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  ومخص البححومخص البحح

ىدؼ ىذا البحث الى تعرؼ درجة ممارسة المسؤكلية المينية ألعضاء ىيئة التػدريس ىدؼ ىذا البحث الى تعرؼ درجة ممارسة المسؤكلية المينية ألعضاء ىيئة التػدريس   
مكيػة كالاانكنيػة كالمجتمعيػة  مكيػة كالاانكنيػة كالمجتمعيػة  بمجاالتيا الفرعية )األكاديمية كاألخبلقية كاإلنسانية كالعممية/ التنبمجاالتيا الفرعية )األكاديمية كاألخبلقية كاإلنسانية كالعممية/ التن

مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس أنفسػػيـة ككػػذلؾ مػػف كجيػػة نظػػر الطػػبلبة كمػػا ىػػدؼ مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس أنفسػػيـة ككػػذلؾ مػػف كجيػػة نظػػر الطػػبلبة كمػػا ىػػدؼ 
أيضػػػا الػػػى تعػػػرؼ إذا كانػػػت ىنػػػاؾ حػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية يػػػبف طػػػبلب الكميػػػات النظريػػػة أيضػػػا الػػػى تعػػػرؼ إذا كانػػػت ىنػػػاؾ حػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية يػػػبف طػػػبلب الكميػػػات النظريػػػة 

  كالكميات العممية حى درجة ممارسة مجاالت المسؤكلية المينية ألعضاء ىيئة التدريسكالكميات العممية حى درجة ممارسة مجاالت المسؤكلية المينية ألعضاء ىيئة التدريس
ستخدـ البحػث المػنيا الكصػفىة باإلضػاحة الػى دراسػة الحالػةة كاسػتخدمت االسػتبانة ستخدـ البحػث المػنيا الكصػفىة باإلضػاحة الػى دراسػة الحالػةة كاسػتخدمت االسػتبانة اا  

كأداة لجمع المعمكمات حيث كجييت استبانو الى عينة مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس بمػه عػددىـ كأداة لجمع المعمكمات حيث كجييت استبانو الى عينة مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس بمػه عػددىـ 
  بػػبعض كميػػات   بػػبعض كميػػات 092092%  مػػف المجتمػػع األصػػؿ )%  مػػف المجتمػػع األصػػؿ )0.870.87  عضػػك ىيئػػة تػػدريس بنسػػبة )  عضػػك ىيئػػة تػػدريس بنسػػبة )251251))

الحاسػػبات كالمعمكمػػات ة كمػػا كهجيػػت اسػػتبانة أخػػرل الػػى الحاسػػبات كالمعمكمػػات ة كمػػا كهجيػػت اسػػتبانة أخػػرل الػػى الجامعػػة )التربيػػة كا داب كالعمػػـك ك الجامعػػة )التربيػػة كا داب كالعمػػـك ك 
  طالبنػػا كطالبػػة بالكميػػات   طالبنػػا كطالبػػة بالكميػػات 600600  طالبػػا بػػنفس الكميػػات مػػنيـ )  طالبػػا بػػنفس الكميػػات مػػنيـ )003003الطػػبلب الػػذيف بمػػه عػػددىـ )الطػػبلب الػػذيف بمػػه عػػددىـ )

%  مف المجتمػع األصػؿ %  مف المجتمػع األصػؿ 1.8151.815  طالبنا كطالبة بالكميات العمميةة كذلؾ بنسبة )  طالبنا كطالبة بالكميات العمميةة كذلؾ بنسبة )206206النظرية )النظرية )
عهكلجػػت البيانػػات احصػػائينا باسػػتخداـ نسػػبة عهكلجػػت البيانػػات احصػػائينا باسػػتخداـ نسػػبة     طالبنػػا كطالبػػة مػػف السػػنة الرابعػػةة كقػػد  طالبنػػا كطالبػػة مػػف السػػنة الرابعػػةة كقػػد16531653))

  متكسط االستجابةة كاختيار )ز  لمفركؽ بيف الكميات النظرية كالكميات العممية8متكسط االستجابةة كاختيار )ز  لمفركؽ بيف الكميات النظرية كالكميات العممية8
أظيرت النتائا أف درجة ممارسة مجاالت المسؤكلية المينية مػف كجيػة نظػر أعضػاء أظيرت النتائا أف درجة ممارسة مجاالت المسؤكلية المينية مػف كجيػة نظػر أعضػاء   

  حػػػػى جميػػػػع مجػػػػاالت   حػػػػى جميػػػػع مجػػػػاالت 38.138.1ة ة 38953895ىيئػػػػة التػػػػدريس جػػػػاءت مرتفعػػػػة حيػػػػث تراكحػػػػت بػػػػيف )ىيئػػػػة التػػػػدريس جػػػػاءت مرتفعػػػػة حيػػػػث تراكحػػػػت بػػػػيف )
لمسؤكلية المينية ماعدا المسؤكلية المجتمعيػة حيػث جػاءت درجػة الممارسػة عمييػا متكسػطة لمسؤكلية المينية ماعدا المسؤكلية المجتمعيػة حيػث جػاءت درجػة الممارسػة عمييػا متكسػطة اا
((380.380.8 8   

كلكػػف مػػف كجيػػة نظػػر الطػػبلب جػػاءت درجػػة ممارسػػة مجػػاالت المسػػؤكلية المينيػػة كلكػػف مػػف كجيػػة نظػػر الطػػبلب جػػاءت درجػػة ممارسػػة مجػػاالت المسػػؤكلية المينيػػة   
 ة كمتكسػػػطة حػػػى مجػػػاالت المسػػػؤكلية األكاديميػػػة  ة كمتكسػػػطة حػػػى مجػػػاالت المسػػػؤكلية األكاديميػػػة 38723872مرتفعػػػة حػػػى المسػػػؤكلية األخبلقيػػػة )مرتفعػػػة حػػػى المسػػػؤكلية األخبلقيػػػة )

  كجػػػػػػاءت منخفضػػػػػػة حػػػػػػى المسػػػػػػؤكلية   كجػػػػػػاءت منخفضػػػػػػة حػػػػػػى المسػػػػػػؤكلية 38003800ة كاإلنسػػػػػػانية )ة كاإلنسػػػػػػانية )  38053805 ة كالاانكنيػػػػػػة ) ة كالاانكنيػػػػػػة )38003800))
   8 380138018المجتمعية )المجتمعية )
كمػػػا أنػػػو ليسػػػت ىنػػػاؾ حػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف درجػػػة ممارسػػػة مجػػػاالت كمػػػا أنػػػو ليسػػػت ىنػػػاؾ حػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف درجػػػة ممارسػػػة مجػػػاالت   

  المسؤكلية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بيف طبلب الكميات النظرية كطبلب الكميات العمميةالمسؤكلية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بيف طبلب الكميات النظرية كطبلب الكميات العممية
يػػػات لتفعيػػػؿ ممارسػػػة مجػػػاالت يػػػات لتفعيػػػؿ ممارسػػػة مجػػػاالت كقػػػدـ الباحػػػث حػػػى نيايػػػة البحػػػث مجمكعػػػة مػػػف ا لكقػػػدـ الباحػػػث حػػػى نيايػػػة البحػػػث مجمكعػػػة مػػػف ا ل  

  المسؤكلية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لتحايؽ جكدة التعميـ الجامعىالمسؤكلية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لتحايؽ جكدة التعميـ الجامعى
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SSuummmmaarryy  ooff  TThhee  RReesseeaarrcchh  

TThhee  PPrrooffeessssiioonnaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  SSttaaffff    

FFaaccuullttyy  MMeemmbbeerrss  ttoo  AAcchhiieevvee  tthhee  QQuuaalliittyy  ooff  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  

  CCaassee  SSttuuddyy  oonn  MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy    
TThhiiss  rreesseeaarrcchh  aaiimmss  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  UUnniivveerrssiittyy  ssttaaffff  mmeemmeerrss  iinn  tthheeiirr  ssuubb--ffiieellddss  ((AAccaaddeemmiicc--

EEtthhiiccaall--hhuummaannnnee,,  sscciieennttiiffiicc,,  ddeevveellooppmmeennttaall,,  lleeggaall  aanndd  ssoocciiaall  ffrroomm  tthhee  ssttaaffff  

mmeemmbbeerrss  ppooiinntt  ooff  vviieeww  aass  wweellll  aass  ffrroomm  tthhee  ssttuuddeennttss  ppooiinntt  ooff  vviieeww..  AAllssoo  tthhee  

rreesseeaarrcchh  aaiimmss  ttoo  iiddeennttiiffyy  iiff  tthheerree  aarree  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  

bbeettwweeeenn  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  sscciieennttiiffiicc  ccoolllleeggeess  ssttuuddeennttss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ddeeggrreeee  

ooff  pprraaccttiiccee  aarreeaass  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  UUnniivveerrssiittyy  ssttaaffff  

mmeemmbbeerrss    

TThhee  rreessrraacchh  uusseedd  tthhee  ddiissccrriippttiivvee  aapppprrooaacchh  aass  wweellll  aass  tthhee  ccaassee  ssttuuddyy..  TThhee  

qquueessttiioonnnnaaiirree  wwaass  uusseedd  aass  aa  ttooooll  ffoorr  ggaatthheerriinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..  AA  

qquueessttiioonnnnaaiirree  wwaass  aapppplliieedd  ttoo  aa  ssaammppllee  ooff  ((115522))  ffaaccuullttyy  ssttaagggg  mmeemmbbeerrss  aatt  aa  

rraattiioo  ooff  ((3388,,77%%))  ffrroomm  tthhee  oorriiggiinnaall  ccoommmmuunniittyy..  ((339911))  llooccaatteedd  aatt  ssoommee  

ffaaccuullttiieess  ssuucchh  aass  ((EEdduuccaattiioonn,,  AArrttss,,  SScciieennccee  aanndd  CCoommppuuttiinngg  aammdd  

IInnffoorrmmaattuuiioonn))  

AAbbootthheerr  qquueessttiioonnnnaaiirree  wwaass  aapppplliieedd  ttoo  aa  ssaammppllee  ooff  ssttuuddeennttss  ccoouunntteedd  

((446666))  ((aa  mmaallee  aanndd  ffeemmaalleess  oonneess))  wwhhoo  jjooiinneedd  tthheeoorreettiiccaall  ffaaccuullttiieess  aanndd  ((116644))  

ssttuuddeennttss  wwhhoo  jjooiinneedd  pprraaccttiiccaall  ffaaccuullttiieess,,  AAtt  tthhee  rraattiioo  ooff  2288..2255%%  ffrroomm  tthhee  

oorriiggiinnaall  ccoommmmuunniittyy  ((22445500))  ssttuuddeennttss  ffrroomm  tthhee  ffoouurrtthh  yyeeaarr  ((BBootthh  ffeemmaalleess  

aanndd  mmaalleess))    

TThhee  ddaattaa  wweerree  pprroocceesssseedd  ssttaattiissttiiccaallllyy  uussiinngg  tthhee  AAvveerraaggee  RReessppoonnssee  RRaattee  aanndd  

ZZ  tteesstt  ffoorr  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthheeoorreettiiccaall  ccoolllleeggeess  aanndd  pprraaccttiiccaall  

ccoolllleeggeess  

TThhee  rreessuullttss  sshhoowweedd  tthhaatt  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  pprraaccttiissiinngg  tthhee  aarreeaass  ooff  

pprrooffeessssiioonnaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffrroomm  tthhee  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  ppooiinntt  ooff  vviieeww,,  wweerree  

hhiigghh..  TThheeyy  rraannggeedd  bbeettwweeeenn  9955,,  aanndd  8822,,  iinn  aallll  aarreeaass  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  

rreessppoonnssbbiilliittyy  eexxcceepptt  ccoommnnuunniittyy  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  wwhheerree  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  pprraaccttiiccee  

wwaass  llooww  ((6688,,))  

HHoowweevveerr  ffrroomm  tthhee  ssttuuddeennttss''  ppooiinntt  ooff  cciieeww,,  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  pprraaccttiiccee  ooff  

tthhee  aarreeaass  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  wwaass  hhiigghh  iinn  mmoorraall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  

((7711,,))  yyeett  AAvveerraaggee  aatt  AAccaa\\ddeemmiicc  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ((6666,,))  aatt  lleeggaall  ((6655..))  hhuummaannnnee  

((6633..))  AAss  ffoorr  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  tthhee  rreessuullttss  wweerree  ooff  lloowwssiiggnniiffiiccaannccee  ((6622..))  

TThheerree  wweerree  nnoo  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  

ddeeggrreeee  ooff  pprraaccttiiccee  aatt  tthhee  aarreeaass  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ssttaaffff  

mmeemmbbeerrss  aannoonngg  ssttuuddeennttss  ooff  tthheeoorreettiiccaall  ccoolllleeggeess  aanndd  ssttuuddeennttss  ooff  pprraaccttiiccaall  

ccoolllleeggeess  

AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  pprreesseenntteedd  aa  sseett  ooff  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  

aaccttiivvaattee  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aarreeaass  ffoorr  UUnniivveerrssiittyy  

ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ffaaccuullttyy  ooff  uunniivveerrssiittyy  tteeaacchhiinngg  
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  وكدوة البحح:وكدوة البحح:
بػداعة حيػى بػداعة حيػى باعتبارىػا معاػؿ الفكػر كالعمػـ كاإلباعتبارىػا معاػؿ الفكػر كالعمػـ كاإل  تبكأ الجامعة مركز الصدارة حى المجتمػعتبكأ الجامعة مركز الصدارة حى المجتمػعتت  

أستاذ الجامعة الػذل يعػد حجػر الزاكيػة أستاذ الجامعة الػذل يعػد حجػر الزاكيػة   منومنومركز إشعاع حكرل ثااحىة كىى المكاف الذل انطمؽ مركز إشعاع حكرل ثااحىة كىى المكاف الذل انطمؽ 
ػا مػف عكامػؿ   البنيػافالبنيػافحى حى  ػا مػف عكامػؿ الجػامعى لككنػو عػامبلن ميمن عميػو عميػو   الفكػرل حػى المجتمػعة كتاػعالفكػرل حػى المجتمػعة كتاػع  اإلنتػاجاإلنتػاجالجػامعى لككنػو عػامبلن ميمن

تمػػع كتحايػػؽ جكدتػػوة حالجامعػػة تمػػع كتحايػػؽ جكدتػػوة حالجامعػػة عديػػدة داخػػؿ الجامعػػةة باإلضػػاحة الػػى تطػػكير المجعديػػدة داخػػؿ الجامعػػةة باإلضػػاحة الػػى تطػػكير المج  مسػػؤكلياتمسػػؤكليات
د أدكاتو الفكريػة التػى تيػتـ بتطػكير المعرحػة كالعمػـ مػف أجػؿ د أدكاتو الفكريػة التػى تيػتـ بتطػكير المعرحػة كالعمػـ مػف أجػؿ تحايث المجتمع كتخالطو ألنيا أحتحايث المجتمع كتخالطو ألنيا أح

حداث التادـ النكعى لوة كىذا الذل جعػ حداث التادـ النكعى لوة كىذا الذل جعػالنيكض بو كحؿ مشكبلتو كا  ؿ كػؿ مػف الكسػاندر شػيفر ؿ كػؿ مػف الكسػاندر شػيفر النيكض بو كحؿ مشكبلتو كا 
يضيفاف كظيفػة رابعػة لمجامعػة كىػى تشػجيع التطػكر االجتمػاعى يضيفاف كظيفػة رابعػة لمجامعػة كىػى تشػجيع التطػكر االجتمػاعى 8 8 22  979979: : 2323ى ليسيـ )ى ليسيـ )كركنكركن

الذل تعد مرحمة الذركة لمجامعةة كذلؾ باعتبار أف الجامعة جزء مف المجتمػعة كالعبلقػة بينيمػا الذل تعد مرحمة الذركة لمجامعةة كذلؾ باعتبار أف الجامعة جزء مف المجتمػعة كالعبلقػة بينيمػا 
عبلقة الجزء بالكؿة كىذا الجزء )الجامعػة  لػو مكانتػو كقيمتػو كأىميتػو العمميػة كالمجتمعيػة لمػا عبلقة الجزء بالكؿة كىذا الجزء )الجامعػة  لػو مكانتػو كقيمتػو كأىميتػو العمميػة كالمجتمعيػة لمػا 

عظػاـة كمػا انيػا مؤسسػة مجتمعيػة تعمػؿ لممجتمػع عظػاـة كمػا انيػا مؤسسػة مجتمعيػة تعمػؿ لممجتمػع   مسػؤكلياتمسػؤكلياتالجامعػة مػف خػدمات ك الجامعػة مػف خػدمات ك   تاـك بوتاـك بو
أكاديميػة أكاديميػة   مسػؤكلياتمسػؤكلياتكبالمجتمعة كمف خػبلؿ المجتمػعة كىػى كػذلؾ مؤسسػة عمميػة تاػع عمييػا كبالمجتمعة كمف خػبلؿ المجتمػعة كىػى كػذلؾ مؤسسػة عمميػة تاػع عمييػا 

ثرائيا ) ثرائيا )تساعد حى نشر المعرحة كا     8 7277278::    1717تساعد حى نشر المعرحة كا 
  سػؤكلياتسػؤكلياتممكأعضاء ىيئة التدريس بالجامعة ىـ صفكتياة كأنيـ معنيكف بتحمؿ ىذه الكأعضاء ىيئة التدريس بالجامعة ىـ صفكتياة كأنيـ معنيكف بتحمؿ ىذه ال

معنػاة معنػاة   مسػؤكلياتمسػؤكلياتكالاياـ بيا حى جميع المجاالت الفرعية انطبلقنا مف تحايؽ التكامػؿ بػيف ىػذه الكالاياـ بيا حى جميع المجاالت الفرعية انطبلقنا مف تحايؽ التكامػؿ بػيف ىػذه ال
الكظيفػة البحثيػة ميمػو الكظيفػة البحثيػة ميمػو ل الى تحايؽ منتا يخدـ المجتمػعة كمػا أف ل الى تحايؽ منتا يخدـ المجتمػعة كمػا أف األكاديمية تؤداألكاديمية تؤد  المسؤكليةالمسؤكليةحح

يػة االقتصػادية يػة االقتصػادية إلحػداث التنمإلحػداث التنم  دخؿ الػرئيسدخؿ الػرئيسلممجتمع مف منطمؽ أف البحكث العممية كالتطبياية تعد المػلممجتمع مف منطمؽ أف البحكث العممية كالتطبياية تعد المػ
  المحمى8المحمى8  المجتمعية تعد المدخؿ األساسى إلحداث تطكر المجتمعالمجتمعية تعد المدخؿ األساسى إلحداث تطكر المجتمع  المسؤكليةالمسؤكليةحى المجتمعة ك حى المجتمعة ك 

المينيػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس تعػػد مػػف الاضػػايا الميمػػة حػػى المينيػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس تعػػد مػػف الاضػػايا الميمػػة حػػى   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةليػػذاة حػػ ف ليػػذاة حػػ ف 
بممارسات أعضػاء ىيئػة التػدريس داخػؿ الحػـر الجػامعى كخارجػوة بممارسات أعضػاء ىيئػة التػدريس داخػؿ الحػـر الجػامعى كخارجػوة الرتباطيا الرتباطيا المجتمع الجامعى المجتمع الجامعى 

ف عضػػك ىيئػػة ف عضػػك ىيئػػة أل أل تزامػػات مينيػػة تتسػػؽ كالنسػػؽ الايمػػى السػػائد حػػى الحػػـر الجػػامعىة تزامػػات مينيػػة تتسػػؽ كالنسػػؽ الايمػػى السػػائد حػػى الحػػـر الجػػامعىة كلككنيػػا الكلككنيػػا ال
التدريس يمثؿ العمكد الفاػرل حػى الجامعػة كال يمكػف تحايػؽ كظػائؼ الجامعػة كأىػداحيا بفعاليػة التدريس يمثؿ العمكد الفاػرل حػى الجامعػة كال يمكػف تحايػؽ كظػائؼ الجامعػة كأىػداحيا بفعاليػة 

المينية سػكاء بطرياػة حرديػة أـ جماعيػة ممػا يجعػؿ المينية سػكاء بطرياػة حرديػة أـ جماعيػة ممػا يجعػؿ   مسؤكليتومسؤكليتودكف أداء عضك ىيئة التدريس دكف أداء عضك ىيئة التدريس 
نجاحة إذ لـ يعد تكصيؿ المعمكمات ىػك اليػدؼ األساسػى لعضػك ىيئػة نجاحة إذ لـ يعد تكصيؿ المعمكمات ىػك اليػدؼ األساسػى لعضػك ىيئػة الجامعة تحاؽ أىداحيا بالجامعة تحاؽ أىداحيا ب

                                                 
1

 المرجع فى قائمة المراجع بينما يشير الرقم الثانى إلى رقم الصفحة فى ذات المرجعيشير الرقم األول إلى رقم  
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أخرل حرضتيا التحديات الكبرل التػى تكاجػو المجتمػع سػكاء أخرل حرضتيا التحديات الكبرل التػى تكاجػو المجتمػع سػكاء   مسؤكلياتمسؤكلياتالتدريس بؿ تجاكزه إلى التدريس بؿ تجاكزه إلى 
  كانت ثااحية أـ اجتماعية أـ تعميمية أـ غيرىاة باإلضاحة الى تحدل الجكدة8كانت ثااحية أـ اجتماعية أـ تعميمية أـ غيرىاة باإلضاحة الى تحدل الجكدة8

تطمباتيػا بمعػزؿ تطمباتيػا بمعػزؿ يرات الدكلية كميرات الدكلية كمييالتغالتغة ة كلما كاف التعميـ الجامعى غير قادر عمى مكاجيكلما كاف التعميـ الجامعى غير قادر عمى مكاجي
المينيػػة عمػػى المينيػػة عمػػى   مسػػؤكليتومسػػؤكليتوعػػف أسػػتاذ الجامعػػةة لػػذا بػػات مػػف الضػػركرل السػػعى باتجػػاه تطػػكير عػػف أسػػتاذ الجامعػػةة لػػذا بػػات مػػف الضػػركرل السػػعى باتجػػاه تطػػكير 

و المنسػػجمة مػػع المتغيػػرات الدكليػػة كمتطمباتيػػا و المنسػػجمة مػػع المتغيػػرات الدكليػػة كمتطمباتيػػا مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتالنحػػك الػػذل يمكنػػو مػػف االضػػطبلع بالنحػػك الػػذل يمكنػػو مػػف االضػػطبلع ب
    203203::    0606إضاحة الى تعزيز دكره الفاعؿ حى تحايؽ جكدة التعميـ الجامعى )إضاحة الى تعزيز دكره الفاعؿ حى تحايؽ جكدة التعميـ الجامعى )

كعميوة حمف أبرز التحديات المعاصػرة لمتعمػيـ الجػامعىة كأعضػاء ىيئػة التػدريس عمػى كعميوة حمف أبرز التحديات المعاصػرة لمتعمػيـ الجػامعىة كأعضػاء ىيئػة التػدريس عمػى 
حػػى التعمػػيـ الجػػامعىة ليػػذا حػػ ف تفعيػػؿ حػػى التعمػػيـ الجػػامعىة ليػػذا حػػ ف تفعيػػؿ     النكعيػػةالنكعيػػة))كجػػو الخصػػكص يتمثػػؿ حػػى تحايػػؽ الجػػكدة كجػػو الخصػػكص يتمثػػؿ حػػى تحايػػؽ الجػػكدة 

المينية ألعضاء ىيئة التدريس يشكؿ مطمبنػا أساسػينا لتػكحير منػاخ مناسػب لتحايػؽ المينية ألعضاء ىيئة التدريس يشكؿ مطمبنػا أساسػينا لتػكحير منػاخ مناسػب لتحايػؽ   المسؤكليةالمسؤكلية
تتعمػؽ بتطػكير أدائيػـ المينػى الػذل يعػد تتعمػؽ بتطػكير أدائيػـ المينػى الػذل يعػد   ةةالمينيػالمينيػ  المسػؤكليةالمسػؤكليةالجػامعى إذ أف ىػذه الجػامعى إذ أف ىػذه   جكدة التعميـجكدة التعميـ

  متطمبا أساسينا مف متطمبات تحايؽ الجكدة8متطمبا أساسينا مف متطمبات تحايؽ الجكدة8
المينيػة تعػد أحػد الاػيـ التربكيػة بمػا تتضػمنو مػف كعػى مينػى المينيػة تعػد أحػد الاػيـ التربكيػة بمػا تتضػمنو مػف كعػى مينػى   المسػؤكليةالمسػؤكليةكبيذاة ح ف كبيذاة ح ف 

و تجػػاه و تجػػاه عضػػك ىيئػػة التػػدريس كقيامػػو بكاجباتػػعضػػك ىيئػػة التػػدريس كقيامػػو بكاجباتػػ  إلػػزاـإلػػزاـكاجتمػػاعى كحسػػف أخبلقػػى تسػػاعد عمػػى كاجتمػػاعى كحسػػف أخبلقػػى تسػػاعد عمػػى 
المجتمػع الجػػامعى كذلػػؾ مػػف خػبلؿ ترجمػػة ىػػذه الاػػيـ الػػى سػمكؾ عممػػى داخػػؿ قاعػػات الدراسػػة المجتمػع الجػػامعى كذلػػؾ مػػف خػبلؿ ترجمػػة ىػػذه الاػػيـ الػػى سػمكؾ عممػػى داخػػؿ قاعػػات الدراسػػة 

  كخارجياة كخارجياة 
  

  وظهمة البحح:وظهمة البحح:  --

تعد قضية تحايؽ جػكدة التعمػيـ الجػامعى مػف الاضػايا الممحػة حػى الكقػت الػراىفة كاف تعد قضية تحايؽ جػكدة التعمػيـ الجػامعى مػف الاضػايا الممحػة حػى الكقػت الػراىفة كاف   
س كأداء ىػذه س كأداء ىػذه المينيػة لعضػك ىيئػة التػدريالمينيػة لعضػك ىيئػة التػدري  المسػؤكليةالمسػؤكليةتحايايا حى الجامعػة يتكقػؼ عمػى تفعيػؿ تحايايا حى الجامعػة يتكقػؼ عمػى تفعيػؿ 

المينيػػة كتحايػػؽ المينيػػة كتحايػػؽ   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةبكفػػاءة كحاعميػػةة بمعنػػى أف ىنػػاؾ ارتباطنػػا بػػيف تفعيػػؿ بكفػػاءة كحاعميػػةة بمعنػػى أف ىنػػاؾ ارتباطنػػا بػػيف تفعيػػؿ   المسػػؤكليةالمسػػؤكلية
  الجكانب ا تية:الجكانب ا تية:  مفمفجكدة التعميـ الجامعىة كليذا انطمات ىذه المشكمة جكدة التعميـ الجامعىة كليذا انطمات ىذه المشكمة 

إلػػى أنػػو بػػات االرتاػػاء إلػػى أنػػو بػػات االرتاػػاء   ––أشػػار تاريػػر التنميػػة اإلنسػػانية نحػػك إقامػػة مجتمػػع المعرحػػة أشػػار تاريػػر التنميػػة اإلنسػػانية نحػػك إقامػػة مجتمػػع المعرحػػة   --22
مػػيـ العػػالى يتطمػػب تحسػػينا جػػذريا حػػى أداءم البحػػث كالتػػدريس مػػيـ العػػالى يتطمػػب تحسػػينا جػػذريا حػػى أداءم البحػػث كالتػػدريس بنكعيػػة )جػػكدة  التعبنكعيػػة )جػػكدة  التع

ة ة مسػػتمرنا حػػى تطػػكير قػػدراتيـ المعرحػػػػػػمسػػتمرنا حػػى تطػػكير قػػدراتيـ المعرحػػػػػػلييئػػات التػػدريسة كظػػركؼ عمميػػـة كاسػػتثمارنا لييئػػات التػػدريسة كظػػركؼ عمميػػـة كاسػػتثمارنا 
ػػا الػػػى أف تػػػدنى مؤشػػرات جػػػكدة التعمػػػيـ لػػػدل   .20.20: : 2626)) ػػا الػػػى أف تػػػدنى مؤشػػرات جػػػكدة التعمػػػيـ لػػػدل ة كمػػا اشػػػار التاريػػػر أيضن ة كمػػا اشػػػار التاريػػػر أيضن

لمعمػػػكؿ بيػػػاة كأشػػػار لمعمػػػكؿ بيػػػاة كأشػػػار % كحانػػػا لممعػػػايير ا% كحانػػػا لممعػػػايير ا0303دكف الػػػػدكف الػػػػ  إلػػػىإلػػػىغالبيػػػة الجامعػػػات العربيػػػة غالبيػػػة الجامعػػػات العربيػػػة 
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التارير الى أف ضعؼ األداء التدريسى ألعضػاء ىيئػة التػديس أحػد العكامػؿ حػى تػدنى التارير الى أف ضعؼ األداء التدريسى ألعضػاء ىيئػة التػديس أحػد العكامػؿ حػى تػدنى 
    .5.5--5757::  2626جكدة التعميـ الجامعى )جكدة التعميـ الجامعى )

المينيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس المينيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس   المسؤكليةالمسؤكليةتفعيؿ تفعيؿ   ذا التارير إشارة ضمنية الىذا التارير إشارة ضمنية الىكحى ىكحى ى
ذرل حػػى أداءم البحػػث ذرل حػػى أداءم البحػػث ػػيف الجػػيف الجػػػػسػػسػػالتحالتح  فػػةة كمػػا أف التاريػػر أكػػد عمػػىفػػةة كمػػا أف التاريػػر أكػػد عمػػىبمجاالتيػػا الفرعيػػة المختمبمجاالتيػػا الفرعيػػة المختم

  أف شػعكر   أف شػعكر 6666::    .0.0ا بػيف ضػياء الػديف زاىػر )ا بػيف ضػياء الػديف زاىػر )ػػة كمػة كمػررػػكالتدريس حيث يؤثر أحدىما عمى ا خػكالتدريس حيث يؤثر أحدىما عمى ا خػ
المعرحػة يمكػف أف ينتاػؿ بالتػالى المعرحػة يمكػف أف ينتاػؿ بالتػالى   ة عف إسيامو حى خمؽة عف إسيامو حى خمؽاذ الجامعى كباحث باإلثارة الناجماذ الجامعى كباحث باإلثارة الناجماألستاألست

  المثيػػر العػػالى المسػػتكلالمثيػػر العػػالى المسػػتكلريس ريس لػى طبلبػػو باعتبػػار المعرحػة كائنػػا حينػػا نامينػاة كمػػا أف عمميػػة التػدلػى طبلبػػو باعتبػػار المعرحػة كائنػػا حينػػا نامينػاة كمػػا أف عمميػػة التػدإإ
ات كأحكػػار ات كأحكػػار لطػػبلب ممػػا قػػد يػػؤدل الػػى تفجػػر إشػػراقلطػػبلب ممػػا قػػد يػػؤدل الػػى تفجػػر إشػػراقيمكػػف اف يحػػدث اسػػتجابة قكيػػة مػػف جانػػب ايمكػػف اف يحػػدث اسػػتجابة قكيػػة مػػف جانػػب ا

  مؤكػدنا أف جػكدة التعمػيـ   مؤكػدنا أف جػكدة التعمػيـ 265265::    0303خصبة لبحكث جديدة كأصيمةة كقد أشػار محمػكد الناقػة )خصبة لبحكث جديدة كأصيمةة كقد أشػار محمػكد الناقػة )
قيػة ألف جػكدة قيػة ألف جػكدة تتطمب أسػتاذنا عمػى درجػة عاليػة مػف الكفػاءة العمميػة كالتربكيػة كاألخبلتتطمب أسػتاذنا عمػى درجػة عاليػة مػف الكفػاءة العمميػة كالتربكيػة كاألخبل  الجامعيالجامعي

ىػك ىػك ألف عضػك ىيئػة التػدريس ألف عضػك ىيئػة التػدريس أية كمية جامعيػة إنمػا تاػاس مػف خػبلؿ أعضػاء ىيئػة التػدريس أية كمية جامعيػة إنمػا تاػاس مػف خػبلؿ أعضػاء ىيئػة التػدريس 
المنشػكدةة المنشػكدةة المسئكؿ عف إكساب جميع المدخبلت الجامعية الفاعمية المطمكبة لتحايػؽ األىػداؼ المسئكؿ عف إكساب جميع المدخبلت الجامعية الفاعمية المطمكبة لتحايػؽ األىػداؼ 

عمػػى كفاءتػػو كحسػػف أدائػػو مػػدل قػػدرة الجامعػػة عمػػى الكحػػاء بالتزاماتيػػا كأداء عمػػى كفاءتػػو كحسػػف أدائػػو مػػدل قػػدرة الجامعػػة عمػػى الكحػػاء بالتزاماتيػػا كأداء   كمػػف ثػػـ يتكقػػؼكمػػف ثػػـ يتكقػػؼ
    6969::    1010سالتيا )سالتيا )ر ر 

أف تحايؽ الجكدة )النكعيػة  لمجامعػات ال يمكػف أف أف تحايؽ الجكدة )النكعيػة  لمجامعػات ال يمكػف أف     KKooggii  NNaaiiddoooo  ((8866      ::1133  أكدتأكدت  --11
    المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةتعػػزز مػػػف خػػبلؿ األنظمػػػة كالاػػكانيفة كلكػػػف مػػف خػػػبلؿ االلتػػزاـ المينػػػى )تعػػزز مػػػف خػػبلؿ األنظمػػػة كالاػػكانيفة كلكػػػف مػػف خػػػبلؿ االلتػػزاـ المينػػػى )

  اتفػػػؽ معيػػػا كػػػؿ مػػػف: أل 8 جريػػػدل بػػػكجاتفػػػؽ معيػػػا كػػػؿ مػػػف: أل 8 جريػػػدل بػػػكج  ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػاتة كقػػػدألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػاتة كقػػػد
    EE..GGrraaddyy  BBoogguuee  aanndd  KKiimmbbeerreellyy  BBiinngghhaamm    ((2020ككيمبرلػػى بنجيػػاـ ككيمبرلػػى بنجيػػاـ 

تتجػػاكز األنظمػػة لككنيػػا مسػػألة ضػػمير كشػػجاعةة تتجػػاكز األنظمػػة لككنيػػا مسػػألة ضػػمير كشػػجاعةة   المسػػؤكليةالمسػػؤكلية  عمػػى أف   عمػػى أف 069069--.06.06::
ىػك نشػاط أخبلقػى حػى ىػك نشػاط أخبلقػى حػى   --تجاريػة أـ جامعيػةتجاريػة أـ جامعيػة  ––كما اف ضماف الجػكدة حػى ايػة مؤسسػة كما اف ضماف الجػكدة حػى ايػة مؤسسػة 

  محتكاهة كال تستطيع الجكدة أف تحيا كال تحيا بمعزؿ عف االستاامة )االلتزاـ المينى محتكاهة كال تستطيع الجكدة أف تحيا كال تحيا بمعزؿ عف االستاامة )االلتزاـ المينى 

المينيػػة كتحسػػيف جػػكدة التعمػػيـ المينيػػة كتحسػػيف جػػكدة التعمػػيـ   المسػػؤكليةالمسػػؤكلية  أف   أف 599599::    .6.6كلسػػـك جػػاحير )كلسػػـك جػػاحير )كضػػك ككضػػك ك  --00
حايػؽ الجػكدة حػى التعمػيـ يحتػاج حايػؽ الجػكدة حػى التعمػيـ يحتػاج الجامعىة ال يمكف تناكليما كجػزئيتيف منفصػمتيفة حتالجامعىة ال يمكف تناكليما كجػزئيتيف منفصػمتيفة حت

بأبعادىػا بأبعادىػا   AAccccoouunnttaabbiilliittyyى تكازف كاع كنظاـ دائـ كحعاؿ مػف لليػات المحاسػبية ى تكازف كاع كنظاـ دائـ كحعاؿ مػف لليػات المحاسػبية الال
المينيػة يػكحر المينيػة يػكحر   المسػؤكليةالمسػؤكليةف تفعيػؿ تمػؾ ف تفعيػؿ تمػؾ المينيػةة أل المينيػةة أل   المسػؤكليةالمسػؤكليةالمختمفة ككذلؾ تفعيػؿ المختمفة ككذلؾ تفعيػؿ 

  د المساندة لبلرتااء بالجكدةد المساندة لبلرتااء بالجكدةكيعضكيعض
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المينيػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس المينيػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس   المسػػؤكليةالمسػػؤكلية  أف   أف 270270::    0606أكػػدت سػػييمة محسػػف )أكػػدت سػػييمة محسػػف )  --66
بينيػػػت عمػػػى أسػػػاس األىػػػداؼ المينيػػػة التػػػى تتضػػػمف البحػػػث عػػػف المعرحػػػة كانتاجيػػػا بينيػػػت عمػػػى أسػػػاس األىػػػداؼ المينيػػػة التػػػى تتضػػػمف البحػػػث عػػػف المعرحػػػة كانتاجيػػػا 

ة كالمجتمػػع كالتػػدريس ة كالمجتمػػع كالتػػدريس كاإلسػػياـ حػػى حػػؿ المشػػكبلت العمميػػة كالعمميػػة لممينػػة كالجامعػػكاإلسػػياـ حػػى حػػؿ المشػػكبلت العمميػػة كالعمميػػة لممينػػة كالجامعػػ
خػػػبلؿ تفعيػػػؿ خػػػبلؿ تفعيػػػؿ الجػػػامعىة كمػػػا أف أىػػػداؼ التعمػػػيـ الجػػػامعى لػػػـ كلػػػف تتحاػػػؽ إال مػػػف الجػػػامعىة كمػػػا أف أىػػػداؼ التعمػػػيـ الجػػػامعى لػػػـ كلػػػف تتحاػػػؽ إال مػػػف 

المينية حى الجامعة لكػكف أعضػاء ىيئػة التػدريس أحػد المػدخبلت الميمػة المينية حى الجامعة لكػكف أعضػاء ىيئػة التػدريس أحػد المػدخبلت الميمػة   المسؤكليةالمسؤكلية
حػػػى نجػػػاح التعمػػػيـ الجػػػامعى كتحايػػػؽ جكدتػػػوة ممػػػا يسػػػتمـز الكحػػػاء بيػػػذه االلتزامػػػات حػػػى نجػػػاح التعمػػػيـ الجػػػامعى كتحايػػػؽ جكدتػػػوة ممػػػا يسػػػتمـز الكحػػػاء بيػػػذه االلتزامػػػات 

  اميـ الجامعية8اميـ الجامعية8المينية التى تتعمؽ بميالمينية التى تتعمؽ بمي

  BBaarrbbaarraa  SStteehh  &&  OOtthheerrss,,  22001144,,  SShhaannnnoonnأشارت نتائا دراسػات كػؿ مػف أشارت نتائا دراسػات كػؿ مػف   --55

KKiinnccaaiidd  &&  OOtthheerrss,,  22000044,,  sstteepphhaanniiee  JJ..  BBiirrdd,,  22001133   الػى أف تحايػؽ الػى أف تحايػؽ
جكدة التعميـ الجامعى مرتبط بتحايؽ التكازف كالتكامؿ بيف الجكانب البحثيػة كالجكانػب جكدة التعميـ الجامعى مرتبط بتحايؽ التكازف كالتكامؿ بيف الجكانب البحثيػة كالجكانػب 

لاػػػائميف عمػػػى التعمػػػيـ الجػػػامعى عمميػػػا لاػػػائميف عمػػػى التعمػػػيـ الجػػػامعى عمميػػػا ااالتدريسػػػيةة كالتحسػػػيف المسػػػتمر حػػػى كفػػػاءة التدريسػػػيةة كالتحسػػػيف المسػػػتمر حػػػى كفػػػاءة 
ـ المينيػػة ـ المينيػػة مسػػؤكليتيمسػػؤكليتيكمينيػػاة ككػػذلؾ مسػػاعدة الجامعػػة اعضػػائيا عمػػى اضػػطبلعيـ بكمينيػػاة ككػػذلؾ مسػػاعدة الجامعػػة اعضػػائيا عمػػى اضػػطبلعيـ ب

    11المينية حى الجامعةة كقد أكد ذلػؾ إبػراىيـ بػدراف )المينية حى الجامعةة كقد أكد ذلػؾ إبػراىيـ بػدراف )  المسؤكليةالمسؤكليةحتى يمكف تفعيؿ تمؾ حتى يمكف تفعيؿ تمؾ 
المينيػػػة باعتبارىػػػا تكجيػػػا كسػػػمككنا شخصػػػيا مطمػػػكب المينيػػػة باعتبارىػػػا تكجيػػػا كسػػػمككنا شخصػػػيا مطمػػػكب   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكلية  أف تحمػػػؿ   أف تحمػػػؿ 2.32.3::

بجػػكدة لػػدل بجػػكدة لػػدل كتنميتػػو ألتػػو يعػػزز الماػػدرة عمػػى تفػػكؽ األداء العممػػى كمزاكلتػػو كتنميتػػو ألتػػو يعػػزز الماػػدرة عمػػى تفػػكؽ األداء العممػػى كمزاكلتػػو   تفعيمػػوتفعيمػػو
    225225::    2727))  13351335  ف دراسػػة جمػػاؿ عمػػى كجمػػاؿ أحمػػدف دراسػػة جمػػاؿ عمػػى كجمػػاؿ أحمػػدأسػػتاذ الجامعػػةة كليػػذا حػػ أسػػتاذ الجامعػػةة كليػػذا حػػ 

يـ يـ مسػػػػؤكلياتمسػػػػؤكلياتأكصػػػػت بضػػػػركرة تكعيػػػػة أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس بطبيعػػػػة كجكانػػػػب أكصػػػػت بضػػػػركرة تكعيػػػػة أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس بطبيعػػػػة كجكانػػػػب 
  رؤساء األقساـ كأدكارىـ المتكقعة8رؤساء األقساـ كأدكارىـ المتكقعة8  مسؤكليةمسؤكلية)المينية ة ككذلؾ )المينية ة ككذلؾ 

  AAnnnneetttteeأكدت تكصيات مجمكعة مف الكثائؽ كالمدكنات مثؿ: الكثياة التى قدمتيا أكدت تكصيات مجمكعة مف الكثائؽ كالمدكنات مثؿ: الكثياة التى قدمتيا   --00

NNeelllleenn,,  11999999  ((7766    ::11--1100))  رىػػا مجمػػس الشػػيكخ رىػػا مجمػػس الشػػيكخ لمجنػػة المعػػايير المينيػػة كأقلمجنػػة المعػػايير المينيػػة كأق
المينيػػة ألعضػػاء المينيػػة ألعضػػاء   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةبخصػػكص ضػػركرة تفعيػػؿ بخصػػكص ضػػركرة تفعيػػؿ   بكاليػػة كاليفكرنيػػابكاليػػة كاليفكرنيػػا  األكػػاديمىاألكػػاديمى

تأكيد عمى عػدـ ربػط العبلقػة األكاديميػة تأكيد عمى عػدـ ربػط العبلقػة األكاديميػة بأدائيا مع البأدائيا مع الىيئة التدريس بالجامعة كااللتزاـ ىيئة التدريس بالجامعة كااللتزاـ 
  بالجامعة بالمصمحة الذاتية حتى ال يككف ىناؾ تاكيض لمكاجبات المينية لمكميةبالجامعة بالمصمحة الذاتية حتى ال يككف ىناؾ تاكيض لمكاجبات المينية لمكمية

--BBiisshhoopp''ss  UUnniivveerrssiittyy  22000011  ((7799    ::11  بيشػكببيشػكبالكثياة التى تاػدمت بيػا جامعػة الكثياة التى تاػدمت بيػا جامعػة   --77

المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػػة المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةحيػػث أكػػدت تكصػػياتيا عمػػى ضػػركرة تفعيػػؿ حيػػث أكػػدت تكصػػياتيا عمػػى ضػػركرة تفعيػػؿ   ((55
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ثػ ثػالتػدريس كا  راء الجكانػب التدريسػية كالبحثيػػة كتحايػؽ التنميػة العمميػة ألعضػاء ىيئػػة راء الجكانػب التدريسػية كالبحثيػػة كتحايػؽ التنميػة العمميػة ألعضػاء ىيئػػة التػدريس كا 
  التدريس مع االلتزاـ بالمعايير المينية حى مجالى التدريس كالبحث8التدريس مع االلتزاـ بالمعايير المينية حى مجالى التدريس كالبحث8

  AAAACC&&UU  AAssssoocciiaattiioonn  ooffكمػػا أكػػدت رابطػػة الكميػػات كالجامعػػات األمريكيػػة كمػػا أكػػدت رابطػػة الكميػػات كالجامعػػات األمريكيػػة   --..

AAmmeerriiccaann  CCoolllleeggeess  aanndd  UUnniivveerrssiittiieess  ((7755    ::110077))   كتكصػػياتيا عمػػى كتكصػػياتيا عمػػى
االىتماـ ب جراء البحػكث الفرديػة حتػى يمكػف تجكيػد البػراما الدراسػية كاضػفاء االىتماـ ب جراء البحػكث الفرديػة حتػى يمكػف تجكيػد البػراما الدراسػية كاضػفاء رة رة ضرك ضرك 

الجديػػػد عمػػػى محتكاىػػػاة ألف ىنػػػاؾ ارتباطػػػا ديناميكػػػا ايجابيػػػا بػػػيف البحػػػث كالتػػػدريس الجديػػػد عمػػػى محتكاىػػػاة ألف ىنػػػاؾ ارتباطػػػا ديناميكػػػا ايجابيػػػا بػػػيف البحػػػث كالتػػػدريس 
ىػػى ىػػى كث كاألكسػػاط التعميميػػة المختمفػػة كث كاألكسػػاط التعميميػػة المختمفػػة باإلضػػاحة الػػى تحايػػؽ التكامػػؿ بػػيف نتػػائا البحػػباإلضػػاحة الػػى تحايػػؽ التكامػػؿ بػػيف نتػػائا البحػػ

  ميمة مجتمعيةميمة مجتمعية

  CCyynntthhiiaa  BBsshhmmeeiisseerr  &&  OOtthheerrss  ((8833::  11--1122))  دتيادتياالكثياػة التػى أعػالكثياػة التػى أعػكتضػمنت كتضػمنت   --99
NNCCMMEE  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  oonn  MMeeaassuurreemmeenntt  iinn  EEdduuccaattiioonn     التأكيػد التأكيػد

المينية كتفعيميـ يحاؽ أعمى مسػتكيات الجػكدة حػى المينية كتفعيميـ يحاؽ أعمى مسػتكيات الجػكدة حػى   المسؤكليةالمسؤكليةعمى أف االلتزاـ بأداء عمى أف االلتزاـ بأداء 
  التعميـ مف خبلؿ تحايؽ الرسالة التربكية لمجامعةالتعميـ مف خبلؿ تحايؽ الرسالة التربكية لمجامعة

حيػث أشػار ىػذا حيػث أشػار ىػذا   CCAAUUTT  ((8811    ::11--22))ء الجامعػات ء الجامعػات أما بياف الجمعية الكنديػة لعممػاأما بياف الجمعية الكنديػة لعممػا  --2323
البياف الػى أف طبيعػة العمػؿ األكػاديمى ألعضػاء ىيئػة التػدريس بالجامعػات ال ياتصػر البياف الػى أف طبيعػة العمػؿ األكػاديمى ألعضػاء ىيئػة التػدريس بالجامعػات ال ياتصػر 
عمى التدريس كالبحثة بؿ تمتػد لتشػمؿ أنشػطة مينيػة كمشػاركة مجتمعيػة حػى خدمػة عمى التدريس كالبحثة بؿ تمتػد لتشػمؿ أنشػطة مينيػة كمشػاركة مجتمعيػة حػى خدمػة 

  المجتمع كىذا يؤكد عمى تحايؽ الكظيفة المجتمعية لمجامعة8المجتمع كىذا يؤكد عمى تحايؽ الكظيفة المجتمعية لمجامعة8
  المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة  التػػدريسالمينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة  التػػدريس  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةعمػػى أىميػػة تفعيػػؿ عمػػى أىميػػة تفعيػػؿ   نؤكػػد ىػػذه الكثػػائؽنؤكػػد ىػػذه الكثػػائؽ

المينيػػة المينيػػة   لممسػػؤكليةلممسػػؤكليةتحاػػؽ المجػػاالت الفرعيػػة المختمفػػة تحاػػؽ المجػػاالت الفرعيػػة المختمفػػة داخػػؿ الحػػـر الجػػامعى كخارجػػو حتػػى تداخػػؿ الحػػـر الجػػامعى كخارجػػو حتػػى ت
  انطبلقا مف االلتزاـ كاحتراـ المبادئ األخبلقية ليذه المجاالت8انطبلقا مف االلتزاـ كاحتراـ المبادئ األخبلقية ليذه المجاالت8

ػػاة كأصػػبحت مطمبنػػا ضػػركرينا ح نيػػا  ػػاة كأصػػبحت مطمبنػػا ضػػركرينا ح نيػػا كلكػػكف الجػػكدة تعػػد تحػػدينا ممحن تػػأتى حػػى مادمػػة تػػأتى حػػى مادمػػة كلكػػكف الجػػكدة تعػػد تحػػدينا ممحن
االىتمامات االستراتيجية الحيكية التى تكاجو المسػئكليف عػف التعمػيـ لتجػاكز المفيػـك التاميػدل االىتمامات االستراتيجية الحيكية التى تكاجو المسػئكليف عػف التعمػيـ لتجػاكز المفيػـك التاميػدل 

داء كتحايػػؽ أىػػداؼ التعمػػيـ كضػػماف داء كتحايػػؽ أىػػداؼ التعمػػيـ كضػػماف الػػذل ينحصػػر حػػى جػػكدة المنػػتا الػػى  تحايػػؽ جػػكدة األالػػذل ينحصػػر حػػى جػػكدة المنػػتا الػػى  تحايػػؽ جػػكدة األ
  أف تحايؽ كضماف جػكدة التعمػيـ   أف تحايؽ كضماف جػكدة التعمػيـ 77: : .2.2))  1111قد حدد حى المادة قد حدد حى المادة   13213266جكدتوة ح ف دستكر جكدتوة ح ف دستكر 

)العػػاـ كالجػػامعى  كتحايػػؽ أىداحػػو يػػتـ مػػف خػػبلؿ تنميػػة الكفػػاءات العمميػػة كالميػػارات المينيػػة )العػػاـ كالجػػامعى  كتحايػػؽ أىداحػػو يػػتـ مػػف خػػبلؿ تنميػػة الكفػػاءات العمميػػة كالميػػارات المينيػػة 
  ألعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ الذيف يعدكف الركيزة األساسية لمتعميـ الجامعى8ألعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ الذيف يعدكف الركيزة األساسية لمتعميـ الجامعى8

  



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:
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ـ ـ مسػؤكليتيمسػؤكليتيكانطبلقنا مف أف جكدة الجامعة تعتمد عمى جػكدة معممييػاف حػ ف تبصػيرىـ بكانطبلقنا مف أف جكدة الجامعة تعتمد عمى جػكدة معممييػاف حػ ف تبصػيرىـ ب
كالاانكنيػػة كالاانكنيػػة   كالتنمكيػػةكالتنمكيػػةلمختمفػػة: األكاديميػػة كاألخبلقيػػة كاإلنسػػانية كالعمميػػة لمختمفػػة: األكاديميػػة كاألخبلقيػػة كاإلنسػػانية كالعمميػػة المينيػػة بمجاالتيػػا االمينيػػة بمجاالتيػػا ا

كالمجتمعية ياتضى كيتطمب مف كؿ عضك ىيئة التدريس تفعيؿ ىذه المجاالت عمى أكمػؿ كجػو كالمجتمعية ياتضى كيتطمب مف كؿ عضك ىيئة التدريس تفعيؿ ىذه المجاالت عمى أكمػؿ كجػو 
  تحايانا لجكدة التعميـ8تحايانا لجكدة التعميـ8

  

  المسػؤكليةالمسػؤكليةة لكحظ أف ىناؾ قصكرنا حى تفعيؿ مجاالت ة لكحظ أف ىناؾ قصكرنا حى تفعيؿ مجاالت كلكف بالنظر إلى الكاقع المعيشكلكف بالنظر إلى الكاقع المعيش
كالسػػماع الػػى كالسػػماع الػػى   بالطمبػػةبالطمبػػةنيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ االحتكػػاؾ المباشػػر نيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ االحتكػػاؾ المباشػػر الميالمي

  عية اليكميةة كتمثمت بعض جكانب الاصكر حى:عية اليكميةة كتمثمت بعض جكانب الاصكر حى:شككاىـ أك المبلحظة حى الحياة الجامشككاىـ أك المبلحظة حى الحياة الجام
  التاصير حى أداء المحاضرات8التاصير حى أداء المحاضرات8  --22
  غمبة الجكانب التاميدية عمى األداء التدريسى لبعض أعضاء ىيئة التدريسغمبة الجكانب التاميدية عمى األداء التدريسى لبعض أعضاء ىيئة التدريس  --11

حى احدل جانبييا كىػك التػدريسة دكف االىتمػاـ حى احدل جانبييا كىػك التػدريسة دكف االىتمػاـ   ةةاألكاديمياألكاديمي  المسؤكليةالمسؤكليةاالقتصار عمى االقتصار عمى   --00
  بالجانب البحثى لدل الطبلب8بالجانب البحثى لدل الطبلب8

  الاصكر حى الجكانب المجتمعيةالاصكر حى الجكانب المجتمعية  --66
  

زاـ أعضػػػاء ىيئػػػة زاـ أعضػػػاء ىيئػػػة اتضػػػك ممػػػا سػػػبؽة أف تحايػػػؽ جػػػكدة التعمػػػيـ الجػػػامعى تػػػرتبط بػػػالتاتضػػػك ممػػػا سػػػبؽة أف تحايػػػؽ جػػػكدة التعمػػػيـ الجػػػامعى تػػػرتبط بػػػالت  
ت أنػيط بيػـ الايػاـ ت أنػيط بيػـ الايػاـ أداءات ككاجبػاأداءات ككاجبػامف مف المينية بما تتضمنو المينية بما تتضمنو   المسؤكليةالمسؤكليةاالت االت التدريس بتفعيؿ مجالتدريس بتفعيؿ مج

لتحايػؽ رسػػالة الجامعػةة ذلػػؾ أف لتحايػؽ رسػػالة الجامعػةة ذلػػؾ أف   ساسػػية حػى الجامعػػة كالمحػكر الػػرئيسساسػػية حػى الجامعػػة كالمحػكر الػػرئيسبيػا لكػػكنيـ الركيػزة األبيػا لكػػكنيـ الركيػزة األ
المينيػة المينيػة   المسػؤكليةالمسػؤكليةالمينية تحمؿ معنييف أخبلقييف ىما )التعيد كااللتػزاـ  كأف ىػذه المينية تحمؿ معنييف أخبلقييف ىما )التعيد كااللتػزاـ  كأف ىػذه   المسؤكليةالمسؤكلية
أخبلقيػػات المينػػة أخبلقيػػات المينػػة رتبط بجانػػب أخبلقػػى كأحػػد ماكمػػات رتبط بجانػػب أخبلقػػى كأحػػد ماكمػػات مرجعينػػا لمػػذات اإلنسػػانية كتػػمرجعينػػا لمػػذات اإلنسػػانية كتػػتعػػد إطػػارنا تعػػد إطػػارنا 

كف أف يكجد نظاـ تعميمى ياـك بمفرده بتحايؽ كضػماف الجػكدة التعميميػةة كف أف يكجد نظاـ تعميمى ياـك بمفرده بتحايؽ كضػماف الجػكدة التعميميػةة مماألكاديمية ألنو ال ياألكاديمية ألنو ال ي
تمتعنػػا حعمينػػا لتحايػػؽ جػػكدة التعمػػيـ تمتعنػػا حعمينػػا لتحايػػؽ جػػكدة التعمػػيـ   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةبػػؿ البػػد مػػف تمتػػع أعضػػاء المؤسسػػة التعميميػػة ببػػؿ البػػد مػػف تمتػػع أعضػػاء المؤسسػػة التعميميػػة ب

((6.6.    ::5.65.6    
  يس التالى:يس التالى:كبناءن عمى ما سبؽة يمكف تحديد مشكمة البحث حى السؤاؿ الرئكبناءن عمى ما سبؽة يمكف تحديد مشكمة البحث حى السؤاؿ الرئ  

المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بمجاالتيػػا المختمفػػة كعبلقتيػػا المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بمجاالتيػػا المختمفػػة كعبلقتيػػا   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةمػػا كاقػػع مػػا كاقػػع 
  بتحايؽ جكدة التعميـ الجامعى؟بتحايؽ جكدة التعميـ الجامعى؟

  كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
المينيػػػة بمجاالتيػػػا المينيػػػة بمجاالتيػػػا   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةعامػػػة ك عامػػػة ك   لممسػػػؤكليةلممسػػػؤكليةمػػػا اإلطػػػار المفػػػاىيمى كالفكػػػرل مػػػا اإلطػػػار المفػػػاىيمى كالفكػػػرل   --22

  يئة التدريس؟يئة التدريس؟المختمفة ألعضاء ىالمختمفة ألعضاء ى



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:

 - 07. - 

  المينية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة؟المينية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة؟  المسؤكليةالمسؤكليةما دكاعى االىتماـ بتفعيؿ ما دكاعى االىتماـ بتفعيؿ   --11

ـ المينيػة بمجاالتيػا الفرعيػة مػف ـ المينيػة بمجاالتيػا الفرعيػة مػف مسػؤكليتيمسػؤكليتيما درجة ممارسة أعضاء ىيئػة التػدريس ما درجة ممارسة أعضاء ىيئػة التػدريس   --00
  كجية نظرىـ؟كجية نظرىـ؟

ـ المينيػة بمجاالتيػا الفرعيػة مػف ـ المينيػة بمجاالتيػا الفرعيػة مػف مسػؤكليتيمسػؤكليتيما درجة ممارسة أعضاء ىيئػة التػدريس ما درجة ممارسة أعضاء ىيئػة التػدريس   --66
  بلب؟بلب؟كجية نظر الطكجية نظر الط

ىػػؿ ىنػػاؾ حػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف رؤيػػة الطػػبلب بالكميػػات النظريػػة كالكميػػات ىػػؿ ىنػػاؾ حػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف رؤيػػة الطػػبلب بالكميػػات النظريػػة كالكميػػات   --55
ـ المينية بمجاالتيا الفرعيػة مػف ـ المينية بمجاالتيا الفرعيػة مػف مسؤكليتيمسؤكليتيالعممية حكؿ تفعيؿ أعضاء ىيئة التدريس العممية حكؿ تفعيؿ أعضاء ىيئة التدريس 

  كجية نظرىـ؟كجية نظرىـ؟

  المينية بمجاالتيا المختمفة لدل أعضاء ىيئة التدريس؟المينية بمجاالتيا المختمفة لدل أعضاء ىيئة التدريس؟  المسؤكليةالمسؤكليةما لليات تفعيؿ ما لليات تفعيؿ   --00
  أِداف البحح:أِداف البحح:

المينية تعيدنا كالتزامنا مف جانب أعضاء ىيئة التػدريس لتفعيميػا حػى المينية تعيدنا كالتزامنا مف جانب أعضاء ىيئة التػدريس لتفعيميػا حػى   المسؤكليةالمسؤكليةلككف لككف   
الكسػػط الجػػامعى )داخمينػػا كخارجينػػا ة حػػ ف أداءىػػا بعػػد مؤشػػرنا لتحايػػؽ جػػكدة التعمػػيـ الجػػامعىة الكسػػط الجػػامعى )داخمينػػا كخارجينػػا ة حػػ ف أداءىػػا بعػػد مؤشػػرنا لتحايػػؽ جػػكدة التعمػػيـ الجػػامعىة 

  ::ح ف إجراء ىذا البحث ىدؼ إلىح ف إجراء ىذا البحث ىدؼ إلىكعميو كعميو 
المينيػػػة المينيػػػة   ؤكليةؤكليةالمسػػػالمسػػػعامػػػة ك عامػػػة ك   لممسػػػؤكليةلممسػػػؤكليةتعػػػرؼ كتحميػػػؿ االطػػػار المفػػػاىيمى كالفكػػػرل تعػػػرؼ كتحميػػػؿ االطػػػار المفػػػاىيمى كالفكػػػرل   --22

  فة ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعةفة ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعةبمجاالتيا المختمبمجاالتيا المختم
المينية بمجاالتيػا الفرعيػة المينية بمجاالتيػا الفرعيػة   المسؤكليةالمسؤكليةتفعيؿ تفعيؿ   مناقشة كتحميؿ دكاعى االىتماـ بضركرةمناقشة كتحميؿ دكاعى االىتماـ بضركرة  --11

  ريس بالجامعةريس بالجامعةألعضاء ىيئة التدألعضاء ىيئة التد

بمجاالتيػا الفرعيػة بمجاالتيػا الفرعيػة ـ المينيػة ـ المينيػة مسػؤكليتيمسػؤكليتيتعرؼ درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس تعرؼ درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس   --00
  مف كجية نظرىـمف كجية نظرىـ

تيػا الفرعيػة تيػا الفرعيػة ـ المينيػة بمجاال ـ المينيػة بمجاال مسػؤكليتيمسػؤكليتيعرؼ درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس عرؼ درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس تت  --66
  مف كجية نظر الطبلبمف كجية نظر الطبلب

تعرؼ إذا كانت ىناؾ حركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف رؤيػة الطػبلب بالكميػات النظريػة تعرؼ إذا كانت ىناؾ حركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف رؤيػة الطػبلب بالكميػات النظريػة   --55
ـ المينيػػػة ـ المينيػػػة مسػػػؤكليتيمسػػػؤكليتيكالكميػػػات العمميػػػة حػػػكؿ كاقػػػع تفعيػػػؿ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كالكميػػػات العمميػػػة حػػػكؿ كاقػػػع تفعيػػػؿ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس 

  جية نظرىـ8جية نظرىـ8الفرعية مف ك الفرعية مف ك بمجاالتيا بمجاالتيا 

  المينية بمجاالتيا الفرعية ألعضاء ىيئة التدريسالمينية بمجاالتيا الفرعية ألعضاء ىيئة التدريس  المسؤكليةالمسؤكليةاقتراح لليات تفعيؿ اقتراح لليات تفعيؿ   --00
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  أِىية البحح:أِىية البحح:

  أىمية ىذا البحث مف أىمية المكضكع نفسو كذلؾ لمجكانب التالية:أىمية ىذا البحث مف أىمية المكضكع نفسو كذلؾ لمجكانب التالية:  تتنبعنبع  
ػا كمػػدخبلن جديػػدنا يجمػػع بػيف مجػػالى   --22 ػا كمػػدخبلن جديػػدنا يجمػػع بػيف مجػػالى يمثػؿ ىػػذا البحػػث تكجينػػا ميمن المينيػػة المينيػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةيمثػؿ ىػػذا البحػػث تكجينػػا ميمن

المينيػػة المينيػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةعيػػة كتحايػػؽ الجػػكدة التعميميػػةة إذ أف تفعيػػؿ ىػػذه عيػػة كتحايػػؽ الجػػكدة التعميميػػةة إذ أف تفعيػػؿ ىػػذه بمجاالتيػػا الفر بمجاالتيػػا الفر 
يـ يـ اء ىيئػػة التػػدريس يػػؤدل الػػى تحايػػؽ جػػكدة التعمػػيـ الجػػامعى لكػػكناء ىيئػػة التػػدريس يػػؤدل الػػى تحايػػؽ جػػكدة التعمػػيـ الجػػامعى لكػػكنمػػف جانػػب أعضػػمػػف جانػػب أعضػػ

  ركيزة ميمة حى الجامعة كيمثمكف صفكة المجتمع الجامعى8ركيزة ميمة حى الجامعة كيمثمكف صفكة المجتمع الجامعى8
إطػػار نظػػرل حػػكؿ إطػػار نظػػرل حػػكؿ يعػػد ىػػذا البحػػث اضػػاحة لممكتبػػة العربيػػةة كيتمثػػؿ ذلػػؾ حػػى إضػػاحة يعػػد ىػػذا البحػػث اضػػاحة لممكتبػػة العربيػػةة كيتمثػػؿ ذلػػؾ حػػى إضػػاحة   --11

المينيػػة ممػػا يثػػرل المكتبػػة العربيػػة )التربكيػػة  ألنػػو اطػػار متعػػدد المينيػػة ممػػا يثػػرل المكتبػػة العربيػػة )التربكيػػة  ألنػػو اطػػار متعػػدد   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةمجػػاالت مجػػاالت 
  الرؤم كاألبعاد كيطرح اشكاليات متعددة الرؤم كاألبعاد كيطرح اشكاليات متعددة 

كما اف ارتباط المكضكع بأعضاء ىيئة التدريس لكػكنيـ ركيػزة أساسػية ميمػة لمعمميػة كما اف ارتباط المكضكع بأعضاء ىيئة التدريس لكػكنيـ ركيػزة أساسػية ميمػة لمعمميػة   --00
ـ العمميػة ـ العمميػة التعميمية بالجامعة حيث يتكقؼ تحايؽ جػكدة التعمػيـ الجػامعى عمػى كفػاءتيالتعميمية بالجامعة حيث يتكقؼ تحايؽ جػكدة التعمػيـ الجػامعى عمػى كفػاءتي

عمػػى أكمػػؿ كجػػو حػػى تحايػػؽ أحضػػؿ عمػػى أكمػػؿ كجػػو حػػى تحايػػؽ أحضػػؿ   مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتكميػػاراتيـ المينيػػة كقيػػاميـ بيػػذه الكميػػاراتيـ المينيػػة كقيػػاميـ بيػػذه ال
  النتائاالنتائا

  المسػؤكليةالمسػؤكليةتبرز أىمية ىذا البحث حى ندرة أك قمة الدراسػات السػاباة المتعماػة بمجػاؿ تبرز أىمية ىذا البحث حى ندرة أك قمة الدراسػات السػاباة المتعماػة بمجػاؿ   --66
المينيةة حمـ يعثر الباحث إال عمى دراسة جماؿ عمى الدىشػاف كجمػاؿ أحمػد السيسػى المينيةة حمـ يعثر الباحث إال عمى دراسة جماؿ عمى الدىشػاف كجمػاؿ أحمػد السيسػى 

  كعبػد المجيػد عبػد التػكاب شػيحة   كعبػد المجيػد عبػد التػكاب شػيحة 13351335ينية لرؤسػاء األقسػاـ )ينية لرؤسػاء األقسػاـ )المالم  المسؤكليةالمسؤكليةحكؿ حكؿ 
    13301330حكؿ الدكر المينى ألستاذ الجامعة )حكؿ الدكر المينى ألستاذ الجامعة )

بػػػأف كظػػػائؼ الجامعػػػة ليسػػػت ثبلثيػػػػة بػػػأف كظػػػائؼ الجامعػػػة ليسػػػت ثبلثيػػػػة تبصػػػير المسػػػئكليف كأصػػػحاب الاػػػرار كالػػػرأل تبصػػػير المسػػػئكليف كأصػػػحاب الاػػػرار كالػػػرأل   --55
)التدريس كالبحث العممى كخدمة المجتمع  بؿ أنيا أكثػر مػف ذلػؾ حيػث ىنػاؾ كظيفػة )التدريس كالبحث العممى كخدمة المجتمع  بؿ أنيا أكثػر مػف ذلػؾ حيػث ىنػاؾ كظيفػة 

    2323تحايانػػا لمػػا يسػػمى بالجامعػػة المتكاممػػة أك التكامميػػة )تحايانػػا لمػػا يسػػمى بالجامعػػة المتكاممػػة أك التكامميػػة )رابعػػة ىػػى تشػػجيع التطػػكر رابعػػة ىػػى تشػػجيع التطػػكر 
::997997      

المينيػػػة بمجاالتيػػػا الفرعيػػػة المينيػػػة بمجاالتيػػػا الفرعيػػػة   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةحيػػػث تػػػنعكس ىػػػذه الكظػػػائؼ عمػػػى تفعيػػػؿ حيػػػث تػػػنعكس ىػػػذه الكظػػػائؼ عمػػػى تفعيػػػؿ 
)األكاديميػػة كاألخبلقيػػة كاإلنسػػانية كالعمميػػة كالاانكنيػػة كالمجتمعيػػة  حتػػى يمكػػف تحايػػؽ جػػكدة )األكاديميػػة كاألخبلقيػػة كاإلنسػػانية كالعمميػػة كالاانكنيػػة كالمجتمعيػػة  حتػػى يمكػػف تحايػػؽ جػػكدة 

  التعميـ الجامعى8التعميـ الجامعى8
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  مية:مية:األِىية التطبيكية/ العىاألِىية التطبيكية/ العى

  AAccccoouunnttaabbiilliittyyيمكػػف أف تسػػيـ نتػػائا ىػػذا البحػػث حػػى تفعيػػؿ مبػػدأ المسػػػاءلة يمكػػف أف تسػػيـ نتػػائا ىػػذا البحػػث حػػى تفعيػػؿ مبػػدأ المسػػػاءلة   --22
كالمسػػػاءلة الاانكنيػػػة كالمسػػػاءلة الاانكنيػػػة   MMoorraall  AAccccoouunnttaabbiilliittyyبشػػػاييا: المسػػػاءلة األخبلقيػػػة بشػػػاييا: المسػػػاءلة األخبلقيػػػة 

LLeeggaall  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  8لمف يخمكف بكاجباتيـ حى الكسط الجامعى8لمف يخمكف بكاجباتيـ حى الكسط الجامعى  
المينيػة كىػك البعػد المينيػة كىػك البعػد   المسػؤكليةالمسػؤكليةيعمؿ ىذا البحث عمػى ربػط العمػؿ التربػكل بأحػد أبعػاد يعمؿ ىذا البحث عمػى ربػط العمػؿ التربػكل بأحػد أبعػاد   --11

  بالضمير االنسانىبالضمير االنسانى  المسؤكليةالمسؤكليةاألخبلقى ككذلؾ البعد االنسانى الرتباط األخبلقى ككذلؾ البعد االنسانى الرتباط 

يمكف أف تسترعى نتائا ىذا البحث انتباه أعضػاء ىيئػة التػدريس حػى ضػركرة تحايػؽ يمكف أف تسترعى نتائا ىذا البحث انتباه أعضػاء ىيئػة التػدريس حػى ضػركرة تحايػؽ   --00
  لممسػػػؤكليةلممسػػػؤكليةؽ مباشػػػر أك غيػػػر مباشػػػر بػػػيف المجػػػاالت الفرعيػػػة ؽ مباشػػػر أك غيػػػر مباشػػػر بػػػيف المجػػػاالت الفرعيػػػة يػػػيػػػالتػػػكازف سػػػكاء بطر التػػػكازف سػػػكاء بطر 

رة مػع ضػركرة االلتفػات الػى المجػاالت التػى لػـ رة مػع ضػركرة االلتفػات الػى المجػاالت التػى لػـ المينية حتى ال يطغى مجاؿ عمػى لخػالمينية حتى ال يطغى مجاؿ عمػى لخػ
  تأخذ االىتماـ الكاحى مف أعضاء ىيئة التدريس8تأخذ االىتماـ الكاحى مف أعضاء ىيئة التدريس8

المينيػة المينيػة   المسػؤكليةالمسػؤكليةفيد نتػائا ىػذا البحػث حػى نشػر ثااحػة الػكعى بمجػاالت فيد نتػائا ىػذا البحػث حػى نشػر ثااحػة الػكعى بمجػاالت يمكف أف تيمكف أف ت  --66
ا أف الغالبية العظمى مف أعضاء ىيئة التػدريس ييتمػكف بمجػاؿ  ا أف الغالبية العظمى مف أعضاء ىيئة التػدريس ييتمػكف بمجػاؿ كخصكصن   المسػؤكليةالمسػؤكليةكخصكصن

  المجتمعية8المجتمعية8  لممسؤكليةلممسؤكليةجانب ضئيؿ جانب ضئيؿ لؾ لؾ األكاديمية )تدريسنا  ككذاألكاديمية )تدريسنا  ككذ

يمكف أف تؤدل نتػائا ىػذا البحػث الػى تفعيػؿ المحاسػبية األخبلقيػة حػى حػاؿ التاصػير يمكف أف تؤدل نتػائا ىػذا البحػث الػى تفعيػؿ المحاسػبية األخبلقيػة حػى حػاؿ التاصػير   --55
المنػػكط الايػػاـ بيػػا مػػف جانػػب األعضػػاءف حأعضػػاء المنػػكط الايػػاـ بيػػا مػػف جانػػب األعضػػاءف حأعضػػاء   مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتأك اإلخػػبلؿ حػػى أداء الأك اإلخػػبلؿ حػػى أداء ال

حػى حػى ؿ ؿ كالايػاـ بيػا ألف نجػاحيـ يتمثػكالايػاـ بيػا ألف نجػاحيـ يتمثػ  مسػؤكلياتمسػؤكلياتىيئة التػدريس معنيػكف بتحمػؿ ىػذه الىيئة التػدريس معنيػكف بتحمػؿ ىػذه ال
  ثر الذل يترككنو حى طبلبيـثر الذل يترككنو حى طبلبيـاأل األ 

  وٍّج البحح:وٍّج البحح:

كاإلجابػة عمػى أسػئمة البحػث كاإلجابػة عمػى أسػئمة البحػث اعتمد البحث المنيا الكصفىة كذلؾ لمبلءمتو المكضػكع اعتمد البحث المنيا الكصفىة كذلؾ لمبلءمتو المكضػكع   
  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةككػػذلؾ لتحايػػؽ أىداحػػو مػػف حيػػث رصػػد الكاقػػع ككصػػؼ الظػػاىرة قيػػد البحػػث كىػػى ككػػذلؾ لتحايػػؽ أىداحػػو مػػف حيػػث رصػػد الكاقػػع ككصػػؼ الظػػاىرة قيػػد البحػػث كىػػى 

ع التعميمػىة كعميػوة ع التعميمػىة كعميػوة كتفسػير ىػذا الكاقػكتفسػير ىػذا الكاقػ  كاقع التعميـ الجامعىة ثـ تحميػؿكاقع التعميـ الجامعىة ثـ تحميػؿ  المينيةة كما تحدث حىالمينيةة كما تحدث حى
حاد تـ جمػع البيانػات كالمعمكمػات مػف خػبلؿ االسػتبانة كىػى أداة البحػث المسػتخدمة حػى ذلػؾة حاد تـ جمػع البيانػات كالمعمكمػات مػف خػبلؿ االسػتبانة كىػى أداة البحػث المسػتخدمة حػى ذلػؾة 

المينيػة مػف كجيػة نظػر أعضػاء ىيئػة المينيػة مػف كجيػة نظػر أعضػاء ىيئػة   المسػؤكليةالمسػؤكليةكتحميؿ المعمكمات كذلؾ حيما يتعمػؽ بتفعيػؿ كتحميؿ المعمكمات كذلؾ حيما يتعمػؽ بتفعيػؿ 
تحميػؿ ثػـ تحميػؿ ثػـ التدريس ككذلؾ الطبلب بغرض تحايؽ جكدة التعميـ الجامعىة كحى ضكء نتائا ىذا الالتدريس ككذلؾ الطبلب بغرض تحايؽ جكدة التعميـ الجامعىة كحى ضكء نتائا ىذا ال

  المينية حى الجامعة8المينية حى الجامعة8  المسؤكليةالمسؤكليةاقتراح مجمكعة مف ا ليات لتفعيؿ اقتراح مجمكعة مف ا ليات لتفعيؿ 
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المينيػة المينيػة   المسػؤكليةالمسػؤكليةلدراسػة لدراسػة   CCaassee  SSttuuddyyكما استعاف الباحث بمػنيا دراسػة الحالػة كما استعاف الباحث بمػنيا دراسػة الحالػة   
باعتبارىػػا ظػػاىرة تربكيػػة ليػػا مجاالتيػػا الفرعيػػةة ككػػؿ مجػػاؿ لػػو طبيعتػػو كخصائصػػو التػػى تميػػزه باعتبارىػػا ظػػاىرة تربكيػػة ليػػا مجاالتيػػا الفرعيػػةة ككػػؿ مجػػاؿ لػػو طبيعتػػو كخصائصػػو التػػى تميػػزه 

   8 55558--5050::    1010عف غيره )عف غيره )
المينيػػة بمجاالتيػػا الفرعيػػة كمنظكمػػة حرعيػػة ضػػمف المينيػػة بمجاالتيػػا الفرعيػػة كمنظكمػػة حرعيػػة ضػػمف   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةيمكػػف النظػػر الػػى يمكػػف النظػػر الػػى كمػػا كمػػا   

الفرعيػػة الفرعيػػة   مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتالمنظكمػػة الجامعيػػة الكبػػرل تتبػػادؿ معيػػا التػػأثير كالتػػأثرة كعميػػو تكػػكف الالمنظكمػػة الجامعيػػة الكبػػرل تتبػػادؿ معيػػا التػػأثير كالتػػأثرة كعميػػو تكػػكف ال
  المينية ككؿ المينية ككؿ   المسؤكليةالمسؤكليةألستاذ الجامعة منظكمات صغرل داخؿ منظكمة ألستاذ الجامعة منظكمات صغرل داخؿ منظكمة 

  حدود البحح:حدود البحح:

  ة:ة:تحدد البحث حى الحدكد التاليتحدد البحث حى الحدكد التالي  
المينيػػة بمجاالتيػػا الفرعيػػة لػػدل المينيػػة بمجاالتيػػا الفرعيػػة لػػدل   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةع: حيػػث اقتصػػر عمػػى دراسػػة ع: حيػػث اقتصػػر عمػػى دراسػػة ك ك حػػدكد المكضػػحػػدكد المكضػػ  --

  أعضاء ىيئة التدريس )األكاديمية كاألخبلقية كاإلنسانة كالعممية كالاانكنية كالمجتمعية 8أعضاء ىيئة التدريس )األكاديمية كاألخبلقية كاإلنسانة كالعممية كالاانكنية كالمجتمعية 8
  ات التربية كا داب كالعمـك كالحاسبات كالمعمكمات ات التربية كا داب كالعمـك كالحاسبات كالمعمكمات الحدكد المكانية: جامعة المنيا )كميالحدكد المكانية: جامعة المنيا )كمي  --

ة الفصػػػؿ ة الفصػػػؿ 13271327  //13201320بيػػػؽ أداتػػػى البحػػػث حػػػى العػػػاـ الجػػػامعى بيػػػؽ أداتػػػى البحػػػث حػػػى العػػػاـ الجػػػامعى نيػػػة: تػػػـ تطنيػػػة: تػػػـ تطالحػػػدكد الزمالحػػػدكد الزم  --
  الدراسى الثانى الدراسى الثانى 

  الحػػدكد البشػػرية: عينػػػة مػػف أعضػػاء ىيئػػػة التػػدريس مػػف كيػػػات: التربيػػة كا داب كالعمػػػـكالحػػدكد البشػػرية: عينػػػة مػػف أعضػػاء ىيئػػػة التػػدريس مػػف كيػػػات: التربيػػة كا داب كالعمػػػـك  --
ض أعضػاء ىيئػة ض أعضػاء ىيئػة ة كذلؾ لكجكد قاسػـ مشػترؾ بيػنيـة حيػث ياػـك بعػة كذلؾ لكجكد قاسػـ مشػترؾ بيػنيـة حيػث ياػـك بعػكالحاسبات كالمعمكماتكالحاسبات كالمعمكمات
بالتػػدريس داخػػؿ كميػػة التربيػػة بالتػػدريس داخػػؿ كميػػة التربيػػة كالحاسػػبات كالمعمكمػػات كالحاسػػبات كالمعمكمػػات مػػـك مػػـك ا داب كالعا داب كالع  التػػدريس مػػف كميػػاتالتػػدريس مػػف كميػػات

لطمبتيػا )التخصصػػات النظريػة كالتخصصػػات العمميػػة ة عينػة مػػف طػػبلب الفرقػة الرابعػػة مػػف لطمبتيػا )التخصصػػات النظريػة كالتخصصػػات العمميػػة ة عينػة مػػف طػػبلب الفرقػة الرابعػػة مػػف 
ة ة كالحاسػػبات كالمعمكمػػاتكالحاسػػبات كالمعمكمػػات  الشػػعب العمميػػة كالشػػعب األدبيػػة لكميػػات التربيػػة كا داب كالعمػػـكالشػػعب العمميػػة كالشػػعب األدبيػػة لكميػػات التربيػػة كا داب كالعمػػـك

ارات االسػػػتبانة الخاصػػػة بيػػػـ بدقػػػة ارات االسػػػتبانة الخاصػػػة بيػػػـ بدقػػػة كذلػػػؾ لكػػػكنيـ أكثػػػر خبػػػرةة كيمكػػػنيـ اإلجابػػػة عمػػػى عبػػػكذلػػػؾ لكػػػكنيـ أكثػػػر خبػػػرةة كيمكػػػنيـ اإلجابػػػة عمػػػى عبػػػ
المينيػة المينيػة   المسػؤكليةالمسػؤكليةكمكضكعية كمصػداقيةة كمػا أنيػـ المسػتفيدكف أكال مػف تفعيػؿ مجػاالت كمكضكعية كمصػداقيةة كمػا أنيػـ المسػتفيدكف أكال مػف تفعيػؿ مجػاالت 

ألعضاء ىيئة التدريس بيدؼ تنمية شخصػيتيـ تنميػة متكاممػة دكف االقتصػار عمػى مجػاؿ ألعضاء ىيئة التدريس بيدؼ تنمية شخصػيتيـ تنميػة متكاممػة دكف االقتصػار عمػى مجػاؿ 
  كاحدكاحد
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  وصطمحات البحح:وصطمحات البحح:

  املٍّية:املٍّية:  املشؤوليةاملشؤولية  --

يػا كػؿ مػا ياػـك بػو المعمػـ مػف أداءات تسػيـ حػى يػا كػؿ مػا ياػـك بػو المعمػـ مػف أداءات تسػيـ حػى   بأن  بأن..2..2::    66عرحيا أحمد حسػيف )عرحيا أحمد حسػيف )  
  تعميـ التبلميذ كتستند الى رؤية كاضحة ككعى عميؽ بأبعاد دكره كممارس مينىتعميـ التبلميذ كتستند الى رؤية كاضحة ككعى عميؽ بأبعاد دكره كممارس مينى

كااللتزامػات التػى كااللتزامػات التػى   التعيػداتالتعيػداتكيعرحيا الباحث اجرائينا حى ىذا البحػث بأنيػا مجمكعػة مػف كيعرحيا الباحث اجرائينا حى ىذا البحػث بأنيػا مجمكعػة مػف   
الجامعػةة كيحاسػب الجامعػةة كيحاسػب يؤدييا عضػك ىيئػة التػدريس سػكاء كانػت أكاديميػة أـ غيرىػا داخػؿ كخػارج يؤدييا عضػك ىيئػة التػدريس سػكاء كانػت أكاديميػة أـ غيرىػا داخػؿ كخػارج 

تمػؾ تمػؾ تكػكف تكػكف مػف ثػـ مػف ثػـ حتى يككف مسئكالن عػف أحعالػو )أداءاتػو ة ك حتى يككف مسئكالن عػف أحعالػو )أداءاتػو ة ك حى حاؿ التاصير حى حاؿ التاصير كيساءؿ عمييا كيساءؿ عمييا 
حالػػة يتحمػػؿ مػػف خبلليػػا أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مغبػػة المسػػاءلة كالمحاسػػبة حالػػة يتحمػػؿ مػػف خبلليػػا أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مغبػػة المسػػاءلة كالمحاسػػبة   بيػػذابيػػذا  المسػػؤكليةالمسػػؤكلية

  عندما تفشؿ جيكدىـ حى تحايؽ جكدة التعميـ الجامعىعندما تفشؿ جيكدىـ حى تحايؽ جكدة التعميـ الجامعى
  

  دودة التعميي اجلاوعى:دودة التعميي اجلاوعى:  --

  جممػة المعػايير كالخصػائص   جممػة المعػايير كالخصػائص .50.50::  6060))دركيػش دركيػش بصفة عامةة يعرحيا حتحػى بصفة عامةة يعرحيا حتحػى ة ة الجكدالجكد  
بالجامعػػة بالجامعػػة التعميميػػة التعميميػػة   ةةيػػيػػممممبغػػى أف تتػػكاحر حػػى جميػػع عناصػػر العبغػػى أف تتػػكاحر حػػى جميػػع عناصػػر العكاصػػفات النكعيػػة  التػػى ينكاصػػفات النكعيػػة  التػػى ينمم)ال)ال

احتياجػات المجتمػع كمتطمباتػو احتياجػات المجتمػع كمتطمباتػو   سكاء ما يتعمؽ بالمدخبلت أـ العمميات أـ المخرجات التػى تمبػىسكاء ما يتعمؽ بالمدخبلت أـ العمميات أـ المخرجات التػى تمبػى
تيـ كيتحاػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ االسػػتخداـ الفعمػػى لجميػػع العناصػػر تيـ كيتحاػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ االسػػتخداـ الفعمػػى لجميػػع العناصػػر ات المتعممػػيف كاحتياجػػاات المتعممػػيف كاحتياجػػاكرغبػػكرغبػػ

  البشرية كالمادية بالجامعة8البشرية كالمادية بالجامعة8
إجرائينػا: التحسػيف الكيفػى لمتعمػيـ الجػامعى مػف إجرائينػا: التحسػيف الكيفػى لمتعمػيـ الجػامعى مػف   ة التعمػيـ الجػامعىة التعمػيـ الجػامعىكيعرؼ الباحث جػكدكيعرؼ الباحث جػكد

حيث مدخبلتػو كمخرجاتػو عػف طريػؽ تجكيػد العمميػات التػى تسػاعد عمػى تحايػؽ جػكدة المنػتا حيث مدخبلتػو كمخرجاتػو عػف طريػؽ تجكيػد العمميػات التػى تسػاعد عمػى تحايػؽ جػكدة المنػتا 
مطمكب لجػكدة المخرجػات التعميميػة مطمكب لجػكدة المخرجػات التعميميػة ؿ المدخبلت معنا لتحايؽ المستكل الؿ المدخبلت معنا لتحايؽ المستكل الالنيائى مف خبلؿ تفاعالنيائى مف خبلؿ تفاع

  مشاركة جميع الاائميف عمى العممية التعميمية8مشاركة جميع الاائميف عمى العممية التعميمية8بب
  خطوات البحح:خطوات البحح:

  جاءت خطكات البحث متساة بأسئمتو كأىداحو عمى النحك التالى:جاءت خطكات البحث متساة بأسئمتو كأىداحو عمى النحك التالى:  
ف خػػبلؿ ف خػػبلؿ تنػػاكؿ اإلطػػار النظػػرل لمبحػػث متضػػمننا إجابػػة السػػؤاليف األكؿ كالثػػانىة كذلػػؾ مػػتنػػاكؿ اإلطػػار النظػػرل لمبحػػث متضػػمننا إجابػػة السػػؤاليف األكؿ كالثػػانىة كذلػػؾ مػػ  --أكالأكال

  مراجعة كاستاراء األدبيات التربكية المتعماة بمجاؿ البحث حيما يتعمؽ بػ:مراجعة كاستاراء األدبيات التربكية المتعماة بمجاؿ البحث حيما يتعمؽ بػ:
  المينية المينية   المسؤكليةالمسؤكليةك ك   لممسؤكليةلممسؤكليةاإلطار المفاىيمى اإلطار المفاىيمى   --22
  المينيةالمينية  المسؤكليةالمسؤكليةمجاالت مجاالت   --11
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  المينيةالمينية  المسؤكليةالمسؤكليةدكاعى االىتماـ بدكاعى االىتماـ ب  --00
  الدراسة الميدانية كتضمنت:الدراسة الميدانية كتضمنت:  --ثانياثانيا

جيػػو ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كاألخػػرل جيػػو ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كاألخػػرل ا مك ا مك ممىىااحػػدحػػدبنػػاء أداة البحػػث كىػػى اسػػتبانتاف إبنػػاء أداة البحػػث كىػػى اسػػتبانتاف إ  --22
  لمطبلبلمطبلب

  انتيف عمى كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب8انتيف عمى كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب8تطبيؽ االستبتطبيؽ االستب  --11

  عد معالجتيا إحصائينا كقد تـ حى ذلؾ:عد معالجتيا إحصائينا كقد تـ حى ذلؾ:عرض كتحميؿ البيانات بعرض كتحميؿ البيانات ب  --00

   اإلجابة عمى أسئمة البحث الثالث كالرابع كالخػامسة حيػث تعمػؽ السػؤاؿ الثالػث بدرجػة اإلجابة عمى أسئمة البحث الثالث كالرابع كالخػامسة حيػث تعمػؽ السػؤاؿ الثالػث بدرجػة
  المينية مف كجية نظرىـ8المينية مف كجية نظرىـ8  المسؤكليةالمسؤكليةجاالت جاالت ممارسة أعضاء ىيئة التدريس مممارسة أعضاء ىيئة التدريس م

  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةمػػػؽ السػػػؤاؿ الرابػػػع بدرجػػػة ممارسػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس مجػػػاالت مػػػؽ السػػػؤاؿ الرابػػػع بدرجػػػة ممارسػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس مجػػػاالت كتعكتع  
  المينية مف كجية نظر الطبلب8المينية مف كجية نظر الطبلب8

   تعػػرؼ إذا كانػػت ىنػػاؾ حػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تعػػرؼ إذا كانػػت ىنػػاؾ حػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تعمػػؽ السػػؤاؿ الخػػامس بتعمػػؽ السػػؤاؿ الخػػامس بكمػػا كمػػا
  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةتفعيػػػؿ مجػػػاالت تفعيػػػؿ مجػػػاالت رؤيػػة الطػػػبلب بالكميػػػات النظريػػػة كالكميػػػات العمميػػة حػػػكؿ رؤيػػة الطػػػبلب بالكميػػػات النظريػػػة كالكميػػػات العمميػػة حػػػكؿ 

  المينية ألعضاء ىيئة التدريس8المينية ألعضاء ىيئة التدريس8

   المينيػػة المينيػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةأمػا السػػؤاؿ السػػادس حاػػد قػػدـ حيػػو الباحػث لليػػات لتفعيػػؿ مجػػاالت أمػا السػػؤاؿ السػػادس حاػػد قػػدـ حيػػو الباحػث لليػػات لتفعيػػؿ مجػػاالت
  ألعضاء ىيئة التدريس تحايانا لجكدة التعميـ الجامعىألعضاء ىيئة التدريس تحايانا لجكدة التعميـ الجامعى

  ممخص نتائا البحثممخص نتائا البحث  

  التكصيات كالبحكث الماترحةالتكصيات كالبحكث الماترحة  
  

  الدراسات الشابكة:الدراسات الشابكة:

ىػذا الجػزء مػف البحػث الدراسػات كالبحػكث السػاباة بشػاييا العربيػة ىػذا الجػزء مػف البحػث الدراسػات كالبحػكث السػاباة بشػاييا العربيػة   يتناكؿ الباحث حىيتناكؿ الباحث حى  
  كاألجنبية مراعينا الترتيب الزمنى مف األقدـ إلى األحدثكاألجنبية مراعينا الترتيب الزمنى مف األقدـ إلى األحدث

  

  الدراسات العربية:الدراسات العربية:  --أوالأوال

--0.20.2: : 2020  )  )13361336دراسػة جمػػاؿ عمػػى خميػػؿ الدىشػاف كجمػػاؿ أحمػػد السيسػػى )دراسػة جمػػاؿ عمػػى خميػػؿ الدىشػاف كجمػػاؿ أحمػػد السيسػػى )  --22
ىيئػػػة التػػػدريس ىيئػػػة التػػػدريس   بعنػػػكاف: تاػػػكيـ بعػػػض جكانػػػب األداء األكػػػاديمى ألعضػػػاءبعنػػػكاف: تاػػػكيـ بعػػػض جكانػػػب األداء األكػػػاديمى ألعضػػػاء    651651

  بجامعة المنكحية مف خبلؿ لرائيـ8بجامعة المنكحية مف خبلؿ لرائيـ8



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:
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ىػػدحت ىػػذه الدراسػػة الػػى تعػػرؼ لراء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة المنكحيػػة حيمػػا ىػػدحت ىػػذه الدراسػػة الػػى تعػػرؼ لراء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة المنكحيػػة حيمػػا   
يتعمؽ باألىمية التى يخمعكنيا عمى بعض جكانب أدائيـ األكاديمى كدرجة ممارستيـ لياة كىػؿ يتعمؽ باألىمية التى يخمعكنيا عمى بعض جكانب أدائيـ األكاديمى كدرجة ممارستيـ لياة كىػؿ 

كانػػب أدائيػػـ األكػػاديمى كانػػب أدائيػػـ األكػػاديمى ىنػػاؾ حػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف درجػػة األىميػػة عمػػى بعػػض جىنػػاؾ حػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف درجػػة األىميػػة عمػػى بعػػض ج
عداد كالمرتبة األكاديمية كمكػاف الحصػكؿ عمييػا عداد كالمرتبة األكاديمية كمكػاف الحصػكؿ عمييػا ستيـ ليا كذلؾ باختبلؼ النكع كاألستيـ ليا كذلؾ باختبلؼ النكع كاألكدرجة ممار كدرجة ممار 

اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيا الكصػػفى لمسػػك لراء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حيمػػا يتعمػػؽ بأىػػداؼ اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيا الكصػػفى لمسػػك لراء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حيمػػا يتعمػػؽ بأىػػداؼ 
مػػف مػػف %  %  27862786  عضػػك ىيئػػة تػػدريس بنسػػبة )  عضػػك ىيئػػة تػػدريس بنسػػبة )165165الدراسػػةة كذلػػؾ عمػػى عينػػة مككنػػة مػػف )الدراسػػةة كذلػػؾ عمػػى عينػػة مككنػػة مػػف )

 ة كما استخدمت االستبانة أداة لمدراسةة كتكصمت الدراسػة الػى نتػائا  ة كما استخدمت االستبانة أداة لمدراسةة كتكصمت الدراسػة الػى نتػائا 26212621مع األصؿ )مع األصؿ )تتلمجلمجاا
  منيا:منيا:

ف جميع المياـ التدريسية ميمة بدرجػة كبيػرة جػدناة كيمػارس أعضػاء ىيئػة التػدريس ف جميع المياـ التدريسية ميمة بدرجػة كبيػرة جػدناة كيمػارس أعضػاء ىيئػة التػدريس أأ  
ىتمامػات البحثيػة ىتمامػات البحثيػة حػد أىػـ االحػد أىػـ االيسيةة كلكف جاء األداء التدريسى أيسيةة كلكف جاء األداء التدريسى أبدرجة كبيرة جميع المياـ التدر بدرجة كبيرة جميع المياـ التدر 

ىناؾ حركؽ بيف متكسطات درجات أحراد العينة حػى درجػة أىميػة جكانػب ىناؾ حركؽ بيف متكسطات درجات أحراد العينة حػى درجػة أىميػة جكانػب   تتف كانف كانديميةة كا  ديميةة كا  كاألكاكاألكا
  األداء التدريسى كدرجة ممارستيا8األداء التدريسى كدرجة ممارستيا8

  

عمػػى عمػػى   رصرصكأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة تكجيػػو أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الػػى ضػػركرة الحػػكأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة تكجيػػو أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الػػى ضػػركرة الحػػ  
  تاديـ مخطط لممارر الذل سياكمكف بتدريسو )تكصيؼ الماػرر  كعاػد دكرات تدريبيػة كحماػاتتاديـ مخطط لممارر الذل سياكمكف بتدريسو )تكصيؼ الماػرر  كعاػد دكرات تدريبيػة كحماػات
بحثيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس كالييئػة المعاكنػة حػكؿ التػدريس الجػامعىة كضػركرة االسػتفادة بحثيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس كالييئػة المعاكنػة حػكؿ التػدريس الجػامعىة كضػركرة االسػتفادة 

  ألداء األكاديمى عامة كاألداء البحثى خاصة ألداء األكاديمى عامة كاألداء البحثى خاصة اامف التجارب العالمية حى مجاؿ تاكيـ مف التجارب العالمية حى مجاؿ تاكيـ 
  

--7979: : 2727  )  )13351335دراسػػة جمػػاؿ عمػػى خميػػؿ الدىشػػاف كجمػػاؿ أحمػػد السيسػػى )دراسػػة جمػػاؿ عمػػى خميػػؿ الدىشػػاف كجمػػاؿ أحمػػد السيسػػى )  --11
يـ المينية كعبلقتو برضا يـ المينية كعبلقتو برضا مسؤكلياتمسؤكلياتاألكاديمية لاألكاديمية لبعنكاف: أداء رؤساء األقساـ بعنكاف: أداء رؤساء األقساـ     215215

  أعضاء ىيئة التدريس عف عمميـأعضاء ىيئة التدريس عف عمميـ
كقػد تحػددت مشػػكمة البحػث حػى تعػػرؼ درجػة أداء رؤسػاء األقسػػاـ األكاديميػة بجامعػػة كقػد تحػددت مشػػكمة البحػث حػى تعػػرؼ درجػة أداء رؤسػاء األقسػػاـ األكاديميػة بجامعػػة   
يـ العمميػػة كالتعميميػػة كاإلداريػػة كالسياسػػية كاالجتماعيػػة كخدمػػة المجتمػػعة يـ العمميػػة كالتعميميػػة كاإلداريػػة كالسياسػػية كاالجتماعيػػة كخدمػػة المجتمػػعة مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتالمنكحيػػة المنكحيػػة 

يـ يـ مسػؤكلياتمسػؤكليات  ــذات داللة إحصائية بيف درجػة أداء رؤسػاء األقسػاذات داللة إحصائية بيف درجػة أداء رؤسػاء األقسػاكتعرؼ إذا كانت ىناؾ حركؽ كتعرؼ إذا كانت ىناؾ حركؽ 
المختمفػػة كرضػػا أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عػػف عمميػػـة كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيا الكصػػفى المختمفػػة كرضػػا أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عػػف عمميػػـة كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيا الكصػػفى 

  عضػك ىيئػة التػدريس   عضػك ىيئػة التػدريس 203203كتمثمت أداة الدراسة حى االستبانة التى طبات عمى عينػة مككنػة مػف )كتمثمت أداة الدراسة حى االستبانة التى طبات عمى عينػة مككنػة مػف )
  منيا: منيا:   ة كقد أسفرت الدراسة عف نتائاة كقد أسفرت الدراسة عف نتائا  عضكىا  عضكىا26532653%  مف المجتمع األصؿ )%  مف المجتمع األصؿ )2222بنسبة )بنسبة )
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المينيػػة لرؤسػػاء األقسػػاـ المينيػػة لرؤسػػاء األقسػػاـ   مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتأف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس يعتاػػدكف أف معظػػـ الأف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس يعتاػػدكف أف معظػػـ ال  
ميمػػة بدرجػػة كبيػػرة سػػكاء العمميػػة أك التعميميػػة أك اإلداريػػة أك السياسػػية أك االجتماعيػػةة كمػػا ميمػػة بدرجػػة كبيػػرة سػػكاء العمميػػة أك التعميميػػة أك اإلداريػػة أك السياسػػية أك االجتماعيػػةة كمػػا 

ة كمػا بينػت النتػائا ة كمػا بينػت النتػائا ـ حى مجاؿ خدمة المجتمع غير ميمة مف كجية نظػرىــ حى مجاؿ خدمة المجتمع غير ميمة مف كجية نظػرىـمسؤكليتيمسؤكليتيبينت أف بينت أف 
يـ اإلدارية كاالجتماعيػة كالسياسػيةة كلكػنيـ ياصػركف حػى يـ اإلدارية كاالجتماعيػة كالسياسػيةة كلكػنيـ ياصػركف حػى مسؤكلياتمسؤكلياتأف رؤساء األقساـ يؤدكف أف رؤساء األقساـ يؤدكف 

العممية كالتعميميػة كمجػاؿ خدمػة المجتمػعة كمػا اف ىنػاؾ عبلقػة مكجبػة بػيف أداء العممية كالتعميميػة كمجػاؿ خدمػة المجتمػعة كمػا اف ىنػاؾ عبلقػة مكجبػة بػيف أداء   مسؤكلياتمسؤكلياتالال
  رؤساء األقساـ كدرجة رضا أعضاء ىيئة التدريس عف عمميـ8رؤساء األقساـ كدرجة رضا أعضاء ىيئة التدريس عف عمميـ8

  

   تى: تى:كأكصت الدراسة باكأكصت الدراسة با  
  رؤساء األقساـ حى المجاالت المختمفة8رؤساء األقساـ حى المجاالت المختمفة8  مسؤكلياتمسؤكلياتضركرة تكصيؼ ضركرة تكصيؼ   --
عاد دكرات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس كرؤساء األقسػاـ بيػدؼ تعػريفيـ عاد دكرات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس كرؤساء األقسػاـ بيػدؼ تعػريفيـ   --

بطبيعػػػػة المؤسسػػػػة األكاديميػػػػة كطبيعػػػػة كأبعػػػػاد الجكانػػػػب المختمفػػػػة بيػػػػذه بطبيعػػػػة المؤسسػػػػة األكاديميػػػػة كطبيعػػػػة كأبعػػػػاد الجكانػػػػب المختمفػػػػة بيػػػػذه 
  مسؤكلياتمسؤكلياتالال

  األعباء اإلدارية عف كاىؿ رؤساء األقساـ8األعباء اإلدارية عف كاىؿ رؤساء األقساـ8  تخفيؼتخفيؼضركرة ضركرة   --
  بعنػػػكاف:   بعنػػػكاف: 132132--2.22.2::    6161  )  )13301330دراسػػػة عبػػػد المجيػػػد عبػػػد التػػػكاب شػػػيحة )دراسػػػة عبػػػد المجيػػػد عبػػػد التػػػكاب شػػػيحة )  --00

  الدكر المينى لؤلستاذ الجامعى88 دراسة  راء الطمبة كأعضاء ىيئة التدريسالدكر المينى لؤلستاذ الجامعى88 دراسة  راء الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس
كقد حاكؿ الباحث حػى ىػذه الدراسػة التحاػؽ مػف ماكلػو اخػتبلؼ لراء الطمبػة كأعضػاء كقد حاكؿ الباحث حػى ىػذه الدراسػة التحاػؽ مػف ماكلػو اخػتبلؼ لراء الطمبػة كأعضػاء   

أف يكػكف عميػوة أف يكػكف عميػوة اذ الجػامعىة كمػا ينبغػى اذ الجػامعىة كمػا ينبغػى ىيئة التدريس حيما يتعمػؽ بكاقػع الػدكر المينػى لؤلسػتىيئة التدريس حيما يتعمػؽ بكاقػع الػدكر المينػى لؤلسػت
عرؼ إذا كانت ىناؾ حركؽ دالة إحصػائينا بػيف لراء الطمبػة كلراء أعضػاء ىيئػة عرؼ إذا كانت ىناؾ حركؽ دالة إحصػائينا بػيف لراء الطمبػة كلراء أعضػاء ىيئػة كذلؾ مف خبلؿ تكذلؾ مف خبلؿ ت

لؤلستاذ الجامعىة كما ينبغى أف يككف عميو كاسػتخدـ الباحػث لؤلستاذ الجامعىة كما ينبغى أف يككف عميو كاسػتخدـ الباحػث التدريس إزاء كاقع الدكر المينى التدريس إزاء كاقع الدكر المينى 
عضػكنا  عضػكنا    0101ىيئػة التػدريس بمغػت )ىيئػة التػدريس بمغػت )  يا عمػى عينػة مػف أعضػاءيا عمػى عينػة مػف أعضػاءاالستبانة أداة لمدراسة حيث طبااالستبانة أداة لمدراسة حيث طبا

  مػف طػبلب الفرقػة الرابعػةة   مػف طػبلب الفرقػة الرابعػةة ..2..2  مػف طػبلب الفرقػة الثالثػةة )  مػف طػبلب الفرقػة الثالثػةة )293293كعينة مف الطبلب بمغػت )كعينة مف الطبلب بمغػت )
ككشفت النتائا حيما يتعمؽ بكاقع الػدكر المينػى كاألكػاديمى عػف اخػتبلؼ لراء الطمبػة كأعضػاء ككشفت النتائا حيما يتعمؽ بكاقع الػدكر المينػى كاألكػاديمى عػف اخػتبلؼ لراء الطمبػة كأعضػاء 

مػا ينبغػى أف تكػكف عميػو حػكاحز مػا ينبغػى أف تكػكف عميػو حػكاحز ىيئة التدريس عمى األنشطة كالمعايير المينية كاألكاديميػةة كعمػى ىيئة التدريس عمى األنشطة كالمعايير المينية كاألكاديميػةة كعمػى 
  كاستابلليـ8كاستابلليـ8  األساتذة كمكاحآتيـة كاختمفت أيضا عمى ما ينبغى أف تككف عميو حرية األساتذةاألساتذة كمكاحآتيـة كاختمفت أيضا عمى ما ينبغى أف تككف عميو حرية األساتذة

كأكصػػى الباحػػث بدراسػػة قػػيـ الطمبػػة كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حتػػى يتسػػنى معرحػػة إذا كأكصػػى الباحػػث بدراسػػة قػػيـ الطمبػػة كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حتػػى يتسػػنى معرحػػة إذا   
      كانكا يؤلفكف جماعة كاحدة أك جماعات شتى8كانكا يؤلفكف جماعة كاحدة أك جماعات شتى8
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  بعنػكاف: تاػكيـ أداء   بعنػكاف: تاػكيـ أداء 219219--  0.0.: :     0000  )  ).133.133دراسة نجػـ الػديف أحمػد نصػر )دراسة نجػـ الػديف أحمػد نصػر )  --66
  أعضاء ىيئة التدريس بيف رصد الكاقع كرؤل التطكير )دراسة ميدانية أعضاء ىيئة التدريس بيف رصد الكاقع كرؤل التطكير )دراسة ميدانية 

كقد ىدحت ىذه الدراسة الى تاػكيـ أداء أعضػاء ىيئػة التػدريس كأىػـ األدكار الجامعيػة كقد ىدحت ىذه الدراسة الى تاػكيـ أداء أعضػاء ىيئػة التػدريس كأىػـ األدكار الجامعيػة   
كضػع رؤيػة كضػع رؤيػة داء أعضػاء ىيئػة التػدريسة ك داء أعضػاء ىيئػة التػدريسة ك المرتبطة بياة كتاديـ رؤية تحميمية لمكضع الػراىف ألالمرتبطة بياة كتاديـ رؤية تحميمية لمكضع الػراىف أل

مستابمية لتطكير أدائيـ بما يتمشى مع متطمبات التطكير الراىف لؤلداء األكاديمىة كاسػتخدمت مستابمية لتطكير أدائيـ بما يتمشى مع متطمبات التطكير الراىف لؤلداء األكاديمىة كاسػتخدمت 
كظػػػاىرة اجتماعيػػػةة كمػػػا كظػػػاىرة اجتماعيػػػةة كمػػػا   سسالدراسػػػة مػػػنيا دراسػػػة الحالػػػة لدراسػػػة أداء أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريالدراسػػػة مػػػنيا دراسػػػة الحالػػػة لدراسػػػة أداء أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدري

اعتمدت عمى مدخؿ النظـة كاستخدمت االستبانة أداة لمدراسػةة حيػث طباػت عمػى عينػة مككنػة اعتمدت عمى مدخؿ النظـة كاستخدمت االستبانة أداة لمدراسػةة حيػث طباػت عمػى عينػة مككنػة 
    عضك ىيئة تدريس بجامعة الزقازيؽ8  عضك ىيئة تدريس بجامعة الزقازيؽ1151158))مف مف 

عبارات حصمت عمػى عبارات حصمت عمػى كشفت النتائا عف تناقض بيف أىمية األداء التدريسى مف خبلؿ كشفت النتائا عف تناقض بيف أىمية األداء التدريسى مف خبلؿ   
درجات عاليةة كاالستخداـ حى الكاقع كالتشجيع عمى االطبلع الخارجى كمراعاة مستكل الطػبلب درجات عاليةة كاالستخداـ حى الكاقع كالتشجيع عمى االطبلع الخارجى كمراعاة مستكل الطػبلب 

جػامعىة كحػى المجػاؿ البحثػى جػامعىة كحػى المجػاؿ البحثػى كالفركؽ الفردية كاتاحة الفرصة أماـ الطبلب لمتعاكف حى العمؿ الكالفركؽ الفردية كاتاحة الفرصة أماـ الطبلب لمتعاكف حى العمؿ ال
ؿ دكف ذلػؾة ؿ دكف ذلػؾة أشارت النتائا الى اىتماميـ كحرصيـ عمى النشر الدكلى لكف ىناؾ معكقات تحػكأشارت النتائا الى اىتماميـ كحرصيـ عمى النشر الدكلى لكف ىناؾ معكقات تحػك

  حى مجاؿ خدمة المجتمع أشار الكاقع الى الغمكض حى ىذا المجاؿ8حى مجاؿ خدمة المجتمع أشار الكاقع الى الغمكض حى ىذا المجاؿ8ك ك 
كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة تطػػكير كمتابعػػة األداء التدريسػػى مػػف قبػػؿ رؤسػػاء األقسػػاـ كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة تطػػكير كمتابعػػة األداء التدريسػػى مػػف قبػػؿ رؤسػػاء األقسػػاـ   

زالػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدر ألعضػػاء ىيئػػة التػػدر  زالػػة يس كا  عػػف مفيػػـك خدمػػة المجتمػػعة كتشػػجيع أعضػػاء ىيئػػة عػػف مفيػػـك خدمػػة المجتمػػعة كتشػػجيع أعضػػاء ىيئػػة   الغمػػكضالغمػػكضيس كا 
  التدريس عمى المشاركة حى المؤتمرات كنشر األبحاث8التدريس عمى المشاركة حى المؤتمرات كنشر األبحاث8
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  التدريسى لمعمـ التعميـ العالىالتدريسى لمعمـ التعميـ العالى

ب أف تتكحر حػى األداء التدريسػى ب أف تتكحر حػى األداء التدريسػى ىدحت ىذه الدراسة الى تحديد المعايير التى يجىدحت ىذه الدراسة الى تحديد المعايير التى يجحيث حيث   
الجيػػػد لمعمػػػـ التعمػػػيـ العػػػالىة كمػػػدل تكحرىػػػا بالفعػػػؿ حػػػى األداء التدريسػػػى الػػػكاقعى ليػػػـة كقػػػد الجيػػػد لمعمػػػـ التعمػػػيـ العػػػالىة كمػػػدل تكحرىػػػا بالفعػػػؿ حػػػى األداء التدريسػػػى الػػػكاقعى ليػػػـة كقػػػد 

  استخدمت الدراسة المنيا الكصفى8استخدمت الدراسة المنيا الكصفى8
كاسػػػتخدمت االسػػػتبانة كػػػأداة لمدراسػػػة حيػػػث طباػػػت عمػػػى عينػػػة مػػػف طػػػبلب التعمػػػيـ كاسػػػتخدمت االسػػػتبانة كػػػأداة لمدراسػػػة حيػػػث طباػػػت عمػػػى عينػػػة مػػػف طػػػبلب التعمػػػيـ   

  طالبنػػا كبمغػػت   طالبنػػا كبمغػػت 116116عػػددىـ )عػػددىـ )  عػػالى بمػػهعػػالى بمػػهالمعيػػد الالمعيػػد ال  كمػػف طػػبلب   كمػػف طػػبلب 939939بالجامعػػات بمػػه عػػددىـ )بالجامعػػات بمػػه عػػددىـ )
    عضك ىيئة التدريس8  عضك ىيئة التدريس61618عينة أعضاء ىيئة التدريس )عينة أعضاء ىيئة التدريس )
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%  الخاصػة %  الخاصػة 0066كحر معػايير األداء التدريسػى الجيػد بنسػبة )كحر معػايير األداء التدريسػى الجيػد بنسػبة )تكصمت الدراسة الى أف تػتكصمت الدراسة الى أف تػ  
%  الخاصػة بعبلقػػات عضػك ىيئػة التػػدريس بػالطبلب كتفاعمػػو %  الخاصػة بعبلقػػات عضػك ىيئػة التػػدريس بػالطبلب كتفاعمػػو 0202))بالكفػاءة التدريسػية كبنسػػبةبالكفػاءة التدريسػية كبنسػػبة
  %  حيما يتعمؽ بالتاكيـ%  حيما يتعمؽ بالتاكيـ6060رت بنسبة )رت بنسبة )معيـ داخؿ الفصؿة كتكحمعيـ داخؿ الفصؿة كتكح

كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة التغمػػب عمػػى نػػكاحى الاصػػكر التػػى تحتػػاج الػػى تحسػػيف مػػف كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة التغمػػب عمػػى نػػكاحى الاصػػكر التػػى تحتػػاج الػػى تحسػػيف مػػف   
خػػبلؿ عاػػد دكرات تأىيميػػة حػػى أسػػاليب كطػػرؽ التػػدريس كتانيػػات التػػدريس الحديثػػة كتشػػجيع خػػبلؿ عاػػد دكرات تأىيميػػة حػػى أسػػاليب كطػػرؽ التػػدريس كتانيػػات التػػدريس الحديثػػة كتشػػجيع 

ؿ أبحػاث ؿ أبحػاث عضك ىيئة التدريس طبلبو الاػراءة كاالطػبلع لزيػادة المعمكمػات كتشػجيع الطػبلب لعمػعضك ىيئة التدريس طبلبو الاػراءة كاالطػبلع لزيػادة المعمكمػات كتشػجيع الطػبلب لعمػ
  كتاارير مرتبطة بالمارر كتاارير مرتبطة بالمارر 
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الييئة التدريسية حى الجامعػات األردنيػة الرسػمية مػف كجيػة نظػر رؤسػاء الييئة التدريسية حى الجامعػات األردنيػة الرسػمية مػف كجيػة نظػر رؤسػاء   ألعضاءألعضاء
  األقساـ8األقساـ8

ة ة ؼ مسػػتكل أألداء الػػكظيفى ألعضػػاء الييئػػات التدريسػػيؼ مسػػتكل أألداء الػػكظيفى ألعضػػاء الييئػػات التدريسػػيالدراسػػة الػػى تعػػر الدراسػػة الػػى تعػػر ىػػدحت ىػػدحت كقػػد كقػػد   
بالجامعػػات األردنيػػة الرسػػمية مػػف كجيػػة نظػػر رؤسػػاء األقسػػاـة كاسػػتخدمت االسػػتبانة كػػأداة بالجامعػػات األردنيػػة الرسػػمية مػػف كجيػػة نظػػر رؤسػػاء األقسػػاـة كاسػػتخدمت االسػػتبانة كػػأداة 

  عضك ىيئة تػدريس مػف رؤسػاء األقسػاـة كقػد   عضك ىيئة تػدريس مػف رؤسػاء األقسػاـة كقػد 7777لمدراسة تـ تطبيايا عمى عينة مككنة مف )لمدراسة تـ تطبيايا عمى عينة مككنة مف )
 ة كىػى نسػبة مرتفعػةة كمؤشػر جيػد  ة كىػى نسػبة مرتفعػةة كمؤشػر جيػد .087.087ألداء الكظيفى بمه )ألداء الكظيفى بمه )أف مستكل اأف مستكل اكشفت النتائا عف كشفت النتائا عف 
مى الجامعى السميـ ألعضاء ىيئة التدريس حػى الجامعػاتة كأكصػت الدراسػة مى الجامعى السميـ ألعضاء ىيئة التدريس حػى الجامعػاتة كأكصػت الدراسػة عمى المناخ التنظيعمى المناخ التنظي

بضػػركرة تعزيػػز األداء الػػكظيفى ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كضػػركرة االىتمػػاـ بمتطمبػػات الجػػكدة بضػػركرة تعزيػػز األداء الػػكظيفى ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كضػػركرة االىتمػػاـ بمتطمبػػات الجػػكدة 
العميمػة التنمكيػة )التدريبيػة  العميمػة التنمكيػة )التدريبيػة    نتػائانتػائاالجامعية كتحايؽ التكامؿ بيف االحتياجات التنمكيػة كتاػكيـ الجامعية كتحايؽ التكامؿ بيف االحتياجات التنمكيػة كتاػكيـ 

  تمر لجكدة األداء ألعضاء ىيئة التدريس8تمر لجكدة األداء ألعضاء ىيئة التدريس8بما يضمف التحسيف المسبما يضمف التحسيف المس
--075075: : 5656))    13211321ريس )ريس )تػػتػػدراسػػة محمػػد أحمػػد حسػػيف ناصػػؼ كمحمػػد عيػػد عدراسػػة محمػػد أحمػػد حسػػيف ناصػػؼ كمحمػػد عيػػد ع  --77

دراسة ميدانية دراسة ميدانية   ––بعنكاف: اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحك تاكيـ أدائيـ بعنكاف: اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحك تاكيـ أدائيـ     671671
  عمى جامعة الزقازيؽعمى جامعة الزقازيؽ

دائيػػـ دائيػػـ ىػػدحت ىػػذه الدراسػػة الػػى تعػػرؼ اتجاىػػات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس نحػػك تاػػكيـ أىػػدحت ىػػذه الدراسػػة الػػى تعػػرؼ اتجاىػػات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس نحػػك تاػػكيـ أ  
كير نظاـ تاكيـ أداء أعضاء ىيئة التدريسة كاستخدمت الدراسػة المػنيا كير نظاـ تاكيـ أداء أعضاء ىيئة التدريسة كاستخدمت الدراسػة المػنيا فادة منو حى تطفادة منو حى تطكاالستكاالست

الكصفىة كما استخدـ الباحثاف الماابمة المفتكحة غير الماننة كػأداة لجمػع المػادة العمميػة مػف الكصفىة كما استخدـ الباحثاف الماابمة المفتكحة غير الماننة كػأداة لجمػع المػادة العمميػة مػف 



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:

 - 0.. - 

  مػف   مػف 205205  عضػك ىيئػة تػدريس مػف الكميػات النظريػةة )  عضػك ىيئػة تػدريس مػف الكميػات النظريػةة )205205عينة الدراسة التى تككنت مػف )عينة الدراسة التى تككنت مػف )
  كميات العممية بجامعة الزقازيؽة كأسفرت الدراسة عف نتائا منيا: كميات العممية بجامعة الزقازيؽة كأسفرت الدراسة عف نتائا منيا: الال

المينيػة كعمميػة التاػكيـة المينيػة كعمميػة التاػكيـة   التنميػةالتنميػةىناؾ ارتبػاط بػيف عمميػات تطػكير األداء أك ىناؾ ارتبػاط بػيف عمميػات تطػكير األداء أك   --
كمػػا اف عمميػػة التاػػكيـ تػػتـ حػػى ضػػكء أىػػداؼ محػػددة كعمػػى أسػػاس المعػػايير كمػػا اف عمميػػة التاػػكيـ تػػتـ حػػى ضػػكء أىػػداؼ محػػددة كعمػػى أسػػاس المعػػايير 

  التى تحدد مستكل األداءالتى تحدد مستكل األداء
تحػديث بالنسػبة لمماػررات الدراسػية تحػديث بالنسػبة لمماػررات الدراسػية ال يكجد لدل األقسػاـ خطػط لمتطػكير أك الال يكجد لدل األقسػاـ خطػط لمتطػكير أك ال  --

  حتى يتـ تطكير المادة العممية8حتى يتـ تطكير المادة العممية8

عػػدـ كجػػكد خػػرائط بحثيػػة أدل الػػى نػػزكع البحػػث العممػػى حػػى نطػػاؽ شخصػػى عػػدـ كجػػكد خػػرائط بحثيػػة أدل الػػى نػػزكع البحػػث العممػػى حػػى نطػػاؽ شخصػػى   --
  كيمكف أف يؤدل ذلؾ الى تشتيت جيكد الباحثيفكيمكف أف يؤدل ذلؾ الى تشتيت جيكد الباحثيف

  

  بعنػػكاف: دراسػػة   بعنػػكاف: دراسػػة 1.01.0--163163::    1313  )  )13211321دراسػػة جميمػػة حمػػكد راشػػد البمػػكل )دراسػػة جميمػػة حمػػكد راشػػد البمػػكل )  --..
ية ألعضاء ىيئة التػدريس بجامعػة تبػكؾ حػى ضػكء معػايير ية ألعضاء ىيئة التػدريس بجامعػة تبػكؾ حػى ضػكء معػايير تاكيمية لممياـ األكاديمتاكيمية لممياـ األكاديم

  الجكدةالجكدة
ىدحت ىذه الدراسة الػى تعػرؼ كتحميػؿ كاقػع ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس ميػاميـ ىدحت ىذه الدراسة الػى تعػرؼ كتحميػؿ كاقػع ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس ميػاميـ   

ةة ككيؼ يمكف تطكير أدائيـ األكػاديمى ةة ككيؼ يمكف تطكير أدائيـ األكػاديمى دداألكاديمية بجامعة تبكؾة كمدل تضمينيا معايير الجك األكاديمية بجامعة تبكؾة كمدل تضمينيا معايير الجك 
ا الكصػػفىة ككانػػت أداة الدراسػػة اسػػتبانة ا الكصػػفىة ككانػػت أداة الدراسػػة اسػػتبانة حػػى ضػػكء معػػايير الجػػكدة كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيحػػى ضػػكء معػػايير الجػػكدة كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػني

ة لمايػػػادات ة لمايػػػادات الماابمػػػة الماننػػػالماابمػػػة الماننػػػ    عضػػػكناة كاسػػػتخدمت  عضػػػكناة كاسػػػتخدمت6060ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بمػػػه عػػػددىـ )ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بمػػػه عػػػددىـ )
  اإلدارية بالكميةة كعكلجت البيانات احصائينا كتكصمت الدراسة الى نتائا منيا:اإلدارية بالكميةة كعكلجت البيانات احصائينا كتكصمت الدراسة الى نتائا منيا:

مػة المجتمػعة مػة المجتمػعة خدخد  ميػوميػوييارنا يميو البحث العممى ثػـ ارنا يميو البحث العممى ثػـ أف مجاؿ التدريس أكثر المجاالت انتشأف مجاؿ التدريس أكثر المجاالت انتش  
ػا لتطػكير الميػاـ األكاديميػة ألعضػاء ىيئػة  ػا لتطػكير الميػاـ األكاديميػة ألعضػاء ىيئػة كحى ضكء تمؾ النتائا قدمت الدراسػة تصػكرنا ماترحن كحى ضكء تمؾ النتائا قدمت الدراسػة تصػكرنا ماترحن

  التدريس بجامعة تبكؾ8التدريس بجامعة تبكؾ8
  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةبعنػػػكاف: بعنػػػكاف:     576576--565565: : 7272))    13251325دراسػػػة ىنػػػد سػػػيد الشػػػكربجى )دراسػػػة ىنػػػد سػػػيد الشػػػكربجى )  --99

  ات كمداخؿات كمداخؿاالجتماعية بالتعميـ: ماارباالجتماعية بالتعميـ: ماارب
االجتماعيػػة كتحميػػؿ االجتماعيػػة كتحميػػؿ   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةمفيػػـك مفيػػـك سػػعت ىػػذه الدراسػػة الػػى إلاػػاء الضػػكء عمػػى سػػعت ىػػذه الدراسػػة الػػى إلاػػاء الضػػكء عمػػى   
كمتطمبػػات تعزيزىػػا بػػالتعميـ قبػػؿ الجػػامعى كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيا الكصػػفى كأحػػد كمتطمبػػات تعزيزىػػا بػػالتعميـ قبػػؿ الجػػامعى كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيا الكصػػفى كأحػػد أبعادىػػا أبعادىػػا 

  أساليبو التحميؿة كتكصمت الدراسة الى نتائا منيا:أساليبو التحميؿة كتكصمت الدراسة الى نتائا منيا:



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:
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  االجتماعيةاالجتماعية  لممسؤكليةلممسؤكليةال يكجد تعريؼ محدد ككاضك ال يكجد تعريؼ محدد ككاضك   --
مػػا يتعمػػؽ بػػرأس المػػاؿ مػػا يتعمػػؽ بػػرأس المػػاؿ االجتماعيػػة منيػػا االجتماعيػػة منيػػا   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةىنػػاؾ متطمبػػات لتحايػػؽ ىنػػاؾ متطمبػػات لتحايػػؽ   --

اكنػة اكنػة المتعالمتعاالجتماعىة كالمتطمبات اإلدارية كالمساءلة كتكحر الايػادة الكاعيػة ك االجتماعىة كالمتطمبات اإلدارية كالمساءلة كتكحر الايػادة الكاعيػة ك 
  كتعزيز الميارات الايادية8كتعزيز الميارات الايادية8

كأكصػػت الدراسػػة بأنػػو عمػػى الاػػائميف عمػػى شػػئكف العمميػػة التعميميػػة كالميتمػػيف كضػػع كأكصػػت الدراسػػة بأنػػو عمػػى الاػػائميف عمػػى شػػئكف العمميػػة التعميميػػة كالميتمػػيف كضػػع 
  ىداؼ االجتماعيةىداؼ االجتماعيةىذه المتطمبات حى اعتبارىـ حتى يتسنى تحايؽ األىداؼ التعميمية كاألىذه المتطمبات حى اعتبارىـ حتى يتسنى تحايؽ األىداؼ التعميمية كاأل

  

بعنكاف: تاكيـ أداء أعضػاء ىيئػة بعنكاف: تاكيـ أداء أعضػاء ىيئػة     7272--0000: : 22))    13271327دراسة لماؿ العرباكل )دراسة لماؿ العرباكل )  --2323
التدريس بالجامعػات المصػرية حػى ضػكء االتجاىػات الحديثػة لمتاػكيـ حػى كػؿ مػف التدريس بالجامعػات المصػرية حػى ضػكء االتجاىػات الحديثػة لمتاػكيـ حػى كػؿ مػف 

  كندا كاليابافكندا كالياباف
حػػى ظػػؿ تكجػػو المجتمػػع نحػػك حػػى ظػػؿ تكجػػو المجتمػػع نحػػك   سسانطبلقنػػا مػػف أىميػػة تايػػيـ أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريانطبلقنػػا مػػف أىميػػة تايػػيـ أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدري  

لتعمػيـ الجػامعىة حاػد ىػدحت ىػذه الدراسػة الػى تعػرؼ أسػاليب تايػيـ أداء عضػك لتعمػيـ الجػامعىة حاػد ىػدحت ىػذه الدراسػة الػى تعػرؼ أسػاليب تايػيـ أداء عضػك تحسيف جػكدة اتحسيف جػكدة ا
ىيئػػة التػػدريس المسػػتخدمة حاليػػا حػػى الجامعػػات المصػػرية كالكقػػكؼ عمػػى االتجاىػػات الحديثػػة ىيئػػة التػػدريس المسػػتخدمة حاليػػا حػػى الجامعػػات المصػػرية كالكقػػكؼ عمػػى االتجاىػػات الحديثػػة 
لتاػػكيـ أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حػػى جػػامعتى اليابػػاف ككنػػداة كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيا لتاػػكيـ أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حػػى جػػامعتى اليابػػاف ككنػػداة كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيا 

  تحيؿ المحتكلتحيؿ المحتكلالكصفى بأسمكبى دراسة الحالة ك الكصفى بأسمكبى دراسة الحالة ك 
كتكصػػػمت الدراسػػػة الػػػى أف تايػػػيـ أداء أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػات المصػػػرية كتكصػػػمت الدراسػػػة الػػػى أف تايػػػيـ أداء أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػات المصػػػرية   

يعتمد عمى تاارير األداء كتاييـ الاسـ/الكمية كتحكيـ األبحاث العممية لممتاػدـ كمناقشػة المجنػة يعتمد عمى تاارير األداء كتاييـ الاسـ/الكمية كتحكيـ األبحاث العممية لممتاػدـ كمناقشػة المجنػة 
  لممتادـ كتاديـ تارير جماعىلممتادـ كتاديـ تارير جماعى

  

سػػمكبى بطاقػػة األداء سػػمكبى بطاقػػة األداء ات أات أتيػػاج أسػػمكب تاػػكيمى يجمػػع بػػيف مميػػز تيػػاج أسػػمكب تاػػكيمى يجمػػع بػػيف مميػػز كاقترحػػت الدراسػػة انكاقترحػػت الدراسػػة ان  
كمؤشػػرات األداء الرئيسػػية المحفػػزة عمػػى االنتػػاج بحيػػث ياػػيس نتػػائا عمػػؿ أعضػػاء كمؤشػػرات األداء الرئيسػػية المحفػػزة عمػػى االنتػػاج بحيػػث ياػػيس نتػػائا عمػػؿ أعضػػاء   المتػػكازفالمتػػكازف

مػػع جػػكدة أدائيػػـ لمحصػػكؿ عمػػى نظػػرة كاممػػة عمػػى أداء عضػػك مػػع جػػكدة أدائيػػـ لمحصػػكؿ عمػػى نظػػرة كاممػػة عمػػى أداء عضػػك ىيئػػة التػػدريس جنبنػػا الػػى جنػػب ىيئػػة التػػدريس جنبنػػا الػػى جنػػب 
  ىيئػػة التػػدريسة كتاػػكيـ األداء البحثػػى كحػػؽ مجمكعػػة مػػف األداءات منيػػا اختيػػاره مناقشنػػا حػػىىيئػػة التػػدريسة كتاػػكيـ األداء البحثػػى كحػػؽ مجمكعػػة مػػف األداءات منيػػا اختيػػاره مناقشنػػا حػػى

  مؤتمر كعرض أكراؽ بحثية حى جامعات أخرل كحصكلو عمى منك داخمية كخارجية8مؤتمر كعرض أكراؽ بحثية حى جامعات أخرل كحصكلو عمى منك داخمية كخارجية8



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:
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بعنػػػكاف: تايػػػيـ بعنػػػكاف: تايػػػيـ     215215--232232: : .0.0))    13271327دراسػػػة نػػػكاؼ بػػػف مابػػػؿ السػػػرانى )دراسػػػة نػػػكاؼ بػػػف مابػػػؿ السػػػرانى )  --2222
األداء التدريسػػى ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بكميػػة العمػػـك بجامعػػة طيبػػة مػػف كجيػػة األداء التدريسػػى ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بكميػػة العمػػـك بجامعػػة طيبػػة مػػف كجيػػة 

  نظر طمبتيـنظر طمبتيـ
داء التدريسػػى ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس داء التدريسػػى ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حيػػث ىػػدحت ىػػذه الدراسػػة الػػى تعػػرؼ كاقػػع األحيػػث ىػػدحت ىػػذه الدراسػػة الػػى تعػػرؼ كاقػػع األ  

بكمية العمـك بجامعة طيبة مػف خػبلؿ تعػرؼ ميػاراتيـ حػى التخطػيط كالتنفيػذ كالتاػكيـ لمتػدريسة بكمية العمـك بجامعة طيبة مػف خػبلؿ تعػرؼ ميػاراتيـ حػى التخطػيط كالتنفيػذ كالتاػكيـ لمتػدريسة 
كعبلقػػتيـ مػػع الكميػػة مػػف خػػبلؿ تايػػيـ الكميػػة ليػػـة كاسػػتخدمت االسػػتبانة كػػأداة لمدراسػػة لجمػػع كعبلقػػتيـ مػػع الكميػػة مػػف خػػبلؿ تايػػيـ الكميػػة ليػػـة كاسػػتخدمت االسػػتبانة كػػأداة لمدراسػػة لجمػػع 

ة كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيا ة كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيا   طالبػػا كطالبػػة بكميػػة العمػػـك  طالبػػا كطالبػػة بكميػػة العمػػـك095095المعمكمػػاتة حيػػث طباػػت عمػػى )المعمكمػػاتة حيػػث طباػػت عمػػى )
بػيف الطػبلب بػيف الطػبلب   إحصػائيةإحصػائيةالكصفىة كتكصػمت الدراسػة الػى نتػائا منيػا أف ىنػاؾ حركقػا ذات داللػة الكصفىة كتكصػمت الدراسػة الػى نتػائا منيػا أف ىنػاؾ حركقػا ذات داللػة 
  كالطالبات حى محاكر التخطيط كالتنفيذ كالتاكيـ لمتدريس لصالك الطبلب8كالطالبات حى محاكر التخطيط كالتنفيذ كالتاكيـ لمتدريس لصالك الطبلب8

كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة تزكيػػد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػدكرات تدريبيػػةة كأسػػاليب كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة تزكيػػد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػدكرات تدريبيػػةة كأسػػاليب   
  اإلرشػػػاداإلرشػػػادكػػػالتعميـ االلكتركنػػى ككيفيػػػة االسػػػتفادة منػػػو حػػى التػػػدريس كتفعيػػػؿ كػػػالتعميـ االلكتركنػػى ككيفيػػػة االسػػػتفادة منػػػو حػػى التػػػدريس كتفعيػػػؿ مفػػػة مفػػػة التاػػكيـ المختالتاػػكيـ المخت

  األكاديمى لمطمبةاألكاديمى لمطمبة
  

  الدراسات األدٍبية:الدراسات األدٍبية:ثاًٌيا ثاًٌيا   --

  SShhaannnnoonn  KKiinnccaaiidd  &&  PPhhiilliipp  RReeccoorriinnoo  ((22000044))  ((9900::  11--1166))دراسػة دراسػة   --22
  TThhee  PPrrooffeessssiioonn  ooff  EEdduuccaattiioonn::  RReessppoonnssiibbiilliittiieess,,  EEllhhiiccssبعنػكاف: بعنػكاف: 

aanndd  PPeeddaaggooiicc  EExxppeerriimmeennttaattiioonn  
ذات العبلقػػة المتكاممػػة بعضػػيا ذات العبلقػػة المتكاممػػة بعضػػيا   مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتتضػػمنت كرقػػة العمػػؿ ىػػذه مجمكعػػة مػػف التضػػمنت كرقػػة العمػػؿ ىػػذه مجمكعػػة مػػف ال  

الجماعيػةة كمػا أشػارت الكرقػة الػى ضػركرة الجماعيػةة كمػا أشػارت الكرقػة الػى ضػركرة   مسػؤكلياتمسػؤكلياتالفرديػة كالالفرديػة كال  مسؤكلياتمسؤكلياتكالبعض ا خر كالكالبعض ا خر كال
تػػكحير عبلقػػة جيػػدة بػػيف الطالػػب كعضػػك ىيئػػة التػػدريس حتػػى يمكػػف تػػكحير تعمػػيـ جيػػد لتحايػػؽ تػػكحير عبلقػػة جيػػدة بػػيف الطالػػب كعضػػك ىيئػػة التػػدريس حتػػى يمكػػف تػػكحير تعمػػيـ جيػػد لتحايػػؽ 

داخؿ المؤسسػػة داخؿ المؤسسػػة )المسػػؤكلية )المسػػؤكلية يسة كمػػا أشػػارت الػػى ضػػركرة تفعيػػؿ االلتػػزاـ المينػػى يسة كمػػا أشػػارت الػػى ضػػركرة تفعيػػؿ االلتػػزاـ المينػػى حعاليػػة التػػدر حعاليػػة التػػدر 
  التعميمية8التعميمية8
  لمعممى الجامعة:لمعممى الجامعة:  مسؤكلياتمسؤكلياتكمف أىـ الكمف أىـ ال  

  ل بيـل بيـالطبلب كاالبتعاد عف إيااع األذالطبلب كاالبتعاد عف إيااع األذ  رعايةرعاية  --
  تكظيؼ نتائا البحكث بشكؿ رسمى أك غير رسمىتكظيؼ نتائا البحكث بشكؿ رسمى أك غير رسمى  --
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مكػف تطػكير مكػف تطػكير تفعيؿ ممارسة الحرية األكاديمية ألعضػاء ىيئػة التػدريس حتػى يتفعيؿ ممارسة الحرية األكاديمية ألعضػاء ىيئػة التػدريس حتػى ي  --
  الميارات الفكريةالميارات الفكرية

كأكصت كرقة العمؿ بتفعيؿ الرقابة الخارجية لمػف لػـ يمتزمػكا بػأداء كاجبػاتيـ كضػركرة كأكصت كرقة العمؿ بتفعيؿ الرقابة الخارجية لمػف لػـ يمتزمػكا بػأداء كاجبػاتيـ كضػركرة 
إجراء البحكث مف جانب أعضػاء ىيئػة التػدريس حتػى يمكػف تحسػيف األداء التدريسػى كتطػكيره إجراء البحكث مف جانب أعضػاء ىيئػة التػدريس حتػى يمكػف تحسػيف األداء التدريسػى كتطػكيره 

تطػػكير تطػػكير حػػى المكقػػؼ التعميمػػىة كضػػركرة تفعيػػؿ الحريػػة األكاديميػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس لحػػى المكقػػؼ التعميمػػىة كضػػركرة تفعيػػؿ الحريػػة األكاديميػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ل
  الميارات الفكرية لدل أعضاء ىيئة التدريس8الميارات الفكرية لدل أعضاء ىيئة التدريس8

  MMoorraallبعنػػػػكاف: بعنػػػػكاف:   CCeecciilliioo  LLooppeezz,,  ((22001100))  ((8822::  11--1100))دراسػػػػة دراسػػػػة   --11

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  CCoonnffiiddeennccee  aass  FFaaccttoorrss  TThhaatt  IInnfflluueennccee  

TTeeaacchheerr  IInnvvoollvveemmeenntt  iinn  EEdduuccaattiioonnaall  CChhaannggee  
يـ العػاـ يـ العػاـ ركة معممػى التعمػركة معممػى التعمػالتػى تػؤثر عمػى مشػاالتػى تػؤثر عمػى مشػاىدحت ىذه الدراسػة الػى تحديػد العكامػؿ ىدحت ىذه الدراسػة الػى تحديػد العكامػؿ   

األخبلقيػػة نحػػك المؤسسػػة التعميميػػة التػػى األخبلقيػػة نحػػك المؤسسػػة التعميميػػة التػػى   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةكالجػػامعى حػػى التغييػػر التربػػكلة كتحديػػد كالجػػامعى حػػى التغييػػر التربػػكلة كتحديػػد 
  يعممكف بيا8يعممكف بيا8
األخبلقيػة كالتػزاـ األخبلقيػة كالتػزاـ   المسػؤكليةالمسػؤكليةكما عالجت ىذه الدراسة ثػبلث قضػايا منيػا التركيػز عمػى كما عالجت ىذه الدراسة ثػبلث قضػايا منيػا التركيػز عمػى   

االصػػبلحات التعميميػػة االصػػبلحات التعميميػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس نحػػك الطػػبلبة كدكر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حػػى أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس نحػػك الطػػبلبة كدكر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حػػى 
حى المجتمع كتفاعؿ أعضاء ىيئة التدريس مع الطبلب مػف خػبلؿ التػدريس كمػا يػرتبط بػو مػف حى المجتمع كتفاعؿ أعضاء ىيئة التدريس مع الطبلب مػف خػبلؿ التػدريس كمػا يػرتبط بػو مػف 

  أداءات سمككية8أداءات سمككية8
ػػػا بحثينػػػا أسػػػمكب دراسػػػة الحالػػػة أسػػػمكب دراسػػػة الحالػػػة   مػػػفمػػػفكأتخػػػذت الدراسػػػة كأتخػػػذت الدراسػػػة    ػػػا بحثينػػػا منيجن كتكصػػػمت الدراسػػػة الػػػى أف كتكصػػػمت الدراسػػػة الػػػى أف منيجن
ؼ المؤسسػػة التعميميػػة ؼ المؤسسػػة التعميميػػة األخبلقيػػة تػػرتبط بشػػكؿ كبيػػر بػػااللتزاـ كالتفػػانى حػػى تحايػػؽ أىػػدااألخبلقيػػة تػػرتبط بشػػكؿ كبيػػر بػػااللتزاـ كالتفػػانى حػػى تحايػػؽ أىػػدا  المسػػؤكليةالمسػػؤكلية

  سػػكاء مػػا يتعمػػؽ بالتػػدريس اك البحػػث أك خدمػػة المجتمػػع كبخاصػػة مػػا يػػرتبط بالػػدكرات التػػى تاػػدـسػػكاء مػػا يتعمػػؽ بالتػػدريس اك البحػػث أك خدمػػة المجتمػػع كبخاصػػة مػػا يػػرتبط بالػػدكرات التػػى تاػػدـ
  لممعمميف لممعمميف 
كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة االلتػػزاـ بمراعػػاة المعػػايير األخبلقيػػة عنػػد إجػػراء البحػػكثة كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة االلتػػزاـ بمراعػػاة المعػػايير األخبلقيػػة عنػػد إجػػراء البحػػكثة   

لسػػمكؾ البحثػػى لسػػمكؾ البحثػػى كاالمتثػػاؿ لبللتزامػػات التػػى تفرضػػيا الجامعػػة حتػػى يمكػػف االبتعػػاد عػػف سػػكء اكاالمتثػػاؿ لبللتزامػػات التػػى تفرضػػيا الجامعػػة حتػػى يمكػػف االبتعػػاد عػػف سػػكء ا
  المتمثؿ حى التمفيؽ كالتزكير كاالنتحاؿ مف المنشكرات البحثية أك سرقة البيانات البحثية8المتمثؿ حى التمفيؽ كالتزكير كاالنتحاؿ مف المنشكرات البحثية أك سرقة البيانات البحثية8
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  TThhee  SSoocciiaallبعنػػكاف: بعنػػكاف:   SSaarraavviiaa  FFeeddeerriiccoo  ((22001122))((  8899::  11--66))دراسػػة دراسػػة   --00

RReessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ::TThhee  EExxppeerriieennccee  ooff  TThhee  

WWeellffaarree  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TThhee  FFaaccuullttyy  ooff  EEccoonnoommiiccss,,  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBuueennooss  AAiirreess  
المجتمعيػة المجتمعيػة   المسػؤكليةالمسػؤكليةلتحايؽ الترابط كالتكامػؿ بػيف الجامعػة كالمجتمػع بغػرض تفعيػؿ لتحايؽ الترابط كالتكامػؿ بػيف الجامعػة كالمجتمػع بغػرض تفعيػؿ   

ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريسة حاػػػد سػػػعت ىػػػذه الدراسػػػة الػػػى ربػػػط الجانػػػب التدريسػػػى بالجكانػػػب ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريسة حاػػػد سػػػعت ىػػػذه الدراسػػػة الػػػى ربػػػط الجانػػػب التدريسػػػى بالجكانػػػب 
ت البحػث حتػى ت البحػث حتػى المجتمعية مف خبلؿ تسميط األضكاء عمػى األنشػطة المجتمعيػة كتػدعيميا بػأدكاالمجتمعية مف خبلؿ تسميط األضكاء عمػى األنشػطة المجتمعيػة كتػدعيميا بػأدكا

يمكف تشخيص الكضع االجتماعى كمشكبلت المجتمع المحمػىة كذلػؾ مػف خػبلؿ برنػاما العمػؿ يمكف تشخيص الكضع االجتماعى كمشكبلت المجتمع المحمػىة كذلػؾ مػف خػبلؿ برنػاما العمػؿ 
كعيتيـ أخبلقينػا مػف أجػؿ كعيتيـ أخبلقينػا مػف أجػؿ مجتمعية لطبلب الدراسات العميا كتمجتمعية لطبلب الدراسات العميا كتالتطكعى الذل يتضمف المشكبلت الالتطكعى الذل يتضمف المشكبلت ال

المعرحػػة لػػدييـة كربػط ىػػذه المعرحػػة بالجكانػب المجتمعيػػة لػػدل ىػػؤالء المعرحػػة لػػدييـة كربػط ىػػذه المعرحػػة بالجكانػب المجتمعيػػة لػػدل ىػػؤالء تنميػة تنميػة تنشػئة جيػػؿ يمكػػف تنشػئة جيػػؿ يمكػػف 
  الدارسيفالدارسيف
كتكصػػمت الدراسػػة الػػى أف جػػكدة التػػدريب المينػػى لطػػبلب الدراسػػات العميػػا يمكػػف أف كتكصػػمت الدراسػػة الػػى أف جػػكدة التػػدريب المينػػى لطػػبلب الدراسػػات العميػػا يمكػػف أف   

يتحاؽ مف خبلؿ إحداث تغييرات مجتمعيػة كربػط المعرحػة بالجكانػب المجتمعيػة لػدل الدارسػيفة يتحاؽ مف خبلؿ إحداث تغييرات مجتمعيػة كربػط المعرحػة بالجكانػب المجتمعيػة لػدل الدارسػيفة 
  كضركرة إحداث نكع مف التكامؿ بيف مجالى العمؿ )التدريس كالمجاؿ المجتمعى كضركرة إحداث نكع مف التكامؿ بيف مجالى العمؿ )التدريس كالمجاؿ المجتمعى 

التغمػػب عمػػى التحػػديات التػػى تحػػاكؿ الفصػػؿ بػػيف الجامعػػة التغمػػب عمػػى التحػػديات التػػى تحػػاكؿ الفصػػؿ بػػيف الجامعػػة   كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرةكأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة  
  المجتمعالمجتمع
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aanndd  IInnssttiittuuttiioonnss  ooff  HHiigghheerr  LLeeaarrnniinngg::  IImmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  

PPrrooffeessssiioonnaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy    

لمػػا لمػػا   عىعىنيػػة حػػى التعمػػيـ الجػػامنيػػة حػػى التعمػػيـ الجػػامالميالمي  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةأشػػارت ىػػذه الدراسػػة الػػى أىميػػة تفعيػػؿ أشػػارت ىػػذه الدراسػػة الػػى أىميػػة تفعيػػؿ 
يترتب عمى ذلؾ مف لثار إيجابية تتمثؿ حى تدعيـ قيـ المشػاركة المجتمعيػة حػى الحيػاة الفكريػة يترتب عمى ذلؾ مف لثار إيجابية تتمثؿ حى تدعيـ قيـ المشػاركة المجتمعيػة حػى الحيػاة الفكريػة 

يػا نشػر نتػائا البحػكث حتػى يمكػف االسػتفادة يػا نشػر نتػائا البحػكث حتػى يمكػف االسػتفادة كر المؤتمرات كالندكات التى يتـ حيكر المؤتمرات كالندكات التى يتـ حيمف خبلؿ حضمف خبلؿ حض
رس الاػػيـ كالمعػػايير رس الاػػيـ كالمعػػايير مػػف نتػػائا تمػػؾ البحػػكث حػػى الجانػػب التدريسػػىة كمػػا أشػػارت الػػى أىميػػة غػػمػػف نتػػائا تمػػؾ البحػػكث حػػى الجانػػب التدريسػػىة كمػػا أشػػارت الػػى أىميػػة غػػ

  المينية لدل العامميف بمؤسسات التعميـ الجامعى8المينية لدل العامميف بمؤسسات التعميـ الجامعى8
  كأكصت الدراسة بضركرة:كأكصت الدراسة بضركرة:

تكحير بيئػة عمػؿ حػى مؤسسػات التعمػيـ العػالى تمكػف أعضػاء ىيئػة التػدريس تكحير بيئػة عمػؿ حػى مؤسسػات التعمػيـ العػالى تمكػف أعضػاء ىيئػة التػدريس   --
  مف إجراء أنشطتيـ المينية مف إجراء أنشطتيـ المينية 



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:
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  تفعيؿ قيمة المساءلة الاانكنيةتفعيؿ قيمة المساءلة الاانكنية  --

  الدراسات العميا الدراسات العميا   تاديـ المشكرة الفنية حيما يتعمؽ باإلشراؼ عمى طبلبتاديـ المشكرة الفنية حيما يتعمؽ باإلشراؼ عمى طبلب  --

  تسميط األضكاء عمى إجراء البحكث ذات الصمة بالجكانب المجتمعيةتسميط األضكاء عمى إجراء البحكث ذات الصمة بالجكانب المجتمعية  --
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األقسػاـ األقسػاـ   رؤسػاءرؤسػاء  مسػؤكليةمسػؤكليةسعت ىذه الدراسة الى تعرؼ أىـ العكامؿ تسػيـ حػى تفعيػؿ سعت ىذه الدراسة الى تعرؼ أىـ العكامؿ تسػيـ حػى تفعيػؿ 
األكاديمية حتى يمكف تػكحير الايػادة األكاديميػة التػى يمكػف أف تحاػؽ أعمػى معػايير التميػز حػى األكاديمية حتى يمكف تػكحير الايػادة األكاديميػة التػى يمكػف أف تحاػؽ أعمػى معػايير التميػز حػى 

  األنشطة األكاديميةاألنشطة األكاديمية
انتيػػت الدراسػػة الػػى أف طبيعػػة إدارة رؤسػػاء األقسػػاـ المجػػالس األكاديميػػةة كالمػػنيا انتيػػت الدراسػػة الػػى أف طبيعػػة إدارة رؤسػػاء األقسػػاـ المجػػالس األكاديميػػةة كالمػػنيا 

  ــمسؤكليتيمسؤكليتي  الشخصى ليـة مف أىـ عكامؿ نجاح رؤساء األقساـ كاادة أكاديمييف حى تفعيؿالشخصى ليـة مف أىـ عكامؿ نجاح رؤساء األقساـ كاادة أكاديمييف حى تفعيؿ
أكػػدت الدراسػػة عمػػى ضػػركرة مشػػاركة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس خػػارج الجامعػػة إلثػػراء أكػػدت الدراسػػة عمػػى ضػػركرة مشػػاركة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس خػػارج الجامعػػة إلثػػراء 

  المجتمع الخارجى بأحكارىـ اإلبداعية مف خبلؿ األنشطة المجتمعية التى ياكمكف بيا المجتمع الخارجى بأحكارىـ اإلبداعية مف خبلؿ األنشطة المجتمعية التى ياكمكف بيا 
  رؤساء األقساـ تتمثؿ حى:رؤساء األقساـ تتمثؿ حى:  مسؤكلياتمسؤكلياتبينت الدراسة أف أىـ بينت الدراسة أف أىـ 

  العمؿ العمؿ تحديث كتطكير براما أكاديمية جديدة ترتبط بسكؽ تحديث كتطكير براما أكاديمية جديدة ترتبط بسكؽ   --
  تأميف مصادر جديدة لممعرحة كزيادة حرص النشاط المعرحىتأميف مصادر جديدة لممعرحة كزيادة حرص النشاط المعرحى  --

  تجكيد المعرحة األكاديمية لتحايؽ التكاصؿ المعرحى الفعاؿتجكيد المعرحة األكاديمية لتحايؽ التكاصؿ المعرحى الفعاؿ  --
  كأكصت الدراسة بتفعيؿ المساءلة اإلدارية كاألكاديمية عمى مستكل الجامعةكأكصت الدراسة بتفعيؿ المساءلة اإلدارية كاألكاديمية عمى مستكل الجامعة
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TTeeaacchheerrss  PPrrooffeessssiioonnaall  EEtthhiiccss  ttoo  TThhee  PPeerrssoonnaall  PPrrooffeessssiioonnaall  

RReessppoonnssiibbiilliittyy  
انطماػػت ىػػذه الدراسػػة مػػف مسػػممة مفادىػػا أف الكفػػاءة الفنيػػة لممعمػػـ كبخاصػػة عضػػك انطماػػت ىػػذه الدراسػػة مػػف مسػػممة مفادىػػا أف الكفػػاءة الفنيػػة لممعمػػـ كبخاصػػة عضػػك   

األخبلقية مػف أجػؿ اسػتارار العمػؿ األكػاديمى حػى األخبلقية مػف أجػؿ اسػتارار العمػؿ األكػاديمى حػى   المسؤكليةالمسؤكليةىيئة التدريس حى الجامعة ترتبط بىيئة التدريس حى الجامعة ترتبط ب
بادئ كالكاجبات األخبلقيةة لػذا حاكلػت ىػذه الدراسػة بادئ كالكاجبات األخبلقيةة لػذا حاكلػت ىػذه الدراسػة األكساط المينية المختمفة إلتااف بعض الماألكساط المينية المختمفة إلتااف بعض الم

  منشؤىا أخبلقى8منشؤىا أخبلقى8  المسؤكليةالمسؤكليةاألخبلقية باعتبار أف األخبلقية باعتبار أف   المسؤكليةالمسؤكليةالربط بيف الكاجبات المينية ك الربط بيف الكاجبات المينية ك 
أكػػدت الدراسػػة عمػػى أف التػػدريس نشػػاط أخبلقػػى يتأسػػس عمػػى بنػػاء عبلقػػة قكيػػة بػػيف أكػػدت الدراسػػة عمػػى أف التػػدريس نشػػاط أخبلقػػى يتأسػػس عمػػى بنػػاء عبلقػػة قكيػػة بػػيف   

  المعمـ كالطالب8المعمـ كالطالب8



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:
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ػا حػى اتخػاذ الاػرارات اا  المسػؤكليةالمسػؤكليةكما تكصمت الدراسة الى أف كما تكصمت الدراسة الى أف    ػا حػى اتخػاذ الاػرارات ألخبلقيػة تعمػب دكرنا ميمن ألخبلقيػة تعمػب دكرنا ميمن
األكاديمية أثناء العمؿ األكاديمىة كما تمعب دكرنا ميمنا حػى تحايػؽ المعػايير المينيػة لمتػدريسة األكاديمية أثناء العمؿ األكاديمىة كما تمعب دكرنا ميمنا حػى تحايػؽ المعػايير المينيػة لمتػدريسة 

  ككذلؾ تحايؽ التكازف بيف الجامعة كالمجتمع8ككذلؾ تحايؽ التكازف بيف الجامعة كالمجتمع8
--BBaarrbbaarraa  SStteehh,,  JJaannaa  KKaalliinn  aanndd  JJaassnnaa  MMaazzggoonn  ((22001144))  ((7788::  5500دراسػة دراسػة   --77

6688))  TThhee  rroollee  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tteeaacchheerrss  aanndd  ssttuuddeennttss  iinn  

UUnniivveerrssiittyy  ssttuuddiieess::  AA  CCoommppaarraattiivvee  AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  vviieewwss  eexxpprreesssseedd  

bbyy  ppeeddaaggooggyy  ssttuuddeennttss  
انطبلقنا مف أف الطبلب ىـ أكثر مادرة عمى رؤية معممييـ حى الجامعة كمػدل التػزاميـ انطبلقنا مف أف الطبلب ىـ أكثر مادرة عمى رؤية معممييـ حى الجامعة كمػدل التػزاميـ   
يةة حاػػد سػػعت ىػػذه الدراسػػة الػػى تحميػػؿ لراء يةة حاػػد سػػعت ىػػذه الدراسػػة الػػى تحميػػؿ لراء ـ المينيػػة بطرياػػة أكثػػر اسػػتابللـ المينيػػة بطرياػػة أكثػػر اسػػتابللمسػػؤكليتيمسػػؤكليتيبتفعيػػؿ بتفعيػػؿ 

المعممػػيف حػػى المعممػػيف حػػى   مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتطػػبلب السػػنة األكلػػى كالسػػنة الثالثػػة حػػكؿ التحػػكؿ الػػذل طػػرأ عمػػى طػػبلب السػػنة األكلػػى كالسػػنة الثالثػػة حػػكؿ التحػػكؿ الػػذل طػػرأ عمػػى 
لػػذا حيػػدحت ىػػذه الدراسػػة الػػى تسػػميط الضػػكء عمػػى بعػػض جكانػػب الجػػكدة حػػى التعمػػيـ لػػذا حيػػدحت ىػػذه الدراسػػة الػػى تسػػميط الضػػكء عمػػى بعػػض جكانػػب الجػػكدة حػػى التعمػػيـ الجامعػػةة الجامعػػةة 

تػدريس الجػامعى لضػماف تػدريس الجػامعى لضػماف الجامعة مف خبلؿ تاييـ الطمبػة لعميمػة التػدريس الفعػاؿ كخصػائص الالجامعة مف خبلؿ تاييـ الطمبػة لعميمػة التػدريس الفعػاؿ كخصػائص ال
جػػكدة عاليػػة حػػى التعمػػيـ الجػػامعىة ليػػذا أجابػػت الدراسػػة عػػف األسػػئمة ا تيػػة: مػػا رؤيػػة طػػبلب جػػكدة عاليػػة حػػى التعمػػيـ الجػػامعىة ليػػذا أجابػػت الدراسػػة عػػف األسػػئمة ا تيػػة: مػػا رؤيػػة طػػبلب 

المعمميف حػى الجامعػةة كىػؿ لمخبػرة دكر حػى ىػذه المعمميف حػى الجامعػةة كىػؿ لمخبػرة دكر حػى ىػذه   مسؤكلياتمسؤكلياتالسنة الثالثة كالسنة األكلى حكؿ السنة الثالثة كالسنة األكلى حكؿ 
  ة كىؿ ىناؾ اختبلحات بيف اجابات الطبلب8ة كىؿ ىناؾ اختبلحات بيف اجابات الطبلب8مسؤكلياتمسؤكلياتالال

ة كاالسػتبانة أداة لمدراسػة حيػث طباػت عمػى عينػة مػف طػبلب ة كاالسػتبانة أداة لمدراسػة حيػث طباػت عمػى عينػة مػف طػبلب استخدـ المنيا الكصفىاستخدـ المنيا الكصفى  
  بكمية ا داب8بكمية ا داب8    طالبة  طالبة5656البا كالمستكل الثالث )البا كالمستكل الثالث )  ط  ط.7.7المستكل األكؿ )المستكل األكؿ )

جػػاءت النتػػائا تكضػػك أف ىنػػاؾ تفاكتنػػا بػػيف رؤيػػة طػػبلب المسػػتكل األكؿ كالمسػػتكل جػػاءت النتػػائا تكضػػك أف ىنػػاؾ تفاكتنػػا بػػيف رؤيػػة طػػبلب المسػػتكل األكؿ كالمسػػتكل   
أىػػػـ تمػػػؾ أىػػػـ تمػػػؾ   ة حيػػػث رأل طػػػبلب المسػػػتكل الثالػػػث أفة حيػػػث رأل طػػػبلب المسػػػتكل الثالػػػث أفالمعمػػػـ الجػػػامعىالمعمػػػـ الجػػػامعى  مسػػػؤكلياتمسػػػؤكلياتالثالػػػث حػػػكؿ الثالػػػث حػػػكؿ 

د كمساعدتيـ عمػى حيػـ كاتاػاف المػادة العمميػة كبنػاء المعرحػة د كمساعدتيـ عمػى حيػـ كاتاػاف المػادة العمميػة كبنػاء المعرحػة اقاقتشجيع التفكير النتشجيع التفكير الن  مسؤكلياتمسؤكلياتالال
  كاكتشاؼ األخطاء مف جانب الطالب كتشجيع الطبلب عمى تطكير شخصياتيـ كاستابلليتيا8كاكتشاؼ األخطاء مف جانب الطالب كتشجيع الطبلب عمى تطكير شخصياتيـ كاستابلليتيا8

المعمػػـ الجػػامعى انحصػػرت حػػى االلتػػزاـ المعمػػـ الجػػامعى انحصػػرت حػػى االلتػػزاـ   مسػػؤكليةمسػػؤكليةأمػػا طػػبلب المسػػتكل األكؿ حػػرأكا أف أمػػا طػػبلب المسػػتكل األكؿ حػػرأكا أف   
قامة الندكات كالمشاركة حى األنشطة8بحضكر البحضكر ال قامة الندكات كالمشاركة حى األنشطة8محاضرات كا    محاضرات كا 
كأكصػت الدراسػة بػػأف التخطػيط الجيػػد لمتػدريس ككضػع أىػػداؼ تعميميػة محػػددة كتعػرؼ ناػػاط كأكصػت الدراسػة بػػأف التخطػيط الجيػػد لمتػدريس ككضػع أىػػداؼ تعميميػة محػػددة كتعػرؼ ناػػاط   

  الجامعى8الجامعى8  الاكة كنااط الضعؼ حى البراما الدراسية يمكف أف يؤدل الى تحايؽ جكدة التعميـالاكة كنااط الضعؼ حى البراما الدراسية يمكف أف يؤدل الى تحايؽ جكدة التعميـ
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انطمات ىذه الدراسة مف اف مؤسسات التعميـ العالى ىى مراكز عالميػة يجػب اف تفعػؿ انطمات ىذه الدراسة مف اف مؤسسات التعميـ العالى ىى مراكز عالميػة يجػب اف تفعػؿ   
المجتمعيػػة المجتمعيػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةلػػذا حاػػد أكػػدت عمػػى أف دمػػا لػػذا حاػػد أكػػدت عمػػى أف دمػػا   ففرسػػالتيا المجتمعيػػة حػػى سػػياؽ كطنػػىرسػػالتيا المجتمعيػػة حػػى سػػياؽ كطنػػى

رحاىيػة المجتمػع باإلضػاحة الػى رحاىيػة المجتمػع باإلضػاحة الػى   ف يسػاىـ حػى تحايػؽف يسػاىـ حػى تحايػؽامعة بجانػب البحػث كالتػدريس يمكػف أامعة بجانػب البحػث كالتػدريس يمكػف ألمجلمج
  تحايؽ التنمية المستدامة لمجامعة تحايؽ التنمية المستدامة لمجامعة 

ـ المجتمعيػػة لتحايػػؽ ـ المجتمعيػػة لتحايػػؽ مسػػؤكليتيمسػػؤكليتيكاقترحػػت الدراسػػة أنػػو لايػػاـ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بكاقترحػػت الدراسػػة أنػػو لايػػاـ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ب  
  الشراكة بيف الجامعة كالمؤسسات التعميمية األخرل حى المجتمعة يجب ا تى:الشراكة بيف الجامعة كالمؤسسات التعميمية األخرل حى المجتمعة يجب ا تى:

عاػد النػدكات ككرش العمػؿة عاػد النػدكات ككرش العمػؿة تدريب الطبلب عمى المشػاركة حػى األنشػطة المجتمعيػةة ك تدريب الطبلب عمى المشػاركة حػى األنشػطة المجتمعيػةة ك   
ضركرة تفعيؿ الجامعة دكرىا المجتمعى مػف ضركرة تفعيؿ الجامعة دكرىا المجتمعى مػف ة ك ة ك كتاديـ االستشارات العممية لممؤسسات التعميميةكتاديـ االستشارات العممية لممؤسسات التعميمية

  خبلؿ االىتماـ بالتراث كالثااحة كغرس ميارات الارف الحادل كالعشريف لدل طبلبياخبلؿ االىتماـ بالتراث كالثااحة كغرس ميارات الارف الحادل كالعشريف لدل طبلبيا
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IIddeeaass  aanndd  OOppppoorrttuunniittiieess::  IInnssiigghhttss  FFrroomm  TThhee  TTeemmppuuss--  EEsspprriitt  

PPrroojjeecctt  
المجتمعيػة المجتمعيػة   المسػؤكليةالمسػؤكليةسمطت ىذه الدراسة الضكء عمى ضركرة التػزاـ الجامعػة بتفعيػؿ سمطت ىذه الدراسة الضكء عمى ضركرة التػزاـ الجامعػة بتفعيػؿ   

معػة كالمجتمػع ألف معػة كالمجتمػع ألف ألعضاء ىيئة التدريس كذلؾ مف خبلؿ تفعيؿ المشاركة المجتمعية بيف الجاألعضاء ىيئة التدريس كذلؾ مف خبلؿ تفعيؿ المشاركة المجتمعية بيف الجا
األكاديميػػػة بجانبييػػػا البحػػػث األكاديميػػػة بجانبييػػػا البحػػػث   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكلية)المجتمعيػػػة  ال تاػػػؿ أىميػػػة عػػػف )المجتمعيػػػة  ال تاػػػؿ أىميػػػة عػػػف   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةىػػػذه ىػػػذه 

  كالتدريسكالتدريس
المجتمعيػة أصػبحت ميػزة تسػكياية لمؤسسػات المجتمعيػة أصػبحت ميػزة تسػكياية لمؤسسػات   المسػؤكليةالمسػؤكليةأكدت الدراسة عمػى أف ىػذه أكدت الدراسة عمػى أف ىػذه   

يـ يـ المجتمعيػػة لمؤسسػػات التعمػػالمجتمعيػػة لمؤسسػػات التعمػػ  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةكمػػا أشػػارت الدراسػػة الػػى أف تعزيػػز كمػػا أشػػارت الدراسػػة الػػى أف تعزيػػز ة ة التعمػػيـ العػػالىالتعمػػيـ العػػالى
  مكف أف تتـ مف خبلؿ:مكف أف تتـ مف خبلؿ:ييالعالى العالى 
  المجتمعيةالمجتمعية  المسؤكليةالمسؤكليةتسميط الضكء عمى المشاركة المجتمعية لمطبلب كتصكراتيـ تجاه تسميط الضكء عمى المشاركة المجتمعية لمطبلب كتصكراتيـ تجاه   --22
  تطكير محتكل المناىا الدراسية بما يتكاءـ مع عناصر المشاركة المجتمعيةتطكير محتكل المناىا الدراسية بما يتكاءـ مع عناصر المشاركة المجتمعية  --11

  تعزيز الحكار بيف أعضاء ىيئة التدريس كالطبلبتعزيز الحكار بيف أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب  --00
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  تعكيب عمى الدراسات الشابكة:تعكيب عمى الدراسات الشابكة:  --

  بالٍشبة لمدراسات العربية:بالٍشبة لمدراسات العربية:  --أوالأوال

  المسػؤكليةالمسػؤكليةالحظ الباحث مف خبلؿ عرض تمؾ الدراسات أنيا لػـ تسػمط األضػكاء عمػى الحظ الباحث مف خبلؿ عرض تمؾ الدراسات أنيا لػـ تسػمط األضػكاء عمػى   --22
المينية كعبلقتيػا بتحايػؽ جػكدة التعمػيـ الجػامعى ممػا عػزز لػدل الباحػث حكػرة إجػراء المينية كعبلقتيػا بتحايػؽ جػكدة التعمػيـ الجػامعى ممػا عػزز لػدل الباحػث حكػرة إجػراء 
مثػػػؿ ىػػػذا البحػػػثة كذلػػػؾ لسػػػد الفجػػػكة الاائمػػػة بػػػيف البحػػػكث التػػػى تناكلػػػت الميػػػاـ مثػػػؿ ىػػػذا البحػػػثة كذلػػػؾ لسػػػد الفجػػػكة الاائمػػػة بػػػيف البحػػػكث التػػػى تناكلػػػت الميػػػاـ 

يػػث تناكلػػت تمػػؾ الدراسػػات أك اقتصػػرت عمػػى بعػػض الميػػاـ األكاديميػػة يػػث تناكلػػت تمػػؾ الدراسػػات أك اقتصػػرت عمػػى بعػػض الميػػاـ األكاديميػػة األكاديميػػةة حاألكاديميػػةة ح
مجاؿ خدمة المجتمػعة ماعػدا دراسػة مجاؿ خدمة المجتمػعة ماعػدا دراسػة دريس كالبحث العممىة كما تناكلت دريس كالبحث العممىة كما تناكلت متمثمة حى التمتمثمة حى الت

المينيػػػة لرؤسػػػاء المينيػػػة لرؤسػػػاء   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكلية ة إذ ركػػػزت عمػػػى  ة إذ ركػػػزت عمػػػى 13351335جمػػػاؿ عمػػػى كجمػػػاؿ أحمػػػد )جمػػػاؿ عمػػػى كجمػػػاؿ أحمػػػد )
  األقساـ كعبلقتيا بالرضا الكطيفىاألقساـ كعبلقتيا بالرضا الكطيفى

جاالت تناكالن حى الدراسات الساباة كدراسة جميمة محمػكد جاالت تناكالن حى الدراسات الساباة كدراسة جميمة محمػكد التدريس أكثر المالتدريس أكثر المجاء مجاؿ جاء مجاؿ   --11
 ة كدراسػة كػؿ مػف محمػد  ة كدراسػة كػؿ مػف محمػد 13361336 ة كدراسػة جمػاؿ عمػى كجمػاؿ أحمػد ) ة كدراسػة جمػاؿ عمػى كجمػاؿ أحمػد )13211321راشد )راشد )

ركػػػز جيكدىػػػا حػػػى األداء ركػػػز جيكدىػػػا حػػػى األداء تت ة حيػػػث يػػػركف اف الجامعػػػة  ة حيػػػث يػػػركف اف الجامعػػػة 13211321أحمػػػد كمحمػػػد عيػػػد )أحمػػػد كمحمػػػد عيػػػد )
  التعميمى كالتدريسىة إذ اتفات دراسة جميمػة حمػكد كدراسػة محمػد أحمػد كمحمػد عيػدالتعميمى كالتدريسىة إذ اتفات دراسة جميمػة حمػكد كدراسػة محمػد أحمػد كمحمػد عيػد

    .133.133حى أف التدريس أكثر المجاالت تناكالة كلكف كشفت دراسة نجـ الػديف أحمػد )حى أف التدريس أكثر المجاالت تناكالة كلكف كشفت دراسة نجـ الػديف أحمػد )
دل عينػػػة البحػػػثة كضػػػعؼ دل عينػػػة البحػػػثة كضػػػعؼ ضػػػك بػػػيف أىميػػػة التػػػدريس مػػػف ناحيػػػة لػػػضػػػك بػػػيف أىميػػػة التػػػدريس مػػػف ناحيػػػة لػػػالتنػػػاقض الكاالتنػػػاقض الكا

الممارسات مف ناحية أخرلة كأكصت بضركرة متابعة األداء التدريسػى لتحايػؽ جػكدة الممارسات مف ناحية أخرلة كأكصت بضركرة متابعة األداء التدريسػى لتحايػؽ جػكدة 
  التعميـالتعميـ

ة كتحميػؿ ة كتحميػؿ أساليبو المختمفػة كدراسػة الحالػأساليبو المختمفػة كدراسػة الحالػبب  استخدمت أغمب الدراسات المنيا الكصفىاستخدمت أغمب الدراسات المنيا الكصفى  --00
  المحتكل كمدخؿ تحميؿ النظـالمحتكل كمدخؿ تحميؿ النظـ

تنكعت أدكات البحث المستخدمة ما بيف االستبانة كالمااببلت الشخصية غيػر الماننػة تنكعت أدكات البحث المستخدمة ما بيف االستبانة كالمااببلت الشخصية غيػر الماننػة   --66
  كالماننةكالماننة

تنكعػػػت عينػػػة البحػػػثة حيػػػث اسػػػتخدمت أغمػػػب الدراسػػػات عينػػػة مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة تنكعػػػت عينػػػة البحػػػثة حيػػػث اسػػػتخدمت أغمػػػب الدراسػػػات عينػػػة مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة   --55
 ة كدراسػػػة شػػػادية عمػػػى  ة كدراسػػػة شػػػادية عمػػػى 11330330التػػػدريس ماعػػػدا دراسػػػة عبػػػد المجيػػػد عبػػػد التػػػكاب )التػػػدريس ماعػػػدا دراسػػػة عبػػػد المجيػػػد عبػػػد التػػػكاب )

  حيػػث اسػػتخدمتا بجانػػب عينػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عينػػة مػػف الطمبػػةة   حيػػث اسػػتخدمتا بجانػػب عينػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عينػػة مػػف الطمبػػةة 13391339))
    عمى عينة مف الطمبة كالطالبات  عمى عينة مف الطمبة كالطالبات13271327كاقتصرت دراسة نكاؼ بف مابؿ السرانى )كاقتصرت دراسة نكاؼ بف مابؿ السرانى )
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أكصػػػػت بعػػػػض الدراسػػػػات بضػػػػركرة تفعيػػػػؿ المسػػػػاءلة التربكيػػػػة كدراسػػػػة ىنػػػػد سػػػػيد أكصػػػػت بعػػػػض الدراسػػػػات بضػػػػركرة تفعيػػػػؿ المسػػػػاءلة التربكيػػػػة كدراسػػػػة ىنػػػػد سػػػػيد   --00
ا بضػػركرة تحايػػؽ متطمبػػات الجػػكدة كتػػكحير ا بضػػركرة تحايػػؽ متطمبػػات الجػػكدة كتػػكحير  ة كمػػا أكصػػت تمػػؾ الدراسػػة أيضػػ ة كمػػا أكصػػت تمػػؾ الدراسػػة أيضػػ13251325))

كجمػػاؿ كجمػػاؿ   عمػػيعمػػيقيػػادة كاعيػػة كااللتػػزاـ بػػالايـ كالمعػػايير المينيػػةة كأكصػػت دراسػػة جمػػاؿ قيػػادة كاعيػػة كااللتػػزاـ بػػالايـ كالمعػػايير المينيػػةة كأكصػػت دراسػػة جمػػاؿ 
  بعاد كرش تدريبيػة ألعضػاء ىيئػة تػدريس كتاػديـ مخطػط   بعاد كرش تدريبيػة ألعضػاء ىيئػة تػدريس كتاػديـ مخطػط 13351335 ة ) ة )13361336))  أحمدأحمد

لمماػػرر الػػذل ياػػـك عضػػك ىيئػػة التػػدريس بتدريسػػو لمطػػبلبة ككػػذلؾ ضػػركرة متابعػػة لمماػػرر الػػذل ياػػـك عضػػك ىيئػػة التػػدريس بتدريسػػو لمطػػبلبة ككػػذلؾ ضػػركرة متابعػػة 
  لتدريسى كتطكير العممية األكاديمية كدراسة نجـ الديف أحمد نصرلتدريسى كتطكير العممية األكاديمية كدراسة نجـ الديف أحمد نصراألداء ااألداء ا

  أوا وا يتعمل بالدراسات األدٍبية:أوا وا يتعمل بالدراسات األدٍبية:  --

  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةاشػػػارت بعػػػض الدراسػػػات األجنبيػػػة الػػػى ضػػػركرة تفعيػػػؿ متطمبػػػات تحايػػػؽ اشػػػارت بعػػػض الدراسػػػات األجنبيػػػة الػػػى ضػػػركرة تفعيػػػؿ متطمبػػػات تحايػػػؽ   --22
المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس المتمثمػػة حػػى الحريػػة الفكريػػة كالحريػػة األكاديميػػة المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس المتمثمػػة حػػى الحريػػة الفكريػػة كالحريػػة األكاديميػػة 

كاالىتماـ بمجالى البحث كالتدريس كاالىتماـ بمجالى البحث كالتدريس   TThhee  UUnniivveerrssiittyy  SShheeffffiieedd  ((22001133))كدراسة كدراسة 
كتحايػػػؽ التنميػػػة العمميػػػة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كتحايػػػؽ التنميػػػة العمميػػػة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس   SStteepphhaanniiee,,  22001133كدراسػػػة كدراسػػػة 
  SShhaannnnoonn  KKiinnccaaiidd,,  22000044كدراسة كدراسة 

  HHaannnnaahhكدراسػػػة كدراسػػػة   SSaarraavviiaa  FFeeddeerriiccoo  ((22001122))اتفاػػػت دراسػػػة كػػػؿ مػػػف اتفاػػػت دراسػػػة كػػػؿ مػػػف   --11

MMoossccoovviittzz  ((22001166))   كدراسػػػة كدراسػػػةBBrreennnnaannwweeiissss  ((22001166))   ربػػػط ربػػػط عمػػػى ضػػػركرة عمػػػى ضػػػركرة
الجامعػػػة بػػػالمجتمع كتنػػػاكؿ مشػػػكبلت المجتمػػػع المحمػػػى مػػػف خػػػبلؿ برنػػػاما العمػػػؿ الجامعػػػة بػػػالمجتمع كتنػػػاكؿ مشػػػكبلت المجتمػػػع المحمػػػى مػػػف خػػػبلؿ برنػػػاما العمػػػؿ 
التطػػػػكعى كاالىتمػػػػاـ باألنشػػػػطة المجتمعيػػػػة كتحايػػػػؽ التكامػػػػؿ بػػػػيف جكانػػػػب البحػػػػث التطػػػػكعى كاالىتمػػػػاـ باألنشػػػػطة المجتمعيػػػػة كتحايػػػػؽ التكامػػػػؿ بػػػػيف جكانػػػػب البحػػػػث 

  كالتدريس كالجكانب المجتمعيةكالتدريس كالجكانب المجتمعية

  TThhee  uunniivveerrssiittyy  ooffكدراسة كدراسة   SStteepphhaanniiee  JJ..  BBiirrdd  22001133اتفات دراسة كؿ مف اتفات دراسة كؿ مف   --00

SShheeffffiieelldd  22001133   كدراسػػة كدراسػػةSShhaannnnoonn  KKiinnccaaiidd  &&  OOtthheerrss  ((22000044))   عمػػى عمػػى
ذلؾ حى حاؿ إخبلؿ عضك ىيئة التػدريس ذلؾ حى حاؿ إخبلؿ عضك ىيئة التػدريس لة الاانكنية كاإلدارية ك لة الاانكنية كاإلدارية ك ضركرة تفعيؿ المساءضركرة تفعيؿ المساء

  بالتزاماتو األكاديمية نحك الطبلب كالجامعة )الرقابة الخارجية بالتزاماتو األكاديمية نحك الطبلب كالجامعة )الرقابة الخارجية 

  EElleennaa  SSeegghheeddiiooكلكػػكف التػػدريس نشػػاطنا أخبلقينػػاة حاػػد اتفاػػت دراسػػة كػػؿ مػػف كلكػػكف التػػدريس نشػػاطنا أخبلقينػػاة حاػػد اتفاػػت دراسػػة كػػؿ مػػف   --66

التػػزاـ أخبلقػػى التػػزاـ أخبلقػػى   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةعمػػى أف عمػػى أف   CCeecciilliioo  LLooppeezz  ((22000099))كدراسػػة كدراسػػة   ((22001144))
  انى حى تحايؽ أىداؼ المؤسسة التعميميةانى حى تحايؽ أىداؼ المؤسسة التعميميةففكتكت

تنكعػػت المنػػاىا البحثيػػةة كلكػػف اسػػتخدمت أغمػػب الدراسػػات المػػنيا الكصػػفى كاحػػد تنكعػػت المنػػاىا البحثيػػةة كلكػػف اسػػتخدمت أغمػػب الدراسػػات المػػنيا الكصػػفى كاحػػد   --55
  أساليبو المتمثمة حى دراسة الحالة أساليبو المتمثمة حى دراسة الحالة 



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:

 - 09. - 

دراسػػػة دراسػػػة اعتمػػدت بعػػػض الدراسػػػات عمػػػى عينػػػة مػػػف طػػػبلب الفػػػرقتيف األكلػػػى كالثالثػػػة كاعتمػػدت بعػػػض الدراسػػػات عمػػػى عينػػػة مػػػف طػػػبلب الفػػػرقتيف األكلػػػى كالثالثػػػة ك  --00
BBaarrbbaarraa  &&  OOtthheerrss  ((22001144))   المسػؤكليةالمسػؤكليةكذلؾ لتعرؼ رؤية الطبلب حكؿ تفعيػؿ كذلؾ لتعرؼ رؤية الطبلب حكؿ تفعيػؿ  

المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريسة كقػػد اتفاػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع ىػػذه الدراسػػة حػػى المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريسة كقػػد اتفاػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع ىػػذه الدراسػػة حػػى 
  المجكء الى عينة الطبلب بجانب أعضاء ىيئة التدريسالمجكء الى عينة الطبلب بجانب أعضاء ىيئة التدريس

  SShhaannnnoonn  KKiinnccaaiiddكك  SStteepphhaanniiee  JJ..  BBiirrdd  ((22001133))كػؿ مػف كػؿ مػف   اتفاػت دراسػتااتفاػت دراسػتا  --77

يجػاد بيئػة خصػبة لبللتػزاـ   ((22000044)) يجػاد بيئػة خصػبة لبللتػزاـ عمى أف تحسػيف كفػاءة أعضػاء ىيئػة التػدريس كا  عمى أف تحسػيف كفػاءة أعضػاء ىيئػة التػدريس كا 
المينػػى كتحايػػؽ التػػكازف بػػيف الجكانػػب البحثيػػة كالتدريسػػية مػػف أىػػـ ا ثػػار اإليجابيػػة المينػػى كتحايػػؽ التػػكازف بػػيف الجكانػػب البحثيػػة كالتدريسػػية مػػف أىػػـ ا ثػػار اإليجابيػػة 

  المينية ألعضاء ىيئة التدريس المينية ألعضاء ىيئة التدريس   لممسؤكليةلممسؤكلية
  ووقع البحح احلاىل وَ الدراسات الشابكة:ووقع البحح احلاىل وَ الدراسات الشابكة:  --

الحػالى حػى تحديػد كتأكيػد مشػكمة البحػثة ككػذلؾ حػى الحػالى حػى تحديػد كتأكيػد مشػكمة البحػثة ككػذلؾ حػى أحادت الدراسات السػاباة البحػث أحادت الدراسات السػاباة البحػث   --
  تفسير بعض نتائا البحث سكاء باالتفاؽ أـ االختبلؼتفسير بعض نتائا البحث سكاء باالتفاؽ أـ االختبلؼ

المينيػة ألعضػػاء ىيئػة التػػدريس بمجاالتيػا الفرعيػػة المينيػة ألعضػػاء ىيئػة التػػدريس بمجاالتيػا الفرعيػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةتنػاكؿ البحػػث الحػالى تنػاكؿ البحػػث الحػالى   --
  كعبلقتيا بتحايؽ جكدة التعميـ الجامعى8كعبلقتيا بتحايؽ جكدة التعميـ الجامعى8  المختمفة بصكرة شمكليةالمختمفة بصكرة شمكلية

حػػى اف حػػى اف   BBaarrbbaarraa  SStteepphh  &&  OOtthheerrss  ((22001144))اتفػػؽ ىػػذا البحػػث مػػع دراسػػة اتفػػؽ ىػػذا البحػػث مػػع دراسػػة   --
المينيػػة المينيػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةتحايػػؽ جػػكدة التعمػػيـ الجػػامعى يمكػػف أف يػػتـ مػػف خػػبلؿ تفعيػػؿ تحايػػؽ جػػكدة التعمػػيـ الجػػامعى يمكػػف أف يػػتـ مػػف خػػبلؿ تفعيػػؿ 

  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  SShheeffffiieellddألعضػػاء ىيئػػة التػػدريسة كمػػا اتفػػؽ مػػع دراسػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريسة كمػػا اتفػػؽ مػػع دراسػػة 

  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةحػػػى أنيػػػا ربطػػػت بػػػيف تحايػػػؽ جػػػكدة التعمػػػيـ الجػػػامعى كتفعيػػػؿ حػػػى أنيػػػا ربطػػػت بػػػيف تحايػػػؽ جػػػكدة التعمػػػيـ الجػػػامعى كتفعيػػػؿ   ((22001133))
  ة التدريسة التدريساألكاديمية ألعضاء ىيئاألكاديمية ألعضاء ىيئ

  اإلطار الٍظرى:اإلطار الٍظرى:

  حك التالى:حك التالى:تـ تناكؿ اإلطار النظرل عمى النتـ تناكؿ اإلطار النظرل عمى الن  
المينية كذلؾ مف عػدة جكانػب كرؤم حكريػة المينية كذلؾ مف عػدة جكانػب كرؤم حكريػة   المسؤكليةالمسؤكليةك ك   لممسؤكليةلممسؤكليةاإلطار المفاىيمى اإلطار المفاىيمى   --22

  مختمفةمختمفة
المينيػػػةة المينيػػػةة   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةك أبعػػػاد مفيػػػـك ك أبعػػػاد مفيػػػـك ييالمينيػػػة مػػػف حيػػػث تكضػػػالمينيػػػة مػػػف حيػػػث تكضػػػ  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةمفيػػػـك مفيػػػـك   --11

  ينية كأىـ أىداحياينية كأىـ أىداحياالمالم  المسؤكليةالمسؤكليةالمبادئ التى ترتكز عمييا المبادئ التى ترتكز عمييا ك ك 

  المينية كىى:المينية كىى:  لممسؤكليةلممسؤكليةتحميؿ المجاالت الفرعية تحميؿ المجاالت الفرعية   --00

  األكاديميةاألكاديمية  المسؤكليةالمسؤكلية  --أأ  



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:

 - 099 - 

  األخبلقيةاألخبلقية  المسؤكليةالمسؤكلية  --بب  

  اإلنسانيةاإلنسانية  المسؤكليةالمسؤكلية  --جج  

  العممية/ التنمكيةالعممية/ التنمكية  المسؤكليةالمسؤكلية  --دد  

  الاانكنيةالاانكنية  المسؤكليةالمسؤكلية  --قق  

  المجتمعيةالمجتمعية  المسؤكليةالمسؤكلية  --كك  

  المينية لعضك ىيئة التدريس المينية لعضك ىيئة التدريس   المسؤكليةالمسؤكليةدكاعى االىتماـ بدكاعى االىتماـ ب  --66

  تعكيبتعكيب  --

  اجلواٌب والرؤى الفهرية املختمفة:اجلواٌب والرؤى الفهرية املختمفة:  خالهخاله  املٍّية وَاملٍّية وَ  املشؤوليةاملشؤوليةوو  لمىشؤوليةلمىشؤوليةار املفاِيىى ار املفاِيىى اإلطاإلط  --00

  يتناكؿ الباحث حي ىذا الجزء الجكانب كالرؤل الفكرية المختمفة عمى النحك التالي:يتناكؿ الباحث حي ىذا الجزء الجكانب كالرؤل الفكرية المختمفة عمى النحك التالي:
  ::((100100: : 3535( )( )922922: : 0202اجلاٌب المغوى )اجلاٌب المغوى )  --أوالأوال

سػأؿة يسػأؿة سػأؿة يسػأؿة لػبلـ ة ياػاؿ لػبلـ ة ياػاؿ ) السػيف كاليمػزة كا) السػيف كاليمػزة كا  لغة الػى الجػذر المغػكللغة الػى الجػذر المغػكل  المسؤكليةالمسؤكليةترجع ترجع   
سػػػؤال كمسػػػاءلةة كاسػػػـ الفاعػػػؿ: السػػػائؿة كاسػػػـ المفعػػػكؿ: المسػػػؤكؿة كالمصػػػدر الصػػػناعىة سػػػؤال كمسػػػاءلةة كاسػػػـ الفاعػػػؿ: السػػػائؿة كاسػػػـ المفعػػػكؿ: المسػػػؤكؿة كالمصػػػدر الصػػػناعىة 

  ة كىى التبعةة كىى التبعةالمسؤكليةالمسؤكلية
كالمسػػئكؿ مػػف رجػػاؿ الدكلػػة: كالمسػػئكؿ مػػف رجػػاؿ الدكلػػة: رتوة رتوة ببكسػػألتو الشػػس: اسػػتعطيتو إيػػاه كعػػف الشػػس اسػػتخكسػػألتو الشػػس: اسػػتعطيتو إيػػاه كعػػف الشػػس اسػػتخ  

يسأؿ عف أمػر تاػع يسأؿ عف أمػر تاػع   بكجو عاـ: حاؿ أك صفة مفبكجو عاـ: حاؿ أك صفة مف  المسؤكليةالمسؤكليةالمنكط بو عمؿ تاع عميو تبعتوة ك المنكط بو عمؿ تاع عميو تبعتوة ك 
  معنياف ىما:معنياف ىما:  المسؤكليةالمسؤكليةعميو تبعتو كأقرب الى معنى عميو تبعتو كأقرب الى معنى 

الطمػػػب: قػػػاؿ تعػػػالى )يسػػػألو مػػػف حػػػى السػػػمكات كاألرضة كػػػؿ يػػػـك ىػػػك حػػػى شػػػأف  الطمػػػب: قػػػاؿ تعػػػالى )يسػػػألو مػػػف حػػػى السػػػمكات كاألرضة كػػػؿ يػػػـك ىػػػك حػػػى شػػػأف    
    1919)الرحمف)الرحمف
    9191الحساب: قاؿ تعالى )حكربؾ لنسألنيـ اجمعيف  )الحجراتالحساب: قاؿ تعالى )حكربؾ لنسألنيـ اجمعيف  )الحجرات  
كاختياراتػو العمميػة كاختياراتػو العمميػة كحى االصطبلح: تحمؿ الشخص نتيجػة التزاماتػو كتعيداتػو كقراراتػو كحى االصطبلح: تحمؿ الشخص نتيجػة التزاماتػو كتعيداتػو كقراراتػو   

  مف الناحية اإليجابيةة حيى ليست مجرد التعيد كاإلقرار كااللتزاـ كأداء الكاجبمف الناحية اإليجابيةة حيى ليست مجرد التعيد كاإلقرار كااللتزاـ كأداء الكاجب
عمػػى ىػػذا النحػػكة بأنيػػا تبػػدأ حػػيف عمػػى ىػػذا النحػػكة بأنيػػا تبػػدأ حػػيف   المسػػؤكليةالمسػػؤكلية    236236::  0101كعػػرؼ مصػػطفى رجػػب )كعػػرؼ مصػػطفى رجػػب )  

نطالػػب بػػأداء كاجػػبة كتنتيػػى بعػػد أف تاػػدـ حسػػابؾ عمػػا صػػنعتو حػػى سػػبيؿ ذلػػؾة كبيػػذا تكػػكف نطالػػب بػػأداء كاجػػبة كتنتيػػى بعػػد أف تاػػدـ حسػػابؾ عمػػا صػػنعتو حػػى سػػبيؿ ذلػػؾة كبيػػذا تكػػكف 
  رحيف تبلـز صاحبيا حى حترة ممتدة8رحيف تبلـز صاحبيا حى حترة ممتدة8صفة ذات طصفة ذات ط  المسؤكليةالمسؤكلية
يتمثػؿ حػى كػكف كػؿ مػف المؤسسػة يتمثػؿ حػى كػكف كػؿ مػف المؤسسػة   لممسػؤكليةلممسػؤكليةكعميوة حػ ف المعنػى الجػكىرل الحاياػى كعميوة حػ ف المعنػى الجػكىرل الحاياػى   

أداءاتيػـ المتنكعػة كحانػا أداءاتيػـ المتنكعػة كحانػا   مسػؤكليةمسػؤكليةتحمػؿ تحمػؿ ىيئة التدريس  يىيئة التدريس  يالتعميمية )الجامعة  كاألحراد )أعضاء التعميمية )الجامعة  كاألحراد )أعضاء 
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عميميػةة كىػذا النػكع مػف عميميػةة كىػذا النػكع مػف أك األىداؼ المتفػؽ عمييػاة لممؤسسػة التأك األىداؼ المتفػؽ عمييػاة لممؤسسػة الت  المسؤكليةالمسؤكليةلمشركط المتعماة بلمشركط المتعماة ب
التى نحػك الػداخؿة التى نحػك الػداخؿة   المسؤكليةالمسؤكلية    6363::  1111يرؾ كمساعدكه )يرؾ كمساعدكه )ببأطمؽ عميو جكزيؼ سى أطمؽ عميو جكزيؼ سى   المسؤكليةالمسؤكلية

أل داخؿ المؤسسة التعميمية حيى تركز عمى الذيف يعممكف بمعػايير مينيػة أك أخبلقيػةة كغالبنػا أل داخؿ المؤسسة التعميمية حيى تركز عمى الذيف يعممكف بمعػايير مينيػة أك أخبلقيػةة كغالبنػا 
تصػػبك تصػػبك يظيػػر ىػػذا النػػكع حػػى تنظيمػػات مينيػػة يعمػػؿ بيػػا المينيػػكف كيسػػيطركف عمييػػا حيػػث يظيػػر ىػػذا النػػكع حػػى تنظيمػػات مينيػػة يعمػػؿ بيػػا المينيػػكف كيسػػيطركف عمييػػا حيػػث 

  مينية8مينية8  مسؤكليةمسؤكلية
  اجلاٌب األخالقى:اجلاٌب األخالقى:  --ثاٌياثاٌيا

 ة أل  ة أل 199199::  2929عمػػى التػػزاـ الفػػرد بمػػا يصػػدر عنػػو قػػكالن أك حعػػبلن )عمػػى التػػزاـ الفػػرد بمػػا يصػػدر عنػػو قػػكالن أك حعػػبلن )  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةتطمػػؽ تطمػػؽ   
التػػزاـ الشػػخص بػػأداء العمػػؿ المنػػكط بػػو طبانػػا لمػػا ىػػك محػػددة كتنطمػػؽ ىػػذه الرؤيػػة مػػف نظريػػة التػػزاـ الشػػخص بػػأداء العمػػؿ المنػػكط بػػو طبانػػا لمػػا ىػػك محػػددة كتنطمػػؽ ىػػذه الرؤيػػة مػػف نظريػػة 

لعمػؿ لمصػمحة المجتمػع ككػؿة لعمػؿ لمصػمحة المجتمػع ككػؿة أخبلقية مفادىا أف أل كيػاف )منظمػة أـ حػرد  ياػع عمػى عاتاػة اأخبلقية مفادىا أف أل كيػاف )منظمػة أـ حػرد  ياػع عمػى عاتاػة ا
تاريخيػػا بفكػػرة العػػدؿ كالمسػػاكاة كالنظػػاـ االجتمػػاعى حتػػى يكػػكف تاريخيػػا بفكػػرة العػػدؿ كالمسػػاكاة كالنظػػاـ االجتمػػاعى حتػػى يكػػكف   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةكقػػد ارتػػبط مفيػػـك كقػػد ارتػػبط مفيػػـك 

اذا حػػدث خمػػؿ حػػى الايػػاـ اذا حػػدث خمػػؿ حػػى الايػػاـ   MMoorraall  AAccccoouunnttaabbiilliittyyالفػػرد عرضػػة لممحاسػػبية األخبلقيػػة الفػػرد عرضػػة لممحاسػػبية األخبلقيػػة 
كىػذه كىػذه    ة ة069069::  2020تتجاكز األنظمة ألنيا مسألة ضمير كشجاعة )تتجاكز األنظمة ألنيا مسألة ضمير كشجاعة )  المسؤكليةالمسؤكليةو ألف و ألف مسؤكلياتمسؤكلياتبب

  0202األخبلقيػػػة ناشػػػئة عػػػف الاػػػانكف األخبلقػػػىة كعػػػف كػػػكف الفاعػػػؿ ذا إرادة حػػػرة )األخبلقيػػػة ناشػػػئة عػػػف الاػػػانكف األخبلقػػػىة كعػػػف كػػػكف الفاعػػػؿ ذا إرادة حػػػرة )  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكلية
أف االلتػػزاـ كالضػػمير كاتاػػاف العمػػؿ كالشػػجاعة مػػف أىػػـ أف االلتػػزاـ كالضػػمير كاتاػػاف العمػػؿ كالشػػجاعة مػػف أىػػـ   ككيمبرلػػيككيمبرلػػي    كيكضػػك أل جريػػدل  كيكضػػك أل جريػػدل590590::

  كقػػد جمػػع جكزيػػؼ سػػى يبػػرؾ بػػيف قبػػكؿ الفػػرد   كقػػد جمػػع جكزيػػؼ سػػى يبػػرؾ بػػيف قبػػكؿ الفػػرد .16.16::    2020))  لممسػػؤكليةلممسػػؤكليةالجكانػػب األخبلقيػػة الجكانػػب األخبلقيػػة 
التػزاـ التػزاـ   المسػؤكليةالمسػؤكليةسبية عمى أعمالو مف خبلؿ التزامو بيػذاة حيػث كضػك بػأف سبية عمى أعمالو مف خبلؿ التزامو بيػذاة حيػث كضػك بػأف كالمحاكالمحا  المسؤكليةالمسؤكلية

كليػا ثػبلث زكايػا مختمفػة كليػا ثػبلث زكايػا مختمفػة   ةةكأف يحاسػب ىػذا الفػرد عمػى أعمالػوكأف يحاسػب ىػذا الفػرد عمػى أعمالػو  المسػؤكليةالمسػؤكليةكرغبة الفػرد بابػكؿ كرغبة الفػرد بابػكؿ 
  1111االىتمامػػات األكاديميػػة كالتػػدقياات األكاديميػػة كاحتياجػػات السػػكؽ كمؤشػػرات األداء )االىتمامػػات األكاديميػػة كالتػػدقياات األكاديميػػة كاحتياجػػات السػػكؽ كمؤشػػرات األداء )ىػػى: ىػػى: 

يػػػة أل ال تػػػدخؿ تحػػػت طائمػػػة الاػػػانكف كال يترتػػػب عمييػػػا أل جػػػزاء يػػػة أل ال تػػػدخؿ تحػػػت طائمػػػة الاػػػانكف كال يترتػػػب عمييػػػا أل جػػػزاء أدبأدب  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكلية  حيػػػذه   حيػػػذه 0606::
  بؿ تخضع لمضمير كقكاعد األخبلؽ المتعارؼ عمييا حى المجتمع8بؿ تخضع لمضمير كقكاعد األخبلؽ المتعارؼ عمييا حى المجتمع8    عااب قانكنىعااب قانكنى))

  اجلاٌب الكاٌوٌى:اجلاٌب الكاٌوٌى:  --ثالجاثالجا

عمػى االلتػزاـ ب صػبلح الخطػأ الكاقػع عمػى عمػى االلتػزاـ ب صػبلح الخطػأ الكاقػع عمػى   ––مػف الجانػب الاػانكنى مػف الجانػب الاػانكنى   ––  المسؤكليةالمسؤكليةتطمؽ تطمؽ   
ػػا بتبعاتػػو )الغيػر طبانػػا لماػػانكفة كيكػػكف اإل الغيػر طبانػػا لماػػانكفة كيكػػكف اإل  ػػا بتبعاتػػو )نسػػاف ممزمن   كىػػذا االلتػػزاـ رابطػػة قانكنيػػة   كىػػذا االلتػػزاـ رابطػػة قانكنيػػة 199199::  2929نسػػاف ممزمن

ى كػػاف الفػػرد غيػػر ممتػػـز ال يمكػػف أف ى كػػاف الفػػرد غيػػر ممتػػـز ال يمكػػف أف ة كمتػػة كمتػػرسػػمية يمتػػـز الفػػرد تجػػاه االخػػر لمايػػاـ بعمػػؿ معػػيفرسػػمية يمتػػـز الفػػرد تجػػاه االخػػر لمايػػاـ بعمػػؿ معػػيف
حالػة الشػخص الػذل ارتكػب حالػة الشػخص الػذل ارتكػب   المسػؤكليةالمسػؤكليةىة تعنػى ىة تعنػى ة كحى الاانكف الكضعة كحى الاانكف الكضعيككف مسئكالن عما يفعمويككف مسئكالن عما يفعمو
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عمػػى السػػػمكؾ الخػػارجى لئلنسػػػاف المنصػػؼ باألضػػػرار عمػػى السػػػمكؾ الخػػارجى لئلنسػػػاف المنصػػؼ باألضػػػرار   أمػػرنا يسػػتكجب المؤاخػػػذةة كياتصػػر حيػػػوأمػػرنا يسػػتكجب المؤاخػػػذةة كياتصػػر حيػػػو
        236236::  0101با خريف )با خريف )
تحاػػؽ ىػػذه تحاػػؽ ىػػذه تتىػػذا يجعميػػا تاػػع تحػػت طائمػػة الاػػانكف كال ىػػذا يجعميػػا تاػػع تحػػت طائمػػة الاػػانكف كال   لممسػػؤكليةلممسػػؤكليةكالجانػػب الاػػانكنى كالجانػػب الاػػانكنى   

الاانكنيػػة الػػى: الاانكنيػػة الػػى:   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةيػػا الاػػانكفة كتناسػػـ يػػا الاػػانكفة كتناسػػـ نتنتإال بتحايػػؽ ضػػرر كينظميػػا كياإال بتحايػػؽ ضػػرر كينظميػػا كيا  المسػػؤكليةالمسػػؤكلية
ما يرتكػب الشػخص حعػبلن يجرمػو الاػانكف بنصػكص ما يرتكػب الشػخص حعػبلن يجرمػو الاػانكف بنصػكص تتحاػؽ عنػدتتحاػؽ عنػدك ك     .2.2::  0606))  جنائيػة جنائيػة   مسؤكليةمسؤكلية

  مدنيػػةمدنيػػةالالكلية كلية المسػػؤ المسػػؤ   أمػػاأمػػا  صػػريحةة كنتيجػػة لضػػرر أصػػاب شخصػػا أك المجتمػػع الػػذل يعػػيش حيػػوصػػريحةة كنتيجػػة لضػػرر أصػػاب شخصػػا أك المجتمػػع الػػذل يعػػيش حيػػو
  رر لمشخص نفسورر لمشخص نفسوف بالتزاـ معيفة كيترتب عمى ذلؾ ضف بالتزاـ معيفة كيترتب عمى ذلؾ ضتتحاؽ عندما يخؿ المكاطتتحاؽ عندما يخؿ المكاطحح

  اجلاٌب الفمشفى:اجلاٌب الفمشفى:  --رابعارابعا

الػػى معياريػػة معينػػةة كقػػد ربػػط الػػى معياريػػة معينػػةة كقػػد ربػػط عمػػى أنيػػا المسػػاءلة المحتكمػػة عمػػى أنيػػا المسػػاءلة المحتكمػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةيشػػار الػػى يشػػار الػػى   
  مسػػؤكليةمسػػؤكليةأحعالػػو أحعالػػو   مسػػؤكليةمسػػؤكليةبالحريػػة حطالمػػا أف اإلنسػػاف حػػرة ح نػػو يتحمػػؿ بالحريػػة حطالمػػا أف اإلنسػػاف حػػرة ح نػػو يتحمػػؿ   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةسػػارتر سػػارتر 

فية منػذ الاػػدـة حػأحبلطكف حػػى فية منػذ الاػػدـة حػأحبلطكف حػػى قديمػةة حيػػث ظيػرت حػػى الكتابػات الفمسػػقديمػةة حيػػث ظيػرت حػػى الكتابػات الفمسػػ  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةكاممػة كىػذه كاممػة كىػذه 
ختيػارهة ختيػارهة الجميكرية يكضػك أف كػؿ انسػاف مسػئكؿ عػف مصػيرهة ككػؿ أمػرم مسػئكؿ عػف االجميكرية يكضػك أف كػؿ انسػاف مسػئكؿ عػف مصػيرهة ككػؿ أمػرم مسػئكؿ عػف ا  كتابوكتابو

    0909::  2525كنحف نككف قدرنا كمو باختيار أنكاع الحياة التى نحياىا )كنحف نككف قدرنا كمو باختيار أنكاع الحياة التى نحياىا )
  اجلاٌب الرتبوى:اجلاٌب الرتبوى:  --

)كعػػى  الفػػرد المػػرتبط بأسػػاس معرحػػى بضػػركرة سػػمككو تطكعيػػا نحػػك )كعػػى  الفػػرد المػػرتبط بأسػػاس معرحػػى بضػػركرة سػػمككو تطكعيػػا نحػػك   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةتعنػى تعنػى   
الجماعةة كىى بيذا تعكس جكانب الكعىة بمػا حيػو مػف جانػب معرحػى ككجػدانى كسػمككىة كأف الجماعةة كىى بيذا تعكس جكانب الكعىة بمػا حيػو مػف جانػب معرحػى ككجػدانى كسػمككىة كأف 

    6767--6060: : 0505حػى االىتمػاـ كالفيػـ كالمشػاركة )حػى االىتمػاـ كالفيػـ كالمشػاركة )  المسؤكليةالمسؤكليةركز جكانب ركز جكانب   عثمافعثمافأحمد أحمد كاف سيد كاف سيد 
ذكر المجاؿ الكجػدانى الػذل يعبػر عػف ذكر المجاؿ الكجػدانى الػذل يعبػر عػف أف سيد عثماف أف سيد عثماف كىذه الجكانب تعكس جكانب الكعىة كما كىذه الجكانب تعكس جكانب الكعىة كما 

تمػاـ حػى حػرص أعضػاء ىيئػة التػدريس تمػاـ حػى حػرص أعضػاء ىيئػة التػدريس كيتمثػؿ ىػذا االىكيتمثػؿ ىػذا االى  المسػؤكليةالمسػؤكلية)االىتماـ  كأكلى مككنػات )االىتماـ  كأكلى مككنػات 
  ةةؽ كتفعيػػؿ كاجبػػاتيـ المنبثاػػة مػػف كظػػائؼ الجامعػػةؽ كتفعيػػؿ كاجبػػاتيـ المنبثاػػة مػػف كظػػائؼ الجامعػػةكالحػػرص عمػػى تحايػػكالحػػرص عمػػى تحايػػ  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةااسػػميـ ااسػػميـ تت

)المكػػػكف الثػػػانى  كىػػػك )الفيػػػـ  كيتضػػػمف مناقشػػػة كتحميػػػؿ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كحيػػػـ )المكػػػكف الثػػػانى  كىػػػك )الفيػػػـ  كيتضػػػمف مناقشػػػة كتحميػػػؿ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كحيػػػـ 
دراكيـ كمعرحتيـ أسػس كػؿ دراكيـ كمعرحتيـ أسػس كػؿ المكقؼ التعميمىة باإلضاحة الى إالمكقؼ التعميمىة باإلضاحة الى إ  ـ المينية كتكظيفيا حىـ المينية كتكظيفيا حىمسؤكليتيمسؤكليتي
العممػى  العممػى    ––نػب السػمككى )األدائػى نػب السػمككى )األدائػى حرعية )كالمككف الثالث  كىك )المشػاركة  كىػى الجاحرعية )كالمككف الثالث  كىك )المشػاركة  كىػى الجا  مسؤكليةمسؤكلية

الذل يعبر عف االىتماـ كالفيـة كيتحاؽ مف خبلؿ قيػاـ أعضػاء ىيئػة التػدريس بػدكرىـ الفعػاؿ الذل يعبر عف االىتماـ كالفيـة كيتحاؽ مف خبلؿ قيػاـ أعضػاء ىيئػة التػدريس بػدكرىـ الفعػاؿ 
  لتحايؽ أىداؼ الجامعة8لتحايؽ أىداؼ الجامعة8
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كحاػػا ليػػذا الجانػػب التربػػكل تعكػػس خصػػائص الشػػخص المسػػئكؿ كالتػػى كحاػػا ليػػذا الجانػػب التربػػكل تعكػػس خصػػائص الشػػخص المسػػئكؿ كالتػػى   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةك ك   
لتػػى يعػػيش حييػػاة كلديػػو كعػػى لتػػى يعػػيش حييػػاة كلديػػو كعػػى تتمثػػؿ حػػى أف المسػػئكؿ لػػو جػػذكر داخػػؿ المنظكمػػة المجتمعيػػة اتتمثػػؿ حػػى أف المسػػئكؿ لػػو جػػذكر داخػػؿ المنظكمػػة المجتمعيػػة ا
بػػادؿ بينػػو كبػػيف ا خػػريفة ثػػـ بػػادؿ بينػػو كبػػيف ا خػػريفة ثػػـ بكيفيػػة التػػأثر كالتػػأثير حػػى الجماعػػة كالشػػعكر باإلحسػػاس المتبكيفيػػة التػػأثر كالتػػأثير حػػى الجماعػػة كالشػػعكر باإلحسػػاس المت

--    5353اع كالتسميـ بأف حدكد ىكيتو تتسع لآلخريف حػى المجتمػع كال تاتصػر عمػى ذاتػو )اع كالتسميـ بأف حدكد ىكيتو تتسع لآلخريف حػى المجتمػع كال تاتصػر عمػى ذاتػو )االقتناالقتن
199199 : :032032    

  وا املٍّة:وا املٍّة:

  : اتخذ صفة: اتخذ صفةكمينوكمينو  لغة" ميف الرجؿ ميناة كمينولغة" ميف الرجؿ ميناة كمينو  
    590590::  2929المينة: العمؿ يحتاج الى خبرة كميارة كحذؽ بممارستو )المينة: العمؿ يحتاج الى خبرة كميارة كحذؽ بممارستو )ك ك   

  

  اتضك مما سبؽ:اتضك مما سبؽ:

طػػرح عػػددنا مػػف االشػػكاليات ذات الجكانػػب كالػػرؤم المتعػػددة طػػرح عػػددنا مػػف االشػػكاليات ذات الجكانػػب كالػػرؤم المتعػػددة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةف مفيػػـك ف مفيػػـك أأ    --22
حػػاؿ االخػػبلؿ بيػػا ال حػػاؿ االخػػبلؿ بيػػا ال   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةمحػػؽ بمحػػؽ باخمػػو مػػع مفيػػـك المسػػاءلة التػػى ىػػى تاخمػػو مػػع مفيػػـك المسػػاءلة التػػى ىػػى تكتدكتد
باعتبارىػػا باعتبارىػػا   لممسػػؤكليةلممسػػؤكلية  غػػزل األخبلقػػىغػػزل األخبلقػػىحيركػػز الجانػػب األخبلقػػى عمػػى المحيركػػز الجانػػب األخبلقػػى عمػػى الم  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةبب

ف الفرد نحك المجتمعة كالجانب الاانكنى يكضك أنيا مسػاءلة قانكنيػة ف الفرد نحك المجتمعة كالجانب الاانكنى يكضك أنيا مسػاءلة قانكنيػة التزاـ ذاتى مالتزاـ ذاتى م
مػف المجتمػػع بمػػا حيػػو مػػف قػػكانيف كأعػراؼة كالجانػػب المغػػكل يكضػػك أنيػػا نػػكع مػػف مػف المجتمػػع بمػػا حيػػو مػػف قػػكانيف كأعػراؼة كالجانػػب المغػػكل يكضػػك أنيػػا نػػكع مػػف 

بالمسػػاءلة عمػػا تػػـ تاديمػػو بالمسػػاءلة عمػػا تػػـ تاديمػػو   حالمطالبػػة بػػأداء الكاجػػب تنتيػػىحالمطالبػػة بػػأداء الكاجػػب تنتيػػى  ففالمطالبػػة كالمحاسػػبيةالمطالبػػة كالمحاسػػبية
بالحريػػة حػػى تحمػػؿ االنسػػاف بالحريػػة حػػى تحمػػؿ االنسػػاف   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةتو عميػػوة كالجانػػب الفمسػػفى ربػػط تو عميػػوة كالجانػػب الفمسػػفى ربػػط سػػبسػػبكمحاكمحا

أحعالػػو لككنػػو حػػرناة كالجانػػب التربػػكل يربطيػػا بجانػػب الػػكعى كذلػػؾ بمػػا أحعالػػو لككنػػو حػػرناة كالجانػػب التربػػكل يربطيػػا بجانػػب الػػكعى كذلػػؾ بمػػا   مسػػؤكليةمسػػؤكلية
مف مف   المسؤكليةالمسؤكليةطكل عميو طكل عميو ننينطكل عميو الكعى مف )كجداف كمعرحة كسمكؾ  كبما تينطكل عميو الكعى مف )كجداف كمعرحة كسمكؾ  كبما ت
  اىتماـ كحيـ كمشاركةة حيناؾ تكاحؽ حكؿ ىذه المككناتاىتماـ كحيـ كمشاركةة حيناؾ تكاحؽ حكؿ ىذه المككنات

  تتمحكر ىذه الجكانب حكؿ بعدل االلتزاـ كالتعيد تتمحكر ىذه الجكانب حكؿ بعدل االلتزاـ كالتعيد   --11

كحانا كحانا   المسؤكليةالمسؤكليةة بالتاصير حى تفعيؿ أل نكع مف ة بالتاصير حى تفعيؿ أل نكع مف يييرتبط جانب المساءلة كالمحاسبيرتبط جانب المساءلة كالمحاسب  --00
  لمزاكية أك الرؤية التى تنبعث منيالمزاكية أك الرؤية التى تنبعث منيا

قرار بما ياـك بو المسئكؿ مف عمؿ أك قكؿ كما يترتػب عميػو قرار بما ياـك بو المسئكؿ مف عمؿ أك قكؿ كما يترتػب عميػو نحك الغير كاإلنحك الغير كاإلااللتزاـ االلتزاـ   --66
  مف نتائامف نتائا
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حبعػػد حبعػػد   ةةبػػيف بعػػدل االلػػزاـ )كبعػػد خػػارجى  كااللتػػزاـ )كبعػػد داخمػػى بػػيف بعػػدل االلػػزاـ )كبعػػد خػػارجى  كااللتػػزاـ )كبعػػد داخمػػى   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةتجمػػع تجمػػع   --55
عكػػػػس عكػػػػس اللػػػزاـ الخػػػػارجى ياللػػػزاـ الخػػػػارجى يااللتػػػزاـ الػػػػذاتى يعكػػػػس الممارسػػػة الذاتيػػػػة األخبلقيػػػػةة كاااللتػػػزاـ الػػػػذاتى يعكػػػػس الممارسػػػة الذاتيػػػػة األخبلقيػػػػةة كا

  المحاسبية الاانكنيةالمحاسبية الاانكنية

طرتػو قبػؿ أف طرتػو قبػؿ أف التزامنا داخميناة حيى صػفة يسػتمدىا االنسػاف مػف حالتزامنا داخميناة حيى صػفة يسػتمدىا االنسػاف مػف ح  المسؤكليةالمسؤكليةكلككف كلككف   --00
ػػا  كتػػبل يتمااىػػا مػػف الخػػارج )إيتمااىػػا مػػف الخػػارج )إ ػػا  كتػػبل لزامن ـز صػػاحبيا مػػف قبػػؿ أف يبػػدأ الفعػػؿ الػػى مػػا بعػػد ـز صػػاحبيا مػػف قبػػؿ أف يبػػدأ الفعػػؿ الػػى مػػا بعػػد لزامن

  88ووػػػػانتيائانتيائ
حمنشػؤىا أخبلقػى ألنيػا تعبػر عػف التػزاـ عضػك ىيئػة التػدريس بػأداء حمنشػؤىا أخبلقػى ألنيػا تعبػر عػف التػزاـ عضػك ىيئػة التػدريس بػأداء   املٍّيـة: املٍّيـة:   املشـؤولية املشـؤولية أوا عـَ  أوا عـَ  

مػف مػف كاجباتو عمى أكمؿ كجو مراعيا حى ذلؾ تحايؽ العدالة  كالمسػاكاة كالضػمير المينػىة ألنيػا كاجباتو عمى أكمؿ كجو مراعيا حى ذلؾ تحايؽ العدالة  كالمسػاكاة كالضػمير المينػىة ألنيػا 
كاسػػع االىتمػػاـ لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة كبػػرل حػػى االصػػبلح كاسػػع االىتمػػاـ لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة كبػػرل حػػى االصػػبلح   المفػػاىيـ الجكىريػػة التػػى أخػػذت مجػػاالالمفػػاىيـ الجكىريػػة التػػى أخػػذت مجػػاال

التعميمى الذل يترتب عميو تحسػيف كجػكدة التعمػيـ عامػة كتحايػؽ جػكدة التعمػيـ الجػامعى عمػى التعميمى الذل يترتب عميو تحسػيف كجػكدة التعمػيـ عامػة كتحايػؽ جػكدة التعمػيـ الجػامعى عمػى 
  كجو الخصكصكجو الخصكص

المينية تعنى مجمكعة التعيدات كااللتزامػات التػى تعبػر عػف كتنػتا المينية تعنى مجمكعة التعيدات كااللتزامػات التػى تعبػر عػف كتنػتا   المسؤكليةالمسؤكليةكعميو حكعميو ح  
دحعػػو الػػى التفاعػػؿ مػػع المجتمػػع الجػػامعى سػػكاء دحعػػو الػػى التفاعػػؿ مػػع المجتمػػع الجػػامعى سػػكاء عػػف الشػػعكر الػػكاعى لعضػػك ىيئػػة التػػدريس كتعػػف الشػػعكر الػػكاعى لعضػػك ىيئػػة التػػدريس كت

الخارجيػة التػى تتصػؿ بػالمجتمع الخارجيػة التػى تتصػؿ بػالمجتمع الميػاـ الميػاـ حيما يتعمؽ بالمياـ الداخمية التى تتـ داخؿ الجامعة أك حيما يتعمؽ بالمياـ الداخمية التى تتـ داخؿ الجامعة أك 
  المحمى8المحمى8

  أبعاد املشؤولية املٍّية:أبعاد املشؤولية املٍّية:  --

   : :075075::  6969بعاد رئيسية )بعاد رئيسية )المينية عمى ثبلثة أالمينية عمى ثبلثة أ  المسؤكليةالمسؤكليةتاـك تاـك 
  املعرفة املٍّية:املعرفة املٍّية:  --00

المعػػػارؼ التػػػى يكظفيػػػا عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس عنػػػد تناكلػػػو المعػػػارؼ التػػػى يكظفيػػػا عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس عنػػػد تناكلػػػو   كتتمثػػػؿ حػػػى مجمكعػػػةكتتمثػػػؿ حػػػى مجمكعػػػة  
  األكاديمية حى أحد جانبييا كىك التدريساألكاديمية حى أحد جانبييا كىك التدريس  المسؤكليةالمسؤكلية

  االستكاله الظخصى لعضو ِيئة التدريص:االستكاله الظخصى لعضو ِيئة التدريص:  --99

  تاح ليـ مف ممارسة جكانب الحرية األكاديمية تاح ليـ مف ممارسة جكانب الحرية األكاديمية حيث يرتبط ذلؾ لما يحيث يرتبط ذلؾ لما ي  
  املشاءلة:املشاءلة:  --55

طبلب كعف البػاحثيف بيػدؼ تفعيػؿ طبلب كعف البػاحثيف بيػدؼ تفعيػؿ عف العف ال  مسؤكليةمسؤكليةككف أعضاء ىيئة التدريس ككف أعضاء ىيئة التدريس ترتبط بترتبط ب  
  اإلجراءات الاانكنية عند التاصير حى جكانب األداء المجتمعية8اإلجراءات الاانكنية عند التاصير حى جكانب األداء المجتمعية8
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األكاديميػػة األكاديميػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةينيػػا حيػػث يركػػز ىػػذا الػػرأل عمػػى ينيػػا حيػػث يركػػز ىػػذا الػػرأل عمػػى ببكىػػذه األبعػػاد تتكامػػؿ حيمػػا كىػػذه األبعػػاد تتكامػػؿ حيمػػا   
لعضك ىيئة التدريس بما ياـك عميو حرية أكاديمية كحرية حكريػة مػف خػبلؿ تمتػع عضػك ىيئػة لعضك ىيئة التدريس بما ياـك عميو حرية أكاديمية كحرية حكريػة مػف خػبلؿ تمتػع عضػك ىيئػة 

سػػتابلؿ الشخصػػى عنػػد ممارسػػة الحريػػة األكاديميػػة مػػع ارتبػػاط ال تاصػػير ببعػػد سػػتابلؿ الشخصػػى عنػػد ممارسػػة الحريػػة األكاديميػػة مػػع ارتبػػاط ال تاصػػير ببعػػد التػػدريس باالالتػػدريس باال
المينيػػة مفيػػـك مبنػػى عمػػى تصػػكرات اجتماعيػػةة حيػػث ترتكػػز المينيػػة مفيػػـك مبنػػى عمػػى تصػػكرات اجتماعيػػةة حيػػث ترتكػػز   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةف ف كبيػػذا حػػ كبيػػذا حػػ   المسػػاءلةالمسػػاءلة

    يمكف تناكليا عمى النحك التالى:  يمكف تناكليا عمى النحك التالى:077077::    6969عمى ثبلثة احكار محكرية )عمى ثبلثة احكار محكرية )
عػادة بنػ   عػادة بنػالمسػتكل المينػى ألعضػػاء ىيئػة التػػدريس كا  اء المسػػتكل المينػى كالمخرجػػات اء المسػػتكل المينػى كالمخرجػػات المسػتكل المينػى ألعضػػاء ىيئػة التػػدريس كا 

التعميميػػة حمػػف خػػبلؿ مػػا يتمتػػع بػػو أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف كفػػاءات مينيػػة يمكػػف تفعيػػؿ التعميميػػة حمػػف خػػبلؿ مػػا يتمتػػع بػػو أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف كفػػاءات مينيػػة يمكػػف تفعيػػؿ 
كمػف ناحيػة كمػف ناحيػة   ةةف تتحاؽ جكدة التعميـف تتحاؽ جكدة التعميـمكف أمكف أاألكاديمية كتحايؽ نكاتا تعميمية جيدةة ياألكاديمية كتحايؽ نكاتا تعميمية جيدةة ي  المسؤكليةالمسؤكلية

يػػػة ألعضػػػاء ىيئػػػة يػػػة ألعضػػػاء ىيئػػػة إعػػػادة بنػػػاء المسػػػتكل المينػػػىة حػػػ ف ذلػػػؾ يػػػرتبط بالتنميػػػة العمميػػػة /التنمك إعػػػادة بنػػػاء المسػػػتكل المينػػػىة حػػػ ف ذلػػػؾ يػػػرتبط بالتنميػػػة العمميػػػة /التنمك 
تـ تناكليا حى ىذا البحث حتػى يمكػف تـ تناكليا حى ىذا البحث حتػى يمكػف المينية التى المينية التى   المسؤكليةالمسؤكليةالتدريس كىى أحد أبعاد مجاالت التدريس كىى أحد أبعاد مجاالت 

د المخرجػات التعميميػةة حيػى أحػد المؤشػرات لتحايػؽ د المخرجػات التعميميػةة حيػى أحػد المؤشػرات لتحايػؽ ناحسػيةة كمػف ناحيػة بعػناحسػيةة كمػف ناحيػة بعػتحايؽ عنصػر التتحايؽ عنصػر الت
  جكدة التعميـ الجامعى8جكدة التعميـ الجامعى8

  املٍّية:املٍّية:  املشؤوليةاملشؤوليةأِي املبادئ التى ترتهز عميّا أِي املبادئ التى ترتهز عميّا 

  المينية عمى مجمكعة مف المبادئ يمكف تناكليا عمى النحك التالى:المينية عمى مجمكعة مف المبادئ يمكف تناكليا عمى النحك التالى:  المسؤكليةالمسؤكلية  ترتكزترتكز  
رابطة قانكنية رسػمية بماتضػى العػرؼة تمػـز حػردنا تجػاه حػرد لخػر رابطة قانكنية رسػمية بماتضػى العػرؼة تمػـز حػردنا تجػاه حػرد لخػر   OObblliiggaattiioonn: : االلتزاًااللتزاً  --22

الاياـ بعمؿ معيف أك عدـ الاياـ بوة ألنو تعيد يمتػـز بماتضػاه الفػرد بػأف يػؤدل عمػبل حػى الاياـ بعمؿ معيف أك عدـ الاياـ بوة ألنو تعيد يمتػـز بماتضػاه الفػرد بػأف يػؤدل عمػبل حػى 
ى معيفة كىك قاعدة أساسػية يتمركػز حكليػا النظػاـ األخبلقػىة ى معيفة كىك قاعدة أساسػية يتمركػز حكليػا النظػاـ األخبلقػىة برناما معيف أك نشاط مينبرناما معيف أك نشاط مين

ممػو ممػو ح نو يككف أطاع ذاتو كأرضػى ضػميره كيعػد عح نو يككف أطاع ذاتو كأرضػى ضػميره كيعػد ع""كحى حاؿ قياـ الفرد بتفعيؿ ىذا االلتزاـ كحى حاؿ قياـ الفرد بتفعيؿ ىذا االلتزاـ 
ى يؤدل الى تماسػؾ المجتمػع كحفػظ النظػاـة كحػى ىػذه الحالػة ى يؤدل الى تماسػؾ المجتمػع كحفػظ النظػاـة كحػى ىػذه الحالػة أخبلقياة كىذا االلتزاـ الخماأخبلقياة كىذا االلتزاـ الخما

    0909::  5555))  ""يماف ذاتىيماف ذاتىع عف اع عف اػػبلقى تاببلقى تابػػخص قاـ بعمؿ أخخص قاـ بعمؿ أخػػح ف الشح ف الش
المينيػػةة كمتػػى كػػاف عضػػك ىيئػػة التػػدريس غيػػر المينيػػةة كمتػػى كػػاف عضػػك ىيئػػة التػػدريس غيػػر   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةزاـ ىنػػا مػػرتبط بزاـ ىنػػا مػػرتبط بتػػتػػكااللكاالل          
ة حبل يمكف أف يككف مسئكال عمػا يفعمػوة كمػا أف ىػذا االلتػزاـ ال ياتصػر عمػى األداء تتمممم ة حبل يمكف أف يككف مسئكال عمػا يفعمػوة كمػا أف ىػذا االلتػزاـ ال ياتصػر عمػى األداء ـز ـز

ابع مػػف االلتػػزاـ ابع مػػف االلتػػزاـ تػػزاـ أخبلقػػى نػػتػػزاـ أخبلقػػى نػػالعامػػى داخػػؿ المحاضػػرات أك الجامعػػة عامػػةة بػػؿ ىنػػاؾ الالعامػػى داخػػؿ المحاضػػرات أك الجامعػػة عامػػةة بػػؿ ىنػػاؾ ال
  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةدائػػو ميامػػوة ألف دائػػو ميامػػوة ألف و عضػػك ىيئػػة التػػدريس عمػػى نفسػػو حػػى أو عضػػك ىيئػػة التػػدريس عمػػى نفسػػو حػػى ألػذاتى الػػذل ياطعػػلػذاتى الػػذل ياطعػػاا

المينية تكسب أعضاء ىيئة التػدريس مجمكعػة مػف الاػيـ التػى تػرتبط بمينػة التعمػيـ ممػا المينية تكسب أعضاء ىيئة التػدريس مجمكعػة مػف الاػيـ التػى تػرتبط بمينػة التعمػيـ ممػا 
  يجعميـ قادريف عمى ترجمة ىذه الايـ الى سمكؾ عممىيجعميـ قادريف عمى ترجمة ىذه الايـ الى سمكؾ عممى
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ا مػػثبل )كالجانػػب ا مػػثبل )كالجانػػب عضػػك ىيئػػة التػػدريس المينيػػة حػػى أحػػد مجاالتيػػعضػػك ىيئػػة التػػدريس المينيػػة حػػى أحػػد مجاالتيػػ  مسػػؤكليةمسػػؤكليةالشػػمكلية: حالشػػمكلية: ح  --11
األكاديمى  ليست جزئية قاصرة عمى التدريس حاطة بؿ تشػمؿ جكانػب بحثيػةة أخػرل حتػى األكاديمى  ليست جزئية قاصرة عمى التدريس حاطة بؿ تشػمؿ جكانػب بحثيػةة أخػرل حتػى 
يككف المنتا متكاحاا مع مػا تسػعى إليػو الجػكدة الشػاممة كيػرتبط بيػذا الشػمكؿ مبػدأ لخػر يككف المنتا متكاحاا مع مػا تسػعى إليػو الجػكدة الشػاممة كيػرتبط بيػذا الشػمكؿ مبػدأ لخػر 

الجامعػات الجامعػات كػى تػنجك كػى تػنجك التدريس يرتبط بالبحث ألنيما جناحا العمػؿ الجػامعى حمالتدريس يرتبط بالبحث ألنيما جناحا العمػؿ الجػامعى حمف ف كىك التكامؿكىك التكامؿ
ىػػذيف الجنػػاحيف حكبلىمػػا ضػػركرياف معػػاة حالتػػدريس يكشػػؼ ىػػذيف الجنػػاحيف حكبلىمػػا ضػػركرياف معػػاة حالتػػدريس يكشػػؼ البػػد مػػف تاكيػػة البػػد مػػف تاكيػػة   ء مياميػػاء مياميػػاحػػى أداحػػى أدا

    5151::  6060ثغرات التدريس )ثغرات التدريس )  ات المعرحة كاألبحاث تساعد عمى سدات المعرحة كاألبحاث تساعد عمى سدغر غر ثث
فعيميػػػا فعيميػػػا المينيػػػة كتالمينيػػػة كت  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةالتػػػكازف: ياصػػػد بػػػو أداء عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس مجػػػاالت التػػػكازف: ياصػػػد بػػػو أداء عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس مجػػػاالت   --00

شخصية متكازنة حى جميػع شخصية متكازنة حى جميػع   ى مجاؿ عمى لخر مما ينتا عنوى مجاؿ عمى لخر مما ينتا عنوبدرجات متااربة حتى ال يطغبدرجات متااربة حتى ال يطغ
  مجاالتيا الفرعيةمجاالتيا الفرعية

االىتمػػاـ بفيػػـ الطالػػب/ الطػػبل ب ال بػػالحكـ عمػػييـة ححريػػة التعبيػػر عػػف الػػرأل مػػف جانػػب االىتمػػاـ بفيػػـ الطالػػب/ الطػػبل ب ال بػػالحكـ عمػػييـة ححريػػة التعبيػػر عػػف الػػرأل مػػف جانػػب   --66
كيمكػف أف كيمكػف أف   حػرص النمػك الحاياػى المعرحػىحػرص النمػك الحاياػى المعرحػىالطبلب نحك المادة العممية تعطى مجاال لتنميػة الطبلب نحك المادة العممية تعطى مجاال لتنميػة 

  تعدؿ مف اتجاىاتيـ نحك األحضؿتعدؿ مف اتجاىاتيـ نحك األحضؿ

الديماراطيػػػة حػػػى إدارة المكقػػػؼ التعميمػػػى يجعػػػؿ الطػػػبلب الديماراطيػػػة حػػػى إدارة المكقػػػؼ التعميمػػػى يجعػػػؿ الطػػػبلب الديماراطيػػػة: حػػػااللتزاـ بمبػػػادئ الديماراطيػػػة: حػػػااللتزاـ بمبػػػادئ   --55
  الفكرل البناءالفكرل البناء  الحكارالحكاريتفاعمكف مع عضك ىيئة التدريس مف خبلؿ يتفاعمكف مع عضك ىيئة التدريس مف خبلؿ 

نسؽ الايـ كالمبادئ كا داب الخاصة بطبيعة المينة التى تتباىا جماعػة مينيػة كأعضػاء نسؽ الايـ كالمبادئ كا داب الخاصة بطبيعة المينة التى تتباىا جماعػة مينيػة كأعضػاء ""  --00
  6666))""لخػرلخػرالمينية عمى نحػك المينية عمى نحػك   مسؤكلياتمسؤكلياتىيئة التدريس مثبل لتكجيو سمككيـ لتحمؿ ىذه الىيئة التدريس مثبل لتكجيو سمككيـ لتحمؿ ىذه ال

::0.70.7    
  املٍّية ألعضاء ِيئة التدريص:املٍّية ألعضاء ِيئة التدريص:  املشؤوليةاملشؤوليةأِداف أِداف 

  المينية الى:المينية الى:  المسؤكليةالمسؤكليةتيدؼ تيدؼ   
  6969بلب )بلب )مراقبػة األداء كلراء الطػػمراقبػة األداء كلراء الطػػ  جعؿ عمؿ التربكييف أكثر شفاحية مػف خػبلؿ تانيػاتجعؿ عمؿ التربكييف أكثر شفاحية مػف خػبلؿ تانيػات  --22

::075075    
تحديد جكانب الضعؼ كالاكة أك الفرص كالتيديدات مما سيؤدل الى سػد الفجػكات حػى تحديد جكانب الضعؼ كالاكة أك الفرص كالتيديدات مما سيؤدل الى سػد الفجػكات حػى   --11

  ؿ عمى تجكيدىاؿ عمى تجكيدىااألداء كالعماألداء كالعم

تكظيؼ نتائا البحكث التطبياية حى المكقػؼ التعميمػىة ككيفيػة التغمػب عمػى مشػكبلت تكظيؼ نتائا البحكث التطبياية حى المكقػؼ التعميمػىة ككيفيػة التغمػب عمػى مشػكبلت   --00
  كقضايا المجتمع المحمىة ككذلؾ حى سد ثغرات التدريس كالتدريب8كقضايا المجتمع المحمىة ككذلؾ حى سد ثغرات التدريس كالتدريب8
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حػػػى المؤسسػػػة الجامعيػػػة بمػػػا ينػػػتا صػػػكرة كاضػػػحة مػػػف حػػػى المؤسسػػػة الجامعيػػػة بمػػػا ينػػػتا صػػػكرة كاضػػػحة مػػػف   ايضػػػاح جانػػػب كاقعػػػي ميػػػـايضػػػاح جانػػػب كاقعػػػي ميػػػـ  --66
  الممارسات الفعمية الممارسات الفعمية 

الايػػادة الفاعمػػة المػػؤثرة كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بمػػا الايػػادة الفاعمػػة المػػؤثرة كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بمػػا تنسػػيؽ الجيػػكد التربكيػػة بػػيف تنسػػيؽ الجيػػكد التربكيػػة بػػيف   --55
  سيؤدل الى تحايؽ جكدة العممية التعميميةسيؤدل الى تحايؽ جكدة العممية التعميمية

تعزيز جكانب االىتماـ كالفيـ كالمشػاعر لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس أل أنيػا تشػجع تعزيز جكانب االىتماـ كالفيـ كالمشػاعر لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس أل أنيػا تشػجع   --00
كتحفػز مػف نػكاحى االىتمػاـ بمػا يػؤدل الػى ادراؾ حاياػة كطبيعػة العمػؿ المينػى حتػى كتحفػز مػف نػكاحى االىتمػاـ بمػا يػؤدل الػى ادراؾ حاياػة كطبيعػة العمػؿ المينػى حتػى 

ءات مينيػة سػمككية تعكػس االرتبػاط االيجػابى بػيف تفعيػؿ ءات مينيػة سػمككية تعكػس االرتبػاط االيجػابى بػيف تفعيػؿ يمكف ترجمتو حػى صػكرة ادايمكف ترجمتو حػى صػكرة ادا
إذ تجعمػو مػدركنا أف نتػائا المكقػؼ إذ تجعمػو مػدركنا أف نتػائا المكقػؼ المينية كتحايؽ جكدة التعميـ الجػامعى المينية كتحايؽ جكدة التعميـ الجػامعى   المسؤكليةالمسؤكلية

التعميمى لف تعػكد بالفائػدة عمػى الطػبلب حاػط باػدر مػا تعػكد عميػو ىػك شخصػيا حيػث التعميمى لف تعػكد بالفائػدة عمػى الطػبلب حاػط باػدر مػا تعػكد عميػو ىػك شخصػيا حيػث 
  المينيةالمينية  المسؤكليةالمسؤكليةيستشعر أىمية تمؾ يستشعر أىمية تمؾ 

يميػػة داخػػؿ الجامعػػة بػػيف الطػػبلب كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ممػػا يميػػة داخػػؿ الجامعػػة بػػيف الطػػبلب كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ممػػا تكطيػػد العبلقػػات األكادتكطيػػد العبلقػػات األكاد  --77
  يساعد عمى ايجاد بيئة تعميمية تعممية مناسبة تساعد عمى تحايؽ أىداؼ الجامعةيساعد عمى ايجاد بيئة تعميمية تعممية مناسبة تساعد عمى تحايؽ أىداؼ الجامعة

احػػداث حالػػة مػػف التطػػابؽ بػػيف األحكػػار كالسػػمكؾ أل ترجمػػة الفكػػرة كمجػػاؿ نظػػرل حػػى احػػداث حالػػة مػػف التطػػابؽ بػػيف األحكػػار كالسػػمكؾ أل ترجمػػة الفكػػرة كمجػػاؿ نظػػرل حػػى   --..
  ذىف عضك ىيئة التدريس الى سمكؾ ككاقع عممىذىف عضك ىيئة التدريس الى سمكؾ ككاقع عممى

لمينيػػة ب صػػبلح المكقػػؼ التعميمػػى كتغييػػره الػػى األحسػػف كتحايػػؽ لمينيػػة ب صػػبلح المكقػػؼ التعميمػػى كتغييػػره الػػى األحسػػف كتحايػػؽ اا  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةتكفػػؿ تكفػػؿ تت  --99
  األىداؼ الخاصة مف أجؿ تحايؽ جكدة التعميـ الجامعىاألىداؼ الخاصة مف أجؿ تحايؽ جكدة التعميـ الجامعى

المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس يفػػتك ليػػـ مجػػاؿ الحريػػة بطرياػػة المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس يفػػتك ليػػـ مجػػاؿ الحريػػة بطرياػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةتفعيػػؿ تفعيػػؿ   --2323
مػػف شػػأنيا الاضػػاء عمػػى الخمػػؿ المكجػػكد حػػى المكقػػؼ مػػف شػػأنيا الاضػػاء عمػػى الخمػػؿ المكجػػكد حػػى المكقػػؼ   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةف ىػػذه ف ىػػذه أل أل منظمػػة منظمػػة 

كف عمػى الجانػب ا خػر كشػفت دراسػة يكسػؼ سػيد محمػكد بنتػائا مغػايرة كف عمػى الجانػب ا خػر كشػفت دراسػة يكسػؼ سػيد محمػكد بنتػائا مغػايرة التعميمى كلالتعميمى كل
فرضيا المينػة األكاديميػة عمػى أعضػائيا يػؤدل الػى فرضيا المينػة األكاديميػة عمػى أعضػائيا يػؤدل الػى تتالتى التى   مسؤكلياتمسؤكلياتكىى اف تعدد الكىى اف تعدد ال

  ::  ..9..9::  7676كقكعيـ تحت ضغكط أربعة ىى )كقكعيـ تحت ضغكط أربعة ىى )
نمػػا يرغػػب نمػػا يرغػػب يػػاـ  المطمػػكب انجازىػػا بييػػاـ  المطمػػكب انجازىػػا بيممطالػػب )الطالػػب )الممكجػػكد أنػػكاع متعػػددة مػػف الكجػػكد أنػػكاع متعػػددة مػػف ال  --أأ  

  نجاز بعضيا نجاز بعضيا إإ  أعضاء ىيئة التدريس حىأعضاء ىيئة التدريس حى

الميػػارات التػػى الميػػارات التػػى   ميػػاـ المنفصػػمة غيػػر المرتبطػػة مػػف حيػػثميػػاـ المنفصػػمة غيػػر المرتبطػػة مػػف حيػػثكجػػكد العديػػد مػػف الكجػػكد العديػػد مػػف ال  --بب  
  تتطمبياتتطمبيا
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  ـ يجمعيػػا نسػػؽـ يجمعيػػا نسػػؽطػػكؿ الكقػػت الػػذل يحتاجػػو أداء بعػػض الميػػاـ أك عػػدة ميػػاطػػكؿ الكقػػت الػػذل يحتاجػػو أداء بعػػض الميػػاـ أك عػػدة ميػػا  --جج  
  كاحدكاحد

حيث الكفايات لػدل أعضػاء حيث الكفايات لػدل أعضػاء مف مف صعبة أك كجكد تزاكج غير مبلئـ صعبة أك كجكد تزاكج غير مبلئـ كجكد مياـ كجكد مياـ   --دد  
  ىيئة التدريسىيئة التدريس
بشكؿ اساسى الى أف عممية ممارسة المينػة األكاديميػة بشكؿ اساسى الى أف عممية ممارسة المينػة األكاديميػة رجاعيا رجاعيا كىذه الضغكط يمكف إكىذه الضغكط يمكف إ

تفػػرض عمػػى أعضػػائيا كلػػك نظرينػػا الايػػاـ بكػػؿ الميػػاـ كاألدكار المتعماػػة بالعمػػؿ األكػػاديمى التػػى تفػػرض عمػػى أعضػػائيا كلػػك نظرينػػا الايػػاـ بكػػؿ الميػػاـ كاألدكار المتعماػػة بالعمػػؿ األكػػاديمى التػػى 
  و الجامعيةو الجامعيةمسؤكلياتمسؤكلياتتفرضيا تفرضيا 

  املٍّية ألعضاء ِيئة التدريص:املٍّية ألعضاء ِيئة التدريص:  املشؤوليةاملشؤوليةدلاالت دلاالت   --

ء ىيئػة التػدريس لتشػمؿ مجمكعػة ء ىيئػة التػدريس لتشػمؿ مجمكعػة ألعضػاألعضػاالمينيػة المينيػة   لممسػؤكليةلممسػؤكليةتتنكع المجاالت الفرعية تتنكع المجاالت الفرعية   
  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةشػػػمؿ شػػػمؿ كتمتػػػد لتكتمتػػػد لت888 888 أكاديميػػػة أـ إنسػػػانية أـ عمميػػػة كتنمكيػػػةأكاديميػػػة أـ إنسػػػانية أـ عمميػػػة كتنمكيػػػة  متكاممػػػة سػػػكاء كانػػػتمتكاممػػػة سػػػكاء كانػػػت

حايػػؽ بنػػاء اإلنسػػاف حايػػؽ بنػػاء اإلنسػػاف يػػدؼ تيػػدؼ تالمجتمعيػػةة كىػػذا بالمجتمعيػػةة كىػػذا ب  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةالاانكنيػػةة ك الاانكنيػػةة ك   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةك ك   األخبلقيػػةاألخبلقيػػة
  يدؼ التعميـ الى تحاياويدؼ التعميـ الى تحاياوبب  المعاصر الذمالمعاصر الذم

  ت الفرعية عمى النحك التالى:ت الفرعية عمى النحك التالى:كيمكف تناكؿ أىـ تمؾ المجاالكيمكف تناكؿ أىـ تمؾ المجاال  
  AAccaaddeemmiicc  RReessppoonnssiibbiilliittyy: : األنادمييةاألنادميية  املشؤوليةاملشؤولية  --أوالأوال

إف عضك ىيئة التدريس يمثؿ أحد الماكمات الرئيسة النجاح الجامعػة كذلػؾ لمػا ياػـك إف عضك ىيئة التدريس يمثؿ أحد الماكمات الرئيسة النجاح الجامعػة كذلػؾ لمػا ياػـك   
بو مف مياـ ككاجبات تسيـ حى بناء اإلنساف بناءن تربكينا كتحاػؽ أىػداؼ التعمػيـ الجػامعى ممػا بو مف مياـ ككاجبات تسيـ حى بناء اإلنساف بناءن تربكينا كتحاػؽ أىػداؼ التعمػيـ الجػامعى ممػا 

دل الجػكدة بمعػزؿ دل الجػكدة بمعػزؿ ـ الجػامعى غيػر قػادر عمػى مكاجيػة تحػـ الجػامعى غيػر قػادر عمػى مكاجيػة تحػجكدتػوة ألف التعمػيجكدتػوة ألف التعمػييسيـ حى تحايؽ يسيـ حى تحايؽ 
يـ يـ مسػػػؤكلياتمسػػػؤكلياتعػػػف أسػػػاتذة الجامعػػػةف لػػػذا بػػػات مػػػف الضػػػركرل السػػػعى باتجػػػاه تطػػػكير كتنميػػػة عػػػف أسػػػاتذة الجامعػػػةف لػػػذا بػػػات مػػػف الضػػػركرل السػػػعى باتجػػػاه تطػػػكير كتنميػػػة 

يـ ككاجباتيـ المنسػجمة مػع تمػؾ يـ ككاجباتيـ المنسػجمة مػع تمػؾ مسؤكلياتمسؤكلياتاألكاديمية عمى النحك الذل يمكنيـ مف االضطبلع باألكاديمية عمى النحك الذل يمكنيـ مف االضطبلع ب
  التحديات8التحديات8
يمية إجرائينا بأنيا تعيػد كالتػزاـ عضػك ىيئػة التػدريس بجكانػب يمية إجرائينا بأنيا تعيػد كالتػزاـ عضػك ىيئػة التػدريس بجكانػب األكاداألكاد  المسؤكليةالمسؤكليةعرؼ عرؼ كتكت  

العمػػؿ األكػػاديمى كتبعاتػػو كمتطمباتػػو نحػػك الطػػبلب حػػى المكقػػؼ التعميمػػى مػػف حيػػث االىتمػػاـ العمػػؿ األكػػاديمى كتبعاتػػو كمتطمباتػػو نحػػك الطػػبلب حػػى المكقػػؼ التعميمػػى مػػف حيػػث االىتمػػاـ 
بالتدريس كتجكيده كالتفاعؿ مع الطػبلب كحيػـ خصائصػيـ النفسػية حتػى يكػكف ىنػاؾ نػكع مػف بالتدريس كتجكيده كالتفاعؿ مع الطػبلب كحيػـ خصائصػيـ النفسػية حتػى يكػكف ىنػاؾ نػكع مػف 

لبحث الذاتى لدييـ حتى تتحاػؽ المشػاركة الفعالػة لبحث الذاتى لدييـ حتى تتحاػؽ المشػاركة الفعالػة يـة ككذلؾ تنمية ميارات ايـة ككذلؾ تنمية ميارات اععالتكاصؿ الفعاؿ مالتكاصؿ الفعاؿ م
  بينو كطبلبوة ألف جكدة المكقؼ التعميمى تااس بجكدة عضك ىيئة التدريس كالتزامو نحكىـ بينو كطبلبوة ألف جكدة المكقؼ التعميمى تااس بجكدة عضك ىيئة التدريس كالتزامو نحكىـ 
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  األكاديمية:األكاديمية:  المسؤكليةالمسؤكليةالمبادئ التى تاـك عمييا المبادئ التى تاـك عمييا   --
مجمكعػة مجمكعػة   KKPPUU::  KKwwaannttlleenn  PPoollyytteecchhnniicc  UUnniivveerrssiittyyكضػعت لجنػة جامعػة كضػعت لجنػة جامعػة   

--11  ::8877األكاديمية يمكف عرضػيا عمػى النحػك التػالى )األكاديمية يمكف عرضػيا عمػى النحػك التػالى )  المسؤكليةالمسؤكليةـك عمييا ـك عمييا مف المبادئ التى تامف المبادئ التى تا

33  ::  
األكاديميػة عنػد ممارسػتيا عمػى أسػاس مػف الحريػة األكاديميػة حيػث األكاديميػة عنػد ممارسػتيا عمػى أسػاس مػف الحريػة األكاديميػة حيػث   المسؤكليةالمسؤكليةتاـك تاـك   --22

  التعبيػرالتعبيػرتمػؾ الحريػة األكاديميػة لعضػك ىيئػة التػدريس احتػراـ لراء ا خػر كحريػة تمػؾ الحريػة األكاديميػة لعضػك ىيئػة التػدريس احتػراـ لراء ا خػر كحريػة   تتيكتتيك
  كذلؾ عند عرض المكضكعات األكاديميةكذلؾ عند عرض المكضكعات األكاديمية  كتمتعو بالصدؽ الفكرل كالحرية الفكريةةكتمتعو بالصدؽ الفكرل كالحرية الفكريةة

المحاحظة عمى بيئة العمؿ ألعضاء المجتمع الجامعى حى جك لمػف حتػى يمكػف تفعيػؿ المحاحظة عمى بيئة العمؿ ألعضاء المجتمع الجامعى حى جك لمػف حتػى يمكػف تفعيػؿ   --11
  كالمحاحظة عمى حاكؽ ككاجبات أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب8كالمحاحظة عمى حاكؽ ككاجبات أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب8  مسؤكلياتمسؤكلياتتمؾ التمؾ ال

كحريػة كحريػة   الحاياػةالحاياػةغرس قيـ المجتمػع الجػامعى التػى مػف أىميػا: السػعى الػدؤكب لبنػاء غرس قيـ المجتمػع الجػامعى التػى مػف أىميػا: السػعى الػدؤكب لبنػاء   --00
  تعزيز العمؿ الجماعى كاالعتراؼ باختبلؼ كجيات النظر الشخصية8تعزيز العمؿ الجماعى كاالعتراؼ باختبلؼ كجيات النظر الشخصية8البحث ك البحث ك 

  مسػؤكليةمسػؤكليةكضع إجراءات تنظيمية تتفؽ مع ضركرات الحرية األكاديمية بغػرض تحمػؿ كضع إجراءات تنظيمية تتفؽ مع ضركرات الحرية األكاديمية بغػرض تحمػؿ   --66
  SStteepphhaanniiee  JJ..  BBiirrddالارارات التى يمكف أف تؤثر عمى الحياة الجامعيةة كقد أشار الارارات التى يمكف أف تؤثر عمى الحياة الجامعيةة كقد أشار 

بلب كأعضػاء ىيئػة التػدريس بلب كأعضػاء ىيئػة التػدريس الى أف مبػدأ حريػة تبػادؿ األحكػار بػيف الطػالى أف مبػدأ حريػة تبػادؿ األحكػار بػيف الطػ    ((2288  ::9922        
الاائـ عمى االحتراـ المتبادؿ حى ا راء كحرية الناػد البنػاء كالحريػة حػى مناقشػة نتػائا الاائـ عمى االحتراـ المتبادؿ حى ا راء كحرية الناػد البنػاء كالحريػة حػى مناقشػة نتػائا 

  البحكث يعمؿ عمى تحايؽ التكاصؿ الفعاؿ لتحايؽ أىداؼ المكقؼ التعميمىالبحكث يعمؿ عمى تحايؽ التكاصؿ الفعاؿ لتحايؽ أىداؼ المكقؼ التعميمى
أشػػارت الػػى أف تحايػػؽ أشػػارت الػػى أف تحايػػؽ   MMaallccoomm  RRaannssoonn  ((8888::  11--44))  )كثياػػة )كثياػػة   مدكنػػةمدكنػػةكمػػا أف كمػػا أف 

كتفعيميػػػػا ألعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس يتكقػػػػؼ عمػػػػى الحريػػػػة الفكريػػػػة كتفعيميػػػػا ألعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس يتكقػػػػؼ عمػػػػى الحريػػػػة الفكريػػػػة   األكاديميػػػػةاألكاديميػػػػة  المسػػػػؤكليةالمسػػػػؤكلية
IInntteelllleeccttuuaall  FFrreeeeddoomm   حػػػى مجػػػاؿ البحػػػث عػػػف المعرحػػػة كاقتػػػراح لليػػػات حعالػػػة لمراقبػػػة حػػػى مجػػػاؿ البحػػػث عػػػف المعرحػػػة كاقتػػػراح لليػػػات حعالػػػة لمراقبػػػة

  األكاديميةاألكاديمية  المسؤكليةالمسؤكليةاالمتثاؿ لمعايير الجامعة حى تحايؽ االمتثاؿ لمعايير الجامعة حى تحايؽ 
  األنادميية:األنادميية:  املشؤوليةاملشؤوليةدواٌب دواٌب   --

التػدريس التػدريس   س عمػى جػانبيف ميمػيف ىمػاس عمػى جػانبيف ميمػيف ىمػاىيئػة التػدريىيئػة التػدرياألكاديمية لعضػك األكاديمية لعضػك   المسؤكليةالمسؤكليةتاـك تاـك 
كف كف كالبحث العممىة كحيما يتعمؽ بالتدريس ح نو مف أىـ الكاجبات كااللتزامات التى اىتـ بيػا قػانكالبحث العممىة كحيما يتعمؽ بالتدريس ح نو مف أىـ الكاجبات كااللتزامات التى اىتـ بيػا قػان

عمػػى أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس أف يتفرغػػكا عمػػى أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس أف يتفرغػػكا ""عمػػى ذلػػؾ عمػػى ذلػػؾ   9595ة ة تنظػػيـ الجامعػػاتة كمػػا نصػػت المػػادتنظػػيـ الجامعػػاتة كمػػا نصػػت المػػاد
ؾ لككنػػػو نشػػػاطنا يمارسػػػو ؾ لككنػػػو نشػػػاطنا يمارسػػػو  ة كذلػػػ ة كذلػػػ.0.0: :   55))  ""لمايػػػاـ بالػػػدركس كالمحاضػػػرات كالتمرينػػػات العمميػػػةلمايػػػاـ بالػػػدركس كالمحاضػػػرات كالتمرينػػػات العمميػػػة

األستاذ الجامعى داخؿ قاعػات الػدركس بيػدؼ التفاعػؿ األكػاديمى بينػو كبػيف طبلبػو مػف خػبلؿ األستاذ الجامعى داخؿ قاعػات الػدركس بيػدؼ التفاعػؿ األكػاديمى بينػو كبػيف طبلبػو مػف خػبلؿ 
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الحػػكار البنػػاء كالمناقشػػات اليادحػػة أثنػػاء المكقػػؼ التعميمػػى التػػى يترتػػب عمييػػا تعريػػؼ الطػػبلب الحػػكار البنػػاء كالمناقشػػات اليادحػػة أثنػػاء المكقػػؼ التعميمػػى التػػى يترتػػب عمييػػا تعريػػؼ الطػػبلب 
دراكيػػـ مفػػاىيـ كاكسػػابيـ ميػػارات متنكعػػة كمػػركرىـ بخبػػرات  دراكيػػـ مفػػاىيـ كاكسػػابيـ ميػػارات متنكعػػة كمػػركرىـ بخبػػرات معمكمػػات جديػػدة كا  تربكيػػة بنػػاءه تربكيػػة بنػػاءه معمكمػػات جديػػدة كا 

تحاؽ عمميػة الػتعمـ تحاؽ عمميػة الػتعمـ حسف كغرس كتنمية قيـ لدييـ حتى تحسف كغرس كتنمية قيـ لدييـ حتى تكتعديؿ كتغيير حى اتجاىاتيـ نحك األكتعديؿ كتغيير حى اتجاىاتيـ نحك األ
مما يسيـ حى تطكير المكارد البشرية كرحع كفاءتياة كىذا الجانب التدريسى يتطمػب مػف عضػك مما يسيـ حى تطكير المكارد البشرية كرحع كفاءتياة كىذا الجانب التدريسى يتطمػب مػف عضػك 

ػػا بالتػػدريس تمكالتػػدريس تمكىيئػػة ىيئػػة  لمامن ػػا كاسػػعنا حػػى مجػػاؿ التخصػػص كا  طبلعن ػػا بنػػا حػػى المػػادة العمميػػة كا  لمامن ػػا كاسػػعنا حػػى مجػػاؿ التخصػػص كا  طبلعن أحػػدث أحػػدث نػػا حػػى المػػادة العمميػػة كا 
أساليب كاستراتيجيات التدريس التى تتكاكب كعصر اقتصاد المعرحةة ككذلؾ الادرة عمػى التفكيػر أساليب كاستراتيجيات التدريس التى تتكاكب كعصر اقتصاد المعرحةة ككذلؾ الادرة عمػى التفكيػر 
الناػػدل كاسػػتخداـ أسػػمكب طػػرح المشػػكبلتة كذلػػؾ حتػػى يمكػػف إثػػراء المعرحػػة كتطكيرىػػا لػػدل الناػػدل كاسػػتخداـ أسػػمكب طػػرح المشػػكبلتة كذلػػؾ حتػػى يمكػػف إثػػراء المعرحػػة كتطكيرىػػا لػػدل 

  الطبلب8الطبلب8
  

  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةكحيمػػا يتعمػػؽ بالبحػػثة حيعػػد مػػف أىػػـ المعػػايير المنيجيػػة لمتاػػدـ كاالرتاػػاء بكحيمػػا يتعمػػؽ بالبحػػثة حيعػػد مػػف أىػػـ المعػػايير المنيجيػػة لمتاػػدـ كاالرتاػػاء ب
ػػا اا ػػا ألكاديميػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس ألف ىػػذا الجانػػب البحثػػى يػػكحر لعضػػك ىيئػػة التػػدريس حيمن ألكاديميػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس ألف ىػػذا الجانػػب البحثػػى يػػكحر لعضػػك ىيئػػة التػػدريس حيمن

أعمؽ لما ياـك بتدريسو كيزيد مف قدرتو التدريسية حػى تحميػؿ المشػكبلت كالظػكاىر المجتمعيػة أعمؽ لما ياـك بتدريسو كيزيد مف قدرتو التدريسية حػى تحميػؿ المشػكبلت كالظػكاىر المجتمعيػة 
مف خبلؿ تزكيده بحمكؿ كبدائؿ لتمؾ الظكاىرة لذا لـز أف تكػكف ىػذه البحػكث تأمميػو كمػف نػكع مف خبلؿ تزكيده بحمكؿ كبدائؿ لتمؾ الظكاىرة لذا لـز أف تكػكف ىػذه البحػكث تأمميػو كمػف نػكع 

تػى يمكػف تكظيفيػا حػى تػى يمكػف تكظيفيػا حػى ؿ االجرائية التى تتعمؽ بتنمية ميارات البحػث لػدل الطػبلب حؿ االجرائية التى تتعمؽ بتنمية ميارات البحػث لػدل الطػبلب حبحكث الفعبحكث الفع
مجػػاؿ التػػدريسة حػػالبحكث المبنيػػة عمػػى التحػػاكر يمكػػف أف تصػػبك حجػػر الزاكيػػة حػػى التنميػػة مجػػاؿ التػػدريسة حػػالبحكث المبنيػػة عمػػى التحػػاكر يمكػػف أف تصػػبك حجػػر الزاكيػػة حػػى التنميػػة 

  88  0909: :   2222))      المينية المستدامة المينية المستدامة 
  

داء البحثػى داء البحثػى كمف األىمية بمكافة أف ىناؾ ارتباطنا حعاالن بيف جانبى التػدريس الجيػد كاألكمف األىمية بمكافة أف ىناؾ ارتباطنا حعاالن بيف جانبى التػدريس الجيػد كاأل
  أف التػػدريس الجيػػد يسػػيـ باػػدر كبيػػر حػػى البحػػكث   أف التػػدريس الجيػػد يسػػيـ باػػدر كبيػػر حػػى البحػػكث 256256::  0303الجيػػدة حاػػد أكػػد محمػػكد كامػػؿ )الجيػػدة حاػػد أكػػد محمػػكد كامػػؿ )

الخاصػػػة بالمدرسػػػيفة كيػػػزكدىـ بخبػػػرات شػػػتى كيفػػػتك أمػػػاميـ لحػػػاؽ التاػػػاط األحكػػػار الجديػػػدة الخاصػػػة بالمدرسػػػيفة كيػػػزكدىـ بخبػػػرات شػػػتى كيفػػػتك أمػػػاميـ لحػػػاؽ التاػػػاط األحكػػػار الجديػػػدة 
كانطبلؽ أحكار مبتكرةة حأسئمة طبلبيـ كمناقشتيـ تثير حى الكاقع مشكبلت جديدة قد تكػكف حػى كانطبلؽ أحكار مبتكرةة حأسئمة طبلبيـ كمناقشتيـ تثير حى الكاقع مشكبلت جديدة قد تكػكف حػى 

  SShhaannnnoonnمػػػف األحيػػػاف نػػػكاة لبحػػػكث جديػػػدةة كمػػػا أشػػػارت الػػػى ذلػػػؾ نتػػػائا دراسػػػة مػػػف األحيػػػاف نػػػكاة لبحػػػكث جديػػػدةة كمػػػا أشػػػارت الػػػى ذلػػػؾ نتػػػائا دراسػػػة   كثيػػػركثيػػػر

KKiinnccaaiidd  ((9900::  33))   الػى أف نتػائا البحػكث التػى ياػـك بيػا أعضػاء ىيئػة التػدريس تسػيـ حػى الػى أف نتػائا البحػكث التػى ياػـك بيػا أعضػاء ىيئػة التػدريس تسػيـ حػى
ى  المسػػتمر ى  المسػػتمر تحسػػيف األداء الفػػردل ليػػـ حػػى المكقػػؼ التعميمػػى بمػػا يػػؤدل الػػى التحسػػف )الكيفػػتحسػػيف األداء الفػػردل ليػػـ حػػى المكقػػؼ التعميمػػى بمػػا يػػؤدل الػػى التحسػػف )الكيفػػ

  يا نحك تعميـ الطبلب8يا نحك تعميـ الطبلب8مسؤكلياتمسؤكلياتالجامعة حى االضطبلع بالجامعة حى االضطبلع بز مف دكر ز مف دكر لمعممية التعميمية كيعز لمعممية التعميمية كيعز 
  

نشػط كينمػك نشػط كينمػك ح ف حكر كعاؿ عضػك ىيئػة التػدريس يح ف حكر كعاؿ عضػك ىيئػة التػدريس ي  كما أنو مف خبلؿ الاراءة كاالطبلعكما أنو مف خبلؿ الاراءة كاالطبلع
كظيفػػة حػػى المجػػاؿ التدريسػػىة حيػػث يضػػيؼ عضػػك كظيفػػة حػػى المجػػاؿ التدريسػػىة حيػػث يضػػيؼ عضػػك اصػػة الجانػػب الفكػػرل الناػػدل كيمكػػف تاصػػة الجانػػب الفكػػرل الناػػدل كيمكػػف تكبخكبخ



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:

 - 623 - 

عػد المنطمػؽ الطبيعػى لتحايػؽ عػد المنطمػؽ الطبيعػى لتحايػؽ ىيئة التدريس نتائا تمؾ البحػكث حػى المكقػؼ التعميمػى لككنيػا تىيئة التدريس نتائا تمؾ البحػكث حػى المكقػؼ التعميمػى لككنيػا ت
جكدة التدريس انطبلقنا مف ككف التدريس كالبحث ضركرييف لمعممية التعميميػةة حػاألداء البحثػى جكدة التدريس انطبلقنا مف ككف التدريس كالبحث ضركرييف لمعممية التعميميػةة حػاألداء البحثػى 
يركز عمى المعرحة المتخصصة كالمتعماة حػى الميػداف التخصصػىة كيسػاعد عمػى التغمػب عمػى يركز عمى المعرحة المتخصصة كالمتعماة حػى الميػداف التخصصػىة كيسػاعد عمػى التغمػب عمػى 

لايميػة العمميػة لايميػة العمميػة عضػك ىيئػة التػدريس ألنػو يحاػؽ لػو اعضػك ىيئػة التػدريس ألنػو يحاػؽ لػو انكاحى الاصكر حى الجانب المعرحى لدل نكاحى الاصكر حى الجانب المعرحى لدل 
كىػذا يمكنػو مػف التػدريس الجيػد الفعػاؿ كىػذا يمكنػو مػف التػدريس الجيػد الفعػاؿ   ةةكيجعمو حى اطبلع دائـ لكؿ جديد حى المجػاؿ المعرحػىكيجعمو حى اطبلع دائـ لكؿ جديد حى المجػاؿ المعرحػى

    6060لطبلبو حالتدريس يكشؼ ثغرات المعرحة كالبحث العممػى يسػاعد عمػى سػد ثغػرات التػدريس )لطبلبو حالتدريس يكشؼ ثغرات المعرحة كالبحث العممػى يسػاعد عمػى سػد ثغػرات التػدريس )
::5151    

  األنادميية لعضو ِيئة التدريص:األنادميية لعضو ِيئة التدريص:  املشؤوليةاملشؤوليةذلددات ذلددات   --

--295295::    11التػػدريس األكاديميػػة بثبلثػػة محػػددات ىػػى )التػػدريس األكاديميػػة بثبلثػػة محػػددات ىػػى )عضػػك ىيئػػة عضػػك ىيئػػة   مسػػؤكليةمسػػؤكليةتتحػػد تتحػػد 
290290  ::  
  KKnnoowwlleeddggee  AAttttiittuuddeeثبلثيػػػة المعمكمػػػة كالسػػػمكؾ كالميػػػارة حػػػى التطبيػػػؽ ثبلثيػػػة المعمكمػػػة كالسػػػمكؾ كالميػػػارة حػػػى التطبيػػػؽ   ––  أكليػػػاأكليػػػا

PPrraaccttiiccee  ((KK..AA..PP))  
    II..EE..CCثانييمػػػػػا: ثبلثيػػػػػة المعمكمػػػػػةة كالػػػػػتعمـ كاالتصػػػػػاؿة ككيفيػػػػػة االسػػػػػتفادة منيػػػػػا كميػػػػػا )ثانييمػػػػػا: ثبلثيػػػػػة المعمكمػػػػػةة كالػػػػػتعمـ كاالتصػػػػػاؿة ككيفيػػػػػة االسػػػػػتفادة منيػػػػػا كميػػػػػا )

IImmffoorrmmaattiioonn,,  EEdduuccaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

منظكمػػػة التنميػػػة البشػػػرية كالتنظػػػيـ االجتمػػػاعى منظكمػػػة التنميػػػة البشػػػرية كالتنظػػػيـ االجتمػػػاعى ك ك ثبلثيػػػة منظكمػػػة الاػػػيـ السػػػمككيةة ثبلثيػػػة منظكمػػػة الاػػػيـ السػػػمككيةة   --ااثالثيػػػثالثيػػػ
VVaalluuee  SSyysstteemm,,  MMaauuppoowweerr  DDeevveellooppmmeenntt  SSyysstteemm,,  aanndd  SSoocciiaall  

OOrrggaanniizzaattiioonn  SSyysstteemm  VV..MM..SS  
  

تعكس ىذه المحددات التكامؿ بيف الجكانب المعرحية المتمثمة حى المعمكمػات كالجكانػب تعكس ىذه المحددات التكامؿ بيف الجكانب المعرحية المتمثمة حى المعمكمػات كالجكانػب 
تمثمػػة حػػى الاػػيـ كالجكانػػب السػػمككية المتمثمػػة حػػى ميػػارات التفعيػػؿ كالتنفيػػذة ممػػا تمثمػػة حػػى الاػػيـ كالجكانػػب السػػمككية المتمثمػػة حػػى ميػػارات التفعيػػؿ كالتنفيػػذة ممػػا الكجدانيػػة المالكجدانيػػة الم

  ةة  األكاديمية ال تاتصر عمى الجانب العممػى األكػاديمى المعرحػى حاػطاألكاديمية ال تاتصر عمى الجانب العممػى األكػاديمى المعرحػى حاػط  المسؤكليةالمسؤكليةيكضك أف ىذه يكضك أف ىذه 
تتجاكزىا الى جكانب كجدانية تتعمؽ بالايـ كبخاصة قػيـ مينػة التعمػيـ حتػى تكػكف مكجيػات تتجاكزىا الى جكانب كجدانية تتعمؽ بالايـ كبخاصة قػيـ مينػة التعمػيـ حتػى تكػكف مكجيػات   بؿبؿ

  األكاديمية أثناء المكقؼ التعميمى8األكاديمية أثناء المكقؼ التعميمى8  مسؤكليتومسؤكليتوالتدريس نحك تفعيؿ التدريس نحك تفعيؿ لسمكؾ عضك ىيئة لسمكؾ عضك ىيئة 
  

  األنادميية ألعضاء ِيئة التدريص:األنادميية ألعضاء ِيئة التدريص:  شؤولياتشؤولياتوَ أِي املوَ أِي امل  --

الحػػػػرص عمػػػػى مشػػػػاركة الطػػػػبلب حػػػػى صػػػػناعة الاػػػػرار التعميمػػػػى ككضػػػػع الخطػػػػط الحػػػػرص عمػػػػى مشػػػػاركة الطػػػػبلب حػػػػى صػػػػناعة الاػػػػرار التعميمػػػػى ككضػػػػع الخطػػػػط   --22
كاالسػػتراتيجيات ككيفيػػة تحايايػػاة ألف أسػػتاذ الجامعػػة عميػػو أف يأخػػذ بمجمكعػػة مػػف كاالسػػتراتيجيات ككيفيػػة تحايايػػاة ألف أسػػتاذ الجامعػػة عميػػو أف يأخػػذ بمجمكعػػة مػػف 

حسػاح المجػاؿ   اإلجراءاتاإلجراءات حسػاح المجػاؿ كاألساليب التدريسية الاائمة عمى احتراـ استابللية الطبلب كا  كاألساليب التدريسية الاائمة عمى احتراـ استابللية الطبلب كا 
بداء ا راء كالعمؿ  بداء ا راء كالعمؿ لمحكار كالمناقشة كا  الديماراطيػة الديماراطيػة عمى تحكيؿ كؿ الشعارات كالمبػادئ عمى تحكيؿ كؿ الشعارات كالمبػادئ لمحكار كالمناقشة كا 
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الػػى ممارسػػات تظيػػر حػػى أداء الطػػبلب مػػف خػػبلؿ الحػػكار البنػػاء كقبػػكؿ لراء ا خػػريف الػػى ممارسػػات تظيػػر حػػى أداء الطػػبلب مػػف خػػبلؿ الحػػكار البنػػاء كقبػػكؿ لراء ا خػػريف 
كالعمػػؿ عمػػى تييئػػة الظػػركؼ لتحايػػؽ ذلػػؾ بػػركح كالعمػػؿ عمػػى تييئػػة الظػػركؼ لتحايػػؽ ذلػػؾ بػػركح كحريػػة التعبيػػر عمػػا يػػدكر بػػداخميـ كحريػػة التعبيػػر عمػػا يػػدكر بػػداخميـ 

التعػػػاكف كالتسػػػامك كالعمػػػؿ المشػػػترؾ ممػػػا يجعػػػؿ التعػػػايش كسػػػيمة لتطػػػكير المجتمػػػع التعػػػاكف كالتسػػػامك كالعمػػػؿ المشػػػترؾ ممػػػا يجعػػػؿ التعػػػايش كسػػػيمة لتطػػػكير المجتمػػػع 
كتعزيػػز مسػػيرتو حػػى تحايػػؽ التنميػػة كنشػػر احتػػراـ ثااحػػة الفكػػر ا خػػر بمػػا يػػؤدل الػػى كتعزيػػز مسػػيرتو حػػى تحايػػؽ التنميػػة كنشػػر احتػػراـ ثااحػػة الفكػػر ا خػػر بمػػا يػػؤدل الػػى 

    9595--9393: :     0606))    ركح التماسؾ كالتعاكف ركح التماسؾ كالتعاكف 
نو مػف أىػداؼ لمماػرر كالميػارات المتنكعػة نو مػف أىػداؼ لمماػرر كالميػارات المتنكعػة تعريؼ الطبلب بتكصيؼ المارر كما يتضمتعريؼ الطبلب بتكصيؼ المارر كما يتضم  --11

  كأسمكب التاكيـ كأىـ المراجع التى يرجع إلييا الطبلبكأسمكب التاكيـ كأىـ المراجع التى يرجع إلييا الطبلب

تكميػػؼ الطػػبلب بالبحػػث الػػذاتى عػػف ناػػاط جكىريػػة حػػى المكضػػكعات الدراسػػية كذلػػؾ تكميػػؼ الطػػبلب بالبحػػث الػػذاتى عػػف ناػػاط جكىريػػة حػػى المكضػػكعات الدراسػػية كذلػػؾ   --00
لتنميػػة ميػػارات البحػػث الػػذاتى ككيػػؼ يمكػػف تكظيػػؼ المكاقػػع التكنكلكجيػػة حػػى مجػػاؿ لتنميػػة ميػػارات البحػػث الػػذاتى ككيػػؼ يمكػػف تكظيػػؼ المكاقػػع التكنكلكجيػػة حػػى مجػػاؿ 

لب الرجػكع الػى مصػادر المعرحػة األصػمية مػف مكتبػات لب الرجػكع الػى مصػادر المعرحػة األصػمية مػف مكتبػات البحث العممى ككيؼ يمكف لمطاالبحث العممى ككيؼ يمكف لمطا
  كمراكز بحثية كغيرىاكمراكز بحثية كغيرىا

طػػرح أسػػئمة تثيػػر التفكيػػر الناقػػد لػػدل الطػػبلب أثنػػاء المكقػػؼ التعميمػػى ممػػا يػػنعكس طػػرح أسػػئمة تثيػػر التفكيػػر الناقػػد لػػدل الطػػبلب أثنػػاء المكقػػؼ التعميمػػى ممػػا يػػنعكس   --66
مسػػتكيات التفكيػػر العميػػا حػػى عمميتػػى التعمػػيـ كالػػتعمـ ألف عضػػك ىيئػػة التػػدريس ياػػع مسػػتكيات التفكيػػر العميػػا حػػى عمميتػػى التعمػػيـ كالػػتعمـ ألف عضػػك ىيئػػة التػػدريس ياػػع 

  بناء العاكؿ البشريةبناء العاكؿ البشرية  مسؤكليةمسؤكليةعميو عميو 

طػػػكرات العمميػػػة ذات الصػػػمة متخصصػػػة حتػػػى يكػػػكف قػػػادرنا عمػػػى الايػػػاـ طػػػكرات العمميػػػة ذات الصػػػمة متخصصػػػة حتػػػى يكػػػكف قػػػادرنا عمػػػى الايػػػاـ متابعػػػة التمتابعػػػة الت  --55
  لطبيعة عممو كتحممو نتائا ذلؾلطبيعة عممو كتحممو نتائا ذلؾ  و كحاناو كحانامسؤكلياتمسؤكلياتبب

الحػػرص عمػػى اسػػتثمار كقػػت المحاضػػرات حػػى تشػػكيؿ قكاعػػد كضػػكابط كمفػػاىيـ قيميػػة الحػػرص عمػػى اسػػتثمار كقػػت المحاضػػرات حػػى تشػػكيؿ قكاعػػد كضػػكابط كمفػػاىيـ قيميػػة   --00
المكقػػؼ التعميمػػى كتػػكحير البيئػػة النفسػػية ا منػػة لنشػػر المكقػػؼ التعميمػػى كتػػكحير البيئػػة النفسػػية ا منػػة لنشػػر   إدارةإدارةلػػدل الطػػبلب مػػف خػػبلؿ لػػدل الطػػبلب مػػف خػػبلؿ 

بػػداع يػػبف الطػػبلب مػػع ضػػركرة االىتمػػاـ بجػػانبى الحداثػػة كالعمػػؽ حػػى عػػرض بػػداع يػػبف الطػػبلب مػػع ضػػركرة االىتمػػاـ بجػػانبى الحداثػػة كالعمػػؽ حػػى عػػرض ثااحػػة اإلثااحػػة اإل
  المادة العمميةالمادة العممية

  MMoorraall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ::األخالقيةاألخالقية  املشؤوليةاملشؤولية  --ثاٌياثاٌيا

أخبلقيػػة متػػى أخبلقيػػة متػػى   مسػػؤكليةمسػػؤكليةىػػى ىػػى   مسػػؤكليةمسػػؤكلية  عمػػى أف كػػؿ   عمػػى أف كػػؿ 239239::  0101أكػػد مصػػطفى رجػػب )أكػػد مصػػطفى رجػػب )
ليػػا مطمبنػػا صػػادرنا عػػف ليػػا مطمبنػػا صػػادرنا عػػف التػػى يحممنػػا إياىػػا غيرنػػا تصػػبك بمجػػرد قبكلنػػا التػػى يحممنػػا إياىػػا غيرنػػا تصػػبك بمجػػرد قبكلنػػا   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةارتضػػيناىاة حارتضػػيناىاة ح

عنػػو أخبلقيػػة عنػػو أخبلقيػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةشخصػػنا888 ككػػؿ الػػزاـ يرضػػى بػػو اإلنسػػافة كينفػػتك لػػو قمبػػو تصػػير شخصػػنا888 ككػػؿ الػػزاـ يرضػػى بػػو اإلنسػػافة كينفػػتك لػػو قمبػػو تصػػير 
كتنميتيػػا مػػف جانػػب أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كتنميتيػػا مػػف جانػػب أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةكجدانيػػةة كليػػذا حػػ ف اإلحسػػاس بيػػذه كجدانيػػةة كليػػذا حػػ ف اإلحسػػاس بيػػذه 

بالمعػارؼ بالمعػارؼ كممارستيـ ليا حى الكاقع الجامعى يجب أف يناؿ قدرنا مف االىتماـ أكبر مف االىتمػاـ كممارستيـ ليا حى الكاقع الجامعى يجب أف يناؿ قدرنا مف االىتماـ أكبر مف االىتمػاـ 
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يـ يـ مسػػػػؤكلياتمسػػػػؤكلياتكالمعمكمػػػػاتة حنجػػػػاح الجامعػػػػة يتعمػػػػؽ باػػػػدرة االعضػػػػاء عمػػػػى االلتػػػػزاـ بمعػػػػايير كالمعمكمػػػػاتة حنجػػػػاح الجامعػػػػة يتعمػػػػؽ باػػػػدرة االعضػػػػاء عمػػػػى االلتػػػػزاـ بمعػػػػايير 
  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةاألخبلقيػػة ال يمكػػف تجاىميػػا كمجػػاؿ مػػف مجػػاالت األخبلقيػػة ال يمكػػف تجاىميػػا كمجػػاؿ مػػف مجػػاالت   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةاألخبلقيػػةة ألف ىػػذه األخبلقيػػةة ألف ىػػذه 

ذ أف قرارات أك أحعاؿ االنساف ميما كػاف شػكميا كنكعيػاة حػ ف ذ أف قرارات أك أحعاؿ االنساف ميما كػاف شػكميا كنكعيػاة حػ ف المينية ألعضاء ىيئة التدريس إالمينية ألعضاء ىيئة التدريس إ
ءىا مؤثرنا دينيا داخميا كمؤثرا اجتماعيا خارجيا يعبر عنو االنساف مف خبلؿ تمؾ األحعػاؿ بمػا ءىا مؤثرنا دينيا داخميا كمؤثرا اجتماعيا خارجيا يعبر عنو االنساف مف خبلؿ تمؾ األحعػاؿ بمػا كراكرا

    202202::    0606حى بناء االنساف كحى بناء مجتمعو )حى بناء االنساف كحى بناء مجتمعو )  مسؤكلياتمسؤكلياتيفيد حى تعزيز تمؾ اليفيد حى تعزيز تمؾ ال
  

  بأنيػػػػا التعيػػػػد كااللتػػػػزاـ بالمبػػػػادئ   بأنيػػػػا التعيػػػػد كااللتػػػػزاـ بالمبػػػػادئ 7373--0909: :   0505كتعرحيػػػػا ناديػػػػة جمػػػػاؿ الػػػػديف )كتعرحيػػػػا ناديػػػػة جمػػػػاؿ الػػػػديف )
ىيئػػة ىيئػػة دبيػػة يتحمػػؿ تبعاتيػػا عضػػك دبيػػة يتحمػػؿ تبعاتيػػا عضػػك أأ  مسػػؤكليةمسػػؤكليةمػػؿ المينػػىة أل أنيػػا مػػؿ المينػػىة أل أنيػػا كاألخبلقيػػات التػػى تحكػػـ العكاألخبلقيػػات التػػى تحكػػـ الع
  لة األخبلقية حيف يخالؼ كاجبنا أدبينا أك أخبلقينالة األخبلقية حيف يخالؼ كاجبنا أدبينا أك أخبلقيناالتدريس كيتعرض لممساءالتدريس كيتعرض لممساء

  

كعمى ىذا يعرحيا الباحث إجرائينػا بأنيػا تعيػد كالتػزاـ أدبػى حػر مػف جانػب عضػك ىيئػة كعمى ىذا يعرحيا الباحث إجرائينػا بأنيػا تعيػد كالتػزاـ أدبػى حػر مػف جانػب عضػك ىيئػة 
ميره المينػػىة ككػػذلؾ أخبلقيػػات ميره المينػػىة ككػػذلؾ أخبلقيػػات التػػدريس بتفعيػػؿ الممارسػػات األخبلقيػػة التػػى يممييػػا عميػػو ضػػالتػػدريس بتفعيػػؿ الممارسػػات األخبلقيػػة التػػى يممييػػا عميػػو ضػػ

المينة كالايـ التى تحكـ العمؿ المينى حيى التزاـ مف جانب عضك ىيئة التدريس نحك الطػبلب المينة كالايـ التى تحكـ العمؿ المينى حيى التزاـ مف جانب عضك ىيئة التدريس نحك الطػبلب 
  كالمجتمع الجامعى الذل ينتمى إليو كالمجتمع الجامعى الذل ينتمى إليو 

األخبلقيػػػة التزامػػػات ذاتيػػػة داخميػػػة تنبػػػع مػػػف أعمػػػاؽ اإلنسػػػاف األخبلقيػػػة التزامػػػات ذاتيػػػة داخميػػػة تنبػػػع مػػػف أعمػػػاؽ اإلنسػػػاف   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةكعميػػػوة حكعميػػػوة ح
ر األخبلقػػى الماثػػؿ حػػى أعمػػاؽ الكجػػداف حػػى صػػكرة ر األخبلقػػى الماثػػؿ حػػى أعمػػاؽ الكجػػداف حػػى صػػكرة الكجدانيػػة كتتسػػـ بأنيػػا قػػيـ يفرضػػيا الضػػميالكجدانيػػة كتتسػػـ بأنيػػا قػػيـ يفرضػػيا الضػػمي

      88الكاجبة كىذا يعنى أف الفعؿ األخبلقى ياتضى الحرية كاالرادة كالصدؽ حى الغاية كالمنياالكاجبة كىذا يعنى أف الفعؿ األخبلقى ياتضى الحرية كاالرادة كالصدؽ حى الغاية كالمنيا
  

نطػػػاؽ نطػػػاؽ مػػػف مػػػف أمػػػاـ اا كالضػػػمير كأكسػػػع أمػػػاـ اا كالضػػػمير كأكسػػػع   مسػػػؤكليةمسػػػؤكليةاألخبلقيػػػة األخبلقيػػػة   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةف ف كبيػػػذاة حػػػ كبيػػػذاة حػػػ 
كبغيػره مػف النػاسة كال يشػترط كبغيػره مػف النػاسة كال يشػترط   الاانكنيػة ألنيػا تشػمؿ عبلقػة االنسػاف بربػو كبنفسػوالاانكنيػة ألنيػا تشػمؿ عبلقػة االنسػاف بربػو كبنفسػو  المسؤكليةالمسؤكلية

كمػػا أنيػػا ثابتػػة ال تتغيػػر كتمارسػػيا قػػكة داخميػػة ىػػى قػػكة الػػنفس كمػػا أنيػػا ثابتػػة ال تتغيػػر كتمارسػػيا قػػكة داخميػػة ىػػى قػػكة الػػنفس   ةةلاياميػػا حػػدكث ضػػرر لمغيػػرلاياميػػا حػػدكث ضػػرر لمغيػػر
  88  020020::  6666كالكجداف كالضمير )الحس األخبلقى  )كالكجداف كالضمير )الحس األخبلقى  )

  

  األخالقية:األخالقية:  املشؤوليةاملشؤوليةاألسص واملبادئ التى ترنز عميّا األسص واملبادئ التى ترنز عميّا   --

  األخبلقية عمى األسس ا تية:األخبلقية عمى األسس ا تية:  المسؤكليةالمسؤكليةكز كز تتر ر تت
يػث يسػتنبع محكمػة يػث يسػتنبع محكمػة األخبلقيػة المباشػرة حاألخبلقيػة المباشػرة ح  المسػؤكليةالمسػؤكليةير )المينى ة يمثؿ عصػب ير )المينى ة يمثؿ عصػب الضمالضم  --22

حسػػػاس باالرتيػػػاح األخبلقػػػى يػػػتـ التعبيػػػر عنػػػو شػػػعكرنا بالرضػػػا حسػػػاس باالرتيػػػاح األخبلقػػػى يػػػتـ التعبيػػػر عنػػػو شػػػعكرنا بالرضػػػا الضػػػمير ككخزاتػػػو إالضػػػمير ككخزاتػػػو إ
كدعػػـ االرتيػػاح األخبلقػػى الػػذل كدعػػـ االرتيػػاح األخبلقػػى الػػذل   ببننالسػػعادةة أك عمػػى العكػػس شػػعكر بالػػذالسػػعادةة أك عمػػى العكػػس شػػعكر بالػػذكاالطمئنػػاف ك كاالطمئنػػاف ك 

ى الػػػنفس كػػػالامؽ كالتػػػكتر كتأنيػػػب ى الػػػنفس كػػػالامؽ كالتػػػكتر كتأنيػػػب يتخػػػذ أشػػػكاالن مػػػف االنفعػػػاالت الحػػػادة كالعمياػػػة حػػػيتخػػػذ أشػػػكاالن مػػػف االنفعػػػاالت الحػػػادة كالعمياػػػة حػػػ



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:
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الضػػػمير ألف الضػػػمير مػػػف أخػػػص الضػػػكابط الشخصػػػية لسػػػمكؾ المػػػرء )عضػػػك ىيئػػػة الضػػػمير ألف الضػػػمير مػػػف أخػػػص الضػػػكابط الشخصػػػية لسػػػمكؾ المػػػرء )عضػػػك ىيئػػػة 
األخبلقيػة أمػاـ نفسػو بكصػفو المسػئكؿ األخبلقيػة أمػاـ نفسػو بكصػفو المسػئكؿ   مسػؤكليتومسػؤكليتوالتدريس  حيػث يتػيك لػو أف يػدرؾ التدريس  حيػث يتػيك لػو أف يػدرؾ 

    0606--0000::    1010عف االختيار األخبلقى كأماـ ا خريف كأماـ المجتمع )عف االختيار األخبلقى كأماـ ا خريف كأماـ المجتمع )
كج كج كمػػػا يؤكػػػد أل جريػػػدل بػػػكمػػػا يؤكػػػد أل جريػػػدل بػػػ  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةدبػػػى كالخماػػػىة حدبػػػى كالخماػػػىة حالنزاىػػػة العمميػػػة كااللتػػػزاـ األالنزاىػػػة العمميػػػة كااللتػػػزاـ األ  --11

ة تتجاكز األنظمة كالاكانيف ألنيا مسػألة ضػمير ة تتجاكز األنظمة كالاكانيف ألنيا مسػألة ضػمير   069069::    2020برلى بنجياـ ىكؿ )برلى بنجياـ ىكؿ )ككيمككيم
ػػا ايجابينػػا ألف أسػػتاذ الجامعػػة  ػػا ايجابينػػا ألف أسػػتاذ الجامعػػة كشػػجاعوة كىػػذه الشػػجاعة العمميػػة تخمػػؽ مناخن لككنػػو لككنػػو ––كشػػجاعوة كىػػذه الشػػجاعة العمميػػة تخمػػؽ مناخن

قيػػة مػػف خػػبلؿ قيػػة مػػف خػػبلؿ األخبلاألخبل  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةالبػػد اف يتمثػػؿ ىػػذه البػػد اف يتمثػػؿ ىػػذه   --أحػػد قػػادة الفكػػر حػػى المجتمػػعأحػػد قػػادة الفكػػر حػػى المجتمػػع
النزاىة كالتعامؿ الحسف كدعكة طبلبو الى التمسؾ باألخبلؽ الفاضمة حتى يككف قػدكة النزاىة كالتعامؿ الحسف كدعكة طبلبو الى التمسؾ باألخبلؽ الفاضمة حتى يككف قػدكة 

  حسنة حكرنا كتعامبلن كقكالن كسمككنا8حسنة حكرنا كتعامبلن كقكالن كسمككنا8

بمراعػػػاة المعػػػايير األخبلقيػػػة عنػػػد إجػػػراء البحػػػكث كالتػػػدريس ايضػػػا كاالمتثػػػاؿ بمراعػػػاة المعػػػايير األخبلقيػػػة عنػػػد إجػػػراء البحػػػكث كالتػػػدريس ايضػػػا كاالمتثػػػاؿ االلتػػزاـ االلتػػزاـ   --00
  FFaabbrriiccaattiioonnفيػػػؽ فيػػػؽ لبللتزامػػات كالبعػػػد عػػف سػػػكء السػػمكؾ البحثػػػى المتمثػػؿ حػػػى التملبللتزامػػات كالبعػػػد عػػف سػػػكء السػػمكؾ البحثػػػى المتمثػػؿ حػػػى التم

  TThheefftt  ooff  RReesseeaarrcchhأك سػػرقة البيانػػات البحثيػػة أك سػػرقة البيانػػات البحثيػػة   FFaallssiiffiiccaattiioonnكالتزكيػػرم كالتزكيػػرم 

DDaattaa  ffrroomm  OOtthheerrss    أك االنتحػاؿ مػف المنشػكرات البحثيػة  أك االنتحػاؿ مػف المنشػكرات البحثيػةPPllaaggiiaarriissmm  ooff  

RReesseeaarrcchh  PPuubblliiccaattiioonn  ((8822::  33    
بمياـ التدريس كرعاية الطػبلب كتايػيـ نتػائا التػدريس كالمشػاركة حػى أنشػطة بمياـ التدريس كرعاية الطػبلب كتايػيـ نتػائا التػدريس كالمشػاركة حػى أنشػطة االلتزاـ االلتزاـ   --66

  تطكير المينى الذاتى كالكحاء بالكاجبات المينية كالادرة عمى إدارة المكقؼ التعميمىتطكير المينى الذاتى كالكحاء بالكاجبات المينية كالادرة عمى إدارة المكقؼ التعميمىالال
األكاديميػػػػة لعضػػػػك ىيئػػػػة األكاديميػػػػة لعضػػػػك ىيئػػػػة   المسػػػػؤكليةالمسػػػػؤكلية  أف   أف 0909::    1010كيكضػػػػك حمػػػػدل المحركقػػػػى )كيكضػػػػك حمػػػػدل المحركقػػػػى )

أخبلقيػػة سػػكاء حػػى تربيػػة طبلبػػو كتػػدريبيـ كتييئػػة الظػػركؼ أخبلقيػػة سػػكاء حػػى تربيػػة طبلبػػو كتػػدريبيـ كتييئػػة الظػػركؼ   مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتالتػػدريس تحػػتـ عميػػو التػػدريس تحػػتـ عميػػو 
الجتمػاعى كحػؽ معػايير أخبلقيػة كاضػحة ككاجبػات ممزمػةة الجتمػاعى كحػؽ معػايير أخبلقيػة كاضػحة ككاجبػات ممزمػةة المبلئمة لنمكىـ المعرحى كالمينػى كاالمبلئمة لنمكىـ المعرحى كالمينػى كا

ػػا مسػػئكالن عػػف رعايػػة البحػػث كالبػػاحثيف كتػػكجيييـ كحمايػػة المجتمػػع كتبصػػ ػػا مسػػئكالن عػػف رعايػػة البحػػث كالبػػاحثيف كتػػكجيييـ كحمايػػة المجتمػػع كتبصػػأك بكصػػفو عالمن ره ره ييأك بكصػػفو عالمن
  بمناحع كمثالب ما ينتا مف معارؼ8بمناحع كمثالب ما ينتا مف معارؼ8

  

حػددتيا التكصػية الخاصػة حػددتيا التكصػية الخاصػة األخبلقيػة ألسػاتذة الجامعػة التػى األخبلقيػة ألسػاتذة الجامعػة التػى كمف أىػـ مبلمػك الكظيفػة كمف أىػـ مبلمػك الكظيفػة 
يس حػػػى التعمػػػيـ العػػػالى التػػػى اعتمػػػدىا المػػػؤتمر العػػػاـ لميكنسػػػكك حػػػى يس حػػػى التعمػػػيـ العػػػالى التػػػى اعتمػػػدىا المػػػؤتمر العػػػاـ لميكنسػػػكك حػػػى بأكضػػػاع ىيئػػػات التػػػدر بأكضػػػاع ىيئػػػات التػػػدر 

  ::  50.50.::    .1.1))  عمى النحك التالىعمى النحك التالى  29972997نكحمبرنكحمبر
صػػكف كتطػػكير كظػػائفيـ األساسػػية مخضػػعيف كػػؿ أنشػػطتيـ لمدقػػة العمميػػة كالفكريػػة صػػكف كتطػػكير كظػػائفيـ األساسػػية مخضػػعيف كػػؿ أنشػػطتيـ لمدقػػة العمميػػة كالفكريػػة   --22

  كاألخبلقيةكاألخبلقية
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الاػػػدرة عمػػػى إبػػػداء الػػػرأل بشػػػأف المشػػػكبلت األخبلقيػػػة كالثااحيػػػة كاالجتماعيػػػة بكػػػؿ الاػػػدرة عمػػػى إبػػػداء الػػػرأل بشػػػأف المشػػػكبلت األخبلقيػػػة كالثااحيػػػة كاالجتماعيػػػة بكػػػؿ   --11
رشػده رشػده كريػة التػى يحتػاج إلييػا المجتمػع لتكريػة التػى يحتػاج إلييػا المجتمػع لتة كممارسة السمطة الفة كممارسة السمطة الفالمسؤكليةالمسؤكليةستابلؿ ك ستابلؿ ك االاال

  الى التفكير كالفيـ كالعمؿالى التفكير كالفيـ كالعمؿ

تعزيػػز الكظػػائؼ الناديػػة كاالستشػػراحية عػػف طريػػؽ التحميػػؿ المسػػتمر لمػػا يسػػتجد مػػف تعزيػػز الكظػػائؼ الناديػػة كاالستشػػراحية عػػف طريػػؽ التحميػػؿ المسػػتمر لمػػا يسػػتجد مػػف   --00
االتجاىات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كمف ثـ أداء دكر المرصػد الاػادر عمػى االتجاىات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كمف ثـ أداء دكر المرصػد الاػادر عمػى 

  كاالنذار المبكر كالرقابةكاالنذار المبكر كالرقابةالتنبؤ التنبؤ 

تسػػخير قػػدراتيـ الفكريػػة كمكػػانتيـ األدبيػػة لمػػدحاع عػػف الاػػيـ المابكلػػة قكميػػا كعالميػػا تسػػخير قػػدراتيـ الفكريػػة كمكػػانتيـ األدبيػػة لمػػدحاع عػػف الاػػيـ المابكلػػة قكميػػا كعالميػػا   --66
كالسعى الحثيث لنشرىا بما حى ذلػؾ قػيـ السػبلـ كالعػدؿ كالحريػة كالمسػاكاة كالتضػامف كالسعى الحثيث لنشرىا بما حى ذلػؾ قػيـ السػبلـ كالعػدؿ كالحريػة كالمسػاكاة كالتضػامف 

  كغيرىاكغيرىا

جبػات مػع جبػات مػع يـ بما يمثمو ذلؾ مف حاػكؽ ككايـ بما يمثمو ذلؾ مف حاػكؽ ككاتتالتمتع بكامؿ حريتيـ األكاديمية كاستابلليالتمتع بكامؿ حريتيـ األكاديمية كاستابللي  --55
  تجاه المجتمع كقبكؿ الخضكع لمساءلتوتجاه المجتمع كقبكؿ الخضكع لمساءلتو  المسؤكليةالمسؤكليةالشعكر بالشعكر ب

معالجػػة الاضػػايا التػػى تػػؤثر حػػى معالجػػة الاضػػايا التػػى تػػؤثر حػػى حػػى المسػػاعدة عمػػى تحديػػد ك حػػى المسػػاعدة عمػػى تحديػػد ك   االضػػطبلع بػػدكر رئػػيساالضػػطبلع بػػدكر رئػػيس  --00
  ية المجتمع المحمية كاألمـ كالمجتمع العالمىية المجتمع المحمية كاألمـ كالمجتمع العالمىرحاىرحاى

  األخالقية:األخالقية:  املشؤوليةاملشؤوليةوَ أِي ممارسات وَ أِي ممارسات   --

لتػػزاـ كاحتػػراـ الكقػػت كيظيػػر ذلػػؾ حػػى لتػػزاـ كاحتػػراـ الكقػػت كيظيػػر ذلػػؾ حػػى الحػػرص عمػػى تنميػػة كترسػػين قػػيـ االنضػػباط كاال الحػػرص عمػػى تنميػػة كترسػػين قػػيـ االنضػػباط كاال   --22
جػػػراء الحػػػكار كالناػػػاش مػػػع  جػػػراء الحػػػكار كالناػػػاش مػػػع االلتػػػزاـ بحضػػػكر المحاضػػػرات كتفعيػػػؿ كقػػػت المحاضػػػرة كا  االلتػػػزاـ بحضػػػكر المحاضػػػرات كتفعيػػػؿ كقػػػت المحاضػػػرة كا 

  الطبلب كاحتراـ لرائيـ ككجيات نظرىـ المختمفةالطبلب كاحتراـ لرائيـ ككجيات نظرىـ المختمفة

تنمية الكازع األخبلقى كالحس الكطنى لدل الطبلب كحماية عاكؿ الطبلب مػف األحكػار تنمية الكازع األخبلقى كالحس الكطنى لدل الطبلب كحماية عاكؿ الطبلب مػف األحكػار   --11
كذلؾ مف خػبلؿ تاػديـ معمكمػات لمنػة بعيػدة عػف كذلؾ مف خػبلؿ تاػديـ معمكمػات لمنػة بعيػدة عػف   الممكثة بما يحاؽ ليـ األمف الفكرلالممكثة بما يحاؽ ليـ األمف الفكرل

التحريؼ كالتغييػر كالتبػديؿة كيظيػر ذلػؾ حػى غػرس قػيـ المكضػكعية كذلػؾ مػف خػبلؿ التحريؼ كالتغييػر كالتبػديؿة كيظيػر ذلػؾ حػى غػرس قػيـ المكضػكعية كذلػؾ مػف خػبلؿ 
تحػػرل الدقػػة كالعدالػػة عنػػد تاػػكيـ الطػػبلبة كالتفاعػػؿ بحياديػػة مػػع جميػػع الطػػبلب مػػع تحػػرل الدقػػة كالعدالػػة عنػػد تاػػكيـ الطػػبلبة كالتفاعػػؿ بحياديػػة مػػع جميػػع الطػػبلب مػػع 

  االىتماـ بالمشاركة حى اتخاذ قرارات تصحيحية ايجابية لمصمحة الطبلباالىتماـ بالمشاركة حى اتخاذ قرارات تصحيحية ايجابية لمصمحة الطبلب
  

  HHuummaanniittyy  RReessppoonnssiibbiilliittyy  اإلٌشاٌية:اإلٌشاٌية:  املشؤوليةاملشؤولية  --ااثالجثالج

إف العبلقة األكاديمية بيف الطالػب كعضػك ىيئػة التػدريس حػى الحيػاة الجامعيػة عامػةة إف العبلقة األكاديمية بيف الطالػب كعضػك ىيئػة التػدريس حػى الحيػاة الجامعيػة عامػةة 
كاشػػػاعة جػػػك مفعػػػـ بالجكانػػػب كاشػػػاعة جػػػك مفعػػػـ بالجكانػػػب كحػػػى قاعػػػات المحاضػػػرات تعتمػػػد أساسنػػػا عمػػػى اسػػػتثارة الطػػػبلب كحػػػى قاعػػػات المحاضػػػرات تعتمػػػد أساسنػػػا عمػػػى اسػػػتثارة الطػػػبلب 
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دينػا مػع مػا ياػـك بػو عضػك ىيئػة دينػا مػع مػا ياػـك بػو عضػك ىيئػة تناسب استجابات الطبلب تناسػبنا طر تناسب استجابات الطبلب تناسػبنا طر تتاالنسانية كالحيكية حتى االنسانية كالحيكية حتى 
حبناء الثاة لػدل الطالػب كتنميػة مػا لديػو مػف امكانػات حبناء الثاة لػدل الطالػب كتنميػة مػا لديػو مػف امكانػات   ةةالتدريس مف اشعارىـ بالطمأنينة لدييـالتدريس مف اشعارىـ بالطمأنينة لدييـ

مػػف التحصػػيؿ مػػف التحصػػيؿ   دحعػػو الػػى المزيػػددحعػػو الػػى المزيػػدلديػػو اإليمػػاف بالاػػدرات الذاتيػػة كتلديػػو اإليمػػاف بالاػػدرات الذاتيػػة كتحكريػػة )قميمػػة أك كثيػػرة  تكلػػد حكريػػة )قميمػػة أك كثيػػرة  تكلػػد 
تصػػؿ بالبعػػد االنسػػانى ىػػى البيئػػة تصػػؿ بالبعػػد االنسػػانى ىػػى البيئػػة  ف حالبيئػػة التعميميػػة التػػى ت ف حالبيئػػة التعميميػػة التػػى ت  272272: :     .5.5))العممػػى كالمثػػابرة العممػػى كالمثػػابرة 

ابعػػة بػػرامجيـ ابعػػة بػػرامجيـ الػػذل يعػػزز اسػػتمرارية الطمبػػة حػػى متالػػذل يعػػزز اسػػتمرارية الطمبػػة حػػى متالتػػى تػػكحر الجانػػب االيجػػابى االجتمػػاعى التػػى تػػكحر الجانػػب االيجػػابى االجتمػػاعى 
الدراسػػية الجامعيػػةة ألف الجامعػػة ليسػػت مجػػرد مكػػاف الكتسػػاب العمػػـك كالمعػػارؼ حاػػطة بػػؿ ىػػى الدراسػػية الجامعيػػةة ألف الجامعػػة ليسػػت مجػػرد مكػػاف الكتسػػاب العمػػـك كالمعػػارؼ حاػػطة بػػؿ ىػػى 

ر عػػف ر عػػف بيػػر الحػػبيػػر الحػػة التػػدريس حتػػى يمكػػنيـ التعة التػػدريس حتػػى يمكػػنيـ التعمجتمػػع مصػػغر يتفاعػػؿ حيػػو الطػػبلب كأعضػػاء ىيئػػمجتمػػع مصػػغر يتفاعػػؿ حيػػو الطػػبلب كأعضػػاء ىيئػػ
  لرائيـ كسيادة مبدأ العبلقات االنسانية التى يمكف أف تسيـ حى نمك الشخصيةلرائيـ كسيادة مبدأ العبلقات االنسانية التى يمكف أف تسيـ حى نمك الشخصية

االنسػػانية لعضػػك ىيئػػة التػػدريس تعكػػس العبلقػػات االنسػػانية االنسػػانية لعضػػك ىيئػػة التػػدريس تعكػػس العبلقػػات االنسػػانية   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةكعميػػوة حػػ ف كعميػػوة حػػ ف 
  HHuummaannالتػى يمكػػف أف نسػػكد بػػيف األسػػتاذ كالطالػػب حتػػى يمكػػف اضػػفاء الممسػػة االنسػانية التػى يمكػػف أف نسػػكد بػػيف األسػػتاذ كالطالػػب حتػػى يمكػػف اضػػفاء الممسػػة االنسػانية 

TToouucchh  ػا خاصػا بمجػاؿ العبلقػات حى محػيط العمػؿ الجػاحى محػيط العمػؿ الجػا ػا خاصػا بمجػاؿ العبلقػات معى ألف بنػاء االنسػاف يتطمػب اىتمامن معى ألف بنػاء االنسػاف يتطمػب اىتمامن
االنسانية داخؿ المؤسسة الجامعية كالعمؿ عمػى تييئػة المنػاخ الصػحى المناسػب الػذل يتفاعػؿ االنسانية داخؿ المؤسسة الجامعية كالعمؿ عمػى تييئػة المنػاخ الصػحى المناسػب الػذل يتفاعػؿ 
حيو عضك ىيئة التدريس مع طبلبو حكمما كػاف ىػذا المنػاخ قائمػا عمػى أسػاس المعاممػة الطيبػة حيو عضك ىيئة التدريس مع طبلبو حكمما كػاف ىػذا المنػاخ قائمػا عمػى أسػاس المعاممػة الطيبػة 

ت االنسانية مرتفعا مما يسيـ حى تحايػؽ أىػداؼ التعمػيـ ت االنسانية مرتفعا مما يسيـ حى تحايػؽ أىػداؼ التعمػيـ كاالحتراـ كالتعاكف كاف مستكل العبلقاكاالحتراـ كالتعاكف كاف مستكل العبلقا
حػالطبلب يفضػػمكف حػالطبلب يفضػػمكف   ةةكزيػادة مسػتكل التحصػيؿة كعميػػو يمكػف أف تتحاػؽ جػكدة التعمػػيـ الجػامعىكزيػادة مسػتكل التحصػيؿة كعميػػو يمكػف أف تتحاػؽ جػكدة التعمػػيـ الجػامعى

فات حسنة ألف المرحمػة الجامعيػة بحاجػة الػى تعػديؿ فات حسنة ألف المرحمػة الجامعيػة بحاجػة الػى تعػديؿ ء ىيئة التدريس الذيف يتمتعكف بصء ىيئة التدريس الذيف يتمتعكف بصأعضاأعضا
قػػكة لطبلبيػػػـ داخػػػؿ المحاضػػػرات قػػكة لطبلبيػػػـ داخػػػؿ المحاضػػػرات س س التػػػدريالتػػػدريمػػػف خػػػبلؿ كػػكف أعضػػػاء ىيئػػػة مػػػف خػػػبلؿ كػػكف أعضػػػاء ىيئػػػة السػػمكؾ االنسػػػانى السػػمكؾ االنسػػػانى 

ر الجانػب االنسػانى حػى إتمػاـ المكقػؼ التعميمػى ر الجانػب االنسػانى حػى إتمػاـ المكقػؼ التعميمػى ححك ك ب تػب تػكخارجيا حطبيعة التدريس الجامعى تتطمكخارجيا حطبيعة التدريس الجامعى تتطم
  كتفعيموكتفعيمو

ػػا مػػف جانػػب عضػػك ىيئػػة التػػدريس   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةكعميػػو تكػػكف كعميػػو تكػػكف  ػػا مػػف جانػػب عضػػك ىيئػػة التػػدريس االنسػػانية تعيػػدنا كالتزامن االنسػػانية تعيػػدنا كالتزامن
و و مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتى تفعيػػؿ ى تفعيػػؿ إلضػػفاء الممسػػة االنسػػانية عمػػى المكقػػؼ التعميمػػى ممػػا يجعمػػو قػػادرنا عمػػإلضػػفاء الممسػػة االنسػػانية عمػػى المكقػػؼ التعميمػػى ممػػا يجعمػػو قػػادرنا عمػػ

  األكاديمية كحؽ منظكمة انسانية تعزز المكقؼ التعميمى8األكاديمية كحؽ منظكمة انسانية تعزز المكقؼ التعميمى8
  اإلٌشاٌية لعضو ِيئة التدريص فى اجلاوعة:اإلٌشاٌية لعضو ِيئة التدريص فى اجلاوعة:  املشؤوليةاملشؤوليةذلددات ذلددات   --

  اإلنسانية بالمحددات ا تية:اإلنسانية بالمحددات ا تية:  المسؤكليةالمسؤكليةتتحدد ىذه تتحدد ىذه   
حيث تؤكد  ذد   حيث تؤكد  ذد     ::MMeemmbbeerr  SSttaaffff  CCrreeddiibbiilliittyy  وصداقية عضو ِيئة التدريصوصداقية عضو ِيئة التدريص  ..11

عمؽ العبلقات المعبرة بيف عضػك ىيئػة التػدريس كالطػبلبة باإلضػاحة عمؽ العبلقات المعبرة بيف عضػك ىيئػة التػدريس كالطػبلبة باإلضػاحة المصداقية عمى المصداقية عمى 
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الى أنيا تساعد عمى التفاعؿ األكاديمى كتنمية التكاصؿ بينػو كبػيف طبلبػو ممػا يحاػؽ الى أنيا تساعد عمى التفاعؿ األكاديمى كتنمية التكاصؿ بينػو كبػيف طبلبػو ممػا يحاػؽ 
  ..    SSccootttt  MMaayyeerr  ((11  ::9911  ))  االتجاز األكاديمى المرتفع كما اشار الى ذلؾاالتجاز األكاديمى المرتفع كما اشار الى ذلؾ

عضػػك ىيئػػة التػػدريس عضػػك ىيئػػة التػػدريس االنسػػانية لاالنسػػانية ل  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةحح  ::MMuuttuuaall  TTrruusstt  الجكــة املتبادلــة الجكــة املتبادلــة   1188
حساسػيـ بػاألمف حػى حساسػيـ بػاألمف حػى ممػا يػؤدل الػى إممػا يػؤدل الػى إتستمـز تكطيد الثاة المتبادلػة بينػو كبػيف طبلبػو تستمـز تكطيد الثاة المتبادلػة بينػو كبػيف طبلبػو 

االجتمػػاعى الػػذل يعػػيش حيػػو االجتمػػاعى الػػذل يعػػيش حيػػو   تؤكػػد االتجاىػػات الحديثػػة أف المنػػاختؤكػػد االتجاىػػات الحديثػػة أف المنػػاخالبيئػػة الجامعيػػةة ك البيئػػة الجامعيػػةة ك 
ا أكحر كأحضؿ اذا شعر حيو بالطمأنينة كالثاػة كبالتػالى تػزداد الاػدرة  ا أكحر كأحضؿ اذا شعر حيو بالطمأنينة كالثاػة كبالتػالى تػزداد الاػدرة الطالب يحاؽ انتاجن الطالب يحاؽ انتاجن

االنسػػانية تعكػػس أحػػد أبعػػاد العبلقػػة بػػيف االنسػػانية تعكػػس أحػػد أبعػػاد العبلقػػة بػػيف   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةلتكيػػؼ كالرضػػا كبيػػذا حػػ ف لتكيػػؼ كالرضػػا كبيػػذا حػػ ف عمػػى اعمػػى ا
التػى ىػى النمػكذج )األنمػكذج  التػى ىػى النمػكذج )األنمػكذج  الطالب كعضك ىيئة التدريس كىك بعد الاػدكة التربكيػة الطالب كعضك ىيئة التدريس كىك بعد الاػدكة التربكيػة 

الػػذل يجمػػع بػػيف الفكػػر الناضػػا كالسػػمكؾ الاػػكيـة كالمثػػاؿ كالكاقػػعة كالاػػكؿ كالفعػػؿة الػػذل يجمػػع بػػيف الفكػػر الناضػػا كالسػػمكؾ الاػػكيـة كالمثػػاؿ كالكاقػػعة كالاػػكؿ كالفعػػؿة 
و حميسػت قػدكة تربكيػة تمػؾ التػى يماػى حييػا و حميسػت قػدكة تربكيػة تمػؾ التػى يماػى حييػا  ة كعميػ ة كعميػ205205::  0000))    المسػؤكليةالمسػؤكليةكالحرية ك كالحرية ك 

عضػك ىيئػة التػدريس تعميمػات عمػى طبلبػػو كيػأتى بمػا يناقضػيا أك التػى يخػالؼ حييػػا عضػك ىيئػة التػدريس تعميمػات عمػى طبلبػػو كيػأتى بمػا يناقضػيا أك التػى يخػالؼ حييػػا 
  ناتا سمككو المادمات التى بنى عمييا8ناتا سمككو المادمات التى بنى عمييا8

االنسػػػانية لعضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف االنسػػػانية لعضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةكيتكقػػػؼ تفعيػػػؿ كيتكقػػػؼ تفعيػػػؿ 
   : :200200::    6363الماكمات يمكف تناكليا عمى النحك التالى )الماكمات يمكف تناكليا عمى النحك التالى )

كتمكنػػو مػػف المػػادة العمميػػة كتعماػػو حييػػا كمكاكبػػة الجديػػد حػػى كتمكنػػو مػػف المػػادة العمميػػة كتعماػػو حييػػا كمكاكبػػة الجديػػد حػػى ماكمػػات أكاديميػػةة ماكمػػات أكاديميػػةة   --22
تخصصػػو العممػػى كقدرتػػو عمػػى المكاءمػػة بػػيف أىػػداؼ التعمػػيـ الجػػامعى كاحتياجػػات تخصصػػو العممػػى كقدرتػػو عمػػى المكاءمػػة بػػيف أىػػداؼ التعمػػيـ الجػػامعى كاحتياجػػات 

  الطبلب8الطبلب8
كحيػـ العبلقػة بػيف كحيػـ العبلقػة بػيف   مسػؤكلياتمسػؤكلياتكتمكنو مف اإللماـ بمبدأ تكزيع الكتمكنو مف اإللماـ بمبدأ تكزيع الماكمات تنظيميةة ماكمات تنظيميةة   --11

  88المسؤكليةالمسؤكليةالسمطة ك السمطة ك 
حػػى العمػػؿ كالتكاحػػؽ حػػى العمػػؿ كالتكاحػػؽ   كاإلخػػبلصكاإلخػػبلصمتبلكػػو قػػيـ االحتػػراـ كالثاػػة متبلكػػو قػػيـ االحتػػراـ كالثاػػة كاكاشخصػػيةة شخصػػيةة ماكمػػات ماكمػػات   --00

  االنفعالىاالنفعالى

ك لمامػػػو بثااحػػػة المجتمػػػع كمادرتػػػو عمػػػى إقامػػػة عبلقػػػات ك لمامػػػو بثااحػػػة المجتمػػػع كمادرتػػػو عمػػػى إقامػػػة عبلقػػػات ماكمػػػات اجتماعيػػػةة ماكمػػػات اجتماعيػػػةة   --66
  اجتماعية كانسانية مراعيا النسؽ الايمى لممجتمعاجتماعية كانسانية مراعيا النسؽ الايمى لممجتمع

ضػك ضػك كبالتالىة ح ف تفعيؿ الجانب االنسانى حػى المكقػؼ التعميمػى يعتمػد عمػى كفػاءة عكبالتالىة ح ف تفعيؿ الجانب االنسانى حػى المكقػؼ التعميمػى يعتمػد عمػى كفػاءة ع
ىيئػػة التػػدريس العمميػػة كالمينيػػة كاالجتماعيػػة كالذاتيػػة كاإلداريػػة حيػػث يسػػاعد ذلػػؾ عمػػى أداء ىيئػػة التػػدريس العمميػػة كالمينيػػة كاالجتماعيػػة كالذاتيػػة كاإلداريػػة حيػػث يسػػاعد ذلػػؾ عمػػى أداء 

الجامعيػة ماصػكرة الجامعيػة ماصػكرة   المسػؤكليةالمسػؤكليةاألكاديميػة بنجػاح مػف خػبلؿ ىػذه الماكمػاتة حميسػت األكاديميػة بنجػاح مػف خػبلؿ ىػذه الماكمػاتة حميسػت   مسؤكليتومسؤكليتو
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حيػػو مػرتبط بمػػا يييػػؤه عضػػك ىيئػػة حيػػو مػرتبط بمػػا يييػػؤه عضػػك ىيئػػة   كالنجػػاحكالنجػػاحعمػى الجانػػب األكاديميػػة حاػػطة حالجانػب األكػػاديمى عمػى الجانػػب األكاديميػػة حاػػطة حالجانػب األكػػاديمى 
  مف بيئة كمناخ اجتماعى انسانى مف بيئة كمناخ اجتماعى انسانى   التدريسالتدريس

  اإلٌشاٌية لعضو ِيئة التدريص:اإلٌشاٌية لعضو ِيئة التدريص:  املشؤوليةاملشؤوليةوَ أِي وؤطرات وَ أِي وؤطرات   --

طرياػة ىادحػة مػف أجػؿ طرياػة ىادحػة مػف أجػؿ الحرص عمى اسػتثمار حػرص التكاصػؿ االنسػانى مػع الطػبلب بالحرص عمى اسػتثمار حػرص التكاصػؿ االنسػانى مػع الطػبلب ب  --22
  يجابية يجابية بناء عبلقات إنسانية إبناء عبلقات إنسانية إ

تكزيػػع اىتمامػػات عضػػك ىيئػػة التػػدريس دكف تمييػػز كمسػػاعدتيـ حػػى كيفيػػة التمتػػع تكزيػػع اىتمامػػات عضػػك ىيئػػة التػػدريس دكف تمييػػز كمسػػاعدتيـ حػػى كيفيػػة التمتػػع   --11
مػػػى بحاػػػكقيـ كاالسػػػتماع باىتمػػػاـ الػػػى كجيػػػات نظػػػرىـة كلرائيػػػـ حتػػػى لػػػك كانػػػت مػػػى بحاػػػكقيـ كاالسػػػتماع باىتمػػػاـ الػػػى كجيػػػات نظػػػرىـة كلرائيػػػـ حتػػػى لػػػك كانػػػت الفعالفع

  مخالفة لوة ككذلؾ السؤاؿ عف الطبلب المتغيبيف اذا ألمت بيـ ظركؼ خاصةمخالفة لوة ككذلؾ السؤاؿ عف الطبلب المتغيبيف اذا ألمت بيـ ظركؼ خاصة

الحػػرص عمػػى مشػػاركة الطػػبلب كجػػدانيا كتابػػؿ أحكػػارىـ ككجيػػات نظػػرىـ بانينػػا عمييػػا الحػػرص عمػػى مشػػاركة الطػػبلب كجػػدانيا كتابػػؿ أحكػػارىـ ككجيػػات نظػػرىـ بانينػػا عمييػػا   --00
  ة التدريسة التدريسا ليا حتى تنمك المشاركة الطبلبية مع أعضاء ىيئا ليا حتى تنمك المشاركة الطبلبية مع أعضاء ىيئفن فن ييكمضكمض

  

  DDeevveellooppmmeennttaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  العمىية/ التٍىوية:العمىية/ التٍىوية:  املشؤوليةاملشؤولية  --رابعارابعا

يتطمب التعميـ الجامعى أستاذنا عمػى درجػة عاليػة مػف الكفػاءة العمميػة كالتربكيػة لكػكف يتطمب التعميـ الجامعى أستاذنا عمػى درجػة عاليػة مػف الكفػاءة العمميػة كالتربكيػة لكػكف   
كمػػف ثػػـ كمػػف ثػػـ   ةةأعضػاء ىيئػػة التػدريس أحػػد الػدعائـ كالمرتكػػزات األساسػػية إلصػبلح كتحسػػيف التعمػيـأعضػاء ىيئػػة التػدريس أحػػد الػدعائـ كالمرتكػػزات األساسػػية إلصػبلح كتحسػػيف التعمػيـ

ميـ الجػامعىة كلػف يتحاػؽ ذلػؾ إال مػف خػبلؿ االرتاػاء بجػكدة أعضػاء ىيئػة ميـ الجػامعىة كلػف يتحاػؽ ذلػؾ إال مػف خػبلؿ االرتاػاء بجػكدة أعضػاء ىيئػة االرتااء بجكدة التعاالرتااء بجكدة التع
التدريس كذلؾ مف خبلؿ اطبلعيـ المستمر كمتابعة كؿ ما ىك جديد سػكاء حػى المجػاؿ العممػى التدريس كذلؾ مف خبلؿ اطبلعيـ المستمر كمتابعة كؿ ما ىك جديد سػكاء حػى المجػاؿ العممػى 
أـ المجػػاؿ التربػػكل/المينى ألف كفػػاءة عضػػك ىيئػػة التػػدريس ال تاػػاس بمػػا لديػػو مػػف عمػػـ حػػى أـ المجػػاؿ التربػػكل/المينى ألف كفػػاءة عضػػك ىيئػػة التػػدريس ال تاػػاس بمػػا لديػػو مػػف عمػػـ حػػى 

   8 2652658::    0303ة تدريسو )ة تدريسو )مجاؿ تخصصو حاطة كلكف تااس بكفاءمجاؿ تخصصو حاطة كلكف تااس بكفاء
  

ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس أحػػد ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس أحػػد   التنمكيػػةالتنمكيػػةالعممية/العممية/  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةكتأسيسنػػا عمػػى ذلػػؾ تعػػد كتأسيسنػػا عمػػى ذلػػؾ تعػػد   
المرتكزات األساسػية لتحايػؽ جػكدة التعمػيـة لككنيػا عػامبلن أساسػينا لتحسػيف أداء أعضػاء ىيئػة المرتكزات األساسػية لتحايػؽ جػكدة التعمػيـة لككنيػا عػامبلن أساسػينا لتحسػيف أداء أعضػاء ىيئػة 

لمينيػة لمينيػة اا  المسػؤكليةالمسػؤكليةالعمميػة ك العمميػة ك   المسػؤكليةالمسػؤكليةالتدريس كممارساتيـ المينيةة كثمة حرؽ كاضػك بػيف التدريس كممارساتيـ المينيةة كثمة حرؽ كاضػك بػيف 
  أف الجانػب العممػى ياػـك عمػى   أف الجانػب العممػى ياػـك عمػى 116116::  2121أمانى السيد )أمانى السيد )  تتألعضاء ىيئة التدريس حيث كضحألعضاء ىيئة التدريس حيث كضح

تمكػػف عضػػك ىيئػػة التػػدريس )العممػػى كالتخصصػػى  مػػف المػػادة العمميػػة التػػى ياػػـك بتاػػديميا تمكػػف عضػػك ىيئػػة التػػدريس )العممػػى كالتخصصػػى  مػػف المػػادة العمميػػة التػػى ياػػـك بتاػػديميا 
إذ قد يمجأ البعض الػى الغمػكض حػى عػرض إذ قد يمجأ البعض الػى الغمػكض حػى عػرض   ةةجكانب الخمؿجكانب الخمؿلمطبلب حتى يتـ التغمب عمى بعض لمطبلب حتى يتـ التغمب عمى بعض 

أك يمجأ الى االستبداد العممى لعدـ قدرتػو عمػى إكمػاؿ أك يمجأ الى االستبداد العممى لعدـ قدرتػو عمػى إكمػاؿ   ةةدـ قدرتو عمى التكضيكدـ قدرتو عمى التكضيكالمادة العممية لعالمادة العممية لع
ما يجب إكمالػوة أك يمجػأ الػبعض الػى التمخػيص كاالمػبلء لتضػييع الكقػت أك يمجػأ الػى الخػركج ما يجب إكمالػوة أك يمجػأ الػبعض الػى التمخػيص كاالمػبلء لتضػييع الكقػت أك يمجػأ الػى الخػركج 
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عػػف المكضػػكع السػػتيبلؾ الكقػػت أك يمجػػأ الػػى االعتػػذار عػػدة مػػرات أك يمجػػأ الػػى إلغػػاء جكانػػب عػػف المكضػػكع السػػتيبلؾ الكقػػت أك يمجػػأ الػػى االعتػػذار عػػدة مػػرات أك يمجػػأ الػػى إلغػػاء جكانػػب 
بلب إلكمػػاؿ المكضػػكع بحجػػة تػػدريبيـ عمػػى التػػدريس أك يمجػػأ الػػى بلب إلكمػػاؿ المكضػػكع بحجػػة تػػدريبيـ عمػػى التػػدريس أك يمجػػأ الػػى المحاضػػرة كيتػػرؾ بعػػض الطػػالمحاضػػرة كيتػػرؾ بعػػض الطػػ

النمك العممػى ياػـك عمػى أسػاس تمكنػو مػف التكسػع كالتبحػر النمك العممػى ياػـك عمػى أسػاس تمكنػو مػف التكسػع كالتبحػر حتك الكتاب ليارا منوة كعميوة ح ف حتك الكتاب ليارا منوة كعميوة ح ف 
  ةةكمتابعة المستجدات حى التخصصة كمف ثـ التجديػد كاالبتكػار كالتكػكيف المؤسسػى لمتخصػصكمتابعة المستجدات حى التخصصة كمف ثـ التجديػد كاالبتكػار كالتكػكيف المؤسسػى لمتخصػص

يػػا تػػرتبط بالدرجػػة األكلػػى بآليػػة األداء حػػى التخصػػص يػػا تػػرتبط بالدرجػػة األكلػػى بآليػػة األداء حػػى التخصػػص أمػػا النمػػك المينى/التنميػػة المينيػػةة ح نأمػػا النمػػك المينى/التنميػػة المينيػػةة ح ن
كتحسيف إجػراءات ناػؿ المعرحػة كالتػدريب عمييػا كتاػكيـ األداء كالتغذيػة الراجعػة كطػرؽ البحػث كتحسيف إجػراءات ناػؿ المعرحػة كالتػدريب عمييػا كتاػكيـ األداء كالتغذيػة الراجعػة كطػرؽ البحػث 

كبيذا حعندما تتكامؿ التنمية العممية كالتنمية المينية تصبك حرص اتاػاف العمػؿ كبيذا حعندما تتكامؿ التنمية العممية كالتنمية المينية تصبك حرص اتاػاف العمػؿ   ةةحى التخصصحى التخصص
  كأداء المينة حى أحسف أحكاليا8كأداء المينة حى أحسف أحكاليا8

  بأنيا االلتزاـ باكاعد السمكؾ المعركحػة أمػاـ   بأنيا االلتزاـ باكاعد السمكؾ المعركحػة أمػاـ 2.12.1::  11العممية )العممية )  المسؤكليةالمسؤكليةعرحت عرحت كقد كقد   
  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةالمؤسسػػية كاالجتماعيػػة كاألخبلقيػػة المترتبػػة عمػػى الكفػػاءةة كتنشػػأ ىػػذه المؤسسػػية كاالجتماعيػػة كاألخبلقيػػة المترتبػػة عمػػى الكفػػاءةة كتنشػػأ ىػػذه   المسػػؤكليةالمسػػؤكلية

عندما يعنى عضك ىيئػة التػدريس بذاتػو كيحػدد انتمػاءه الػى العمػـ كباحػث حػى تخصصػو بكجػو عندما يعنى عضك ىيئػة التػدريس بذاتػو كيحػدد انتمػاءه الػى العمػـ كباحػث حػى تخصصػو بكجػو 
  و ككفاءتو الى مجتمعو بكجو عاـ8و ككفاءتو الى مجتمعو بكجو عاـ8خاص كما عميو أف يكجو عممخاص كما عميو أف يكجو عمم

العمميػة كالتنمكيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس العمميػة كالتنمكيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس   المسػؤكليةالمسػؤكليةكمما ىك جدير بالػذكر أف ىػذه كمما ىك جدير بالػذكر أف ىػذه   
نمػا كسػيمة لتعػديؿ األحكػار لتطػكير التعمػيـ كالػتعمـ كصػكال لتحايػؽ  نمػا كسػيمة لتعػديؿ األحكػار لتطػكير التعمػيـ كالػتعمـ كصػكال لتحايػؽ ليست غاية حى حد ذاتيػاة كا  ليست غاية حى حد ذاتيػاة كا 

  88  .2.2::    5050الجكدة الشاممة )الجكدة الشاممة )
التػػى ياػػـك بيػػا عضػػك التػػى ياػػـك بيػػا عضػػك   مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتمػػف أىػػـ المػػف أىػػـ ال  العمميػػة/ التنمكيػػةالعمميػػة/ التنمكيػػة  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةىػػذه ىػػذه تعػػد تعػػد ك ك   

  ىيئة التدريس حى الجامعة كذلؾ لممبررات ا تية:ىيئة التدريس حى الجامعة كذلؾ لممبررات ا تية:
حاجػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الػػى الحػػاحز المينػػى الػػذل يمكػػنيـ مػػف تحسػػيف أدائيػػـ حاجػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الػػى الحػػاحز المينػػى الػػذل يمكػػنيـ مػػف تحسػػيف أدائيػػـ   --22

  لممياـ المككمة إلييـلممياـ المككمة إلييـ
المماػػػاة عمػػػى عػػػاتؽ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس حػػػى حيػػػاة الطالػػػب المماػػػاة عمػػػى عػػػاتؽ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس حػػػى حيػػػاة الطالػػػب   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةأىميػػػة أىميػػػة   --11

المرحمة العمريػة كخصائصػيا كمشػكبلتيا التػى يحتػاج التعامػؿ معيػا المرحمة العمريػة كخصائصػيا كمشػكبلتيا التػى يحتػاج التعامػؿ معيػا الجامعى كأىمية الجامعى كأىمية 
  اإلحادة مف الدراسات التخصصية العممية8اإلحادة مف الدراسات التخصصية العممية8

المحتػػكل العممػػى المحتػػكل العممػػى احتيػػاج أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الػػى التنميػػة المسػػتمرة حػػى مراجعػػة احتيػػاج أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الػػى التنميػػة المسػػتمرة حػػى مراجعػػة   --00
  لتعديمو نحك األحضؿلتعديمو نحك األحضؿ

  أعضاء ىيئة التدريس نظرنا لتعدد كظائؼ الجامعةأعضاء ىيئة التدريس نظرنا لتعدد كظائؼ الجامعة  مسؤكلياتمسؤكلياتتنكع مياـ ك تنكع مياـ ك   --66
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اؾ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس خاصػػة لمتغييػػر كتحسػػيف قػػدراتيـ كضػػركرة ترجمػػة ىػػذا اؾ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس خاصػػة لمتغييػػر كتحسػػيف قػػدراتيـ كضػػركرة ترجمػػة ىػػذا إدر إدر   --55
  االدراؾ الى كاقع عممى االدراؾ الى كاقع عممى 

العممية/التنمكية لعضك ىيئة التدريس يعػد ضػركرة ميمػة العممية/التنمكية لعضك ىيئة التدريس يعػد ضػركرة ميمػة   المسؤكليةالمسؤكليةكما أف االىتماـ بكما أف االىتماـ ب
ىيئػة ىيئػة المينية كاالرتااء بالمسػتكم المينػى لعضػك المينية كاالرتااء بالمسػتكم المينػى لعضػك   المسؤكليةالمسؤكليةارتباطنا بيف تفعيؿ ارتباطنا بيف تفعيؿ كذلؾ ألف ىناؾ كذلؾ ألف ىناؾ 

تدريس الذل مف شأنو يؤدل الى رحع كفاءة التعميـ الجامعى مما ينعكس عمػى تحسػيف جػكدة تدريس الذل مف شأنو يؤدل الى رحع كفاءة التعميـ الجامعى مما ينعكس عمػى تحسػيف جػكدة الال
يػػرات الحادثػػة حػػى المجتمػػع أدعػػى الػػى االرتاػػاء يػػرات الحادثػػة حػػى المجتمػػع أدعػػى الػػى االرتاػػاء عمػػيـ الجػػامعىة باإلضػػاحة الػػى التغيعمػػيـ الجػػامعىة باإلضػػاحة الػػى التغيمخرجػػات التمخرجػػات الت

و األكاديميػػة عمػػى أكمػػؿ و األكاديميػػة عمػػى أكمػػؿ مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتبالمسػػتكل المينػػى لؤلعضػػػاء ممػػا يترتػػب عميػػو الػػتمكف مػػف بالمسػػتكل المينػػى لؤلعضػػػاء ممػػا يترتػػب عميػػو الػػتمكف مػػف 
  88  .13.13::  5151))  كجوكجو
  العمىية/ التٍىوية ألعضاء ِيئة التدريص:العمىية/ التٍىوية ألعضاء ِيئة التدريص:  املشؤوليةاملشؤوليةأِىية أِىية   --

  عممينػاعممينػا  التى ترتبط بمجاؿ تنمية عضػك ىيئػة التػدريسالتى ترتبط بمجاؿ تنمية عضػك ىيئػة التػدريس  المسؤكليةالمسؤكليةيمكف أف تساعد تمؾ يمكف أف تساعد تمؾ   
  ::  23932393: : 1919 ة ) ة )9393--....: : 0101 ة ) ة )3333--3322::9933))  ما يميما يمي  عمىعمى

س س بنػػاء كتعزيػػز المعػػارؼ المينيػػة كاألكاديميػػة كالكظيفيػػة لجميػػع أعضػػاء ىيئػػة التػػدريبنػػاء كتعزيػػز المعػػارؼ المينيػػة كاألكاديميػػة كالكظيفيػػة لجميػػع أعضػػاء ىيئػػة التػػدري  --22
  بما حييـ اإلدارة الجامعية كرؤساء األقساـ8بما حييـ اإلدارة الجامعية كرؤساء األقساـ8

  تحايؽ مستكل أعمى مف األداء األكاديمى كصكالن الى أعمى معدالت الرضا الكظيفىتحايؽ مستكل أعمى مف األداء األكاديمى كصكالن الى أعمى معدالت الرضا الكظيفى  --11

الادرة عمى صياغة الارار الجيدة كبخاصة تمؾ الارارات التى ليػا تػأثير عمػى المسػتابؿ الادرة عمى صياغة الارار الجيدة كبخاصة تمؾ الارارات التى ليػا تػأثير عمػى المسػتابؿ   --00
  المينى كاألكاديمىالمينى كاألكاديمى

دة التعمػيـ الجػامعى إذ تسػيـ التنميػة دة التعمػيـ الجػامعى إذ تسػيـ التنميػة مكػف اتباعيػا لتحسػيف جػك مكػف اتباعيػا لتحسػيف جػك تعرؼ األساليب التى يتعرؼ األساليب التى ي  --66
  المينية حى تشخيص نكاحى الضعؼ كالاكةالمينية حى تشخيص نكاحى الضعؼ كالاكة

  إثراء الخبرات المعرحية األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريسإثراء الخبرات المعرحية األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس  --55

تسػػاعد التنميػػة المينيػػة حػػى تحسػػيف جػػكدة الحيػػاة المينيػػة داخػػؿ الجامعػػةة كاكسػػاب تسػػاعد التنميػػة المينيػػة حػػى تحسػػيف جػػكدة الحيػػاة المينيػػة داخػػؿ الجامعػػةة كاكسػػاب   --00
ى رحػع مسػتكاىـ ى رحػع مسػتكاىـ اعضاء ىيئة التدريس المزيد مف الخبػرات كالمعمكمػات التػى تسػيـ حػاعضاء ىيئة التدريس المزيد مف الخبػرات كالمعمكمػات التػى تسػيـ حػ

سػػتعدادىـ لمايػػاـ بػػأدكار جديػػدة كتنميػػة الميػػارات سػػتعدادىـ لمايػػاـ بػػأدكار جديػػدة كتنميػػة الميػػارات فكػػرل كالثاػػاحى كالمينػػى كتنميػػة افكػػرل كالثاػػاحى كالمينػػى كتنميػػة االال
الاػرار حػى العمػؿ األكػاديمىة الاػرار حػى العمػؿ األكػاديمىة   : العمؿ حػى حريػؽة كميػارات اتخػاذ: العمؿ حػى حريػؽة كميػارات اتخػاذاإلدارية المتعددة مثؿاإلدارية المتعددة مثؿ

  أك االدارل كتبصيرىـ ببراما كخطط الدكلة لتطكير التعميـ الجامعى أك االدارل كتبصيرىـ ببراما كخطط الدكلة لتطكير التعميـ الجامعى 
  

  العمىية/ التٍىوية ألعضاء ِيئة التدريص:العمىية/ التٍىوية ألعضاء ِيئة التدريص:  ةةاملشؤولياملشؤوليآليات تفعين آليات تفعين   --

  ::بما يأتيبما يأتي  المسؤكليةالمسؤكليةيمكف تفعيؿ ىذه يمكف تفعيؿ ىذه   
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تحايػػؽ التػػكازف بػػيف عمميتػػى التػػدريس كالبحػػث العممػػى حيػػث أف االىتمػػاـ بالتنميػػة تحايػػؽ التػػكازف بػػيف عمميتػػى التػػدريس كالبحػػث العممػػى حيػػث أف االىتمػػاـ بالتنميػػة   --22
المينية ينبع مف الجدؿ الثائر حكؿ عدـ التكازف بيف أىـ كظيفتيف مف الكظائؼ التػى المينية ينبع مف الجدؿ الثائر حكؿ عدـ التكازف بيف أىـ كظيفتيف مف الكظائؼ التػى 

كالبحػث العممػى8888 ممػا يسػتمـز العمػؿ عمػى تطػكير كالبحػث العممػى8888 ممػا يسػتمـز العمػؿ عمػى تطػكير تاـك بيا الجامعة كىمػا التػدريس تاـك بيا الجامعة كىمػا التػدريس 
كتعميـ ا ليػات التػى تسػيـ حػى التايػيـ الفعػاؿ لمعمػؿ الجػامعىة ككػذلؾ بػراما التنميػة كتعميـ ا ليػات التػى تسػيـ حػى التايػيـ الفعػاؿ لمعمػؿ الجػامعىة ككػذلؾ بػراما التنميػة 

  المينية التى تعمؿ عمى التغمب عمى ىذا التكازف المفتكدالمينية التى تعمؿ عمى التغمب عمى ىذا التكازف المفتكد
التركيز عمػى جػكدة عمميػة التػدريسة حيػث تمثػؿ جػكدة التدرسػي أىػـ المتغيػرات التػى التركيز عمػى جػكدة عمميػة التػدريسة حيػث تمثػؿ جػكدة التدرسػي أىػـ المتغيػرات التػى   --11

  مؿ عمى تجكيدىا ميما تكمفت الجامعةمؿ عمى تجكيدىا ميما تكمفت الجامعةيجب العيجب الع

التفعيػػؿ المتكاصػػؿ لػػنظـ تايػػيـ األداء الجػػامعىة حعمميػػات تايػػيـ التػػدريس مػػف أكلػػى التفعيػػؿ المتكاصػػؿ لػػنظـ تايػػيـ األداء الجػػامعىة حعمميػػات تايػػيـ التػػدريس مػػف أكلػػى ""  --00
    7.7.::  0101))  ""الضكابط التى تراعييا النظـ الخارجية التى تاـك عمى تاييـ الجامعةالضكابط التى تراعييا النظـ الخارجية التى تاـك عمى تاييـ الجامعة

  العمىية/ التٍىوية ألعضاء ِيئة التدريص:العمىية/ التٍىوية ألعضاء ِيئة التدريص:  املشؤوليةاملشؤوليةوَ أِي وؤطرات وممارسات وَ أِي وؤطرات وممارسات   --

تخصيص بعض الكقت لماراءة كاإلطػبلع عمػى نتػائا البحػكث سػكاء كانػت التربكيػة أـ تخصيص بعض الكقت لماراءة كاإلطػبلع عمػى نتػائا البحػكث سػكاء كانػت التربكيػة أـ   --22
  ؼ نتائجيا لتحايؽ التنمية المستدامةؼ نتائجيا لتحايؽ التنمية المستدامةييغيرىا كحى مجاؿ تخصصو ككيفية تكظغيرىا كحى مجاؿ تخصصو ككيفية تكظ

التكاصػػؿ مػػع الػػزمبلء لممشػػاركة حػػى مشػػركعاتيـ البحثيػػة باعتبػػارىـ مػػف ذكل الخبػػرة التكاصػػؿ مػػع الػػزمبلء لممشػػاركة حػػى مشػػركعاتيـ البحثيػػة باعتبػػارىـ مػػف ذكل الخبػػرة   --11
  لتطكير الميارات البحثية كالعمميةلتطكير الميارات البحثية كالعممية

تنػاء المراجػع األساسػية لمتطػكير الػذاتى كالمينػى كمكاكبػة الجديػد حػى تنػاء المراجػع األساسػية لمتطػكير الػذاتى كالمينػى كمكاكبػة الجديػد حػى اقاقالحرص عمػى الحرص عمػى   --00
مجػػاؿ التخصػػص حتػػى يمكػػف ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس المسػػاىمة حكرينػػا حػػى النػػدكات مجػػاؿ التخصػػص حتػػى يمكػػف ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس المسػػاىمة حكرينػػا حػػى النػػدكات 

  التى تناقش قضايا التعميـ كغيره مف الاضايا المجتمعيةالتى تناقش قضايا التعميـ كغيره مف الاضايا المجتمعية

زءنا زءنا االلتػػزاـ بػػ جراء البحػػكث ذات الايمػػة االجتماعيػػة حتػػى تكػػكف ذات قيمػػة عمميػػة كجػػااللتػػزاـ بػػ جراء البحػػكث ذات الايمػػة االجتماعيػػة حتػػى تكػػكف ذات قيمػػة عمميػػة كجػػ  --66
  مف نشاط عضك ىيئة التدريس العممى كالمينى مف نشاط عضك ىيئة التدريس العممى كالمينى 

الحػػرص عمػػى حضػػكر الػػدكرات التدريبيػػة لصػػاؿ الخبػػرة التخصصػػية كالمينيػػةة ككػػذلؾ الحػػرص عمػػى حضػػكر الػػدكرات التدريبيػػة لصػػاؿ الخبػػرة التخصصػػية كالمينيػػةة ككػػذلؾ   --55
  المشاركة حى كضع أطر الخطة االستراتيجية البحثية سكاء لماسـ أك لمكمية8المشاركة حى كضع أطر الخطة االستراتيجية البحثية سكاء لماسـ أك لمكمية8

  LLeeggaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  الكاٌوٌية:الكاٌوٌية:  املشؤوليةاملشؤولية  --خاوشاخاوشا

الحياةة كيضع الحدكد الفاصمة بيف أألحراد كيحاحظ عمى سػمكؾ الحياةة كيضع الحدكد الفاصمة بيف أألحراد كيحاحظ عمى سػمكؾ الاانكف ىك الذل يحكـ الاانكف ىك الذل يحكـ   
المجتمػػعة كيفصػػؿ حػػى قضػػايا النػػاسة كىػػك الاػػكة التػػى مػػف خبلليػػا يتحاػػؽ تماسػػؾ المجتمػػع المجتمػػعة كيفصػػؿ حػػى قضػػايا النػػاسة كىػػك الاػػكة التػػى مػػف خبلليػػا يتحاػػؽ تماسػػؾ المجتمػػع 

  كيترتػػب عمػػى معرحػػة الاػكانيف كالمػػكائك التػػزاـ األحػػراد بيػػا كتفعيميػػا   كيترتػػب عمػػى معرحػػة الاػكانيف كالمػػكائك التػػزاـ األحػػراد بيػػا كتفعيميػػا 213213::  5757مترابطنػػا )مترابطنػػا )  كباائػوكباائػو
ة كحػػى ة كحػػى مػكف حييػػا كحانػا لطبيعػػة المينػة التػػى يمارسػكنيامػكف حييػػا كحانػا لطبيعػػة المينػة التػػى يمارسػكنياحػى الكاقػع الفعمػػى كالمؤسسػات التػػى يعمحػى الكاقػع الفعمػػى كالمؤسسػات التػػى يعم
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ة يتحمػؿ صػاحبيا التبعػات الاانكنيػة التػى يحػددىا ذلػؾ الاػانكف أك ة يتحمػؿ صػاحبيا التبعػات الاانكنيػة التػى يحػددىا ذلػؾ الاػانكف أك حاؿ اإلخبلؿ بكاجبات المينػحاؿ اإلخبلؿ بكاجبات المينػ
الجية المشرحة عمى ذلؾة أل أف مف ال يمتـز بأداء تمؾ الكاجبات ح نو يعػرض نفسػو لممسػاءلة الجية المشرحة عمى ذلؾة أل أف مف ال يمتـز بأداء تمؾ الكاجبات ح نو يعػرض نفسػو لممسػاءلة 

تبط قانكننػأ بكاجبػات عمػؿ لممينػة التػى يعمػؿ بيػا تبط قانكننػأ بكاجبػات عمػؿ لممينػة التػى يعمػؿ بيػا يػر يػر   --أل مينػةأل مينػة––الاانكنية ألف صاحب المينى الاانكنية ألف صاحب المينى 
المينػى المينػى   المينةة بمعنى أف لكؿ مكظػؼ مسػارهالمينةة بمعنى أف لكؿ مكظػؼ مسػاره  كالتى نصت عمييا الاكانيف المعمكؿ بيا حى تمؾكالتى نصت عمييا الاكانيف المعمكؿ بيا حى تمؾ

الػذل ال يجػػكز الخػػركج عنػوة بحيػػث إذا خػػرج عػف االطػػار الاػػانكنى ليػذه المينػػة يكػػكف مخالفػػا الػذل ال يجػػكز الخػػركج عنػوة بحيػػث إذا خػػرج عػف االطػػار الاػػانكنى ليػذه المينػػة يكػػكف مخالفػػا 
دك أف الحكمػة مػف ربػط أيػة كظيفػة أك مينػة دك أف الحكمػة مػف ربػط أيػة كظيفػة أك مينػة سمككيا المينى كأدابيا التى يجب االلتزاـ بيػا كتبػسمككيا المينى كأدابيا التى يجب االلتزاـ بيػا كتبػ

الاانكنية ىى ضماف التزاـ صاحب المينة كالكظيفة بأداء ميامػو عمػى أكمػؿ كجػوة الاانكنية ىى ضماف التزاـ صاحب المينة كالكظيفة بأداء ميامػو عمػى أكمػؿ كجػوة   المسؤكليةالمسؤكليةبب
  الاانكنية نكعا مف الرقابة الخارجية8الاانكنية نكعا مف الرقابة الخارجية8  المسؤكليةالمسؤكليةكبيذا تككف تمؾ كبيذا تككف تمؾ 

  

النػكع النػكع   الاانكنية لعضك ىيئة التدريس اجرائيا ىناة بأنيػا ذلػؾالاانكنية لعضك ىيئة التدريس اجرائيا ىناة بأنيػا ذلػؾ  المسؤكليةالمسؤكليةكيمكف تعريؼ كيمكف تعريؼ   
يػػا حػػى الكسػػط الجػػامعى الػػذل يػػا حػػى الكسػػط الجػػامعى الػػذل التػػى يتعيػػد كيمتػػـز عضػػك ىيئػػة التػػدريس بتفعيمالتػػى يتعيػػد كيمتػػـز عضػػك ىيئػػة التػػدريس بتفعيم  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةمػػف مػػف 

و عممو سكاء مع الطبلب أثناء إدارة المكقؼ التعميمى أك أثناء االمتحانػات بمػا تشػممو و عممو سكاء مع الطبلب أثناء إدارة المكقؼ التعميمى أك أثناء االمتحانػات بمػا تشػممو يؤدل حييؤدل حي
مػػف جزئيػػات حرعيػػة أخػػرل ككػػذلؾ مػػع البػػاحثيف حػػى مجػػاؿ الدراسػػات العميػػا أك مػػع العػػامميف حػػى مػػف جزئيػػات حرعيػػة أخػػرل ككػػذلؾ مػػع البػػاحثيف حػػى مجػػاؿ الدراسػػات العميػػا أك مػػع العػػامميف حػػى 

كالبلئحػة التنفيذيػة كالبلئحػة التنفيذيػة ارة الكمية أـ الجامعةة عمػى أف يػتـ تفعيميػا كحػؽ مجمكعػة مػف النصػكص ارة الكمية أـ الجامعةة عمػى أف يػتـ تفعيميػا كحػؽ مجمكعػة مػف النصػكص إدإد
طار قانكنى  المسؤكليةالمسؤكليةلاانكف تنظيـ الجامعات المصرية حتى يككف أداء تمؾ لاانكف تنظيـ الجامعات المصرية حتى يككف أداء تمؾ  طار قانكنىذا مرجعية كا    ذا مرجعية كا 

الاانكنيػػة تأخػػذ صػػكرة تشػػريعات قانكنيػػة كاضػػحة تعرضػػيا الاانكنيػػة تأخػػذ صػػكرة تشػػريعات قانكنيػػة كاضػػحة تعرضػػيا   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةكعميػو حػػ ف تمػػؾ كعميػو حػػ ف تمػػؾ   
  ة مثؿ الاكانيف كالمكائك مف خبلؿ االلتزاـ الخارجى عمى أحراد المجتمع ة مثؿ الاكانيف كالمكائك مف خبلؿ االلتزاـ الخارجى عمى أحراد المجتمع المؤسسػات الاانكنيػالمؤسسػات الاانكنيػ

  

  مجمكعػة مػف االلتزامػات الاانكنيػة التػى تسػتخدـ حػى   مجمكعػة مػف االلتزامػات الاانكنيػة التػى تسػتخدـ حػى WWiikkiippeeddiiaa  ((9955::  11  ياياعرحعرحتتك ك   
و و اـ بالكاجبػػات المحػػددة كالمطمػػكب منػػاـ بالكاجبػػات المحػػددة كالمطمػػكب منػػتاريػػر مػػدل امكانيػػة محاسػػبة الشػػخص عمػػى عػػدـ الايػػتاريػػر مػػدل امكانيػػة محاسػػبة الشػػخص عمػػى عػػدـ الايػػ

  الاياـ بيا حى المؤسسة التى يعمؿ منياالاياـ بيا حى المؤسسة التى يعمؿ منيا
  

شػػػخص )عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس  أمػػػاـ شػػػخص )عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس  أمػػػاـ   مسػػػؤكليةمسػػػؤكلية  بأنيػػػابأنيػػػاالاانكنيػػػة الاانكنيػػػة   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةتميػػػز تميػػػز ك ك 
شخص لخر )رئيس الجامعػة أـ المستشػار الاػانكنى أـ مجمػس التأديػب ة كعميػوة حتكػكف دائػرة شخص لخر )رئيس الجامعػة أـ المستشػار الاػانكنى أـ مجمػس التأديػب ة كعميػوة حتكػكف دائػرة 

الاانكنيػػة الاانكنيػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةالاػػانكف ماصػػكرة عمػػى سػػمكؾ االنسػػاف نحػػك انسػػاف لخػػرة كمػػا أف ىػػذه الاػػانكف ماصػػكرة عمػػى سػػمكؾ االنسػػاف نحػػك انسػػاف لخػػرة كمػػا أف ىػػذه 
لرقابػة الخارجيػة أل بعيػدا عػف الرقابػة الداخميػة الممثمػة حػى لرقابػة الخارجيػة أل بعيػدا عػف الرقابػة الداخميػة الممثمػة حػى تنفذىا سػمطة خارجيػة ممثمػة حػى اتنفذىا سػمطة خارجيػة ممثمػة حػى ا

ض النظػػر عػػف ض النظػػر عػػف عمػػاؿ الخارجيػػة بغػػعمػػاؿ الخارجيػػة بغػػالاانكنيػػة ال تنظػػر إال الػػى األالاانكنيػػة ال تنظػػر إال الػػى األ  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةالضػػميرة كبالتػػالى حالضػػميرة كبالتػػالى ح
الاانكنيػة الاانكنيػة   المسػؤكليةالمسػؤكليةكبالتػالى حكبالتػالى ح  المسػؤكليةالمسػؤكليةيا ألف الضرر بالغير يعد ركننػا مػف أركػاف ىػذه يا ألف الضرر بالغير يعد ركننػا مػف أركػاف ىػذه بكاعثبكاعث
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ة ة   027027--020020: : 00))  التػػى يتكقػػؼ عمييػػا باػػاء المجتمػػعالتػػى يتكقػػؼ عمييػػا باػػاء المجتمػػعاـ اـ تكمػػؼ األشػػخاص بالكاجبػػات كالميػػتكمػػؼ األشػػخاص بالكاجبػػات كالميػػ
  ::الاانكنية حى العمؿ المينى )حى الجامعة مثبل الاانكنية حى العمؿ المينى )حى الجامعة مثبل   المسؤكليةالمسؤكليةكيترتب عمى تفعيؿ كيترتب عمى تفعيؿ 

المحاحظة عمػى تػكازف األعمػاؿ كالكاجبػات حػى المجتمػع الجػامعى حتػى ال يكػكف ىنػاؾ المحاحظة عمػى تػكازف األعمػاؿ كالكاجبػات حػى المجتمػع الجػامعى حتػى ال يكػكف ىنػاؾ   --
المجتمػع المجتمػع   تاصير أك إخبلؿ حى التزامات أعضػاء ىيئػة التػدريس سػكاء نحػك الطػبلب أـتاصير أك إخبلؿ حى التزامات أعضػاء ىيئػة التػدريس سػكاء نحػك الطػبلب أـ

  الجامعى بصفة عامةالجامعى بصفة عامة

  تطكير كتنمية المجتمع الجامعى كتنفيذ الكاجبات بصكرة حعالة كناجحةتطكير كتنمية المجتمع الجامعى كتنفيذ الكاجبات بصكرة حعالة كناجحة  --

  المحاحظة عمى النظاـ االجتماعى لمجامعة بثااحتو الفرعيةالمحاحظة عمى النظاـ االجتماعى لمجامعة بثااحتو الفرعية  --
  

  الكاٌوٌية:الكاٌوٌية:  املشؤوليةاملشؤوليةوكووات ووبادئ وكووات ووبادئ   --

  الاانكنية عمى مبادئ منيا:الاانكنية عمى مبادئ منيا:  المسؤكليةالمسؤكليةترتكز ترتكز   
ضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػالاكانيف كالمػػكائك كالتشػػريعات ضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػالاكانيف كالمػػكائك كالتشػػريعات المعرحػػة الاانكنيػػة: أل معرحػػة أعالمعرحػػة الاانكنيػػة: أل معرحػػة أع  --22

التػػى تكجػػو سػػمككيـ حػػى الكسػػط الجػػامعىة حتػػى يككنػػكا حريصػػيف عمػػى تفعيػػؿ تمػػؾ التػػى تكجػػو سػػمككيـ حػػى الكسػػط الجػػامعىة حتػػى يككنػػكا حريصػػيف عمػػى تفعيػػؿ تمػػؾ 
الاانكنية كيترتب عمى تنمية المعرحة الاانكنية ارتفاع الكعى الاػانكنى لػدل الاانكنية كيترتب عمى تنمية المعرحة الاانكنية ارتفاع الكعى الاػانكنى لػدل   المسؤكليةالمسؤكلية

  أعضاء ىيئة التدريسأعضاء ىيئة التدريس
كف حريػةة حتكامػؿ الحريػة مػع كف حريػةة حتكامػؿ الحريػة مػع بػدبػد  مسػؤكليةمسػؤكلية  الحرية: انطبلقنا مف المبدأ الاائؿ بأنػو  الالحرية: انطبلقنا مف المبدأ الاائؿ بأنػو  ال  --11

  يعكس احد جكانب الادكةيعكس احد جكانب الادكة  المسؤكليةالمسؤكلية

الاانكنيػػػة ضػػػركرة مػػػف ضػػػركرات الكسػػػط الجػػػامعى حػػػى الحيػػػاة الاانكنيػػػة ضػػػركرة مػػػف ضػػػركرات الكسػػػط الجػػػامعى حػػػى الحيػػػاة   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةااللػػػزاـ: حااللػػػزاـ: ح  --00
الجامعيػػةة ألنيػػا تمػػـز عضػػك ىيئػػة التدرسػػي بتفعيػػؿ الجكانػػب الاانكنيػػة حػػى الحيػػاة الجامعيػػةة ألنيػػا تمػػـز عضػػك ىيئػػة التدرسػػي بتفعيػػؿ الجكانػػب الاانكنيػػة حػػى الحيػػاة 

  الجامعية عامة استنادنا الى اإلطار المعرحىالجامعية عامة استنادنا الى اإلطار المعرحى
  

  الكاٌوٌية لعضو ِيئة التدريص:الكاٌوٌية لعضو ِيئة التدريص:  شؤولياتشؤولياتوَ أِي املوَ أِي امل  --

حتػػػى يمكػػػف حتػػػى يمكػػػف   الحػػػرص معرحػػػة كحيػػػـ الاػػػكانيف كالمػػػكائك الجامعيػػػة المتعماػػػة بالدراسػػػةالحػػػرص معرحػػػة كحيػػػـ الاػػػكانيف كالمػػػكائك الجامعيػػػة المتعماػػػة بالدراسػػػة  --22
مػػؿ كحانػػا ليػػا كتفعيػػؿ الضػػكابط الاانكنيػػة التػػى تػػنظـ العمميػػة مػػؿ كحانػػا ليػػا كتفعيػػؿ الضػػكابط الاانكنيػػة التػػى تػػنظـ العمميػػة المشػػاركة حػػى  تنظػػيـ العالمشػػاركة حػػى  تنظػػيـ الع

  التعميميةالتعميمية
ى الاػػانكنى لمطػػبلب حتػػى ى الاػػانكنى لمطػػبلب حتػػى الحػػرص عمػػى المشػػاركة حػػى عاػػد نػػدكات حكريػػة لتنميػػة الػػكعالحػػرص عمػػى المشػػاركة حػػى عاػػد نػػدكات حكريػػة لتنميػػة الػػكع  --11

يمكػػف تزكيػػدىـ بػػالمكاد الاانكنيػػة ذات الصػػمة بػػالتعميـ أك بالجكانػػب التعميميػػةة حتػػى يمكػػف تزكيػػدىـ بػػالمكاد الاانكنيػػة ذات الصػػمة بػػالتعميـ أك بالجكانػػب التعميميػػةة حتػػى 
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يمكف المحاحظة عمى قكاعػد النظػاـ كاالنضػباط داخػؿ قاعػات المحاضػرات كاالمتحانػات يمكف المحاحظة عمى قكاعػد النظػاـ كاالنضػباط داخػؿ قاعػات المحاضػرات كاالمتحانػات 
  مما يجعمو قادرا عمى تفعيؿ مبدأ المساءلة الاانكنية أثناء إدارة المكقؼ التعميمىمما يجعمو قادرا عمى تفعيؿ مبدأ المساءلة الاانكنية أثناء إدارة المكقؼ التعميمى

االلتزامػػات الاانكنيػػة االلتزامػػات الاانكنيػػة   بكاحػػةبكاحػػةة ة ف يكػػكف عضػػك ىيئػػة التػػدريس عمػػى درايػػف يكػػكف عضػػك ىيئػػة التػػدريس عمػػى درايػػعمػػى أعمػػى أ  الحػػرصالحػػرص  --00
كالمشاركة حى تنظيـ العمؿ بالاسـ كالكمية كحاا لمكائك الداخمية التى تنظـ العمػؿة ممػا كالمشاركة حى تنظيـ العمؿ بالاسـ كالكمية كحاا لمكائك الداخمية التى تنظـ العمػؿة ممػا 

سػػػتمر عمػػػى الجكانػػػب الاانكنيػػػة سػػػتمر عمػػػى الجكانػػػب الاانكنيػػػة ك ىيئػػػة التػػػدريس  حػػػى اطػػػبلع دائػػػـ كمك ىيئػػػة التػػػدريس  حػػػى اطػػػبلع دائػػػـ كميجعمػػػو )عضػػػيجعمػػػو )عضػػػ
  بالمؤسسة التعميميةبالمؤسسة التعميمية

  

  SSoocciieettaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  جملتىعية:جملتىعية:اا  املشؤوليةاملشؤولية  --سادًساسادًسا

األكاديميػة لعضػك ىيئػة التػدريس مػف أىػـ مجػاالت األكاديميػة لعضػك ىيئػة التػدريس مػف أىػـ مجػاالت   المسػؤكليةالمسػؤكليةلـ يعػد كاحينػا أف تكػكف لـ يعػد كاحينػا أف تكػكف   
المينيػةة بػػؿ البػد مػػف مسػاعدة طمبتػػو عمػى تنميػػة الػكعى لػػدييـ باضػايا كمشػػكبلت المينيػةة بػػؿ البػد مػػف مسػاعدة طمبتػػو عمػى تنميػػة الػكعى لػػدييـ باضػايا كمشػػكبلت   المسػؤكليةالمسػؤكلية

عمػى أرض الكاقػع عمػى أرض الكاقػع المجتمع عامةة ككيؼ يمكف دراسة تمؾ الاضايا أك المشكبلت دراسػة عمميػة المجتمع عامةة ككيؼ يمكف دراسة تمؾ الاضايا أك المشكبلت دراسػة عمميػة 
حتػػى يمكػػف اقتػػراح مجمكعػػة مػػف الحمػػكؿ لكيفيػػة التغمػػب عمييػػا ألف االتجػػاه التجديػػدل يجعػػؿ حتػػى يمكػػف اقتػػراح مجمكعػػة مػػف الحمػػكؿ لكيفيػػة التغمػػب عمييػػا ألف االتجػػاه التجديػػدل يجعػػؿ 
عضػػك ىيئػػة التػػدريس خػػارج قاعػػات التػػدريس التاميديػػة إذ البػػد أف يكػػكف حػػى قمػػب المجتمػػع عضػػك ىيئػػة التػػدريس خػػارج قاعػػات التػػدريس التاميديػػة إذ البػػد أف يكػػكف حػػى قمػػب المجتمػػع 
المحمػػى يتفاعػػؿ مػػع األحػػراد كيعػػيش مشػػكبلتيـ المتنكعػػة سػػاعينا الػػى عاػػد نػػدكات كمػػؤتمرات المحمػػى يتفاعػػؿ مػػع األحػػراد كيعػػيش مشػػكبلتيـ المتنكعػػة سػػاعينا الػػى عاػػد نػػدكات كمػػؤتمرات 

  يا بالمناقشة كالتحميؿ حتى يمكف كضع حمكؿ عممية ليا8يا بالمناقشة كالتحميؿ حتى يمكف كضع حمكؿ عممية ليا8لتناكللتناكل
  

مػؤتمر التنميػة المينيػة ألسػتاذ الجامعػة مػؤتمر التنميػة المينيػة ألسػتاذ الجامعػة   التػى أكصػى بيػا   التػى أكصػى بيػا 00كقد أكدت التكصية رقـ )كقد أكدت التكصية رقـ )  
)جعػػػؿ مشػػػاركة عضػػػك ىيئػػػة )جعػػػؿ مشػػػاركة عضػػػك ىيئػػػة   29992999//2222//1616--1010حػػػى عصػػػر المعمكماتيػػػة حػػػى الفتػػػرة مػػػف حػػػى عصػػػر المعمكماتيػػػة حػػػى الفتػػػرة مػػػف 

ميمػة مػف ميمػة مػف   مسػؤكليةمسػؤكليةك ك   ةةاتػواتػوالتدريس حػى خدمػة البيئػة كتنميػة المجتمػع كاجبنػا أساسػينا مػف كاجبالتدريس حػى خدمػة البيئػة كتنميػة المجتمػع كاجبنػا أساسػينا مػف كاجب
سأؿ عنيا دكمنا  مسؤكلياتمسؤكلياتالال ٍو سأؿ عنيا دكمناالتى يجب أف مي ٍو حى شكؿ أدكار محػددة ياػـك بيػاة حى شكؿ أدكار محػددة ياػـك بيػاة   ة سكاء تـ ذلؾة سكاء تـ ذلؾالتى يجب أف مي

أك حى شكؿ ربط أبحاثو بالبيئة كتسخيرىا لمتصدل لمشكبلت المجتمع مما يعنػى اجمػاال تكييػؼ أك حى شكؿ ربط أبحاثو بالبيئة كتسخيرىا لمتصدل لمشكبلت المجتمع مما يعنػى اجمػاال تكييػؼ 
مجتمع ىػى مجتمع ىػى   ألف عبلقػة الجامعػة بػال  ألف عبلقػة الجامعػة بػال737737::    .1.1  )  )المسػؤكليةالمسػؤكليةتخصصو كتكظيفو لتحايؽ ىذه تخصصو كتكظيفو لتحايؽ ىذه 

عبلقة الجزء بالكؿة كىذا الجزء )الجامعة  لو مكانتو كقيمتو كأىميتػو العمميػة كالمجتمعيػة عمػى عبلقة الجزء بالكؿة كىذا الجزء )الجامعة  لو مكانتو كقيمتو كأىميتػو العمميػة كالمجتمعيػة عمػى 
حأصػبحت حأصػبحت ظػاـة ظػاـة عع  مسػؤكلياتمسػؤكلياتالمستكل العاـ كالخاص كذلؾ لما تاـك بػو الجامعػة مػف خػدمات ك المستكل العاـ كالخاص كذلؾ لما تاـك بػو الجامعػة مػف خػدمات ك 

بػؿ بػؿ   ةةؿ المعمكمػاتؿ المعمكمػاتتاػتاػالطوة كلػـ يصػبك دكر عضػك ىيئػة التػدريس الطوة كلػـ يصػبك دكر عضػك ىيئػة التػدريس الجامعة تحايث المجتمع كتخالجامعة تحايث المجتمع كتخ
حػػداث النيػػكض كقػػد أكػػدت ضػػر ضػػر  حػػداث النيػػكض كقػػد أكػػدت كرة تحديػػد المعرحػػة كتطكيرىػػا مػػف أجػػؿ النيػػكض بػػالمجتمع كا  كرة تحديػػد المعرحػػة كتطكيرىػػا مػػف أجػػؿ النيػػكض بػػالمجتمع كا 
ضػركرة مشػاركة أعضػاء ىيئػة التػدريس خػارج ضػركرة مشػاركة أعضػاء ىيئػة التػدريس خػارج   عمػىعمػى      BBrreennnnoonn  WWeeiissss    ((22   : :8800  دراسػةدراسػة
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مػػػف خػػبلؿ األنشػػػطة المجتمعيػػة التػػػى مػػػف خػػبلؿ األنشػػػطة المجتمعيػػة التػػػى بداعيػػة بداعيػػة راء المجتمػػػع الخػػارجى بأحكػػػارىـ اإلراء المجتمػػػع الخػػارجى بأحكػػػارىـ اإلالجامعػػة إلثػػالجامعػػة إلثػػ
  حػى تحايػؽ تاػدـ المجتمػع كرحاىيتػوحػى تحايػؽ تاػدـ المجتمػع كرحاىيتػو  حث إذ يمكػف أف يسػاىـحث إذ يمكػف أف يسػاىـياكمكف بياة بجانب التدريس كالبياكمكف بياة بجانب التدريس كالب

  المبلئمةالمبلئمة  ؿؿلككف ىذه العبلقة ديناميكية تاـك عمى الحكار كالنااش كصكال الى الحمكلككف ىذه العبلقة ديناميكية تاـك عمى الحكار كالنااش كصكال الى الحمك
  

المجتمعية اجرائينا عمى أنيا نشػاط مجتمعػى ياػـك بػو عضػك المجتمعية اجرائينا عمى أنيا نشػاط مجتمعػى ياػـك بػو عضػك   المسؤكليةالمسؤكليةكيمكف تعريؼ كيمكف تعريؼ   
ػػا منػػو بتفعيػػؿ قنػػكات التكاتتىيئػػة التػػدريس الىيئػػة التػػدريس ال ػػا منػػو بتفعيػػؿ قنػػكات التكازامن رة كالبنػػاءة بػػيف الجامعػػة كالمجتمػػع رة كالبنػػاءة بػػيف الجامعػػة كالمجتمػػع ؿ المثمػػؿ المثمػػصػػصػػزامن

ميػة ميػة ستفادة مػف نتػائا البحػكث بمػا يخػدـ الاضػايا المجتمعيػة كيحاػؽ التنستفادة مػف نتػائا البحػكث بمػا يخػدـ الاضػايا المجتمعيػة كيحاػؽ التنالمحمى حتى يمكف االالمحمى حتى يمكف اال
  88المجتمعية المستدامةالمجتمعية المستدامة

  ::  1919::    0707جانبيف )جانبيف )حى حى   ة ألية جامعة كأعضاء ىيئة التدرسة ألية جامعة كأعضاء ىيئة التدرسالمجتمعيالمجتمعي  المسؤكليةالمسؤكليةكتتركز كتتركز   
ىيئػػة التػػدريس عمػػى المجتمػػع كتحسػػب ىيئػػة التػػدريس عمػػى المجتمػػع كتحسػػب التأثيريػػة )تػػأثير الجامعػػة/ عضػػك التأثيريػػة )تػػأثير الجامعػػة/ عضػػك   المسػػؤكليةالمسػػؤكلية  --22

  حى:حى:
  السمكؾ االيجابى متمثبل حى االلتزاـ باكاعد كسمككيات كعادات المجتمعالسمكؾ االيجابى متمثبل حى االلتزاـ باكاعد كسمككيات كعادات المجتمع  --  أأ
  زرع أك غرس سمكؾ داعـ لسمككيات المجتمع اإليجابيةزرع أك غرس سمكؾ داعـ لسمككيات المجتمع اإليجابية  --  بب

  معالجة السمككيات السالبةمعالجة السمككيات السالبة  --  تت

  التطكيرية كتشمؿ:التطكيرية كتشمؿ:  المسؤكليةالمسؤكلية  --11

عدالػة كتاػكيـ األداء عدالػة كتاػكيـ األداء االرتااء بالسمككيات االجتماعية االيجابية الاائمػة عمػى الاالرتااء بالسمككيات االجتماعية االيجابية الاائمػة عمػى ال  --  أأ
  الكظيفىالكظيفى

  تأميف االحتياجات االجتماعية لمعامميفتأميف االحتياجات االجتماعية لمعامميف  --  بب

احتػػػراـ العػػػادات كالتااليػػػد كاألعػػػراؼ أثنػػػاء ممارسػػػة الجامعػػػة كأعضػػػاء ىيئػػػة احتػػػراـ العػػػادات كالتااليػػػد كاألعػػػراؼ أثنػػػاء ممارسػػػة الجامعػػػة كأعضػػػاء ىيئػػػة   --  تت
  التدريس األنشطة المجتمعيةالتدريس األنشطة المجتمعية

  

كممػا ىػػك جػػدير بالػػذكر أف تحايػؽ التكامػػؿ بػػيف الجامعػػة كالمجتمػع يمكػػف أف يػػتـ مػػف كممػا ىػػك جػػدير بالػػذكر أف تحايػؽ التكامػػؿ بػػيف الجامعػػة كالمجتمػع يمكػػف أف يػػتـ مػػف 
ؿ جكانػػب الرعايػػة المجتمعيػػة كاالجتماعيػػة كتسػػميط األضػػكاء عمػػى ؿ جكانػػب الرعايػػة المجتمعيػػة كاالجتماعيػػة كتسػػميط األضػػكاء عمػػى خػػبلؿ العمػػؿ التطػػكعى كتفعيػػخػػبلؿ العمػػؿ التطػػكعى كتفعيػػ

األنشطة المجتمعية مف خبلؿ تشػخيص الكضػع االجتمػاعى كمشػكبلت المجتمػع المحمػىة كالػى األنشطة المجتمعية مف خبلؿ تشػخيص الكضػع االجتمػاعى كمشػكبلت المجتمػع المحمػىة كالػى 
  ,,SSaarraavviiaa  FFeeddeerriiccoo  22001166  ..((8899    ::  11--66)),,  ىذا أشارت دراسةىذا أشارت دراسة
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  اوعة:اوعة:اجملتىعية لعضو ِيئة التدريص باجلاجملتىعية لعضو ِيئة التدريص باجل  املشؤوليةاملشؤوليةكوً عميّا كوً عميّا املبادئ التى تاملبادئ التى ت  --

المجتمعيػػػة عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف المبػػػادئ قػػػاـ الباحػػػث مػػػف خبللػػػو المجتمعيػػػة عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف المبػػػادئ قػػػاـ الباحػػػث مػػػف خبللػػػو   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةترتكػػػز ترتكػػػز   
المجتمعيػػة لمجامعػػات بتكظيػػؼ تمػػؾ المجتمعيػػة لمجامعػػات بتكظيػػؼ تمػػؾ   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةبعنػػكاف دليػػؿ بعنػػكاف دليػػؿ   ––اطبلعػػو عمػػى الػػدليؿ االرشػػادل اطبلعػػو عمػػى الػػدليؿ االرشػػادل 

  ::  2323::    7070المبادئ حى مجاؿ عضك ىيئة التدريس عمى النحك التالى )المبادئ حى مجاؿ عضك ىيئة التدريس عمى النحك التالى )
  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  الكابمية لمىشاءلةالكابمية لمىشاءلة  --00

يس ينبغػػى أف يكػػكف مسػػتجيبنا يس ينبغػػى أف يكػػكف مسػػتجيبنا اصػػد بيػػذا المبػػدأ أف مػػا ياػػـك بػػو عضػػك ىيئػػة التػػدر اصػػد بيػػذا المبػػدأ أف مػػا ياػػـك بػػو عضػػك ىيئػػة التػػدر يي  
لة عػػف تأثيراتػػو عمػػى المجتمػػع عمػػا يادمػػو مػػف أعمػػاؿ كاستشػػارات خدميػػة لممؤسسػػات لة عػػف تأثيراتػػو عمػػى المجتمػػع عمػػا يادمػػو مػػف أعمػػاؿ كاستشػػارات خدميػػة لممؤسسػػات لممسػػاءلممسػػاء

مػو مػو قبػكؿ ححػص المحتػكل العممػى الػذل يادقبػكؿ ححػص المحتػكل العممػى الػذل يادالمكاحاػة عمػى المكاحاػة عمػى المجتمعيةة كما أف ذلؾ ياتضى منو المجتمعيةة كما أف ذلؾ ياتضى منو 
ػا عمػى عضػػك   المسػؤكليةالمسػؤكليةأف ىػذه )أف ىػذه )ليػذه المؤسسػات المجتمعيػةة كمػػا ليػذه المؤسسػات المجتمعيػةة كمػػا  ػا عمػى عضػػك المجتمعيػة  تفػػرض التزامن المجتمعيػة  تفػػرض التزامن

خػبلؿ خػبلؿ انػب السػمطات الاانكنيػة حػى حػاؿ اإلانػب السػمطات الاانكنيػة حػى حػاؿ اإلىيئة التدريس/ الجامعػة أف يخضػع لممسػاءلة مػف جىيئة التدريس/ الجامعػة أف يخضػع لممسػاءلة مػف ج
المجتمعية كذلؾ حتػى تكػكف تػأثيرات عضػك ىيئػة التػدريس ايجابيػة مػف حيػث المجتمعية كذلؾ حتػى تكػكف تػأثيرات عضػك ىيئػة التػدريس ايجابيػة مػف حيػث   المسؤكليةالمسؤكليةبيذه بيذه 

  جراءات لمنع تكرار ا ثار السالبةجراءات لمنع تكرار ا ثار السالبةاإلاإل  ةةنتائا قراراتو كأنشطتو عمى المجتمع مع اتخاذ كاحنتائا قراراتو كأنشطتو عمى المجتمع مع اتخاذ كاح
  

  TTrraannssppaarreennccyy  الظفافية:الظفافية:  --99

كياصػػد بيػػذا المبػػدأ أف يتحمػػى عضػػك ىيئػػة التػػدريس بالشػػفاحية حػػى قراراتػػو كأنشػػطتو كياصػػد بيػػذا المبػػدأ أف يتحمػػى عضػػك ىيئػػة التػػدريس بالشػػفاحية حػػى قراراتػػو كأنشػػطتو   
المجتمعية التى ياـك بيا كالتى ليا تأثير عمى المجتمع كذلؾ مف حيث معاكليتيا كككنيا كاحيػة المجتمعية التى ياـك بيا كالتى ليا تأثير عمى المجتمع كذلؾ مف حيث معاكليتيا كككنيا كاحيػة 

ضػػاحة ا ضػػاحة امػػف ناحيػػة أكجػػو االصػػبلح كا  لجديػػد كعػػبلج المشػػكبلت كاتاحتيػػا لجميػػع أحػػراد المجتمػػع لجديػػد كعػػبلج المشػػكبلت كاتاحتيػػا لجميػػع أحػػراد المجتمػػع مػػف ناحيػػة أكجػػو االصػػبلح كا 
باإلضاحة الى مصداقيتيا حى تكظيؼ نتائا البحكث ككذلؾ جكدة المعمكمات التى تاػدـ لؤلطػراؼ باإلضاحة الى مصداقيتيا حى تكظيؼ نتائا البحكث ككذلؾ جكدة المعمكمات التى تاػدـ لؤلطػراؼ 
المعنية كمدل صمتيا بالمجاؿ الذل يخػدـ المجتمػع مػع ضػركرة تايػيـ التػأثيرات ليػذه األنشػطة المعنية كمدل صمتيا بالمجاؿ الذل يخػدـ المجتمػع مػع ضػركرة تايػيـ التػأثيرات ليػذه األنشػطة 

  عمى كاحة أحراد المجتمع الخارجىعمى كاحة أحراد المجتمع الخارجى
  

  MMoorraall  CCoonndduucctt  وك األخالقى:وك األخالقى:الشمالشم  --55

ياتضى ىذا المبدأ تمتع عضك ىيئة التدريس باألمانػة العمميػة عػف تاػديـ االستشػارات ياتضى ىذا المبدأ تمتع عضك ىيئة التدريس باألمانػة العمميػة عػف تاػديـ االستشػارات   
المجتمعيػػة )عمميػػة أـ تربكيػػةة ككػػذلؾ تمتعػػو بالمكضػػكعية كالمصػػداقيةة باإلضػػاحة الػػى االلتػػزاـ المجتمعيػػة )عمميػػة أـ تربكيػػةة ككػػذلؾ تمتعػػو بالمكضػػكعية كالمصػػداقيةة باإلضػػاحة الػػى االلتػػزاـ 

حػاؿ حػدكث جكانػب حػاؿ حػدكث جكانػب بمعايير السمكؾ األخبلقىة مع ضركرة المجكء الػى المسػاءلة األخبلقيػة حػى بمعايير السمكؾ األخبلقىة مع ضركرة المجكء الػى المسػاءلة األخبلقيػة حػى 
  ال أخبلقيةال أخبلقية
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المجتمعية سكاء عمػى الطػبلب أك المجتمعية سكاء عمػى الطػبلب أك   المسؤكليةالمسؤكليةكمما ىك جدير بالذكر أف تفعيؿ ممارسة كمما ىك جدير بالذكر أف تفعيؿ ممارسة   
أعضػػاء ىيئػػة التدريػػػس يحاػػؽ مجمكعػػػة مػػف ا ثػػار االيجابيػػة يمكػػف تكضػػيحيا عمػػى النحػػك أعضػػاء ىيئػػة التدريػػػس يحاػػؽ مجمكعػػػة مػػف ا ثػػار االيجابيػػة يمكػػف تكضػػيحيا عمػػى النحػػك 

   : :0909::  7171التالى)التالى)
مجتمػع مجتمػع الال  ىيئػة التػدريس مػف خػبلؿ العمػؿ مػعىيئػة التػدريس مػف خػبلؿ العمػؿ مػعتكسيع مػدارؾ كلحػاؽ الطػبلب كأعضػاء تكسيع مػدارؾ كلحػاؽ الطػبلب كأعضػاء   --22

  كالتفاعؿ حيما بينيـكالتفاعؿ حيما بينيـ
  تكسيع حيميـ لماضايا المجتمعية كتحديات المجتمع المختمفةتكسيع حيميـ لماضايا المجتمعية كتحديات المجتمع المختمفة  --11

  التركيز عمى التطبيؽ العممىالتركيز عمى التطبيؽ العممى  --00

  ير حى المجتمعير حى المجتمعييالمساىمة حى احداث التغالمساىمة حى احداث التغ  --66

  المشاركة حى البراما المجتمعية المختمفةالمشاركة حى البراما المجتمعية المختمفة  --55

  مساعدة ا خريف حى تمبية احتياجاتيـ المتنكعة مساعدة ا خريف حى تمبية احتياجاتيـ المتنكعة   --00

  تطكير حمسفتيـ لمحياةتطكير حمسفتيـ لمحياة  --77
  اجملتىعية لعضو ِيئة التدريص فى اجملتىع احملمى:اجملتىعية لعضو ِيئة التدريص فى اجملتىع احملمى:  املشؤوليةاملشؤوليةاالت ممارسة االت ممارسة دلدل  --

عضػك ىيئػة التػدريس المينيػةة ح نػو مػف عضػك ىيئػة التػدريس المينيػةة ح نػو مػف   مسػؤكلياتمسػؤكلياتمف ضركرة التكامػؿ بػيف مف ضركرة التكامػؿ بػيف انطبلقنا انطبلقنا 
الضركرل تحديد أىـ تمؾ المجاالت المجتمعية التى يمكف لعضك ىيئػة التػدريس أف يسػاىـ بيػا الضركرل تحديد أىـ تمؾ المجاالت المجتمعية التى يمكف لعضك ىيئػة التػدريس أف يسػاىـ بيػا 

ؿ بيف مختمؼ ىذه المياـ كتأثيرىػا حػى بنيػاف المجتمػع الجػامعى ؿ بيف مختمؼ ىذه المياـ كتأثيرىػا حػى بنيػاف المجتمػع الجػامعى تحايانا لمنظرة الشمكلية كالتكامتحايانا لمنظرة الشمكلية كالتكام
  كالمجتمع المحمى كىى عمى النحك التالى:كالمجتمع المحمى كىى عمى النحك التالى:

  تاديـ االستشارات التربكية كالعممية سكاء لمعامميف بالتعميـ أك غيرىـ حى المجتمعتاديـ االستشارات التربكية كالعممية سكاء لمعامميف بالتعميـ أك غيرىـ حى المجتمع  --22
  تشجيع البحكث النكعية التى تتناكؿ قضايا المجتمع المحمى تشجيع البحكث النكعية التى تتناكؿ قضايا المجتمع المحمى   --11

حك األمية التى تادميا ىيئة محك األمية كتعميـ الكبػار حك األمية التى تادميا ىيئة محك األمية كتعميـ الكبػار تاديـ ماترحات لتجكيد براما متاديـ ماترحات لتجكيد براما م  --00
  كذلؾ مف خبلؿ التكاصؿ الفعاؿ مع ىذه الييئة8كذلؾ مف خبلؿ التكاصؿ الفعاؿ مع ىذه الييئة8

المشػػاركة بمسػػاىمات حكريػػة حػػى تنميػػة الميػػارات المحميػػة كالاكميػػة التػػى تركػػز عمػػى المشػػاركة بمسػػاىمات حكريػػة حػػى تنميػػة الميػػارات المحميػػة كالاكميػػة التػػى تركػػز عمػػى   --66
  الفئات الميمشة حى المجتمعالفئات الميمشة حى المجتمع

صػؿ المجتمعػى صػؿ المجتمعػى تبادؿ المعمكمات مع الييئات المجتمعيػة لكضػع أكلكيػات لمحتػكل التكاتبادؿ المعمكمات مع الييئات المجتمعيػة لكضػع أكلكيػات لمحتػكل التكا  --55
  كبخاصة حى مجاؿ نشر ثااحة الكعى بحاكؽ االنسافكبخاصة حى مجاؿ نشر ثااحة الكعى بحاكؽ االنساف

عرض نتائا البحكث العالمية كالمحمية التػى تتنػاكؿ قضػايا المجتمػع عمػى المسػئكليف عرض نتائا البحكث العالمية كالمحمية التػى تتنػاكؿ قضػايا المجتمػع عمػى المسػئكليف   --00
  لمحاكلة االستفادة منيا تحاياا لمبدأ حكر عالميا كناد محميالمحاكلة االستفادة منيا تحاياا لمبدأ حكر عالميا كناد محميا
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ميػة داخػؿ ميػة داخػؿ غرس قيـ العمؿ لػدل العػامميف بالمؤسسػات االنتاجيػة كنشػر الثااحػة التنظيغرس قيـ العمؿ لػدل العػامميف بالمؤسسػات االنتاجيػة كنشػر الثااحػة التنظي  --77
  ىذه المؤسساتىذه المؤسسات

مناقشة قضػايا المجتمػع المحمػى كمشػكبلتو كالعمػؿ عمػى دراسػتيا كتحميميػا كاالىتمػاـ مناقشة قضػايا المجتمػع المحمػى كمشػكبلتو كالعمػؿ عمػى دراسػتيا كتحميميػا كاالىتمػاـ   --..
  بيا كبحثيا كحصر النتائا كامكانية االستفادة منيا تربكينا كاجتماعينا كاقتصادينابيا كبحثيا كحصر النتائا كامكانية االستفادة منيا تربكينا كاجتماعينا كاقتصادينا

تعزيػػز احسػػاس المجتمػػع المحمػػى بالجامعػػة كأىميتيػػا كمؤسسػػة عمميػػة تربكيػػة ممػػا تعزيػػز احسػػاس المجتمػػع المحمػػى بالجامعػػة كأىميتيػػا كمؤسسػػة عمميػػة تربكيػػة ممػػا   --99
  عمى مساندة الجامعة لتحايؽ أىداحيا8عمى مساندة الجامعة لتحايؽ أىداحيا8  لمعمؿلمعمؿ  يشجع المجتمعيشجع المجتمع

  

سكاء مػف الناحيػة المغكيػة سكاء مػف الناحيػة المغكيػة   المسؤكليةالمسؤكليةمف خبلؿ عرض االطار المفاىيمى لكممة مف خبلؿ عرض االطار المفاىيمى لكممة اتضك اتضك   --
أك الناحيػػة األخبلقيػػة أك الناحيػػة الاانكنيػػة أك الناحيػػة الفمسػػفية أك الناحيػػة التربكيػػةة تبػػيف أك الناحيػػة األخبلقيػػة أك الناحيػػة الاانكنيػػة أك الناحيػػة الفمسػػفية أك الناحيػػة التربكيػػةة تبػػيف 

حػػى حػػى   كلػػة الشػػائعة أنػػو ال مشػػاحةكلػػة الشػػائعة أنػػو ال مشػػاحةأنيػػا تشػػير الػػى معنػػى االلتػػزاـ أك الكاجػػب ممػػا يؤكػػد الماأنيػػا تشػػير الػػى معنػػى االلتػػزاـ أك الكاجػػب ممػػا يؤكػػد الما
كضػػع كضػػع ارؼ عميػػو العممػػاء لغػػة كاصػػطبلحا كشػػرعا كعرحػػاة بارؼ عميػػو العممػػاء لغػػة كاصػػطبلحا كشػػرعا كعرحػػاة بلػػة حيمػػا تعػػلػػة حيمػػا تعػػالمصػػطمك أل ال مجادالمصػػطمك أل ال مجاد
    99::    ..المفظ ازاء المعنى )المفظ ازاء المعنى )

المينيػػػة لعضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس حيمػػػا أعمػػػؽ المينيػػػة لعضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس حيمػػػا أعمػػػؽ   لممسػػػؤكليةلممسػػػؤكليةعكسػػػت المجػػػاالت الفرعيػػػة عكسػػػت المجػػػاالت الفرعيػػػة   --
ممارسػة كالمشػاركة ممارسػة كالمشػاركة كاىتماما لمدكر المتكامؿ لعضك ىيئػة التػدريس مػف خػبلؿ تفعيػؿ الكاىتماما لمدكر المتكامؿ لعضك ىيئػة التػدريس مػف خػبلؿ تفعيػؿ ال

مينيػةة كلػك بػدرجات ممارسػة مينيػةة كلػك بػدرجات ممارسػة الال  المسػؤكليةالمسػؤكليةالنظامية كغير النظامية حى تفعيػؿ جكانػب النظامية كغير النظامية حى تفعيػؿ جكانػب 
حتػػى يمكػػف تحايػػؽ كظيفػػة الجامعػػة كأىػػداؼ التعمػػيـ الجػػامعى بمػػا يسػػيـ حػػى حتػػى يمكػػف تحايػػؽ كظيفػػة الجامعػػة كأىػػداؼ التعمػػيـ الجػػامعى بمػػا يسػػيـ حػػى   متفاكتػػةمتفاكتػػة

  تحايؽ جكدة التعميـ الجامعى تحايؽ جكدة التعميـ الجامعى 
اتػػو  ليسػػت اتػػو  ليسػػت المينيػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس تؤكػػد أف التزاماتػػو )كاجبالمينيػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس تؤكػػد أف التزاماتػػو )كاجب  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةحكػػرة حكػػرة   --

  المسػؤكليةالمسػؤكليةحح  عضة بؿ تمتد لتشمؿ التزامػات متعػددةعضة بؿ تمتد لتشمؿ التزامػات متعػددةاكاديمية ححسب كما قد يتصكر الباكاديمية ححسب كما قد يتصكر الب
المينيػػػة ل التزامػػػات أكاديميػػػة ت التزامػػػات أخبلقيػػػة ت التزامػػػات انسػػػانية ت التزامػػػات المينيػػػة ل التزامػػػات أكاديميػػػة ت التزامػػػات أخبلقيػػػة ت التزامػػػات انسػػػانية ت التزامػػػات 

المينيػة لعضػك ىيئػة التػدريس المينيػة لعضػك ىيئػة التػدريس   المسػؤكليةالمسػؤكليةعممية ت التزامات مجتمعيةة كىذا يؤكػد أف عممية ت التزامات مجتمعيةة كىذا يؤكػد أف 
بات المنكط بو الاياـ بيػا تجػاه المجتمػع الجػامعى سػكاء مػف ناحيػة بات المنكط بو الاياـ بيػا تجػاه المجتمػع الجػامعى سػكاء مػف ناحيػة تعيد كالتزاـ بالكاجتعيد كالتزاـ بالكاج

  الطبلب أـ المجتمع الخارجىالطبلب أـ المجتمع الخارجى
المينية جانباف ىما: االلتزاـ مػف ناحيػة المينية جانباف ىما: االلتزاـ مػف ناحيػة   لممسؤكليةلممسؤكليةيحكـ تفعيؿ ىذه المجاالت الفرعية يحكـ تفعيؿ ىذه المجاالت الفرعية   --

  كاإللػزاـكاإللػزاـرقابػة داخميػةة رقابػة داخميػةة ثمؿ حى الضمير المينى كثمؿ حى الضمير المينى كعضك ىيئة التدريس كجانب داخمى يتعضك ىيئة التدريس كجانب داخمى يت
تكامػؿ المحاسػبية األخبلقيػة تكامػؿ المحاسػبية األخبلقيػة ا الشػكؿ تا الشػكؿ تؿ حػى الرقابػة الخارجيػة كبيػؿ حػى الرقابػة الخارجيػة كبيػثػثػممجى يتجى يتكجانب خار كجانب خار 

  بالكاجبات المينية لعضك ىيئة التدريسبالكاجبات المينية لعضك ىيئة التدريس  اإلخبلؿاإلخبلؿكالمحاسبة الاانكنية حى حاؿ كالمحاسبة الاانكنية حى حاؿ 



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:
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  املٍّية ألعضاء ِيئة التدريص باجلاوعة:املٍّية ألعضاء ِيئة التدريص باجلاوعة:  املشؤوليةاملشؤوليةدواعى االِتىاً بتفعين دواعى االِتىاً بتفعين   --

ىيئػة التػدريس بمجمكعػة مػف الػدكاعي ىيئػة التػدريس بمجمكعػة مػف الػدكاعي يرتبط االىتماـ بتفعيؿ المسؤكلية المينيػة ألعضػاء يرتبط االىتماـ بتفعيؿ المسؤكلية المينيػة ألعضػاء         
  يمكف تناكليا عمى النحك التالي:يمكف تناكليا عمى النحك التالي:

  مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتأثػػرت عمػػى أثػػرت عمػػى ىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف المتغيػػرات المتنكعػػة التػػى حػػدثت حػػى المجتمػػع ىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف المتغيػػرات المتنكعػػة التػػى حػػدثت حػػى المجتمػػع   --
عضك ىيئة التدريس حػى المجتمػع الجػامعى كخػارج المجتمػع الجػامعىة ممػا أحػدثت ثػكرة عضك ىيئة التدريس حػى المجتمػع الجػامعى كخػارج المجتمػع الجػامعىة ممػا أحػدثت ثػكرة 

اؽ بالعػالـ انطبلقنػا مػف الماكلػة "حكػر اؽ بالعػالـ انطبلقنػا مػف الماكلػة "حكػر نكعية حى الكظائؼ التاميديػة لمجامعػة مػف أجػؿ المحػنكعية حى الكظائؼ التاميديػة لمجامعػة مػف أجػؿ المحػ
ة حفػى ظػؿ الثػكرة المعمكماتيػةة ة حفػى ظػؿ الثػكرة المعمكماتيػةة TThhiinnkk  GGlloobbaall,,  PPeennsseerr  LLooccaall  عالمينػا كنفػذ محمينػا"عالمينػا كنفػذ محمينػا"

جسػػيمة عمػػى أعضػػاء ىيئػػة جسػػيمة عمػػى أعضػػاء ىيئػػة   مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتككػػذلؾ الثػػكرة الرقميػػة الرابعػػة التػػى ألاػػت بػػدكرىا ككػػذلؾ الثػػكرة الرقميػػة الرابعػػة التػػى ألاػػت بػػدكرىا 
خطػػى خطػػى التػػدريس نحػػك ضػػركرة تنميػػة كفػػاءاتيـ العمميػػة كتجديػػد معمكمػػاتيـ حتػػى يمكػػف تالتػػدريس نحػػك ضػػركرة تنميػػة كفػػاءاتيـ العمميػػة كتجديػػد معمكمػػاتيـ حتػػى يمكػػف ت

الكظائؼ التاميدية لمجامعة الى األخذ بالتكجيات الحديثة بيدؼ التطكير المػرتبط بالجانػب الكظائؼ التاميدية لمجامعة الى األخذ بالتكجيات الحديثة بيدؼ التطكير المػرتبط بالجانػب 
التكنكلػػكجىة ألف الخػػركج مػػف تاميديػػة كظػػائؼ الجامعػػة نحػػك التطػػكير حػػى كظائفيػػا األمػػر التكنكلػػكجىة ألف الخػػركج مػػف تاميديػػة كظػػائؼ الجامعػػة نحػػك التطػػكير حػػى كظائفيػػا األمػػر 

أعضاء ىيئػة التػدريس بضػركرة تجػاكز التاميديػة كذلػؾ حػى أعضاء ىيئػة التػدريس بضػركرة تجػاكز التاميديػة كذلػؾ حػى   مسؤكلياتمسؤكلياتالذل ينعكس عمى الذل ينعكس عمى 
  باألخػػذ باالتجػػاه التكػػاممى حػػى كظػػائؼ الجامعػػة   باألخػػذ باالتجػػاه التكػػاممى حػػى كظػػائؼ الجامعػػة 905905::  2323شػػيفر )شػػيفر )  إطػػار رؤيػػة الكسػػاندرإطػػار رؤيػػة الكسػػاندر

بمعنػػى أف العػػكاـ التكامميػػة أمكنيػػا بمعنػػى أف العػػكاـ التكامميػػة أمكنيػػا   IInntteeggrraall  WWoorrllddالمنبثػػؽ مػػف العػػكالـ التكامميػػة المنبثػػؽ مػػف العػػكالـ التكامميػػة 
تكليػػد نػػكع جديػػد مػػف الجامعػػة المتكاممػػة ذات الكظػػائؼ األربػػع )التعمػػيـ كالبحػػث العممػػى تكليػػد نػػكع جديػػد مػػف الجامعػػة المتكاممػػة ذات الكظػػائؼ األربػػع )التعمػػيـ كالبحػػث العممػػى 

رة تمثػؿ مرحمػة الػػذركة رة تمثػؿ مرحمػة الػػذركة يػيػالكظيفػة األخالكظيفػة األخ  كتنشػيط المجتمػع المحمػى كتشػجيع التطػكير ة كىػذهكتنشػيط المجتمػع المحمػى كتشػجيع التطػكير ة كىػذه
كػػكف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حػػى حاجػػة الػػى كػػكف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حػػى حاجػػة الػػى ألنػػو حػػى ظػػؿ الثػػكرة المعمكماتيػػة يألنػػو حػػى ظػػؿ الثػػكرة المعمكماتيػػة ي  لمجامعػػةةلمجامعػػةة

مػف أجػػؿ تحسػػيف مػف أجػػؿ تحسػػيف   مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتالمياريػة حتػػى يمكػػف تفعيػؿ تمػػؾ الالمياريػة حتػػى يمكػػف تفعيػؿ تمػػؾ الك ك تنميػة كفػػاءاتيـ العمميػػة تنميػة كفػػاءاتيـ العمميػػة 
  كتحايؽ جكدة التعميـ الجامعى8كتحايؽ جكدة التعميـ الجامعى8

بنا ضركرينا نسػعى مػف خبلليػا الجامعػات بنا ضركرينا نسػعى مػف خبلليػا الجامعػات كما تمثؿ الجكدة التى أصبحت قضية ممحة كمطمكما تمثؿ الجكدة التى أصبحت قضية ممحة كمطم  --
مػػة مػػة ك ك منظمنظاء متطمبػػات الجػػكدة مػػف خػػبلؿ عناصػػر اء متطمبػػات الجػػكدة مػػف خػػبلؿ عناصػػر مػػى الحصػػكؿ عمػػى االعتمػػاد بعػػد اسػػتيفمػػى الحصػػكؿ عمػػى االعتمػػاد بعػػد اسػػتيفعع
  حكبلىمػا يعتمػد   حكبلىمػا يعتمػد 5.75.7::    .6.6))  المسػؤكليةالمسػؤكليةألف ىناؾ ارتباطنػا بػيف الجػكدة ك ألف ىناؾ ارتباطنػا بػيف الجػكدة ك   تعميـ الجامعىتعميـ الجامعىالال

المػػكارد المػػكارد عمػػى تػػكحير الػػدعـ ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كتحديػػد الكظػػائؼ كتكصػػيفيا كتػػكحير عمػػى تػػكحير الػػدعـ ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كتحديػػد الكظػػائؼ كتكصػػيفيا كتػػكحير 
كحرص التطكير المينى كالبيئة التعميمية المشجعة كالداعمة باإلضػاحة الػى أف نمػط اإلدارة كحرص التطكير المينى كالبيئة التعميمية المشجعة كالداعمة باإلضػاحة الػى أف نمػط اإلدارة 

الديماراطيػة الػػذل يمكػػف أف يػؤدل الػػى التنميػػة المؤسسػػية الديماراطيػة الػػذل يمكػػف أف يػؤدل الػػى التنميػػة المؤسسػػية   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةالديماراطيػة يعكػػس الديماراطيػة يعكػػس 
  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةكالمينيػػة كسػػرعة تمبيػػة االحتياجػػات المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كقػػيـ كالمينيػػة كسػػرعة تمبيػػة االحتياجػػات المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كقػػيـ 
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ألنػو حػى ظػؿ تكجػو الدكلػة نحػك اإلصػبلحات ألنػو حػى ظػؿ تكجػو الدكلػة نحػك اإلصػبلحات   ةةجؿ االرتااء بػالجكدة كتعزيزىػاجؿ االرتااء بػالجكدة كتعزيزىػاالمينية مف أالمينية مف أ
يػػزداد أىميػػة ألف جػػكدة أل جامعػػة كنػػكع التعمػػيـ يػػزداد أىميػػة ألف جػػكدة أل جامعػػة كنػػكع التعمػػيـ   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةالتعميميػػةة حاػػد أخػػذ مفيػػـك التعميميػػةة حاػػد أخػػذ مفيػػـك 

التػى ال التػى ال الذل تادمو لطبلبيا يعتمد عمى جانب كبير حيو عمى كفاءة عضػك ىيئػة التػدريس الذل تادمو لطبلبيا يعتمد عمى جانب كبير حيو عمى كفاءة عضػك ىيئػة التػدريس 
كنيػا تاػاس بكفػاءة تدريسػو كاسػتمراريتو كقدرتػو كنيػا تاػاس بكفػاءة تدريسػو كاسػتمراريتو كقدرتػو تااس بما لديو مف عمـ حى تخصصوة كلتااس بما لديو مف عمـ حى تخصصوة كل
    ..::  5959عمى تسخير ذلؾ كمو حى خدمة المجتمع )عمى تسخير ذلؾ كمو حى خدمة المجتمع )

عػد ماصػكرة عمػى نشػر عػد ماصػكرة عمػى نشػر ة التدريس حى تربية الطػبلبف حمػـ تة التدريس حى تربية الطػبلبف حمػـ تأعضاء ىيئأعضاء ىيئ  مسؤكليةمسؤكليةتضاعؼ تضاعؼ   --
ثرائيػػا لػػدل الطػػبلبة بػػؿ امتػػ ثرائيػػا لػػدل الطػػبلبة بػػؿ امتػػالمعرحػػة كا  يـ أخبلقينػػا مػػف خػػبلؿ الاػػدكةة كذلػػؾ يـ أخبلقينػػا مػػف خػػبلؿ الاػػدكةة كذلػػؾ دت الػػى تػػربيتدت الػػى تػػربيتالمعرحػػة كا 

الايمػػػى كاليمػػع األخبلقػػػى النػػػاتا عػػػف التاػػدـ الشػػػديد حػػػى كسػػػائؿ الايمػػػى كاليمػػع األخبلقػػػى النػػػاتا عػػػف التاػػدـ الشػػػديد حػػػى كسػػػائؿ   بسػػبب حالػػػة االنفػػػبلتبسػػبب حالػػػة االنفػػػبلت
االتصاؿ الجماىيرل كزيادة االعتماد عمييا كمصدر لممعمكماتة كىػذا التاػدـ اتػاح مسػاحة االتصاؿ الجماىيرل كزيادة االعتماد عمييا كمصدر لممعمكماتة كىػذا التاػدـ اتػاح مسػاحة 

اءىـ كتصكراتيـ بأنفسػيـ ممػا ينػتا عػف ذلػؾ اءىـ كتصكراتيـ بأنفسػيـ ممػا ينػتا عػف ذلػؾ الحرية جعمتيـ بتحرركف كيصكغكف لر الحرية جعمتيـ بتحرركف كيصكغكف لر   مفمف
ة ة 170170::  00ع )ع )ػػزمة التى يعيشػيا المجتمػزمة التى يعيشػيا المجتمػحالة مف التدىكر الخماى الذل يعكس الحالة المتأحالة مف التدىكر الخماى الذل يعكس الحالة المتأ

األخبلقية داخؿ الكسػط الجػامعىة ألف األخبلقية داخؿ الكسػط الجػامعىة ألف   المسؤكليةالمسؤكلية  األمر الذل يفرض ضركرة تفعيؿ   األمر الذل يفرض ضركرة تفعيؿ 1.21.2
رتبط باألسػػػاس رتبط باألسػػػاس ا تػػػا تػػػالمينيػػػة لعضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس ذات طػػػابع متميػػػز لككنيػػػالمينيػػػة لعضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس ذات طػػػابع متميػػػز لككنيػػػ  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكلية

ا يتطمػب ا يتطمػب األخبلقى لممينةة كيتطمػب االلتػزاـ االيجػابى نحػك الطالػب كالجامعػة كالمجتمػع كمػاألخبلقى لممينةة كيتطمػب االلتػزاـ االيجػابى نحػك الطالػب كالجامعػة كالمجتمػع كمػ
  ألنػػو ال يمكػػف تحايػػؽ جػػكدة   ألنػػو ال يمكػػف تحايػػؽ جػػكدة 6565--6363: :   0707الحػػكار مػػع الػػنفس قبػػؿ الحػػكار مػػع ا خػػر )الحػػكار مػػع الػػنفس قبػػؿ الحػػكار مػػع ا خػػر )
األخبلقية لعضك ىيئة التػدريس حتػى األخبلقية لعضك ىيئة التػدريس حتػى   المسؤكليةالمسؤكليةالتعميـ الجامعى بدكف السعى نحك تفعيؿ التعميـ الجامعى بدكف السعى نحك تفعيؿ 

  يمكف تعزيز دكرىـ الفعاؿ حى بناء اإلنساف8يمكف تعزيز دكرىـ الفعاؿ حى بناء اإلنساف8

تفػػؽ تفػػؽ ة تتسػػـ بػػالجكدة كتة تتسػػـ بػػالجكدة كتيـ خػػدمات تعميميػيـ خػػدمات تعميميػالتناحسػيةة كمػػا تفرضػػو عمػػى الجامعػات مػػف تاػػدالتناحسػيةة كمػػا تفرضػػو عمػػى الجامعػات مػػف تاػػد  --
بمػا يتػيك بمػا يتػيك   كاحتياجات كمتطمبات سكؽ العمػؿة كاىتمػاـ الجامعػات بتطػكير المػكارد البشػريةكاحتياجات كمتطمبات سكؽ العمػؿة كاىتمػاـ الجامعػات بتطػكير المػكارد البشػرية

    6969::  7272نجاز تحسينات تساعد عمى تحايؽ الجكدة )نجاز تحسينات تساعد عمى تحايؽ الجكدة )أداء أحضؿ كالسعى الى إأداء أحضؿ كالسعى الى إ
  

نحػك مزيػد مػف نحػك مزيػد مػف   ات النكعيػة ألاػت بمزيػد مػف االىتمػاـات النكعيػة ألاػت بمزيػد مػف االىتمػاـاتضك مما سػبؽ أف ىػذه المتغيػر اتضك مما سػبؽ أف ىػذه المتغيػر   
ػا ذا ثااحػة حر المينيػة ألعضػاء ىيئػة الالمينيػة ألعضػاء ىيئػة ال  ةةالمسؤكليالمسؤكليتفعيؿ تفعيؿ  ػا ذا ثااحػة حر تػدريس لكػكنيـ يؤلفػكف نظامن عيػة بػاله عيػة بػاله تػدريس لكػكنيـ يؤلفػكف نظامن

كتفعيميا حى محيط العمؿ الجامعى يؤدل الػى امكانيػة تحايػؽ كتفعيميا حى محيط العمؿ الجامعى يؤدل الػى امكانيػة تحايػؽ   مسؤكلياتمسؤكلياتاألىميةف حتنمية تمؾ الاألىميةف حتنمية تمؾ ال
  88المكاصفات النكعية لممنتا الجامعىة كعميو يمكف أف تتحاؽ جكدة التعميـ الجامعىالمكاصفات النكعية لممنتا الجامعىة كعميو يمكف أف تتحاؽ جكدة التعميـ الجامعى

  كبيذا اتضك أف اإلطار النظرل أجاب عف السؤاليف األكؿ كالثانى مف أسئمة البحث8كبيذا اتضك أف اإلطار النظرل أجاب عف السؤاليف األكؿ كالثانى مف أسئمة البحث8  
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  الدراسة امليداٌية:الدراسة امليداٌية:

كبعد عرض اإلطار العػاـ لمبحػث ة كاإلطػار النظػرم بشػس مػف التفصػيؿ تنػاكؿ الباحػث حػي كبعد عرض اإلطار العػاـ لمبحػث ة كاإلطػار النظػرم بشػس مػف التفصػيؿ تنػاكؿ الباحػث حػي           
      ىذا الجانب الميداني مف البحث شايف ميميف كىما:ىذا الجانب الميداني مف البحث شايف ميميف كىما:

  األكؿ: أىداؼ الدراسة الميدانيةاألكؿ: أىداؼ الدراسة الميدانية
  الثانى: تحميؿ كتفسير نتائا الدراسة الميدانيةالثانى: تحميؿ كتفسير نتائا الدراسة الميدانية

  

كحيما يتعمؽ بالشؽ األكؿ: أىداؼ الدراسة الميدانيةة حاد سعت ىذه الدراسػة الميدانيػة كحيما يتعمؽ بالشؽ األكؿ: أىداؼ الدراسة الميدانيةة حاد سعت ىذه الدراسػة الميدانيػة   
  الى تحايؽ األىداؼ التالية:الى تحايؽ األىداؼ التالية:

ـ المينيػة بمجاالتيػا الفرعيػة ـ المينيػة بمجاالتيػا الفرعيػة مسػؤكليتيمسػؤكليتيتعرؼ درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس تعرؼ درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس   --22
  نية كالعممية كالاانكنية كالمجتمعية  مف كجية نظرىـنية كالعممية كالاانكنية كالمجتمعية  مف كجية نظرىـ)األكاديمية كاألخبلقية كاإلنسا)األكاديمية كاألخبلقية كاإلنسا

ـ المينيػة بمجاالتيػا الفرعيػة ـ المينيػة بمجاالتيػا الفرعيػة مسػؤكليتيمسػؤكليتيدرجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس تعرؼ تعرؼ   --11
  )األكاديمية كاألخبلقية كاإلنسانية كالاانكنية كالمجتمعية  مف كجية نظر الطبلب8)األكاديمية كاألخبلقية كاإلنسانية كالاانكنية كالمجتمعية  مف كجية نظر الطبلب8

طػػبلب بالكميػػات طػػبلب بالكميػػات تعػػرؼ إذا كانػػت ىنػػاؾ حػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف اسػػتجابات التعػػرؼ إذا كانػػت ىنػػاؾ حػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف اسػػتجابات ال  --00
النظرية كاستجابات الطبلب بالكميات العممية حكؿ درجة ممارسة تفعيػؿ أعضػاء ىيئػة النظرية كاستجابات الطبلب بالكميات العممية حكؿ درجة ممارسة تفعيػؿ أعضػاء ىيئػة 

  ـ المينية بمجاالتيا الفرعيةـ المينية بمجاالتيا الفرعيةمسؤكليتيمسؤكليتيالتدريس التدريس 
  

  كلتحايؽ أىداؼ الدراسة الميدانية اتبعت اإلجراءات ا تية:كلتحايؽ أىداؼ الدراسة الميدانية اتبعت اإلجراءات ا تية:
داىما داىما بنػػػاء أداة البحػػػث )تحايانػػػا ألىػػػداؼ الدراسػػػة  كىػػػى عبػػػارة عػػػف اسػػػتبانتيف إحػػػبنػػػاء أداة البحػػػث )تحايانػػػا ألىػػػداؼ الدراسػػػة  كىػػػى عبػػػارة عػػػف اسػػػتبانتيف إحػػػ  --22

  ألعضاء ىيئة التدريس كاألخرل لمطبلبألعضاء ىيئة التدريس كاألخرل لمطبلب
  تحديد مجتمع البحث األصؿ كعينة البحثتحديد مجتمع البحث األصؿ كعينة البحث  --11

  المعالجة اإلحصائيةالمعالجة اإلحصائية  --00
  أما عف بناء أداة البحثةأما عف بناء أداة البحثة

تحايانػػا ألىػػداؼ البحػػثة قػػاـ الباحػػث ببنػػاء أداة البحػػث كىػػى االسػػتبانة كأحػػد أدكات تحايانػػا ألىػػداؼ البحػػثة قػػاـ الباحػػث ببنػػاء أداة البحػػث كىػػى االسػػتبانة كأحػػد أدكات 
  المنيا الكصفى المستخدـ حى البحث بجانب دراسة الحالة8المنيا الكصفى المستخدـ حى البحث بجانب دراسة الحالة8

اء أداة البحث بعد إطبلع الباحػث عمػى األدب التربػكل المتمثػؿ حػى الدراسػات اء أداة البحث بعد إطبلع الباحػث عمػى األدب التربػكل المتمثػؿ حػى الدراسػات كقد تـ بنكقد تـ بن
الساباة كالاراءات التربكية كاإلطػار النظػرل لمبحػثة كىػذه األداة عبػارة عػف اسػتبانتيف احػداىما الساباة كالاراءات التربكية كاإلطػار النظػرل لمبحػثة كىػذه األداة عبػارة عػف اسػتبانتيف احػداىما 

  ألعضاء ىيئة التدريس كاألخرل لمطبلب8ألعضاء ىيئة التدريس كاألخرل لمطبلب8
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تػـ بناؤىػا كحػؽ تػـ بناؤىػا كحػؽ ة حاػد ة حاػد )الصػكرة المبدئيػة )الصػكرة المبدئيػة   أما بالنسبة الستبانة أعضػاء ىيئػة التػدريسأما بالنسبة الستبانة أعضػاء ىيئػة التػدريس
  الخطكات ا تية:الخطكات ا تية:

   تحديػػد المجػػاالت الرئيسػػية لبلسػػتبانة كصػػياغة عبػػارات االسػػتبانة كحػػؽ كػػؿ مجػػاؿ بعػػد تحديػػد المجػػاالت الرئيسػػية لبلسػػتبانة كصػػياغة عبػػارات االسػػتبانة كحػػؽ كػػؿ مجػػاؿ بعػػد
اػػػة بػػػذلؾة كقػػػد تحػػػددت مجػػػاالت ىػػػذه االسػػػتبانة حػػػى سػػػبعة اػػػة بػػػذلؾة كقػػػد تحػػػددت مجػػػاالت ىػػػذه االسػػػتبانة حػػػى سػػػبعة ممععالمتالمتمراجعػػػة األدبيػػػات مراجعػػػة األدبيػػػات 

مجاالتة كتـ تضميف كؿ مجاؿ العبارات التى رأل الباحث مبدئينا أنيا تنتمى إليػو عمػى مجاالتة كتـ تضميف كؿ مجاؿ العبارات التى رأل الباحث مبدئينا أنيا تنتمى إليػو عمػى 
  حك التالى:حك التالى:النالن
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    5959: : 5151ف العبارات مف )ف العبارات مف )الذاتية/الشخصية تضمالذاتية/الشخصية تضم  المسؤكليةالمسؤكليةمجاؿ مجاؿ   --55
    7171: : 0303الاانكنية تضمف العبارات مف )الاانكنية تضمف العبارات مف )  المسؤكليةالمسؤكليةمجاؿ مجاؿ   --00
    0.0.: : 7070المجتمعية تضمف العبارات مف )المجتمعية تضمف العبارات مف )  المسؤكليةالمسؤكليةمجاؿ مجاؿ   --77

  المسػؤكليةالمسػؤكليةبالنسبة الستبانة الطبلبة حتككنت مف سػتة مجػاالت حاػط بػدكف مجػاؿ بالنسبة الستبانة الطبلبة حتككنت مف سػتة مجػاالت حاػط بػدكف مجػاؿ أما أما 
بػؿ عرضػيا عمػى السػادة المحكمػيف حيػث بػؿ عرضػيا عمػى السػادة المحكمػيف حيػث العممية/التنمكيةة ككانت ىذه ىى الصكرة األكلية لبلستبانة قالعممية/التنمكيةة ككانت ىذه ىى الصكرة األكلية لبلستبانة ق

   عبارة عبارة7171))    عبارةة كبمه عدد عبارات االستبانة الثانية  عبارةة كبمه عدد عبارات االستبانة الثانية0.0.بمه عدد عبارات االستبانة األكلى )بمه عدد عبارات االستبانة األكلى )
  

  (:(:صدم االستباٌة )صدم احملتوىصدم االستباٌة )صدم احملتوى  --

مػيف مػيف ـ عرض االسػتبانتيف عمػى عػدد مػف السػادة المحكى ـ عرض االسػتبانتيف عمػى عػدد مػف السػادة المحكى لمتحاؽ مف صدؽ أداة البحث تلمتحاؽ مف صدؽ أداة البحث ت  
كمػػػدل دقتيػػػا كمػػػدل دقتيػػػا   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةحػػػكؿ انتمػػػاء العبػػػارات لمجػػػاؿ حػػػكؿ انتمػػػاء العبػػػارات لمجػػػاؿ كذلػػػؾ إلبػػػداء لرائيػػػـ كممحكظػػػاتيـ كذلػػػؾ إلبػػػداء لرائيػػػـ كممحكظػػػاتيـ 

  كصياغتيا المغكية8كصياغتيا المغكية8
  ابدل المحكمكف لراءىـ ككانت عمى النحك التالى:ابدل المحكمكف لراءىـ ككانت عمى النحك التالى:  
المينيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس888 المينيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس888   المسػؤكليةالمسػؤكليةتـ تغيير عنػكاف االسػتبانة الػى: كاقػع تـ تغيير عنػكاف االسػتبانة الػى: كاقػع   --22

عضػاء عضػاء االجتماعيػة ألاالجتماعيػة أل  المسػؤكليةالمسػؤكلية8888 بػدال مػف: 8888 بػدال مػف: دخبل لتحايؽ جػكدة التعمػيـ الجػامعىدخبل لتحايؽ جػكدة التعمػيـ الجػامعىمم
  888888دخبل لتحايؽ جكدة التعميـ الجامعىدخبل لتحايؽ جكدة التعميـ الجامعىىيئة التدريس888مىيئة التدريس888م

بالنسػػبة السػػتبانة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس: تػػـ تعػػديؿ المجػػاالت كاختصػػارىا الػػى سػػتة بالنسػػبة السػػتبانة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس: تػػـ تعػػديؿ المجػػاالت كاختصػػارىا الػػى سػػتة 
الذاتيػػة/ الشخصػػيةة كتػػـ الذاتيػػة/ الشخصػػيةة كتػػـ   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةمجػػاؿ مجػػاؿ   حػػذؼحػػذؼحيػػث تػػـ حيػػث تػػـ   ةةمجػػاالت بػػدالن مػػف سػػبعة مجػػاالتمجػػاالت بػػدالن مػػف سػػبعة مجػػاالت



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:
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  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةلكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت     عبػػارات  عبػػارات2323  عبػػارة بكاقػػع )  عبػػارة بكاقػػع )0303اختصػػار العبػػارات الػػى )اختصػػار العبػػارات الػػى )
    عبارة  عبارة0303المينيةة كأصبك عدد عبارات االستبانة ستيف )المينيةة كأصبك عدد عبارات االستبانة ستيف )

الذاتية/الشخصػيةة الذاتية/الشخصػيةة   المسؤكليةالمسؤكليةكبالنسبة الستبانة الطبلبة تـ حذؼ مجاليف ىما مجاؿ كبالنسبة الستبانة الطبلبة تـ حذؼ مجاليف ىما مجاؿ   
عبػػػارة عبػػػارة     5353))العممية/التنمكيػػػةة كأصػػػبك عػػػدد عبػػػارات االسػػػتبانة خمسػػػيف العممية/التنمكيػػػةة كأصػػػبك عػػػدد عبػػػارات االسػػػتبانة خمسػػػيف   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةكمجػػػاؿ كمجػػػاؿ 

  مجاالت حاط8مجاالت حاط8  خمسة   خمسة 55مكزعة عمى )مكزعة عمى )
أنػػو قػػد تحاػػؽ الصػػدؽ أنػػو قػػد تحاػػؽ الصػػدؽ كبعػػد تعػػديؿ العبػػاراتة كاألخػػذ بمبلحظػػات المحكمػػيفة يتضػػك كبعػػد تعػػديؿ العبػػاراتة كاألخػػذ بمبلحظػػات المحكمػػيفة يتضػػك   
  88ى البحثى البحثألداتألدات  المحتكلالمحتكل

  ثبات االستباٌة:ثبات االستباٌة:  --

لمتأكد مف ثبات األداةة تـ حساب معامؿ الثبات بطرياة االتساؽ الػداخمى كحػؽ معادلػة لمتأكد مف ثبات األداةة تـ حساب معامؿ الثبات بطرياة االتساؽ الػداخمى كحػؽ معادلػة   
    لممجاالت الفرعية كاألداة ككؿ8  لممجاالت الفرعية كاألداة ككؿ0.70.78::    6767الفاكركنباخ )الفاكركنباخ )

كالجػػػػدكؿ التػػػػالى يكضػػػػك معػػػػامبلت ثبػػػػات األداة الخاصػػػػة بأعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس كالجػػػػدكؿ التػػػػالى يكضػػػػك معػػػػامبلت ثبػػػػات األداة الخاصػػػػة بأعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس   
  كالطبلب:كالطبلب:

  ((11علٔل هلى )علٔل هلى )

  يؼبيالد انضجبد ثبٍزقلاو يؼبيم انفبكؤَجبؿيؼبيالد انضجبد ثبٍزقلاو يؼبيم انفبكؤَجبؿيٕضؼ يٕضؼ 

  نكم يٍ االٍزجبَخ انقبصخ ثؤػضبء ْيئخ انزلهيٌ ٔانقبصخ ثبنطالةنكم يٍ االٍزجبَخ انقبصخ ثؤػضبء ْيئخ انزلهيٌ ٔانقبصخ ثبنطالة

  طبنتطبنت  0303ٌ= ٌ=       ػضٕ ْيئخ انزلهيٌػضٕ ْيئخ انزلهيٌ  0303ٌ= ٌ= 

  أكاح أػضبء ْيئخ انزلهيٌأكاح أػضبء ْيئخ انزلهيٌ

  انًُٓيخانًُٓيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخيغبالد يغبالد 
  يؼبيم أنفبيؼبيم أنفب

  انطالةانطالة  ححأكاأكا

  انًُٓيخانًُٓيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخيغبالد يغبالد 
  يؼبيم أنفبيؼبيم أنفب

  38.038.0  األكبكيًيخاألكبكيًيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  38003800  األكبكيًيخاألكبكيًيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ

  38003800  األفالليخاألفالليخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  38.038.0  األفالليخاألفالليخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ

  .380.380  اإلََبَيخاإلََبَيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  ..38..38  اإلََبَيخاإلََبَيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ

  ..38..38  انمبََٕيخانمبََٕيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  .380.380  خ/انزًُٕيخخ/انزًُٕيخانؼهًيانؼهًي  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ

  38.038.0  انًغزًؼيخانًغزًؼيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  38003800  انمبََٕيخانمبََٕيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ

      38003800  انًغزًؼيخانًغزًؼيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ

  38003800  صجبد األكاح ككمصجبد األكاح ككم  38003800  صجبد األكاح ككمصجبد األكاح ككم

اتضػػك مػػف الجػػدكؿ أف قػػيـ معامػػؿ الثبػػات بالنسػػبة السػػتبانة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس اتضػػك مػػف الجػػدكؿ أف قػػيـ معامػػؿ الثبػػات بالنسػػبة السػػتبانة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس   
  38.638.6ة كثبات األداة ككؿ ة كثبات األداة ككؿ 38938911ة ة 38053805تتراكح بيف تتراكح بيف 
ة ة 38.038.0ة ة 38053805كما أتضك أف قيـ معامؿ الثبات بالنسبة الستبانة الطبلب تتراكح بػيف كما أتضك أف قيـ معامؿ الثبات بالنسبة الستبانة الطبلب تتراكح بػيف   

  كقيـ الثبات حى االستبانتيف عمى درجة عالية مف الثبات8كقيـ الثبات حى االستبانتيف عمى درجة عالية مف الثبات8  38913891كثبات األداة ككؿ كثبات األداة ككؿ 
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 - 600 - 

  ::اجملتىع األصن لمبححاجملتىع األصن لمبحح  --

يػا يػا ب بجامعػة المنب بجامعػة المنتككف المجتمػع األصػؿ لمبحػث مػف كػؿ أعضػاء ىيئػة التػدريس الطػبلتككف المجتمػع األصػؿ لمبحػث مػف كػؿ أعضػاء ىيئػة التػدريس الطػبل  
كالعمػـك كالحاسػبات كالمعمكمػات ة كقػد بمػه عػدد أعضػاء ىيئػة كالعمػـك كالحاسػبات كالمعمكمػات ة كقػد بمػه عػدد أعضػاء ىيئػة   بػبعض كمياتيػا )التربيػة كا داببػبعض كمياتيػا )التربيػة كا داب

    16531653  باستثناء المعػاريفة كبمػه عػدد الطػبلب بػذات الكميػات )  باستثناء المعػاريفة كبمػه عػدد الطػبلب بػذات الكميػات )092092التدريس بيذه الكميات )التدريس بيذه الكميات )
ا داب ا داب   طالبنػػا كطالبػػةة مػػف الفرقػػة الرابعػػةة كقػػد اقتصػػر الباحػػث عمػػى بعػػض التخصصػػات بكميػػةطالبنػػا كطالبػػةة مػػف الفرقػػة الرابعػػةة كقػػد اقتصػػر الباحػػث عمػػى بعػػض التخصصػػات بكميػػة

  نظرنا لتعددىا8نظرنا لتعددىا8
  عيٍة البحح:عيٍة البحح:  --

بالنسبة ألعضػاء ىيئػة التػدريسة تػـ تطبيػؽ أداة البحػث الخاصػة بيػـ عمػى عػدد مػف بالنسبة ألعضػاء ىيئػة التػدريسة تػـ تطبيػؽ أداة البحػث الخاصػة بيػـ عمػى عػدد مػف   
أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بكميػػػات )التربيػػػة كا داب كالعمػػػـك كالحاسػػػبات كالمعمكمػػػات  بطرياػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بكميػػػات )التربيػػػة كا داب كالعمػػػـك كالحاسػػػبات كالمعمكمػػػات  بطرياػػػة 

  اسػتبانة   اسػتبانة 225151عشكائية مع مراعاة تمثيػؿ كػؿ كميػة حػى العينػة كقػد حصػؿ الباحػث عمػى عػدد )عشكائية مع مراعاة تمثيػؿ كػؿ كميػة حػى العينػة كقػد حصػؿ الباحػث عمػى عػدد )
%  مػف المجتمػع األصػؿ %  مػف المجتمػع األصػؿ ..0.0.88صحيحة كمستكحاة كاعتبرىا العينػةة كقػد بمغػت نسػبة تمثيميػا )صحيحة كمستكحاة كاعتبرىا العينػةة كقػد بمغػت نسػبة تمثيميػا )

    عضك ىيئة التدريس  عضك ىيئة التدريس092092))
  

كبالنسػػػبة لمطػػػبلب حاػػػاـ الباحػػػث بنفسػػػو بػػػالتبطيؽ بتمػػػؾ الكميػػػات كحصػػػؿ عمػػػى عػػػدد كبالنسػػػبة لمطػػػبلب حاػػػاـ الباحػػػث بنفسػػػو بػػػالتبطيؽ بتمػػػؾ الكميػػػات كحصػػػؿ عمػػػى عػػػدد   
  لمكميػات   لمكميػات 220606  لمكميػات النظريػةة )  لمكميػات النظريػةة )600600استبانة صحيحة كمستكحاةة كتـػ تصػميفيا الػى )استبانة صحيحة كمستكحاةة كتـػ تصػميفيا الػى )    003003))

    طالبنػػا  طالبنػػا16531653%  مػػف المجتمػػع األصػػؿ )%  مػػف المجتمػػع األصػػؿ )15871587  )  )003003العمميػػةة كبمػػه نسػػبة تمثيػػؿ تمػػؾ العينػػة )العمميػػةة كبمػػه نسػػبة تمثيػػؿ تمػػؾ العينػػة )
  كطالبة8كطالبة8

  ((00علٔل هلى )علٔل هلى )

    يٕضؼ ػيُخ انجؾش يٍ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ ٔانطالة ََٔجخ رًضيهٓبيٕضؼ ػيُخ انجؾش يٍ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ ٔانطالة ََٔجخ رًضيهٓب

  نهًغزًغ األصم ثكهيبد ػيُخ انجؾشنهًغزًغ األصم ثكهيبد ػيُخ انجؾش

انًغزًغ األصم ألػضبء ْيئخ انًغزًغ األصم ألػضبء ْيئخ 

  انزلهيٌانزلهيٌ
  ػيُخ انجؾشػيُخ انجؾش  زًغ األصم نهطالةزًغ األصم نهطالةانًغانًغ  ػيُخ انجؾشػيُخ انجؾش
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  األساليب اإلحصائية المستخدمةاألساليب اإلحصائية المستخدمة  املعاجلة اإلحصائية:املعاجلة اإلحصائية:  --
استخدـ الكزف النسبى كنسبة متكسط االستجابة لبلجابػة عمػى األسػئمة الثالػث كالرابػع استخدـ الكزف النسبى كنسبة متكسط االستجابة لبلجابػة عمػى األسػئمة الثالػث كالرابػع   

  الخامس مف البحث8الخامس مف البحث8
  تـ حساب الكزف النسبى مف خبلؿ المعادلة التالية:تـ حساب الكزف النسبى مف خبلؿ المعادلة التالية:  

  22× ×   00ت مجػ ؾت مجػ ؾ  11× ×   11ت مجػ ؾت مجػ ؾ  00××  22مجػ ؾمجػ ؾ          
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      النسبى لالنسبى ل  الكزفالكزف

  عدد أحراد العينةعدد أحراد العينة                  
    حيثحيث

  ل عدد تكرارات يحدث دائمنا ل عدد تكرارات يحدث دائمنا 22ؾؾ  
  رارات يحدث أحياننارارات يحدث أحياننال عدد تكل عدد تك11ؾؾ                
  ل عدد تكرارات يحدث نادرال عدد تكرارات يحدث نادرا  00ؾؾ                
  ىذا حيما يخص استبانة أعضاء ىيئة التدريس مف كجية نظرىـىذا حيما يخص استبانة أعضاء ىيئة التدريس مف كجية نظرىـ  
  ككذلؾ حى استبانة الطبلب يتحاؽ بدرجة عاليةة بدرجة متكسطةة بدرجة ضعيفةككذلؾ حى استبانة الطبلب يتحاؽ بدرجة عاليةة بدرجة متكسطةة بدرجة ضعيفة  

  حشاب حدود الجكة:حشاب حدود الجكة:  --

  بالٍشبة الستباٌة أعضاء ِيئة التدريصبالٍشبة الستباٌة أعضاء ِيئة التدريص  --ا ا 

  سط االستجابةسط االستجابةتـ حساب نسبة متك تـ حساب نسبة متك   --22
  22× ×   00ت مجػ ؾت مجػ ؾ  11× ×   11ت مجػ ؾت مجػ ؾ  00××  22مجػ ؾمجػ ؾ    
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        ل ل   
  فف  00        

  نسبة متكسط شدة االستجابة:نسبة متكسط شدة االستجابة:  --11
  الدرجة الكزنية ألقؿ درجة مكاحاةالدرجة الكزنية ألقؿ درجة مكاحاة  ––الدرجة الكزنية ألعمى درجة مكاحاة الدرجة الكزنية ألعمى درجة مكاحاة             
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      ل ل   
  عدد احتماالت االستجابةعدد احتماالت االستجابة        
    00--22  
  38073807ل ل           ػػػ ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ل ل   
    00  
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  حساب الخطأ المعيارل لمتكسط شدة االستجابة طباا لماانكف:حساب الخطأ المعيارل لمتكسط شدة االستجابة طباا لماانكف:  --00
  

  بب× × أ أ         
    خ8ـ ل خ8ـ ل           

    025025: :   6767))        فف              
  38073807حيث )أ  نسبة متكسط شدة االستجابة لمعبارة ل حيث )أ  نسبة متكسط شدة االستجابة لمعبارة ل   
  38003800)ب  باقى النسبة مف الكاحد الصحيك ل )ب  باقى النسبة مف الكاحد الصحيك ل     
  ة ف ل عدد أحراد العينةة ف ل عدد أحراد العينة0000ل ل   38073807  ––  22أ ل أ ل --22  
          

  
  بب××8ـ ل  أ8ـ ل  أخخ          

  .3830.3830ل ل           38003800××    38073807                            ل     ل                           فف          
                                                                                                                    251251        

  تعييف حدل الثاة لنسبة متكسط شدة االستجابةلتعييف حدل الثاة لنسبة متكسط شدة االستجابةل  
  الخطأ المعيارلالخطأ المعيارل× ×   28902890  ±±نسبة متكسط شدة االستجابة نسبة متكسط شدة االستجابة   
  .3830.3830× ×   28902890  ±±  38073807حدا الثاة لنسبة متكسط االستجابة ل حدا الثاة لنسبة متكسط االستجابة ل   
  38763876ل ل   .3830.3830× ×   29902990ت ت   38073807إذف الحد األعمى لمثاة ل إذف الحد األعمى لمثاة ل   
  38033803ل ل   .3830.3830× ×   28902890  ––  38073807األدنى لمثاة ل األدنى لمثاة ل كالحد كالحد   

  

ة ة 38763876ة لمعينػػة عمػػى العبػػارة أعمػػى مػػف أك تسػػاكل ة لمعينػػة عمػػى العبػػارة أعمػػى مػػف أك تسػػاكل ت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابت نسػػبة متكسػػط االسػػتجاباذا كانػػاذا كانػػ  
  ح ف العبارة تمارس دائماح ف العبارة تمارس دائما

ذا كانػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة لمعينػػة عمػػى العبػػارة تنحصػػر بػػيف    ذا كانػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة لمعينػػة عمػػى العبػػارة تنحصػػر بػػيف كا    38033803ة ة 38763876كا 
  ة تمارس أحيانا ة تمارس أحيانا ح ف العبار ح ف العبار 
ذا كانػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة لمعينػػة عمػػى العبػػارة أقػػؿ مػػف    ذا كانػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة لمعينػػة عمػػى العبػػارة أقػػؿ مػػف كا  حػػ ف العبػػارة حػػ ف العبػػارة   38033803كا 

  تمارس نادرناتمارس نادرنا
  المينيةالمينية  المسؤكليةالمسؤكليةمجاالت مجاالت لؾ ينطبؽ عمى كؿ محكر مف محاكر لؾ ينطبؽ عمى كؿ محكر مف محاكر مع مبلحظة أف ذمع مبلحظة أف ذ  
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  ::أما بالنسبة لحساب حدكد الثاة الستبانة الطبلبأما بالنسبة لحساب حدكد الثاة الستبانة الطبلب  --بب
  نسبة متوسط االستجابة:نسبة متوسط االستجابة:  --11

  22× ×   00ت مجػ ؾت مجػ ؾ  11× ×   11ت مجػ ؾت مجػ ؾ  00××  22مجػ ؾمجػ ؾ    
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        ل ل   
  فف  00          

  
  نسبة متكسط شدة االستجابة:نسبة متكسط شدة االستجابة:  --11

  الدرجة الكزنية ألقؿ درجة مكاحاةالدرجة الكزنية ألقؿ درجة مكاحاة  ––الدرجة الكزنية ألعمى درجة مكاحاة الدرجة الكزنية ألعمى درجة مكاحاة               
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                  ل ل   
  عدد احتماالت االستجابةعدد احتماالت االستجابة        
    00--22  
  38073807ل ل       ػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ل ل   
    00  

  

  الخطأ المعيارل لمتكسط شدة االستجابة طباا لماانكف:الخطأ المعيارل لمتكسط شدة االستجابة طباا لماانكف:  --00
  بب× × أ أ         
  خ8ـ ل  ػػػػػػ  خ8ـ ل  ػػػػػػ    
          فف                
  38073807حيث )أ  نسبة متكسط شدة االستجابة لمعبارة ل حيث )أ  نسبة متكسط شدة االستجابة لمعبارة ل   
  38003800)ب  باقى النسبة مف الكاحد الصحيك ل )ب  باقى النسبة مف الكاحد الصحيك ل   
  ة ف ل عدد أحراد العينةة ف ل عدد أحراد العينة0000ل ل   38073807  ––  22أ ل أ ل --22  
  38003800××38073807    بب××أأ                
    3832938329  لل                                                    لل                          ج8ـ ل     ػ ج8ـ ل     ػ   
  880000                فف              
  تعييف حدل الثاة لنسبة متكسط شدة االستجابةلتعييف حدل الثاة لنسبة متكسط شدة االستجابةل  
  الخطأ المعيارلالخطأ المعيارل× ×   28902890  ±±نسبة متكسط شدة االستجابة نسبة متكسط شدة االستجابة   
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  3388329329× ×   28902890  ±±  38073807حدا الثاة لنسبة متكسط االستجابة ل حدا الثاة لنسبة متكسط االستجابة ل   
  38723872ل ل   3388329329× ×   29902990ت ت   38073807إذف الحد األعمى لمثاة ل إذف الحد األعمى لمثاة ل   
  38003800ل ل   3832938329× ×   28902890  ––  38073807األدنى لمثاة ل األدنى لمثاة ل كالحد كالحد           
  كعميوةكعميوة  
اذا كانػػت ف8ـ8أ )نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة  لمعينػػة عمػػى العبػػارة أعمػػى مػػف أك تسػػاكل اذا كانػػت ف8ـ8أ )نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة  لمعينػػة عمػػى العبػػارة أعمػػى مػػف أك تسػػاكل   
  ح ف العبارة تتحاؽ بدرجة عالية مف كجية نظر الطبلبح ف العبارة تتحاؽ بدرجة عالية مف كجية نظر الطبلب  38723872

ذا كانػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة لمعينػػة عمػػى العبػػارة تنحصػػر بػػيف    ذا كانػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة لمعينػػة عمػػى العبػػارة تنحصػػر بػػيف كا    38003800ة ة 38723872كا 
  ةةح نيا تتحاؽ بدرجة متكسطح نيا تتحاؽ بدرجة متكسط

ذا كانػت نسػبة متكسػط ا   ذا كانػت نسػبة متكسػط اكا  ح نيػا تتحاػؽ ح نيػا تتحاػؽ   38003800السػتجابة لمعينػة عمػى العبػارة أقػؿ مػف السػتجابة لمعينػة عمػى العبػارة أقػؿ مػف كا 
  بدرجة ضعيفةبدرجة ضعيفة

  المينيةالمينية  المسؤكليةالمسؤكليةمع مبلحظة أف ذلؾ ينطبؽ عمى كؿ محكر مف محاكر مجاالت مع مبلحظة أف ذلؾ ينطبؽ عمى كؿ محكر مف محاكر مجاالت   
  

الكميػػات العمميػػة حػػكؿ تفعيػػؿ الكميػػات العمميػػة حػػكؿ تفعيػػؿ   بػػيف طػػبلب الكميػػات النظريػػة كطػػبلببػػيف طػػبلب الكميػػات النظريػػة كطػػبلبكلحسػػاب الفػػركؽ كلحسػػاب الفػػركؽ   
  تـ استخداـ الاانكف ا تى:تـ استخداـ الاانكف ا تى:المينية ألعضاء ىيئة التدريس حاد المينية ألعضاء ىيئة التدريس حاد   المسؤكليةالمسؤكليةمجاالت مجاالت 
  11أ أ   ––  22أأ        
  ز لز ل  
    11/ف/ف22ت ت   22/ف/ف22ؽ  ) ؽ  )   ––  22× )× )ؽ ؽ     
    
  نسبة متكسط االستجابة لمعينة األكلىنسبة متكسط االستجابة لمعينة األكلى  22حيث أحيث أ                  
  ل نسبة متكسط االستجابة لمعينة الثانيةل نسبة متكسط االستجابة لمعينة الثانية  11أ أ         
  11ف ف   11أأ  --22ف ف 22أأ    
    0.70.7::    6767))                                                    للز  ز    
  11ت فت ف  22فف      
    

  
  كعميوةكعميوة
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كحػػى كحػػى   28902890إذا كانػػت أكبػر مػػف أك تسػاكل إذا كانػػت أكبػر مػػف أك تسػاكل   38353835تكػكف قيمػػة )ز  دالػة عنػػد مسػتكل تكػكف قيمػػة )ز  دالػة عنػػد مسػتكل   
  ىذه الحالة تككف الفركؽ لصالك صاحب نسبة متكسط االستجابة األعمىىذه الحالة تككف الفركؽ لصالك صاحب نسبة متكسط االستجابة األعمى

ذا كانت قيمة )ز  أقؿ مف    ذا كانت قيمة )ز  أقؿ مف كا    ة كحى ىذه الحالة ال تكجد حركؽ بيف المجمكعتيفة كحى ىذه الحالة ال تكجد حركؽ بيف المجمكعتيف28902890كا 
  وتفشري ٌتائج الدراسة امليداٌية:وتفشري ٌتائج الدراسة امليداٌية:حتمين حتمين   --ثاٌياثاٌيا

ا مفصبلن لنتائا الدراسة التػى تكصػمت إلييػا كتحميميػا دـ دـ يايا   ا مفصبلن لنتائا الدراسة التػى تكصػمت إلييػا كتحميميػا الباحث حى ىذا الجزء عرضن الباحث حى ىذا الجزء عرضن
  كمناقشتيا كتفسيرىا حى ضكء مشكمة الدراسة كأسئمتيا عمى النحك التالى:كمناقشتيا كتفسيرىا حى ضكء مشكمة الدراسة كأسئمتيا عمى النحك التالى:

  إجابة السؤاؿ الثالث الذل ينص عمى:إجابة السؤاؿ الثالث الذل ينص عمى:  
ـ المينيػػػػة بمجاالتيػػػػا الفرعيػػػػة ـ المينيػػػػة بمجاالتيػػػػا الفرعيػػػػة مسػػػػؤكليتيمسػػػػؤكليتيمػػػػا درجػػػػة ممارسػػػػة أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس مػػػػا درجػػػػة ممارسػػػػة أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس   --00

  كاديمية كاألخبلقية كاإلنسانية كالعممية كالاانكنية كالمجتمعية  مف كجية نظرىـ؟كاديمية كاألخبلقية كاإلنسانية كالعممية كالاانكنية كالمجتمعية  مف كجية نظرىـ؟)األ )األ 
كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب نسػبة متكسػط االسػتجابة لكػؿ عبػارة مػف عبػارات كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب نسػبة متكسػط االسػتجابة لكػؿ عبػارة مػف عبػارات   

االستبانةة ككذلؾ كؿ محكر مػف محاكرىػا بصػكرة اجماليػةة كحسػاب الػكزف النسػبى لكػؿ عبػارة االستبانةة ككذلؾ كؿ محكر مػف محاكرىػا بصػكرة اجماليػةة كحسػاب الػكزف النسػبى لكػؿ عبػارة 
  المينية المينية   المسؤكليةالمسؤكليةت العينة مف أعضاء ىيئة التدريس حى مجاالت ت العينة مف أعضاء ىيئة التدريس حى مجاالت كترتيب العباراتة الستجاباكترتيب العباراتة الستجابا

ة ة 00ىذاة كقد أسفر التحميؿ االحصائى عػف نتػائا جػاءت مكضػحة حػى الجػداكؿ أرقػاـ )ىذاة كقد أسفر التحميؿ االحصائى عػف نتػائا جػاءت مكضػحة حػى الجػداكؿ أرقػاـ )
المينيػػة عمػػى النحػػك المينيػػة عمػػى النحػػك   المسػػؤكليةالمسػػؤكلية  كقػػد أمكػػف تنػػاكؿ كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت   كقػػد أمكػػف تنػػاكؿ كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت ..ة ة 77ة ة 00ة ة 55ة ة 66

  التالى:التالى:
  ::األنادمييةاألنادميية  املشؤوليةاملشؤوليةاجملاه األوه: اجملاه األوه:   --أوالأوال

قرار كالتزاـ عضػك ىيئػة التػدريس بتفعيػؿ تبعػات   المسؤكليةالمسؤكليةكتتعمؽ كتتعمؽ    قرار كالتزاـ عضػك ىيئػة التػدريس بتفعيػؿ تبعػات األكاديمية بتعيد كا  األكاديمية بتعيد كا 
المكقػؼ التعميمػى حيمػا يتعمػؽ بػأدائي التػدريس المكقػؼ التعميمػى حيمػا يتعمػؽ بػأدائي التػدريس العمؿ األكػاديمي كمتطمباتػو نحػك الطػبلب أثنػاء العمؿ األكػاديمي كمتطمباتػو نحػك الطػبلب أثنػاء 

  ف كيكمؿ بعضيما ا خر حتى تتحاؽ جكدة التعميـ الجامعى8ف كيكمؿ بعضيما ا خر حتى تتحاؽ جكدة التعميـ الجامعى8كالبحث لككنيما ضركرييكالبحث لككنيما ضركريي
األكاديميػة األكاديميػة   المسػؤكليةالمسػؤكلية  درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس   درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس 00قػـ )قػـ )كيبيف الجػدكؿ ر كيبيف الجػدكؿ ر   

  مف كجية نظرىـ:مف كجية نظرىـ:
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  ((00علٔل هلى )علٔل هلى )

  انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ يٕضؼ يٕضؼ 

  101000ٌ=ٌ=  األكبكيًيخ يٍ ٔعٓخ َظوْى األكبكيًيخ يٍ ٔعٓخ َظوْى   انًَئٔنيخانًَئٔنيخؽٕل كهعخ يًبهٍخ يغبل ؽٕل كهعخ يًبهٍخ يغبل 

  انؼجبهادانؼجبهاد  وو
انٕىٌ انٕىٌ 

  جٗجٗانَُانَُ
ََجخ يزٍٕظ ََجخ يزٍٕظ 

  االٍزغبثخاالٍزغبثخ
  انزوريتانزوريت

أريؼ نهطالة انزؼجيو ػٍ ؽمٕلٓى انزؼهيًيةخ أريؼ نهطالة انزؼجيو ػٍ ؽمٕلٓى انزؼهيًيةخ   11

  كؾويخ انزؼجيو ػٍ انوأٖ ٔانفكوكؾويخ انزؼجيو ػٍ انوأٖ ٔانفكو
08.008.0  38003800  00  

ػهةةٗ رطجيةةك يؼةةبييو انغةةٕكح  ةةٗ ػهةةٗ رطجيةةك يؼةةبييو انغةةٕكح  ةةٗ أؽةةو  أؽةةو    00

  انًؾزٕٖ انؼهًٗ اننٖ ألٕو ثزلهيَّانًؾزٕٖ انؼهًٗ اننٖ ألٕو ثزلهيَّ
08.008.0  38033803  ..  

اشبهن انطالة  ٗ صُبػخ انمواه انزؼهيًةٗ اشبهن انطالة  ٗ صُبػخ انمواه انزؼهيًةٗ   00

  ٔأفن ثآهائٓى ٔأفن ثآهائٓى 
08000800  38013801  00  

أػةةوا انطةةالة ثؤْةةلاا ٔطجيؼةةخ ٔأٍةةهٕة أػةةوا انطةةالة ثؤْةةلاا ٔطجيؼةةخ ٔأٍةةهٕة   00

  انزمٕيى نهًموه اننٖ أكهٍّ نٓىانزمٕيى نهًموه اننٖ أكهٍّ نٓى
08030803  38003800  00  

أطةةةوػ أٍةةةئهخ رضيةةةو انزفكيةةةو انُبلةةةل نةةةلٖ أطةةةوػ أٍةةةئهخ رضيةةةو انزفكيةةةو انُبلةةةل نةةةلٖ   00

  انطالة اصُبء انًٕلف انزؼهيًٗانطالة اصُبء انًٕلف انزؼهيًٗ
08.008.0  38003800  00  

أهاػٗ انزَهَم انًُطمٗ  ٗ ػوض انُمبط أهاػٗ انزَهَم انًُطمٗ  ٗ ػوض انُمبط   ..

  األٍبٍيخ نًٕضٕع انًؾبضوحاألٍبٍيخ نًٕضٕع انًؾبضوح
08000800  380.380.  11  

د انًمةةوه انلهاٍةةٗ ثُةةٕع د انًمةةوه انلهاٍةةٗ ثُةةٕع أػةبنظ يٕضةةٕػبأػةبنظ يٕضةةٕػب  ..

  يٍ انؼًك ٔانًؼو خيٍ انؼًك ٔانًؼو خ
08000800  38003800  00  

أكهةةةف انطةةةالة ثبنجؾةةةش انةةةنارٗ ػةةةٍ َمةةةبط أكهةةةف انطةةةالة ثبنجؾةةةش انةةةنارٗ ػةةةٍ َمةةةبط   00

عْٕويةةخ الٍةةزكًبل انًٕضةةٕػبد انًمةةوهح عْٕويةةخ الٍةةزكًبل انًٕضةةٕػبد انًمةةوهح 

  ػهيٓىػهيٓى

080.080.  38.038.0  1313  

أٔ ةةةةو انجيئةةةةخ اييُةةةةخ َفَةةةةي ب أصُةةةةبء اكاهح أٔ ةةةةو انجيئةةةةخ اييُةةةةخ َفَةةةةي ب أصُةةةةبء اكاهح   00

انًٕلف انزؼهيًةٗ نُرةو صمب ةخ اإلثةلاع ثةيٍ انًٕلف انزؼهيًةٗ نُرةو صمب ةخ اإلثةلاع ثةيٍ 

  انطالةانطالة

08.008.0  38013801  ..  

 ٗ أكائٗ انزلهيَةٗ يةٍ ؽيةش  ٗ أكائٗ انزلهيَةٗ يةٍ ؽيةش أعلك ٔأطٕه أعلك ٔأطٕه   1313

  األٍبنيت ٔانًلافم ٔاالٍزواريغيبداألٍبنيت ٔانًلافم ٔاالٍزواريغيبد
08..08..  38003800  00  

انةةٕىٌ انَُةةجٗ ََٔةةجخ يزٍٕةةظ االٍةةزغبثخ انةةٕىٌ انَُةةجٗ ََٔةةجخ يزٍٕةةظ االٍةةزغبثخ   

  نهًؾٕه ككمنهًؾٕه ككم
08.308.3  38033803  00  

  38.338.3انؾل األكَٗ نهضمخ= انؾل األكَٗ نهضمخ=       38.038.0انؾل األػهٗ نهضمخ = انؾل األػهٗ نهضمخ = 

  أف نسبة متكسط االستجابة لعينػة أعضػاء ىيئػة التػدريس   أف نسبة متكسط االستجابة لعينػة أعضػاء ىيئػة التػدريس 00))اتضك مف الجدكؿ رقـ اتضك مف الجدكؿ رقـ   
األكاديميػة مػف كجيػة نظػرىـ بمغػت عمػى المحػكر ككػؿ األكاديميػة مػف كجيػة نظػرىـ بمغػت عمػى المحػكر ككػؿ   المسؤكليةالمسؤكليةكؿ درجة ممارستيـ مجاؿ كؿ درجة ممارستيـ مجاؿ حح
  كجػاء حػى الترتيػب   كجػاء حػى الترتيػب 18731873  كبكزف نسػبى )  كبكزف نسػبى )38763876  كىى أعمى مف الحد األعمى لمثاة )  كىى أعمى مف الحد األعمى لمثاة )38933893))

زاـ زاـ تػػتػػكااللكااللالثػػانى كىػػك مؤشػػر عػػاؿ يػػدؿ عمػػى قيػػاـ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بميػػاميـ األكاديميػػة الثػػانى كىػػك مؤشػػر عػػاؿ يػػدؿ عمػػى قيػػاـ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بميػػاميـ األكاديميػػة 
بدرجػة عاليػةة بدرجػة عاليػةة نحك الطبلب داخؿ المحاضرات نحك الطبلب داخؿ المحاضرات )مف كجية نظرىـ  )مف كجية نظرىـ  كاديمية كاديمية ـ األ ـ األ مسؤكليتيمسؤكليتيبتفعيؿ بتفعيؿ 

مما يعكس بدكره الكفاءة العممية كالمينية ليـ "ألنو يتكقػؼ عمػى كفػاءة عضػك ىيئػة التػدريس مما يعكس بدكره الكفاءة العممية كالمينية ليـ "ألنو يتكقػؼ عمػى كفػاءة عضػك ىيئػة التػدريس 



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:

 - 663 - 

كحسػػف أدائػػو مػػدل قػػدرة الجامعػػة عمػػى الكحػػاء بالتزاميػػا كأداء رسػػالتياة حعضػػك ىيئػػة التػػدريس كحسػػف أدائػػو مػػدل قػػدرة الجامعػػة عمػػى الكحػػاء بالتزاميػػا كأداء رسػػالتياة حعضػػك ىيئػػة التػػدريس 
    6969::    1010فاعمية المطمكبة لتحايؽ أىداؼ الجامعة )فاعمية المطمكبة لتحايؽ أىداؼ الجامعة )ييكسب جميع مدخبلت الجامعة الييكسب جميع مدخبلت الجامعة ال

  كىػى   كىػى 38793879ة ة 38973897تراكحت نسبة متكسط االستجابة عمى عبارات ىذا المحكر بيف )تراكحت نسبة متكسط االستجابة عمى عبارات ىذا المحكر بيف )  
  كىػذه النتيجػة منطايػة كطبيعػة اسػتنادنا الػى اف   كىػذه النتيجػة منطايػة كطبيعػة اسػتنادنا الػى اف 38763876جميعيا أعمػى مػف الحػد األعمػى لمثاػة )جميعيا أعمػى مػف الحػد األعمػى لمثاػة )

دارة المكقػػؼ  دارة المكقػػؼ الجانػػب األكػػاديمى المتعمػػؽ بكظيفػػة التػػدريس كا  التعميمػػى كمشػػاركة الطػػبلب كغيػػر التعميمػػى كمشػػاركة الطػػبلب كغيػػر الجانػػب األكػػاديمى المتعمػػؽ بكظيفػػة التػػدريس كا 
ذلػػؾ ىػػك أحػػد الميػػاـة إف لػػـ يكػػف الميمػػة الرئيسػػية لعضػػك ىيئػػة التػػدريس حػػى الجامعػػة تفعػػيبلن ذلػػؾ ىػػك أحػػد الميػػاـة إف لػػـ يكػػف الميمػػة الرئيسػػية لعضػػك ىيئػػة التػػدريس حػػى الجامعػػة تفعػػيبلن 

  لاانكف تنظيـ الجامعات8لاانكف تنظيـ الجامعات8
تكسط اسػتجابة عاليػة العبارتػاف تكسط اسػتجابة عاليػة العبارتػاف كعميوة حاد جاءت أعمى العبارات حصكالن عمى نسبة مكعميوة حاد جاءت أعمى العبارات حصكالن عمى نسبة م  

مراعػػاة التسمسػػؿ المنطاػػى حػػى عػػرض مراعػػاة التسمسػػؿ المنطاػػى حػػى عػػرض   كىمػػا يتعماػػاف ب  كىمػػا يتعماػػاف ب38963896ة ة 38973897  بنسػػبة )  بنسػػبة )77ة ة 00ا )ا )رقمػػرقمػػ
مكضكعات المارر الدراسى أثناء المحاضرة ككػذلؾ معالجػة المكضػكعات األكاديميػة بدرجػة مػف مكضكعات المارر الدراسى أثناء المحاضرة ككػذلؾ معالجػة المكضػكعات األكاديميػة بدرجػة مػف 

  العمؽ كالدقة8العمؽ كالدقة8
  ممػا يكضػك   ممػا يكضػك 38903890  عمى نسبة متكسػط اسػتجابة )  عمى نسبة متكسػط اسػتجابة )22ة ة 66كما حصمت العبارتاف رقما )كما حصمت العبارتاف رقما )  

عػبلـ الطػبلب بأىػداؼ ا عػبلـ الطػبلب بأىػداؼ االتزاـ عضك ىيئة التدريس بتكصيؼ الماػرر كا  لماػرر كطبيعتػو كأسػمكب لماػرر كطبيعتػو كأسػمكب التزاـ عضك ىيئة التدريس بتكصيؼ الماػرر كا 
التاكيـة )كىك ما يسمى بخطة تكصيؼ المارر الذل يعػد أحػد متطمبػات الجػكدة الػذل يمتػـز بػو التاكيـة )كىك ما يسمى بخطة تكصيؼ المارر الذل يعػد أحػد متطمبػات الجػكدة الػذل يمتػـز بػو 
عضػك ىيئػػة التػػدريس ة ككػػذلؾ إتاحػة الفرصػػة لمطػػبلب لمتعبيػػر عػف لرائيػػـ كحكػػرىـ باعتبػػار أف عضػك ىيئػػة التػػدريس ة ككػػذلؾ إتاحػة الفرصػػة لمطػػبلب لمتعبيػػر عػف لرائيػػـ كحكػػرىـ باعتبػػار أف 

  ::1155كاديميػة )كاديميػة )األ األ   لممسػؤكليةلممسػؤكليةالحرية الفكرية كحرية التعبيػر عػف الػرأل أحػد الماكمػات الرئيسػة الحرية الفكرية كحرية التعبيػر عػف الػرأل أحػد الماكمػات الرئيسػة 
8844    

األكاديمية أف يجدد عضك ىيئة التدريس كيطكر مػف أدائػو األكاديمية أف يجدد عضك ىيئة التدريس كيطكر مػف أدائػو   المسؤكليةالمسؤكليةكياتضى تفعيؿ كياتضى تفعيؿ   
  التدريسى مف حيث األساليب كالمداخؿ كاالستراتيجيات8التدريسى مف حيث األساليب كالمداخؿ كاالستراتيجيات8

  أف المسػػػػتكل األكػػػػاديمى   أف المسػػػػتكل األكػػػػاديمى .5.5::    2626))  13301330  اإلنسػػػػانيةاإلنسػػػػانيةالتنميػػػػة التنميػػػػة   تاريػػػػرتاريػػػػركقػػػػد أكػػػػد كقػػػػد أكػػػػد   
  ألعضاء ىيئة التدريس يمثؿ جانب قكة بالجامعةألعضاء ىيئة التدريس يمثؿ جانب قكة بالجامعة

  التػى تتعمػػؽ بتكميػؼ الطػػبلب بالبحػث الػػذاتى   التػى تتعمػػؽ بتكميػؼ الطػػبلب بالبحػث الػػذاتى ..الترتيػب األخيػػر العبػارة )الترتيػب األخيػػر العبػارة )  حػػىحػػى  مػا جػاءمػا جػاءكك  
    38793879عػػف ناػػاط جكىريػػة السػػتكماؿ المكضػػكعات الماػػررة عمػػييـ بنسػػبة متكسػػط اسػػتجابة )عػػف ناػػاط جكىريػػة السػػتكماؿ المكضػػكعات الماػػررة عمػػييـ بنسػػبة متكسػػط اسػػتجابة )

تنميػػػة الميػػػارات البحثيػػػة تػػػأتى حػػػى ترتيػػػب متػػػأخرة تنميػػػة الميػػػارات البحثيػػػة تػػػأتى حػػػى ترتيػػػب متػػػأخرة  ة ممػػػا يكضػػػك أف  ة ممػػػا يكضػػػك أف 18001800كبػػػكزف نسػػػبى )كبػػػكزف نسػػػبى )
اػديـ المحاضػرة بنفسػو سػكاء بااللاػاء أك التماػيفة كيمكػف اػديـ المحاضػرة بنفسػو سػكاء بااللاػاء أك التماػيفة كيمكػف العتماد عضك ىيئة التػدريس عمػى تالعتماد عضك ىيئة التػدريس عمػى ت

راجعػػا الػػى طغيػػاف الجانػػب التاميػػدل عمػػى العمميػػة التعميميػػةة كمػػا جػػاء مشػػاركة راجعػػا الػػى طغيػػاف الجانػػب التاميػػدل عمػػى العمميػػة التعميميػػةة كمػػا جػػاء مشػػاركة أف يكػػكف ذلػػؾ أف يكػػكف ذلػػؾ 
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ف كانػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة  ف كانػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة الطػػبلب حػػى صػػناعة الاػػرار التعميمػػى حػػى ترتيػػب متػػأخر كا  الطػػبلب حػػى صػػناعة الاػػرار التعميمػػى حػػى ترتيػػب متػػأخر كا 
    38.938.9متكسط استجابة )متكسط استجابة )  بنسبةبنسبةناقد ناقد ر التفكير الر التفكير التثيتثي  ككذلؾ طرح أسئمة   ككذلؾ طرح أسئمة 38.238.2مرتفعة )مرتفعة )
األكاديميػػة مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء األكاديميػػة مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةيخمػػص الباحػػث ممػػا سػػبؽة أف تفعيػػؿ يخمػػص الباحػػث ممػػا سػػبؽة أف تفعيػػؿ   

ىيئة التدريس جاءت نسبة متكسػط االسػتجابة عمييػا مرتفعػة عمػى اعتبػار أف ىػذا يعػد تطبيانػا ىيئة التدريس جاءت نسبة متكسػط االسػتجابة عمييػا مرتفعػة عمػى اعتبػار أف ىػذا يعػد تطبيانػا 
  6262جػػزاع )جػػزاع )لكظػػائؼ الجامعػػة كأكالىػػا التػػدريس كقػػد اختمفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة عبػػد اا لكظػػائؼ الجامعػػة كأكالىػػا التػػدريس كقػػد اختمفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة عبػػد اا 

  التػػى تكصػػمت الػػى انخفػػاض أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حػػى المجػػاؿ األكػػاديمى بػػرغـ   التػػى تكصػػمت الػػى انخفػػاض أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حػػى المجػػاؿ األكػػاديمى بػػرغـ .26.26::
  األىمية المرتفعة ليذا المجاؿ8األىمية المرتفعة ليذا المجاؿ8

    97.97.::  7676كما أف نتيجة ىذا البحث تتعارض أيضا مع نتػػائا دراسػػة يكسػػؼ سػػيد )كما أف نتيجة ىذا البحث تتعارض أيضا مع نتػػائا دراسػػة يكسػػؼ سػػيد )  
ء الطػػبلب ألنيػػـ ء الطػػبلب ألنيػػـ التػػى تكصػػمت الػػى أف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ييممػػكف أدكارىػػـ األكاديميػػة ازاالتػػى تكصػػمت الػػى أف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ييممػػكف أدكارىػػـ األكاديميػػة ازا

يػػركف أنػػو ميمػػا أجػػاد األكػػاديمى لمػػدرس )عضػػك ىيئػػة التػػدريس ة حػػ ف شػػيرتو سػػتظؿ محميػػة يػػركف أنػػو ميمػػا أجػػاد األكػػاديمى لمػػدرس )عضػػك ىيئػػة التػػدريس ة حػػ ف شػػيرتو سػػتظؿ محميػػة 
ماتصرة عمػى الجامعػة حاػطة أمػا إذا تكصػؿ الػى نتيجػة عمميػة أك حاياػة جديػدة ح نيػا سػتككف ماتصرة عمػى الجامعػة حاػطة أمػا إذا تكصػؿ الػى نتيجػة عمميػة أك حاياػة جديػدة ح نيػا سػتككف 

كخارجياة كقد يككف حػى ىػذا تحايػؽ لمػذات ألف كخارجياة كقد يككف حػى ىػذا تحايػؽ لمػذات ألف محؿ اىتماـ المجتمع األكاديمى داخؿ الجامعة محؿ اىتماـ المجتمع األكاديمى داخؿ الجامعة 
  بحث كتاديـ االستشارات لممجتمع ليا كزف معنكل بالماارنة بالتدريس كرعاية الطبلب8بحث كتاديـ االستشارات لممجتمع ليا كزف معنكل بالماارنة بالتدريس كرعاية الطبلب8الال

كلكف لكحظ أنو لـ تحظ عبارات ىذا المجاؿ عمػى نسػبة متكسػط اسػتجابة مػنخفض أك كلكف لكحظ أنو لـ تحظ عبارات ىذا المجاؿ عمػى نسػبة متكسػط اسػتجابة مػنخفض أك   
  ممػا يعنػى   ممػا يعنػى 38763876 ة كلكف جميعيا أعمػى مػف الحػد األعمػى لمثاػة ) ة كلكف جميعيا أعمػى مػف الحػد األعمػى لمثاػة )38033803أقؿ مف الحد األدنى )أقؿ مف الحد األدنى )

ة ة أنفسػيـأنفسػيـ  تمارس بدرجة عالية مػف جانػب أعضػاء ىيئػة التػدريستمارس بدرجة عالية مػف جانػب أعضػاء ىيئػة التػدريس  أف جميع عبارات ىذا المجاؿأف جميع عبارات ىذا المجاؿ
  كأساسى مف عمميـ األكاديمى8كأساسى مف عمميـ األكاديمى8  بب أف ىذه الممارسات ىى جزء رئيسبب أف ىذه الممارسات ىى جزء رئيسكربما يعكد السكربما يعكد الس

  

  األخالقيةاألخالقية  املشؤوليةاملشؤوليةاجملاه الجاٌى: اجملاه الجاٌى:   --ثاٌياثاٌيا

األخبلقية لعضػك ىيئػة التػدريس بتعيػده كالتزامػو بتفعيػؿ الممارسػات األخبلقية لعضػك ىيئػة التػدريس بتعيػده كالتزامػو بتفعيػؿ الممارسػات   المسؤكليةالمسؤكليةتتعمؽ تتعمؽ   
ة الايمية مف خبلؿ تييئة مناخ أخبلقى يسمك لمطبلب مف خبللو بػالتعبير عػف كجيػات ة الايمية مف خبلؿ تييئة مناخ أخبلقى يسمك لمطبلب مف خبللو بػالتعبير عػف كجيػات األخبلقياألخبلقي

  نظرىـة كتاديـ نمكذج لؤلمانة الفكرية كالايـ األخبلقيةنظرىـة كتاديـ نمكذج لؤلمانة الفكرية كالايـ األخبلقية
األخبلقيػػة األخبلقيػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكلية  درجػػة ممارسػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس   درجػػة ممارسػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 66ف الجػػدكؿ رقػػـ )ف الجػػدكؿ رقػػـ )كيبػػيكيبػػي  

  مف كجية نظرىـ:مف كجية نظرىـ:
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  ((00علٔل هلى )علٔل هلى )

  ٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ ٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزانٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزيٕضؼ يٕضؼ 

  100100ٌ=ٌ=  األفالليخ يٍ ٔعٓخ َظوْى األفالليخ يٍ ٔعٓخ َظوْى   انًَئٔنيخانًَئٔنيخؽٕل كهعخ يًبهٍخ يغبل ؽٕل كهعخ يًبهٍخ يغبل 

  انؼجبهادانؼجبهاد  وو
انٕىٌ انٕىٌ 

  انَُجٗانَُجٗ
ََجخ يزٍٕظ ََجخ يزٍٕظ 

  االٍزغبثخاالٍزغبثخ
  انزوريتانزوريت

أْزى ثبنًرةبهكخ  ةٗ ارقةنا اعةواءاد ريةؾيؾيخ أْزى ثبنًرةبهكخ  ةٗ ارقةنا اعةواءاد ريةؾيؾيخ   11

  نًيهؾخ انطبنتنًيهؾخ انطبنت
08.008.0  38003800  ..  

يةةغ يةةٍ يقةةبنفَُٕٗ  ةةٗ انةةوأٖ يةةغ يةةٍ يقةةبنفَُٕٗ  ةةٗ انةةوأٖ   كيةةخكيةةخأرؼبيةةم ثؾيبأرؼبيةةم ثؾيب  00

  أصُبء انًؾبضوحأصُبء انًؾبضوح
08.008.0  38013801  00  

أرؾةةةوٖ انللةةةخ ٔانؼلانةةةخ ػُةةةل رمةةةٕيى انطةةةةالة أرؾةةةوٖ انللةةةخ ٔانؼلانةةةخ ػُةةةل رمةةةٕيى انطةةةةالة   00

  نزؾميك ركب ئ انؼوضنزؾميك ركب ئ انؼوض
080.080.  38003800  11  

  ػهةةٗ رًُيةةخ انةةٕاىع األفاللةةٗ ٔانؾةةٌػهةةٗ رًُيةةخ انةةٕاىع األفاللةةٗ ٔانؾةةٌأؽةةو  أؽةةو    00

  انٕطُٗ نلٖ انطالةانٕطُٗ نلٖ انطالة
08010801  38003800  ..  

  00  38003800  08000800  ٕػلْبٕػلْبييأنزيو ثؾضٕه انًؾبضواد  ٗ أنزيو ثؾضٕه انًؾبضواد  ٗ   00

ل انطةةالة يةةٍ األ كةةبه انًهٕصةةخ ثًةةب ل انطةةالة يةةٍ األ كةةبه انًهٕصةةخ ثًةةب أؽًةةٗ ػمةةٕأؽًةةٗ ػمةةٕ  ..

  يؾمك نٓى األيٍ انفكوٖيؾمك نٓى األيٍ انفكوٖ
08.008.0  38003800  1313  

أؽةةةو  ػهةةةٗ اؽزةةةواو آهاء انطةةةالة ٔٔعٓةةةبد أؽةةةو  ػهةةةٗ اؽزةةةواو آهاء انطةةةالة ٔٔعٓةةةبد   ..

  َظوْىَظوْى
  وو00  38003800  08000800

أْزى ثبلواه أًْيخ انؼلانخ  ٗ رؾميةك األيةٍ  ةٗ أْزى ثبلواه أًْيخ انؼلانخ  ٗ رؾميةك األيةٍ  ةٗ   00

  انًغزًغ انغبيؼٗانًغزًغ انغبيؼٗ
  وو..  38003800  ..08..08

ا ػةةٍ انزؾويةةف   00 ا ػةةٍ انزؾويةةف ألةةلو انًؼهٕيةةبد نهطةةالة ثؼيةةل  ألةةلو انًؼهٕيةةبد نهطةةالة ثؼيةةل 

  ٔانزغييؤانزغييو
08000800  380.380.  00  

أؽةةةو  ػهةةةٗ َرةةةو ٔروٍةةةيـ لةةةيى االَضةةةجبط أؽةةةو  ػهةةةٗ َرةةةو ٔروٍةةةيـ لةةةيى االَضةةةجبط   1313

  ٔاالنزياو ٔاؽزواو انٕلذٔاالنزياو ٔاؽزواو انٕلذ
  وو00  .380.380  08030803

انةةةةٕىٌ انَُةةةةجٗ ََٔةةةةجخ يزٍٕةةةةظ االٍةةةةزغبثخ انةةةةٕىٌ انَُةةةةجٗ ََٔةةةةجخ يزٍٕةةةةظ االٍةةةةزغبثخ   

  نهًؾٕه ككمنهًؾٕه ككم
08000800  38003800  11  

  38.338.3انؾل األكَٗ نهضمخ= انؾل األكَٗ نهضمخ=       38.038.0انؾل األػهٗ نهضمخ = انؾل األػهٗ نهضمخ = 

يس حػكؿ يس حػكؿ   أف نسػبة متكسػط اسػتجابة أعضػاء ىيئػة التػدر   أف نسػبة متكسػط اسػتجابة أعضػاء ىيئػة التػدر 66أتضك مػف الجػدكؿ رقػـ )أتضك مػف الجػدكؿ رقػـ )  
األخبلقيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػرىـ عمػػػى المحػػػكر ككػػػؿ بمغػػػت األخبلقيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػرىـ عمػػػى المحػػػكر ككػػػؿ بمغػػػت   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةدرجػػػة ممارسػػػتيـ مجػػػاؿ درجػػػة ممارسػػػتيـ مجػػػاؿ 

  كجػػػاء حػػػى   كجػػػاء حػػػى 18.518.5 ة كبػػػكزف نسػػػبى ) ة كبػػػكزف نسػػػبى )38763876  كىػػػى أعمػػػى مػػػف الحػػػد األعمػػػى لمثاػػػة )  كىػػػى أعمػػػى مػػػف الحػػػد األعمػػػى لمثاػػػة )38953895))
الترتيب األكؿة كىذا مؤشر عػاؿ يػدؿ عمػى تػكحر الػكازع الػدينى كاألخبلقػىة كأحػد المعػايير التػى الترتيب األكؿة كىذا مؤشر عػاؿ يػدؿ عمػى تػكحر الػكازع الػدينى كاألخبلقػىة كأحػد المعػايير التػى 

  لككف العممية التعميمية عممية أخبلقية بالدرجة األكلى8لككف العممية التعميمية عممية أخبلقية بالدرجة األكلى8ييا مينة التعميـة ييا مينة التعميـة ا أك تعتمد عما أك تعتمد عمتتطمبيتتطمبي
  

 ة  ة 38.938.9ة ة 38993899متكسػػط االسػػتجابة عمػػى عبػػارات ىػػذا المجػػاؿ بػػيف )متكسػػط االسػػتجابة عمػػى عبػػارات ىػػذا المجػػاؿ بػػيف )تراكحػػت نسػػبة تراكحػػت نسػػبة   
    00تكسػط اسػتجابة مرتفػع رقػـ )تكسػط اسػتجابة مرتفػع رقػـ )العبػارات حصػكالن عمػى نسػبة مالعبػارات حصػكالن عمػى نسػبة مكىذا مؤشر عاؿة كجاءت أعمى كىذا مؤشر عاؿة كجاءت أعمى 
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دالة عند تاػكيـ الطػبلب لتحايػؽ مبػدأ تكػاحؤ الفػرص دالة عند تاػكيـ الطػبلب لتحايػؽ مبػدأ تكػاحؤ الفػرص تحرل عضك ىيئة التدريس الدقة كالعتحرل عضك ىيئة التدريس الدقة كالعكىى كىى 
ككػػذلؾ ككػػذلؾ     .389.389  التػػى تعبػػر عػػف احتػػراـ لراء الطػػبلب ككجيػػات نظػػرىـ )  التػػى تعبػػر عػػف احتػػراـ لراء الطػػبلب ككجيػػات نظػػرىـ )77كيمييػػا العبػػارة رقػػـ )كيمييػػا العبػػارة رقػػـ )

تعماػػاف بتاػػديـ المعمكمػػات بعيػػدنا عػػف التحريػػؼ كالتغييػػر كالتبػػديؿ تعماػػاف بتاػػديـ المعمكمػػات بعيػػدنا عػػف التحريػػؼ كالتغييػػر كالتبػػديؿ   المتػػاف ت  المتػػاف ت2323ة ة 99العبارتػػاف )العبارتػػاف )
  كىػذا يعكػس الاػيـ   كىػذا يعكػس الاػيـ 38973897اـ كاحتراـ الكقت )اـ كاحتراـ الكقت )كالحرص عمى نشر كترسين قيمة االنضباط كااللتز كالحرص عمى نشر كترسين قيمة االنضباط كااللتز 

االخبلقيػػة المرغكبػػة التػػى تسػػيـ حػػى تنشػػئو الطػػبلب أخبلقينػػا كبنػػائيـ قيميػػا كترسػػين كتػػدعيـ االخبلقيػػة المرغكبػػة التػػى تسػػيـ حػػى تنشػػئو الطػػبلب أخبلقينػػا كبنػػائيـ قيميػػا كترسػػين كتػػدعيـ 
  كف تنمية كتدعيـ الكعى األخبلقى لدييـ8كف تنمية كتدعيـ الكعى األخبلقى لدييـ8ممالجكانب األخبلقية لدييـ حتى يالجكانب األخبلقية لدييـ حتى ي

ة متكسػط ة متكسػط لكحظ حى ىذا الجدكؿة أنو لـ تحظ عبارة مف عبارات ىػذا المجػاؿ عمػى نسػبلكحظ حى ىذا الجدكؿة أنو لـ تحظ عبارة مف عبارات ىػذا المجػاؿ عمػى نسػب  
استجابة أقؿ مف الحد األعمى أك الحد األدنى لمثاةة بؿ جميعيػا جػاءت أعمػى مػف الحػد األعمػى استجابة أقؿ مف الحد األعمى أك الحد األدنى لمثاةة بؿ جميعيػا جػاءت أعمػى مػف الحػد األعمػى 

ف أخبلقيػات مينػة ف أخبلقيػات مينػة المجاؿ مترابطة لتعبر عف مجمكعة مالمجاؿ مترابطة لتعبر عف مجمكعة ملمثاةة كما لكحظ أف جميع عبارات ىذا لمثاةة كما لكحظ أف جميع عبارات ىذا 
التعميـ التى يجب أف تككف جزءنا مف شخصية عضك ىيئة التػدريس كىػى تحػرل الدقػة كالعدالػة التعميـ التى يجب أف تككف جزءنا مف شخصية عضك ىيئة التػدريس كىػى تحػرل الدقػة كالعدالػة 

زاـ بحضكر المحاضػرات كترسػين زاـ بحضكر المحاضػرات كترسػين تتكالمساكاة كااللكالمساكاة كاالل  الفرصالفرصعند التعامؿ مع الطبلب تحايانا لتكاحؤ عند التعامؿ مع الطبلب تحايانا لتكاحؤ 
قػػيـ االنضػػباط كاحتػػراـ الكقػػت كحمايػػة عاػػكؿ الطػػبلب مػػف التمػػكث المعمكمػػاتى بمػػا يحاػػؽ ليػػـ قػػيـ االنضػػباط كاحتػػراـ الكقػػت كحمايػػة عاػػكؿ الطػػبلب مػػف التمػػكث المعمكمػػاتى بمػػا يحاػػؽ ليػػـ 
األمػف الفكػػرل مػػف خػػبلؿ تاػػديـ المعمكمػػات السػميمة غيػػر المنحرحػػة باإلضػػاحة الػػى حرصػػو عمػػى األمػف الفكػػرل مػػف خػػبلؿ تاػػديـ المعمكمػػات السػميمة غيػػر المنحرحػػة باإلضػػاحة الػػى حرصػػو عمػػى 

ألخبلقػى ألخبلقػى يف بجانػب تنميػة الػكازع ايف بجانػب تنميػة الػكازع اككجيات نظرىـ المبنيػة عمػى أسػاس رصػككجيات نظرىـ المبنيػة عمػى أسػاس رصػء الطبلب ء الطبلب احتراـ لرااحتراـ لرا
  الكطنى لدييـة كىذه الايـ تعكس المنظكمة األخبلقية المتكاممة8الكطنى لدييـة كىذه الايـ تعكس المنظكمة األخبلقية المتكاممة8  كالحسكالحس

  اإلٌشاٌية:اإلٌشاٌية:  املشؤوليةاملشؤولية  --اجملاه الجالحاجملاه الجالح  --ثالجاثالجا

اإلنسػػػانية بتعيػػػد كالتػػػزاـ عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس ب ضػػػفاء الممسػػػة اإلنسػػػانية بتعيػػػد كالتػػػزاـ عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس ب ضػػػفاء الممسػػػة   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةتتعمػػػؽ تتعمػػػؽ   
حتػػى تكػكف البيئػػة التعميميػة منظكمػػة إنسػانية متكاممػػة حتػػى تكػكف البيئػػة التعميميػة منظكمػػة إنسػانية متكاممػػة   انية اثنػاء إدارة المكقػػؼ التعميمػىانية اثنػاء إدارة المكقػػؼ التعميمػىنسػنسػاإل اإل 

  مراعية الجانب الكجدانى لمطبلب8مراعية الجانب الكجدانى لمطبلب8
ـ اإلنسػانية ـ اإلنسػانية مسػؤكليتيمسػؤكليتي  درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس   درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس 55كيبيف الجػدكؿ رقػـ )كيبيف الجػدكؿ رقػـ )  

  مف كجية نظرىـمف كجية نظرىـ
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  ((00علٔل هلى )علٔل هلى )

  ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ يٕضؼ يٕضؼ 

  100100ٌ=ٌ=  اإلََبَيخ يٍ ٔعٓخ َظوْى اإلََبَيخ يٍ ٔعٓخ َظوْى   انًَئٔنيخانًَئٔنيخؽٕل كهعخ يًبهٍخ يغبل ؽٕل كهعخ يًبهٍخ يغبل 

  انؼجبهادانؼجبهاد  وو
انٕىٌ انٕىٌ 

  انَُجٗانَُجٗ
ََجخ يزٍٕظ ََجخ يزٍٕظ 

  االٍزغبثخاالٍزغبثخ
  انزوريتانزوريت

أؽةةةو  ػهةةةٗ اٍةةةزضًبه  ةةةو  انزٕاصةةةم يةةةغ أؽةةةو  ػهةةةٗ اٍةةةزضًبه  ةةةو  انزٕاصةةةم يةةةغ   11

  انطالة ثطويمخ ْبك خانطالة ثطويمخ ْبك خ
  وو00  38013801  08.008.0

زغيجةةيٍ اما أنًةةذ زغيجةةيٍ اما أنًةةذ أْةةزى ثبنَةةئال ػةةٍ انطةةالة انًأْةةزى ثبنَةةئال ػةةٍ انطةةالة انً  00

  ثٓى ظؤا فبصخثٓى ظؤا فبصخ
08000800  38.038.0  1313  

يب ثبْزًبو انٗ ٔعٓبد َظو انطةالة يب ثبْزًبو انٗ ٔعٓبد َظو انطةالة أٍزًغ ييغأٍزًغ ييغ  00

  ٔآهائٓىٔآهائٓى
08000800  38003800  00  

اْزى ثًَبػلح انطالة  ةٗ كيفيةخ انزًزةغ انفؼهةٗ اْزى ثًَبػلح انطالة  ةٗ كيفيةخ انزًزةغ انفؼهةٗ   00

  ثؾمٕلٓى  ٗ انوػبيخ االعزًبػيخ ٔانيؾيخثؾمٕلٓى  ٗ انوػبيخ االعزًبػيخ ٔانيؾيخ
08030803  38..38..  00  

ػهٗ عًيغ انطالة كٌٔ رًييةي ػهٗ عًيغ انطالة كٌٔ رًييةي   ٗٗأٔىع اْزًبيبرأٔىع اْزًبيبر  00

  ل ػهٗ ايفول ػهٗ ايفؤرفضيم أؽٔرفضيم أؽ
08000800  380.380.  11  

ةةةب   ..  ٓ ةةةب أٔعةةةّ األ كةةةبه انقبطئةةةخ نةةةلٖ انطةةةالة رٕعي  ٓ أٔعةةةّ األ كةةةبه انقبطئةةةخ نةةةلٖ انطةةةالة رٕعي

ةةةةةب   يغبثي ةةةةةب اليغةةةةةوػيغبثي ةةةةةب اليغةةةةةوػاا ةةةةةب شةةةةةؼٕهْى ٔيكةةةةةٌٕ كا ؼ  شةةةةةؼٕهْى ٔيكةةةةةٌٕ كا ؼ 

  الصالؽٓبالصالؽٓب

08.008.0  38003800  00  

مجةم أ كةبه ٔٔعٓةبد َظةةو انطةالة ثبَيةب ػهيٓةةب مجةم أ كةبه ٔٔعٓةبد َظةةو انطةالة ثبَيةب ػهيٓةةب أرأر  ..

  يفب نٓب يفب نٓب ٔيضٔيض
08000800  38003800  00  

أشةةةبهن انطةةةالة ٔعةةةلاَيب يةةةٍ فةةةالل يواػةةةبح أشةةةبهن انطةةةالة ٔعةةةلاَيب يةةةٍ فةةةالل يواػةةةبح   00

  انغبَت انٕعلاَٗ نٓىانغبَت انٕعلاَٗ نٓى
08000800  38003800  00  

أؽو  ػهٗ ثُةبء ػاللةبد اََةبَيخ ايغبثيةخ يةغ أؽو  ػهٗ ثُةبء ػاللةبد اََةبَيخ ايغبثيةخ يةغ   00

  انطالة ٔانييالءانطالة ٔانييالء
08.008.0  38013801  00  

أهشةةل انطةةالة انةةٗ االفزيةةبه انيةةؾيؼ يةةٍ ثةةيٍ أهشةةل انطةةالة انةةٗ االفزيةةبه انيةةؾيؼ يةةٍ ثةةيٍ   1313

  انجلائم انًطؤؽخ ػهيٓىانجلائم انًطؤؽخ ػهيٓى
08.308.3  38033803  ..  

انةةةةٕىٌ انَُةةةةجٗ ََٔةةةةجخ يزٍٕةةةةظ االٍةةةةزغبثخ انةةةةٕىٌ انَُةةةةجٗ ََٔةةةةجخ يزٍٕةةةةظ االٍةةةةزغبثخ   

  نهًؾٕه ككمنهًؾٕه ككم
08..08..  38003800  00  

  38.338.3نهضمخ= نهضمخ=   انؾل األكَٗانؾل األكَٗ      38.038.0انؾل األػهٗ نهضمخ = انؾل األػهٗ نهضمخ = 

  أف نسػبة متكسػط اسػتجابة أعضػاء ىيئػة التػدريس حػكؿ   أف نسػبة متكسػط اسػتجابة أعضػاء ىيئػة التػدريس حػكؿ 55))رقػـ رقػـ اتضك مػف الجػدكؿ اتضك مػف الجػدكؿ   
اإلنسػػانية حػػى الكسػػط الجػػامعى مػػف كجيػػة نظػػرىـ عمػػى اإلنسػػانية حػػى الكسػػط الجػػامعى مػػف كجيػػة نظػػرىـ عمػػى   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةدرجػػة ممارسػػتيـ مجػػاؿ درجػػة ممارسػػتيـ مجػػاؿ 

  كجػاء ترتيبيػا الثالػث بػكزف   كجػاء ترتيبيػا الثالػث بػكزف 38763876  كىى أعمى مػف الحػد األعمػى لمثاػة )  كىى أعمى مػف الحػد األعمػى لمثاػة )38.938.9المحكر ككؿ )المحكر ككؿ )
  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةر عػػاؿ يػػدؿ عمػػى تفعيػػؿ عضػػك ىيئػػة التػػدريس جكانػػب ر عػػاؿ يػػدؿ عمػػى تفعيػػؿ عضػػك ىيئػػة التػػدريس جكانػػب   كىػػذا مؤشػػ  كىػػذا مؤشػػ18001800نسػػبى )نسػػبى )

اإلنسانية مع الطػبلب داخػؿ قاعػات المحاضػرات بدرجػة عاليػة ممػا يكضػك أف ىػذه الممارسػات اإلنسانية مع الطػبلب داخػؿ قاعػات المحاضػرات بدرجػة عاليػة ممػا يكضػك أف ىػذه الممارسػات 
تعكػػس ماكمػػات التكاصػػؿ االنسػػانى كتعػػزز مػػف العبلقػػات اإلنسػػانية بػػيف عضػػك ىيئػػة التػػدريس تعكػػس ماكمػػات التكاصػػؿ االنسػػانى كتعػػزز مػػف العبلقػػات اإلنسػػانية بػػيف عضػػك ىيئػػة التػػدريس 

اكية الثاة كاحتػراـ مشػاعرىـة ألف الجامعػة اكية الثاة كاحتػراـ مشػاعرىـة ألف الجامعػة كالطبلب كتعمؿ عمى رحع الركح المعنكية لمطبلب كتكالطبلب كتعمؿ عمى رحع الركح المعنكية لمطبلب كت



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:

 - 665 - 

ثرائيػاة  ثرائيػاة ليست معابل لمفكػر كالعمػـ أك ليسػت مجػرد مكػاف لمتحصػيؿ العممػىة كتكصػيؿ المعرحػة كا  ليست معابل لمفكػر كالعمػـ أك ليسػت مجػرد مكػاف لمتحصػيؿ العممػىة كتكصػيؿ المعرحػة كا 
بؿ ىى مجتمع مصغر قكامو التفاعؿ اإلنسانى بيف الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس حتػى يمكػف بؿ ىى مجتمع مصغر قكامو التفاعؿ اإلنسانى بيف الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس حتػى يمكػف 

ؤثرنا عمػػػى الجكانػػػب ؤثرنا عمػػػى الجكانػػػب بيػػػة عػػػامبلن مػػػبيػػػة عػػػامبلن مػػػاضػػػفاء الممسػػػة اإلنسػػػانية لكػػػكف العبلقػػػات اإلنسػػػانية اإليجااضػػػفاء الممسػػػة اإلنسػػػانية لكػػػكف العبلقػػػات اإلنسػػػانية اإليجا
  عكس بدكره حى نمك شخصية الطبلب8عكس بدكره حى نمك شخصية الطبلب8األكاديمية كيناألكاديمية كين

تنبط بػأف تنبط بػأف   الذل اسػ  الذل اسػ605605  ::606606  --0202كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة سامر العرساف )كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة سامر العرساف )  
حر المنػاخ االجتمػاعى االيجػابى حر المنػاخ االجتمػاعى االيجػابى تصؼ بالبعد االنسانى ىى البيئة التػى تػك تصؼ بالبعد االنسانى ىى البيئة التػى تػك البيئة التعميمية التى تالبيئة التعميمية التى ت

الجامعيػة بحاجػة الػى الجامعيػة بحاجػة الػى الطمبة حى متابعة بػرامجيـ الجامعيػةة ألف المرحمػة الطمبة حى متابعة بػرامجيـ الجامعيػةة ألف المرحمػة ذل يعزز استمرارية ذل يعزز استمرارية الال
تعمـ السمكؾ اإلنسػانىة كأف أعضػاء ىيئػة التػدريس قػدكة لطمبػتيـ داخػؿ المحاضػرات كخارجيػا تعمـ السمكؾ اإلنسػانىة كأف أعضػاء ىيئػة التػدريس قػدكة لطمبػتيـ داخػؿ المحاضػرات كخارجيػا 
دراكيـ ألىمية التربية حى بناء المجتمػع كالػكعى بمشػكبلتوة كالعمػؿ عمػى احتػراـ لراء الطػبلب  دراكيـ ألىمية التربية حى بناء المجتمػع كالػكعى بمشػكبلتوة كالعمػؿ عمػى احتػراـ لراء الطػبلب كا  كا 

)اإلنسػانية  تجعػػؿ أعضػاء ىيئػػة التػدريس ييتمػػكف بيػا لمػػا ليػا مػػف )اإلنسػانية  تجعػػؿ أعضػاء ىيئػػة التػدريس ييتمػػكف بيػا لمػػا ليػا مػػف   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةألف مثػؿ ىػذه ألف مثػؿ ىػذه 
  لثار طيبة حى إيجاد جك تفاعمى ككعى نفس انسانى مع الطبلب8لثار طيبة حى إيجاد جك تفاعمى ككعى نفس انسانى مع الطبلب8

    209209::    6565نتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف حػايز كمػاؿ كسػمية مصػطفى )نتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف حػايز كمػاؿ كسػمية مصػطفى )كذلؾ كذلؾ   
كليف كليف حػػى حػػرص أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى كجػػكد عبلقػػات إنسػػانية جيػػدة بيػػنيـ كبػػيف المسػػئحػػى حػػرص أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى كجػػكد عبلقػػات إنسػػانية جيػػدة بيػػنيـ كبػػيف المسػػئ

اإلنسػانية حػى اإلنسػانية حػى   المسػؤكليةالمسػؤكليةقائمة عمى االحتراـ كالتادير كتبػادؿ ا راء المختمفػة إلدراكيػـ بأىميػة قائمة عمى االحتراـ كالتادير كتبػادؿ ا راء المختمفػة إلدراكيػـ بأىميػة 
  االرتااء بأية مؤسسة لجكدتيا8االرتااء بأية مؤسسة لجكدتيا8

تراكحػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة عمػػى عبػػارات ىػػذا المجػػاؿ أل لممحػػكر ككػػؿ بػػيف تراكحػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة عمػػى عبػػارات ىػػذا المجػػاؿ أل لممحػػكر ككػػؿ بػػيف   
لنسػبة تعػد طبيعيػة لنسػبة تعػد طبيعيػة   كىذه ا  كىذه ا38763876  كىى جميعيا أعمى مف الحد األعمى لمثاة )  كىى جميعيا أعمى مف الحد األعمى لمثاة )38753875: : 38903890))

مف كجية نظػر أعضػاء ىيئػة التػدريس إلدراكيػـ أىميػة البعػد االنسػانى حػى المكقػؼ التعميمػىة مف كجية نظػر أعضػاء ىيئػة التػدريس إلدراكيػـ أىميػة البعػد االنسػانى حػى المكقػؼ التعميمػىة 
دراكيـ أىمية كطبيعة المرحمة الجامعيةة كأنيا تاتضى تككيف عبلقات إنسػانية يسػكدىا الحػب  دراكيـ أىمية كطبيعة المرحمة الجامعيةة كأنيا تاتضى تككيف عبلقات إنسػانية يسػكدىا الحػب كا  كا 

ر عػػف ر عػػف كالصػػداقة كالتابػػؿ كمسػػاعدتيـ حػػى مكاجيػػة مشػػكبلتيـ الشخصػػية كالسػػماح ليػػـ بػػالتعبيكالصػػداقة كالتابػػؿ كمسػػاعدتيـ حػػى مكاجيػػة مشػػكبلتيـ الشخصػػية كالسػػماح ليػػـ بػػالتعبي
    7575: : 7766  --  0909لرائيـ كاالىتماـ بما يصدر عنيـ مف استجابات ) لرائيـ كاالىتماـ بما يصدر عنيـ مف استجابات ) 

كلػػكحظ كػػذلؾ حػػى ىػػذا المجػػاؿ أنػػو لػػـ تحػػظ إال عبػػارة كاحػػدة بنسػػبة متكسػػط اسػػتجابة كلػػكحظ كػػذلؾ حػػى ىػػذا المجػػاؿ أنػػو لػػـ تحػػظ إال عبػػارة كاحػػدة بنسػػبة متكسػػط اسػػتجابة   
  التػى تتعمػؽ باالىتمػاـ بالسػؤاؿ عػف الطػبلب الػذيف يتغيبػكف عػف   التػى تتعمػؽ باالىتمػاـ بالسػؤاؿ عػف الطػبلب الػذيف يتغيبػكف عػف 11منخفضة كىى عبػارة رقػـ )منخفضة كىى عبػارة رقػـ )

  قد يككف غير كارد حى تعامبلتنا المعاصرة8قد يككف غير كارد حى تعامبلتنا المعاصرة8  المحاضرات إذا حدثت ليـ ظركؼ ماة ألف ذلؾالمحاضرات إذا حدثت ليـ ظركؼ ماة ألف ذلؾ
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مرتفعػػة أقميػػا العبػػارة مرتفعػػة أقميػػا العبػػارة صػػمت عمػػى نسػػبة متكسػػط اسػػتجابة صػػمت عمػػى نسػػبة متكسػػط اسػػتجابة ححأمػػا جميػػع العبػػارات حاػػد أمػػا جميػػع العبػػارات حاػػد   
  كالتى مفادىا أف عضػك ىيئػة التػدريس يسػاعد الطػبلب حػى كيفيػة التمتػع بحاػكقيـ حػى   كالتى مفادىا أف عضػك ىيئػة التػدريس يسػاعد الطػبلب حػى كيفيػة التمتػع بحاػكقيـ حػى 66رقـ)رقـ)

مكتػب رعايػة الشػباب مكتػب رعايػة الشػباب   خصصكه حىخصصكه حىتتالرعاية االجتماعية كالصحيةة ألف ىذا يمكف أف يككف لو مالرعاية االجتماعية كالصحيةة ألف ىذا يمكف أف يككف لو م
  أك الرعاية الصحية بالجامعة8أك الرعاية الصحية بالجامعة8

كمما ىك جػدير بالػذكرة أف ىػذه الممارسػات اإلنسػانية التػى أسػفر التحميػؿ االحصػائى كمما ىك جػدير بالػذكرة أف ىػذه الممارسػات اإلنسػانية التػى أسػفر التحميػؿ االحصػائى   
عػػف بياناتيػػا تؤكػػد أف عضػػك ىيئػػة التػػدريس يمػػارس كيفعػػؿ ىػػذا المجػػاؿ )مػػف كجيػػة نظػػره  عػػف بياناتيػػا تؤكػػد أف عضػػك ىيئػػة التػػدريس يمػػارس كيفعػػؿ ىػػذا المجػػاؿ )مػػف كجيػػة نظػػره  

رتبط تفعيميػػا بالجانػػب رتبط تفعيميػػا بالجانػػب كأساسػػى مػػف عممػػوة كيػػكأساسػػى مػػف عممػػوة كيػػ  اإلنسػػانية جػػزء رئػػيساإلنسػػانية جػػزء رئػػيس  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةباعتبػػار أف باعتبػػار أف 
األكػػػاديمىة حيػػػث يمكػػػف إقبػػػاؿ الطػػػبلب عمػػػى الحضػػػكر كالتفاعػػػؿ مػػػع أداء االسػػػتاذ المينػػػىة األكػػػاديمىة حيػػػث يمكػػػف إقبػػػاؿ الطػػػبلب عمػػػى الحضػػػكر كالتفاعػػػؿ مػػػع أداء االسػػػتاذ المينػػػىة 

  كاألكاديمى مما يترتب عميو انجاز أكاديمىكاألكاديمى مما يترتب عميو انجاز أكاديمى
كعميػػوة حػػ ف البيئػػة التعميميػػة التػػى يغمػػب عمييػػا الممارسػػات اإلنسػػانية الاائمػػة عمػػى كعميػػوة حػػ ف البيئػػة التعميميػػة التػػى يغمػػب عمييػػا الممارسػػات اإلنسػػانية الاائمػػة عمػػى   

رض لراء تسػػمطية عمػػييـ رض لراء تسػػمطية عمػػييـ حػػحػػإجبػػارىـ كقيػػرىـ ك إجبػػارىـ كقيػػرىـ ك   تفعيػػؿ قػػيـ العػػدؿ كالمسػػاكاة بػػيف الطػػبلب كعػػدـتفعيػػؿ قػػيـ العػػدؿ كالمسػػاكاة بػػيف الطػػبلب كعػػدـ
شػكؿ عائانػا شػكؿ عائانػا قات الاائمة عمػى التسػمطة ح نمػا تقات الاائمة عمػى التسػمطة ح نمػا تتحاؽ انجازنا أكاديمينا عالى المستكلة عكس العبلتحاؽ انجازنا أكاديمينا عالى المستكلة عكس العبل

  اماـ اإلبداع كنمك الشخصية المتكازنةاماـ اإلبداع كنمك الشخصية المتكازنة
  العمىية/ التٍىوية:العمىية/ التٍىوية:  املشؤوليةاملشؤوليةاجملاه الرابع: اجملاه الرابع:   --رابعارابعا

ـ عضػػك ىيئػػة التػػدريس بتنميػػة كتطػػكير ـ عضػػك ىيئػػة التػػدريس بتنميػػة كتطػػكير العمميػػةة بتعيػػد كالتػػزاالعمميػػةة بتعيػػد كالتػػزا  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةتتعمػػؽ ىػػذه تتعمػػؽ ىػػذه   
ذاتػػو عمميػػا كمينيػػا مػػف أجػػؿ تحسػػيف قدراتػػو المعرحيػػة كالمياريػػة كالمينيػػة ممػػا يحػػدث تغييػػرات ذاتػػو عمميػػا كمينيػػا مػػف أجػػؿ تحسػػيف قدراتػػو المعرحيػػة كالمياريػػة كالمينيػػة ممػػا يحػػدث تغييػػرات 
إيجابية حى اتجاىات نحػك تجكيػد المكقػؼ التعميمػى كثااحػة العمػؿ مػف أجػؿ تحايػؽ الجػكدة حػى إيجابية حى اتجاىات نحػك تجكيػد المكقػؼ التعميمػى كثااحػة العمػؿ مػف أجػؿ تحايػؽ الجػكدة حػى 

  )الجامعة )الجامعة   حيياحيياعمؿ عمؿ تتالمؤسسة التى المؤسسة التى 
  المسػػػػػؤكليةالمسػػػػػؤكليةممارسػػػػػة أعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس ممارسػػػػػة أعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس   درجػػػػػة   درجػػػػػة 00يبػػػػػيف الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )يبػػػػػيف الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )  

  العمميةةالتنمكية مف كجية نظرىـ:العمميةةالتنمكية مف كجية نظرىـ:
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  ((..علٔل هلى )علٔل هلى )

  انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ يٕضؼ يٕضؼ 

  100100ٌ=ٌ=  / انزًُٕيخ يٍ ٔعٓخ َظوْى / انزًُٕيخ يٍ ٔعٓخ َظوْى انؼهًيخانؼهًيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخؽٕل كهعخ يًبهٍخ يغبل ؽٕل كهعخ يًبهٍخ يغبل 

  انؼجبهادانؼجبهاد  وو
انٕىٌ انٕىٌ 

  َجَٗجٗانُانُ

ََجخ ََجخ 

يزٍٕظ يزٍٕظ 

  االٍزغبثخاالٍزغبثخ
  انزوريتانزوريت

  نجؾةةةةةٕسنجؾةةةةةٕسأؽةةةةةو  ػهةةةةةٗ االطةةةةةالع ػهةةةةةٗ َزةةةةةبئظ اأؽةةةةةو  ػهةةةةةٗ االطةةةةةالع ػهةةةةةٗ َزةةةةةبئظ ا  11

)انزوثٕيخ( ٔاألكبكيًيخ  ٗ يغبل رقييٗ ٔكيفيةخ )انزوثٕيخ( ٔاألكبكيًيخ  ٗ يغبل رقييٗ ٔكيفيةخ 

  االٍزفبكح يُٓباالٍزفبكح يُٓب

08000800  38003800  00  

أْزى ثبالٍزفبكح يةٍ مٖٔ انقجةوح نزطةٕيو يٓةبهارٗ أْزى ثبالٍزفبكح يةٍ مٖٔ انقجةوح نزطةٕيو يٓةبهارٗ   00

  انجؾضيخ ٔانؼهًيخ انجؾضيخ ٔانؼهًيخ 
08.008.0  38003800  00  

زطةةٕيو زطةةٕيو أؽةةو  ػهةةٗ الزُةةبء انًواعةةغ األٍبٍةةيخ نأؽةةو  ػهةةٗ الزُةةبء انًواعةةغ األٍبٍةةيخ ن  00

  مارٗ يُٓيب ٔيٕاكجخ انغليلمارٗ يُٓيب ٔيٕاكجخ انغليل
08030803  38003800  11  

أرٕاصةةم يةةغ ىيالئةةٗ نهًرةةبهكخ  ةةٗ يرةةؤػبرٓى أرٕاصةةم يةةغ ىيالئةةٗ نهًرةةبهكخ  ةةٗ يرةةؤػبرٓى   00

  انجؾضيخانجؾضيخ
08010801  38033803  ..  

أشةةبهن يةةغ  ويةةك ػًةةم  ةةٗ ٔضةةغ أطةةو )يؾةةبٔه( أشةةبهن يةةغ  ويةةك ػًةةم  ةةٗ ٔضةةغ أطةةو )يؾةةبٔه(   00

  انقطخ االٍزواريغيخ نهمَى ٔانكهيخانقطخ االٍزواريغيخ نهمَى ٔانكهيخ
08000800  38013801  ..  

أؽةةو  ػهةةةٗ ؽضةةٕه انةةةلٔهاد انزلهيجيةةخ نيةةةمم أؽةةو  ػهةةةٗ ؽضةةٕه انةةةلٔهاد انزلهيجيةةخ نيةةةمم   ..

  فجوارٗ انزقيييخ ٔانًُٓيخفجوارٗ انزقيييخ ٔانًُٓيخ
08000800  38.038.0  00  

   كويةةةب  ةةٗ انُةةةلٔاد انًُٓيةةخ انزةةةٗ رُةةةب   كويةةةب  ةةٗ انُةةةلٔاد انًُٓيةةخ انزةةةٗ رُةةةب  أٍةةبْى أٍةةبْى   ..

  لضبيب انزؼهيىلضبيب انزؼهيى
08100810  38.138.1  1313  

أؽةةةو  ػهةةةٗ رمةةةليى رمويةةةو ػةةةٍ َرةةةبطٗ انؼهًةةةٗ أؽةةةو  ػهةةةٗ رمةةةليى رمويةةةو ػةةةٍ َرةةةبطٗ انؼهًةةةٗ   00

  ٔانًُٓٗ كم ػبو كهاٍٗٔانًُٓٗ كم ػبو كهاٍٗ
  وو00  38003800  08000800

  00  38.038.0  08000800  انزيو ثبعواء انجؾٕس ماد انميًخ االعزًبػيخانزيو ثبعواء انجؾٕس ماد انميًخ االعزًبػيخ  00

  أفيةةب ثؼةةو انٕلةةذ نهمةةواءح ٔاالطةةالع انقةةب أفيةةب ثؼةةو انٕلةةذ نهمةةواءح ٔاالطةةالع انقةةب   1313

  ٔانؼبؤانؼبو
08.008.0  38033803  00  

انٕىٌ انَُةجٗ ََٔةجخ يزٍٕةظ االٍةزغبثخ نهًؾةٕه انٕىٌ انَُةجٗ ََٔةجخ يزٍٕةظ االٍةزغبثخ نهًؾةٕه   

  ككمككم
080.080.  38003800  00  

  38.338.3انؾل األكَٗ نهضمخ= انؾل األكَٗ نهضمخ=       38.038.0انؾل األػهٗ نهضمخ = انؾل األػهٗ نهضمخ = 

  أف نسبة متكسط استجابة أعضػاء ىيئػة التػدريس   أف نسبة متكسط استجابة أعضػاء ىيئػة التػدريس 00الجدكؿ السابؽ رقـ )الجدكؿ السابؽ رقـ )  مفمفاتضك اتضك   
ى الكسط الجامعة مف كجية نظػرىـ ى الكسط الجامعة مف كجية نظػرىـ العممية/ التنمكية حالعممية/ التنمكية ح  المسؤكليةالمسؤكليةحكؿ درجة ممارستيـ مجاؿ حكؿ درجة ممارستيـ مجاؿ 

  كجػاء الػكزف النسػبى   كجػاء الػكزف النسػبى 38763876  كىػى أعمػى مػف الحػد األعمػى لمثاػة )  كىػى أعمػى مػف الحػد األعمػى لمثاػة )38.138.1عمى المحكر ككػؿ )عمى المحكر ككػؿ )
  حى الترتيب الخػامسة كتعكػس نسػبة متكسػط االسػتجابة مؤشػرنا عاليػا عمػى يػدؿ عمػى   حى الترتيب الخػامسة كتعكػس نسػبة متكسػط االسػتجابة مؤشػرنا عاليػا عمػى يػدؿ عمػى 18601860))

نميػػة نميػػة مػػف كجيػػة نظػػرىـ تمػػؾ التػػى تتعمػػؽ بحرصػػيـ عمػػى تمػػف كجيػػة نظػػرىـ تمػػؾ التػػى تتعمػػؽ بحرصػػيـ عمػػى ت  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةتفعيػػؿ ىػػذا المجػػاؿ مػػف تفعيػػؿ ىػػذا المجػػاؿ مػػف 
تطػػكرات العمميػػة المتسػػارعة حػػى الجكانػػب تطػػكرات العمميػػة المتسػػارعة حػػى الجكانػػب اكبػػة التاػػدـ العممػػى النػػاتا عػػف الاكبػػة التاػػدـ العممػػى النػػاتا عػػف الذكاتيػػـ عممينػػا لمك ذكاتيػػـ عممينػػا لمك 

يػاة يػاة نتمػكف إلينتمػكف إلييي  عمػى الكحػاء بمتطمبػات المينػة التػىعمػى الكحػاء بمتطمبػات المينػة التػىالمعرحيػة كالتكنكلكجيػة حتػى يككنػكا قػادريف المعرحيػة كالتكنكلكجيػة حتػى يككنػكا قػادريف 
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ة ة تفػػاؽ الكقػػت حػػى الاػػراءة كاالطػػبلع عمػػى نتػػائا البحػػكث ككيفيػػتفػػاؽ الكقػػت حػػى الاػػراءة كاالطػػبلع عمػػى نتػػائا البحػػكث ككيفيػػألف ىنػػاؾ عبلقػػة ايجابيػػة بػػيف إألف ىنػػاؾ عبلقػػة ايجابيػػة بػػيف إ
تكظيفيػػا حػػى المكقػػؼ التعميمػػى حيػػث يمكػػف إثػػراء األداء التدريسػػى ممػػا يػػنعكس عمػػى تزكيػػد تكظيفيػػا حػػى المكقػػؼ التعميمػػى حيػػث يمكػػف إثػػراء األداء التدريسػػى ممػػا يػػنعكس عمػػى تزكيػػد 

حشػعكر األسػتاذ الجػامعى كباحػث باإلثػارة الناجمػة حشػعكر األسػتاذ الجػامعى كباحػث باإلثػارة الناجمػة   ففلمعػارحيـلمعػارحيـ  لطبلب بالمعمكمات الجديدة إثػراءن لطبلب بالمعمكمات الجديدة إثػراءن اا
  بلبػػو باعتبػػار المعرحػػة كائنػػا حيػػابلبػػو باعتبػػار المعرحػػة كائنػػا حيػػاططعػػف إسػػيامو حػػى خمػػؽ المعرحػػة يمكػػف أف ينتاػػؿ بالتػػالى الػػى عػػف إسػػيامو حػػى خمػػؽ المعرحػػة يمكػػف أف ينتاػػؿ بالتػػالى الػػى 

اسػتجابات قكيػة مػف اسػتجابات قكيػة مػف عممية التدريس تعد المثير العالى المستكل يمكف أف يحدث عممية التدريس تعد المثير العالى المستكل يمكف أف يحدث   أفأفة كما ة كما مياميانانا
        6666::  .0.0جانب الطبلب )جانب الطبلب )

 ة  ة 38723872ة ة 38903890بػػيف )بػػيف )تراكحػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة عمػػى عبػػارات ىػػذا المجػػاؿ تراكحػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة عمػػى عبػػارات ىػػذا المجػػاؿ   
ف كانػت العبػارة رقػـ )  المسؤكليةالمسؤكليةكتؤكد ىذه النسب ممارستيـ كتؤكد ىذه النسب ممارستيـ  ف كانػت العبػارة رقػـ )بدرجػة مرتفعػة كا    التػى تتعمػؽ   التػى تتعمػؽ 77بدرجػة مرتفعػة كا 

مػف الحػد األعمػى مػف الحػد األعمػى   أقػؿأقػؿلمساىمات الفكرية حى الندكات التى تناقش قضايا التعميـة حيث جاءت لمساىمات الفكرية حى الندكات التى تناقش قضايا التعميـة حيث جاءت بابا
    حيى متكسطة8  حيى متكسطة380338038  كأعمى مف الحد األدنى )  كأعمى مف الحد األدنى )38763876))

نسػبة اسػتجابة أقػؿ مػف الحػد نسػبة اسػتجابة أقػؿ مػف الحػد عمػى عمػى لكحظ أنو لػـ تحػظ عبػارة مػف عبػارات ىػذا المجػاؿ لكحظ أنو لػـ تحػظ عبػارة مػف عبػارات ىػذا المجػاؿ   
كحرصػيـ عمػى تنميػتيـ عمميػا كحرصػيـ عمػى تنميػتيـ عمميػا   مما يؤكد أىمية ىػذا المجػاؿ مػف كجيػة نظػرىـ   مما يؤكد أىمية ىػذا المجػاؿ مػف كجيػة نظػرىـ 38033803األدنى )األدنى )

ة العبػارة ة العبػارة )نسبة متكسػط اسػتجابة )نسبة متكسػط اسػتجابة   كمينياة كعميوة حاد جاءت أعمى العبارات حصكال عمى ف8ـ8أكمينياة كعميوة حاد جاءت أعمى العبارات حصكال عمى ف8ـ8أ
  التػػى تؤكػػد حػػرص أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى اقتنػػاء المراجػػع لتطػػكير ذاتيػػـ مينيػػا   التػػى تؤكػػد حػػرص أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى اقتنػػاء المراجػػع لتطػػكير ذاتيػػـ مينيػػا 00رقػػـ )رقػػـ )

   8 389338938))  التى تتعمؽ بتخصص جانيا مف كقتيـ لبلطبلع   التى تتعمؽ بتخصص جانيا مف كقتيـ لبلطبلع 2323  كأكدتيا العبارة )  كأكدتيا العبارة )38903890))
كمػػػا أنيػػػـ يحرصػػػكف عمػػػى تعػػػرؼ نتػػػائا البحػػػكث كمحاكلػػػة تاػػػديميا لطبلبيػػػـ إلثػػػراء كمػػػا أنيػػػـ يحرصػػػكف عمػػػى تعػػػرؼ نتػػػائا البحػػػكث كمحاكلػػػة تاػػػديميا لطبلبيػػػـ إلثػػػراء   
كصػػاميا كمحاكلػة االسػػتفادة مػػف ذكل الخبػرة لتطػػكير ميػػارتيـ البحثيػةة كلكػػف جػػاءت كصػػاميا كمحاكلػة االسػػتفادة مػػف ذكل الخبػرة لتطػػكير ميػػارتيـ البحثيػةة كلكػػف جػػاءت معػرحتيـ معػرحتيـ 

ة أعمػى كالعبػػارة التػػى تػػنص عمػػى ة أعمػى كالعبػػارة التػػى تػػنص عمػػى   بعػض العبػػارات حػػى ترتيػػب متػأخر رغػػـ حصػػكليا عمػػى ف8ـ8أبعػض العبػػارات حػػى ترتيػػب متػأخر رغػػـ حصػػكليا عمػػى ف8ـ8أ
رات التدريبية لصاؿ خبراتيـ التخصصية كالمينية حى الترتيػب الثػامف رات التدريبية لصاؿ خبراتيـ التخصصية كالمينية حى الترتيػب الثػامف الحرص عمى حضكر الدك الحرص عمى حضكر الدك 

ف كانػػت ىػػذه الػػدكرات اسػػتكماالن لمترقيػػة حاػػطة ككػػذلؾ إجػػراء البحػػكث ذات الصػػفة .387.387)) ف كانػػت ىػػذه الػػدكرات اسػػتكماالن لمترقيػػة حاػػطة ككػػذلؾ إجػػراء البحػػكث ذات الصػػفة   كا    كا 
  ألنػو قػد يكػكف مشػاركنا حػى مشػركع محػك األميػةة ممػا   ألنػو قػد يكػكف مشػاركنا حػى مشػركع محػك األميػةة ممػا 38753875االجتماعية حى الترتيب التاسع )االجتماعية حى الترتيب التاسع )

اكؿ قضايا المجتمػع كمشػكبلتوة ممػا يجعمػو مضػطرنا ليمجػأ اكؿ قضايا المجتمػع كمشػكبلتوة ممػا يجعمػو مضػطرنا ليمجػأ يتطمب منو إجراء بحث اجتماعى يتنيتطمب منو إجراء بحث اجتماعى يتن
لمثؿ ىذه البحكث المجتمعية التى تحاؽ عائدنا مادينػا كمعنكينػا كمػا ذىػب الػى ذلػؾ يكسػؼ سػيد لمثؿ ىذه البحكث المجتمعية التى تحاؽ عائدنا مادينػا كمعنكينػا كمػا ذىػب الػى ذلػؾ يكسػؼ سػيد 

((7676  ::.97.97    
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  القبنىنيتالقبنىنيت  املسؤوليتاملسؤوليتاجملبل اخلبهس: اجملبل اخلبهس:   --خبهسبخبهسب
ؿ مبػػدا ؿ مبػػدا الاانكنيػػة بتعيػػد كالتػػزاـ عضػػك ىيئػػة التػػدريس بتفعيػػالاانكنيػػة بتعيػػد كالتػػزاـ عضػػك ىيئػػة التػػدريس بتفعيػػ  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةيتعمػػؽ مجػػاؿ يتعمػػؽ مجػػاؿ   

المسػػاءلة الاانكنيػػة النػػاتا عػػف تفعيػػؿ الاػػكانيف كالمػػكائك الجامعيػػة حػػى الحيػػاة الجامعيػػة حتػػى المسػػاءلة الاانكنيػػة النػػاتا عػػف تفعيػػؿ الاػػكانيف كالمػػكائك الجامعيػػة حػػى الحيػػاة الجامعيػػة حتػػى 
ػػا مػػف االنضػػباط داخػػؿ قاعػػة الػػدركس كاالمتحانػػات  ػػا مػػف االنضػػباط داخػػؿ قاعػػة الػػدركس كاالمتحانػػات يػػؤدل عممػػو كحػػؽ أطػػر قانكنيػػة تحاػػؽ نكعن يػػؤدل عممػػو كحػػؽ أطػػر قانكنيػػة تحاػػؽ نكعن

  كالمجتمع الجامعى بصفة عامة8كالمجتمع الجامعى بصفة عامة8
  لمسػػػؤكليةلمسػػػؤكليةاا  درجػػػة ممارسػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس مجػػػاؿ   درجػػػة ممارسػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس مجػػػاؿ 77يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ )يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ )  
  مف كجيو نظرىـ:مف كجيو نظرىـ:  الاانكنيةالاانكنية

  ((..علٔل هلى )علٔل هلى )

  انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ يٕضؼ يٕضؼ 

  100100ٌ=ٌ=  انمبََٕيخ يٍ ٔعٓخ َظوْى انمبََٕيخ يٍ ٔعٓخ َظوْى   انًَئٔنيخانًَئٔنيخؽٕل كهعخ يًبهٍخ يغبل ؽٕل كهعخ يًبهٍخ يغبل 

  انؼجبهادانؼجبهاد  وو
انٕىٌ انٕىٌ 

  انَُجٗانَُجٗ
ََجخ يزٍٕظ ََجخ يزٍٕظ 

  االٍزغبثخاالٍزغبثخ
  انزوريتانزوريت

ٗ يؼو ةةخ ٔ ٓةةى انمةةٕاَيٍ ٔانهةةٕائؼ ٗ يؼو ةةخ ٔ ٓةةى انمةةٕاَيٍ ٔانهةةٕائؼ أؽةةو  ػهةةأؽةةو  ػهةة  11

  انغبيؼيخ انًزؼهمخ ثبنلهاٍخانغبيؼيخ انًزؼهمخ ثبنلهاٍخ
08.108.1  380.380.  00  

أىٔك انطةةةةالة ثةةةةبنًٕاك انمبََٕيةةةةخ ماد انيةةةةهخ أىٔك انطةةةةالة ثةةةةبنًٕاك انمبََٕيةةةةخ ماد انيةةةةهخ   00

  ثبنزؼهيىثبنزؼهيى
18001800  38..38..  00  

أؽةةةب ع ػهةةةٗ لٕاػةةةل انُظةةةبو ٔاالَضةةةجبط كافةةةم أؽةةةب ع ػهةةةٗ لٕاػةةةل انُظةةةبو ٔاالَضةةةجبط كافةةةم   00

  لبػبد انلهًٔ ٔااليزؾبَبدلبػبد انلهًٔ ٔااليزؾبَبد
08000800  38003800  11  

ػهةةةةٗ أٌ أكةةةةٌٕ ػهةةةةٗ كهايةةةةخ ثكب ةةةةخ ػهةةةةٗ أٌ أكةةةةٌٕ ػهةةةةٗ كهايةةةةخ ثكب ةةةةخ أؽةةةةو  أؽةةةةو    00

  بد انمبََٕيخبد انمبََٕيخاالنزياياالنزياي
  وو00  38003800  08.008.0

أنزةةيو ثزفؼيةةم يجةةلأ انًَةةبءنخ ٔانًؾبٍةةجخ أصُةةبء أنزةةيو ثزفؼيةةم يجةةلأ انًَةةبءنخ ٔانًؾبٍةةجخ أصُةةبء   00

  اكاهح انًٕلف انزؼهيًٗاكاهح انًٕلف انزؼهيًٗ
08..08..  38003800  00  

أؽةةو  ػهةةٗ انًرةةبهكخ  ةةٗ ػمةةل َةةلٔاد  كويةةخ أؽةةو  ػهةةٗ انًرةةبهكخ  ةةٗ ػمةةل َةةلٔاد  كويةةخ   ..

  نزًُيخ انٕػٗ انمبََٕٗ نهطالةنزًُيخ انٕػٗ انمبََٕٗ نهطالة
18001800  38.038.0  1313  

أْةةةزى ثزفؼيةةةم انضةةةٕاثظ انمبََٕيةةةخ انةةةٗ رُظةةةيى أْةةةزى ثزفؼيةةةم انضةةةٕاثظ انمبََٕيةةةخ انةةةٗ رُظةةةيى   ..

  انؼًهيخ انزؼهيًيخانؼًهيخ انزؼهيًيخ
08010801  33880303  00  

أشةةبهن  ةةٗ رُظةةيى انؼًةةم ثبنمَةةى ٔانكهيةةخ ٔ مةةب أشةةبهن  ةةٗ رُظةةيى انؼًةةم ثبنمَةةى ٔانكهيةةخ ٔ مةةب   00

  نالئؾخ انلافهيخ نهكهيخنالئؾخ انلافهيخ نهكهيخ
08.008.0  38003800  00  

أؽةةةو  ػهةةةٗ االطةةةالع انةةةلائى ٔانًَةةةزًو ػهةةةٗ أؽةةةو  ػهةةةٗ االطةةةالع انةةةلائى ٔانًَةةةزًو ػهةةةٗ   00

انغٕاَةةةةةةت انمبََٕيةةةةةةخ انًورجطةةةةةةخ ثبنًئٍَةةةةةةخ انغٕاَةةةةةةت انمبََٕيةةةةةةخ انًورجطةةةةةةخ ثبنًئٍَةةةةةةخ 

  انزؼهيًيخانزؼهيًيخ

08000800  38013801  ..  

أشةةبهن  ةةٗ رُظةةيى انؼًةةم ٔ م ةةب نهةةٕائؼ انمبََٕيةةخ أشةةبهن  ةةٗ رُظةةيى انؼًةةم ٔ م ةةب نهةةٕائؼ انمبََٕيةةخ   1313

  انًهييخانًهييخ
08000800  380.380.  ..  

ٌ انَُةةةةجٗ ََٔةةةةجخ يزٍٕةةةةظ االٍةةةةزغبثخ ٌ انَُةةةةجٗ ََٔةةةةجخ يزٍٕةةةةظ االٍةةةةزغبثخ انةةةةٕىانةةةةٕى  

  نهًؾٕه ككمنهًؾٕه ككم
08000800  38003800  00  

  38.338.3انؾل األكَٗ نهضمخ= انؾل األكَٗ نهضمخ=       38.038.0انؾل األػهٗ نهضمخ = انؾل األػهٗ نهضمخ = 
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السػتجابات أعضػاء السػتجابات أعضػاء   أف نسػبة متكسػط االسػتجابة   أف نسػبة متكسػط االسػتجابة 77اتضك مف الجػدكؿ السػابؽ رقػـ )اتضك مف الجػدكؿ السػابؽ رقػـ )  
ت ت عمػى عبػاراعمػى عبػاراالاانكنية مف كجية نظرىـ الاانكنية مف كجية نظرىـ   المسؤكليةالمسؤكليةىيئة التدريس حكؿ درجة ممارستيـ مجاؿ ىيئة التدريس حكؿ درجة ممارستيـ مجاؿ 

 ة كجػػػاء الػػكزف النسػػػبى  ة كجػػػاء الػػكزف النسػػػبى 38763876  كىػػػى أعمػػى مػػػف الحػػد األعمػػػى لمثاػػة )  كىػػػى أعمػػى مػػػف الحػػد األعمػػػى لمثاػػة )38.038.0المحػػكر ككػػؿ )المحػػكر ككػػؿ )
  حػػى الترتيػػب الرابػػعة كىػػذا مؤشػػر يكضػػك حػػرص أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى تحايػػؽ   حػػى الترتيػػب الرابػػعة كىػػذا مؤشػػر يكضػػك حػػرص أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى تحايػػؽ .186.186))

االنضباط األكػاديمىة كتفعيػؿ الاػكانيف كالمػكائك داخػؿ الحيػاة الجامعيػة كبخاصػة داخػؿ المكقػؼ االنضباط األكػاديمىة كتفعيػؿ الاػكانيف كالمػكائك داخػؿ الحيػاة الجامعيػة كبخاصػة داخػؿ المكقػؼ 
  ف حيميـ لضركرة أف يسكد االلتزاـ كاالنضباط حى الحياة الجامعية8ف حيميـ لضركرة أف يسكد االلتزاـ كاالنضباط حى الحياة الجامعية8التعميمىة كىذا نابع مالتعميمىة كىذا نابع م

جاءت نسبة متكسط االستجابة عمى أغمب عبارات ىذا المجاؿ مرتفعػةة حيػث تراكحػت جاءت نسبة متكسط االستجابة عمى أغمب عبارات ىذا المجاؿ مرتفعػةة حيػث تراكحػت   
    00  حيػث جػاءت العبػارة رقػـ )  حيػث جػاءت العبػارة رقػـ )38763876  كىى أعمى مف الحد األعمى لمثاة )  كىى أعمى مف الحد األعمى لمثاة )38.338.3ة ة .389.389بيف )بيف )

ك ىيئػة التػدريس بالمحاحظػة عمػى قكاعػد ك ىيئػة التػدريس بالمحاحظػة عمػى قكاعػد   إذ تؤكػد عمػى حػرص عضػ  إذ تؤكػد عمػى حػرص عضػ.389.389حى الترتيب األكؿ )حى الترتيب األكؿ )
  الػػى تؤكػػد عمػػى ضػػركرة   الػػى تؤكػػد عمػػى ضػػركرة 55النظػػاـ كاالنضػػباط أثنػػاء المكقػػؼ التعميمػػىة كجػػاءت العبػػارة رقػػـ )النظػػاـ كاالنضػػباط أثنػػاء المكقػػؼ التعميمػػىة كجػػاءت العبػػارة رقػػـ )

    38938911تفعيػػؿ مبػػدأ المسػػاءلة كالمحاسػػبية أثنػػاء إدارة المكقػػؼ التعميمػػى حػػى الترتيػػب الثػػانى )تفعيػػؿ مبػػدأ المسػػاءلة كالمحاسػػبية أثنػػاء إدارة المكقػػؼ التعميمػػى حػػى الترتيػػب الثػػانى )
تحسػيف حػى أداء عضػك ىيئػة تحسػيف حػى أداء عضػك ىيئػة المكقػؼ التعميمػى يػؤدل الػى المكقػؼ التعميمػى يػؤدل الػى كىذا يؤكد أف تطبيؽ المساءلة حػى كىذا يؤكد أف تطبيؽ المساءلة حػى 

التػػدريس كالطالػػب كتجكيػػد العمميػػػة التعميميػػة ممػػا يػػنعكس عمػػػى رحػػع كفايػػة كحاعميػػة النظػػػاـ التػػدريس كالطالػػب كتجكيػػد العمميػػػة التعميميػػة ممػػا يػػنعكس عمػػػى رحػػع كفايػػة كحاعميػػة النظػػػاـ 
ع مػػػا تكصػػػمت إليػػػو دراسػػػة ع مػػػا تكصػػػمت إليػػػو دراسػػػة كتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػكتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػالتعميمػػػى كتحسػػػينو مػػػف الناحيػػػة الكيفيػػػةة التعميمػػػى كتحسػػػينو مػػػف الناحيػػػة الكيفيػػػةة 

  حى أف المحاسبية تحفز عمى الكصػكؿ الػى مسػتكل عػاؿ   حى أف المحاسبية تحفز عمى الكصػكؿ الػى مسػتكل عػاؿ 002002ة ة 057057: : 1212اف )اف )جكرجيت دميجكرجيت دمي
ف أداء التميزة كمف ثـ ترتفع جكدة كحاعمية المؤسسة التعميمية كيحدث تحسف حػى المسػتكل ف أداء التميزة كمف ثـ ترتفع جكدة كحاعمية المؤسسة التعميمية كيحدث تحسف حػى المسػتكل مم

العممػػى كالميػػارل لمخػػريجيفة كمػػف ىنػػا حػػالتزاـ عضػػك ىيئػػة التػػدريس بتفعيػػؿ مبػػدأ المسػػاءلة العممػػى كالميػػارل لمخػػريجيفة كمػػف ىنػػا حػػالتزاـ عضػػك ىيئػػة التػػدريس بتفعيػػؿ مبػػدأ المسػػاءلة 
  التعميمية يؤكد حرصو عمى تحايؽ جكدة الخريجيف التعميمية يؤكد حرصو عمى تحايؽ جكدة الخريجيف 

  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةع بػػيف أركػػاف ع بػػيف أركػػاف   التػػى تجمػػ  التػػى تجمػػ77ة ة 99ة ة 2323ة ة 22ة ة ..ة ة 66العبػػارات أرقػػاـ )العبػػارات أرقػػاـ )كجػػاءت كجػػاءت   
عكػػس عكػػس   ت  ت  2929ة ة 66ة ة 99ة ة 00ة ة 77الاانكنيػػة مػػف الفيػػـ كاالىتمػػاـ كالمشػػاركة حيػػث جػػاءت العبػػارات )الاانكنيػػة مػػف الفيػػـ كاالىتمػػاـ كالمشػػاركة حيػػث جػػاءت العبػػارات )

  جانبى االىتماـ كالحرص عمى حيـ الاكانيف المكائك التى تنظـ العمؿ داخؿ المؤسسة التعميميةجانبى االىتماـ كالحرص عمى حيـ الاكانيف المكائك التى تنظـ العمؿ داخؿ المؤسسة التعميمية
المشػاركة المشػاركة الاانكنيػة كذلػؾ بالاانكنيػة كذلػؾ ب  المسػؤكليةالمسػؤكليةف عمى تفعيػؿ ف عمى تفعيػؿ   تؤكدا  تؤكدا2323ة ة ..كجاءت العبارتاف )كجاءت العبارتاف )  

  حى تنظيـ العمؿ داخؿ االقساـ العممية كالكمية كحانا لمكائك الاانكنية8حى تنظيـ العمؿ داخؿ االقساـ العممية كالكمية كحانا لمكائك الاانكنية8
تاف تعكساف تزكيػد الطػبلب بػالمكاد الاانكنيػة ذات الصػمة تاف تعكساف تزكيػد الطػبلب بػالمكاد الاانكنيػة ذات الصػمة مم  ال  ال11ة ة 00أما العبارتاف رقما )أما العبارتاف رقما )  

بػػالتعميـة كالمشػػاركة حػػى عاػػد نػػدكات حكريػػة لتنميػػة الػػكعى الاػػانكنى لػػدل الطػػبلب حيػػث جػػاءت بػػالتعميـة كالمشػػاركة حػػى عاػػد نػػدكات حكريػػة لتنميػػة الػػكعى الاػػانكنى لػػدل الطػػبلب حيػػث جػػاءت 
    38763876  كىمػا أقػؿ مػف الحػد األعمػى لمثاػة )  كىمػا أقػؿ مػف الحػد األعمػى لمثاػة )38013801ة ة 38003800جابة عمييمػا )جابة عمييمػا )نسبة متكسػط االسػتنسبة متكسػط االسػت
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  أل أف تحاايػا بدرجػة متكسػطة كىػذا يعكػس انخفػاض الػكعى   أل أف تحاايػا بدرجػة متكسػطة كىػذا يعكػس انخفػاض الػكعى 38033803كأعمى مف الحد األدنػى )كأعمى مف الحد األدنػى )
      2.02.0: :   7373الاانكنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كناص المعرحة الاانكنية لدييـ )الاانكنى لدل أعضاء ىيئة التدريس كناص المعرحة الاانكنية لدييـ )

ة عمييػػا مرتفعػػةة يمكػػف أف تكػػكف ة عمييػػا مرتفعػػةة يمكػػف أف تكػػكف كػػف العبػػارات التػػى جػػاءت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابكػػف العبػػارات التػػى جػػاءت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابكلكل  
ممارسػػتيا مػػف جانػػب األعضػػاء راجعنػػأ الػػى ككنيػػا ممارسػػات يكميػػة تاتضػػييا الحيػػاة الجامعيػػة ممارسػػتيا مػػف جانػػب األعضػػاء راجعنػػأ الػػى ككنيػػا ممارسػػات يكميػػة تاتضػػييا الحيػػاة الجامعيػػة 

مػػع الػػزمبلء كالطػػبلبة كقػػد تكػػكف نابعػػة مػػف مػػع الػػزمبلء كالطػػبلبة كقػػد تكػػكف نابعػػة مػػف   حييػػا عضػػك ىيئػػة التػػدريسحييػػا عضػػك ىيئػػة التػػدريساليكميػػة التػػى يتفاعػػؿ اليكميػػة التػػى يتفاعػػؿ 
  لدييـلدييـستند الى جانب نظرل ستند الى جانب نظرل سماع كاالحتكاؾ با خريف دكف أف تسماع كاالحتكاؾ با خريف دكف أف تالال

  المجتمعيةالمجتمعية  المسؤكليةالمسؤكليةلمجاؿ السادس: لمجاؿ السادس: اا  --سادساسادسا
المجتمعيػة بتعيػد كالتػزاـ عضػك ىيئػة التػدريس بتفعيػؿ قنػكات المجتمعيػة بتعيػد كالتػزاـ عضػك ىيئػة التػدريس بتفعيػؿ قنػكات   المسؤكليةالمسؤكليةيتعمؽ مجاؿ يتعمؽ مجاؿ   

البحػػكث كنشػػر البحػػكث كنشػػر ظيػػؼ نتػػائا ظيػػؼ نتػػائا ة كالمجتمػػع حتػػى يمكػػف تك ة كالمجتمػػع حتػػى يمكػػف تك التكاصػػؿ المثمػػرة كالبنػػاءة بػػيف الجامعػػالتكاصػػؿ المثمػػرة كالبنػػاءة بػػيف الجامعػػ
  الكعى المجتمعى بالاضايا المجتمعية لتحايؽ التنمية المستدامة8الكعى المجتمعى بالاضايا المجتمعية لتحايؽ التنمية المستدامة8

  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكلية  درجػػػة ممارسػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس مجػػػاؿ   درجػػػة ممارسػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس مجػػػاؿ ..لجػػػدكؿ رقػػػـ )لجػػػدكؿ رقػػػـ )يبػػػيف ايبػػػيف ا  
  المجتمعية مف كجية نظرىـ:المجتمعية مف كجية نظرىـ:
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  ((00علٔل هلى )علٔل هلى )

  انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ يٕضؼ يٕضؼ 

  100100ٌ=ٌ=  انًغزًؼيخ يٍ ٔعٓخ َظوْى انًغزًؼيخ يٍ ٔعٓخ َظوْى   انًَئٔنيخانًَئٔنيخؽٕل كهعخ يًبهٍخ يغبل ؽٕل كهعخ يًبهٍخ يغبل 

  انؼجبهادانؼجبهاد  وو
انٕىٌ انٕىٌ 

  انَُجٗانَُجٗ
ََجخ يزٍٕظ ََجخ يزٍٕظ 

  االٍزغبثخاالٍزغبثخ
  انزوريتانزوريت

أؽةةو  ػهةةٗ انًرةةبهكخ  ةةٗ يرةةؤػبد ٔثةةوايظ أؽةةو  ػهةةٗ انًرةةبهكخ  ةةٗ يرةةؤػبد ٔثةةوايظ   11

ثقليةةخ انًغزًةةغ يًٓةةب كبَةةذ ثقليةةخ انًغزًةةغ يًٓةةب كبَةةذ   انًزؼهمةةخانًزؼهمةةخانغبيؼةةخ انغبيؼةةخ 

  أػجبئٗ انزلهيَيخأػجبئٗ انزلهيَيخ

08000800  38.038.0  00  

أْةةةزى ثزمةةةليى االٍزرةةةبهاد انزوثٕيخ/انزقييةةةيخ أْةةةزى ثزمةةةليى االٍزرةةةبهاد انزوثٕيخ/انزقييةةةيخ   00

  نهؼبيهيٍ ثبنزؼهيى ٔغيوْى  ٗ انًغزًغنهؼبيهيٍ ثبنزؼهيى ٔغيوْى  ٗ انًغزًغ
081.081.  38.038.0  00  

ًْبد  كويةةخ  ةةٗ رًُيةةخ انًٓةةبهاد ًْبد  كويةةخ  ةةٗ رًُيةةخ انًٓةةبهاد أشةةبهن ثًَةةبأشةةبهن ثًَةةب  00

انًؾهيخ ٔانمٕييخ انزٗ روكي ػهٗ انفئةبد انًُٓيةخ انًؾهيخ ٔانمٕييخ انزٗ روكي ػهٗ انفئةبد انًُٓيةخ 

   ٗ انًغزًغ ٗ انًغزًغ

  وو00  38.038.0  08300830

أػةوض ػهةٗ انًَةةئٕنيٍ َزةبئظ انجؾةٕس انؼبنًيةةخ أػةوض ػهةٗ انًَةةئٕنيٍ َزةبئظ انجؾةٕس انؼبنًيةةخ   00

  انًغزًغانًغزًغ  ببٔانًقزهفخ انزٗ رزُبٔل لضبئانًقزهفخ انزٗ رزُبٔل لضبي
18001800  38..38..  ..  

أرٕاصةةةم يةةةغ انٓيئةةةبد انًغزًؼيةةةخ نُرةةةو انةةةٕػٗ أرٕاصةةةم يةةةغ انٓيئةةةبد انًغزًؼيةةةخ نُرةةةو انةةةٕػٗ   00

  ثضمب خ ؽمٕق االََبٌ ثضمب خ ؽمٕق االََبٌ 
11880000  38.138.1  00  

يةةغ انٓيئةةبد انًغزًيؼةةخ يةةغ انٓيئةةبد انًغزًيؼةةخ أْةةزى ثزجةةبكل انًؼهٕيةةبد أْةةزى ثزجةةبكل انًؼهٕيةةبد   ..

  نٕضغ أٔنٕيبد يؾزٕٖ انزٕاصم االعزًبػٗنٕضغ أٔنٕيبد يؾزٕٖ انزٕاصم االعزًبػٗ
18011801  38.038.0  00  

طُيةةةخ ٔاالعزًبػيةةةةخ طُيةةةخ ٔاالعزًبػيةةةةخ أشةةةبهن  ةةةٗ انًُبٍةةةجبد انٕأشةةةبهن  ةةةٗ انًُبٍةةةجبد انٕ  ..

  ميًٓب انغبيؼخميًٓب انغبيؼخٔانليُيخ انزٗ رٔانليُيخ انزٗ ر
08300830  38.038.0  00  

أشةةةغغ انجؾةةةٕس انُٕػيةةةةخ انزةةةٗ رزُةةةبٔل لضةةةةبيب أشةةةغغ انجؾةةةٕس انُٕػيةةةةخ انزةةةٗ رزُةةةبٔل لضةةةةبيب   00

  انًغزًغ انًؾهٗانًغزًغ انًؾهٗ
08000800  38.038.0  11  

أٍبْى  ٗ انمضبء ػهٗ كيفيخ اىانخ انؾٕاعي انزٗ أٍبْى  ٗ انمضبء ػهٗ كيفيخ اىانخ انؾٕاعي انزٗ   00

  رؾٕل كٌٔ ؽيٕل انطفم ػهٗ انزؼهيىرؾٕل كٌٔ ؽيٕل انطفم ػهٗ انزؼهيى
08110811  38.338.3  00  

د نزغٕيل ثةوايظ يؾةٕ د نزغٕيل ثةوايظ يؾةٕ أؽو  ػهٗ رمليى يمزوؽبأؽو  ػهٗ رمليى يمزوؽب  1313

  ٓب ْيئخ رؼهيى انكجبهٓب ْيئخ رؼهيى انكجبهاألييخ انزٗ رملياألييخ انزٗ رملي
18001800  38.138.1  1313  

انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍةزغبثخ نهًؾةٕه انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍةزغبثخ نهًؾةٕه   

  ككمككم
08300830  38.038.0  ..  

  38.338.3انؾل األكَٗ نهضمخ= انؾل األكَٗ نهضمخ=       38.038.0هٗ نهضمخ = هٗ نهضمخ = انؾل األػانؾل األػ
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أف نسػبة متكسػط االسػتجابة لعينػة أعضػاء ىيئػة أف نسػبة متكسػط االسػتجابة لعينػة أعضػاء ىيئػة     ..السػابؽ رقػـ )السػابؽ رقػـ )اتضك مف الجدكؿ اتضك مف الجدكؿ   
المحػػكر المحػػكر المجتمعيػة مػف كجيػة نظػرىـ عمػى المجتمعيػة مػف كجيػة نظػرىـ عمػى   ريس حػكؿ درجػة ممارسػتيـ مجػاؿ المسػػؤكليةريس حػكؿ درجػة ممارسػتيـ مجػاؿ المسػػؤكليةالتػدالتػد

  حدرجػػة   حدرجػػة 33880303  كالحػػد األدنػػى )  كالحػػد األدنػػى )38763876ر بػػيف الحػػد األعمػػى )ر بػػيف الحػػد األعمػػى )  كىػػى تنحصػػ  كىػػى تنحصػػ.380.380ككػػؿ بمغػػت )ككػػؿ بمغػػت )
المجتمعيػة لػـ ينػؿ الاػدر المجتمعيػة لػـ ينػؿ الاػدر   المسػؤكليةالمسػؤكليةالممارسة مف كجية نظرىـ متكسطة مما يكضك أف مجاؿ الممارسة مف كجية نظرىـ متكسطة مما يكضك أف مجاؿ 

الكػػػاحى مػػػف اىتمػػػاـ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس لكػػػكنيـ يػػػركف أف ميمػػػتيـ تتركػػػز حػػػى المجػػػاؿ الكػػػاحى مػػػف اىتمػػػاـ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس لكػػػكنيـ يػػػركف أف ميمػػػتيـ تتركػػػز حػػػى المجػػػاؿ 
  حػى الترتيػب السػادسة كىػذه   حػى الترتيػب السػادسة كىػذه 18351835األكاديمى )التدريس  كجاء الكزف النسبى ليػذه المحػكر )األكاديمى )التدريس  كجاء الكزف النسبى ليػذه المحػكر )

  التػػػى أكػػدت عمػػػى أف أعضػػػاء ىيئػػػة   التػػػى أكػػدت عمػػػى أف أعضػػػاء ىيئػػػة 97.97.::  7676ارض مػػػع دراسػػة يكسػػػؼ سػػػيد )ارض مػػػع دراسػػة يكسػػػؼ سػػػيد )النتيجػػة تتعػػػالنتيجػػة تتعػػػ
التدريس يعطكف كزننا أكبر مف االىتماـ ألدكارىـ حى البحث كخدمة المجتمعة كلكف اتفاػت ىػذه التدريس يعطكف كزننا أكبر مف االىتماـ ألدكارىـ حى البحث كخدمة المجتمعة كلكف اتفاػت ىػذه 

  التػػى أرجعػػت ضػػعؼ االىتمػػاـ كتفعيػػؿ   التػػى أرجعػػت ضػػعؼ االىتمػػاـ كتفعيػػؿ 290290::  77النتيجػػة مػػع نتػػائا دراسػػة أحمػػد عبػػد الفتػػاح )النتيجػػة مػػع نتػػائا دراسػػة أحمػػد عبػػد الفتػػاح )
ىيئػػة التػػدريس مثامػػكف باألعبػػاء التدريسػػية الػػى جانػػب ىيئػػة التػػدريس مثامػػكف باألعبػػاء التدريسػػية الػػى جانػػب   المجتمعيػػة الػػى أف أعضػػاءالمجتمعيػػة الػػى أف أعضػػاء  المسػػؤكليةالمسػػؤكلية

كاجباتيـ البحثيةة كبالتػالى حػ ف الػبعض ال يجػد الكقػت الكػاحى لمايػاـ بأنشػطة خدمػة المجتمػعة كاجباتيـ البحثيةة كبالتػالى حػ ف الػبعض ال يجػد الكقػت الكػاحى لمايػاـ بأنشػطة خدمػة المجتمػعة 
باإلضاحة الى تركيز أنشطة خدمة المجتمع عمى الجانب النظرل كأحيانا الشكمى كاإلعبلمػى مػف باإلضاحة الى تركيز أنشطة خدمة المجتمع عمى الجانب النظرل كأحيانا الشكمى كاإلعبلمػى مػف 

  سسة لممجتمعة كقػدسسة لممجتمعة كقػدكاقعية حى شكؿ خدمات بالمؤ كاقعية حى شكؿ خدمات بالمؤ   ترجمةترجمةناحية المؤتمرات دكف أف يككف ىناؾ ناحية المؤتمرات دكف أف يككف ىناؾ 
  ذلػػؾ الضػػعؼ بػػأف ىنػػاؾ مشػػكمة كشػػفت عنيػػا المبلحظػػات   ذلػػؾ الضػػعؼ بػػأف ىنػػاؾ مشػػكمة كشػػفت عنيػػا المبلحظػػات 7272::  1010ى )ى )قػػقػػعمػػؿ حمػػدل المحرك عمػػؿ حمػػدل المحرك 

الكاقعيػػة التػػى تكمػػف حػػى الشػػؾ المتنػػامى حػػكؿ قػػدرة أسػػاتذة الجامعػػة عمػػى الكحػػاء بكاجبػػاتيـ الكاقعيػػة التػػى تكمػػف حػػى الشػػؾ المتنػػامى حػػكؿ قػػدرة أسػػاتذة الجامعػػة عمػػى الكحػػاء بكاجبػػاتيـ 
لمامي  ـــ كدرجة كعييـ كدرجة كعييمسؤكليتيمسؤكليتيك ك  لماميكا  تمثميػا قػكال كسػمككا حػى تمثميػا قػكال كسػمككا حػى   تيـ عمػىتيـ عمػىكقػدر كقػدر   مسػؤكلياتمسػؤكلياتبيػذه البيػذه ال  ــكا 

الذل يعيشػو أعضػاء ىيئػة التػدريس كمػا تعػا بػو البيئػة الجامعيػة كالمجتمعيػة مػف الذل يعيشػو أعضػاء ىيئػة التػدريس كمػا تعػا بػو البيئػة الجامعيػة كالمجتمعيػة مػف   ظؿ المناخظؿ المناخ
  مثؿ عامبلن لئلحباط كاإلعاقة8مثؿ عامبلن لئلحباط كاإلعاقة8ككثيرىا يككثيرىا يعكامؿ قمييا بحفز كيكجو عكامؿ قمييا بحفز كيكجو 

    38023802ة ة 38793879تراكحػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة عمػػى عبػػارات ىػػذا المحػػكر بػػيف )تراكحػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة عمػػى عبػػارات ىػػذا المحػػكر بػػيف )  
ة ة ..ات حصكالن عمػى نسػبة متكسػط اسػتجابة مرتفعػة العبػارات أرقػاـ )ات حصكالن عمػى نسػبة متكسػط اسػتجابة مرتفعػة العبػارات أرقػاـ )كعميوة حجاءت أعمى العبار كعميوة حجاءت أعمى العبار 

  كىػػى تتعمػػؽ بتشػػػجيع البحػػكث النكعيػػػة التػػى تتنػػػاكؿ قضػػايا المجتمػػػع كالمشػػاركة حػػػى   كىػػى تتعمػػؽ بتشػػػجيع البحػػكث النكعيػػػة التػػى تتنػػػاكؿ قضػػايا المجتمػػػع كالمشػػاركة حػػػى 11ة ة 22
ات ات مشػػركعات كبػػراما الجامعػػة المتعماػػة بخدمػػة المجتمػػع كتاػػديـ االستشػػارات التربكيػػة لمؤسسػػمشػػركعات كبػػراما الجامعػػة المتعماػػة بخدمػػة المجتمػػع كتاػػديـ االستشػػارات التربكيػػة لمؤسسػػ

  المجتمع التعميمية كالتربكيةالمجتمع التعميمية كالتربكية
  جػاءت نسػبة متكسػط االسػتجابة عمييػا   جػاءت نسػبة متكسػط االسػتجابة عمييػا 22ة ة ..ير بالػذكرة أف العبػارتيف )ير بالػذكرة أف العبػارتيف )جػدجػدكمما ىك كمما ىك   

  كىػػذا يعكػػس أىميػػة الجانػػب المجتمعػػى حيػػث يفيػػد حػػى   كىػػذا يعكػػس أىميػػة الجانػػب المجتمعػػى حيػػث يفيػػد حػػى 38763876أعمػػى مػػف الحػػد األعمػػى لمثاػػة )أعمػػى مػػف الحػػد األعمػػى لمثاػػة )
كالمجتمعة كما يؤكػد عمػى أف الجامعػة ليسػت بعيػدة عػف المجتمػعة كالمجتمعة كما يؤكػد عمػى أف الجامعػة ليسػت بعيػدة عػف المجتمػعة تكطيد العبلقة بيف الجامعة تكطيد العبلقة بيف الجامعة 
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تمعػػى تمعػػى ألف ىػػذا الكاقػػع المجألف ىػػذا الكاقػػع المج  --تػػى كلػػك كػػاف متكسػػطاتػػى كلػػك كػػاف متكسػػطاحح––كأف أعضػػاءىا ينخرطػػكف حػػى المجتمػػع كأف أعضػػاءىا ينخرطػػكف حػػى المجتمػػع 
  ـ المينية يصاؿ خبراتيـ كيثرل معرحتيـ كينمى قدراتيـ العممية كالفكرية8ـ المينية يصاؿ خبراتيـ كيثرل معرحتيـ كينمى قدراتيـ العممية كالفكرية8مسؤكليتيمسؤكليتيء مف ء مف جز جز 

    2323ة ة 55ة ة 00ة ة 66ة ة 77ة ة 00ة ة 99ة ة 11جاءت نسبة متكسػط االسػتجابة عمػى العبػارات أرقػاـ )جاءت نسبة متكسػط االسػتجابة عمػى العبػارات أرقػاـ )  
يػػتـ ممارسػػتيا مػػف يػػتـ ممارسػػتيا مػػف   ووأنػػأنػػ  أل   أل 38033803  كأعمػػى مػػف الحػػد األدنػػى )  كأعمػػى مػػف الحػػد األدنػػى )38763876أقػػؿ مػػف الحػػد األعمػػى )أقػػؿ مػػف الحػػد األعمػػى )

كيمكػف أف يعػكد ىػذا الػى كيمكػف أف يعػكد ىػذا الػى     38023802ة ة .380.380جانب أعضاء ىيئة التػدريس بدرجػة متكسػطة بػيف )جانب أعضاء ىيئة التػدريس بدرجػة متكسػطة بػيف )
ضػػعؼ الػػكعى المجتمعػػى لػػدل بعػػض األعضػػاء كاالنشػػغاؿ باألعبػػاء التدريسػػيةة كضػػعؼ العائػػد ضػػعؼ الػػكعى المجتمعػػى لػػدل بعػػض األعضػػاء كاالنشػػغاؿ باألعبػػاء التدريسػػيةة كضػػعؼ العائػػد 

كجػػد خطػػط كجػػد خطػػط لمجتمعػػى باإلضػػاحة الػػى أنػػو قػػد ال تلمجتمعػػى باإلضػػاحة الػػى أنػػو قػػد ال تيعػػكد عمػػييـ مػػف ىػػذا التكاصػػؿ ايعػػكد عمػػييـ مػػف ىػػذا التكاصػػؿ ا  الػػذلالػػذلالمػػادل المػػادل 
  عية بالجامعة تتعمؽ بأنشطة خدمة المجتمع8عية بالجامعة تتعمؽ بأنشطة خدمة المجتمع8مجتممجتم

  لممسػؤكليةلممسػؤكليةكما اتضك تبايف نسبة متكسط االستجابة عمى المشاركات المجتمعية كحاػا كما اتضك تبايف نسبة متكسط االستجابة عمى المشاركات المجتمعية كحاػا   
  ء ىيئة التدريس عمى النحك التالى: ء ىيئة التدريس عمى النحك التالى: المجتمعية ألعضاالمجتمعية ألعضا

جػػاءت المجػػاالت التػػى يمكػػف أف ياػػع العػػبء حييػػا عمػػى الفػػرد أعمػػى مػػف الحػػد األعمػػى جػػاءت المجػػاالت التػػى يمكػػف أف ياػػع العػػبء حييػػا عمػػى الفػػرد أعمػػى مػػف الحػػد األعمػػى 
كلكف المجاالت التى يمكف أف ياػع كلكف المجاالت التى يمكف أف ياػع التربكيةة التربكيةة   النكعية كتاديـ االستشاراتالنكعية كتاديـ االستشارات  لمثاة كتشجيع البحكثلمثاة كتشجيع البحكث

ديـ ماترحػػات لتجكيػػد ديـ ماترحػػات لتجكيػػد العػػبء حييػػا عمػػى المؤسسػػة )الجامعة/الكميػػة  أقػػؿ مػػف المتكسػػط مثػػؿ تاػػالعػػبء حييػػا عمػػى المؤسسػػة )الجامعة/الكميػػة  أقػػؿ مػػف المتكسػػط مثػػؿ تاػػ
  كتبػػػادؿ المعمكمػػػات مػػػع   كتبػػػادؿ المعمكمػػػات مػػػع 38023802  كنشػػػر ثااحػػػة حاػػػكؽ اإلنسػػػاف )  كنشػػػر ثااحػػػة حاػػػكؽ اإلنسػػػاف )38023802يػػػة )يػػػة )بػػػراما محػػػك األمبػػػراما محػػػك األم

  لدل بعض أعضاء ىيئػة التػدريس   لدل بعض أعضاء ىيئػة التػدريس 9393::    5252اعتاادا )اعتاادا )    ألف ىناؾ  ألف ىناؾ38063806الييئات المجتمعية )الييئات المجتمعية )
أف كثيػػرا مػػف أنشػػطة الخدمػػة العامػػة ال يترتػػب عمييػػا مثػػؿ مػػا يترتػػب عمػػى التػػدريس كالبحػػث أف كثيػػرا مػػف أنشػػطة الخدمػػة العامػػة ال يترتػػب عمييػػا مثػػؿ مػػا يترتػػب عمػػى التػػدريس كالبحػػث 

ـز بػو رئػيس الجامعػة ـز بػو رئػيس الجامعػة تػتػراث بمػا يمراث بمػا يمتػتػالعممىة كمف ثـ حاد يحجـ البعض عف الاياـ بيػا كعػدـ االكالعممىة كمف ثـ حاد يحجـ البعض عف الاياـ بيػا كعػدـ االك
    6262زاع )زاع )يػػد ذلػػؾ نتػػائا دراسػػة عبػػداا جػػيػػد ذلػػؾ نتػػائا دراسػػة عبػػداا جػػكيؤ كيؤ   أك عميػػد الكميػػة أك يحميػػا تجػػاه الخدمػػة العامػػةةأك عميػػد الكميػػة أك يحميػػا تجػػاه الخدمػػة العامػػةة

    التى أكدت انخفاض ممارسات أعضاء ىيئة التدريس المجتمعية8  التى أكدت انخفاض ممارسات أعضاء ىيئة التدريس المجتمعية2562568::
  تعكيب:تعكيب:  --

ـ المينيػة ـ المينيػة مسػؤكليتيمسػؤكليتيكبعد تحميؿ كمناقشة كاقع درجة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس كبعد تحميؿ كمناقشة كاقع درجة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس   
حػى حػى   اتاتمسػؤكليمسػؤكليمجاالتيا الفرعية مف كجية نظرىـة أمكف لمباحث ترتيػب درجػة ممارسػة ىػذه المجاالتيا الفرعية مف كجية نظرىـة أمكف لمباحث ترتيػب درجػة ممارسػة ىػذه البب

  الجدكؿ التالى:الجدكؿ التالى:
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  ((00علٔل هلى )علٔل هلى )

  انًُٓيخ ألػضبء ْيئخ انزلهيٌ انًُٓيخ ألػضبء ْيئخ انزلهيٌ   ًَئٔنيبدًَئٔنيبدروريت كهعخ يًبهٍخ انروريت كهعخ يًبهٍخ انيٕضؼ يٕضؼ 

  ٔ م ب نَُجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانٕىٌ انَُجٗ ٔانزوريت يٍ ٔعٓخ َظوْىٔ م ب نَُجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانٕىٌ انَُجٗ ٔانزوريت يٍ ٔعٓخ َظوْى

  انًُٓيخانًُٓيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخيغبالد يغبالد   وو
ََجخ يزٍٕظ ََجخ يزٍٕظ 

  االٍزغبثخاالٍزغبثخ
انٕىٌ انٕىٌ 

  انَُجٗانَُجٗ
  انزوريتانزوريت

  11  08000800  33800800  األفالليخاألفالليخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  11

  00  08.308.3  38033803  األكبكيًيخاألكبكيًيخانًَئٔنيخ انًَئٔنيخ   00

  00  ..08..08  38003800  اإلََبَيخاإلََبَيخانًَئٔنيخ انًَئٔنيخ   00

  00  08000800  38003800  انمبََٕيخانمبََٕيخانًَئٔنيخ انًَئٔنيخ   00

  00  .080.080  38003800  انؼهًيخ/انزًُٕيخانؼهًيخ/انزًُٕيخانًَئٔنيخ انًَئٔنيخ   00

  ..  08300830  38.038.0  انًغزًؼيخانًغزًؼيخانًَئٔنيخ انًَئٔنيخ   ..

الت الفرعيػة الت الفرعيػة مارسػكف المجػامارسػكف المجػا  أف أعضػاء التػدريس ي  أف أعضػاء التػدريس ي99رقـ )رقـ )اتضك مف الجدكؿ السابؽ اتضك مف الجدكؿ السابؽ   
اكتوة حيث جاء ىذا الترتيب كاقعيا كمنطايا مف كجيػة نظػرىـة اكتوة حيث جاء ىذا الترتيب كاقعيا كمنطايا مف كجيػة نظػرىـة الميننية بدرجات متفالميننية بدرجات متف  لممسؤكليةلممسؤكلية

المجتمعيػػة جػػاءت حػػى ترتيػػب متػػأخر كىػػذا المجتمعيػػة جػػاءت حػػى ترتيػػب متػػأخر كىػػذا   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةكػػكف متفاريػػة مػػا عػػدا كػػكف متفاريػػة مػػا عػػدا ى نسػػبة تكػػاد تى نسػػبة تكػػاد تكىػكىػ
  بػيفبػيفحػى خدمػة المجتمػع إمػا لضػعؼ التكاصػؿ حػى خدمػة المجتمػع إمػا لضػعؼ التكاصػؿ انحفاض مشاركة أعضاء ىيئػة التػدريس انحفاض مشاركة أعضاء ىيئػة التػدريس يعكس يعكس 
ك ضػػػعؼ الػػػكعى بالثااحػػػة المجتمعيػػػة أك ك ضػػػعؼ الػػػكعى بالثااحػػػة المجتمعيػػػة أك بمؤسسػػػاتو المختمفػػػة أبمؤسسػػػاتو المختمفػػػة أعػػػة كالمجتمػػػع المحمػػػى عػػػة كالمجتمػػػع المحمػػػى الجامالجام

  انشغاليـ بالجانب األكاديمىانشغاليـ بالجانب األكاديمى
  

المينيػة منشػكىا المينيػة منشػكىا   المسػؤكليةالمسػؤكليةاألخبلقية حجاءت حى الترتيػب األكؿ لكػكف األخبلقية حجاءت حى الترتيػب األكؿ لكػكف   المسؤكليةالمسؤكليةأما أما   
امعػة كأف امعػة كأف لجلجاألكاديمية حى الترتيب الثانى كىذا يتكاحػؽ مػع كظيفػة ااألكاديمية حى الترتيب الثانى كىذا يتكاحػؽ مػع كظيفػة ا  المسؤكليةالمسؤكلية  أخبلقياة كجاءتأخبلقياة كجاءت

  نضع التدريس حى المادمةنضع التدريس حى المادمة  مياـ عضك ىيئة التدريسمياـ عضك ىيئة التدريس
  

يعػكد الػى حػرص أعضػاء ىيئػة يعػكد الػى حػرص أعضػاء ىيئػة   ااذذالترتيػب الثالػث كىػالترتيػب الثالػث كىػاإلنسانية حى اإلنسانية حى   المسؤكليةالمسؤكليةكجاءت كجاءت   
  الجامعيةالجامعية  رحمةرحمةمممع الطبلب حى ىذه المع الطبلب حى ىذه ال  طيبةطيبةالتدرسي عمى تككيف عبلقات انسانية التدرسي عمى تككيف عبلقات انسانية 

الػػػى أنيػػػـ يمارسػػػكف الػػػى أنيػػػـ يمارسػػػكف   ا يعػػػكدا يعػػػكدنػػػنػػػالاانكنيػػػة حػػػى الترتيػػػب البرابػػػع كىالاانكنيػػػة حػػػى الترتيػػػب البرابػػػع كى  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكلية  تتكجػػػاءكجػػػاء  
ـ بػػا خريف كأنيػػا ـ بػػا خريف كأنيػػا ييككيػػة حػػى الحيػػاة الجامعيػػة مػػف خػػبلؿ نعػػكدىـ ذلػػؾ كاحتكػػايػػة حػػى الحيػػاة الجامعيػػة مػػف خػػبلؿ نعػػكدىـ ذلػػؾ كاحتكػػاالاانكنالاانكن  الجكانػػبالجكانػػب

  حى الحياة الجامعيةحى الحياة الجامعية  ممارسات يكميةممارسات يكمية
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 املسؤوليت األكبدمييت

 سؤوليت انانسبنيتامل

 املسؤوليت القبنىنيت

 املسؤوليت العلويت/ التنوىيت

 املسؤوليت اجملتوعيت

المسؤو

لية 

األخال

 قية

العممية حى الترتيب الخامس عمى اعتبػار أنيػا جيػد ذاتػى ياػـك بػو العممية حى الترتيب الخامس عمى اعتبػار أنيػا جيػد ذاتػى ياػـك بػو   المسؤكليةالمسؤكليةكجاءت كجاءت   
  يسعى الييايسعى الييا  و التىو التىئيس حى تحايؽ أىداحئيس حى تحايؽ أىداحعضك التدريس كلكنو داعـ ر عضك التدريس كلكنو داعـ ر 

ألعضػػاء ألعضػػاء المينيػػة المينيػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةمجػػاالت مجػػاالت ممارسػػة ممارسػػة يكضػػك تػػدرج يكضػػك تػػدرج   التػػالىالتػػالى  ىىمػػمػػكالشػػكؿ الير كالشػػكؿ الير   
التػػدريس مػػف كجيػػة نظػػرىـ كذلػػؾ كمػػا ىػػك مكضػػك بػػاليـر مػػف الامػػة إلػػى الااعػػدةة ىػػذا كقػػد التػػدريس مػػف كجيػػة نظػػرىـ كذلػػؾ كمػػا ىػػك مكضػػك بػػاليـر مػػف الامػػة إلػػى الااعػػدةة ىػػذا كقػػد ىيئػػة ىيئػػة 

--3399  ::7777لممسػؤكلية االجتماعيػة )لممسػؤكلية االجتماعيػة )  AArrcchhiiee  BB..  CCaarrrroollllاسترشػد الباحػث حػى ىػذه الجزئيػة بيػـر استرشػد الباحػث حػى ىػذه الجزئيػة بيػـر 
4400        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ( ( 11شكم هلى ) شكم هلى ) 

  انًُٓيخ يٍ ٔعٓخ َظو أػضبء ْيئخ انزلهيٌانًُٓيخ يٍ ٔعٓخ َظو أػضبء ْيئخ انزلهيٌ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخيغبالد يغبالد يًبهٍخ يًبهٍخ يٕضظ رلهط يٕضظ رلهط 
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  ادابة الشؤاه الرابع:ادابة الشؤاه الرابع:  --

  الذل ينص عمى:الذل ينص عمى:  
ـ المينيػػػة بمجاالتيػػػا الفرعيػػػة ـ المينيػػػة بمجاالتيػػػا الفرعيػػػة مسػػػؤكليتيمسػػػؤكليتيمػػػا درجػػػة ممارسػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدرس مػػػا درجػػػة ممارسػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدرس   

  ية  مف جية نظر الطبلبية  مف جية نظر الطبلب)األكاديمية كاألخبلقية كاإلنسانية كالاانكنية كالمجتمع)األكاديمية كاألخبلقية كاإلنسانية كالاانكنية كالمجتمع
كلئلجابة عمى ىػذا السػؤاؿة تػـ حسػاب نسػبة متكسػط االسػتجابة كالػكزف النسػبى لكػؿ كلئلجابة عمى ىػذا السػؤاؿة تػـ حسػاب نسػبة متكسػط االسػتجابة كالػكزف النسػبى لكػؿ   

عبػػارة مػػف عبػػارات االسػػتبانةة كترتيػػب العبػػارات كحانػػا السػػتجابات عينػػة الطػػبلب حػػكؿ مجػػاالت عبػػارة مػػف عبػػارات االسػػتبانةة كترتيػػب العبػػارات كحانػػا السػػتجابات عينػػة الطػػبلب حػػكؿ مجػػاالت 
  المينية8المينية8  المسؤكليةالمسؤكلية
ة ة 2222ة ة 2323قػاـ )قػاـ )كقد أسفر التحميؿ االحصائى عف نتائا جاءت مكضحة حى الجداكؿ أر كقد أسفر التحميؿ االحصائى عف نتائا جاءت مكضحة حى الجداكؿ أر   

نيػػة عمػػى النحػػك نيػػة عمػػى النحػػك الميالمي  المسػػؤكليةالمسػػؤكلية ة  كقػػد أمكػػف تنػػاكؿ كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت  ة  كقػػد أمكػػف تنػػاكؿ كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت 2626ة ة 2020ة ة 2121
  التالى:التالى:

  األنادمييةاألنادميية  املشؤوليةاملشؤوليةاجملاه األوه: اجملاه األوه:   --أوالأوال

ـ األكاديميػة مػف ـ األكاديميػة مػف مسػؤكليتيمسػؤكليتي  درجة ممارسة أعضاء ىيئػة التػدريس   درجة ممارسة أعضاء ىيئػة التػدريس 2323يبيف الجدكؿ )يبيف الجدكؿ )  
  كجية نظر الطبلب:كجية نظر الطبلب:
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  ((1313علٔل )علٔل )

  ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ انطالة ؽٕل كهعخ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ انطالة ؽٕل كهعخ انٕىٌ انَُجٗ انٕىٌ انَُجٗ يٕضؼ يٕضؼ 

    يظو انطالةيظو انطالةاألكبكيًيخ يٍ ٔعٓخ األكبكيًيخ يٍ ٔعٓخ   انًَئٔنيخانًَئٔنيخيًبهٍخ يغبل يًبهٍخ يغبل 

  انؼجبهادانؼجبهاد  وو
انٕىٌ انٕىٌ 

  انَُجٗانَُجٗ
ََجخ يزٍٕظ ََجخ يزٍٕظ 

  االٍزغبثخاالٍزغبثخ
  انزوريتانزوريت

يزةةةةيؼ ػضةةةةةٕ ْيئةةةةخ انزةةةةةلهيٌ نهطةةةةالة انزؼجيةةةةةو يزةةةةيؼ ػضةةةةةٕ ْيئةةةةخ انزةةةةةلهيٌ نهطةةةةالة انزؼجيةةةةةو   11

)يًبهٍةةخ( ػةةٍ ؽمةةٕلٓى انزؼهيًيةةخ كؾويةةخ انزؼجيةةو )يًبهٍةةخ( ػةةٍ ؽمةةٕلٓى انزؼهيًيةةخ كؾويةةخ انزؼجيةةو 

  نوأٖ ٔانفكونوأٖ ٔانفكوػٍ اػٍ ا

180.180.  38..38..  00  

ػهةةٗ رطجيةةك يؼةةبييو ػهةةٗ رطجيةةك يؼةةبييو   يؾةو  ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌيؾةو  ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ  00

  ثزلهيَةةّثزلهيَةةّنٖ يمةةٕو نٖ يمةةٕو انغةةٕكح  ةةٗ انًؾزةةٕٖ انؼهًةةٗ انةةانغةةٕكح  ةةٗ انًؾزةةٕٖ انؼهًةةٗ انةة

  نهطالةنهطالة

18001800  38.038.0  ..  

يرةةبهن ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ انطةةالة  ةةٗ صةةُبػخ يرةةبهن ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ انطةةالة  ةةٗ صةةُبػخ   00

  انمواه انزؼهيًٗ ٔيُبلرٓى يُّانمواه انزؼهيًٗ ٔيُبلرٓى يُّ
18.118.1  380.380.  1313  

يؼةةةةوا ػضةةةةٕ ْئيةةةةخ انزةةةةلهيٌ انطةةةةالة ثؤْةةةةلاا يؼةةةةوا ػضةةةةٕ ْئيةةةةخ انزةةةةلهيٌ انطةةةةالة ثؤْةةةةلاا   00

خ ٔأٍةةةةهٕة انزمةةةةٕيى نهًمةةةةوه انةةةةنٖ يمةةةةٕو خ ٔأٍةةةةهٕة انزمةةةةٕيى نهًمةةةةوه انةةةةنٖ يمةةةةٕو ٔطجيؼةةةةٔطجيؼةةةة

  ثزلهيَّثزلهيَّ

08110811  38.338.3  00  

يطةةوػ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ػهةةٗ انطةةالة أٍةةئهخ يطةةوػ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ػهةةٗ انطةةالة أٍةةئهخ   00

  رضيو انزفكيو انُبلل أصُبء اكاهح انًٕلف انزؼهيًٗرضيو انزفكيو انُبلل أصُبء اكاهح انًٕلف انزؼهيًٗ
083.083.  38.038.0  00  

يواػٗ ػضٕ ْيئخ انزلهيٌ انزَهَةم انًُطمةٗ  ةٗ يواػٗ ػضٕ ْيئخ انزلهيٌ انزَهَةم انًُطمةٗ  ةٗ   ..

  ػوض انُمبط األٍبٍيخ نًٕضٕع انًؾبضوحػوض انُمبط األٍبٍيخ نًٕضٕع انًؾبضوح
08000800  38..38..  11  

ظ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ يٕضةةٕػبد انًمةةوه ظ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ يٕضةةٕػبد انًمةةوه يؼةةبنيؼةةبن  ..

  انلهاٍٗ ثُٕع يٍ انؼًك ٔانللخ انلهاٍٗ ثُٕع يٍ انؼًك ٔانللخ 
18001800  38.038.0  ..  

يكهف ػضٕ ْيئةخ انزةلهيٌ انطةالة ثبنجؾةش انةنارٗ يكهف ػضٕ ْيئةخ انزةلهيٌ انطةالة ثبنجؾةش انةنارٗ   00

ػٍ َمبط عْٕويخ الٍةزكًبل انًٕضةٕػبد انًمةوهح ػٍ َمبط عْٕويخ الٍةزكًبل انًٕضةٕػبد انًمةوهح 

  ػهيٓىػهيٓى

08100810  38.138.1  00  

يٕ و ػضٕ ْيئةخ انزلهٍةل نُةب انجُيةخ األيُةخ َفَةي ب يٕ و ػضٕ ْيئةخ انزلهٍةل نُةب انجُيةخ األيُةخ َفَةي ب   00

لةةف انزؼهيًةةٗ نُرةةو صمب ةةخ لةةف انزؼهيًةةٗ نُرةةو صمب ةةخ ٔ كوي ةةب أصُةةبء اكاهح انًٕٔ كوي ةةب أصُةةبء اكاهح انًٕ

  اإلثلاعاإلثلاع

18001800  38.338.3  00  

لك ٔيطةةةٕه ػضةةةٕ ْيئةةةخ انزةةةلهيٌ  ةةةٗ أكائةةةّ لك ٔيطةةةٕه ػضةةةٕ ْيئةةةخ انزةةةلهيٌ  ةةةٗ أكائةةةّ يغةةةيغةةة  1313

انزلهيَةةةةةةةٗ يةةةةةةةٍ ؽيةةةةةةةش األٍةةةةةةةبنيت ٔانًةةةةةةةلافم انزلهيَةةةةةةةٗ يةةةةةةةٍ ؽيةةةةةةةش األٍةةةةةةةبنيت ٔانًةةةةةةةلافم 

  ٔاالٍزواريغيبدٔاالٍزواريغيبد

  وو00  38.338.3  18011801

انةةٕىٌ انَُةةجٗ ََٔةةجخ يزٍٕةةظ االٍةةزغبثخ نهًؾةةٕه انةةٕىٌ انَُةةجٗ ََٔةةجخ يزٍٕةةظ االٍةةزغبثخ نهًؾةةٕه   

  ككمككم
180.180.  38..38..  00  

  38.38.00انؾل األكَٗ نهضمخ= انؾل األكَٗ نهضمخ=       38.38.11انؾل األػهٗ نهضمخ = انؾل األػهٗ نهضمخ = 
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  أف نسبة متكسط االسػتجابة السػتجابات عينػة الطػبلب حػكؿ   أف نسبة متكسط االسػتجابة السػتجابات عينػة الطػبلب حػكؿ 2323اتضك مف الجدكؿ )اتضك مف الجدكؿ )  
ػا حػى   المسػؤكليةالمسػؤكليةتفعيؿ أعضاء ىيئة التػدريس مجػاؿ تفعيؿ أعضاء ىيئة التػدريس مجػاؿ  ػا حػى األكاديميػة حػى الحيػاة الجامعيػة كخصكصن األكاديميػة حػى الحيػاة الجامعيػة كخصكصن

  كىػى أقػؿ مػف الحػد   كىػى أقػؿ مػف الحػد 38003800قاعات الدركس مف كجية نظػر الطػبلب عمػى المحػكر ككػؿ بمغػت )قاعات الدركس مف كجية نظػر الطػبلب عمػى المحػكر ككػؿ بمغػت )
ا حيػى متكسػطةة ا حيػى متكسػطةة ممتنحصر بينيتنحصر بيني  أل أنيا   أل أنيا 38003800مف الحد األدنى )مف الحد األدنى )  كأعمى   كأعمى 38723872األعمى لمثاة )األعمى لمثاة )

  كترتيبو الثانىة كىذا المؤشر يػدؿ عمػى أداء كتفعيػؿ   كترتيبو الثانىة كىذا المؤشر يػدؿ عمػى أداء كتفعيػؿ 28972897كجاء الكزف النسبى ليذا المجاؿ )كجاء الكزف النسبى ليذا المجاؿ )
ـ األكاديميػػة بدرجػػة متكسػػطة بصػػفة عامػػة مػػف كجيػػة نظػػر ـ األكاديميػػة بدرجػػة متكسػػطة بصػػفة عامػػة مػػف كجيػػة نظػػر مسػػؤكليتيمسػػؤكليتيأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 

أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريسة حػػأراؤىـ تتسػػـ أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريسة حػػأراؤىـ تتسػػـ الطػػبلبة كرأل الطػػبلب مػػرلة صػػادقة لمحكػػـ عمػػى الطػػبلبة كرأل الطػػبلب مػػرلة صػػادقة لمحكػػـ عمػػى 
  بالمعاكلة كالمصداقية كأنيا منطاية بدرجة كبيرة ألنيا تناؿ الكاقع الفعمى حى الحياة الجامعية8بالمعاكلة كالمصداقية كأنيا منطاية بدرجة كبيرة ألنيا تناؿ الكاقع الفعمى حى الحياة الجامعية8

  كجػاءت   كجػاءت 38573857ة ة 38773877))تراكحت نسبة متكسػط االسػتجابة عمػى عبػارات المجػاؿ بػيف تراكحت نسبة متكسػط االسػتجابة عمػى عبػارات المجػاؿ بػيف   
  التػى تتعمػؽ   التػى تتعمػؽ 00العبػارة رقػـ )العبػارة رقػـ )  كىػى   كىػى 38723872حداىما أعمى مف الحد األعمػى لمثاػة )حداىما أعمى مف الحد األعمػى لمثاػة )عبارتاف حاط اعبارتاف حاط ا

 ة كالعبػارة  ة كالعبػارة 38773877))ى عند عػرض الناػاط األساسػية لمكضػكع المحاضػرة ى عند عػرض الناػاط األساسػية لمكضػكع المحاضػرة اابمراعاة التسمسؿ المنطبمراعاة التسمسؿ المنط
  كىى تتعمؽ بتكميؼ الطبلب بالبحػث الػذاتى عػف ناػاط   كىى تتعمؽ بتكميؼ الطبلب بالبحػث الػذاتى عػف ناػاط 38723872  عند الحد األعمى لمثاة )  عند الحد األعمى لمثاة )..رقـ )رقـ )

ا عمػػػى نسػػػبة ا عمػػػى نسػػػبة تتإف حصػػمإف حصػػم--اتػػاف العبارتػػػاف اتػػاف العبارتػػػاف ييجكىريػػة السػػػتكماؿ المكضػػكعات الماػػػررة عمػػػييـة حجكىريػػة السػػػتكماؿ المكضػػكعات الماػػػررة عمػػػييـة ح
ا تشػػيراف الػػى أمػػكر منطايػػة ال تتعمػػؽ بالجانػػب الجػػكىرل ا تشػػيراف الػػى أمػػكر منطايػػة ال تتعمػػؽ بالجانػػب الجػػكىرل مػػمػػإال أنيإال أني  ةة--متكسػػط اسػػتجابة مرتفػػعمتكسػػط اسػػتجابة مرتفػػع

األدائػػى لممكقػػؼ التعميمػػى ألنػػو مػػف الطبيعػػى أف يراعػػى المعمػػـ التسمسػػؿ المنطاػػى حػػى عػػرض األدائػػى لممكقػػؼ التعميمػػى ألنػػو مػػف الطبيعػػى أف يراعػػى المعمػػـ التسمسػػؿ المنطاػػى حػػى عػػرض 
نػو نػو عػابرةة كحػى حػاؿ عػدـ اسػتكمالياة ح عػابرةة كحػى حػاؿ عػدـ اسػتكمالياة ح مكضكعات محاضػرتو حتػى لػك كانػت بطرياػة سػريعة ك مكضكعات محاضػرتو حتػى لػك كانػت بطرياػة سػريعة ك 

بلب بالبحث الذاتىة كىػذا شػأف مسػتحدث حرضػتو جكانػب التاػدـ العممػى كالتكنكلػكجى بلب بالبحث الذاتىة كىػذا شػأف مسػتحدث حرضػتو جكانػب التاػدـ العممػى كالتكنكلػكجى يكمؼ الطيكمؼ الط
ات المحاضػرةة كىػذا ات المحاضػرةة كىػذا كما تمتع بو الطبلب مف ميارات البحث عف المعمكمات السػتكماؿ مكضػكعكما تمتع بو الطبلب مف ميارات البحث عف المعمكمات السػتكماؿ مكضػكع

عمػػػى مشػػػاركتيـ لتػػػدريبيـ عمػػػى التػػػدريسة حيػػػذه المشػػػاركة التدريبيػػػة ليػػػا عمػػػى مشػػػاركتيـ لتػػػدريبيـ عمػػػى التػػػدريسة حيػػػذه المشػػػاركة التدريبيػػػة ليػػػا   إف دؿ حػػػى ظػػػاىرهإف دؿ حػػػى ظػػػاىره
يس المصػػغر الماػػرر عمػػى طػػبلب كميػػة التربيػػة888 كلكػػف قػػد يكػػكف يس المصػػغر الماػػرر عمػػى طػػبلب كميػػة التربيػػة888 كلكػػف قػػد يكػػكف مجاالتيػػا حيمػػا يسػػمى بالتػػدر مجاالتيػػا حيمػػا يسػػمى بالتػػدر 

  حى أداء مياميـ األكاديمية بااعات الدركس8حى أداء مياميـ األكاديمية بااعات الدركس8  ضاء ىيئة التدرسضاء ىيئة التدرستاصيرنا مف بعض أعتاصيرنا مف بعض أع
  كالحػد   كالحػد 38723872ىناؾ عبػارات حصػمت عمػى نسػبة متكسػط اسػتجابة بػيف الحػد األعمػى )ىناؾ عبػارات حصػمت عمػى نسػبة متكسػط اسػتجابة بػيف الحػد األعمػى )  

  حاػد ياػـك عضػك ىيئػة   حاػد ياػـك عضػك ىيئػة 77ة ة 22ة ة 55ة ة 66العبػارات أرقػاـ )العبػارات أرقػاـ )    أل أنيا متكسػطةة كىػى  أل أنيا متكسػطةة كىػى38003800دنى )دنى )األاأل
كأسػػمكب التاػػكيـة أل كأسػػمكب التاػػكيـة أل التػػدريس حػػى بعػػض األحيػػاف بتعريػػؼ الطػػبلب بأىػػداؼ الماػػرر كطبيعػػة التػػدريس حػػى بعػػض األحيػػاف بتعريػػؼ الطػػبلب بأىػػداؼ الماػػرر كطبيعػػة 

تغمػب تغمػب لكػف لكػف بػوة ك بػوة ك   بتدريسو ليـ حتػى يككنػكا عمػى عمػـبتدريسو ليـ حتػى يككنػكا عمػى عمػـ  يعرض عمييـ تكصيؼ المارر الذل ياـكيعرض عمييـ تكصيؼ المارر الذل ياـك
أك يكظػؼ أك يكظػؼ اء األسػئمة حيػث ال يسػتخدـ اء األسػئمة حيػث ال يسػتخدـ ارة المكقؼ التعميمى ككذلؾ حػى إلاػارة المكقؼ التعميمى ككذلؾ حػى إلاػعميو التاميدية حى إدعميو التاميدية حى إد
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تشػجع عمػى التفاعػؿ تشػجع عمػى التفاعػؿ   ةةنتائا البحكث حى إدارة المكقؼ التعميمى بطرياة ديماراطية ىادحة كبنػاءنتائا البحكث حى إدارة المكقؼ التعميمى بطرياة ديماراطية ىادحة كبنػاء
اقفػة بينػو كبػيف الطػبلبة بػؿ ىنػاؾ اقفػة بينػو كبػيف الطػبلبة بػؿ ىنػاؾ المناقشة كنشػر ثااحػة الحػكار كالمثالمناقشة كنشػر ثااحػة الحػكار كالمثكالتكاصؿ الصفى كحرية كالتكاصؿ الصفى كحرية 

ية مف جانب بعض الاائميف بالتدريس مما يترتب عمػى ذلػؾ معالجػة المكضػكعات ية مف جانب بعض الاائميف بالتدريس مما يترتب عمػى ذلػؾ معالجػة المكضػكعات جكانب سمطك جكانب سمطك 
  نكع مف السطحية كعدـ التعمؽ8نكع مف السطحية كعدـ التعمؽ8بب

أما باقى عبارات ىذا المجاؿ حاد حصمت عمى نسبة متكسػط اسػتجابة منخفضػة سػكاء أما باقى عبارات ىذا المجاؿ حاد حصمت عمى نسبة متكسػط اسػتجابة منخفضػة سػكاء   
    00ة ة 99ة ة 2323  كىػى العبػارات أرقػاـ )  كىػى العبػارات أرقػاـ )38573857  أك أقػؿ مػف الحػد األدنػى )  أك أقػؿ مػف الحػد األدنػى )38033803الحد األدنى )الحد األدنى )  ددعنعن

  حيث ال يجػدد بعػض أعضػاء   حيث ال يجػدد بعػض أعضػاء 38573857ة ة 38033803ة ة 38033803كجاءت نسبة متكسط االستجابة عمييا )كجاءت نسبة متكسط االستجابة عمييا )
ىيئة التدريس حػى أدائيػـ التدريسػى معتمػديف عمػى التاميديػةة حػبل يسػمحكف بحريػة المناقشػةة ىيئة التدريس حػى أدائيػـ التدريسػى معتمػديف عمػى التاميديػةة حػبل يسػمحكف بحريػة المناقشػةة 

أك أك   كقػػد يصػػؿ األمػػر الػػى أف يفػػتك الػػبعض كتبػػا كياػػرأ منيػػا مكضػػكع المحاضػػرة بحجػػة التعميػػؽكقػػد يصػػؿ األمػػر الػػى أف يفػػتك الػػبعض كتبػػا كياػػرأ منيػػا مكضػػكع المحاضػػرة بحجػػة التعميػػؽ
جديػد حػى مجػاؿ التخصػص جديػد حػى مجػاؿ التخصػص تنميػة ذاتػو مينيػا أك اطبلعػو عمػى التنميػة ذاتػو مينيػا أك اطبلعػو عمػى الالتعايب888 كىػذا مرجعػو عػدـ التعايب888 كىػذا مرجعػو عػدـ 

ٍن ااحتى يككف مػتحتى يككف مػت ٍن فن مادتػو العمميػةة كقػد أقػر أغمػب الطػبلب ىػذه األسػاليب لػدل بعػض أعضػاء مادتػو العمميػةة كقػد أقػر أغمػب الطػبلب ىػذه األسػاليب لػدل بعػض أعضػاء   اافن
  الماررات النظرية8الماررات النظرية8بتدريس بتدريس   ىيئة التدريس كبخاصة الاائمكفىيئة التدريس كبخاصة الاائمكف

ة ة ئػػئػػييلػػدل الطػػبلب نتيجػػة عػػدـ تييئػػة البلػػدل الطػػبلب نتيجػػة عػػدـ تييئػػة الب  الفكػػر كاإلبػػداعالفكػػر كاإلبػػداع  كقػػد يترتػػب عمػػى ذلػػؾ إماتػػةكقػػد يترتػػب عمػػى ذلػػؾ إماتػػة  
  كنكا منتجيف كمبدعيف8كنكا منتجيف كمبدعيف8المكاتية لئلبداع كالفكر كتكحير األمف الفكرل كالنفسى لمطبلب حتى يكالمكاتية لئلبداع كالفكر كتكحير األمف الفكرل كالنفسى لمطبلب حتى يك

األكاديميػػػة األكاديميػػػة   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةكبصػػػفة عامػػػةة حػػػ ف عبػػػارات ىػػػذا المحػػػكر المتعماػػػة بمجػػػاؿ كبصػػػفة عامػػػةة حػػػ ف عبػػػارات ىػػػذا المحػػػكر المتعماػػػة بمجػػػاؿ   
متكسطة كمنخفضة األداء مػف حيػث تفعيػؿ كممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس ليػا حػى المكقػؼ متكسطة كمنخفضة األداء مػف حيػث تفعيػؿ كممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس ليػا حػى المكقػؼ 

مػع متطمبػات تحايػؽ الجػكدة حػى مػع متطمبػات تحايػؽ الجػكدة حػى التعميمى كحؽ رؤية الطبلب لذلؾ مما يؤثر ذلؾ سػمبنا كيتنػاحى التعميمى كحؽ رؤية الطبلب لذلؾ مما يؤثر ذلؾ سػمبنا كيتنػاحى 
ميـ الجامعىة كلعػؿ ذلػؾ يمكػف أف يكػكف راجعنػا الػى احتاػاد الػبعض أحػداث نػكع مػف التكامػؿ ميـ الجامعىة كلعػؿ ذلػؾ يمكػف أف يكػكف راجعنػا الػى احتاػاد الػبعض أحػداث نػكع مػف التكامػؿ التعالتع

  يكشػػػؼ ثغػػػرات   يكشػػػؼ ثغػػػرات 5151::    6060بػػػيف التػػػدريس كالبحػػػثة حالتػػػدريس كمػػػا يػػػرل عبػػػد المجيػػػد حػػػراج )بػػػيف التػػػدريس كالبحػػػثة حالتػػػدريس كمػػػا يػػػرل عبػػػد المجيػػػد حػػػراج )
  بحاث تساعد عمى سد ثغرات التدريس8بحاث تساعد عمى سد ثغرات التدريس8المعرحةة كاألالمعرحةة كاأل

  األخالقيةاألخالقية  املشؤوليةاملشؤوليةاجملاه الجاٌى: اجملاه الجاٌى:   --ثاٌياثاٌيا

ـ األخبلقيػة مػف ـ األخبلقيػة مػف مسػؤكليتيمسػؤكليتي  درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس   درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس 2222يبيف الجدكؿ )يبيف الجدكؿ )  
  كجية نظر الطبلب:كجية نظر الطبلب:
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  ((1111علٔل )علٔل )

  انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ انطالة ؽٕل كهعخ انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ انطالة ؽٕل كهعخ يٕضؼ يٕضؼ 

  انطالة انطالة َظو َظو األفالليخ يٍ ٔعٓخ األفالليخ يٍ ٔعٓخ   انًَئٔنيخانًَئٔنيخيًبهٍخ يغبل يًبهٍخ يغبل 

  انؼجبهادانؼجبهاد  وو
انٕىٌ انٕىٌ 

  انَُجٗانَُجٗ
ََجخ يزٍٕظ ََجخ يزٍٕظ 

  ٍزغبثخٍزغبثخاالاال
  انزوريتانزوريت

يٓةةزى ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ثبرقةةبم اعةةواءاد يٓةةزى ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ثبرقةةبم اعةةواءاد   11

ريةةةةةؾيؾيّ نًيةةةةةهؾخ انطبنةةةةةت ٔانًغزًةةةةةغ ريةةةةةؾيؾيّ نًيةةةةةهؾخ انطبنةةةةةت ٔانًغزًةةةةةغ 

  انغبيؼٗانغبيؼٗ

180.180.  38..38..  00  

يزؼبيم ػضٕ ْيئخ انزلهيٌ ثؾيبكيةخ يةغ يةٍ يزؼبيم ػضٕ ْيئخ انزلهيٌ ثؾيبكيةخ يةغ يةٍ   00

  يقبنفَّٕ  ٗ انوأٖ أصُبء انًؾبضوحيقبنفَّٕ  ٗ انوأٖ أصُبء انًؾبضوح
08330833  38..38..  00  

ؾةوٖ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةلهيٌ انللةةخ ٔانؼلانةةخ ؾةوٖ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةلهيٌ انللةةخ ٔانؼلانةةخ يزيز  00

  ك ركب ئ انفو ك ركب ئ انفو رمٕيى انطالة نزؾميرمٕيى انطالة نزؾمي  للػُػُ
18001800  38.038.0  1313  

يؾةةةو  ػضةةةٕ ْيئةةةخ انزةةةلهيٌ ػهةةةٗ رًُيةةةخ يؾةةةو  ػضةةةٕ ْيئةةةخ انزةةةلهيٌ ػهةةةٗ رًُيةةةخ   00

  انٕىاع األفاللٗ ٔانؾٌ انٕطُٗ نلٖ انطالةانٕىاع األفاللٗ ٔانؾٌ انٕطُٗ نلٖ انطالة
08100810  38.138.1  00  

ه انًؾبضةواد   00 ه انًؾبضةواد يهزيو ػضٕ ْيئخ انزلهيٌ ثؾضٕة يهزيو ػضٕ ْيئخ انزلهيٌ ثؾضٕة

   ٗ يٕػلْب ٗ يٕػلْب
08000800  38..38..  00  

يؾًةةٗ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ػمةةٕل انطةةالة يؾًةةٗ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ػمةةٕل انطةةالة   ..

ٔ كةةوْى يةةٍ األ كةةبه انًهٕصةةخ ثًةةب يؾمةةك نٓةةى ٔ كةةوْى يةةٍ األ كةةبه انًهٕصةةخ ثًةةب يؾمةةك نٓةةى 

  يٍ انفكوٖيٍ انفكوٖاألاأل

08300830  38.038.0  ..  

يؾةةو  ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ػهةةٗ اؽزةةواو يؾةةو  ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ػهةةٗ اؽزةةواو   ..

  آهاء ايفويٍ ٔٔعٓبد َظوْى آهاء ايفويٍ ٔٔعٓبد َظوْى 
02010201  38.038.0  00  

يٓزى ػضٕ ْيئخ انزةلهيٌ ثةبلواه انؼلانةخ  ةٗ يٓزى ػضٕ ْيئخ انزةلهيٌ ثةبلواه انؼلانةخ  ةٗ   00

  رؾميك األيٍ  ٗ انًغزًغ انغبيؼٗرؾميك األيٍ  ٗ انًغزًغ انغبيؼٗ
  وو..  38.038.0  .083.083

يملو ػضٕ ْيئخ انزلهٍل انًؼهٕيبد نهطةالة يملو ػضٕ ْيئخ انزلهٍل انًؼهٕيبد نهطةالة   00

ا ػٍ انزؾويف ٔانزغييو ا ػٍ انزؾويف ٔانزغييوثؼيل    ثؼيل 
00880000  38033803  11  

يؾةةةو  ػضةةةٕ ْيئةةةخ انزةةةلهيٌ ػهةةةٗ َرةةةو يؾةةةو  ػضةةةٕ ْيئةةةخ انزةةةلهيٌ ػهةةةٗ َرةةةو   1313

ٔروٍةةةيـ لةةةيى االَضةةةجبط ٔاالنزةةةياو ٔاؽزةةةواو ٔروٍةةةيـ لةةةيى االَضةةةجبط ٔاالنزةةةياو ٔاؽزةةةواو 

  انٕلذانٕلذ

  وو00  ..38..38  .080.080

انةةةٕىٌ انَُةةةجٗ ََٔةةةجخ يزٍٕةةةظ االٍةةةزغبثخ انةةةٕىٌ انَُةةةجٗ ََٔةةةجخ يزٍٕةةةظ االٍةةةزغبثخ   

  نهًؾٕه ككمنهًؾٕه ككم
08100810  38.138.1  11  

  38.038.0انؾل األكَٗ نهضمخ= انؾل األكَٗ نهضمخ=       38.138.1انؾل األػهٗ نهضمخ = انؾل األػهٗ نهضمخ = 
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ابة الستجابات عينػة الطػبلب حػكؿ ابة الستجابات عينػة الطػبلب حػكؿ   أف نسببة متكسط االستج  أف نسببة متكسط االستج2222اتضك مف الجدكؿ )اتضك مف الجدكؿ )  
األخبلقية ألعضاء ىيئة التدريس مف كجية نظر الطبلب عمػى المحػكر األخبلقية ألعضاء ىيئة التدريس مف كجية نظر الطبلب عمػى المحػكر   المسؤكليةالمسؤكليةتفعيؿ مجاؿ تفعيؿ مجاؿ 
  كجػاء ترتيػب المحػكر )األكؿ  بػكزف   كجػاء ترتيػب المحػكر )األكؿ  بػكزف 38723872  كىى عند الحد األعمى لمثاػة )  كىى عند الحد األعمى لمثاػة )38723872ككؿ بمغت )ككؿ بمغت )

بلقيػػات تمثػػؿ بلقيػػات تمثػػؿ  ة كىػػذا مؤشػػر منطاػػى ألف مينػػة التعمػػيـ يحكميػػا إطػػار مػػف األخ ة كىػػذا مؤشػػر منطاػػى ألف مينػػة التعمػػيـ يحكميػػا إطػػار مػػف األخ18201820نسػػبى )نسػػبى )
قكاعد كمسػممات تػـ التأكػد مػف صػحتيا ليمتػـز بيػا جمػع الاػائميف عمػى العمميػة التعميميػة بأيػة قكاعد كمسػممات تػـ التأكػد مػف صػحتيا ليمتػـز بيػا جمػع الاػائميف عمػى العمميػة التعميميػة بأيػة 
  مرحمة تعميميةة سكاء داىؿ قاعات المحاضرات أك خارجيا حى الحياة الجامعية بصفة عامة8مرحمة تعميميةة سكاء داىؿ قاعات المحاضرات أك خارجيا حى الحياة الجامعية بصفة عامة8

تراكحػػػت نسػػػبة متكسػػػط االسػػػتجابة عمػػػى جميػػػع العبػػػارات مػػػف حيػػػث تحاايػػػا بدرجػػػة تراكحػػػت نسػػػبة متكسػػػط االسػػػتجابة عمػػػى جميػػػع العبػػػارات مػػػف حيػػػث تحاايػػػا بدرجػػػة   
 ة كىػذا شػأف  ة كىػذا شػأف 38723872الحػد األعمػى لمثاػة )الحػد األعمػى لمثاػة )  كعنػدكعنػد    38003800مف الحػد األدنػى لمثاػة )مف الحػد األدنػى لمثاػة )أعمى أعمى   ةةمتكسطمتكسط

طبيعػػى عنػػد إدارة المكقػػؼ التعميمػػى حػػى الجامعػػة إذ يحػػاكؿ أغمػػب أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس أف طبيعػػى عنػػد إدارة المكقػػؼ التعميمػػى حػػى الجامعػػة إذ يحػػاكؿ أغمػػب أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس أف 
يجعمكا قيـ مينػة التعمػيـ مترجمػة حػى سػمككيـ أثنػاء تعػامميـ مػع الطػبلب حتػى ال تكػكف ىنػاؾ يجعمكا قيـ مينػة التعمػيـ مترجمػة حػى سػمككيـ أثنػاء تعػامميـ مػع الطػبلب حتػى ال تكػكف ىنػاؾ 

  خماى مف جانب الطبلب8خماى مف جانب الطبلب8مبلحظات كمآخذ عمى سمككيـ المبلحظات كمآخذ عمى سمككيـ ال
  مػػػف حيػػػث نسػػػبة متكسػػػط   مػػػف حيػػػث نسػػػبة متكسػػػط 66ة ة 77ة ة 55ة ة 2323ة ة 99كعميػػػوة حاػػػد جػػػاءت العبػػػارات أرقػػػاـ )كعميػػػوة حاػػػد جػػػاءت العبػػػارات أرقػػػاـ )  

د األعمػػى د األعمػػى ى عنػػد الحػػى عنػػد الحػػ ة كىػػ ة كىػػ38723872 ة ) ة )38.338.3بػػيف )بػػيف )مػػف كجيػػة نظػػر الطػػبلب مػػف كجيػػة نظػػر الطػػبلب عمييػػا عمييػػا االسػػتجابة االسػػتجابة 
كأعمػػػى مػػػف الحػػػد األعمػػػى ممػػػا يكضػػػك أف غالبيػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس ممتزمػػػكف بتاػػػديـ كأعمػػػى مػػػف الحػػػد األعمػػػى ممػػػا يكضػػػك أف غالبيػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس ممتزمػػػكف بتاػػػديـ 

يمة كخاليػػة مػػف أيػػة شػػكائب حتػػى ال تػػؤثر سػػمبنا عمػػى أمػػنيـ الفكػػرل يمة كخاليػػة مػػف أيػػة شػػكائب حتػػى ال تػػؤثر سػػمبنا عمػػى أمػػنيـ الفكػػرل المعمكمػػات لمطػػبلب سػػمالمعمكمػػات لمطػػبلب سػػم
حداث نكع مف الفكضى الفكرية لدييـة مما يساعد ذلؾ األمر عمى ترسين قيـ االلتػزاـ العممػى  حداث نكع مف الفكضى الفكرية لدييـة مما يساعد ذلؾ األمر عمى ترسين قيـ االلتػزاـ العممػى كا  كا 

ى كاالنضػػباط كاحتػػراـ الكقػػت حػػى الحيػػاة الجامعيػػةة كمػػا أف أعضػػاء ىيػػة التػػػدريس ى كاالنضػػباط كاحتػػراـ الكقػػت حػػى الحيػػاة الجامعيػػةة كمػػا أف أعضػػاء ىيػػة التػػػدريس كاألكػػاديمكاألكػػاديم
كجيػػات نظػػرىـة كذلػػؾ إذا اتفاػػت عمػػى الاكاعػػد العامػػة كجيػػات نظػػرىـة كذلػػؾ إذا اتفاػػت عمػػى الاكاعػػد العامػػة حريصػػكف عمػػى احتػػراـ لراء الطػػبلب ك حريصػػكف عمػػى احتػػراـ لراء الطػػبلب ك 

لممكقؼ التعميمى التى منيا التزاـ األعضاء بحضػكر المحاضػرات كاحتػراـ كجيػات نظػر الطػبلب لممكقؼ التعميمى التى منيا التزاـ األعضاء بحضػكر المحاضػرات كاحتػراـ كجيػات نظػر الطػبلب 
يػػة يػػة كلرائيػػـ كحكػػرىـ كتفعيػػؿ الاػػيـ األخبلقيػػةة كالحػػرص عمػػى تفعيػػؿ الممارسػػات الايميػػة كاألخبلقكلرائيػػـ كحكػػرىـ كتفعيػػؿ الاػػيـ األخبلقيػػةة كالحػػرص عمػػى تفعيػػؿ الممارسػػات الايميػػة كاألخبلق

ى لػػدل الطػػبلب بمػػا تحممػػو مػػف قػػيـ االنتمػػاء ى لػػدل الطػػبلب بمػػا تحممػػو مػػف قػػيـ االنتمػػاء كالحػػس الػػكطنكالحػػس الػػكطن  كتنميػػة الػػكازع الػػدينى كاألخبلقػػىكتنميػػة الػػكازع الػػدينى كاألخبلقػػى
  كالمكاطنة8كالمكاطنة8
كىنػػاؾ عبػػارات جػػاءت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة عمييػػا متكسػػطة أل أعمػػى مػػف الحػػد كىنػػاؾ عبػػارات جػػاءت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة عمييػػا متكسػػطة أل أعمػػى مػػف الحػػد   
    00ة ة 22ة ة 11ة ة ..ة ة 00  كىػػػى العبػػػارات أرقػػػاـ )  كىػػػى العبػػػارات أرقػػػاـ )38723872  كأقػػػؿ مػػػف الحػػػد األعمػػػى )  كأقػػػؿ مػػػف الحػػػد األعمػػػى )3380033800األدنػػػى األدنػػػى 

حمايػػة حكػػر حمايػػة حكػػر   حيػػث يحػػرص أغمػػب أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى   حيػػث يحػػرص أغمػػب أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى 38063806ة ة 38093809تراكحػػت بػػيف )تراكحػػت بػػيف )
الطػػػبلب كعاػػػكليـ مػػػف التمػػػكث الثاػػػاحى كالفكػػػرل لممعمكمػػػات بمػػػا يحاػػػؽ ليػػػـ األمػػػف الفكػػػرل الطػػػبلب كعاػػػكليـ مػػػف التمػػػكث الثاػػػاحى كالفكػػػرل لممعمكمػػػات بمػػػا يحاػػػؽ ليػػػـ األمػػػف الفكػػػرل 
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عيػة لممجتمػع الجػامعى عيػة لممجتمػع الجػامعى كتحصينيـ ضد اية مؤثرات حكرية قد تضر بفكرىـ كىػذا يحاػؽ حائػدة نك كتحصينيـ ضد اية مؤثرات حكرية قد تضر بفكرىـ كىػذا يحاػؽ حائػدة نك 
مف األحكار الضارة بطبلبو التى تحدث نكعنا مف البمبمػة الفكريػة لػدييـة كمػا أف مف األحكار الضارة بطبلبو التى تحدث نكعنا مف البمبمػة الفكريػة لػدييـة كمػا أف   مف حيث تنايتومف حيث تنايتو

حػرص أعضػاء ىيئػة التػدريس عمػى تنايػة حكػػر الطػبلب مػف األحكػار يػؤدل الػى التػزاـ الحياديػػة حػرص أعضػاء ىيئػة التػدريس عمػى تنايػة حكػػر الطػبلب مػف األحكػار يػؤدل الػى التػزاـ الحياديػػة 
مػا يجعػؿ مػا يجعػؿ عند الطبلب الذيف يخالفكنيـ الػرأل العممػى المبنػى عمػى أسػس مكضػكعية كعمميػةة معند الطبلب الذيف يخالفكنيـ الػرأل العممػى المبنػى عمػى أسػس مكضػكعية كعمميػةة م

ما يركنو صائبنا مف اجراءات لتعديؿ حكر الطػبلب كتصػحيحو نحػك ما يركنو صائبنا مف اجراءات لتعديؿ حكر الطػبلب كتصػحيحو نحػك   أعضاء ىيئة التدريس اتخاذأعضاء ىيئة التدريس اتخاذ
  الجامعية المعمكؿ بيا حى الجامعة8الجامعية المعمكؿ بيا حى الجامعة8اتباع الاكاعد اتباع الاكاعد 

  كىػػى   كىػػى 38063806  حػػى الترتيػػب األخيػػر بنسػػبة متكسػػط اسػػتجابة )  حػػى الترتيػػب األخيػػر بنسػػبة متكسػػط اسػػتجابة )00كجػػاءت العبػػارة رقػػـ )كجػػاءت العبػػارة رقػػـ )  
تاػػكيـ تاػػكيـ   ددل الدقػة كالعدالػة عنػل الدقػة كالعدالػة عنػر ر حػحػحػد األدنػىة كىػى تحػد األدنػىة كىػى تمتكسػطة أل انحصػرت بػيف الحػد األعمػى كالمتكسػطة أل انحصػرت بػيف الحػد األعمػى كال

بػػة أك بعػػض بػػة أك بعػػض الطػػبلبة كذلػػؾ لغمبػػة الجكانػػب كاألىػػكاء الذاتيػػة سػػكاء عنػػد تصػػحيك أكراؽ االجاالطػػبلبة كذلػػؾ لغمبػػة الجكانػػب كاألىػػكاء الذاتيػػة سػػكاء عنػػد تصػػحيك أكراؽ االجا
  88الجكانب األخرلالجكانب األخرل

  اإلٌشاٌيةاإلٌشاٌية  املشؤوليةاملشؤوليةاجملاه الجالح: اجملاه الجالح:   --ثالجاثالجا

ـ اإلنسػػػانية ـ اإلنسػػػانية مسػػػؤكليتيمسػػػؤكليتي  درحػػػة ممارسػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس   درحػػػة ممارسػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس 2121))يبػػػيف الجػػػدكؿ يبػػػيف الجػػػدكؿ   
  كتفعيميا مف كجية نظر الطبلب:كتفعيميا مف كجية نظر الطبلب:
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  ((1010))علٔل علٔل 

    انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ انطالة ؽٕل كهعخانٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ انطالة ؽٕل كهعخيٕضؼ يٕضؼ 

  اإلََبَيخ يٍ ٔعٓخ َظو انطالةاإلََبَيخ يٍ ٔعٓخ َظو انطالة  انًَئٔنيخانًَئٔنيخيًبهٍخ يغبل يًبهٍخ يغبل 

  انؼجبهادانؼجبهاد  وو
انٕىٌ انٕىٌ 

  انَُجٗانَُجٗ

ََجخ ََجخ 

يزٍٕظ يزٍٕظ 

  االٍزغبثخاالٍزغبثخ
  انزوريتانزوريت

    ضًبه  ةوضًبه  ةويؾو  ػضٕ ْيئخ انزةلهيٌ ػهةٗ اٍةزيؾو  ػضٕ ْيئخ انزةلهيٌ ػهةٗ اٍةز  11

  انزٕاصم يغ انطالة ثطويمخ ْبك خ انزٕاصم يغ انطالة ثطويمخ ْبك خ 
08300830  38..38..  00  

يٓةةزى ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ثبنَةةئال ػةةٍ انطةةالة يٓةةزى ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ثبنَةةئال ػةةٍ انطةةالة   00

  ظؤا فبصخظؤا فبصخ  انًزغيجيٍ اما أنًذ ثٓىانًزغيجيٍ اما أنًذ ثٓى
180.180.  38003800  1313  

يَةةزًغ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ييةةغيب ثبْزًةةبو انةةٗ يَةةزًغ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ييةةغيب ثبْزًةةبو انةةٗ   00

  ٔعٓبد َظو انطالة ٔآهائٓى ٔعٓبد َظو انطالة ٔآهائٓى 
08300830  38.038.0  11  

يٓةةزى ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ثًَةةبػلح انطةةالة  ةةٗ يٓةةزى ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ثًَةةبػلح انطةةالة  ةةٗ   00

كيفيةةةةةخ انزًزةةةةةغ انفؼهةةةةةٗ ثؾمةةةةةٕلٓى  ةةةةةٗ انوػبيةةةةةخ كيفيةةةةةخ انزًزةةةةةغ انفؼهةةةةةٗ ثؾمةةةةةٕلٓى  ةةةةةٗ انوػبيةةةةةخ 

  االعزًبػيخ ٔانيؾيخاالعزًبػيخ ٔانيؾيخ

18.018.0  38003800  00  

ٗ عًيةغ ٗ عًيةغ يٕىع ػضةٕ ْيئةخ انزةلهيٌ اْزًبيبرةّ ػهةيٕىع ػضةٕ ْيئةخ انزةلهيٌ اْزًبيبرةّ ػهة  00

  انطالة كٌٔ رًييي أٔ رفضيم أؽل ػهٗ ايفوانطالة كٌٔ رًييي أٔ رفضيم أؽل ػهٗ ايفو
  وو00  ..38..38  08330833

يٕعةةّ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ األ كةةبه انقبطئةةخ نةةلٖ يٕعةةّ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ األ كةةبه انقبطئةةخ نةةلٖ   ..

انطةةالة رٕعيٓةةب ايغبثيةةب ال يغةةوػ شةةؼٕهْى ٔيكةةٌٕ انطةةالة رٕعيٓةةب ايغبثيةةب ال يغةةوػ شةةؼٕهْى ٔيكةةٌٕ 

  كا ؼ ب الصالؽٓبكا ؼ ب الصالؽٓب

  وو00  38.038.0  08300830

م ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ أ كةةبه ٔٔعٓةةبد َظةةو م ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ أ كةةبه ٔٔعٓةةبد َظةةو يفؼةةيفؼةة  ..

  انطالة يَزفيلا يُٓب ٔيضيفب انيٓبانطالة يَزفيلا يُٓب ٔيضيفب انيٓب
  وو11  38.038.0  .083.083

يرةبهن ػضةٕ ْيئةخ انزةةلهيٌ انطةالة ٔعةلاَيب يةةٍ يرةبهن ػضةٕ ْيئةخ انزةةلهيٌ انطةالة ٔعةلاَيب يةةٍ   00

  فالل يواػبح انغبَت انٕعلاَٗ نٓىفالل يواػبح انغبَت انٕعلاَٗ نٓى
18..18..  38003800  00  

يؾةةو  ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ػهةةٗ ثُةةبء ػاللةةبد يؾةةو  ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ػهةةٗ ثُةةبء ػاللةةبد   00

  اََبَيخ ايغبثيخ يغ انطالة ٔىيالء انؼًماََبَيخ ايغبثيخ يغ انطالة ٔىيالء انؼًم
18031803  38.038.0  ..  

يوشةةل ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ انطةةالة انةةٗ االفزيةةبه يوشةةل ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ انطةةالة انةةٗ االفزيةةبه   1313

  انًطؤؽخ ػهيٓىانًطؤؽخ ػهيٓى  انيؾيؼ يٍ ثيٍ انجلائمانيؾيؼ يٍ ثيٍ انجلائم
08300830  38.038.0  00  

انةةٕىٌ انَُةةجٗ ََٔةةجخ يزٍٕةةظ االٍةةزغبثخ نهًؾةةٕه انةةٕىٌ انَُةةجٗ ََٔةةجخ يزٍٕةةظ االٍةةزغبثخ نهًؾةةٕه   

  ككمككم
180.180.  38.038.0  00  

  38.038.0انؾل األكَٗ نهضمخ= انؾل األكَٗ نهضمخ=       38.138.1انؾل األػهٗ نهضمخ = انؾل األػهٗ نهضمخ = 

  أف نسػػػبة متكسػػػط االسػػػتجابة السػػػتجابات عينػػػة   أف نسػػػبة متكسػػػط االسػػػتجابة السػػػتجابات عينػػػة 2121اتضػػػك مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ )اتضػػػك مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ )  
ـ اإلنسػػانية مػػف كجيػػة نظػػر ـ اإلنسػػانية مػػف كجيػػة نظػػر ييمسػػؤكليتمسػػؤكليتالطػػبلب حػػكؿ درجػػة ممارسػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الطػػبلب حػػكؿ درجػػة ممارسػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 

  أل أنيػا منخفضػةة   أل أنيػا منخفضػةة 38003800  كىػى عنػد الحػد األدنػى )  كىػى عنػد الحػد األدنػى )38003800الطبلب عمى المحكر ككػؿ بمغػت )الطبلب عمى المحكر ككػؿ بمغػت )
كربمػػا يعػػكد ذلػػؾ االنخفػػاض الػػى عكامػػؿ منيػػا: عػػدـ تفعيػػؿ السػػاعات المكتبيػػة ألعضػػاء ىيئػػة كربمػػا يعػػكد ذلػػؾ االنخفػػاض الػػى عكامػػؿ منيػػا: عػػدـ تفعيػػؿ السػػاعات المكتبيػػة ألعضػػاء ىيئػػة 

أك أك   ––ى ى حػى مكضػكعات الماػرر الدراسػحػى مكضػكعات الماػرر الدراسػ  دـ أك ندرة ماابمتيـ حى المكتػب لمناقشػتيـدـ أك ندرة ماابمتيـ حى المكتػب لمناقشػتيـالتدريسة كعالتدريسة كع
عف بعض الجكانب حى مفردات المارر التى قد يستحى الطالب السؤاؿ عنيا خكحنػا عف بعض الجكانب حى مفردات المارر التى قد يستحى الطالب السؤاؿ عنيا خكحنػا   --االستفساراالستفسار
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مػػف اصػػابتو بنػػكع مػػف الحػػرج أمػػاـ زمبلئػػوة كقػػد يكػػكف عضػػك ىيئػػة التػػدريس غيػػر قػػادر عمػػى مػػف اصػػابتو بنػػكع مػػف الحػػرج أمػػاـ زمبلئػػوة كقػػد يكػػكف عضػػك ىيئػػة التػػدريس غيػػر قػػادر عمػػى 
اضػػػفاء الممسػػػة اإلنسػػػانية حػػػى المكقػػػؼ التعميمػػػى داخػػػؿ قاعػػػات الػػػدركسة حعػػػدـ تفعيػػػؿ ىػػػذه اضػػػفاء الممسػػػة اإلنسػػػانية حػػػى المكقػػػؼ التعميمػػػى داخػػػؿ قاعػػػات الػػػدركسة حعػػػدـ تفعيػػػؿ ىػػػذه 

ميا بينػو كبػيف الطػبلبة كمػف الممكػف ميا بينػو كبػيف الطػبلبة كمػف الممكػف يعزز العبلقات اإلنسانية كال يدعيعزز العبلقات اإلنسانية كال يدع  انية الانية الالممارسات اإلنسالممارسات اإلنس
نجػازىـ أكاديمينػاة   المسؤكليةالمسؤكليةأف يؤثر انخفاض درجة ممارسة أف يؤثر انخفاض درجة ممارسة  نجػازىـ أكاديمينػاة اإلنسانية عمى تحصيؿ الطػبلب كا  اإلنسانية عمى تحصيؿ الطػبلب كا 

  حػػى أف مػا يحػػدث   حػػى أف مػا يحػػدث 202202::    0909كاتفاػت ىػػذه النتيجػة مػػع نتػائا دراسػػة عبػد الػػرحمف البػابطيف )كاتفاػت ىػػذه النتيجػة مػػع نتػائا دراسػػة عبػد الػػرحمف البػابطيف )
ميو الجانب األكػاديمى دكف ربطػة بالجانػب اإلنسػانى أل دكف إعطػاء ميو الجانب األكػاديمى دكف ربطػة بالجانػب اإلنسػانى أل دكف إعطػاء داخؿ المحاضرات يغمب عداخؿ المحاضرات يغمب ع

كقػػػد يعػػكد ذلػػؾ أيضػػػا الػػى ا ثػػار السػػػالبة كقػػػد يعػػكد ذلػػؾ أيضػػػا الػػى ا ثػػار السػػػالبة   الممسػػة اإلنسػػانية قيمػػة أثنػػػاء المكقػػؼ التعميمػػى8الممسػػة اإلنسػػانية قيمػػة أثنػػػاء المكقػػؼ التعميمػػى8
ير حػى السػمكؾ كاإلدارة مػف قبػؿ ير حػى السػمكؾ كاإلدارة مػف قبػؿ ييمف تغمف تغ  كجية الحادثة حى المجتمع كما صحبياكجية الحادثة حى المجتمع كما صحبيالممتغيرات التكنكللممتغيرات التكنكل
  أحراد المجتمع8أحراد المجتمع8

ت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة عمػػى عبػػارات ىػػذا المجػػاؿ مػػف كجيػػة نظػػر ت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة عمػػى عبػػارات ىػػذا المجػػاؿ مػػف كجيػػة نظػػر كعميػػوة تراكحػػكعميػػوة تراكحػػ  
ف أعضػػاء ف أعضػػاء متكسػػطةة كمنخفضػػةة إذ يػػرل الطػػبلب أمتكسػػطةة كمنخفضػػةة إذ يػػرل الطػػبلب أ  كىػػى نسػػبة   كىػػى نسػػبة 38653865ة ة 38093809الطػػبلب بػػيف )الطػػبلب بػػيف )

ـ اإلنسانية بدرجة متكسطة بػيف الحػد األعمػى كالحػد األدنػى ـ اإلنسانية بدرجة متكسطة بػيف الحػد األعمػى كالحػد األدنػى مسؤكليتيمسؤكليتيىيئة التدريس يمارسكف ىيئة التدريس يمارسكف 
مفاػػكدة حػػى العمميػػة التعميميػػة حيػػث ال يتمتػػع مفاػػكدة حػػى العمميػػة التعميميػػة حيػػث ال يتمتػػع لمثاػػة ليػػذا يػػرل الطػػبلب أف الجكانػػب اإلنسػػانية لمثاػػة ليػػذا يػػرل الطػػبلب أف الجكانػػب اإلنسػػانية 

الطػػبلب بحاػػكقيـ حػػى المجػػاالت الصػػحية كاالجتماعيػػة تمتعنػػا حعمينػػاة كعػػدـ مشػػاركتيـ كجػػدانيا الطػػبلب بحاػػكقيـ حػػى المجػػاالت الصػػحية كاالجتماعيػػة تمتعنػػا حعمينػػاة كعػػدـ مشػػاركتيـ كجػػدانيا 
كعػػدـ تعزيػػز كتاكيػػة العبلقػػات اإلنسػػانية معيػػـة حتػػى يكػػكف ىنػػاؾ حػػرص عمػػى بنػػاء عبلقػػات كعػػدـ تعزيػػز كتاكيػػة العبلقػػات اإلنسػػانية معيػػـة حتػػى يكػػكف ىنػػاؾ حػػرص عمػػى بنػػاء عبلقػػات 

  انسانية حسنة8انسانية حسنة8
  ددمييا مػف كجيػة نظػر الطػبلب منخفضػة عنػمييا مػف كجيػة نظػر الطػبلب منخفضػة عنػكىناؾ عبارات جاءت نسبة متكسط االستجابة عكىناؾ عبارات جاءت نسبة متكسط االستجابة ع  

ة ة 66ة ة 11  لمعبػارات أرقػاـ )  لمعبػارات أرقػاـ )38003800ة ة 38593859ة ة 38563856ة ة 38653865  كأقػؿ مػف الحػد األدنػى )  كأقػؿ مػف الحػد األدنػى )38003800الحد األدنى )الحد األدنى )
  كىى تعكس ضعؼ كتدنى الجكانب اإلنسانية حػى الحيػاة الجامعيػة كتفعيميػا مػف جانػب أعضػاء   كىى تعكس ضعؼ كتدنى الجكانب اإلنسانية حػى الحيػاة الجامعيػة كتفعيميػا مػف جانػب أعضػاء 99ة ة ..

  ببـ السػػؤاؿ عػػنيـة كعػػدـ مشػػاركة الطػػبلـ السػػؤاؿ عػػنيـة كعػػدـ مشػػاركة الطػػبلىيئػػة التػػدريس إذ ال يسػػألكف عػػف تكػػرار تغيػػب الطػػبلب كعػػدىيئػػة التػػدريس إذ ال يسػػألكف عػػف تكػػرار تغيػػب الطػػبلب كعػػد
  88التعميمىالتعميمى  كجدانينا مما يضعؼ مجاؿ العبلقات اإلنسانية كيفادىا أثرىا حى المكقؼكجدانينا مما يضعؼ مجاؿ العبلقات اإلنسانية كيفادىا أثرىا حى المكقؼ

    38073807ة ة 38093809االسػتجابة عمييػا متكسػطة بػيف )االسػتجابة عمييػا متكسػطة بػيف )  تكسػطتكسػطكىناؾ عبارات جاءت نسبة مكىناؾ عبارات جاءت نسبة م  
ـ ـ كىى تعكس رؤية الطػبلب حيػث يػركف أف االسػتماع لكجيػات نظػرىـ كاالىتمػاـ بيػـ كتػكجيييكىى تعكس رؤية الطػبلب حيػث يػركف أف االسػتماع لكجيػات نظػرىـ كاالىتمػاـ بيػـ كتػكجييي

تكجينا سميمناة كتكزيع االىتمامات عمييـ كعدـ تفعيؿ ىذه الجكانػب اإلنسػانية قػد يػؤثر بطرياػة تكجينا سميمناة كتكزيع االىتمامات عمييـ كعدـ تفعيؿ ىذه الجكانػب اإلنسػانية قػد يػؤثر بطرياػة 
  كبناءه8كبناءه8  ىادحةىادحةسالبة عمى استثمار حرص التكاصؿ مع الطبلب بطرياة سالبة عمى استثمار حرص التكاصؿ مع الطبلب بطرياة 
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اإلنسانية ألعضػاء ىيئػة التػدريس يتحاػؽ اإلنسانية ألعضػاء ىيئػة التػدريس يتحاػؽ   المسؤكليةالمسؤكليةكبصفة عامة ح ف عبارات مجاؿ كبصفة عامة ح ف عبارات مجاؿ   
الطػػبلب كذلػػؾ النشػػغاليـ بميػػاميـ األكاديميػػة كعػػدـ الطػػبلب كذلػػؾ النشػػغاليـ بميػػاميـ األكاديميػػة كعػػدـ   بدرجػػة متدنيػػة كضػػعيفة مػػف كجيػػة نظػػربدرجػػة متدنيػػة كضػػعيفة مػػف كجيػػة نظػػر

إحسػػاح المجػػاؿ لمجانػػب اإلنسػػانى حػػى الحيػػاة الجامعيػػةة باإلضػػاحة الػػى عػػدـ تفعيػػؿ السػػاعات إحسػػاح المجػػاؿ لمجانػػب اإلنسػػانى حػػى الحيػػاة الجامعيػػةة باإلضػػاحة الػػى عػػدـ تفعيػػؿ السػػاعات 
  المكتبيةالمكتبية

  الكاٌوٌيةالكاٌوٌية  املشؤوليةاملشؤوليةاجملاه الرابع: اجملاه الرابع:   --رابعارابعا

ـ الاانكنيػػػة ـ الاانكنيػػػة مسػػؤكليتيمسػػؤكليتي  درجػػة ممارسػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس   درجػػة ممارسػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 2020كيبػػيف الجػػدكؿ )كيبػػيف الجػػدكؿ )  
  مف كجية نظر الطبلب:مف كجية نظر الطبلب:  كتفعيمياكتفعيميا

  ((1010علٔل )علٔل )

  انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ انطالة ؽٕل كهعخ انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت الٍزغبثبد ػيُخ انطالة ؽٕل كهعخ يٕضؼ يٕضؼ 

  انمبََٕيخ يٍ ٔعٓخ َظو انطالةانمبََٕيخ يٍ ٔعٓخ َظو انطالة  انًَئٔنيخانًَئٔنيخيًبهٍخ يغبل يًبهٍخ يغبل 

  انؼجبهادانؼجبهاد  وو
انٕىٌ انٕىٌ 

  انَُجٗانَُجٗ
ََجخ يزٍٕظ ََجخ يزٍٕظ 

  االٍزغبثخاالٍزغبثخ
  انزوريتانزوريت

يؼو ةةخ ٔ ٓةةى يؼو ةةخ ٔ ٓةةى يؾةةو  ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ػهةةٗ يؾةةو  ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ػهةةٗ   11

      انمٕاَيٍ ٔانهٕائؼ انغبيؼيخ انًزؼهمخ ثبنلهاٍخانمٕاَيٍ ٔانهٕائؼ انغبيؼيخ انًزؼهمخ ثبنلهاٍخ
08100810  38.038.0  00  

انطةةةةالة ثةةةةبنًٕاك انطةةةةالة ثةةةةبنًٕاك ػضةةةةٕ ْيئةةةةخ انزةةةةلهيٌ ػضةةةةٕ ْيئةةةةخ انزةةةةلهيٌ   يةةةةئكيةةةةئك  00

  انمبََٕيخ ماد انيهخ ثبنغٕاَت انزؼهيًيخانمبََٕيخ ماد انيهخ ثبنغٕاَت انزؼهيًيخ
18.318.3  380.380.  00  

ػهةةٗ لٕاػةةل انُظةةبو ػهةةٗ لٕاػةةل انُظةةبو ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ   يؾةةب عيؾةةب ع  00

      ٔاالَضجبط كافم لبػبد انلهًٔ ٔااليزؾبَبدٔاالَضجبط كافم لبػبد انلهًٔ ٔااليزؾبَبد
08000800  38.038.0  11  

ػهةٗ أٌ يكةٌٕ ػهةٗ ػهةٗ أٌ يكةٌٕ ػهةٗ ْيئةخ انزةلهيٌ ْيئةخ انزةلهيٌ   ػضةٕػضةٕ  يؾو يؾو   00

  كهايخ ثكب خ االنزيايبد انمبََٕيخكهايخ ثكب خ االنزيايبد انمبََٕيخ
08300830  38.338.3  00  

ثزفؼيةم يجةلا انًَةبءنخ ثزفؼيةم يجةلا انًَةبءنخ ػضةٕ ْيئةخ انزةلهيٌ ػضةٕ ْيئةخ انزةلهيٌ   يهزيويهزيو  00

  ٔانًؾبٍجيخ أصُبء انًٕلف انزؼهيًٗٔانًؾبٍجيخ أصُبء انًٕلف انزؼهيًٗ
08300830  38.038.0  00  

ػهةةٗ انًرةةبهكخ  ةةٗ ػهةةٗ انًرةةبهكخ  ةةٗ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ   يؾةةو يؾةةو   ..

ػمل َلٔاد  كويخ نزؼويف انطالة ثةجؼو انغٕاَةت ػمل َلٔاد  كويخ نزؼويف انطالة ثةجؼو انغٕاَةت 

  َٕيخ َٕيخ انمبَانمبَ

18..18..  38033803  1313  

ثزفؼيةةةةم انضةةةةٕاثظ ثزفؼيةةةةم انضةةةةٕاثظ ػضةةةةٕ ْيئةةةةخ انزةةةةلهيٌ ػضةةةةٕ ْيئةةةةخ انزةةةةلهيٌ   يٓةةةةزىيٓةةةةزى  ..

  انمبََٕيخ انزٗ رُظى انؼًهيخ انزؼهيًيخانمبََٕيخ انزٗ رُظى انؼًهيخ انزؼهيًيخ
18001800  38.038.0  00  

ثزكةٕيٍ انةٕػٗ انمةبََٕٗ ثزكةٕيٍ انةٕػٗ انمةبََٕٗ ػضٕ ْيئخ انزلهيٌ ػضٕ ْيئخ انزلهيٌ   يٓزىيٓزى  00

  يخ انزؼهيًيخ نهطالةيخ انزؼهيًيخ نهطالةههماد انيهخ ثبنؼًماد انيهخ ثبنؼً
18..18..  38003800  ..  

ثؾةةةش انطةةةالة ػهةةةٗ ثؾةةةش انطةةةالة ػهةةةٗ ػضةةةٕ ْيئةةةخ انزةةةلهيٌ ػضةةةٕ ْيئةةةخ انزةةةلهيٌ   يجةةةبكهيجةةةبكه  00

  انهٕائؼ انزٗ رُظى انؼًهيخ انزؼهيًيخانهٕائؼ انزٗ رُظى انؼًهيخ انزؼهيًيخ  ضؤهح لواءحضؤهح لواءح
18.018.0  38003800  00  

ػهةةٗ رُظةةيى انؼًةةم ػهةةٗ رُظةةيى انؼًةةم ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ   يؾةةو يؾةةو   1313

  ٔ م ب نهٕائؼ انمبََٕيخ انًهييخٔ م ب نهٕائؼ انمبََٕيخ انًهييخ
08310831  38..38..  00  

انةةٕىٌ انَُةةجٗ ََٔةةجخ يزٍٕةةظ االٍةةزغبثخ نهًؾةةٕه انةةٕىٌ انَُةةجٗ ََٔةةجخ يزٍٕةةظ االٍةةزغبثخ نهًؾةةٕه   

  ككمككم
18001800  38.038.0  00  

  38.038.0انؾل األكَٗ نهضمخ= انؾل األكَٗ نهضمخ=       38.138.1انؾل األػهٗ نهضمخ = انؾل األػهٗ نهضمخ = 
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  أف نسػػبة متكسػػط اسػػتجابة الطػػبلب عينػػة البحػػث   أف نسػػبة متكسػػط اسػػتجابة الطػػبلب عينػػة البحػػث 2020الجػػدكؿ السػػابؽ )الجػػدكؿ السػػابؽ )اتضػػك مػػف اتضػػك مػػف   
الاانكنية ألعضاء ىيئة التدريس مػف كجيػة نظػر الطػبلب عمػى الاانكنية ألعضاء ىيئة التدريس مػف كجيػة نظػر الطػبلب عمػى   المسؤكليةالمسؤكليةحكؿ درجة ممارسة حكؿ درجة ممارسة 

  كأقػػؿ مػػف الحػػد األعمػػى   كأقػػؿ مػػف الحػػد األعمػػى 38003800  كىػػى أعمػػى مػػف الحػػد األدنػػى )  كىػػى أعمػػى مػػف الحػػد األدنػػى )38053805المحػػكر ككػػؿ جػػاءت )المحػػكر ككػػؿ جػػاءت )
تكسطة كجػاء ترتيبيػا الثالػث بػكزف نسػبى تكسطة كجػاء ترتيبيػا الثالػث بػكزف نسػبى   كىذا مؤشر عمى تفعيميا كتحاايا بدرجة م  كىذا مؤشر عمى تفعيميا كتحاايا بدرجة م38723872))
كعى الاػػػانكنى لػػػدل أعضػػػاء ىيئػػػة كعى الاػػػانكنى لػػػدل أعضػػػاء ىيئػػػة كحعميػػػو النخفػػػاض الػػػكحعميػػػو النخفػػػاض الػػػ  كىػػػذه االسػػػتجابات كاقعيػػػة   كىػػػذه االسػػػتجابات كاقعيػػػة 28952895))

التػػػدريس كذلػػػؾ لضػػػعؼ ثاػػػاحتيـ الاانكنيػػػة الناتجػػػة عػػػف ناػػػص باإللمػػػاـ بػػػالمكائك كبػػػالاكانيف التػػػدريس كذلػػػؾ لضػػػعؼ ثاػػػاحتيـ الاانكنيػػػة الناتجػػػة عػػػف ناػػػص باإللمػػػاـ بػػػالمكائك كبػػػالاكانيف 
  كلػذا جػاءت أغمػب   كلػذا جػاءت أغمػب 2.12.1  ::7373الجامعية كعدـ االكتراث بثااحة الاانكف كثااحة العمـ بالاانكف ) الجامعية كعدـ االكتراث بثااحة الاانكف كثااحة العمـ بالاانكف ) 

اء ىيئػة التػدريس اء ىيئػة التػدريس عبارات ىذا المحكر مؤكدة عمى االىتماـ كالحرص كالمبػادرة مػف جانػب أعضػعبارات ىذا المحكر مؤكدة عمى االىتماـ كالحرص كالمبػادرة مػف جانػب أعضػ
  الاانكنية دكف تفعيميا حى الكاقع الجامعى8الاانكنية دكف تفعيميا حى الكاقع الجامعى8  المسؤكليةالمسؤكليةردات ردات عمى االىتماـ بمفعمى االىتماـ بمف

 ة ممػا  ة ممػا 38553855ة ة 38793879تركاحت نسبة متكسط االستجابة عمى عبارات ىذا المجاؿ بيف )تركاحت نسبة متكسط االستجابة عمى عبارات ىذا المجاؿ بيف )  
عمػػى نسػػبة متكسػػط اسػػتجابة أعمػػى مػػف الحػػد األعمػػى لمثاػػة عمػػى نسػػبة متكسػػط اسػػتجابة أعمػػى مػػف الحػػد األعمػػى لمثاػػة بعػػض العبػػارات بعػػض العبػػارات صػػكؿ صػػكؿ يػػدؿ عمػػى حيػػدؿ عمػػى ح

  كتؤكد ىذه العبػارات عمػى المحاحظػة   كتؤكد ىذه العبػارات عمػى المحاحظػة 38733873ة ة 38703870ة ة 38793879  )  )66ة ة 22ة ة 00  كىى أرقاـ )  كىى أرقاـ )38723872))
المحاضػػراتة كىػػذا نػػابع مػػف حػػرص عضػػك ىيئػػة المحاضػػراتة كىػػذا نػػابع مػػف حػػرص عضػػك ىيئػػة عمػػى قكاعػػد النظػػاـ كاالنضػػباط داخػػؿ قاعػػات عمػػى قكاعػػد النظػػاـ كاالنضػػباط داخػػؿ قاعػػات 
كحيػـ الاػكانيف كالمػكائك كحيػـ الاػكانيف كالمػكائك اللتزامػات الاانكنيػة كمعرحػة اللتزامػات الاانكنيػة كمعرحػة التدريس عمى أف يكػكف عمػى درايػة بكاحػة االتدريس عمى أف يكػكف عمػى درايػة بكاحػة ا

بنظػػاـ الدراسػػةة كىػػذا الحػػرص جانػػب كجػػدانى نػػابع مػػف اىتمامػػو بالجكانػػب بنظػػاـ الدراسػػةة كىػػذا الحػػرص جانػػب كجػػدانى نػػابع مػػف اىتمامػػو بالجكانػػب   المتعماػػةالمتعماػػةالجامعيػػة الجامعيػػة 
  الاانكنية8الاانكنية8
    كىمػػػا  كىمػػػا38073807ة ة .380.380  )  )2323ة ة 55عبػػػارتيف )عبػػػارتيف )جػػػاءت نسػػػبة متكسػػػط االسػػػتجابة عمػػػى الجػػػاءت نسػػػبة متكسػػػط االسػػػتجابة عمػػػى ال  
المػػكائك الاانكنيػػةة كاتضػػك ذلػػؾ حػػى المػػكائك الاانكنيػػةة كاتضػػك ذلػػؾ حػػى   بدرجػػة متكسػػط إذ يتعماػػاف بنتظػػيـ العمػػؿ كحػػؽبدرجػػة متكسػػط إذ يتعماػػاف بنتظػػيـ العمػػؿ كحػػؽ  يتحااػػافيتحااػػاف

ضركرة تفعيؿ مبدأ المساءلة كالمحاسبية الاانكنية أثناء المكقؼ التعميمى ألف المسػاءلة تػؤدل ضركرة تفعيؿ مبدأ المساءلة كالمحاسبية الاانكنية أثناء المكقؼ التعميمى ألف المسػاءلة تػؤدل 
الػػى تحايػػؽ أداء مرتفػػع مػػف جانػػب الطػػبلب الػػذل يتحاػػؽ مػػف خبللػػو التميػػز كالجػػكدةة كتحايػػؽ الػػى تحايػػؽ أداء مرتفػػع مػػف جانػػب الطػػبلب الػػذل يتحاػػؽ مػػف خبللػػو التميػػز كالجػػكدةة كتحايػػؽ 

تمػاـ بػالتعمـ الفػردلة كمػف تمػاـ بػالتعمـ الفػردلة كمػف أقصى عائد تعميمىة ألف المساءلة تحفز عمى أقصى درجة مػف االىأقصى عائد تعميمىة ألف المساءلة تحفز عمى أقصى درجة مػف االى
 ة  ة 003003::  1212))  الخػرياالخػرياثـ يعكد عمى الطالب حكائد تعميمية متعددةة كقد يؤدل الى تحسػيف اداء ثـ يعكد عمى الطالب حكائد تعميمية متعددةة كقد يؤدل الى تحسػيف اداء 

ممػػا يترتػػب عمػػى تفعيػػؿ ىػػذا المبػػدا تنظػػيـ العمػػؿ كحػػؽ المػػكائك الاانكنيػػة كتحايػػؽ االنضػػباط ممػػا يترتػػب عمػػى تفعيػػؿ ىػػذا المبػػدا تنظػػيـ العمػػؿ كحػػؽ المػػكائك الاانكنيػػة كتحايػػؽ االنضػػباط 
  كاالنتظاـ داخؿ قاعات الدرس8كاالنتظاـ داخؿ قاعات الدرس8

  ممػا   ممػا 38003800عمييػا دكف الحػد الػدنى )عمييػا دكف الحػد الػدنى )  كىناؾ عبػارات جػاءت نسػبة متكسػط االسػتجابةكىناؾ عبػارات جػاءت نسػبة متكسػط االسػتجابة  
يدؿ عمى درجة ممارستيا كتحاايا حى الكاقع مػف جانػب أعضػاء ىيئػة التػدريس ضػعيفة كدكف يدؿ عمى درجة ممارستيا كتحاايا حى الكاقع مػف جانػب أعضػاء ىيئػة التػدريس ضػعيفة كدكف 
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الحد األدنىة كىػى التػى تتعمػؽ بتكػكيف الػكعى الاػانكنى لمطػبلب ذات الصػمة بالعمميػة التعميميػة الحد األدنىة كىػى التػى تتعمػؽ بتكػكيف الػكعى الاػانكنى لمطػبلب ذات الصػمة بالعمميػة التعميميػة 
لتعميميػةة باإلضػاحة الػى تزكيػد لتعميميػةة باإلضػاحة الػى تزكيػد كحثيـ عمى ضركرة قراءة المكائك كالاػكانيف التػى تػنظـ العمميػة اكحثيـ عمى ضركرة قراءة المكائك كالاػكانيف التػى تػنظـ العمميػة ا

بالمكاد الاانكنية كمشػاركتيـ حػى حضػكر النػدكات الفكريػةة حيػث جػاءت نسػبة متكسػط بالمكاد الاانكنية كمشػاركتيـ حػى حضػكر النػدكات الفكريػةة حيػث جػاءت نسػبة متكسػط الطبلب الطبلب 
د عمػى ضػعؼ د عمػى ضػعؼ   حيػى دكف الحػد األدنػى ممػا يؤكػ  حيػى دكف الحػد األدنػى ممػا يؤكػ33855855ة ة 38593859االستجابة عمييػا تتػركاح بػيف )االستجابة عمييػا تتػركاح بػيف )

أعضػػاء ىيئػػة أعضػػاء ىيئػػة تحاايػػا حػػى الحيػػاة الجامعيػػة الكاقعيػػة نظػػرنا لضػػعؼ الػػكعى الاػػانكنى لػػدل أغمػػب تحاايػػا حػػى الحيػػاة الجامعيػػة الكاقعيػػة نظػػرنا لضػػعؼ الػػكعى الاػػانكنى لػػدل أغمػػب 
  التدريس لضعؼ إلماىـ بالاانكف معرحةن كتحصيبلن8التدريس لضعؼ إلماىـ بالاانكف معرحةن كتحصيبلن8

  اجملتىعيةاجملتىعية  املشؤوليةاملشؤوليةاجملاه اخلاوص: اجملاه اخلاوص:   --خاوشاخاوشا

ـ المجتمعيػػة ـ المجتمعيػػة مسػػؤكليتيمسػػؤكليتي  درجػػة ممارسػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس   درجػػة ممارسػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 2626يبػػيف الجػػدكؿ )يبػػيف الجػػدكؿ )  
  كتفعيميا مف كجية نظر الطبلب:كتفعيميا مف كجية نظر الطبلب:

  ((1010علٔل )علٔل )

  الٍزغبثبد ػيُخ انطالة ؽٕل كهعخ الٍزغبثبد ػيُخ انطالة ؽٕل كهعخ انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت انٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ ٔانزوريت يٕضؼ يٕضؼ 

  انًغزًؼيخ يٍ ٔعٓخ َظو انطالةانًغزًؼيخ يٍ ٔعٓخ َظو انطالة  انًَئٔنيخانًَئٔنيخيًبهٍخ يغبل يًبهٍخ يغبل 

  انؼجبهادانؼجبهاد  وو
انٕىٌ انٕىٌ 

  انَُجٗانَُجٗ
ََجخ يزٍٕظ ََجخ يزٍٕظ 

  االٍزغبثخاالٍزغبثخ
  انزوريتانزوريت

ػهٗ انًربهكخ  ٗ يرؤػبد ٔثةوايظ ػهٗ انًربهكخ  ٗ يرؤػبد ٔثةوايظ يؾو  ػضٕ ْيئخ انزلهيٌ يؾو  ػضٕ ْيئخ انزلهيٌ   11

انغبيؼةةةخ/ انكهيةةةخ انًزؼهمةةةخ ثقليةةةخ انًغزًةةةغ يًٓةةةب كبَةةةذ اػجةةةبإِ انغبيؼةةةخ/ انكهيةةةخ انًزؼهمةةةخ ثقليةةةخ انًغزًةةةغ يًٓةةةب كبَةةةذ اػجةةةبإِ 

  خخانزلهيَيانزلهيَي

18001800  38.038.0  11  

يٓةةةةةةةزى ػضةةةةةةةٕ ْيئةةةةةةةخ انزةةةةةةةلهيٌ ثزمةةةةةةةليى االٍزرةةةةةةةبهاد يٓةةةةةةةزى ػضةةةةةةةٕ ْيئةةةةةةةخ انزةةةةةةةلهيٌ ثزمةةةةةةةليى االٍزرةةةةةةةبهاد   00

  انزوثٕيخ/انزقيييخ نهؼبيهيٍ ثبنزؼهيىانزوثٕيخ/انزقيييخ نهؼبيهيٍ ثبنزؼهيى
18011801  38.038.0  00  

يرةةبهن ػضةةةٕ ْيئةةةخ انزةةةلهيٌ ثًَةةبًْبد  كويةةةخ  ةةةٗ رًُيةةةخ يرةةبهن ػضةةةٕ ْيئةةةخ انزةةةلهيٌ ثًَةةبًْبد  كويةةةخ  ةةةٗ رًُيةةةخ   00

انًٓبهاد انًؾهيخ ٔانمٕييخ انزٗ روركةي ػهةٗ انفئةبد انًًٓرةخ انًٓبهاد انًؾهيخ ٔانمٕييخ انزٗ روركةي ػهةٗ انفئةبد انًًٓرةخ 

   ٗ انًغزًغ ٗ انًغزًغ

18031803  38.338.3  00  

يٌ ػهةةٗ انًَةةئٕنيٍ َزةةبئظ انجؾةةٕس يٌ ػهةةٗ انًَةةئٕنيٍ َزةةبئظ انجؾةةٕس ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهػضةةٕ ْيئةةخ انزةةله  يؼةةوضيؼةةوض  00

  انؼبنًيخ ٔانًؾهيخ انزٗ رزُبٔل لضبيب انًغزًغانؼبنًيخ ٔانًؾهيخ انزٗ رزُبٔل لضبيب انًغزًغ
  وو00  38.338.3  18.018.0

يزٕاصةةم ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ يةةغ انٓيئةةبد انًغزًؼيةةخ نُرةةو يزٕاصةةم ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ يةةغ انٓيئةةبد انًغزًؼيةةخ نُرةةو   00

  انٕػٗ ثضمب خ ؽمٕق اإلََبٌانٕػٗ ثضمب خ ؽمٕق اإلََبٌ
18001800  38.138.1  00  

يٓةةزى ػضةةةٕ ْيئةةةخ انزةةةلهيٌ ثزجةةةبكل انًؼهٕيةةةبد يةةةغ انٓيئةةةبد يٓةةزى ػضةةةٕ ْيئةةةخ انزةةةلهيٌ ثزجةةةبكل انًؼهٕيةةةبد يةةةغ انٓيئةةةبد   ..

  زٕٖ انزٕاصم انًغزًؼخزٕٖ انزٕاصم انًغزًؼخانًغزًؼيخ نٕضغ أٔنٕيبد يؾانًغزًؼيخ نٕضغ أٔنٕيبد يؾ
  وو..  38.038.0  .180.180

يٕعّ ػضٕ ْيئخ انزلهيٌ انطالة انٗ ضةؤهح انًرةبهكخ  ةٗ يٕعّ ػضٕ ْيئخ انزلهيٌ انطالة انٗ ضةؤهح انًرةبهكخ  ةٗ   ..

  انًُبٍجبد انٕطُيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانليُيخ انزٗ رميًٓب انغبيؼخانًُبٍجبد انٕطُيخ ٔاالعزًبػيخ ٔانليُيخ انزٗ رميًٓب انغبيؼخ
  وو00  38.038.0  18001800

يٕعةةّ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ انطةةالة انةةٗ انجؾةةش  ةةٗ انمضةةبيب يٕعةةّ ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ انطةةالة انةةٗ انجؾةةش  ةةٗ انمضةةبيب   00

  انًغزًؼيخ نزؼوا عٕاَجٓبانًغزًؼيخ نزؼوا عٕاَجٓب
180.180.  38.038.0  ..  

ى ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ  ةةٗ انمضةةبء ػهةةٗ كيفيةةخ اىانةةخ ى ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةلهيٌ  ةةٗ انمضةةبء ػهةةٗ كيفيةةخ اىانةةخ يَةةبْيَةةبْ  00

  انؾٕاعي انزٗ رؾٕل كٌٔ ؽيٕل انطفم ػهٗ انزؼهيىانؾٕاعي انزٗ رؾٕل كٌٔ ؽيٕل انطفم ػهٗ انزؼهيى
  وو11  38.038.0  18011801

هيٌ ػهةةٗ رمةةليى يمزوؽةةبد نزغٕيةةل هيٌ ػهةةٗ رمةةليى يمزوؽةةبد نزغٕيةةل يؾةةو  ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةليؾةةو  ػضةةٕ ْيئةةخ انزةةل  1313

  يظ يؾٕ األييخ انزٗ رمليٓب ْيئخ رؼهيى انكجبهيظ يؾٕ األييخ انزٗ رمليٓب ْيئخ رؼهيى انكجبهثواثوا
  وو00  38.038.0  18031803

  00  3388.0.0  .11880.0  ه ككمه ككمانٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ نهًؾٕانٕىٌ انَُجٗ ََٔجخ يزٍٕظ االٍزغبثخ نهًؾٕ  

  38.038.0انؾل األكَٗ نهضمخ= انؾل األكَٗ نهضمخ=       38.138.1انؾل األػهٗ نهضمخ = انؾل األػهٗ نهضمخ = 
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  أف نسػػبة متكسػػط اسػػتجابة الطػػبلب عينػػة البحػػث   أف نسػػبة متكسػػط اسػػتجابة الطػػبلب عينػػة البحػػث 2626اتضػػك مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ )اتضػػك مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ )  
المجتمعيػػة كتحاايػػا حػػى المجتمػػع المجتمعيػػة كتحاايػػا حػػى المجتمػػع ـ ـ مسػػؤكليتيمسػػؤكليتيحػػكؿ درجػػة ممارسػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس حػػكؿ درجػػة ممارسػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 

كىػى أقػؿ مػف الحػد األدنػى كىػى أقػؿ مػف الحػد األدنػى     38013801مغػت )مغػت )ارجى مف كجية نظر الطبلب عمػى المحػكر ككػؿ بارجى مف كجية نظر الطبلب عمػى المحػكر ككػؿ بالخالخ
  ممػػا يػػدؿ عمػػى تػػدنى   ممػػا يػػدؿ عمػػى تػػدنى 28.728.7  كجػػاء ترتيػػب المحػػكر الخػػامس كاألخيػػر بػػكزف نسػػبى )  كجػػاء ترتيػػب المحػػكر الخػػامس كاألخيػػر بػػكزف نسػػبى )38003800))

كضػػعؼ درجػػة الممارسػػة حػػى ىػػذا المجػػاؿ كذلػػؾ قػػد يكػػكف راجعنػػا الػػى ضػػعؼ الػػكعى بالجانػػب كضػػعؼ درجػػة الممارسػػة حػػى ىػػذا المجػػاؿ كذلػػؾ قػػد يكػػكف راجعنػػا الػػى ضػػعؼ الػػكعى بالجانػػب 
يسة كعػدـ يسة كعػدـ ألعضػاء ىيئػة التػدر ألعضػاء ىيئػة التػدر   األكاديميػةاألكاديميػةالمجتمعى حى مجاؿ خدمة المجتمعة ككثػرة األعبػاء المجتمعى حى مجاؿ خدمة المجتمعة ككثػرة األعبػاء 

رغبتيـ حى المشاركة حى ىذا المجاؿ المجتمعى العتاادىـ بأف ىذا المجاؿ تغمب عميو الجكانػب رغبتيـ حى المشاركة حى ىذا المجاؿ المجتمعى العتاادىـ بأف ىذا المجاؿ تغمب عميو الجكانػب 
  الشكميةة كعدـ ربط ىذا المجاؿ بحكاحز تشجيعية لمف يشارؾ حيو8الشكميةة كعدـ ربط ىذا المجاؿ بحكاحز تشجيعية لمف يشارؾ حيو8

ىنػػاؾ عبارتػػاف جػػاءت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة عمييمػػا أعمػػى مػػف الحػػد األدنػػى لمثاػػة ىنػػاؾ عبارتػػاف جػػاءت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة عمييمػػا أعمػػى مػػف الحػػد األدنػػى لمثاػػة   
حى بػراما محػك حى بػراما محػك   عمؽ األكلى بحرص عضك ىيئة التدريسعمؽ األكلى بحرص عضك ىيئة التدريستت  حيث ت  حيث ت99ة ة 2323  كىما رقما )  كىما رقما )38013801))

األميػػػةة التػػػى تاػػػـك بيػػػا الجامعػػػة كذلػػػؾ لرغبتػػػو حػػػى التكػػػريـ المعنػػػكل مػػػف جانػػػب المسػػػئكليف األميػػػةة التػػػى تاػػػـك بيػػػا الجامعػػػة كذلػػػؾ لرغبتػػػو حػػػى التكػػػريـ المعنػػػكل مػػػف جانػػػب المسػػػئكليف 
امكانيػػة تكريمػػو ماديػػا أيضػػاة حيػػث جػػاءت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة امكانيػػة تكريمػػو ماديػػا أيضػػاة حيػػث جػػاءت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة الػػى الػػى بالجامعػػةة باإلضػػاحة بالجامعػػةة باإلضػػاحة 

ؽ تؤكػد أف ىػذا المجػاؿ ؽ تؤكػد أف ىػذا المجػاؿ كالتحاػكالتحاػ    كىى متكسطةة ممػا يكضػك أف درجػة الممارسػة  كىى متكسطةة ممػا يكضػك أف درجػة الممارسػة38038000عمييا )عمييا )
يػػز الكػػاحى مػػف اىتمامػػات كمشػػاركات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريسة كمػػا جػػاءت نسػػبة يػػز الكػػاحى مػػف اىتمامػػات كمشػػاركات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريسة كمػػا جػػاءت نسػػبة لػػـ يأخػػذ الحلػػـ يأخػػذ الح

اػػة بكيفيػػة المسػػاىمة حػػى ازالػػة الحػػكاجز المجتمعيػػة اػػة بكيفيػػة المسػػاىمة حػػى ازالػػة الحػػكاجز المجتمعيػػة مم  المتع  المتع99متكسػػط االسػػتجابة عمػػى العبػػارة )متكسػػط االسػػتجابة عمػػى العبػػارة )
    ممػػػا يكضػػػك تػػػكحر جانػػػب الحػػػرص  ممػػػا يكضػػػك تػػػكحر جانػػػب الحػػػرص38063806التػػػى تحػػػكؿ دكف حصػػػكؿ الطفػػػؿ عمػػػى التعمػػػيـ )التػػػى تحػػػكؿ دكف حصػػػكؿ الطفػػػؿ عمػػػى التعمػػػيـ )

ـ األطفػاؿ كيتمتعػكف بحاػكقيـ ـ األطفػاؿ كيتمتعػكف بحاػكقيـ لليػات الزالػة تمػؾ الحػكاجز حتػى يػنعلليػات الزالػة تمػؾ الحػكاجز حتػى يػنع  المجتمعػى حػى كيفيػة كضػعالمجتمعػى حػى كيفيػة كضػع
  التعميمية8التعميمية8
ىناؾ عبارات جاءت نسبة متكسط االستجابة عمييا مف كجية نظر الطػبلب عنػد الحػد ىناؾ عبارات جاءت نسبة متكسط االستجابة عمييا مف كجية نظر الطػبلب عنػد الحػد   
التعميميةة كالمشاركة حػى المناسػبات التعميميةة كالمشاركة حػى المناسػبات   ––  كىى تتعمؽ بتاديـ االستشارات التربكية   كىى تتعمؽ بتاديـ االستشارات التربكية 33800800األدنى )األدنى )

ما محػك األميػةة كقػد يكػكف ضػعؼ ما محػك األميػةة كقػد يكػكف ضػعؼ ااطنية كاالجتماعية كمحاكلة تاديـ الماترحات لتحسيف بر طنية كاالجتماعية كمحاكلة تاديـ الماترحات لتحسيف بر الك الك 
ا الػى نػػدرة تػػكحر ثااحػة الػػكعى المجتمعػػى كأف ا الػى نػػدرة تػػكحر ثااحػة الػػكعى المجتمعػػى كأف عنػػعنػػعمػى راجعمػى راجففدرجػة الممارسػػة كالتحاػؽ حػػى الكاقػػع الدرجػة الممارسػػة كالتحاػؽ حػػى الكاقػػع ال

ممػا يجعمػو أيضػا حػى ممػا يجعمػو أيضػا حػى اؿ خدمة المجتمع يأتى حى المرتبة الثالثة مف جانب كظػائؼ الجامعػة اؿ خدمة المجتمع يأتى حى المرتبة الثالثة مف جانب كظػائؼ الجامعػة مجمج
اىتمامات أعضاء ىيئة التدريس لحؿ اىتماماتيـ بالجانب األكػاديمى دكف المشػاركة اىتمامات أعضاء ىيئة التدريس لحؿ اىتماماتيـ بالجانب األكػاديمى دكف المشػاركة ذيؿ قائمة ذيؿ قائمة 

  حى الجانب المجتمعى8حى الجانب المجتمعى8
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  حػى ترتيػب متػأخر بنسػبة متكسػط اسػتجابة   حػى ترتيػب متػأخر بنسػبة متكسػط اسػتجابة 00ة ة 66ة ة 55ة ة 00ة ة ..كجاءت العبارات أرقػاـ )كجاءت العبارات أرقػاـ )  
ة ة 33880303ة ة 38023802ة ة 38013801ة ة 38013801ب )ب )بلبلطػػطػػحػػد األدنػػى لمثاػػة مػػف كجيػػة نظػػر الحػػد األدنػػى لمثاػػة مػػف كجيػػة نظػػر المنخفضػػة كدكف المنخفضػػة كدكف ال

الطػبلب عمػى االىتمػاـ الطػبلب عمػى االىتمػاـ حثػكف كال يشػجعكف حثػكف كال يشػجعكف أف أعضػاء ىيئػة التػدريس ال يأف أعضػاء ىيئػة التػدريس ال ييكضػك يكضػك   مما   مما 38033803
الفكػػرل كالتعدديػػة الفكػػرل كالتعدديػػة   كالغػػزككالغػػزكبالاضػػايا المجتمعيػػة كاألميػػة كالبطالػػة كالتمػػكث الفكػػرل كالمعمكمػػاتى بالاضػػايا المجتمعيػػة كاألميػػة كالبطالػػة كالتمػػكث الفكػػرل كالمعمكمػػاتى 

الفكريػػة كالمجتمعيػػة كحاػػكؽ الطفػػؿ كعمالػػة األطفػػاؿة إذ لػػيس ىنػػاؾ تبػػادؿ لممعمكمػػات كنتػػائا الفكريػػة كالمجتمعيػػة كحاػػكؽ الطفػػؿ كعمالػػة األطفػػاؿة إذ لػػيس ىنػػاؾ تبػػادؿ لممعمكمػػات كنتػػائا 
يػػػة لكيفيػػػة الاضػػػاء عمػػػى تمػػػؾ المشػػػكبلت المجتمعيػػػة ككضػػػع يػػػة لكيفيػػػة الاضػػػاء عمػػػى تمػػػؾ المشػػػكبلت المجتمعيػػػة ككضػػػع البحػػػكث مػػػع الييئػػػات المجتمعالبحػػػكث مػػػع الييئػػػات المجتمع

ماترحات كحمكؿ لياة كػذلؾ نػدرة نشػر ثااحػة حاػكؽ اإلنسػاف بمػا تتضػمنو مػف حاػكؽ لمطػبلب ماترحات كحمكؿ لياة كػذلؾ نػدرة نشػر ثااحػة حاػكؽ اإلنسػاف بمػا تتضػمنو مػف حاػكؽ لمطػبلب 
المجتمعيػػة كتحاايػػا المجتمعيػػة كتحاايػػا   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةكاف انخفػػاض تفعيػػؿ كاف انخفػػاض تفعيػػؿ   كحاػػكؽ لممعمػػـ كحاػػكؽ لمفئػػات المينيػػة8كحاػػكؽ لممعمػػـ كحاػػكؽ لمفئػػات المينيػػة8

ا الػػى تػػدنى نشػػر ثااحػػة الػػكعى ا الػػى تػػدنى نشػػر ثااحػػة الػػكعى ة مػػف كجيػػة نظػػر الطػػبلب يمكػػف أف يكػػكف راجعنػػة مػػف كجيػػة نظػػر الطػػبلب يمكػػف أف يكػػكف راجعنػػيػػيػػننبدرجػػة متدبدرجػػة متد
كحػػى نيايػػة كحػػى نيايػػة   األكاديميػػة لمطػػبلب8األكاديميػػة لمطػػبلب8يئػػة التػػدريس كانشػػغاليـ بالجكانػػب يئػػة التػػدريس كانشػػغاليـ بالجكانػػب االجتمػػاعى لػػدل أعضػػاء ىاالجتمػػاعى لػػدل أعضػػاء ى

جػانبيـ كمػف جانػب أعضػاء ىيئػة جػانبيـ كمػف جانػب أعضػاء ىيئػة   مػفمػفاألمر يرل الطػبلب أف التركيػز عمػى الجكانػب األكاديميػة األمر يرل الطػبلب أف التركيػز عمػى الجكانػب األكاديميػة 
  التدريس أحادىـ صمتيـ بالمجتمع المحمى8التدريس أحادىـ صمتيـ بالمجتمع المحمى8

  

  تعكيب:تعكيب:  --

  المسػؤكليةالمسػؤكليةة كاقع درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس مجػاالت ة كاقع درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس مجػاالت كيعد تحميؿ كمناقشكيعد تحميؿ كمناقش  
  ة امكف لمباحث ترتيبيا حى الجدكؿ التالى:ة امكف لمباحث ترتيبيا حى الجدكؿ التالى:ية مف كجية نظر الطبلبية مف كجية نظر الطبلبالمينالمين

  ((1010علٔل )علٔل )

نَُجخ يزٍٕظ نَُجخ يزٍٕظ   ًُُٓيخ ألػضبء ْيئخ انزلهيٌ ٔ م بًُُٓيخ ألػضبء ْيئخ انزلهيٌ ٔ م بانان  انًَئٔنيخانًَئٔنيخروريت كهعخ يًبهٍخ يغبالد روريت كهعخ يًبهٍخ يغبالد يٕضؼ يٕضؼ 

  ٓخ َظو انطالةٓخ َظو انطالةاالٍزغبثخ ٔانٕىٌ انَُجٗ ٔانزوريت يٍ ٔعاالٍزغبثخ ٔانٕىٌ انَُجٗ ٔانزوريت يٍ ٔع

  يغبالد انًَئٕنيٍ انًُٓيخيغبالد انًَئٕنيٍ انًُٓيخ  وو
ََجخ ََجخ 

يزٍٕظ يزٍٕظ 

  االٍزغبثخاالٍزغبثخ
  انزوريتانزوريت  انٕىٌ انَُجٗانٕىٌ انَُجٗ

  11  08100810  38.138.1  األفالليخاألفالليخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  11

  00  .180.180  ..38..38  األكبكيًيخاألكبكيًيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  00

  00  18001800  38.038.0  انمبََٕيخانمبََٕيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  00

  00  18001800  38.038.0  اإلََبَيخاإلََبَيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  00

  00  .180.180  38.038.0  انًغزًؼيخانًغزًؼيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  00
  

أف الطػػػبلب يػػػركف أف درجػػػة ممارسػػػة مجػػػاالت أف الطػػػبلب يػػػركف أف درجػػػة ممارسػػػة مجػػػاالت     2525))الجػػػدكؿ السػػػابؽ الجػػػدكؿ السػػػابؽ مػػػف مػػػف اتضػػػك اتضػػػك   
عمػى عمػى )الطبلب ة جػاءت بػيف الحػد األ)الطبلب ة جػاءت بػيف الحػد األعضاء ىيئة التدريس مف كجية نظر عضاء ىيئة التدريس مف كجية نظر المينية ألالمينية أل  المسؤكليةالمسؤكلية
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المجتمعيػػة حجػػاءت دكف المجتمعيػػة حجػػاءت دكف   المسػػؤكليةالمسػػؤكلية  حيػػى متكسػػطةة أمػػا   حيػػى متكسػػطةة أمػػا 00ة ة 11ة ة 22كاألدنػػى بخصػػكص رقػػـ )كاألدنػػى بخصػػكص رقػػـ )
   8 380138018  بنسبة )  بنسبة )38003800نى )نى )دداألاأل

  كىػػذا   كىػػذا 38003800اإلنسػػانية )اإلنسػػانية )  المسػػؤكليةالمسػػؤكلية  انخفػػاض مجػػاؿانخفػػاض مجػػاؿكػػس ىػػذه النتػػائا االجماليػػة كػػس ىػػذه النتػػائا االجماليػػة تعتع  
ة ة الخاصػػة كعػػدـ تفعيػػؿ السػػاعات المكتبيػػالخاصػػة كعػػدـ تفعيػػؿ السػػاعات المكتبيػػيعػػكد الػػى انشػػغاؿ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بأعمػػاليـ يعػػكد الػػى انشػػغاؿ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بأعمػػاليـ 

  كعدـ عاد لااءات مع الطبلب سكاء حى لجاف األنشطة أـ غيرىا8كعدـ عاد لااءات مع الطبلب سكاء حى لجاف األنشطة أـ غيرىا8
يػػى يػػى   ح  ح38003800د األدنػػى )د األدنػػى )  كىػػى أقػػؿ مػػف الحػػ  كىػػى أقػػؿ مػػف الحػػ38013801المجتمعيػػة )المجتمعيػػة )  لممسػػؤكليةلممسػػؤكليةكبالنسػػبة كبالنسػػبة   

كعيػة الطػبلب بيػذا المجػاؿ إال حػى مجػاؿ محػك األميػةة كىػذا كعيػة الطػبلب بيػذا المجػاؿ إال حػى مجػاؿ محػك األميػةة كىػذا ضعيفة كقد يعػزل ذلػؾ الػى نػدرة تضعيفة كقد يعػزل ذلػؾ الػى نػدرة ت
يػر محػك أميػة عػدد يػر محػك أميػة عػدد ج نظج نظراجع الى ربط تفعيمو مف جانػب الطػبلب بحصػكليـ عمػى شػيادة التخػر راجع الى ربط تفعيمو مف جانػب الطػبلب بحصػكليـ عمػى شػيادة التخػر 

  مف األمييفمف األمييف
 ة  ة 38723872))الخبلقيػػة حجػػاءت درجػػة ممارسػػتيا عػػف الحػػد األعمػػى لمثاػػة الخبلقيػػة حجػػاءت درجػػة ممارسػػتيا عػػف الحػػد األعمػػى لمثاػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةأمػػا أمػػا   

  بػػيف الحػػد األعمػػى   بػػيف الحػػد األعمػػى 38003800األكاديميػػة جػػاءت درجػػة ممارسػػتيا بدرجػػة متكسػػطة )األكاديميػػة جػػاءت درجػػة ممارسػػتيا بدرجػػة متكسػػطة )  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةك ك 
  كقػػػد يعػػػكد ذلػػػؾ الػػػى التاصػػػير كعػػػدـ تفعيػػػؿ مبػػػدا المسػػػاءلة   كقػػػد يعػػػكد ذلػػػؾ الػػػى التاصػػػير كعػػػدـ تفعيػػػؿ مبػػػدا المسػػػاءلة 38003800  كالحػػػد األدنػػػى )  كالحػػػد األدنػػػى )38723872))

  كالمحاسبية ألعضاء ىيئة التدريس استنادىا الى سكء حيـ الحرية األكاديمية8كالمحاسبية ألعضاء ىيئة التدريس استنادىا الى سكء حيـ الحرية األكاديمية8
ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف المينيػػة المينيػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةمجػػاالت مجػػاالت ممارسػػة ممارسػػة كقػػد أمكػػف ترجمػػة كقػػد أمكػػف ترجمػػة   

الامػػة إلػػى الااعػػدة كحانػػا ليػػـر الامػػة إلػػى الااعػػدة كحانػػا ليػػـر حػػى الشػػكؿ اليرمػػى التػػالى مرتبػػة مػػف حػػى الشػػكؿ اليرمػػى التػػالى مرتبػػة مػػف كجيػػة )نظػػر الطػػبلب  كجيػػة )نظػػر الطػػبلب  
AArrcchhiiee  BB..  CCaarrrraallll  ((7777::  3399--4400  ::  
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  ((00شكم هلى ) شكم هلى ) 

  ٔعٓخ َظو انطالةٔعٓخ َظو انطالةانًُٓيخ يٍ انًُٓيخ يٍ   انًَئٔنيخانًَئٔنيخيغبالد يغبالد انزلهط انٓويٗ نًًبهٍخ انزلهط انٓويٗ نًًبهٍخ يٕضظ يٕضظ 

  إدابة الشؤاه اخلاوص:إدابة الشؤاه اخلاوص:

  الذل ينص عمى:الذل ينص عمى:  
ىػػػؿ ىنػػػاؾ حػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػيف اسػػػتجابات الطػػػبلب بالكميػػػات النظريػػػة ىػػػؿ ىنػػػاؾ حػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػيف اسػػػتجابات الطػػػبلب بالكميػػػات النظريػػػة   

ـ ـ مسػؤكليتيمسػؤكليتيية حكؿ درجة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس مجػاالت ية حكؿ درجة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس مجػاالت ممكاستجاباتيـ بالكميات العمكاستجاباتيـ بالكميات العم
  ؟؟المينيةالمينية
االسػػػتجابة كالػػػكزف النسػػػبى االسػػػتجابة كالػػػكزف النسػػػبى كلئلجابػػػة عمػػػى ىػػػذا السػػػؤاؿة تػػػـ حسػػػاب نسػػػبة متكسػػػط كلئلجابػػػة عمػػػى ىػػػذا السػػػؤاؿة تػػػـ حسػػػاب نسػػػبة متكسػػػط   

المينيػة كحانػا السػتجابات الطػبلب بالكميػات النظريػة المينيػة كحانػا السػتجابات الطػبلب بالكميػات النظريػة   المسؤكليةالمسؤكليةكالترتيب لكؿ مجاؿ مف مجاالت كالترتيب لكؿ مجاؿ مف مجاالت 
  كقيمة )ز  لتعرؼ ىذه الفركؽكقيمة )ز  لتعرؼ ىذه الفركؽ  كاستجاباتيـ بالكميات العممية8كاستجاباتيـ بالكميات العممية8

    2020ىذا كقد اسفر التحميؿ االحصائى عف بيانات جاءت كاضحة حى الجدكؿ )ىذا كقد اسفر التحميؿ االحصائى عف بيانات جاءت كاضحة حى الجدكؿ )  
  ((.1.1علٔل )علٔل )

المسؤولية 
 األخالقية

 المسؤولية األكاديمية

 انونيةـــؤولية القـالمس

 انيةـالمسؤولية اإلنس

 يةــمعـؤولية المجتـالمس
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  ثيٍ اٍزغبثبد انطالة ثبنكهيبد انُظويخ ٔانكهيبد انؼًهيخ ثيٍ اٍزغبثبد انطالة ثبنكهيبد انُظويخ ٔانكهيبد انؼًهيخ انفؤق انفؤق يٕضؼ يٕضؼ 

  ى انًُٓيخى انًُٓيخيَئٔنيزٓيَئٔنيزٓؽٕل كهعخ يًبهٍخ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ يغبالد ؽٕل كهعخ يًبهٍخ أػضبء ْيئخ انزلهيٌ يغبالد 

  وو
  انًَئٔنيخانًَئٔنيخيغبالد يغبالد 

  انًُٓيخانًُٓيخ

  انكهيبد انؼًهيخانكهيبد انؼًهيخ  انكهيبد انُظويخانكهيبد انُظويخ

ليًخ ليًخ 

  )ى()ى(
ََجخ يزٍٕظ ََجخ يزٍٕظ 

االٍزغبثخ االٍزغبثخ 

=ٌ=ٌ0..0..  
  انزوريتانزوريت

ََجخ يزٍٕظ ََجخ يزٍٕظ 

االٍزغبثخ االٍزغبثخ 

=ٌ=ٌ1.01.0  
  انزوريتانزوريت

  .380.380  00  38.038.0  00  ..38..38  األكبكيًيخاألكبكيًيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  11

  38.038.0  11  38.338.3  11  38.038.0  األفالليخاألفالليخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  00

  38.038.0  00  38.138.1  00  38.038.0  اإلََبَيخاإلََبَيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  00

  38003800  وو00  38.038.0  00  38.038.0  انمبََٕيخانمبََٕيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  00

  38.038.0  وو00  38.138.1  00  38.038.0  انًغزًؼيخانًغزًؼيخ  انًَئٔنيخانًَئٔنيخ  00

  .180.180= =   38303830ليًخ )ى( انغلٔنيخ ػُل يَزٕٖ ليًخ )ى( انغلٔنيخ ػُل يَزٕٖ   

    ما يمى:  ما يمى:2020اتضك مف الجدكؿ )اتضك مف الجدكؿ )  
ممارسػػة ممارسػػة تاػػارب كجيػػات نظػػر الطمبػػة حػػى نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة كالترتيػػب لمجػػاالت تاػػارب كجيػػات نظػػر الطمبػػة حػػى نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة كالترتيػػب لمجػػاالت   --

  بالكميات النظرية كالكميات العمميةبالكميات النظرية كالكميات العمميةالمينية ألعضاء ىيئة التدريس المينية ألعضاء ىيئة التدريس   المسؤكليةالمسؤكلية
  كىػى أقػؿ مػف الايمػة الجدكليػة عنػد مسػتكل   كىػى أقػؿ مػف الايمػة الجدكليػة عنػد مسػتكل 38623862عند حساب قيمة )ز  كجد أنيا )عند حساب قيمة )ز  كجد أنيا )  --

 ة مما يدؿ عمػى أنػو ليسػت ىنػاؾ حػركؽ ذات داللػة احصػائية بػيف  ة مما يدؿ عمػى أنػو ليسػت ىنػاؾ حػركؽ ذات داللػة احصػائية بػيف 2839028390  )  )38353835))
ية كذلػؾ يعػكد الػى: أف ية كذلػؾ يعػكد الػى: أف ممالطمبة بالكميات النظرية كالكميات العمالطمبة بالكميات النظرية كالكميات العمنسبة متكسط استجابات نسبة متكسط استجابات 

ىؤالء الطبلب سكاء بالكميات النظرية أك بالكميات العمميػةة يتماػكف المحاضػرات بػنفس ىؤالء الطبلب سكاء بالكميات النظرية أك بالكميات العمميػةة يتماػكف المحاضػرات بػنفس 
كقػػد يكػػكف عمػػى أيػػدل نفػػس أعضػػاء كقػػد يكػػكف عمػػى أيػػدل نفػػس أعضػػاء األسػػمكب التدريسػػى كاالسػػتراتيجيات التعميميػػةة األسػػمكب التدريسػػى كاالسػػتراتيجيات التعميميػػةة 

الجانب التربكلة كىػذا يؤكػد أف لراء الجانب التربكلة كىػذا يؤكػد أف لراء ىيئة التدريس لمشعب العممية كالنظرية مف خبلؿ ىيئة التدريس لمشعب العممية كالنظرية مف خبلؿ 
تمتع بدرجة عالية مف المعاكليػة كالمصػداقية ألنيػـ أكثػر المػدخبلت البشػرية تمتع بدرجة عالية مف المعاكليػة كالمصػداقية ألنيػـ أكثػر المػدخبلت البشػرية تتالطبلب الطبلب 

احتكاكنػػا بأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس سػػكاء حػػى المحاضػػرات الرسػػميةة أـ حػػى السػػاعات احتكاكنػػا بأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس سػػكاء حػػى المحاضػػرات الرسػػميةة أـ حػػى السػػاعات 
  ية8ية8ممكتبيةة ككذلؾ حى معامؿ الكميات العمكتبيةة ككذلؾ حى معامؿ الكميات العمالمالم

  كحػػؽ طبيعػػة   كحػػؽ طبيعػػة 201201::  6363كلكػػف قػػد تختمػػؼ ىػػذه الايمػػة مػػع دراسػػة عبػػد اا الحربػػى )كلكػػف قػػد تختمػػؼ ىػػذه الايمػػة مػػع دراسػػة عبػػد اا الحربػػى )  --
التخصػػص النظػػرل كالعممػػى ألف طبيعػػة الكميػػات النظريػػة تسػػمك ليػػـ بالتفاعػػؿ بشػػكؿ التخصػػص النظػػرل كالعممػػى ألف طبيعػػة الكميػػات النظريػػة تسػػمك ليػػـ بالتفاعػػؿ بشػػكؿ 

مػػػاعىة لكػػػف ال تمػػػنك درجػػػة مػػػاعىة لكػػػف ال تمػػػنك درجػػػة يػػػـ البنػػػاء التربػػػكل كاالجتيػػػـ البنػػػاء التربػػػكل كاالجتففكبيػػػر حتسػػػعى الػػػى دراسػػػة كمكبيػػػر حتسػػػعى الػػػى دراسػػػة كم
يا ألصحاب التخصصات العممية بسبب طبيعة المناىا التى يعتمػد عمييػا يا ألصحاب التخصصات العممية بسبب طبيعة المناىا التى يعتمػد عمييػا فسفسننعؿ عؿ التفاالتفا

  99ة أحمػػد محمػػد )ة أحمػػد محمػػد )ػػػػػػػػفاػػت نتػػائا ىػػذا البحػػث مػػع نتػػائا دراسفاػػت نتػػائا ىػػذا البحػػث مػػع نتػػائا دراساذ كلكػػف اتاذ كلكػػف اتالطالػػب كاألسػػتالطالػػب كاألسػػت
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  حػى عػػدـ كجػكد حػػركؽ ذات داللػة احصػػائية تعػكد الػػى التخصػص حػػى الكميػػات   حػى عػػدـ كجػكد حػػركؽ ذات داللػة احصػػائية تعػكد الػػى التخصػص حػػى الكميػػات 056056::
  خصصخصصالنظرية كالكميات العممية بسبب اختبلؼ متغير التالنظرية كالكميات العممية بسبب اختبلؼ متغير الت

  بأنػو ال تكجػد   بأنػو ال تكجػد 652652::  0202فات نتائا ىذا البحػث مػع نتػائا دراسػة سػامر راحػع )فات نتائا ىذا البحػث مػع نتػائا دراسػة سػامر راحػع )كما اتكما ات  --
حركؽ ذات داللة احصائية بيف استجابات الطبلب بالكميػات النظريػة كالكميػات العمميػةة حركؽ ذات داللة احصائية بيف استجابات الطبلب بالكميػات النظريػة كالكميػات العمميػةة 
كذلػػؾ راجػػع الػػى اف الطػػبلب سػػكاء بالكميػػات النظريػػة كالعمميػػة ينظػػركف الػػى رؤيػػتيـ كذلػػؾ راجػػع الػػى اف الطػػبلب سػػكاء بالكميػػات النظريػػة كالعمميػػة ينظػػركف الػػى رؤيػػتيـ 

مختمػػؼ األداءات مختمػػؼ األداءات أنيػػا كاحػػدة حػػى جميػػع الكميػػات ك أنيػػا كاحػػدة حػػى جميػػع الكميػػات ك   ريسريسلممارسػػات أعضػػاء ىيئػػة التػػدلممارسػػات أعضػػاء ىيئػػة التػػد
شػغاؿ أعضػاء ىيئػة التػدريس بالكميػات العمميػة شػغاؿ أعضػاء ىيئػة التػدريس بالكميػات العمميػة ننالمينيةة كلكف قػد يكشػؼ الكاقػع أف االمينيةة كلكف قػد يكشػؼ الكاقػع أف ا

بالجانب البحثى األكاديمى كالعممى قد يجعؿ أعضػاء ىيئػة التػدريس بالكميػات النظريػة بالجانب البحثى األكاديمى كالعممى قد يجعؿ أعضػاء ىيئػة التػدريس بالكميػات النظريػة 
  لطبيعة التخصصلطبيعة التخصص  اإلنسانية كحانااإلنسانية كحانا  لممسؤكليةلممسؤكليةيعطكف كزننا أكبر يعطكف كزننا أكبر 

  إلدابة عمى الشؤاه الشادض:إلدابة عمى الشؤاه الشادض:اا  --

  الذل ينص عمى:الذل ينص عمى:  
المينية حى الكسط الجامعى لػدل أعضػاء المينية حى الكسط الجامعى لػدل أعضػاء   المسؤكليةالمسؤكليةما لليات تفعيؿ ممارسة مجاالت ما لليات تفعيؿ ممارسة مجاالت   

  ىيئة التدريس؟ىيئة التدريس؟
ة مػف ا ليػػات التػػى يمكػػف أنػػو ة مػف ا ليػػات التػػى يمكػػف أنػػو ئلجابػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ: قػاـ الباحػػث بػػاقتراح مجمكعػػئلجابػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ: قػاـ الباحػػث بػػاقتراح مجمكعػػلل  

كذلػػؾ بنػػاءن عمػػى مػػا أسػػفر عنػػو كذلػػؾ بنػػاءن عمػػى مػػا أسػػفر عنػػو   المينيػػةالمينيػػة  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةتسػػيـ حػػى تفعيػػؿ درجػػة ممارسػػة مجػػاالت تسػػيـ حػػى تفعيػػؿ درجػػة ممارسػػة مجػػاالت 
المينيػة عمػى المينيػة عمػى   المسؤكليةالمسؤكليةالبحث مف نتائا كأمكف عرضيا كحؽ كؿ مجاؿ عمى حدة مف مجاالت البحث مف نتائا كأمكف عرضيا كحؽ كؿ مجاؿ عمى حدة مف مجاالت 

  النحك التالى:النحك التالى:
  األنادميية:األنادميية:  املشؤوليةاملشؤولية  --أوالأوال

األكاديميػػةة لػػذا يمػػـز االىتمػػاـ بجػػكدة األكاديميػػةة لػػذا يمػػـز االىتمػػاـ بجػػكدة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةا أف التػػدريس كالبحػػث ىمػػا طرحػػا ا أف التػػدريس كالبحػػث ىمػػا طرحػػا بمػػبمػػ  --22
لمعمكمات الجديدة كحؽ مجػاؿ التخصػص كتكظيػؼ لمعمكمات الجديدة كحؽ مجػاؿ التخصػص كتكظيػؼ التدريس مف حيث تزكيد الطبلب باالتدريس مف حيث تزكيد الطبلب با

نتائا البحكث كالاراءات الخارجية تدعيمنا لممكضػكع قيػد الشػرح كاألداء حتػى ال يكػكف نتائا البحكث كالاراءات الخارجية تدعيمنا لممكضػكع قيػد الشػرح كاألداء حتػى ال يكػكف 
ػػا عمػػى عػػرض معمكمػػات سػػطحية كسػػبؽ عرضػػيا حػػى سػػنكات  ػػا عمػػى عػػرض معمكمػػات سػػطحية كسػػبؽ عرضػػيا حػػى سػػنكات المكقػػؼ التعميمػػى قائمن المكقػػؼ التعميمػػى قائمن
ماضػػيةة ألف التجديػػد حػػى المحتػػكل العممػػى يثػػرل المكقػػؼ التعميمػػى كنتػػائا البحػػكث ماضػػيةة ألف التجديػػد حػػى المحتػػكل العممػػى يثػػرل المكقػػؼ التعميمػػى كنتػػائا البحػػكث 

  مكف أف تسد حجكة المعرحة حى المكقؼ التعميمى8مكف أف تسد حجكة المعرحة حى المكقؼ التعميمى8يي
تفعيػؿ المسػاءلة األكاديميػػة عنػد شػػكاكل الطػبلب مػػف بعػض أعضػػاء ىيئػة التػػدريسة تفعيػؿ المسػاءلة األكاديميػػة عنػد شػػكاكل الطػبلب مػػف بعػض أعضػػاء ىيئػة التػػدريسة   --11

اخمية لمكمياتة ككذلؾ قػانكف تنظػيـ الجامعػات كذلػؾ اخمية لمكمياتة ككذلؾ قػانكف تنظػيـ الجامعػات كذلػؾ كلذا يمـز تضميف ذلؾ بالمكائك الدكلذا يمـز تضميف ذلؾ بالمكائك الد
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أك أك   ىىريسػػريسػػالياػػاظ الضػػمير المينػػىة حيػػث ال تكجػػد محاسػػبية لمػػف قصػػر حػػى أدائػػو التدالياػػاظ الضػػمير المينػػىة حيػػث ال تكجػػد محاسػػبية لمػػف قصػػر حػػى أدائػػو التد
  االلتزاـ بحضكر المحاضرات كاممة أثناء الفصؿ الدراسى االلتزاـ بحضكر المحاضرات كاممة أثناء الفصؿ الدراسى 

تػػكحير منػػاخ مبلئػػـ )نفسػػى كمػػادل  يمكػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػاألداء التدريسػػى تػػكحير منػػاخ مبلئػػـ )نفسػػى كمػػادل  يمكػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػاألداء التدريسػػى   --00
  الفعاؿالفعاؿ

األخذ بآراء الطبلب المكضكعية حيما يخػص األداء التدريسػى ألعضػاء ىيئػة التػدريس األخذ بآراء الطبلب المكضكعية حيما يخػص األداء التدريسػى ألعضػاء ىيئػة التػدريس   --66
  حتى يمكف تجكيد العممية التعميمية8حتى يمكف تجكيد العممية التعميمية8

ؿ ألعضاء ىيئة التدريس حػكؿ تكصػيؼ الماػررات الدراسػية مػع تكزيػع ؿ ألعضاء ىيئة التدريس حػكؿ تكصػيؼ الماػررات الدراسػية مػع تكزيػع عاد كرش عمعاد كرش عم  --55
خطة تكصيؼ المارر عمى جميػع الطػبلب حتػى يككنػكا عمػى عمػـ بمكضػكعات الماػرر خطة تكصيؼ المارر عمى جميػع الطػبلب حتػى يككنػكا عمػى عمػـ بمكضػكعات الماػرر 

  الذل يادـ ليـ الذل يادـ ليـ 

اسػػتثمار كقػػت المحاضػػرة كتفعيػػؿ التانيػػات الحديثػػة حػػى التػػدريس حتػػى يكػػكف ىنػػاؾ اسػػتثمار كقػػت المحاضػػرة كتفعيػػؿ التانيػػات الحديثػػة حػػى التػػدريس حتػػى يكػػكف ىنػػاؾ   --00
بتكػػار كاسػػتخداـ أسػػمكبى الحػػػكار بتكػػار كاسػػتخداـ أسػػمكبى الحػػػكار تنكيػػع حػػى المجػػاؿ التدريسػػى كمراعػػػاة التجديػػد كاالتنكيػػع حػػى المجػػاؿ التدريسػػى كمراعػػػاة التجديػػد كاال

  كالمناقشة كالمناقشة 

تنميػػة ميػػارات البحػػث العممػػى عنػػد الطػػبلب كصػػاؿ معػػارحيـ كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تػػدريبيـ تنميػػة ميػػارات البحػػث العممػػى عنػػد الطػػبلب كصػػاؿ معػػارحيـ كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تػػدريبيـ   --77
عمػػى كيفيػػة الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات مػػف مصػػادرىا المتنكعػػةة كيمكػػف أف يػػتـ ذلػػؾ عمػػى كيفيػػة الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات مػػف مصػػادرىا المتنكعػػةة كيمكػػف أف يػػتـ ذلػػؾ 
ب ضاحة مارر قاعػة بحػث لطػبلب الجامعػة )مرحمػة الميسػانس كالبكػالكريكس  حتػى ال ب ضاحة مارر قاعػة بحػث لطػبلب الجامعػة )مرحمػة الميسػانس كالبكػالكريكس  حتػى ال 

  أ الطبلب الى شراء التكميفات التى تطمب منيـ مف مكتبات خارجيةأ الطبلب الى شراء التكميفات التى تطمب منيـ مف مكتبات خارجيةيمجيمج

مامتيـ حى العمؿ الجػامعى مامتيـ حى العمؿ الجػامعى مف اىتمف اىت  ااحى صناعة الارارات التى تأخذ قدرن حى صناعة الارارات التى تأخذ قدرن مشاركة الطبلب مشاركة الطبلب   --..
  حتى ال يككف ىناؾ سمطكية مف جانب بعض أعضاء ىيئة التدريسحتى ال يككف ىناؾ سمطكية مف جانب بعض أعضاء ىيئة التدريس

حػى حػى ة التػدريس ة التػدريس التى تتعمؽ باجازة التفرغ العممى ألعضاء ىيئالتى تتعمؽ باجازة التفرغ العممى ألعضاء ىيئ    ....))تفعيؿ نص المادة تفعيؿ نص المادة   --99
حتػى يمكػف تنميػة الميػارات العمميػة كتحايػؽ انجػاز حتػى يمكػف تنميػة الميػارات العمميػة كتحايػؽ انجػاز     0000: : 55قانكف تنظيـ الجامعات )قانكف تنظيـ الجامعات )

  أكاديمى حى مجاؿ التأليؼ العممىأكاديمى حى مجاؿ التأليؼ العممى
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  األخالقية:األخالقية:  املشؤوليةاملشؤولية  --ثاٌياثاٌيا

  مػػف قػػانكف تنظػػيـ الجامعػػات المصػػرية التػػى يخػػتص جػػزء منيػػا888888   مػػف قػػانكف تنظػػيـ الجامعػػات المصػػرية التػػى يخػػتص جػػزء منيػػا888888 22تفعيػػؿ المػػادة )تفعيػػؿ المػػادة )  --22
عداد اإلنساف المزكد بأصكؿ المعرح عداد اإلنساف المزكد بأصكؿ المعرحكا  ة كطرائؽ البحث المتادمة كالاػيـ الرحيعػة8888 ككػذلؾ ة كطرائؽ البحث المتادمة كالاػيـ الرحيعػة8888 ككػذلؾ كا 

    77::    55تيتـ الجامعات8888 بمراعاة المستكل الرحيع لمتربية الدينية كالخماية كالكطنية )تيتـ الجامعات8888 بمراعاة المستكل الرحيع لمتربية الدينية كالخماية كالكطنية )
رسػاء دعائميػا باعتبارىػا جػزءنا   --11 رسػاء دعائميػا باعتبارىػا جػزءنا تفعيؿ مبدأ المحاسببة األخبلقية ألعضاء ىيئة التػدريس كا  تفعيؿ مبدأ المحاسببة األخبلقية ألعضاء ىيئة التػدريس كا 

  ال يتجزأ مف المحاسبية التربكية بصفة عامةال يتجزأ مف المحاسبية التربكية بصفة عامة

ػػا داخمينػػا يناألخبلقيػػة األخبلقيػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةلكػػكف لكػػكف ك ك   --00 ػػا داخمينػػا ينالتزامن بػػع مػػف أعمػػاؽ اإلنسػػاف الكجدانيػػة كتعكػػس بػػع مػػف أعمػػاؽ اإلنسػػاف الكجدانيػػة كتعكػػس التزامن
مجمكعة الايـ التى يفرضيا ضمير عضك ىيئة التدريس األخبلقػى التػى تظيػر حػى صػكرة مجمكعة الايـ التى يفرضيا ضمير عضك ىيئة التدريس األخبلقػى التػى تظيػر حػى صػكرة 

ـز بػػو أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس متضػػمننا ـز بػػو أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس متضػػمننا تػػتػػالكاجػػبة حػػ ف تفعيػػؿ ميثػػاؽ مشػػرؼ أخبلقػػى يمالكاجػػبة حػػ ف تفعيػػؿ ميثػػاؽ مشػػرؼ أخبلقػػى يم
مجتمػػع كتطػػكيره يمكػػف أف يسػػيـ حػػى تفعيػػؿ مجتمػػع كتطػػكيره يمكػػف أف يسػػيـ حػػى تفعيػػؿ كخدمػػة الكخدمػػة ال  كالبحػػث العممػػىكالبحػػث العممػػىأخبلقيػػات التػػدريس أخبلقيػػات التػػدريس 

المينية )األخبلقية  حى الكسط الجامعى انطبلقنػا مػف أف األخبلقيػات أحػد المينية )األخبلقية  حى الكسط الجامعى انطبلقنػا مػف أف األخبلقيػات أحػد   المسؤكليةالمسؤكليةمجاؿ مجاؿ 
  المعايير التى تؤخذ حى االعتبار حى جكدة كاعتماد المؤسسات التعميميةالمعايير التى تؤخذ حى االعتبار حى جكدة كاعتماد المؤسسات التعميمية

  اإلٌشاٌية:اإلٌشاٌية:  املشؤوليةاملشؤولية  --ثالجاثالجا

ىيئػػة التػػدريس كذلػػؾ لبللتاػػاء بػػالطبلب ىيئػػة التػػدريس كذلػػؾ لبللتاػػاء بػػالطبلب   ة بجػػداكؿ أعضػػاءة بجػػداكؿ أعضػػاءيػػيػػتفعيػػؿ السػػاعات المكتبتفعيػػؿ السػػاعات المكتب  --22
  ـ األكاديميةـ األكاديميةمسؤكليتيمسؤكليتيكتعميؽ الجكانب اإلنسانية معيـ بجانب كتعميؽ الجكانب اإلنسانية معيـ بجانب 

عاد دكرات تدريبية تيتـ بتفعيؿ مجاالت العبلقات اإلنسػانية لتكضػيك أىميتيػا كلثارىػا عاد دكرات تدريبية تيتـ بتفعيؿ مجاالت العبلقات اإلنسػانية لتكضػيك أىميتيػا كلثارىػا   --11
ضػػفاء الممسػػة  ضػػفاء الممسػػة اإليجابيػػةة ككيػػؼ يمكػػف التعامػػؿ مػػع الطػػبلب حػػى المكاقػػؼ التعميميػػة كا  اإليجابيػػةة ككيػػؼ يمكػػف التعامػػؿ مػػع الطػػبلب حػػى المكاقػػؼ التعميميػػة كا 

  إدارة المكقؼ التعميمى8إدارة المكقؼ التعميمى8  ددعنعناإلنسانية اإلنسانية 

تفعيػػؿ "أسػػتاذ الجامعػػة الرسػػالة كلػػيس الكظيفػػةة حيػػث تتعمػػؽ رسػػالة اسػػتاذ الجامعػػة تفعيػػؿ "أسػػتاذ الجامعػػة الرسػػالة كلػػيس الكظيفػػةة حيػػث تتعمػػؽ رسػػالة اسػػتاذ الجامعػػة   --00
أكاديميػػة أك أكاديميػػة أك مػػا الجانػػب الػػكظيفى يتعمػػؽ بميػػاـ مػػا الجانػػب الػػكظيفى يتعمػػؽ بميػػاـ بالجكانػػب اإلنسػػانية بصػػفة شػػمكلية أبالجكانػػب اإلنسػػانية بصػػفة شػػمكلية أ

  مرتبطة بجانب الكظيفة العممية دكف ارتباطيا بالجانب اإلنسانىمرتبطة بجانب الكظيفة العممية دكف ارتباطيا بالجانب اإلنسانى

يػػػر الحػػػر عػػػف لرائيػػػـ يػػػر الحػػػر عػػػف لرائيػػػـ انية يتػػػيك لمطػػػبلب الفرصػػػة حػػػى التعبانية يتػػػيك لمطػػػبلب الفرصػػػة حػػػى التعبسػػػسػػػاالىتمػػػاـ بالجكانػػػب اإلناالىتمػػػاـ بالجكانػػػب اإلن  --66
  كيساعدىـ حى حؿ المشكبلت التى تكاجييـ8كيساعدىـ حى حؿ المشكبلت التى تكاجييـ8
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  العمىية/التٍىوية:العمىية/التٍىوية:  املشؤوليةاملشؤولية  --رابعارابعا

عاػػد دكرات تدريبيػػة )تنمكيػػة  حػػى مكػػاف كبيئػػة العمػػؿ )بالجامعػػة أك الكميػػات  تفعػػيبلن عاػػد دكرات تدريبيػػة )تنمكيػػة  حػػى مكػػاف كبيئػػة العمػػؿ )بالجامعػػة أك الكميػػات  تفعػػيبلن   --22
ـ الػػبعض ا خػػر بكػػؿ ـ الػػبعض ا خػػر بكػػؿ ذلػػؾ لتزكيػػد األعضػػاء بعضػػيذلػػؾ لتزكيػػد األعضػػاء بعضػػي  لمبدأ التدريب حى مكقع العمؿة كلمبدأ التدريب حى مكقع العمؿة ك
  كؿ كمية8كؿ كمية8ب تفعيؿ حماات السيمنار بكؿ قسـ بب تفعيؿ حماات السيمنار بكؿ قسـ بجديد حى مجاؿ التخصص بجانجديد حى مجاؿ التخصص بجان

العممية/التنمكية ألعضاء ىيئة التدريس مف خػبلؿ مؤشػراتيا العممية/التنمكية ألعضاء ىيئة التدريس مف خػبلؿ مؤشػراتيا   المسؤكليةالمسؤكليةاعتبار تفعيؿ اعتبار تفعيؿ   --11
)البحػػكث كتػػأليؼ الكتػػب كلػػيس إعػػدادىا  ككتابػػة الماػػاالت المتخصصػػةة كالمشػػاركة )البحػػكث كتػػأليؼ الكتػػب كلػػيس إعػػدادىا  ككتابػػة الماػػاالت المتخصصػػةة كالمشػػاركة 

ؽ عمؿ حى المؤتمرات  أحد متطمبات الترقػى لدرجػة أعمػى ؽ عمؿ حى المؤتمرات  أحد متطمبات الترقػى لدرجػة أعمػى بمحاضرات حى الندكات كأكرابمحاضرات حى الندكات كأكرا
  سكاء حى الجانب العممى أـ الجانب اإلدارلسكاء حى الجانب العممى أـ الجانب اإلدارل

تػػكحير بيئػػة عمػػؿ كمنػػاخ صػػحى يسػػيـ حػػى تحايػػؽ التنميػػة العممية/التنمكيػػة ألعضػػاء تػػكحير بيئػػة عمػػؿ كمنػػاخ صػػحى يسػػيـ حػػى تحايػػؽ التنميػػة العممية/التنمكيػػة ألعضػػاء   --00
  ىيئة التدريسىيئة التدريس

تحفيػػز أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كتشػػجيعيـ عمػػى التنميػػة العمميػػة/ التنمكيػػة كذلػػؾ مػػف تحفيػػز أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كتشػػجيعيـ عمػػى التنميػػة العمميػػة/ التنمكيػػة كذلػػؾ مػػف   --66
الحكاحز المادية كالمعنكية كتكريميـ حػى يػـك تاػرر الجامعػة انعاػاده سػكاء الحكاحز المادية كالمعنكية كتكريميـ حػى يػـك تاػرر الجامعػة انعاػاده سػكاء ؿ نظاـ ؿ نظاـ بل بل خخ

  حى إدارة الجامعة أك كحانا المكانات كؿ كمية مف كميات الجامعة8حى إدارة الجامعة أك كحانا المكانات كؿ كمية مف كميات الجامعة8
  الكاٌوٌية:الكاٌوٌية:  املشؤوليةاملشؤولية  --خاوشاخاوشا

الاانكنية تأخذ صكرة تشريعات قانكنية ممثمػة حػى المػكائك الاانكنيػة الاانكنية تأخذ صكرة تشريعات قانكنية ممثمػة حػى المػكائك الاانكنيػة   المسؤكليةالمسؤكليةبما اف بما اف   --55
كرات تدريبيػػة/ تنمكيػػة حػػى الػػكعى الاػػانكنى بغػػرض تنميػػة كرات تدريبيػػة/ تنمكيػػة حػػى الػػكعى الاػػانكنى بغػػرض تنميػػة ضػػى عاػػد دضػػى عاػػد دتتحػػ ف ذلػػؾ ياحػػ ف ذلػػؾ يا

الثااحػػة الاانكنيػػة بمػػا تتضػػمنو مػػف معرحػػة قانكنيػػة كتشػػريعات قانكنيػػة تحكػػـ العمػػؿ الثااحػػة الاانكنيػػة بمػػا تتضػػمنو مػػف معرحػػة قانكنيػػة كتشػػريعات قانكنيػػة تحكػػـ العمػػؿ 
  التربكل لدل أعضاء ىيئة التدريس حتى يككنكا عمى كعى تاـ بتحمؿ تبعاتيا8التربكل لدل أعضاء ىيئة التدريس حتى يككنكا عمى كعى تاـ بتحمؿ تبعاتيا8

كنيػة لتشػكيؿ كنيػة لتشػكيؿ ماػررات حػى الثااحػة الاانماػررات حػى الثااحػة الاان  --ماعػدا كميػة الحاػكؽماعػدا كميػة الحاػكؽ––تضميف لػكائك الكميػات تضميف لػكائك الكميػات   --00
  الكعى الاانكنى لدل خريجى الجامعةالكعى الاانكنى لدل خريجى الجامعة

ـ الاانكنية ككيفيػة ـ الاانكنية ككيفيػة مسؤكليتيمسؤكليتيعاد ندكات حكرية تثايفية إلعبلـ أعضاء ىيئة التدريس بعاد ندكات حكرية تثايفية إلعبلـ أعضاء ىيئة التدريس ب  --77
  تفعيميا حى المجتمع الجامعىتفعيميا حى المجتمع الجامعى

ات أك نشػػػرات داخميػػػة مػػػف إدارة الجامعػػػة عمػػػى أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس ات أك نشػػػرات داخميػػػة مػػػف إدارة الجامعػػػة عمػػػى أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بػػػبػػػييتكزيػػػع كتتكزيػػػع كت  --..
  نحك المجتمع الجامعى بما حيو الطبلبنحك المجتمع الجامعى بما حيو الطبلبيـ الاانكنية يـ الاانكنية مسؤكلياتمسؤكلياتكمعاكنييـ تتضمف كمعاكنييـ تتضمف 

تفعيؿ مبدأ المساءلة الاانكنيػة عنػد اإلخػبلؿ بكاجبػات أعضػاء ىيئػة التػدريس المنػكط تفعيؿ مبدأ المساءلة الاانكنيػة عنػد اإلخػبلؿ بكاجبػات أعضػاء ىيئػة التػدريس المنػكط   --99
  بيـ الاياـ بيا حى الكسط الجامعىبيـ الاياـ بيا حى الكسط الجامعى
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  اجملتىعية:اجملتىعية:  املشؤوليةاملشؤولية  --سادساسادسا

نشر ثااحة الكعى المجتمعى لدل أعضاء ىيئة التػدريس مػف خػبلؿ النػدكات التثايفيػة نشر ثااحة الكعى المجتمعى لدل أعضاء ىيئة التػدريس مػف خػبلؿ النػدكات التثايفيػة   --22
تشػػارات العمميػػة لاطاعػػات المجتمػػع بمػػا يسػػيـ حػػى نمػػك االنتاجيػػة بشػػتى تشػػارات العمميػػة لاطاعػػات المجتمػػع بمػػا يسػػيـ حػػى نمػػك االنتاجيػػة بشػػتى كتاػػديـ االسكتاػػديـ االس

  مجاالتيا المختمفةمجاالتيا المختمفة
العمػػػؿ عمػػػى إنشػػػاء مركػػػز خدمػػػة مجتمعيػػػة بكػػػؿ كميػػػة لتاػػػديـ االستشػػػارات كتماػػػى العمػػػؿ عمػػػى إنشػػػاء مركػػػز خدمػػػة مجتمعيػػػة بكػػػؿ كميػػػة لتاػػػديـ االستشػػػارات كتماػػػى   --11

جػراء البحػػكث التػى تتنػػاكؿ قضػايا المجتمػػع كالعمػؿ عمػػى التغمػب عمػػى  جػراء البحػػكث التػى تتنػػاكؿ قضػايا المجتمػػع كالعمػؿ عمػػى التغمػب عمػػى االستفسػارات كا  االستفسػارات كا 
  مشكبلت المجتمعمشكبلت المجتمع

ة المجتمعيػػة كالمينيػػةة يجػػب أف يػػتـ ربػػط البحػػكث الخاصػػة ة المجتمعيػػة كالمينيػػةة يجػػب أف يػػتـ ربػػط البحػػكث الخاصػػة كمػػف أجػػؿ تحايػػؽ التنميػػكمػػف أجػػؿ تحايػػؽ التنميػػ  --00
  بأعضاء ىيئة التدريس بمكاقع العمؿبأعضاء ىيئة التدريس بمكاقع العمؿ

تفعيػػػؿ سػػػاعات الريػػػادة العمميػػػة المخصصػػػة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس مػػػف خػػػبل ؿ تفعيػػػؿ سػػػاعات الريػػػادة العمميػػػة المخصصػػػة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس مػػػف خػػػبل ؿ   --66
  األنشطة الطبلبية لتكعيتيـ باضايا المجتمعاألنشطة الطبلبية لتكعيتيـ باضايا المجتمع

يػػة يػػة تحفيػػز الطػػبلب كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى زيػػارات منظمػػة لممؤسسػػات المجتمعتحفيػػز الطػػبلب كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى زيػػارات منظمػػة لممؤسسػػات المجتمع  --55
  لتعرؼ مشكبلتيا عمى أرض الكاقع كاقتراح حمكؿ لمتغمب عمى تمؾ المشكبلتلتعرؼ مشكبلتيا عمى أرض الكاقع كاقتراح حمكؿ لمتغمب عمى تمؾ المشكبلت

المشػػاركة حػػى تفعيػػؿ النػػدكات كالماػػاءات الفكريػػة التػػى تعاػػدىا الجامعػػة حتػػى يمكػػف المشػػاركة حػػى تفعيػػؿ النػػدكات كالماػػاءات الفكريػػة التػػى تعاػػدىا الجامعػػة حتػػى يمكػػف   --00
  تحايؽ التكاصؿ المجتمعى مع المؤسسات المجتمعيةتحايؽ التكاصؿ المجتمعى مع المؤسسات المجتمعية

تتناسػػب تتناسػػب   تكجيػػو االىتمػػاـ نحػػك الاضػػايا المجتمعيػػة كتاػػديـ االستشػػارات العمميػػة التػػى تكجيػػو االىتمػػاـ نحػػك الاضػػايا المجتمعيػػة كتاػػديـ االستشػػارات العمميػػة التػػى   --77
  كطبيعة كؿ قضية مجتمعية كطبيعة كؿ قضية مجتمعية 

تنشػيط الفعاليػات االجتماعيػػة كالمجتمعيػة لػػدل ىيئػة التػػدريس مػف خػػبلؿ التركيػز حػػى تنشػيط الفعاليػات االجتماعيػػة كالمجتمعيػة لػػدل ىيئػة التػػدريس مػف خػػبلؿ التركيػز حػػى   --..
المجتمعية عمى المجاالت االستثمارية سكاء حى تنمية رأس المػاؿ المجتمعية عمى المجاالت االستثمارية سكاء حى تنمية رأس المػاؿ   المسؤكليةالمسؤكليةمجاالت مجاالت 

  البشرل أك رأس الماؿ المعرحىالبشرل أك رأس الماؿ المعرحى

ف البحثػى ممػا يسػمى بػالبحكث ف البحثػى ممػا يسػمى بػالبحكث ياتضى تحايؽ جكدة التعميـ الجػامعىة ضػركرة التعػاكياتضى تحايؽ جكدة التعميـ الجػامعىة ضػركرة التعػاك  --99
بعضػػيا بعضػػيا   الصػػمةالصػػمة  ةةجميػػع أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ذكل التخصصػػات قريبػػجميػػع أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ذكل التخصصػػات قريبػػ  بػػيفبػػيفالبينيػػة البينيػػة 

  البعض ا خرالبعض ا خر
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  ٌتائج البحح والتوصيات:ٌتائج البحح والتوصيات:

  حى مجمميا عمى النحك التالى:حى مجمميا عمى النحك التالى:تكصؿ البحث الى نتائا جاءت تكصؿ البحث الى نتائا جاءت   
عيميػػاة عيميػػاة المينيػػة المطمػػكب مػػف عضػػك ىيئػػة التػػدريس اداؤىػػا كتفالمينيػػة المطمػػكب مػػف عضػػك ىيئػػة التػػدريس اداؤىػػا كتف  المسػػؤكليةالمسػػؤكليةأف مجػػاالت أف مجػػاالت   --أكالأكال

جاءت نسبة متكسط االستجابة حكؿ درجة ممارستيا مف كجية نظػرىـ مرتفعػةة كلكنيػا جاءت نسبة متكسط االستجابة حكؿ درجة ممارستيا مف كجية نظػرىـ مرتفعػةة كلكنيػا 
  تفاكتت حيما يبثيا حيث جاءت عمى النحك التالى:تفاكتت حيما يبثيا حيث جاءت عمى النحك التالى:

اإلنسػػػانية اإلنسػػػانية   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةة ة 38933893األكاديميػػػة األكاديميػػػة   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةة ة 38953895األخبلقيػػػة األخبلقيػػػة   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكلية  --
  38.138.188ة ة العممية/ التنمكيالعممية/ التنمكي  المسؤكليةالمسؤكليةة ة 38.038.0الاانكنية الاانكنية   المسؤكليةالمسؤكليةة ة 38.938.9

كممػػػا ىػػػك جػػػدير بالػػػذكر أف نسػػػبة متكسػػػط االسػػػتجابة حػػػكؿ درجػػػة ممارسػػػة ىػػػذه كممػػػا ىػػػك جػػػدير بالػػػذكر أف نسػػػبة متكسػػػط االسػػػتجابة حػػػكؿ درجػػػة ممارسػػػة ىػػػذه   --
  38763876جاءت أعمى مف الحد األعمى لمثاة جاءت أعمى مف الحد األعمى لمثاة   مسؤكلياتمسؤكلياتالال

كىػى متكسػطة حيػث جػاءت كىػى متكسػطة حيػث جػاءت   .380.380المجتمعيػة حجػاءت المجتمعيػة حجػاءت   المسػؤكليةالمسػؤكليةاما درجة ممارسػة اما درجة ممارسػة   --
  38763876ة كاقؿ مف الحد األعمى ة كاقؿ مف الحد األعمى 38033803أعمى مف الحد األدنى أعمى مف الحد األدنى 

ذات ذات   مسػؤكلياتمسػؤكلياتلباحػث بتػدعيـ كدعػـ جكانػب الاػكة بالنسػبة لملباحػث بتػدعيـ كدعػـ جكانػب الاػكة بالنسػبة لمكعمى ما سبؽة يكصى اكعمى ما سبؽة يكصى ا  --
  درجة الممارسة المرتفعةةدرجة الممارسة المرتفعةة

المجتمعيةة يكصػى الباحػث بضػركرة تعػرؼ أسػباب ضػعؼ درجػة المجتمعيةة يكصػى الباحػث بضػركرة تعػرؼ أسػباب ضػعؼ درجػة   لممسؤكليةلممسؤكليةكبالنسبة كبالنسبة   --
ممارسػػتيا مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريسة كمحاكلػػة المسػػئكليف سػػكاء مػػف ممارسػػتيا مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريسة كمحاكلػػة المسػػئكليف سػػكاء مػػف 

عضػػاء ىيئػػة التػػدريس كعاػػد نػػدكات عضػػاء ىيئػػة التػػدريس كعاػػد نػػدكات الجامعػػة أـ الكميػػة بنشػػر الػػكعى المجتمعػػى لػػدل أالجامعػػة أـ الكميػػة بنشػػر الػػكعى المجتمعػػى لػػدل أ
عضػػك ىيئػػة التػػدريسة عضػػك ىيئػػة التػػدريسة   مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتتثايفيػػة حػػكؿ ضػػركرة احػػداث التكامػػؿ بػػيف جميػػع تثايفيػػة حػػكؿ ضػػركرة احػػداث التكامػػؿ بػػيف جميػػع 

  مف ناحية ممارستيا حى الكسط الجامعى8مف ناحية ممارستيا حى الكسط الجامعى8  مسؤكلياتمسؤكلياتكاحداث التكازف بيف ىذه الكاحداث التكازف بيف ىذه ال
ظميػػا مػػف ظميػػا مػػف المطمػػكب مػػف عضػػك ىيئػػة التػػدريس أداؤىػػا لػػـ تيفعػػؿ حػػى معالمطمػػكب مػػف عضػػك ىيئػػة التػػدريس أداؤىػػا لػػـ تيفعػػؿ حػػى مع  مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتأف الأف ال  --ثانيػػاثانيػػا

  طبلب حيث جاءت درجة ممارستيا عمى النحك التالى:طبلب حيث جاءت درجة ممارستيا عمى النحك التالى:كجية نظر الكجية نظر ال
ة كىػػى ة كىػػى 38003800جػػاءت درجػػة ممارسػػتيا أقػػؿ مػػف الحػػد األدنػػى لمثاػػة جػػاءت درجػػة ممارسػػتيا أقػػؿ مػػف الحػػد األدنػػى لمثاػػة   مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتىنػػاؾ ىنػػاؾ   --

  38013801المجتميعة المجتميعة   المسؤكليةالمسؤكلية

ة كىػػػى ة كىػػػى 38003800جػػػاءت درجػػػة ممارسػػػتيا عنػػػد الحػػػد األدنػػػى لمثاػػػة جػػػاءت درجػػػة ممارسػػػتيا عنػػػد الحػػػد األدنػػػى لمثاػػػة   مسػػػؤكلياتمسػػػؤكلياتىنػػػاؾ ىنػػػاؾ   --
  38003800اإلنسانية اإلنسانية   المسؤكليةالمسؤكلية
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ة كأعمػى ة كأعمػى 38723872رسػتيا أقػؿ مػف الحػد األعمػى لمثاػة رسػتيا أقػؿ مػف الحػد األعمػى لمثاػة جػاءت درجػة مماجػاءت درجػة مما  مسػؤكلياتمسػؤكلياتىناؾ ىناؾ   --
  المسػػػػؤكليةالمسػػػػؤكليةة ة 38003800األكاديميػػػػة األكاديميػػػػة   المسػػػػؤكليةالمسػػػػؤكليةكىمػػػػا كىمػػػػا   38003800مػػػػف الحػػػػد األدنػػػػى لمثاػػػػة مػػػػف الحػػػػد األدنػػػػى لمثاػػػػة 

  38053805الاانكنية الاانكنية 

ة كىػػػى ة كىػػػى 38723872جػػػاءت درجػػػة ممارسػػػتيا عنػػػد الحػػػد األعمػػػى لمثاػػػة جػػػاءت درجػػػة ممارسػػػتيا عنػػػد الحػػػد األعمػػػى لمثاػػػة   مسػػػؤكلياتمسػػػؤكلياتىنػػػاؾ ىنػػػاؾ   --
  38723872األخبلقية األخبلقية   المسؤكليةالمسؤكلية

ب حػكؿ درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس ب حػكؿ درجػة ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس بناء عمى ىذه النتيجة التػى تعكػس رؤيػة الطػبلبناء عمى ىذه النتيجة التػى تعكػس رؤيػة الطػبل
  صداقية ح ف الباحث يكصى با تى:صداقية ح ف الباحث يكصى با تى:ممالمينية التى تميزت بالكاقعية كالالمينية التى تميزت بالكاقعية كال  المسؤكليةالمسؤكليةمجاالت مجاالت 

ذات درجػػة ذات درجػػة   مسػػؤكلياتمسػػؤكلياتضػػركرة تعػػرؼ أسػػباب الاصػػكر حػػى عػػدـ تفعيػػؿ كأداء بعػػض الضػػركرة تعػػرؼ أسػػباب الاصػػكر حػػى عػػدـ تفعيػػؿ كأداء بعػػض ال  --22
  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةة ك ة ك 38013801المجتمعيػػػة المجتمعيػػػة   المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةكىػػػى كىػػػى   ةةكالمتكسػػػطكالمتكسػػػط  ةةالممارسػػػة المنخفضػػػالممارسػػػة المنخفضػػػ

ة كذلؾ مف خبلؿ عاد كرش عمؿ كدكرات تدريبية يتـ مف خبلليػا نشػر ة كذلؾ مف خبلؿ عاد كرش عمؿ كدكرات تدريبية يتـ مف خبلليػا نشػر 38003800النسانية النسانية اا
المشػػػاركة المجتمعيػػػة كتػػػدعيـ الػػػركابط الكثياػػػة بػػػيف المشػػػاركة المجتمعيػػػة كتػػػدعيـ الػػػركابط الكثياػػػة بػػػيف   يػػػةيػػػةثااحػػػة الػػػكعى المجتمعػػػى كأىمثااحػػػة الػػػكعى المجتمعػػػى كأىم

الجامعة كمؤسسات المجتمع المحمىة ككذلؾ تضميف ىذه الكرش كيفيػة تفعيػؿ الجكانػب الجامعة كمؤسسات المجتمع المحمىة ككذلؾ تضميف ىذه الكرش كيفيػة تفعيػؿ الجكانػب 
ضػات اإلنسػانات اإلنسػاناالنسانية كمحاكلة ارساء مبدأ العبلقػاالنسانية كمحاكلة ارساء مبدأ العبلقػ ضػية ككيفيػة التعامػؿ مػع الطػبلب كا  فاء فاء ية ككيفيػة التعامػؿ مػع الطػبلب كا 

الممسػػة االنسػػانية عمػػى المكقػػؼ التعميمػػى مػػف خػػبلؿ مػػا نشػػير إليػػو الممسػػة االنسػػانية الممسػػة االنسػػانية عمػػى المكقػػؼ التعميمػػى مػػف خػػبلؿ مػػا نشػػير إليػػو الممسػػة االنسػػانية 
HHuummaann  TToouucchh    :عمى النحك التالى:عمى النحك التالى  

HH==  HHaaeerr  hhiimm  ==  استمع إليهاستمع إليه  
UU==  UUnnddeerrssttaanndd  hhiiss  ffeeeelliinngg  ==   تفهم واحترم شعور تفهم واحترم شعور  
MM==  MMoottiivvaattee  hhiiss  ddeessiirree  ==  حرك رغبتهحرك رغبته  

AA==  AApppprreecciiaattee  hhiiss  eeffffoorrttss  ==    ق ر جهو  ق ر جهو  
NN==  NNeeww  hhiimm  == زو   باألخبارزو   باألخبار     

TT==  TTrraaiinn  hhiimm  ==   ههبب ر  ر   
OO==  OOppeenn  hhiiss  eeyyeess  ==    وجهه وأرش  وجهه وأرش  
UU==  UUnnddeerrssttaanndd  hhiiss  UUnniiqquueenneessss  ==    تفهم تفر  تفهم تفر  
CC==  CCoonnttaacctt  hhiimm  ==  اتصل بهاتصل به  
HH==  HHoonnoouurr  hhiimm  ==كرمهكرمه  
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بتزكيػد الطػبلب بػو كمػا بتزكيػد الطػبلب بػو كمػا كبجانب الجانب المعمكمػاتى الػذل ياػـك عضػك ىيئػة التػدريس كبجانب الجانب المعمكمػاتى الػذل ياػـك عضػك ىيئػة التػدريس 
يتعمػػؽ بػػو مػػف تحميػػؿ كناػػد كتكاصػػؿ حكػػرل كغيػػر ذلػػؾة يجػػب اف يسػػتمع الػػى الطػػبلب كياػػدرىـ يتعمػػؽ بػػو مػػف تحميػػؿ كناػػد كتكاصػػؿ حكػػرل كغيػػر ذلػػؾة يجػػب اف يسػػتمع الػػى الطػػبلب كياػػدرىـ 

الى ما يعانكف منو مف مشكبلت كغيػر ذلػؾ الى ما يعانكف منو مف مشكبلت كغيػر ذلػؾ   منتبينامنتبيناى ى غغصصيرشدىـ كيحرؾ دكاحعيـ كرغباتيـ كييرشدىـ كيحرؾ دكاحعيـ كرغباتيـ كيك ك 
  حتى ال يككف المكقؼ التعميمى تاميدياحتى ال يككف المكقؼ التعميمى تاميديا

ت ألعضػاء ىيئػة التػدريس ت ألعضػاء ىيئػة التػدريس نميػة الاػدرانميػة الاػدراكىنا يكصى الباحث أيضػا بضػركرة قيػاـ مركػز تكىنا يكصى الباحث أيضػا بضػركرة قيػاـ مركػز ت
ف دكرة عػػف )الجكانػػب اإلنسػػانية كالمكقػػؼ التعميمػػى   حتػػى يمكػػف تفعيػػؿ تمػػؾ ف دكرة عػػف )الجكانػػب اإلنسػػانية كالمكقػػؼ التعميمػػى   حتػػى يمكػػف تفعيػػؿ تمػػؾ ييتضػػمتضػػمبالجامعػػة ببالجامعػػة ب
ك أىميتيػػػا ككيفيػػػة تفعيميػػػا حػػػى المكقػػػؼ ك أىميتيػػػا ككيفيػػػة تفعيميػػػا حػػػى المكقػػػؼ ييكضػػػكضػػػنسػػػانية التػػػى تمػػػت اإلشػػػارة إلييػػػا لتنسػػػانية التػػػى تمػػػت اإلشػػػارة إلييػػػا لتالممسػػػة اإل الممسػػػة اإل 

مػؿ لجميػع أعضػاء ىيئػة مػؿ لجميػع أعضػاء ىيئػة التعميمى كالرجكع الى تارين الفكر التربكل اإلسبلمى مع عاد كرش عالتعميمى كالرجكع الى تارين الفكر التربكل اإلسبلمى مع عاد كرش ع
المينيػػةة ألف العمميػػة المينيػػةة ألف العمميػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةالتػػدريس كالييئػػة المعاكنػػة بيػػدؼ تعػػريفيـ بكاحػػة مجػػاالت التػػدريس كالييئػػة المعاكنػػة بيػػدؼ تعػػريفيـ بكاحػػة مجػػاالت 

و التدريسػػى كالبحثػػىة بػػؿ تشػػمؿ الجكانػػب و التدريسػػى كالبحثػػىة بػػؿ تشػػمؿ الجكانػػب يػػيػػالتعميميػػة التاتصػػر عمػػى الجانػػب األكػػاديمى بمجالالتعميميػػة التاتصػػر عمػػى الجانػػب األكػػاديمى بمجال
  المينية بيدؼ بناء اإلنساف المعاصر8المينية بيدؼ بناء اإلنساف المعاصر8  لممسؤكليةلممسؤكليةاألخرل األخرل 
ريس بنػػكاحى الاصػػكر حػػى ادائيػػـ حتػػى يتسػػنى ليػػـ التغمػػب ريس بنػػكاحى الاصػػكر حػػى ادائيػػـ حتػػى يتسػػنى ليػػـ التغمػػب إعػػبلـ أعضػػاء ىيئػػة التػػدإعػػبلـ أعضػػاء ىيئػػة التػػد  --11

  عميياعمييا

تييئػػة المنػػاخ الجػػامعى المبلئػػـ حتػػى تسػػكد كتفعػػؿ حيػػو الجكانػػب اإلنسػػانية بجانػػب تييئػػة المنػػاخ الجػػامعى المبلئػػـ حتػػى تسػػكد كتفعػػؿ حيػػو الجكانػػب اإلنسػػانية بجانػػب   --00
  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكليةالجكانػػب الطبيعيػػة الماديػػة ممػػا يتػػيك الفرصػػة لتفعيػػؿ جكانػػب كمجػػاالت الجكانػػب الطبيعيػػة الماديػػة ممػػا يتػػيك الفرصػػة لتفعيػػؿ جكانػػب كمجػػاالت 

  المنخفصالمنخفص  المجتمعية ذات درجة الممارسةالمجتمعية ذات درجة الممارسة  المسؤكليةالمسؤكليةالمينية كبخاصة مجاؿ المينية كبخاصة مجاؿ 

األخبلقية  سكاء مف كجيػة األخبلقية  سكاء مف كجيػة   المسؤكليةالمسؤكليةتدعيـ جكانب الاكة الى كشفت عنيا النتائا )كتدعيـ جكانب الاكة الى كشفت عنيا النتائا )ك  --66
  نظر الطبلب أـ أعضاء ىيئة التدريسنظر الطبلب أـ أعضاء ىيئة التدريس

نسػػبة متكسػػط نسػػبة متكسػػط   بػػيفبػػيفكمػػا كشػػفت نتػػائا البحػػث أنػػو ال تكجػػد حػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية كمػػا كشػػفت نتػػائا البحػػث أنػػو ال تكجػػد حػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية   --ثالثػػاثالثػػا
ارسػة أعضػاء ىيئػة ارسػة أعضػاء ىيئػة استجابة الطبلب بالكميػات النظريػة كالكميػات العمميػة حػكؿ درجػة مماستجابة الطبلب بالكميػات النظريػة كالكميػات العمميػة حػكؿ درجػة مم

  ـ المينيةـ المينيةمسؤكليتيمسؤكليتيالتدريس مجاالت التدريس مجاالت 
المجتمعيػة حػى المرتبػة األخيػرة سػكاء مػف كجيػة نظػر المجتمعيػة حػى المرتبػة األخيػرة سػكاء مػف كجيػة نظػر   المسػؤكليةالمسػؤكليةجاءت درجة ممارسػة جاءت درجة ممارسػة   --رابعارابعا

أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس أـ مػػف كجيػػة نظػػر الطػػبلبة إذ جػػاءت مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس أـ مػػف كجيػػة نظػػر الطػػبلبة إذ جػػاءت مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء 
كجػػاءت مػػف كجػػاءت مػػف ة ة 38033803كىػػى متكسػػطةة أل أعمػػى مػػف الحػػد األدنػػى كىػػى متكسػػطةة أل أعمػػى مػػف الحػػد األدنػػى   .380.380ىيئػػة التػػدريس ىيئػػة التػػدريس 

  38003800حد األدنى حد األدنى الالكىى أقؿ مف كىى أقؿ مف   38013801كجية نظر الطبلب كجية نظر الطبلب 
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اسػػتنبط الباحػػث مػػف نتػػائا البحػػث أف الطػػبلب يتمتعػػكف بمسػػتكل نضػػك حكػػرل عػػاؿ اسػػتنبط الباحػػث مػػف نتػػائا البحػػث أف الطػػبلب يتمتعػػكف بمسػػتكل نضػػك حكػػرل عػػاؿ   --خامسػػاخامسػػا
المينيػػة المختمفػػة كذلػػؾ لكػػكنيـ اسػػتطاعكا التعبيػػر المينيػػة المختمفػػة كذلػػؾ لكػػكنيـ اسػػتطاعكا التعبيػػر   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةككعػػى مسػػتنير بمجػػاالت ككعػػى مسػػتنير بمجػػاالت 

أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس   عػػف لرائيػػـ بكػػؿ صػػراحة كحريػػة حكريػػة حػػكؿ درجػػة ممارسػػةعػػف لرائيػػـ بكػػؿ صػػراحة كحريػػة حكريػػة حػػكؿ درجػػة ممارسػػة
االلتػػزاـ لػػدل أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجكانػػب االلتػػزاـ لػػدل أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجكانػػب   ضػػعؼضػػعؼـ المينيػػةة ممػػا يعكػػس ـ المينيػػةة ممػػا يعكػػس مسػػؤكليتيمسػػؤكليتي
المينية مما ينعكس بػدكره عمػى تحايػؽ جػكدة التعمػيـ ألف تحايػؽ الجػكدة ال المينية مما ينعكس بػدكره عمػى تحايػؽ جػكدة التعمػيـ ألف تحايػؽ الجػكدة ال   المسؤكليةالمسؤكلية

  88مسؤكلياتمسؤكلياتيتـ مف خبلؿ الاكانيف كاألنظمةة كلكف مف خبلؿ االلتزاـ بتفعيؿ تمؾ اليتـ مف خبلؿ الاكانيف كاألنظمةة كلكف مف خبلؿ االلتزاـ بتفعيؿ تمؾ ال
ذا   --سادسػػاسادسػػا ذا كا  المينيػػة المينيػػة   المسػػؤكليةالمسػػؤكليةكانػػت النتػػائا انتيػػت الػػى انخفػػاض درجػػة ممارسػػة مجػػاالت كانػػت النتػػائا انتيػػت الػػى انخفػػاض درجػػة ممارسػػة مجػػاالت كا 

ألعضاء ىيئة التدريس حى الكسط الجامعى مف كجية نظر الطبلبة حػ ف البحػث يكصػى ألعضاء ىيئة التدريس حى الكسط الجامعى مف كجية نظر الطبلبة حػ ف البحػث يكصػى 
بضركرة تفعيؿ تمؾ المجاالت بصػكرة متكاممػة كذلػؾ ألف عائػدىا يعػكد أكال عمػى الطػبلب بضركرة تفعيؿ تمؾ المجاالت بصػكرة متكاممػة كذلػؾ ألف عائػدىا يعػكد أكال عمػى الطػبلب 

صػكرة صػكرة حػى جميػع جكانػب الشخصػية بحػى جميػع جكانػب الشخصػية ب  ل يشػمميـل يشػمميـمػف تحايػؽ الجػكدة الػذمػف تحايػؽ الجػكدة الػذ  الغػرضالغػرضلككنيـ لككنيـ 
  متكاممةمتكاممة

األخبلقيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس مػف كجيػة نظػرىـ األخبلقيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس مػف كجيػة نظػرىـ   المسػؤكليةالمسػؤكليةجاءت درجة ممارسة جاءت درجة ممارسة   --سابعاسابعا
ة كىى أعمػى مػف الحػد األعمػى ة كىى أعمػى مػف الحػد األعمػى 38953895مرتفعة حيث بمغت نسبة متكسط االستجابة عمييا مرتفعة حيث بمغت نسبة متكسط االستجابة عمييا 

ؾ درجػة ؾ درجػة ة كجاءت كػذلة كجاءت كػذل18.518.5ة كبيذا حاد احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبى ة كبيذا حاد احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبى 38763876لمثاة لمثاة 
ة ة 38723872ممارستيا مف كجية نظر الطبلب مرتفعػة حيػث بمغػت نسػبة متكسػط االسػتجابة ممارستيا مف كجية نظر الطبلب مرتفعػة حيػث بمغػت نسػبة متكسػط االسػتجابة 

ة كىػذه ة كىػذه 18201820ة كاحتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبى ة كاحتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبى 33887272كىى عند الحد األعمى لمثاػةكىى عند الحد األعمى لمثاػة
  بأىميػػة   بأىميػػة 202202--203203::  0606تبلكل )تبلكل )فػػفػػاظـ الاظـ الكػػكػػالنتيجػػة تتفػػؽ مػػع رؤيػػة سػػييمة محسػػف النتيجػػة تتفػػؽ مػػع رؤيػػة سػػييمة محسػػف 

ث ال يمكػػػف تجاىميػػػا إذ أف قػػػرارات كأحعػػػاؿ ث ال يمكػػػف تجاىميػػػا إذ أف قػػػرارات كأحعػػػاؿ األخبلقيػػػة ألسػػػتاذ الجامعػػػة حيػػػاألخبلقيػػػة ألسػػػتاذ الجامعػػػة حيػػػ  المسػػػؤكليةالمسػػػؤكلية
اإلنسػػاف ميمػػا كػػاف شػػكميا كنكعيػػاة حػػ ف كراءىػػا مػػؤثرنا دينيػػا داخميػػا كمػػؤثرنا اجتماعينػػا اإلنسػػاف ميمػػا كػػاف شػػكميا كنكعيػػاة حػػ ف كراءىػػا مػػؤثرنا دينيػػا داخميػػا كمػػؤثرنا اجتماعينػػا 
خارجيػػاة يعبػػر عنػػو اإلنسػػاف مػػف خػػبلؿ تمػػؾ األحعػػاؿ أك ذلػػؾ السػػمكؾة كحػػى ذلػػؾ تتعػػزز خارجيػػاة يعبػػر عنػػو اإلنسػػاف مػػف خػػبلؿ تمػػؾ األحعػػاؿ أك ذلػػؾ السػػمكؾة كحػػى ذلػػؾ تتعػػزز 

أعضػاء أعضػاء   سػؤكليةسػؤكليةمم  نساف كتنمية كترقية المجتمػع ألفنساف كتنمية كترقية المجتمػع ألفحى بناء اإل حى بناء اإل   مسؤكلياتمسؤكلياتأىمية تمؾ الأىمية تمؾ ال
ت عمػػى أسػػاس أىػػداؼ مينتػػو التػػى تتضػػمف البحػػث عػػف ت عمػػى أسػػاس أىػػداؼ مينتػػو التػػى تتضػػمف البحػػث عػػف يػػيػػننخبلقيػػة بخبلقيػػة بىيئػػة التػػدريس األىيئػػة التػػدريس األ

نتاجيا كالتػدريس الجػامعىة كمػا المعالمع نتاجيا كالتػدريس الجػامعىة كمػا رحة كا  األخبلقيػة تجػاه المينػة تصػب األخبلقيػة تجػاه المينػة تصػب   المسػؤكليةالمسػؤكليةأف أف رحة كا 
ػػػا حػػػى خدمػػػة المجتمػػػعة حالكحػػػاء بااللتزامػػػات األخبلقيػػػة يػػػنعكس عمػػػى تحمػػػؿ شػػػتى  ػػػا حػػػى خدمػػػة المجتمػػػعة حالكحػػػاء بااللتزامػػػات األخبلقيػػػة يػػػنعكس عمػػػى تحمػػػؿ شػػػتى دائمن دائمن

  ة8ة8المينيالميني  المسؤكليةالمسؤكليةمجاالت مجاالت 
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  التنفيذيةة الااىرة: دار العربى لمنشر كالتكزيعالتنفيذيةة الااىرة: دار العربى لمنشر كالتكزيع

 : األزمة األخبلقية حى مجتمع مػا بعػد الحداثػةة مجمػة التفػاىـة تصػدرىا كزارة  : األزمة األخبلقية حى مجتمع مػا بعػد الحداثػةة مجمػة التفػاىـة تصػدرىا كزارة 13251325أحمد زايد )أحمد زايد )  --00
  1.11.188//159159ة ص ص ة ص ص .6.6ة عددة عدد2020اف/مساطة سنة اف/مساطة سنة األكقاؼ كالشؤكف الدينية بسمطنة عماألكقاؼ كالشؤكف الدينية بسمطنة عم

 : دكر التعمػػيـ الجػػامعى حػػى خدمػػة المجتمػػع بمحاحظػػة دميػػاط:  : دكر التعمػػيـ الجػػامعى حػػى خدمػػة المجتمػػع بمحاحظػػة دميػػاط: 13371337أحمػػد عبػػد الفتػػاح الزكػػى )أحمػػد عبػػد الفتػػاح الزكػػى )  --77
  131:257131:257ة ص ص ة ص ص 5757رؤية تحميميةة مجمة كمية التربية بالزقازيؽة عددرؤية تحميميةة مجمة كمية التربية بالزقازيؽة عدد

رة: مطػابع رة: مطػابع  : اإلسبلـ كالعكلمةة مفػاىيـ كقضػايا كتػاب الجميكريػةة الاػاى : اإلسبلـ كالعكلمةة مفػاىيـ كقضػايا كتػاب الجميكريػةة الاػاى13331333أحمد حؤاد باشا )أحمد حؤاد باشا )  --..
  دار الجميكرية لمصحاحة دار الجميكرية لمصحاحة 

 : المسػؤكلية االجتماعيػة كعبلقتيػا بمنظكمػة الاػيـ الممارسػة  : المسػؤكلية االجتماعيػة كعبلقتيػا بمنظكمػة الاػيـ الممارسػة 13211321أحمد محمد عامو الزبػكف )أحمد محمد عامو الزبػكف )  --99
ة تصػدرىا ة تصػدرىا 00ة عػددة عػدد55لدل طمبة جامعة البمااء التطبيايةة المجمة األردنية لمعمـك االجتماعيةة مجمدلدل طمبة جامعة البمااء التطبيايةة المجمة األردنية لمعمـك االجتماعيةة مجمد

  007007--061061فة ص ص فة ص ص كمية عجمكف الجامعيةة جامعة البمااء التطبيايةة األردكمية عجمكف الجامعيةة جامعة البمااء التطبيايةة األرد
 : الجامعة المتكاممة: التنميػة الشػاممة لؤلحػراد كالجماعػات  : الجامعة المتكاممة: التنميػة الشػاممة لؤلحػراد كالجماعػات 13261326الكساندر شيفر كركنى ليسيـ )الكساندر شيفر كركنى ليسيـ )  --2323

المحمية كالمؤسسات كالمجتمعاتة مجمػة مسػتابمياتة مجمػة حصػمية لمتربيػة الماارنػة تصػدر عػف المحمية كالمؤسسات كالمجتمعاتة مجمػة مسػتابمياتة مجمػة حصػمية لمتربيػة الماارنػة تصػدر عػف 
ة ة 66ة عػددة عػدد6666  ة المجمػدة المجمػد227171سكيسػراة عػدد رقػـ سكيسػراة عػدد رقػـ   --يكنسككة جنيػؼيكنسككة جنيػؼالمكتب الدكلى لمتربية التابع لمالمكتب الدكلى لمتربية التابع لم

  ديسمبرديسمبر  991:902991:902ص ص ص ص 



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:

 - 6.5 - 

 : التاريب بيف النظرية كالتطبيؽ حى إعػداد المعمػـ: الشػراكة  : التاريب بيف النظرية كالتطبيؽ حى إعػداد المعمػـ: الشػراكة 13201320إلينكر ىار جريفز كلخركف )إلينكر ىار جريفز كلخركف )  --2222
بػػيف كميػػات التربيػػة كالمػػدارس حػػى التربيػػة العمميػػةة كالتنميػػة المينيػػة المسػػتدامة كبحػػكث الفعػػؿة بػػيف كميػػات التربيػػة كالمػػدارس حػػى التربيػػة العمميػػةة كالتنميػػة المينيػػة المسػػتدامة كبحػػكث الفعػػؿة 

  الااىرة: معيد الشرؽ األكسط لمتعميـ العالىالااىرة: معيد الشرؽ األكسط لمتعميـ العالى
 : دراسػػة تاكيميػػة لبػػراما التنميػػة المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  : دراسػػة تاكيميػػة لبػػراما التنميػػة المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 13231323غبػػكر )غبػػكر )  أمػػانى السػػيدأمػػانى السػػيد  --2121

بالجامعػػػات المصػػػرية حػػػى ضػػػكء بعػػػض التجػػػارب العربيػػػة كالعالميػػػةة المػػػؤتمر السػػػنكل العربػػػى بالجامعػػػات المصػػػرية حػػػى ضػػػكء بعػػػض التجػػػارب العربيػػػة كالعالميػػػةة المػػػؤتمر السػػػنكل العربػػػى 
الخػػامسة الػػدكلى الثالػػثة بعنػػكاف االتجاىػػات الحديثػػة حػػى تطػػكير األداء المؤسسػػى األكػػاديمىة الخػػامسة الػػدكلى الثالػػثة بعنػػكاف االتجاىػػات الحديثػػة حػػى تطػػكير األداء المؤسسػػى األكػػاديمىة 

  ابريؿابريؿ2525--2626مصر كالعالـ العربى حى الفترة مف مصر كالعالـ العربى حى الفترة مف   التعميـ العالى النكعى حىالتعميـ العالى النكعى حى
 : الجػػػكدة كالمسػػػؤكلية حػػػى التعمػػػيـ العػػػالىة  : الجػػػكدة كالمسػػػؤكلية حػػػى التعمػػػيـ العػػػالىة 13211321أل جريػػػدل بػػػكج ككيمبرلػػػى بنجيػػػاـ ىػػػكؿ )أل جريػػػدل بػػػكج ككيمبرلػػػى بنجيػػػاـ ىػػػكؿ )  --2020

تحسػػيف السياسػػة كتطػػكير األداءة ترجمػػة أسػػامة أسػػيرة مراجعػػة د8رزؽ اا ممكػػاكلة الريػػاض: تحسػػيف السياسػػة كتطػػكير األداءة ترجمػػة أسػػامة أسػػيرة مراجعػػة د8رزؽ اا ممكػػاكلة الريػػاض: 
  مكتبة العبيكافمكتبة العبيكاف

 :  : 13301330العربػػى لئلنمػػاء االقتصػػادل كاالجتمػػاعى )العربػػى لئلنمػػاء االقتصػػادل كاالجتمػػاعى )  برنػػاما األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائىة الصػػندكؽبرنػػاما األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائىة الصػػندكؽ  --2626
نحػػك إقامػػة مجتمػػع المعرحػػةة عمػػاف: المطبعػػة نحػػك إقامػػة مجتمػػع المعرحػػةة عمػػاف: المطبعػػة   13301330تاريػػر التنميػػة اإلنسػػانية العربيػػة لمعػػاـ تاريػػر التنميػػة اإلنسػػانية العربيػػة لمعػػاـ 

  الكطنية الكطنية 
 : الفكػػػر األخبلقػػػى المعاصػػػرة ترجمػػة عػػػادؿ العػػػكاة بيػػػركت: دار عكيػػػدات  : الفكػػػر األخبلقػػػى المعاصػػػرة ترجمػػة عػػػادؿ العػػػكاة بيػػػركت: دار عكيػػػدات 13321332جػػاكميف ركح )جػػاكميف ركح )  --2525

  لمنشر كالتكزيعلمنشر كالتكزيع
 : تاكيـ بعض جكانب األداء األكػاديمى  : تاكيـ بعض جكانب األداء األكػاديمى 13361336ؿ أحمد السيسى )ؿ أحمد السيسى )جماؿ عمى خميؿ الدىشاف كجماجماؿ عمى خميؿ الدىشاف كجما  --2020

ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة المنكحيػػة مػػف خػػبلؿ لرائيػػـة مجمػػة البحػػكث النفسػػية كالتربكيػػةة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة المنكحيػػة مػػف خػػبلؿ لرائيػػـة مجمػػة البحػػكث النفسػػية كالتربكيػػةة 
  651651--0.20.2ة ص ص ة ص ص 00ة عددة عدد1919كمية التربيةة جامعة المنكحيةة مجمد كمية التربيةة جامعة المنكحيةة مجمد 

ة لمسؤكلياتيـ المينية كعبلقتو برضا أعضػاء ة لمسؤكلياتيـ المينية كعبلقتو برضا أعضػاء  : أداء رؤساء األقساـ األكاديمي : أداء رؤساء األقساـ األكاديمي13351335ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )  --2727
ىيئة التدريس عف عمميـة المؤتمر الاػكمى السػنكل الثػانى عشػر )العربػى الرابػع  لمركػز تطػكير ىيئة التدريس عف عمميـة المؤتمر الاػكمى السػنكل الثػانى عشػر )العربػى الرابػع  لمركػز تطػكير 
التعمػػيـ الجػػامعى بجامعػػة عػػيف شػػمس بعنػػكاف: تطػػكم أداء الجامعػػات العربيػػة حػػى ضػػكء معػػايير التعمػػيـ الجػػامعى بجامعػػة عػػيف شػػمس بعنػػكاف: تطػػكم أداء الجامعػػات العربيػػة حػػى ضػػكء معػػايير 

  215215: : 7979مبرة ص ص مبرة ص ص ديسديس  2929--.2.2الجكدة الشاممة كنظـ االعتماد حى الفترة مف الجكدة الشاممة كنظـ االعتماد حى الفترة مف 
ة الاػػاىرة: الييئػػة المصػػرية ة الاػػاىرة: الييئػػة المصػػرية 13213266  مصػػر الصػػادرمصػػر الصػػادر   : دسػػتكر : دسػػتكر13213266جميكريػػة مصػػر العربيػػة )جميكريػػة مصػػر العربيػػة )  --.2.2

  العامة لمكتابالعامة لمكتاب
 : المعجػـ الػكجيزة الاػاىرة: الييئػة العامػة  : المعجػـ الػكجيزة الاػاىرة: الييئػة العامػة 13301330جميكرية مصر العربيةة مجمع المغة العربية )جميكرية مصر العربيةة مجمع المغة العربية )  --2929

  لشؤكف المطابع األميريةلشؤكف المطابع األميرية



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:

 - 6.0 - 

ميػة لمميػاـ األكاديميػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس ميػة لمميػاـ األكاديميػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس  : دراسػة تاكي : دراسػة تاكي13211321جميمة حمكد راشد البمػكل )جميمة حمكد راشد البمػكل )  --1313
ة ة 66ة عػددة عػدد.1.1بجامعة تبكؾ حى ضكء معػايير الجػكدةة مجمػة كيمػة التربيػةة جامعػة أسػيكطة مجمػد بجامعة تبكؾ حى ضكء معػايير الجػكدةة مجمػة كيمػة التربيػةة جامعػة أسػيكطة مجمػد 

  1.01.088--163163أكتكبرة ص ص أكتكبرة ص ص 
 : تطبيؽ المحاسبية التعميمية: مدخؿ لتحايؽ الجكدة حػى التعمػيـ  : تطبيؽ المحاسبية التعميمية: مدخؿ لتحايؽ الجكدة حػى التعمػيـ 13221322جكرجيت دمياف جكرج )جكرجيت دمياف جكرج )  --1212

  ة ينايرة يناير00ة جزءة جزء7575ة بالمنصكرةة عددة بالمنصكرةة عددقبؿ الجامعىة مجمة كمية التربيقبؿ الجامعىة مجمة كمية التربي
التػػكازف بػػيف التػػكازف بػػيف   –– : تحايػؽ المسػػؤكلية حػى التعمػػيـ العػالى  : تحايػؽ المسػػؤكلية حػى التعمػػيـ العػالى 13301330بيػرؾ كلخػػركف )بيػرؾ كلخػػركف )  ––جكزيػؼ سػػى جكزيػؼ سػػى   --1111

المطالب العامة كاألكاديمية كالخاصة بالسكؽة ترجمػو: أسػامو محمػد أسػيرة مراجعػة د8مصػطفى المطالب العامة كاألكاديمية كالخاصة بالسكؽة ترجمػو: أسػامو محمػد أسػيرة مراجعػة د8مصػطفى 
  عشكلة الرياض: مكتبة العبيكافعشكلة الرياض: مكتبة العبيكاف

 : أزمة الضمير المينى كعبلقتيا بممارسات عضك  : أزمة الضمير المينى كعبلقتيا بممارسات عضك 13313300حمدل حسيف عبد الحميد المحركحى )حمدل حسيف عبد الحميد المحركحى )  --1010
ىيئػػة التػػدريس: صػػكر كاقعيػػة كرؤيػػة مسػػتابميةة المػػؤتمر العممػػى السػػنكل لاسػػـ أصػػكؿ التربيػػة ىيئػػة التػػدريس: صػػكر كاقعيػػة كرؤيػػة مسػػتابميةة المػػؤتمر العممػػى السػػنكل لاسػػـ أصػػكؿ التربيػػة 
)الضمير المينى لعضػك ىيئػة التػدريسة الكاقػع كالمػأمكؿ  المنعاػد بكميػة التربيػة بالزقػازيؽة ص )الضمير المينى لعضػك ىيئػة التػدريسة الكاقػع كالمػأمكؿ  المنعاػد بكميػة التربيػة بالزقػازيؽة ص 

  213:67213:67ص ص 
دراسة تحميميػةة مجمػة التربيػة دراسة تحميميػةة مجمػة التربيػة   ––ة بيف الجامعة كالمجتمع ة بيف الجامعة كالمجتمع  : الشراك : الشراك13261326حمزة عبد اا العايؿ )حمزة عبد اا العايؿ )  --1616

ة ة 22ة جػزءة جػزء202202لمبحكث التربكية كالنفسية كاالجتماعيةة تصدرىا كمية التربيةة جامعة األزىػرة عػددلمبحكث التربكية كالنفسية كاالجتماعيةة تصدرىا كمية التربيةة جامعة األزىػرة عػدد
  507:531507:531ص ص ص ص 

 : األداء الػػكظيفى لػػدل أعضػػاء الييئػػات التدريسػػية حػػى الجامعػػات  : األداء الػػكظيفى لػػدل أعضػػاء الييئػػات التدريسػػية حػػى الجامعػػات 13221322خالػػد أحمػػد الصػػرايرة )خالػػد أحمػػد الصػػرايرة )  --1515
ة ة 22ة مػاة مػا1717ية نظر رؤساء األقساـ منياة مجمػة جامعػة دمشػؽة مجمػد ية نظر رؤساء األقساـ منياة مجمػة جامعػة دمشػؽة مجمػد األردنية الرسمية مف كجاألردنية الرسمية مف كج

  05105188--032032ة ص ص ة ص ص 11
 : البحث النكعى حى التربيػةة الريػاض: إدارة النشػر العممػى  : البحث النكعى حى التربيػةة الريػاض: إدارة النشػر العممػى 13211321راشد بف حسيف العبد الكريـ )راشد بف حسيف العبد الكريـ )  --1010

  كالمطابعكالمطابع
 : التعمػػيـ الجػػامعى بػػيف رصػػد الكاقػػع  : التعمػػيـ الجػػامعى بػػيف رصػػد الكاقػػع 13361336رشػػدل أحمػػد طعيمػػة كمحمػػد بػػف سػػميماف البنػػدرل )رشػػدل أحمػػد طعيمػػة كمحمػػد بػػف سػػميماف البنػػدرل )  --1717

  ستابؿة الااىرة: دار الفكر العربى8ستابؿة الااىرة: دار الفكر العربى8كرؤل المكرؤل الم
 : التعمػػيـ الجػػامعى بػػيف رصػػد الكاقػػع  : التعمػػيـ الجػػامعى بػػيف رصػػد الكاقػػع 13361336رشػػدل أحمػػد طعيمػػة كمحمػػد بػػف سػػميماف البنػػدرل )رشػػدل أحمػػد طعيمػػة كمحمػػد بػػف سػػميماف البنػػدرل )  --.1.1

 ة )اإلعػػػبلف العػػػالمى بشػػػأف التعمػػػيـ العػػػالى لماػػػرف الحػػػادل  ة )اإلعػػػبلف العػػػالمى بشػػػأف التعمػػػيـ العػػػالى لماػػػرف الحػػػادل 1212كرؤل المسػػػتابؿة ممحػػػؽ رقػػػـ )كرؤل المسػػػتابؿة ممحػػػؽ رقػػػـ )
  50.50.ة صة ص.299.299كالعشريف ة الرؤية كالعمؿ اليكنسككة كالعشريف ة الرؤية كالعمؿ اليكنسككة 

 : التنميػة المينيػة المسػتدامة ألعضػاء ىيئػة التػدريس بالجامعػات  : التنميػة المينيػة المسػتدامة ألعضػاء ىيئػة التػدريس بالجامعػات 13231323جى )جى )رضا إبراىيـ المميرضا إبراىيـ الممي  --1919
المصرية حى ضكء احتياجاتيـ التدريبيةة مؤتمر مستابؿ إصبلح التعميـ العربى لمجتمع المعرحةة المصرية حى ضكء احتياجاتيـ التدريبيةة مؤتمر مستابؿ إصبلح التعميـ العربى لمجتمع المعرحةة 

  تجارب كمعايير كرؤلة المؤتمر الدكلى الخامس لممركز العربى لمتعميـ كالتنميةتجارب كمعايير كرؤلة المؤتمر الدكلى الخامس لممركز العربى لمتعميـ كالتنمية



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:

 - 6.7 - 

ات مينة التعمػيـ الجػامعىة سمسػمة ثااحيػة جامعيػة يصػدرىا ات مينة التعمػيـ الجػامعىة سمسػمة ثااحيػة جامعيػة يصػدرىا  : أخبلقي : أخبلقي13371337رياض عزيز ىادل )رياض عزيز ىادل )  --0303
  مركز التطكير كالتعميـ المستمر بجامعة بغدادة العراؽ: مطابع جامعة بغدادمركز التطكير كالتعميـ المستمر بجامعة بغدادة العراؽ: مطابع جامعة بغداد

 : مستكل العبلقة التربكية بيف األستاذ الجامعى كالطالب مف كجيػة  : مستكل العبلقة التربكية بيف األستاذ الجامعى كالطالب مف كجيػة 13251325سامر راحع العرساف )سامر راحع العرساف )  --0202
ة ة 00ة عػددة عػدد2020التربكيػة كالنفسػيةة مجمػدالتربكيػة كالنفسػيةة مجمػد  نظر أعضاء ىيئة التدريس حى جامعة حائؿة مجمة العمـكنظر أعضاء ىيئة التدريس حى جامعة حائؿة مجمة العمـك

  651651: : 602602سبتمبرة ص ص سبتمبرة ص ص 
 : التنميػػػة المينيػػػة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كالايػػػادات  : التنميػػػة المينيػػػة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كالايػػػادات 13301330سػػػبلمة عبػػػد العظػػػيـ حسػػػيف )سػػػبلمة عبػػػد العظػػػيـ حسػػػيف )  --0101

دراسػػة تاكيميػػة لمشػػركع تنميػػة الاػػدرات بجامعػػة بنيػػاة المػػؤتمر الاػػكمى دراسػػة تاكيميػػة لمشػػركع تنميػػة الاػػدرات بجامعػػة بنيػػاة المػػؤتمر الاػػكمى   ––األكاديميػػة بالجامعػػة األكاديميػػة بالجامعػػة 
  253:71253:71ص ص ص ص نكحمبرة نكحمبرة 1717--1010الثالث عشر )العربى الخامس  الثالث عشر )العربى الخامس  

 : عمػـ الػنفس االجتمػاعىة رؤيػة  : عمػـ الػنفس االجتمػاعىة رؤيػة 13391339سميماف محمد سميماف كرقية أحمد السػيد عبػد الفتػاح )سميماف محمد سميماف كرقية أحمد السػيد عبػد الفتػاح )  --0000
  تربكية معاصرةة بنى سكيؼ: دار األصكؿ لمطباعة كالتكزيعتربكية معاصرةة بنى سكيؼ: دار األصكؿ لمطباعة كالتكزيع

 : الجػػػكدة حػػػى التعمػػػيـ العػػػالى: المفػػػاىيـة المعػػػاييرة  : الجػػػكدة حػػػى التعمػػػيـ العػػػالى: المفػػػاىيـة المعػػػاييرة 13371337سػػػييمة محسػػػف كػػػاظـ الفػػػتبلكل )سػػػييمة محسػػػف كػػػاظـ الفػػػتبلكل )  --0606
  الشركؽ8الشركؽ8  المكاصفاتة المسؤكلياتة عماف: دارالمكاصفاتة المسؤكلياتة عماف: دار

 : المسؤكلية االجتماعية كالشخصية المسممةة دارسة نفسية تربكيػةة  : المسؤكلية االجتماعية كالشخصية المسممةة دارسة نفسية تربكيػةة 29.029.0سيد أحمد عتماف )سيد أحمد عتماف )  --0505
  الااىرةة األنجمك المصريةالااىرةة األنجمك المصرية

 : تاػػكيـ األداء التدريسػػى لمعمػػـ التعمػػيـ العػػالىة المنصػػكرة:  : تاػػكيـ األداء التدريسػػى لمعمػػـ التعمػػيـ العػػالىة المنصػػكرة: 13391339شػػادية عبػػد الحمػػيـ تمػػاـ )شػػادية عبػػد الحمػػيـ تمػػاـ )  --0000
  المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيعالمكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع

خػػبلؽ المينػػة عنػػد أسػػتاذ الجامعػػةة الاػػاىرة: ككالػػة األىػػراـ خػػبلؽ المينػػة عنػػد أسػػتاذ الجامعػػةة الاػػاىرة: ككالػػة األىػػراـ  : أ : أ13361336صػػديؽ محمػػد عفيفػػى )صػػديؽ محمػػد عفيفػػى )  --0707
  6565: : 6363لمتكزيعة ص ص لمتكزيعة ص ص 

األداء البحثػػػى كنمػػػكذجة مجمػػػة األداء البحثػػػى كنمػػػكذجة مجمػػػة   –– : تاػػػكيـ أداء األسػػػتاذ الجػػػامعى  : تاػػػكيـ أداء األسػػػتاذ الجػػػامعى 29952995ضػػػياء الػػػديف زاىػػػر )ضػػػياء الػػػديف زاىػػػر )  --.0.0
  ة يكليكة يكليك00ة عددة عدد22مستابؿ التربية العربيةة مجمدمستابؿ التربية العربيةة مجمد

سػتاذ الجػامعى لمعبلقػات سػتاذ الجػامعى لمعبلقػات  : ممارسػة األ : ممارسػة األ13371337عبد الرحمف بف عبد الكىػاب بػف سػعكد البػابطيف )عبد الرحمف بف عبد الكىػاب بػف سػعكد البػابطيف )  --0909
اإلنسانية كما يراىا طبلب كمية التربية بجامعة الممػؾ سػعكدة مجمػة رسػالة التريبػة كعمػـ الػنفسة اإلنسانية كما يراىا طبلب كمية التربية بجامعة الممػؾ سػعكدة مجمػة رسػالة التريبػة كعمػـ الػنفسة 

  209209--265265ة تصدر عف جامعة الممؾ سعكدة الرياضة ص ص ة تصدر عف جامعة الممؾ سعكدة الرياضة ص ص 1919عددعدد
 : ماكمات التفاعػؿ التربػكل لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس كمػا  : ماكمات التفاعػؿ التربػكل لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس كمػا 13251325عبد اا بف مزعؿ الحربى )عبد اا بف مزعؿ الحربى )  --6363

بػػات كميػػات التربيػػة بجامعػػة الػػدماـة مجمػػة العمػػكـ التربكيػػة كالنفسػػيةة تصػػدرىا جامعػػة بػػات كميػػات التربيػػة بجامعػػة الػػدماـة مجمػػة العمػػكـ التربكيػػة كالنفسػػيةة تصػػدرىا جامعػػة تػػدركيا طالتػػدركيا طال
  273273: : 219219ة سبتمبرة ص ص ة سبتمبرة ص ص 00ة عددة عدد2020البحريفة مجمدالبحريفة مجمد



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:

 - 6.. - 

 : مجاالت التنمية المستابمية لعضك ىيئة التدريس حى كميػة  : مجاالت التنمية المستابمية لعضك ىيئة التدريس حى كميػة .133.133عبد اا جزاع عباس جزاع )عبد اا جزاع عباس جزاع )  --6262
ةة تصػدرىا كميػة التربيػة جامعػة البحػريفة ةة تصػدرىا كميػة التربيػة جامعػة البحػريفة التربية بجامعة الككيتة مجمػة العمػـك التربكيػة كالنفسػيالتربية بجامعة الككيتة مجمػة العمػـك التربكيػة كالنفسػي

  .25.25--206206ة مارسة ص ص ة مارسة ص ص 22ة عددة عدد99مجمدمجمد
دراسػة  راء الطمبػة دراسػة  راء الطمبػة   –– : الدكر المينػى لؤلسػتاذ الجػامعى  : الدكر المينػى لؤلسػتاذ الجػامعى 13301330عبد المجيد عبد التكاب شيحة )عبد المجيد عبد التكاب شيحة )  --6161

كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريسة حػػى كتػػاب األصػػكؿ الفمسػػفية كاالجتماعيػػة لمتربيػػةة عمػػاف: دار الثااحػػة كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريسة حػػى كتػػاب األصػػكؿ الفمسػػفية كاالجتماعيػػة لمتربيػػةة عمػػاف: دار الثااحػػة 
  13213288--2.22.2ص ص لمنشر كالتكزيعة ص لمنشر كالتكزيعة ص 

ة ة 206206 : الفػرائض الغائبػة حػى التعمػيـة كتػاب األىػراـ االقتصػادلة رقػـ  : الفػرائض الغائبػة حػى التعمػيـة كتػاب األىػراـ االقتصػادلة رقػـ 13321332عبد المجيد حػراج )عبد المجيد حػراج )  --6060
  قميكب: مطابع األىراـ التجاريةقميكب: مطابع األىراـ التجارية

 : أصػكؿ التربيػةة إضػاءات ناديػة معاصػرةة الككيػت: جامعػة الككيػتة  : أصػكؿ التربيػةة إضػاءات ناديػة معاصػرةة الككيػت: جامعػة الككيػتة 13221322عمى اسعد كطفػة )عمى اسعد كطفػة )  --6666
  لجنة التأليؼ كالتعريب كالنشرةلجنة التأليؼ كالتعريب كالنشرة

 : المسؤكلية االجتماعية لدل أعضاء ىيئة  : المسؤكلية االجتماعية لدل أعضاء ىيئة 13261326ية مصطفى صايمة )ية مصطفى صايمة )حايزة كماؿ شمدافة كسمحايزة كماؿ شمدافة كسم  --6565
التدريس حى الجامعة اإلسبلمية كسػبؿ تفعيميػاة المجمػة العربيػة لضػماف جػكدة التعمػيـ الجػامعىة التدريس حى الجامعة اإلسبلمية كسػبؿ تفعيميػاة المجمػة العربيػة لضػماف جػكدة التعمػيـ الجػامعىة 

  .2.2ة عددة عدد77مجمد مجمد 
مكانية تطبيايا حى التعمػيـ الجػامعى المصػرل 13331333حتحى دركيش عشيبة )حتحى دركيش عشيبة )  --6060 مكانية تطبيايا حى التعمػيـ الجػامعى المصػرل  : الجكدة الشاممة كا   : الجكدة الشاممة كا 

ة عماف: األمانة العامة التحاد الجامعػات ة عماف: األمانة العامة التحاد الجامعػات 00ةة مجمة اتحاد الجامعات العربيةة عددةة مجمة اتحاد الجامعات العربيةة عدددراسة تحميميدراسة تحميمي  ––
  500500: : 513513العربيةة ص ص العربيةة ص ص 

 : عمػػـ الػػنفس االحصػػائى كقيػػاس العاػػؿ البشػػرلة الاػػاىرة: دار الفكػػر  : عمػػـ الػػنفس االحصػػائى كقيػػاس العاػػؿ البشػػرلة الاػػاىرة: دار الفكػػر 13301330حػػؤاد البيػػى السػػيد )حػػؤاد البيػػى السػػيد )  --6767
  العربىالعربى

كقضاياة مجمة كقضاياة مجمة  : التكجيو كاإلشراؼ عمى المدارس حى باكستافة تكجيات  : التكجيو كاإلشراؼ عمى المدارس حى باكستافة تكجيات 13231323ككلسـك جاحير )ككلسـك جاحير )  --.6.6
مستابمياتة مجمة حصمية لمتربية الماارنػةة تصػدر عػف المكتػب الػدكلى لمتربيػة التػابع لميكنسػككة مستابمياتة مجمة حصمية لمتربية الماارنػةة تصػدر عػف المكتػب الػدكلى لمتربيػة التػابع لميكنسػككة 

  ة سبتمبرة سبتمبر031:575031:575ة ص صة ص ص00ة عددة عدد6363ة مجمدة مجمد255255عدد رقـعدد رقـ
 : الكفاءة المينيػة لممدرسػيف حػى ظػؿ اإلصػبلح الحػديث الاػائـ عمػى  : الكفاءة المينيػة لممدرسػيف حػى ظػؿ اإلصػبلح الحػديث الاػائـ عمػى 13261326ليجا كلنا كلخركف )ليجا كلنا كلخركف )  --6969

د الصػػيفة مجمػػة مسػػتابمياتة مجمػػة حصػػمية لمتربيػػة الماارنػػةة د الصػػيفة مجمػػة مسػػتابمياتة مجمػػة حصػػمية لمتربيػػة الماارنػػةة ربػػط األجػػر بػػاألداء حػػى عمػػكد بػػبلربػػط األجػػر بػػاألداء حػػى عمػػكد بػػبل
  ة سبتمبرة سبتمبر272272ة عدد ة عدد 6666تصدر عف المكتب الدكلى لمتربية التابع لميكنسككة مجمد تصدر عف المكتب الدكلى لمتربية التابع لميكنسككة مجمد 

 : المسػػؤكلية االجتماعيػػة لمجامعػػة كأحػػد أبعػػاد التصػػنيفات  : المسػػؤكلية االجتماعيػػة لمجامعػػة كأحػػد أبعػػاد التصػػنيفات 13271327مجػػدل صػػبلح طػػو الميػػدل )مجػػدل صػػبلح طػػو الميػػدل )  --5353
تماعيػػة لجامعػػةة المنعاػػد بكميػػة التربػػة تماعيػػة لجامعػػةة المنعاػػد بكميػػة التربػػة العالميػػة لمجامعػػةة قػػراءة تربكيػػةة مػػؤتمر المسػػؤكلية االجالعالميػػة لمجامعػػةة قػػراءة تربكيػػةة مػػؤتمر المسػػؤكلية االج

  01001088--179179ابريؿة مرجع سابؽة ص ص ابريؿة مرجع سابؽة ص ص 1010--1111ببكر سعيد حى الفترة مف ببكر سعيد حى الفترة مف 



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:

 - 6.9 - 

 : جيكد البػاحثيف التربػكييف لتطػكير التعمػيـة أىػى صػرخة مبحكحػة  : جيكد البػاحثيف التربػكييف لتطػكير التعمػيـة أىػى صػرخة مبحكحػة 13351335مجدل عزيز إبراىيـ )مجدل عزيز إبراىيـ )  --5252
جػامعى حػى جػامعى حػى تئف حى الظبلـة المؤتمر الاكمى الثانى عشر )العربى الرابػع ة مركػز تطػكير التعمػيـ التئف حى الظبلـة المؤتمر الاكمى الثانى عشر )العربى الرابػع ة مركػز تطػكير التعمػيـ ال

  ديسمبرة الااىرةديسمبرة الااىرة2929--.2.2الفترة مف الفترة مف 
 : كاقع التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة الاصيـ حػى  : كاقع التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة الاصيـ حػى 13261326مجدل محمد يكنس )مجدل محمد يكنس )  --5151

  11ة عددة عدد55ضكء معايير جكدة التعميـ الجامعىة مجمة العمكـ التربكية كالنفسيةة مجمد ضكء معايير جكدة التعميـ الجامعىة مجمة العمكـ التربكية كالنفسيةة مجمد 
  اىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية8اىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية8ة الاة الا66 : المعجـ الكسيطة ط : المعجـ الكسيطة ط13361336مجمع المغة العربية بالااىرة )مجمع المغة العربية بالااىرة )  --5050
 : اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحك  : اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحك 13211321محمد أحمد حسنيف ناصؼ كمحمد عيد عتريس )محمد أحمد حسنيف ناصؼ كمحمد عيد عتريس )  --5656

دراسة ميدانية عمى جامعة الزقازيؽة مجمة كميػة التربيػة بالزقػازيؽ عمميػة دكريػة دراسة ميدانية عمى جامعة الزقازيؽة مجمة كميػة التربيػة بالزقػازيؽ عمميػة دكريػة   ––تاكيـ أدائيـ تاكيـ أدائيـ 
  671671--075075ة أكتكبرة ص ص ة أكتكبرة ص ص 7777محكمةة عدد محكمةة عدد 

  ف الفمسفة كعمـ االجتماعة الااىرة: دار المعارؼ الجامعيةف الفمسفة كعمـ االجتماعة الااىرة: دار المعارؼ الجامعية : األخبلؽ بي : األخبلؽ بي29962996محمد بدكل )محمد بدكل )  --5555
 : التطػػكير المينػى ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كمػػدخؿ لتحايػػؽ  : التطػػكير المينػى ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كمػػدخؿ لتحايػػؽ 13361336محمػد عبػػد الفتػػاح شػػاىيف )محمػد عبػػد الفتػػاح شػػاىيف )  --5050

جػػكدة النكعيػػة حػػى التعمػػيـ الجػػامعىة كرقػػة عمميػػةة اعػػدت لمػػؤتمر النكعيػػة حػػى التعمػػيـ الجػػامعى جػػكدة النكعيػػة حػػى التعمػػيـ الجػػامعىة كرقػػة عمميػػةة اعػػدت لمػػؤتمر النكعيػػة حػػى التعمػػيـ الجػػامعى 
  وويكلييكلي55--00الفمسطينى جامعة الادس المفتكحةة الفمسطينى جامعة الادس المفتكحةة 

 : حمسفة الاانكف بػيف أحبلطػكف كشيشػركفة الاػاىرة: المكتبػة  : حمسفة الاانكف بػيف أحبلطػكف كشيشػركفة الاػاىرة: المكتبػة 13251325محمد ممدكح عبد المجيد )محمد ممدكح عبد المجيد )  --5757
  العصرية8العصرية8

 : درجػػة ممارسػػة أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية حػػى جامعػػة البماػػاف  : درجػػة ممارسػػة أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية حػػى جامعػػة البماػػاف 13211321محمػػد نػػكر بنػػى أرشػػيد )محمػػد نػػكر بنػػى أرشػػيد )  --.5.5
التطبيايػػة لػػبعض الممارسػػات الديماراطيػػة مػػف كجيػػة نظػػر طمبػػة الجامعػػة أنفسػػيـة مجمػػة كميػػة التطبيايػػة لػػبعض الممارسػػات الديماراطيػػة مػػف كجيػػة نظػػر طمبػػة الجامعػػة أنفسػػيـة مجمػػة كميػػة 

  ة ديسمبرة ديسمبر1010بيةة تصدرىا كمية التربية بأسكافة عددبيةة تصدرىا كمية التربية بأسكافة عددالتر التر 
 : مادمػػػة مػػػؤتمر التنميػػػة المينيػػػة ألسػػػتاذ الجامعػػػة حػػػى عصػػػر  : مادمػػػة مػػػؤتمر التنميػػػة المينيػػػة ألسػػػتاذ الجامعػػػة حػػػى عصػػػر 29992999محمػػػكد كامػػػؿ الناقػػػة )محمػػػكد كامػػػؿ الناقػػػة )  --5959

  المعمكماتيةة المؤتمر السادس لمركز تطكير التعميـ الجامعىة جامعة عيف شمسة الااىرة8المعمكماتيةة المؤتمر السادس لمركز تطكير التعميـ الجامعىة جامعة عيف شمسة الااىرة8
تنميػػػة المينيػػة ألسػػػتاذ الجامعػػةة )مرجػػػع تنميػػػة المينيػػة ألسػػػتاذ الجامعػػةة )مرجػػػع  : التػػػدريس الجػػامعىة العمػػػكد الفاػػرل لم : التػػػدريس الجػػامعىة العمػػػكد الفاػػرل لم29992999ػػػػػػػػػػػػ )ػػػػػػػػػػػػ )  --0303

  سابؽ 8سابؽ 8
   : المعجـ الفمسفىة الااىرة: دار قباء الحديثة : المعجـ الفمسفىة الااىرة: دار قباء الحديثة13371337مراد كىبة )مراد كىبة )  --0202
  –– : المسػؤكلية كضػكابطياة مجمػة منبػر اإلسػبلـ تصػدرىا كزارة األكقػاؼ  : المسػؤكلية كضػكابطياة مجمػة منبػر اإلسػبلـ تصػدرىا كزارة األكقػاؼ 13201320مصطفى رجػب )مصطفى رجػب )  --0101

  22ة عددة عدد7070المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية بالااىرةة سنة المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية بالااىرةة سنة 
 : المدرسة كالضػبط االجتمػاعىة حػى حسػاف محمػد حسػاف  : المدرسة كالضػبط االجتمػاعىة حػى حسػاف محمػد حسػاف ..29..29اا )اا )  مصطفى عبد الاادر عبدمصطفى عبد الاادر عبد  --0000

  كلخركفة األصكؿ االجتماعية لمتربيةة عيف شمسة مطبعة جامعة عيف شمسكلخركفة األصكؿ االجتماعية لمتربيةة عيف شمسة مطبعة جامعة عيف شمس



  ..مدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيامدخالً لتحقيق جودة التعليم الجامعى دراسة حالة بجامعة المنيا  --المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:المسؤولية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:

 - 693 - 

 : المسػؤكلية الاانكنيػة كالجنائيػة لؤلطبػاءة الاػاىرة: مطػابع  : المسػؤكلية الاانكنيػة كالجنائيػة لؤلطبػاءة الاػاىرة: مطػابع 13261326ميشيؿ رياض عبػد المسػيك )ميشيؿ رياض عبػد المسػيك )  --0606
  الشركة الاكمية لمتكزيعالشركة الاكمية لمتكزيع

رسػػائؿ رسػػائؿ   ––نسػػاف كالتعمػػيـ كالبحػػث التربػػكل حػػى الزمػػاف الرقمػػى نسػػاف كالتعمػػيـ كالبحػػث التربػػكل حػػى الزمػػاف الرقمػػى  : اإل  : اإل 13201320ناديػػة جمػػاؿ الػػديف )ناديػػة جمػػاؿ الػػديف )  --0505
  7373--0909تربكيةة الااىرة: مكتبة الزعيـة صتربكيةة الااىرة: مكتبة الزعيـة ص

 : تاػػكيـ أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػيف رصػػد الكاقػػع كرؤل  : تاػػكيـ أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػيف رصػػد الكاقػػع كرؤل .133.133نجػػـ الػػديف أحمػػد نصػػر )نجػػـ الػػديف أحمػػد نصػػر )  --0000
  219219--0.0.ة أكتكبرة ص صة أكتكبرة ص ص0202التطكيرة دراسة ميدانيةة مجمة كمية التربية بالزقازيؽة عالتطكيرة دراسة ميدانيةة مجمة كمية التربية بالزقازيؽة ع

 : المسػاءلة التربكيػػة كمػدخؿ لتاػكيـ أداء عضػك ىيئػة التػػدريسة  : المسػاءلة التربكيػػة كمػدخؿ لتاػكيـ أداء عضػك ىيئػة التػػدريسة 13301330بػد الكػريـ )بػد الكػريـ )نيػا حامػد عنيػا حامػد ع  --0707
ة مركػػز تطػػكير ة مركػػز تطػػكير 1212المػػؤتمر الاػػكمى السػػنكل الثالػػث عشػػر بعنػػكاف: الجامعػػات العربيػػة حػػى الاػػرفالمػػؤتمر الاػػكمى السػػنكل الثالػػث عشػػر بعنػػكاف: الجامعػػات العربيػػة حػػى الاػػرف

  521521--661661التعميـ الجامعىة جامعة عيف شمسة الجزء الثانىة ص ص التعميـ الجامعىة جامعة عيف شمسة الجزء الثانىة ص ص 
دريسػى ألعضػاء ىيئػة التػدريس بكميػة العمػكـ دريسػى ألعضػاء ىيئػة التػدريس بكميػة العمػكـ  : تايػيـ األداء الت : تايػيـ األداء الت13271327نكاؼ بف مابػؿ السػرانى )نكاؼ بف مابػؿ السػرانى )  --.0.0

ة مجمػة نصػؼ ة مجمػة نصػؼ 11ة عددة عدد0707بجامعة طيبةة مف كجية نظرىـة مجمة اتحاد الجامعات العربيةة مجمد بجامعة طيبةة مف كجية نظرىـة مجمة اتحاد الجامعات العربيةة مجمد 
  215215--232232سنكيةة تصدر عف األمانة العامة التحاد الجامعات العربيةة ص ص سنكيةة تصدر عف األمانة العامة التحاد الجامعات العربيةة ص ص 

المنيا: دار اليػدل المنيا: دار اليػدل    : الماكمات االجتماعية لمبيئة المدرسيةة : الماكمات االجتماعية لمبيئة المدرسيةة13231323ىاشـ حتك اا عبد الرحمف )ىاشـ حتك اا عبد الرحمف )  --0909
  لمنشر كالتكزيعلمنشر كالتكزيع

 : تصػػكر ماتػػرح لتنميػػة الػػكعى الاػػانكنى ألعضػػاء ىيئػػة  : تصػػكر ماتػػرح لتنميػػة الػػكعى الاػػانكنى ألعضػػاء ىيئػػة .132.132ىاشػػـ حػػتك اا عبػػد الػػرحمف )ىاشػػـ حػػتك اا عبػػد الػػرحمف )  --7373
ة أكتػػكبرة ة أكتػػكبرة 66ة عػػددة عػػدد0000ة مجمػػة التربيػػة كعمػػـ الػػنفسة مجمػػد ة مجمػػة التربيػػة كعمػػـ الػػنفسة مجمػػد دراسػػة حالػػةدراسػػة حالػػة  التػػدريس بجامعػػة المنيػػاالتػػدريس بجامعػػة المنيػػا

  تصدرىا كمية التربية بالمنياتصدرىا كمية التربية بالمنيا
ؤكلية االجتماعيػة بػالتعميـ: مااربػات كمػداخؿة مجمػة ؤكلية االجتماعيػة بػالتعميـ: مااربػات كمػداخؿة مجمػة  : المسػ : المسػ13251325ىند سيد أحمػد الشػكربجى )ىند سيد أحمػد الشػكربجى )  --7272

ة جػزء أكؿة ة جػزء أكؿة 00ة عددة عدد1010العمـك التربكيةة يصدرىا معيد الدراسات التربكيةة جامعة الااىرةة المجمد العمـك التربكيةة يصدرىا معيد الدراسات التربكيةة جامعة الااىرةة المجمد 
  576576--565565يكليكة ص ص يكليكة ص ص 

 : دليػػػػؿ إرشػػػػادل حػػػػكؿ المسػػػػؤكلية  : دليػػػػؿ إرشػػػػادل حػػػػكؿ المسػػػػؤكلية 13231323الييئػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة لممكاصػػػػفات كالجػػػػكدة )الييئػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة لممكاصػػػػفات كالجػػػػكدة )  --7171
  لمركزية8لمركزية8المجتمعيةة جنيؼ: األمانة االمجتمعيةة جنيؼ: األمانة ا

 : دليؿ المسؤكلية المجتمعيػة لمجامعػاتة تاػديـ أ8د/يػكنس عمػرة راـ  : دليؿ المسؤكلية المجتمعيػة لمجامعػاتة تاػديـ أ8د/يػكنس عمػرة راـ 13231323يكسؼ ذياب عكاد )يكسؼ ذياب عكاد )  --7070
  ااة شركة االستشارات اليندسية لطباعة الدليؿااة شركة االستشارات اليندسية لطباعة الدليؿ

 : المينػػة األكاديميػػػة: األدكار المرتبطػػػة بيػػا كنظػػػاـ اإلعػػػداد ليػػػا  : المينػػة األكاديميػػػة: األدكار المرتبطػػػة بيػػا كنظػػػاـ اإلعػػػداد ليػػػا 29962996يكسػػؼ سػػػيد محمػػػكد )يكسػػؼ سػػػيد محمػػػكد )  --7676
ة ة 2323ة عػػددة عػػدد11مجمػػة كميػػة التربيػػةة أسػػيكطة مجمػػدمجمػػة كميػػة التربيػػةة أسػػيكطة مجمػػدبالجامعػػات المصػػرية كتصػػكر مفتػػرح لتطػػكيرهة بالجامعػػات المصػػرية كتصػػكر مفتػػرح لتطػػكيرهة 
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 (0ومحل رقي )

 أمساء الشادة احملهىني

 
لتربيػػػة أسػػػتاذ أصػػػكؿ التربيػػػةة كعميػػػد كميػػػة ا أ8د/ أحمد شحاتو محمد حسيف

 بالمنيا )رحمو اا 
 أستاذ أصكؿ التربيةة كمية التربية بالمنيا أ8د/ أحمد عبد العزيز أحمد

أسػػػتاذ أصػػػكؿ التربيػػػةة كعميػػػد كميػػػة التربيػػػة  أ8د/ جماؿ عمى خميؿ الدىشاف
 بالمنكحية

أسػػتاذ المنػػاىا كطػػرؽ تػػدريس المغػػة العربيػػة  محمد زيف شحاتو أ8د/
 بكمية التربية بالمنيا

 أستاذ أصكؿ التربية بكمية التربية بالمنيا سامك جميؿ عبد الرحيـ8د/ أ
 أستاذ أصكؿ التربية بكمية التربية بالمنيا أ8د/ عازة محمد أحمد سبلـ

 أستاذ أصكؿ التربية بكمية التربية بأسيكط أ8د/ عبد التكاب عبد البله عبد التكاب
بكميػػػػة التربيػػػػة ببنػػػػى  أسػػػػتاذ أصػػػػكؿ التربيػػػػة أ8د/ عبد المنعـ محمد محمد

 سكيؼ
 أستاذ أصكؿ التربية بكمية التربية بالمنيا أ8د/ عمى أحمد مارب
 أستاذ أصكؿ التربية بكمية التربية بدمياط أ8د/ عمى صالك جكىر
 أستاذ أصكؿ التربية بكمية التربية بالمنيا أ8د/ حتحى كامؿ زيادل

 بكمية التربية بالمنيا أستاذ الصحة النفسية أ8د/ حضؿ إبراىيـ عبد الصمد
 أستاذ أصكؿ التربية بكمية التربية بالمنيا أ8د/ حييمة لبيب بطرس

 أستاذ أصكؿ التربية بكمية التربية بكفر الشين أ8د/ محمد إبراىيـ المنكحى
 أستاذ أصكؿ التربية بكمية التربية بدمياط أ8د/ ميادة محمد حكزل الباسؿ

 

  


