامج لفهــــم المــــشكالت التــــي تواجــ ــائمين علــــى إدارة البرنــ ــة للقــ ــة الفرصــ  إتاحــ

 .المستفيدين من البرنامج وخاصة المشكالت ذات الطبيعة اإلدارية للعمل على تالفيها

 على بعض أوجه القصور فـي       بالبحثية، والتغل االرتقاء ببرنامج تمويل المشروعات      -

بمــا يمكــن مــن تجــاوز الممارســات    .)واإلجرائيــةاريــة، التنظيميــة، واإلد(جوانبــه المختلفــة  

 .  وتنفيذهالتقليدية في إدارة البرنامج

 .وإجراءاته، البرنامج وتطوره وقواعد العمل فيهمراجعة إتاحة الفرصة ل -

مـن   -باسـتمرار   -ضرورة التقويم الدوري للبرامج الجامعيـة وتطويرهـا          التأكيد على  -

 . وإدارته. البرنامجقبل الجهة المسئولة عن تمويل

 . الجامعيـــةفـــي تمويـــل البحـــوث العلميـــة المعاصـــرة أبـــرز االتجاهـــات التعـــرف علـــى -

 وإدارتها

 دراسة برنامج تمويل المشروعات البحثية بشكل متكامل من خالل التعرف على      -

ــامج          ــامج، ممــا يــشجع آخــرين علــى اإلفــادة مــن البرن وجهــات نظــر المــستفيدين مــن البرن

 .والمشاركة فيه

ــرامج تمويــــل      - ــوير بــ ــا فــــي تطــ ــة، ومقترحاتهــ ــائج الدراســ ــادة مــــن نتــ ــة اإلفــ  إمكانيــ

 .المشروعات البحثية المنتشرة في الجامعات األخرى



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٢٩٥

  هـ١٤٣٧ السادس رجب العدد

 : مفاهيم الدراسة-٥
 : برنامج تمويل المشروعات البحثية-

 تقـديم الـدعم المـالي       هو أحد البرامج الموجـودة بالجامعـات الـسعودية، والهادفـة إلـى            

، مـن خـالل     جامعة ومن في مستواهم للقيام بالبحـث العلمـي        كل  ئة التدريس ب  ألعضاء هي 

ــاحثين   ــين البـ ــزهم تمكـ ــة     وتحفيـ ــة البحثيـ ــنهم فـــي الحركـ ــأمول مـ ــدور المـ لالضـــطالع بالـ

ويمكـن مـن خاللـه تقـديم        ،  بالمملكة، وخاصة في ظل تراكم األعباء التدريسية، واإلداريـة        

 في مختلف مجاالت )، والمشتركلفردي ا(ين  المستوي تمويل إلجراء البحوث العلمية على    

 .المعرفة، وذلك وفقاً للنظم، واللوائح اإلدارية المعمول بها

هي مشروعات بحوث يتقدم بمخططاتها أعضاء هيئة :  البحوث العلمية الجامعية-

التدريس بالجامعات مرفقـة بطلـب لتمويـل تلـك البحـوث، ويـتم إنجازهـا مـن خـالل باحـث            

حثي وفقاً لعقد تمويل يبرم بـين الباحـث الـرئيس، وعميـد البحـث العلمـي                 رئيس، أو فريق ب   

ــا، وذلـــك فـــي ضـــوء المخططـــات المرفقـــة      ــا، وميزانياتهـ ــدتها، وفريقهـ ــدد مـ ــة، يحـ بالجامعـ

 وقواعدها، وإجراءات تمويل المشروعات البحثية بالجامعة

اجـــه هـــي مجموعـــة العقبـــات ذات الطبيعـــة اإلداريـــة التـــي تو:  المـــشكالت اإلداريـــة-

المــستفيدين مــن برنــامج تمويــل المــشروعات البحثيــة بالجامعــة، وتحــول دون اإلفــادة مــن 

دعم الجامعة للبحوث، أو تتسبب فـي معانـاة المـستفيدين مـن البـاحثين المـشاركين فـي             

، االتــصال، مــشكالت التحكــيممــشكالت (: و المــصنفة إلــى خمــس مجــاالت هــي. البرنــامج

 .)، المشكالت اإلجرائيةماديةلالمشكالت اإلدارية، المشكالت ا

أنها العملية التـي تتـضمن مراجعـة        "  وتعرف على  :إدارة البحوث والمنح والتعاقدات    -

،  التــسهيالت لتــوفيرالتنــسيقو،  وقبولهــا واعتمادهــامخططــات البحــوث المقدمــة للتمويــل

وغالبـاً مـا   .  التنفيذ، االتـصاالت، الرقابـة والتقـويم   فضالً عن أنشطة  الميزانية،  ووالتجهيزات،  

تــدار المــنح المقدمــة مــن الكليــات، والجامعــات مــن خــالل لجنــة للبحــوث المدعومــة علــى       

 الكليـة، وتكـون مهمتهـا حفـز البـاحثين إلنجـاز المـشروعات البحثيـة         أو، مستوى الجامعة 
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 وتعـرف إدارة البحـوث العلميـة الجامعيـة علـى      .)١٤-١ :١٩٨١، Lyons" (المتفق علـى دعمهـا  

 التـي تـضطلع بهـا الجامعـة مـن خـالل التنظيمـات اإلداريـة المعمـول بهـا ضـمن                      أنها العمليـة  

عمــادة البحــث العلمــي، ؛حيــث القيــام بمجموعــة كبيــرة مــن المهــام، واألنــشطة اإلداريــة،   

واألكاديميــة بــدءاً مــن اســتقبال مخططــات المــشروعات البحثيــة، وطلبــات التمويــل مــن       

ــاءً   ــة، وانتهــ ــاز  وحــــدات البحــــوث بالكليــــات الجامعيــ ــة، وإنجــ  بتعاقــــدات التمويــــل البحثيــ

 .المشروعات البحثية وتقييمها

 :دراسة الحالة
وسيلة جمـع البيانـات والمعلومـات فـي دراسـة       " دراسة الحالة في البحث التربوي     يتعن

 مـنهج لتنـسيق المعلومـات  وتحليلهـا، والتـي يـتم       -أيضاً  -وصفية حول حالة محددة، وهي      

ويقـصد بهـا مـن الناحيـة اإلجرائيـة، ذلـك       ".  )٤١٥: ٢٠١٣هـدي، الم(جمعها عن الحالة وبيئتها   

المــدخل النــوعي المــستخدم لدراســة حالــة برنــامج تمويــل المــشروعات البحثيــة بجامعــة  

 مــن -اإلمــام، ويركــز فيــه الباحــث علــى البرنــامج بوصــفه وحــدة لدراســة الحالــة؛حيث يــتم   

الكيفــي، وتحديــد أبــرز   علــى المــستوي الكمــي و - بدقــة– وصــف الواقــع  -خــالل الدراســة  

ــد تلــك          ــه مــن وجهــة نظــر المــشاركين، والخــروج بتعميمــات تفي المــشكالت المتعلقــة ب

الحالـــة، والحـــاالت المـــشابهة لهـــا مـــن بـــرامج التمويـــل األخـــرى المنتـــشرة بالعديـــد مـــن          

 .الجامعات

 : حدود الدراسة-٦

ــة بجامعــة اإلمــام محمــ      تناولــت الدراســة - ــامج تمويــل المــشروعات البحثي د بــن  برن

 .سعود اإلسالمية

 أيأو موضوعاتها، أو ،  نتائج البحوث الممولة  -بحال من األحوال  - ال تتناول الدراسة     -

ــامج المعتمــدة ســواء        ــالنواحي األكاديميــة التخصــصية لمــشروعات البرن جوانــب تتعلــق ب

 . جانبي التمويل واإلدارةإنما تقتصر الدراسة على. أو نتائجها، موضوعاتها
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ــز علـــ - ــة ى المـــشكالت  التركيـ ــةذات الطبيعـ ــن   اإلداريـ ــستفيدين مـ ــه المـ ــي تواجـ  التـ

 .البرنامج

 .اعتمدت الدراسة على منهجية دراسة الحالة كأحد أنواع البحوث الوصفية -

 البرنـامج خـالل الـدورات األربـع     - كميـاً وكيفيـاً   -غطت الدراسة فـي تحليـل الواقـع        -

 .ىاألول

 : منهج الدراسة-٧

مالءمتــه لموضــوع الدراســة إلــى نظــراً ؛نهج الوصــفي التحليلــي تعتمــد الدراســة علــى المــ

واســتخدم الباحـث منهجيـة دراســة   .  منهجيـة دراسـة الحالـة   وذلـك مـن خــالل  وطبيعتهـا،  

 :الحالة لعدة اعتبارات توافرت للباحث وللدراسة أهمها

المفيــدة فــي اإلجابــة عــن . المــنهج الوصــفي/  أن دراســة الحالــة أحــدى طــرق البحــث -

 .البحثية الوصفية واالستكشافية وهو ما يتناسب مع طبيعة الدراسةاألسئلة 

 أن منهجيــة دراســة الحالــة تكــون خيــاراً مناســباً، إذا كــان الباحــث مهتمــاً بدراســة     -

كما أن دراسات . عملية إجرائية، أو عند وصف سياق ما، أو عند بحث مدى تنفيذ برنامج ما     

 ،٢٠١٢:  وأخـرون ، ر. ل،  جاى(يم البرامج القائمة   في تقو  - بخاصة   -الحالة ذات فائدة كبيرة     

٦٤٧(. 

 أن دراسة الحالة تهتم بحالة فرد، أو جماعة، أو مؤسسة من خالل جمع معلومات              -

: ٢٠٠٧عبـاس، (عن الوضع الحالي، مع الوصف الدقيق له مـن خـالل التعبيـر النـوعي والكمـي         

٧٤( . 

الة، وجمع المعلومـات عنهـا       أن بحوث دراسة الحالة تتطلب التعمق في دراسة الح         -

لمـــدة زمنيـــة مـــن تـــاريخ الوحـــدة، أو جميـــع المراحـــل التـــي مـــرت بهـــا، بقـــصد الوصـــول إلـــى  

كمــا أن . تعميمــات علميــة متعلقــة بالوحــدة المدروســة وبغيرهــا مــن الوحــدات المــشابهة 

 ينـصب التركيـز فيهـا علـى تحليـل الحالـة       Case Analysisدراسة الحالة، أو تحليـل الحالـة   

كمـا تهـتم دراسـة الحالـة برصـد الحالـة            .   )١١٦: ٢٠١١البـوهي، ( مشكالتها وكيفاً، وإبراز    كماً



 

 
٢٩٨

تها وإدار  الجامعية العلميةالبحوث مشروعات لتمويتفعيل 
 دراسة حالة: بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 عبدالرازق محمد زيان.د

ــا الطبيعيـــة  والتعـــرف علـــى وجهـــات نظـــر المـــشاركين والبـــاحثين مـــن خـــالل    ، فـــي بيئتهـ

 . )٣٠٢: ٢٠١١، أبو عالم( االستبانات، والمقابالت الشخصية، وتحليل الوثائق والمالحظة

 .لتاليةوذلك من خالل اإلجراءات ا
وتتمثل في برنامج تمويل المشروعات البحثية بجامعة اإلمام محمد         :  تحديد الحالة  -

 .بن سعود اإلسالمية

 . إعداد مخطط دراسة الحالة، وجمع البيانات األولية عنها-

 . تحديد العينة والمدى الزمني لدراسة الحالة-

 . توضيح اإلطار المرجعي النظري المناسب للحالة-

 . األدبيات والوثائق المتعلقة بالحالة مراجعة-

 جمــع البيانــات والمعلومــات عــن الحالــة مــن خــالل القيــام بالمالحظــات والمقــابالت   -

وقام الباحث بالعديد من المقابالت مع المستفيدين والمشاركين في البرنامج مـن خـالل              (

 .)عمل الباحث بالجامعة

العينـة التـي يمكنهـا أن تـزود الباحـث            وتطبيقهـا علـى      )االسـتبانة ( بناء أداة الدراسـة      -

 . بأكبر قدر من البيانات والمعلومات

 . تحليل الواقع وإبراز المشكالت الخاصة بالحالة محل الدراسة-

 . تقديم تصور مقترح للتطوير-

وقد جمعت البيانات للدراسة الميدانيـة مـن خـالل اسـتبانة طبقـت علـى المـستفيدين                  

تدريس بالكليات الجامعية المختلفة، كمـا اسـتفاد الباحـث    من البرنامج من أعضاء هيئة ال   

بـرز  أمن المقابالت الشخصية مع المستفيدين من البرنامج في رصـد الواقـع والتركيـز علـى         

 .المشكالت وتفسير النتائج

 : الدراسات السابقة-٨

ــر جونــسو  - ــى    : )٢٠-١٥ :٢٠١٢، Johnson( ن دراســة بيت ســعت الدراســة للتعــرف عل

سترالية، وقطاع الصناعة في مجال منح  التعاون والشراكة بين الجامعات األ     زيادة   أسباب
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البحوث التنافسية، كما ركزت على خطط البحوث التنافسية المدعومة من خـالل المـنح       

المقدمة من الجامعات والصناعة خاصة شـركات البحـث والتطـوير فـي مجـال الطاقـة، فـي             

ومــن .  الفــرص المتاحــة للبحــث والتطــويرمحاولــة لفهــم كيفيــة اســتجابة الجامعــات لتلــك

أهــم نتــائج الدراســة صــعوبة تحديــد نهايــات محــددة لكــل مرحلــة مــن مراحــل المــشروع      

حيــث ؛ وإدراجهــا ضــمن اتفاقيــات التمويــل   )Research Milestones(البحثــي المــدعوم  

إلــى نظــراً ؛ -بدقــة –يتعــذر علــى البــاحثين توقــع اكتمــال التقــدم المنــشود فــي كــل مرحلــة  

: كما أشـارت الدراسـة إلـى صـعوبات أخـرى تواجـه البـاحثين مثـل                . يعة البحث والتطوير  طب

فـــي بعـــض هم عـــدم الـــسماح للبـــاحثين بنـــشر نتـــائج بعـــض البحـــوث، وصـــعوبة احتفـــاظ  

حيث ؛الجامعات بحقوق الملكية الفكرية، وحقوق التطوير والمشاركة في العائد المادي           

كما أشـارت الدراسـة إلـى مـشكلة         . جامعاتيكون ذلك ملكاً للمؤسسات الصناعية أو ال      

ــاجئ      ــشكل مفـ ــة بـ ــشروعات البحثيـ ــاء المـ ــات، أو   )Termination)إنهـ ــل الجامعـ ــن قبـ مـ

وخاصــة فــي ، المؤســسات الــصناعية الداعمــة لمــا لــذلك مــن تــأثيرات ســلبية علــى البــاحثين

 .حالة المشروعات ذات الفرق البحثية الكبيرة

لتعـرف علـى   إلـى ا هـدفت الدراسـة   : )٨٤-٧٧ :٢٠١٢، Bradley)  دراسـة بيـرت برادلـى   -

دور المنح البحثيـة، ودورهـا فـي الترقيـة الوظيفيـة، والنمـو المهنـي فـي كليـة اآلداب بجامعـة                    

ــورن و مــن أهــم نتائجهــا وجــود عالقــة بــين عــدد المــنح البحثيــة وقيمتهــا، واســتفادة        ، .أوب

ــرقيتهم ونمــوهم المهنــي      ــة التــدريس منهــا فــي ت ــى  الدراســة كمــا أشــارت . أعــضاء هيئ إل

والعمـل علـى توظيفهـا بمـا يحقـق التقـدم             وقيمتهـا    ضرورة زيادة عدد تلـك المـنح البحثيـة          

 .   للجامعة

هـدفت  : ) ١٠-١ :٢٠١٢، .Villalba J. A. & Young J. S)  دراسـة فياللبـا ويـونج   -

. ســتراتيجيات البحــث عــن المــنح البحثيــة، وكيفيــة الحــصول عليهــا  إتوضــيح إلــى الدراســة 

 الدراسة للتحديات والصعوبات التي تواجه الباحثين في اإلفادة من المـنح البحثيـة              وأشارت
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والفــوز بهــا، ومــن أهمهــا وجــود ميــل لــدعم تخصــصات علميــة معينــة أكثــر مــن غيرهــا،             

 .نظراً للجهل بالعديد من المتطلبات واإلجراءات؛وصعوبة الحصول على منح البحوث 

أشــارت الدراســة إلــى أحــد   : ) )٣ :٢٠١٢، .Kelderman ،E دراســة اريــك كيلــدرمان  -

أخطاء إدارة المنح البحثية، وهو توجيـه جـزء مـن المنحـة المقدمـة لـدعم بحـث معـين إلـى                       

 أو ال ينـدرج ضـمن المهــام   ، بحـث أخـر، أو نـشاط ال يـرتبط بالمـشروع البحثــي المتفـق عليـه       

راءات تـرتبط   كما ناقشت الدراسة ما يترتب علـى ذلـك مـن إجـ            . الواردة بالمخطط البحثي  

ــة   ــبة الماليـ ــة والمحاسـ ــبة     . بالمراقبـ ــي المحاسـ ــدقيق فـ ــة التـ ــى أهميـ ــة علـ ــدت الدراسـ وأكـ

 . والتسوية المالية وفقاً للقواعد المتفق عليها

 سـعت الدراسـة  : ) Leisey ،M. et al  ( ٤٨-٤١ :٢٠١٢ن، ي دراسة مونيكا ليزي وآخـر -

لمنح البحثية التي تربط الجامعـة   على أهمية دعم البحوث الجامعية من خالل ا     إلى التعرف 

ــالمجتمع أن الــشراكة بــين الجامعــة والمجتمــع أصــبحت ممارســة    : ومــن أهــم نتائجهــا . ب

وخاصة المتقدمة، وأن هذه الشراكة تعود بمنافع       ،  أساسية معروفة للعديد من الجامعات    

 حيـث تتـيح الـشراكة الفرصـة للجامعـات           ؛كل األطراف في المجتمع والجامعـة     إلى  عديدة  

لإلفادة من تطبيـق المـشروعات البحثيـة فـي الـسياق االجتمـاعي مـن خـالل إجـراء بحـوث                   

كمـا أن تطبيـق نتــائج البحـوث فـي المجتمــع يحـسن مــن      . يحتاجهـا المجتمـع ومؤســساته  

ــل المجتمـــع    ــراد داخـ ــة األفـ ــة لخدمـــة     . إنتاجيـ ــة الجامعيـ ــصيص المـــنح البحثيـ ــا أن تخـ كمـ

 قويـاً علـى دعـم المجتمـع القـائم علـى الـتعلم               الشراكة بين الجامعـة والمجتمـع تعـد دلـيالً         

 .والبحث واالكتشاف

إلـــى هـــدفت الدراســـة : ) :٢٠١٢ .Ferreira ،W. F ٩٣-٧٣( دراســـة ويليـــام فيريـــرا -

لتعــرف علــى طبيعــة التعــاون بــين المؤســسات األكاديميــة والــصناعية، فــي إطــار المــنح          ا

لعديــد مــن البــرامج الحكوميــة  أن ا: ومــن أهــم نتائجهــا . المقدمــة مــن الحكومــة الفيدراليــة 

وسـيلة  بوصـفه  والـصناعي  ، البحثية تؤكد علـى الـشراكة بـين الجامعـات والقطـاع التجـاري          

وتهدف تلـك الـشراكة إلـى       . للدمج، والتكامل بين البحوث األساسية، والبحوث التطبيقية      
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كمـا أشـارت الدراسـة    . تنشيط النمو االقتصادي، وتحسين عمليـات نـشر وتبـادل المعرفـة       

حــساب : لتعقيــدات الماليــة، واإلداريــة، والتــشريعية الخاصــة بــالبحوث الفيدراليــة مثــل لــى اإ

التكـــاليف، والعائـــد مـــن المـــنح البحثيـــة، مـــشكالت التـــدقيق والمراجعـــة، ملكيـــة األدوات   

 . والتجهيزات

إلى هدفت الدراسة : ) ) ١٧٨-١٦٤ :٢٠١٠، Ali ،M. M. et alن ي دراسة على مير وآخر-

 تـأثير كـل مـن اإلنتاجيـة العلميـة، وخـصائص المؤسـسة العلميـة علـى توزيـع                     تعرف علـى  ال

أن الكليـــات ذات اإلنتاجيـــة العلميـــة  : ومـــن أهـــم نتـــائج الدراســـة . مـــنح البحـــث الفيدراليـــة 

 لهــا احتماليــة أعلــى - مقاســه مــن خــالل األوراق البحثيــة المنــشورة والوثيقــات-المرتفعــة

 كما أن خـصائص المؤسـسة العلميـة ومواصـفاتها     .للحصول على المنح البحثية التنافسية   

كبـر  أ اً عـدد  يـوفر  عضوية بعض الهيئات، واالتحادات والوضع االجتماعي واالقتصادي،         :مثل

كمـا أن الجامعـات الخاصـة أكثـر نـصيباً مـن المـنح البحثيـة          .  مالية أعلى لمنح البحوث    أًوقيم

، ومواصفاتها دوراً مهماً    وبصفة عامة تلعب خصائص الجامعات    . من الجامعات الحكومية  

 .في القيم المالية للمنح البحثية أكثر من عدد المنح البحثية

هـدفت الدراسـة إلـى تقـصي المعوقـات          : )٥٧-١٧،  ٢٠١٠:المجيـدل وشـماس   ( دراسة   -

التي تواجه أعـضاء هيئـة التـدريس فـي كليـة التربيـة بـصالله وتحـول دون انجـازهم ألبحـاث               

وأظهـرت النتـائج أن المعوقـات اإلداريـة كانـت هـي         . علمـي علمية وانخراطهم في البحث ال    

األشد وطأة، كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق في معاناة أعضاء هيئـة التـدريس            

مــن معوقــات البحــث العلمــي تعــزى للجـــنس، أو التخــصص، ووجــود داللــة لمعانــاة صـــغار          

 . الباحثين ذوى الخبرة األقل من معوقات البحث العلمي

 :٢٠٠٣، Boyack ،Kevin W.& Borner ،Katy كيفن بوياك، وكاتي بورنر دراسة-

تحيـل تـأثير المـنح الحكوميـة علـى حجـم النـشر وعـدد         إلـى  هـدفت الدراسـة   : )  (٤٦١-٤٤٧

ومن أهم نتائج الدراسة وجود ارتباط بين الـدعم المـالي فـي صـورة               . مرات التوثيق للبحوث  

عـدة  إلـى  كما أشارت الدراسـة     . لتوثيق العلمي وارتفاع معدالت النشر وا   ،  المنح الحكومية 
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ضــعف االهتمــام : صــعوبات تواجــه البحــوث العلميــة المدعومــة مــن الجامعــات لعــل أهمهــا 

بــالتوثيق والنــشر، ضــعف آليــات التنقيــب فــي البيانــات، ضــعف االهتمــام بتحليــل النــصوص،      

تمـام بالمكتبـات   توفير قاعدة بيانات للمنح والبحوث الناتجة عنهـا، ضـعف االه   إلى  الحاجة  

الرقميـــة، ضـــعف االرتبـــاط بمـــصادر المكتبـــات المفتوحـــة، تكـــرار البحـــوث، عـــدم واقعيـــة  

  .البحوث، ضعف التركيز على األولويات البحثية

 قدم التقرير : )  (٦٨-١ :١٩٩٩، Gilmore ،R. J. et alن ي تقرير روبرت جيلمور وآخر-

امج التربية الخاصة في الواليات المتحدة      وصفاً ملخصاً للمنح البحثية المقدمة من مكتب بر       

وهــدف التقريــر إلــى تــشجيع . م١٩٩٩ حتــى ١٩٩٠األمريكيــة خــالل الفتــرة مــن العــام المــالي 

. المزيد من الباحثين للحصول على دعم مالي لبحوثهم في مجـال القيـادة والتربيـة الخاصـة                

 بعـد الـدكتوراه، وأظهـر     كما اهتم التقرير بمنح التدريب للباحثين في درجة الدكتوراه ومـا          

وأشــار . مــدى الحاجــة للتطــوير المــستمر للمهــارات والمعــارف المهنيــة للقيــادات اإلداريــة     

انخفاض حاد في طلب المنح لبحوث القيادة فـي الفتـرة    : إلىتحليل المنح في مجال القيادة      

ي م، انخفـاض كبيـر فـي أعـداد البـرامج التدريبيـة المقدمـة للبـاحثين فـ                  ١٩٩٨حتـى   ١٩٩٢من  

اإلصــالح المدرســي، واإلدارة المدرســية، : ازديــاد التــدريب فــي مجــاالت ومــستوى الــدكتوراه 

 .وعلم النفس، و الشراكة المجتمعية، والتوحد، وبرامج التربية لألقليات

 التعـــرف علـــى العوامـــل   إلـــى هـــدفت الدراســـة  : ) ١٠٩-٩٧، ١٩٩٩: فطـــاني ( دراســـة -

. بحثيــة الوطنيــة ومــدى تــأثير كــل عامــل     ال المختلفــة التــي تــؤثر علــى نجــاح المــشروعات     

وأشـارت  ،  وتناولت الدراسة إجراءات المـشروعات البحثيـة وناقـشت تحديـد المـشكالت            

ومـن  . أهمية مناقـشة المـشروعات المطروحـة مـع الجهـات المـستفيدة قبـل التمويـل                إلى  

أهــم نتــائج الدراســة أن فــرق البحــث الــوطني النمطــي تتكــون فــي معظمهــا مــن أفــراد ذوى   

ــر  يعــاونهم عــدد محــدود مــن مــساعدي البــاحثين، وينــدرج هــذا       )البــاحثون(ات خاصــة خب

التركيب تحـت مـا يـسمى بالتركيـب الهيكلـي المـسطح والنـاتج عـن تعـود أعـضاء هيئـات                     

ــى عكــس التكــوين النمطــي لفــرق البحــث           ــدريس بالجامعــات علــى العمــل الفــردي عل الت
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صـصة الــذي يتـوفر فيــه طبقـة بحثيــة    والتطـوير فـي المؤســسات الـصناعية، أو البحثيــة المتخ   

كمـا  ،  واحتمـال تباعـد مواقـع عملهـم جغرافيـاً     ،متوسطة مع تعدد جهات عمل البـاحثين   

   .العلميأهمية توافر قنوات االتصال إلى أشارت الدراسة 

أشــارت الدراســة إلــى تزايــد أهميــة البحــوث العلميــة   : )١٢٢-١١١، ١٩٩٨: البــار( دراســة -

لعـالمي، ووجـود أكثـر مـن آليـة لـدعم البحـث العلمـي منهـا مـا هـو                  على المـستوى المحلـي وا     

، ذاتــي، ومنهــا مــا هــو حكــومي، ومنهــا مبــادرات القطــاع الخــاص مــن مؤســسات وشــركات

وألقت الدراسة الضوء على أنواع البحوث العلمية وتـصنيفاتها المختلفـة، وكـذلك حـددت               

االسـتيعاب الجيـد للـوائح،      وأوصت الدراسة بضرورة    ،  الدراسة أهم خصائص الباحث الجيد    

واألنظمة، وخاصة المالية التي تحكم المشروع والتصرف ضمن الميزانية المحددة، والبنود     

 .المخصصة لإلنفاق، وتوثيق المصروفات، وتسديد العهد المالية في أوقاتها

أشـارت الدراسـة   : ) )١٣-١ :١٩٩٦، .MacPherson ،R. T دراسة راندال ماكفرسون -

تمويـل  لميزانيـة   ال، وانكمـاش    هاتكلفة إنشاء برامج التقنيـة الـصناعية وتـشغيل        إلى ارتفاع   

التأكيــد علــى دور : ومــن أهــم نتائجهــا. البحــوث العلميــة الالزمــة لتطــوير التقنيــات الــصناعية

 لتمويــل البحــث والتــدريب فــي  ا مهمــاصدربوصــفها مــمؤســسات الــدعم المــالي الخارجيــة  

خذ فـي االعتبـار عنـد التقـدم للحـصول علـى دعـم مـالي             قطاع التقنيات الصناعية، ضرورة األ    

لمشروعات البحوث والتـدريب، حاجـة المؤسـسات الخارجيـة المانحـة السـتثمار األمـوال                

فــي البحــوث التــي تحقــق أهــداف تلــك المؤســسات،ضرورة تــضمين مخططــات البحــوث        

طـوات  خلكما عرضت الدراسـة  ، لألهداف على المدى الزمني القريب والبعيد بشكل واضح    

 مـــن التقـــدم بطلـــب الـــدعم المـــالي، و انتهـــاءً بتوقيـــع اتفاقيـــة اًالحـــصول علـــى الـــدعم بـــدء

 .التمويل

 -:التعليق على الدراسات السابقة
أوضحت الدراسات السابق عرضها أهمية المنح، والدعم المالي المقدم للبـاحثين فـي             

: اطهـا بعـدة قـضايا مثـل       الجامعات المختلفة، كما تناولت الدراسات المنح البحثيـة فـي ارتب          
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 التكامل أهداف البحث والتطوير، الترقية والنمو المهني، التدريب، تطوير الصناعة والتقنية،       

الشراكة بين  ،  إنتاجية األفراد داخل المجتمع   ،  بين البحوث األساسية والبحوث التطبيقية    

، يحاسـب  التـدقيق الم    للجامعـات المتقدمـة،    ممارسـة أساسـية   بوصفها  الجامعة والمجتمع   

 تــأثير كــل مــن اإلنتاجيــة العلميــة، وخــصائص المؤســسة العلميــة علــى     ،والتــسوية الماليــة

وعـــدد مـــرات التوثيـــق ، تـــأثير المـــنح الحكوميـــة علـــى حجـــم النـــشر وث، توزيـــع مـــنح البحـــ

 .للبحوث

ارتبـــاط أعـــداد المـــنح البحثيـــة : أشـــارت الدراســـات إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج أهمهـــا

الجامعـــات  وأهـــداف المؤســـسات المانحـــة، ارتفـــاع نـــصيب - بنوعيـــة البحـــوث-وقيمهـــا 

، ومـن أبـرز المـشكالت التـي رصـدتها            الجامعـات الحكوميـة    عـن الخاصة من المنح البحثيـة      

احتفــاظ البــاحثين فــي  ، صــعوبة إنهــاء المــشروعات البحثيــة بــشكل مفــاجئ  : الدراســات

فــي العائــد   بعــض الجامعــات بحقــوق الملكيــة الفكريــة، وحقــوق التطــوير، والمــشاركة        

صــعوبة تحديـــد نهايـــات  ،  الــسماح للبـــاحثين بنــشر نتـــائج بعــض البحـــوث   بةصـــعو، المــادي 

 وإدراجهــا ضــمن اتفاقيــات ، محـددة لكــل مرحلــة مــن مراحــل المــشروع البحثــي المــدعوم 

 صـعوبة الحـصول علـى مـنح         التمويل، توجيه أجزاء من المنح لخدمة أغـراض بحثيـة أخـرى،           

ــى نظــراً ؛البحــوث  ــات واإلجــراءات   فــي الجهــل إل ضــعف التركيــز علــى   ، عديــد مــن المتطلب

، لمــنح، والبحــوث الناتجــة عنهــا ااعــد بيانــات وقضــعف  ،تكــرار البحــوث، األولويــات البحثيــة

فــي الحــصول صــغار البــاحثين ذوى الخبــرة األقــل ، معانــاة ضــعف االهتمــام بــالتوثيق والنــشر

ضـعف   ، علـى العمـل الفـردي      تعـود أعـضاء هيئـات التـدريس بالجامعـات         على المنح البحثيـة،     

، الحاجة إلى االهتمام بمناقشة المخططات البحثية المطروحة مـع  قنوات االتصال العلمي 

 .الجهات المستفيدة قبل تمويلها

وإدارتهـا مـن    تمويل البحوث العلميـة الجامعيـة  موضوع وركزت الدراسة الحالية على    

ــا الكمـــي والكيفـــي، وأبـــرز المـــشكالت ذات الطبي   عـــة اإلداريـــة التـــي تواجـــه  حيـــث واقعهـ

دون الدخول في مناقشة،    المستفيدين منها في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية          
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نها عمل علمي أكاديمي يقع فـي تخصـصات         إ إذ   ؛أو تحليل نوعيات ونتائج البحوث الممولة     

 .ال يمكن للباحث أن يتصدى لها، علمية متنوعة وكثيرة

ة الدراسات العربيـة التـي تناولـت هـذا الموضـوع علـى              قل/ ويشير الباحث إلى محدودية   

مستوى الجامعات العربية، وبالتالي تختلـف الدراسـة الحاليـة عـن الدراسـات الـسابقة التـي                  

توصل إليهاالباحث فـي أنهـا تعتمـد علـى منهجيـة دراسـة الحالـة التـي تجمـع بـين الجـانبين                         

كالت ذات الطبيعـة اإلداريـة، و       الكمي والكيفي في دراسة الواقع والتعرف على أبرز المش        

هــي المــشكالت األشــد وطــأة، ممــا يــسهم فــي تطــوير تمويــل البحــوث العلميــة وإدارتهــا       

بالجامعــة، كمــا يمكــن اإلفــادة مــن الدراســة فــي تطــوير البــرامج المــشابهة فــي الجامعــات   

األخرى؛ حيث تبدو الحاجة ماسـة لمراجعـة بـرامج التمويـل وتطويرهـا، وإدارة مـشروعات                 

 .حوث العلمية الجامعيةالب

 

@      @      @ 
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  :  اإلطار النظري للدراسة: الجزء الثاني

 : أهمية دعم مشروعات البحوث العلمية-١
لحصول على دعم لمشروعاتهم البحثية سواء كـان دعمـاً داخليـاً          ليحرص الباحثون   

مـــن داخـــل المؤســـسة العلميـــة التـــي يعملـــون بهـــا، أو مـــن خارجهـــا مـــن خـــالل بعـــض            

 :همية الدعم والتمويل التي تتمثل فيإلى أ نظراً ؛لمؤسسات المانحةا

 لــم يعــد نــشر البحــوث والدراســات فــي المــؤتمرات، والمجــالت العلميــة، هــو المعيــار  -

الوحيد للترقي في الجامعات الكبرى، ففـي ظـل التغيـرات االقتـصادية التـي انعكـست علـى               

 إذ يعـد ذلـك دلـيالً    ؛ على الفـوز بمـنح بحثيـة    الجامعات، أصبح يؤخذ في االعتبار قدرة الباحث      

ــاً علــى اقتــراب بحوثــه مــن الواقــع وتــصديها لمــشكالت واقعيــة         Villalba and( عملي

Young ، ٢٠١٢:٣( . 

نتيجـة لألزمـة   بوصـفه   انخفاض المخصصات المالية لقطاع التعلـيم والبحـث العلمـي         -

 .االقتصادية في العديد من البلدان

 .والتطوير في الجامعات، شطة البحث محدودية ميزانية أن-

 األكـاديمي  مـن االعتـراف   اًن الحصول على مشروعات بحثية مدعومـة، يعنـي مزيـد         أ -

 .بالباحث، وبالمؤسسة العلمية التي يعمل بها

حيــــث تــــؤمن لهــــا كافــــة المــــستلزمات ؛ إنتــــاج بحــــوث علميــــة ذات جــــودة عاليــــة -

 .واتب عنهاوالتجهيزات، ويمنح الباحثون مكافآت مالية، أو ر

ن تلقى المنح البحثية، يعني توفير مزيد من الوقت للعمل البحثـي المتعمـق، وإحالـة                أ -

آخــرين يقومــون بهــا مــن مــساعدين علميــين  إلــى األعمــال البحثيــة الفرعيــة وغيــر المــؤثرة  

ــدعم المــالي للبحــث     ــالغ ماليــة تغطيهــا ال وكتابــة البحــث،  ،  كالتحليــل اإلحــصائي ؛نظيــر مب

 . وغير ذلكوجمع البيانات

 . تعمل المنح البحثية على زيادة دافعية الباحثين-
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 تــدعيم العالقـــة بـــين الجامعــة والمجتمـــع المحلـــي بمختلــف مؤســـساته الـــصناعية    -

 .والتجارية والخدمية

 تطـــــوير المجتمـــــع وتحـــــسين األداء االقتـــــصادي والتـــــشغيل، وحـــــل المـــــشكالت -

 . (٤١٩ :١٩٨٢، Dorsett and Weiler(  المجتمعية

 . تحقيق التنمية والرفاهية االجتماعية، وتحسين نوعية الحياة-

 . تدريب الباحثين، والفرق البحثية على إجراء البحوث العلمية-

 :  أنماط تمويل المشروعات البحثية-٢
 تـصوراً مبـسطاً ألنمـاط التمويـل،     Boden & Epsteinقـدم كـل مـن بـودين وايبـستن      

لذي يضح في محرك البحث والتطوير العلمي علـى النحـو        الوقود ا  باعتبارهنظرا إلى التمويل    

 : )٢٠-١٤ :٢٠٠٥، Boden and Epstien(  التالي

: " Unrestricted Funds Type I Support" )الـنمط األول ) ة مقيـد ال المـنح غيـر   -أ

أو شـــروط للمـــانحين تجـــاه ،  دعـــم مـــشروعات البحـــوث دون قيـــود-خاللـــه –وغالبـــاً يـــتم 

مـــن داخـــل الجامعـــات عبـــر ( العلميـــة، ومـــصدر التمويـــل داخلـــي ومؤســـساتهمالبـــاحثين، 

 باحــث الحــصول علــى الــدعم المــالي أليويحــق . )ميزانياتهــا الخاصــة بــدعم البحــث العلمــي

ــاً مــا يخــصص لــدعم المــؤتمرات   . مكانتــه ووظيفتــه فــي الجامعــة المانحــة  إلــى نظــراً ؛ وغالب

 .عم محدود قصير المدىوهو د.  التميز البحثيومكافآتالعلمية، والنشر العلمي 

 Unrestricted Funds Type II Support" ) الـنمط الثـاني   )مقيـده ال المنح غيـر  -ب

 دعــم مــشروعات البحــوث فــي ظــل قواعــد التمويــل المعمــول بهــا  -خاللــه –وغالبــاً يــتم : "

 أليويحـق   . )من داخل الجامعات  (داخلي  الجامعة محددة، ومصدر التمويل     في   هاوإجراءات

صول على الدعم المالي من خالل منافسة داخلية بين البـاحثين داخـل الجامعـة               باحث الح 

وهـو دعـم محـدود قـصير     . هم وتـشجيع دوغالباً ما يخـصص لـدعم البـاحثين الجـد       . المانحة

 .المدى أيضاً
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وهـو  : " Restricted Funds Type I Support" )الـنمط األول (المقيـدة    المـنح  -ج

 ومــصدر التمويــل ،ث فــي ظــل قيــود واشــتراطات محــددة التمويــل الــذي يحــصل عليــه الباحــ 

 قلة أنشطة البحث وندرتها في هذا النوع من       إلىيكون داخلياً، أو خارجياً، وتشير األدبيات       

 .التمويل

وهـو  : " Restricted Funds Type II Support" )الـنمط الثـاني   ( المقيـدة  المـنح  -د

 ومــصدر التمويــل ،تراطات محــددةالتمويــل الــذي يحــصل عليــه الباحــث فــي ظــل قيــود واشــ   

ويتبنـى هـذا   . )عبر جهات المـنح الخاصـة، ومؤسـسات المجتمـع، والـصناعة     (يكون خارجياً  

النوع من التمويل دعم المشروعات البحثية الكبرى وفقاً ألولويـات واشـتراطات الجهـات               

 . الخارجية المانحة وعبر تعاقدات تمويل ذات بنود تفصيلية صارمة

دبيـــات تمويــل البحــث العلمــي، خاصـــة األمريكيــة تقــسيماً ألنمـــاط      كمــا يــشيع فــي أ   

 علــى نوعيــة المجــال البحثــي واالشــتراطات المــصاحبة للمــنح، حيــث     -اعتمــاداً –التمويــل 

 وهــي Non-Categorical المــنح غيــر المــصنفة  :األول. يوجــد نمطــان مــن المــنح الفيدراليــة 

 العلمــي فــي الواليــات دون تحديــد المــنح المخصــصة مــن الحكومــة الفيدراليــة لــدعم البحــث

أو توقعات، أو مجاالت بحثيه تستخدم فيها، وهي مـنح تقليديـة            ،  لمواصفات، أو اشتراطات  

 وهـــي مـــنح تقـــدم مـــن Categorical المـــنح المـــصنفة :آلخـــروا.   كثيـــراًتـــستخدم تعـــد لـــم

، أو كـالتعليم ؛الحكومة الفيدرالية لـدعم البحـث العلمـي فـي الواليـات فـي مجـاالت محـددة           

مــنح المــشروعات  : وتأخــذ هــذه المــنح العلميــة شــكالن رئيــسيان همــا      ، تنميــة المجتمــع 

 وتقــدم لــدعم المــشروعات البحثيــة فــي البحــوث األساســية   )Project Grants(البحثيــة 

ــتراتيجية ــدم دفعـــة واحـــدة، أو علـــى    )Block Grants(والمـــنح المقطوعـــة   ،واإلسـ  وتقـ

 . )٢٠ :٢٠٠٩، Hall(  السياسات في مجال محددببحوث-غالباً -وترتبط ، مجموعة دفعات

، كما يمكن أن تأخذ المنح البحثية أشكاالً عديدة بخالف التمويـل المباشـر فـاألدوات       

، والمـــساعدات الفنيـــة واإلداريـــة والتـــسهيالت، وقطـــع والمرافـــق، والمبـــانيوالتجهيـــزات، 
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لدعم النقـدي المباشـر    ذلك يبقى ا    من رغمعلى ال و،  األراضي تدخل في نطاق المنح البحثية     

 . هو الدعم األكثر جاذبية ومنافسة وصعوبة

 : من ذلكويستخلص الباحث
 : األولن يحددان نوعية التمويل لمشروعات البحوثين رئيسييهناك عاملأن  -١

مراعـاة  إلـى   يتعلق بالشروط والقيود المحـددة لنوعيـة وجـودة المـشروعات باإلضـافة              

يتعلـق بالمنافـسة بـين     :  واآلخـر  اتفاقيات وتعاقدات التمويـل،   العديد من البنود القانونية في      

 .الباحثين

ــاني ) المقيــدةأن أفــضل وأصــعب أنــواع التمويــل هــو المــنح    -٢ حيــث تتميــز  ؛)الــنمط الث

ــا  العـــاليالمـــشروعات البحثيـــة الممولـــة بـــالجودة التنافـــسية والتميـــز  ــاً–، ويفـــوز بهـ   -غالبـ

وتكون القيمة المالية للدعم كبيرة للغاية      . لماءوالع،  الجامعات المتقدمة، وكبار الباحثين   

 .وربما مفتوحة

تدعم أنشطة البحث والتطوير في كافة مجاالت البحـوث           أن األنواع الثالثة األولى    -٣

المعروفــة فــي (، وكافــة مجــاالت البحــوث التطبيقيــة  )بحــوث الفــضول العلمــي (األساســية 

 .)ببحوث السياسات وتمويلها أدبيات إدارة البحوث 

 Strategic) اإلسـتراتيجية  ما يخصص للبحوث -غالباً – أن النوع الرابع من المنح -٤

or Generic(  حيــث تتــوافر فيهــا تطبيقــات  ؛ التــي تنــشأ عــن البحــوث األساســية النظريــة 

 القريب، ولـم تعـرف      المستقبلفي   -بدقة  -لكنها غير محددة    ،  محتملة وممكنة التحقق  

ــا تتــــسم نتائجهــــ    ــد، كمــ ــا بعــ ــدة   أبعادهــ ــرى عديــ ــاالت أخــ ــي مجــ ــة التطبيــــق فــ  ا بإمكانيــ

)Bushaway ،بمعنى أنه ال يتوقع منها عائـد مـادي مباشـر وسـريع، لكنهـا تقـود       .)١٨ :٢٠٠٣ 

 .الكتشافات بحثية تحقق التميز واألسبقية والعوائد المالية على المدى البعيد

الجهـات   أن التمويل المقدم لدعم البحوث العلمية يـرتبط بتوجهـات وسياسـات              -٥

خـارج الجامعـة أو     (، أو الخارجيـة     )داخـل الجامعـة أو داخـل الدولـة        (المانحة سواء الداخلية    

 . )خارج الدولة
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 فـي تحديـد المـسئول عـن إدارة أنـشطة البحـث والتطـوير الممولـة،         اً أن هناك تباينـ    -٦

 فقد تترك الحرية للباحث وفريق البحث كاملة، وقد تـدير الجهـة المانحـة كافـة األنـشطة              

والفعاليات المرتبطة بالبحوث الممولة، وقـد تـتم المـشاركة بـين المـانحين والمـستفيدين                

 . البحثية وتوجيه األنشطةالمنحةفي إدارة 

 : جهات تمويل المشروعات البحثية-٣
 :البحث العلمي والتطوير منهاأنشطة  لتمويل )مصادر (متعددةتوجد جهات 

  : الجهات المانحة الحكومية-أ

توجــد لــدى معظــم الــدول جهــات حكوميــة فــي   :  البحــث العلمــي مراكــز/ مجــالس-

ــالس،   ــورة مجـ ــز صـ ــرى    أو مراكـ ــوير ومـــسميات أخـ ــان للبحـــث والتطـ للبحـــث العلمـــي ولجـ

مــشابهة، وهــي تمثــل المــصدر التقليــدي لمــنح تمويــل البحــوث، حيــث تعمــل هــذه الجهــات    

. مــن جانــب أخــر حلقــة اتــصال بــين البــاحثين والجامعــات مــن جانــب، والدولــة والحكومــة     

وتتفــرع المجــالس البحثيــة ألنــواع عديــدة مــن المجــالس المتخصــصة فــي مجــاالت بحثيــة      

ومنهـا فـي    . نترنـت اإلعلـى شـبكة ا     محددة، أو أماكن محددة، ولكل منهـا موقـع الكترونـي          

 ومجلس البحـوث االجتماعيـة واالقتـصادية، ومجلـس     ،  مجلس البحوث اإلنسانية  : نجلتراإ

وفي كندا مجلس بحوث العلوم، وفـي جنـوب أفريقيـا      . وم الفيزياء البحوث الهندسية وعل  

مؤســسة البحــث الــوطني، وفــي الواليــات المتحــدة مجلــس البحــث الفيــدرالي، وفــي ألمانيــا      

  .مؤسسة البحوث، وفي اليابان وزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا

الل الميزانيـة العامـة المخصـصة       وتمول البحـوث فيهـا مـن خـ        :  الجامعات الحكومية  -

 .لكل جامعة

 . مراكز البحوث التابعة للجامعات تنظيمياً، ولكنها شبه مستقلة مالياً-

وهي مراكز بحوث حكوميـة مـستقلة ماليـاً وإداريـاً عـن             :  مراكز البحوث المستقلة   -

 .الجامعات والوزارات، وتدار من خالل مجالس اإلدارة، وتخضع إلشراف الدولة
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وهــي االستــشارات والتعاقــدات التــي تبرمهــا : ستــشارات والتعاقــدات الحكوميــة اال-

الحكومـة مــع الجامعــات والبــاحثين لتقــديم خـدمات علميــة بحثيــة، أو استــشارية محــددة   

 .لقاء أموال يتم دفعها

ــة   -ب ــر الحكومي ــات المانحــة التــي     : الجهــات المانحــة غي ــد مــن الكيان  وتمثلهــا العدي

ي مقــار إســهاماتها الماديــة، ومــدي حرصــها، واهتمامهــا بــدعم    تختلــف مــن دولــة ألخــرى فــ  

كراســـــي البحـــــث العلمـــــي ،  المؤســـــسات الـــــصناعية والتجاريـــــة:البحـــــث العلمـــــي مثـــــل

 الخــدمات االستــشارية والتعاقــدات البحثيــة  ،التبرعات والهبــات،األوقاف العلميــة،الوطنيــة

  . المهتمين بالبحث العلميالرعاة،ووالتطويرية

 :يل وإدارة البحث العلمي بالجامعات مشكالت تمو-٤
ــهيواجــه تمويــل لبحــث العلمــي   بينمــا  ــدول المتقدمــة    وإدارت المــشكالت بعــض  فــي ال

زالــت تواجــه مــشكالت   ما الــدول الناميــة والفقيــرة   نجــد أن،  الخاصــةوالتحــديات النوعيــة 

: فعلـى سـبيل المثـال     . ومـصادر تمويلـه   ،  أساسية تتعلق بهياكل البحث العلمـي وسياسـاته       

 وجــود إلــى )NRC(شير تقريــر مجلــس البحــث القــومي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة   يــ

مــشكالت تتعلــق بتنظــيم هياكــل مؤســسات البحــث العلمــي المعنيــة بــالبحوث العلميــة     

توجد خطة قومية شاملة لمـشروعات    البينية ذات المدى الزمني والمكاني الواسع، كما ال       

تنــسق الجهــود البحثيــة أن يمكــن ، وث البيئيــةالبحــث العلمــي فــي بعــض المجــاالت كــالبح

  ألكثـر مـن عـشرين عامـاً         خاللهـا  التنبـؤ باتجاهـات البحـوث     يمكـن   وفـي ضـوئها،     والتمويلية  

(National Research Council ،٢ :١٩٩٣( . 

 العديــد مــن المــشكالت  الجــامعي فــي البلــدان العربيــةتواجــه هياكــل البحــث العلمــيو

 : مايليومن هذه المشكالت وإدارته لعلمي ذات االرتباط بتمويل البحث ا

، وعدم وجـود  )الباحثين ومساعديهم( قلة الموارد البشرية الالزمة إلجراء البحوث        -

سياسة محددة للبحـث العلمـي، وقلـة المـوارد المخصـصة للبحـث العلمـي، ونقـص البيانـات                    

داري، وهجــرة إلــى جــو البحــث والدراســة، وتــدني مــستوى التنظــيم اإل  اإلحــصائية، واالفتقــار
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الكفاءات العلمية، وضعف الصلة بين مؤسسات البحـث العلمـي والبـاحثين والمؤسـسات       

 .)١٤٨ -١٢٦: ١٩٨٦، مطر(المجتمعية ورجال السياسة

ــة التــي يحتاجهــا        - قــصور االهتمــام بالبحــث العلمــي، وضــعف الدراســات التطويري

ألبحـاث العلميـة، وعــدم   صـناع القـرار لتطـوير هياكـل البحـث العلمــي، والتـأخير فـي تقيـيم ا        

االلتــزام باألنظمــة والتعليمــات التــي تــنص علــى وجــود مــدة معينــة لتقيــيم األبحــاث، وعــدم   

وجــود كــوادر مؤهلــة للتقيــيم، وضــعف تحفيــز أعــضاء هيئــات التــدريس فــي مجــال بحــوث    

 .)٢٧٢: ٢٠١١، الرواشدة(الترقية

ــي، ضـــعف مـــشار     - ــاق علـــى البحـــث العلمـ ــوال لإلنفـ ــود مـــن األمـ كة ضـــعف المرصـ

المؤســسات الكبــرى، والــشركات، واألثريــاء مــن األفــراد فــي نفقــات البحــث العلمــي، قلــة      

أعـــــداد العـــــاملين فـــــي مجـــــال البحـــــث العلمـــــي، ظـــــروف العمـــــل والمعيـــــشة للبـــــاحثين   

والعلماء،عدم ربط البحوث بخطط التنمية، كثرة األعباء التدريسية واإلدارية لعـضو هيئـة     

 .)١٧٥-١٧٤: ٢٠١١، الحراحشة (التدريس

ضــعف التعــاون بــين أعــضاء هيئــة التــدريس، وضــحالة الــدعم المخــصص للبحــث     -

المعنيـة  العلمي، ضعف التعاون بين الجامعـات بعـضها بـبعض، وبـين الجامعـات والـوزارات              

 .  )١٢٢، ٢٠٠٣: العمري، و عاشور(

كما أشارت إحدى الدراسات إلى أبـرز مـشكالت البحـث العلمـي فـي جامعـة الطـائف                   

فـي نقـص األجهـزة والتـسهيالت ومـصادر المعلومـات، ظـروف العمـل، الفـرق                والتي تمثلت   

: الزبـون ، و الـسالمات (، التحكـيم وذلـك علـى الترتيـب مـن األعلـى إلـى األقـل                رالبحثية، النـش  

كما تشير اتجاهات أعضاء هيئات التدريس بجامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود       .  )١٠٧،  ٢٠١٢

جامعـات الـسعودية إلـى ضـعف حركـة البحـث            اإلسالمية حـول واقـع البحـث العلمـي فـي ال           

العجز المـالي فـي ميزانيـة البحـوث     : العلمي في الجامعة نتيجة وجود مشكالت لعل أهمها   

العلمية، واإلجراءات اإلدارية المعقدة للصرف المالي، وعدم تقـدير الـبعض لقيمـة البحـوث            

 .)٢٩٠، ١٩٩٧: السالم(العلمية 
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 االســتغراق فــي المــشكالت األكاديميــة     :- أيــضاً–ومــن مــشكالت البحــث العلمــي    

 غياب الجـو العلمـي المناسـب للبحـث          ،  )٢٠١٠،٢: سكران(والبعد عن المشكالت الواقعية     

العلمي، والضغوط على الباحث في متطلبات الترقية إلنجاز بحوث فردية، قلة البحوث التي             

حـوافز المـشجعة   تواكب المستجدات العالمية، وتساهم فيها بإنتاج علمـي متميـز، قلـة ال    

علـــى البحـــث، غيـــاب المـــساءلة عـــن التقـــصير فـــي البحـــث العلمـــي، غيـــاب التكامـــل بـــين     

 .)٤١٢-٢٠١٠،٤٠٩ :الخليلي(الجامعات العربية 

كما يمكن تلخـيص الوضـع القـائم فـي تمويـل البحـث العلمـي فـي الـدول العربيـة علـى                      

 :)٩٣-٩٢، ٢٠٠٧: العنقري(النحو التالي 

علــى مــصادر تمويــل البحــث العلمــي مــن خــالل الميزانيــات   هيمنــة الــدعم الحكــومي -

السنوية التي تعاني من نقص الموارد، ومحدودية إسهام القطاع الخاص، علـى الـرغم مـن                

 .أن الحكومات في أغلب دول العالم لم تعد المسئولة بمفردها عن البحث العلمي

تمويــل البحــث   ال يوجــد تــأثير ملحــوظ فــي التعــاون بــين الــدول العربيــة فــي مجــال          -

كمــا ال يوجــد تعــاون كبيــر بينهــا وبــين الــدول األجنبيــة فــي تمويــل البحــث العلمــي    . العلمــي

 .كذلك

 االخــتالل فــي توزيــع مــصادر التمويــل للبحــث العلمــي بــين القطاعــات المختلفــة، مــع    -

 .سوء تخطيط الموارد الضئيلة للبحث العلمي

لنفس ضـوابط الـصرف المعتمـدة     خضوع ميزانيات البحث العلمي في الدول العربية      -

 .في القطاعات الحكومية؛ مما يقيد نشاطها ويصيبه بالجمود

 معاناة بعض الـدول مـن كثـرة تكـرار البحـوث العلميـة المتخصـصة، ووحـداتها، مـع             -

 .ارتفاع نسبة التمويل المخصص للرواتب واألجور والمزايا الوظيفية

عجز الموازنات الماليـة النـاجم عـن         انخفاض النفقات التشغيلية والرأسمالية لسد       -

خفــض المــوارد الماليــة المخصــصة ألنــشطة البحــث والتطــوير، وغيــاب أولويــات واضــحة           

 .للبحث العلمي
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كما تشير الدراسات في مجال إدارة المشروعات العلمية إلـى معانـاة البحـث العلمـي              

يـين، وغمـوض    من مشكالت إدارية عديدة تتمثل فـي ضـعف االلتـزام لـدي البـاحثين واإلدار               

، Elonen and Artto(األدوار، ونقــص المــوارد والمخصــصات، وضــعف نظــم المعلومــات   

ــات  . )٣٩٥ :٢٠٠٣ ــا أوصـــت الدراسـ ــي    -كمـ ــوير فـ ــدات البحـــث والتطـ ــه وحـ بـــضرورة توجـ

  إلـى  -الجامعات التي تعاني من مشكالت تخص البحث العلمي خاصـة فـي البلـدان الناميـة               

كة اإلسـتراتيجية مـع جامعـات خارجيـة وشـركاء مـن             التنسيق التكامل من خالل الشرا    

 القطـــــاع الخـــــاص لـــــدعم جهـــــود وإمكانـــــات البحـــــث والتطـــــوير فـــــي تلـــــك الجامعـــــات  

)Numprasertchai and Igel ،١١٧٣ :٢٠٠٥(. 

وفــي ظــل هــذه المــشكالت المــؤثرة يلحــظ تــردي وضــع البحــث العلمــي فــي الجامعــات  

س، وبطريقة تقليديـة، مـع إهمـال البحـث          العربية؛ حيث تركز غالبية الجامعات على التدري      

الوقت الـذي تواجـه الـدول والجامعـات      ففي  . العلمي رغم دوره الفعال في التنمية الحقيقية      

زالـت الـدول والجامعـات      ماالمتقدمة مشكالت ترتبط بالبحث العلمـي ذات طبيعـة نوعيـة،            

قــة ببنــاه،  العربيــة تخفــق فــي التعامــل مــع المــشكالت األساســية للبحــث العلمــي المتعل       

 .وسياساته، ومصادر تمويله، وهياكله

وعلى الرغم من كل تلك المشكالت التي تواجه البحث العلمي، فإننـا ال نـستطيع أن            

إن البحث العلمـي فـي الجامعـات العربيـة غائـب، لكـن المـشكلة األساسـية تكمـن                   : نقول

دم اإلفـادة    ؛ حيث يغيب التطبيـق وتكـاد تنعـ         - بشكل غير فاعل وغير مؤثر     -في وجوده   

من نتائجه، ولو في إطار محدود، إن أهم سبل النهوض بالبحث العلمـي ال تتمثـل فـي مجـرد                    

والمراكز البحثية ، زيادة موارده ومخصصاته المالية، أو زيادة عدد الجامعات، والمؤسسات       

فحــسب، بــل يكمــن جــوهر النهــوض بالبحــث العلمــي فــي جــودة نظــم إدارتــه، وقابليتــه            

ره مرتكزاً أساسياً لجهود التنمية والنهـضة العلميـة والمجتمعيـة، وإتاحـة             للتطبيق، واعتبا 

صناع القرار الفرصة أمام مؤسسات البحث العلمي العربية إلثبـات وجودهـا وقـدرتها علـى                

 .العمل والمنافسة
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 : مالمح من بعض التجارب في مجال إدارة وتمويل مشروعات البحوث-٥
ــا للبحـــث العلمـــ  وتحفـــز منـــسوبيها مـــن أعـــضاء هيئـــات  ، يتواصـــل الجامعـــات دعمهـ

التــدريس علــى المــشاركة الفعالــة فــي البحــث العلمــي عبــر بــرامج المــنح والــدعم بمختلــف 

 -بشكل ملحـوظ    -ومن الجدير بالذكر أن دعم الجامعات يتزايد        ،  أشكالها ومستوياتها 

، دعومـة  حيث أصبح مقدار مـا تنفقـه الجامعـات علـى البحـوث الممولـة والم                االتجاه؛في هذا   

أحــد أهــم مؤشــرات جــودة البحــث العلمــي  -بــصفة عامــة -وكــذلك علــى البحــث العلمــي  

 فـي   -بـشكل جـوهري   - لهـذا المـسار تـسهم        الموجهـة كما أن هذه األمـوال      بالجامعات،  

 حجـم   فـضالً عـن ارتبـاط     . رفع مستوي الجودة النوعية للبحوث المدعومة وغير المدعومة       

ذات عالقـة بالنـشر العلمـي والتطـوير التقنـي،            خـرى اإلنفاق على البحث العلمي بمؤشـرات أ      

 .إلى غير ذلك ..وحل المشكالت، والقدرات التنافسية للجامعات 

بعض مؤسـسات   إلى  وأشارت إحدى الدراسات حول تأثير المنح الفيدرالية الموجهة         

 وجود تـأثير كبيـر لتلـك      إلىالتعليم العالي الخاصة لدعم البحث والتعليم في مجال العلوم          

المـــنح علـــى تطـــوير بـــرامج تعلـــيم العلـــوم، وتحـــسين التعلـــيم، والتـــدريب فـــي المختبـــرات 

وتطــوير التجهيــزات المعمليــة الالزمــة للطــالب وتحــسين المنــاهج وتحقيــق النمــو المهنــي،  

 .)٢ :٢٠١٢، Donaldson (وتوفير التسهيالت التي تمكن الطالب من مواصلة دراساتهم

معاصرة في تمويل البحـث العلمـي وإدارتـه علـى       ويستعرض الباحث بعض التجارب ال    

 :النحو التالي

 بلـــغ مقــدار الـــدعم المباشـــر لتمويـــل  حيـــث: جامعــة الملـــك فهـــد للبتــرول والمعـــادن  

 مــشروعاً بحثيــاً تــضمنت   ١١٢هـــ لعــدد  ١٤٢٩/ ١٤٢٨ مليــون ريــال عــام   ٩٫٦البحــوث حــوالي  

نح المسار السريع، ومـنح  منح التفرغ العلمي، ومنح التأليف والترجمة، وم    ومشاريع سابك   

 لمـشروعات لكما بلغ مقدار الدعم المباشر ، أعضاء هيئة التدريس الجدد والمنح الداخلية     

 مليون ريال، إضافة    ٣٠م أكثر من    ٢٠٠٧/٢٠٠٨ حتى   ٢٠٠٥/٢٠٠٦البحثية خالل الفترة من     

وقــد حققــت  .  ريــال لــدعم حــضور األســاتذة للمــؤتمرات الدوليــة     ماليــين ١٠إلــى مــا يقــارب   
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ــة األ ا ــى لجامعــة المرتب ــاً عــام  ول ــو إس  ( م ضــمن التــصنيف العــالمي   ٢٠٠٨عربي ــايمز كي  )الت

 بين أكثر مـن ثالثـين   ٣٣٨ حيث احتلت المرتبة ؛ جامعة عالمياً ٤٠٠لتكون من بين أفضل    ؛

جامعــة الملــك فهــد للبتــرول  (ألــف جامعــة ومؤســسة تعليميــة للتعلــيم العــالي فــي العــالم   

 .)٤، ٢٠٠٩: والمعادن

الــذي يعــد األرقــى واألصــعب    ، دخلــت جامعــة الملــك ســعود تــصنيف شــنغهاى     كمــا 

 جامعـة علـى مـستوى       ٥٠٠ ضـمن أفـضل      ،  واألكثر انتشاراً وقبـوالً فـي األوسـاط األكاديميـة         

 مــن بــين ٤٠٢العــالم مــسجلة الحــضور العربــي المنفــرد فــي هــذا التــصنيف واحتلــت المرتبــة   

كمـا حققـت   .  )٩، ٢٠١٠: لملك سـعود جامعة ا( م٢٠٠٩ جامعة مصنفة في عام  ٥٠٠أفضل  

 جامعـة فـي تـصنيف ويبـو مـاتريكس       ٢٠٠ ضمن أفضل    ٢٠٠٩ في يوليو    ١٩٧الجامعة المرتبة   

 . عالمياً وفقاً لتصنيف التايمز كيو إس ٢٤٧وحققت الجامعة المرتبة .  سبانياإل

ن مـن بـرامج تمويـل مـشروعات البحـوث العلميـة         يوفي تكساس تم اسـتحداث نـوع      

ــالي   التنافــــسية  احــــدهما لــــدعم . ألعــــضاء هيئــــة التــــدريس فــــي مؤســــسات التعلــــيم العــ

المشروعات البحثية في العلـوم األساسـية بغـرض توسـيع قاعـدة المعرفـة الالزمـة للنمـو                   

واإلبداع، ودعم القدرات العلمية ألعـضاء هيئـة التـدريس بجامعـات تكـساس الحكوميـة،               

ــوم التطب     ــة فــي العل ــدعم المــشروعات البحثي ــصاد،    وثانيهمــا ل ــة بغــرض تحــسين االقت يقي

وخـصص  . "ومعدالت النمو مـن خـالل تطـوير العمليـات والمنتجـات، وإيجـاد تقنيـات جديـدة          

 وحـوالي   ،  م١٩٨٩ - ١٩٨٨ دوالر لكال البرنامجين خالل العامين الماليين        ) مليون ٦٠(حوالي  

لمخـصص  كما يتم توجيه حوالي ثلث الـدعم ا       . م١٩٩١ -١٩٩٠ دوالر في العامين     ) مليون ٦١(

ــوم األساســية       ــة فــي مجــال العل ــدعم المــشروعات البحثي ــة ل كمــا تركــز تلــك   ، مــن الوالي

البرامج على تدريب الطالب والخريجين والباحثين في الدراسات العليـا علـى مهـام البحـث                

وتوجـــــد هيئـــــة إلدارة كـــــل برنـــــامج تكـــــون مهمتهـــــا األساســـــية اختيـــــار . واالكتـــــشاف

دارة، وعـــدم التكـــرار والتطـــابق، وجـــودة البحـــث المـــشروعات البحثيـــة وفـــق معـــايير الجـــ

خطــط  )٣١٠٨( مؤســسة علميـة بحــوالي  )٥٦(وتقــدمت . والتعلـيم، مــدى مــشاركة الطـالب  
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 محكمــاً مــن العلمــاء والمهندســين لمراجعــة     )١٢٥(وتــم التعــاون مــع أكثــر مــن      . بحثيــة

  عـضواً  ١٨-٤ منـصة علميـة تتكـون مـن          )١٤(وتقييم مخططات المشروعات المقدمة عبـر       

وبعـد عـرض ومناقـشة المخططـات اختيـر مبــدئياً      . وفقـاً لعـدد المخططـات التـي سـتحكم     

ويجتمع رؤساء المنصات العلمية معاً بعد ذلك لتوزيع الميزانية .  مخطط بحثي )٦٠٠(منها  

حيـث  ؛على المخططات وفقاً ألولوية كل مخطط، وهنـا يـتم االختيـار واالنتقـاء مـرة أخـرى         

يــــتم دعمهــــم، حــــوالي نــــصفهم ألســــاتذة والربــــع ألســــاتذة   مخططــــاً)٤٣٤(تــــم اختيــــار 

وبلغــت الكلفــة  . وطــالب، وأخــصائيين علميــين  ، مــشاركين والبــاقي ألســاتذة مــساعدين   

 Bowers ،Elliot ،and(  دوالر) ألــــف٢٢٠( شــــهراً حــــوالي )١٧(اإلداريــــة للبرنــــامج خــــالل  

Caldwell ،٢٥-١٩ :٢٠١٢( ." 

م، والخاص ببرنامج منح تحـسين  ٢٠٠٨يفورنيا  بكالالعاليويشير تقرير لجنة التعليم   

جودة المعلم، إلى صدور إعالن سنوي للتقدم بطلبات تمويـل للبحـوث فـي مجـال تحـسين                  

ويركز اإلعالن على أهداف المـشروعات البحثيـة ومـدى ارتباطهـا بأولويـات              . جودة المعلم 

م وتـــم تمويـــل ثمانيـــة مخططـــات ركـــزت علـــى تعلـــي  ، البحـــث فـــي مجـــال جـــودة المعلـــم 

كما تم اعتماد مؤشرات جديدة للجودة والمفاضلة بـين المـشروعات        ،  الرياضيات والعلوم 

 :)٦-١ :٢٠٠٨، California Post Secondary Education Commission:(المقدمـة مثـل  

تقـدم التحـصيل    ،  مدى اإلسهام في تطوير الممارسات الفعلية للمعلم في الصف الدراسـي          

مــدى وضــوح ، البحثــي والمؤســسة العلميــة التــي ينتمــي لهــاخبــرة الفريــق ، الدراسـي للطــالب 

مــدى قــدرة الباحــث والفريــق البحثــي علــى تحديــد       ، إســتراتيجية تنفيــذ المــشروع البحثــي   

قــدرة ،  الجهــود المــشتركة للفريــق البحثــي فــي التعامــل معهــا  وإيــضاحالمــشكلة البحثيــة 

اتج المتوقعــة القــدرة علــى تحديــد النــو  ، الباحــث علــى تقــديم عــرض علمــي عــن مــشروعه   

 .   والعقبات المحتملة عند وصف المشروع البحثي

ماليــاً لطــالب الدراســات العليــا الســتكمال   كمــا تقــدم عــدة مؤســسات علميــة دعمــاً  

ــة      ــنح البحثيـ ــالل المـ ــن خـ ــتهم، مـ ــنح، وResearch Grantsدراسـ ــة األكاديميـــة  مـ  الزمالـ
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Academic Fellowships .يــة تقــدم مباشــرة والمــنح البحثيــة عبــارة عــن مخصــصات مال

  مــنحلألفــراد لتغطيــة تكــاليف المعيــشة، وتكــاليف الدراســة التــي يتحملهــا الــدارس، بينمــا   

فهـي مخصـصات ماليـة تقـدم      -أحيانـاً  -أو ما يعرف بالبعثات الدراسـية    ،  الزمالة األكاديمية 

والبحـث، والـسفر،    ،  وتغطي تكاليف الدراسة  ،  للمؤسسات العلمية لتوزيعها على الباحثين    

يعتمـد كالهمـا علـى الحاجـة        ، و  البيانـات، والتحليـل اإلحـصائي، والتكـاليف المكتبيـة          وجمع

وتـشير الدراسـات    ،  المالية، فضالً عن المؤهالت األكاديميـة ومخططـات البحـوث المتميـزة           

نقـص المعلومـات   إلـى  نظـراً  ؛ إخفاق العديد مـن البـاحثين فـي اإلفـادة مـن المـنح البحثيـة                 إلى

دم معرفـة البـاحثين بكيفيـة التنـافس للحـصول علـى الـدعم فـي           عن الجهات المانحة، وع   

ومن أهم المعايير التي يجب مراعاتها في حال الرغبـة فـي اإلفـادة              . صورة منح، أو غير ذلك    

الــــسجل : )٤٢١-٤١٦ :٢٠١٢، Health ،Adams ،and Fravel:(مــــن تلــــك المــــنح مــــايلى 

المخطـط البحثــي أكثــر مــن   االهتمــام بعمــق ، جــودة المخطـط البحثــي ،األكـاديمي للباحــث 

 ،مدى االهتمـام فـي مـلء نمـاذج المـنح البحثيـة            ،   خطابات التزكية  ، توزيع الميزانية  ،اتساعه

 مـدى التطـابق بـين تخـصص     ،مدى التطـابق بـين المخطـط البحثـي وأهـداف الجهـة الداعمـة           

 .وموضوع المخطط البحثي واهتمامه، الباحث

نامج منح لدعم التكامل الرأسـي بـين        قدمت بر  ف  )NSF( مؤسسة العلوم الوطنية     أما

ــية     ــوم الرياضـ ــال العلـ ــي مجـ ــيم فـ ــدم   ؛)VIGRE(البحـــث والتعلـ ــنح لتقـ ــممت المـ حيـــث صـ

لمؤسسات التعليم العالي  بهدف تحسين جودة البرامج التعليمية المقدمة بها في كافـة              

ــرامج         المــستويات الدراســية مــن خــالل التكامــل بــين أنــشطة البحــث العلمــي وتطــوير الب

 .)١٣٠ :٢٠٠٩، National Science Foundation(اسية وتطوير التدريسالدر

 جامعــة كارولينــا لطــالب الدراســات العليــا والبــاحثين منحــاً للبحــث والتطــوير، وقــدمت

ــام   ــت عــ ــوالي ١٩٩٩بلغــ ــب اإلدارة    )١٩٫٣(م حــ ــد مكتــ ــاً لقواعــ ــت وفقــ ــون دوالر، وزعــ  مليــ

ا والبـاحثين األجانـب علـى نـصيب     كمـا حـصل طـالب الدراسـات العليـ        ،  والميزانية األمريكي 

 .٢٦ :١٩٩٩، Hast (أكبر من الدعم المالي عن الطالب المقيمين
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لقد أصبحت الشراكة في البحث العلمي بين مؤسسات البحث العلمي وعلـى رأسـها              

ــالتعليم العــالي والبحــث        ــوزارات المعنيــة ب الجامعــات، والمجتمــع ممــثالً فــي الحكومــة، وال

ال تـستطيع   : "ففي الواليات المتحدة األمريكية   .  في العديد من الدول    العلمي  واقعاً ملموساً   

الجامعــات والكليــات تقــديم الــدعم المــالي الكــاف ألنــشطة البحــث والتطــوير مــن خــالل       

ستطيع الحكومــة الفيدراليــة االســتغناء عــن الخبــرات العلميــة   تــميزانياتهــا فقــط، كمــا ال 

كز البحثية، في سعيها نحو إجراء بحـوث     رفيعة المستوى التي تمتلكها الجامعات والمرا     

ــرى    ــة كب ــات وأهــداف وطني ــرتبط بأولوي ــذي يعــزز فــرص    ا. )٣ :١٩٧٥، Scurlock(" ت ألمــر ال

لقد أصبح االستثمار في أنشطة البحـث العلمـي والتطـوير عبـر         . التعاون والشراكة العلمية    

ويؤكـد ذلـك    . نمـو  أساسـية للبلـدان التـي تنـشد التقـدم وال           ةاألنواع العديـدة مـن المـنح سـم        

 مــن إجمــالي النــاتج القــومي  )R&D)مؤشــر نــسبة اإلنفــاق علــى أنــشطة البحــث والتطــوير   

م كانت الواليات المتحدة في المرتبـة الخامـسة فـي نـسبة اإلنفـاق               ٢٠٠٣ففي عام   ". العام

ــوير،    ــى البحـــث والتطـ ــومي علـ ــىوالحكـ ــاعين      األولـ ــن القطـ ــاق مـ ــسبة اإلنفـ ــالي نـ ــي إجمـ فـ

 وفـي فرنـسا يـتم تمويـل البحـوث العلميـة       ." )٣٤ :٢٠٠٦، Kulakowski (الحكومي والخـاص 

 مـن   )%١٠( من مؤسـسات العمـل واإلنتـاج، و        )%٢٠( من داخل الجامعات، و      )%٣٠(بنسبة  

 .)٧٥: ٢٠١٣،القصبي ( من الدولة)%٤٠(المحليات، و

كما اتبعت الحكومة الكندية سياسة جديدة للدعم المالي للجامعات الكندية حيث 

لدعم المالي للجامعات الموجـه لـبعض الجوانـب اإلداريـة واالجتماعيـة والـصحية               خفضت ا 

م سياســــة توجيــــه تلــــك ١٩٩٧وتكــــاليف االنتقــــال والــــسفر وغيــــر ذلــــك، واتبعــــت منــــذ   

المخصصات الماليـة السـتثمارها فـي أنـشطة البحـث العلمـي مـن خـالل المـنح البحثيـة التـي                   

لى ارتفـاع نـسبة اإلنفـاق علـى البحـث        إ مما أدي    ،  تتاح عبر العديد من برامج التمويل البحثية      

ــن   ــي مــ ــام )%١٥٫٦(العلمــ ــى ١٩٩٢ عــ ــام )%٢٣٫٥(م إلــ ــات   ٢٠٠٣ عــ ــل الجامعــ ــن دخــ م مــ

)Polester ،ومـــن الحقـــائق التـــي تـــستدعي إعـــادة النظـــر، أن البلـــدان       . )٦٠٢-٦٠١ :٢٠٠٧ 

، فـي   مـن النـاتج القـومي اإلجمـالي لـدعم البحـث العلمـي        %٣المتقدمة تخصص ما يزيد عـن       



 

 
٣٢٠

تها وإدار  الجامعية العلميةالبحوث مشروعات لتمويتفعيل 
 دراسة حالة: بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 عبدالرازق محمد زيان.د

 مــن دخلهــا القــومي لــدعم البحــث العلمــي،   % ٠٫٥ -٣٫١حــين تخــصص الــدول العربيــة مــن   

 عربيــاً فــي اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي بنــسبة  األولــىوتعتبــر المملكــة العربيــة الــسعودية 

 مــن دخلهــا القــومي فــي دعــم %١ مــن دخلهــا القــومي، فــي حــين تنفــق مــصر أقــل مــن %٣٫١

 المنظمــات الدوليــة كالبنــك الــدولي واألمــم المتحــدة، تعــد    ووفقــاً لمعــايير . البحــث العلمــي 

 حرجـة، وأقـل مـن    %١-١٫٦ جيـدة، ومـن   %١٫٦ -٢ نسباً مثالية، ومن %٣النسب األكثر من    

 .  )١ :٢٠١٢، Al-Ahram Gate(جداًذلك تعد نسباً ضعيفة 

إلـى  نظـراً  ؛ويشكل البحث العلمي محوراً رئيساً فـي الخطـط اإلسـتراتيجية الجامعيـة           

األمر الذي دفع العديد من الجامعـات، وخاصـة المتقدمـة للتوسـع فـي               . ميته اإلستراتيجية هأ

واســتحداث وظــائف عديــدة تــضطلع بمهــام ومــسئوليات إدارة      ، هياكــل البحــث العلمــي  

وتتنوع مسميات وأدوار شاغلي هذه الوظائف من       ،  البحث العلمي داخل وخارج الجامعات    

، )RPM) أو مدير المشروعات البحثيـة       )CRO(بحوث  ومنها وظيفة مدير ال   ،  جامعة ألخرى 

، أو نائب مدير الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليـا، أو وكيـل الجامعـة للبحـث العلمـي      

وتهدف تلك الوظائف إلى تنمية البحث العلمـي وتطـويره وقيادتـه داخـل        ،  والتبادل المعرفي 

  فـي هـذا الـصدد لـدورين مهمـين     وتجـدر اإلشـارة  . )٦٣ :٢٠٠٦، Dingerson (وخـارج الجامعـة  

مــن داخــل الجامعــة، والتفــاوض إلبــرام تعاقــدات المــنح     وتحفيــزهم  دعــم البــاحثين :همــا

 . )١٢٧  :٢٠٠٠، Hogan and Clark (البحثية خاصة مع الشركاء من الجهات الخارجية

ويـــساعد التعـــرف علـــى تلـــك التجـــارب فـــي تلمـــس أوضـــاع تمويـــل البحـــوث العلميـــة   

ــة وإدار ــرز        الجامعيـ ــي، وأبـ ــث العلمـ ــم البحـ ــي دعـ ــشاركة فـ ــة والمـ ــراف المعنيـ ــا، واألطـ تهـ

 .االتجاهات المعاصرة في هذا المجال

 : وتمويل المشروعات البحثية كما يليإدارة المعاصرة في تاالتجاها أبرز -٦
 تمويــل البحــوث   مجــال فــي وعرضــهابــرز االتجاهــات المعاصــرة  اســتخالص أيمكــن 

،  الدراســات الــسابقةون خــالل مراجعــة األدبيــات التربويــة   بالجامعــات مــ وإدارتهــاالعلميــة

 : كما يليوذلك
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 االهتمام المتزايد للحكومـات والجامعـات بـالبحوث العلميـة فـي ظـل تنـامي اقتـصاد                   -

 .المعرفة

 اعتمــاد التنافــسية بــين الجامعــات علــى مؤشــرات عديــدة منهــا البحــوث العلميــة          -

 .ونتائجها

 .ي، وتعدد مصادر الدعم والتمويل تنوع آليات دعم البحث العلم-

العلمية في مجاالت العلوم البينيـة، والمجـاالت العلميـة          البحوث  التوجه لدعم    زيادة   -

 .الجديدة

 التوســـع فـــي بحـــوث الفـــرق الكبـــرى، ودمـــج أعـــداد مـــن الطـــالب وصـــغار البـــاحثين،  -

 . من تمويل البحوث الفردية والصغيرة-بشكل أكبر

 قدر أعلى من التوازن بين التدريس الجامعي، والبحـث       سعي الجامعات نحو تحقيق    -

 .العلمي

 تنامي االتجـاه نحـو بـذل مزيـد مـن الجهـد لتحقيـق فوائـد وعوائـد ماديـة مباشـرة مـن                 -

تــسويق المعــارف إلــى  البــاحثين والمؤســسات العلميــة جعــلنتــائج البحــوث العلميــة، ممــا 

 .والنتائج والتطبيقات العلمية

فــرض رقابــة صـــارمة، ومحاســبة دقيقــة علــى نفقــات وعوائـــد         ازديــاد االتجــاه نحــو    -

 .البحوث العلمية

 ازديــاد الرغبــة فــي تقنــين أخالقيــات البحــث العلمــي، وحــث البــاحثين علــى االلتــزام       -

 .بذلك

 ازديـــــاد االتجـــــاه نحـــــو التـــــأطير القـــــانوني لكافـــــة إجـــــراءات البحـــــوث الممولـــــة         -

 .ركة في البحثحرصاً على حقوق جميع األطراف المشاوتعاقداتها؛

للوصـول   - بطريقـة احترافيـة    -االهتمام المتزايد بـإدارة البحـث العلمـي بالجامعـات           -

، لنــواتج معرفيــة وتطبيقــات ذات جــودة عاليــة تحقــق عوائــد ماليــة وعلميــة عاليــة للجامعــة 

 .برجماتيةاألمر الذي يمكن أن يطلق عليه اإلدارة ال
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ــه البحــوث المدعومــة والمــنح    الحــرص علــى - ــات وطنيــة     توجي ــة لخدمــة أولوي  البحثي

 .محددة

 حيـث تركيـز الممـولين علـى مجـال      ؛تخصـصية المـنح والبـرامج البحثيـة    االتجاه نحـو     -

ــات    ــن التطبيقــ ــة مــ ــة معينــ ــدد، أو نوعيــ ــي محــ ــن   ، بحثــ ــددة مــ ــة محــ أو المــــشكالت، أو فئــ

 .المستفيدين

 . االتجاه نحو تقليص الدعم الحكومي للجامعات، والبرامج البحثية-

عتماد  المتزايد للباحثين، والمؤسسات العلمية، والجامعات على التمويـل القـادم             اال -

 .)المؤسسات الصناعية والتجارية(من الرعاة من القطاع الخاص 

 ارتكــاز جهــود اإلصــالح الجــامعي علــى تطــوير البحــث العلمــي، وربــط التعلــيم العــالي  -

  .)٦٨، ٢٠١٠: خضر(باإلنتاج 

اكة بين مؤسـسات البحـث العلمـي والجامعـات ومؤسـسات             االتجاه المتزايد للشر   -

 .المجتمع الصناعية

 االتجاه الستحداث وظائف جامعيـة جديـدة تـضطلع بمهـام البحـث العلمـي وإدارة                 - 

 .المشروعات البحثية

 االتجــاه نحـــو اإلفـــادة مــن المـــنح والتمويـــل المخـــصص للبحــوث العلميـــة فـــي دعـــم    -

 .حث العلميالنفقات الرأسمالية والتشغيلية للب

لبحـوث  الـدعم المـالي ل    فـي الحـصول علـى       لتعزيز مساعدة الباحثين      مقترحات -٧
 :العلمية

يعاني كافة الباحثين في كل أنحـاء العـالم مـن صـعوبة الحـصول علـى المـنح البحثيـة،                 

وتــأمين الــدعم المــالي الــالزم إلجــراء بحــوثهم، لــذا يوجــد العديــد مــن اإلرشــادات، واألدلــة،     

ويمكن مـن خـالل     ،  وضح كيفية إعداد مخطط البحث، وإدارة الفرق البحثية       والكتب التي ت  

 .اإلرشادات التالية زيادة فرصة الباحث في الحصول على المنح
 العمل والتدرب مع أحد الباحثين الذين سبق لهم الحصول على مـنح بحثيـة، وذلـك     -

 .للتدرب على كتابة المخطط البحثي بطريقة سليمة تفي بالغرض منه
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حلقـة اتـصال     مثل   مقابلة أحد المسئولين عن إدارة برنامج التمويل والذين يعملون           -
بــين الجهــات المانحــة للــدعم والكليــات، أو الوحــدات البحثيــة التــي ينتمــي لهــا الباحــث مــن   

 فـضالً عـن اإلفـادة مـن        ،  أجل االستفسار عـن كـل مـا هـو غـامض مـن إجـراءات وخطـوات                 
 . و إداريةةبط بها من التزامات واستحقاقات ماليوما يرت وتجاربها، خبرات التمويل

ــداد     - ــاذج التمويـــل، وإعـ  عقـــد ورش عمـــل تدريبيـــة لتـــدريب البـــاحثين علـــى مـــلء نمـ
ــع العمـــل         ــات توزيـ ــات ومخططـ ــا وإعـــداد الميزانيـ ــوب دعمهـ ــوث المطلـ ــات البحـ مخططـ

 .٤٧ :٢٠٠٦، Chronister and Killoren(والمهام وتوقيتاتها
لويــات وأهــداف الجهــة المانحــة عنــد إعــداد مخطــط المــشروع   االلتــزام بمعــايير وأو-
 .البحثي
 التواصــل المــستمر مــع إدارة المــنح البحثيــة، وتنميــة عالقــات تبــادل اآلراء والتفــاهم   -

 .والمشورة

 . تسليم كافة المرفقات المطلوبة مع مخطط المشروع المطلوب دعمه-
 .لبحثية إظهار الوعي واليقظة في التعامل مع إدارة المنح ا-
 . مراجعة اإلجراءات والقواعد المنظمة للمنح البحثية بدقة مع االلتزام بها-
 الحرص على تـشكيل فـرق بحثيـة تتكامـل خبراتهـا، وتكـون كلهـا مهمـة إلجـراء             -
 .الدراسة

فـي   وأولوياتهـا  المعلن عنها  البحث  أن يكيف الباحث اهتماماته البحثية مع أهداف      -
 .لبحثيةدعوة تمويل المشروعات ا

ونـسب الـدعم    ،  ونـسب الرواتـب، والـدعم المباشـر       ،   التعرف على محددات التمويـل     -
 .ليات الصرفآوتوزيع الميزانية و، غير المباشر

 . اإلفادة من التغذية الراجعة وقبول إجراء التعديالت على مخططات البحوث-
جـراء التعـديالت    االلتزام بالمواعيد والتوقيتات المحددة للتقدم بطلبات التمويـل وإل   -

 .والرد على المراسالت

@      @      @ 
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تمويـل المـشروعات     وإدارتـه ل   برنـامج   الواقـع تنظـيم     : وصـف الحالـة    :الثالثالجزء  
 :           محمد بن سعود اإلسالميةالبحثية بجامعة اإلمام

يعد برنامج تمويل المـشروعات البحثيـة بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية                   

حــد الروافــد األساســية لتحفيــز  البــاحثين مــن أعــضاء هيئــة التــدريس ومــن فــي مــستواهم أ

على إجراء البحوث األصيلة والمبتكرة التي تُسهم في إثراء المعرفة المتخصصة، وتخـدم    

 . وتوفر سبل إنجازها، المجتمع،  وتحقق أهداف التنمية

األولــى، وتلتهــا الــدورات  رة  بالــدوهـــ٢٨/١٤٢٩بــدأ البرنــامج انطالقتــه الفعليــة فــي عــام    

و يمـــول البرنـــامج مـــشروعات بحثيـــة فـــي مختلـــف التخصـــصات   والرابعـــة، الثانيـــة والثالثـــة 

 ، األكاديمية للجامعة من فئات البحوث الصغيرة والمتوسطة والكبيرة حتى الـدورة الثالثـة            

تعـديالت  والمعدلة إلى فئات البحوث المفردة والمـشتركة بـدءاً مـن الـدورة الرابعـة وفـق ال                 

ويستفيد من البرنامج العديد مـن      ،  التي طرأت على القواعد واإلجراءات التنظيمية للبرنامج      

 .الباحثين والفرق البحثية

 : الواقع الكيفي للبرنامج
 : الوصف العام للبرنامج-١

لوفاء بمتطلبات تمويل المشروعات    إلى ا هو برنامج يتبع عمادة البحث العلمي يهدف        

، التي   من الالئحة الموحدة للبحث العلمي     )٦( من المادة    )ج(مقتضيات الفقرة   البحثية وفقاً ل  

جامعـة  ( تنص على تشجيع الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس على إجراء البحـوث العلميـة     

ويوجــد للبرنــامج هيكــل إداري يقــوم بكافــة . )٩: ٢٠١١، اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية

يق المستهدف منه، كمـا ينـتظم العمـل بالبرنـامج وفـق             العمليات والمهام التي تؤدي لتحق    

ــامج المــشروعات   ، قواعــد وإجــراءات خاصــة معتمــدة مــن مجلــس الجامعــة      ويمــول البرن

كما يتبع البرنـامج  ، زالت مستمرةماهـ و١٤٢٨البحثية عبر دورات تمويل سنوية بدأت عام      

/  وحـدة  )١٤(دها  مراكز البحوث بالكليات المختلفة بالجامعة وعد     / مجموعة من وحدات  

 و كـــذلك لجنـــة تمويـــل المـــشروعات البحثيـــة بعمـــادة البحـــث العلمـــي        ، مركـــز بحـــوث 
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ويــتم تــوفير المخصــصات الماليــة للبرنــامج عــن طريــق ميزانيــة الجامعــة، أو عــن    .بالجامعــة

طريق التعاقدات التي تبرمها الجامعة مع الجهات الحكومية، أو الخاصـة، أو غيـر الربحيـة،                 

 .لية لتنفيذ مشروعات بحثية لمصلحة هذه الجهاتالمحلية والدو

 :  التنظيمات والهياكل المرتبطة بالبرنامج-٢
 : مجلس عمادة البحث العلمي-أ

األمانـة  ( ويقوم باقتراح اللوائح والقواعد المنظمة لحركة البحـث العلمـي فـي الجامعـة       

 . إلقرارها واعتمادهاويرفع بها لمجلس الجامعة. )٥: ١٩٩٩ ، العامة لمجلس التعليم العالي

 : وكالة عمادة البحث العلمي لمراكز البحوث وقواعد المعلومات-ب

وهــي أحــدى وكــاالت عمــادة البحــث العلمــي، وتقــوم الوكالــة بــإدارة برنــامج تمويــل          

المشروعات البحثية بالجامعة واإلشراف على وحدات، ومراكز البحوث بالكليـات وذلـك            

، كمـا تتـولي عمـادة البحـث العلمـي           لبحثيـة بالعمـادة   وحدة تمويـل المـشروعات ا     من خالل   

 .ومراكز التميز البحثي وغيرها من األعمال والمهام، إدارة قواعد بيانات البحث العلمي

 : اللجنة الدائمة لتمويل المشروعات البحثية-ج

 ، هــي لجنــة يكونهــا مجلــس عمــادة البحــث العلمــي مــن بــين أعــضائه، أو مــن غيــرهم       

 وعلى  ،   المهام التي يتطلبها تمويل المشروعات البحثية في الجامعة        بهدف القيام بجميع  

 اســـتقبال طلبـــات التمويـــل ومراجعتهـــا، واختيـــار المحكمـــين ومتابعـــة : وجـــه الخـــصوص

 والتوصـية   ،   مع متابعة تنفيذ المشروعات    ،  ردودهم والتوصية وفقاً لذلك بالتمويل ومقداره     

جامعـة اإلمـام     (نظيمات المعدة لهذا الجانب   بصرف المستحقات المالية للباحثين وفق الت     

 . )١٤: ٢٠٠٧، محمد بن سعود اإلسالمية

 : العلميةمراكز البحوث/  وحدات -د

 تعمل في كليات الجامعة ومعاهـدها       ،  هي وحدات علمية تابعة لعمادة البحث العلمي      

ــا لتنفيـــذ الخطـــط اإلســـتراتيجية والمرحليـــة للبحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــة    بط   وتـــرت، العليـ

، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية     ( وحدات البحوث بعميد البحث العلمي مباشرة     
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  ومراكزهـا ويتولى عميـد البحـث العلمـي اإلشـراف علـى أعمـال وحـدات البحـوث           ،  )٢: ٢٠٠٨

األمانة العامة لمجلس ( (المرتبطة بعمادة البحث العلمي ومتابعة نشاطاتها، وتقييم أدائها   

أي أنهــــا تنظيمــــات إداريــــة علميــــة تقــــام بكليــــات الجامعــــة  - )٦: ١٩٩٩ ، التعلـــيم العــــالي 

، وتتبع تنظيمياً عمادة البحث العلمي    بالجامعةومعاهدها العليا بهدف دعم البحث العلمي       

 .بالجامعة

ومن أهم أهداف تلك الوحدات اإلسهام فـي إعـداد خطـط البحـث العلمـي بالجامعـة،         

فــضالً عــن تــوفير الــسبل الكفيلــة بــدعم      . ة عنهــاوتنفيــذ البــرامج والمــشروعات المنبثقــ   

كمـا تلعـب تلـك الوحـدات دوراً مهمـاً           ،  المعهـد وتطـوير إمكانـاتهم     / الباحثين في الكليـة     

 .في التواصل بين الباحثين بالكليات، وعمادة البحث العلمي 

ويشرف على وحـدة البحـوث فـي كـل كليـة مجلـس يـسمى مجلـس وحـدة البحـوث                      

 فـي ويجتمـع المجلـس مـرة    ، ل واحد لكل قـسم علمـي فـي الكليـة    ويتألف من رئيس وممث  

 ،  اقتـراح الخطـط الـسنوية للبحـوث        : ويتولى مسئوليات عديـدة منهـا     األقل،  كل شهر على    

 تنظـيم أنـشطة البحـث العلمـي     ، إعداد ميزانية الوحدة، والرفـع بهـا لعمـادة البحـث العلمـي        

 متابعــة ســير ، ت التمويــل ودراســتها اســتقبال طلبــا،  تقــديم المــشورة للبــاحثين، بالوحــدة

إلـى غيـر ذلـك      ..واالتصال باألقـسام العلميـة وحفـز البـاحثين        ،  المشروعات البحثية الممولة  

ويرفــع المجلــس توصــياته وقراراتــه . مــن أنــشطة ومهــام تخــدم البحــث العلمــي والبــاحثين 

 .لعميد البحث العلمي

 : القواعد واإلجراءات التنظيمية-٣
ــدع   ــز أعــضاء هيئــة التــدريس     أقــرت الجامعــة ال م المــالي للمــشروعات البحثيــة لتحفي

بالجامعة علـى القيـام بالبحـث العلمـي مـن خـالل مـشروعات بحثيـة منفـردة، أو مـشتركة                      

سواء كانـت هـذه المـشروعات مبـادرات ذاتيـة           . يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة     

، حــث الــسنوية للجامعــةتعكــس االهتمامــات العلميــة ألصــحابها، أو كانــت ضــمن خطــة الب 

 .والتي تنطلق من أولويات البحث العلمي بها
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ــل         ــة لتمويـ ــراءات المنظمـ ــد واإلجـ ــدت القواعـ ــال أُعـ ــذا المجـ ــي هـ ــل فـ ــيم العمـ ولتنظـ

 وفقـاً لمـا جـاء بالالئحـة     ،   وكذلك النماذج واالتفاقيات الخاصة بـذلك      ،  المشروعات البحثية 

ى جانــب مراجعــة تجــارب عــدد مــن      إلــ، الموحــدة للبحــث العلمــي بالجامعــات الــسعودية    

الجامعــات ومراكــز البحــوث الــسعودية والعربيــة واألجنبيــة واســتطالع آراء أعــضاء هيئــة   

لتمويـل   الـدورة األولـى   لقت  هـ انط ١٤٢٨وقد اعتمدت هذه القواعد عام      ،  التدريس بالجامعة 

 .  المشروعات البحثية بالجامعة

بعد مرور عامين على تطبيـق  يحها  وتنق كما تمت مراجعة تلك القواعد واإلجراءات       

 وتمخض ذلك عن إصـدار دليـل قواعـد تمويـل المـشروعات البحثيـة وإجراءاتهـا                  ،  البرنامج

 .هـ١٤٣٢ عام )٢٢٩٢(في نسخته الثانية والمعتمدة بقرار مجلس الجامعة رقم 

 : فئات التمويل التي يقدمها البرنامج-٥

 :حثية وفقاً لما يأتيتمول الجامعة من خالل البرنامج المشروعات الب

وهـو المـشروع الـذي يقـوم بـه باحـث واحـد فقـط، وال تزيـد مـدة                     : المشروع المنفرد  -أ

 .ريال١٤٫٤٠٠ شهراً، وال يزيد مبلغ تمويله على )١٢(إنجازه عن 

 وهــو المــشروع الــذي يــتم إنجــازه مــن خــالل فريــق بحثــي،  :  المــشروع المــشترك-ب

 أن يتكــون الفريــق البحثــي إلــى جانــب الباحــث  أقلــه اثنــان، أحــدهما باحــث رئــيس، ويمكــن 

الـرئيس مــن باحـث مــشارك، أو بـاحثين علــى األكثـر، مــن حملـة الــدكتوراه، ومستــشار أو      

مستــشارين علــى األكثــر، ومــساعد باحــث مــن حملــة الماجــستير، بمــا ال يزيــد عــن ثالثــة،      

يــة، أو ومــساعد باحــث أو أكثــر مــن حملــة الــشهادة الجامعيــة، أو طــالب المرحلــة الجامع    

 شهراً، وال يزيد مبلغ    )٢٤(الفنيين، أو المهنيين، وال تزيد مدة إنجاز المشروع المتوسط عن           

ريال في المشروعات المتخصـصة فـي المجـاالت الـشرعية، والعربيـة،             ٢٠٠٫٠٠٠تمويله على   

ريـال للمـشروعات المتخصـصة      ٣٠٠٫٠٠٠واإلنسانية واالجتماعية، واإلداريـة واالقتـصادية، و      

الت التطبيقيــــة، تــــشمل تكــــاليف تــــأمين التجهيــــزات والمــــواد الالزمــــة لهــــذه  فــــي المجــــا
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 مـن التكلفـة اإلجماليـة لتمويـل     %٧٠المشروعات، شـريطة أال تزيـد قيمـة المكافـآت عـن          

 .هذه المشروعات

 :دورات تمويل المشروعات البحثية بالبرنامج -٦
 الــدورة األولــى: لتاليــة اوأطلقــت الــدورات التمويليــة . هـــ١٤٢٨/١٤٢٩ بــدأ البرنــامج عــام   

ــة   )٨٧( وتــم تمويــل  ،هـــ١٤٢٨/١٤٢٩عــام  ــاً بميزاني ــال)٣٩١٩٤٠٠( مــشروعاً بحثي ــدورة  .ري ال

 .ريــال)٣٣٥٥٢٠٠( مــشروعاً بحثيــاً بميزانيــة   )٦٦( وتــم تمويــل  ،هـــ١٤٢٩/١٤٣٠الثانيــة عــام  

 مــــــشروعاً بحثيــــــاً بميزانيــــــة )٧٤( وتــــــم تمويــــــل ،هـــــــ١٤٣٠/١٤٣١ عــــــام الــــــدورة الثالثــــــة

 وجـاري  إغـالق المـشروعات المقدمـة          ،هــ ١٤٣١/١٤٣٢الدورة الرابعـة عـام       .ريال)٢٧٥٩٢٠٠(

 . ريال)٥٠٠٠٠٠٠(واعتمد لتمويلها حوالي

 : في الدورة الرابعة للتمويلالتطويرأهم مالمح  -٧
تم العمل في الدورة الرابعة وفقاً لقواعد وإجراءات تمويل المشروعات البحثية التـي             

 :مالمح التطوير الذي شهده البرنامج بدءاً من دورته الرابعة ما يليومن أبرز . تم تطويرها

تطوير القواعد واإلجـراءات الخاصـة ببرنـامج التمويـل لتـصبح أكثـر مرونـة فـي تلبيـة                     -

 .خدمة البحث العلمي بالجامعة وتطويره  والعمل على، احتياجات الباحثين للتمويل

 .بالبرنامجتطوير نماذج التمويل المختلفة المستخدمة  -

 .تطوير اتفاقيات التمويل -

تمويل التجهيزات والمستلزمات التي تتطلبها بعض البحوث، خاصـة فـي المجـاالت              -

 .التطبيقية قدر المستطاع

 .مراكز بحثيةإلى وحدات البحوث، وتحويلها بعض العمل على تطوير  -

 : لبرنامج تمويل المشروعات البحثيةرئيسة المهام ال -٨
عن بدء الدورة الجديـدة لتمويـل المـشروعات البحثيـة بالكليـات والوحـدات       اإلعالن  -

 .البحثية 
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ــة        - ــامج التمويــل فــي عمــادة البحــث العلمــي للمــشروعات البحثي ــة برن  اســتقبال أمان

 .المرشحة للتمويل من قبل الوحدات

 مخاطبـــة الوحـــدات البحثيـــة الســـتكمال بعـــض المالحظـــات علـــى المـــشروعات        -

 .المرفوعة إن وجدت

 التنــسيق الجتماعــات أعــضاء لجنــة برنــامج التمويــل، و عقــد االجتماعــات لمناقــشة -

 .المشروعات المرفوعة والتوصية بشأن كل منها

 . مستحقات المحكمينوصرف تحكيم المشروعات المقترحة،  -

 . تعديل مخططات المشروعات المحكمة-

 . الباحثينوتوقيع االتفاقيات مع،  إعداد اتفاقيات تمويل المشروعات-

 إرســال نــسخة معتمــدة مــن كــل المــشروعات واتفاقياتهــا إلــى وحــدات البحــوث       -

 .بالكليات

المــستحقات طلبــات صــرف بللتقــدم  مراســلة البــاحثين ورؤســاء الوحــدات البحثيــة -

 . المواعيد المقررةفي  المتابعة الدورية الفنيةتقاريرإرفاق المالية، و

 للمــــشروعات  النهــــائيالــــسابقة،  و الفحــــص متابعــــة تــــصفية الــــدورات التمويليــــة -

 .المستحقات المالية للفرق البحثية والفاحصيناقي  بوصرفالمنتهية 

ــابالت الشخــصية مــع المــستفيدين مــن      -٩ ــة أســفرت عنهــا المق  مالحظــات نوعي
 : البرنامج

 عــضواً مــن أعــضاء )٣٠(قــام الباحــث بالعديــد مــن المقــابالت الشخــصية المركــزة مــع  

المستفيدين من البرنامج، وتم سؤالهم عـن رؤيـتهم لواقـع البرنـامج وأبـرز               هيئة التدريس   

 :مشكالتهم، وأسفرت النتائج المستمدة من تلك المقابالت عن المالحظات التالية

 أن البرنامج ال يمول فئة واحـدة مـن المـشروعات البحثيـة، إنمـا يمـول أكثـر مـن فئـة           -

 العلمية، تأليف الكتـب الدراسـية والمراجـع    وفقاً الهتمامات الباحثين؛ حيث يمول البحوث     

وأشارت نتائج تحليل المقابالت إلى وجـود توجـه   . العلمية، الترجمة وتحقيق المخطوطات  
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عـــام لـــدى المـــستفيدين بـــضرورة التركيـــز علـــى تمويـــل البحـــوث العلميـــة ولـــيس الكتـــب   

 .والمؤلفات والترجمات ؛حيث توجد مصادر تمويل أخرى، يمكن أن تدعمها

 وفقاً - في الغالب- تشكيل فرق العمل في مشروعات البحوث العلمية، ال يتم            أن -

لطبيعــة المــشروع البحثــي والحاجــة لتكامــل الخبــرات األكاديميــة، بــل قــد يتحــدد وفقــاً           

العتبــارات أخــرى كتبــادل المــشاركات فــي الفــرق البحثيــة لزيــادة نــصيب كــل باحــث مــن     

 . ف قيمة المكافآت الماليةالتمويل المقدم من البرنامج؛ نظراًإلى ضع

 ضـــعف قيمـــة التمويـــل المخـــصص لـــدعم البحـــوث العلميـــة ســـواء فـــي بنـــد األجـــور  -

والرواتــــب بــــصفة عامــــة، أو فــــي بنــــد التجهيــــزات والمــــواد والمــــستلزمات بــــصفة خاصــــة   

 .لمشروعات البحوث التطبيقية

فـــي والمـــستلزمات علــى البحــوث التطبيقيــة    ،  اقتــصار تمويــل التجهيــزات، والمــواد    -

مجاالت الطب والهندسـة والعلـوم والحاسـب اآللـي فقـط، وحرمـان البـاحثين فـي مجـاالت               

 .العلوم اللغوية والشرعية واالجتماعية من تلك المميزات المادية

 - افتقــار العديــد مــن البــاحثين ألساســيات التعامــل مــع نمــاذج التمويــل واســتيفائها  -

 . بالشكل المطلوب-كاملة وصحيحة 

 .إبرام التعاقدات وصرف المستحقات المالية التأخر في -

 صــعوبة صــرف نفقــات دعــم األجهــزة والمــواد العلميــة للبــاحثين فــي المــشروعات     -

 . التطبيقية، وتعقد إجراءات الصرف والتسوية

 مـع عمـادة البحـث العلمـي         - مباشـرة    - رغبة عدد كبيـر مـن البـاحثين فـي التعامـل              -

 .دون المرور بوحدات البحوث بالكليات

 نظرة بعض الباحثين لتمويل البحوث العلمية بالجامعة على أنه مصدر دخل إضـافي              -

يمكن اإلفادة منه، أكثر مـن كونـه مـصدراً لـدعم الباحـث وتـشجيعه إلنتـاج بحـوث علميـة             

 .ذات جودة



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٣٣١

  هـ١٤٣٧ السادس رجب العدد

 ضــعف التوعيــة واإلعــالن عــن البرنــامج فــي الكليــات المختلفــة، وضــعف المــشاركة   -

 .إلفادة منهلبعض الوحدات البحثية في ا

 كثرة تغيير رؤساء وحدات البحوث  ومراكزها بالكليات، وضعف الدور الذي تقـوم              -

 .به بعض الوحدات والمراكز

وحاجـة البـاحثين    .  الشكوى من وحدة معايير التقييم لكل نوع مـن أنـواع البحـوث             -

في كل تخصص إلى نماذج مخططات بحثية تتناسب مـع تخصـصاتهم سـواء ً فـي بنودهـا                   

 .غتهاأو ل

 : الواقع الكمي للبرنامج-ج

فضل الباحث استعراض الواقع الكمي، وتطوراته خـالل الـدورات األربـع للبرنـامج مـن               

خالل مؤشرات أداء محددة ترصد هذا الواقع، وتساعد في إعطاء فكرة واضحة عنه، وقـد               

ن قام الباحث بحساب هذه المؤشرات من خالل جداول البيانات األساسية التي أعـدها مـ           

ــتخراج   ــاتالبيخـــالل اسـ ــاانـ ــدة   ل  وتبويبهـ ــة للتمويـــل والمعتمـ ــة المـــشروعات المقدمـ كافـ

 .)الممولة(

وفقـاً لوحـدات    إلـى الرابعـة    أعداد المشروعات المعتمدة فـي الـدورات مـن األولـى    -١
 :   البحوث

مركـز بحـوث فـي كـل دورة        / عدد المشروعات الممولة لكل وحـدة        )١ (يوضح جدول 

للمـشروعات الممولـة لكـل دورة واإلجمـالي      يـة   ألربـع والمجمـوع الكل    من دورات التمويـل ا    

ألقـل خـالل األربـع       إلـى ا   علـى ألالعام للدورات األربـع، ونـسب التمويـل، وترتيـب الـدعم مـن ا              

 . دورات لكل وحدة بحوث
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عدد /وحدة البحوث بكلية
 المشروعات

 ٤د  ٣د  ٢د  ١د 

وع
جم
الم

 

نسبة الدعم لمجموع 
 لىإالمشروعات للوحدة 

إجمالي عدد المشروعات 
 الممولة ككل 

ب
رتي
الت

 

 ١٣ ٢٫٥٦ % ٨ ٧ ٠ ١ ٠  الطب
 ١٢ % ٢٫٨٨ ٩ ٦ ٣ ٠ ٠ الهندسة
 ٣ % ١٢٫٨٢ ٤٠ ٦ ١٦ ٦ ١٢ العلوم
 ٢ % ١٣٫٤٦ ٤٢ ١٣ ١٢ ٦ ١١ الحاسب

 ١٠ % ٣٫٢١ ١٠ ٣ ٠ ٤ ٣ معهد القضاء العالي
 ٦ % ٨٫٣٣ ٢٦ ٤ ٥ ٥ ١٢ الشريعة
 ٧ % ٥٫١٣ ١٦ ٢ ٣ ٢ ٩ أصول الدين
 ٤ % ١١٫٥٤ ٣٦ ٨ ٩ ١٢ ٧ اللغة العربية
 ١٤ % ١٫٢٨ ٤ ٢ ٠ ٠ ٢ الدعوة واإلعالم
 ١ % ١٦٫٦٧ ٥٢ ١٤ ٧ ١١ ٢٠ العلوم االجتماعية
 ٨ % ٥٫١٣ ١٦ ٤ ٨ ٢ ٢ اللغات والترجمة
 ٥ % ٩٫٦٢ ٣٠ ٨ ٥ ١١ ٦ الشريعة باإلحساء
 ١١ % ٣٫٢١ ١٠ ٤ ٠ ٦ ٠ معهد اللغة العربية

 ٩ % ٤٫١٧ ١٣ ٤ ٦ ٠ ٣ االقتصاد
 - - ٣١٢ ٨٥ ٧٤ ٦٦ ٨٧ المجموع

 إجمالي المشروعات المعتمدة بالبرنامج خالل الدورات األربع وفقاً لوحدات البحوث )١(جدول 

 مــشروعاً، )٣١٢(بلــغ إجمــالي المــشروعات المعتمــدة بالبرنــامج خــالل الــدورات األربــع   

. روعاً اعتمـدت فـي الـدورة األولـى       مـش  )٨٧(منهـا   . مركـز بحـوث   /  وحـدة  )١٤(توزعت علـى    

 ،  مــشروعاً اعتمــدت فــي الــدورة الثالثــة )٧٤(و ،  مــشروعاً اعتمــدت فــي الــدورة الثانيــة )٦٦(و

وكانـت أكثـر الوحـدات مـشاركة واسـتفادة      .  مشروعاً اعتمدت في الـدورة الرابعـة     )٨٥(و

بة الـدعم   حيـث بلغـت نـس     ؛خالل الدورات األربع وحدة البحوث بكلية العلوم االجتماعية         

ــدعم للمــشروعات  )% ١٦٫٦٧(لمــشروعاتها  تليهــا وحــدة البحــوث بكليــة   ،  مــن إجمــالي ال

 الــشريعة أصــول الــدين اللغــات    ، الــشريعة باإلحــساء ،  العلــوم،  اللغــة العربيــة ، الحاســب

وكانت أقلها ، والترجمة االقتصاد معهد القضاء العالي معهد اللغة العربية الهندسة الطب         
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حيـث بلغـت نـسبة الـدعم لمـشروعاتها          ؛بحوث بكلية الدعوة واإلعـالم      استفادة وحدة ال  

 .  من إجمالي الدعم للمشروعات خالل السنوات األربع)١٫٢٨ %(

 الرابعـة وفقـاً لمجـاالت    إلـى  األولـى  الدورات مـن  في أعداد المشروعات المعتمدة -٢
 :الدعم

 عدد المشروعات/الكلية

ت د 
عا
رو
ش
ع م

١ 

ت د 
عا
رو
ش
ع م

٢ 

ت
عا
رو
ش
ع م

 ٣ د 

ت د 
عا
رو
ش
ع م

٤ 

وع
جم
الم

 

نسبة 
مجموع 

المشروعات 
المدعومة 

 كل نوع إلى
للعدد للكلي 
 المدعوم

ع المشروعات 
 % ٦٨٫٢٧ ٢١٣ ٥٣ ٤٣ ٥٣ ٦٤ االجتماعية

 % ٣١٫٧٣ ٩٩ ٣٢ ٣١ ١٣ ٢٣ ع المشروعات التطبيقية
 - ٣١٢ ٨٥ ٧٤ ٦٦ ٨٧ المجموع

  في كل دورة)تطبيقيةاالجتماعية وال(عدد المشروعات الممولة  )٢(جدول 

 أن إجمــالي المــشروعات المدعومــة فــي مجــال )٢( جــدول يتــضح مــن الجــدول الــسابق

،  مـن اإلجمـالي    )% ٦٨٫٢٧( بنـسبة    )٢١٣(بلغ   العلوم االجتماعية خالل الدورات األربع األولى     

 ،  مــشروعاً)٩٩(كمــا بلــغ إجمــالي المــشروعات المدعومــة فــي مجــال العلــوم التطبيقيــة        

وتعود الزيادة العددية للمشروعات الممولـة فـي المجـاالت    .  من اإلجمالي )% ٣١٫٧٣(بنسبة  

 :االجتماعية إلى

 ، لــم تنــشأ إال مــع بدايــة الــدورة الثالثــة للتمويــل  ،  أن وحــدة البحــوث بكليــة الهندســة -

كمـا أن إجمـالي     . ووحدة البحوث بكلية الطب، لم تنشأ إال مع بداية الدورة الثانية للتمويـل            

ــى الترتيــب     البحــوث ــة لكــل مــن الوحــدتين عل ــة مــن خــالل    )٩،٨( الممول  مــشروعات بحثي

ن ومــا يالكليتــين المــشاركة فــي دورتــين تمــويليتين فقــط، ويعــزى ذلــك لحداثــة إنــشاء هــات

بــالتعليم  واســتكمالها يــستتبع ذلــك مــن تركيــز أكثــر علــى اســتيفاء الجوانــب المرتبطــة   

 .وموالطالب أكثر من البحث العلمي، وخاصة المدع
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 أن معظم المشاركات فـي المـشروعات الممولـة فـي المجـاالت التطبيقيـة، جـاءت            -

 حيــث حــرص أعــضاء هيئــة  ؛مــن جانــب وحــدتي البحــوث بكليتــي الحاســب اآللــي والعلــوم  

 . لمشاركة واالستفادة من فرص التمويل المتاحة بالبرنامجاالتدريس بكل منهما 

دريس في مجاالت العلوم االجتماعيـة   زيادة عدد وحدات البحوث، وأعضاء هيئة الت     -

 وحـدات بحثيـة فـي مجـاالت العلـوم        )١٠(، فهنـاك    )اإلنسانية والـشرعية واإلداريـة وغيرهـا      (

 -الطب( وحدات في المجاالت التطبيقية )٤(االجتماعية واإلنسانية والشرعية، في مقابل    

 .) العلوم-الحاسب-الهندسة

 إلـى  األولـى  الـدورات مـن   فـي  )الممولـة ( أعداد المـشروعات المقدمـة و المعتمـدة    -٣
 :الرابعة وفقاً لكل دورة تمويل

يوضــح الجــدول التــالي أعــداد المــشروعات المقدمــة والمعتمــدة لكــل دورة مــن دورات  

 .ونسبة المشروعات المعتمدة من المقدمة وترتيب الدعم ، التمويل األربع

 المجموع/ الدورة
مجموع 
 المقدمة

مجموع 
 الممولة

نسبة دعم 
لمشروعات الممولة ا
  المقدمة لكل دورةإلى

ترتيب نسبة الدعم 
 من األعلى لألقل

 ١ % ٨٣٫٦٥ ٨٧ ١٠٤ ١الدورة 
 ٢ % ٦٨٫٧٥ ٦٦ ٩٦ ٢الدورة 
 ٣ % ٥٤٫٠١ ٧٤ ١٣٧ ٣الدورة 
 ٤ % ٤٧٫٤٩ ٨٥ ١٧٩ ٤الدورة 

 - % ٦٠٫٤٧ ٣١٢ ٥١٦ المجموع
 إلى الرابعة  ورات من األولىأعداد المشروعات المقدمة و المعتمدة في الد )٣(جدول 

 :أن السابق )٣(ويالحظ من جدول 
 وهـي نـسبة جيـدة تعبـر         )% ٦٠٫٤٧( المتوسط العام لنسبة دعـم المـشروعات بلـغ           -

عـــن الحـــرص علـــى تمويـــل المـــشروعات الجيـــدة والرصـــينة التـــي تخـــدم أهـــداف الجامعـــة 
 .والمجتمع

فــبعض المــشروعات ،  ليــست كــل المــشروعات المقدمــة للتمويــل تحظــى بالــدعم -
 والبعض األخر يعتذر عـن تمويلـه العتبـارات تـرتبط بجـودة المـشروعات المقدمـة، و                   لتمو

 .مدى مناسبتها ألهداف برنامج التمويل، وتوجهات الجامعة
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 مــن )% ٨٣٫٦٥( حيــث تــم تمويــل ؛كانــت األعلــى فــي نــسبة الــدعم  أن الــدورة األولــى-
حفيــز البــاحثين علــى التقــدم للبرنــامج     المــشروعات المقدمــة خاللهــا وذلــك لتــشجيع وت    

واإلعـالم عنـه،    ،  بمشروعاتهم، واالستفادة من الفرص المتاحة للدعم، والتوعية بالبرنامج       
 النـشغال عـدد كبيـر مـن البـاحثين      )% ٦٨٫٧٥(ثم تناقصت نسبة الدعم في الـدورة الثانيـة      

ــة         ــى، ثــم الثالث ــدورة األول  وذلــك )% ٥٤٫٠١(الحاصــلين دعــم فــي انجــاز مــشروعاتهم فــي ال
 العتبــارات تــرتبط بــالحرص علــى مزيــد مــن الجــودة فــي انتقــاء المــشروعات التــي تــدعم          

 رغم ازدياد عدد المشروعات المقدمة للحصول على دعم خـالل الـدورة الثالثـة        ،  واختيارها
 . )% ٤٧٫٤٩(والرابعة، وكانت نسبة الدعم في الدورة الرابعة 

ــى المدعومــة عــاد   أن التنــاقص فــي أعــداد المــشروعات ال  - ــادة إل ــدريجياً –زي  مــرة -ت
ويعــزى ذلــك إلــى .  علــى الترتيــب)٦٦،٧٤،٨٥(خــالل الــدورات الثانيــة والثالثــة والرابعــة  أخـرى 

 نحــو االهتمــام -فــي ضــوء رؤيــة الجامعــة -ازديــاد عــدد الوحــدات البحثيــة وتوجــه البرنــامج  
ين فــي الحــصول علــى فــضالً عــن زيــادة عــدد البــاحثين الــراغب . بــدعم المــشروعات البحثيــة

نتـــشار ثقافـــة المـــشروعات المدعومـــة، ومـــا إلـــى دعـــم لمـــشروعاتهم وربمـــا يعـــود ذلـــك 
 .صاحبها من سمعة طيبة للبرنامج والقائمين عليه والمشاركين فيه

 :إلى الرابعة  الدورات من األولى في)المرفوضة( أعداد المشروعات المعتذر عنها -٤
شروعات المعتـذر عنهـا مـن اللجنـة الدائمـة لتمويـل         التالي أعداد الم   )٤(يوضح الجدول   

 .المشروعات البحثية، وأعداد المشروعات المعتذر عنها من المحكمين واإلجمالي

المشروعات  
 الدورات/

ولة المقدمة
مم
ال

 

المعتذر 
عنها من 
 اللجنة

المرفوضة 
من 

 التحكيم

لم 
تستكمل 

من 
 الباحثين

إجمالي 
المشروعات 
المعتذر عنها 
ة من اللجن
 والتحكيم

نسبة المعتذر عنها 
من اللجنة 

 إلىوالتحكيم 
 المقدمة

 % ١٤٫٤٢ ١٥ ٢ ٩ ٦ ٨٧ ١٠٤ ١د 
 % ٢٨٫١٣ ٢٧ ٣ ٩ ١٨ ٦٦ ٩٦ ٢د 
 % ٤٣٫٨٠ ٦٠ ٣ ١٧ ٤٣ ٧٤ ١٣٧ ٣د 
 % ٥١٫٩٦ ٩٣ ١ ١٩ ٧٤ ٨٥ ١٧٩ ٤د 

 ٥١٦ المجموع
٣١٢ 

٣٧٫٧٩ ١٩٥ ٩ ٥٤ ١٤١ % 
 إلى الرابعة  الدورات من األولىفي أعداد المشروعات المعتذر عنها )٤(جدول 
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بلغت جملة المشروعات المعتذر عنها  مـن اللجنـة والمحكمـين معـاً خـالل الـدورات                  

 )١٤١( منهـا  ،  مشروعاً تم التقدم بها لبرنامج التمويـل       )٥١٦(من أصل   ،   مشروعاً )١٩٥(األربع  

اً رفـــضت مـــن  مـــشروع)٥٤(و ، مـــشروعاً اعتـــذرت عـــن تمويلهـــا اللجنـــة الدائمـــة للتمويـــل  

وبلغــت نــسبة إجمــالي المــشروعات المعتــذر عنهــا مــن إجمــالي المــشروعات     ، التحكــيم

 وخـــــالل الثالثـــــة ، )% ٢٨٫١٣( وخـــــالل الثانيـــــة ، )% ١٤٫٤٢(المقدمـــــة خـــــالل الـــــدورة األولـــــى 

 للــدورات األربــع )% ٣٧٫٧٩(وبمتوســط نــسبة بلــغ  . )% ٥١٫٩٦( وخــالل الرابعــة ، )%٤٣٫٨٠(

 .ككل

ــا لوي ــادة فــي أعــداد المــشروعات    حــظ أن هن  مــنالمعتذر عنهــا، خاصــة  ونــسبهاك زي

 ، أو مـن التحكـيم العلمـي      الدائمـة،   الدورة الثانية إلى الرابعة سواء كان االعتذار مـن اللجنـة            

ويعـــزى ذلـــك للحـــرص علـــى ترشـــيد فـــرص الـــدعم المتاحـــة  ، أو مـــن إجمـــالي االثنـــين معـــاً

 .و جودة البحث العلميللمشروعات البحثية في إطار توجهات الجامعة نح

ويتضح من خالل إجراء بعض التحليالت البـسيطة بلـوغ نـسبة إجمـالي المـشروعات                

وبلــوغ . )% ٧٢٫٣١(المعتــذر عنهــا مــن اللجنــة مــن إجمــالي المعتــذر عنهــا والمرفوضــة معــاً       

نــسبة المــشروعات المرفوضــة مــن التحكــيم مــن إجمــالي المعتــذر عنهــا والمرفوضــة معــاً   

غ نسبة المشروعات المرفوضـة مـن التحكـيم مـن إجمـالي المـشروعات               وبلو. )% ٢٧٫٦٩(

وتعكــس . ) %٧٥٫١٤(األربــع  الــورات  مــشروعاً خــالل )٣٦٦(المرســلة للتحكــيم وقــدرها 

تلك النسب مقدار الجهد الكبيـر الـذي تبذلـه اللجنـة الدائمـة لتمويـل المـشروعات البحثيـة                    

قاء األفضل منهـا واألنـسب فـي ضـوء         في دراسة المشروعات المقدمة لها ومراجعتها وانت      

 . توجهات الجامعة واهتماماتها وتوصيات وحدات البحوث بالكليات والمعاهد بالجامعة

إلــى   الــدورات مــن األولــىفــي إجمــالي أعــداد وفئــات الفــرق البحثيــة المــشاركة  -٥
 :الرابعة

ل يوضح الجدول التالي أعـداد وفئـات الفـرق المـشاركة فـي المـشروعات البحثيـة خـال                  

 .رابعة بالبرنامج إلى الالدورات من األولى
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مجموع 
المشار

كين من 
كل 
 الفئات

نسبة 
المستشار

ين لمجموع 
الباحثين من 
فئتي رئيس 
 ومشارك

نسبة 
إجمالي 
 المساعدين
لمجموع 
الباحثين 
من فئتي 

رئيس 
 ومشارك

 ١٧٤ ١٢ ١٣ ١٨ ١٧ ٢٧ ٨٧ ١دورة 
١٤٫٩١ % 

٣٧٫٧٢ % 

 ١٥٥ ١٠ ١٨ ١١ ١٥ ٣٥ ٦٦ ٢دورة 
١٤٫٨٥ % 

٣٨٫٦١ % 

 % ٢٢٫٣١ % ٩٫٩٢ ١٦٠ ٣ ١١ ١٣ ١٢ ٤٧ ٧٤ ٣دورة 

 % ٥٤٫٧٤ %  ٨٫٧٦ ٢٢٤ ٤٠ ١٤ ٢١ ١٢ ٥٢ ٨٥ ٤دورة 

 ٧١٣ ٦٥ ٥٦ ٦٣ ٥٦ ١٦١ ٣١٢ المجموع
١١٫٨٤ % 

٣٨٫٩٠ % 

 إلى الرابعة إجمالي أعداد وفئات الفرق البحثية المشاركة في الدورات من األولى )٥(جدول 

 أن جملة المشاركين من فئة باحث رئيس بلغـت  )٥( رقم يتضح من الجدول السابق   
 باحثـــاً )١٦١( باحثــاً رئيـــساً، وجملـــة المـــشاركين مـــن فئــة الباحـــث المـــشارك بلغـــت   )٣١٢(

ــا بلــــغ عــــدد المستــــشارين . مــــشاركاً ــالي بلــــغ العــــدد الكلــــي  .  مستــــشاراً)٥٦ (كمــ وبالتــ
 عـضو هيئـة تـدريس بـين         )٥٢٩ (الدورات األربع للمشاركين في المشروعات البحثية خالل      

كما بلغ عدد المشاركين من فئات مساعد الباحـث         ،  ومشارك، ومستشار ،  باحث رئيس 
الــدورات  علــى الترتيــب خــالل  )  ٦٥ ، ٥٦ ، ٦٣ (،) طالــب جــامعي- بكــالوريوس-ماجــستير(

وبلـغ اإلجمـالي    ،   مـساعد باحـث مـن الفئـات المختلفـة          )١٨٤(األربع ككل، وبإجمـالي قـدرة       
 مــــشاركأ أو )٧١٣(الكلـــي للمـــشاركين فــــي المـــشروعات مـــن مختلــــف الفئـــات ككـــل       

 .مستفيداً
ــاحثين مــن فئتــي رئــيس ومــشارك خــالل        و  بلغــت نــسبة المستــشارين لمجمــوع الب

 )% ١١٫٨٤(، )% ٨٫٧٦( ، )% ٩٫٩٢(، )% ١٤٫٨٥(، )% ١٤٫٩١(للرابعة وككـل   الدورات من األولى
ــا نـــسبة كبيـــرة تعكـــس عـــدم توظيـــف االستـــشارات   ، علـــى الترتيـــب ويـــرى الباحـــث أنهـ

 .  وفعاالًاألكاديمية بالمشروعات الممولة توظيفاً مالئماً
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كما بلغـت نـسبة إجمـالي المـساعدين مـن فئـاتهم المختلفـة لمجمـوع البـاحثين مـن             
 ٣٨٫٦١(، )٣٧٫٧٢ %(لرابعـة وككـل    إلـى ا شارك خـالل الـدورات مـن األولـى    فئتـي رئـيس ومـ   

ويــرى الباحــث أنهــا نــسب مرتفعــة ،  علــى الترتيــب)% ٣٨٫٩٠(، )% ٥٤٫٧٤( ،)% ٢٢٫٣١(، )%
تــدل علــى حــرص البــاحثين وإدارة البرنــامج علــى دمــج أكبــر قــدر ممكــن مــن المــساعدين     

ــى مهــار      ــة البحثيــة لتــدريبهم عل حــظ لوي، ات وفنيــات البحــث العلمــي  والطــالب فــي العملي
توجـه اللجنـة الدائمـة      إلـى   نظراً  ؛ارتفاع هذه النسبة خاصة في مشروعات الدورة الخامسة         

لتمويل المشروعات البحثية نحو التوسع في دمج الطالب، وخاصة من المستوى الخامس            
 .فما فوق في العملية البحثية من أجل صقل مهاراتهم األكاديمية والبحثية

 األصــلإجمــالي أعــداد وفئــات المــشاركين بالمــشروعات ونــسبتهم للمجتمــع    -٦
 :إلى الرابعة  الدورات من األولىفيبالجامعة 

  مجمـوع المــشاركين فـي المـشروعات مــن حملـة الــدكتورة    )٦( رقـم  يوضـح الجـدول التــالي  
  و مجمــوع المــشاركين فــي المــشروعات مــن مــساعدي)مستــشار/ مــشارك/ باحــث رئــيس(

 . ونسبة كل منهما من إجمالي الفئات المناظرة بالجامعة)جستير ومعيدما(الباحث 

 الدورة

مجموع المشاركين في 
المشروعات من حملة 

/ باحث رئيس(الدكتورة 
 )مستشار/ مشارك

 إلىنسبتهم 
إجمالي حاملي 
الدكتوراه في 

 @@١٢٢٩الجامعة

مجموع المشاركين 
في المشروعات من 

مساعدي الباحث 
 )ماجستير ومعيد(

 إلىنسبتهم 
إجمالي الهيئة 

المعاونة في 
الجامعة 
١٠٧٠@@ 

 % ٢٫٩٠ ٣١ % ١٠٫٦٦ ١٣١ ١دورة 
 % ٢٫٧١ ٢٩ % ٩٫٤٤ ١١٦ ٢دورة 
 % ٢٫٢٤ ٢٤ % ١٠٫٨٢ ١٣٣ ٣دورة 
 % ٣٫٢٧ ٣٥ % ١٢٫١٢ ١٤٩ ٤دورة 

 % ١١٫١٢@ ١١٩ % ٤٣٫٠٤@ ٥٢٩ المجموع
متوسط 

نسبة األربع 
 دورات

- ١٠٫٧٦ % - 
٢٫٧٨ % 
 

 أعداد المشاركين بالمشروعات ونسبتهم للمجتمع األصل بالجامعة )٦(ل جدو
 في أكثر من فريق بحثي في نفس الدورة اًفقد يكون الفرد مشارك، مع اعتبار أن هناك تكرار في الفرق البحثية@ 

ت محدودة كما أن هناك مشاركا، وهناك مشاركات متعددة في أكثر من دورة تمويلية لبعض األفراد. التمويلية 
 حساب الفرصة المتاحة للمشاركة في البرنامج  بصرف النظـر عـن          هنا على  اعتمد الباحث لذا  . من خارج الجامعة    

 .أو أي اعتبارات أخرى، التكرار
الرقم محسوب من اإلحصاءات الواردة بدليل أعضاء هيئة التـدريس والمحاضـرين والمعيـدين بجامعـة اإلمـام           @@ 

. دارة العامة للدراسات والمعلومات، وكالة الجامعة للدراسات والتطوير واالعتماد األكاديميهـ، اإل١٤٣١/١٤٣٢للعام 
 .١٥-١١: ص ص
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/ باحـث رئـيس   (وقد بلغ مجموع المشاركين فـي المـشروعات مـن حملـة الـدكتورة               
ــدورات األربــــــــــع وككــــــــــل علــــــــــى الترتيــــــــــب    )مستــــــــــشار/ مــــــــــشارك  خــــــــــالل الــــــــ

سبتهم من إجمالي حاملي الدكتوراه في الجامعة و كانت ن . )٥٢٩(،)١٤٩(،)١٣٣(،)١١٦(،)١٣١(
هـ خالل الـدورات األربـع وككـل علـى      ١٤٣٢/ ١٤٣١حصاءسعوديين وغير سعوديين وفقاً إل    

وبلــغ متوســط نــسبة  . )٤٣٫٠٤ %(@، )% ١٢٫١٢(، )%١٠٫٨٢(، )٩٫٤٤ %(، )١٠٫٦٦ %(الترتيــب 
 .  من إجمالي تلك الفئة)١٠٫٧٦ %(مشاركات حاملي الدكتوراه 

 :حظ مايليل يو
 أن متوســط نــسبة المــستفيدين الــسنوية مــن فــرص الــدعم المتاحــة بالبرنــامج هــي  -

 لكنهـا   ،   وهـي نـسبة معقولـة      )١٢٢٩( من إجمـالي حـاملي الـدكتوراه فـي الجامعـة           )% ١٠٫٧٦(
حيــث تتــيح اللــوائح المنظمــة لعمــل البرنــامج ؛تتــضمن مــشاركات متتاليــة لــبعض البــاحثين 

 .م بترشيد المشاركات والتدقيق في تشكيل الفرق البحثيةوهنا يتوجب االهتما. ذلك
ــى    - ــرة األولــ ــامج للمــ ــسنوية بالبرنــ ــدد الــ ــشاركين الجــ ــتفادة المــ ــر ،  فــــرص اســ تعتبــ
حيث توجــد فئــة مــن البــاحثين أكثــر نــشاطاً، وقــدرة علــى االســتفادة مــن الفــرص          ؛قليلــة

 .المتاحة لتمويل المشروعات
ن إية، وميل نسبي لتكوين نفس الفـرق و        في تشكيل الفرق البحث    ا أن هناك تكرار   -

ويعـود ذلـك إلـى وجـود درجـة عاليـة مـن            ،  اختلفت مسميات المشاركين في المـشروعات     
كمـا يمكـن أن يعـود       ،  مما يـدفعهم للعمـل معـاً      المشاركين؛التناغم األكاديمي بين بعض     

  فـي تكـوين فـرق    -بـشكل كبيـر   -طبيعة العالقات الشخصية واالجتماعية التي تـؤثر إلى  
 . ،خاصة مع انخفاض المخصصات الماليةالبحث العلمي في البيئات األكاديمية

ماجــستير (وقــد بلــغ مجمــوع المــشاركين فــي المــشروعات مــن مــساعدي الباحــث      
ــد ــع  )ومعيـ ــدورات األربـ ــالل الـ ــاال خـ ــى الترتيـــب  إجمـ و كانـــت . )١١٩(،)٣٥(،)٢٤(،)٢٩(،)٣١( علـ

هـــ خــالل الــدورات األربــع ١٤٣٢/ ١٤٣١ وفقــاً الحــصاء)محاضــر ومعيــد(نــسبتهم مــن إجمــالي 
وبلـــغ متوســـط  . )% ١١٫١٢(، )% ٣٫٢٧(، )% ٢٫٢٤(،)% ٢٫٧١(، )% ٢٫٩٠(وككـــل علـــى الترتيـــب 

 . من إجمالي تلك الفئة)% ٢٫٧٨(نسبة المشاركات لهم 
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 :حظ مايليلوهنا ي
 أن متوســط نــسبة المــستفيدين الــسنوية مــن فــرص الــدعم المتاحــة بالبرنــامج مــن  -

 كما أنهـا  ،  وهي نسبة قليلة)% ٢٫٧٨( هي )ماجستير وبكالوريوس( من إجمالي تلك الفئة 

تتــضمن مــشاركات متتاليــة لــبعض البــاحثين حيــث تتــيح اللــوائح المنظمــة لعمــل البرنــامج    

 .وهنا يتوجب االهتمام بالعمل على دمج المزيد من المشاركين من هذه الفئة. ذلك

لم تـدخل فـي حـسابات اسـتخالص تلـك            أن هناك مشاركات للطالب في البرنامج        -

 .النسب

 :إجمالي المشروعات المقدمة والممولة خالل الدورات األربع لكل وحدة بحوث -٧
 إجمالي المـشروعات المقدمـة والممولـة خـالل الـدورات            )٧( رقم   يوضح الجدول التالي  

نـسبة المـشروعات الممولـة مـن المقدمـة      كمـا يوضـح   ، مركـز بحـوث  / األربـع لكـل وحـدة   

ل وحدة خالل تلك الدورات مجتمعة، و نسبة دعم إجمالي المشروعات الممولة لكل         لك

 .وحدة من اإلجمالي الكلي الممول لكل الوحدات خالل تلك الدورات مجتمعة

 

 العدد/الوحدة 
 إجمالي
 المشروعات
 المقدمة

 إجمالي
 المشروعات
 الممولة

نسبة 
المشروعات 

 إلىالممولة 
المقدمة 
 لكل وحدة

 

ب 
رتي
الت

ن 
م

لى 
ألع
ا

[
لى
ع

] 

نسبة دعم  إجمالي 
 الممولة المشروعات

 اإلجمالي إلىلكل وحدة 
الكلي الممول لكل 

 الوحدات

ن 
ب م

رتي
الت

لى
ألع
ا

 

 % [٢٫٥٦ ٣ % ٧٢٫٧٣ ٨ ١١ الطب
١٣ 

 % ٢٫٨٨ ٩ % ٦٠٫٠٠ ٩ ١٥ الهندسة
١٢ 

 ٣ % ١٢٫٨٢ ٨ % ٦٣٫٤٩ ٤٠ ٦٣ العلوم
 ٢ % ١٣٫٤٦ ١٠ % ٥٩٫١٥ ٤٢ ٧١ الحاسب

 % ٣٫٢١ ١١ % ٥٨٫٨٢ ١٠ ١٧  القضاءمعهد
١٠ 

 ٦ % ٨٫٣٣ ٢ % ٨٣٫٨٧ ٢٦ ٣١ الشريعة
 ٧ % ٥٫١٣ ١٢ % ٤٤٫٤٤ ١٦ ٣٦ أصول الدين
 ٤ % ١١٫٥٤ ٤ % ٧٠٫٥٩ ٣٦ ٥١ اللغة العربية
 ١٤ % ١٫٢٨ ٧ % ٦٦٫٦٧ ٤ ٦ الدعوة واإلعالم
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 العدد/الوحدة 
 إجمالي
 المشروعات
 المقدمة

 إجمالي
 المشروعات
 الممولة

نسبة 
المشروعات 

 إلىالممولة 
المقدمة 
 لكل وحدة

 

ب 
رتي
الت

ن 
م

لى 
ألع
ا

[
لى
ع

] 

نسبة دعم  إجمالي 
 الممولة المشروعات

 اإلجمالي إلىلكل وحدة 
الكلي الممول لكل 

 الوحدات

ن 
ب م

رتي
الت

لى
ألع
ا

 

 ١ % ١٦٫٦٧ ٥ % ٦٩٫٣٣ ٥٢ ٧٥ العلوم االجتماعية
 ٨  % ٥٫١٣ ١٣ % ٤٢٫١١ ١٦ ٣٨ اللغات والترجمة
 ٥ % ٩٫٦٢ ١٤ % ٤١٫٦٧ ٣٠ ٧٢ الشريعة باإلحساء

 % ٣٫٢١ ١ % ٩٠٫٩١ ١٠ ١١ معهد اللغة العربية
١١ 

 ٩ % ٤٫١٧ ٦ % ٦٨٫٤٢ ١٣ ١٩ االقتصاد
 - - - % ٦٠٫٤٧ ٣١٢ ٥١٦ المجموع
  بحوثمركز/ إجمالي المشروعات المقدمة والممولة خالل الدورات األربع لكل وحدة )٧(جدول 

 مــشروعاً تــم )٥١٦( مــشروعاً مــن )٣١٢(بلــغ إجمــالي المــشروعات البحثيــة المعتمــدة  

 وهــي نــسبة تــدلل علــى حــرص القــائمين علــى  )٪٦٠٫٤٧(وبلغــت نــسبة الــدعم . التقــدم بهــا 

يالحـظ مـن الجـدول الـسابق ارتفـاع نـسب       و.البرنامج على جـودة مـا يـتم اعتمـاده وتمويلـه      

  ىعلـ أوكانـت  . بحـوث  / إجمالي المشروعات الممولة مـن إجمـالي المقدمـة لكـل وحـدة      

 تلتهــا ،  لوحــدة البحــوث بمعهــد تعلــيم اللغــة العربيــة لغيــر النــاطقين بهــا  )% ٩٠٫٩١(نــسبة 

. )% ٧٢٫٧٣( ثـم مركـز البحـوث بكليـة الطـب      ، )% ٨٣٫٨٧(وحدة البحوث لكلية الشريعة   

معهد تعليم اللغـة العربيـة    :مراكز البحوث كما يلي / ويمكن بيان ذلك الترتيب لوحدات      

 - االقتـصاد    -العلـوم االجتماعيـة     - اللغـة العربيـة      - الطـب  - الشريعة -لغير الناطقين بها  

 العــالي المعهــد - والمعلومــات اآللــي الحاســب – الهندســة - العلــوم -الــدعوة واإلعــالم 

 .والدراسات اإلسالمية باإلحساء الشريعة - اللغات والترجمة -لدين  اأصول - للقضاء

 بلغــت نــسبة إجمــالي المــشروعات الممولــة مــن إجمــالي المقدمــة لوحــدة البحــوث      و

وتـدل هـذه     . وهي أقـل النـسب     )% ٤١٫٦٧(بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باإلحساء      

ات لتمويلهـا ومـا قُبِـل واعتُمِـد         النسبة على العالقـة بـين مـا قدمتـه كـل وحـدة مـن مـشروع                 

: ويجب مالحظة أن  . مركز بحوث خالل األربع دورات السابقة     / منها للتمويل لكل وحدة   

. ارتفاع النسبة يشير إلى جودة ما يقدم من مشروعات، األمـر الـذي يـؤدى العتمـاد تمويلهـا       
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ي يــشير إلــى والــذ. ارتفــاع النــسبة ال يعنــي ارتفــاع عــدد المــشروعات المقدمــة للتمويــل وان 

مــدى نــشاط أعــضاء هيئــة التــدريس بالكليــة وحرصــهم علــى اإلفــادة مــن فــرص التمويــل        

 .المتاحة عبر البرنامج

 لكـل  الـدورات األربـع  وفيما يتعلـق بنـسبة دعـم  إجمـالي المـشروعات الممولـة خـالل         

نـــصيب الــدعم المخــصص لوحـــدة   (وحــدة مــن اإلجمــالي الكلـــي الممــول لكــل الوحــدات       

 وفقــاً لعــدد  )األربــع وفقــاً لعــدد المــشروعات    الــدورات م الكلــي خــالل  البحــوث مــن الــدع  

ــالي     ــدعم المــ ــصص للــ ــغ المخــ ــيس المبلــ ــشروعات ولــ ــسبة دعــــم    : المــ ــى نــ ــت أعلــ   بلغــ

 لوحــدة البحــوث بكليــة  )% ١٦٫٦٧( للمــشروعات وفقــاً للعــدد المــدعوم مــن المــشروعات   

ــة  ــوم االجتماعي ــدع   )% ١٫٢٨(وأقلهــا . العل ــة ال ويمكــن . وة واإلعــالم لوحــدة البحــوث بكلي

نـسبة دعـم إجمـالي المـشروعات الممولـة لكـل منهـا مـن                ترتيب الوحـدات البحثيـة وفقـاً ل       

العلـــوم  : كمـــا يلـــي)وفقـــاً لعـــدد المـــشروعات(اإلجمـــالي الكلـــي الممـــول لكـــل الوحـــدات  

 الــشريعة والدراســات اإلســالمية - اللغــة العربيــة- العلــوم-اآللــي الحاســب -االجتماعيــة

 - االقتــصاد والعلــوم اإلداريــة  - اللغــات والترجمــة - أصــول الــدين -شريعة الــ-باإلحــساء

 - الهندســـة- معهـــد تعلـــيم اللغـــة العربيـــة لغيـــر النـــاطقين بهـــا-لقـــضاءلالمعهـــد العـــالي 

 . الدعوة واإلعالم-الطب

 :أنحظ لوي
 .الترتيب وفقاً لعدد البحوث وليس المبلغ المالي المخصص لها-

نــشاط الوحــدات، ومــدى اهتمــام وحــرص أعــضاء     الترتيــب المتقــدم يعكــس مــدى   -

وفـي  . هيئات التدريس بكل كلية على االستفادة من فرص التمويل المتاحـة عبـر البرنـامج              

المقدمة، جاءت كلية العلوم االجتماعية خاصة قسمي االجتماع والجغرافيا، تلتها كليـة            

خاصـة قـسم    الحاسب اآللي والمعلومات خاصة قسم علوم الحاسب، ثم كليـة العلـوم و            

ثــم الــشريعة والدراســات . الرياضــيات، ثــم كليــة اللغــة العربيــة التــي احتلــت الترتيــب الرابــع

 . اإلسالمية في الترتيب الخامس
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تــأخر المــشاركة وذلــك إلــى  نظــراً ؛أمــا كليتــا الطــب والهندســة فقــد تــأخر ترتيبهمــا -
 وكلية الهندسة ، يةلحداثة إنشاء الكليتين فقد شاركت كلية الطب بدءاً من الدورة الثان        

فـضالً عـن تـأخر تـأمين التجهيـزات والمـواد للمـشروعات التطبيقيـة                . بدءاً من الدورة الثالثة   
 .حتى بدء الدورة الرابعة للتمويل 

ــر، ويعـــزى ذلـــك إلـــى ضـــعف    ،  كليـــة الـــدعوة واإلعـــالم - ــد شـــغلت الترتيـــب األخيـ وقـ
 .ة بالبرنامجمشاركال
 :  المقدمة والممولة لكل الدورات)جتماعيةالتطبيقية واال(أعداد المشروعات  -٨

 والممولـة   المقدمـة )واالجتماعيـة التطبيقيـة  ( إجمـالي المـشروعات     )٨(يوضح الجدول   
ة المـــشروعات الممولـــة المعتمـــدة مـــن المقدمـــة  إلـــى الرابعـــة، ونـــسبللـــدورات مـــن األولـــى

لتطبيقية إلى وتشير المشروعات ا. نسبة الممولة لكل نوع من إجمالي الممول       و   للتمويل،
 ) العلـوم  - الحاسـب اآللـي      - الهندسـة  -الطـب (المشروعات البحثية المقدمة فـي مجـاالت      

ــل منهــــا بالجامعــــة، بينمــــا تــــشير          ــا وحــــدات البحــــوث بالكليــــات المنــــاظرة لكــ وتمثلهــ
  االجتماعية إلى المشروعات البحثيـة المقدمـة فـي مجـاالت       في مجال العلوم    المشروعات  

 ببــاقي البحــوث وحــدات وتمثلهــا )اللغويــة العلــوم–اإلنــسانية العلــوم–العلــوم الــشرعية (
 .وحدات )١٠ (وعددها الجامعة كليات

 العدد/ المشروعات 
عدد 

المشروعات 
 المقدمة

عدد 
المشروعات 
 الممولة

نسبة الممول في 
 إلى كل مجال 

المقدم في نفس 
 المجال

نسبة الممول في كل 
 إجمالي إلىمجال 

الممول في كل 
 المجاالت

 % ٣١٫٧٣ % ٦١٫٨٨ ٩٩ ١٦٠ تطبيقيةال
 % ٦٨٫٢٧ % ٥٩٫٨٣ ٢١٣ ٣٥٦ االجتماعية
 % ١٠٠٫٠٠ % ٦٠٫٤٧ ٣١٢ ٥١٦ المجموع

   المقدمة والممولة لكل الدورات)التطبيقية واالجتماعية( المشروعات  إجمالي)٨(جدول 

 )١٦٠( فــي المجــاالت التطبيقيــة الــدورات األربــعبلــغ عــدد المــشروعات المقدمــة خــالل 
كمـا  . )% ٦١٫٨٨( بلغـت   -وفقـاً للعـدد   - مشروعاً، بنـسبة دعـم       )٩٩(مشروعاً، ودعم منها    

ــغ عــدد المــشروعات المقدمــة خــالل     ــدوراتبل  )٣٥٦( األربــع فــي المجــاالت االجتماعيــة     ال
.  )% ٥٩٫٨٣( بلغــت -وفقــاً للعــدد - مــشروعاً، بنــسبة دعــم   )٢١٣(مــشروعاً، ودعــم منهــا   

فــي اختيــار وانتقــاء المــشروعات التــي تحظــى بالــدعم  ويــدل ذلــك علــى مــا يبــذل مــن جهــد  
كمــا بلغــت نــسبة المــشروعات الممولــة فــي مجــاالت العلــوم التطبيقيــة مــن          . والتمويــل
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 وبلغت نـسبة المـشروعات الممولـة     ،  )% ٣١٫٧٣ (إجماالإجمالي عدد المشروعات الممولة     
. )% ٦٨٫٢٧ (مـاال إجفي مجاالت العلوم االجتماعية من إجمالي عدد المـشروعات الممولـة            

ويــد ذلــك علــى زيــادة أعــداد المــشروعات الممولــة فــي المجــاالت االجتماعيــة عنهــا فــي            
 . التطبيقية خالل الدورات التمويلية األربع

ويعزى ارتفاع النسبة لعدد المـشروعات الممولـة فـي المجـاالت االجتماعيـة عنهـا                
 :في المجاالت التطبيقية إلى مايلى

ــادة عـــدد الوحـــدات ا  - ــة فـــي المجـــاالت    زيـ ــة،لبحثيـ  عنهـــا فـــي المجـــاالت   االجتماعيـ
ــل    ــن أصـ ــة فمـ ــدة)١٤(التطبيقيـ ــاالت      /  وحـ ــا المجـ ــط منهـ ــع فقـ ــي أربـ ــوث تغطـ ــز بحـ مركـ

ــة ــة الباقيــة مختلــف مجــاالت المــشروعات        . التطبيقي بينمــا تغطــي العــشرة وحــدات بحثي
تمـدة مـن    ومن ثم فمن الطبيعـي أن تـزداد أعـداد المـشروعات المقدمـة والمع              . االجتماعية

وحدات البحوث االجتماعية ومنسوبي كلياتها العشرة عن أعداد المـشروعات المقدمـة            
 .والمعتمدة من مراكز البحوث التطبيقية

 تأخر مشاركة مركزي البحوث بكليتي الطب والهندسة في المشاركة بالبرنـامج،            -
وعات البحثيـة   ومـن الجـدير بالـذكر أن ارتفـاع عـدد المـشر            . هـا يلإالعتبارات سبق اإلشـارة     

المعتمدة والممولة في المجاالت االجتماعية عنها في التطبيقية ال يعنـي بالـضرورة ارتفـاع                
 .المخصصات المالية المعتمدة لها

 :عضوات هيئات التدريس من فئة باحث رئيس لكل الدوراتونسب  أعداد -٩
 أعـداد ونـسب المـشاركة مـن فئـة باحـث رئـيس فـي المـشروعات                  )٩(يوضح الجدول   

 . والنسب المئوية المقابلة لها. لرابعةإلى االمعتمدة خالل الدورات من األولى 
 دورة التمويل

عدد المشروعات 
 الممولة

جملة باحث 
 رئيس

جملة باحث رئيس 
 نساء من ال ممول

نسبة تمويل 
 النساء

 % ٢٫٣٠ ٢ ٨٧ ٨٧ ١دورة 

 % ٠٫٠٠ ٠ ٦٦ ٦٦ ٢دورة 

 % ٥٫٤١ ٤ ٧٤ ٧٤ ٣دورة 

 % ١٫١٨ ١ ٨٥ ٨٥ ٤دورة 

 % ٢٫٢٤ ٧ ٣١٢ ٣١٢ المجموع

 أعداد عضوات هيئات التدريس من فئة باحث رئيس لكل الدورات )٩(جدول 
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بلغ عدد عضوات هيئـات التـدريس مـن فئـة باحـث رئـيس ممـن شـاركن فـي البرنـامج                   
  علـى الترتيـب،  )١(، )٤(، )٠(،  )٢: (لرابعـة إلـى ا  بمشروعات تم اعتمادها لهن من الدورة األولـي         

وكانــت نــسب الــدعم التــي حظــت بهــا تلــك       .  باحثــات  مــن النــساء  )٧(وبإجمــالي قــدره  
رابعـة وككـل    إلـى ال  المشاركات من العدد الكلي المدعوم لكـل دورة تمويليـة مـن األولـي               

وتــدل تلــك النــسب    . علــى الترتيــب )% ٢٫٢٤(، )% ١٫١٨(، )% ٥٫٤١(، )% ٠٫٠٠(، )% ٢٫٣٠: (هــي
وات هيئــات التــدريس مــن فئــة باحــث رئــيس فــي       مــشاركة عــض الــشديد لضعف الــعلــى 

 . المشروعات المقدمة للبرنامج
ضـعف التواصـل بـين الوحـدات البحثيـة ومراكـز           : أسـباب كثيـرة منهـا      لىإويعود ذلك   

االكتفــاء بالمــشاركة  ،  وتعمــل عــضوات هيئــات التــدريس  توجــد حيــث ؛دراســة الطالبــات 
 .ضمن فئتي باحث مشارك ومساعد باحث

روعات المنفردة والمشتركة لكـل وحـدة بحـوث فـي الـدورات مـن                أعداد المش  -١٠
 :للرابعة األولى

 أعـداد المـشروعات المعتمـدة المنفـردة والمـشتركة لكـل وحـدة               )١٠(يوضح الجدول   
 . إلى الرابعةبحوث في الدورات من األولى

 ع
المشروعات 
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 ٨ ٠ ٧ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ الطب

 ٨ ١ ٦ ٠ ٢ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ الهندسة
 ٢٠ ٢٠ ٣ ٣ ٩ ٧ ٣ ٣ ٥ ٧ العلوم
 ٣٠ ١٢ ٩ ٤ ١٢ ٠ ٤ ٢ ٥ ٦ الحاسب

معهد 
 القضاء

٣ ٧ ٠ ٣ ٠ ٠ ٣ ١ ٠ ٣ 

 ٢ ٢٤ ٠ ٤ ٠ ٥ ٠ ٥ ٢ ١٠ الشريعة
 ٤ ١٢ ٠ ٢ ١ ٢ ١ ١ ٢ ٧ أصول الدين

اللغة 
 العربية

١٠ ٢٦ ٢ ٦ ١ ٨ ٠ ١٢ ٧ ٠ 
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الدعوة 
 واإلعالم

٢ ٢ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ 

العلوم 
 االجتماعية

٢٠ ٣٢ ٧ ٧ ٣ ٤ ٤ ٧ ٦ ١٤ 

ت اللغا
 والترجمة

٩ ٧ ٣ ١ ٤ ٤ ١ ١ ١ ١ 

الشريعة 
 باإلحساء

١٠ ٢٠ ٢ ٦ ٢ ٣ ٤ ٧ ٢ ٤ 

معهد اللغة 
 العربية

٥ ٥ ٣ ١ ٠ ٠ ٢ ٤ ٠ ٠ 

 ٥ ٨ ٣ ١ ١ ٥ ٠ ٠ ١ ٢ االقتصاد
 ١٣٦ ١٧٦ ٤٦ ٣٩ ٣٥ ٣٩ ٢٣ ٤٣ ٣٢ ٥٥ المجموع
 ٣١٢ ٨٥ ٧٤ ٦٦ ٨٧ اإلجمالي

 مشتركةأعداد المشروعات المعتمدة المنفردة وال )١٠(جدول 

  إجمــالي المـــشروعات المعتمــدة فـــي الــدورة األولـــى   إلـــى أنيــشير الجـــدول الــسابق   و

 مـشروعاً منفـرداً،     )٥٥( منهـا    مجتمعـة،  مشروعاً فـي كـل الوحـدات البحثيـة           )٨٧(للتمويل  

 )٦٦(إجمـالي المـشروعات المعتمـدة فـي الـدورة الثانيـة للتمويـل        .  مشروعاً مشتركاً )٣٢(و

 مـشروعاً  )٢٣( مـشروعاً منفـرداً، و  )٤٣( منهـا  مجتمعة،ت البحثية  مشروعاً في كل الوحدا   

 مشروعاً في كـل  )٧٤( إجمالي المشروعات المعتمدة في الدورة الثالثة للتمويل        .مشتركاً

إجمـالي  .  مشروعاً مـشتركاً )٣٥( مشروعاً منفرداً، و)٣٩(الوحدات البحثية مجتمعة، منها   

 مـــشروعاً فـــي كـــل الوحـــدات )٨٥( للتمويـــل المـــشروعات المعتمـــدة فـــي الـــدورة الرابعـــة

ــا   ــا يـــشير  مـــشروعاً مـــشتركاً)٤٦( مـــشروعاً منفـــرداً، و)٣٩(البحثيـــة مجتمعـــة، منهـ ، كمـ

إجمــالي المــشروعات المعتمــدة المنفــردة فــي الــدورات األربــع فــي  الجــدول الــسابق إلــى أن 

 فــي  مــشروعاً، إجمــالي المــشروعات المعتمــدة المــشتركة  )١٧٦(كــل الوحــدات البحثيــة  

 . مشروعاً)١٣٦(الدورات األربع في كل الوحدات البحثية 
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 :حظ هنالوي
خاصة في الـدورات  ،  االنخفاض التدريجي في أعداد المشروعات المعتمدة المنفردة       -

  .الثالثةإلى  من األولى

 ازديــاد عــدد المــشروعات المــشتركة عــن عــدد المــشروعات المنفــردة فــي الــدورة    -

 .الرابعة للتمويل

اإلجمـــالي العـــام للمـــشروعات المنفـــردة لكـــل الوحـــدات البحثيـــة فـــي الـــدورات   أن -

ال يزال أكبر من اإلجمالي العـام للمـشروعات المـشتركة    ،  مشروعاً)١٧٦(التمويلية األربع   

 . مشروعاً)١٣٦(لكل الوحدات البحثية في الدورات التمويلية األربع 

غالبيتهـا مـن فئـة المـشروعات      أن المشروعات المعتمـدة فـي المجـاالت التطبيقيـة          -

ويعـزى  . المشتركة، خاصة في مجاالت الطب، الهندسة، والحاسب، والعلوم على الترتيـب   

ــةذلــــك ــد،تــــضافر أكثــــر مــــن تخــــصص تطبيقــــي فــــي المــــشروع    إلــــى   الحاجــ  وألن الواحــ

المــشروعات المــشتركة هــي األكثــر اعتبــارا وتقــديرا لــدى البــاحثين ومؤســسات البحــث      

 .ت التطبيقيةالعلمي في المجاال

فئــة المــشروعات إلــى  أن المــشروعات المعتمــدة فــي المجــاالت االجتماعيــة، تميــل  -

ويعزى ذلك لطبيعـة البحـث      ،  المنفردة خاصة في المجاالت الشرعية، واإلنسانية، واللغوية      

وما ترتبط به من أطياف واسعة مـن المنطلقـات، واألفكـار والـرؤى التـي                ،  في هذه المجاالت  

األمــر الــذي يفــضل معــه كــل باحــث العمــل منفــرداً، وربمــا   ، ع مــن باحــث ألخــرتتبــاين وتتنــو

 .  االستعانة ببعض المستشارين والمساعدين

ة دورة تمويليـ   إجمالي أعداد المشروعات المعتمدة المنفردة والمشتركة لكـل          -١١
 :لرابعة إلى امن األولى

المــشتركة لكــل   أعــداد المــشروعات المعتمــدة المنفــردة و  )١١(رقــم يوضــح الجــدول  

و نـسبة المـشروعات المنفـردة فـي كـل دورة مـن               إلى الرابعة،    دورة من الدورات من األولى    

و نسبة المشروعات المشتركة في كل دورة من إجمالي         المنفردة،  إجمالي المشروعات   
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 فــي كــل دورة مــن عــدد المــشروعات إجمــاال ونــسبة المــشروعات المعتمــدة ، المـشتركة 

 .ألربعالكلي لكل الدورات ا
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 إجمالي إلى
 المشتركة

 اإلجمالي

نسبة المشروعات 
المعتمدة في كل 

 عدد إلىدورة 
المشروعات الكلي 

المعتمد لكل 
 الدورات األربع
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 % ٢٣٫٧٢ ٧٤ % ٢٥٫٧٤ ٣٥ % ٢٢٫١٦ ٣٩ ٣دورة 

 % ٢٧٫٢٤ ٨٥ % ٣٣٫٨٢ ٤٦ % ٢٢٫١٦ ٣٩ ٤دورة 

 % ١٠٠٫٠٠ ٣١٢ % ١٠٠٫٠٠ ١٣٦ % ١٠٠٫٠٠ ١٧٦ إجمالي

 ة لكل دورة تمويليةأعداد المشروعات المعتمدة المنفردة والمشترك )١١(جدول 

 :ويمكن اإلشارة في ضوء الجدول السابق إلى

نــسبة المــشروعات المعتمــدة المنفــردة فــي كــل دورة تمويليــة مــن إجمــالي    أن   -

 ٢٤٫٤٣(،)% ٣١٫٢٥: (هـي علـى الترتيـب     -لرابعـة  إلـى ا    من األولى   أي -للدورات األربع   المنفردة  

ممــا يؤكــد النتــائج   .  تــنخفض تــدريجياً حــظ أن هــذه النــسب  لوي. )% ٢٢٫١٦(، )% ٢٢٫١٦(،)%

 .السابقة حيث وجود ميل عام نحو المشروعات المشتركة

نـسبة المـشروعات المعتمـدة المـشتركة فـي كـل دورة تمويليـة مـن إجمـالي          أن   -

ــى    ــى االمــشروعات المــشتركة لألربــع دورات مــن األول  ٢٣٫٥٣(لرابعــة هــي علــى الترتيــب    إل

ممـــا . ويالحـــظ أن هـــذه النـــسب ترتفـــع تـــدريجياً     . )% ٣٣٫٨٢ (، )% ٢٥٫٧٤(، )% ١٦٫٩١(،)%

 .يؤكد النتائج السابقة مرة أخرى حيث وجود ميل عام نحو المشروعات المشتركة

نسبة المشروعات المعتمـدة فـي كـل دورة تمويليـة مـن إجمـالي المـشروعات        أن   -

 ،)% ٢٧٫٨٨(لرابعــــــة هــــــي علــــــى الترتيــــــب  إلــــــى االمعتمــــــدة لألربــــــع دورات مــــــن األولــــــى

  حيـث تتـراوح    ،  ويالحظ أن هذه النسب متقاربة نوعـاً مـا        . )% ٢٧٫٢٤ (،  )% ٢٣٫٧٢(،)%٢١٫١٥(

 .  المتوازن للبرنامجواألداءويدل ذلك على االستمرارية . )%٢٨( و)%٢٢ (بين



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٣٤٩

  هـ١٤٣٧ السادس رجب العدد

 إلــى العــدد الكلــي   مــشروعاً)١٧٦ ( أن نــسبة عــدد المــشروعات المعتمــدة المنفــردة  -

كما أن نـسبة عـدد المـشروعات        . )% ٥٦٫٤١( هي   شروعاً م )٣١٢ (المعتمد من المشروعات  

إلـــى العـــدد الكلـــي المعتمـــد مـــن المـــشروعات هـــي  مـــشروعاً )١٣٦(المعتمـــدة المـــشتركة 

 نحو المـشروعات المـشتركة علـى        اً عام وهذه النتيجة تدل على أن هناك ميالً      . )% ٤٣٫٥٩(

 .شتركةعن المالرغم من الزيادة الملحوظة في نسب المشروعات المنفردة 

 :لرابعة إلى ا إجمالي ميزانية دعم مشروعات البحوث خالل الدورات من األولى-١٢
يوضــح الجــدول التــالي إجمــالي ميزانيــة دعــم مــشروعات البحــوث خــالل الــدورات مــن    

 .إلى الدورة الرابعة الدورة األولى

 الدورة الرابعة الدورة الثالثة الدورة الثانية الدورة األولى الدورة
لي الكلي اإلجما

 للدعم المالي
 للدورات األربع

إجمالي 
الدعم المالي 
 للدورة

٥٠٠، ٩٥٢، ١٤ ٧٠٠، ٩١٨، ٤ ٢٠٠، ٧٥٩، ٢ ٢٠٠، ٣٥٥، ٣ ٤٠٠، ٩١٩، ٣ 

 إجمالي ميزانية دعم مشروعات البحوث خالل الدورات  )١٢(جدول 

للتمويـــل خـــالل العـــام  بلـــغ إجمـــالي ميزانيـــة مـــشروعات البحـــوث فـــي الـــدورة األولـــى 
، ٣٥٥، ٣(هـــ ١٤٢٩/١٤٣٠وفــي الــدورة الثانيــة .  ريــال)٤٠٠٫٠٠، ٩١٩، ٣(هـــ ١٤٢٨/١٤٢٩الجــامعي 

 ريـــال، وفـــي الـــدورة الرابعـــة     )٢٠٠، ٧٥٩، ٢(هــــ  ١٤٣٠/١٤٣١وفـــي الـــدورة الثالثـــة    ،  ريـــال)٢٠٠
ـــ ١٤٣١/١٤٣٢ ــال)٧٠٠، ٩١٨، ٤(هـ ــدعم     .  ريـ ــالي المخـــصص لـ ــاد المـ ــالي االعتمـ ــغ إجمـ ــا بلـ كمـ

وقــد خصــصت هــذه . ريــال)٥٠٠، ٩٥٢، ١٤( الــدورات التمويليــة األربــع مــشروعات البحــوث فــي
المبــالغ الماليــة لــدعم مــشروعات البحــوث المعتمــدة مــن البرنــامج فــي كافــة المجــاالت          

واقتربت ميزانية الدورة الرابعة وحدها مـن خمـسة ماليـين ريـال خصـصت لـدعم                 . البحثية  
 .مواد وتجهيزاتالمشروعات االجتماعية والتطبيقية بما تتطلبه من 

 :لرابعة إلى ا دعم البحوث لكل وحدة بحوث خالل الدورات من األولىإجمالي -١٣
إجمـالي الـدعم المـالي لمـشروعات البحـوث لكـل وحـدة بحـوث                يوضح الجدول التـالي     

و نــسبة الــدعم المــالي للوحــدة البحثيــة مــن الــدعم  ، لرابعــة إلــى اخــالل الــدورات مــن األولــى 
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 الدعم المالي للوحدة  من إجمالي الـدعم الخـاص لنـوع المـشروعات      و نسبة ،  المالي الكلي 

 .) اجتماعية-تطبيقية(

الوحدة 
 المبلغ

إجمالي الدعم 
المالي للوحدة في 

الدورات من 
 للرابعة األولى

نسبة الدعم 
المالي للوحدة 

  الدعم الكليإلى
 الترتيب

نسبة الدعم المالي للوحدة  
 إجمالي الدعم الخاص إلى

شروعات لنوع الم
 ) اجتماعية-تطبيقية(

 الترتيب

 ١ % ٣٣٫١٦١ ٢ % ١٤٫٨٩٢ ٨٠٠، ٢٢٦، ٢ الطب
 ٧ % ١٢٫٧٢٥ ٧ % ٥٫٧١٥ ٥٠٠، ٨٥٤ الهندسة
 ٤ % ٢٢٫١٠٨ ٤ % ٩٫٩٢٩ ٦٠٠، ٤٨٤، ١ العلوم
 ٣ % ٣٢٫٠٠٥ ٣ % ١٤٫٣٧٤ ٢٠٠، ١٤٩، ٢ الحاسب

معهد 
 القضاء

١٣ % ٤٫٦٠٣ ١٣ % ٢٫٥٣٦ ٢٠٠، ٣٧٩ 

 ١٠ % ٧٫٢١٦ ١٠ % ٣٫٩٧٥ ٤٠٠، ٥٩٤ الشريعة
أصول 
 الدين

٩ % ٧٫٢٢١ ٩ % ٣٫٩٧٨ ٨٠٠، ٥٩٤ 

اللغة 
 العربية

٦ % ١٣٫٢٥٧ ٦ % ٧٫٣٠٣ ٠٠٠، ٠٩٢، ١ 

الدعوة 
 واإلعالم

١٤ % ٣٫١٧١ ١٤ % ١٫٧٤٧ ٢٠٠، ٢٦١ 

العلوم 
 االجتماعية

٢ % ٣٣٫٠٩٥ ١ % ١٨٫٢٣٢ ٢٠٠، ٧٢٦، ٢ 

اللغات 
 والترجمة

٨ % ٧٫٣٢٠ ٨ % ٤٫٠٣٣ ٠٠٠، ٦٠٣ 

الشريعة 
 باإلحساء

٥ % ١٣٫٥٢٦ ٥ % ٧٫٤٥٢ ٢٠٠، ١١٤، ١ 

معهد 
اللغة 
 العربية

١٢ % ٤٫٨٣٦ ١٢ % ٢٫٦٦٤ ٤٠٠٫٠٠، ٣٩٨ 

 ١١ % ٥٫٧٥٤ ١١ % ٣٫١٧٠ ٠٠٠، ٤٧٤ االقتصاد
  - - - ٥٠٠، ٩٥٢، ١٤ اإلجمالي

 للرابعة ن األولىإجمالي الدعم المالي لمشروعات البحوث لكل وحدة بحوث خالل الدورات م )١٣(جدول 

 :  من الدعم الكلي البحوث فيما يتعلق بنسبة الدعم المالي لوحدة -أ

أن نـــسبة الـــدعم المـــالي للوحـــدة مـــن الـــدعم الكلـــي خـــالل   )١٣(حـــظ مـــن الجـــدول لي

 تباينت من وحدة بحوث إلى أخرى، وكانت أعلى النـسب فـي الترتيـب األول                الدورات األربع 

ــدة ــة ال / لوحـ ــوث بكليـ ــز البحـ ــسبة  مركـ ــة بنـ ــوم االجتماعيـ ــز  . )% ١٨٫٢٣٢(علـ ــا مركـ يليهـ

ــة الطــب    ــي     .  )% ١٤٫٨٩٢(نــسبة بالبحــوث بكلي ــة الحاســب اآلل يليهــا مركــز البحــوث بكلي
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 فـي   )% ٩٫٩٢٩(بنسبة  ، يليها مركز البحوث بكلية العلوم       )% ١٤٫٣٧٤(نسبة  بوالمعلومات  

 فــي )% ٧٫٤٥٢(نــسبة ب  يليهــا وحــدة البحــوث بكليــة  الــشريعة باإلحــساء ، الترتيــب الرابــع

نـسبة   ب يليها وحدة البحوث بكليـة اللغـة العربيـة فـي الترتيـب الـسادس              . الترتيب الخامس 

. )% ٥٫٧١٥(نـسبة   بيليها مركز البحـوث بكليـة الهندسـة فـي الترتيـب الـسابع               . )% ٧٫٣٠٣(

 يليهـا  .)% ٤٫٠٣٣(يليها في الترتيب الثامن وحدة البحـوث بكليـة اللغـات والترجمـة بنـسبة                

يليهـــا فـــي . )% ٣٫٩٧٨(نـــسبة بفـــي الترتيـــب التاســـع وحـــدة البحـــوث بكليـــة أصـــول الـــدين 

يليهــا فــي الترتيــب  . )% ٣٫٩٧٥(نــسبة بالترتيــب العاشــر وحــدة البحــوث بكليــة  الــشريعة    

يليهـا فـي   . )% ٣٫١٧٠(بنـسبة  الحادي عشر وحدة البحوث بكلية االقتصاد والعلوم اإلداريـة     

نـسبة   ب لبحوث بمعهد تعليم اللغة العربية لغيـر النـاطقين بهـا          الترتيب الثاني عشر وحدة ا    

نـسبة  بيليها في الترتيـب الثالـث عـشر وحـدة البحـوث بالمعهـد العـالي للقـضاء            . )% ٢٫٦٦٤(

نـسبة  بيليها في الترتيب الرابع عـشر وحـدة البحـوث بكليـة الـدعوة واإلعـالم                 . )% ٢٫٥٣٦(

ــالي  مراكــــز ا/ وبالتــــالي فتترتــــب وحــــدات   .)% ١٫٧٤٧( ــاً لمقــــدار الــــدعم المــ لبحــــوث وفقــ

 علـى  الدورات األربـع المخصص لكل منها ونسبته من إجمالي الدعم المالي المعتمد خالل       

 - الــشريعة باإلحــساء - العلــوم – الحاســب - الطــب-العلــوم االجتماعيــة  :النحــو التــالي

 - قتــصاداال – الــشريعة – الــدين أصــول - والترجمــة اللغــات- الهندســة –اللغــة العربيــة  

 .واإلعالم الدعوة- القضاء معهد- العربية اللغة معهد

 :حظ هنا أنلوي
ويعــود ذلــك ، األول وحــدة البحــوث بكليــة العلــوم االجتماعيــة جــاءت فــي الترتيــب    -

 مــشروعاً خــالل )٥٢(ألنهــا أكثــر الوحــدات مــشاركة بمــشروعات بحثيــة معتمــدة بلغــت  ؛

 .أربع دورات تمويلية

ة الطـب جـاءت فـي الترتيـب الثـاني رغـم مـشاركتها بثمـان                 أن وحدة البحوث بكليـ     -

 ويعــزى للــسماح ، الثانيــة والرابعــة: ن همــاين تمــويليتيمــشروعات بحثيــة فقــط خــالل دورتــ 

 . والذي بدأ تنفيذه من الدورة الرابعة، والمواد للكليات التطبيقية؛بدعم التجهيزات 
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لـي، والمعلومـات والعلـوم       أن مركز البحوث التطبيقية بكليات الطـب والحاسـب اآل          -

ويعــزى ذلــك للــسماح بــدعم  .  علــى الترتيــب)٧- ٤-٣-٢(والهندســة جــاءت فــي الترتيــب  

  .حيث حرصت الجامعة على توفيرها خدمة للبحث العلمي؛التجهيزات والمواد 

 أن الترتيب الخاص بالوحدات البحثية فـي كليـات أصـول الـدين والـشريعة والمعهـد                  -

قلـة عـدد المـشروعات المـشاركة        إلـى   نظـراً   ؛ )١٣-١٠-٩( الترتيب   العالي للقضاء، كان على   

ــردة  ــي تلـــك     ، والميـــل للبحـــوث المنفـ ــا فـ ــواد يتطلـــب دعمهـ ــزات ومـ ــود تجهيـ ــدم وجـ وعـ

 . المجاالت

 من إجمالي الدعم الخاص لنوع  البحوث فيما يتعلق بنسبة الدعم المالي لوحدة-ب

 :حظ من الجدول السابق ما يليل ي:المشروعات

بة الدعم المالي للمراكز البحثية في المجاالت التطبيقية مـن إجمـالي الـدعم               أن نس  -

 تباينت من مركز بحوث    الدورات األربع خالل  فقط  المالي المعتمد للمشروعات التطبيقية     

 والتجهيـزات والمـواد     ) مـشتركة  -منفـردة ( وفقـاً لمجـال المـشروعات ونوعيتهـا          آخـر، إلى  

، ٢(رتيــب األول مركــز البحــوث بكليــة الطــب بميزانيــة فــي الت : وجــاءت كمــا يلــي.المطلوبــة

 ريـــال، و بلغـــت نـــسبة الـــدعم مـــن إجمـــالي ميزانيـــة المـــشروعات التطبيقيـــة         ) ٢٠٠، ٧٢٦

 ريـال، و    )٢٠٠،  ١٤٩،  ٢(في الترتيب الثاني مركز البحوث بكلية الحاسب بميزانية          .)%٣٣٫١٦١(

فـي الترتيـب    .)% ٣٢٫٠٠٥(قيـة  بلغت نسبة الدعم مـن إجمـالي ميزانيـة المـشروعات التطبي           

 ريال، و بلغـت نـسبة الـدعم مـن           )٦٠٠،  ٤٨٤،  ١(الثالث مركز البحوث بكلية العلوم بميزانية       

فــي الترتيــب الرابــع مركــز البحــوث     .)% ٢٢٫١٠٨(إجمــالي ميزانيــة المــشروعات التطبيقيــة   

زانيــة   ريــال، و بلغــت نــسبة الــدعم مــن إجمــالي مي     )٥٠٠، ٨٥٤(بكليــة الهندســة بميزانيــة   

 .)% ١٢٫٧٢٥(المشروعات التطبيقية 

 أن نــسبة الــدعم المــالي للوحــدات البحثيــة فــي المجــاالت االجتماعيــة مــن إجمــالي       -

 خـالل األربـع دورات   )االجتماعيـة (الدعم المـالي المعتمـد للمـشروعات فـي هـذه المجـاالت              

ــا  أخـــرى،تباينـــت مـــن وحـــدة بحـــوث إلـــى   ــاً لمجـــال المـــشروعات ونوعيتهـ  -منفـــردة( وفقـ
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فـــي الترتيـــب األول وحـــدة  :وجـــاءت كمـــا يلـــي.  وتـــشكيالت فـــرق العمـــل بهـــا)مـــشتركة

 و بلغـت نـسبة الـدعم مـن          ،    ريال  )٢٠٠،  ٧٢٦،  ٢(البحوث بكلية العلوم االجتماعية بميزانية      

فـي الترتيـب الثـاني وحـدة البحـوث          . )% ٣٣٫٠٩٥(إجمالي ميزانية المـشروعات االجتماعيـة       

 و بلغــت نــسبة الــدعم مــن إجمــالي ،  ريــال)٢٠٠، ١١٤، ١(ميزانيــة بكليــة الــشريعة باإلحــساء ب

فــي الترتيــب الثالــث وحــدة البحــوث بكليــة   .)% ١٣٫٥٢٦(ميزانيــة المــشروعات االجتماعيــة 

ــة   ــة   ،  ريـــال)٠٠٠، ٠٩٢، ١(اللغـــة العربيـــة بميزانيـ ــالي ميزانيـ  و بلغـــت نـــسبة الـــدعم مـــن إجمـ

ب الرابــع وحــدة البحــوث بكليــة اللغــات   فــي الترتيــ .)% ١٣٫٢٥٧(المــشروعات االجتماعيــة 

 و بلغـــــت نـــــسبة الـــــدعم مـــــن إجمـــــالي ميزانيـــــة  ،  ريـــــال)٠٠٠، ٦٠٣(والترجمـــــة بميزانيـــــة 

فـي الترتيـب الخـامس  وحـدة البحـوث بكليـة أصـول                .)% ٧٫٣٢٠(المشروعات االجتماعيـة    

ات  و بلغــت نـسبة الــدعم مـن إجمــالي ميزانيـة المــشروع   ،  ريـال )٨٠٠، ٥٩٤(الـدين بميزانيــة  

ــة       .)% ٧٫٢٢١(االجتماعيــة  فــي الترتيــب الــسادس وحــدة البحــوث بكليــة الــشريعة بميزاني

 و بلغـــت نـــسبة الـــدعم مـــن إجمـــالي ميزانيـــة المـــشروعات االجتماعيـــة ،  ريـــال)٤٠٠، ٥٩٤(

في الترتيـب الـسابع وحـدة البحـوث بكليـة االقتـصاد والعلـوم اإلداريـة بميزانيـة                . )% ٧٫٢١٦(

لغـــت نـــسبة الـــدعم مـــن إجمـــالي ميزانيـــة المـــشروعات االجتماعيـــة  و ب،  ريـــال)٠٠٠، ٤٧٤(

فــي الترتيــب الثــامن وحــدة البحــوث بكليــة معهــد تعلــيم اللغــة العربيــة لغيــر       . )% ٥٫٧٥٤(

ــة    ــا بميزانيـ ــاطقين بهـ ــال)٤٠٠، ٣٩٨(النـ ــة     ،  ريـ ــالي ميزانيـ ــن إجمـ ــدعم مـ ــسبة الـ ــت نـ  و بلغـ

وحــدة البحــوث بكليــة المعهــد   فــي الترتيــب التاســع  . )٪٤٫٨٣٦(المــشروعات االجتماعيــة  

ــة   ــضاء بميزانيـ ــالي للقـ ــال)٢٠٠، ٣٧٩(العـ ــة    ،  ريـ ــالي ميزانيـ ــن إجمـ ــدعم مـ  و بلغـــت نـــسبة الـ

فــي الترتيــب العاشــر وحــدة البحــوث بكليــة الــدعوة  . )% ٤٫٦٠٣(المــشروعات االجتماعيــة 

ات  و بلغت نسبة الدعم مـن إجمـالي ميزانيـة المـشروع       ،   ريال )٢٠٠،  ٢٦١(واإلعالم بميزانية   

  .)% ٣٫١٧١(االجتماعية 
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إجمالي نسب الدعم المالي للبحـوث فـي كـل دورة وفقـاً لنوعيـة المـشروعات          -١٤
 :)االجتماعية والتطبيقية(

 نسب الدعم المالي للمـشروعات فـي كـل دورة وفقـاً لنوعيـة      )١٤(رقم  يوضح الجدول   

نــسبة إجمــالي    و ،  مــن إجمــالي ميزانيــة كــل دورة  )االجتماعيــة والتطبيقيــة (المــشروعات 

 .الميزانية لكل نوع مشروعات من إجمالي الميزانية لكل المشروعات

الوحدة 
نسبة /

 الدعم 

 إلىالنسبة 
إجمالي 
ميزانية 

 ١الدورة 

 إلىالنسبة 
إجمالي 
ميزانية 

 ٢الدورة 

 إلىالنسبة 
إجمالي 
ميزانية 

 ٣الدورة 

 إلىالنسبة 
إجمالي 
ميزانية 

 ٤الدورة 

إجمالي ميزانية 
 إلىكل نوع 

المشروعات في 
 كل الدورات

نسبة إجمالي 
ميزانية كل 

نوع 
مشروعات 

 إجمالي إلى
الميزانية لكل 
 المشروعات

إجمالي 
التمويل 

للمشروعات 
 االجتماعية

٥٥٫٠٩  ٤٠٠٫٠٠، ٢٣٧، ٨    ٣٠٫٠٥ % % ٥٠٫٥٧ % ٧٤٫٧١ % ٧٢٫٩٠ % 

إجمالي 
التمويل 

للمشروعات 
 التطبيقية

٤٤٫٩١  ١٠٠٫٠٠، ٧١٥، ٦    ٦٩٫٩٥ % % ٤٩٫٤٣ % ٢٥٫٢٩ % ٢٧٫١٠ % 

 )االجتماعية والتطبيقية(نسب الدعم المالي للبحوث في كل دورة وفقاً لنوعية المشروعات  )١٤(جدول 

 :يالحظ من الجدول السابق ما يلي

نسب الدعم المالي للمشروعات في المجاالت االجتماعيـة مـن إجمـالي ميزانيـة               أن   -

 ٣٠٫٠٥(، )% ٥٠٫٥٧(، )% ٧٤٫٧١(، )% ٧٢٫٩٠(: ابعــة علــى الترتيــب  إلــى الراألولــىات مــن الــدور

 مــن إجمــالي التطبيقيــةنــسب الــدعم المــالي للمــشروعات فــي المجــاالت  بينمــا بلغــت . )%

، )% ٤٩٫٤٣(، )٢٥٫٢٩ %(، )% ٢٧٫١٠(:  إلـى ا لرابعـة علـى الترتيـب    األولـى ات مـن  ميزانيـة الـدور  

)٦٩٫٩٥ %(. 

كلهـا  وعات في المجاالت االجتماعية للدورات األربع  الدعم المالي للمشرةنسب أن   -

نسب الدعم المالي للمـشروعات فـي   بينما  . )% ٥٥٫٠٩(من إجمالي ميزانية الدورات األربع      

 .)% ٤٤٫٩١( من إجمالي ميزانية للدورات األربع  إجماالالمجاالت التطبيقية للدورات األربع
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 :ويمكن تفسير ذلك على النحو التالي
كــان هنــاك زيــادة كبيـرة فــي المــشروعات فــي  )والثانيـة   األولــى(ن يالل الــدورت أنـه خــ -

االزديـاد   لـى إ األمـر الـذي أدى       ،  المجاالت االجتماعية المختلفة عنها في المجـاالت التطبيقيـة        

 .الكبير في المخصصات المالية المعتمدة للمشروعات في المجاالت االجتماعية

 الماليــة المخصــصات إجمــالي فــي -تقريبــاً –ساوى  أنــه خــالل الــدورة الثالثــة يوجــد تــ  -

 المــشروعات عــدد ازديــاد إلــى ذلــك ويعــزى. المــشروعات مــن نــوع كــل لتمويــل المعتمــدة

ين الـسابقتين،   الـدورت  فـي  اعتمـد  عمـا  التطبيقيـة  المجـاالت  فـي  الثالثـة  الـدورة  فـي  المعتمدة

 - اآللـي  الحاسـب – العلـوم ( التوجه نحو البحـوث المـشتركة فـي تلـك المجـاالت       فضالً عن 

 .)الهندسة

ــاد كبيـــر فـــي الميزانيـــة المخصـــصة لتمويـــل     -  أنـــه خـــالل الـــدورة الرابعـــة لـــوحظ ازديـ

المــشروعات فــي المجــاالت التطبيقيــة عنهــا فــي المجــاالت االجتماعيــة علــى الــرغم مــن       

لـسماح بتمويــل  امــن المـشروعات التطبيقيــة،  ويعـزى ذلــك   -تقريبـاً  -تمويـل نفـس العــدد   

 . للمشروعات التطبيقية ودعمهاوالموادالتجهيزات 

لمــشروعات التطبيقيــة يــذهب فــي صــورة  إلــى ا مــن الــدعم الموجــه اً كبيــراًأن جــزء -

تجهيزات ومواد، سوف يعود جزء منها خاصة األجهزة العلمية إلى المعامـل والمختبـرات              

 عــن للمعامــل والمختبــرات، فــضالً  وتنميتهــا ليــسهم فــي دعــم البنيــة التحتيــة    ؛الجامعيــة،

تتبــع، أو ال تتبــع برنــامج  إمكانيــة اســتخدام تلــك األجهــزة فــي مــشروعات وبحــوث أخــرى 

وهـذا الجانـب    ،  التمويل، فضالً عن اإلسهام في تحديث المعامـل البحثيـة، ومعامـل الطـالب             

يجابيــات زيــادة التمويــل المخــصص للمــشروعات تحــت بنــد    إبــرز أ للغايــة، ومــن اًيعــد مهمــ

 .التجهيزات والمواد

ــاك توجهـــ   وبا ــول أن هنـ ــن القـ ــالي يمكـ ــحاًلتـ ــي   اً واضـ ــة فـ ــشروعات البحثيـ ــدعم المـ  لـ

المجـاالت التطبيقيـة، وتـوفير احتياجاتهـا مـن المـواد والتجهيـزات الالزمـة لتحقيـق أهــداف          
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األمـر الـذي يتطلـب        ،  بدأ من الدورة الثالثة، واستمر خالل الدورة الرابعة       . هذه المشروعات 

 . مويل كافة المشروعات من مختلف المجاالتإيجاد قدر من التوازن بين ت

ــسبة مكافــ -١٥ ــدعم      آ ن ــدة ل ــة المعتم ــن الميزاني ــة م ــرق المــشروعات البحثي ت ف
  :المشروعات

والثانيــة والثالثــة   أن إجمــالي الميزانيــة المعتمــدة فــي الــدورات األولــى)١٥(جــدول يوضــح 

أمـا  ،  تم اعتمادهاكانت بالكامل مخصصة لمكافئات الفرق البحثية في المشروعات التي      

ــا     لمكافـــآت الفـــرق البحثيـــة فـــي  )٦٨٫٥٨ %(ميزانيـــة الـــدورة الرابعـــة فقـــد خـــصص منهـ

 لمـشروعات البحـوث     وذلك لوجود تجهيزات ومـواد    ،  المشروعات المعتمدة لهذه الدورة   

 . تم دعمهاالتطبيقية

 المبلغ الكلي المعتمد للدورة المبالغ المعتمدة/الدورة 
  فرق البحثالنسبة المئوية لرواتب

 من إجمالي ميزانية الدورة

 ١٠٠٫٠٠ % ٤٠٠، ٩١٩، ٣ الدورة األولى

 ١٠٠٫٠٠ % ٢٠٠، ٣٥٥، ٣ الدورة الثانية

 ١٠٠٫٠٠ % ٢٠٠، ٧٥٩، ٢ الدورة الثالثة

  ٦٨٫٥٨ % ٧٠٠، ٩١٨، ٤ الدورة الرابعة

 ٨٩٫٦٦ % ٥٠٠، ٩٥٢، ١٤ المجموع خالل الدورات األربع

  فرق المشروعات البحثية من الميزانية المعتمدة لدعم المشروعاتنسبة مكافئات )١٥(جدول 

 فــرق مكافــآت بلغــت النــسبة المئويــة إلجمــالي  كلهــاوعلــى مــستوى الــدورات األربــع  

 الــدورات األربــع مــن اإلجمــالي الكلـي لميزانيــة التمويــل خـالل   الــدورات األربـع البحـث خــالل  

لــك علــى حــرص الجامعــة علــى تحفيــز      ويــدل ذ. )٨٩٫٦٦ % () ريــال٥٠٠، ٩٥٢، ١٤(وقــدرها 

، علـــى الـــرغم مـــن بقـــاء تلـــك  وتـــشجيعهم علـــى القيـــام بمـــشروعات بحثيـــة ، البـــاحثين

 . المكافآت في حدها األدنى
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ــيم  -١٦ ــاليف تحكـ ــاتال تكـ ــة    ومخططـ ــط تكلفـ ــة ومتوسـ ــشروعات البحثيـ المـ
 : المشروع

ــاليف الفحـــص   )١٦(يوضـــح الجـــدول  تكـــاليف تحكـــيم مخططـــات المـــشروعات وتكـ

ائي لهــا، والتكلفــة اإلجماليــة للمــشروعات البحثيــة المعتمــدة لكــل دورة، ومتوســط      النهــ

 .تكلفة المشروع الواحد

الدورة 
المبالغ /

 المعتمدة

 المبلغ الكلي
 المعتمد للدورة

 تكلفة 
تحكيم 
 مخططات

ت
عا
رو
ش
الم

دد 
ع

 

متوسط 
مبلغ 
 الفحص

التكلفة الكلية 
للمشروعات 

+تحكيم+دعم(
 )فحص

متوسط 
تكلفة 
 وعالمشر

ميزانية 
  ١الدورة 

٤٠٠، ٩١٩، ٣ 
٤٥٠٫٥٧، ٤٧ ٢٠٠، ١٢٨، ٤ ٣٠٠، ٧٨ ٨٧ ٥٠٠٫٠٠، ١٣٠ 

ميزانية 
  ٢الدورة 

٢٣٦٫٣٦، ٥٣ ٦٠٠، ٥١٣، ٣ ٤٠٠، ٥٩ ٦٦ ٠٠٠٫٠٠، ٩٩ ٢٠٠، ٣٥٥، ٣ 

ميزانية 
 ٣الدورة 

٦٨٦٫٤٩، ٣٩ ٨٠٠، ٩٣٦، ٢ ٦٠٠، ٦٦ ٧٤ ٠٠٠، ١١١ ٢٠٠، ٧٥٩، ٢ 

ميزانية 
  ٤الدورة 

٠٨٤٫٧١، ٦٠ ٢٠٠، ١٠٧، ٥ ٥٠٠، ٧٦ ٨٥ ٠٠٠، ١١٢ ٧٠٠، ٩١٨، ٤ 

المجموع 
 الكلي

٢٧٥٫٠٠، ٥٠ ٨٠٠، ٦٨٥، ١٥ ٨٠٠، ٢٨٠ ٣١٢ ٥٠٠، ٤٥٢ ٥٠٠، ٩٥٢، ١٤ 

 المشروعات البحثية ومتوسط تكلفة المشروع ومخططاتالتكاليف تحكيم  )١٦(جدول 

 :يتضح من الجدول السابق مايلي

م مخططــات المــشروعات بلــغ خــالل الــدورات    أن إجمــالي المبلــغ المعتمــد لتحكــي -

 مــــشروعاً بحثيــــاً مــــن إجمــــالي )٣٧٥( حيــــث أرســــل للتحكــــيم ؛ ريــــال)٥٠٠، ٤٥٢(األربــــع 

ــة     ــل المـــشروعات البحثيـ ــة لتمويـ ــة الدائمـ ــة للجنـ ــيم  . المـــشروعات المقدمـ ــفر تحكـ وأسـ

  مشروعاً واعتمـاد ميزانيـة إجماليـة لهـا خـالل الـدورات األربـع               )٣١٢(المخططات عن قبول    

مكافئات فرق بحثيـة وتجهيـزات    بصفته   ريال في صورة دعم مباشر       )٥٠٠،  ٩٥٢،  ١٤(بلغت  

 .ومواد

 كمـــا يمكـــن تقـــدير إجمـــالي المبلـــغ المعتمـــد لفحـــص المـــشروعات البحثيـــة عنـــد   -

وذلــك وفقــاً لقواعــد صــرف مــستحقات المحكمــين    .  ريــال) ٨٠٠، ٢٨٠(انتهائهــا بحــوالي  

يمــة مكافــأة الفحــص المــستحقة وفقــاً لعــدد  حيــث تــم احتــساب متوســط ق؛والفاحــصين
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ــال٦٠٠(صــفحات المــشروع البحثــي بــين قمتــي الحــد األدنــى للــصفحات       ــىاأل والحــد ) ري  عل

تخــصيص فـاحص واحــد لكـل مــشروع بحثـي منتهــي، وفـي حــال      و.) ريـال ١٢٠٠(للـصفحات  

متوسط مبلـغ   ؛حيث  الرفض يمكن اللجوء لفاحص ثان، وثالث للترجيح في بعض الحاالت         

 . عدد المشروعات الكلي@ عدد الفاحصين @ متوسط قيمة مكافأة الفحص = ص الفح

تضمن حسابها كـل مـن   .  ريال) ٨٠٠، ٦٨٥، ١٥(  بلغت التكلفة الكلية للمشروعات -

ــدعم المباشــر وتكلفــة         ــة، و تكلفــة ال تكلفــة التحكــيم لمخططــات المــشروعات البحثي

: مثـل   التكـاليف أي جوانـب أخـرى   ولم يؤخـذ فـي االعتبـار عنـد احتـساب       ،  الفحص النهائي 

المــــستلزمات اإلداريــــة و المكتبيــــة / مــــستحقات الجهــــات اإلداريــــة المعنيــــة بالبرنــــامج(

- على اعتبار أنها ذات قيمـة محـدودة          ،  )إلي غير ذلك  ..تكاليف الدعاية واإلعالن  / للبرنامج

 .وتستخدم في أكثر من مجال، وأنها متوافرة في بيئة العمل -غالباً 

متوسط تكلفة المشروع خالل دورة تمويلية واحدة والمحـسوب مـن إجمـالي              بلغ   -

ــدعم والفحـــص         ــيم والـ ــود التحكـ ــالي بنـ ــة بإجمـ ــل دورة والمتعلقـ ــة لكـ ــة التقديريـ التكلفـ

 ريـــال  ) ٤٥٠٫٥٧، ٤٧(. مقـــسوماً علـــى عـــدد المـــشروعات المعتمـــدة خـــالل نفـــس الـــدورة 

ــدورة األولــى   ــدورة الثانيــة     )٢٣٦٫٣٦، ٥٣(و . للتمويــل للمــشروع مــن ال ريــال  للمــشروع مــن ال

 ريــال  )٠٨٤٫٧١، ٦٠(و ،  ريــال  للمــشروع مــن الــدورة الثالثــة للتمويــل   )٦٨٦٫٤٩، ٣٩(و ، للتمويــل

وبلغ المتوسط العام لتكلفة المشروع خالل األربـع  . للمشروع من الدورة الرابعة للتمويل  

 . ريال)٢٧٠، ٥٠(دورات 

مـشروع البحثـي فـي الـدورة الرابعـة للتمويـل        ويالحظ ازدياد قيمة متوسط تكلفـة ال    -

ويعـود ذلـك لزيـادة المخصـصات الماليـة خـالل تلـك              ،  عن المتوسـط فـي الـدورات الـسابقة        

 .الدورة نظراً للسماح بدعم المشروعات العلمية بالتجهيزات والمواد

 :  تكاليف المشروعات البحثية  حسب نوعيتها خالل الدورات األربع-١٧

ــا   ــة     )١٧( رقــم لييوضــح الجــدول الت  تكــاليف تحكــيم مخططــات المــشروعات البحثي

وتكاليف الفحص النهائي لهـا، والتكلفـة اإلجماليـة للمـشروعات البحثيـة المعتمـدة خـالل              
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، ومتوســط )التطبيقيــة واالجتماعيــة( مجتمعــة وفقــاً لنوعيــة المــشروعات الــدورات األربــع

لتحكــيم لمخططــات وقــد تــم حــساب تكلفــة ا ، تكلفــة المــشروع الواحــد مــن كــل نــوع 

 ويالحــــظ أن تكلفــــة ٥٠٠ X ٣ Xالمــــشروعات بــــضرب عــــدد المــــشروعات المعتمــــدة 

 . التحكيم الكلية هي تقريباً نفس السابقة

نوعية 
 المشروعات

 
تكلفة الدعم 
 المباشر

تحكيم 
 مخططات

ت
عا
رو
ش
الم

دد 
ع

 

متوسط 
مبلغ 
 الفحص

التكلفة الكلية 
للمشروعات 

 +تحكيم+دعم(
 )فحص

متوسط 
تكلفة 

 شروعالم

 التطبيقية
    ٧١٥، ٦ ،

١٠٠  
٥٠٠، ١٤٨ 

٧٠٠، ٩٥٢، ٦  ١٠٠، ٨٩     ٩٩ 
 ٢٢٩٫٢٩، ٧٠  

 االجتماعية
    ٢٣٧، ٨ ،

٤٠٠  
٥٠٠، ٣١٩ 

٦٠٠، ٧٤٨، ٨  ٧٠٠، ١٩١   ٢١٣ 
 ٠٧٣٫٢٤، ٤١  

 المجموع
   ٩٥٢، ١٤ ،

٥٠٠  
٠٠٠، ٤٦٨ 

٣٠٠، ٧٠١، ١٥  ٨٠٠، ٢٨٠   ٣١٢ 
 ٣٢٤٫٦٨، ٥٠  

نوعية المشروعات خالل الدورات   المعتمدة حسب)التطبيقية واالجتماعية(المشروعات تكلفة  )١٧(جدول 
 األربع

 )٢٢٩٫٢٩، ٧٠(أن متوســط تكلفــة المــشروع مــن فئــة المــشروعات التطبيقيــة   ظلحــوي

.  ريـال  )٠٧٣٫٢٤،  ٤١(أن متوسط تكلفـة المـشروع مـن فئـة المـشروعات االجتماعيـة               ريال و 

 ريــال وهــو تقريبــاً نفــس الــرقم   )٣٢٤٫٦٨، ٥٠(ة عامــة أن متوســط تكلفــة المــشروع بــصف و

   ريال)٢٧٠، ٥٠(المحسوب من الجدول السابق 

 : الدورة الرابعةحتىأعداد المشروعات المنجزة والجارية  -١٨
 أعــــداد المــــشروعات الجاريــــة والمنجــــزة ونــــسب االنجــــاز مــــن )١٨(يوضــــح الجــــدول 

لرابعــة  إلــى اورات مــن األولــىمركــز بحــوث فــي الــد / المــشروعات المعتمــدة لكــل وحــدة 

 .مجتمعة
 عدد/وحدةال

  المشروعات
 عدد 

 المعتمدة 
 عدد 
  المنجزة

 عدد 
 الجارية

 نسبة
  االنجاز

 الترتيب

 ١٣ % ١٢٫٥٠ ٧ ١ ٨ الطب
 ١٤ % ١١٫١١ ٨ ١ ٩ الهندسة
 ٢ % ٦٥٫٠٠ ١٤ ٢٦ ٤٠ العلوم
 ٧ % ٤٢٫٨٦ ٢٤ ١٨ ٤٢ الحاسب

 ٤ % ٥٠٫٠٠ ٥ ٥ ١٠ معهد القضاء 
 ١ % ٦٥٫٣٨ ٩ ١٧ ٢٦ الشريعة
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 عدد/وحدةال
  المشروعات

 عدد 
 المعتمدة 

 عدد 
  المنجزة

 عدد 
 الجارية

 نسبة
  االنجاز

 الترتيب

 ٣ % ٥٦٫٢٥ ٧ ٩ ١٦ أصول الدين
 ٦ % ٤٤٫٤٤ ٢٠ ١٦ ٣٦ اللغة العربية
 ١٢ % ٢٥٫٠٠ ٣ ١ ٤ الدعوة واإلعالم
 ٩ % ٣٨٫٤٦ ٣٢ ٢٠ ٥٢ العلوم االجتماعية
 ١٠ % ٣٧٫٥٠ ١٠ ٦ ١٦ اللغات والترجمة
 ٥ % ٤٦٫٦٧ ١٦ ١٤ ٣٠ الشريعة باإلحساء
 ٨ % ٤٠٫٠٠ ٦ ٤ ١٠ معهد اللغة العربية

 ١١ % ٣٠٫٧٧ ٩ ٤ ١٣ االقتصاد

 - % ٤٥٫٥١ ١٧٠ ١٤٢ ٣١٢ اإلجمالي

 عدد المشروعات المنجزة والجارية حتى الدورة الرابعة )١٨(جدول 

 : مايلي السابقويالحظ من الجدول

ــىأ أن - ــشريعة وقيمتهــا     / نجــاز كانــت لوحــدة   إنــسبة  عل ــة ال مركــز البحــوث بكلي

)٦٥٫٣٨ %(.  

  .)% ١١٫١١(مركز البحوث بكلية الهندسة وقيمتها /  نسبة انجاز كانت لوحدة أن أقل -

كمــا جــاء  البحثيــةلمــشروعات  انجــاز إالمراكــز وفقــاً لنــسبة/  أن ترتيــب الوحــدات-

 وحــدة البحــوث  - وحــدة البحــوث بكليــة العلــوم  -وحــدة البحــوث بكليــة الــشريعة   :يلــي

ــدين  ــة أصـــول الـ ــد ال -بكليـ ــة معهـ ــدة البحـــوث بكليـ ــة  -قـــضاء  وحـ ــدة البحـــوث بكليـ  وحـ

ــساء  ــشريعة باإلحـ ــة   -الـ ــة العربيـ ــة اللغـ ــوث بكليـ ــدة البحـ ــة   - وحـ ــوث بكليـ ــدة البحـ  وحـ

 وحــدة البحــوث بكليــة العلــوم   - وحــدة البحــوث بكليــة معهــد اللغــة العربيــة   -الحاســب

 - وحـدة البحـوث بكليـة االقتـصاد        - وحدة البحوث بكليـة اللغـات والترجمـة        -االجتماعية

 وحــدة البحــوث - وحــدة البحــوث بكليــة الطــب-ة الــدعوة واإلعــالموحــدة البحــوث بكليــ

 .بكلية الهندسة

 .)% ٤٦٫٤٦ (بلغتنجاز الكلية للمشروعات التطبيقية إل أن نسبة ا-

 .)% ٤٥٫٠٧ (بلغتنجاز الكلية للمشروعات االجتماعية  أن نسبة اإل-
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 : إلــىلــك  وهــى نــسبة منخفــضة ويعــود ذ )% ٤٥٫٥١ (بلغــتنجــاز الكليــة  أن نــسبة اإل-

الحاجــة إلــى تفعيــل، وتــسريع عمليــات وإجــراءات  ، الحاجــة إلــى تفعيــل عمليــات المتابعــة 

 وجزء مـن  ، أن مشروعات الدورة الرابعة بالكامل،  الفحص النهائي للمشروعات المنتهية   

، وكــذلك مــشروعات  نجازهــاإمــشروعات الــدورة الثالثــة، لــم يحــن بعــد موعــد انتهائهــا و    

 .بحوث الدورة الرابعة

@      @      @ 
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 : نتائج والتفسيراتالالتحليل اإلحصائي و الدراسة الميدانية، و: الرابعالجزء 

ــة  : أوال ــدف الدراســة الميداني ــى أهــم       :ه ــى الوقــوف عل ــة إل هــدفت الدراســة الميداني

المــشكالت التــي واجهــت أعــضاء هيئــة التــدريس مــن البــاحثين ممــن حــصلوا علــى تمويــل  

 . لمشروعاتهم البحثية 

وسيلة لجمـع   بصفتها  ستبانة  اعتمدت الدراسة على اال    :أداة الدراسة الميدانية  : انياًث

التــي تواجــه أعــضاء ســتبانة مــن خمــسة محــاور تناولــت المــشكالت  البيانــات، وتكونــت اال

 وصـف أداة  )١٩(ويوضـح الجـدول   ، هيئة التدريس من الحاصلين علـى تمويـل لمـشروعاتهم    

 مفـردة ركـزت   )٢٧(سـتبانة   حيث بلـغ عـدد مفـردات اال   ؛تالمحاور وعدد المفردا  (الدراسة  

ويمكــن التعــرف علــى مفرداتهــا ومقيــاس اســتجاباتها الخماســي ، علــى أهــم المــشكالت

ــة األهميــة ، متوســطة، مهمــة، مهمــة جــداً (  صــورتها فــيحيــث تكونــت  ؛)غيــر مهمــة ، قليل

 :النهائية بعد تحكيمها، وتعديلها من المحاور التالية

 )المحاور وعدد المفردات(وصف أداة الدراسة )١٩(جدول 
 عدد المفردات رمسمى المحو مسلسل

 ٧ مشكالت تحكيم مخططات المشروعات البحثية ١
 ٤ مشكالت االتصال مع وحدات البحوث  ٢
 ٥ مشكالت إدارية  ٣

 ٣ مشكالت مادية ومالية ٤

 ٨ مشكالت إجرائية ٥
 ٢٧ مجموع المفردات 

أعـضاء هيئـة     جميـع    مـن عمديـة   بيـق الدراسـة علـى عينـة          تـم تط   :عينة الدراسة :ثالثا

ستبانة تم إرسال اال حيث ؛التدريس من الباحثين الحاصلين على مشروعات بحثية ممولة     

سـتبانات الـواردة وفـرز الـصالح منهـا، بلـغ       ، وبعـد تلقـي اال      بالبريـد اإللكترونـي    إلي أفراد العينة  

التـالي يوضـح توصـيف العينـة وفقـاً لـبعض        والجـدول    .ستبانةا )٩٢(ستبانات الصالحة   عدد اال 

التخصص العلمي،الدرجة الوظيفية، عدد سنوات الخبرة، الحصول على تمويل   (المتغيرات  

 .)من جهات أخرى
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الدرجة  العدد التخصص
 العلمية

عدد سنوات  العدد
 الخبرة

تمويل من  العدد
 جهات أخرى

 العدد

 أستاذ ٢٣ علوم شرعية
  مساعد 

 ٥١ لديه ٢٣  ١٠أقل من  ٤٤

أستاذ  ٢٨ علوم إنسانية
 مشارك

 ٤١ ليس لديه ٢٥  سنة٢٠ -١٠من  ٣٠

 - - ٤٤  ١٠أكبر من  ١٨ أستاذ ٢٠ علوم لغوية
علوم 
 تطبيقية

٢١ - - - - - - 

 ٩٢  ٩٢  ٩٢  ٩٢ المجموع

لحصول عليهـا، عـن طريـق       عولجت البيانات التي تم ا     : المعالجات اإلحصائية : رابعاً

تطبيــق األســاليب اإلحــصائية التــي تناســب طبيعــة، و أهــداف الدراســة، وذلــك باالســتعانة      

 ؛) ١٧.SPSS V(ببرنــامج الحزمــة اإلحــصائية للعلــوم االجتماعيــة، اإلصــدار الــسابع عــشر    

كمـا تـم   ، إحـصائيًا  جهـاز الحاسـوب ومعالجتهـا    حيث قام الباحث بإدخـال البيانـات علـى   

متوســطات الحــسابية، واالنحرافــات المعياريــة، والنــسبة المئويــة للمتوســطات، حــساب ال

 حيـث   ؛)٢١(ستبانة كما يلـي فـي جـدول         ودرجة التقدير بالنسبة لكل مفردة من مفردات اال       

النـــسبة المئويـــة للمتوســـط عبـــارة عـــن النـــسبة بـــين المتوســـط وأعلـــى درجـــة للمفـــردة،    

 فئات تم حساب درجات التقدير كما ٥ إلى وباالعتماد على معيار تقسيم قيمة المتوسط

 :يلي

  وصف وتوزيع عينة الدراسة )٢٠(جدول 
 درجة التقدير النسبة المئوية للمتوسط المتوسط

 غير مهمة  %٣٦ ألقل من %٢٠ ١٫٨ ألقل من -١
 قليلة األهمية %٥٢ ألقل من %٣٦ ٢٫٦ ألقل من -١٫٨
 متوسطة %٦٨ ألقل من %٥٢ ٣٫٤ ألقل من ٢٫٦
 مهمة %٨٤ ألقل من %٦٨ ٤٫٢ ألقل من ٣٫٤

 مهمة جداً ١٠٠ - %٨٤ ٥ - ٤٫٢
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 :الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة: خامساً

تـم التأكـد مـن ثبـات أداة الدراسـة بطريقـة ألفـا            : فيما يتعلـق بثبـات أداة الدراسـة        #

عامـل الثبـات للمحـور الـذي تنتمـي           وم ،  كرونباخ، وذلك بحساب معامل الثبـات لكـل عبـارة         

 .إليه العبارة، و معامل الثبات الكلي لألداة

   المتوسط ونسبته المئوية ودرجة التقدير المقابلة له)٢١(جدول 
 الكلي إجرائية مادية إدارية االتصال التحكيم المحور/ م الثبات

 ٠٫٨٣٤ ٠٫٩١٣ ٠٫٨٦٠ ٠٫٧٨٦ ٠٫٧٩٢ ٠٫٨١٩ معامل ثبات ألفا
 ٠٫٨٣٨ ٠٫٩١٣ ٠٫٨٦١ ٠٫٧٨٨ ٠٫٧٩٨ ٠٫٨٣٠ معامل الثبات المعياري

 )٣٠ن (يمعامالت ثبات محاور االستبيان ومعامل الثبات الكل )٢٢(جدول 
 إجرائية مادية إدارية االتصال التحكيم

 م
معامل 
 الثبات

 م
معامل 
 الثبات

 م
معامل 
 الثبات

 م
معامل 
 الثبات

 م
معامل 
 الثبات

٠٫٩٠١ ١ ٠٫٧٢٥ ١ ٠٫٧٥٧ ١ ٠٫٧٨٢ ١ ٠٫٨٠٧ ١ 

٠٫٩٠٩ ٢ ٠٫٨٠٠ ٢ ٠٫٧٧٣ ٢ ٠٫٦٦٨ ٢ ٠٫٨٠٢ ٢ 

٠٫٩٠٩ ٣ ٠٫٨٦٠ ٣ ٠٫٧٧٠ ٣ ٠٫٧١٧ ٣ ٠٫٨٠١ ٣ 

٠٫٩٠٥ ٤    ٠٫٧٢٣ ٤ ٠٫٧٨٥ ٤ ٠٫٧٦٥ ٤ 

٠٫٨٩٦ ٥   ٠٫٦٩٧ ٥   ٠٫٨٠٢ ٥ 

٠٫٨٩٧ ٦       ٠٫٧٦٧ ٦ 

٠٫٩٠١ ٧       ٠٫٧٩٦ ٧ 

        ٠٫٨٩٦ ٨ 

مالت الثبات لعبارات كل محور جاءت أقل  أن قيم معاين السابقينتضح من الجدول  ي
مــن أو تــساوي معامــل ثبــات المحــور فــي حــال حــذف العبــارة، ممــا يــدل علــى أن حــذف أي      

 كما تم حساب معامل ثبات ألفا الكلي لألداة والـذي  ، عبارة يؤثر سلباً على ثبات المقياس   
ائج حـساب معـامالت     وتوضـح نتـ   .  مما يدل على ثبـات األداة، وقابليتهـا للتطبيـق          )٠٫٨٣٤(بلغ  

الثبــــات الخاصــــة بمفــــردات محــــاور األداة المــــستخدمة أن معــــامالت ثبــــات المفــــردات،        
ــاخ، جــاءت مرتفعــة حيــث تراوحــت لمفــردات المحــاور          والمحــسوبة بطريقــة ألفــا كرونب

 قــيم مرتفعــة تــدل علــى درجــة عاليــة مــن الثبــات، يمكــن   وهــي)٠٫٩٠٩ و ٠٫٦٦٨(ككــل بــين 
ح نتـائج حـساب معـامالت الثبـات الخاصـة بمحـاور أجـزاء األداة                كما توضـ  ،  االطمئنان إليها 

المــستخدمة أن معــامالت ثبــات المحــاور المختلفــة، والمحــسوبة بطريقــة ألفــا كرونبــاخ         
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، وهـي قـيم مرتفعـة تـدل علـى درجـة             ) ٠٫٩٦٢ و   ٠٫٧٩٩(حيث تراوحت بين  ؛جاءت مرتفعة   
 . عالية من الثبات يمكن االطمئنان إليها

 :ستبانة من خاللتم التأكد من صدق اال :دق أداة الدراسة فيما يتعلق بص#
ستبيان أثنـاء إعـداده علـى مجموعـة مـن         تم عرض اال   :)المحكمين(صدق المحتوى   

 تطلبت إجراء تغيير في صـياغة بعـض         ملحوظاتالمحكمين، وقد أبدى بعض المحكمين      
ــيس المــشكالت         ــة، ول ــى المــشكالت الفعلي ــز عل ــارات، وحــذف أخــرى للتركي العامــة العب

الــشائعة، وقــام الباحــث بتعــديل مــا طُلــب منــه وإعــادة عــرض االســتمارة، وبلغــت نــسب        
 . وهى نسب اتفاق مقبولة)%١٠٠ إلى %٨٠(االتفاق على عبارات االستمارة ما بين 

 قــدرة المفــردة : ســتبانة تعنــي لمفــردات اال)التفريقيــة( القــدرة التمييزيــة صــدق التمييــز
ن ذوي الدرجة العالية فـي تحديـد المـشكلة، أو المفـردة المـراد               على التمييز بين المستجيبي   

قياسها، والمستجيبين الحاصلين على درجات منخفضة في تحديد المـشكلة، أو المفـردة             
 والهدف من هذه الخطوة هـو اإلبقـاء علـى المـشكالت ذات التمييـز العـالي              المراد قياسها، 

 .مييزفقط،  ويوضح الجدول التالي معايير معامالت الت
 )٣٠=ن( معامالت الثبات لعبارات محاور االستبيان )٢٣(جدول 

 التوصية القيم معامل التمييز

 تحذف  إلى أقل من صفر١-من 

 تحذف أو تعدل ٠٫١٩من صفر إلى 

 تحسّن ٠٫٣٩ إلى ٠٫٢٠من 

 جيدة يتم االحتفاظ بها ١ إلى ٠٫٤٠من 

  معايير معامل التمييز)٢٤(جدول 
 إجرائية مادية إدارية االتصال التحكيم

معامل  م
معامل  م التمييز

معامل  م التمييز
معامل  م التمييز

معامل  م التمييز
 التمييز

٠٫٦٢٨ ١ ٠٫٦٩٠ ١ ٠٫٣٣٩ ١ ٠٫٣٢٣ ١ ٠٫٣٩٨ ١ 

٠٫٦٣٠ ٢ ٠٫٦٢١ ٢ ٠٫٣٤٥ ٢ ٠٫٥٦٨ ٢ ٠٫٥٣٥ ٢ 

٠٫٥٣٥ ٣ ٠٫٤٥١ ٣ ٠٫٣٥٥ ٣ ٠٫٤٧١ ٣ ٠٫٦٩٨ ٣ 

٠٫٥٩٢ ٤   ٠٫٥٩٧ ٤ ٠٫٢٨٦ ٤ ٠٫٦٩٨ ٤ 

٠٫٧٦٢ ٥   ٠٫٥٨٦ ٥   ٠٫٥٤٠ ٥ 

٠٫٦٨١ ٦       ٠٫٦٥٢ ٦ 

٠٫٦٨٧ ٧       ٠٫٦٢٨ ٧ 
        ٠٫٧١٣ ٨ 
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ســـتبانة علـــى التمييـــز فيمـــا يتعلـــق  وتوضـــح قـــيم معـــامالت التمييـــز قـــدرة مفـــردات اال 

 .بالمشكالت التي تم التركيز عليها

 ســـتبانة، ويمكـــن عـــرض النتـــائج الخاصـــة تـــم حـــساب صـــدق اال:االتـــساق الـــداخلي

 بـين درجـة كـل مفـردة والدرجـة      ”r“معامـل االرتبـاط   : بطريقة االتـساق الـداخلي   (بالصدق  

 :الكلية للمحور الذي تنتمي المفردة له على النحو التالي
  معامالت تمييز عبارات محاور االستبيان)٢٥(جدول 

 إجرائية مادية إدارية االتصال التحكيم

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

٠٫٨٠٢ ١ ٠٫٩٢٨ ١ ٠٫٧٤٥ ١ ٠٫٧٨٤ ١ ٠٫٥٧٢ ١ 

٠٫٧١٩ ٢ ٠٫٨٨٨ ٢ ٠٫٦٤٢ ٢ ٠٫٨٦٦ ٢ ٠٫٦٤٦ ٢ 

٠٫٧٢٨ ٣ ٠٫٨٣٨ ٣ ٠٫٦٨١ ٣ ٠٫٨١٠ ٣ ٠٫٦٨٢ ٣ 

٠٫٧٤٦ ٤    ٠٫٧٧٥ ٤ ٠٫٦٩٠ ٤ ٠٫٨٢٢ ٤ 

٠٫٨٤٠ ٥   ٠٫٨٣٢ ٥   ٠٫٦٧٥ ٥ 

٠٫٨٣٠ ٦       ٠٫٨٣٢ ٦ 

٠٫٨٠١ ٧       ٠٫٦٨٥ ٧ 

        ٠٫٨٤٧ ٨ 

 تنتمي إليه الذي معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة، ودرجة المحور )٢٦(جدول 

 العبارة

كما تم حساب معامالت االرتباط بـين أبعـاد االسـتمارة بعـضها الـبعض وبينهـا وبـين                   

 :الدرجة الكلية، وفقاً للجدول التالي
 إجرائية مادية إدارية االتصال التحكيم المحور

الدرجة 
 الكلية

      ١٫٠٠٠ التحكيم

     ١٫٠٠٠ @@٠٫٨٧٨ االتصال

    ١٫٠٠٠ @@٠٫٨٤٤ @@٠٫٩٠٢ إدارية 

   ١٫٠٠٠ @@٠٫٧٦٩ @@٠٫٦٥٥ @@٠٫٧٣٣ مادية

  ١٫٠٠٠ @@٠٫٨٠٣ @@٠٫٨٥٦ @@٠٫٨١٤ @@٠٫٨٤٠ إجرائية

 ١٫٠٠٠ @@٠٫٩٤٩ @@٠٫٨٤٨ @@٠٫٩٤٧ @@٠٫٩٠٥ @@٠٫٩٤٩ الدرجة الكلية
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ــين أبعــاد   )٢٧(جــدول  ــاط ب ــين     معــامالت االرتب ــبعض وبينهــا وب االســتمارة بعــضها ال

 الدرجة الكلية

أن قــيم معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة،       ين الــسابقين يتــضح مــن الجــدول  

عند مستوى (والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي له العبارة، قيم أكبر من القيمة الجدولية  

 درجـة المفـردة والدرجـة الكليـة         ،  مما يدل على وجود عالقة ارتباطيه قوية بـين          )٠٫٠١(داللة  

للمحور الذي تنتمي له، مما يدل على اتـساق داخلـي مرتفـع يعكـس قـدراً جيـداً مـن الـصدق                 

 .ألداة الدراسة

 :التحليل اإلحصائي والنتائج والتفسيرات:سادساً
 لتحديــد المــشكالت التــي تواجــه أعــضاء هيئــة التــدريس ممــن تقــدموا للحــصول علــى     

ــاري،     تمويــل لمــشروعاتهم البح  ــة، تــم حــساب المتوســط الحــسابي، واالنحــراف المعي ثي

والنــسبة المئويــة لكــل مفــردة مــن المفــردات التــي تعبــر عــن كــل مــشكلة، وكــذلك تــم        

حساب النسبة المئوية لكل متوسط  بالرجوع للقيمة القـصوى لدرجـة المفـردة، ومـن ثـم                 

فقـاً لدرجـة    كمـا تـم ترتيـب المـشكالت و        . أمكن تحديد تقدير درجة أهميـة كـل مـشكلة         

 يوضــح و، برمتهــاســتبانة  داخــل كــل محــور، وعلــى مــستوى اال)لنــسبتها المئويــة(أهميتهــا 

 .الجدول التالي قيم المعالجات الخاصة بكل مفردة من المفردات وكل محور من المحاور

 :مشكالت تحكيم مخططات المشروعات البحثية: المحور األول -١
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 التقدير

١ 
إحالة المشروعات البحثية لمحكمين 

في ذات (من الزمالء داخل الجامعة 
 . لتحكيمها)الكلية أو القسم العلمي

 مهمة ٢ ١ ٧٦٫٧٤ ١٫٠٥ ٣٫٨٤

٢ 
وجود تضارب بين التقييم الكمي 

 .والكيفي للمحكم 
 متوسطة ٨ ٢ ٦٣٫٤٨ ٠٫٨٦ ٣٫١٧

٣ 
ية إرسال المشروعات البحث

لمحكمين أقل من الباحثين في 
 الدرجة العلمية

 متوسطة ١٣ ٥ ٦١٫٣ ١٫٤٤ ٣٫٠٧

٤ 
إرسال المشروعات لباحثين 

 ٢٧ ٧ ٤٦٫٣ ١٫٥٨ ٢٫٣٢ولمحكمين غير متخصصين بشكل
قليلة 
 األهمية
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أصيل في المشروعات المقدمة لهم 
 .لتحكيمها

 سطةمتو ١٠ ٣ ٦٣٫٠٤ ١٫٣٧ ٣٫١٥ تأخر اإلعالن عن نتائج التحكيم ٥

٦ 
غياب معايير التحكيم المطورة التي 
تتناسب مع نوعية المشروع ومجاله 

 التطبيقي
 متوسطة ١١ ٤ ٦١٫٧٤ ١ ٣٫٠٩

٧ 
تقديم المحكم لتقرير التحكيم 

بشكل سريع دون وضوح وتفصيل 
 .كاف

 متوسطة ٢٢ ٦ ٥٢٫١٧ ١٫١٨ ٢٫٦١

 متوسطة - - ٦٠٫٦٦ ٠٫٨٠ ٣٫٠٣ المحور ككل 

واألهميـة  ،  ، والترتيـب  "ت"وقيمـة   ،   واالنحرافـات المعياريـة    المتوسـطات، )٢٨(جدول  

 "مشكالت التحكيم" للمحور األول 

ــدول   ــيم  )٢٨(يوضـــح جـ ــة بمـــشكالت التحكـ ــة الخاصـ ــذه  .  النـــسب المئويـ وتترتـــب هـ

 :قل إاى األعلىاأل وبالمستويات التالية مرتبة من ، المشكالت من األكثر حدة إلى األقل

فـي ذات الكليـة   (ة لمحكمين من الزمالء داخل الجامعة  إحالة المشروعات البحثي  -١

 .)مهمة( ومستوى أهمية ، )% ٧٦٫٧٤(وجودبنسبة .  لتحكيمها)أو القسم العلمي

، )% ٦٣٫٤٨( بنــــسبة.للمحكــــم وجــــود تــــضارب بــــين التقيــــيم الكمــــي والكيفــــي -٢

 .)متوسطة(ومستوى 

ــائج التحكــيم   -٣  ومــستوى أهميــة  ، )% ٦٣٫٠٤ (وجــودبنــسبة .  تــأخر اإلعــالن عــن نت

 .)متوسطة (

 غيـــاب معـــايير التحكـــيم المطـــورة التـــي تتناســـب مـــع نوعيـــة المـــشروع ومجالـــه  -٤

 .)متوسطة( ومستوى أهمية ، )% ٦١٫٧٤ (وجودبنسبة . التطبيقي

.  إرســال المــشروعات البحثيــة لمحكمــين أقــل مــن البــاحثين فــي الدرجــة العلميــة -٥

 .)متوسطة( ومستوى ، )% ٦١٫٣(بنسبة 

. دون وضـوح وتفـصيل كـاف    -بـشكل سـريع   -قديم المحكم لتقرير التحكيم      ت -٦

 .)متوسطة( ومستوى أهمية ، )% ٥٢٫١٧(وجودبنسبة 



 

 
 مجلة العلوم  التربوية  ٣٦٩

  هـ١٤٣٧ السادس رجب العدد

فــي -بــشكل أصــيل - إرســال المــشروعات البحثيــة لمحكمــين غيــر متخصــصين -٧

قليلـة  ( ومـستوى أهميـة      ،  )% ٤٦٫٣ (وجـود بنـسبة   . المشروعات المقدمـة لهـم لتحكيمهـا      

 .)األهمية 

 ومـستوى  )% ٦٠٫٦٦( بلغـت النـسبة المئويـة لـه          برمتهـا  محور مشكالت التحكيم     أما

 .)متوسطة(أهمية 

، الميـــل  وقـــدمهابيانـــات المحكمـــينلقواعـــد الضـــعف : إلـــىوتعـــود هـــذه المـــشكالت 

لتحكيم المـشروعات البحثيـة لـدى محكمـين محـددين سـبق التعامـل معهـم، أو ينتمـون            

، عدم االهتمام بالدرجة العلمية للمحكم وقدرتـه        للجامعة، أو معروفون لدى من يختارهم     

بـشكل  -انـشغال المحكمـين     . على التحكيم، والفصل في الموضوعات المطروحة عليه      

ضــعف المــردود ،  بــين أعبــاء التــدريس، والعمــل اإلداري، وأعمــال اللجــان وغيــر ذلــك-دائــم

  .)مكافأة التحكيم( المادي للتحكيم

 :ال مع وحدات البحوثمشكالت االتص: المحور الثاني -٢
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١ 
ضعف التواصل مع رئيس وحدة 

 ٢٦ ٤ ٤٧٫٨٣ ١٫٥١ ٢٫٣٩ .البحوث بالكلية
قليلة 
 األهمية

٢ 

بطء االتصاالت البريدية وعدم 
تفعيل أساليب حديثة للتواصل 

 اإلداري واألكاديمي
٢١ ٣ ٥٢٫٦١ ١٫١٣ ٢٫٦٣ 

 متوسطة

٣ 
غياب قواعد البيانات الخاصة 

 بالباحثين والمحكمين 
٩ ١ ٦٣٫٢٦ ١٫٠٥ ٣٫١٦ 

 متوسطة

٤ 
ضعف رغبة الباحثين للمشاركة في 

 البحوث الممولة من الجامعة
٢٠ ٢ ٥٣٫٤٨ ٠٫٩٤ ٢٫٦٧ 

 متوسطة

 متوسطة - - ٥٤٫٢٩ ٠٫٩٠ ٢٫٧١ المحور ككل 

ــدول  ــات المعي )٢٩(جـ ــطات واالنحرافـ ــة  المتوسـ ــة وقيمـ ــة " ت"اريـ  والترتيـــب واألهميـ

 "مشكالت االتصال" للمحور الثاني 

وتترتـــب هـــذه  ،  النـــسب المئويـــة الخاصـــة بمـــشكالت االتـــصال    )٢٩(يوضـــح جـــدول  

 :قل إلى األعلىاأل وبالمستويات التالية مرتبة من ، المشكالت من األكثر حدة إلى األقل
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 ، )% ٦٣٫٢٦ (وجــودبنــسبة . كمــين غيــاب قواعــد البيانــات الخاصــة بالبــاحثين والمح-١

 .)متوسطة(ومستوى أهمية 

 وجـود بنـسبة   .  ضعف رغبة الباحثين للمشاركة في البحوث الممولة مـن الجامعـة           -٢

 .)متوسطة( ومستوى أهمية ، )% ٥٣٫٤٨(

 بـــــطء االتـــــصاالت البريديـــــة، وعـــــدم تفعيـــــل أســـــاليب حديثـــــة للتواصـــــل اإلداري -٣

 .)متوسطة( ومستوى أهمية  ،)%٥٢٫٦١(وجودبنسبة . واألكاديمي

 ، )% ٤٧٫٨٣(وجــودبنــسبة .  ضــعف التواصــل مــع رئــيس وحــدة البحــوث بالكليــة      -٤

 .)متوسطة(ومستوى أهمية 

 فقد بلغت النسبة المئوية لـه       برمتهاأما محور مشكالت االتصال مع وحدات البحوث        

 .)متوسطة( ومستوى أهمية )% ٥٤٫٢٩(

الوسائل التقليدية الورقية فـي االتـصال األكـاديمي         االعتماد على   : لتاليإلى ا ويعود ذلك   

واإلداري بــين أعــضاء هيئــة التــدريس، ضــعف إمكانــات وحــدات البحــوث البــشرية والماليــة،  

عــدم وجــود خطــة عمــل، وجــدول زمنــي يحــدد نــشاطات وحــدة البحــوث علــى مــدار العــام  

رة البحــوث لتــدريب علــى أعمــال إداإلــى االجــامعي، حاجــة القــائمين علــى وحــدات البحــوث  

ــاحثين   ومهامهــا، العلميــة  عــدم قيــام وحــدات البحــوث بمهــام متابعــة     . والتعامــل مــع الب

 .المشروعات البحثية واإلشراف عليها
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 :مشكالت إدارية: المحور الثالث -٣
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١ 
ضعف فعالية بعض وحدات 

 .ت الجامعةالبحوث في كليا
 متوسطة ١٩ ٣ ٥٤٫٧٨ ١٫٤٧ ٢٫٧٤

٢ 

ضعف آليات المتابعة العلمية 
والمالية لمشروعات البحوث 

 .المعتمدة والجارية
 قليلة األهمية ٢٥ ٥ ٤٨٫٠٤ ١٫٠٤ ٢٫٤٠

٣ 
انشغال الباحثين بالتدريس 
 والعمل الطالبي بدرجة كبيرة

 متوسطة ١٤ ١ ٦٠٫٤٣ ١٫٢٥ ٣٫٠٢

٤ 

ت تدخل لجان الفحص لمخططا
المشروعات البحثية في الجوانب 
األكاديمية والفنية للمشروعات 

 .البحثية

 متوسطة ١٦ ٢ ٥٩٫٣٥ ١٫١٤ ٢٫٩٧

٥ 

غياب معايير الجودة في اختيار 
 المشروعات البحثية المقدمة

 ودعمها
 قليلة األهمية ٢٤ ٤ ٥١٫٣ ١٫٢٨ ٢٫٥٧

 متوسطة -  ٥٤٫٧٨ ٠٫٨٩ ٢٫٧٤ برمتهالمحور  

، والترتيـــب، "ت"ت، واالنحرافـــات المعياريـــة، وقيمـــة المتوســـطا )٣٠(جـــدول 
 "المشكالت اإلدارية" واألهمية للمحور الثالث 

ــح جـــدول   ــة    )٣٠(يوضـ ــة الخاصـــة بالمـــشكالت اإلداريـ وتترتـــب هـــذه  .  النـــسب المئويـ

 : إلى األقلعلىاأل وبالمستويات التالية مرتبة من ، المشكالت من األكثر حدة إلى األقل

 وجــود  بنــسبة -بدرجــة كبيــرة -ين بالتــدريس، والعمــل الطالبــي   انــشغال البــاحث -١

 .)متوسطة( ومستوى أهمية ، )%٦٠٫٤٣(

 تـدخل لجــان الفحــص لمخططــات المـشروعات البحثيــة فــي الجوانــب األكاديميــة   -٢

 .)متوسطة( ومستوى أهمية ، )% ٥٩٫٣٥ (وجودبنسبة . والفنية للمشروعات البحثية

بنــــــسبة . حــــــوث فــــــي كليــــــات الجامعــــــة  ضــــــعف فعاليــــــة  بعــــــض وحــــــدات الب -٣

 .)متوسطة( ومستوى أهمية ، )%٥٤٫٧٨(وجود
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، بنـسبة   ودعمهـا  غيـاب معـايير الجـودة فـي اختيـار المـشروعات البحثيـة المقدمـة        -٤

 .)قليلة(، ومستوى أهمية )% ٥١٫٣ (وجود

.  ضعف آليـات المتابعـة العلميـة والماليـة لمـشروعات البحـوث المعتمـدة والجاريـة                 -٥

 .)قليلة( ومستوى أهمية ، )% ٤٨٫٠٤(وجودبنسبة 

 ومـستوى   )%٥٤٫٧٨(بلغت النسبة المئويـة لـه       ف برمتهاأما محور المشكالت اإلدارية     

 .)متوسطة(

طبيعـــة الهيكـــل اإلداري لوحـــدات البحـــث العلمـــي بالكليـــات : لتـــاليإلـــى ويعـــود ذلـــك 

في لجان ووحـدات    الجامعية، والحاجة لتطويره، ضرورة وجود معايير الختيار المشاركين         

البحث العلمي، الحاجة لمزيد من الدعم المالي والمادي مـن تجهيـزات وأدوات ومختبـرات،               

ــة، والرقابــة عليهــا،        ضــرورة تــوفير نظــام لمتابعــة المــشروعات البحثيــة المعتمــدة والجاري

الحاجــة لنظــام فعــال للبيانــات، والمعلومــات المتعلقــة بــالبحوث، والبــاحثين، والمحكمــين، 

ــامج المــشروعات البحثيــة      الحاجــ ــوائح، واإلجــراءات المنظمــة للعمــل فــي برن  ة لتطــوير الل

 .وتمويلها

 مشكالت مادية:  الرابع -٤
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١ 
ضعف العائد المادي لمكافآت 

 مهمة ١ ١ ٧٨٫٤٨ ١٫٠٧ ٣٫٩٢ وأعضائهرئيس الفريق البحثي 

٢ 

دم وجود مخصصات مالية ع
للتجهيزات والمستلزمات التي 
 تتطلبها المشروعات البحثية

 مهمة ٣ ٢ ٧٤٫٥٧ ١٫٢١ ٣٫٧٣

٣ 
التأخر في صرف المستحقات 
 المالية لفرق المشروعات البحثية

 متوسطة ١١ ٣ ٦١٫٧٤ ١٫٢٣ ٣٫٠٩

 مهمة - - ٧١٫٦١ ١٫٠٠ ٣٫٥٨ برمتهالمحور  

، والترتيــب، واألهميــة "ت"المعياريــة، وقيمــة ، اتالمتوســطات، واالنحرافــ )٣١(جــدول 
 "المشكالت المادية" للمحور الرابع 
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وتترتــــب هــــذه .  النــــسب المئويــــة الخاصــــة بالمــــشكالت الماديــــة)٣١(يوضــــح جــــدول 

 :ألقل إلى اعلىاأل وبالمستويات التالية مرتبة من ، المشكالت من األكثر حدة إلى األقل

 وجـــودبنـــسبة .   وأعــضائه رئـــيس الفريــق البحثـــي  ضــعف العائـــد المــادي لمكافـــآت   -١

 .)مهمة( ومستوى أهمية ، )%٧٨٫٤٨(

 عدم وجود مخصصات مالية للتجهيزات والمستلزمات التي تتطلبها المشروعات     -٢

 .)مهمة( ومستوى أهمية ، )% ٧٤٫٥٧ (وجودبنسبة . البحثية

سبة بنــــ.  التــــأخر فــــي صــــرف المــــستحقات الماليــــة لفــــرق المــــشروعات البحثيــــة-٣

 .)متوسطة( ومستوى أهمية ، )%٦١٫٧٤(وجود

 ومـستوى   )%٧١٫٦١( فقد بلغت النـسبة المئويـة لـه          برمتهأما محور المشكالت المادية     

 .)مهمة(

على –بصفة عامة   -محدودية ميزانية البحث العلمي للجامعات      : لتاليإلى ا ويعود ذلك   

والفعاليـة لترشـيد اإلنفـاق    ،  ضعف االلتزام بمعايير صارمة للجـودة     .رغم الزيادة المستمرة  

ت وزارة التعلــــيم العــــالي، نقــــص عــــدد فــــآعلــــى البحــــوث العلميــــة، االلتــــزام بجــــدول مكا

ــة    ــستحقات الماليـ ــز المـ ــن تجهيـ ــسئولين عـ ــرفهاالمـ ــستقلة    وصـ ــدة مـ ــود وحـ ــدم وجـ ، عـ

 للحـــسابات ضـــمن عمـــادة البحـــث العلمـــي، الحاجـــة لتطـــوير قواعـــد صـــرف المـــستحقات    

 .والمواد، ية، ونفقات التجهيزاتوالسلف المالوإجراءاته، 

 :مشكالت إجرائية: المحور الخامس -٥

 ع م المشكلة م
% 

 للمتوسط

ور
مح
ب لل

رتي
الت

ب 
رتي
الت

انة
ستب

لال
 

 التقدير

١ 

تمويل الغموض نماذج 
لمشروعات البحثية و صعوبة ل

 التعامل معها
 قليلة األهمية ٢٣ ٨ ٥١٫٧٤ ١٫١٦ ٢٫٥٩

٢ 

مرور المشروعات البحثية 
اءات كثيرة لتحكيمها بإجر

 وقبولها
 مهمة ٥ ٢ ٦٩٫٥٧ ١٫١٣ ٣٫٤٨

٣ 
ضعف قدرة بعض الباحثين من 

 متوسطة ٧ ٤ ٦٣٫٧ ١٫١٧ ٣٫١٩األجانب على التعامل مع 
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 ع م المشكلة م
% 

 للمتوسط

ور
مح
ب لل

رتي
الت

ب 
رتي
الت

انة
ستب

لال
 

 التقدير

 نماذج التمويل باللغة العربية

٤ 
صعوبة نشر مشروعات 
 البحوث الممولة المنتهية 

 متوسطة ١٨ ٧ ٥٥٫٦٥ ٠٫٩٩ ٢٫٧٨

٥ 

روعات االعتذار عن تمويل مش
البحوث دون إبداء مبررات 

 محددة
 متوسطة ١٧ ٦ ٥٨٫٠٤ ١٫١٤ ٢٫٩٠

٦ 
ضعف التوعية ببرنامج تمويل 

 المشروعات البحثية
 متوسطة ١٥ ٥ ٦٠٫٢٢ ١٫١٥ ٣٫٠١

٧ 
 التأخر في قبول المشروعات
 وإبرام العقود مع الباحثين

 مهمة ٤ ١ ٧٠٫٤٣ ١٫١ ٣٫٥٢

٨ 
بطء إجراءات تسيير العمل 

 بشكل عام
٦ ٣ ٦٦٫٧٤ ١٫٠٣ ٣٫٣٤ 

 متوسطة

 متوسطة - - ٦٢٫٠٧ ٠٫٨٤ ٣٫١٠ برمتهالمحور  

واألهميـة  ، والترتيـب ، "ت"واالنحرافات، المعيارية، وقيمة  ،  المتوسطات )٣٢(جدول  
 "المشكالت المادية" للمحور الرابع 

وتترتـــب هــــذه  .  النــــسب المئويـــة الخاصـــة بالمــــشكالت الماديـــة   )٣٢(يوضـــح جـــدول   
 :ألقل إلى اعلىاأل وبالمستويات التالية مرتبة من ،  األقلإلىكثر حدة المشكالت من األ

 ٧٠٫٤٣ (وجـود بنـسبة  . ، وإبـرام العقـود مـع البـاحثين     التأخر في قبـول المـشروعات     -١
 .)مهمة( ومستوى أهمية ، )%

د وجــوبنــسبة .  مــرور المــشروعات البحثيــة بــإجراءات كثيــرة لتحكيمهــا وقبولهــا-٢
 .)مهمة(أهمية  ومستوى ، )%٦٩٫٥٧(

 ومـستوى أهميـة    ،  )%٦٦٫٧٤(بنـسبة   .  بطء إجراءات تسيير العمـل بـشكل عـام         -٣
 .)متوسطة(

 ضعف قدرة بعض البـاحثين مـن األجانـب علـى التعامـل مـع نمـاذج التمويـل باللغـة                     -٤
 .)متوسطة( ومستوى أهمية ، )% ٦٣٫٧ (وجودبنسبة . العربية
ــشروعات  -٥ ــامج تمويــــل المــ ــة ببرنــ ــستوى )% ٦٠٫٢٢( بنــــسبة . ضــــعف التوعيــ ، ومــ

 .)متوسطة(
 وجـود بنـسبة  .  االعتذار عن تمويل مشروعات البحوث دون إبداء مبررات محـددة      -٦

 .)متوسطة( ومستوى أهمية ، )% ٥٨٫٠٤(
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، ومـستوى أهميـة     )%٥٥٫٦٥( بنـسبة .  صعوبة نشر مـشروعات البحـوث المنتهيـة        -٧
 .)متوسطة(

بنــسبة . ة، و صــعوبة التعامــل معهــا لمــشروعات البحثيــ لتمويــل ال غمــوض نمــاذج -٨
 .)قليلة( ومستوى أهمية ، )% ٥١٫٧٤ (وجود

 )%٦٢٫٠٧(بلغــــت النــــسبة المئويــــة لــــه ف، برمتــــهأمــــا محــــور المــــشكالت اإلجرائيــــة 
 .)متوسطة(ومستوى 

تـأخر المحكمـين فـي الـرد علـى المـشروعات البحثيـة المرسـلة                : لتاليإلى ا ويعود ذلك   
ن يتطلـب وقتـاً غيـر قليـل وفقـاً لنظـام وإجـراءات التمويـل           أن استبدالهم بـآخري    الهم، كم 

 ضـعف قواعـد البيانـات والمعلومـات والحاجـة لتطويرهـا وتحـديثها، الحاجـة              ،  المعمول بهـا  
لتطـــوير إجـــراءات العمـــل فـــي برنـــامج تمويـــل المـــشروعات البحثيـــة بالجامعـــة، الحاجـــة     

ظــام الكترونــي يغطــي كــل لتوظيــف التقنيــات اإلداريــة الحديثــة مــن خــالل بنــاء وتــشغيل ن
، الحاجة لتطـوير النمـاذج    في خطواتها وإجراءاتها  المشروعات البحثية المدعومة   مراحل

لتكـون حلقـة وصـل فعالـة     ؛المستخدمة في البرنامج، تفعيل وحدات البحوث في الكليـات          
 .  بين الباحثين، وعمادة البحث العلمي

 :)كل المحاور(ستبانة  اال محاورترتيب المشكالت على مستوى -٦
 ع م المشكلة م

% 
 للمتوسط

 التقدير الترتيب لالستبانة

 متوسطة ٣ ٦٠٫٦٦ ٠٫٨٠ ٣٫٠٣ مشكالت التحكيم ١

 متوسطة ٥ ٥٤٫٢٩ ٠٫٩٠ ٢٫٧١ مشكالت االتصال ٢

 متوسطة ٤ ٥٤٫٧٨ ٠٫٨٩ ٢٫٧٤ مشكالت إدارية ٣

 مهمة ١ ٧١٫٦١ ١٫٠٠ ٣٫٥٨ مشكالت مادية ٤

 متوسطة ٢ ٦٢٫٠٧ ٠٫٨٤ ٣٫١٠ مشكالت إجرائية ٥

والترتيـب، واألهميـة   ، "ت"وقيمـة  ،  المتوسطات، واالنحرافـات المعياريـة     )٣٣(جدول  

 ستبانةلمحاور اال

وتترتـب  . سـتبانة  النسب المئوية الخاصة بكل محـور مـن محـاور اال           )٣٣(يوضح جدول   

 : وبالمستويات التالية،  من األكثر إلى األقلبرمته المشكالت الخاصة بكل محور 

 حيــث بلغــت النــسبة المئويــة لتوفرهــا ؛ رأس المــشكالتهــي:  المــشكالت الماديــة-١

 .)مهمة(، وبمستوى تقدير )% ٧١٫٦١(وفقاً لرأى العينة 
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حيث بلغـت النـسبة المئويـة لتوفرهـا         ؛ ثـاني المـشكالت    هي:  المشكالت اإلجرائية  -٢

 .)متوسطة(، وبمستوى تقدير )% ٦٢٫٠٧(وفقاً لرأى العينة 

حيث بلغـت النـسبة المئويـة لتوفرهـا         ؛ ثالـث المـشكالت    هـي : التحكيم مشكالت   -٣

 .)متوسطة(، وبمستوى تقدير )%  ٦٠٫٦٦(وفقاً لرأى العينة 

حيث بلغــت النــسبة المئويــة لتوفرهــا ؛ رابــع المــشكالتهــي:  المــشكالت اإلداريــة-٤

 .)متوسطة(، وبمستوى تقدير )%  ٥٤٫٧٨(وفقاً لرأى العينة 

حيث بلغـت النـسبة المئويـة لتوفرهـا        ؛ خامس المشكالت  هي:  مشكالت االتصال  -٥

 .)متوسطة(، وبمستوى تقدير )% ٥٤٫٢٩(وفقاً لرأى العينة 

، انخفاض قيمة المكافأة التي يتقاضاها عضو فريق المشروع العلمي        : إلىويعود ذلك   

داخل المملكة، أو جامعات أخـرى، وعـدم    وخاصة عند مقارنتها بمؤسسات علمية أخرى  

صادر إضـافية لـدعم المـشروعات البحثيـة الممولـة، الحاجـة لتطـوير نظـم البيانـات          وجود مـ  

والمعلومــــات الخاصــــة بــــإدارة المــــشروعات البحثيــــة، ضــــعف اســــتخدام نظــــم االتــــصال  

لكترونــــي خبيــــر إلدارة المــــشروعات البحثيــــة    إلكترونيــــة الحديثــــة، الحاجــــة لنظــــام    اإل

 .المدعومة

 :)البنودكل (ستبانة ال ا بنودترتيب المشكالت على مستوى -٧
كمــا يمكــن عــرض المــشكالت مرتبــة علــى مــستوى االســتبانة كلــه مــن األعلــى إلــى      

 :األقل وفقاُ لما يلي

 .)% ٦٩٫٥٧( و )% ٧٨٫٤٨(  مشكالت مهمة تراوحت نسبتها المئوية بين -أ

 .ضعف العائد المادي لمكافآت رئيس الفريق البحثي وأعضائه ١-

فـــي ذات (ة لمحكمــين مـــن الــزمالء داخــل الجامعــة     إحالــة المــشروعات البحثيــ    -٢

  . لتحكيمها)الكلية أو القسم العلمي

ــا     -٣ ــة للتجهيـــــزات والمـــــستلزمات التـــــي تتطلبهـــ ــود مخصـــــصات ماليـــ عـــــدم وجـــ

 .المشروعات البحثية
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 .وإبرام العقود مع الباحثين، التأخر في قبول المشروعات -٤

 .كيمها وقبولهامرور المشروعات البحثية بإجراءات كثيرة لتح -٥

 .)% ٥٢٫١٧( و )% ٦٣٫٧(مشكالت متوسطة األهمية تراوحت نسبتها المئوية بين   -ب

 .بطء إجراءات تسيير العمل بشكل عام -٦

ضعف قدرة بعض الباحثين من األجانب علـى التعامـل مـع نمـاذج التمويـل باللغـة                   -٧

 .العربية

 .وجود تضارب بين التقييم الكمي والكيفي للمحكم -٨

 .غياب قواعد البيانات الخاصة بالباحثين والمحكمين -٩

  .تأخر اإلعالن عن نتائج التحكيم -١٠

 .التأخر في صرف المستحقات المالية لفرق المشروعات البحثية -١١

غيــاب معــايير التحكــيم المطــورة التــي تتناســب مــع نوعيــة المــشروع ومجالــه          -١١

 .التطبيقي

 .مين أقل من الباحثين في الدرجة العلميةإرسال المشروعات البحثية لمحك -١٣

 .انشغال الباحثين بالتدريس، والعمل الطالبي بدرجة كبيرة -١٤

  .ضعف التوعية ببرنامج تمويل المشروعات البحثية -١٥

تدخل لجان الفحص لمخططـات المـشروعات البحثيـة فـي الجوانـب األكاديميـة         -١٦

 .والفنية للمشروعات البحثية

 . ن تمويل مشروعات البحوث دون إبداء مبررات محددةاالعتذار ع -١٧

 .صعوبة نشر مشروعات البحوث الممولة المنتهية  -١٨

  .ضعف فعالية بعض وحدات البحوث في كليات الجامعة -١٩

  .  ضعف رغبة الباحثين للمشاركة في البحوث الممولة من الجامعة -٢٠

ــاليب     -٢١ ــل أســ ــدم تفعيــ ــة، وعــ ــصاالت البريديــ ــطء االتــ ــل اإلداري  بــ ــة للتواصــ  حديثــ

  واألكاديمي
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  . دون وضوح وتفصيل كاف- بشكل سريع -تقديم المحكم لتقرير التحكيم -٢٢

 .)% ٤٦٫٣( و )% ٥١٫٧٤(  مشكالت قليلة األهمية تراوحت نسبتها المئوية بين -ج

  غموض نماذج تمويل المشروعات البحثية، و صعوبة التعامل معها -٢٣

  ودعمها ودة في اختيار المشروعات البحثية المقدمةغياب معايير الج -٢٤

 .ضعف آليات المتابعة العلمية، والمالية لمشروعات البحوث المعتمدة والجارية -٢٥

 .ضعف التواصل مع رئيس وحدة البحوث بالكلية -٢٦

ــصين    -٢٧ ــر متخصــ ــين غيــ ــشروعات لمحكمــ ــال المــ ــيل -إرســ ــشكل أصــ ــي - بــ  فــ

 . المشروعات المقدمة لهم

@      @@       
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 :التصور المقترح/ الخامسالجزء 
إلى التعرف على واقع البرنـامج لتمويـل المـشروعات البحثيـة         الدراسة  هدفت :مقدمة

ومشكالته بجامعة اإلمام، والعمل على تقديم تـصور مقتـرح يـسهم فـي تطـوير البرنـامج،                 

ويمكـن  إدراتهـا،   و. في إطار أبرز االتجاهات المعاصرة في تمويل البحوث العلمية الجامعية         

 -:تناول التصور المقترح وفق المحاور اآلتية

 : ينطلق التصور المقترح من اآلتي:منطلقات التصور المقترح: أوالً

 . أهمية البحث العلمي الجامعي ودوره اإلستراتيجي في تحقيق أهداف الجامعة-

حـوث   المراجعات النظرية، ونتـائج الدراسـات الـسابقة حـول تمويـل مـشروعات الب               -

 .العلمية وإدارتها

 . الواقع الكمي والكيفي للبرنامج القائم حالياً-

 نتـــائج الدراســـة الميدانيـــة، والتـــي أشـــارت لوجـــود مجموعـــة مـــن المـــشكالت ذات   -

 . الطبيعة اإلدارية

وخاصـة  ،   األهداف التي ينطلـق منهـا برنـامج تمويـل المـشروعات البحثيـة بالجامعـة                -

عــضاء هيئــة التــدريس بالجامعــة علــى القيــام ببحــوث    دعــم البــاحثين  وتــشجيعهم مــن أ  

 .علمية ذات جودة عالية

 . مراعاة االتجاهات المعاصرة لتمويل البحوث العلمية الجامعية وإدارتها-

ــامج تمويــل        - ــة المــسئولة عــن برن ــين الجهــات اإلداري  تحقيــق التنــسيق والتكامــل ب

 .المشروعات البحثية بالجامعة

   -:يهدف التصور المقترح لتحقيق اآلتي: مقترحأهداف التصور ال: ثانياً

 .تطوير برنامج تمويل المشروعات البحثية بالجامعةإجراءات من شأنها   تقديم -

 . تقديم مقترحات لضمان تحقيق تلك اإلجراءات-

لتحقيـق أهـداف التـصور المقتـرح، يقتـرح الباحـث             :إجـراءات التـصور المقتـرح     : ثالثاً

 :برنامج تمويل المشروعات البحثية بالجامعةئية التالية لتطوير بالخطوات اإلجرا القيام
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 : تطوير الهيكل التنظيمي إلدارة برنامج تمويل المشروعات البحثية
إعادة تنظيم الهيكل اإلداري لوكالة عمـادة البحـث العلمـي لـشئون مراكـز البحـوث،                  

 :وقواعد المعلومات بحيث تكون وفقاً للتالي
ويكـون مـسئوالً عـن برنـامج       ،  ز البحـوث، وقواعـد المعلومـات      وكيل العمادة لمراك   -

 لبــاقي أعمــال ومهــام  ةتمويــل المــشروعات البحثيــة أمــام عميــد البحــث العلمــي، باإلضــاف    
 ويتعاون معه في هذا الـصدد كـل مـن رؤسـاء الوحـدات ومراكـز البحـوث             ،  الوكالة األخرى 

ــل ال     ــة الدائمـــة لتمويـ ــة، واللجنـ ــة المختلفـ ــات الجامعيـ ــة؛ حيـــث   بالكليـ ــشروعات البحثيـ مـ
 .يرأسها، ويباشر أعمالها وفقاً لقواعد وإجراءات تمويل المشروعات البحثية

 -بــشكل مباشــر  -ويكــون مــسئوالً  ،  تمويــل المــشروعات البحثيــة  وحــدةمــدير  - 
أمام وكيل عمادة البحـث العلمـي عـن برنـامج تمويـل المـشروعات البحثيـة، وأمينـاً للجنـة                     

ــة لتمويـــل المـــشر  ــة    الدائمـ ــياتها المختلفـ ــوعاتها، وتوصـ ــابع موضـ ــة؛ حيـــث يتـ وعات البحثيـ
المتعلقــة بــالبحوث العلميــة الممولــة، ومــا يــرتبط بهــا مــن موضــوعات علميــة وإداريــة تتخــذ   

ترفــع لمجلــس عمــادة البحــث العلمــي التخــاذ القــرارات اإلداريــة   ، اللجنــة بــشأنها توصــيات
 .وفقاً للنظام المعمول به

فنظــراً إلــى ا خــتالف  : لمــشروعات البحثيــة إلــى برنــامجين   تقــسيم برنــامج تمويــل ا -
عـن نظيراتهـا    -تحديـداً   -الطبيعة، ومتطلبات البحوث العلمية في مجال العلوم الطبيعيـة          

، يقتـــرح الباحـــث هـــذا )االجتماعيـــة(فـــي مجـــال البحـــوث الـــشرعية، واللغويـــة، واإلنـــسانية 
ة يــرأس كــل منهمــا مــدير  التقــسيم؛ليكون هنــاك برنامجــان لتمويــل المــشروعات البحثيــ 

تمويــل  برنــامج : ، واآلخــرمــشروعات البحــوث التطبيقيــةبرنــامج تمويــل : أحــدهما. تنفيــذي
ويرفـع كـل مـدير تنفيـذي تقـارير بـسير العمـل فـي كـل          ، مـشروعات البحـوث االجتماعيـة   

برنامج لمـدير وحـدة تمويـل المـشروعات البحثيـة وينـسق معـه للقيـام بالمهـام واألعمـال                     
 .ويعاون كل مدير تنفيذي موظف إداري. المختلفة

 إنشاء وحدات معاونـة تتبـع وكيـل عمـادة البحـث العلمـي لمراكـز البحـوث وعميـد               -
 :البحث العلمي

وتهــتم بإعــداد اإلحــصاءات، وإنــشاء وتطــوير     : اإلحــصاء و قواعــد البيانــات  وحــدة  .١
  .العمادة/ قواعد البيانات الخاصة بالبرنامج
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والـــسنوية عـــن ســـير ، هـــتم بإعـــداد التقـــارير الدوريـــةوت: التوثيـــق والتقـــاريروحـــدة  .٢
العمـل، ومنجـزات البرنـامج، كمـا تقـوم بإعـداد التقـارير النوعيـة والخاصـة وفقـاً لمــا           

 .يطلب منها، وتقوم كذلك بتوثيق كافة أنشطة البرنامج والعمادة
وتقوم تلك الوحدة بأعمال المتابعـة وتقـويم األداء علـى           : المتابعة والتقويم وحدة   .٣

ستوى البرنــامج والعمــادة جميعــا، وتزويــد كافــة العــاملين بالتغذيــة الراجعــة التــي  مــ
 .تفيد في تحسين األداء، وإنجاز األعمال

وتقوم بمهام الصرف المالي للفرق البحثيـة والمحكمـين         : المالية المحاسبةوحدة   .٤
والفاحصين، وتسوية السلف والمراجعة والتدقيق المالي والحساب الختامي لكـل          

-وتـرتبط هـذه الوحـدة    ،  ماليـة، فـضالً عـن إعـداد الميزانيـة التقديريـة للبرنـامج            سنة
 .بعميد البحث العلمي-بشكل مباشر 
ــة لهــذا   ،  الهيكــل التنظيمــي المقتــرح  )١(ويوضــح الــشكل   ــضمان الفعاليــة التنظيمي ول

 -بدقـة –توفير العدد الكـافي مـن اإلداريـين، تحديـد المهـام             : الهيكل المقترح يتطلب األمر   
لكل فرد، تحديد معايير ومعدالت لـألداء، المحاسـبة والتحفيـز الفعـال لإلداريـين والعـاملين          

     . )مادياً ومعنوياً(

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هيكل تنظيمي مقترح لبرنامج تمويل المشروعات البحثية بالجامعة)١(شكل 
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ويتوجـب فـي هـذا      :  إعادة تشكيل اللجنة الدائمـة لتمويـل المـشروعات البحثيـة           -٢
 :الصدد مايلي

 . اختيار أفضل العناصر من أعضاء هيئة التدريس بالكليات الجامعية لعضوية اللجنة-

 . وااللتزام بها-ل دقةبك- تحديد مهام اللجنة -

 تنويع الخبرات العلمية واإلدارية داخل اللجنة من أعـضاء هيئـة التـدريس المهتمـين      -

بالحث العلمـي وغيـر المـشاركين فـي تـشكيل وحـدات البحـوث  ومراكزهـا بالكليـات، أو                    

رؤسـاء األقــسام العلميــة حتـى تتــاح الفرصــة أمـام الخبــرات األخــرى، وبمـا يــضمن الحياديــة     

 . وعيةوالموض

 تطـــوير مراكـــز ووحـــدات البحـــوث بالكليـــات الجامعيـــة وتفعيـــل دورهـــا فـــي  -٣
 :ويتوجب في هذا الصدد مايلي: المشاركة في إدارة مشروعات البحوث العلمية

 إعادة النظر في تشكيلها الذي يجـب أن يـضم عـضو هيئـة تـدريس مـن كـل قـسم                       -

 .أكاديمي بالكلية، أو رئيس القسم األكاديمي

 .والنفقات الالزمة لمباشرة عملها، دات، والمراكز البحثية بالتجهيزاتتزويد الوح -

ــات    - ــز البحثيـــة بالكليـ ــدات، والمراكـ ــالحيات الوحـ ــيع صـ ــا يتعلـــق  ، توسـ ــة فيمـ خاصـ

 .بالجانب العلمي األكاديمي

 والتأكيـد علـى ضـرورة    -بدقـة  -تحديد مهام الوحدات والمراكز البحثيـة بالكليـات          -

المحددة؛ لتكون بالفعل حلقة اتصال فعالة بين الباحـث         التزامها باألعمال والمهام    

 .وعمادة البحث العلمي

 تطوير بعض العمليات اإلدارية لمواجهة المشكالت المرصودة في برنامج تمويل           -٤
 :المشروعات البحثية

 : تطوير عملية التحكيم العلمي  إجراءات-أ

ت الكاملة الخاصـة بكـل   إنشاء قواعد بيانات حديثة للمحكمين، تحتوي على البيانا       -

 .محكم
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 إرسال مشروعات البحوث المراد تحكيمها لمحكمين من درجة أسـتاذ، أو أسـتاذ     -

 .مشارك على األقل، من المتخصصين في مجال البحث

 .بأخر في حال تأخر نتيجة التحكيم- مباشرة– استبدال محكم -

 .)تقبالإرسال واس( االعتماد على البريد اإللكتروني فقط في التحكيم -

 االختيـــار الموضـــوعي للمحكمـــين فـــي ضـــوء تخصـــصاتهم الدقيقـــة، وإســـهاماتهم   -

 .العلمية

 عدم قبول نتائج تقارير التحكيم غير مرفقة بتقرير نوعي مفصل عما تمت قراءتـه      -

 .وتحكيمه

 . إيضاح مبررات القبول، أو الرفض بشكل مفصل-

، ومــــا يــــضيفه مــــن  صــــرف مــــستحقات المحكــــم الماليــــة وفقــــاً لجــــودة التحكــــيم-

 .مالحظات علمية جوهرية

 إيجاد نماذج مطورة للتحكيم تعتمد على معايير علمية رصينة لجـودة المخططـات             -

التطبيقيــة (البحثيــة المقدمــة، أو البحــوث المنجــزة، وفقــاً لكــل مجــال مــن مجــاالت البحــث   

 .)واالجتماعية

 :  إجراءات تطوير عملية االتصال اإلداري-ب

الحاســـب وتطبيقـــات اإلنترنـــت فـــي عمليـــات االتـــصال األكـــاديمي        االعتمـــاد علـــى  -

 .واإلداري

ــدافها    - ــوير أهـ  تفعيـــل دور وحـــدات ومراكـــز البحـــوث بالكليـــات ويتطلـــب ذلـــك تطـ

 .ومهامها

 التواصل مع الباحثين العازفين عـن المـشاركة بالبرنـامج، و تحفيـزهم علـى البحـث             -

 .العلمي

مـا يقدمـه مـن دعـم مـادي وعلمـي للبـاحثين              و،   التوعية ببرنامج تمويل المـشروعات     -

 .من خالل الفعاليات الجامعية، والمطبوعات، واإلعالنات، والملصقات
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 دراســـة أوضـــاع البـــاحثين فـــي الكليـــات المختلفـــة، والعمـــل علـــى التواصـــل معهـــم   -

 .وتقديم الدعم العلمي واإلداري لهم

 :بحثية والنماذج لبرنامج تمويل المشروعات الت تطوير اإلجراءا-٥ 
 تشكيل لجنة لتطوير قواعد وإجراءات برنامج تمويـل المـشروعات البحثيـة وبنـود            -

ــامج، وبمــا يؤكــد علــى مراعــاة طبيعــة         اتفاقيــات التمويــل، وفقــاً للهيكليــة المقترحــة للبرن

وما يـرتبط بكـل منهـا مـن قـضايا تتعلـق بالنـشر،               ،  البحوث العلمية التطبيقية واالجتماعية   

 .والفرق البحثية، والملكية الفكرية

 إيجــاد نمــاذج جديــدة تتناســب حقولهــا وبياناتهــا مــع نــوعي مــشروعات البحــوث          -

 .الممولة

وخاصة في المـشروعات التطبيقيـة باللغـة اإلنجليزيـة؛ حيـث            ،   توفير نماذج التمويل   -

يــصعب علــى بعــض البــاحثين مــلء النمــاذج العربيــة باللغــة اإلنجليزيــة، كمــا يــصعب علــى      

 . قراءتها والتفاعل معها باللغة العربية- األجانب وخاصة من-البعض

 . ترجمة قواعد وإجراءات التمويل والعقود باللغة اإلنجليزية-

 ترجمة نمـاذج تحكـيم المخططـات البحثيـة ونمـاذج الفحـص الـدوري والنهـائي إلـى                    -

اللغة اإلنجليزية للتواصل مع المحكمـين األجانـب والمـشروعات المقدمـة للتمويـل باللغـة                

 .إلنجليزيةا

 :  تطوير الجوانب المالية  والمحاسبية لبرنامج تمويل المشروعات البحثية-٦
 علـى بنـد     -خاصة– إيجاد عن مصادر إضافية لزيادة الدعم المالي المقدم للباحثين           -أ

 :المكافآت

عوائـــد االستـــشارات ، ويمكـــن تـــدبير ذلـــك مـــن خـــالل إســـهامات كراســـي البحـــث  

 ميزانيــة الجامعــة، إتاحــة بعــض مرافــق الجامعــة بمقابــل     والتــدريب، منــاقالت بعــض بنــود  

 .الشراكة العلمية مع بعض مؤسسات الصناعة والتجارة الوطنية، لمؤسسات المجتمع

 :  ترشيد الدعم المالي الحالي-ب
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مـــع مراعـــاة ،  دعـــم مـــشروعات البحـــوث العلميـــة ذات الجـــودة التنافـــسية العاليـــة-

 . أولويات البحث العلمي بالجامعة

إيجــاد تــوازن معقــول بــين المخصــصات الماليــة لوحــدات البحــوث العلميــة المختلفــة  -

 .بالجامعة

 . التدقيق في تشكيل الفرق البحثية من حيث العدد والتخصصات ومهام كل فرد-

 . التدقيق في المدى الزمني لكل مشروع بحثي-

مناسـبات   التقليص من بعض النفقات الجامعية الموجهة للجوانـب االجتماعيـة وال           -

 .العامة

 :  االعتماد على آليات جديدة للصرف المالي-ج

يمكن استخدام آليات الصرف تبتعد عـن التعقيـدات الحكوميـة، وتـضمن فـي الوقـت                  

الشيكات البنكية والحواالت البنكيـة، والتـي   : والتدقيق المالي مثل  ،  نفسه جودة المراقبة  

الحــسابات البنكيــة التــي يلحــظ أنهــا تتــسم بالــسرعة، والمرونــة عــن اإليــداع المباشــر فــي 

 .تتأخر ألسباب عديدة

 : تقديم دعم مالي للبحوث االجتماعية لتغطية بعض نفقات الدراسات الميدانية-د

ــاليف مثــــل   ــة تكــ ــات، عالتحلــــيالت اإلحــــصائية، جمــــ : يخــــصص الــــدعم لتغطيــ  البيانــ

مراجــع كمــا يجــب توجيــه جــزء مــن الــدعم المــالي لــشراء بعــض الكتــب، وال    ، االنتقــاالت

علـى أن تـسلم الحقـاً لمكتبـات الجامعـة لتعمـيم اإلفـادة               ،  العلمية الالزمـة للبحـث العلمـي      

 .منها

 :  تطوير التقنيات المستخدمة في برنامج تمويل المشروعات البحثية-٧
يمكن اإلفادة من بعض البرمجيات الجاهزة والمتاحة عبر شـركات الحلـول الذكيـة،              

ــي تعتمــــد علــــى تطبيقــــات الــــنظ     م الخبيــــرة، والــــذكاء الــــصناعي فــــي إدارة برنــــامج     والتــ

ــبعض الخبــرات         ــة، كمــا يمكــن االســتعانة ب ــة، وإدارة الجوانــب المالي المــشروعات البحثي
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المتوافرة بكلية علـوم الحاسـب والمعلومـات فـي تطـوير بـرامج خاصـة بالجامعـة بـدالً مـن                     

 .شراء البرامج الجاهزة من الشركات

 :في التطوير اإلداري استخدام البرمجيات الذكية -أ

ــة     ــرامج المميــــزات التاليــ ــيح تلــــك البــ ــع الــــراهن     : تتــ ــات، مراقبــــة الوضــ تحليــــل البيانــ

للمــشروعات، التخطــيط المــستقبلي للمـــشروعات، تقــويم األداء، إصــدار التقــارير، عمـــل       

، مراقبـة مـدد العمـل فـي الفـرق           يالرسوم البيانية، دعم قواعـد البيانـات، التوثيـق اإللكترونـ          

 . التغذية الراجعة، دعم االتصال اإلداري واألكاديميالبحثية،

 : استخدام البرمجيات الذكية في التطوير المالي المالي-ب

مراقبـــة الحـــسابات، مراقبـــة الحـــدود القـــصوى  : تتـــيح تلـــك البـــرامج المميـــزات التاليـــة 

للــصرف، الــتحكم فــي الفتــرات المحاســبية،هيكلة الحــسابات،توفير نظــم ماليــة مــستقلة  

والعهد، إمكانية تطبيق الجزاءات، تـسوية الـسلف        ،  يات، واألجور والمستودعات  للمشتر

 .المالية

 : اإلفادة من تطبيقات اإلدارة الكمية-ج

: يمكن اإلفادة من بعض البرمجيات الشائعة لتطبيقات أسـاليب اإلدارة الكميـة مثـل             

ــرت   ــق بيـ ــة     )PERT)تطبيـ ــا، وخاصـ ــشروعات  ومراجعتهـ ــيم المـ ــن تقيـ ــن مـ ــث تمكـ ؛ حيـ

، الكبيرة، وذات الكلفة العالية،  والتي تستخدم في حـساب تكلفـة المـشروعات البحثيـة           

 في تحديـد التكلفـة المناسـبة، والفتـرة          ))C.Pكما يمكن استخدام تطبيق المسار الحرج       

كمــا يمكــن اإلفــادة مــن تطبيــق خــرائط جانيــت   ، الزمنيــة المناســبة لكــل مــشروع بحثــي 

(Gantt Charts( وترتيبهــا، ومــن يقــوم بهــا فــي الفتــرات المختلفــة     فــي تحديــد األنــشطة 

 .للمشروع، بمعني جدولة كل مشروع بحثي زمنياً

 :  إنشاء موقع إلكتروني على بوابة الجامعة خاص ببرنامج التمويل-د

والمخططـات، ومتابعـة المراحـل التـي يمـر          ،  يخصص الموقـع لتقـديم طلبـات التمويـل        

ت، وتقــديم المقترحــات والــشكاوى، وعــرض بهــا مخطــط البحــث، واإلجابــة عــن التــساؤال
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ــايير، وعــــرض األولويــــات،     التعليمــــات، واإلعالنــــات، ونــــشر القواعــــد، واإلجــــراءات، والمعــ

 .والنماذج

 :  توكيد الجودة-٨
 :وذلك من خالل اإلجراءات التالية

 : معايير الجودة-أ

لبحثيـة   صياغة معايير لجودة البحوث الممولة، يـتم فـي ضـوئها اختيـار المخططـات ا          -

 .  حيث يمثل ذلك أحد المرتكزات الرئيسية لتوكيد وضمان الجودة؛التي يمكن تمويلها

 . ضرورة اإلعالن عن هذه المعايير في كل وحدات البحوث بالكليات المختلفة-

التــزام وحــدات البحــوث  ومراكزهابالكليــات واللجنــة الدائمــة لتمويــل المــشروعات -

 .على الوفاء بهاالبحثية بهذه المعايير، والحرص 

ــسية -ب ــدأ التنافــ ــاد مبــ ــار أفــــضل     :  اعتمــ ــي اختيــ ــه فــ ــاكم وموجــ ــدأ حــ ــفه مبــ بوصــ

 .المشروعات البحثية لدعمها

 : المتابعة الفعالة-ج

تلعــب المتابعــة الفعالــة لمهــام البرنــامج، وأنــشطته، ومنجزاتــه دوراً هامــاً فــي إنجــاز           

، الت التي تعوق العمـل واالنجـاز      األعمال وفقاً لمعدالت األداء المتوقعة، والحد من المشك       

ويؤدي تفعيل وحدة المتابعة المقترحة ضمن الهيكل المطور للبرنـامج إلـى ضـمان الجـودة       

ــامج ــاحثين، والمـــشروعات مـــن خـــالل   ، وتوكيـــدها للبرنـ وتـــتم المتابعـــة للمحكمـــين والبـ

برنــامج االعتمــاد علــى وســائل االتــصال الحديثــة، وقواعــد البيانــات، والمعلومــات المتاحــة بال 

 .ضمن الهيكل المطور

 :  التوثيق-د

ومـا يـرتبط بـه مـن     ، يـتم توثيـق كافـة األنـشطة، والفعاليـات الخاصـة بأعمـال البرنـامج        

ولجان، واالحتفاظ بكل ذلك بوصفه سجال يمكن العودة إليه للتـدقيق،  ، وحدات، ومراكز 
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 المطــور ويــؤدي تفعيــل وحــدة التوثيــق المقترحــة ضــمن الهيكــل    ، والمراجعــة، والتطــوير 

 .للبرنامج إلى ضمان، وتوكيد الجودة بالبرنامج

 : التحفيز-هـ

يمكن تحفيـز البـاحثين للمـشاركة الفعالـة ببحـوث ذات جـودة عاليـة ضـمن البرنـامج                    

 :أو المادية التالية، من خالل تقديم بعض الحوافز المعنوية

 . منح جائزة مالية ألفضل مشروع بحثي-

 .ذوي المشاركات الفعالة في البرنامج منح شهادات تقدير للباحثين -

 . منح جائزة ألفضل محكم-

 : إنشاء قواعد بيانات لبرنامج تمويل المشروعات البحثية-٩
تمكــن قواعــد البيانــات المطــورة مــن تحــسين عمليــات االتــصال اإلداري واألكــاديمي،    

ــال        ــدة حـ ــا عديـ ــوفره مـــن مزايـ ــا تـ ــيم، واالتـــصال، فـــضالً عمـ ــد مـــن مـــشكالت التحكـ والحـ

تسهيل اإلجراءات، : استخدامها مع البرمجيات، والتطبيقات اإلدارية الحديثة، لعل أبرزها      

 لنظـام العمـل وإجراءاتـه والـتخلص مـن الـدورة الورقيـة،               يوالتمكين من التحول اإللكترون   

 :وفي هذا الصدد يمكن اتخاذ اإلجراءات التالية. واالعتماد على المستندات اإللكترونية

ــد بي  - ــين إنـــشاء قواعـ ــات للمحكمـ ــاتهم   ، انـ ــية، واهتمامـ ــاتهم األساسـ تتـــضمن بيانـ

 . وتخصصاتهم الدقيقة، ويتم تحديث تلك القاعدة، وتنميتها بصفة دورية، البحثية

 .إنشاء قاعدة بيانات للباحثين المشاركين في البرنامج -

والتكلفـــة، والمـــشاركين ، تتـــضمن العنـــوان، إنـــشاء قاعـــدة بيانـــات للمـــشروعات -

 .ةوالمدة الزمني

 .إتاحة إمكانية الربط بين قواعد البيانات المختلفة -

وضع قاعدة بيانات المحكمين على اإلنترنت وإتاحة إمكانية تحديثها من قبل كل             -

 .محكم، وتصفيتها ؛لتكوين قائمة بالمحكمين المعتمدين لدى البرنامج
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رحـة  مـن خـالل اإلجـراءات المقت      :  دعم البنية التحتية للبحـث العلمـي بالجامعـة         -١٠
 :التالية
أجهـــزة ( اإلســـراع فـــي اســـتكمال البنيـــة التحتيـــة للكليـــات العلميـــة فـــي الجامعـــة   -

 .)وتقنيات ومختبرات

ــل  - ــشاء معامـ ــيط إلنـ ــستوى     ،  التخطـ ــى مـ ــي علـ ــة للبحـــث العلمـ ــرات مركزيـ ومختبـ

 . الجامعة

 اإلفــادة مــن المــصادر، والمــوارد الجامعيــة البديلــة فــي دعــم البنيــة التحتيــة للبحــث           -

 .ي بالجامعةالعلم

 توفير مخصصات مالية أكبر لدعم المشروعات التطبيقيـة علـى أن تخـصص نـسبة       -

 لـشراء أجهـزة ومـستلزمات ومـواد للمـشروع؛ حيـث تـؤول               %٧٠كبيرة منها ال تقـل عـن        

ــة، أو مختبـــرات الكليـــات     ــا فـــي نهايـــة المـــشروع للمختبـــرات المركزيـــة بالجامعـ ملكيتهـ

 .المقابلة

والمراجـــع العلميـــة المؤمنـــة ألغـــراض البحـــث العلمـــي إلـــى    أيلولـــة ملكيـــة الكتـــب، -

 .مكتبات الجامعة

 أيلولــة ملكيــة البرمجيــات الحاســوبية المؤمنــة ألغــراض البحــث العلمــي إلــى إدارة         -

 .البرمجيات والتقنيات بالجامعة

لـضمان تحقيـق اإلجـراءات الـسابقة التـي           :ضمانات تحقيق التصور المقتـرح    : رابعاً

 : التصور المقترح،ينبغي توفير المتطلبات اآلتيةتكـفل بلوغ أهداف

ــاء مـــن   - ــة االنتهـ ــامج تمويـــل للمـــشروعات    مراجعـ ــراءات برنـ ــد وإجـ ــوير قواعـ  وتطـ

 .البحثية

 . اعتماد الهيكل التنظيمي المطور لبرنامج تمويل المشروعات البحثية-

 . التحول اإللكتروني، والتخلص من التعامالت الورقية-

 .وخاصة قاعدة بيانات المحكمين، ء قواعد البيانات  وتطويرها االنتهاء من إنشا-
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 . تفعيل وتطوير وحدات ومراكز للبحوث العلمية بالكليات-

 اإلعالن والدعاية المالئمة عـن برنـامج تمويـل المـشروعات البحثيـة، ومـا يـوفره مـن                    -

 .مزايا عديدة

 .إلشارة له التحفيز المادي والمعنوي للمحكمين، والباحثين، كما سبقت ا-

 .على بند المكافآت البحثية-خاصة - زيادة الدعم المالي -

 . االنتهاء من استكمال البنية التحتية للمختبرات، والمعامل-

 . االلتزام بمعايير التنافسية، والجدارة في اختيار المشروعات البحثية الممولة-

ورة متخصـــصة  تطـــوير أولويـــات البحـــث العلمـــي لألقـــسام العلميـــة، وتقـــديمها بـــص  -

وليست مجاالت بحثية عامة ال ترتبط كثيراً بالخطط اإلستراتيجية للجامعـة، أو المجتمـع              

 .المحيط بها

@      @      @ 
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 مراجع الدراسة
، دار النـشر للجامعـات،     مناهج البحـث فـي العلـوم النفـسية والتربويـة          ،  )٢٠١١( رجاء محمود    ،   أبو عالم  -

 .٧القاهرة، ط

، الفقرة الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات، )١٩٩٩(امة لمجلس التعليم العالي  األمانة الع- 

 .هـ١٤١٩، الطبعة األولى، الرياض، )٦( المادة )ب (

 رجـب  ٢٩-٢٧، وقـائع نـدوة تخطـيط وإدارة البحـوث       " إدارة وإنجاز مـشروع بحثـي      "،   البار، حامد عمر   –

 .مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: لرياض، الناشر ا، م١٩٩٨ نوفمبر -١٨-١٦هـ الموافق ١٤١٩

، دار الوفــاء لــدنيا  أســاليب ومنــاهج البحــث فــي التربيــة وعلــم الــنفس   ، )٢٠١١(فــاروق شــوقي  ،  البــوهي-

 .١ األسكندرية، ط، الطباعة والنشر

، "ث العلمـي المشكالت التي تواجه األستاذ الجامعي في مجال البح"، )٢٠١١. ( الحراحشة، محمد عبود  –

 ، ، المنظمــة العربيــة للتنميــة مــؤتمر الرؤيــا المــستقبلية للنهــوض بالبحــث العلمــي فــي الــوطن العربــي   

 .األردن

المــؤتمر ، "التحــديات التــي تواجــه البحــث التربــوي فــي الــوطن العربــي   "، )٢٠١٠( الخليلــي، خليــل يوســف  –

 المجلـد   ،)رؤى مـستقبلية  .  العربـي  البحـث التربـوي فـي الـوطن       (العلمي العاشر لكلية التربية بالفيوم      

 .األول

الطلبـة، وأعـضاء هيئـة التـدريس، وإدارة         (مـشكالت التعلـيم الجـامعي       "،  )٢٠١١ (،   الرواشدة، عالء زهير   –

مؤتمر الرؤيا المستقبلية للنهـوض بالبحـث العلمـي فـي الـوطن             ،  ")الجامعة، والبحث العلمي، والترقية   

 .ألردن، ا، ، المنظمة العربية للتنميةالعربي

دراسـة التجاهـات أعـضاء هيئـات     .  واقع البحث العلمي في الجامعات، )١٩٩٧( السالم، سالم محمـد   –

، اإلدارة العامـة للثقافـة والنـشر، جامعـة اإلمـام        التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية       

 .١محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، ط

مشكالت البحـث العلمـي مـن وجهـة       "،  )٢٠١٢(حابس سعد   ،  ن والزبو ،   السالمات، محمد خير محمود    –

 .)١٢٦( العدد، مجلة كلية التربية بأسوان، "نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف
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طبيعتـــه، مـــشكالته، ومعوقاتـــه . البحـــث العلمـــي التربـــوي، )٢٠٠٧( العنقـــري، ســـليمان عبـــدالرحمن – 

 . ١ مطابع الحميضي، ط، ، الرياضالتطبيقية

 .٢، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، طنحو تطوير التعليم الجامعي، )٢٠١٣( القصبي، راشد صبري – 

معوقــات البحــث العلمــي فــي كليــات التربيــة مــن وجهــة نظــر  " ، و شــماس ســالم،  عبــداهللا،  المجيــدل-

، المجلد  دمشقمجلة جامعة، ) كلية التربية بصالله أنموذجاً-دراسة ميدانية(أعضاء هيئة التدريس 

)٢٦(. 

، دار الجامعـــة منـــاهج البحـــث التربـــوي بـــين التقليديـــة والحداثـــة ، )٢٠١٣( المهـــدي، مجـــدي صـــالح طـــه –

 .١ ط، الجديدة،  األسكندرية

ــة   ، "التحــديات والفــرص المتاحــة "، )٢٠٠٧( الهاشــم، عبــداهللا بــن عقلــة   - المنتــدى العربــي الرابــع للتربي

 .، األردنق العمل التعليم واحتياجات سو-والتعليم

قواعـد وإجـراءات تمويـل     ، عمادة البحث العلمـي،      )٢٠٠٧( جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية        - 

 .هـ١٤٢٨، )النسخة األولى(المشروعات البحثية 

، عمــادة البحــث العلمــي، وكالــة العمــادة لمراكــز )٢٠٠٨( جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية - 

 .هـ١٤٢٩، القواعد المنظمة لوحدات البحوث بالجامعةمات،  البحوث وقواعد المعلو

قواعـد تمويـل المـشروعات      ، عمادة البحث العلمي،     )٢٠١١( جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية        -

 .هـ١٤٣٢، )النسخة الثانية(البحثية وإجراءاتها 

، ربيــع األول  ١٢العــدد ، نــشرة البحــث العلمــي ، )٢٠١٠(،  عمــادة البحــث العلمــي ،  جامعــة الملــك ســعود - 

 .هـ ١٤٣١

، نـشرة دوريـة تـصدرها عمـادة     رسـالة البحـث العلمـي     ،  )٢٠٠٩(،  جامعة الملك فهد للبترول والمعـادن      - 

 .هـ ١٤٣٠، محرم ٣البحث العلمي، العدد 

، كفايـات للتحليـل والتطبيقـات     . البحـث التربـوي   ،    )٢٠١٢( بيتـر  ،  جيـوفري ؛ ايراسـيان    ،  ؛ ميلز . ر. ل،   جاى -

 .١، دار الفكر، األردن، عمان، ط)صالح الدين محمود عالم: جمةتر(

 .)٢٨(، البحرين، العدد مجلة التربية، "الجامعات العربية من األزمة إلى اإلصالح"، )٢٠١٠( خضر، محسن – 
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المـؤتمر العلمـي العاشـر لكليـة التربيـة      ، "البحـث التربـوي مـن منظـور نقـدي      " ،  )٢٠١٠( سكران،  محمد     –

 .، المجلد األول)رؤى مستقبلية. البحث التربوي في الوطن العربي(بالفيوم 

تـــصورات أعـــضاء هيئـــة التـــدريس فـــي كليـــات العلـــوم  " ، )٢٠٠٣( عاشـــور،  محمـــد، و العمـــري بـــسام –

، "التربويــة فــي الجامعــات الحكوميــة األردنيــة لمــدى ارتبــاط األبحــاث العلميــة بتطــوير النظــام التربــوي 

 .)١(، العدد )٣٠(، المجلد العلوم التربويةة، دراسات الجامعة األردني

 .١، مؤسسة طيبه، القاهرة، طالبحث العلمي والبحث التربوي، )٢٠١٠( عامر، طارق عبدالرؤوف –

، )٢٠٠٧(فريـال محمـد   ،  أبـو عـواد  ،  محمد بكر؛  العبسي، محمد مـصطفي ،  عباس، محمد خليل ؛ نوفل   –

، دار المـسيرة للنـشر والتوزيـع والطباعـة، األردن،          نفسمدخل إلى مناهج البحث في التربيـة وعلـم الـ          

 .١عمان، ط

، وقـائع نـدوة تخطـيط وإدارة البحـوث    " إدارة المـشاريع البحثيـة الوطنيـة   "،  فطاني، محمـد نـور ياسـين      –

مدينــة الملــك عبــدالعزيز :  الريــاض، الناشــر، م١٩٩٨ نــوفمبر -١٨-١٦هـــ الموافــق ١٤١٩ رجــب ٢٩-٢٧

 .للعلوم والتقنية

حوليـة  "الطريـق إلـى المـستقبل     : تطوير التعليم العالي في الوطن العربـي      "،  )٢٠٠٥(كور، علي أحمد     مد –

 .)٦(، العدد كلية المعلمين في أبها

دراسة تحليلية لبعض أوجه القـصور فـي قيـام الجامعـات العربيـة           "،  )١٩٩٠( مطر، سيف اإلسالم علي      -

 .)٢٧(، القاهرة، عدد مجلة بحوث تربوية، "بوظائفها

، عـدد  التربيـة المعاصـرة  ، "العوامل التي تـؤثر علـى كفـاءة البحـث التربـوي      "،  مطر، سيف اإلسالم علي –

 .١٤٨ -١٢٦. ، ص ص١٩٨٦، )٥(

- Al-Ahram Gate. (٢٠١٢).  http://www.alahram.org.eg/news/٩٧٢/٣٣/٢٣٦٩٧٤. 

 - Ali ،Mir M. Bhattacharyya ،Partha ،and Olejniczak ،Antony J. (٢٠١٠).  “The 

Effects of Scholarly Productivity and Institutional Characteristics on the 

Distribution of Federal Research Grants” ،Journal of Higher Education ،

Vol.٨١ ،Iss. ٢٠١٠، ٢ . 
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Activating theFunding and Management ofUniversityScientific 

ResearchProjectsatAl-Imam Muhammad ibnSaud Islamic University 

 A Case Study 

Dr.Abdulrazzaq Muhammad Zayyan 

Al-Imam Muhammad ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

The study aimed to identify the reality and the problems of the experience of 
the program of funding research projects at Al-Imam Muhammad ibn Saud 
Islamic University in order toreviewit, and shed light on its findings and on the 
estimatedefforts of the university administrationto make it successful.This was 
done through an attempt to monitor the situation and identify existing problems, 
thus contributing to the development of research fundingprojectsprogram, and 
contributingto improve the quality of research, and achieve benefit from them in 
various fields of development, both atthe university and insociety. The studyhas 
highlighted thecontemporary trendsin thefunding and management ofscientific 
researchprojects, and the reality offunding and management 
ofuniversityscientificresearch projectsofImam Muhammad binSaud Islamic 
Universityatthe quantitativeand qualitative level, andhighlighted 
theadministrative problemsfaced by thebeneficiaries of 
theprogramfundingresearch projectsat the university.

The most importantfindings of the study arethat financial problemscomeon 
top ofthe problemsas a whole, followed byprocedural problems 
andthenarbitration and communication problems.  The study also providesa 
proposal of a visionto activate thefunding and management of scientificresearch 
projects at the  university in the framework ofthe most prominentcontemporary 
trendsfor thefunding and management of scientific research projectsThe 
suggested proposal is based on a number of proceduresincluding,most 
importantly:the development ofthe organizational structureof the management 
ofresearch funding program projects; a restructuring of the standing committee 
to financeresearch projects;developing research centers and units in colleges 
atthe university  and activatingtheir role inparticipatingin the administration 
ofscientificresearch projects;developing some managerial processes, such 
asarbitration, communication, motivation, quality and competitiveness; further, 
developing procedures and formsforprogramfundingresearch projects 
anddeveloping techniques usedinprogramfundingresearch projects.
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2. Supporting and confirming interaction through co-researching, 

communication, and scientific meetings sponsored by research chairs 

between international research experts and university staff members and 

scholars;

3. Providing the university staff with appropriate infrastructure and 

environment that enable them to actively participate in the research 

activities and scientific meetings organized by research chairs, including 

amenities and support services at the academic departments and chair 

sites;

4. Providing care to distinguished graduate students from all over 

the world and linking their activities to the specializations of the research 

chairs;

5. Encouraging Saudi graduate students to participate in research 

chair activities and benefit from national and international research 

experts;

6. Adopting curricula in graduate studies programs that are 

associated with the specializations of the research chairs concerned; 

7. Focusing on circulating and publishing the proceedings of 

research chairs, such as research papers and conferences, both in the 

academic and local community. 

8. Paying more attention to the process of evaluating the activities 

and outputs of research chairs, combining between internal and external 

independent evaluation. 

9. Increasing the financial support to sustain the continuity quality 

of the research chairs program. 
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Table 10: Results of Variance Tests for Responses of the Individuals 

included in the Study that are Attributable to the Variable of Association 

of the Chair with Academic Department 

Module Association No. Mean

Value

Standard 

Deviation 

T-

value

Statistical 

Significance 

Associated 17 133.9

4

24.65 Total

Not Associated 14 145.2

8

30.19 

-

1.152- 

0.259 

Associated 17 80.05 16.75 Contributing to the 

development of 

scientific research 

Not Associated 14 89.71 18.29 

-1.532 

-

0.136 

Associated 17 53.88 9.58 Contributing to the 

development and 

improvement of 

scientific meetings 

Not Associated 14 55.57 13.17 

-0.413 

-

0.683 

 The results of Tables 8, 9, and 10 indicate that there no 

statistically significant differences among the responses of the individuals 

of the study that can be attributed to the variables of the study: college 

specialization (humanities/social sciences), participation in chair 

activities (has/has not participated), and association of academic 

department with research chair (associated/not associated). This result, 

i.e. lack of statistically significant variance, is at the level of the tool as a 

whole as well as at the level of the two axises of the questionnaire 

(developing scientific research and developing scientific meetings). This 

result may be attributed to the fact that all the heads of the academic 

departments are members in their college councils, and, therefore, are all 

well-informed of the activities of the research chairs. 

Recommendations of the Study: 

In light of the results of the study, the researchers propose the 

following recommendations: 

1. Attracting distinguished international research experts to 

participate in research chairs for longer periods of time; 
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- More attention is paid to the international level than to the 

university and local level. 

-  the fact that the university gives the private sector donators who 

funds the research chairs, the right to decide the area of specialization 

which mostly does not fit in the research priority list of the university 

(Al-Athl’s study, 2012). 

B. Answer to the Second Question 

Table 8: Results of Variance Tests for Responses of the Individuals 

included in the Study that are Attributable to Academic Specialization 

Module Specialization No

.

Mean

Value

Standard 

Deviation 

T-

value

Statistical 

Significance 

Humanities  17 141.2

9

28.91 Total

Natural

Sciences

14 136.3

5

26.32 

0.492 0.626 

Humanities  17 85.52

9

17.54 Contributing to the 

development of 

scientific research Natural

Sciences

14 83.07 18.77 

0.376 0.710 

Humanities  17 55.76 11.84 Contributing to the 

development and 

improvement of 

scientific meetings 

Natural

Sciences

14 53.28 10.58 

0.608 0.548 

Table 9: Results of Variance Tests for Responses of the Individuals 

included in the Study that are Attributable to the Variable of Participating 

in Any of the Chair’s Activities 

Module Participation No. Mean

Value

Standard 

Deviation 

T-

value

Statistical 

Significance 

Participated 11 145.5

4

20.44 Total

Has not 

participated

20 135.5

0

30.50 

0.975 0.338 

Participated 11 88.00 13.22 Contributing to the 

development of 

scientific research 

Has not 

participated

20 82.45 19.98 

0.824 0.417 

Participated 11 57.54 8.38 Contributing to the 

development and 

improvement of 

scientific meetings 

Has not 

participated

20 53.05 12.35 

1.074 0.292 
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university staff was within the medium range (“I moderately agree”). 

Among the statements related to this point were statements 1, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 12, 17, and 18. The mean values of these statements ranged between 

3.06 and 2.65. It could be further noticed that the mean values of some of 

these statements were closer to the lower category “I slightly agree.” 

Statements 17, 8, and 7 had the mean values of 2.84, 2.77, and 2.65, 

respectively. 

 The statements read as follows: “Research chairs offer the 

opportunity for university staff members to choose the topics of scientific 

meetings” (statement 17); “Research chairs provide consultation, advice, 

and appropriate information to the university staff members when they 

perform a given task or try to solve a given problem” (statement 8); and 

“Research chairs help communicate the results of research and studies in 

various disciplines to the university staff” (statement 7). 

 These results indicate lack of interest in activating the role of 

research chairs in development at the university level, especially with 

reference to the university staff members. The significance of this point is 

further stressed by the fact that the above-mentioned statements pertain to 

one of the important mechanisms for the dissemination and circulation of 

knowledge among university scholars and researchers. It can generally be 

said that the statements of this Axis are strongly associated with the 

importation, generation, assessment, circulation, and publication of 

knowledge. However, the contribution of research chairs in this important 

respect was not up to the ambitions stated in the University’s vision, 

mission, and goals. 

In general, these results about the research chairs to the scientific 

mobility at the university either in research production or in scientific 

meetings organization,  could be related to some factors as: 
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Statement 

No.
Research chairs: 

H
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L
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N
o
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P
resen

t

M
ean

S
tan

d
ard

 

D
ev

iatio
n

O
rd

er

staff members in 

managing the 

scientific meetings 

held by the chair 

%

    

7

Axis General Mean 3.04 

 Table 7 shows the responses to the second axis of the 

questionnaire, namely, “The Role of Research Chairs in Developing 

Scientific Meetings in KSA Universities.” It can be observed that all the 

statements in this module had mean values between 2.22 and 2.65, which 

fall within the medium range (“I moderately agree”). This result could be 

related to the fact that fifteen 15 statements out of eighteen statements 18 

in this axis are about the local level, and only 3 statements 3 are about the 

international level. 

 The statements that occupied the highest position in this Axis are 

statements 15, 3, and 16, respectively. These statements read as follows: 

“Research chairs cooperate with international centers and bodies in 

organizing and holding scientific meetings” (statement 15); “Research 

chairs select distinguished speakers and trainers when holding scientific 

meetings” (statement 3); and “Research chairs invite specialists and 

researchers to attend scientific meetings that the chairs hold inside the 

university” (statement 16). They are also related to attaining a high 

position at the international level. Such results indicate that attaining 

distinction at the international level is one of the priorities of the 

university, which reflects the vision, mission, and goals of the university 

that focus on this aspect. 

 It is also observed from the results of this Axis that the 

contribution of research chairs to developing scientific meeting for the 
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Statement 

No.
Research chairs: 

H
ig

h

M
ed

iu
m

 

L
o

w
 

N
o

t

P
resen

t

M
ean

S
tan

d
ard

 

D
ev

iatio
n

O
rd

er

meetings so that 

university staff 

members can easily 

attend and 

participate in the 

meeting  

T 10 13 7 1 11 Provide good 

management of all 

scientific meetings 

organized by the 

research chair 

% 32 42 23 3 

3.0

3

0.84 14

T 7 18 4 1 12 Make available the 

abstracts of each 

academic meetings 

for all the university 

staff members 

% 23 28 13 3 

3.0

3

0.72 11 

T 9 17 3 2 13 Provide all financial 

resources for 

holding scientific 

meetings  

% 29 55 10 7 

3.0

6

0.81 7

T 9 17 3 2 14 Provide all human 

resources for 

holding scientific 

meetings 

% 29 55 10 7 

3.0

6

0.81 9

T 15 11 5 - 15 Cooperate with 

international centers 

and bodies in 

organizing and 

holding scientific 

meetings 

% 48 36 16 - 

3.3

2

0.75 1

T 15 8 8 - 16 Invite specialists 

and researchers to 

attend scientific 

meetings that the 

chairs hold inside 

the university 

% 48 26 26 - 

3.2

3

0.85 3

T 5 12 12 2 17 Offer the 

opportunity for 

university staff 

members to choose 

the topics of 

scientific meetings 

% 16 39 39 7 

2.6

5

0.84 18 

18 Involve university T 8 15 5 2 2.9 0.85 15 
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Statement 

No.
Research chairs: 

H
ig

h

M
ed
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t

M
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S
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d
ard

 

D
ev

iatio
n

O
rd

er

experts and 

consultants in 

various fields of 

specialization

T 9 14 8 - 5 Contribute to the 

development of 

university staff 

skills in academic 

meeting 

organization 

% 29 45 26 - 

3.0

3

0.75 13

T 9 15 6 1 6 Contribute to the 

dissemination of 

specialized

knowledge and 

culture among 

university staff 

members 

% 29 48 19 3 

3.0

3

0.80 12 

T 9 10 10 2 7 Help communicate 

the results of 

research and studies 

in various 

disciplines to the 

university staff 

% 29 32 32 7 

2.8

4

0.93 16

T 6 15 7 3 8 Provide 

consultation, advice, 

and appropriate 

information to the 

university staff 

members when they 

perform a given task 

or try to solve a 

given problem 

% 19 48 23 10 

2.7

7

0.88 17

T 11 13 5 2 9 Suggest appropriate 

topics for the 

meetings they 

organize that meet 

the needs and 

interests of the 

university staff 

% 36 42 16 7 

3.0

6

0.89 8

T 16 8 5 2 10 Select the 

convenient place for 

holding scientific 

% 52 26 16 7 

3.2

3

0.96 4 
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and master dissertations and developing new courses lying within the 

fields of specialization of the research chair” (Research Chair Website, 

King Saud University, 2008). 

 Another point indicated by the findings presented in Table 6 is 

that the mean values in the module of “Research Chairs Contribution to 

Developing Scientific Research” do not reach above the degree of “I 

slightly agree.” This could be attributed to the relative insufficiency of 

the evaluation methods and the decency of the university’s research chair 

experience. The concentration of the university on the international level 

had a negative  impact on the contribution of the research chairs to the 

scientific mobility at the university level. 

Table 7: Frequencies, Percentages, and Means in Descending Order 

of the Contribution of Research Chairs to Scientific Mobility in KSA 

Universities from the Point of View of the Individuals of the Study 

Axis B: The Role of Research Chairs in Developing Scientific 

Meetings in KSA University 

Statement 

No.
Research chairs: 

H
ig

h

M
ed

iu
m

 

L
o

w
 

N
o

t

P
resen

t

M
ean

S
tan

d
ard

 

D
ev

iatio
n

O
rd

er

T 7 19 5 - 1 Specify the kind of 

scientific meetings 

needed by 

university staff 

members in various 

disciplines

%

23 61 16 - 

3.0

6

0.63 6 

T 12 11 7 1 2 Provide financial 

support to scientific 

meetings held by 

the research chair 

% 39 36 23 3 

3.1

0

0.65 5

T 13 14 4 - 3 Select distinguished 

speakers and 

trainers when 

holding scientific 

meetings 

% 42 45 13 - 

3.2

9

0.69 2

T 8 17 6 - 4 Enable university 

staff to benefit from % 26 55 19 - 

3.0

6

0.68 10
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value of 2.74. Although such mean values lie within the range of the “I 

moderately agree” category, they are still among the medium values in 

this range and are closer to the “I slightly agree” category. This indicates 

that there is little attention paid by research chair management to graduate 

students, whose programs are supposed to focus on developing their 

research potentials, and who are supposed to benefit from and contribute 

to the research activities of such chairs. In his speech to the Research 

Chair Program of King Saud University (2008), the Minister of Higher 

Education stressed that the main research chair goal is to develop the 

research abilities of faculty staff members and graduate students. In this 

context, he said: 

Scientific research chairs represent one of the major components of 

academic research at university, not only in terms of the funding provided 

by the research chair, but also in terms of attracting distinguished 

scholars who can contribute to human knowledge and talented students at 

the graduate level. Research chairs also provide them with the appropriate 

and encouraging academic environment that enables them to keep abreast 

of various technological and scientific findings and use them for the 

service of development. (Research Chair Website, King Saud University, 

2008)

 Statement 15 (“Research chairs contribute to the development of 

graduate studies programs so as to achieve the research requirements of 

society”) occupied the lowest rank, with a mean value of 2.55, which falls 

within the range of the “I slightly agree” category. This indicates that 

graduate studies programs suffer from stagnation and are far from being 

positively affected by the new changes that occurred in the university 

policy and activities, including research chairs, in spite of the fact that 

one of the objectives of the Research Chair Program in King Saud 

University, as stated in the Program’s bulletin, is “Supervising doctoral 
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knowledge society.” However, the response to statement 16 (“Research 

chairs direct scientific research at the university towards achieving 

knowledge-based economy”), with a mean value of 2.74, weakens the 

result of statement 20, because employing knowledge to achieve returns 

is one of the most important elements in knowledge management. Hence, 

it can be argued that the contribution of research chairs to the 

employment of knowledge and realization of the knowledge economy 

was not up to the expected level. 

 With regard to the contributions in favor of university staff 

members, they are represented by statements 4, 5, 7, 8, 19, 24, 25, 26, and 

28, and they had the same mean values as the statements related to 

distinction at the international level. Statement 24 (“Research chairs 

inform researchers of all research projects sponsored by the chair”) had 

the mean value of 2.58. Similarly, statement 26 (“Research chairs remove 

all the obstacles that researchers face during conducting their research”) 

had the mean value of 2.65, which lies within the range of “I moderately 

agree,” but presented the lowest mean value in this range. Such results 

indicate that the contribution of research chairs to developing scientific 

research for the university staff members is, from the viewpoint of the 

heads of academic departments, not up to the expected level and does not 

reflect the degree of scientific mobility established in the university. 

 Concerning the research chairs’ contribution to developing 

scientific research at the graduate studies level, it was noted that the mean 

values of statements 10 and 13 lie within the range of “I moderately 

agree.” Statement 10 (“Research chairs provide care for distinguished 

students from various countries in graduate studies programs that serve 

the chair’s field of specialization”) had the mean value of 2.77. Statement 

13 (“Research chairs encourage graduate students to channel their 

research to issues related to the specialization of the chair”) had the mean 
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 As indicated in Table 6, which includes the statements of the first 

axis of the questionnaire, i.e. the contribution of research chairs to the 

development of scientific research at universities, the mean values of the 

statements ranged between (3.30) and (2.55). Such values lie between the 

two choices “I moderately agree” and “I slightly agree.” His result 

indicates that the level of  research chairs contribution to the development 

of  scientific research at the university is less than what is expected. It 

could be due to being a new experience which needs a well set quality 

management system with clearly defined quality standards.  

 Some statements occupied high positions, namely, statements 11, 

12, 20, and 14. When considering these statements, it could be noted that 

they are related to achieving scientific distinction at the international 

level in the first place and then at the local level. Paying attention to the 

international level is one of the main concerns in the University vision, 

mission, and goals. The statement that occupied the first position, which 

is statement 11, directly and clearly highlights the goal of universality. It 

reads “Research chairs contribute to achieving a distinguished scientific 

status for the university at the international level.” The same applies to 

statement 14, which reads “Research chairs attract competent researchers 

from various international research centers to cooperate with them.” With 

regard to statements 12 and 20, they are concerned with achieving 

distinction in serving the local society. 

 These results reflect the extent of the attention paid by the 

university to attaining excellence and distinction at the international level 

in the field of research, as well as serving and performing its 

developmental role in the local society. They also reflect another concern 

of the university, which is contributing to forming the knowledge society, 

as indicated by the responses to statement 20, which reads “Research 

chairs contribute to confirming the university’s role in establishing the 
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Statement 

No.
Research chairs:
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T 8 12 10 - 23 Contribute to 

making information 

and knowledge 

available through 

traditional and 

modern sources 

(paper libraries, 

digital libraries, 

etc.)

% 26 39 32 - 

2.93 0.79 15 

T 5 8 18 - 24 Inform researchers 

of all research 

projects sponsored 

by the chair 

% 16 26 58 - 

2.58 0.77 28

T 6 14 10 1 25 Inform researchers 

of the rules and 

conditions

regulating 

supporting research 

funded by the chair 

% 19 45 32 3 

2.81 0.79 21

T 4 13 13 1 26 Remove all the 

obstacles that 

researchers face 

during conducting 

their research 

% 13 42 42 3 

2.65 0.76 27

T 11 14 5 1 27 Publish research 

papers in all paper 

and electronic forms 

% 36 45 16 3 

3.13 0.81 6 

T 7 14 9 1 28 Provide researchers 

inside the university 

with all topics and 

issues that can be 

researched and 

studied

% 23 45 29 3 

2.87 0.81 17

T 8 15 6 2 29 Encourage 

innovation, 

creativity, and 

development in 

various disciplines 

of knowledge 

% 7 14 6 2 

2.94 0.85 13 

Axis General Mean 2.93 
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Statement 

No.
Research chairs:
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T 6 8 14 3 15 Contribute to the 

development of 

graduate studies 

programs so as to 

achieve the research 

requirements of 

society

% 19 26 45 10 

2.55 0.93 29

T 7 10 13 1 16 Direct scientific 

research at the 

university towards 

achieving

knowledge-based 

economy 

% 23 32 42 3 

2.74 0.86 26

T 7 14 6 2 17 Link university 

research outputs to 

the needs of society 

% 23 45 19 7 

2.90 0.86 16

T 14 8 7 2 18 Approve scientific 

research after being 

refereed by 

specialists in the 

field 

% 52 26 23 7 

3.10 0.98 8

T 8 14 4 4 19 Cooperate with the 

best-known 

scientific journals 

for publishing the 

research funded by 

the chair 

% 26 52 13 13 

2.87 0.97 19

T 13 13 2 3 20 Contribute to 

confirming the 

university’s role in 

establishing the 

knowledge society 

% 42 42 7 10 

3.16 0.93 3

T 10 15 3 3 21 Contribute to 

adopting and 

localizing modern 

technology and new 

knowledge at the 

university  

% 32 48 10 10 

3.03 0.91 12

T 10 14 6 1 22 Contribute to 

developing and 

improving scientific 

research methods 

% 32 45 19 3 

3.06 0.81 11
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Statement 

No.
Research chairs:
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T 9 9 10 2 8 Provide the 

necessary human 

resources for 

researchers inside 

the KSA 

% 29 29 32 7 

2.83 0.95 20

T 8 11 8 3 9 Honor distinguished 

researchers who 

have good 

contribution to 

scientific research 

% 26 36 26 10 

2.80 0.96 22

T 8 10 11 2 10 Provide care for 

distinguished 

students from 

various countries in 

graduate studies 

programs that serve 

the chair’s field of 

specialization

% 26 32 36 7 

2.77 0.92 23 

T 16 11 3 1 11 Contribute to 

achieving a 

distinguished 

scientific status for 

the university at the 

international level 

% 52 36 10 3 

3.35 0.90 1

T 15 10 4 2 12 Strengthen societal 

partnership in the 

field of research 

between the 

university and the 

various institutions 

of society 

% 48 32 13 7 

3.23 0.92 2

T 7 11 11 2 13 Encourage graduate 

students to channel 

their research to 

issues related to the 

specialization of the 

chair

% 23 36 36 7 

2.74 0.89 25

T 12 12 7 - 14 Attract competent 

researchers from 

various international 

research centers to 

cooperate with them 

% 39 39 23 - 

3.16 0.78 4 
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Review and Analysis of the Study Results: 

A. Answer to the First Question: 

Table 6: Frequencies, Percentages, and Means in Descending Order 

of the Contribution of Research Chairs to Scientific Mobility in KSA 

Universities from the Point of View of the Individuals of the Study 

Module A: The Role of Research Chairs in Developing Scientific 

Research in KSA Universities 

Statement 

No.
Research chairs:

H
ig

h
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L
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w
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D
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O
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T 8 18 5 -- 1 Observe the 

research needs of 

the university staff 

% 26 58 16 -- 

3.10 0.65 7 

T 10 14 6 -- 2 Meet the urgent 

research needs in 

the university 

% 32 45 19 -- 

3.13 0.73 5 

T 10 10 10 1 3 Urge university 

staff to participate 

in preparing 

scientific research 

% 32 32 32 3 

2.94 0.89 14

T 8 12 10 1 4 Communicate with 

university staff 

when announcing 

funded research 

% 26 38 32 3 

2.87 0.85 18

T 10 12 8 - 5 Contribute to 

developing the 

research skills of 

university staff 

% 32 38 26 - 

3.07 0.79 10

T 11 12 8 - 6 Provide 

opportunities for 

cooperation 

between university 

staff and research 

centers and 

expertise outside the 

KSA

% 36 38 26 - 

3.10 0.79 9

T 8 10 11 2 7 Provide the 

necessary financial 

resources for 

researchers inside 

the KSA 

% 26 32 36 7 

2.77 0.92 24 
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scientific meetings. The validity of the tool was assured by peer 

reviewing. Based on the reviewers’ remarks, the final formula was 

reached. The correlation coefficient (Pearson) was used, which yielded 

the following result: 

Correlation coefficients wavered between 0.55 and 0.86, which 

indicated the high validity of all questionnaire statements, except for 

statement No. 25, for which the correlation coefficient was relatively low. 

 For verifying the consistency of the tool, the Cronbach’s Alpha 

consistency test was used, yielding the following result: 

Consistency coefficients wavered between 064 and 086. This result 

indicated that there was a high degree of consistency in all the statements 

of the questionnaire. 

Methods of Statistical Analysis: 

To achieve the objectives of the study, a number of statistical 

methods were used, employing the Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) for analyzing the data gathered in the survey. For 

calculating the values of the responses of the individuals included in the 

study, the following distribution was used: 

From 1 to 1.80 – “I disagree.”

From 1.81 to 2.60 – “I slightly agree.”

From 2.61 to 3.40 – “I moderately agree.”

From 3.41 to 4.20 – “I strongly agree.”

From 4.21 to 5.00 – “I very strongly agree.”

Subsequently, the following statistical measures were calculated: 

frequencies, percentages, means, standard deviation, T-test, Scheffe test, 

and Pearson and Cronbach’s Alpha correlation coefficients. 
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2. Participation in Research Chairs: 

Table 4: Properties of the Individuals by Participation in Research 

Chairs

Participation in Research 

Chairs

Frequency Percentage 

Has participated 11 35.5 

Has not participated 20 64.5 

Table 4 shows the properties of the individuals of the study by 

participation in the activities of the research chair. As the figures indicate, 

35.5% of the individuals participated in some research chair activity, 

whereas 64.5% did not participate in any activity. 

3. Department’s Association with Research Chair: 

Table 5: Properties of the Individuals by Department’s Association 

with Research Chairs 

College Specialization Frequency Percentage 

Associated 17 54.8 

Not Associated 14 45 

Table 5 shows the properties of the individuals of the study by the 

department’s association with research chairs. As the figures indicate, 

54.8% of the departments were associated with research chairs, whereas 

45% were not associated with any research chair. 

Tool of the Study: 

 The researchers used the questionnaire as their main tool for 

gathering the data of this study to find out the role of research chairs in 

fostering scientific mobility in Saudi universities. The questionnaire 

consisted of two parts, the first included the variables of the study and the 

second included the two modules of the study related to the role of 

research chair in fostering scientific mobility. The latter part was in turn 

divided into two components: developing scientific research and holding 
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As shown, these studies differ regarding the areas of focus and the 

methodologies used. 

This study has concentrated on the role of research chairs in fostering 

scientific mobility in Saudi Universities, mainly on increasing research 

publication and organizing scientific meetings. 

Methodology of the Study: 

 The researchers have applied the descriptive survey approach, 

which, as defined by Al-Assaf (2010: 191), is “a method of research in 

which all the individuals of a research population or a large sample of 

them are questioned, with a view to describing the phenomenon under 

investigation in terms of properties and quality.” 

Population of the Study: 

 The population of the study was composed of all the heads of 

academic departments at King Saud University who have research chairs. 

Owing to limited population, the researchers used the complete 

enumeration method by applying their tool on all individuals of the 

population. The number of individuals was 60 heads of departments, 

among whom the questionnaire was distributed, and out of them, 31 

returned the questionnaire. 

Properties of the Individuals of the Study: 

1. College Specialization: 

Table 3: Properties of the Individuals by College Specialization 

College Specialization Frequency Percentage 

Humanities 17 54.8 

Natural Sciences 14 45 

Table 3 shows the properties of the individuals of the study by 

college specialization. As the figures indicate, 54.8% of the individuals 

belonged to humanities colleges, whereas 45% belonged to colleges of 

natural sciences. 
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The term for a permanent research chair is open-ended; 

Research chairs support of various kinds usually comes from the 

Ministry of Higher Educations, although, sometimes, it comes from 

commercial establishments and corporations; 

A research chair has a chair professor, who is the project leader of 

the research endowment and the general supervisor of the chair, and 

who works full time for the supervision of the project; 

The activities of a research chair are continuous and take various 

forms, including lectures, workshops, symposia, meetings, and 

publishing books, periodicals, and encyclopedias; 

A chair’s achievements and outputs must include all of the 

following: published papers, definite or possible applications, 

number of master and doctoral students, networks, connections and 

patents, and applicable research grants; 

The chair seeks help of visiting professors to deliver lectures, 

courses, or symposia through which the chair provides services to 

the society and university, provided that the period of the 

professor’s assistance does not exceed 15 days; 

Most research chairs and research grants operate under the auspices 

of scientific research centers at universities. 

It is clearly noticeable the previous studies have covered different 

areas in the field of research chairs. The five areas covered are: 

- The management of the research chairs programs. 

- The concept and the importance of the research chairs. 

- The abroad experience of Saudi research chairs. 

- The private sector motovations towards research chairs in Saudi 

Arabia.

- The evaluation system oh research chairs ( its process goals, 

period of time, assessment criteria, and performance indicators). 
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There are obstacles against reaching the stage of possessing special 

technology related to scientific research and development; 

There is failure to adopt innovative programs for scientific research 

and choose appropriate technology; 

There is little room for Arab researchers and scholars to freely 

choose their research topic and express their ideas, despite the vital 

role of academic freedom in advancing scientific research, which 

limits the researcher’s creativity and seriousness; 

In many Arab countries, the rate of academic productivity is low, 

and society does not highly regard scientific research owing to the 

lack of awareness about the importance of development and keeping 

up with modern civilization; 

Arab universities and academic institutions lack specialized bodies 

that market research findings to beneficiary parties according to a 

systematic economic plan, which indicates poor cooperation 

between research centers and the private sector; 

There is lack of cooperation and coordination between Arab 

ministries and universities with respect to conducting research that 

contributes to solving national problems. 

The study recommends that the best way to reduce difficulties is by 

establishing a national organization to undertake coordination between 

the parties concerned and scientific research chairs. 

Al-baqaawi (2012) carried out a study entitled “The Malaysian 

Experience of Scientific Research Chairs,” which aimed to define the 

concept of scientific research chairs and cast light on the Malaysian 

experience in this respect. Some of the main findings of the study were 

the following: 

The number of permanent research chairs does not exceed 20, while 

temporary research chairs amount to hundreds; 
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among the chairs to reach the international standards and showing 

the points of strength and weakness for each chair; 

Building the evaluation system involved in measuring the 

efficiency of performance mean value, the period of time for 

supervising the chair, and value of the amounts spent on the chair 

since the beginning of such a supervision; 

The period of time for research chairs evaluation should be 6 

months from the date of chair supervision; 

The fields of research chairs included engineering, medicine, 

science, the humanities, and economics; 

The general criteria for research chair performance assessment 

included academic product; the impact of the program on industry 

and economy; the impact of the program on public health, social 

service, and environment protection; the chair professor; training 

national and foreign competent staff; the method and amount of 

research funding; the media aspects of the chair; cooperation 

among chairs and optimal investment of resources and potentials; 

and the chair’s periodic technical reports. 

The study recommended setting a strategic plan and annual plans for 

each chair based on scientific foundations. It also recommended setting a 

stable, integrated, and comprehensive structure for each research chair. 

Al-Ayashi’s (2012) study entitled “Research Chairs: The Arab and 

the Western Experiences” aimed to compare the Arab research chair 

experience with its Western counterpart and to recognize the difficulties 

faced by Arab research chairs. Some of the main findings of the study 

were the following: 

There is lack of information centers in universities as well as laws 

and agreements that facilitate communication among scientific 

research centers in the Arab World; 
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of the private sector. Some of the main findings of the study were the 

following:

Research chairs constitute a flexible resource for funding research, 

away from the bureaucratic measures, within the limits of which 

state-owned universities and research centers operate; 

Individuals and notables of society remain in the category of the 

highest contribution to financing research chairs in KSA 

universities. On the other hand, the contribution of the private sector 

in this respect is relatively low; 

Research chairs in KSA universities under their current conditions 

are operated according to the individual vision and policy of each 

university without regard to the general role that such chairs can 

play in serving the national economy as a whole; 

Humanities and social sciences still hold a significant percentage of 

research chairs; 

There is insufficient effort in marketing research chairs to the 

private sector on the part of the university, irrespective of whether 

in terms of cost or real return. 

Alwadan et al (2012) carried out a study aimed at evaluating research 

chairs in the Research Chair Program of King Saud University. This was 

done by setting the evaluation process goals, building an evaluation 

system, specifying the period of time for evaluating research chairs and 

their specializations, and setting the general criteria for assessing their 

performance and performance indicators. Some of the main findings of 

the study were the following: 

Evaluating the Research Chair Program of King Saud University 

aimed at linking the University’s policies, orientations, and visions 

to the research chair achievements, creating a competitive spirit 
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activities. The study was based on a twofold plan, one involving basic 

library research and the other involving field research. Some of the main 

contributions of the study were the following: 

The study reviewed some of the literature related to the concepts 

and methods of funding and managing research chairs; 

It listed the research chairs that the KSA participated in funding and 

supporting; 

It prepared a database for these research chairs, including their 

names, nationalities, the qualifications of their supervisors, their 

date of establishment, and the obstacles that they encountered; 

Chairs, programs, or centers are not identical or similar in terms of 

their infrastructure or academic activities; 

The study highlighted the potential of such research chairs, which 

qualifies them to work in the area of Arab and Islamic research and 

studies objectively and systematically; 

King Faisal Chair of Islamic Thought and Culture at the University 

of Southern California is the oldest (1976), while Kamal Adham 

Center for Journalism Research and Training at the American 

University in Cairo is the most recent (2008); 

As far as the amount of the endowment is concerned, the highest 

was King Fahd Center for Middle East and Islamic Studies at the 

University Arkansas (25 million US Dollars), while the lowest 

amount was that of King Fahd Chair of Biotechnology at the Gulf 

University (400,000 US Dollars). 

Al-Athl’s study (2012) entitled “The Private Sector’s Motivations and 

Expectations of Research Chairs: A Proposed Track for Enhancing their 

Benefit to Saudi Society” aimed to discuss possible forms of achieving 

effective benefit from research chairs in Saudi society and examine their 

ability under their current conditions to meet the needs and expectations 
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Scientific research chairs have their own rules according to which 

they operate. 

Some of the main findings of the study related to Saudi research 

chairs at home and abroad were as follows: 

The KSA is attaching increasing importance to scientific research 

chairs;

There are true foundations for the KSA interest in setting up 

scientific research chairs, both at home and abroad; 

The KSA has taken obvious efforts in supporting research chairs in 

the best-reputed universities in the world; 

There is rivalry and competition among KSA universities for setting 

up scientific research chairs; 

There is little understanding of the scientific research chair 

philosophy among some academics in some KSA universities for 

various reasons. 

Some of the main recommendations of the study were as follows: 

Saudi scientific research chairs should be the subject of further, 

more comprehensive, and accurate research that examines various 

specializations and disciplines; 

Some university research chairs should be developed to form 

distinguished scientific research centers; 

Saudi universities seeking to establish scientific research chairs 

should focus on the needs of Saudi society. 

In addition, the Saudi Ministry of Higher Education (2010) prepared a 

descriptive analytical study entitled “Saudi Scientific Chairs and 

Programs Abroad,” aiming to provide a brief description of universities 

embracing research chairs, centers, and programs funded by the KSA or 

Saudi legal persons; list such chairs, centers, and programs; and provide 

an objective description evaluating their scientific and academic 
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administrative and regulatory laws and measures for endowing university 

chairs and the importance of diversifying their funding sources by using 

consultative endowment funds. The main recommendations of the study 

included the following: 

Working on setting up university chairs at Saudi universities under 

the supervision of a technical committee affiliated to the relevant 

authorities;

Considering the possibility of investing university chairs for the 

service of educational and cultural purposes aiming at developing 

the local community; and 

Establishing an endowment fund for receiving donations for 

supporting university research chairs. 

In his study entitled “Saudi Scientific Chairs: A Descriptive Study,” 

Al-Maghdhawi (2000) aimed to elucidate concepts related to scientific 

research chairs and show the importance attached to them by the KSA, 

both at home and abroad. The main findings of the study related to 

research chairs in general were as follows: 

Scientific research chairs are of paramount importance to 

universities;

Scientific research chairs have their own philosophy; 

The scientifically developed world pays great attention to scientific 

research chairs; 

Scientific research chairs have their benefits at the local, regional, 

and international levels; 

Universities are the natural home for embracing scientific research 

chairs;

Other scientific institutions than universities may adopt scientific 

research chairs after having the necessary conditions available; 
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3. Achieving international reputation and attraction at all 

international, regional, and local levels (Pianura 2012). This is done by 

using all communication media as well as traditional and electronic 

means of publication. This can have a positive effect on the process of 

funding, enlarging the circle of partnerships and attracting famous and 

distinguished experts for employment; 

4. Focusing attention on graduate students, especially at the doctoral 

level, channeling their research so as to serve the goals of the chair, 

training them in scientific research skills (Semra 2012), and developing 

their curricula by adding courses related to the specialization of the 

research chairs; and 

5. Establishing compatibility between the chairs’ vision, mission, 

goals, and activities and the national priorities (Semra 2012) so that 

research chairs may have an effective role in fulfilling the ambitions of 

the country and solving its problems and crises. 

Review of Previous Literature: 

The researchers have found no previous studies that have the same 

goals and the same area of focus as this study. However, there are some 

studies about research chairs, that have different focus than this study. 

Some of them are: 

 Al-Khateeb et al. (2000) conducted a study entitled “Managing 

University Chairs in Higher Education: A Pilot Study,” which aimed to 

explore the views of KSA higher education academics concerning the 

importance of university chairs, the necessary rules for their management 

and supervision, determination of their fields of specialization, and the 

mechanism for funding them in the KSA. One of the main findings of the 

study is that it highlighted the importance of university research chairs in 

developing academic work at universities and supporting their role in 

social work. The study also stressed the necessity of providing 
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Requirements for Successful Research Chairs: 

 The requirements for successful research chairs include the 

following:

1. Having the necessary infrastructure, including amenities and 

facilities, prepared early enough before the operation of the chair 

proceedings (Boutin 2012). This is important for saving time and 

preventing delay of the research chair proceedings. This requirement is 

not confined to establishing amenities and providing laboratories and 

apparatus, but also includes preparing such amenities to provide a 

convenient environment for work and secure their operation and 

maintenance. 

2. Achieving flexibility in university policies, regulations, and 

administrative and financial laws so as to facilitate the work of scientific 

research chairs in terms of employment, partnerships, contracts, and 

everything related to the arrangement and regulation of the proceedings 

of the chairs; and 

3. Assuring compatibility between the goals and specializations of 

research chairs and the university’s strategic plan of scientific research 

and knowledge management. 

4. Continuous assessment of the research chairs’s operations and 

outcomes.  

Other requirements may be added to the above-mentioned list, 

including:

1. Striking a balance in the activities and proceedings of scientific 

research chairs so as to fully cover the international, regional, local, and 

university levels; 

2. Attracting distinguished specialists and scholars of international 

reputation so as to enrich the scientific research chair activities (Orfli and 

Kassab 2012); 
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raised in a research knowledge environment, and increase the 

number of distinguished researchers at universities; and 

Innovating new solutions to contemporary problems and supporting 

productive research that attaches priority to serving society. 

According to Al-Ayashi (2012: 341), the goals of research chairs are: 

Developing societal partnerships with the university; 

Supporting cooperation between competencies at the university and 

various societal institutions; 

Fostering institutional research spirit as is the case in reputable 

international universities; and 

Contributing to the enrichment of knowledge with its various 

disciplines.

It can be argued that the goals of research chairs are focusing on the 

contribution of the chairs to the enrichment of knowledge with its 

various disciplines by:   

Enhancing the university’s role in supporting scientific research 

through developing abilities and skills of researchers and graduate 

students in the field of scientific research; 

Holding scientific meetings and participating in scientific 

conferences and symposia of relevance to the interests and 

specializations of the research chairs; and 

Arranging for hosting scholars and experts. 

These goals are mentioned by all the Saudi universities, however the 

important question is: How to achieve these goals? The Saudi universities 

have evaluate there experience by developing an evaluation system the 

will result in a very useful data. They have create a quality management 

system with clear and well defined quality standards to manage the 

research chairs programs. 
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Benefiting from experienced scientists for developing the body of 

knowledge and research in the possession of the university and 

society; 

Conducting specialized scientific research; 

Developing graduate studies programs in various academic and 

research fields; 

Providing various academic specializations with competent staff and 

with modern science laboratories and apparatus; 

Arranging mutual visits for professors across universities; 

Conducting specialized research in certain fields at the 

undergraduate and graduate levels (e.g. the master and doctoral 

levels);

Contributing to training and raising the proficiency of the targeted 

cadres; and 

Working for mutual cooperation between universities and society to 

achieve important and beneficial results for both parties.. 

According to Al-Al-baqaawi (2012: 188), the goals of research chairs 

are:

Making a qualitative breakthrough towards distinction and creativity 

both at the regional and international levels; 

Effectuating the role of the university in developing the society into 

a society of knowledge, thought, development, and scientific 

progress;

Investing in local creative cadres and benefiting by international 

expertise to make successful scientific partnerships by attracting 

distinguished international professors in scientific research; 

Diversifying sources of national income to protect national earnings, 

achieve human and intellectual development for future generations 
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(Source: King Saud University, Research Chairs Program Website, 

2012  (http://ksu.edu.sa)) 

The fields of specialization of those research chairs in Saudi 

universities range between medicine, science (physics and chemistry), 

engineering, and the humanities (King Saud University, Research Chairs 

Program Website, 2012  (http://ksu.edu.sa)). 

It can be observed from Table 2 that science chairs occupy the top 

position, followed by medicine chairs, humanities chairs, and then 

engineering chairs at the end of the list. It is clear from the data cited in 

Al-Athel (2012) that King Abdulaziz University differs in the distribution 

of chairs by specialization from King Saud University in that the 

medicine chairs occupy the first position in King Abdulaziz University. 

However, the two universities were similar regarding the distribution of 

chairs over other specializations. It is also noteworthy that scientific 

research chairs in the field of engineering were last in both the 

universities, in spite of the private sector’s dire need of this specialization 

(Al-Adhel 2012). 

Goals of Research Chairs: 

Several studies have dealt with the goals of research chairs. For 

instance, Al-Maghdhawi (2009: 45) suggests that the main goals of 

research chairs include: 

Disseminating Islamic culture and highlighting the merits of Islam 

all over the world; 

Defending the Islamic creed and exposing and refuting all false 

allegations against Islam; 

Establishing cultural and intellectual communication with world 

nations and peoples; 

Attracting specialized and distinguished scholars to support and 

initiate academic and research programs and universities; 
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scientific research chairs in Saudi Universities, because universities were 

not allowed to accept donations or gifts from outside the university, 

neither from foreign nor local bodies (Imam Muhammad ibn Saud 

University, 2012). 

 The research chair experience in the KSA started at King Fahd 

University for Petroleum and Minerals, followed by King Abdulaziz 

University, King Saud University, and Imam Muhammad ibn Saud 

University. After that, the number of scientific research chairs increased 

in KSA universities, both old-established and recent, reaching 221 in 

2012 (Al-Adhel 2012). 

Table 1: Distribution of Research Chairs in KSA Universities in 2012 

University No. of Research Chairs Percentage 

King Saud University 124 56.1 

Imam Muhammad ibn Saud University 41 18.6 

King Abdulaziz University 28 12.7 

Ha’il University 6 2.7 

Tabuk University 2 2.7 

Others (approximate) 20 9.0 

Total (approximate) 221 100 

(Source: Al-Athel 2012) 

As indicated in Table 1, King Saud University occupies the top rank 

in the number of research chairs, with a percentage of 56.1% of the total 

research chairs in Saudi universities. This shows that there is accelerating 

scientific mobility and increasing concern with scientific progress and 

excellence in that university. This phenomenon is worthy of notice and 

needs further study and follow-up. 

Table 2: Distribution of Active Research Chairs by Specialization in 

King Saud University 

Field of Specialization No. of Chairs Percentage 

Science 30 38.5 

Medicine 28 35.9 

Humanities 12 15.4 

Engineering 8 10.3 

Total 78 100 
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particular field conducts specialized research aiming at offering 

innovative solutions to national development problems(152). Similarly, 

Al-Al-baqaawi (2012) regards a research chair as a university program 

including research and academic activities, funded permanently or 

temporarily by parties outside the university in accordance with the 

higher education policy of the state, which aims at fulfilling knowledge-

related goals pertaining to developmental issues, including educational, 

human, health, social, and total development(178). 

Al-Ayashi (2012) argued that research chairs are a set of scientific 

activities in various fields performed through a research team specialized 

in a specific field or a group of integrated fields, which aims at 

supporting a knowledge society characterized by specialization, 

development, and translation of the achievements of researchers at 

universities into practical tangible results whose effect can reach the 

everyday life in society ( 340). 

Thus, it can be argued that a research chair is a university research or 

academic program that is funded on a permanent or temporary basis to 

achieve specific goals according to the higher education policy. 

The KSA Experience of Research Chairs: 

 The experience of research chairs in the KSA is rather recent. 

The beginning of the experience was abroad, as chairs were established in 

foreign universities, both regional and international, such as the Chair of 

the Custodian of the Two Holy Mosques at Gulf University (1997), King 

Fahd Chair at the University of London (1995), King Abdulaziz Chair at 

the University of Southern California (1984), Prince Nayef Chair at the 

University of Moscow (1996), and King Fahd Chair at Harvard 

University (1993). The KSA has also offered support to scientific centers 

at several universities worldwide. The main concern of such chairs was 

with humanities, namely, Islamic Studies. At that time, there were no 
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Definition of Terms: 

1. Research Chairs: 

A research rank assigned for researchers and distinguished scientists 

in their field nationally and internationally and who have research 

contributions of high quality and quantity in certain specialization.(King 

Saud University, Vice Deanship of scientific Research for Research 

Chairs, 2013) 

2. Scientific Mobility: 

In this study, scientific mobility refers to activities meant to achieve 

scientific progress for the university in the field of scientific 

communication and meetings, both inside and outside the university, and 

the field of academic programs. 

Theoretical Framework: 

1. The Concept of Research Chairs: 

There are several definitions of research chairs, some of the 

important ones are reviewed here. Reference has already been made 

to Al-Maghdhawi (2009) who defines a research chair as a type of 

research or academic university program, aimed at realizing certain 

goals, and funded by grants from real or legal persons, on a 

permanent or temporary basis, according to specific conditions and 

systems(36).

Al-Khateeb, Shahat, & Al-Jabr, (2000) define research chairs as a 

type of scientific endowment granted by foreign or national institutions or 

individuals for scientific purposes, and offered to distinguished 

individuals according to terms and conditions agreed upon among the 

donor parties, the beneficiaries, and the supervising and monitoring 

bodies(62).

According to Al-Borie (2012), a research chair is a research program 

in which a scholar or researcher who is internationally distinguished in a 
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3. To the researchers’ knowledge, this is one of the few studies that 

have dealt with research chairs in universities, which is one of the most 

recent aspects of higher education that needs further study and 

elaboration.

Questions of the Study: 

The study addresses the following questions: 

1. What is the contribution of research chairs to developing 

scientific research in KSA universities? 

2. What is the contribution of research chairs to organizing 

scientific meetings in KSA universities? 

3. What are the statistically significant differences among the 

responses of the individuals of the study on the role of research chairs in 

fostering scientific mobility in KSA universities according the following 

variables: current academic rank, specialization of academic department, 

years of service as head of department, and participation in some research 

chair activity? 

Delimitations of the Study: 

 The present study has the following delimitations: 

1. Subject delimitations: 

The aim of this study is to examine the role of research chairs in 

developing scientific research and holding scientific meetings in KSA 

universities.

2. Place delimitations: 

The application of this study is confined to the heads of academic 

departments at King Saud University. 

3. Time delimitations: 

The study was conducted during the second semester of the academic 

year 1432–1433h. 
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 Such research chairs seek to fulfill particular goals as specified by 

the party establishing them. They are funded by real or legal persons or 

through partnership between the university and the financing party (Al-

Maghdhawi 2009: 7). 

Although enough time has passed since the launching of many 

research chairs in Saudi Universities, there have been no studies yet to 

examine the research chairs contribution to developing research and 

convening various scientific meetings, which can achieve scientific 

mobility and institutional distinction of the universities embracing them. 

It is therefore important to provide an assessment for such an 

experience, especially in the field of increasing research publication and 

organizing scientific meetings, which are among the major purposes for 

which research chairs were originally created. 

Rationale for the Study: 

The importance of the present study stems from the following points: 

1. The study addresses an important issue, which is the role of 

research chairs in achieving scientific mobility in terms of developing 

and supporting scientific research and holding scientific conferences 

within Saudi universities. Research chairs are among the major resources 

for scientific research and the modern means to fulfilling its functions in 

university institutions, benefiting from the charily funds provided by 

individuals and institutions in society. 

2. The present study contributes to assessing the current status of 

research chairs in terms of developing scientific research and holding 

scientific meetings in KSA universities. It also gives those in charge of 

higher education a true picture of the degree to which these research 

chairs contribute to achieving scientific mobility, and offers them 

opportunities for improving and developing management of research 

chairs.
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preparation of future leaders in various fields, and increasing creative 

research (Al-Fawzan 2012: 56). 

Scientific research is not only the responsibility of the state. 

Contemporary trends are based on the concept of partnership with the 

private sector as an effective party in scientific research. Research chairs 

are a major source of support for scientific research. The KSA has taken 

large strides in this direction, surpassing most Arab countries in the 

number of research chairs, which, in KSA universities, has exceeded 230 

so far. As the research chair experience in the KSA is rather recent, it 

needs some assessment (Al-baqaawi 2012: 175). 

Problem of the Study: 

Research chairs in universities are a mean to scientific research, 

generation and employment of knowledge, contribution to development, 

and raising the standard and potential of society. Therefore, many 

developed countries seeking to maintain their top position, as well as 

developing countries seeking to progress and catch up with them, are 

encouraging the establishment of research chairs in their universities and 

urging the notables and institutions of society to support and invest in 

research chairs for their ability to offer promising potential for such 

societies and their expected contribution to the body of human knowledge 

(Ministry of Higher Education 2012: 12). 

Research chairs are among the most important programs set up by 

some KSA universities and academic institutions for enhancing scientific 

research and enlarging the circle of partnership between universities and 

the communities in which they exist. The KSA is currently witnessing a 

great advancement in research chairs, as indicated by their large number 

in Saudi universities. Both old-established and new universities are 

competing in raising and allocating funds for launching research chairs. 
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Introduction:

Research is one of the main functions of universities. Therefore, 

several universities have sought to establish regulatory bodies to 

undertake the management and support of academic research and help 

fulfill its goals. Research chairs are among the main regulatory bodies 

that foster scientific mobility, whether in the field of preparing research 

or in the field of holding scientific meetings. 

Universities of the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) have lately 

witnessed many developments in the academic research system, most 

notably by launching a large number of research chairs specialized in 

humanities and applied sciences. Such developments came in response to 

the growing demand on academic research outputs by various sectors of 

society, governmental, private, or nonprofit, as well as the increasing 

desire of national personalities and institutions wishing to participate with 

universities in funding academic research as part of their social 

responsibility (Symposium of Research Chairs in the Kingdom of Saudi 

Arabia, 2012: 5). 

Research chairs are a positive phenomenon in the knowledge society 

and a major pillar resource for developing and progressing scientific 

mobility. They also contribute to the cultural structure of any country. 

They are the basis for serving many scientific projects and dealing with 

many issues that need accurate and specialized research. The goals 

fulfilled by research chairs have made them the focus of attention of 

decision-makers in both developed and developing countries. The 

research chair experience in the KSA started only recently, when 

compared with other experiences round the world, but it has had a 

positive impact on providing an environment that fosters occupying a 

pioneering position in the field of research, contributing to the 



 

 

  
  
  
  
  
  السعودية الجامعات في العلمي الحراك دعم في البحث كراسي دور

 حالة دراسة
 
 الشمري المطلق حمود علي بن تركي. د

 حائل جامعة ــ التربية كلية ــ التربية قسم مشارك، أستاذ
 الحبيب علي محمد بن الرحمن عبد. د

 دسعو الملك جامعة ــ التربية ــكلية التربوية اإلدارة قسم مشارك، أستاذ
 
 
 
 

אW 
 الجامعــات فــي العلمــي الحــراك دعــم فــي البحــث كراســي دور استكــشاف إلــى الدراســة هــذه هــدفت
 هـدف  تحقيـق  تم .العلمية اللقاءات وعقد العلمي البحث تطوير في مساهمتها دراسة خالل من السعودية
 ودراســة ســعود الملــك جامعــة فــي األكاديميــة األقــسام رؤســاء نظــر وجهــات تحليــل خــالل مــن الدراســة

 والقــسم والتخــصص الحاليــة األكاديميــة الرتبــة :متغيــرات ألربعــة وفقــا نظــرهم وجهــات بــين االختالفــات
 خـالل  الدراسـة  أجريـت  البحـث،  كراسـي  أنـشطة  بعض في والمشاركة للقسم، كرئيس الخدمة وسنوات
 االسـتبيان  على واعتمدت الوصفي، المسح أسلوب الدراسة استخدمت وقد ).هـ١٤٣٥ــ١٤٣٤ ( الدراسي العام
 البحـث  أي االسـتبيان  بعـدي  من اثنين من لالختيار مالقي متوسط أن الدراسة نتائج من.البيانات لجمع كأداة
 درجــة إلــى متوســطة مــن مجموعــة ضــمن تقــع وبالتــالي ،)٣٫٢٥ و٢٫٥٥ بــين يتــراوح(العلميــة واللقــاءات العلمــي
 االسـتجابات  بـين  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  وجـود  عـدم  إلـى  أيـضا  الدراسـة  وتـشير  .المقياس على منخفضة

 .التوصيات بعض عرض إلى الدراسة خلصت النتائج، ضوء في .الدراسة لمتغيرات تعزى أن يمكن التي
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Abstract: 
This study aimed to explore the role of research chairs in fostering scientific 

mobility in Saudi universities through examining their contribution to developing 
scientific research and holding scientific meetings. This is done by analyzing the 
views of the heads of academic departments in King Saud University and 
examining the differences among their views according to four variables: current 
academic rank, specialization of the department, years of service as head of the 
department, and participation in some research chair activity. The study has 
applied the descriptive survey approach and has adopted the questionnaire as a 
tool for gathering data. The study shows that the mean values of choices of the 
two questionnaire modules (namely, scientific research and scientific meetings) 
wavered between ٣,٣٥ and ٢,٥٥, thus falling within the range of medium to low 
degrees on the scale. The study also indicates that there were no statistically 
significant differences among responses that can be attributed to the variables of 
the study. In the light of the findings, the study concluded by providing some 
recommendations. 
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