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وتطويرها وتحسين العملية التعليمية وأثرها على رضاء قياس العالقة بين تطبيق معايير الجودة 

 أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك خالد
 

 *أحمد أحمد أحمد الرحومي

 **سامي السر أحمد محمد

 ***عبد الجالل ادريس عثمان أبكر

 ****عبد الرحيم بن سعيد أل سلطان
 

تطبيق معايير الجودة والتطوير، وتحسين العلمية التعليمية، وأثرها قياس العالقة بين الميدانية تَستهدُف هذه الدراسة الملخص: 

على رضاء اعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك خالد. تم تصميم استبانة وتوزيعها على اعضاء هيئة التدريس في جامعة 

% من حجم مجتمع الدراسة البالغ  28( فرداً بنسبة 1000الملك خالد بطريقة العينة العشوائية وقد كان حجم العينة الًمْختاَرة )

% من إجمالي حجم العينة.  11( بنسبة استجابة تقدر بنحو 109( فرداً وكان عدد االستمارات الموزعة والُمْستَعَادة )3660نحو )

ة وبين أوضحت نتائج الدراسة بوجود عالقة ارتباط معنوي بين قياس تطبيق معايير الجودة والتطوير، وتحسين العملية التعليمي

تحسين العملية التعلمية، ورضاء اعضاء هيئة التدريس. باإلضافة الى ان هناك عالقة معنوية غير مباشرة بين المعايير ورضاء 

اعضاء هيئة التدريس، وجاء في الدراسة أنَّ مستوى تطبيق معايير الجودة والتطوير ال يحسن في العملية التعليمية بالقدر 

ما اتضح من ضعف في رضاء اعضاء هيئة التدريس. ومن أهم توصيات الدراسة: على قيادة الجامعة المطلوب، وذلك بناء على 

مراجعة تطبيق المعايير بما يؤدي الي تحسين العملية التعليمية، تشجيع البحث العلمي واألخذ بأهم التوصيات التي تأتي بها 

 .الدراسات واالبحاث

 .والتطوير، تحسين العلمية التعليمية، رضاء أعضاء هيئة التدريسالكلمات المفتاحية: معايير الجودة 
 

Measuring the relationship between applying quality standards and developing 

them and improving the educational process and its impact on the satisfaction of 
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Abstract: This study is an field study aims to measure the relationship between the application 

of quality and development standards in improving educational process, and its impact on faculty 

members’ satisfaction at King Khalid University. A questionnaire was designed and distributed 

to faculty members at King Khalid University in a random sample manner. The selected sample 

size was (1000) individuals represented 28% of total study population (3660) individuals. The 

number of distributed and restored forms was (109) With an estimated response rate of about 11% 

of the total sample size. The results of the study showed a significant correlation between 

measuring the application of quality and development standards and improving the educational 

process. Also between improving the learning process and the faculty members satisfaction. In 

addition, there is a significant indirect relationship between the standards and the faculty members 

satisfaction. The study stated that the application level of quality and development standards does 

not improve the educational process to as much as required, based on what has been shown in the 

weakness of satisfaction of faculty members. The most important recommendations of the study: 

The leadership of the university must review the application of standards, which leads to the 

improvement of the educational process, encourage scientific research and take the most 

important recommendations of the studies and researches. 

Keywords: Quality and development standards, the educational process .Satisfaction of faculty member. 
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 المقدمة: 

تحديث فلسععععععفتها ورضاها لضععععععمان تسعععععععى الدول والمجتمعات مجتمعة لتطوير اسععععععتراتيجياتها و

اسععععتمرارها ومسععععتقبلها من أجت إحراز تقدم وسععععبق في كت مجاالت الحياة، وذلك من خالل تطبيق 

معايير الجودة والتطوير. النابعة أسععععععاسععععععاً من فلسععععععفة إدارة الجودة الشععععععاملة التي غ ت أبعادها 

بحععت الحكومععات (. بععت أصعععععع2: 2012وعنععاصععععععرهععا معام ثقععافععات الععدول والمجتمعععات )أمجععد، 

والمؤسععسععات تتسععابق لنيت شععهادات االعتراف بأنها قد حققت معايير تلك الفلسععفة ولو بشععكت ج ئي 

على أمت أن تحاى في األخير باعتراف كامت. فالموضععععوب أصععععبح من المسععععلمات وضععععرورة من 

تنال ضرورات المنافسة ومؤشر مهم على إتقان وجودة العمت التي تؤديه المؤسسة، وفي الغالب لن 

المؤسسة رضاء المجتمع بشكت كامت إال في حالة الحصول الكامت على شهادة بجودة عملها سواء 

على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. ولم يقف األمر على مؤسسات القطاب الخاص، بت 

ي ألهمية انتقلت تلك العدوى إلى القطاب العام، ومنها قطاب التعليم وخصوصاً مؤسسات التعليم العال

( في بناء المجتمعات. فقد أثبتت الدراسععععات واألبحاث والتجارب أن 1: 2011)مها،  دورها الحقيقي

أي سعععبق في أي مجال ال يأتي إال من خالل تبني مؤسعععسعععات التعليم بشعععكت عام ومؤسعععسعععات التعليم 

العالي بشعععععكت خاص معايير تطبيق الجودة والتطوير بهدف تحسعععععين العملية التعليمية وبقية و ائف 

( التي تعتبر األساس والمصنع الحقيقي لصناعة اإلنسان القادر 1: 2008ايرة، ليلى، الجامعة )الصر

على تحقيق الثروة والتقدم ومواجهة التحديات والصعععععععوبات في شععععععتى مناحي الحياة. لذلك تعمت 

(، وما جامعة 2: 2010الجامعات بشعععكت دائم ومسعععتمر لتحسعععين مخرجات العملية التعليمية )رندة، 

ببعيدة عن تلك التحديات وماهي أيضععععا ببعيدة عن منافسععععة السععععوا والسعععععي إلرضععععاء الملك خالد 

المجتمع المحلي وسععععععوا العمت بجودة أدائها ومخرجاتها. ونتيجة لذلك فقد قطعت الجامعة شععععععوطاً 

كبيراً في تطبيق المعايير لتحسين العملية التعليمية وتقوم أيضا بقياس رضاء أعضاء هيئة التدريس 

( المتمثلة في العملية التعليمية، والبحث 6: 2015عالقة عن تلك التحسععععععينات )أيمن، وأصععععععحاب ال

العلمي، وخدمة المجتمع، وتسعععععى بخطى حثيثة وجادة لنيت شععععهادة االعتماد األكاديمي المؤسععععسععععي 

والبرامجي. ولكن يات السععععععؤال األهم من نيت الشععععععهادة هو إلى أي مدى تحققت تلك المعايير على 

؟ ومن الذي يؤكد جدواها غير أعضاء هيئة التدريس الممارسين للعمت األكاديمي، لذلك ارض الواقع

تسعى هذه الدراسة إلى معرفة االستفادة المحققة في ارض الواقع من تطبيق تلك المعايير وذلك على 

 النحو التالي: 

 

 أوالً: مشكلة الدراسة

حثيثة ومتسارعة، للحصول على شهادة  من المالحظ أن قيادة الجامعة وكت منسوبيها يسعون بخطى

االعتراف المؤسععسععي والبرامجي أو االعتماد األكاديمي. وقد أنفقت الجامعة والزالت تنفق من المال 

 والوقت والجهد الشيء الكثير، ولكن تات المشكلة قائمة وهي تتلخص في األسئلة التالية: 

 الجودة والتطوير؟ما مدى تحسين العملية التعليمية نتيجة تطبيق معايير  -1

 ما مدى رضاء أعضاء هيئة التدريس عن ذلك التحسين؟ -2

 

 ثانياً: أهمية الدراسة

تأتي أهمية هذه الدراسعععة من كونها أول دراسعععة من نوعها تقريباً تحاول تشعععخيص الواقع الناتج من 

 تطبيق المعايير بموضوعية وحيادية من خالل ما سوف تحصت عليه من نتائج. 

مية الدراسععععععة من أهمية الموضععععععوب الذي تتناوله، وهو قياس تطبيق معايير الجودة أيضععععععاً تنبع أه

شعععك بأن مؤسعععسعععات التعليم العالي ومنها الجامعات تشعععكت  والتطوير لتحسعععين العملية التعليمية. وال

كما أن األسععععتاذ الجامعي  المصععععانع الحقيقية إلنتار أفراد ذات كفاءة عالية لصععععناعة مسععععتقبت زاهر.

حد مدخالت العملية التعليمية ومن المحاور األساسية فيها لذلك اختصت هذه الدراسة بمعرفة يعتبر أ
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ية  كافي للعمل بالفعت حققت في ارض الواقع التحسععععععين ال لك المعايير، وهت  يه ورضعععععععاه عن ت رأ

التعليمية، إضععععععافة الي الو ائف األخرى للجامعة وهي مسععععععاهمتها في إثراء البحث العملي وخدمة 

 ع. المجتم

 
 ثالثاً: أهداف الدراسة 

 تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية: 

معرفة األبعاد النارية للمتغيرات الثالثة من خالل اسععععععتعراض ما جاء في بعا الدراسعععععععات  -1

 السابقة

 معرفة الدور الفاعت لتطبيق معايير الجودة في تحسين العملية التعليمية  -2

ضعععاء عضعععو هيئة التدريس على اعتبار أنه محور أسعععاسعععي قياس العالقة بين ذلك التحسعععين ور -3

 ويستطيع بحيادية تقييم ومقارنة الواقع بما يتم التناير له. 

 الخرور بنتائج تمكن الباحثون من تقديم بعا التوصيات والمقترحات -4

تحفي  اآلخرين لمواصعععلة البحث والتقصعععي والدراسعععات إلثراء هذا الموضعععوب لما له من أهمية  -5

 مستوى تجويد و ائف الجامعة بشكت عام.كبرى على 

 

 رابعاً: فرضيات الدراسة: 

 تسعى هذه الدراسة الختبار صحة الفرضيات اآلتية: 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين تطبيق معايير الجودة والتطوير وتحسين العلمية التعليمية في  -1

 جامعة الملك خالد. 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصععائية بين تحسععين العملية التعليمية ورضععاء أعضععاء هيئة التدريس في  -2

 جامعة الملك خالد. 

تحسين العلمية التعليمية ال تتوسط العالقة بين تطبيق معايير الجودة والتطوير ورضاء أعضاء  -3

 هيئة التدريس.

 

 مخطط مقترح للدراسة:

 ( 1شكت )
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 خامساً: منهجية الدراسة: 

 التعريف بجامعة الملك خالد:  -1

، ـعععععععه 9/1/1419النشأة: أعلَن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالع ي  في يوم الثالثاء 

هـعععععععع، وذلك بدمج  1419 /11/3م في /78/7إنشعععاء وتشعععييد جامعة الملك خالد باألمر السعععامي رقم 

تحت مسعععمى  عسعععير بمنطقة وجامعة الملك سععععود اإلمام محمد بن سععععود اإلسعععالميةجامعة  فرعي

 ( /https: //ar. wikipedia. org/wiki) جامعة الملك خالد

ة في منطقة عسير )في الج ء الجنوبي الغربي من المملكة(، ومساحة عسير: الموقع: تقع الجامع

 .( محافاةً ومرك اً 78) ( نسمة، وبها1,600,000(، وعدد سكانها: 2( كلم80,000(

 أسلوب الدراسة:  -2

تم اسعععععتخدام المنهج التحليلي والوصعععععفي لمعرفة قياس تطبيق معايير الجودة والتطوير في تحسعععععين 

العلمية التعليمية وأثرها على رضاء أعضاء هيئة التدريس. من خالل جمع البيانات األولية والثانوية 

دراسة تتمثت في من األدبيات السابقة )من أبحاث ودراسات سابقة( باإلضافة إلى أنه تم إعداد أداة لل

تصعععميم اسعععتبانة موجهة لعينة عشعععوائية من أعضعععاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تم توزيع عدد من 

االستبانات على عينة تجريبية من أعضاء هيئة التدريس، ولعدد من الخبراء المتخصصين لالستفادة 

نة من خالل من أراءهم ومقترحاتهم، وذلك للتحقق من اتسعععععاا وصعععععدا، وثبات وصعععععحة االسعععععتبا

 (. (Cronbach Scaleالمقاييس المعروفة )كمقياس كرونباخ 

 أدوات الدراسة:  -3

تم العودة لألدبيات السععابقة من كتب ودراسععات وأبحاث ورسععائت جامعية ومواقع إليكترونية، وكذلك 

 تم تصميم استبانة موجهة لعينة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. 

 مجتمع وعينة الدراسة:  -4

تصععععععميم اسععععععتبانة وتوزيعها على اعضععععععاء هيئة التدريس في جامعة الملك خالد بطريقة العينة  تم

% من حجم مجتمع الدراسة البالغ  28( فرداً بنسبة 1000العشوائية وقد كان حجم العينة الًمْختاَرة )

تَعَادة )3660نحو ) در بنحو ( بنسععبة اسععتجابة تق109( فرداً وكان عدد االسععتمارات الموزعة والُمسععْ

 % من إجمالي حجم العينة. 11

 

 سادساً: مصطلحات الدراسة: 

  Quality and development standards .)) معايير الجودة والتطوير -1

عبارات متفق عليها من قبت مجموعة من  فيمصاغة  Guide lines موجهات أو خطوط مرشدة

الخبراء المتخصصين، تعبر عن المستوى النوعي الذى يجب أن تكون عليه جميع مكونات العملية 

وموارد  يالتعليمية من قيادة وتوكيد جودة ومشاركة مجتمعية وطالب ومعلمين ومناهج ومناخ تربو

جمهورية  عتماد لمؤسسات التعليم الجامعيوثيقة معايير ضمان الجودة واال) بشرية ومادية...الخ

هـ  ٢٠١١/٢٠١٠اإلصدار الثالث م  مصر العربية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 17/5/1430 دليت ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في المملكة العربية السعودية (١٤٣٢/١٤٣١

 م12/5/2009الموافق 

 التعريف اإلجرائي: 

 عبارة عن مؤشرات لقياس عمليات وإجراءات تحسين أداء الجامعات. المعايير

 (the educational processالعملية التعليمية ) -2

 هي: المدخالت رئيسععععععية، عناصععععععر ثالثة من يتكون معرفي ناام عن عبارة التعليمية العملية 

 (2000 :35دروزة،) (والمخرجات والمعالجة،

 التعريف اإلجرائي: 

العملية التعليمية مناومة تربوية تعليمية مكونة من عدد من العناصععععععر تهدف إلى غرس المفاهيم 

 التربوية والتعليمية في عقول ونفسيات األفراد.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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  Satisfaction of faculty members .)رضاء أعضاء هيئة التدريس: ) -3

 عالقته يحدد خاللها من والتيعمله،  حول الفرد يرسمها وقيم ومعايير أفكار مجموعة الرضا يعتبر

 (2014 :20أمال،  عمله، )زرفاو زمالء مع

 التعريف اإلجرائي: 

الرضعععاء ما هو إال إحسعععاس داخلي يتملك الفرد عندما يحس أو يشعععاهد بأن ما كان يسععععى اليه أو ما 

 هدف إليه قد تحقق إلى حد ما.

 

 : سابعاً: الدراسات السابقة
 (Dill,. Massy, Williams, and Cook 1996دراسة )

)االعتماد االكاديمي وضمان الجودة: هت يمكننا التقدم إلى هناك من هنا؟( الورقة عبارة عن مقال 

أكاديمي يتحدث عن أولئك الذين ما زالوا مقتنعين بأن هناك حاجة إلى تحسين نوعية التعليم والتعلم 

العلمي رفا من قبت مجتمع التعليم العالي في الكليات والجامعات األمريكية، ووقت صدور المقال 

حول االعتماد  National Policy Board ((NPBبسبب مقترحات مجلس السياسة الوطنية 

المؤسسي للتعليم العالي لربط معايير االعتماد األكاديمي بتحسينات قابلة للقياس في انجاز الطالب، 

ليم العالي؟ وأكد المقال أن العديد من األفراد حيث يتساءل المقال ما هي طريقة ضمان الجودة في التع

الذين ينارون إلى الجودة األكاديمية فقط من حيث نوعية تدريس المقررات المنفردة ولكنهم يفشلون 

في فهم عمليات ضمان الجودة األكاديمية، ومع ذلك، فمن الواضح أن هناك من هم خارر التعليم 

كاديمية ليس من حيث قدرة أعضاء هيئة التدريس الفردية، العالي ينارون بشكت مت ايد للجودة األ

ولكن من حيث اآلثار الجماعية لبرنامج أكاديمي شامت على المهارات والقدرات. ونتيجة لذلك، فإن 

انخفاض اآلليات الجماعية لضمان الجودة يقود إلى انخفاض فعالية الجودة األكاديمية، ويؤكد المقال 

جميع وكاالت االعتماد اإلقليمية الستة في الواليات المتحدة اعتماد سياسات أنه يجب علي الدولة عبر 

تقييم الطالب مع فعالية المؤسسات كج ء من اعتمادها رغم مقاومة أعضاء هيئة التدريس لهذه 

 اإلصالحات.

 (Y. KOLB, A. KOLB 2005)  دراسة

يم العالي( تستند الورقة علي الناريات أنماط التعلم وفضاءات التعلم: تع ي  التعلم التجريبي في التعل

التأسيسية لجون ديوي وكورت ليوين، في التعلم, ويقوم الباحثون بدراسة أخر التطورات في الناريات 

والبحوث حول التعلم التجريبي واستكشاف كيفية أن هذا العمت يمكن أن يع ز التعلم التجريبي في 

وهو فضاءات التعلم كإطار لفهم التفاعت بين تعلم الطالب  ويقدم الباحثون مفهوم جديد التعليم العالي

واألساليب والبيئة التعليمية المؤسسية ولقد قام الباحثون بإجراء ثالث دراسات طولية )استغرقت ثالث 

واقتراح كيف  سنوات( حيث قامت الدراسات بتقديم مبادئ لتع ي  التعلم التجريبي في التعليم العالي

التجريبي في جميع أنحاء التعليم والبيئة من خالل برامج التنمية المؤسسية، بما في  يمكن تطبيق التعلم

ذلك النتائج والمخرجات الطولية لتقييم تطوير المناهج الدراسية وتطوير الطالب وتنمية أعضاء هيئة 

 التدريس.

 (Trapnell 2007)  دراسة

)تهدف الورقة إلى تبادل وجهة النار حول فوائد وقيمة الجمعية الدولية لنهوض بكليات إدارة  

 'AACSBthe Association to Advance Collegiate Schools of Businessاألعمال

 ووجهات النار حول تطور االعتماد األكاديمي لمدارس اإلدارة بالجامعات على الصعيد العالمي،

هو عالمة تجارية عالمية  AACSBومن أهم النتائج التي توصلت لها الورقة أن االعتماد األكاديمي 

جي من الجودة العالية لكليات إدارة األعمال التي تقدم وتربط بين أصحاب في تقديم التحقق الخار

المصلحة الرئيسيين والطالب وأعضاء هيئة التدريس وأرباب العمت وفق معيار موحد الختيار 

المؤسسات والتماي  بينها في سوا تنافسية عالمية لتخريج رجال األعمال وريادية األعمال في  ت 

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_to_Advance_Collegiate_Schools_of_Business
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البرامج التجارية التي تقدم من الكليات في تعليم اإلدارة، حيث تتطلب عملية  وجود عدد مت ايد من

مشاركة قادة مدارس اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب المصلحة  AACSBاالعتماد من

الرئيسيين اآلخرين واالستجابة الحتياجاتهم وفق المعايير والعمليات الداعمة وتوفُر آليات لتنفيذ 

األسس لكلية  AACSBستراتيجية المالئمة في وقت يتسم بالتغيير الدينامي. كما توفراإلجراءات اال

إدارة األعمال التي ترغب في المنافسة في العالم واالعتراف العالمي في برامج إدارة األعمال وريادية 

 إدارة األعمال.

 في اإلدارية ةالجود واقع على التعرف إلى الدراسة هذه . هدفت(2008أبو عامر ) دراسة آمال

 السؤال عن اإلجابة خالل من وذلك تطويره، وسبت اإلداريين نار من وجهة الفلسطينية الجامعات

 اإلداريين نار وجهة من الفلسطينية الجامعات في اإلدارية الجودة واقع للدراسة، وهو: ما الرئيس

لمالءمته  التحليلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت الدراسة أسئلة عن وسبت تطويره؟ ولإلجابة

و يفي  مسمى يحملون اللذين المو فين جميع من الدراسة مجتمع تكون وقد الدراسة، لموضوب

 اإلسالمية، األزهر،) غ ة محافاات في األربع الفلسطينية الجامعات في (إداري إداري، أكاديمي

للدراسة،  كأداة استبانة بتصميم الباحثة قامت الدراسة أهداف المفتوحة، ولتحقيق القدس األقصى،

 تلك النتائج ضوء وفي نتائج عدة إلى الدراسة توصلت الدراسة، عينة أفراد استجابات خالل ومن

 أهمها:  ومن التوصيات، من العديد إلى الباحثة توصلت

 الجامعة في الشاملة الجودة إدارة تطبيق لتفعيت والتطوير الجودة لشؤون عمادة استحداث -1

 والعاملين في اإلدارية القيادات لدى اإلدارية الجودة بمفهوم الوعي وزيادة تعميق على العمت .1

 .الفلسطينية العالي التعليم مؤسسات

 إلى األداء للوصول خبراتهم من واالستفادة للجودة االستراتيجي التخطيط في المو فين إشراك .2

 .قصير زمني مدى في للجامعة تنافسية مي ة يحقق والذي المتمي  اإلداري

 إجراءات العمت تنفيذ وكيفية مو ف لكت الو يفي الوصف يوضح بالجامعة إداري دليت عمت .3

 .اإلدارية

 الصالحيات وتمكين ومنح الجودة حلقات خالل من القرارات اتخاذ في المشاركة دائرة توسيع .4

 .المو فين

 المهنية لإلداريين ةللتنمي متخصصة تدريبية برامج وتوفير البشرية الموارد استثمار على العمت .5

 .الجامعة في والعاملين

اإلجراءات  كافة في اإلدارية الجودة تطبيق من للتأكد الجامعة خارر من رقابي ناام اعتماد .6

 .ودوائرها الجامعة كليات في اإلدارية والعمليات

 

إدارة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق معايير ( 2008دراسة عيسى يوسف قدادة )

والهيئات والمجالس والصناديق التي ترعى  الجودة الشاملة في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة،

تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة لجمع المعلومات وزعت 

ووصلت الدراسة إلى  هذه االستمارات على ثالث فئات، فئة األكاديميين، الممارسين، والرسميين،

كما ان هناك مجموعة  نتائج من أهمها: هناك تأييد واسع لاللت ام بتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة.

من الصعوبات والمعوقات تحد من تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة وقد قدم الباحث مجموعة من 

دارة الجودة الشاملة والحد من المعوقات التوصيات أهمها: إيجاد هيئة مستقلة ترعى تطبيق معايير إ

 التي تحد من تطبيقها في الجامعات األردنية.

 في الشاملة الجودة إدارة إلى إلى التعرف هدفت هذه الدراسة( 2008دراسة الصرايرة، العساف )

 التحليلي الوصفي المنهج اعتماد تم الهدف والتطبيق، ولتحقيق النارية بين العالي التعليم مؤسسات

 مفهوم الباحثان وناقش موضوب الدراسة، في منها لالستفادة الالزمة المعلومات وتفسير في جمع
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 مناقشة تم كما التعليم العالي مؤسسات في تطبيقها ومتطلبات وفوائد وأهميتها الشاملة الجودة إدارة

 التي التوصيات بعا بتقديم البحث وخلص .الدول بعا في تطبيقها وتجارب مؤشراتها ومحاورها

 إلدارة مرك  فيها منها: إنشاء الجودة الشاملة إدارة تطبيق أهمية العالي التعليم لمؤسسات توضح

 تقويم العلمي ووحدات والبحث العالي التعليم لوزارة يتبع العالي التعليم لمؤسسات الشاملة الجودة

 جوانب أهدافها ومعالجة حقيقإمكاناتها أو ت لتطوير العالي التعليم مؤسسات من مؤسسة كت داخت

 العالي. التعليم مؤسسات في العاملين جميع بين الشاملة الجودة ثقافة نشر على القصور والعمت

 تحسين في المساند المعلم دور على للتعرف الدراسة هدفت( 2010مهاني ) توفيق نمر دراسة رندة

 غ ة واستخدمت بمحافاات الغوث بوكالة مدارس في الدائم المعلم وجهة نار من التعليمية العملية

 الدراسة عينة وبلغت معلماً ومعلمة، (3324) الدراسة مجتمع وبلغ التحليلي، الوصفي المنهج الباحثة

(599)  ً  وشملت استبانة، بإعداد الباحثة قامت الدراسة أهداف من وللتحقق18 %) بنسبة ومعلمة معلما

 وتم اإلنسانية(، العالقات التقويم، التنفيذ، )التخطيط، هي: مجاالت، ة أربع موزعة على فقرة (62)

ً  (40) من مكونة استطالعية عينة على بتطبيقها وثباتها االستبانة من صدا التحقق  ومعلمة وقد معلما

 أن:  إلى النتائج أشارت

 81.27قدره ) نسبي وزن أعلى على حصت اإلنسانية العالقات مجال في المساند المعلم دور -1

 .كبيرة فاعلية وبدرجة (،%

 ((،75.40% قدره نسبي بوزن الثانية، المرتبة على حصت التنفيذ مجال في المساند المعلم دور -2

  .متوسطة فاعلية وبدرجة

 (،70.98%) ه قدر نسبي بوزن الثالثة، المرتبة على حصت التقويم مجال في المساند المعلم دور -3

 متوسطة فاعلية وبدرجة

 Quraishi, Hussain, Syed, Rahman, (2010)  دراسة

هدفت هذه الورقة إلى التعرف على مستويات الرضا لدى أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي في 

باكستان. تم مسح خمسمائة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات العامة والخاصة الرائدة من خالل 

ريقة النسبة المئوية لتحليت وتفسير البيانات. وأبرزت أداة وضعت من قبت الباحثين. واستخدمت ط

النتائج قيمة المسح كاستراتيجية لإلدارة وتخطيط الموارد البشرية في الجامعات وكانت الدراسة تهدف 

إلى دراسة التدابير الممكنة لتحسين رضا أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي ودراسة أقصى 

ء أعضاء هيئة التدريس. والطريقة التي اتبعت في هذه الدراسة هي المخرجات من حيث تحسين أدا

جمع البيانات من واحدة من جامعات القطاب العام الرائدة واثنين من جامعات القطاب الخاص في 

مقاطعة البنجاب في باكستان لكت جامعة منهم إدارة منفصلة لضمان الجودة ولها سياسة واضحة بشأن 

الي. وقد تم إعداد استبيان لجمع المعلومات من أعضاء هيئة التدريس في هذه الجودة في التعليم الع

الجامعات، مع مراعاة طبيعة عملهم وبيئتهم. وقد اشتمت االستبيان على تلك البنود المرتبطة برضا 

 أعضاء هيئة التدريس.

 التي تالمعوقا تحديد" في للدراسة العام الهدف تمثت( 2012دراسة لسعيد بن علي العضاضي )

من  مكونة استبانة إعداد وقد تم ،"العالي مؤسسات التعليم في الشاملة الجودة إدارة تطبيق دون تحول

 في الشاملة الجودة إدارة تطبيق من تحد التي المعوقات تمثت عنصر 38 عن عبارة األول قسمين.

 عن األولية بالمعلومات يعنى الثاني القسم بينما مجموعات خمس إلى مقسمة العالي مؤسسات التعليم

 بجامعة النارية الكليات من التدريس هيئة أعضاء جميع البحث مجتمع تحديد تم منه. المستقصي

 كلية اإلدارية والمالية، العلوم كلية اإلنسانية، العلوم كلية الدين، وأصول الشريعة خالد: كلية الملك

 الردود نسبة وصلت حيث استبانة،204)  للتحليت الصالحة اإلجمالية االستبيانات بلغت التربية. وقد

 الميدانية الدراسة من نتائج بعدة الخرور تم وقد العينًة. من إجمالي (% 60) تقارب للتحليت الصالحة

 الخدمات بقطاب البدء يجب ،الجودة ثقافة كما أنها: قد وصلت الى العديد من التوصيات أهمها: نشر
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 البحث بدعم االهتمام، التدريس هيئة ألعضاء بالحواف  كثيرا االهتمامة، اإلداري والخدمات العامة

 .الشاملة الجودة برنامج تطبيق على تشرف خبرات تمتلك قيادات اختياري، لعلما

  Syed, Bhatti, Michael, Shaikh& Shah (2012)) دراسة

في الجامعات  قامت هذه الدراسة بالبحث عن ما يحقق الرضا الو يفي ألعضاء هيئة التدريس

عضو هيئة تدريس  300الباكستانية: دراسة حالة جامعة السند جامشورو، حيث تم جمع البيانات من 

باستخدام العينة العشوائية البسيطة، بدراسة الجوانب التي تؤثر على رضا أعضاء هيئة التدريس 

تدريس في الجامعات وكان األساس المنطقي لهذه الدراسة المفاهيمية هو مراعاة رضا عضو هيئة ال

في باكستان. وكشفت الدراسة أن عوامت نارية هيرتسبرغ التحفي ية لها دور مؤثر في رضا أعضاء 

هيئة التدريس، كما استكشفت الدراسة تأثير الخصائص الديموغرافية على رضا أعضاء هيئة 

اء هيئة التدريس التدريس فقد تبين أن أعضاء هيئة التدريس اإلناث أكثر ارتياحا مقارنة مع أعض

الذكور وأنهن راضيات للغاية عن و ائفهم، وكشفت الدراسة أيضا أن أعضاء هيئة التدريس في 

جامعة السند جامشورو أكثر قلقا بشأن قضايا األمن في الحرم الجامعي والضغوط السياسية المختلفة 

 الناتجة من اختالف توجهات الطالب السياسية والح بية والطائفية.

  Dill and Beerkens (2013) دراسة

الدراسة عبارة عن مقال أكاديمي يتحدث عن المطالب الجديدة لألنامة الجماعية للتعليم العالي والبيئة 

الناشئة والمنافسة األكاديمية العالمية، وعن تغيير المؤسسات التقليدية لضمان الجودة األكاديمية 

ك، فإن العديد من الدول تقوم بتجربة جديدة في أدوات والمعايير في الجامعات األمريكية. ونتيجة لذل

ضمان الجودة األكاديمية. حيث أن السيطرة الحكومية المعاصرة لضمان الجودة األكاديمية تفترض 

ثالثة أشكال أساسية: "الرقابة" أو التنايم المباشر؛ "المنافسة" أو التوجيه من قوى السوا. و"التبادل" 

ني المنام من قبت الدولة. ويتمثت التحدي الذي يواجه جميع الدول في وضع أو التنايم الذاتي المه

إطار للسياسات يوازن بين قوى الدولة، السوا، ومقومات المهنة األكاديمية على نحو فعال لضمان 

 14المعايير األكاديمية في الجامعات. ويؤكد المقال استنادا إلى نقاط القوة والضعف التي لوحات في 

للسياسة العامة والنماذر الوطنية المبتكرة للتنايم الذاتي المهني، والتنايم القائم على السوا، تحليال 

وتنايم الدولة المباشر لضمان الجودة األكاديمية في الجامعات ساعد على وجود الخطوط العريضة 

لى انه ينبغي األساسية لمكونات إطار وطني لضمان المعايير األكاديمية. ويؤكد المقال األكاديمي ع

أن يكون الهدف النهائي لضمان الجودة الخارجية للجامعات هو أن تصبح الجامعات نفسها "منامات 

تعلم" حقيقية تتضمن كت مؤسسة المعايير األكاديمية والتي تشمت بشكت واضح: "ثقافة األدلة" في 

سم؛ وتحديد الهوية التحقيق العلمي؛ وصحة اتخاذ القرارات األكاديمية على مستوى الوحدة والق

ونشرها بصورة منهجية واختيار أفضت الممارسات لتحسين التدريس وتعلم الطالب في جميع مجاالت 

المقرر، وقياس نتائج التعلم وضمان المعايير األكاديمية في الجامعات، وسياسات ضمان الجودة 

وقد اقترح المقال االكاديمي كيف  األكاديمية الخارجية التي تهدف إلى تع ي  القيم األكاديمية العالمية،

يمكن لهذه المبادئ تصميمها لتكون سياسات عامة أكثر فعالية لمساعدة الجامعات لضمان معايير 

 أكاديمية جيدة في العصر الجديد للعولمة األكاديمية.

  Garwe (2014) دراسة

صلة عن تطور وضع تهدف هذه الورقة لت ويد أصحاب المصلحة المحليين والعالميين بمعلومات مف

ضمان الجودة في قطاب التعليم العالي في زمبابوي. واستخدمت الدراسة تحليت الوثائق والمراقبة 

والمقابالت مع مصادر المعلومات الرئيسية كمصادر للبيانات. وتتناول هذه الورقة ندرة المعلومات 

أمثلة على البرامج وأفضت الموثقة بشأن قضايا ضمان الجودة في زمبابوي.، كما هدفت إلى ناقش 

الممارسات التي يمكن محاكاتها. وأكدت الورقة آن المؤسسة العليا للتعليم العالي ب مبابوي 

Zimbabwe Council of Higher Education  منذ تأسيسها الذي يعتبر حديثا مقارنة بغيرها

في زيمبابوي. وقد أوقفت ، قد حققت بالفعت تأثير في ضمان الجودة في التعليم العالي 2006في عام 

البرامج التي فشلت في الوفاء بالمعايير الدنيا المتفق عليها أثناء عمليات االعتماد، وقدمت المشورة 
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الالزمة للمؤسسات المعنية بشأن كيفية معالجة أوجه القصور، وذلك دون إعطاء أي محاباة للمؤسسات 

 زمبابوي في التعافي والنمو اإليجابيين.العامة. ونتيجة لذلك، بدء ناام التعليم العالي في 

 Ryan, (2015) دراسة

وتقدم لمحة عامة عن االعتماد  تبحث هذه الورقة األدبيات المتعلقة بضمان جودة التعليم في العالم.

كآلية لضمان الجودة في التعليم العالي، وتدرس نماذر ضمان الجودة، وتستكشف مفهوم الجودة )بما 

وباإلضافة إلى ذلك، تقدم هذه الورقة مراجعة لعدة بحوث  دة وضمان الجودة(.في ذلك تعاريف الجو

حول فعالية ممارسات ضمان الجودة، مع التركي  بشكت خاص على مشاركة الطالب في تأكيد الجودة. 

وقد قدمت هذه الورقة لمحة عامة واستعراضا موج ا ألدبيات الجوانب الرئيسية فيما يتعلق بضمان 

ولقد أشارت الورقة إلى انه عند مراجعة الورقة لمفهوم ضمان الجودة في  لتعليم العالي.الجودة في ا

حد ذاته، يمكن القول بأن هناك حاجة إلى إطار مشترك لنموذر لضمان الجودة؛ ومع ذلك، أكدت 

وان هنالك صعوبات  الورقة أنه ال يوجد اتفاا بشأن تعريف ضمان الجودة أو نموذر ضمان الجودة.

ختيار نموذر واحد للجودة يمكن أن تستخدمها الوكاالت والهيئات الدولية واإلقليمية والمحلية، في ا

حيث تختلف النماذر من منامة ضمان الجودة إلي منامة أخرى، وتحدثت الورقة عن تحدي أخر 

وهو مدى تشارك أعضاء هيئة التدريس وأصحاب المصلحة اآلخرين، مثت الطالب، في عملية ضمان 

وذلك بالنار إلى أن الطالب هم في صميم عملية التعليم العالي، ويمكن أن تحسن مشاركاتهم  دة.الجو

 عمليات ضمان الجودة.

 Mizikaci (2015) دراسة

تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح نموذر تقييم لتطبيقات الجودة في التعليم العالي من خالل تحليت نام 

النام. وتعتمد منهجية البحث وتصميمه على الخلفية النارية  الجودة وتقييم البرامج باستخدام منهج

والبحوث وممارسة الجودة وذلك بتحليت نام التعليم العالي وتقييم البرامج باالقتران مع مفاهيم النام. 

بحيث يؤدي التحليت إلى نموذر قائم على النهج القائم على نهج النام في تنفيذ الجودة في التعليم 

توصلت الدراسة أن المفاهيم الثالثة نام الجودة في التعليم العالي، وتقييم البرنامج ونهج العالي. ولقد 

النام، وجدت متسقة ومتوافقة مع بعضها البعا فيما يتعلق باألهداف والهيكت التنايمي لمؤسسات 

من أجت زيادة  التعليم العالي. واقترحت الورقة نموذر للتقييم يوفر مناورا جديدا إلدارة التعليم العالي

 فعالية وكفاءة وتنفيذ نام الجودة وتحسين البرامج.

 Nguyen, Ta2 & Nguyen, (2017) دراسة

تبحث هذه الورقة في تطوير التعليم العالي في فيتنام وضمان الجودة واالعتماد في العقد الماضي منذ 

ائج المحققة داخت هذا الناام، إنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الجودة. وتقوم الدراسة أوال بتجميع النت

سواء في السياسة أو في الممارسة، أو القيادة واإلدارة. وتناقش أيضا تنمية الموارد البشرية لضمان 

الجودة واالعتماد في السياا الوطني. وبعد ذلك، سلطت الورقة الضوء على أنشطة التقييم الذاتي 

د. وباإلضافة إلى ذلك، بناء ثقافة الجودة داخت والتقييم الخارجي، وهما أهم خطوات عملية االعتما

. ولقد استخلص a desk-top research studyمؤسسات التعليم العالي وهي دراسة بحثية مكتبية 

الباحثون خمسة دروس، من المتوقع أن تسهم في وضع السياسات وتنفيذ ضمان الجودة، وتتعلق 

والتعاون الدولي والتعاون في مجال ضمان الجودة  الدروس المستفادة باآللية المستقلة من االعتماد

وتنمية الموارد البشرية في ضمان الجودة، والتنمية المهنية وبناء القدرات لمو في ضمان الجودة، 

وثقافة الجودة وبناء القدرات، وضمان الجودة الداخلية. ولقد أوصى الباحثون في هذه الدروس بأنه 

 ولكن أيضا في غيرها من البلدان النامية في المنطقة.يمكن تطبيقها ليس فقط لفيتنام، 

 

 نتائج التحليل اإلحصائي

( لتحليت بيانات SPSS Version 23تم استخدام برنامج الح مة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

مفردة، كما تم استخدام برنامج التحليت أموس  109( متغيراً، وحجم العينة 31البحث لعدد )
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(23) Version (AMOS Structures Moment of Analyses  ًلتحليت المتغير الوسيط وفقا

وتضمنت النتائج وصف إحصائي لمتغيرات الدراسة والتحليت الختبار بعا  ،لنموذر الدراسة

 الفرضيات، وكانت النتائج على النحو التالي: 
 (109)ن= ( نسب المشاركون في العينة من فئات النوب1جدول رقم )

 النسبة العدد الفئة

 80.7 88 ذكر

 19.3 21 أنثى

 

% وبما 80( يمثت نسبة المشاركون من فئتي النوب، حيث بلغت نسبة الذكور أكثر من 1الجدول )

يمثت أكثر من خمس أضعاف المشاركات من اإلناث. وذلك ألن نسبت الذكور أكبر من نسبة اإلناث 

 في الجامعة.

 (109)ن= العينة من فئات العمر( نسب المشاركون في 2جدول رقم )
 النسبة العدد الفئة

 8.3 9 سنة 30سنة إلى اقل من  20من 

 22.9 25 سنة 40سنة إلى اقل من  30من 

 46.8 51 سنة 50سنة إلى اقل من  40من 

 22.0 24 سنة فأكثر 50

 

سنة يمثلون حوالي  50سنة إلى اقت من  40تشير النتائج إلى أن المشاركون من الفئة العمرية من 

% من جملة المشاركون وهي اقت من النصف بقليت بينما توزعت النسبة المتبقية كاآلتي،  46.8

سنة على  30إلى  20سنة فأكثر ومن  50سنة و 40إلى  30% للفئات من 8.3% و22% و22.9

 . مع مالحاة أن مشاركة الفئة العمرية متقدمة السن في العينة عالية. التوالي

 (109)ن= ( نسب المشاركون في العينة من فئات الدرجة العلمية3جدول رقم )
 النسبة العدد الفئة

 6.4 7 معيد

 26.6 29 محاضر

 38.5 42 أستاذ مساعد

 19.3 21 أستاذ مشارك

 9.2 10 أستاذ

 

% أستاذ مساعد 38.5( على النحو التالي: 3جاءت نسب المشاركون من فئات الدرجة العلمية جدول )

 % معيد. 6.4% أستاذ و9.2% أستاذ مشارك و19.3% محاضرو 26.6و

 (109)ن= ( نسب المشاركون في العينة من فئات عدد سنوات العمت4جدول رقم )
 النسبة العدد الفئة

 15.6 17 سنوات فأقل 3

 14.7 16 سنوات 6 –4من

 21.1 23 سنوات 10 - 7من 

 48.6 53 سنة 10أكثر من 

 

( إلى نسب المشاركون في عينة الدراسة من فئات عدد سنوات العمت حيث بلغت 4يشير الجدول )

%، بينما جاءت الفئات األخرى 48.6سنوات حوالي النصف  10نسبة المشاركون من الفئة أكثر من 

 6إلى  4سنوات فاقت ومن  3سنوات و 10إلى  7% للفئات من 14.7% و15.6% و21.1متقاربة 

 سنوات على التوالي.
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 (109)ن= ( نسب المشاركون في العينة من فئات الجنسية5جدول رقم )
 النسبة العدد الفئة

 17.4 19 سعودي

 82.6 90 غير سعودي

 

% 17.4% مقابت 82.6سعودي  ( فقد بلغت نسبة الغير5أما المشاركون من فئات الجنسية جدول )

للسعودي، وياهر بوضوح أن هنالك ضعف شديد في مشاركة الجنسية السعودية في عينة الدراسة. 

ربما يعود السبب من إهمال نتائج االبحاث وضعف االهتمام الكافي بها. باإلضافة إلى أن الغير 

كون لها نصيب في معايير التقييم سعوديين يتفاعلون بفعت ما يتداول اآلن بأن المشاركات العلمية سي

 وتجديد العقود.

 ( معامت الفا لكرونباخ لقياس ثبات االستبيان6جدول رقم )
 قيمة معامل الفا عدد الفقرات المحور ت

 0.867 17 قياس تطبيق معايير الجودة والتطوير 1

 0.802 8 تحسين العملية التعليمية  2

 0.852 6 رضاء أعضاء هيئة التدريس 3

 0.917 31 كل االستبيان 4

 

 0.802كرونباخ( لقياس ثبات االستبيان، حيث تراوحت القيم بين  ( يشير إلى قيم معامت )الفا6جدول )

كأكبر قيمة لمحور قياس تطبيق معايير الجودة  0.867كأقت قيمة لمحور تحسين العملية التعليمية و

 يشير إلى أن االستبيان ذات ثبات كبير. ، ما0.917والتطوير، فيما بلغ المعامت لالستبيان ككت 

 قياس تطبيق معايير الجودة والتطوير( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور 7جدول رقم )

 العبارة ت
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 930. 4.07 تقوم الجامعة بتعريف األساتذة والطالب على رسالة وأهداف الجامعة. 1

أصحاب المصالح بتقويم اللوائح واألنظمة الجامعية بما في ذلك الهيكل يقوم  2
 اإلداري ومسؤوليات العمل.

3.53 .919 

 771. 4.28 تعلن الجامعة اللوائح المتعلقة بالطالب. 3

 974. 4.06 تتيح الجامعة للطالب تقييم عدد من المقررات التي يدرسونها. 4

للمصادقة على معايير تقويم التحصيل  تستعين الجامعة بمتخصصين خارجيين 5
 العلمي

3.55 .995 

تستعين الجامعة بمتخصصين داخليين للمصادقة على معايير تقويم التحصيل   6
 العلمي.

3.66 .852 

 775. 4.26 تستقطب الجامعة نسبة كبيرة من حملت شهادات الدكتوراه.. 7

 901. 3.85 السنة األولىهناك أعداد كبيرة من الطالب المستجدين يكملون  8

 937. 3.65 نسبة كبيرة من الطالب يكملون دراستهم في حدود المدة المحددة. 9

 978. 3.73 ترصد الجامعة ميزانية تشغيلية كافية للخدمات الطالبية. 10

تشترك الجامعة في العديد من المجالت والمطبوعات العلمية على شبكة  11
 االنترنت.

3.83 .877 

 919. 3.50 يتاح للمستفيدين تقييم المكتبة الرقمية. 12

 822. 4.01 ترصد الجامعة موازنة كافية لتقنية المعلومات. 13

 870. 3.61 يتاح للمستفيدين تقييم تقنية المعلومات والمرافق والتجهيزات ومصادر التعلم. 14

 971. 2.90 يوجد عدد كبير من األساتذة المتسربين من الجامعة.. 15

 1.091 3.42 ترصد الجامعة موازنة كافية لدعم األبحاث العلمية. 16
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 901. 3.72 تقدم الجامعة عدد من البرامج لخدمة المجتمع المحلي 17
 3.75 المتوسط العام 

 

( إلى المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري نحو قياس تطبيق معايير الجودة 7يشير الجدول )

لعبارة تعلن الجامعة اللوائح المتعلقة  0.771االنحراف المعياري بين والتطوير، تراوحت قيمة 

لعبارة ترصد الجامعة موازنة كافية لدعم األبحاث العلمية كأكبر قيمة، وهو ما  1.091بالطالب و

يشير بشكت عام إلى أن البيانات قريبة من التجانس. بينما جاءت قيم المتوسط الحسابي لكت الفقرات 

(، وهو ما يشير إلى أن هنالك )قياس لتطبيق معايير 4.28إلى  3.5ي المدى الموافقة )عدا فقرتين ف

 2.9 الجودة والتطوير(، أما الفقرتين. يوجد عدد كبير من األساتذة المتسربين من الجامعة بمتوسط

ففي المدى محايد، أي ال يوجد  3.42وترصد الجامعة موازنة كافية لدعم األبحاث العلمية بمتوسط 

 في المدى موافق. 3.75متوسط في المدى غير موافق. وقد بلغ المتوسط العام للمحور 

 لمحور تحسين العملية التعليمية  ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري8جدول رقم )

 العبارة ت
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 848. 3.94 تنظم الجامعة برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس. 1

 1.193 3.15 تتوافر قاعات تدريس مزودة بتقنيات حديثة. 2

يتوافر بالجامعة مكتبات تحوي مصادر معلومات الكترونية تلبي حاجات التعلم  3
 والتعليم.

3.58 1.048 

 829. 4.08 تتيح الجامعة للطلبة خدمة اإلرشاد األكاديمي. 4

 833. 4.01 وسهولة.عملية القبول والتسجيل بالجامعة تتم بيسر  5

تتيح الجامعة ألعضاء هيئة التدريس فرص المشاركة في المؤتمرات والندوات  6
 وورش العمل.

3.46 1.183 

يشارك عضو هيئة التدريس في تقييم مصادر المعلومات التي تدعم أغراض  7
 التعلم والتعليم

3.39 .961 

 883. 3.60 أغراض التعلم والتعليم. توفر مكتبات الجامعة مصادر المعلومات الحديثة لدعم 8
 3.65 المتوسط العام 

 

( يمثت المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات محور تحسين العملية التعليمية، 8جدول )

فقرات ومحايد بعدد ثالث فقرات، ولكن  5ويالحظ أن متوسط الفقرات تقاسم المدى موافق بعدد 

المدى موافق. بينما قيم االنحرافات المعيارية تشير إلى أن البيانات قريبة في  3.65المتوسط العام بلغ 

 من التجانس.

 لرضاء أعضاء هيئة التدريس( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 9جدول رقم )

 العبارة ت
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 869. 3.62 أساهم في عمليات التقويم الذاتي. 1

 1.141 3.11 والكنب للمقررات التي يتم تدريسها حديثة وتتضمن أخر التطورات..المراجع  2

 1.201 3.10 الكتب المقررة متوفرة بكميات كافية قبل بدء الدراسة 3

تقدم التغذية الراجعة حول أداء أعضاء هيئة التدريس بصورة منتظمة تسهم في  4
 عملية التطوير الشخصي والمهني.

3.36 1.014 

االعتراف والتقدير لألداء المتميز في التدريس مع تشجيع اإلبداع  يتم 5
 واالبتكار.

3.28 1.019 

 1.152 3.12 تتوافر مرافق كافية الستخدام أجهزة الحواسيب الشخصية المحمولة 6
 3.27 المتوسط العام 
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رضا أعضاء  ( إلى أن المتوسط العام لمحور9تشير نتائج التحليت اإلحصائي كما هي في الجدول )

، كما جاءت الفقرات عدا واحدة فقط في نفس المدى. 3.27هيئة التدريس في مدى المحايد حيث بلغ 

ويرجع السبب في ذلك إلى أن غالبية العينة من أعضاء هيئة التدريس الغير سعوديين ويبدو أنهم 

  متحفاين على اإلجابات.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مربع كآي( مؤشرات 10جدول )
 مربع كاي المعياري

CMIN/DF 
 المؤشر مربع كأي درجات الحرية قيمة المعنوية

1.978 .000  القيمة 684 346 

 

 ( مؤشرات المطابقة المقارن11جدول )
 جزر متوسط مربع األخطاء التقريبي

RMSEA 
لويس-مؤشر تكر  
TLI 

 مؤشر المطابقة المقارن
CFI 

 المؤشر

 القيمة 747. 724. 0.095

 

لغرض اختبار الفرضية الخاصة بالمتغير الوسيط، وتم ( Amosتم تحليت البيانات باستخدام برنامج )

في التحليت العاملي االستكشافي، وكانت مؤشرات  0.5اعتماد المتغيرات ذات التحميت األكبر من 

(، وعلى الرغم من أن اختبار مربع كاي معنوية 10،11كما في الجدول رقم ) Amosالنموذر في 

، كما جاءت مؤشرات 5وهي أقت من  1.98إال أن قيمة مربع كاي المعيارية بلغت  0.05عند مستوى 

، ومؤشر 0.747=  (CFI(، مؤشر المطابقة المقارن )10،11المطابقة األخرى كما في الجدول )

، وهو 0.095( =RMSEA، وج ر متوسط مربع األخطاء التقريبي)0.724( =TLIلويس) -تكر

ما يشير إلى أن النموذر ال يمكن رفضه على الرغم من انه أقت جودة عليه يمكن القول أن تطابق 

 البيانات للنموذر مقبول ويمكن الحصول على نتائج مقبولة.

 ( نموذر أوزان االنحدار بين العوامت12جدول )

 1الشكت رقم 

 التعديتنموذر الدراسة بعد 
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 قيمة المعنوية القيمة الحرجة الخطأ المعياري نحدارمعامل اال العالقة

F2 <--- F1 .700 .137 5.096 *** 

F3 <--- F2 2.120 .654 3.240 .001 

F3 <--- F1 -.734 .425 -1.726 .084 
(F1  قياس تطبيق معايير الجودة والتطويريمثت( / )F2  يمثت)تحسين العملية التعليمية ( /F3  هيئة التدريسرضاء أعضاء يمثت) 

 

، حيث نالحظ وجود عالقة Amos( إلى نتائج تحليت االنحدار باستخدام برنامج 12يشير الجدول )

قياس تطبيق معايير الجودة والتطوير وتحسين بين  0.05عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية 

، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تحسين 0.000العملية التعليمية فقد بلغت قيمة المعنوية 

، في حين العالقة بين قياس تطبيق 0.001العملية التعليمية ورضاء أعضاء هيئة التدريس بقيمة داللة 

هيئة التدريس غير معنوية حيث بلغت قيمة المعنوية معايير الجودة والتطوير ورضاء أعضاء 

.ووفقا لنموذر الدراسة الذي يشير إلى وجود عالقة غير مباشرة بين قياس تطبيق معايير 0.084

، تم كمتغير وسيط الجودة والتطوير ورضاء أعضاء هيئة التدريس عبر تحسين العملية التعليمية

 (.13ما في الجدول رقم )حساب التأثيرات المختلفة بين المتغيرات ك

 ( التأثيرات المختلفة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة13رقم ) جدول

 المقياس نوع التأثير
تحسين العملية 

 التعليمية
رضاء أعضاء هيئة 

 التدريس

 تأثيرات مباشرة 
 0.734- 0.7 قياس تطبيق معايير الجودة والتطوير

 تحسين العملية التعليمية 
 

2.12 

تأثيرات غير 
 مباشرة 

 1.484 0 قياس تطبيق معايير الجودة والتطوير

 0  تحسين العملية التعليمية 

 
( يبين العالقة غير المباشرة بين قياس تطبيق معايير الجودة والتطوير ورضاء 13الجدول رقم )

العالقة بين قياس تطبيق ، أي أن تحسين العملية التعليمية يتوسط 1.48أعضاء هيئة التدريس بقيمة 

 .معايير الجودة والتطوير ورضاء أعضاء هيئة التدريس

 

 اختبار الفرضيات ومنا قشة النتائج: 

بالرجوب إلى اإلطار الناري وبعد أن تم تحليت بيانات عينة الدراسععة ومناقشععة نتائج التحليت، سععوف 

العدمي أم البديت وذلك على النحو يتم استنتار نتائج اختبار فرضيات الدراسة من حيث قبول الفرض 

 التالي: 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصيييييييائية لقياس تطبيق معايير الجودة والتطوير على  الفرضييييييية ا ولى:

تم مناقشعة القبول من عدمه. من خالل نتائج المتوسعطات تحسيين العملية التعليمية. حي  وقد 

هنالك تطبيق لهذه المعايير بشععععععكت جيد وتحليت االنحدار الخطي والذي تبين من خاللها. بأن 

في الجامعة، كما أنه يوجد تحسععععين في العملية التعليمية، وباسععععتخدام نموذر االنحدار الخطي 

( 13لقياس تأثير قياس تطبيق معايير الجودة والتطوير على تحسععععين العملية التعليمية جدول )

، 0.000ث بلغت قيمة المعنوية حي 0.05نجد أن هنالك تأثير ذو داللة إحصععائية عند مسععتوى 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصييائية لقياس تطبيق وعليه نسععتنتج انه يمكن رفا الفرضععية القائلة 

معايير الجودة والتطوير على تحسييييين العملية التعليمية، وبناء عليب نقبل الفرضييييية البديلة 

طوير على تحسييييييين بأنب يوجد أثر ذو داللة إحصيييييييائية لقياس تطبيق معايير الجودة والت

 العملية التعليمية.

ال يوجد أثر ذو داللة إحصيييائية لتحسيييين العملية التعليمية على رضييياء أعضييياء  الفرضيييية الثانية:

تم مناقشعععععة القبول من عدمه. من خالل نتائج المتوسعععععطات وتحليت هيئة التدريس. حي  وقد 

ين العلمية التعليمية على رضاء االنحدار الخطي والذي تبين من خاللها. بأن هنالك تأثير لتحس
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أعضععععععاء هيئة التدريس، وباسععععععتخدام نموذر االنحدار الخطي لقياس تأثير تحسععععععين العملية 

( نجد أن هنالك تأثير ذو داللة 13التعليمية على رضعععععععاء أعضعععععععاء هيئة التدريس جدول )

ن ، وعليه نسععععععتنتج انه يمك0.000حيث بلغت قيمة المعنوية  0.05إحصععععععائية عند مسععععععتوى 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتحسين العملية التعليمية على رضاء رفا الفرضية القائلة 

أعضيياء هيئة التدريس، وبناء عليب نقبل الفرضييية البديلة بأنب يوجد أثر ذو داللة إحصييائية 

 .لتحسين العملية التعليمية على رضاء أعضاء هيئة التدريس

تتوسيييح تحسيييين العلمية التعليمية بين قياس تطبيق معايير الجودة والتطوير  ال :الثالثةالفرضيييية 

تحسين العالقة في الفرضية الثالثة تبحث عن متغير محور و ورضاء أعضاء هيئة التدريس.

كمتغير تابع ثم كمتغير مسععععععتقت يؤثر في متغير رضعععععععاء أعضعععععععاء هيئة  العلمية التعليمية

عالقة معنوية مع المتغير المسعععععتقت قياس تطبيق معايير التدريس، وتشعععععير النتائج إلى وجود 

الجودة والتطوير وبين تحسعععين العلمية التعليمة، وعالقة معنوية بين تحسعععين العملية التعليمية 

ومتغير الرضععععاء ويجود عالقة غير مباشععععرة عبر عملية التحسععععين بين قياس تطبيق المعايير 

قياس تطبيق  لمية التعليمية تتوسعط العالقة بينوالرضعاء. وبذلك يمكن اسعتنتار أن تحسعين الع

، وهذا يُعتبر دليالً يمكننا من رفا الفرض معايير الجودة والتطوير ورضيييياء أعضيييياء هيئة

بين قياس تتوسععععط العالقة  تحسييييين العلمية التعليميةالصععععفري وقبول الفرض البديت أي أن 

 .تطبيق معايير الجودة والتطوير ورضاء أعضاء هيئة

 

 نتاجاتاالست
بعد ان تم استعراض ادبيات البحث واالطار الناري وتحليت ومناقشة نتائج التحليت واختبار فرضيات 

 الدراسة تم التوصت الى التالي: 

وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قياس تطبيق معايير الجودة والتطوير وتحسين العملية  -1

 التعليمية

 تحسين العملية التعليمية ورضاء أعضاء هيئة التدريسوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  -2

وجد عالقة ذات داللة إحصائية غير مباشرة بين قياس تطبيق معايير الجودة والتطوير ورضاء  -3

وهذا يعني أن متغير تحسين العلمية التعليمية يتوسط العالقة بين  أعضاء هيئة التدريس.

بين قياس تطبيق معايير الجودة والتطوير ورضاء أعضاء  تاثيرالمتغيرين، بمعنى أن هناك عالقة 

هيئة التدريس غير مباشرة. جاءت لتؤكد تأثير المتغيرات في بعضها البعا األمر الذي يؤكد 

 أهمية الدراسة.

مشاركة أعضاء هيئة التدريس السعوديين كانت ضعيفة، وهذا مؤشر يجب دراسته ألن هذه الحالة  -4

على مستوى األعضاء اجماالً. لكنه في هذه الدراسة يتضح بشكت  قد تكررت في ابحاث سابقة

 أكبر وجلي.

( وهذا قد اضاف للدراسة AMOSألول مرة يستخدم الباحثون في التحليت االحصائي )برنامج  -5

 مي ة ترك ت في دقة النتائج الى حد كبير، وتوضيح العالقاة بين المتغيرات بشكت واضح. 

 

 : التوصيات

ض النتائج وما تم استنتاجه يمكن للباحثين أن يقدموا بعا التوصيات التي ربما استعرا لمن خال

 تساهم في عملية التحسين للعملية التلعيمية التي هي من أهم و ائف الجامعة وهي على النحو التالي: 

من المالحظ أن المشاركة من أعضاء هيئة الدريس بشكت عام ضعيف، وعليه نوصي بدراسة  -1

 كثير من الباحثين يالحاون هذه المشكلة.هذه الااهرة ف
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من الضرورة مراجعة تطبيق معايير الجودة والتطوير بما تتضمنه من جوانب نارية لخلق واقع  -2

 جديد. في العملية التلعيمية بت وفي كت و ائف الجامعة. 

 تلبية متطلبات العملية التعليمية ولو الحد االدنى منها. -3

 ء هيئة التدريس ومعرفة أرائهم حول تحسين العلمية التعليمية ضرورة تفعيت نماذر تقييم اعضا -4

األخذ في االعتبار نتائج الدراسات التي تجرى والتي يتعب عليها، فربما عدم تجواب الغالبية من  -5

 عضاء هيئة التدريس في المشاركات البحثية. ناتج من عدم االهتمام بنتائج تلك الدراسات. 

مي ة ترك ت في دقة النتائج الى حد كبير، وتوضيح العالقاة  ( اضاف للدراسةAMOS)برنامج  -6

 بين المتغيرات بشكت أدا. لذلك يوصي الباحثون على استخدامه في الدراسات القادمة.

 

 المراجع: 
 (2معجم عربي عربي ) -معجم المعاني الجامع 

 وسععععبت اإلداريين نار وجهة الفلسععععطينية من الجامعات في اإلدارية الجودة محمد، واقع أبو عامر، آمال

 اإلدارة التربية أصعععععول التربية قسعععععم أصعععععول ماجسعععععتير غير منشعععععورة في تطويره رسعععععالة

 م 2008 - ه1429التربوية

االقتصعععادي.  المناور الجامعية من التعليمية العملية كفاءة في حديثة ( اتجاهات2004الهاللى ) الشعععربينى

 .العربي الجامعي.رضى تنموية ورقة عمت مقدمة إلى، مؤتمر مستقبت التعليم

الصععرايرة خالد، العسععاف ليلى، إدارة الجودة الشععاملة في مؤسععسععات التعليم العالي، بين النارية والتطبيق، 

 المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، 

 ارةمعايير إد ضععوء في المدرسععية اإلدارة دور لتطوير مقترح الصععفار نمشععة عبد الع ي  عبدهللا )تصععور

التعليم(، اللقاء السععنوي السععادس عشععر  في مؤسععسععات المدرسععي االعتماد لتحقيق الشععاملة الجودة

 (2013للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )

معوقات تطبيق إدارة الجودة الشعععاملة في مؤسعععسعععات التعليم العالي دراسعععة ميدانية،  علي، العضعععاضعععي بن

 2012، 9عليم الجامعي، العدد،المجلة العربية لضمان جودة الت

 رسعععالة الحكومية، المدارس في االلكترونية اإلدارة لتطبيق والمادية البشعععرية خليفة،)المتطلبات المسععععود

 قسععععم التربية، كلية القرى، .أم جامعة منشععععورة، غير والتخطيط التربوية اإلدارة في ماجسععععتير

 ، 2008 السعودية، العربية المملكة والتخطيط، التربوية اإلدارة

 ومبادئها. وأهميتها تعريفها التعليم في الشاملة ( الجودة2012) -قاسم أمجد المهندس

بدرخان سععوسععن سعععد الدين )مدى تطبيق جامعة عمان األهلية لمعايير النوعية وضععمان الجودة، من وجهة  

 (2011،2012نار أعضاء الهيئة التدريسية،خالل الفصت الثاني للعام )

 .مطهر العدواني )الجودة الشاملة في العليم( مقدم إلدارة الجودة واالعتماد بوزارة التربية والتعليمخالد 

 (2015دليت إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي )

 الدراسعععات كلية األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة منشعععورة، اإلدارية، غير العلوم في رسعععالة ماجسعععتير

 71 ص ،2007 السعودية، العربية اإلدارية،المملكة العلوم قسم العليا،

والبحث  المكتبة مادة تدريس في الجودة الشععاملة معايير تطبيق نحو المعلمين مهاني )آراء توفيق نمر رندة

سم في ماجستير ( رسالة(2010جدة.  بمدينة الثانوية بالمرحلة  اإلدارة- التربية أصول التربوي ق

 بغ ة. اإلسالمية الجامعة من - التربوية
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صقر زكي، أثر تطبيق الحكومة االلكترونية على الجودة الشاملة ومستوى جودة الخدمات الجامعية دراسة  

 تطبيقية على خدمات جامعة ال قازيق.

 يرالمعاي في ضععععوء العربية الجامعات في األكاديمي االعتماد ونام الشععععاملة شعععععبان )الجودة الدين عماد

 www.pdffactory.com الدولية(

قدادة عيسععععععى، ايجابيات ومعوقات تطبيق إدارة الجودة الشعععععععاملة في الجامعات األردنية، مجلة البحوث 

 2008االقتصادية اإلدارية، يونيو، العدد الثالث 

تدريسععععععي كلية التربية الرياضععععععية جامعة بابت وفق ( تقويم كفايات 2010محمد داوود الربيعي، وآخرون )

 مناور الجودة من مناور أراء طالبهم. مجلة العلوم التربوية العدد الرابع المجلد الثالث.

األول  العربي النيلين المؤتمر جامعة إلى وأبعاد إشععارة العالي رضية التعليم في الطاهر )الجودة سعععيد محمد
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