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 بكية لدل متخرجي برنامجمدل تكافر مؤشرات المعايير األكاديمية كالتر 
 صنعاء –إعداد معممي المغة العربية بكمية التربية  

 أحمد حساف غالب الدكتكر
 ، اليمفجامعة صنعاء

dr_ahassang@hotmail.com 

 الممخص 

ية كمدل تكافرىا لدل متخرجي برنامج إعداد ىدؼ البحث إلٍ تحديد مؤشرات المعايير األكاديمية كالتربكية القياس
صنعاء. كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كصمـ بطاقة  –معممي المغة العربية بكمية التربية 

( متخرجان، َْمبلحظة أداء المتخرجيف لمؤشرات المعايير األكاديمية كالتربكية القياسية، طيبِّقىٍت عمٍ عينة قكاميا )
 كصؿ البحث إلٍ عدة نتائج، أىميا: كت

 بدرجة  (71.19%)ما يقابؿ النسبة المئكية  (2.85)المتكسط الحسابي تكافرت مجاالت بطاقة المبلحظة كميا ب
 تكافر )كبيرة(.

 ( 70.78( كالنسبة المئكية )2.83تكافر مجاؿ مكاد التخصص بالمتكسط الحسابي ،)( بدرجة تكافر )كبيرة%
 (3.3333)ر مؤشرات المجاؿ بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية المقابمة كتراكحت درجات تكاف

بيف درجتي التكافر  (2.4762) (61.905%) كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية المقابمة  (%83.3325)
 )كبيرة( ك)متكسطة(.

 ( كالنسبة الم2.87تكافر مجاؿ الميارات المتصمة بمكاد التخصص بالمتكسط الحسابي )( 71.79ئكية )%
بدرجة تكافر )كبيرة(، كتراكحت درجات تكافر مؤشرات المجاؿ بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية 

بيف درجتي التكافر  (%63.695)  (2.5476) كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية (88.095%) (3.5238)
 )كبيرة( ك)متكسطة(.

 ( بدرجة 71.24( كالنسبة المئكية )2.8496متكسط الحسابي )تكافر مجاؿ المكاد المساندة لمكاد لتخصص بال%
 (3.381)تكافر )كبيرة(، كتراكحت درجات تكافر مؤشرات المجاؿ بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية 

بيف درجتي التكافر )كبيرة(   (61.905%) (2.4762كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ) (%84.525)
 ك)متكسطة(.

 ( 74.95( كالنسبة المئكية )2.998ؿ الميارات المتصمة بالمكاد المساندة بالمتكسط الحسابي )تكافر مجا%
 بدرجة تكافر )كبيرة(، كتراكحت درجات تكافر مؤشرات المجاؿ بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية

جتي بيف در  (2.6905) (67.2625%) كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية (%83.3325) (3.3333)
 التكافر )كبيرة( ك)متكسطة(.

  بدرجة تكافر  (68.87%) (2.7549)تكافر مجاؿ المكاد التربكية بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية
 (2.9524)كتراكحت درجات تكافر مؤشرات المجاؿ بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية )متكسطة(، 
بيف درجتي التكافر )كبيرة(  (2.2857) (57.1425%) كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية (%73.81)
  ك)متكسطة(.
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 المقدمة:

تمثؿ المغة أىـ الخصائص التي كىبيا اهلل لئلنساف، فيي أداة الفكر ككعاء المعرفة، ككسيمة التعايش كالتفاعؿ بيف أفراد 
كحضارتيا كمكركثيا ، شخصيتيا ينمك الفرد اجتماعيان كمعرفيان، كلغة كؿ أمة جزء ال يتجزأ مفالمجتمع، كبكاسطة المغة 

 (.ّٗصـ، ُِٗٗ، كتمثؿ كيانيا المكحد كىكيتيا المستقمة )شحاتة، التاريخي كالثقافي

لما تؤديو مف أدكار ، كتحظٍ المغة في أم مجتمع مف المجتمعات البشرية بدرجةو كبيرةو مف العناية كالرعاية كاالىتماـ
ككسيمة ، (، كما أنيا أداة ميمة في بناء المجتمعاتْٕصـ، ُِٗٗ، ميمة في حياة األفراد كالجماعات )العيدركس

كنظاـ ، (. كالمغة منيج لمتفكيرُٓصـ، ُُٖٗ، )عبد العزيز، كحاجاتو، كرغباتو، كعكاطفو، المرء لمتعبير عف مشاعره
نيا كآدابيا كنصكصيا كفنك  كصرفيا كنحكىا متمثمة في معاجميا، فثقافة كؿ مجتمع كامنة في لغتو، لبلتصاؿ كالتعبير

(، مما جعؿ دراسة المغة العربية ميمان لكؿ فرد يريد أف ُٓـ، صََِٕالتي تعكس نيضتيا كتطكرىا )مدككر، 
(،كما أف ىناؾ كثيران مف الدراسات التي ٕـ، صََِّيستثمر اتصالو كتعاممو مع العالـ العربي )يكنس، كالشيخ، 

(، تتضمف نمكذجان َّـ، صُٗٗٗبرامج لتعميميا )طعيمة، أشارت إلٍ أىمية تعميـ المغة العربية كضركرة كضع 
(، ليتضح أف المعمـ في عممية ُِّـ، صََِٔلمخصائص الشخصية كالمينية لمعمـ المستقبؿ )الزبيدم، ككاظـ، 

ـ، ََُِالتدريس لو الدكر األساسي الذم ال يمكف االستغناء عنو، كالذم ال كجكد لمميارات التدريسية بدكنو )راشد، 
، ألف برامج إعداد المعمـ تعده مف ثبلثة جكانب رئيسة، ىي: الجانب التخصصي )األكاديمي( الذم ييدؼ إلٍ (ٕٗص

تزكيده بأساسيات المكاد التي سيقـك بتدريسيا، كالجانب التربكم )الميني( الذم ييدؼ إلٍ تزكيده بالخبرات كالميارات 
)العاـ( الذم ييتـ بتزكيده بالمعمكمات في مياديف العمـك اإلنسانية كالمعمكمات البلزمة لنجاحو الميني، كالجانب الثقافي 

 .(ٕـ، صََُِكالطبيعية، بيدؼ تعريفو باإلطار الثقافي لممجتمع )األعجـ، 

كيصؼ الباحثكف برامج إعداد المعمِّميف في العالـ العربي كمنيا برامج إعداد معمِّمي الٌمغة العربٌية بالقصكر، كال يخالؼ 
كأف ىذه البرامج (، ِِـ، صَُِْحده منيـ، لكٌنيـ يتمايزكف في اإلبانة عف مبلمح ىذا القصكر )العمكش، في ىذا كا

(، كتككيف َُٖـ، صََِٓتمكيف الطالب المعمـ مف المعرفة العممية في مجاؿ التخصص )غالب،  ال تعمؿ عمٍ
. كقد ركزت دراساتيـ عمٍ الحاجة الممحة (َُِـ، صََِٗمعمِّـ معتٌز بأٌمتو كبإرثو الحضارم كبمغتو كقيمو )عبده، 

( مف خبلؿ عدد ُٔـ، صََِّلمتطكير المستمر لبرامج إعداد معممي المغة العربية كتقديـ تصكر لتطكيرىا )محمد، 
 (.ُٕـ، صَُِِمف البدائؿ ذات الكسائط المتعددة لتحقيؽ أىدافيا التعميمية )عكض، 

برمجتيا مف أجؿ تعمميا يتضمف األىداؼ، كالخبرات التربكية كاألنشطة كتطكير المادة التعميمية التي تـ إعدادىا ك 
( ليتكافر لمعمـ المغة العربية التمكف في إعداده إعدادان ُْٓـ، صََِِكالكسائؿ التعميمية كأساليب التقكيـ )الحيمة، 

شامبلن كمتكامبلن مف أكلكٌيات  (، كلذا كانت العناية بإعداد المعمِّميف إعدادان َْىػ، صُِّْتخصصيان كتربكيان )حمكاني، 
(. كيشير أكثر الدارسيف إلٍ ضعؼ مستكل المتخرجيف في برامج ُٕـ، صَُِّالنيكض بالكاقع التربكم )القيالي، 

إعداد المعمِّميف، كأٌف القصكر في برامج تككيف المعمِّـ العربي كضعؼ المدخبلت أٌديا إلٍ تدفٍّ في مستكل الخٌريجيف، 
( التي أظيرت ضعؼ أداء متخرجي مؤسسات التعميـ العاـ كالتعميـ ٕٓـ، صََِٕراسة )الميماف، كىذا ما تككده د

الجامعي، كتبدك ىذه الظاىرة في نتائج االختبارات، كفي التقارير الخاصة باألداء الكظيفي في أجيزة الدكلة كمؤسسات 
ات مف المعارؼ، كخصكصان المغة العربية، القطاع الخاص التي تكشؼ عف مستكل أداء ىؤالء ا لمتخرجيف في األساسي

 مما يبرز الضعؼ المتراكـ لئلعداد منذ المراحؿ األكلٍ لمتعميـ.
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كحتٍ نصؿ لمتطكير بكؿ أبعاده يجب عمينا القياـ بعممية تقكيـ مستمرة لقدرات الخريجيف كمياراتيـ العممية كالبحثية 
كضكعية محددة مستقاة مف أفضؿ التجارب المحمية كاإلقميمية كالمينية، كأف يتـ ىذا التقكيـ كفؽ معايير كمؤشرات م

كالعالمية، ككذلؾ إعداد برامج متطكرة تكظؼ التكنكلكجيا التربكية الحديثة بصكرة فعالة ينبغي أف تظير في المحصمة 
 (.ِّٕـ، ص ََِٓعمٍ المخرجات التعميمية التي يتعزز كفقيا مستكل جكدة التعميـ ) كنعاف، 

كالتي تكفؿ ، األكاديمية القياسية محكان أساسيان لممعايير التي يجب أف يتصؼ بيا متخرجك كمية التربية رييتأتي المعاك 
ألف المعايير األكاديمية التي تتصؿ ببرنامج إعداد معممي ، تخرج معمميف أكفاء قادريف عمٍ أداء مياـ مينة التدريس
ليصبح ، ف يتضمنيا البرنامج كيكتسبيا الخريج خبلؿ دراستوالمغة العربية تحكم معارؼ كميارات كاتجاىات ينبغي أ

(، َٓصـ، ََُِقادران عمٍ التعميـ في مجاؿ مينة التدريس )الكثيقة القكمية لمعايير تقكيـ كاعتماد كميات التربية،
لتعميمي فعممية قياس مؤشرات تقييـ الخريجيف في التعميـ الجامعي كاستخداميا بشكؿ صحيح تفيد في تطكير النظاـ ا

كمو، كتحسف مف فعالية العممية التدريسية ابتداء مف نكعية ككمية المدخبلت كالطمبة، كالعمميات المستخدمة، 
سيامات البرنامج في التنمية )أبك السندس،  (، لذلؾ تعد قضية إعداد المعمـ ُٖـ، صَُُِكالمخرجات كالخريجيف كا 

الميتميف بشؤكف التربية كالتعميـ، كيؤكد أىميتيا ما أكصت بو  -كمازالت تشغؿ  -إحدل القضايا الميمة التي شغمت 
المؤتمرات ك البحكث العربية كالمحمية، كعمٍ الرغـ مف ىذا االىتماـ فإف نظـ كبرامج إعداد المعمـ مازالت في حاجة 

المتخرجيف  إلٍ مزيد مف الفحص كالدراسة مف أجؿ التكصؿ إلٍ أنماط أكثر قدرة عمٍ تمبية احتياجات المجتمع مف
 ذكم الكفاءة، القادريف عمٍ تحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة.

أمران  ضركريان  معممي المغة العربيةالقياسية المطمكب تكافرىا لدل  كالتربكية مؤشرات المعايير األكاديميةكتعد معرفة 
اتيـ لمقياـ بأعماليـ عمٍ أحسف كجو باعتبارىـ مف أىـ العناصر األساسية لمعممية التعميمية، كأف تحسيف كتطكير ميار 

. كمف خبلؿ عمؿ الباحث كمشاركتو في اإلشراؼ الميداني المغة العربيةيسيـ بشكؿ مباشر في تحقيؽ أىداؼ تدريس 
القياسية غير متكافرة عمٍ الرغـ مف أىميتيا،  كالتربكية مؤشرات المعايير األكاديميةعمٍ الطبلب، الحظ أف بعض 

 إجراء ىذا البحث. كىذا ما دفعو إلٍ 

 مشكمة البحث: 

لدل متخرجي برنامج  القياسيةمدل تكافر مؤشرات المعايير األكاديمية كالتربكية   تتحدد مشكمة ىذا البحث في معرفة 
 .إعداد معممي المغة العربية بكمية التربية صنعاء

 كيمكف حؿ ىذه المشكمة مف خبلؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

ايير األكاديمية كالتربكية القياسية البلزمة لمتخرجي برنامج إعداد معممي المغة العربية بكمية ما مؤشرات المع -
 صنعاء؟ -التربية 

ما مدل تكافر مؤشرات المعايير األكاديمية كالتربكية القياسية لدل متخرجي برنامج إعداد معممي المغة العربية  -
 ؟كاديميصنعاء المتصمة بمكاد تخصصيـ األ -بكمية التربية 

ما مدل تكافر مؤشرات المعايير األكاديمية كالتربكية القياسية لدل متخرجي برنامج إعداد معممي المغة العربية  -
 ؟صنعاء لمميارات المتصمة بمكاد تخصصيـ األكاديمي -بكمية التربية 
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معممي المغة العربية  ما مدل تكافر مؤشرات المعايير األكاديمية كالتربكية القياسية لدل متخرجي برنامج إعداد -
 ؟صنعاء المتصمة بالمكاد المساندة لتخصصيـ -بكمية التربية 

ما مدل تكافر مؤشرات المعايير األكاديمية كالتربكية القياسية لدل متخرجي برنامج إعداد معممي المغة العربية  -
 ؟صنعاء لمميارات المتصمة بالمكاد المساندة لتخصصيـ -بكمية التربية 

القياسية لدل متخرجي برنامج إعداد معممي المغة العربية  كالتربكيةر مؤشرات المعايير األكاديمية ما مدل تكاف -
 ؟بمكاد تخصصيـ التربكم المتصمة صنعاء -بكمية التربية 

 أىمية البحث:

ة كالتربكية يفيد البحث الحالي مف الناحية النظرية في إثراء األدب التربكم مف خبلؿ إعداد مؤشرات المعايير األكاديمي
القياسية البلزمة لتطكير برامج إعداد معمـ المغة العربية، كمف الناحية التطبيقية يمكف أف يفيد البحث في الجكانب 

 اآلتية:

أىميتو لمعمـ المغة العربية: إطبلع معمـ المغة العربية عمٍ المكاصفات كالمعايير البلزمة التي تمكنو مف القياـ  -
جيو إلٍ تقكيـ أدائو التدريسي في ضكئيا بصكرة مستمرة كتطكير أدائو في ضكء نتائج بميمات مينة التدريس يك 

 ىذا التقكيـ.

أىميتو لمؤسسات إعداد المعمـ: يفيد ىذا البحث مؤسسات إعداد المعمـ بإسيامو في تحديد مؤشرات المعايير  -
معمـ يتصؼ بيا، كتطكير مخرجات  األكاديمية كالتربكية القياسية البلزمة لمعمـ المغة العربية، بيدؼ إعداد

 كميات التربية التي تضطمع بإعداد معممي كمعممات المستقبؿ.

أىميتو لكزارة التربية كالتعميـ: تسيـ قائمة مؤشرات المعايير األكاديمية كالتربكية القياسية البلزمة لمعمـ المغة  -
يب المعمـ كتأىيمو مف خبلؿ الدكرات التدريبية العربية في تطكير عمؿ الكزارة لتعميـ ىذه المعايير في برامج تدر 

 كالكرش التربكية، كتقكيـ أداء المعمـ في ضكء بطاقات تقكيـ تعتمد عمٍ ىذه المعايير. 

أىميتو لممشرفيف التربكييف في المغة العربية: يقدـ ىذا البحث لمشرؼ المغة العربية قائمة تتضمف مؤشرات  -
ياسية البلزمة لمعمـ المغة العربية، مما يساعده في تقكيـ أداء المعمـ مف خبلؿ المعايير األكاديمية كالتربكية الق

 تكافرىا فيو كممارستيا في أدائو لمينة التدريس.

أىميتو لمباحثيف: يسيـ ىذا البحث في فتح المجاؿ لمباحثيف إلثراء برامج إعداد معمـ المغة العربية بالقياـ بأبحاث  -
 ا يكشؼ عنو البحث مف نتائج، مما يساعد عمٍ إثراء أدبيات ىذا المكضكع.ضكء ىذه المعايير كم أخرل في

 أىداف البحث:

تحديد قائمو بمؤشرات المعايير األكاديمية كالتربكية القياسية البلزمة لبرنامج إعداد معممي المغة العربية بكمية  -
 صنعاء؟ -التربية 

القياسية لدل متخرجي برنامج إعداد معممي المغة  تحديد مدل تكافر مؤشرات المعايير األكاديمية كالتربكية -
 .العربية في مجاالت أداة البحث
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 حدود البحث: 

 اقتصر البحث عمى: 

مجمكعة مف مؤشرات المعايير األكاديمية كالتربكية القياسية في الجانبيف التخصصي كالتربكم، مشتقو مف بعض  -
 صنعاء. –ة العربية بكمية التربية البحكث كالدراسات العربية، كبرنامج إعداد معممي المغ

-َُِّصنعاء في الفصؿ الدراسي الثاني  –برنامج إعداد معمـ المغة العربية في كمية التربية  متخرجي -
 ـ.َُِْ

 مصطمحات البحث:

 :المعيار

، صْ، ج-قُُْْ)المعيار( في المغة: ذكر ابف منظكر ) يَّرى ( عىيَّرى الدينار أم: كازف بو آخر، كعى ِّٔ، باب: عىكرى
( مف المكاييؿ ما عي  ايىرى بينيما ميعىايىرىةن كًعيىاران: قدرىما كنظر ما بينيما، ك)اٍلًمًعيىاري يِّرى بو، الميزاف كالمكياؿ كعاكىرىىيمىا كعى

. كما ييعىرَّؼي بأنو: ما اتخذ أساسا لممقارنة كالتقدير  (.ّٗٔـ، صُِٕٗ)المعجـ الكسيط،  كىك الًعيىاري كاٍلًمٍعيىاري

في االصطبلح بأنو: أعمٍ مستكيات الجكدة في األداء كالمكاصفات التي يمكف الكصكؿ إلييا، كيتـ  رؼ )المعيار(كيع
صدار الحكـ عمييا )الغامدم،  (. كما ُٓق، صَُّْعمٍ ضكئيا تقكيـ مؤشرات األداء ألم برنامج تعميمي، كا 

ط، التي نحكـ مف خبلليا أك نقيس عمييا سمككيات يعرؼ بأنو: تمثؿ القكاعد النمكذجية أك األطر المرجعية أك الشرك 
(. كعيرِّؼ لكرينك ِٔـ، صََِّاألفراد أك الجماعات، كاألعماؿ كأنماط التفكير كاإلجراءات )شحاتو، ك النجار، 

المعيار بأنو: مقاييس كمحكات تستيدؼ الجكدة في تعرؼ الصكرة  (lorinw w.Anderson, 2005)أنديرسكف 
 المراد تقكيمو.الحقيقية لممكضكع 

المعيار إجرائيان: العبلمات التي يمكف مف خبلليا تحديد مدل تكافر مؤشرات أداء المعايير األكاديمية كالتربكية القياسية ك 
 صنعاء بصكرة كمية. –المضمنة في بطاقة المبلحظة لدل متخرجي برنامج إعداد معمـ المغة العربية في كمية التربية 

 المؤشر:

، صُُْْبمعنٍ العبلمة )ابف منظكر،  لساف العربرد معنٍ )التَّأشيرة( في المؤشر لغة: ك   (.َِق، مادة: أشىرى
 .ما يشير إلٍ شيء مامؤشر بأنو: ال William, 1974, 625)قامكس إكسفكرد )كيعرؼ 

دليؿ عمٍ حدكث شيء، أك أف ىدفان ما قد تحقؽ، كاعتبر المؤشر األداة التي تقيس  المؤشرات اصطبلحا بأنيا:كعرفت 
كما عيٌرؼ المؤشر بأنو: عبلمة يمكف مبلحظتيا داخؿ المعايير، كىي إما  .(emma. Cain, 2003, p18)التغير 

 (.ٔ، صََِْدس، كمية أك نكعية )أبك السن

 –المؤشرات إجرائيا: ىي أكصاؼ إجرائية لقياس مستكل أداء متخرجي برنامج إعداد معممي المغة العربية بكمية التربية 
 صنعاء المرتبطة بمعايير أداة البحث.

 

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%A3%D8%B4%D8%B1/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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 برنامج إعداد المعمـ: 

سـ المغة العربية بكمية التربية اصطبلحا: ىك نظاـ متكامؿ مف المعارؼ كالميارات كالخبرات المتنكعة تقدـ لطمبة ق
 (.ٔـ، صََِٖلتؤىميـ لمينة التدريس )أبك جحجكح، 

إجرائيا: مجمكعة مف المعارؼ كالميارات كالخبرات المتنكعة األكاديمية كالتربكية كالثقافية التي تقدـ لطمبة قسـ المغة 
 صنعاء منذ التحاقيـ بالبرنامج حتٍ تخرجيـ.  –العربية بكمية التربية 

 لخريجون:ا

، صنعاء في تخصص المغة العربية؛ الذيف استكممكا جميع مقررات برنامج إعدادىـ –ىـ الطمبة المقيدكف بكمية التربية 
 كأتمكا فترة التدريب الميداني في المدارس. 

 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة:

 والتربوية.مؤشرات المعايير األكاديمية 

ضركرية لقياس نتائج التنفيذ الفعمي كمقارنتيا بالمستيدؼ كتحديد االنحرافات كأسبابيا  تعد المعايير كالمؤشرات أداة
كالبحث عف عبلجيا، كما أنيا مف أىـ المقكمات كالمرتكزات التي تتطمبيا عممية رقابة تقييـ األداء في الكحدات 

 كالجيات الحككمية محؿ الرقابة ليتـ في ضكئيا إجراء عممية التقييـ كالقياس.

فتبني مؤشرات أداء المعاير يعد أساسان لمتقكيـ كالتطكير في مجاالت التربية كالتعميـ، كتتناكؿ مؤشرات أداء المعايير 
جكانب المكاقؼ التعميمية التعممية المختمفة، كال تنحصر أىميتيا عمٍ مستكل معيف أك شخص معيف، بؿ تمتد لتشمؿ 

 خبراء التربية كالتعميـ كالمعمميف كالطمبة.

كيعني مصطمح )مؤشر أداء معايير الجكدة( الدليؿ أك األمارة، كمؤشر الشيء يعني الدليؿ أك البينة عمٍ كجكده، كفي 
مجاؿ التربية تستعمؿ كممة )مؤشر( لتعني ذلؾ السمكؾ أك البينة التي تدلنا أك نستدؿ منيا عمٍ تكافر كضع معيف، أك 

معيف بالسمكؾ الذم يمارسو المتعمـ، كيرتبط بذلؾ اليدؼ بصكرة تحقؽ ىدؼ محدد، فنستدؿ عمٍ بمكغ ىدؼ تعميمي 
مباشرة، فسمكؾ المتعمميف عمٍ النحك المحدد في األىداؼ السمككية التي يصكغيا المعمـ لدركسو ىك المؤشر الحقيقي 

يا بمثابة إلٍ تحقيؽ ىذه األىداؼ التعميمية في سمكؾ المتعمميف الذيف أعدت ليـ، كيككف السمكؾ الناتج عف تعمم
 (.ُُـ، صََِٔمؤشرات يستدؿ بو عمٍ تحقيقيا")دياب، 

في أنيا تقدـ كصفان تفصيميان لما ينبغي أف يعرفو المعمـ كيقكـ  كالتربكيةكتتمثؿ أىمية مؤشرات أداء المعايير األكاديمية 
التمكف مف تحكيؿ التعميـ مف ك  بو، كتحدد المعارؼ كالميارات كالقيـ األساسية التي تؤدم إلٍ ممارسة فعالة في التعميـ
 (.ِٔكظيفة إلٍ مينة تقـك عمٍ مبادئ كمعايير )التربية كالتعميـ، جامعة الدكؿ العربية، ص

 ( فيما يأتي:ُِـ، صََِٔكما تتمثؿ أىمية ىذه المعايير كما أكرد )دياب، 

 تو.تضع مستكيات معيارية متكقعة، كمرغكب فييا كمتفؽ عمييا لؤلداء التربكم في كؿ مجاال -
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 تقدـ لغة مشتركة كأىدافا متفقا عمييا لمتابعة تحصيؿ الطبلب. -
 تظير قدرة المتعمميف عمٍ تحقيؽ عديد مف النكاتج المحددة مسبقان. -
 تمكف ىيئة التدريس مف تحديد مستكل طبلبيـ كالتخطيط لتعميميـ المستقبمي. -
ـ ليـ تكصيات لكيفية تطبيقو كتنفيذه عمٍ ترشد ىيئة التدريس إلٍ النتاجات المقصكدة مف تنفيذ المنياج، كتقد -

 الكجو األمثؿ.
 تدعـ استجابة المعمميف ألساليب التعميـ المطكرة. -
 تكسب المعمميف معرفة كفكران متجددان عف كيفية تفكير كتعمـ طبلبيـ. -
 تمكف الطمبة المعمميف مف الحصكؿ عمٍ تغذية راجعة، كفرص لمتخطيط، بما يساعدىـ عمٍ النمك المتكامؿ -

 المستمر.
 

 (:ٓـ، صََُِينبغي أف يتكافر في مؤشرات المعايير الخصائص الرئيسة اآلتية )جعداف، ك 

العبلقة: المؤشرات المراد جمعيا ال بد أف تككف ذات عبلقة بما يراد قياسو، كأف تككف ذات عبلقة باألىداؼ  -ُ
ند بناء مؤشرات األداء؛ حيث إف االستراتيجية أك التفصيمية أك خدمة معينة، مما يفيد في ترشيد الجيكد ع

 البيانات كالمعمكمات التربكية كثيرة ككبيرة.

الكضكح: ينبغي أف ييعىرَّؼ مؤشر األداء بشكؿ كاضح كصريح، لتعرؼ مدل تكافقو مع ما يراد قياسو؛ فالغمكض في  -ِ
اعد جامعي البيانات تعريؼ المؤشر قد يؤدم إلٍ سكء الفيـ أك الحيرة كاالرتباؾ، كما أف الكضكح في تعريفو يس

 عمٍ جمعيا.

سيكلة الفيـ كاالستخداـ: أم كضكح المصطمحات التقنية التي تصؼ المؤشر بدقة ككضكح بحيث يسيؿ فيمو  -ّ
 كاستخدامو مف قبؿ الجميكر، فبل ينبغي استخداـ مصطمحات إدارية معقدة أك مفاىيـ مجردة.

 .المصداقية: بمعنٍ أف المؤشر يقيس بالفعؿ ما أعد لقياسو -ْ

 .الثبات: أم أف المؤشر يعطي النتائج نفسيا عند تكرر استعمالو في ظركؼ مماثمة -ٓ

تيدؼ المؤشرات التربكية إلٍ كضع صكرة كمية لمنظاـ التربكم مف خبلؿ الكصؼ الصادؽ ليذا النظاـ كمختمؼ ك 
ربكم السميـ مف خبلؿ إبراز عناصره، كبالتالي فيي تعمؿ عمٍ إتاحة البيئة المناسبة كاألرض الصمبة التخاذ القرار الت

جكانب القكة كأكجو الضعؼ في النظاـ التربكم، بما يتيح كضع الحمكؿ المناسبة لمعالجة نكاحي الخمؿ كالقصكر. 
كتقيس مؤشرات األداء (. ِِـ، صَُِْ، كتؤدم المؤشرات دكران ميمان في مراقبة كتقكيـ أداء النظاـ التربكم )الزعيبر

اتج البرامج التعميمية، كما تيدؼ تمؾ المؤشرات إلٍ قياس مدل تقدـ نظاـ التعميـ لفيـ حركة مدل النجاح في تحقيؽ نك 
تقدمو كتعرؼ نقاط قكتو كضعفو، كتكمف أىمية المؤشرات في أنيا األساس الذم يقـك عميو أم برنامج تعميمي، كما 

دارة التعميـ، كيستخدميا كاضع السياسات تعد ترجمة لممعمكمات كالبيانات األكلية التي يتـ جمعيا في نظاـ المعمكم ات كا 
كالمعنيكف كعبلقات إرشادية في طريؽ بناء السياسات التي تدعـ تطكير العممية التعميمية )كزارة التربية كالتعميـ 

(، كما أف قياس كمقارنة أداء أم مؤسسة تعميمية يستند إلٍ منظكمة مف المعايير القياسية ّـ، صََِٗالمصرية، 
 National Quality)دة، بيدؼ تحديد مدل جكدة المؤسسة كمخرجاتيا كخطط التطكير البلزمة لتحقيؽ أىدافيا المعتم

Assurance and Accreditation, 2004). 
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كقياس جكدة البرامج التعميمية ييدؼ إلٍ إعداد خريجيف أكفاء، كتحسيف البرامج األكاديمية كتكفيقيا مع المعايير الدكلية 
عادة تشكيؿ البرامج التعميمية كتضمينيا الميارات كالخبرات التي تيدؼ إلٍ إعداد ككادر عالية  كاالحتياجات المتغيرة، كا 

احة تعميـ عالي الجكدة يعمؿ عمٍ تعزيز ميارات المتخرجيف في االتصاالت كالعمؿ الكفاءة مف المتخرجيف مف خبلؿ إت
الجماعي كالقيادة كتقنية المعمكمات كالخبرات التخصصية المتعمقة في مجاؿ تخصصيـ )الخطة االستراتيجية القطرية، 

 (.ٓـ، صَُِّ

ف النظـ التربكية المعاصرة، كفي إطار ىذا السعي يشكؿ السعي إلٍ االرتقاء بجكدة التربية كالتككيف قاسمان مشتركان بيك 
ظير اتجاه عاـ يعتمد ضماف الجكدة، يقـك عمٍ معايير عممية ييعىبَّري عنيا بمؤشرات كاضحة لقياس تجميات مستكيات 

(. كىناؾ عدد مف المعايير كالمؤشرات التي يتـ ُـ، صََُِالجكدة لكؿ معيار )مشركع المعايير الكطنية، المغرب، 
تخداميا في مجاؿ الجكدة في التعميـ، كمنيا: معايير مرتبطة بالمعمميف مف حيث كفايتيـ المينية كالتخصصية كمدل اس

 (.ٓىػ، صُِِْإسياميـ في خدمة العممية التعميمية )الكرثاف، 

بيا الدكؿ المتقدمة  كتعد قضية قياس الفاعمية التعميمة ألداء المؤسسات التعميمية مف القضايا التربكية الرئيسة التي تيتـ
ـ، َُِِكالنامية عمٍ حد سكاء، مف أجؿ زيادة فعالية المؤسسة التعميمية، كتحسيف جكدة التعميـ الذم تقدمو )شحاتة، 

( في ضكء معايير الجكدة، بحيث يتـ تحقيؽ كؿ معيار مف خبلؿ عدد مف الممارسات، كلكؿ ممارسة مكاصفات ٓص
فنشاط ضماف الجكدة في قطاع التعميـ  (.ْـ، صَُُِميـ العالي السعكدم، لمجكدة كمؤشرات لؤلداء )كزارة التع

العالي يتـ مف خبلؿ التقكيـ، كذلؾ لرصد جممة المفاىيـ كاإلجراءات المتبعة في مؤسسات التعميـ العالي عمٍ المستكل 
( أنكاع مف التقكيـ، كىي: التقكيـ طبؽ منظكمة ّألف الجكدة تركز عمٍ )، (Davis & Ringsted, 2006)العالمي 

فتقار إلٍ أساليب كأدكات تقكيـ الجكدة الشاممة، كالتقكيـ الخارجي، كالتقكيـ الداخمي، كنفشؿ في عممية تقكيـ البرامج لبل
في أداء المؤسسة التعميمية )الحاج، متنكعة، كالنفصاؿ التقكيـ عف العممية التعميمية، كإلغفاؿ جكانب القكة كالضعؼ 

 (.ُِـ، صََُِ

حركة المعايير تركز عمٍ التقكيـ الذم تيٍشتىؽٌّ معايير الحكـ فيو عمٍ نكاتج التعمـ لدل المتخرجيف، كمدل تحقؽ ك 
ة مف المستكيات المعيارية، حيث تركز عمٍ المعارؼ كالميارات الكاجب اكتسابيا لتحقيؽ المستكيات المعيارية المستيدف

 (.ْٗـ، صََِٖالبرامج التعميمية )العثامنة، 

كتعد معايير اعتماد البرامج األكاديمية متطمبات الحد األدنٍ مف معايير الجكدة التي ييٍشتىرىطي لمبرامج األكاديمية 
امج ألىدافو استيفاؤىا، كترتكز عمٍ أف يككف لمبرامج األكاديمية أىداؼه كاضحةه قابمة لمقياس، لمعرفة مدل تحقيؽ البرن

كمخرجاتو مف معرفة كميارات قابمة لمقياس، بما ينسجـ مع األىداؼ المعمنة لمبرنامج كغيرىا مف المؤشرات )الحمبي، 
 (.ُّ، صَُُِ

 الدراسات السابقة:

ـ( تحديد بعض مؤشرات الجكدة بكصفيا أداة لتجديد التعميـ الجامعي بكمية التربية ََِٖاستيدفت دراسة )الحبشي: 
ماعيمية بجامعة قناة السكيس، مف خبلؿ تقديـ إطار نظرم عف جكدة التعميـ، ثـ حددت بعض مبلمح كأبعاد باإلس

مفيـك الجكدة كتعرؼ آراء عينة مف طبلب كأعضاء ىيئة التدريس في الكمية. كقد أكدت نتائج الدراسة عدـ تحقؽ كثير 
حقيؽ مؤشرات الجكدة بيدؼ تجديد كمية التربية في مف مؤشرات الجكدة في الكمية، كقدمت الدراسة تصكرا مقترحا لت

 ضكئو.
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ـ( إلٍ الكشؼ عف مدل تكافر معايير الجكدة الشاممة لدل خريجي المغة العربية بكمية َُِّكىدفت دراسة )حسف: 
( فردا  شممت رئيس قسـ المغة العربية ّْالتربية، مستخدمة المنيج الكصفي، كطيبِّقىٍت استبانة عمٍ عينة بمغت )

كأعضاء ىيئة التدريس كالخريجيف. ككشفت نتائج الدراسة عف أف تقديرات العينة لتكافر معايير الجكدة الشاممة في 
محكر )سياسة القبكؿ( كانت بدرجة )كبيرة(، كفي محكر )التحضيرات( بدرجة )صغيرة(، كفي محكر )تقييـ خريجي 

 المغة العربية( بدرجة )متكسطة(.

ـ( إلٍ تعرؼ مدل ممارسة الطمبة الخريجيف في جامعة القدس المفتكحة لميارات َُِِ: كىدفت دراسة دراسة )مصمح
( محاكر، ّالتدريس مف كجية نظر المعمميف المتعاكنيف، مستخدمة المنيج الكصفي، كصممت استبانة مككنة مف )

إلٍ كجكد فركؽ في ( معممان كمعممة، كتكصمت الدراسة ُُّطيبِّقىت عمٍ جميع أفراد المجتمع البالغ عددىـ )
 المتكسطات الحسابية في درجة الممارسة تعزل إلٍ متغير الجنس لصالح اإلناث.

ـ( إلٍ تحديد معايير كمؤشرات الجكدة في التعميـ الجامعي يمكف مف خبلليا الحكـ عمٍ َُِِكىدفت دراسة )ذياب: 
ياـ بإعداد قائمة تتضمف المعايير مستكل جكدة المؤسسة، كلتحقيؽ ذلؾ استيخدـ المنيج الكصفي التحميمي لمق

 كمؤشراتيا، بحيث يمكف تكظيفيا لمحكـ عمٍ جكدة مؤسسة التعميـ العالي بيدؼ تحسينيا كتطكيرىا.

ـ( إلٍ الكشؼ عف مدل تكافر مؤشرات التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسبلمية مف َُِِكىدفت دراسة )حمس: 
ذلؾ استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. كلتحقيؽ 

( مفردة. كأظيرت نتائج الدراسة أف مؤشرات التخطيط ّٔ( عضك ىيئة تدريس، طيبِّقىت عمييـ استبانة شممت )َٔ)
 االستراتيجي في الجامعة متكافرة بدرجة )كبيرة( مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.

ـ( إلٍ تعرؼ مدل تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في الجامعات الخاصة مف كجية ََِٕلغيثي: كىدفت دراسة )ا
نظر الطمبة في سمطنة عماف، كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كصمـ استبانة مككنة مف 

قديرات الطمبة لمدل تطبيؽ معايير ( طالبان كطالبو، كأظيرت الدراسة أف تِٕٖ( فقرة، طبقت عمٍ عينة بمغت )َٓ)
 (.ِِ.ّإدارة الجكدة الشاممة في الجامعات الخاصة في سمطنة عماف )متكسطة(، حيث بمغ متكسط تقديراتيـ )

ـ( تعرؼ مؤشرات الجكدة في التعميـ الجامعي بمحافظة غزة، كلتحقيؽ ََِْكحاكلت دراسة )أبك عكدة، كأبك ممكح: 
( محاضران ُُّ( مؤشران لمجكدة عمٍ عينة بمغت )ْٖتطبيؽ استبانة مككنة مف ) ذلؾ اتبع المنيج الكصفي، كتـ

كطالبان، ككشفت الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا في ضكء كؿ مف متغير )الجامعة( ك)الكمية( ك)الكثافة 
 ( طالبان.َٓؿ مف )الطبلبية( لصالح كؿ مف: الجامعة اإلسبلمية، ككمية العمـك الطبيعية، كذكم الكثافة الصفية أق

ـ( إلٍ تعرؼ درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في المدارس الفمسطينية َُُِكسعت دراسة )أبك عبده: 
بنابمس مف كجية نظر المديريف فييا، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استيخدـ المنيج الكصفي التحميمي، كصمـ الباحث 

( مديران كمديرة. كتكصمت الدراسة إلٍ كجكد فركؽ ُِّعينة بمغت ) ( فقرات، طبقيا عمٍَُْاستبانة مككنة مف )
ذات داللة إحصائية بدرجة تطبيؽ )متكسطة( لمعايير إدارة الجكدة الشاممة مف كجية نظر المديريف كالمديرات في 

 جميع المجاالت.

صصي كالتربكم لبرنامج إعداد ـ( إلٍ تحديد المعايير البلزمة لممجاليف التخَُُِكىدفت دراسة )مطر، كعبد الجكاد: 
لٍ تعرؼ مدل تكافر ىذه المعايير، كاالختبلفات بيف تقديرات  معمـ المغة العربية بكمية التربية بجامعة األقصٍ بغزة، كا 
الطمبة كالمحاضريف في مدل تكافرىا، كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي، كصمما لذلؾ 
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( طالبان مف طمبة المستكل الرابع في البرنامج التربكم، ُُٗ( محاضران ك)ّٓألكلٍ عمٍ عينة بمغت )استبانتيف، طيبِّقىت ا
عدـ كجكد فركؽ ( طالبان مف الجانب التخصصي. كتكصمت الدراسة إلٍ ُٖٖ( محاضران ك)ِٓكطيبِّقت الثانية عمٍ )

في )المحتكل( ك)األنشطة كاألساليب  ذات داللة إحصائية بيف استجابة الطمبة كالمحاضريف في الجانب التربكم
التربكية(، كظيرت ىذه الفركؽ في )األىداؼ( ك)التقكيـ( كالدرجة الكمية لصالح المحاضريف، أما في الجانب 
التخصصي فظيرت فركؽ في )المحتكل( ك)األنشطة( ك)التقكيـ( كالدرجة الكمية لصالح المحاضريف، كلـ تظير فركؽ 

 في )األىداؼ(.

ـ( إلٍ كصؼ كضع التقييـ الحالي في رياض األطفاؿ لما تعكسو الممارسات الحالية، ََِٕ)أحمد:  ةكىدفت دراس
ككذلؾ طرح نمكذج لتقييـ طفؿ الركضة ذم معايير كمؤشرات دالة عمٍ ىذه المعايير، كمعرفة مدل مكافقة أفراد 

( مؤشران داال عمييا، كطبقت ْٔمييا )( معايير تكزع عٕالدراسة عمٍ ذلؾ. كقد استخدـ الباحث استبانة مؤلفة مف )
 ( مديرة كمعممة، كتكصمت الدراسة إلٍ نتائج عدة أىميا:ْٔعمٍ عينة بمغت )

 مكافقة جميع أفراد الدراسة عمٍ نمكذج التقييـ المقترح مف حيث معاييره كمؤشراتو الدالة عمييا. -
ي المعايير التقييمية كالمؤشرات الدالة عمييا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ المديرات كالمعممات ف -

 تعزل لمتغيرات: طبيعة العمؿ، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة، كالحالة االجتماعية.

ـ( إلٍ تتبع األدبيات كالمؤتمرات المتاحة لتعرؼ المعايير كالمؤشرات البلزمة لبناء أداة ََِٗ)كرمة:  كىدفت دراسة
ساءلة الذاتية الستشراؼ مستقبؿ التعميـ بفمسطيف بيدؼ تطكيره، كاستخدـ المنيج الكصفي مقترحة لمعايير كمؤشرات الم

( مؤشران مف مؤشرات األداء، كطيبِّقىت عمٍ ُْ( معايير تكزع عمييا)ٗالتحميمي، كصمـ الباحث استبانة احتكت عمٍ )
انت أكساطيا الحسابية مرتفعة بكسط ف مؤشرات األداء لممعايير ك( محاضران، كتكصمت الدراسة إلٍ أَِعينة بمغت )
 (، أم أف ىذه المؤشرات تنتمي لممعايير بدرجة قكية كمناسبة.ْ.ٗٓحسابي عاـ )

ـ( تعرؼ تقديرات طمبة كمية التربية بجامعة السمطاف قابكس حكؿ درجة َُِِكاستيدفت دراسة )الياشمي، كالسالمي: 
كؿ مف النكع كالتخصص في ذلؾ، كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ المنيج  اكتسابيـ لمكفايات المتعمقة بالمنياج الدراسي كأثر

( طالبان كطالبة. ِّٓ( فقرة، طيبِّقىت عمٍ عينة بمغت )ّٔالكصفي التحميمي، كصمـ الباحثاف استبانة مككنة مف )
كتكصمت الدراسة إلٍ أف الطمبة يركف أنيـ اكتسبكا كفاية المنيج بدرجة )متكسطة(، ككشفت عف كجكد فرؽ داؿ 

 إحصائيا بيف متكسطي استجابات الذككر كاإلناث لصالح اإلناث.

ـ( إلٍ إعداد تصكر مقترح لمعايير الجكدة الشاممة كاالعتماد األكاديمي في كميات ََِٕكىدفت دراسة )شعمة، كحكيـ: 
كالعشريف كبعض  إعداد المعمـ بالمممكة العربية السعكدية في ضكء كؿ مف تقرير المجنة الدكلية لمتربية لمقرف الحادم

المعايير الدكلية لمجكدة الشاممة. كأسفرت الدراسة عف إعداد أداة لقياس الجكدة الشاممة بكميات إعداد المعمـ بالمممكة 
 .العربية السعكدية

ـ( إلٍ تعرؼ مؤشرات التخطيط االستراتيجي في كمية البنات في الجامعة السعكدية مف َُُِكىدفت دراسة )الحارثي: 
أعضاء ىيئة التدريس، كتكصمت الدراسة إلٍ ضركرة تبني مؤشرات التخطيط االستراتيجي في أساليب  كجية نظر

 إعداد برامج التخطيط االستراتيجي لكمية التربية في الجامعة السعكدية.
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( إلٍ تعرؼ مؤشرات الجكدة الشاممة في التعميـ العالي، Nughraha.paul, 2003كىدفت دراسة نغراىا باكؿ )
مِّمىت استبانة كمقاببلت بيدؼ تحديد مؤشرات الجكدة في التعميـ الجامعي كاستخ دـ المنيج الكصفي التحميمي، كصي

( طالبان، كتكصمت الدراسة إلٍ ارتفاع مستكل مؤشرات الجكدة في َُِاألمريكي، كطبقت االستبانة عمٍ عينة بمغت )
 التعميـ العالي الجامعي األمريكي عامة.

( إلٍ قياس أثر تطبيؽ مؤشرات األداء عمٍ األنشطة التدريسية كالبحثية لدل Taylor, 2001ر )دراسة تايمك كىدفت 
( مف أعضاء ىيئة التدريس في أربع جامعات أسترالية، حيث أشار معظـ أفراد العينة إلٍ حدكث زيادة في ُِٓ)

ي مجالي التدريس كالبحث، كأفاد الضغكط مف أجؿ التركيز عمٍ األنشطة التي يتـ قياسيا مف خبلؿ مؤشرات األداء ف
أغمبية المشاركيف حدكث تغيير في الطريقة التي يتبعكنيا في التدريس كالبحث، كتمثؿ ذلؾ في تكجيو مزيد مف االىتماـ 
نحك الحصكؿ عمٍ المنح البحثية الخارجية كنشر البحكث في دكريات دكلية، فضبلن عف مضاعفة تمؾ المنح كالبحكث، 

اء ىيئة التدريس طرقان لزيادة عدد ما يقكمكف بنشره مثؿ تقديـ أكراؽ العمؿ القصيرة. كاتضح مف كاستخداـ بعض أعض
 نتائج الدراسة احتبلؿ البحث العممي أكلكية متقدمة عمٍ حساب التدريس.

 إجراءات البحث:

 منيج البحث:

يير األكاديمية القياسية كتفسيره ؤشرات أداء المعاماستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي الذم يصؼ كيقيـ كاقع 
 كتقييمو في التكصؿ إلٍ تعميمات ذات معنٍ يبرز حجـ المعرفة في المكضكع. 

 مجتمع البحث: 

(. كمجتمع البحث َُٔـ، صََُِىك جميع األفراد أك العناصر الذيف ليـ خصائص كاحدة يمكف مبلحظتيا )عبلـ، 
-َُِّصنعاء في العاـ الدراسي الجامعي  -لعربية بكمية التربية الحالي ىـ الطمبة المتخرجكف مف برنامج المغة ا

 ( طالبان كطالبة. َٓـ البالغ عددىـ )َُِْ

 عينة البحث: 

( بأنيا: جزء مف مجتمع ُِّـ، صََِٓتعد عينة البحث مف الخطكات الميمة لمبحث، كيعرفيا )عبيدات، كآخركف، 
كتضـ عددا مف أفراد المجتمع األصمي. كتككنت عينة البحث مف  البحث األصمي، يختارىا الباحثكف بأساليب مختمفة،

 صنعاء. –( طالبان كطالبة مف معممي المغة العربية في كمية التربية َْ)

 أداة البحث:

تـ مسح األدبيات التي تناكلت مؤشرات المعايير األكاديمية كدليؿ المعايير كالمؤشرات النكعية كالكمية لضماف جكدة 
 ديمية في كميات الجامعات العربية، كاألدلة اإلرشادية لتقييـ البرامج التعميمية الفاعمة بيدؼ:البرامج األكا

تحديد قائمو بمؤشرات المعايير األكاديمية كالتربكية القياسية الكاجب تكافرىا لدل متخرجي برنامج إعداد معممي  -
 لمتطبيؽ في الميداف التربكم.المغة العربية في ضكء طبيعة المغة العربية، كتحديد المناسب منيا 

 عرض القائمة عمٍ محكميف متخصصيف لتعرؼ صدقيا الظاىرم. -
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 تحكيؿ القائمة إلٍ بطاقة مبلحظة ذات تدريج ثبلثي. -

 تطبيؽ بطاقة المبلحظة عمٍ عينة استطبلعية لمتحقؽ مف مناسبة معامؿ ثباتيا. -

 تطبيؽ البطاقة عمٍ عينة البحث. -

يا لمكقكؼ عمٍ مدل تكافر مؤشرات أداء المعايير األكاديمية كالتربكية في أداء تفريغ البيانات كتحميميا كصف -
 العينة، كفسرت النتائج في ضكء معيار التفسير اآلتي:

 معايير تفسير درجة تكافر بطاقة المبلحظة ككؿ مجاؿ مف مجاالتيا ككؿ مؤشر مف مؤشرات كؿ مجاؿ

 النسبة المئكية المتكسط الحسابي درجة التكافر

 (%100)إلٍ (%70)مف  (4)إلٍ (2.8)مف  كبيرة

 (%70)إلٍ أقؿ مف (%50)مف  (2.8)إلٍ أقؿ مف (2)مف  متكسطة

 (%50)أقؿ مف  (2)أقؿ مف  ضعيفة

 عرض النتائج، كمناقشتيا كتفسيرىا:

 أكالن: عرض نتائج بطاقة المبلحظة كمجاالتيا:

فر كؿ مجاؿ مف مجاالتيا لدل عينة البحث، لتعرؼ مدل تكافر مجاالت بطاقة المبلحظة مجتمعة، كتكا
ًسبىًت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية عمٍ مستكل بطاقة المبلحظة كعمٍ مستكل كؿ  حي

 ( يبيف ىذه المؤشرات اإلحصائية.ُمجاؿ مف مجاالتيا، كقيًرف كؿ مجاؿ برتبتو بيف مجاالت البطاقة. كالجدكؿ )

 تكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لبطاقة المبلحظة كمجاالتيا( المُجدكؿ )

 المجاؿ ـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

رتبة 
 المجاؿ

 4 70.78 0.13095 2.83 مكاد التخصص 1

 2 71.79 0.4881 2.87 الميارات كاالتجاىات المتصمة بمكاد التخصص 2

 3 71.24 0.0238 2.85 اد المساندة لمكاد التخصصالمك  3

4 
الميارات كاالتجاىات المتصمة بالمكاد المساندة لمكاد 

 التخصص
2.998 0.0238 74.95 1 

 5 68.87 1.4643 2.755 التربكم 5
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  71.19 0.0379 2.85 المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية لبطاقة المبلحظة

 

 ( اآلتي:ُيتبيف مف الجدكؿ )

  ما يقابؿ (4)خارجا مف  (2.85)حصمت جميع مؤشرات بطاقة المبلحظة مجتمعة عمٍ المتكسط الحسابي ،
، كىي درجة (%70). أم أف بطاقة المبلحظة حصمت عمٍ درجة تكافر أكبر مف (%71.19)النسبة المئكية 

ىذا يدؿ عمٍ أف برنامج إعداد تكافر )كبيرة(، لكف درجة التكافر تقترب مف الحد األدنٍ لدرجة التكافر )كبيرة(، ك 
معمـ المغة العربية بكمية التربية بجامعة صنعاء ييتـ بإعداد معمـ المغة العربية في ضكء المؤشرات األكاديمية 
الحديثة، لكنو ما زاؿ يعاني مف بعض جكانب القصكر التي تحتاج إلٍ إعادة نظر كتفحص نكاحي النقص 

 ىا ليصؿ البرنامج إلٍ أفضؿ صكرة ممكنة. كالقصكر كاالىتماـ بمعالجتيا كتطكير 
  كالنسبتيف المئكيتيف  (2.755)ك (2.998)تراكح تكافر مجاالت بطاقة المبلحظة بيف المتكسطيف الحسابيف

 ، عمٍ النحك اآلتي:(%68.87)ك (74.95%)
لمتكسط الحسابي الميارات كاالتجاىات المتصمة بالمكاد المساندة لمكاد التخصص في الرتبة األكلٍ باجاء مجاؿ 

الميارات كاالتجاىات المتصمة بمكاد التخصص في الرتبة الثانية  ، كجاء مجاؿ(%74.95)كالنسبة المئكية  (2.998)
المكاد المساندة لمكاد التخصص في الرتبة جاء مجاؿ ، ك (%71.79)كالنسبة المئكية  (2.87)بالمتكسط الحسابي 

مكاد التخصص في الرتبة الرابعة جاء مجاؿ ، ك (%71.24)المئكية  كالنسبة (2.85)الثالثة بالمتكسط الحسابي 
التربكم في الرتبة الخامسة بالمتكسط الحسابي جاء المجاؿ ، ك (%70.78)كالنسبة المئكية  (2.83)بالمتكسط الحسابي 

 .(%68.87)كالنسبة المئكية  (2.755)
 

أم تكافرت بدرجة تكافر  (%70)تكافر أكبر مف  كيبلحظ أف أربعة المجاالت سكل المجاؿ التربكم حصمت عمٍ درجة
)كبيرة(، لكنيا قريبة منيا بفارؽ ال يكاد يذكر، كما أف متكسطاتيا متقاربة، مما يدؿ عمٍ اىتماـ برنامج إعداد معمـ 
المغة العربية في كمية التربية بجامعة صنعاء بيذه المجاالت، لكنو ما يزاؿ يعاني مف بعض جكانب القصكر التي 

 تاج إلٍ إعادة نظر فييا كتطكيرىا حتٍ تصؿ إلٍ أفضؿ مستكل ممكف.تح
، أم بدرجة تكافر )متكسطة(، مما يدؿ عمٍ ضعؼ (70)أما المجاؿ التربكم فقد حصؿ عمٍ درجة تكافر أقؿ مف 

 اىتماـ برنامج إعداد معمـ المغة العربية بيذا المجاؿ.
 

المساندة عمٍ الجانب التطبيقي كطغياف الكـ عمٍ الكيؼ؛ إذ إف  قد تفسر ىذه النتيجة بغمبة الجانب النظرم لممكاد
مينة التدريس مينة عممية تقـك عمٍ نشاط الطالب المعمـ كجيكده كقدرتو عمٍ تحكيؿ نظريات التعمـ كمبادئ التربية 

ية، كما تتطمبو كطرائؽ التدريس كنتائج األبحاث التربكية إلٍ كاقع مممكس في غرفة الصؼ كالمكاقؼ التعميمية التعمم
مف ابتكار الكسائؿ التعميمية الحية كمعطيات التكنكلكجيا الحديثة، كتكظيؼ طرائؽ التدريس المناسبة، كتخطيط الدركس 
دارة صفية ناجحة، كىذا قد ال يحظٍ بو الطالب المعمـ المتخصص في مادة المغة العربية في  كتنفيذىا بصكرة جيدة، كا 

بحاث في الجكانب التربكية لمينة التدريس تعيد صياغة كعيو كتقدح مكاىبو، مما يتطمب دركس تطبيقية عممية كتنفيذ أ
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إعادة النظر في إدارة الجانب العممي لمبرنامج بصكرة مستمرة، كتخصيص كقت كاؼ لو في الخطة الدراسية كتقكيـ 
 بلفييا مستقببل. الطالب المعمـ عمٍ أساسو، كدراسة أكجو الخمؿ فيو، كتفحص جكانب النقص كالقصكر لت

 

ككشفت النتائج أفَّ مجالي الميارات كاالتجاىات المتصمة بالمكاد المساندة لمكاد التخصص، كالمتصمة بمكاد التخصص 
جاءا في الرتبتيف األكلٍ كالثانية عمٍ التكالي، كما أف مجاؿ المكاد المساندة لمكاد التخصص جاء في الرتبة الثالثة، 

تخصص في الرتبة الرابعة، كالمتكقع أف يأتي ترتيب ىذه المجاالت األربعة معككسان، كىذا بينما جاء مجاؿ مكاد ال
يكشؼ عف ضعؼ اىتماـ البرنامج بمكاد التخصص لتعطي لمطالب المعمـ صكرة متكاممة عف تخصصو األكاديمي، 

مكاد التخصص ناتج عف كما يعكس اىتماـ البرنامج بالجانب النظرم لممكاد المساندة. قد يككف ضعؼ تكافر مجاؿ 
عفاء الطالب المعمـ منيا ألسباب عدة، منيا عبلج  ضيؽ الكقت المخصص ليا، أك اجتزاء مقررات مكاد التخصص كا 
حاالت القصكر التي يقع فييا األستاذ الجامعي، كتأخره عف المحاضرات التخصصية كحاالت غيابو، كاضطراب 

سمبيا.ن  األحكاؿ السياسية التي تؤثر في مجرل الدراسة  تأثيرا ن
 

عطاء مكاد التخصص نصابيا العادؿ بيف المساقات الدراسية المقررة  كبناء عمٍ ذلؾ ينبغي إعادة النظر في البرنامج كا 
عمٍ الطالب المعمـ المتخصص في المغة العربية، كاستيفاء ىذه المقررات التخصصية كاممة دكف بتر أك اجتزاء، كزيادة 

 مف االىتماـ. نصابيا الزمني لتناؿ حقيا

 

 ثانيا: عرض نتائج مؤشرات مجاالت بطاقة المالحظة:

ًسبى المتكسط  لتعرؼ مدل تكافر كؿ مؤشر مف مؤشرات كؿ مجاؿ مف مجاالت بطاقة المبلحظة لدل عينة البحث، حي
ًرف كؿ الحسابي لكؿ مؤشر كاالنحراؼ المعيارم عف متكسط العينة كالنسبة المئكية المقابمة لممتكسط الحسابي، كقي 

 ( تبيف ىذه المؤشرات اإلحصائية.ٔ( ك)ٓ( ك)ْ( ك)ّ( ك)ِمؤشر برتبتو بيف مؤشرات المجاؿ. كالجداكؿ )

 نتائج مؤشرات مجاؿ مكاد التخصص: -ُ

 المعيار: يتقف الخريج المعارؼ المتصمة بمكاد تخصص المغة العربية.

 كية لتكافر مؤشرات مجاؿ مكاد التخصص ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئِجدكؿ )

 ـ
رقـ 
المؤ 
 شر

 المتكسط المؤشرات
االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

 الرتبة

 ُ ِّّٓ.ّٖ 0.84584 3.3333 يتقف استعماؿ المعجمات المغكية العربية. ِٔ ُ

 ِ ّٕٓٓ.َٖ 0.78198 3.2143يميز بيف ميارات المغة العربية الرئيسة  ُ ِ
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 كالفرعية.

ّ ِِ 
يفرؽ بيف أشير أعبلـ التراث المغكم 

 كاألدبي في المغة العربية.
3.0714 0.89432 ٕٔ.ٕٖٓ ّ 

ْ ِ 
يتقف أبكاب النحك العربي، كالمكضكعات 

 الصرفية المختمفة.
3.0476 0.73093 ٕٔ.ُٗ ْ 

ٓ ّ 
اإلسبلمي  -يعرؼ مبلمح األدب: الجاىمي 

 الحديث. -العباسي  -
3.0238 0.71527 ٕٓ.ٓٗٓ ٓ 

ٔ ْ 
يعرؼ أصكؿ الببلغة العربية كعمكميا: 

 البديع. -المعاني  -البياف 
2.9762 0.71527 ْٕ.َْٓ ٔ 

 ٔ َْٓ.ْٕ 0.7486 2.9762 يعرؼ المبادئ العامة لعمـ العركض. ِْ ٕ

ٖ ٓ 
يحدد المصطمحات كالنظريات المغكية 

 المختمفة في تخصصو.
2.9524 0.73093 ّٕ.ُٖ ٕ 

ٗ ِٕ 
ألدبي كمدارسو يعرؼ تطكر النقد ا

 كمناىجو.
2.9524 0.73093 ّٕ.ُٖ ٕ 

َُ ٔ 
يحدد األغراض الببلغية لؤلساليب الخبرية 

 كاإلنشائية.
2.9286 0.83791 ّٕ.ُِٓ ٖ 

ُُ ِٓ 
يعرؼ سمات أدب األطفاؿ كأنكاعو 

 كخصائصو.
2.9048 0.79048 ِٕ.ِٔ ٗ 

ُِ ٕ 
يشرح مجاالت عمـ المغة كفقو المغة 

 كتخصصات كؿٍّ منيما. 
2.8571 0.52132 ُٕ.ِْٕٓ َُ 

ُّ ُِ 
يبيف عمـ الصرؼ كميزانو كأكزانو في 

 األفعاؿ المجردة كالمزيدة.
2.8571 0.84309 ُٕ.ِْٕٓ َُ 

ُْ ٖ 
يكضح التشابو كاالختبلؼ بيف النقد 

 كالببلغة كخصائصيما.
2.8333 0.69551 َٕ.ِّٖٓ ُُ 

ُٓ ٗ 
يفرؽ بيف المفاىيـ كاألساليب كالصكر 

 ببلغية.كاألغراض ال
2.8333 0.7067 َٕ.ِّٖٓ ُُ 
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ُٔ َُ 
يحدد أسماء بحكر الشعر العربي كقكاعد 

 كزف كؿ منيا.
2.8095 0.79048 َٕ.ِّٕٓ ُِ 

ُٕ ُُ 
يميز بيف مناىج النقد األدبي المختمفة 

 كتطكره.
2.7619 0.72615 ٔٗ.َْٕٓ ُّ 

ُٖ ُِ 
يسرد تاريخ األدب كالنقد األدبي في عصكره 

 المختمفة.
2.7619 0.7486 ٔٗ.َْٕٓ ُّ 

ُٗ ُّ 
يشرح كيفية النقد األدبي الصحيح لمشعر 

 العربي عبر العصكر.
2.6905 0.8742 ٕٔ.ِِٔٓ ُْ 

َِ ُْ 
يميز بيف المرفكعات كالمنصكبات 

 كالمجركرات مف األسماء.
2.6667 0.79084 ٔٔ.ٕٔٔٓ ُٓ 

ُِ ُٓ 
 -العطؼ  -يبيف أنكاع التكابع: النعت 

 البدؿ. -التككيد 
2.6429 0.79084 ٔٔ.َِٕٓ ُٔ 

ِِ ُٔ 
يقارف بيف المشتقات كعمميا في الجممة 

 المغكية العربية.
2.6429 0.8306 ٔٔ.َِٕٓ ُٔ 

ِّ ُٕ 
يبيف اإلعرابات المختمفة لمجممة حسب 

 مكاقعيا اإلعرابية.
2.5714 0.73726 ْٔ.ِٖٓ ُٕ 

ِْ ُٖ 
يتقف المصطمحات كالميارات في المغة 

 العربية.
2.5714 0.88902 ْٔ.ِٖٓ ُٕ 

 ُٖ ٗٔ.ّٔ 0.89 2.5476 يميز بيف أنكاع التيارات األدبية المختمفة. ُٗ ِٓ

ِٔ َِ 
يميز بيف المعربات كالمبنيات مف األسماء 

 كاألفعاؿ في المغة العربية.
2.5238 0.74197 ّٔ.َٗٓ ُٗ 

ِٕ ِّ 
يتقف أساليب التعبير المغكم كاألدبي في 

 المغة العربية.
2.4762 0.42309 ُٔ.َٗٓ َِ 

  70.78 0.13095 2.83 الكمي
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 ( اآلتي:ِيتبيف مف الجدكؿ )

  (3.3333)تراكحت درجات تكافر مؤشرات مجاؿ مكاد التخصص بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية المقابمة 
كية يتقف استعماؿ المعجمات المغكية العربية"، كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئ( "ِٔ( لممؤشر )ِّّٓ.ّٖ(

"، تقف أساليب التعبير المغكم كاألدبي في المغة العربية( "يِّلممؤشر ) (2.4762) (%61.905) المقابمة 
 فانحصرت درجات تكافر مؤشرات المجاؿ بيف درجتي التكافر )كبيرة( ك)متكسطة(.

 ( مؤشرا بدرجة تكافر كبيرة، كتراكح تكافرىا بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُٔجاء )(3.3333) 
 عمٍ النحك اآلتي: (%70.2375)  (2.8095)، كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية (83.3325%)

 
( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُ( "يتقف استعماؿ المعجمات المغكية العربية" في الرتبة )ِٔجاء المؤشر )

( ِالعربية الرئيسة كالفرعية" في الرتبة )( "يميز بيف ميارات المغة ُ، كجاء المؤشر )(83.3325%) (3.3333)
( "يفرؽ بيف أشير أعبلـ ِِ، كجاء المؤشر )(%80.3575) (3.2143)بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية 

 (3.0714)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ّالتراث المغكم كاألدبي في المغة العربية" في الرتبة )
( ْيتقف أبكاب النحك العربي، كالمكضكعات الصرفية المختمفة" في الرتبة )( "ِ، كجاء المؤشر )(76.785%)

( "يعرؼ مبلمح األدب: الجاىمي ّ، كجاء المؤشر )(%76.19) (3.0476)بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية 
 (3.0238)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٓالحديث" في الرتبة ) -العباسي  -اإلسبلمي  -

البديع"  -المعاني  -( "يعرؼ أصكؿ الببلغة العربية كعمكميا: البياف ِْ( ك)ْ، كجاء المؤشراف )(75.595%)
 (2.9762)( مكرريف بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٔك"يعرؼ المبادئ العامة لعمـ العركض" في الرتبة )

ية المختمفة في تخصصو" ( "يحدد المصطمحات كالنظريات المغك ِٕ( ك)ٓ، كجاء المؤشراف )(74.405%)
( مكرريف بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٕك"يعرؼ تطكر النقد األدبي كمدارسو كمناىجو" في الرتبة )

في الرتبة  ( "يحدد األغراض الببلغية لؤلساليب الخبرية كاإلنشائية"ٔ، كجاء المؤشر )(73.81%) (2.9524)
يعرؼ سمات أدب ( "ِٓ، كجاء المؤشر )(%73.215) (2.9286)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٖ)

، كجاء (%72.62) (2.9048)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٗ" في الرتبة )األطفاؿ كأنكاعو كخصائصو
يبيف عمـ الصرؼ كميزانو ك" يشرح مجاالت عمـ المغة كفقو المغة كتخصصات كؿٍّ منيما"( "ُِ( ك)ٕالمؤشراف )

 (2.8571)( مكرريف بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية َُ" في الرتبة )فعاؿ المجردة كالمزيدةكأكزانو في األ
يفرؽ " ك"يكضح التشابو كاالختبلؼ بيف النقد كالببلغة كخصائصيما( "ٗ( ك)ٖ، كجاء المؤشراف )(71.4275%)

لمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ( مكرريف باُُ" في الرتبة )بيف المفاىيـ كاألساليب كالصكر كاألغراض الببلغية
في  يحدد أسماء بحكر الشعر العربي كقكاعد كزف كؿ منيا"( "َُ، كجاء المؤشر )(70.8325%) (2.8333)

 .(70.2375) (2.8095)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُِالرتبة )
 ( مؤشرا بدرجة تكافر متكسطة، كتراكح تكافرىا بيف المتكسط الحسابيُُجاء )  (2.7619)كالنسبة المئكية 

 عمٍ النحك اآلتي: (%61.905) (2.4762)، كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية (69.0475%)
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يميز بيف مناىج النقد األدبي المختمفة كتطكره" ك"يسرد تاريخ األدب كالنقد األدبي في ( "ُِ(، )ُُجاء المؤشراف )
، كجاء المؤشر (%69.0475) (2.7619) حسابي كالنسبة المئكية ( بالمتكسط الُّعصكره المختمفة" في الرتبة )

( بالمتكسط الحسابي كالنسبة ُْيشرح كيفية النقد األدبي الصحيح لمشعر العربي عبر العصكر" في الرتبة )( "ُّ)
يميز بيف المرفكعات كالمنصكبات كالمجركرات مف ( "ُْ، كجاء المؤشر )(%67.2625) (2.6905) المئكية 
( ُٓ، كجاء المؤشراف )(%66.6675) (2.6667)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُٓفي الرتبة ) ء"األسما

يقارف بيف المشتقات كعمميا في الجممة المغكية " ك"البدؿ -التككيد  -العطؼ  -يبيف أنكاع التكابع: النعت ( "ُٔك)
، كجاء المؤشراف (%66.0725) (2.6429)ئكية ( مكرريف بالمتكسط الحسابي كالنسبة المُٔ" في الرتبة )العربية

يتقف المصطمحات كالميارات في المغة " ك"يبيف اإلعرابات المختمفة لمجممة حسب مكاقعيا اإلعرابية( "ُٖ( ك)ُٕ)
( ُٗ، كجاء المؤشر )(%64.285) (2.5714)( مكرريف بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُٕ" في الرتبة )العربية

 (2.5476) ( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُٖاع التيارات األدبية المختمفة" في الرتبة )يميز بيف أنك "
في الرتبة  يميز بيف المعربات كالمبنيات مف األسماء كاألفعاؿ في المغة العربية"( "َِ، كجاء المؤشر )(63.69%)

يتقف أساليب التعبير ( "ِّلمؤشر )، كجاء ا(%63.095) (2.5238)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُٗ)
 .(%61.905) (2.4762) ( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية َِالمغكم كاألدبي في المغة العربية" في الرتبة )

 
( مؤشرا جاءت بدرجة تكافر كبيرة، كيفسر ىذه ُٔباستعراض درجات تكافر مؤشرات مجاؿ مكاد التخصص يبلحظ أف )

ت سيمة عمٍ الطالب المعمـ كشائعة في مجاؿ تخصصو كإتقاف استعماؿ المعجـ المغكم العربي النتيجة أف ىذه المؤشرا
كالتمييز بيف الميارات المغكية، فأغمب ىذه المعمكمات معركفة لدل الطالب المعمـ مف المرحمة الثانكية كشائعة 

صاعدت رتبيا. كتدؿ ىذه النتيجة عمٍ االستعماؿ في الحياة، كتزداد صعكبة ىذه المؤشرات عمٍ الطالب المعمـ كمما ت
 اىتماـ برنامج معمـ المغة العربية بمكاد التخصص مع تفاكت االىتماـ بيا مف مادة إلٍ أخرل كمف مكضكع إلٍ آخر.

أما المؤشرات التي جاءت بدرجة تكافر )متكسطة( كالمؤشرات المرتبطة بالنقد األدبي كتاريخ األدب كالنحك كالصرؼ 
ٍ الطالب المعمـ فضعؼ تطبيقو ليا في مكاقؼ التدريس، كتفسر ىذه الصعكبة بضعؼ التركيز عمٍ فتمثؿ صعكبة عم

التطبيقات العممية المتصمة بيذه المؤشرات، فالطالب المعمـ ال يتمقٍ تعميما منظما كمنيجا تخصصيا كافيا كتطبيقات 
كالتدرب عمٍ تطبيقيا في مكاقؼ الحياة عممية شاممة تمكنو مف استيعاب صكرة كاممة لكؿ مادة مف مكاد التخصص 

لمامو بيا، كقد يأخذ نيتىفان مشتتة األجزاء مف المقرر ال  المختمفة كفؽ قكاعدىا كضكابطيا، فتضعؼ سيطرتو عمييا كا 
 تكشؼ لو حقيقة المادة التخصصية كمبادئيا األساسية.  

 نتائج مؤشرات مجاؿ الميارات المتصمة بمكاد التخصص: -ِ

 الخريج الميارات المتصمة بمكاد تخصص المغة العربية. المعيار: يتقف

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لتكافر مؤشرات مجاؿ الميارات كاالتجاىات ّجدكؿ )
 المتصمة بمكاد تخصص المغة العربية
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 ـ
رقـ 

 المؤشر
 المتكسط المؤشرات

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

 ةالرتب

ُ ُ 
يحمؿ النصكص األدبية تحميبل مكضكعيا 

 كفؽ الميزاف النقدم.
3.5238 0.59420 ٖٖ.َٗٓ ُ 

ِ ِ 
يحدد أنكاع المفيكمات النحكية كالصرفية في 

 كؿ المستكيات.
3.2857 0.63575 ِٖ.ُِْٓ ِ 

ّ ّ 
يبيف المرفكع كالمنصكب كالمجركر في 

 التراكيب المغكية.
3.1667 0.79378 ٕٗ.ُٕٔٓ ّ 

ْ ْ 
يبيف عبلمات اإلعراب كآراء النحاة كفؽ 

 المدارس النحكية.
3.0714 0.89423 ٕٔ.ٕٖٓ ْ 

ٓ ٓ 
يكظؼ مفاىيـ المادة العممية كمحتكاىا في 

 حؿ مشكبلت مكاد أخرل.
3.000 0.91064 ٕٓ ٓ 

ٔ ٔ 
يكظؼ المادة العممية لمجاالت تخصصو 

 لخدمة مكاد أخرل.
3.000 0.82639 ٕٓ ٓ 

ٕ ٕ 
العممية بيف المفاىيـ المتداخمة  يفيـ العبلقة

 مع المكاد األخرل.
2.9286 0.77752 ّٕ.ُِٓ ٔ 

ٖ ٖ 
يستمع مميزا بيف الحقيقة كالرأم فيما يستمع 

 إليو.
2.9048 0.90553 ِٕ.ِٔ ٕ 

 ٕ ِٔ.ِٕ 0.84995 2.9048 يحدد الفكرة التي تعبر عف اتجاه المتحدث. ٗ ٗ

َُ َُ 
يحمؿ النص في ضكء معايير التذكؽ 

 األدبي.
2.8571 0.87154 ُٕ.ِْٕٓ ٖ 

 ٖ ِْٕٓ.ُٕ 0.84306 2.8571 يقرأ مميزا بيف الفكر الصكاب كالخطأ. ُُ ُُ

ُِ ُِ 
يتحدث مراعيا الدقة كالصحة المغكية أثناء 

 حديثو.
2.8095 0.89000 َٕ.ِّٕٓ ٗ 

ُّ ُّ 
يكتب مراعيا فكرة المكضكع كالصحة المغكية 

 عند الكتابة.
2.7857 0.78198 ٔٗ.ِْٔٓ َُ 
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ُْ ُْ 
يعبر عف الفكرة بالقدر المناسب مف المغة 

 دكف إيجاز مخؿ.
2.7381 0.73450 ٖٔ.ِْٓٓ ُُ 

ُٓ ُٓ 
يتحدث ناقدا األعماؿ األدبية نقدا 

 مكضكعيا.
2.6667 0.84584 ٔٔ.ٕٔٔٓ ُِ 

ُٔ ُٔ 
يرتب الفكرة التي يكتبيا مستعمبل التعبير 

 الكظيفي.
2.6667 0.68669 ٔٔ.ٕٔٔٓ ُِ 

ُٕ ُٕ 
يكتب جمبل سميمة المعنٍ كالتركيب كيعربيا 

 إعرابا صحيحا.
2.5714 0.63025 ْٔ.ِٖٓ ُّ 

ُٖ ُٖ 
يبدم رغبة في التزاـ آداب االستماع 

 كالتحدث.
2.5714 0.80070 ْٔ.ِٖٓ ُّ 

ُٗ ُٗ 
يحرص عمٍ صحة االستعماؿ المغكم في 

 مكاقؼ التحدث كالقراءة كالكتابة.
2.5714 0.737296 ْٔ.ِٖٓ ُّ 

َِ َِ 
يشجع التبلميذ عمٍ البحث كاالستقصاء 

 كالتعمـ الذاتي.
2.5476 0.94230 ّٔ.ٔٗ ُْ 

  71.79 0.4881 2.871425 الكمي

 

 ( اآلتي:ّيتبيف مف الجدكؿ )

  تراكحت درجات تكافر مؤشرات مجاؿ الميارات كاالتجاىات المتصمة بمكاد التخصص بيف المتكسط الحسابي
يحمؿ النصكص األدبية تحميبل مكضكعيا كفؽ الميزاف ( "ُلممؤشر )  (%88.095) (3.5238)كالنسبة المئكية 

يشجع التبلميذ عمٍ ( "َِلممؤشر ) (63.695) (%2.5476) النقدم"، كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية
ة( "، فانحصرت درجات تكافر مؤشرات المجاؿ بيف درجتي التكافر )كبير البحث كاالستقصاء كالتعمـ الذاتي

 ك)متكسطة(.
 ( كتراكح تكافرىا بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُِجاء ،)(3.5238)( مؤشرا بدرجة تكافر )كبيرة 

 عمٍ النحك اآلتي:(%70.2375)  (2.8095)، كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية (88.095%)
( بالمتكسط الحسابي ُنقدم" في الرتبة )( "يحمؿ النصكص األدبية تحميبل مكضكعيا كفؽ الميزاف الُجاء المؤشر )

( "يحدد أنكاع المفيكمات النحكية كالصرفية في كؿ ِ، كجاء المؤشر )(%88.095) (3.5238)كالنسبة المئكية 
( "يبيف ّ، كجاء المؤشر )(%82.1425) (3.2857)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ِالمستكيات" في الرتبة )
 (3.1667)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ّجركر في التراكيب المغكية" في الرتبة )المرفكع كالمنصكب كالم
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( ْ( "يبيف عبلمات اإلعراب كآراء النحاة كفؽ المدارس النحكية" في الرتبة )ْ، كجاء المؤشر )(79.1675%)
يكظؼ مفاىيـ المادة ( "ٔ( ك)ٓ، كجاء المؤشراف )(%76.785) (3.0714)بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية 

العممية كمحتكاىا في حؿ مشكبلت مكاد أخرل" ك"يكظؼ المادة العممية لمجاالت تخصصو لخدمة مكاد أخرل" في 
( "يفيـ العبلقة العممية بيف ٕ، كجاء المؤشر )(%75) (3)( مكرريف بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٓالرتبة )

، (%73.215) (2.9286)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٔفي الرتبة ) المفاىيـ المتداخمة مع المكاد األخرل"
( "يستمع مميزا بيف الحقيقة كالرأم فيما يستمع إليو" ك"يحدد الفكرة التي تعبر عف اتجاه ٗ( ك)ٖكجاء المؤشراف )

( َُجاء المؤشراف )، ك (%72.62) (2.9048)( مكرريف بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٕالمتحدث" في الرتبة )
( مكرريف ٖ( "يحمؿ النص في ضكء معايير التذكؽ األدبي" ك"يقرأ مميزا بيف الفكر الصكاب كالخطأ" في الرتبة )ُُك)

( "يتحدث مراعيا الدقة كالصحة ُِ، كجاء المؤشر )(%71.4275) (2.8571)بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية 
 .(%70.2375) (2.8095)بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ( ٗفي الرتبة ) المغكية أثناء حديثو"

 
 ( كتراكح تكافرىا بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٖجاء ،)(2.7857)( مؤشرات بدرجة تكافر )متكسطة 

 عمٍ النحك اآلتي: (%63.69) (2.5476)، كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية  (69.6425%)
 

( بالمتكسط الحسابي َُمراعيا فكرة المكضكع كالصحة المغكية عند الكتابة" في الرتبة )يكتب ( "ُّجاء المؤشر )
يعبر عف الفكرة بالقدر المناسب مف المغة دكف ( "ُْكجاء المؤشر ) 69.6425))%  (2.7857) كالنسبة المئكية 

( ُٓ، كجاء المؤشراف )(%68.4525) (2.7381) ( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُُإيجاز مخؿ" في الرتبة )
" في الرتبة يرتب الفكرة التي يكتبيا مستعمبل التعبير الكظيفيك"  يتحدث ناقدا األعماؿ األدبية نقدا مكضكعيا"( "ُٔك)
( ُٕ، كجاءت المؤشرات الثبلثة )(%66.6675) (2.6667)( مكرريف بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُِ)
يبدم رغبة في التزاـ آداب االستماع " ك"المعنٍ كالتركيب كيعربيا إعرابا صحيحا يكتب جمبل سميمة( "ُٗ( ك)ُٖك)

( مكررة ُّ" في الرتبة )يحرص عمٍ صحة االستعماؿ المغكم في مكاقؼ التحدث كالقراءة كالكتابة" ك"كالتحدث
عمٍ البحث  يشجع التبلميذ( "َِ، كجاء المؤشر )(%64.285) (2.5714)بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية 
 . (%63.69) (2.5476) ( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُْكاالستقصاء كالتعمـ الذاتي" في الرتبة )

 
 نتائج مؤشرات مجاؿ المكاد المساندة لمكاد لتخصص: -ّ

 المعيار: يتقف الخريج المعارؼ المتصمة بالمكاد المساندة لتخصص المغة العربية.

ة كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لتكافر مؤشرات مجاؿ المكاد المساندة لمكاد ( المتكسطات الحسابيْجدكؿ )
 التخصص 
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 ـ
رقـ 

 المؤشر
 المتكسط المؤشرات

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

 الرتبة

ُ ٗ 
يحدد مظاىر أسس الدكلة اإلسبلمية في 

 العصكر المختمفة.
3.381 0.460621 ْٖ.ِٓٓ ُ 

 ِ ِٕٓٗ.ّٖ 0.75938 3.3571 تبلكة القرآف الكريـ. يشرح أحكاـ ُّ ِ

 ّ ّٕٓٓ.َٖ 0.71689 3.2143 يبيف أقساـ الحديث كركايتو كركاتو. ُْ ّ

ْ ُ 
يعرؼ بعض المفاىيـ المتعمقة بالقرآف الكريـ 

 كأحكامو.
2.9762 0.7486 ْٕ.َْٓ ْ 

ٓ َُ 
يذكر األحكاـ الشرعية لمكضكعات 

 المعامبلت كالعبادات.
2.9762 0.7805 ْٕ.َْٓ ْ 

ٔ ُٓ 
يفرؽ بيف آراء الفقياء بمكضكع العبادات 

 كالمعامبلت.
2.9524 0.73093 ّٕ.ُٖ ٓ 

ٕ َِ 
يعرؼ المبادئ األساسية لممكتبة العربية 

 كاإلسبلمية.
2.9286 0.80828 ّٕ.ُِٓ ٔ 

 ٕ ِٔ.ِٕ 0.82075 2.9048 يعرؼ أركاف العقيدة اإلسبلمية كخصائصيا. ِ ٖ

ٗ ٕ 
كاقؼ المغة العربية في ضكء يفسر بعض م

 الفمسفة اإلسبلمية.
2.881 0.80251 ِٕ.َِٓ ٖ 

َُ ُُ 
يحدد أثر الحضارة العربية اإلسبلمية في 

 النيضة األكربية.
2.8571 0.81365 ُٕ.ِْٕٓ ٗ 

ُُ ّ 
كمكاقؼ حياتو  يعرؼ سيرة الرسكؿ 

 المختمفة.
2.8333 0.79378 َٕ.ِّٖٓ َُ 

ُِ ُٔ 
رآف الكريـ كالسنة يبيف العبلقة بيف الق

 النبكية.
2.8333 0.76243 َٕ.ِّٖٓ َُ 

ُّ ُٕ 
يمتمؾ المعارؼ المتصمة بمادة الثقافة 

 اإلسبلمية.
2.7857 0.78198 ٔٗ.ِْٔٓ ُُ 
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ُْ ْ 
يمتمؾ المعارؼ في المكاد التي تكضح 

 مظاىر التاريخ اإلسبلمي.
2.6905 0.3805 ٕٔ.ِِٔٓ ُِ 

ُٓ ٔ 
بلمية كأىـ يعدد مظاىر تأسيس الدكلة اإلس

 األحداث فييا.
2.6829 0.84968 ٕٔ.َِٕٓ ُّ 

ُٔ ٖ 
يحمؿ طبيعة المجتمعات في ضكء مظاىر 

 الحضارة اإلسبلمية.
2.6667 0.8165 ٔٔ.ٕٔٔٓ ُْ 

ُٕ ُٖ 
أنكاعو  -يعرؼ الحديث الشريؼ: مفيكمو 

 طرؽ تدكينو. -
2.5714 0.73726 ْٔ.ِٖٓ ُٓ 

ُٖ ُٗ 
يعرؼ اآلداب المتعمقة بالمعامبلت 

 كالعبادات اإلسبلمية.
2.5238 0.89 ّٔ.َٗٓ ُٔ 

 ُٕ ٓ.ِٔ 0.70711 2.5 يميز بيف التفسير العقمي كالنقمي كالػتأكيؿ. ُِ ُٗ

َِ ٓ 
يتقف ميارات المكاد المساندة في شرح 

 الفمسفة اإلسبلمية.
2.4762 0.63392 ُٔ.َٗٓ ُٖ 

  71.24 0.0238 2.849625 الكمي

 

 ( اآلتي:ْيتبيف مف الجدكؿ )

  تراكحت درجات تكافر مؤشرات مجاؿ المكاد المساندة لمكاد لتخصص بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية
يحدد مظاىر أسس الدكلة اإلسبلمية في العصكر المختمفة"، كالمتكسط ( "ٗلممؤشر )  (84.525%) (3.381)

ميارات المكاد المساندة في  يتقف( "ٓلممؤشر ) (63.69) (%61.905) (2.4762الحسابي كالنسبة المئكية )
 "، فانحصرت درجات تكافر مؤشرات المجاؿ بيف درجتي التكافر )كبيرة( ك)متكسطة(.شرح الفمسفة اإلسبلمية

 ( مؤشرا بدرجة تكافر كبيرة، كتراكح تكافرىا بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُِجاء )(3.381) 
 عمٍ النحك اآلتي: (%70.8325) (2.8333)ية ، كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئك (84.525%)

 
( بالمتكسط الحسابي ُ( "يحدد مظاىر أسس الدكلة اإلسبلمية في العصكر المختمفة" في الرتبة )ٗجاء المؤشر )
( ِ( "يشرح أحكاـ تبلكة القرآف الكريـ" في الرتبة )ُّ، كجاء المؤشر )(%84.525) (3.381)كالنسبة المئكية 

( "يبيف أقساـ الحديث كركايتو ُْ، كجاء المؤشر )(%83.9275) (3.3571)كالنسبة المئكية بالمتكسط الحسابي 
( َُ( ك)ُ، كجاء المؤشراف )(%80.3575) (3.2143)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ّكركاتو" في الرتبة )

لمكضكعات المعامبلت كالعبادات" في "يعرؼ بعض المفاىيـ المتعمقة بالقرآف الكريـ كأحكامو" ك"يذكر األحكاـ الشرعية 
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( "يفرؽ بيف آراء ُٓ، كجاء المؤشر )(%74.405) (2.9762)( مكرريف بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ْالرتبة )
، (%73.81) (2.9524)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٓالفقياء بمكضكع العبادات كالمعامبلت" في الرتبة )

( بالمتكسط الحسابي كالنسبة ٔيعرؼ المبادئ األساسية لممكتبة العربية كاإلسبلمية" في الرتبة )( "َِكجاء المؤشر )
( ٕ( "يعرؼ أركاف العقيدة اإلسبلمية كخصائصيا" في الرتبة )ِ، كجاء المؤشر )(%73.215) (2.9286)المئكية 

يفسر بعض مكاقؼ المغة العربية في ( "ٕ، كجاء المؤشر )(%72.62) (2.9048)بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية 
، كجاء المؤشر (%72.025) (2.881)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٖضكء الفمسفة اإلسبلمية" في الرتبة )

( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٗفي الرتبة ) ( "يحدد أثر الحضارة العربية اإلسبلمية في النيضة األكربية"ُُ)
يبيف ك" كمكاقؼ حياتو المختمفة" ( "يعرؼ سيرة الرسكؿ ُٔ( ك)ّكجاء المؤشراف )، (71.4275%)  (2.8571)

 (2.8333)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية َُ" في الرتبة )العبلقة بيف القرآف الكريـ كالسنة النبكية
(70.8325%) . 

 
 ( كتراكح تكافرىا بيف المتكسٖجاء ،)(2.7857)ط الحسابي كالنسبة المئكية ( مؤشرات بدرجة تكافر )متكسطة 

 عمٍ النحك اآلتي: (63.69) (%61.905)، كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية (69.6425%)
 

( بالمتكسط الحسابي كالنسبة ُُيمتمؾ المعارؼ المتصمة بمادة الثقافة اإلسبلمية" في الرتبة )( "ُٕجاء المؤشر )
يمتمؾ المعارؼ في المكاد التي تكضح مظاىر التاريخ ( "ْلمؤشر )، كجاء ا(%69.6425) (2.7857) المئكية 

يعدد ( "ٔ، كجاء المؤشر )(%67.2625) (2.6905) ( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُِاإلسبلمي" في الرتبة )
 (2.6667) ( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكيةُّفي الرتبة ) مظاىر تأسيس الدكلة اإلسبلمية كأىـ األحداث فييا"

( ُْ" في الرتبة )يحمؿ طبيعة المجتمعات في ضكء مظاىر الحضارة اإلسبلمية( "ٖ، كجاء المؤشر )(67.0725%)
يعرؼ الحديث الشريؼ: ( "ُٖ، كجاء المؤشر )(%66.6675) (2.6667)بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية 

، (%64.285) (2.5714) سابي كالنسبة المئكية ( بالمتكسط الحُٓطرؽ تدكينو" في الرتبة ) -أنكاعو  -مفيكمو 
( بالمتكسط الحسابي ُٔفي الرتبة )  يعرؼ اآلداب المتعمقة بالمعامبلت كالعبادات اإلسبلمية"( "ُٗكجاء المؤشر )
" في الرتبة يميز بيف التفسير العقمي كالنقمي كالػتأكيؿ( "ُِ، كجاء المؤشر )(%63.095) (2.5238)كالنسبة المئكية 

يتقف ميارات المكاد المساندة في شرح ( "ٓ، كجاء المؤشر )(%62.5) (2.5)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُٕ)
 . (%61.905) (2.4762) ( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُٖالفمسفة اإلسبلمية" في الرتبة )

 
 مكاد التخصص:نتائج مؤشرات مجاؿ الميارات كاالتجاىات المتصمة بالمكاد المساندة ل -ْ

 المعيار: يتقف الخريج الميارات المتصمة بالمكاد المساندة لتخصص المغة العربية.

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لتكافر مؤشرات مجاؿ الميارات كاالتجاىات ٓجدكؿ )
 المتصمة بالمكاد المساندة لمكاد تخصص المغة العربية
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 ـ
رقـ 

 المؤشر
 المتكسط المؤشرات

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

 الرتبة

ُ ُُ 
يستشعر إعجاز القرآف الكريـ كحبو 

 هلل كرسكلو.
3.3333 0.84548 ّٖ.ِّّٓ ُ 

ِ ُِ 
يبدم اتجاىات إيجابية نحك المكاد 

 المساندة لمغة العربية.
3.1667 0.82393 ٕٗ.ُٕٔٓ ِ 

ّ ٔ 
ؿ يمتـز باألمانة العممية عند استعما

 مصادر المعرفة.
3.119 0.73928 ٕٕ.ٕٗٓ ّ 

ْ ُ 
يكظؼ المعارؼ الدينية كالمغكية أثناء 

 تدريس المغة العربية.
3.0238 0.64347 ٕٓ.ٓٗٓ ْ 

ٓ ِ 
يصدر أحكاما مكضكعية عمٍ ما 

 يقرأ مف نصكص أدبية كدينية.
3.0238 0.7486 ٕٓ.ٓٗٓ ْ 

ٔ ّ 
يصمـ خريطة يكضح فييا الفتكحات 

 اإلسبلمية.
3.0238 0.71527 ٕٓ.ٓٗٓ ْ 

ٕ َُ 
يطبؽ آداب الحكار كاالختبلؼ عند 

 تعاممو مع اآلخريف. 
3 0.91064 ٕٓ ٓ 

ٖ ٓ 
يظير معرفة بميارات التكاصؿ 

 كآدابو لخدمة العممية التعميمية.
2.9762 0.7486 ْٕ.َْٓ ٔ 

ٗ ُّ 
يظير المعارؼ الثقافية المرتبطة 

 بمادة المغة العربية.
2.9762 0.84068 ْٕ.َْٓ ٔ 

َُ ٖ 
يكظؼ المعارؼ الدينية كالعممية 

 بأنكاعيا في تدريس المغة العربية.
2.9286 0.80828 ّٕ.ُِٓ ٕ 

ُُ ْ 
يمتمؾ الميارات كاالتجاىات لبناء 

 عبلقات مجتمعية.
2.881 0.83235 ِٕ.َِٓ ٖ 

ُِ ٕ 
يمتمؾ ميارات التفكير العممي كالبحث 

 العممي كيستعممو بكفاءة. 
2.8333 0.76243 َٕ.ِّٖٓ ٗ 
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ُّ ٗ 
يصدر أحكاما مكضكعية عمٍ ما 

 يقرأ مف نصكص عممية.
2.6905 0.8692 ٕٔ.ِِٔٓ َُ 

  74.95 0.0238 2.998 الكمي

 

 ( اآلتي:ٓيتبيف مف الجدكؿ )

  تراكحت درجات تكافر مؤشرات مجاؿ الميارات كاالتجاىات المتصمة بالمكاد المساندة لمكاد لتخصص بيف المتكسط
يستشعر إعجاز القرآف الكريـ كحبو هلل ( "ُُلممؤشر ) (%83.3325) (3.3333) لنسبة المئكيةالحسابي كا

يصدر أحكاما مكضكعية ( "ٗلممؤشر ) (2.6905) (%67.2625) كرسكلو"، كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية
)كبيرة( "، فانحصرت درجة تكافر مؤشرات المجاؿ بيف درجتي التكافر عمٍ ما يقرأ مف نصكص عممية

 ك)متكسطة(.
 ( كتراكح تكافرىا بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُِجاء ،)(3.3333)( مؤشرا بدرجة تكافر )كبيرة 

 عمٍ النحك اآلتي: (%70.8325) (2.8333)كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية  (83.3325%)
 

( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُ" في الرتبة )( "يستشعر إعجاز القرآف الكريـ كحبو هلل كرسكلوُُجاء المؤشر )
( "يبدم اتجاىات إيجابية نحك المكاد المساندة لمغة العربية" في الرتبة ُِ، كجاء المؤشر )(83.3325%) (3.3333)

( "يمتـز باألمانة العممية عند ٔ، كجاء المؤشر )(%79.1675) (3.1667)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ِ)
، كجاءت (%77.975) (3.119)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ّستعماؿ مصادر المعرفة" في الرتبة )ا

( "يكظؼ المعارؼ الدينية كالمغكية أثناء تدريس المغة العربية" ك"يصدر أحكاما مكضكعية ّ( ك)ِ( ك)ُالمؤشرات )
( مكررة ْفتكحات اإلسبلمية" في الرتبة )عمٍ ما يقرأ مف نصكص أدبية كدينية" ك"يصمـ خريطة يكضح فييا ال

( "يطبؽ آداب الحكار كاالختبلؼ َُ، كجاء المؤشر )(%74.405) (2.9762)بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية 
( ُّ( ك)ٓ(، كجاء المؤشراف )%75) (3)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٓعند تعاممو مع اآلخريف" في الرتبة )

ارات التكاصؿ كآدابو لخدمة العممية التعميمية" ك"يظير المعارؼ الثقافية المرتبطة بمادة المغة العربية" "يظير معرفة بمي
( "يكظؼ المعارؼ ٖ، كجاء المؤشر )(%74.405) (2.9762)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٔفي الرتبة )

 (2.9286)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٕ)الدينية كالعممية بأنكاعيا في تدريس المغة العربية" في الرتبة 
( بالمتكسط ٖفي الرتبة ) ( "يمتمؾ الميارات كاالتجاىات لبناء عبلقات مجتمعية"ْ، كجاء المؤشر )(73.215%)

( "يمتمؾ ميارات التفكير العممي كالبحث العممي ٕكجاء المؤشر )، (%72.025) (2.881)الحسابي كالنسبة المئكية 
 . (%70.8325)( (2.8333( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٗفي الرتبة ) بكفاءة"كيستعممو 

 ( بالمتكسط ٗحصؿ المؤشر ،)(2.6905)كالنسبة المئكية  الحسابي( عمٍ درجة تكافر )متكسطة 
(67.2625%). 
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 نتائج مؤشرات المجاؿ التربكم: -ٓ

 المغة العربية.المعيار: يتقف الخريج المعارؼ التخصصية كالمساندة لتخصص 

 ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لتكافر مؤشرات المجاؿ التربكمٔجدكؿ )

 ـ
رقـ 

 المؤشر
 المتكسط المؤشرات

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

 الرتبة

ُ ُِ 
يشخص نكاحي الضعؼ في نفسو كتبلميذه 

 لتحسيف األداءات.
2.952

4 
0.7309

3 
ّٕ.ُٖ ُ 

ِ ّ 
يضع خططا دراسية فصمية في فركع التربية 

 اإلسبلمية.
2.942

9 
0.7593

8 
ّٕ.ِٕٓٓ ِ 

ّ ُ 
يعد خططا دراسية سنكية كفصمية كشيرية 

 كيكمية.
2.928

6 
0.7120

2 
ّٕ.ُِٓ  

ْ ِِ 
يصمـ أنشطة تعميمية لعبلج نقاط الضعؼ عند 

 التبلميذ.
2.928

6 
0.8379

1 
ّٕ.ُِٓ ّ 

ٓ ِ 
صمية في فركع المغة يضع خططا دراسية ف

 العربية.
2.904

8 
0.759 ِٕ.ِٔ ْ 

ٔ ْ 
مِّف الخطة التدريسية استراتيجيات حديثة في  ييضى

 التدريس.
2.904

8 
0.9055

3 
ِٕ.ِٔ ْ 

ٕ ٓ 
يتمكف مف أساليب التعميـ كالتعمـ الحديثة في 

 العممية التعميمية.
2.904

8 
0.7904

8 
ِٕ.ِٔ ْ 

ٖ َُ 
جية الحديثة لعممية يظير معرفة بالكسائط التكنكلك 

 التدريس. 
2.904

8 
0.8781

8 
ِٕ.ِٔ ْ 

ٗ َِ 
يستعمؿ الكسائؿ التعميمية التكنكلكجية في تدريسو 

 بطريقة فعالة.
2.857

1 
0.8430

9 
ُٕ.ِْٕٓ ٓ 

َُ ٔ 
ييسر تعمـ طبلبو بما ينمي لدييـ ميارات التفكير 

 كحؿ المشكبلت.
2.809

5 
0.8035

9 
َٕ.ِّٕٓ ٓ 
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ُُ ُْ 
اليب تقكيـ متنكعة تناسب يصمـ أدكات كأس

 النكاتج التعميمية المستيدفة مف العممية التعممية.
2.809

5 
0.9432

2 
َٕ.ِّٕٓ ٓ 

ُِ ُّ 
يمتمؾ كفاءة في أساليب التقكيـ المختمفة لتقكيـ 

 المعارؼ كالميارات كاالتجاىات لدل طبلبو.
2.761 

0.8499
5 

ٔٗ.َِٓ ٔ 

ُّ ٕ 
كفقا يظير معرفة بخصائص نمك طبلبو كيعمميـ 

 لقدراتيـ.
2.738

1 
0.7345 ٖٔ.ِْٓٓ ٕ 

ُْ ُُ 
يكظؼ الكسائط التكنكلكجية كفقا لمتطمبات عممية 

 التدريس.
2.738

1 
0.7981

5 
ٖٔ.ِْٓٓ ٕ 

ُٓ ُٕ 
يكجو كيشرؼ عمٍ تنفيذ األنشطة المصممة عمٍ 

 أسس تعاكنية.
2.738

1 
0.9385

9 
ٖٔ.ِْٓٓ ٕ 

ُٔ ُٗ 
يصمـ كسائؿ تعميمية سمعية كبصرية تناسب 

 المادة العممية كطبيعة المتعمـ.
2.738

1 
0.8281

5 
ٖٔ.ِْٓٓ ٕ 

ُٕ ُِ 
يمتمؾ خبرات تدريسية مبكرة مف خبلؿ التربية 

 العممية المؤىمة لمتدريس.
2.714

3 
0.8050

4 
ٕٔ.ٖٕٓٓ ٖ 

ُٖ ُٓ 
يكظؼ نتائج عممية التقكيـ في تحسيف نكاتج 

 التعمـ كتطكيرىا. 
2.714

3 
0.9182

6 
ٕٔ.ٖٕٓٓ ٖ 

ُٗ ُٖ 
المادة العممية كيحدد التكنكلكجيا التعميمية  يحمؿ

 المبلئمة.
2.642

9 
0.9581

8 
ٔٔ.َِٕٓ ٗ 

َِ ُٔ 
يشترؾ مع زمبلئو في  تصميـ أنشطة تربكية 

 متنكعة تحقؽ التكامؿ بيف المكاد.
2.357

1 
0.8785

1 
ٖٓ.ِٕٗٓ َُ 

ُِ ٖ 
يتقف ميارات تنظيـ البيئة المادية كاإلنسانية 

 لمعممية التعميمية.
2.333

3 
0.9283

3 
ٖٓ.ِّّٓ َُ 

ِِ ٗ 
دارتيا بكفاء  يتمكف مف تصميـ المكاقؼ التعممية كا 

 عالية.
2.285

7 
0.9444

5 
ٕٓ.ُِْٓ ُُ 

 الكمي
2.754

9 
1.4643 68.87 
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 ( اآلتي:ْيتبيف مف الجدكؿ )

  (%73.81) (2.9524)تراكحت درجات تكافر مؤشرات المجاؿ التربكم بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية 
 يشخص نكاحي الضعؼ في نفسو كتبلميذه لتحسيف األداءات"، كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية( "ُِلممؤشر )

دارتيا بكفاء عالية( "ٗلممؤشر ) (2.2857) (57.1425%) "، فانحصرت يتمكف مف تصميـ المكاقؼ التعممية كا 
 (.درجات تكافر مؤشرات المجاؿ بيف درجتي التكافر )كبيرة( ك)متكسطة

 ( كتراكح تكافرىا بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُُجاء ،)(2.9524)( مؤشرا بدرجة تكافر )كبيرة 
 عمٍ النحك اآلتي: (%70.2375) (2.8095)، كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية (73.81%)
( بالمتكسط الحسابي ُ) ( "يشخص نكاحي الضعؼ في نفسو كتبلميذه لتحسيف األداءات" في الرتبةُِجاء المؤشر )
( "يضع خططا دراسية فصمية في فركع التربية اإلسبلمية" ّ، كجاء المؤشر )(%73.81) (2.9524)كالنسبة المئكية 

( "يعد ِِ( ك)ُ، كجاء المؤشراف )(%73.5725) (2.9429)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ِفي الرتبة )
ية" ك"يصمـ أنشطة تعميمية لعبلج نقاط الضعؼ عند التبلميذ" في الرتبة خططا دراسية سنكية كفصمية كشيرية كيكم

( ْ( ك)ِ، كجاءت المؤشرات األربعة )(%73.215) (2.9286)( مكرريف بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ّ)
مِّف الخطة التدريسية استراتيجياَُ( ك)ٓك) ت حديثة في ( "يضع خططا دراسية فصمية في فركع المغة العربية" ك"ييضى

التدريس" ك"يتمكف مف أساليب التعميـ كالتعمـ الحديثة في العممية التعميمية" ك"يظير معرفة بالكسائط التكنكلكجية الحديثة 
، كجاءت المؤشرات (%72.62) (2.9048)( مكررة بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ْلعممية التدريس" في الرتبة )

تعمؿ الكسائؿ التعميمية التكنكلكجية في تدريسو بطريقة فعالة" ك"ييسر تعمـ طبلبو بما ( "يسُْ( ك)ٔ( ك)َِالثبلثة )
ينمي لدييـ ميارات التفكير كحؿ المشكبلت" ك"يصمـ أدكات كأساليب تقكيـ متنكعة تناسب النكاتج التعميمية المستيدفة 

 .(%71.4275) (2.8571) ( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكيةٓمف العممية التعممية" في الرتبة )
 ( كتراكح تكافرىا بيف المتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ُُجاء ،)(2.761)( مؤشرا بدرجة تكافر )متكسطة 

 عمٍ النحك اآلتي: (%57.1425) (2.2857) ، كالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية (70.2375%)

لتقكيـ المعارؼ كالميارات كاالتجاىات لدل طبلبو" في  يمتمؾ كفاءة في أساليب التقكيـ المختمفة( "ُّجاء المؤشر )
( ُُ(، )ٕ، كجاءت المؤشرات األربعة )(%690.025) (2.761) ( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٔالرتبة )

يظير معرفة بخصائص نمك طبلبو كيعمميـ كفقا لقدراتيـ" ك"يكظؼ الكسائط التكنكلكجية كفقا ( "ُٗ( ك)ُٕك)
مية التدريس" ك"يكجو كيشرؼ عمٍ تنفيذ األنشطة المصممة عمٍ أسس تعاكنية" ك"يصمـ كسائؿ تعميمية لمتطمبات عم

 ( مكررة بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٕسمعية كبصرية تناسب المادة العممية كطبيعة المتعمـ" في الرتبة )
سية مبكرة مف خبلؿ التربية العممية يمتمؾ خبرات تدري( "ُٓ( ك)ُِ، كجاء المؤشراف )(68.4525) (2.7381)

( بالمتكسط الحسابي ٖ" في الرتبة )يكظؼ نتائج عممية التقكيـ في تحسيف نكاتج التعمـ كتطكيرىاك"  المؤىمة لمتدريس"
يحمؿ المادة العممية كيحدد التكنكلكجيا التعميمية ( "ُٖ، كجاء المؤشر )(67.8575) (2.7143)كالنسبة المئكية 

( ٖ( ك)ُٔ، كجاء المؤشراف )(%660.725) (2.6429)( بالمتكسط الحسابي كالنسبة المئكية ٗالرتبة ) " فيالمبلئمة
يشترؾ مع زمبلئو في  تصميـ أنشطة تربكية متنكعة تحقؽ التكامؿ بيف المكاد" ك"يتقف ميارات تنظيـ البيئة المادية "

، كجاء (%58.9275) (2.3571) بي كالنسبة المئكية ( بالمتكسط الحساَُكاإلنسانية لمعممية التعميمية" في الرتبة )
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دارتيا بكفاء عالية"( "ٗالمؤشر ) ( بالمتكسط الحسابي كالنسبة ُُفي الرتبة ) يتمكف مف تصميـ المكاقؼ التعممية كا 
 .(%57.1425) (2.2857)المئكية 

 التوصيات:

 في ضكء ما تكصؿ إليو الباحث مف نتائج فإنو يكصي بما يمي:

مج إعداد معممي المغة العربية في ضكء مؤشرات المعايير األكاديمية كالتربكية القياسية التي أعدىا تطكير برنا -
 الباحث.

 تكصيؼ برنامج كمقررات إعداد معممي المغة العربية في ضكء مخرجات التعمـ البلزمة لمتخرجي البرنامج. -

فع أداء مؤشرات المعايير األكاديمية كالتربكية تطكير الخطط الدراسية كأنشطتيا، كتسكيف مخرجات تعمـ البرنامج لر  -
 القياسية لممتخرجيف التي أظيرتيا نتائج ىذا البحث.

 التقكيـ المستمر كالذاتي.  -

 لمراجعا

( مدل تكافر معايير الجكدة الشاممة لخريجي المغة العربية بكمية التربية َُِّحسف، أميرة محمد عمي أحمد ) -
كجيا في ضكء متطمبات العكلمة، مجمة العمـك اإلنسانية، كمية التربية، جامعة جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكل

 السكداف.
( مدل ممارسة الطمبة المعمميف في جامعة القدس المفتكحة لميارات َُِِمصمح، معتصـ محمد عزيز ) -

 (.ِ)ُالتدريس مف كجية نظر المعمميف المتعاكنيف، مجمة جامعة األقصٍ )سمسمة العمـك اإلنسانية(، 
 ( مؤشرات الجكدة في التعميـ الجامعي الفمسطيني، كمية التربية، جامعة غزة المفتكحة.َُِِذياب، سييؿ رزؽ ) -
( مؤشرات التخطيط االستراتيجي مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة َُِِحمس، سالـ عبد اهلل ) -

 اإلسبلمية بغزة، المؤتمر العربي الثالث لجكدة التعميـ العالي.
( مدل تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في الجامعات الخاصة مف ََِٕالغيثي، ىاني بف سعيد بف مبارؾ ) -

 كجية نظر الطمبة في سمطنة عماف، كمية العمـك التربكية، جامعة آؿ البيت.
عية ( تقكيـ برنامج إعداد معمـ العمـك في كمية التربية بجامعة األقصٍ، الجمََِٖأبك جحجكح، يحيٍ ) -

 السعكدية لمعـك التربكية كالنفسية.
( مؤشرات الجكدة في التعميـ الجامعي، المؤتمر التربكم األكؿ ََِْأبك عكدة، فكزم حرب، كأبك ممكح، محمد ) -

 )التربية في فمسطيف كتغيرات العصر(،كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
دارة الجكدة الشاممة في مدارس محافظة نابمس مف ( درجة تطبيؽ معايير إَُُِأبك عبده، فاطمة عيسٍ ) -

 كجية نظر المديريف فييا، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية.
( تقكيـ برنامج إعداد معمـ المغة العربية في كمية التربية بجامعة األقصٍ َُُِمطر، ماجد، كعبد الجكاد، إياد ) -

 (.ّ)ِٓاإلنسانية،  بغزة، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث كالعمـك
ق( أىمية معايير الجكدة الشاممة لمعممي التربية اإلسبلمية في َُّْالغامدم، عادؿ بف مشعؿ بف عزيز ) -

 المرحمة االبتدائية مف كجية نظر المختصيف، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل.
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تقييـ أطفاؿ رياض األطفاؿ مف كجية نظر مديرات  ( معايير كمؤشراتََِٕأحمد، نافز أيكب محمد عمي ) -
 كمعممات ىذه الرياض في محافظة سمفت فمسطيف، كمية التربية، جامعة القدس المفتكحة.

( معايير كمؤشرات صحيفة المساءلة الذاتية الستشراؼ دكر المحاضر ََِٗكرمة، منير جبريؿ عبد العزيز ) -
 الدكلية، دائرة التربية كالتعميـ. في الدراسات العميا بفمسطيف، ككالة الغكث

( تقديرات طمبة كمية التربية بجامعة السمطاف َُِِالياشمي، عبد اهلل بف مسمـ، كالسالمي، محسف بف ناصر ) -
 (.ِ)ِٖقابكس لدرجة اكتسابيـ لمكفايات المتعمقة بالمنياج الدراسي، مجمة جامعة دمشؽ، 

( البحث العممي )مفيكمة، كأدكتو كأساليبو(، ََِٓكايد ) عبيدات، ذكقاف، كعدس، عبد الرحمف، كعبد الحؽ، -
 عىمَّاف، دار الفكر.

( تطكير أداء أعضاء الييئة التدريسية كفؽ معايير الجكدة الشاممة )مقياس مقترح ََِٓكنعاف، أحمد عمي ) -
ني عشر )تطكير لتقكيـ األداء التدريسي كتطكيره في كمية التربية بجامعة دمشؽ(، المؤتمر القكمي السنكم الثا

(، القاىرة، مركز تطكير التعميـ الجامعي، جامعة ُأداء الجامعات العربية في ضكء معايير الجكدة الشاممة(، مج)
 عيف شمس.

( معايير ضماف الجكدة كاالعتماد لبرامج التعميـ العالي، الييئة ََِٗالييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي ) -
 تماد األكاديمي، الرياض، المممكة العربية السعكدية.الكطنية لمتقكيـ كاالع

 ( مناىج البحث لمعمـك النفسية كالتربكية، مصر، دار النشر لمجامعات.ََُِعبلـ، رجاء محمكد ) -
( تصكر مقترح لمعايير الجكدة ََِٕشعمة، الجميػؿ محمػد عبػد السميػع، كحكيـ، عبد الحميد عبد المجيد ) -

 ديمي في كميات إعداد المعمـ بالمممكة العربية السعكدية، كمية المعمميف، جامعة أـ القرل.الشاممة كاالعتماد األكا

 ، القاىرة، الدار المصرية المبنانية.ّتعميـ المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ، ط) ُِٗٗ(حسف ، شحاتة -

رس المكحدة، مجمة في المدا ْ-ُ( طرائؽ تدريس كتب القراءة في الصفكؼ ُِٗٗالعيدركس، عباس حسيف ) -
 (.ْالتربية الجديدة، مركز البحكث كالتطكير التربكم، اليمف، العدد )

 ( المغة العربية )أصكليا النفسية كطرؽ تدريسيا(، القاىرة، دار المعارؼ.ُُٖٗعبد العزيز، عبد المجيد ) -

 ( طرؽ تدريس المغة العربية، عمَّاف، دار المسيرة.ََِٕمدككر، عمي أحمد ) -

( المرجع في تعميـ المغة العربية لؤلجانب مف النظرية ََِّحي عمي، كالشيخ، محمد عبد الرؤكؼ )يكنس، فت -
 إلٍ التطبيؽ، مصر، القاىرة، مكتبة كىبة. 

عداده، كتدريبو(، مصر، القاىرة، دار الفكر العربي.ُٗٗٗطعيمة، رشدم أحمد ) -  ( المعمـ )كفايتو، كا 

( خصائص معمـ المستقبؿ )أنمكذج مقترح لمخصائص ََِٔيدم )الزبيدم، عبد القكم سالـ، ككاظـ، عمي م -
 (.ُ)ِِالشخصية كالمينية(، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك التربكية، 

عداده )الكتاب الثاني(، القاىرة، دار الفكر العربي.ََُِراشد، عمي ) -  ( اختيار المعمـ كا 

ًج ًإٍعدىاًد مي  (ََُِاألدغـ، رضا أحمد حافظ ) - ٍكًء ميتىطىمَّبىاًت اٍلعىٍصًر تٍطًكيري بىٍرنىامى ًبيًَّة ًفي ضى عىمًَّمي المُّغىًة اٍلعىرى
ميتىغىيىراًتو، كمية التربية بدمياط، جامعة المنصكرة  .كى
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( برامج إعداد معمِّمي المغة العربٌية في الجامعات األردنية )كاقعيا كسبؿ النيكض بيا(، َُِْالعمكش، خمكد ) -
 الجامعة الياشمية.

( فاعمية برنامج لتنمية ميارات الطمبة المعمميف لتدريس القكاعد النحكية في ضكء ََِٓحساف )غالب، أحمد  -
 بعض المداخؿ بالجميكرية اليمنية، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، جامعة عيف شمس. 

التربية، جامعة عيف ( معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية، القاىرة، كمية ََِّشحاتة، حسف، كالنجار، زينب ) -
 شمس.

، دار الفكر ِق( لساف العرب، طُُْْابف منظكر أبك الفضؿ جماؿ الديف أحمد بف مكـر األفريقي المصرم ) -
 لمطباعة كالنشر، بيركت.

( تقكيـ برنامج إعداد معمـ المغة العربية في كمية التربية بجامعة ََِٗ( عبده، سماح عبد الكىاب عمي )ُ) -
 ير الجكدة الشاممة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة صنعاء. صنعاء في ضكء معاي

( تطكير برامج إعداد معممي المغة العربية بكميات التربية، مجمة ََِّفضؿ اهلل، محمد رجب، كقاسـ، محمد ) -
 (.ُِالقراءة كالمعرفة، )

التربية في ضكء معيار الجكدة الشاممة  ( تطكير برنامج تككيف المعمـ بكميةََِٓرمضاف، صبلح السيد عبده ) -
 )سمطنو عماف نمكذجا(، القاىرة، إيتريؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

( تككيف المعمميف مف اإلعداد إلٍ التدريب، العيف، اإلمارات العربية المتحدة، دار ََِٓاألحمد، خالد طو ) -
 الكتاب الجامعي.

 ء التحديات المعاصرة، القاىرة، مركز الكتاب لمنشر.( فمسفة إعداد المعمـ في ضك ََُِكتش، محمد )  -

( فاعمية برنامج محكسب لعبلج الضعؼ في بعض الميارات القرائية لدل تبلميذ َُِِعكض، بركة محمد ) -
 الصؼ الرابع األساسي، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

( أثر األلعاب التعميمية المغكية المحكسبة في معالجة ََِِعبد القادر ) الحيمة، محمد محمكد، كغنيـ، عائشة -
 (.ِ)ُٔالصعكبات القرائية لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي، مجمة جامعة النجاح، جامعة النجاح الكطنية، 

سالة ىػ( دراسة كصفية لتحديد الكفايات البلزمة لمعممات المغة العربية، ر ُِّْحمكاني، كفاء ىاشـ محمد ) -
 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل.

 ( الميارات المغكية كعركبة المساف، دمشؽ، دار الفكر المعاصر.ُٗٗٗقباكة، فخر الديف ) -

 (: الميارات المغكية )مستكياتيا، تدريسيا، صعكباتيا(، القاىرة، دار الفكر العربي.ََِْطعيمة، رشدم أحمد ) -

( فعالية برنامج مقترح في تنمية الميارات النحكية لدل تبلميذ الحمقة األخيرة َُِّأحمد )القيالي، رياض أحمد  -
 مف التعميـ بمحافظة عمراف، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية، جامعة صنعاء.

 ( مناىج البحث لمعمـك النفسية كالتربكية، مصر، دار النشر لمجامعات.ََُِجاء محمكد )عبلـ، ر  -
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( مشركع المعايير الكطنية لمتككيف األساسي كالمستمر، فاس، ََُِالتربية الكطنية كالتعميـ العالي ) كزارة -
 المممكة المغربية.

ق( مدل تقبؿ المعمميف لمعايير الجكدة الشاممة، المقاء السنكم الرابع ُِْٖالكرثاف، عدناف بف أحمد بف راشد ) -
 سية )جستف( الجكدة في التعميـ، األحساء، المممكة العربية السعكدية.عشر لمجمعية السعكدية لمعمـك التربكية كالنف

( أسس تقييـ أداء المتعمـ كقياس فعالية المؤسسة التعميمية، المجمة الدكلية لؤلبحاث َُِِشحاتة، صفاء أحمد ) -
 (.ُّالتربكية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، )

( كثيقة معايير كمكاصفات الجكدة الفنية َُُِكزارة التعميـ العالي )المركز الكطني لمتعميـ اإللكتركني عف بعد:  -
 كمؤشرات األداء لبرامج التعميـ عف بعد في مؤسسات التعميـ العالي في المممكة العربية السعكدية.

 ( دكر اتحاد الجامعات العربية في الجكدة كاالعتماد، عيمَّاف.ََُِالحاج، فيصؿ عبداهلل ) -

( بناء كتطبيؽ قائمة مستكيات معيارية لتقكيـ تعمـ التبلميذ في مبحث المغة ََِٖحمد )العثامنة، سفياف م -
العربية في الصفكؼ الثبلثة األكلٍ مف المرحمة األساسية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة 

 األزىر، غزة.

ديمية في المؤسسات التعميمية، مؤتمر ( ضماف الجكدة كاعتماد البرامج األكاَُُِالجمبي، سكسف شاكر مجيد ) -
 رابطة جامعة لبناف )نحك بناء منظكمة كطنية متكاممة لضماف جكدة التعميـ العالي في لبناف(.

 ( المؤشرات القكمية لمتعميـ في مصر )الدليؿ الفني(.ََِٗكزارة التربية كالتعميـ ) -

 ( الخطة االستراتيجية لمتعميـ.َُِّجامعة قطر ) -

 ( مؤشرات األداء الجامعي كدكرىا في مراقبة كتأكيد الجكدة في الخطط االستراتيجية.ََِٗيؿ )بك حميدم، نب -

( معايير كمؤشرات قياس األداء المؤسسي في الكحدات اإلدارية الحككمية، كمية العمـك ََُِجعداف، كليد عمي ) -
 . افطنجة، جامعة عبد المالؾ السعدم، تطك  -القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية 

( مؤشرات التخطيط االستراتيجي في كمية التربية بالجامعة السعكدية مف كجية َُُِالحارثي، سعاد بف فيد ) -
 نظر أعضاء ىيئة التدريس، جامعة الممكة نكرة.

( اإلطار االسترشادم لمعايير أداء المعمـ العربي، سياسات كبرامج َُِّإدارة التربية كالتعميـ كالبحث العممي ) -
 لدكؿ العربية، منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة )اليكنسيؼ(، المكتب اإلقميمي باألردف.جامعة ا

 ( المؤشرات التربكية، كمية التربية بالمجمعة.َُِْالزعيبر، إبراىيـ بف عبد اهلل بف عبد الرحمف ) -

 قاء، األردف.( قياس مؤشرات تقييـ اإلنجاز في التعميـ الجامعي، جامعة البمَُُِأبك السندس، جياد أحمد ) -

 ( الكثيقة القكمية لمعايير تقكيـ كاعتماد كمية التربية بمصر.ََُِالتعميـ العالي ) كزارة -

- Jeanette, Taylor (2001) , The Impact of performance Indicator on The work of University 

Academics : Evidence from Australian  Universities , Higher Education 
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o Quarterly , 1 (55) . 

- Nugharaha.paul.(2003)Management in teaching.lerning process. 

- Lorinw w.angerson. (2005) increasing teacher effectireness.unesco: 

o International institute for educational planning, France, paresis. 

- Fmma, cain (2003) quality counts: deceloping. Indicators in chilfren education, save the 

children, uk, London. 

- Willim, little. H.w.fowler, Coulson (1974) the shorter oxfored, English dictionary , usa 

-  National Quality Assurance and Accreditation. (2004). The Quality Assurance and 

Accreditation Handbook: National Quality Assurance and Accreditation. 

- Davis, D. J., & Ringsted, C. (2006).Accreditation of undergraduate and graduate medical 

education: how do the standards contribute to quality? Adv Health Sci  
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 مان الجودة واالعتماد لمبرامج االفتراضيةالتحديات التي تواجو نظم ض
  في ضوء التجارب الدولية 

 

 أ.د. سيام بنت محمد  صـالــح كـعكـــى

 المممكة العربية السعكدية ، جامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف

seham.kaki@hotmail.com 

 الممخص بالمغة العربية

ييدؼ البحث إلٍ إلقاء الضكء عمٍ كاقع نظـ ضماف الجكدة كاالعتماد لمبرامج اإلفتراضية في مؤسسات التعميـ  
الجامعي كالتحديات التي تكاجييا عف طريؽ اإلجابة عمٍ سؤاؿ الدراسة : ما التحديات التي تكاجو نظـ ضماف الجكدة 

عي في ضكء التجارب الدكلية؟ كالذم يتفرع منو عدد مف كاالعتماد لمبرامج االفتراضية في مؤسسات التعميـ الجام
األسئمة كالتي تبحث في كاقع تطبيؽ تفعيؿ نظـ ضماف الجكدة كاالعتماد لمبرامج االفتراضية، كالتعرؼ عمٍ التحديات 

بنظـ  التي تكاجييا بالجامعات السعكدية. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ، كتممتعرؼ عمٍ آليات االرتقاء
ضماف الجكدة كاعتماد البرامج االفتراضية بالتعميـ العالي قامت الباحثة بمراجعة نتائج الدراسة الحالية كالدراسات السابقة 
ذات العبلقة كما كتب مف تقارير عف طبيقاتيا في مؤسسات التعميـ العالي ، تكصمت الٍ عدد مف اآلليات ،  كىي 

عادة تكجيييا ، كما يمي:  إف ضماف جكدة اعتماد الب رامج االفتراضية ستككف أحد آليات إدارة تكاليؼ التعميـ العالي كا 
كدكر التطكر االلكتركني الرئيسي في االرتقاء بجكدة البرامج االفتراضية، كالتكاصؿ المباشر مع أعضاء ىيئة التدريس 

ؽ أكثر مف مقياس لمتأكد مف كفاءتيا مف الراغبيف في العمؿ بالبرامج االفتراضية، كاختبار البرامج االفتراضية كتطبي
جيات مختمفة، كالمحاسبة بشفافية عمٍ أداء البرامج اإلفتراضية بيدؼ تحسينيا كاالرتقاء بجكدتيا، كقناعة كؿ مف 
القيادات العميا كاألفراد بفعالية تطبيؽ البرامج االفتراضية أك المقررات االفتراضية تبعان لمعايير الجكدة في التصميـ 

 لتطبيؽ، كالدعـ المعنكم المكضكعي ألعضاء ىيئة التدريس المشاركيف في البرامج االفتراضية.كا
 

 المقدمة

إف نظـ ضماف الجكدة كاالعتماد لمبرامج االفتراضية  أصبح ىاجسا بمؤسسات التعميـ العالي كذلؾ لسعييا الٍ سد  
تجد البرامج االفتراضية القبكؿ المجتمعي ال بد مف أف تحصؿ عمٍ تكثيؽ قانكني يجعميا احتياجات المجتمع .   كل

مقبكلة لدل سكؽ العمؿ ، كدفع ذلؾ الجامعات العربية إلٍ االستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة في نظـ ضماف جكدة 
جاتيا، كلتحسف مف نكعية تمؾ المخرجات كاعتماد البرامج االفتراضية لبلرتقاء بأدائيا لينعكس بصكرة إيجابية عمٍ مخر 

(.   كما قاـ المركز الكطني لمتعميـ االلكتركني كالتعميـ عف بعد بتصميـ آليات البث المباشر ّٔـ ،صََِٕ)محمد،
لمبرامج االفتراضية بالمممكة العربية السعكدية لتحفيز الجامعات عمٍ تأسيس نظميا االلكتركنية المناسبة لمبرامج 

 تحت غطاء قانكني.  االفتراضية

mailto:seham.kaki@hotmail.com
mailto:seham.kaki@hotmail.com
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إف مبررات تطبيؽ نظـ جكدة البرامج االفتراضية عديدة منيا : اتساع نطاؽ العكلمة كتزايد أعداد الطبلب الراغبيف في 
( ، كىكذا فإف ُُِٕـ، صََُِاستكماؿ دراستيـ العميا ، كمحدكدية التمكيؿ ، كانتشار الجامعات الخاصة )إبراىيـ،

العديد مف المؤسسات التعميمية كيتضمف تقكيـ مؤسسات التعميـ العالي مف الجانب نظاـ الجكدة حقؽ نجاحات في 
المؤسسي كالبرامجي ، كىناؾ ارتباط كثيؽ بيف الجكدة كاإلنتاجية المتمثمة في نكاتج تعمـ الطبلب ك أداء كؿ مف 

دارم كالتعميمي ، كيرتقي أعضاء الييئة التعميمية كالييئة اإلدارية، حيث يمكف مف ضبط كتحسيف أداء النظاـ اإل
بمستكل أداء كؿ مف منسكبي الجامعة كالطبلب مما يحقؽ التكامؿ كالترابط ، كالعمؿ بركح الفريؽ كيؤدم إلٍ تحقيؽ 

( ، كلكف نظـ اعتماد البرامج االفتراضية َُِِٓ-ُِْـ، ََِٖاالعتماد المحمي كالدكلي لمجامعة )مجيد كالزيادات،
ـ بقياس مدل جكدة الخدمة االلكتركنية، كفعاليتيا كقدرتيا عمٍ تكفير الحماية المعمكماتية ، يتـ إضافة ليا  مقاييس تيت

 مما يضاعؼ مف تكمفة اعتماد البرامج اإلفتراضية. 

يكاجو تطبيؽ البرامج االفتراضية بمؤسسات التعميـ العالي عدد مف التحديات منيا: عدـ تكفر التدريب المناسب المكجو 
، كمقاكمة العامميف ، كقصكر نظاـ الحكافز ، كضعؼ التنسيؽ ، كغياب القيادة الفعالة كقصكر كؿ مف لؤلداء الفعمي 

األنظمة الرقابية كمعايير قياس األداء باإلضافة إلٍ عدـ مركنة القكانيف كاألنظمة ، كصعكبة قياس نتائج األداء، ككبر 
( ، كعدـ تكفر البيئة ِّٕ-ِّْـ، ص ص ََُِعقيمي،حجـ المستفيديف مف مؤسسات التعميـ العالي كتنكع فئاتيـ )

االلكتركنية المناسبة، غياب منظكمة عمؿ متفاعمة لتطبيؽ البرامج اإلفتراضية بفعالية، كضعؼ المكارد المادية كالبشرية 
لبحث ، كنقص التجييزات التقنية كااللكتركنية كالمكتبية باإلضافة إلٍ غياب الييئة التعميمية المتخصصة ، كضعؼ ا

العممي كالعيكب اإلدارية كعدـ كفاءة المخرجات ، كصعكبة االستعانة بككاالت دكلية لتطبيؽ ضماف جكدة البرامج 
(.  كما أف الككاالت الدكلية ُِٓ،َُُ، َُٗ،ُٔـ،ََِٖاالكاديمية لتكمفتيا المالية كالثقافية )مؤسسة الفكر العربي،

ييا في بمدىا ،عدـ تقبؿ بعض الجيات التكظيفية لخريجي البرامج ال تخضع لجية رقابة أك محاسبة كالتي تفرض عم
 االفتراضية مما أثر عمٍ سمبيان عمٍ تقبؿ المجتمع ليا ، كؿ ذلؾ أدل إلٍ تعثر جيكد تطبيؽ نظـ البرامج االفتراضية.

القيادة الجامعية كىكذا فإف تطبيؽ نظـ ضماف جكدة كاعتماد البرامج االفتراضية في الجامعات مرتبط بفئات عدة ىي: 
كالتي تقـك بكضع الخطط كالقرارات كالسياسات اإلستراتيجية ذات العبلقة، ثـ أعضاء ىيئة التدريس كىـ الفئة األكثر 
عددا كأكبر تأثيرا ، فيـ المختصكف  بالجانب الفني لمعممية التعميمية حيث يشرفكف عمٍ تصميـ محتكل البرامج 

ة محددة كيتأكدكا مف مدل جكدة المحتكل التعميمي كتحقيقو ألىداؼ البرنامج االفتراضية في ضكء معايير مكضكعي
كمناسبتو لممستفيديف )الطبلب( ، كمعاكني أعضاء ىيئة التدريس كىـ الباحثكف كالمعيدكف كالمساعدكف كالذيف يتابعكف 

يشرفكف عمٍ التطبيقات تطبيؽ البرنامج االفتراضي، فيـ حمقة الكصؿ ما بيف الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس كما 
االفتراضية  ، كالجياز اإلدارم كىك المسئكؿ عمٍ التجييزات كالبرمجيات كالشئكف المالية، كالبد مف دمج الفئات 
مجتمعة في عممية اعتماد البرامج االفتراضية، كيتطمب ذلؾ التعرؼ عمٍ حاجات كؿ فئة كتضمينيا لنظاـ ضماف 

(. كىذا يؤكد أف البرامج االفتراضية بحاجة الٍ قناعة كؿ مف : ُُْـ، صََُِجكدة البرنامج االفتراضي)جاد الرب،
 ,Hughes,2006أعضاء ىيئة التدريس عمٍ تغيير أدائيـ كمشاركتيـ في إحداث التغيير المطمكب بإجراءات العمؿ)

p192برامج تبعان ( ، كالطبلب بإعتمادىـ عمٍ ذاتيـ في التحصيؿ كالتعميـ كسكؽ العمؿ في قبكؿ خريجي تمؾ ال
 لممعارؼ كالميارات التي اكتسبكىا.     
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كلقد قامت المنظمة العالمية لممعايير بكضع مقاييس عالمية لنظاـ جكدة البرامج التعميمية لضماف نظاـ مستمر 
( بيدؼ تكحيد أنظمة إدارة الجكدة َََٗكمتكامؿ لجكدة األداء، كىكذا تـ كضع المكاصفات القياسية الدكلية أيزك)

( ، Iso 9004لميا كتشتمؿ عمٍ سمسمة مف المعايير الكاضحة ، كتتضمف عمٍ دليؿ إرشادم لذلؾ كأعطتو الرقـ)عا
كىذه يمكف االستفادة منيا في تصميـ نظـ ضماف جكدة البرامج االفتراضية مع إضافة مقاييس تختص بالجانب 

 االلكتركني.

تطبؽ مقاييس كمكاصفات عالمية عمييا ترتكز عمٍ عدد مف كىكذا فإف نظـ ضماف جكدة كاعتماد البرامج االفتراضية 
الجكانب كىي: تكثيؽ اإلجراءات كالعمميات كالتطبيؽ الفعاؿ لتككيد الجكدة كتفعيؿ نظاـ الرقابة باإلضافة إلٍ تكفر بيئة 

يمية تنظيمية مساعدة عمٍ تفعيؿ البرامج االفتراضية ضمف ىيكؿ تنظيمي غير رسمي داعـ ليا ككجكد ثقافة تنظ
( كيتـ إضافة معايير تختص بتصميـ المحتكل االلكتركني كشبكة االتصاؿ ِّـ،ص ََِٖإيجابية )التميمي ، 

دارتيا.     كا 

كنتكصؿ مما سبؽ أف نظـ ضماف جكدة كاعتماد البرامج االفتراضية في مؤسسات التعميـ العالي تتطمب تكفر قاعدة 
عمٍ تفعيميا، كتحديد االحتياجات التدريبية لمنسكبي الجامعة عمٍ مختمؼ  بيانات دقيقة كقناعة اإلدارة العميا بالجامعة

المستكيات اإلدارية كاألكاديمية ككضع إستراتيجية مكضكعية لذلؾ ، كالعمؿ المشترؾ المنظـ لضماف الجكدة كبصكرة 
يؽ البرامج (.   كىكذا فإف إدارة تطبْٕٗ-ْٕٔ، ص ص ََِٔمستمرة مع تكفر دعـ كحكافز مناسبة )أبك عايد،

االفتراضية تعتمد إلٍ حد كبير عمٍ مدل قدرة منسكبي الجامعات عمٍ التعاكف في تصميـ البرامج اإلفتراضية كمتابعة 
تطبيقيا مف خبلؿ االستثمار األمثؿ لمخدمات المادية كالبشرية المتاحة، كذلؾ في ضكء إستراتيجية عمؿ تشتمؿ عمٍ 

جراءات تنفيذ كاضحة)كنعاف، كافة المستكيات اإلدارية كاألكاديمية (.   ٔٔـ،صََِٓ،  كتتضمف عمٍ آليات كا 
كتشتمؿ تمؾ اآلليات عمٍ  تدريب مركز لممنسكبيف مف إدارييف كأعضاء ىيئة تدريس كبل في مجاؿ تخصصو كميامو 
الكظيفية ك تشكيؿ فرؽ عمؿ متجانسة يتـ تدريبيا مف قبؿ متخصصيف، بدعـ مف اإلدارة العميا بالجامعة 

 (. ُِٗص ََِٖلطائي،كآخركف،)ا

ـ( حيث حددت ََِٓ( ك)صالح كحميد،ََِٓ( ك)الشاعر،2004كاتفقت مع ذلؾ نتائج دراسة كؿ مف : )المبارؾ،
آليات تطبيؽ نظـ جكدة البرامج التعميمية تتمخص في التالي: تطكير الخطط األكاديمية ،كتدريب كافة منسكبي الجامعة 

يجاد  دارييف، كا  آلية لتحديد االحتياجات التدريبية، كنظاـ لمحكافز المادية، كتقكيـ األداء كفؽ معايير مف أكاديمييف كا 
مكضكعية ،كتكفر مناخ مبلئـ لتحسيف األداء، ككضع شركط الختيار أعضاء الييئة التعميمية،ك العمؿ بركح الفريؽ، 

، كالتعاكف بيف القيادات كالكميات، ككضع نظاـ لمحكافز،كالقيادة الديمقراطية، كتصميـ نظاـ اتصاؿ ذك جكدة عالية
كالتجديد كالتحسيف، كقياس الجكدة بصفة مستمرة كمتابعتيا، كاالعتراؼ باألداء الفعاؿ كاعتماد فمسفة تمـز القيادة عمٍ 
شراؾ المؤسسات كتقميؿ التكاليؼ، كتحديد مصادر الطبلب  التغيير، كتكظيؼ خبرات التعمـ في رفع أداء الجكدة، كا 

لغاء الحكاجز المسببة لخفض كتحسيف نظ اـ الجامعة ، ككضع األسس المعيارية لمعمؿ كاإلشراؼ مع تكفير الحرية كا 
( أساليب تقكيـ Willmer,2003الركح المعنكية كتأسس برنامج لمتعميـ كالتحسيف الذاتي.  كما حددت دراسة كيممر)

( عمٍ التقكيـ ََِٕكأكدت دراسة )الصالح ،  جكدة التعميـ المقدـ مف قبؿ أعضاء الييئة التعميمية في الجامعة.
 الدكرم لتمؾ البرامج.  
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( المعكقات التي ََِٖ( ك)العنقرم ، ََِٓ(ك)محمد، ََِٗـ(ك)كنسارة،ََِٗكما حدت دراسة كؿ مف)إسماعيؿ،
يياكؿ أدت لفشؿ إدارة تطبيؽ نظـ ضماف الجكدة في بعض مؤسسات التعميـ العالي في الدكؿ العربية كمنيا: تقادـ ال

التنظيمية ، كعدـ الرغبة في التجديد كاالعتماد عمٍ التعميـ القائـ عمٍ التمقيف كاالستظيار، تطبيؽ المركزية كنمطية 
أساليب التقكيـ، االفتقار إلٍ الدعـ اإلدارم كغياب العمؿ بركح الفريؽ، كعدـ مبلءمة الثقافة التنظيمية السائدة ، كعدـ 

يس كالطبلب عف ما يقدـ ليـ بالجامعة مف خدمات تعميمية كاتصاؿ، كالفجكة بيف رضا كؤل مف أعضاء ىيئة التدر 
 الجامعة كسكؽ العمؿ كعدـ اتفاؽ أساليب تطبيؽ الجكدة مع خصكصية البرامج االفتراضية.

يتضح مف العرض السابؽ التحديات التي تكاجو نظـ ضماف الجكدة كاالعتماد لمبرامج  تحديد مشكمة الدراسة:
ية في مؤسسات التعميـ العالي في الكطف العربي متعددة كمتنكعة ك تحد مف عطاء المؤسسات الجامعية،  لذا االفتراض

  يمكف تحديد مشكمة الدراسة عمٍ النحك التالي: 

 ما التحديات التي تكاجو نظـ ضماف الجكدة كاالعتماد لمبرامج االفتراضية في ضكء التجارب الدكلية؟ 

 الرئيسة عددان مف األسئمة الفرعية ىي: كينبثؽ عف ىذه المشكمة

 ما كاقع تفعيؿ نظـ ضماف جكدة البرامج االفتراضية في مؤسسات التعميـ العالي بالمممكة العربية السعكدية؟

 ما التحديات التي تكاجو اعتماد البرامج االفتراضية ؟

 التجارب الدكلية؟ ما آليات االرتقاء بنظـ ضماف الجكدة كاعتماد البرامج االفتراضية في ضكء

ىدفت ىذه الدراسة إلٍ إلقاء الضكء عمٍ التحديات التي تكاجو نظـ ضماف الجكدة كاالعتماد لمبرامج  أىداف الدراسة:
 االفتراضية في ضكء التجارب الدكلية مف حيث اآلتي:

 التعرؼ عمٍ كاقع تفعيؿ نظـ ضماف جكدة البرامج االفتراضية.

 جو اعتماد البرامج االفتراضية.التعرؼ عمٍ التحديات التي تكا

 االرتقاء بنظـ ضماف الجكدة كاعتماد البرامج االفتراضية  في ضكء التجارب الدكلية.

إف أىمية الدراسة الحالية تنبثؽ مف ككنيا تيتـ بإلقاء الضكء عمٍ التحديات التي تكاجو نظـ ضماف أىمية الدراسة: 
 التجارب الدكلية ، لذا فإف الدراسة الحالية سيستفيد منيا كؿ مف: الجكدة كاالعتماد لمبرامج االفتراضية في ضكء

العاممكف في التعميـ العالي، كالكميات بالتعرؼ عمٍ التحديات التي تكاجو نظـ ضماف جكدة البرامج االفتراضية لمعمؿ 
 عمٍ تذليميا.

ات التي تكاجو اعتماد البرامج المتخصصكف في مؤسسات التعميـ الجامعي لتمكينيـ مف اتخاذ قرارات تزيؿ التحدي
 االفتراضية.

مدراء الجامعات كعمداء الكميات في كضع األنظمة كالمكائح التي تعالج التحديات التي تكاجو نظـ ضماف الجكدة 
 كاالعتماد االكاديمي لمبرامج االفتراضية.
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 الدكلية. ستمكف مف االرتقاء بجكدة أداء البرامج االفتراضية ، كجعميا تتفؽ مع التجديدات

 مدراء كمبلؾ الجامعات األىمية في االرتقاء بالبرامج االفتراضية في ضكء التجارب العالمية.

 تساعد المخططيف كعمداء الجكدة بالجامعات في التعرؼ عمٍ  التحديات التي تكاجو اعتماد البرامج االفتراضية.

تحميمي، كالذم ييتـ بكصؼ الجكانب المتنكعة اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي ال منيج الدراسة:
لمتحديات التي تكاجو نظـ ضماف الجكدة كاالعتماد لمبرامج االفتراضية في ضكء التجارب الدكلية، بيدؼ التكصؿ إلٍ 
الصعكبات التي تعيؽ تطبيؽ البرامج االفتراضية ، كذلؾ يتطمب الكصؼ الدقيؽ لتمؾ التحديات بمؤسسات التعميـ 

ـ جمع المعمكمات كالبيانات كتصنيفيا كتنظيميا، كالتعبير الكيفي عنيا، بيدؼ الكصكؿ إلٍ استنتاجات العالي،  ث
تساىـ في فيـ حقيقة تفعيؿ البرامج االفتراضية كاعتمادىا، كما ىي في الكاقع كتحميؿ النتائج)عبيدات 

أيضان مدخؿ الدراسات الكثائقية  ( في ضكء التكجيات كالتجارب الدكلية. كاستخدمت الباحثةِِْـ،صُٖٗٗكآخركف،
كىك أحد مداخؿ المنيج الكصفي مف خبلؿ استقراء المصادر األكلية كالثانكية فيما يختص بالتجارب الدكلية في البرامج 
االفتراضية بالجامعات مف كتب كرسائؿ عممية كبحكث كمقاالت منشكرة في دكريات عممية محكمة مقدمة إلٍ مؤتمرات 

 ( لكتابة اإلطار النظرم كتصميـ أدكات الدراسة.َُّـ،ص ُِٗٗاكم، عممية)عكدة كممك

يتككف مجتمع الدارسة الحالية مف كافة الجامعات الحككمية كاألىمية كالتي تمثؿ مؤسسات التعميـ مجتمع الدراسة: 
 العالي.

 تتمثؿ حدكد الدراسة مؤسسات التعميـ العالي في المممكة العربية السعكدية.: حدود الدراسة

 مصطمحات الدراسة:

(، كتعني ِٕـ، صََِْتعني المنافسة إلثبات ميارة كتفكؽ احد الجانبيف)فمية كالزكي، :(Challengesالتحديات )
( ، فيي التي تؤثر عمٍ مستكل المنافسة في األداء بيف ٕٗ،صََِٖاختيار نشاط محدد اك رفضو)ككلينز كابرايف،
قصكد في ىذه الدراسة الصعكبات كالعقبات التي تمنع كتحد مف جكدة المؤسسات المختمفة، كالمعنٍ اإلجرائي الم

 البرامج االفتراضية في مؤسسات التعميـ العالي.

كرد معنٍ الجكدة في المعجـ الكسيط :ككف الشيء جيدان، أم إنتاج السمعة بأقؿ تكمفة مع تحقؽ  (Qualityالجكدة:)
( كىي درجة التأكد مف مدل ُُّٕـ، صُٖٗٗاإلنتاج )مراد، الجكدة المطمكبة طبقان لممعايير المكضكعة لنكعية 

( كتعني لغة أجاد أم أتٍ بعمؿ يتصؼ بالجكدة ، ّٕٔـ ، ص ُّٗٗالمطابقة لممقاييس المحددة سابقان. )البرعي،
كاصطبلحان تعني العممية التي تمكف مف رفع أداء كؿ مف الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس كالمؤسسة التعميمية )فمية 

ـ،ص ََِٗـ( كتعني حصكؿ المستفيد عمٍ ما يحتاجو ، كىي معيار لمتميز كاإلتقاف كالدقة)إبراىيـ،ََِْخركف،كآ
( ،إف مفيـك الجكدة يفسر ثقافة الجكدة بمؤسسات التعميـ العالي فيك العممية التي تشتمؿ عمٍ مفاىيـ األداء ُٓٓ

كالنتائج كتعكس التغيرات فيما يقاس ككيفية قياسو كطريقتو  كالمعايير كالعادات كاالعتماد كالنقاط المرجعية كالمساءلة
( ،كالمعنٍ اإلجرائي َُٔ،صََُِمما يفسر إدراؾ الدكؿ كالثقافات المختمفة لمفيـك الجكدة)ألتباخ،كآخركف ،

 المقصكد في ىذه الدراسة كفاءة البرامج االفتراضية.
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كالكحدات المترابطة كالمتفاعمة فيما بينيا كالمكجية عني تصميـ يشتمؿ عمٍ مجمكعة مف العناصر ت: (system) نظم
 (، كىذا المعنٍ اإلجرائي المقصكد بيذه الدراسة.ُّّ، ََِّلتحقيؽ أىداؼ محددة بعينيا )شحاتو كآخركف،

يعني عممية تقكيـ مستمرة لجكدة نظاـ التعميـ العالي كمؤسساتو كبرامجو ،  (:Quality Assuranceضمان الجودة)
المسئكلية كالتحسيف كفؽ معايير محددة ، كيشتمؿ عمٍ ضماف جكدة داخمية كخارجية كىك شرط أساسي كيركز عمٍ 

-ٔٓ، ََِٕلبلعتماد كيشتمؿ عمٍ السياسات كالمكجية نحك تحقيؽ الجكدة كالمحافظة عمييا كاالرتقاء بيا )البيكاشي،
 (، كىك المعنٍ اإلجرائي المقصكد في ىذه الدراسة.ٕٓ

يدؿ المصطمح عمٍ أف البرنامج األكاديمي حقؽ المستكيات المناسبة لمجكدة  (:itation StatusAccredاالعتماد)
(، كىك أداة ِْ،ََِٕالتعميمية كالمحددة مف قبؿ ىيئة االعتماد عمٍ المستكل اإلقميمي أك التخصصي )البيكاشي،

التي تتـ تبعان لمعايير محددة  مؤثرة لضماف جكدة العممية التربكية بمفيكميا الشامؿ كيشتمؿ عمٍ الممارسات
 (،كىك المعنٍ اإلجرائي المقصكد في ىذه الدراسة.َْٕ، َُُِ)المميجي،

يشتمؿ عمٍ مجمكعة مف الخبرات التعميمية المقدمة لممتعمميف لتحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة في  (:Programالبرامج)
رشادية كتدريبية كأنشطة)سمارة كالعديمي، فترة زمنية محددة ، كىي متنكعة ما بيف برامج دراسية كأخرل تك  جييية كا 

(، المعنٍ اإلجرائي المقصكد في ىذه الدراسة البرامج التعميمية االلكتركنية المقدمة لمطبلب بإستخداـ ْٗ،صََِٖ
 الشبكة االلكتركنية.

(، ُُٓـ، صََِٕمكقع إلكتركني يتـ التكاصؿ مع الطبلب عبر شبكة االنترنت )العمر، (:virtiualاالفتراضية)
(، كىك ُِٓٓـ،صُٖٗٗكتعني مكقع افتراضي محدد تبعان لبرميجات معينة كيمكف االستعانة بمخزف مساند)مراد،

 المعنٍ اإلجرائي المقصكد في ىذه الدراسة.

كىك التعميـ الذم يقبؿ طبلب المرحمة الثانكية بشركط محددة كما يقبؿ طمبة التعميـ الفني  :(Universityالجامعي)
ـ ، ََِٗدالت معينة ، كيناؿ الطالب درجة البكالكريكس التي تؤىمو لمعمؿ في القطاع الحككمي كاألىمي)إبراىيـ ،بمع
فيك التعميـ الذم يمي الثانكية العامة ، كيتبع كزارة التعميـ العالي ، كيخضع لممجمس األعمٍ لمتعميـ ، حيث  (ُُْص

، تمنح الجامعات الدرجات الجامعية في مختمؼ التخص صات كباختبلؼ المستكيات التعميمية )بكالكريكس، دبمـك
ـ(.   كالمعنٍ اإلجرائي المراد في ىذه الدراسة ىك التعميـ العالي في مرحمة َُّٗماجستير، دكتكراه( )كزارة المعارؼ:

 البكالكريكس ، كالدبمـك ، كالماجستير بالجامعات ، كلكف الذم يتـ عف بعد أم االفتراضي.
 

 طار النظري والدراسات السابقة :ثانيًا  اإل

 ويشتمل االطار النظري عمى التالي:

إما يككف ىناؾ جامعة متكاجدة فقط مف خبلؿ االنترنت ال يكجد ليا مباف دراسية بالكاقع  الجامعات االفتراضية نكعيف:
ا ىيئة أكاديمية مثؿ :الجامعة التكنكلكجية القكمية كجامعة ميتشيجاف االمريكية ، كىذه الجامعات تشرؼ عميي

(Virtual-U) (بكندا ، أك جامعة محددةColorado state university online كالنكع اآلخر أف تككف ىناؾ ،)
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شرافيان ، كىذا النكع يمكف  جامعة حقيقية لدييا مسارات عمٍ شبكة مستقمة تنظيميان لمتعميـ االفتراضي كلكف تتبعيا فنيان كا 
 (./http://drgawdat.edutech-portal.netإجازة شيادات خريجيو )

مف المصطحات الحديثة نسبيان كبدء باستخدامو في العالـ العربي ببداية عقد التسعينات مع انتشار مفاىيـ االعتماد 
الجكدة في المجاؿ التربكم ، كيعرؼ االعتماد بالمغة اإلنجميزية المكافقة عمٍ قياـ مؤسسة تعميمية بأنشطة تربكية بعد 

تكفر معايير محددة بيا.  كاختمفت األدبيات في تعريؼ االعتماد كأتٍ بعضيا كما يمي: االعتماد ىك االجازة التأكد مف 
لمؤسسة تعميمية لمقياـ بأنشطة تتكفر بيا شركط محددة ، كىك مجمكعة مف المعايير التي تكضح تكافر إمكانات مادية 

لمية ، كيتداخؿ مفيـك االعتمادة مع مصطحات ضماف كبشرية تتناسب مع المتطمبات االجتماعية كالتحديات العا
الجكدة كالتقكيـ كالمحاسبية ، كالترخيص كاالعتراؼ بالشيادة كالمعادلة ، كىكذا يعرؼ االعتمادة في الكاليات المتحدة 

االعتمادة االمريكية العممية الخاصة بالكميات لمدراسة الذاتية كمراجعة النظير الخارجي ، كفي أكركيا الغربية يقصد ب
( بأنو عممية مراجعة لمجكدة CHEAتقكيـ كتقييـ المؤسسة أك برامجيا، كيعرؼ مجمس اعتمادة التعميمة العالي )

 (.ِّٓ،ص َُِْالخارجية )الرؤكؼ،
 

:سعت العديد مف الدكؿ لتطبيؽ البرامج االفتراضية كاعتمادىا كذلؾ لبلرتقاء تجارب في تفعيل البرامج االفتراضية 
 امج االفتراضية ،كفيما يمي عرض لتجارب بعض الدكؿ :بجكدة البر 

: كىي عضك في اتحاد الجامعات اإلفتراضية في المممكة المتحدة  الجامعة االفتراضية الدولية في المممكة المتحدة
لية كالعالـ المعتمد رسميا كييئة استشارية في ىيئت األمـ المحدة كمنظمة اليكنسكك ، كيحمؿ خريجييا بطاقة طالب دك 

رمسية معتمدة مف ىيئة اليكنسكك في األمـ المحدة ، كيتمتع بتأميف صحي بريطاني شامؿ طكاؿ فترة دراستو 
االفتراضية ، كما أف الجامعة عكض في الييئة البريطانية لمتعميـ المفتكح المعتمد مف ىيئة اليكنسكك في األمـ المحدة ، 

ـ ، كما تقدـ المصادقات الدكلية لخريجييا كفؽ إجراءات محددة مع كحصمت عمٍ اعتماد مف الجمعية األمريكية لمتعمي
ىيئة المركز االستشارم البريطاني، كما تكفر لو المصادقة القاكنينيكة المعتمدة في بريطانيا، كلدييا العديد مف البرامج 

ىيئة االعتماد األكاديمي  التعميمية لمرحمة الماجستير كالدكتكراه، كالدبمكمات العالية ، كيتـ اعتماد برامجيا مف
(http://www.ivu.org.uk/arabic/index.htm) 

ىدفت الجامعة الٍ تقديـ نظاـ ذك جكدة  ( :NOUNالجامعة القومية المفتوحة في تطوير التعميم من بعد بنيجيريا)
كز مختصة بفئات معينة (مركز ، كلدييا مراِٖتعميمية يتميز بالمركنة كالفعالية كيحقؽ العدالة المجتمعية ، كيتبعيا )

كالمسجكنيف ...، كلدييا مساريف : أحدىما النمط المختمط كالمدمج لنظـ التعميـ كاآلخر نظاـ النمط التعميمي الكاحد، 
كفشؿ النمط األخير في تحفيز الطبلب عمٍ التعمـ ، لذا تدعـ الجامعة الربط بيف الكسائط المطبكعة كاإلرشاد المباشر 

( Nounاع الكسائط االلكتركنية ، لدييا منسكبيف تـ اعدادىـ كتدريبيـ مف قبؿ إدارة كؿ مف )كاستخداـ مختمؼ أنك 
(، عمٍ البيئة الجامعية االفتراضية ، كيتـ اعتماد ضماف جكدة البرامج عف طريؽ المجنة القكمية COLكككمنكلث )
كلي لمتعميـ مف بعد كالمجمس االفريقي ( ، كتعاكنت الجامعة مع ككمنكلث التعميـ بكندا كالمجمس الدNUCلبلعتماد )

، كمع بعض الجامعات االفتراضية في كؿ مف المممكة المتحدة كىكنج ككنج كاليند (ACDE)  لمتعميـ عف بعد 
كأستراليا كالجامعة االفتراضية الفريقيا في كينيا، كيكاجو التعميـ االفتراضي بعض التحديات بنيجريا منيا : قصكر البنية 
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كارتفاع تكمفة تطكيرىا ، البلمساكاة في القدرة عمٍ الكصكؿ الٍ الكتنمكجيا لكافة الطبلب الرتفاع تكمفة التحتية ، 
الحاسب اآللي المحمكؿ كاالنتنرت، ، الخكؼ مف استخداـ التكنكلكجيا ، ارتفاع تكمفة البرمجيات ألنيا ال تنتج محميان بؿ 

 (.َْْ- ّٖٗ، َُُِصيانة، كعدـ ثبات الكيرباء )الجماؿ، تستكرد مف أكركبا كغيرىا ، قمة الدعـ التقني كال

(، كدعمت التعميـ Distumـ )ُٗٗٗ: تـ افتتاح الككالة الخاصة بالتعميـ عف بعد عاـ التعميم االفتراضي في السويد
رائدة في ( Lundـ، كتعتبر جامعة )ََِِالعاـ كالدراسات العميا ، كافتتحت آفاقاي لمجامعة السكيدية االلكتركنية عاـ 

( Oresund( جامعة بالسكيد كالدانمارؾ بمنطقة )ُّتحكيؿ األقساـ التقميدية الٍ أقساـ إفتراضية ، كككنت شبكة مف )
بيئة إفتراضية مسؤكلة عف تطكير قطاع تكتنكلكجيا المعمكمات بالتجارة كالتعميـ كالبحكث ، كتضامنت العديد مف 

( تعمؿ عمٍ تطكير التعميـ عف بعد ، كطكرت Ciscoة مثؿ سيسكك)الشركات السكديية لتشكيؿ مجمكعة إلكتركني
، َُُِفصكؿ لمتعميـ االفتراضي ، كيعتبر التعميـ عف بعد مكمؿ كأداة إضافية داعمة لممعرفة في السكيد )الجماؿ، 

ّٖٗ ،َْٔ -َْٕ.) 

دت عناصر المعايير إف غالبية الككاالت كالمنظمات المتخصصة حد منظمات ووكاالت اعتماد الجودة العالمية:
البرامجية في اآلتي: المعارؼ كالمفاىيـ العممية األساسية التي يفترض أف يكتسبيا خريج البرنامج ، كالميارات الذىنية 
المكتسبة كخاصة ميارة التحميؿ كالتركيب كاالسنتنتاج كاالبتكار ، كالميارات العممية المينية التي تمكف الخريج مف 

نية كتطبيقيا في المجاؿ الكظيفي ، كالميارات العامة مثؿ: الحاسب اآللي كالتعمـ الذاتي كميارات تكظيؼ الميارات الذى
االتصاؿ كالعمؿ في فريؽ ، باإلضافة الٍ تكفر معايير خاصة بكؿ تخصص أكاديمي في عدد مف المنظمات 

ف المعايير تتفؽ في العديد مف الجكانب كالجمعيات الدكلية ، كيتـ اشتقاؽ تمؾ المعايير تبعان لفمسفة الكمية ، لذلؾ فإ
  (.ُٖٕـ،صَُِِكقميبل ما تختمؼ بما بتكافؽ مع طبيئة كبيئة البمد كاحتياجاتو)مجيد،

افتتحت لمجنسيف بمبادرة شخصية مف صاحب السمك الممكي األمير طبلؿ بف عبد العزيز  الجامعة العربية المفتوحة:
 ُِْْ/ُِّْألمـ المتحدة اإلنمائية ، كبدأت في مدينة الرياض عاـ رئيس برنامج الخميج العربي لدعـ منظمات ا

ـ ، ببرنامج تقنية المعمكمات كالحاسكب ،ك الدبمـك العاـ في التربية ، إدارة األعماؿ ، المغة ََِّالمكافؽ فبراير 
بعض مناطؽ المممكة العربية االنجميزية كآدابيا، التربةم الخاصة ، التربية في التعميـ االبتدائي ، ثـ تكالت الفركع في 

السعكدية كذلؾ تبعان لحاجة المنطقة، كليا فركع في بعض الدكؿ العربية، أما المقر الرئيسي فقد تـ إنشائو في يكنيك 
 ـ بالككيت.ََُِ

( جامعة عربية كأجنبية بدعـ مف ُُمف بمشاركة )ََِْسبتمبر  َِبدأت برامجيا في  :الجامعة االفتراضية األردنية
حاد األكركبي ، كأكجدت شبكة الكتركنية بيف الجامعات في أكركبا كشماؿ افريقيا كالشرؽ األكسط مساقات تعميمية االت

 الكتركينة ، كتعتمد في جزء مف تعميميا عمٍ الحكار المباشر عبر الشبكة االلكتركنية)
http://www.abegs.org/Aportal. ) 

لبكالكريكس كالدبمـك كالزمالة ، كتخضع لضكابطت السمطة المحمية أم تمنح شيادة ا:  الجامعة االفتراضية الكندية
الحككمة االتحادية ، كليا حؽ منح الشيادات كفؽ ضكابط محمية ، كتخضع مباشرة لمسمطة المركزية لمدكلة ممثمة 

 Association of Universities andبكزارة التعميـ العالي ، كليا عضكية في رباطة الجامعات كالمعاىد الكندية ، )
AUCC-Colleges of Canada  التي تراقب كتتابع تطبيؽ معايير محددة لمجكدة األكاديمية، كمف الييئات التي )،

http://www.aucc.ca/
http://www.aucc.ca/
http://www.aucc.ca/
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(، كىيئة CASNغير الحككمية التي تراقب البرامج الدراسية ذات العبلقة ما يمي: الرابطة الكندية لمدارس التمريض )
(، كالييئة CSAC(، كىيئة التصديؽ عمٍ برامج عمـك الكمبيكتر )CIDAلمصادقة عمٍ برامج التصميـ الداخمي )ا

(، AACSB(، كاالتحاد مف أجؿ االرتقاء بمدارس إدارة األعماؿ )CFABالكندية لممصادقة عمٍ برامج عمـك الغابات )
 (.Languages Canada()canada-canada.com/study-guide-http://eduكلمراقبة جكدة معاىد المغة)

 

 بحثت بعض الدراست في التعميـ االفتراضي كتنكعت المحاكر التي تناكلتيا كمنيا مايمي: الدراسات السابقة:  

ـ( كالتي ىدفت الٍ تحديد اإلجراءات التي يجب اتباعيا لضبط الجكدة النكعية في الجامعات ََُِلسنبؿ،دراسة )ا
االفتراضية لتحسيف أداء برامجيا، كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمية ، كتكصؿ الٍ عدد مف النتائج منيا اآلتي: 

متقدمة ، كتكفر مصممي كمنتجي كمبرمجيف ذكم ميارات يجب تكفر ىيئة أكاديمية مدربة عمٍ استخداـ التكنكلكجيا ال
متميزة في العمؿ األكاديمي التعميمي ، يدعمكف الييئة األكاديمية كيقكمكف بمساعدتيـ في تصميـ المحتكل الدراسي، 

ا ، كىناؾ حاجة الٍ تكفر معامؿ كأجيزة الكتركنية ، كحقائب تعمميية ككسائط تعميمية مختمفة سمعية ،كمرئية ،كغيرى
باإلضافة الٍ بنية تحتية مناسبة، كشبكة اتصاؿ فعالة تمكف مف التفاعؿ مع البيئة التعميمية االفتراضية 

 (.ِْْ،صَُِِ)الدكسرم،

( كالتي بحثت في أىمية معرفة تكقعات المحاضريف حكؿ دكر مصادر McDowell 2002,دراسة ماكدكيؿ )
راسة ثبلثة أنكاع لممصادر اإللكتركنية: المكتبة األكاديمية اإللكتركنية، المعمكمات اإللكتركنية في التعميـ ، كتناكلت الد

المصادر اإللكتركنية الجديدة لمبيانات األكلية ، مصادر المعمكمات العشكائية عبر اإلنترنت. كأشار المحاضركف إلٍ 
مصادر اإللكتركنية الجديدة أف المكتبة اإللكتركنية لـ تحدث سكل تغيرا ضئيبل في أساليبيـ التدريسية عمٍ عكس ال

لمبيانات األكلية حيث أحدثت تغيرات نحك زيادة األساليب البنائية لمتعمـ، كلـ يستطع المحاضركف كضع تحديدا دقيقا 
 العشكائية عبر اإلنترنت لمطبلب. لفائدة مصادر المعمكمات

الفتراضية عبر الشبكة العالمية ( إلٍ التعرؼ غمٍ أثر استخداـ الفصكؿ اََِْكما استيدفت دراسة )المبارؾ، 
"اإلنترنت"  عمٍ تحصيؿ طبلب كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد في مقرر تقنيات التعميـ كاالتصاؿ . كأكدت الدراسة 
عدـ خفض مستكل التحصيؿ الدراسي لدل الطبلب عف دراستيـ عف طريؽ الفصكؿ االفتراضية، بؿ إنيا تتفكؽ عمٍ 

تطبيؽ.  كأكصت الدراسة باالستفادة مف تقنية الفصكؿ االفتراضية في حؿ بعض المشاكؿ الدراسة التقميدية في ال
التعميمية كأف تستخدـ الفصكؿ االفتراضية التي تمتمؾ إمكانات عالية مف سرعة اتصاؿ، كمشاركة بالصكت كالصكرة 

 ائح، كتسجيؿ المحاضرات.كعرض الصكر كالشر 

ـ( حيث ركزتا عمٍ أىمية تنمية ميارات كمعارؼ ََِٓ( ك)الشاعر،Sadik,2005كاتفقت مع ذلؾ كؿ مف دراسة )
منسكبي الجامعات في استخداـ االتصاؿ االلكتركني، بتصميـ البرامج التدريبية المناسبة مع االىتماـ بتصميـ المقررات 

يارات التكاصؿ كاألسئمة كالتحضير كالتقكيـ إلكتركنيان، كاستخداـ االنترنت ، كتصميـ مراكز تعميـ عف بعد ، كم
االلكتركني كتدريب أعضاء الييئة التعميمية عمٍ كيفية اتخاذ القرار التكنكلكجي المناسب، كالتعرؼ عمٍ أنظمة 

إلكتركنية مناسبة لتحقيؽ  التكصيؿ االلكتركني الحديثة ككيفية اختيار المناسب منيا لمكقؼ تعميمي محدد، كتكفير بيئة
 ذلؾ . 

http://www.languagescanada.ca/
http://edu-guide-canada.com/study-canada
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عادة تصميـ طبيعة العمؿ في التعميـ الجامعي، نظران لمتقدـ ََِٓكاستنتجت دراسة )عيادات، ـ( أىمية تقييـ كا 
التكنكلكجي كمكاصفات الطمبة الجديدة ، حيث يحتـ ذلؾ استخدـ أدكات كأساليب إلكتركنية كاعتماد نماذج تعميـ 

ريب أعضاء ىيئة التدريس عمٍ إلكتركني في التعميـ ، كذلؾ يتطمب تصميـ كتنظيـ بيئات تقنية مناسبة ، كال بد مف تد
كيفية القياـ بدكرىـ في بيئات تعميـ إلكتركنية كتطكير مياراتيـ في االتصاؿ كاستراتيجيات التدريس االلكتركني ، كؿ 
ذلؾ يدفع مؤسسات التعميـ العالي إلٍ تقديـ التسييبلت الفنية كالمالية التي تمكنيا تحديث بنيتيا األساسية في ضكء 

ية ىادفة تشتمؿ عمٍ تطكير رؤل كتصكرات التعميـ االلكتركني يسعٍ لتنفيذ بيئات إلكتركنية يتكفر بيا خطط إستراتيج
 البرامج كالتجييزات كالفنيف المناسبة.

ـ( عمٍ تصميـ مقرر إلكتركني مستند عمٍ بيئة اإلنترنت كاستخدامو بمعالجات مختمفة  ََِٓارتكزت دراسة )محمد، 
المتزامف كغير المتزامف المبني عمٍ اإلنترنت، كتكصمت إلٍ كجكد فركؽ في الدالئؿ تتمثؿ في خدمات االتصاؿ 

اإلحصائية لصالح نمط االتصاؿ المبني عمٍ اإلنترنت لصالح االتصاؿ المتزامف. كأكصت الدراسة  بالعديد مف 
بينيـ كمع أساتذتيـ  التكصيات منيا: يجب تكفر كسائؿ اتصاؿ مبنية عمٍ الحاسب تساعد الطبلب عمٍ التفاعؿ فيما

عند تصميـ برامج التعميـ اإللكتركني لدعـ عممية التفاعؿ كالتغذية الراجعة في التعمـ.      أكصت دراسة )صالح 
ـ( بتصميـ مراكز نمطية لتطكير تكنكلكجيات التعميـ الجامعية كتشتمؿ عمٍ مركز لمحاسب اآللي ككحدة ََِٓكحميد،

نتاج مصادر  التعمـ كربط مراكز تكنكلكجيات التعميـ بالجامعات مف خبلؿ شبكة االنترنت لتبادؿ الفيديك التعميمي كا 
دخاؿ تعديبلت عمٍ القاعات الدراسية كتنظيـ بيئة تقنية تتناسب مع استخداـ المستحدثات التكنكلكجية  المعمكمات كا 

كتغطي مجاالت التكنكلكجية كطرؽ ،كتنفيذ الدكرات التدريبية المستمرة ألعضاء ىيئة التدريس كفقان الحتياجاتيـ ، 
تاحة الفرصة ألعضاء ىيئة التدريس في تنمية قدراتيـ  دمجيا في المكاقؼ التعميمية ، كتقييـ استخداـ األعضاء ليا، كا 
الذاتية كالبحثية كالمينية،كاالىتماـ بفاعمية إدخاؿ المستحدثات التكنكلكجية كتحقيؽ مستكيات اإلتقاف في ضكء معايير 

لشاممة ،كتقكية العبلقة بيف أعضاء ىيئة التدريس كالطالب مف خبلؿ تنظيـ بيئة تطبيؽ األنشطة كتككيف الجكدة ا
 يؼ مع المستحدثات التكنكلكجية.  الككادر القادرة عمٍ التك

ـ( بدكر شبكة العنكبكت العالمية في تبادؿ المعمكمات بيف الجامعات لكؿ مف الطالب ََِٔكاىتمت دراسة )برايس،
ىيئة التدريس مما يمكف مف تطكير الميارات كلقد قامت الدراسة باستعراض أىـ الطرؽ لتصميـ الصفحات كعضك 

األكاديمية كاألساليب التي تمكف عضك ىيئة التدريس مف زيادة التفاعؿ بينو كبيف الطبلب عف طريؽ شبكة العنكبكت 
ركع في الدكؿ العربية كمنيا عدـ تكفر بيئة العالمية كتكصؿ إلٍ أىـ المعكقات التي تقؼ أماـ تطبيؽ ىذا المش

ـ( ََِٔإلكتركنية تشتمؿ عمٍ معامؿ كتجييزات  مناسبة تسد احتياجات المستفيديف.   كقامت دراسة )األنصارم،
بعرض لتجربة جامعة األمير محمد بف فيد األىمية ، حيث شممت تدريس مقررات باالعتماد عمٍ الحاسب اآللي 

ستاذ كالطبلب إلكتركنيان، كلقد ىيئات الجامعة بيئة إلكتركنية تحتية لتقنية المعمكمات ألعضاء كتمكف التكاصؿ بيف األ
الييئة التعميمية كالطبلب ، باإلضافة إلٍ تبني مفيـك التعميـ ببل حدكد عف طريؽ مركز مصادر التعميـ الذم يخدـ 

 افة أطراؼ العممية التعميمية.   ك

ىناؾ بعض الصعكبات التي تكاجو عممية التكاصؿ االلكتركني في المممكة العربية  ـ( أفََِٕككشفت دراسة )محمكد،
السعكدية منيا: بطء االتصاؿ بشبكة االنترنت، كقمة األساتذة الجامعييف المؤىميف في استخداـ التكاصؿ االلكتركني ، 

ية متخصصة كتكفير بيئة إلكتركنية كضعؼ الميارات النظـ اإلدارية االلكتركنية ، كأكصت الدراسة بإعداد شبكة تعميم
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مناسبة كتحفيز الطبلب كأعضاء الييئة التعميمية عمٍ استخداـ البريد االلكتركني في التكاصؿ فيما بينيـ كما يتطمبو 
( ، اتبعت الدراسة المنيج المقارف ، كالكصفي التحميمي، كىدفت الٍ ََِٕذلؾ مف معامؿ مناسبة .  كدراسة )الصالح،

أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف الجامعات االفتراضية ، كالتعرؼ عمٍ مدل جكدة التعميـ االفتراضي الجامعي التعرؼ عمٍ 
، كتكصؿ الٍ عدد مف النتائج منيا اآلتي: أف معايير الجكدة في الجامعات االفتراضية يتطمب تطبيؽ معايير شاممة 

يب التعميـ كالتعمي كدعـ ىيئة التدريس كالطالب ، لمجكدة تشتمؿ عمٍ قياس الجانب المؤسسي كتطكير المقررات كأسال
دارة التعميـ  كتكفر بنية تقنية قكية ، كبنية برامج إلكتركنية مناسبة  خاصة برامج إدارة عمميات الجامعية االفتراضية كا 

يمية المنتجة كخدمة المعمكمات ، ككضع قكانيف كسياسات لحماية حقكؽ الممكية الفكرية كخاصة فيما يتعمؽ بالمكاد التعم
مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس، كالقضايا األمنية كالمتعمقة بحماية المكاد عمٍ الشكبة التزامنية ،  كأكصت الدراسة 
تحفيز مبادرات الجامعات االفتراضية مف خبلؿ إتبلفات قكمية ، كتشكيؿ إتبلفات جامعات إفتراضية إقميمية ، كتشجيع 

التعميـ المفتكح كالتعميـ عف بعد الٍ جامعات إفتراضية تستخدـ الشكبة العنككبيتية  التعاكف كالشراكة، كتحكيؿ جامعات
المدعمة بكسائط متخصصة ،  كمقارنة األساليب الفعالة لتطكير المقررات االفتراضية كنظـ إدارة الجكدة بمؤسسات 

 فتراضي.ير المتزامف بالتعميـ االالتعميـ اإلفتراضي ، كمقارنة نظـ التكصيؿ المتزامف كغ

(  المنيج المقارف طريقة بيريدام ، كىدفت الٍ دراسة أسباب ظيكر الجامعات َُُِاتبعت دراسة )البكىي، 
االفتراضية ، كأنكاعيا كالتعر عمٍ تجارب بعض الدكؿ بيا كالتكصؿ الٍ تصكر مقترح يمكف مف تطبيقيا ، كتكصمت 

االفتراضية بكؿ مف سكريا كفكنكس ككندا مف حيث األىداؼ الدراس الٍ أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف صيغ الجامعات 
كسياسة القبكؿ كالبرامج الدراسية كاإلدارة كالتمكيؿ، كاستنتجت بعض مما يمي: جميع الدكؿ متقاربة في األىداؼ ، كلكف 

الدكؿ  تختمؼ في ترتيبيا كتحديد األكلكيات بما يتفؽ مع المجتمع ، كاالختبلؼ في شركط القبكؿ حيث تشترط بعض
الحصكؿ عمٍ الشيادة الثانكية بينما كندا ال تشترط حصكؿ الطالب عمٍ مؤىؿ معيف ، كتتفؽ الدكؿ عمٍ مصادر 
التمكيؿ فمنيا الحككمة تقـك بالتمكيؿ كالرسـك التي يدفعيا الطبلب كعائد بيع كتسكيؽ الخدمات كاليبات كالمنح ، كتتفؽ 

ات العممية كاستخداـ الكسائط التكنكلكجية االلكتركنية ، ثـ كضع الدكؿ عمٍ نظاـ الساعات المعتمدة، كالتخصص
 رح لمجامعة االفتراضية المصرية .الباحث تصكر مقت

ـ( عمٍ أىمية تطكير منظكمة التعميـ العالي بتكظيؼ المستحدثات التكنكلكجية كمنيا ََِٖكأكدت دراسة )العنقرم،
تطبيؽ التعميـ االلكتركني كالتعميـ عف بعد كالتعميـ الجكاؿ كاالنترنت  تكفير بيئة إلكتركنية مناسبة لتحقيؽ ذلؾ تمكف مف

، الفصكؿ االلكتركنية كالمقررات االلكتركنية كالمكتبة االلكتركنية كالقنكات الفضائية التعميمية كالجامعات االفتراضية، 
الصعكبات التي تكاجيو كيتطمب ذلؾ  كذلؾ بيدؼ االرتقاء بالتعميـ العالي في المممكة العربية السعكدية كالتغمب عمٍ
( أىمية تكفر بيئة تقنية تشتمؿ ََِٖتنظيـ محدد يساعد عمٍ تحقيؽ األىداؼ المرجكة.   استنتجت دراسة )المطرم،

عمٍ األجيزة كاآلالت التقنية المتطكرة ، تتفؽ مع البرامج األكاديمية المتجددة بما يتبلءـ مع التقدـ التقني كمتطمبات 
لشاممة باليمف أم دمج التقنيات التعميمية في الجامعات اليمنية كتقكيميا بصكرة مستمرة ، كتكصمت الدارسة التنمية ا

إلٍ ندرة البيئة التقنية المتطكرة كالتي تسد احتياجات األقساـ األكاديمية ، كغياب الفنيف المتخصصيف كمقاكمة بعض 
 الكعي بدكر التقنيات التعميمية .غياب  أعضاء ىيئة التدريس لمتجديدات التقنية باإلضافة إلٍ

ـ( إلٍ أىمية استفادة التعميـ العالي السعكدم مف عصر المعمكماتية بما يتناسب مع ََِٖتكصمت دراسة )خكج،
طبيعة المجتمع السعكدم كخصكصيتو، كالتكيؼ مع األنماط التعميمية الحديثة مثؿ: الجامعة المفتكحة ، كالتعميـ 
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ضي ، كجامعة البيئة كجامعة السكؽ ، كالتعميـ المتمازج كربط التعميـ العالي بالقطاعات اإلنتاجية ، االلكتركني االفترا
كذلؾ يتطمب تييئة البنية التحتية لمجامعات ، كتصميـ بيئات تقنية مناسبة لتطبيؽ مثؿ تمؾ األنماط التعميمية ، 

ع الجامعي كالخارجي لتقبؿ ىذه الصيغ ، كأكصت كتنظيميا بصكرة تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا كتييئة كؿ مف المجتم
 الدراسة القياـ بدراسات أكثر عمقا تيتـ باإلجراءات كاالحتياجات البلزمة لتطبيؽ تمؾ األنماط التعميمية.

 Mobileـ( تطكير بيئة تعميمية إلكتركنية متنقمة في ضكء معايير التعمـ المتنقؿ ) ََِٗكاستيدفت دراسة )الشايع، 
Learning) كأسفرت الدراسة عف نتائج عديدة منيا: تحديد المعايير التربكية كالتقنية لمتعمـ المتنقؿ كنمط مف أنماط ،

 ُٕٗٗالتعمـ اإللكتركني كتطكير نمكذج مقترح لمبيئة التعميمية اإللكتركنية المتنقمة لمجامعة ، في ضكء نمكذج خاف 
لدراسة بالعديد مف التكصيات منيا: نشر ثقافة تقنية المعمكمات متضمننا البعد التربكم كبعد تصميـ الكاجية. كأكصت ا

داخؿ البيئة التعميمية كتعزيز االتجاىات اإليجابية نحكىا كتكفير البنية التقنية التحتية البلزمة لمتعمـ المتنقؿ كنمط مف 
ـ بيئات إلكتركنية في ـ( المعكقات التي تحد مف استخداََِٗأنماط التعمـ اإللكتركني.  كحددت دراسة )إسماعيؿ،

مؤسسات التعميـ العالي كمنيا ما يمي: عدـ كجكد طرائؽ تيتـ بالتعميـ الذاتي كمحدكدية الكقت المخصص الستخداـ 
االنترنت كقمة الكقت المسمكح بو لمطالب لمجمكس بالبيئة االلكتركنية لمتحصيؿ العممي ، كعدـ معرفة الطبلب بالمكاقع 

جاؿ تحصيميـ الدراسي مما ينعكس سمبيان عمٍ عممية التعميـ كالتعمـ، كصعكبة الحصكؿ االلكتركنية المتخصصة بم
عمٍ المعمكمات الدراسية ذات العبلقة بدراستيـ بصكرة مباشرة ،باإلضافة إلٍ تكرار انقطاع التكاصؿ االلكتركني 

 فني لحؿ المشكبلت االلكتركنية.  كالحاجة إلٍ 

حثت في مدل استخداـ االنترنت كاالستفادة منو كمصدر لمتعمـ ، كلقد استند في ـ( فمقد بََِٗأما دراسة )كنسارة،
دراستو عمٍ االستبانة كأداة ، كتكصؿ إلٍ قمة استخداـ الطمبة لبلنترنت ، كحددت الدراسة جكانب االستفادة مف 

نشطتيا ، كمكاكبة المستجدات االنترنت تتمخص في التكاصؿ االلكتركني باألساتذة كالزمبلء ، كمتابعة أنظمة الجامعة كأ
في مجاؿ الدراسة ، كما أشارت النتائج إلٍ أف الطمبة الحاصميف عمٍ معدالت مرتفعة يستخدمكف االنترنت كيستفيدكف 
مف إمكاناتو أكثر مف زمبلئيـ ذكم المعدالت المنخفضة ، كمف معكقات استخداـ االنترنت عدـ التكثيؽ العممي 

شبكة ، كقمة األبحاث العممية المتكفرة ، كانقطاع االتصاؿ بالشبكة ، كأكصت الدراسة لممعمكمات المنشكرة عمٍ ال
باالىتماـ باالنترنت كفتح قاعات لبلنترنت بجميع الجامعات كتركيز أعضاء ىيئة التدريس عمٍ االنترنت كمصدر 

ٍ أىمية تكفر بيئة تقنية لدعـ ( عمََِٗلمتعمـ كتصميـ دليؿ الستخداـ شبكة االنترنت.    كأكدت دراسة )غنيـ كندا،
العممية التعميمية كتمكينيا مف تحقيؽ معايير الجكدة كمتطمبات االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعميـ العالي ، 
كتكفير مكتبات رقمية ، كفريؽ دعـ فني ، باإلضافة إلٍ تنظيـ تدريب كؿ مف الطبلب كأعضاء الييئة التعميمية عمٍ 

قنية في العممية التعميمية بمؤسسات التعميـ العالي،كأكصت الدراسة التكعية بأىمية التكنكلكجيات استخداـ البيئة الت
الرقمية في المجاالت التعميمية ، كتصميـ بيئات تقنية منظمة في المباني الجامعية ، كالتدريب المستمر ألعضاء ىيئة 

 ـ لمعممية التعميمية.لتقنية كداعالتدريس كتطكير أدائيـ في مجاؿ استخداـ البيئة ا

ـ( أكدت عمٍ أىمية استخداـ البيئات التقنية في التدريس الجامعي، كلكف ىناؾ معكقات ََِٗكذلؾ دراسة )إبراىيـ،
جرائية تحد مف استخداميا ، كركزت الدراسة عمٍ أىمية استخداـ البيئات التقنية بالتعميـ الجامعي كأداة  مادية كبشرية كا 

مية تمكف مف االرتقاء بمخرجات مؤسسات التعميـ العالي، كالبد مف التدريب اإللزامي كالمستمر داعمة لمعممية التعمي
ـ( بالعمؿ عمٍ ََِٗألعضاء الييئة التعميمية كاإلدارييف عمٍ استخداـ البيئات التقنية. كأكصت دراسة )فريكاف ،
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تو بما يتفؽ مع متطمبات سكؽ العمؿ ، تكظيؼ التقنيات في العممية التعميمية بالتعميـ الجامعي، لتحسيف مخرجا
كيتطمب ذلؾ تنظيـ بيئة تقنية في المباني الجامعية كتدريب أعضاء الييئة التعميمية كاإلدارية عمٍ استخداميا ، كما 
اقترحت القياـ بدراسات ميدانية عف مدل استخداـ التقنيات التعميمية في التعميـ الجامعي كتحديد معايير الجكدة 

(، اتبعت المنيج الكصفي التحميمي ، كطبقت دراستيا عمٍ أعضاء ََِٗلتعميـ العالي.  كدراسة )حجازم،بمؤسسات ا
ىيئة التدريس في جامعة الممؾ فيصؿ باالحساء حيث استخدمت المقابمة الشخصية ، كتكصمت الٍ عدد مف النتائج 

لعالي ، كأىمية الكتنكلكجيا الرقمية في تطكير منيا: اتفقت عينة الدراسة عمٍ أىمية الشبكة العنكبكتيو في التعميـ ا
العممية التعميمية ، كضركرة تنمية ميارات كقدرات منسكبية الجامعة في تفعيؿ التكنكلكجيا الرقمية ، كاالرتقاء بأداء 
البحث العممية باستخداـ التكنكلكجيا الرقمية ككذلؾ في التكاصؿ ما بيف الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس كأكصت 

 لكجيا الرقمية بالتعميـ.دراسة بتصميـ برنامج تدريسي تكنكلكجي في تنمية التفكير اإلبداعي كاستخداـ التكنك ال

( في دكر جامعة القدس المفتكحة في التنمية المينية لممعمميف العامميف في المؤسسات ََِٗبحثت دراسة )ىكدلي،
كأداة لمدراسة التي تـ تطبيقيا عمٍ  عينة مف خريجي  الفمسطينية ، كاتبعت المنيج الكصفي ، كاستخدمت االستبانة

الجامعة المفتكحة العامميف في المؤسسات الفمسطينية ، كتكصمت الٍ عدد مف النتائج منيا التالي: أف البرنامج 
األكاديمي ساىـ في تحسيف الجانب المعرفي التخصصي ، كما أدل الٍ تطكير الميارات البحثية ، كمناسبتو مع 

كاالحتياجات المينية ، كأدل الٍ تحسيف االتجاىات المينية لعينة الدراسة ، كأتاح الفرصة الستكماؿ الدراسات  الظركؼ
العميا ، كتـ تنفيذ البرنامج بطرؽ كأساليب مختمفة ، كاستنتجت الدراسة مناسبة التعميـ مف بعد )االفتراضي( طبيعة عمؿ 

مينية كالبحثية كاالتجاىات المينية كالمعارؼ التخصصية.    كدراسة الخريجيف كما أنو ساىـ في تطكير الميارات ال
ـ( حيث قامت بتحديد معكقات التعميـ الجامعي المفتكح في فرع الجامعة العربية المفتكحة بجدة مف ََِٗ)الياكر،

التي تكاجو منظكر الطبلب كالطالبات ،كاستعانت باالستبانة كأداة لدراستيا ، كتكصمت إلٍ مجمكعة مف المعكقات 
طبلب الجامعة المفتكحة مف الجنسيف كمنيا: قصكر البرامج التعريفية لمطمبة المستجديف، كضعؼ اإلرشاد األكاديمي ، 
ىماؿ مشاكؿ الطبلب ، كبعد بعض المقررات الدراسية عف ميكؿ كقدرات الطبلب ، ككثافة التعيينات المنزلية ،  كا 

كا صعكبة في نماذج التقكيـ ، كال يحصمكا عمٍ تغذية مرتدة ، ككذلؾ إضافة إلٍ صعكبة بعض المقررات ، كما يجد
يكجد معكقات بيئية كفنية تتمثؿ في عدـ مبلءمة المباني مف الناحية الجغرافية كالصحية كضعؼ التجييزات كقؿ 

 نقطاع المستمر لمنظاـ المستخدـ .معامؿ الحاسب كاال

ي التحميمي ، كاستخدمت االستبانة كأداكات ، كطبقت عمٍ طالبات ( اتبعت المنيج الكصفَُُِدراسة )كعكي كالزيف، 
كأعضاء ىيئة التدريس في السنة التحضيرية بمدينة الرياض في المممكة العربية السعكدية ، كىدفت الٍ دراسة تنظيـ 

ا: أف ىناؾ احتياج البيئة التقنية االلكتركنية بجامعة االميرة نكرة بنت عبدالرحمف ، كتكصمت الٍ عدد مف النتائج مني
لتنظيـ البيئة التقنية ، كاحتياج الستغبلؿ عضك ىيئة التعميمية لمبيئة االلكتركنية كتكظيفيا في العممية التعميمية بشكؿ 
مناسب ، كىناؾ احتياج لتكفير العدد المناسب مف التجييزات االلكتركنية ، كأكصت الدراسة بتكفير دعـ مادم لدعـ 

كالتقييـ المستمر الستخداـ كتكظيؼ البيئات االلكتركنية ، كتخصيص ميزانية لتكفير األجيزة كالبيئة اليئة االلكتركنية ، 
 التقنية لمتعميـ بما يتناسب مع احتياجات كؿ مف الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس.
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ية كنتائج نتكصؿ مف مما سبؽ أف تطبيؽ البرامج االفتراضية بمؤسسات التعميـ الجامعي في ضكء التجارب الدكل
حداث تغييرات ىيكمية كتصميـ نظاـ  الدراسات السابقة يتطمب كضع خطة إستراتيجية لضماف جكدتيا كفعاليتيا ، كا 
مرف إلدارتيا يتطمب تكفر برمجيات مناسبة كبرنامج إدارة تقني يمتاز بسرعة عالية كسف قكانيف كلكائح تحفظ حقكؽ 

اإلضافة الٍ التقكيـ كالمتابعة المستمرة بيدؼ التحديث كاالرتقاء منتجي كمصممي محتكل البرامج اإلفتراضية ، ب
بمستكل البرامج االفتراضية في ضكء المستجدات التقنية كاحتياجات كؿ مف المستفيديف كسكؽ العمؿ ، كتحقيقان لذلؾ 

ركح الفريؽ مع حفظ البد مف االستناد إلٍ أنماط قيادية ديمقراطية تعتمد المشاركة كالتعاكف كأسمكب عمؿ، كاألداء ب
االحتراـ كحرية عضك ىيئة التدريس، كتكفير حكافز متنكعة ، كلقد تنكعت الدراسات السابقة سكاء في المنيج أك األداة 
كمكاف التطبيؽ كالعينة كتختمؼ الدراسة الحالية عنيا في أنيا اتبعت المنيج الكصفي بيدؼ الكشؼ عف كاقع الجامعات 

 السعكدية كسبؿ االرتقاء بأدائيا.عربية االفتراضية في المممكة ال

 نتائج الدراسة عرضيا ومناقشتيا: ثالثا 

 عالي بالمممكة العربية السعودية:أوال  ما واقع تفعيل نظم ضمان جودة البرامج االفتراضية في مؤسسات التعميم ال

في مؤسسات التعميـ العالي كالتفرغ إف لكائح كأنظمة التعميـ العالي في المممكة العربية السعكدية تستكجب االنتظاـ 
لمدراسة ، كحيف تـ إقرار الجامعة السعكدية االلكتركنية لتحؿ مكاف االنتساب كالتعميـ عف بعد تـ فرض بعض القكانيف 
كالتي منيا : إلزاـ مؤسسات التعميـ العالي الحصكؿ عمٍ ترخيص بالمقررات االفتراضية ، كالحصكؿ عمٍ االعتماد 

الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي، كفرض معايير محددة لبرامج التعميـ عف بعد كمكاصفات األكاديمي مف 
جكدة معتمدة مف المركز الكطني لمتعميـ االلكتركني كالتعميـ عف بعد بالمممكة العربية السعكدية ،  كما يشترط أف تككف 

%( مف مجمكع ساعات المقرر في البرامج ِٓ) ىناؾ نسبة مف الساعات تعتمد عمٍ الحضكر بما ال ينقص عف
االفتراضية ، كما يجب الحضكر لبلختبارات الفصمية كالنيائية مع كضع آلية لمتحقؽ مف اليكية ، أما البرامج  

%( مف الكحدات المطمكبة لمتخرج مف خطة البرنامج عف طريؽ ِٓاالعتيادية أم االنتظاـ فيمكف تقديـ بشكؿ جزئي )
    (. /7th.June,2014 http://www.ut.edu.saاضي)عف بعد( )التعمـ االفتر 

: أسست كزارة التعميـ العالي نظاـ تعميمي متكامؿ يعتمد عمٍ إيجاد المركز الوطني لمتعميم االلكتروني والتعميم عن بعد
قمية في مؤسسات التعميـ بنية تحتية شاممة لكافة مناطؽ المممكة العربية السعكدية ، كيدعـ المركز العممية التعميمية الر 

بمختمؼ المراحؿ ، كذلؾ بتأييد مؤسسات التعميـ الجامعي لتبني أحدث تطبيقات التعميـ االلكتركني كالتعميـ عف بعد ، 
كلقد استفاد المركز مف تجارب بعض الدكؿ العالمية في مجاؿ التعميـ االلكتركني كتـ كضع نظاـ جسكر لمتعميـ 

ياـ الجامعة بتكقيع اتفاقية مع المركز لتطبيؽ نظاـ جسكر لدييا ، حيث يتـ تدريب االلكتركني، ك يتطمب ذلؾ ق
الطاقات البشرية ك تكفير دعـ استشارم كلكجستي لتطبيقات التعميـ االلكتركني كتنفيذ البرامج التدريبية كالكرش لذلؾ ، 

ية االلكتركنية )كزارة التعميـ العالي، كيمثؿ نظاـ جسكر منظمة برمجية متكاممة مسؤكلية عف إدارة العممية التعميم
ـ(. كلقد قاـ بتقديـ خدماتو لمجنسيف.  كترتكز رؤيت المركز عمٍ تأسيس نظاـ تعميمي متكامؿ باالعتماد عمٍ ََِٖ

ـ(.  كما قاـ المركز ََِٖتكفر بنية تحتية شاممة تغطي كافة مناطؽ المممكة العربية السعكدية )كزارة التعميـ العالي، 
 q=node 463?الئحة التعميـ عف بعد كالتي اعتمدت مف قبؿ كزارة التعميـ العالي بالمممكة العربيةالسعكدية )بكضع 

http://www.elc.edu.sa/portal/.) 

http://www.elc.edu.sa/portal/
http://www.elc.edu.sa/portal/
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العزيز آؿ سعكد رئيس مجمس  كافؽ خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد :الجامعة السعودية االلكترونية
عمٍ قرار مجمس التعميـ العالي الخاص بإنشاء الجامعة السعكدية -حفظو اهلل  -الكزراء رئيس مجمس التعميـ العالي

اإللكتركنية الحككمية، كيككف مقرىا الرئيس مدينة الرياض، كتتمتع بكياف قانكني كشخصية معنكية عامة 
ة مبنية عمٍ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت كتقنيات التعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف كمستقمة،كتكفر بيئة تعمـ إلكتركني

بعد كبيئة إفتراضية مدعـ فنيان كأكاديميان، تضـ كمية العمـك اإلدارية كالمالية، ككمية الحكسبة كالمعمكماتية، ككمية العمـك 
كالدراسات العميا تبعان لممرحمة التي يدرس الطالب  الصحية، كستبدأ بيذه البرامج الثبلثة كستمنح شيادة البكالكريكس

برنامجيا، كستحصؿ الجامعة عمٍ االعتمادات األكاديمية داخميان كخارجيان بما يساعد عمٍ رفع جكدة مخرجاتيا.كستككف 
تو بديبلن لبلنتساب ، كستتعاكف مع الجامعات في مختمؼ مناطؽ المممكة، كستقدـ برامجيا لمف يرغب بمكاصمة دراسا

الجامعية في ظركؼ أكثر مركنة كبما يتبلءـ مع طبيعة حياتو، كيتكقع اف يبدأ القبكؿ بيا في العاـ 
(.  كىكذا تـ تحكيؿ كافة برامج Wednesday, Oct. 20,2011) ,www.elc.edu.saىػُّْْ/ُّّْالدراسي

ت السعكدية الٍ الجامعة السعكدية االلكتركنية كالتي قامت بفتح مراكز ليا في االنتساب كاالنتساب المطكر في الجامعا
مختمؼ مناطؽ المممكة العربية السعكدية لتقديـ برامجيا االفتراضية. كتمتاز برامجيا بأنيا تعادؿ برامج االنتظاـ ، 

لمدنية فخريجكىا يتـ معاممتيـ كخريجيف الجامعات السعكدية المنتظمكف في كزارة الخدمة ا
(http://www.mohe.gov.sa ( كhttp://seu.edu.sa/ pages/view/24/.) 
 

ي المممكة العربية أنشأت الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي ف: الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي
ىػ كقرار مجمس التعميـ العالي رقـ ُِْْ/ِ/ٗبتاريخ  َِْٔ/ب/ٕالسعكدية ، بناءن عمٍ المكافقة السامية الكريمة رقـ 

ىػ  ، كىي ىيئة مستقمة تتمتع بالشخصية ُِْْ/ُ/ُٓىػ في جمستو الثامنة كالعشريف المنعقدة بتاريخ ُِْْ/ِٖ/ّ
ـ ، ََِٔدارم، ك يشرؼ عمييا المجمس األعمٍ لمتعميـ )كزارة االقتصاد كالتخطيط ،المعنكية كاالستقبلؿ المالي كاإل

(.  حيث قامت بكضع معايير محمية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي لكافة مؤسسات التعميـ العالي ، كتتمخص ّْٕص
ت سكؽ العمؿ)الييئة رسالتيا في المساىمة في ضبط جكدة التعميـ العالي لضماف كفاءة مخرجاتو لمقابمة متطمبا

ـ(. كقامت الييئة بتقديـ العديد مف الدكرات كالكرش التدريبية كالمؤتمرات ََِٔالكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي،
المتخػصصػة بػيػدؼ نػشػر ثػقػافػة االعتػمػاد األكاديمي كالجكدة لمنسكبي الجامعات السعكدية في كافة مناطؽ المممكة 

كذلؾ  (National Commission for Academic Assessment March2006,12, 23) العربية السعكدية
بالتعاكف مع المجمس الثقافي البريطاني كنفذت العديد مف الكرش في مختمؼ جامعات المممكة العربية السعكدية بيدؼ 

تدريبيـ عمٍ كيفية تصميـ االرتقاء بأداء منسكبي الجامعات في تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة كاالعتماد األكاديمي ك 
ـ(.   كتتضمف رسالة الييئة تشجيع ََِٔمؤشرات التقكيـ المختمفة )الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي،

كمساندة كتقكيـ جكدة مؤسسات التعميـ فكؽ الثانكم كالبرامج التي تقدميا مف أجؿ ضماف جكدة كؿ مف حصيمة تعمـ 
سياـ ىذه المؤسسات في البحث العممي كخدمة الطمبة كاإلدارة كالخدمات ا لمساندة داخؿ المؤسسات التعميمية، كا 

 National Commission for Academic Assessment) .المجتمع الذم تعمؿ بو كفقان ألعمٍ المعايير العالمية
March 2006 , 12, 23) . 

http://www.elc.edu.sa/
http://www.mohe.gov.sa/
http://seu.edu.sa/%20pages/view/24/
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اد األكاديمي ككضع القكاعد كالمعايير ذات كتتمخص مياـ الييئة في كضع قكاعد كمعايير كشركط التقكيـ كاالعتم
عداد المكائح  العبلقة بمزاكلة العمؿ األكاديمي مف تدريس كتدريب ، كصياغة الضكابط التي تكفؿ تطبيؽ كؿ ذلؾ ، كا 
التي تنظـ اإلشراؼ عمٍ ىذه الميف، باإلضافة إلٍ االعتماد العاـ لممؤسسات الجامعية كالمراجعة كالتقكيـ الدكرم 

األكاديمي لمؤسسات التعميـ الجامعية كاعتماد األقساـ كالخطط الدراسية كتقكيميا دكريان كتقكيـ كاعتماد البرامج  لؤلداء
المتخصصة بعد الثانكية العامة ، ككذلؾ البرامج ذات الصبغة التدريبية كالمشاركة في اقتراح الخطط العامة إلعداد، 

 ت بكسائؿ اإلعبلـ كالبحث العممي.ائمة كالمؤقتة ،كنشر المعمكمات كالبياناكتطكير األداء األكاديمي، كتشكيؿ المجاف الد
 

إف أشكاؿ االعتماد لمؤسسات التعميـ ما فكؽ الثانكم متعددة كيتـ إتباع ما يمي بإشراؼ الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد 
جراءاتيا كعممياتيا األكاديمي: أكال االعتماد المؤسسي كىك الذم يؤكد عمٍ قياـ المؤسسة التعميم ية بأنشطتيا كا 

كمصادر التعمـ كالنكاتج التعميمية تتفؽ مع معايير الجكدة المحددة.   ثانيان االعتماد البرامجي كالذم يشيد بأف أنشطة 
جراءات كعمميات كمصادر تعمـ كجكدة  التعمـ في برنامج محدد تتفؽ مع معايير الجكدة المطمكبة.   كيشترط التأكيد  كا 

تحسيف الجكدة بصكرة مستمرة كأف تتكفر أدلة كبراىيف كمؤشرات مكضكعية عمٍ جكدة األداء كأف يتـ ذلؾ في جك عمٍ 
تعاكني شامؿ لكافة أفراد المؤسسة التعميمية ، كتدمج عمميات ضماف الجكدة ضمف العمميات المعتادة ، كلقد قامت 

جكدة بصكرة تفصيمية يمكف تمخصييا فيما يمي: أكال الييئة بإصدار كثيقة مف ثبلثة أجزاء لكصؼ عمميات ضماف ال
نظاـ ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي كيشتمؿ عمٍ مقدمة لمنظاـ كمراحؿ االعتماد كالمعايير المستخدمة كشرح 
عداد تقارير البرامج  لممصطمحات ، ثانيان عمميات ضماف الجكدة الداخمية كتتضمف العمميات المنفذة مف تخطيط كا 

عدا د الدراسة الذاتية كالنماذج المستخدمة بذلؾ ، ثالثا إجراءات ضماف الجكدة الخارجية حيث يتـ شرح العمميات التي كا 
 ـ(.   ََِٗيتحتـ القياـ بيا تمييدا إلجراء عمميات التقكيـ الخارجي )الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي،

كاديمي بعضكية الشبكة العالمية لييئات ضماف الجكدة في التعميـ العالي كتشارؾ الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األ
كالتي تدعـ عممية تحسيف الجكدة في التعميـ العالي ، ككذلؾ الحصكؿ عمٍ عضكية كؿ مف  مشركع الشبكة العربية 

كطني لنظاـ الجكدة لضماف الجكدة، كالمجنة التنسيقية الخميجية لضماف الجكدة في دكؿ مجمس التعاكف.   كصمـ دليؿ 
كاالعتماد األكاديمي كطبؽ بصكرة تجريبية عمٍ بعض مؤسسات التعميـ العالي بالمممكة العربية السعكدية كتكصمت إلٍ 

عدؿ، ثـ طبؽ النظاـ تجريبيان لممرة الثانية بمسمٍ مشركع التقكيـ التطكيرم كالذم ’عدد مف النتائج التي في ضكئيا 
ج المتكصؿ إلييا ثـ دراسة تعميمو عمٍ كافة مؤسسات التعميـ الجامعي بالمممكة العربية سيتـ تعديمو في ضكء النتائ

 (.ُّـ،صََِٗالسعكدية)الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي،

كىكذا نجد أف كاقع البرامج كالمقررات االفتراضية في مؤسسات التعميـ العالي في المممكة العربية السعكدية يخضع 
ف كمعايير حددتيا كزارة التعميـ العالي في لكائح خاصة بذلؾ ، كتقـك بالدمج بيف التعميـ النظامي كعف بعد حيث لقكاني

%( في كؿ مقرر دراسي ، كما تفرض الحضكر ألداء االختبارات الفصمية كالنيائية ِٓتمـز بالحضكر التزامني بنسبة )
  مف: ع دراسة كؿ، كذلؾ يتفؽ م

ك)محمد  (،ََِٖ(، ك)العنقرم ،َُُِالبكىي،(،ك)ََِٔـ(،ك)االنصارم،ََِٓيادات،ك)ع (،ََِْ)المبارؾ،
(، حيث ََِٕ(، ك)الصالح،ََِٗ(، ك)ىكدلي، ََِٗ( ،ك)الشايع،ََِٖ(، ك)خكج،ََِٖ(، ك)المطرم ،ََِٓ،
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مظمة  أكدت كميا عمٍ أىمية المقررات كالبرامج االفتراضية في مؤسسات التعميـ العالي كلكف بشرط أف تككف تحت
قانكنية تتكفر بيا معايير ضماف الجكدة الشاممة كتتبع الجية المشرفة عمٍ التعميـ العالي ، كاالستفادة مف الثكرة التقنية 
التكنكلكجية في استراتيجيات التدريس كتقديـ المقررات ، ككضع خطة استراتيجية لمبرامج االفتراضية، كدعـ تكفر بيئة 

ة ، كأف تككف ىناؾ متابعة مستمرة لتقكيـ أدائيا كاعتمادىا كما أكدت عمٍ مناسبة التعميـ الكتركنية ككسائؿ اتصاؿ فعال
ميـ عف بعد الٍ جامعات االفتراضي لسكؽ العمؿ كمتطمباتو الميارية كالمعرفية ، كتحكيؿ جامعات التعميـ المفتكح كالتع

   افتراضية.

 راضية :ما التحديات التي تواجو اعتماد البرامج االفت -ثانيا 

تتنكع التحديات التي تكاجو اعتماد البرامج االفتراضية فمنيا التنظيمية كأخرل ػ كىي كما يمي:  قمؽ أعضاء       
ىيئة التدريس مف فقداف كظائفيـ، كقصكر مشاركة أعضاء ىيئة التدريس بالبرامج االفتراضية، كغياب بيئة تعميمية 

(، كالحاجة الٍ انترنت ذك كفاءة http://ohe.gov.sa/ IObserverتفاعمية مع غياب مساؽ تعميمي كاضح )
دارة تشرؼ عمٍ فعالية  كفعالية عالية كذك شبكة اتصاؿ ذات اتجاىيف ، كذلؾ قد يزيد مف تكمفة البرنامج االفتراضي، كا 

مع المستفيديف ، كذلؾ يشكؿ تكمفة إضافية، كما إف الجكدة البرنامج االفتراضية بصكرة مستمرة كتتفاعؿ بسرعة 
 (ِْٖـ،صََُِااللكتركنية لمبرنامج االفتراضي تتطمب : جكدة المكقع كالبرمجيات كالخدمات كالمعمكمات )نجـ ، 

 ان عمٍ الجية المقدمة لمبرنامج. ككؿ ذلؾ يشكؿ عبئا ماديان كبشري

فتراضية يكاجو تحديات ، فبعض مؤسسات التعميـ العاليـ متخكفة مف إف كاقع تفعيؿ نظـ ضماف جكدة البرامج اال
(، لصعكبة التأكد مف مصداقيتيا ، كلقد ُِّـ، ص َُِِالجامعات اإلفتراضية كبرامج التعميـ عف بعد )مجيد،

بو ( احتياجات تفعيؿ البرامج االفتراضية كالتي منيا اآلتي: تكفر حاسب آلي ََِٗحددت دراسة )نجـ كالمبيضيف،
مكاصفات سرعة المعالجة كسعة الذاكرة، كشبكة الكتركنية تمكف مف سيكلة التكاصؿ، كالحاجة الٍ تقنية النانك ، ألنو 
المستقبؿ المتكقع في مجاؿ الحكسبة مما سينعكس إيجابيان عمٍ جكدة البرامج االفتراضية كالتي تعتمد عمٍ جكدة 

 المعمكمات كالبرمجيات المستخدمة.

 نتائج العديد مف البحكث العممية كالتي منيا اآلتي: كذلؾ يتفؽ مع

 ،(ََِٔك)برايس، (،ََِٓ(، ك)الشاعر،Sadik,2005(، ك)McDowell,2002( ك)ََُِ)السنبؿ، 
(،ك ََِٗ)الياكر،(،كََِٗ(،ك)إبراىيـ،ََِٗ)كنسارة،(،كََِٗك)إسماعيؿ،(،ََِٖ(،ك)المطرم،ََِٕك)محمكد،

حاجة البرامج اإلفتراضية الٍ تكفر إمكانيات كتجييزات تساعد عمٍ تفعيمو (، حيث اتفقت عمٍ َُُِ)كعكي كالزيف،
دارتو كتنظيمو كمتابعتو إلكتركنيان ،  بجكدة عالية ، كما بحاجة الٍ قكل بشرية قادرة عمٍ تصميـ المحتكل االفتراضي كا 

إلكتركنية قكية ، كاعتماد كتصميـ استراتيجيات تدريس كتقكيـ تتفؽ مع خصكصية التعمـ االفتراضي ، كشبكة اتصاؿ 
عداد مكتبة الكتركنية رقمية تستجيب الحتياجات كؿ مف الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس ،  نماذج تعميـ إلكتركني ،كا 
كتصميـ حقائب تدريبية متنكعة كذات مستكيات مختمفة لكؿ مف أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب كالييئة اإلدارية كؿ 

اللكتركني امج االفتراضية ، كتخصيص حكافز مادية كمعنكية لمصممي المحتكل ابمجاؿ تخصصو كميامو في البر 
 كحفظ حقكؽ تأليفيـ لو.

 

http://ohe.gov.sa/%20IObserver
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 تراضية في ضوء التجارب الدولية: ثالثا  ما آليات االرتقاء بنظم ضمان الجودة واعتماد البرامج االف

و كسيمة لضماف الجكدة ، فيك يتضمف عمٍ إف اعتماد البرنامج االفتراضي يعتبر مطمبان اجتماعيان ، باإلضافة الٍ أن
إجراءات كمعايير محددة تمكف مف الحكـ عمٍ أداء المؤسسة التعميمية كيتـ في ضكء ذلؾ منح الجامعة االعتراؼ 
كالتصديؽ عمي أدائيا كبرامجيا ،كيعتبر االعتماد مراجعة شاممة كتقييـ مستمر لمبرنامج الدراسي، كيعاد إعتماد البرنامج 

مي كؿ فترة زمنية محدةة ،  كلمتعرؼ عمٍ آليات االرتقاء بنظـ ضماف الجكدة كاعتماد البرامج االفتراضية األكادي
بالتعميـ العالي قامت الباحثة بمراجعة نتائج الدراسة الحالية كالدراسات السابقة ذات العبلقة مثؿ دراسة كؿ مف 

(، ََِٖ(، ك)العنقرم،ََِٕلصالح،(، ك)أََِ(،ك)برايس،ََِٓ(، ك)صالح كحميد ،ََِْ)المبارؾ،
(، كغيرىا ،  كما ََِٗ(، ك)ىكدلي،ََِٗ(، ك)حجازم،ََِٗ(، ك)فريكاف،ََِٗ(، ك)غنيـ كندا،ََِٖك)خكج،

 كتب مف تقارير عف طبيقاتيا في مؤسسات التعميـ العالي ، تكصمت الٍ عدد مف اآلليات ،  كىي كما يمي: 

العتماد األكاديمي متخصص العتماد البرامج االفتراضية تبعان أف يتـ إضافة قسـ في ىيئة ضماف الجكدة كا .ُ
 لمعايير جكدة تتناسب مع طبيعتيا التخصصية.

عادة تكجيييا. .ِ  إف ضماف جكدة اعتماد البرامج االفتراضية ستككف أحد آليات إدارة تكاليؼ التعميـ العالي كا 
فتراضية كسيمكف مف تقميؿ التكمفة كاالرتفاع دكر التطكر االلكتركني الرئيسي في االرتقاء بجكدة البرامج اال .ّ

 بجكدة التحصيؿ األكاديمي.
التكافؽ بيف النظاـ االفتراضي كالتقميدم أم أف يحدث دمج بيف النظاميف كما ىك حادث في الجامعة  .ْ

% مف الساعات بالجامعة حتٍ الينقعطكا ِٓالسعكدية االلكتركنية ، حيث تشترط حضكر المستفيديف نسبة 
 العممية لمختبرات التعميمية تبعان لمحاجةة التعميـ العالي كيتـ مشاركتيـ باألنشطة التعميمية كدخكؿ اعف مؤسس

(http://alyaseer.net/vb/showthread). 
عمٍ مجمكعة كحدات  أف تقـك كؿ مؤسسة تعميـ عالي بإنشاء مركز لتطكير تكنكلكجيات التعميـ كيشتمؿ .ٓ

نتاج مصارد التعمـ ، كتصميـ استراتيجيات التدريس  منيا: كحدة الحاسب اآللي ككحدة الفيديك التعميمي كا 
 المناسبة مع البرامج االفتراضية.

 التكاصؿ المباشر مع أعضاء ىيئة التدريس الراغبيف في العمؿ بالبرامج االفتراضية. .ٔ
 أكثر مف مقياس لمتأكد مف كفاءتو مف جيات مختمفة. اختبار البرنامج االفتراضية كتطبيؽ .ٕ
 االرتقاء بأستراتيجيات التدريس كالتقكيـ لمبرامج اإلفتراضية األكاديمية. .ٖ
 تكفر أنماط قيادية ديمقراطية تعتمد المشاركة كالتعاكف كأسمكب عمؿ مع حفظ االحتراـ كالعمؿ بركح الفريؽ. .ٗ

ريس المشاركيف في البرامج االفتراضية ، كتكفير حكافز متنكعة الدعـ المعنكم المكضكعي ألعضاء ىيئة التد .َُ
دارة محتكل البرامج اإلفتراضية)مجيد كالزيادات، ( مع ُٗٗـ، ََِٕتتبلءـ مع الجيد المبذكؿ في تصميـ كا 

 حفظ حقكؽ مصممي المحتكل التعميمي.   
ي ضماف جكدة كاعتماد تشكيؿ لجنة عمٍ أعمٍ مستكل تضـ أعضاء داخمييف كخبراء خارجيف متخصصيف ف .ُُ

 البرامج االفتراضية.
 المحاسبة بشفافية عمٍ أداء البرامج اإلفتراضية بيدؼ تحسينيا كاالرتقاء بجكدتيا. .ُِ

http://alyaseer.net/vb/showthread
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قناعة كؿ مف القيادات العميا كاألفراد بفعالية تطبيؽ البرامج االفتراضية أك المقررات االفتراضية تبعان لمعايير  .ُّ
 الجكدة في التصميـ كالتطبيؽ.

 ؿ فرؽ عمؿ متعاكنة متناسقة تكجو العداد المقررات االفتراضية كمتابعة أدائيا كتقكيميا. تشكي .ُْ
 تصميـ نظاـ متابعة أداء تطبيؽ البرامج االفتراضية عمٍ أسس كمعايير مكضكعية كاقعية. .ُٓ
 اختيار كتعييف اإلدارييف المناسبيف لبلشراؼ عمٍ تنفيذ البرامج االفتراضية. .ُٔ
كف مع الجمعيات كالككاالت الدكلية كاإلقميمية لبلستفادة مف الخبرات في مجاؿ اعتماد تفعيؿ اتفاقيات التعا .ُٕ

 البرامج االفتراضية.
االستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة في مجاؿ تفعيؿ البرامج االفتراضية كخاصة فيما يتعمؽ بمعايير  .ُٖ

 كمؤشرات األداء
 Suganthi andؽ أىداؼ البرامج االفتراضية ). تدريب المنسكبيف عمٍ العمؿ كفريؽ كاحد متجو لتحقي .ُٗ

Samuel, 2005, 221.كتنمية مياراتيـ في تفعيؿ التكنكلكجية الرقمية )  
تكفير بنية تحتية مناسبة لتفعيؿ البرامج كالمقررات االفتراضية كخاصة نظاـ معمكمات متقدـ.، كاالستفادة مف  .َِ

اد برنامج افتراضي ، كالقنكات الفضائية التعميمية في كؿ مف : تقنية الفصكؿ االفتراضية المتقدمة عف إعتم
 دعـ البرامج اإلفتراضيية.

 ربط البرامج االفتراضية مع احتياجات القطاعات اإلنتاجية بسكؽ العمؿ . .ُِ
تييئة المجتمع الجامعي كالخارجي لتقبؿ البرامج االفتراضية ، كسف القكانيف كالمكائح الداعمة ليا، عف طريؽ  .ِِ

 ظيمية تعالج التحديات التي تكاجو تفعيؿ البرامج االفتراضية.نشر ثقافة تن
تشكيؿ كحدة في عمادة ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي بالجامعة تقـك  باإلشراؼ عمٍ تفعيؿ معايير  .ِّ

ضماف الجكدة كاالعتماد لمبرامج كالمقررات االفتراضية ، كمف مياميا تصميـ مؤشرات متنكعة لتقكيـ كؿ مف 
نجازات الجامعة األداء ا لتدريسي كالمستكل األكاديمي لمبرامج كالخدمات التعميمية ك البنية التحتية كالتقنية كا 

 ,Boothككافة الجكانب مف كجية نظر كؿ مف : منسكبيف الجامعة كالمجتمع كالطبلب كسكؽ العمؿ )
2009,p81)   

ية مف نتائج كتكصيات، تقترح الباحثة إجراء الدراسات : اعتمادنا عمٍ ما تكصمت إليو الدراسة الحالإقتراح دراسات بحثية
 التالية:

 دراسة حالة.–دراسة عف تقكيـ األداء الجامعي لدل مؤسسات التعميـ العالي السعكدية التي طبقت مقررات افتراضية 

 لسعكدية .دراسة مسحية عف اتجاىات أعضاء الييئة التعميمية كالطالبات نحك المقررات االفتراضية في الجامعات ا

دراسة لتصميـ تصكر مقترح لمعايير جكدة ضماف البرامج االفتراضية مف كجية نظر كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس 
 كالطبلب كعمداء كككبلء الجامعات السعكدية.
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 الخالصة :

جكدة نتكصؿ مما سبؽ إلٍ أىمية قياـ مؤسسات التعميـ العالي عمٍ مكاجية التحديات المختمفة التي تعيؽ عممية 
كاعتماد البرامج االفتراضية ، كذلؾ عف طريؽ تييئة البيئة المساعدة عمٍ التطبيؽ بفعالية، كاختيار القيادات الجامعية 
جراءات ضماف كاعتماد جكدة البرامج اإلفتراضية ،  الديمقراطية تبعأ لمعايير مكضكعية لتتمكف مف تطبيؽ نظاـ، كا 

نشاء، كحدة كتشكيؿ المجاف الرئيسية كالفرعية ،كفؽ  أسس كاضحة كخطكات إجرائية مفصمة لمقياـ بعممية التفعيؿ ، كا 
متخصص في التقكيـ، كقياس األداء حتٍ يشرؼ عمٍ متابعة تطبيؽ جكدة البرامج االفتراضية في ضكء عمميات 

داء إحصائية دقيقة، كيستعيف بالمستشاريف المتخصصيف في ذلؾ، ألف تحقيؽ الحد األدنٍ مف معايير تحسيف األ
الجامعي ال تعتبر إال نقطة البداية في تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة ، كال بد العمؿ بصكرة مستمرة عمٍ االرتقاء بمستكل 
األداء الجامعي إلٍ أعمٍ درجات المقاييس العممية الخاصة باألداء في تفعيؿ  المعياريف المؤسسي ،ك البرامجي كالذم 

 ت مؤسسات التعميـ الجامعي، كالبيئة المحيطة كسكؽ العمؿ.سينعكسا بصكرة إيجابية عمٍ مخرجا

 قائمة المراجع

 المراجع العربية

 (،استخداـ تقنية المعمكمات كاالتصاالت الحديثة في تدريب المعمميف كدكرىا ََِٗإبراىيـ ،عبد المحمكد ،)ـ
الثامف( لمركز تطكير التربكم الخبلؽ، بحث منشكر في كتيب المؤتمر القكمي السنكم السادس عشر)العربي 

-ُٓالتعميـ الجامعي، التعميـ الجامعي العربي كدكره في تطكير التعميـ قبؿ الجامعي، 
 ـ،مركز تطكير التعميـ الجامعي، جامعة عيف شمس، جميكرية مصر العربية. ََِٗنكفمبرُٔ

 ( ،درجة تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في جامعة اليرمكؾ مف ََِٗإبراىيـ، عدناف ، )كجية نظر القادة ـ
اإلدارييف،بحث منشكر في مؤتمر االعتماد األكاديمي لكميات التربية في الكطف العربي رؤل كتجارب، المنعقد 

ىػ، بالمدينة المنكرة ، المممكة َُّْ/ٓ/ِٓ-ِّالمكافؽ  ََِٗ/ٓ/َِ-ُٖفي جامعة طيبة في الفترة مف 
 العربية السعكدية

 (،آليات االعََُِإبراىيـ، فايزة ،) تماد األكاديمي كضماف نجاح تطبيقيا في الدكؿ العربية ، بحث منشكر
في المؤتمر الدكلي الخامس لممركز العربي لمتعميـ كالتنمية ، مستقبؿ إصبلح التعميـ العربية لمجتمعة المعرفة 

 يكليك ،القاىرة.ُٓ-ُّتجارب كمعايير كرؤل، المنعقد في الفترة مف –
 (،اتََِٔأبك عايد، محمكد ، ).جاىات حديثة في القيادة التربكية الفاعمة ، األردف، دار األمؿ 
 (،استخداـ طبلب الجامعة لبلنترنت كعبلقتو باكتساب المعرفة العممية كاألكاديمية ََِٗإسماعيؿ، محمد ،)ـ

 مارس . ٔٓ، عدد خاص رقـ  ُٓفي مجتمع المعمكمات العالمي،مجمة مستقبؿ التربية العربية ، المجمد 
  رصد الثكرة األكاديمية، ترجمة -( ،تكجيات في التعميـ العالي العالمي،ََُِ.فيميب جي.كآخركف ،)ألتباخ

 مركز البحكث كالدراسات بكزارة التعميـ العالي السعكدم، الرياض ، كزارة التعميـ العالي.
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 (،ٍجكدة التعميـ األىمي مف منظكر عالمئََِاألنصارم،عيس ،)محمد بف تجربة إنشاء جامعة األمير -ـ
فيد األىمية بالمنطقة الشرقية، بحث منشكر في المؤتمر العربي األكؿ عف جكدة الجامعات كمتطمبات 

 ابريؿ.ِٔ-ِّالترخيص كاالعتماد، م جامعة الشارقة بدكلة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة مف 
 (. المكاقؼ المعكقة في رفع مستكل الجكدة في التعميـ ََِٓبراجؿ،عمي ،)العالي"الجزائر نمكذجا"، بحث ـ

-ُُمنشكر في المؤتمر التربكية الخامس، مممكة البحريف، جامعة البحريف ، جكدة التعميـ الجامعية، 
 ابريؿ، المجمد الثاني.ُّ

 (.دكر شبكة العنكبكت العالمية في دعـ كتنمية ميارات التعميـ التقني لدل أعضاء ََِٔبرايس ،عباس ، )ـ
مبات كنظرة مستقبمية، بحث منشكر في المؤتمر كالمعرض التقني السعكدم الرابع المنعقد ىيئة التدريس:المتط

 ىػ ، المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني، الرياض .ُِْٕ/ُُ/ُٓ-ُُفي الفترة مف 
 ( ،معجـ المصطمحات اإلدارية ،الرياض:مكتبة العبيكاف.ُّٗٗالبرعي ، محمد كآخركف  ،)ـ 
  ،(، معجـ مصطمحات االعتماد كضماف الجكدة في التعميـ العالي، عالـ ََِٕالسيدعبدالعزيز، )البيكاشي

 الكتب، القاىرة ، جميكرية مصر العربية.
 (،الجامعة االفتراضية كإحدل صيغ التعميـ الجامعي،بحث تـ المشاركة بو في مؤتمر َُُِالبكىي،فاركؽ،)

 ُِر األكؿ لمتعميـ المفتكح بجامعة بنيا، المنعقد في الفترة مف األيسسكك المجنة الكطنية لميكنسكك في المؤتم
 نكفمبر ، منشكر عمٍ الشبكة العنكبكتية،كمية التربية، جامعة اإلسكندرية، جميكرية مصرالعربية ِْ –

 (،األردف، عالـ الكتب الحديث. ََُٗـ(إدارة الجكدة الشاممة كمتطمبات الػتأىيؿ لؤليزك)ََِٕالتميمي،فكاز،) 
 استراتيجيات التطكير كمناىج –ـ(، غدارة الجامعات كمؤسسات التعميـ العالي ََُِد الرب،سيد،)جا

 ، المؤلؼ، اإلسماعيمية ، مصر.-التحسيف
  (،التعميـ عف بعد في كؿ مف نيجيريا كالسكيد كمقترحات لمتفعيؿ في نيجيريا، بحث َُُِالجماؿ، رانيا ،)

معية المصرية لمتربية المقارنة كاإلدارة التعممية ، دارالفكر العربي ، منشكر في المؤتمرالسنكم التاسع عشر لمج
 القاىرة .

 (.الجكدة الشاممة كنظـ االعتماد األكاديمي في ضكء المعايير الدكلية ََِٗجمعو، عفاؼ. كمحمد،دالؿ ، )ـ
سسات كبرامج االعتماد األكاديمي لمؤ –لمؤسسات التعميـ العالي، بحث منشكر في المؤتمر العممي السنكم 

التعميـ العالي النكعي في مصر كالعالـ العربي "الكاقع كالمأمكؿ" المنعقد في كمية التربية النكعية بجامعة 
 ابريؿ ، المجمد األكؿ:رؤل كتكجيات كتجارب عربية كعالمية. ٗ-ٖالمنصكرة في الفترة مف 

 (،مجاالت تطبيؽ التكنكلكجيا الرقمية في التعََِٗحجازم، اعتداؿ،)ميـ الجامعي استطبلع آراء الييئة ـ
التعميمية بجامعة الممؾ فيصؿ بالمممكة العربية السعكدية ، بحث منشكر في مؤتمر المعمكماتية كقضايا 

 مارس. ِْ – ِِمف  -التنمية العربية رؤل كاستراتيجيات ، المنعقد في القاىرة برج سما
 (،مدل استفادة التعميـ العالي في اََِٖخكج، فخرية،)لمممكة العربية السعكدية مف الصيغ الجامعية ـ

 ، يكنيو.ُٓ، العدد ُْالحديثة في عصر المعمكماتية،مجمة مستقبؿ التربية العربية ، المجمد
 .دار المسيرة ، عماف ، األردف 
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 (،َُِِالدكسرم،راشد)  إجراءات ضبط الجكدة في كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد رؤية لمتميز، بحث ،
المؤتمر الدكلي السابع لممركز العربي لمتعميـ كالتنمية بالتعاكف مع جامعة عيف شمس، المنعقد في منشكر في 
 .َُِِديسمبر ِْ -ِِالفترة مف 

 (،الجكدة الشاممة كاالعتماد األكاديمي في التعميـ، المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر، َُِْالرؤكؼ،طارؽ)
 ية.مدينة نصر، القاىرة ، جميكرية مصر العرب

 (.التخمؼ العممي كالتقني في العالـ اإلسبلمي المعاصر،سمسة كتاب األمة ، َُْٗزغمكؿ، النجار ،)ىػ
 الدكحة .

  (،مفاىيـ كمصطمحات في العمـك التربكيةََِٖسمارة  ،نكاؼ ،كالعديمي،عبدالسبلـ ،)  األردف، دار ،،
 المسيرة.

 (،نمكذج مقترح لصنع القرار التكنك ََِٓالشاعر، حناف،)لكجي عند اختيار المعمـ ألنظمة التكصيؿ ـ
المناسبة لمتعميـ ، بحث منشكر في المؤتمر العممي السنكم العاشر لتكنكلكجيا التعميـ االلكتركني كمتطمبات 
الجكدة الشاممة، الجمعية المصرية لتكنكلكجيا التعميـ باالشتراؾ مع كمية البنات جامعة عيف شمس ، 

 ـََِٓ/ٕ/ٓ
  (. " تطكير بيئة تعميضمية إلكتركنية متنقمة لجامعة البنات في ضكء ََِٗمحمد )الشايع، حصة بنت

("، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، جامعة األميرة نكرة Mobile Learningمعايير التعمـ المتنقؿ )
 بنت عبد الرحمف، الرياض.

 (،معجـ المصطمحات التربكية كالنفسيََِٕشحاتو ، حسف كآخركف،)ة ، الدار المصرية المبنانية، القاىرة ، ـ
 جميكرية مصر العربية.

 (،االحتياجات المينية ألعضاء ىيئة التدريس بكميات ََِٓصالح ، إيماف ، كحميد ، حميد محمكد ، )ـ
التربية مف المستحدثات التكنكلكجية في ضكء معايير الجكدة الشاممة،مجمة دراسات تربكية كاجتماعية ، 

 ، ابريؿ ، كمية التربية ، جامعة حمكاف، جميكرية مصر العربية.ِلعدد ، اُُالمجمد 
 ( ،التعميـ الجامعي االفتراضي: دراسة مقارنة لجامعات عربية كأجنبية افتراضية مختارة ََِٕالصالح، بدر ،)

 .ََِٕىػ ، مارس ُِْٖ، محـر ، ُ، العدد ٕ، مجمة كميات المعمميف ، العمـك التربكية ، المجمد 
 (، إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي،عماف ، مؤسسة الكراؽ لمنشر ََِٖئي، يكسؼ،كآخركف،)الطا

 كالتكزيع.
 (ٍإدارة الجكدة الشاممة،األردف، اليازكرم.ََِٖالطائي،رعد، ك قدادة ،عيس)ـ 
 (.البحث العممي مفيكمو كأدكاتو كأساليبو،طُٖٗٗعبيدات ،ذكقاف كآخركف ،)ار الفكر .، عماف،األردف، دٔـ 
 (المنيجية المتكاممة إلدارة الجكدة الشاممة ََُِعقيمي، عمر ،)كجية نظر، دار كائؿ ، عماف ، األردف.–ـ 
 (،لغة التربكييف ، مكتب التربية العربي لدك الخميج، الرياض، المممكة العربية ََِٕالعمر، عبدالعزيز ،)

 السعكدية.
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 (،تطكير التعميـََِٖالعنقرم، عبد العزيز،)العالي السعكدم عمٍ ضكء بعض المستحدثات التكنكلكجية ،  ـ
بحث منشكر في بحث منشكر في كتيب المؤتمر القكمي السنكم الخامس عشر )العربي السابع(، نحك خطة 

ـ، مركز تطكير التعميـ الجامعي، جميكرية مصر ََِٖنكفمبر ِْ-ِّإستراتيجية لمتعميـ الجامعي العربي، 
 العربية.

 (،اساسيات البحث العممي في التربية كالعمـك االنسانية ، ُِٗٗ،كممكاكم، فتحي،) عكده ، أحمد
 ،االردف،المؤلفيف.ِط

 ( ،التعميـ االلكتركني ََِٓعيادات،يكسؼ )العقبات كالتحديات كالحمكؿ المقترحة ، مجمة دراسات تربكية –ـ
 جميكرية مصر العربية.، يكليك، ّ، العددُُكاجتماعية ،كمية التربية ، جامعة حمكاف، المجمد

 (.نمكذج مقترح لمتطكير اإلدارم بكميات التربية لمبنات باستخداـ أسمكب إدارة الجكدة ََِِالعيسٍ، إيماف،)ـ
 الشاممة، رسالة دكتكراه غير منشكرة، ككالة كميات البنات كمية التربية األقساـ األدبية بالرياض.

 (،إدارة الجكدة الشاممة مََِٔالغامدم،عمي ،)دخؿ استراتيجي لجكدة مخرجات الجامعات السعكدية، بحث ـ
منشكر في ، المؤتمر العربي األكؿ لجكدة الجامعات كمتطمبات الترخيص كاالعتماد ، المنعقد في جامعة 

 الشارقة بدكلة اإلمارات العربية المتحدة.
 (،أىمية نظـ المعمكمات كتقنية االتصاالت كدكرىا ََِٗغنيـ أحمد،كندا،أسامة ،) في دعـ تطبيؽ معايير

الجكدة كاالعتماد في مؤسسات التعميـ العالي النكعي كالتطبيقي في مصر، بحث منشكر في كتيب المؤتمر 
العربي الرابع، االعتماد األكاديمي لمؤسسات كبرامج التعميـ العالي النكعي في مصر -السنكم الدكلي األكؿ

ابريؿ ، كمية التربية النكعية ، المنصكرة ، جميكرية مصر ٗ-ٖكالعالـ العربي الكاقع كالمأمكؿ، في الفترة مف 
 العربية

 ( معجـ مصطمحات التربية لفظان كاصطبلحان. اإلسكندرية: دار الكفاء.ََِْفميو، فاركؽ.كالزكي، أحمد.)ـ 
 ( ،تنظيـ البيئة االلكتركنية بمؤسسات التعميـ العالي في المممكة َُُِكعكي، سياـ ، كالزيف ، حناف ،)

، يناير ، ُ، العدد ُٗلعربية السعكدية ، دراسة ميدانية ، مجمة العمـك التربكية ، جامعة القاىرة ، المجمد ا
 الجزء األكؿ.جميكرة مصر العربية.  

 ( ،مدل استخداـ االنترنت كاالستفادة منو كمصدر لمتعمـ لدل طمبة الدراسات العميا ََِٗكنسارة ، إحساف )ـ
استخدامو ، مجمة العمـك التربكية ، العدد الثاني ، إبريؿ ، جامعة القاىرة ، معيد بجامعة اـ القرل كعكائؽ 

 الدراسات التربكية ، جميكرية مصر العربية
 (.االعتماد األكاديمي لمؤسسات التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية ََِٓكنعاف، أحمد عمي ،)ـ

التربية في جامعة دمشؽ، برنامج إعداد المعمـ أنمكذجا، المؤتمر بيف الكاقع كالمأمكؿ،دراسة ميدانية في كمية 
 ابريؿ. ُّ-ُُجكدة التعميـ الجامعية، مممكة البحريف، –التربكم الخامس 

 ( أثر التدريس باستخداـ الفصكؿ االفتراضية عبر الشبكة العالمية "اإلنترنت" عمٍ ََِْالمبارؾ، أحمد" .)
سعكد". رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة الممؾ تحصيؿ طبلب التربية بجامعة الممؾ 

 سعكد،كمية الرياض
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 (،الجكدة كاالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعميـ العاـ كالجامعي، ََِٖمجيد ،سكسف، كالزيادات،محمد ،)ـ
 عماف، دار صفاء لمنشر كالتكزيع.

 (،إدارة الجكدة الشاممََِٕمجيد،سكسف، كالزيادات،محمد ،)ة تطبيقات في الصناعة كالتعميـ، عماف، دار ـ
 صفاء لمنشر كالتكزيع

 (،الجكدة في المؤسسات كالبرامج الجامعية، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف ،األردف.َُِْمجيد،سكسف ،) 
 ( الجكدة الشاممة كالمؤشرات في التعميـ الجامعي، القاىرة، دار الجامعة الجديدة .ََِٕمحمد، أشرؼ)ـ 
  ،(." أثر تقديـ تعميـ متزامف كال متزامف مستند عمٍ بيئة شبكة اإلنترنت عمٍ ََِٓبياء الديف خيرم )محمد

تنمية ميارات المعتمديف كالمستقميف عف المجاؿ اإلدراكي لكحدة تعميمية لمقرر منظكمة الحاسب اآللي لشعبة 
ر منشكرة، معيد الدراسات التربكية، إعداد معمـ الحاسب اآللي بكميات التربية النكعية". رسالة ماجستير غي

 جامعة القاىرة، القاىرة.
 ( الجكدة الشاممة كالمؤشرات في التعميـ الجامعي، القاىرة، دار الجامعة الجديدة .ََِٕمحمد،أشرؼ)ـ 
 (.نمكذج مقترح إلدارة البيئة الثقافية في التعميـ عف بعد مدخؿ تحميمي لمتعميـ ََِٕمحمكد،صفاء )ـ

الجامعة العربية المفتكحة ، بحث منشكر في مؤتمر التخطيط االستراتيجي لنظـ التعميـ المفتكح  االلكتركني في
 ـ، جامعة عيف شمس القاىرة.ََِٕمايك ِٖ-ِٕكااللكتركني إطار لمتميز، في الفترة 

 (عداد الرسائؿ كاألبحاث كالمؤلفات، اإلسكندرية، ُٖٗٗمراد، عبد الفتاح ـ(، مكسكعة البحث العممي كا 
 لمؤلؼ.ا

 (،كاقع تقنيات التعميـ الجامعي كمعايير الجكدة في اليمف ، مجمة دراسات في ََِٖالمطرم ،حسف ،)
 ، مارس، كمية التربية ، جامعة عيف شمس ، القاىرة.ُُّالمناىج كطرؽ التدريس )الجزء األكؿ( العدد 

 (،معجـ المصطمحات في اإلدارة التربكية كالمدرسية ، َُُِالمميجي، رضا ،) ، دارالجامعة الجديدة
 اإلسكندرية، جميكرية مصر العربية.

 ،ـ،التقرير العربي األكؿ لمتنمية الثقافية ، مؤسسة الفكر العربي، بيركت، لبناف.ََِٖمؤسسة الفكر العربي 
 (،إدارة الجكدة الشاممة في عصر االنترنت، دارصفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.َُِنجـ ، نجـ ،)ـ 
  (، الجكدة االلكتركنية نحك نمكذج مقترح ألبعاد الجكدة االلكتركنية،ََِٗكالمبيضيف،باسـ،)نجـ، نجـ 
 (،دكر جامعة القدس المفتكحة في التنمية المينية لممعمميف كالعامميف في ََِٗىكدلي، عبدالجابر ،)

كاستراتيجيات ، المؤسسات الفمسطينية ، بحث منشكر في مؤتمر المعمكماتية كقضايا التنمية العربية رؤل 
 مارس. ِْ – ِِمف  -المنعقد في القاىرة برج سما

 (،مراكز تككيد الجكدة في المؤسسات التعميمية لما بعد ََِٔالييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي)ـ
 المرحمة الثانكية، كزارة التعميـ العالي. 

 (،مقدمةََِٗالييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي )حكؿ ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي،  ـ
 الرياض ، الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي.
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 (،مقدمة حكؿ ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي، ََِٗالييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي )ـ
 الرياض ، الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي.

 ـ(مراكز تككيد الجكدة في المؤسسات التعميمية لما بعد ََِٗقكيـ كاالعتماد األكاديمي،)الييئة الكطنية لمت
 المرحمة الثانكية، كزارة التعميـ العالي..

  ،كزارة التعميـ العالي، بدكف، الئحة التعميـ عف بعد في مؤسسات التعميـ العالي في المممكة العربية السعكدية
 كزارة التعميـ العالي.

 ـ.سياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية . المجنة العميا لسياسة التعميـ في المممكة َُّٗعارؼ.كزارة الم
 العربية السعكدية،الرياض:كزارة المعارؼ.

 (،معكقات التعميـ الجامعي المفتكح في فرع الجامعة العربية المفتكحة بجدة مف منظكر ََِٗالياكر،عفاؼ )ـ
، السنة ُُِالة الخميج العربي ، مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ، العدد الطبلب كالطالبات، مجمة رس

 ، الرياضَّ

 المراجع األجنبية

 Al Mahboob, Shafi & Al Hooli, Abeer,(2008),The Attitudes And Competencies of 

Faculty Members of Basic College Of Education Concerning The use of 

Technology in The Classroom Teaching, Future of Arab Education, vol.14, 

num.52, July. 

 Booth, Peter,( 2009),Mechanisms for Program Evaluation & Improvement: the 

UTS experience, publish in the Second National Conference for Quality in Higher 

Education, Oct.25th-27 2009, Riyadh, K.S.A. 

 Hughes, Mark,(2006),Change Management –A critical perspective, Chartered 

Institute of personnel and Development ,CIPD House, London. 

 Kdlinski, Johon,(2002),Evaluation of success and failure factors and criteria in 

Implementation of Total Quality Management Principles in Administration at 

selected Institution of Higher. 

 McDowell,J.(2002), Knowledge and the internal Revisited,Phenomenological 

Research,xiv97- 105, 

 National Commission for Academic Assessment March (2006) ,12, 23 

 Sadik, Alaa, The Readiness of Academic Staff at South Valley University to 

Develop and Implement E-Learning, The Egyptian Association for Educational 

Technology ,the 10 conference 2005 

 Suganthi L., and Samuel ,Anand,(2005),Total Quality Management, New Delhi, 

Prentice-Hall of India Private Limited. 

 

 

 



 

 
62 

 المواقع االلكترونية

 http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/ seu.aspx , 

May ,25th ,2014  

 http://edu-guide-canada.com/study-canada/online/canadian-virtual-university.html, 

6th.June,2014. 

 http://www.ut.edu.sa/documents/193185/6f33d2fe-14ed-429b-afaa-

27b0ea992970,7th.June,2014 

 http://ohe.gov.sa/IObserver/Pages/IOArticle.aspx?ArticleID=1851&Arch=43,May,

25th.,2  

 www.shatharat.net,May,25th.,2014 

 http://www.ivu.org.uk/arabic/index.htm,   6th.June,2014. 

 http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=18745, 6th. June,2014. 

 http://drgawdat.edutech-portal.net/?p=82, 6th June,2014. 

 http://edu-guide-canada.com/study-canada,6 th.,June,2014. 

 www.kfs.edu.eg/open/pdf/291201313534149.docx, 6th.June2014 

 http://seu.edu.sa/pages/view/24,May,25th.,2014 

 http://www.abegs.org/Aportal/Article/showDetails?id=2273,6th. June,2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/%20seu.aspx%20,%20May
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/%20seu.aspx%20,%20May
http://edu-guide-canada.com/study-canada/online/canadian-virtual-university.html
http://ohe.gov.sa/IObserver/Pages/IOArticle.aspx?ArticleID=1851&Arch=43
http://www.shatharat.net,may,25th.,2014/
http://www.ivu.org.uk/arabic/index.htm,%20%20%206th.June,2014
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=18745,%206th
http://edu-guide-canada.com/study-canada,6
http://seu.edu.sa/pages/view/24,May,25th.,2014
http://www.abegs.org/Aportal/Article/showDetails?id=2273,6th


 

 
63 

 رؤية مستقبمية لتطوير منظومة التعميم العالي من خالل 
 إدارة الجودة الشاممةج نماذ

 

 أ.د/ أيمن نبيو سعد اهلل، أ.د/ عمرو أحمد كمال الكشكي

 جامعة المنكفية، جميكرية مصر العربية

amrelkeshky@gmail.com 

ة تدعك إلٍ التفكير العممي الدقيؽ لتطكير منظكمة التعميـ العالي مف خبلؿ إدارة الجكدة فيي أحد أف الدراسات المستقبمي
المفاىيـ كاألساليب اإلدارية الحديثة التي تيدؼ إلٍ تطكير األداء مف أجؿ تحسيف الجكدة كتمثؿ أسمكبان يتميز 

مر كالتجديد مف خبلؿ االبتكار في منظكمة التعميـ بالشمكلية كتستند إلٍ أفكار كمبادئ ينبغي تحقيقيا كالتحسيف المست
العالي، أف الجكدة الشاممة في مجاؿ التعميـ ىي "المدخؿ المتكامؿ الشامؿ الذم يعمؿ عمٍ التحسيف المستمر 

 لممخرجات التعميمية كالكصكؿ إلٍ النتائج المطمكبة بكؿ كفاءة كفعالية".

الفعاؿ لمنظاـ اإلدارم كالتنظيمي لكافة عناصره في تحقيؽ الكفاءة  ( تعنٍ اإلسياـTQMإف إدارة الجكدة الشاممة )
لممكارد المتاحة مف قكل بشرية، معمكماتية، إدارة، استراتيجية كمعايير كمكاصفات كنماذج كتسعٍ جميعيا لتحقيؽ ىدؼ 

كالفاعمية مف جية، مؤسسة التعميـ العالي، كتعتبر مف المفاىيـ التي تعبر عف مدخؿ شامؿ متكامؿ لتحسيف المركنة 
 كمف جية أخرل التنافس مف خبلؿ عمميات التخطيط كالتنظيـ.

إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي ىي فمسفة مجمكعة مف األسس كالمبادئ اإلرشادية التي تيدؼ إلٍ تحسيف 
التعميـ كالتعمـ  مكتبات....( ىذا مف جية كتحسيف عمميات -اإلدارييف -أعضاء ىيئة التدريس -مدخبلت )طمبة

 المختمفة فييا عمميات االتصاؿ كالتكاصؿ، مما يؤدل إلٍ أفضؿ المخرجات ذات الجكدة العالية.

فميذا لجاء الباحثاف لتطكير منظكمة التعميـ العالي مف خبلؿ نماذج إدارة الجكدة الشاممة كأيضان مف أجؿ النيكض 
يجاد نمكذج بالمجتمع كمشاركتو كلتطكير بناءه الثقافي كالعممي  بأدكات المستقبؿ كأساليبو المتعددة، لتحقيؽ التميز كا 

متكامؿ لمكصكؿ بو إلٍ أعمٍ المستكيات العالمية لؤلداء المتميز لمجامعات كالمؤسسات العممية المختمفة كربطيا بسكؽ 
 العمؿ كالمجتمع.

 مشكمة البحث:

تماـ كتطكير منظكمة التعميـ العالي مف خبلؿ نماذج بناء عمٍ ما سبؽ يتأكد لمباحثاف اإلحساس بمشكمة البحث كاالى
إدارة الجكدة الشاممة، فبلبد مف تطكير المدخبلت كمتابعة العمميات بشكؿ مستمر بيدؼ الحصكؿ عمٍ مخرجات ذات 
جكدة عالية، ألف التعميـ ىك جكىر الحياة كمستمر مدل الحياة، فبلبد مف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في مؤسسات 

 عميـ العالي لتحقيؽ النجاح في أسكاؽ العمؿ كالمجتمع.الت
 

 وفي ضوء ذلك يمكن تحديد مشكمة البحث في السؤال اآلتي:

 * ما إمكانية تطكير منظكمة التعميـ العالي مف خبلؿ نماذج إدارة الجكدة الشاممة؟

mailto:amrelkeshky@gmail.com
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 أىداف البحث:

 .تطكير منظكمة التعميـ العالي مف خبلؿ نماذج إدارة الجكدة الشاممة -ُ
 التحميؿ العممي لمداخؿ تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة. -ِ
 الكشؼ عف منطمقات كنماذج جديدة لتطكير منظكمة التعميـ العالي. -ّ
الكشؼ عف أىمية إدارة الجكدة الشاممة في تطكير منظكمة التعميـ العالي كضماف رسالتيا حاضران أك مستقببلن  -ْ

 كربطيا بسكؽ العمؿ كالمجتمع.
سسات التعميـ العالي مف خبلؿ المشاركة المجتمعية مف خبلؿ التفاعؿ المستمر بيف قضايا تحقيؽ التميز بمؤ  -ٓ

 المجتمع كاالستجابة لمتطمبات التحسيف المستمر كالتميز.
 فروض البحث:

 يمكف التطكير كالتحسيف المستمر كالتميز لمنظكمة التعميـ العالي مف خبلؿ نماذج إدارة الجكدة الشاممة؟

 حدود البحث:

 طكير منظكمة التعميـ العالي كالنجاح في سكؽ العمؿ.ت -
 نماذج إدارة الجكدة الشاممة. -
بكمية التربية  -اقتصرت عينة الدراسة عمٍ أعضاء ىيئة التدريس، كالطبلب كالعامميف كاإلدارييفالحد البشري/  -

 جامعة المنكفية. -ككمية التربية -جامعة حمكاف -الفنية
اسة عمٍ التعرؼ عمٍ كاقع تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة مف خبلؿ نماذجيا، اقتصرت الدر الحد الموضوعي/  -

 كالتحسيف المستمر كالتميز لمتعميـ العالي كربطو بسكؽ العمؿ كالمجتمع.
 جامعة المنكفية. -ككمية التربية -جامعة حمكاف -ثـ تطبيؽ الدراسة في كمية التربية الفنيةالحد المكاني/  -
 .َُِٓ/ َُِْالبحث في العاـ  ثـ تطبيؽالحد الزماني/  -
 استبياف لتطكير منظكمة التعميـ العالي. -

 
 منيجية البحث:

 سكؼ يتبع البحث المنيج الكصفي التحميمي في اإلطار النظرم.

 خطوات البحث:

 اإلطار النظري وينقسم إلى اآلتي:

 إدارة الجكدة الشاممة.المحور األول/ 

 دارة الجكدة الشاممة.التعميـ العالي في ضكء إ المحور الثاني/

 نماذج إدارة الجكدة الشاممة. المحور الثالث/

 خطكات تصميـ التجربة. المحور الرابع/
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 .النتائج كالتكصيات 
 .المراجع العربية كاألجنبية 

 وسوف يتناول الباحثان المحاور التالية:

التحديد المغكم لمجكدة بأنو  يعتبر Total Quality Management (TQM)المحور األول/ إدارة الجودة الشاممة:
مشتقان مف الفعؿ )جاد( )جكدة( أم أف شيئان أصبح جيدان، كيقاؿ أف الشخص أتٍ بالجيد مف العمؿ كالقكؿ فيك 

 (ٓ))مجكاد(.

أف مصطمح الجكدة عبر عف مقياس نسبي يختمؼ مف شخص إلٍ آخر كيعتمد عمٍ مقارنة الجكدة  Cronroosكيرل 
 ركة كتتضمف الجكدة المدركة نكعيف كىما:المتكقعة مع الجكدة المد

كىي ما يتـ تقديمو لمعميؿ بالفعؿ كيتصؿ بالحاجة األساسية التي يسعٍ إلٍ إشباعيا كالتي يمكف الجودة الفنية:  -
 أف يطمؽ عمييا )جكدة العممية( كيتـ تقيميا أثناء تقديـ الخدمة.

يـ الخدمة كالتي يمكف أف يطمؽ عمييا )جكدة ىي درجة جكدة الطريقة التي يتـ بيا تقدالجودة الوظيفية:  -
 (ٔ)المخرجات( كالتي يتـ عادة تقييميا بعد الحصكؿ عمٍ الخدمة.

 
فيك يعنٍ أف كؿ شخص في المنظمة يجب أف يشارؾ في برنامج الجكدة سكاء بصكرة ( ٕ)Totalأما مصطمح الشاممة 

ؿ عناصر العمؿ بالمنظمة في التحديد الدقيؽ فردية أك مف خبلؿ فريؽ العمؿ الجماعي، كما أنو يعنٍ إدخاؿ ك
لحاجات كرغبات المستيمؾ أك المستفيد مف سمع أك خدمات المنظمة، كالعمؿ عمٍ بذؿ كؿ جيد ممكف في سبيؿ 

( مراحؿ إدارة الجكدة ُالجماعي كركح الفريؽ كيكضح الشكؿ ) تحقيؽ الغايات كأف مفيـك الشاممة يتضمف العمؿ
ضؿ أسمكب لتحقيؽ التحسيف المستمر في طريقة األداء مف خبلؿ تكاتؼ كافة الجيكد داخؿ ألف ذلؾ أف (ٖ)الشاممة

 القسـ الكاحد كداخؿ

المنظمة ككؿ كفي كافة المستكيات اإلدارية ككجكد الرؤية المشتركة كالتكجو المكحد لتبلشي تكرار الجيكد أك تعارضيا 
  (ٗ)مع بعضيا.

 

    

 

                                                           

 .ُْٓـ، صُٕٗٗالييئة العامة لشئكف المطابع األميرية، القاىرة،  لوسيط:المعجم ا(ٓ)
(ٔ), service Industries Journal, Tow Approaches to service Quality DimensionsLethinen v. & Lethinen J.R:

vol. 11, No3, 1991, pp 286-289. 
، رسالة كيـ أداء المثقؼ بالفف كفؽ اتجاىات التعميـ في القرف الحادم كالعشريفبناء استراتيجية تعميمية مقترحة لتق:إيياب أديب كامل(ٕ)

 ـ.َُِِدكتكراه، غير منشكرة، كمية التربية الفنية، جامعة حمكاف، 
 .ُٓـ، صَََِ، القاىرة: مركز تطكير األداء كالتنمية، ميارات إدارة الجكدة الشاممة في التدريبمحمد عبد الغني حسن: (ٖ)
(ٗ)Management theory and total quality: Improving Research and practice through :  J.& D. Brawn,Dean 

395.-, Academy of Management Review, Vol.9,No.3. 1993, p.p.391theory Management 
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 لشاممة( مراحل إدارة الجودة ا1شكل )

                     

j 

 

 

 

 

 

 

 ( النظرة الشمولية لكل األطراف في تحقيق أىداف المؤسسة2شكل )

 

 الطالب تحديد

 أىداؼ الجكدة

الطبلباحتياجات   

.تقكيـ األداء الفعمي لئلنتاج أك الخدمة 
 المقارنػػة بػػيف األداء الفعمػػي كمسػػتكل الجػػكدة

 المستيدؼ.
 التركيػػز عمػػٍ عػػبلج أكجػػو القصػػكر كتػػدعيـ

 أكجو التفكؽ.

تكضيح الحاجة لتحسيف المنظمة 
نية األساسية في المنظمة.تحديد الب 
.تحديد المشاريع المقترحة لمتحسيف 
.تحديد فرؽ العمؿ لممشاريع 
.إعداد كتدريب كتحفيز فرؽ العمؿ 
.كضع نظاـ مناسب لمتكجيو كالرقابة 

تخطيط 
 الجودة

ضبط 
 الجودة

تحسين 
 الجودة

إدارة 
الجودة 
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أصبحت الجكدة مف األمكر التي تؤثر بقكة في تقرير حاضر كمستقبؿ المؤسسات التعميمية لما ليا مف دكر فعاؿ كىاـ 
( النظرة ِشكؿ )كما يكضح  مكقؼ تنافسي متميز،في تحسيف المخرجات التعميمية باإلضافة إلٍ دكرىا في تحقيؽ 

الشمكلية لكؿ األطراؼ في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة كبالتالي فإف ثقافة الجكدة ىي المدخؿ الطبيعي لتطكير كتحسيف 
( بأنيا طريقة في إدارة TQMمستكل أداء األعماؿ كتعتبر الطريؽ إلجادة العمؿ، كيمكف تعريؼ إدارة الجكدة الشاممة )

( األنظمة الخمسة إلدارة الجكدة الشاممة ّظمة لمجكدة، كأساسيا مشاركة جميع أفراد المنظمة، كيكضح شكؿ )المن
TQM  ،كىدفيا النجاح عمٍ المدل البعيد كتحقيؽ المنفعة العامة، فيي تفاعؿ المدخبلت )األفراد، األساليب، السياسات

 (َُ)تالي األنظمة الخمسة إلدارة الجكدة الشاممة.األجيزة( لتحقيؽ جكدة عالية المخرجات، كيكضح الشكؿ ال

 

 
 

 
 

 TQM( األنظمة الخمسة إلدارة الجودة الشاممة 3شكل )
 

 مقارنة بين خصائص اإلدارة التقميدية وخصائص إدارة الجودة الشاممة:
ث إلدارة الجكدة بالمقارنة بيف خصائص اإلدارة التقميدية )الكبلسيكية( كبيف المفيـك الحدي (ُُ)لقد قاـ "ريتشارد"

 الشاممة، كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
 

 إدارة الجودة الشاممة اإلدارة التقميدية م
 تعد الكفاءة أىـ أىداؼ المؤسسة المؤسسة لدييا أىداؼ متعددة كمتنافسة ُ
 طبيعة التطكير مستمرة كشاممة طبيعة التطكير مرحمية ِ
 عنٍ تكمفة أقؿجكدة أعمٍ ت جكدة أعمٍ تعنٍ تكمفة أعمٍ ّ
 المسئكلية جماعية كشاممة المسئكلية فردية كجزئية ْ

تتـ عممية ضبط الجكدة في المراحؿ النيائية لمعمؿ  ٓ
 )اإلنتاج(

تتـ عممية ضبط الجكدة في جميع مراحؿ العمؿ بدءان مف 
 التصميـ حتٍ ما بعد البيع

 يات المؤسسةرضا العمبلء يسير عمم اإلمكانات تؤثر عمٍ عمميات المؤسسة ٔ

تجنب المشكبلت كتقاربيا كعدـ محاكلة إصبلحيا إال  ٕ
 إذا تعطؿ العمؿ تمامان 

البحث عف المشكبلت التي تعكؽ التحسيف المستمر 
 كمحاكلة منعيا قبؿ حدكثيا

النظرة الفردية إلٍ العامميف دائمان ىـ مصدر  ٖ
 المشكبلت اإلدارية

إلدارم ككؿ النظر إلٍ العمميات كاإلجراءات كالنظاـ ا
 كمصدر لممشكبلت

التغيير يحدث بصكرة مفاجئة بكاسطة أفراد قادريف  ٗ
 التغيير مستمر كيتـ مف خبلؿ مجمكعة عمؿ بالمؤسسة عمٍ مكاجية البيركقراطية

                                                           

 ـ.َََِ، مكتب القاىرة لمطباعة، مدخؿ إدارة الجكدة الشاممةجمال طاىر أبو الفتوح:  (َُ)
(ُُ)Total Quality Management Cuts Aboard swath through : Richard J. Schon Berger,  

, vol.20. 1992, p48.manufacturing and Bcond, Organizational Degmamics 

إدارة الجودة الشاممة 
TQM 

مية الجودةعم الييكل التنظيمي  األعمال األفراد التكنولوجيا 
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التركيز داخمي كخارجي عمٍ العمبلء كالمستفيديف  التركيز داخمي عمٍ العامميف لتحقيؽ نتائج سريعة َُ
 الكتساب رضاىـ

العاممكف كاألقساـ يتنافسكف فيما بينيـ عندما تنشأ  ُُ
 مشكمة داخؿ العمؿ

العاممكف كاألقساـ يتعاكنكف معان لمتحسيف بصفة مستمرة 
 داخؿ العمؿ

شبكة االتصاالت داخؿ المؤسسة مف أعمٍ إلٍ  ُِ
 أسفؿ

شبكة االتصاالت مف أعمٍ إلٍ أسفؿ كمف أسفؿ إلٍ 
 أعمٍ

 تدريب العاممييف يعتبر أساسيان كاستثماريان  بر مف الكمالياتتدريب العامميف يعت ُّ
 احتمالية اإلبداع عالية لتشجيع المغامرة احتمالية اإلبداع ضعيفة خكفان مف التغيير ُْ

اتخاذ القرارات تككف مركزية، كتبني عمٍ معرفة  ُٓ
 القيادات بأعمٍ قمة ىـر الييكؿ التنظيمي

تبني عمٍ البيانات اتخاذ القرارات غير مركزية، ك 
 كالمشاركة التامة لكؿ المستكيات بالييكؿ التنظيمي

الخدمات يتـ تحديدىا مف قبؿ اإلدارة المتخصصة  ُٔ
 كفقان لمعرفة الخبراء

الخدمات يتـ تحديدىا مف قبؿ فريؽ العمؿ ككفقان 
 لممعمكمات التي تـ جمعيا مف العمبلء

دارة الجودة الشاممة( يوضح الفرق بين اإلدارة التقميدي1جدول )  ة وا 
 

 (ُِ)مبادئ إدارة الجودة الشاممة:
 الرؤية المشتركة كالعمؿ عمٍ التحسيف المستمر. -
 تفكيض السمطة كالعمؿ الجماعي )عمؿ الفريؽ(. -
 التركيز عمٍ رضاء العمبلء كالعامميف داخؿ المنظمة. -
 التركيز عمٍ جكدة العمميات كالنتائج معان. -
 مقكل العاممة.التدريب كتعبئة الخبرات ل -
 الكقاية مف األخطاء قبؿ حدكثيا مف خبلؿ القيادة الفعالة كالتميز التنافسي. -
 اتخاذ القرارات باالرتكاز عمٍ الحقائؽ كالمناىج العممية. -

 مراحل إدارة الجودة الشاممة:
 
 مرحمة الدراسة والفحص: -1

، Out Putsكالمخرجات  In Putsكىي العممية التي يتـ عف طريقيا مبلحظة كقياس مكاصفات المدخبلت 
كعمميات مد اإلدارة بالبيانات البلزمة لكؿ مف الرقابة كالتقييـ، كقد تتـ عممية الفحص بالمبلحظة أك باستخداـ أدكات 

 كأجيزة التعرؼ ما إذا كانت الخدمة المقدمة تتكافؽ مع المكاصفات المحددة ليا.
 

 مرحمة الرقابة عمى الجودة: -2
شاط الخاص الذم يقـك بو أفراد أك كحدة تنظيمية مسئكلة عف المبلحظة المستمرة لؤلداء الرقابة ىي الن

كالقياس كمقارنة النتائج الفعمية بالمعايير المكضكعة مقدمان. كتحديد االنحرافات السمبية كااليجابية مف ىذه المعايير أك 

                                                           

(ُِ)Management Quality National productivity Review, After product Quality in Japan: Yabagis. S.,: 
515.-1992, p.p.514 ,Autumn 
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، كتعد عممية (ُّ)تحقؽ االستخداـ األمثؿ لممكاردتكقفيا كتحديد أسبابيا، ثـ تحديد أنسب اإلجراءات التخصصية التي 
كتتمثؿ خطكات الرقابة  -الرقابة عمٍ الجكدة ىي أنشطة كأساليب تستخدـ لتنفيذ متطمبات الجكدة كالكفاء باحتياجاتيا

 في الخطكات التالية:
 

 مرحمة كضع المعايير. -
 مرحمة تسجيؿ النتائج كالمقارنة كالتقكيـ. -
 (ُْ)كاألخطاء.مرحمة تصحيح االنحرافات  -

 
 مرحمة توكيد الجودة: -3

"العمميات التي تحكؿ دكف مشاكؿ كالعقبات التي مف شأنيا التأثير في الجكدة أثناء مرحمتي التخطيط كالتنفيذ"، كتتحدد 
أيضان بأنيا "نظاـ أساسو منع كقكع الخطأ كالذم يعمؿ عمٍ تحسيف جكدة الخدمة كيخفض مف التكمفة، كىي تقمؿ أيضان 

"، أم أف تأكيد الجكدة يككف مف المنبع كذلؾ مف خبلؿ (ُٓ)لمخاطر المترتبة عمٍ انخفاض الثقة بالمنتج أك الخدمةمف ا
 عمميات التخطيط كمشاركة كتحفيز األفراد.

دراؾ التميز في األداء تحقيقان ألىداؼ المؤسسة  كقد تكصؿ الباحثاف أف إدارة الجكدة الشاممة مفيـك فمسفي كاستراتيجي كا 
 تعميمية كتعنٍ اإلسياـ الفعاؿ لمنظاـ اإلدارم كالتنظيمي لكافة عناصره في تحقيؽ مخرجات ليا كفاءة كفعالية.ال

 المحور الثاني/ التعميم العالي في ضوء إدارة الجودة الشاممة:

لٍ إعادة شيد التعميـ العالي في العقد األخير عديدان مف التغيرات المتبلحقة أسقطت بعضان مف المفاىيـ تحتاج إ
  Internationalization in Higherصياغتيا مف جديد. فعمٍ سبيؿ المثاؿ ما يعرؼ بعالمية التعميـ العالي 

Education؛ فأف مفيـك العالمية ظير كنتاج لمعكلمة التي ىيمنت عمٍ ثبلثة اعتبارات أساسية كىما(ُٔ) : 

 مة الجكدة.البعد العالمي في التعميـ يعد مككنان رئيسيان في جميع أنظ -
جراءات كبرامج مؤسسات التعميـ العالي. -  تمثيؿ العالمية في سياسات كا 
 استفادت أنظمة ضماف الجكدة في التعميـ مف المدخؿ العالمي. -

 ( 17) أىداف ضمان الجودة من خالل مبدأ عالمية التعميم العالي:

ل تكافر البعد العالمي في جكدة العمميات بناء إطار عمؿ مرجعي يمكف مف خبللو لكؿ مؤسسة لمتعميـ العالي قياس مد -ُ
 القائمة بيا.

                                                           

ـ، ُٖٗٗ، دراسػػة لنمػػكذج مجتمػػع اإلمػػارات، دار القمػػـ، دبػػي، إدارة منظمػػات الرعايػػة االجتماعيػػةريــاض أمــين حمــزاوي، طمعــت الســروجي: (ُّ)
 .َُْص
 ـَُِِ، مرجع سابؽإيياب أديب: (ُْ)
، المنظمػػة العربيػػة لمتنميػػة اإلداريػػة، القػػاىرة، َََٗدليػػؿ المػػدير لعربػػي، سمسػػمة األيػػزك  ترجمػػة لمكاصػػفات األيػػزك،أحمــد ســيد مصــطفي: (ُٓ)

 .ْٕ: ٓٔـ، ص ص ُٕٗٗ
(ُٔ)Quality and internatonalization operation and Development (OECD):-Organization for economic Co

, 1999., program on institutional management in higher Education, OECD publicationsin Higher Education 
(17), Education and the link to internationlizationQuality Assurance in higher Marijik van der wende: 

university of twente, center for higher education policytudies (cheps) the netherlands, 2005. 
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 مساعدة مؤسسات التعميـ العالي في تقييـ كتعزيز جكدة العمميات القائمة بيا في ضكء مبدأ العالمية. -ِ
تشجيع مؤسسات التعميـ العالي عمٍ استكماؿ جكانب القصكر بيا لمكصكؿ إلٍ مستكل جامعات العالـ المتقدـ في  -ّ

 كثقافتيا. إطار أغراضيا
 زيادة الكعي بأىمية األخذ بمبدأ العالمية في التعميـ العالي. -ْ

أف الجكدة في التعميـ تجعؿ التعميـ متعة كبيجة، ألف تعميـ الجكدة ييدؼ إلٍ إيجاد خبرة تعميمية لمحياة تختمؼ 
 ريع كالثكرة المعمكماتية.تغيير سباختبلؼ سف المتعمـ كىذه مسئكلية اإلدارة، أف التعميـ مدل الحياة، فكؿ شيء في 

 

 الجودة الشاممة في التعميم العالي:

 إتباع أسموب الجودة الشاممة في التعميم العالي:

 الزيادة المتتالية كالمستمرة في إعداد الطبلب الممتحقيف بالتعميـ العالي. -ُ
 الحاجة إلٍ تحقيؽ أداء عاؿ في العممية التعميمية. -ِ
ميـ كتحصيؿ المعرفة إلٍ ما بعد التخرج )التعميـ مدل الحياة(، مما يتطمب تعميـ امتداد الحاجة لبلستمرار في التع -ّ

 الطبلب كيفية االعتماد عمٍ الذات في تحصيؿ المعرفة.
 ثكرة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كما يترتب عمييا مف تأثير عمٍ العممية التعميمية. -ْ
 المنافسة الشديدة بيف المؤسسات التعميمية. -ٓ
 لية االجتماعية لمجامعات تجاه المجتمع كربطيا بسكؽ العمؿ.المسؤك  -ٔ
 تحقيؽ الجكدة العالية لمستقبؿ التعميـ في مصر. -ٕ
 مكاصمة التعميـ مدل الحياة. -ٖ
 تحقيؽ التمييز لمؤسسات التعميـ العالي كالتحسيف المستمر. -ٗ

 
 في مؤسسات التعميم العالي بما يأتي: (*)خطوات إدارة الجودة الشاممة

كفيو يتـ تكضيح مفيـك الجكدة أسسيا كمقكماتيا كيتـ تحديد االحتياجات كالمعايير لمجكدة كخطكات العمؿ. / التمييد -ُ
 كترصد المكارد المالية البلزمة كتكفر المعمكمات كالبيانات المطمكبة.

.التنفيذ/  -ِ  فيو تكزع المياـ كالمسؤكليات كيخضع جميع العامميف لمتدريب البلـز
راجعة الدائمة كالمستمرة لؤلداء كمقارنتو بالمعايير المحددة لمجكدة كتقييمو كمف ثـ إعادة تكجيو كيشمؿ الم التقويم/ -ّ

 ( خطكات إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي.ْلمعمؿ. كيكضح شكؿ )
 
 

                                                           

 فاعمية إدارة الجودة تصنف باآلتي: (*)
 االتصاؿ. -ْ            التخطيط كاإلبداع. -ّ        االستجابة. -ِ    الفاعمية. -ُ
 خطة لتطبيؽ التغيير -ٖ         إدارة نظـ المعمكمات -ٕ التقكيـ لمتحسيف. -ٔ                 استخداـ المعايير لمحكـ عمٍ األداء. -ٓ
 فاعمية التكمؼ. -ٗ
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 ( خطوات إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي4شكل )

الحديثػػة لضػػماف الجػػكدة أف العديػػد مػػف مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي تبنػػت  كيػػرل الباحثػػاف إف االتجاىػػات العالميػػة
( مدخبلت التخطيط التربػكم فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي كأف أنظمػة ٓضماف الجكدة كمنيج لمعمؿ بو، كيكضح شكؿ )

التعمػيـ ضماف الجكدة تتعدد كتختمؼ باختبلؼ الغرض منيا مما أدل إلٍ ظيكر مداخؿ كنماذج إرشادية يمكف لمؤسسػة 
العالي أف تتبناىا؛ كأف ضماف الجكدة تـ مف خػبلؿ عمميتػي التقيػيـ الػذاتي كالخػارجي تتػكلٍ إدارة كتنظػيـ ضػماف الجػكدة 

اليائؿ في لممؤسسات التعميمية كىذا لمكاجية التحديات العالمية التي كاجيت نظاـ التعميـ العالي؛ كمكاكبة التقدـ العممي 
 القرف الحادم كالعشريف.

 

 
 ( مدخالت التخطيط التربوي في مؤسسات التعميم العالي5شكل )                

 

 التنفيذ التمييد

 التقويم
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 متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي:

 (18)أىم المتطمبات الالزمة لنجاح تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي كما يمي:

مبادئ كفمسفة مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة لتطكير مدخبلت كعمميات  التزاـ كدعـ اإلدارة العميا بأىمية تطبيؽ -ُ
كمخرجات اإلدارة الجامعية بشكؿ شامؿ كمستمر، بما ينسجـ مع تطكر العصر كمتطمباتو كمستجداتو 
كتحدياتو السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية كالمعمكماتية كالمعرفية كاستخداـ نماذج إدارة الجكدة 

 لشاممة.ا
نشر فمسفة كثقافة الجكدة الشاممة، لتييئة جميع األفراد إلٍ التغيير كالتطكير مف خبلؿ تنظيـ المؤتمرات  -ِ

صدار النشرات، كعقد جمسات العصؼ الذىني.  (19)كالندكات ككرش العمؿ، كا 
 إعداد كتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لقيادات اإلدارة العميا. -ّ
ة كالسمككية، كتحسيف مستكل األداء كلتطبيؽ مبادئ كتقنيات كعمميات إدارة الجكدة تنمية الميارات الفكري -ْ

 الشاممة، كمف خبلؿ العمؿ كفؽ نظاـ حمقات الجكدة.
تحديد أىداؼ كاضحة كمحددة إلدارة الجكدة الشاممة بحيث تككف أىداؼ الجكدة قابمة لمقياس كالتقكيـ كفؽ  -ٓ

 التميز لمستكل الجكدة في التعميـ العالي.معايير كاضحة لتحقيؽ التحسيف المستمر ك 
تتطمب إدارة الجكدة الشاممة )القيادة التشاركية( القادرة عمٍ اتخاذ القرارات الحكيمة، كحؿ المشكبلت، بأساليب  -ٔ

عممية كمكضكعية، كالقدرة عمٍ الرؤية المستقبمية، كرسـ السياسات، كتكظيؼ اإلمكانات كالطاقات المادية 
ة مفيـك إدارة الجكدة الشاممة إلٍ أداء عممي مف خبلؿ التطكير المستمر لعمميات التخطيط كالبشرية، كترجم

 (َِكالتنظيـ كالتدريب كالرقابة.)
تكفير نظاـ لمتكاصؿ الفعاؿ داخؿ الجامعة كخارجيا، لمحصكؿ عمٍ المعمكمات كالبيانات كالمقترحات البلزمة  -ٕ

 التدريبية لتطبيؽ مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة. لمتطكير المستمر لئلجراءات كالعمميات كالبرامج
بناء نظاـ شامؿ كمتكامؿ إلدارة الجكدة الشاممة، تتمثؿ مسئكلياتو في قيادة التغيير كتكجيو التطكير، كتنمية  -ٖ

ثقافة الجكدة، كمف الضركرم أف يمتاز النظاـ بالمركنة كالقدرة عمٍ التغيير كاالنفتاح عمٍ البيئة المحيطة، 
جراءات الجكدة الشاممة.كيتككف ى  ذا النظاـ مف ىيكؿ تنظيمي لتنفيذ آليات كا 

يتطمب تطبيؽ مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة المركنة كالصبر كعدـ الخكؼ مف التغيير كالتطكير كالتجديد في  -ٗ
 العمميات كالسمككيات كاالتجاىات لؤلفراد كالجماعات، في ضكء مستجدات الفكر اإلدارم كالتعميمي المعاصر.

 تكفير نظاـ لمحكافز المادية كالمعنكية لتشجيع االبتكار كاإلبداع لجميع العامميف. - َُ
تكفير معايير كاضحة لمرقابة كالمتابعة المستمرة لمدل تحقيؽ أىداؼ إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ  - ُُ

 العالي.
                                                           

 بدكف تاريخ. الجكدة الشاممة لمنيكض بالتعميـ الجامعي،المسايرة المتكازنة إلدارة سممان زيدان:(ُٖ)
 .ََِْ، جامعة القدس المفتكحة، نظاـ معايير تقييـ جكدة الخدمة االجتماعية، مؤتمر النكعية في التعميـ الجامعيعميان عبد اهلل الحولي:(ُٗ)
، القػػاىرة، الجمعيػػة المصػػرية لنشػػر كالحكمػػة كفمسػػفة ديمػػنجإدارة الجػػكدة/ التقػػدـ ترجمػػة حسػػيف عبػػد الكاحػػد:  لويــد دوبيتــر، وكميركــر ماســون:(َِ)

 .ـُٕٗٗالمعرفة كالثقافة العالمية، 
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بعض المسئكليات  ضركرة التكجو نحك تطبيؽ البلمركزية عمٍ مستكل اإلدارة الجامعية، كتفكيض - ُِ
 كالصبلحيات لمجماعات كاألفراد إلنجاز األعماؿ.

يحتاج تطبيؽ مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي إلٍ كقت طكيؿ، ألنيا تحتاج إلٍ جيكد كبيرة  - ُّ
ج لنشر ثقافة الجكدة الشاممة، كالتخطيط االستراتيجي، كالتدريب، كالرقابة، كالتطبيؽ، كصكالن إلٍ النتائ

 (ُِالمرجكة.)
ضركرة التطكير كالتحسيف المستمر كالشامؿ لمستكل إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي عمٍ مستكل  - ُْ

 المدخبلت كالعمميات كالمخرجات التعميمية.

 المحور الثالث/ نماذج إدارة الجودة الشاممة:

 نماذج إدارة الجودة الشاممة:

ة ال تنتيي كتشمؿ كؿ مككف ككؿ فرد في المؤسسة كمشاركتيـ في منظكمة إدارة الجكدة الشاممة ىي كسيمة ممتد
التحسيف المستمر لؤلداء، كىي جميع األنشطة لئلدارات كاألقساـ المختمفة التي تديرىا سياسة الجكدة كالتي تشمؿ 

تحسيف( كنماذج  -تككيد -المراقبة -األىداؼ كالمسئكليات التي يتـ تنفيذىا بكاسطة عناصر الجكدة كىي )التخطيط
 إدارة الجكدة الشاممة كىي كاآلتي:

 نمكذج ارفف. -ِ    نمكذج بالدريج. -ُ

 نمكذج فيميب كركسبي. -ْ             نمكذج كالتر شيكارت. -ّ

 نمكذج اشكؾ كمتكاني. -ٔ                                نمكذج مارش. -ٓ

 نموذج بالدريج:  -ُ

 عمٍ القديـ كتغير شامؿ لكؿ مككنات المنظمة أك المؤسسة كذلؾ بيدؼ اآلتي:يرل أف الجكدة الشاممة ىي ثكرة 

 إرضاء العميؿ مف خبلؿ تقديـ جكدة عالية كبشكؿ مستمر. -أ

 تقديـ المنفعة كالخير لمبينة كالبعد عف أم تصرؼ يضر بيا كيقـك ىذا النمكذج عمٍ سبع مبادئ ىي:  -ب

العميا بجدكل كفائدة الجكدة الشاممة مع التركيز عمٍ أىمية الدكر  ضركرة تكفير القناعة الكافية لدل اإلدارة .ُ
 الذم تقـك بو اإلدارة الكسطي كالمباشرة.

 ضركرة جعؿ خطط تحقيؽ الجكدة مترابطة مع اشتماليا عمٍ العناصر اآلتية: .ِ
 .أىداؼ استراتيجية بعيدة المدل 
 .ثقافة تنظيمية جديدة 
 .تغييرات جذرية عمٍ األداء التنظيمي 

 . كضع نظاـ لممعمكمات يمكف مف تكفيرىا في الكقت المناسب مع التحديث المستمر ليا.ّ

                                                           

 .ـََِٖ، عماف، الكراؽ لمنشر كالتكزيع، إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعييوسف الطائي، محمد فوزي العبادي، ىاشم فوزي: (ُِ)
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 . إعادة تصميـ العمميات بما يضمف:ْ

 .تكفير درجة عالية مف المركنة كالسرعة في العمؿ 
 .التأكيد عمٍ التحسيف المستمر لجكدة العمميات 
 .استخداـ سجبلت كمستندات ألغراض الرقابة كالنظـ 
 يع العمميات بشكؿ يؤدل إلٍ تمبية رغبات كحاجات العمبلء.تصميـ جم 
 .التأكيد عمٍ كجكب منع حدكث األخطاء في العمميات 

 . إدارة كتنمية المكارد البشرية بما يضمف:ٓ

 .دماجيـ في تخطيط الجكدة الشاممة  مشاركة العامميف كا 
 .تبني أسمكب فكؽ العمؿ لتحقيؽ التعاكف كالجيكد المشتركة 
 صحة كسبلمة العامميف.العناية ب 
 .تنبي سياسة لقياس كتقييـ أداء العامميف 

. كضع نظاـ لقياس كتقييـ مستكل الجكدة في جميع العمميات يضمف مقارنة سميمة بيف مستكل جكدة المنظمة ٔ
 كمستكل الجكدة الذم يحققو المنافسكف.

 . إف تحقيؽ رضا المستيمؾ يتطمب:ٕ

 ؿ االتصاؿ بو.التفاعؿ المستمر مع العميؿ مف خبل 
 .قياس ردكد فعؿ العميؿ كاتجاىاتو كشعكره نحك المنظمة 
 .تحديد كدراسة حاجات كمتطمبات العمبلء 
  ضركرة المقارنة بيف مستكل رضا عمبلء المنظمة مع رضا العمبلء لدل المنظمات المنافسة، كيكضح شكؿ

 ( نمكذج بالدريج كىك كاآلتي:ٔ)
 

 

 

 

 

 

 

 ( نموذج بالدريج6شكل )

 

 

 التخطيط
االستراتيجي 

 لمجودة

 إدارة 

الموارد 
 البشرية

 القيادة

تفاعل 
تحميل 
 المعمومات

 إدارة 

عممية 
 الجودة

نتائج نظام 
 أعمى جودة

إشباع حاجات 
 المستفيدين

 

 رضا المستفيد

قياس الجودة 
 وتقييميا
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 نموذج أرفن: -2

* يقترح أرفف إلدارة الجكدة الشاممة أبعادان تبيف استراتيجيات تنفيذ إدارة الشاممة في )المؤسسات التعميمية( مف أجؿ 
 ( نمكذج آرفف كىك كاآلتي:ٕكيكضح شكؿ ) التغيير كالتزاـ القيادات اإلستراتيجية،

 

 

 

 
 

 ( نموذج آرفن7شكل )

 نموذج والترشيورات: -3
ارت الرائد األكؿ لمرقابة المعاصرة لمجكدة، يرل شيكارت أف التطكير المستمر يعد أحد مظاىر إدارة الجكدة يعد شيك 

 -العمؿ -الشاممة كقد كضع تصميمان يتماثؿ مع الطريقة العممية في التطكير المستمر أطمؽ عميو دائرة )الخطة
 ت كىك كاآلتي:( نمكذج كالترشيكراٖ(، كيكضح شكؿ )PDCAالتنفيذ( ) -المراجعة
فييا يتـ اختيار كتحديد العممية التي سيتـ تطكيرىا بعد أف يتـ استعراض الكضع القائـ كتحديد أيف كمتٍ : planالخطة 

تحدث المشكمة؟ ككيؼ يمكف قياس رضا العميؿ عف المخرجات؟ ثـ بعد ذلؾ تحميؿ العمميات بيدؼ تحديد األسباب 
 الذم يتطمب كضع استراتيجية لجمع البيانات المطمكبة ليذا التطكير.المحتممة ثـ يمي ذلؾ اقتراح التطكير 

 يراد بو تجريب التطكير المقترح عمٍ نطاؽ محدكد في بيئة يمكف التحكـ فييا كالرقابة عمييا.: Doالعمل 
 ميؿ أـ ال.فييا يتـ جمع كتحميؿ البيانات لتحديد ما إذا كاف التطكير المقترح يحظٍ بقبكؿ كرضا الع: Checkالتدقيق 
 كفيو يتـ تنفيذ التغيرات الفعالة المرتبطة بالعممية.: Actالتنفيذ 

 

 

 

 

 

 ( نموذج والترشيورات8شكل )

 

 
.االستراتيجية -  

التركيز عمٍ المستفيد. -  

الدعـ اإلدارم. -  

بناء االلتزامات. -  

التزام 
 القيادة

تحديد 
 اليدف

 النتائج الصحية

الضغط 
 الخارجي

 التخطيط

 التدقيؽ العمؿ

 التنفيذ

تحديد معايير التطوير -1  

التخطيط لممستقبل -7  

الحل المعياري -6  

جدراسة النتائ -5  

تقويم العممية -2  

التحميل -3  

التنفيذ -4  
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 سبي:نموذج فيميب كرو  -4
 مف الركاد الذيف أسيمكا في تحديد المعالـ األساسية إلدارة الجكدة كالطرؽ البديمة لتحسينيا كمف إسياماتو اآلتي:

 
 لقد كضع برنامجان لتحسيف الجكد يتككف مف أربعة عشرة نقطة كىي كاآلتي:عشرة في الجودة:  النقاط األربعة -أ
 

عبلنيا لكؿ فرد بالمنظمة. .ُ  التزاـ اإلدارة بجمع المعمكمات الخاصة بمتطمبات الجكدة كتكثيؽ سياستيا كا 
 تشكيؿ فرؽ الجكدة تضـ أفرادان يعممكف بأقساـ المنظمة كميا. .ِ
 يتبلءـ مع نشاطات المنظمة كافة لتحديد المجاالت التي تحتاج إلٍ تحسيف.صياغة مقياس لمجكدة  .ّ
 تحديد كمؼ الجكدة لمتعرؼ عمٍ المجاالت التي يمكف تحسينيا لزيادة الربحية. .ْ
 زيادة الكعي لمعامميف جميعيـ في المنظمة حكؿ أىمية الجكدة كالنتائج المترتبة عمٍ رداءتيا. .ٓ
 ا باستمرار فالغرض ىك منع حدكث األخطاء.اعتماد إجراءات التصحيح كتحديثي .ٔ
 إنشاء برنامج المعيب الصفرم كااللتزاـ بتنفيذه بما يتبلءـ مع إمكانيات المنظمة كثقافتيا. .ٕ
 تدريب المشرفيف عمٍ كيفية تنفيذ كاجباتيـ في برنامج تحسيف الجكدة. .ٖ
 مستكيات الجكدة. تحديد العيكب الصفرية في المنظمة يكافئ فيو العاممكف الذيف حققكا أعمٍ .ٗ

 يجب أف يشارؾ العاممكف بكضع أىداؼ التحسيف لضماف تنفيذىا بنجاح. .َُ
 تشجيع العامميف عمٍ إيصاؿ المعمكمات إلٍ اإلدارة لضماف تحقيؽ أىداؼ الجكدة. .ُُ
 دعـ العامميف المتميزيف المشاركيف. .ُِ
 مرة.تأسيس مجالس لمجكدة مف رؤساء الفرؽ كخبراء الجكدة لتعزيز االتصاالت المست .ُّ
 التشديد عمٍ أف عممية تحسيف الجكدة عممية مستمرة كغير منتيية. .ُْ

 
 ثوابت: -ب

أربع أركاف أطمؽ عمييا )ثكابت كركسيي( ينبغي عمٍ المنظمات التي ترغب في تنفيذ برنامج تأميف الجكدة في منتجاتيا 
 االلتزاـ بيا كىذه الثكابت ىي:

 
 ف مسؤكليات اإلدارة.تعريؼ الجكدة ىي المطابقة لممتطمبات كأنيا م -
 منع حدكث األخطاء ىك الطريؽ الكحيد لتحقيؽ الجكدة. -
 يجب أف يككف معيار األداء ىك منتج ببل عيكب. -
 مقياس الجكدة ىك مقدار الثمف الذم تدفعو المنشأة بسبب عدـ المطابقة لممكاصفات. -

 
 وىناك ثالثة أجزاء مفتاحية لمجودة وىي:

 
 التنفيذ. -   التعميم. -    التحديد. -

إف تحديد الجكدة كمستكاىا أكالن ثـ تدريب الجميع كتعميميـ اساليب تحقيؽ الجكدة كتحسينيا في فرؽ العمؿ التي تنفذ 
 كاجباتيا كمسؤكلياتيا باتجاه الجكدة بشكؿ تضامني يجعؿ الجكدة مسؤكلية الجميع.
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 نموذج مارش: -5
 ممة الخطوات التالية:ويشتمل نموذج مارش لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشا

 
 كيتـ تحديد األىداؼ الجامعية المراد تحقيقيا.التخطيط اإلستراتيجي :  .أ 
كيتطمب تحديد الحاجات استخداـ االستبيانات أك العصؼ الذىني، لتحديد  اإلعداد لخطة تنفيذ إدارة الجودة الشاممة: .ب 

ميات المساىمة في نجاح التطكير مف خبلؿ الطبلب كمتطمباتيـ، كتحديد رسالة المؤسسة )الجامعة(، كتحديد العم
 مشاركة جميع العامميف.

كمف الضركرم أف يشارؾ في كرش العمؿ أعضاء ىيئة التدريس  ورش عمل لتأصيل مفيوم إدارة الجودة الشاممة: .ج 
رة تكفير كالطبلب، لمتعرؼ عمٍ أفكار إدارة الجكدة الشاممة كفمسفتيا، كفكائدىا، كخطكاتيا، كمتطمبات نجاحيا، مع ضرك 

 مكتبة تضـ كؿ ما يتعمؽ بإدارة الجكدة الشاممة.
حيث يعقد فريؽ إدارة الجكدة اجتماعات لمتأكد مف استمرار العمؿ، كتنفيذ  اجتماعات لمناقشة إدارة الجودة الشاممة: .د 

جنة كرش العمؿ، كمناقشة أكجو االختبلؼ، لمحصكؿ عمٍ تأييد أعضاء ىيئة التدريس كالعامميف مف خبلؿ تشكيؿ ل
 تكجيو الجكدة.

إذ مف الضركرم أف يمبي التدريب حاجات الجامعة كحاجات األفراد كرغباتيـ، مما  التدريب عمى إدارة الجودة الشاممة: .ق 
 يساعد عمٍ التزاـ الجميع بتحقيؽ الجكدة.

حسيف كتشمؿ نكعيف، فرؽ تركز عمٍ تحقيؽ تحسينات معينة في العممية االستراتيجية، كفرؽ الت فرق التحسين: .ك 
 التطكعية كىي تشبو حمقات الجكدة.

 كىي تيدؼ لتشجيع أداء العامميف عمٍ تطبيؽ مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة. التقدير والمكافأة: .ز 
 

( يعتبر أكثر شمكالن كمبلئمة لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في الجامعة ألنو يركز عمٍ Marchتطبيؽ نمكذج مارش )
دل، كىذا يتناسب مع فمسفة إدارة الجكدة الشاممة لنشر ثقافة الجكدة الشاممة، كالتييئة التخطيط االستراتيجي بعيد الم

كاإلعداد لمتغير كالتطكير، كالتدريب المستمر لفرؽ الجكدة كتكفير الحكافز كالتقدير كالمكافآت، كىي متطمبات ىامة 
( نمكذج )مارش( لتطبيؽ إدارة الجكدة ٗ)لنجاح تطبيؽ مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي، كيكضح شكؿ 

 الشاممة كىك كاآلتي:
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 ( نموذج )مارش( لتطبيق إدارة الجودة الشاممة9شكل )
  

 اإلعداد

 لمخطة

ورش 
 العمل

اجتماع 
 المناقشة

 التدريب

التطوعيةفرق تحسين الجودة  فرق تحسين الجودة العملية  

 الموردون

 الزبائن

 التقدير والمكافآت إلدارة الجودة الشاملة
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 نموذج )اشوك ومتواني(: -6

لجامعة( تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة يتـ مف خبلؿ عدة مراحؿ متكاممة كمتداخمة تؤدل إلٍ قيادة المؤسسة التعميمية )ا
في اتجاه التغيير كالتطكير الشامؿ كالمستمر كالكصكؿ إلٍ معايير كمكاصفات الجكدة الجامعية المراد تحقيقيا حسب 

( نمكذج )أشكؾ كمتكاني( لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة َُالتصميـ كالتخطيط الجامعي االستراتيجي، كيكضح شكؿ )
 كىك كاآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 )أشوك ومتواني( لتطبيق إدارة الجودة الشاممة( نموذج 11شكل )

 السمات المشتركة بين النماذج:

 في ضوء ما تم عرض من نماذج، ىناك سمات مشتركة بين النماذج وىي كاآلتي:

 التطكير كالتحسيف المستمر كالتميز لكؿ شيء في المؤسسة كالكصكؿ إلٍ مخرجات ذات جكدة عالية. -
 نكية.تكفير اإلمكانات المادية كالمع -
 كضع استراتيجية جديدة تسيـ في تحقيؽ رسالة المؤسسة. -
 كضع فمسفة إدارية جديدة تخدـ تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة. -
 تبني مبدأ تأكيد الجكدة كالتركيز عمٍ رقابة الجكدة. -

 التصميم المرحمة األولى
ممة، ومساندة اإلدارة بحث إدارة الجودة الشا

 العميا.

 اإلعداد المرحمة الثانية
إدارة تقيـــيم الجـــودة الداخميـــة، وتـــوفير التعمـــيم 
لكبـار العــاممين، ووضــع التصــورات واألىــداف، 
 وتصميم نظام جديد.

 التنفيذ المرحمة الثالثة
تســمية العمميــة، ذكــر اليــدف، تــوفير التــدريب 

تيمك، لكــــل المســــتويات، اســــتطالع رأي المســــ
ـــــس الجـــــودة، وضـــــع العالمـــــات  تشـــــكيل مجم
السيمية، تشكيل فرق تحسين الجـودة، تحديـد 
 المعايير.

 التوسع المرحمة الرابعة
توفير التعميم المتطور، تشكيل الفرق والدوائر، 
 وتقدير ومكافأة التحسينات.

 التقييم المرحمة الخامسة
 تقييم البرنامج، إجراء التغييرات.
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 العنصر البشرم ىك أىـ جكانب إدارة الجكدة الشاممة. -
 أسمكب العمؿ جماعيان تعاكنيان. -
 ب المستمر ىك استثمار لو عائد كىك مطمب ضركرم.التعميـ كالتدري -
 أىمية دكر القيادة اإلدارية بكجو عاـ كالعميا بكجو خاص. -
 تحسيف الجكدة المستمر مسؤكلية جماعية كىك أساس في منيجية إدارة الجكدة الشاممة. -
 استخداـ األدكات كاألساليب الكمية كاإلحصائية في الرقابة عمٍ الجكدة. -

 

 ع/ خطوات تصميم التجربة:المحور الراب

أف تطبيؽ إدارة الجكدة في أم مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي يتطمب تغييرات تنظيمية ميمة كفي مجمكعة مف 
 القيـ المشتركة.........(. -الميارات -طاقـ العامميف -نمط اإلدارة -الييكؿ بالنظـ -العناصر كأىميا )اإلستراتيجية

ة الجكدة في التعميـ العالي مقدرة مجمكعة خصائص كمميزات المنتج التعميمي عمٍ تمبية كالتعريؼ اإلجرائي إلدار 
متطمبات الطالب كسكؽ العمؿ كالمجتمع ككافة الجيات الداخمية كالخارجية المنتفعة، كيتطمب تحقيؽ جكدة التعميـ 

ؿ خمؽ ظركؼ معرفية لبلبتكار كاإلبداع تكجيو كؿ المكارد كالسياسات كالنظـ كالمناىج كالعمميات البنية التحتية مف أج
فأتخذ الباحثاف إلدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي نمكذج كيعتبر مف أىـ نماذج إدارة الجكدة الشاممة لمتميز في 

 التعميـ العالي كارتباطو لسكؽ العمؿ.

كربطو لسكؽ  ظومة التعميم العاليادوارد ديمنج لتطوير والتحسين المستمر والتميز لمناف نمكذج كقد أتخذ الباحث
 العمؿ كالمجتمع كالحصكؿ عمٍ مخرجات ذات جكدة عالية ككفاءة فعالية.

 * نموذج ادوار ديمنج:

يعتبر أحد أسباب نجاح كتفكؽ الياباف في مجاؿ الجكدة، ككاف يؤمف بضركرة تشجيع العامميف كمشاركتيـ كجعميـ 
 مرة مف خبلؿ فيميـ لمعمميات ككيؼ يمكف تحسينيا.قادريف عمٍ المساىمة في إدخاؿ تحسينات مست

ـ( برنامج لتحسيف الجكدة الشاممة كتطبيقيا يمكف أف يصمح لجميع المنظمات اإلدارية بما فييا ُٖٔٗكضع ديمنج )
 ( دكرة ديمنح لمتحسيف المستمر كىك كاآلتي:ُُالنظاـ التعميمي كما يكضح شكؿ )

 
 تمر( دورة ديمنح لمتحسين المس11شكل )

 

 

Plan 

 خطط

Do 

 أعمل

Check 

 راجع

Act 

 نفذ
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 Doالخطكة الثانية: افعؿ  -   Planالخطكة األكلي: خطط  -

 Actالخطكة الرابعة: نفذ  -           Checkالخطكة الثالثة: إفحص  -

 ( مبدأ أك معياران في عمـ االقتصاد ثـ تحكيميا فيما بعد في التعميـ كما كىي كاآلتي:ُْكيتككف البرنامج مف )

 قراران يشترؾ فيو كيتحمؿ مسؤكليتو كؿ فرد في المنظمة. ( تصبحTQMإنتاج فمسفة جديدة ) -ُ
 التخمص مف التفتيش الشامؿ لتحقيؽ الجكدة، ليصبح بناء الجكدة ىك المرتكز. -ِ
إلغاء تقييـ العمؿ عمٍ أساس السعر فقط، كال يمكف تجاىؿ العمؿ المربح كلكف ال تككف التكاليؼ ىي االىتماـ األكؿ  -ّ

 كاألخير.
 ي طرؽ اختبار جكدة اإلنتاج كالخدمات.كجكد تطكير مستمر ف -ْ
 إنشاء مراكز لمتدريب الفعاؿ لتطكير أداء األعماؿ، أم يدرب المكظؼ تدريبان محددان كمتعمقان بعممتو. -ٓ
 ( كتقـك بتطبيقيا كيككف التحكؿ بالتركيز عمٍ الجكدة النكعية أكثر مف الجكدة الكمية.TQMكجكد قيادة تتبنٍ فمسفة ) -ٔ
 ( بتنمية األماف لممكظؼ داخؿ المنظمة.TQMـ )إزالة الخكؼ كتمتز  -ٕ
إزالة الحكاجز بيف اإلدارات، بالقضاء عمٍ الحكاجز بيف األقساـ )االتصاؿ األفقي( كتصبح الجكدة ىي اليدؼ كليس  -ٖ

 المنافسة.
الرغبة في التخمص مف الشعارات كالنصائح، كانتقاد الطريقة التحضيرية إذ أنيا تدؽ الجكدة ألنيا تركز عمٍ االىتماـ ب -ٗ

 عمؿ شيء، أكثر مف كيفية عمؿ ىذا الشيء.
استبعاد الحصص العددية كالتخمص مف النسب الرقمية لتحديد األىداؼ كالقكل العاممة، ألف الحصص الرقمية تجعؿ  -َُ

المكظؼ يركز عمييا كليس عمٍ مدل الجكدة أك الفعالية كيصبح اليدؼ ىك إيجاد طريقة ابتكارية لزيادة اإلنتاج بدالن 
 مف زيادة الجكدة.

إزالة العكائؽ التي تحـر العامميف ىي التياىي ببراعة عمميـ إذ يفترض أف معظـ األفراد يرغبكف في أداء العمؿ الجيد،  -ُُ
 كعدـ تعرضيـ لمنقد بؿ ضركرة تشجيعيـ عمٍ إنجاز أعماليـ.

 أدكات رقابة الجكدة.إعداد برنامج قكل لمتعمـ كالتحسيف، فيجب أف يككف المكظؼ لديو أساس قكل كيمتمؾ  -ُِ
إيجاد ىيكؿ في اإلدارة العميا يركز عمٍ متابعة الخطكات السابقة، يجعؿ جميع العامميف في المنظمة يعممكف لتحقيؽ  -ُّ

 التحكؿ.
 ككؿ كتقـك بخطكات إيجابية لتحقيقيا. TQMتيتـ اإلدارة العميا بإستراتيجية  -ُْ

 
( لتحقيؽ PDCAية الجكدة، كىي عبارة عف أربع خطكات )تطكر ديمنج لدكرة التحسيف المستمر لتغير بدقة عف عمم

 ( كىك كاآلتي:ُِعممية التطكير كاستمراريتيا، كتمؾ الخطكات كما في شكؿ يكضح شكؿ )
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 ( نموذج أدوارد ديمنج12شكل )

 

 

 
 

 جوىر الجودة في التعميم

التناسؽ بيف 
 األىداؼ

 فمسفة 

 الجكدة

 تقميؿ الحاجة لمتفتيش

 التعميـ مدل الحياة المجار األعماؿ بطرؽ جديدة

 القيادة في التعميـ

التخمص مف 
 الخكؼ

 إزالة معكقات النجاح

ثقافة 
 الجكدة

 تحسيف العمميات

بلب عمٍ النجاحمساعدة الط  

 المسئكلية االلتزاـ
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 ( حمقة ديمنج13شكل )
 

لتحسيف المستمر كالتميز في التعميـ العالي كارتباطو بسكؽ العمؿ كقد تكصؿ الباحثاف مف خبلؿ نمكذج ديمنج إلٍ ا
 (.ُّكالحصكؿ عمٍ مخرجات تعميمية ذات جكدة عالية ككفاءة كفعالية كما في حمقة ديمنج شكؿ )

 التحسين المستمر في التعميم العالي:

لمستمرة عمٍ ىذه العممية في ضكء أف اليدؼ مف التحسيف المستمر لمعممية التعميمية ىك إدخاؿ التحسينات البلزمة كا
 البيانات المتجددة كتغيير حاجات المستفيديف كاحتياجات سكؽ العمؿ كالمجتمع.

 وىناك ثالث أنماط لمتحسين المستمر في مؤسسات التعميم العالي وىي:

 تقميدم لمراقبة العمميات كما ينجـ عنيا مف مخرجات. ىو أسموب إحصائي -ُ
 مط أف التحسيف يزاكؿ بعد حصكؿ المشكمة فيتـ فحص العمميات لمعالجة المشكمة.كىذا الن التحسين المستجيب -ِ
جراء عمميات التحسين الفاعل -ّ ، أف ىذا النمط يقـك عمٍ بناء التكقعات كدراسة تحميؿ حاجات كرغبات الطبلب كا 

 التحسيف في ضكء ذلؾ أف النمط األخير يمكف أف يككف محققان لنجاح جكدة التعميـ العالي.

 

 أىمية تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي كارتباطيا بسكؽ العمؿ كالمجتمع مف خبلؿ اآلتي: أف

 عالمية نظاـ إدارة الجكدة الشاممة كأنو أحد سمات العصر الحديث كميارات القرف الحادم كالعشريف. -ُ

 عممية التربكية.ارتباط إدارة الجكدة الشاممة باإلنتاجية كاستمراريتيا كتحسيف مخرجات ال -ِ

 شمكلية نظاـ إدارة الجكدة الشاممة لمجاالت كافة. -ّ

 Planخطط 
االىتماـ بسمكؾ 

كرغبتو عند  الطالب
 تخطيط الجكدة

Deming 
Cycle حمقة  

 ديمنج

 Doطبؽ 
تطبيؽ الخطة 
 كاختيار المنتج

Chech راجع  
 المنتجمراجعة 

والتأكد من أنو يقدم 
 وفق الخطة

Analyze تحميؿ  
كيفية استقباؿ 
 السكؽ لممنتج

ACTنفذ  البدء  
 بتسكيؽ المنتكج
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 تدعيـ إدارة الجكدة الشاممة لعممية التحسيف المستمر في التعميـ العالي كربطو بسكؽ العمؿ كالمجتمع. -ْ

 العمؿ عمٍ تطكير قيادات إدارية لممستقبؿ. -ٓ

 زيادة العمؿ كاالستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة. -ٔ

 د مف التحسينات كالتطكير المستمر في العممية التربكية.إجراء المزي -ٕ

 ارتباط عممية إدارة الجكدة الشاممة بالتقكيـ الشامؿ لمنظاـ التعميمي. -ٖ

 تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي يؤدل اآلتي: -ٗ

 .تحسيف كفاءة إدارة مؤسسات التعميـ العالي 

 س.رفع مستكل إدارة أعضاء ىيئة التدري 

 .تنمية البيئة اإلدارية في ىذه المؤسسة 

 .تحسيف مخرجات النظاـ التعميمي كربطو بسكؽ العمؿ كالمجتمع 

 .إتقاف الكفاءات الميينة 

 .تطكير أساليب القياس كالتقكيـ 

 .تحسيف استخداـ التقنيات التعميمية 

 

بنكد نماذجو كالكصكؿ إلٍ مخرجات  مف خبلؿ نمكذج ادكارد ديمنج كالتحسيف المستمر في التعميـ العالي كمف خبلؿ
تعميمية ذات جكدة عالية فقد تكصؿ الباحثاف الستبياف تطكير منظكمة التعميـ العالي كتـ معالجتو إحصائيان كىك 

 كاآلتي.

 استبيان لتطوير منظومة التعميم العالي

 مالحظات   البند المبدأ م

  %21 %81 إيجاد ثبات لميدف من تحسين المنتج. ُ
  %15 %85 ني فمسفة جديدة والتكيف معيا.تب ِ
  %21 %81 توقف االعتماد عمى الفحص الشامل. ّ
  %21 %81 التوقف عن النظر إلى المشروع من خالل التكاليف. ْ
  %5 %95 التحسين المستمر لمجودة اإلنتاجية. ٓ
  %5 %95 إيجاد التكامل بين األساليب الحديثة والتدريب. ٔ
  %21 %81 ق بين األشراف واإلدارة.تحقيق التناس ٕ
  %31 %71 التخمص من الخوف. ٖ
  %11 %91 إزالة الحواجز الموجودة بين األقسام واإلدارات المختمفة. ٗ
  %21 %81 إزالة معوقات النجاح. َُ
  %15 %85 خمق ثقافة الجودة. ُُ
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  %11 %91 تحسين العمميات. ُِ

ُّ 
)تشـــجيع التعمـــيم والتحســـين  بنـــاء وتأســـيس البـــرامج التطويريـــة

 الذاتي لكل شخص، استمرارية التعميم(.
95% 5%  

ُْ 
تشــجيع األفــراد فــي العمــل والســعي مــن أجــل مواكبــة التحســين 

 والتطوير.
91% 11%  

 
* تـ تصميـ استبياف لتطكير منظكمة التعميـ العالي كاعتمد الباحثاف عمٍ مبادئ ادكارد ديمنج لمتعميـ العالي كثـ 

بنكد االستبياف عمٍ مجمكعة مف الخبراء مف كمية التربية الفنية، جامعة حمكاف، كخبراء مف كمية التربية، جامعة عرض 
 المنكفية.

 وقد تم الوصول لمتحميل اإلحصائي واستخالص النتائج وكانت كاآلتي:

% كىك ما يؤكد َٖة تـ إثبات صحتو كذلؾ بنسبتو مئكيالمبدأ األول/ )إيجاد ثبات لميدف من تحسين المنتج( -
 ضركرة العمؿ بيذا المبدأ لضماف المنافسة كتحقيؽ التقدـ كالتطكير المطمكب لممؤسسة التعميمية.

% كىك ما يؤكد تبنٍ ٖٓ/ )تبنٍ فمسفة جديدة كالتكيؼ معيا( كتـ إثبات صحتو كذلؾ بنسبة مئكية المبدأ الثاني -
 مطمكب لممؤسسة التعميمية.المؤسسة لفمسفة الجكدة كتحقيؽ التقدـ كالتطكير ال

% كىك ما يؤكد ضركرة َٖكتـ إثبات صحتو بنسبة مئكية  المبدأ الثالث/ )توقف االعتماد عمى الفحص الشامل( -
التكقؼ عف الفحص الشامؿ كأساليب التقكيـ التقميدية كبناء الجكدة مف األساس لتككف المرتكز األساسي الذم ترتكز 

 كالتطكر المطمكب لممؤسسة التعميمية.عميو المؤسسة لتحقيؽ التقدـ 

كقد تـ إثبات صحتو كذلؾ بنسبتو المئكية  المبدأ الرابع/ )التوقف عن النظر إلى المشروع من خالل التكاليف( -
% كذلؾ يجب أف يتكافر لدل المكرد صفات الجكدة حتٍ تتمكف المؤسسة مف ضماف المنافسة كتحقيؽ التقدـ َٖ

 التعميمية.كالتطكر المطمكب لممؤسسة 

% كىذا يؤكد عمٍ ضركرة العمؿ عمٍ ٓٗكتـ إثبات صحتو بنسبة  لمجودة اإلنتاجية( -المبدأ الخامس/ )تحسين
التحسيف لمجكدة اإلنتاجية كالتحسيف المستمر لكافة العمميات مع التطكير المستمر لمعايير الجكدة بالمؤسسة التعميمية 

 مؿ خبلليا لضماف المنافسة كتحقيؽ التقدـ كالتطكر بالمؤسسة التعميمية.بما يكاكب حاجات كتطكر سكؽ العمؿ التي نع

% كىذا ما يؤكد ٓٗكتـ إثبات صحتو بنسبة  المبدأ السادس/ )إيجاد التكامل بين األساليب الحديثة والتدريب( -
المنافسة كتحقيؽ  ضركرة العمؿ عمٍ التدريب عمٍ األساليب الحديثة كالمتطكرة في جماؿ التعميـ كذلؾ يضمف لممؤسسة

 التقدـ كالتطكر المطمكب.

% كىك ما يؤكد ضركرة العمؿ َٖكتـ إثبات صحتو بنسبتو  المبدأ السابع/ )تحقيق التناسق بين األشراف واإلدارة( -
عمٍ تحقيؽ التناسؽ بيف اإلشراؼ كاإلدارة كخمؽ جيؿ مف القيادات الفعالة التي تبنٍ فمسفة الجكدة كتعمؿ عمٍ تطبيقيا 

 عميا بما يضمف لممؤسسة المنافسة كتحقيؽ التقدـ كالكصكؿ المطمكب كالتطكر لممؤسسة.كد

% كىك يؤكد عمٍ ضركرة العمؿ عمٍ إحصاء َٕكتـ إثبات صحتو بنسبة  المبدأ الثامن/ )التخمص من الخوف( -
 الخكؼ كتحقيؽ األمف كالطمأنينة داخؿ المؤسسة التعميمية.

% كىك ما َٗكتـ إثبات صحتو بنسبتو  جز الموجودة بين األقسام واإلدارات المختمفة(المبدأ التاسع/ )إزالة الحوا -
يؤكد عمٍ ضركرة العمؿ عمٍ خمؽ ىيكؿ تنظيمي مرف كالحث عمٍ استخداـ االتصاؿ األفقي بيف األقساـ كاإلدارات 
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ليس لمتفكؽ عمٍ الزمبلء مما كبيف الزمبلء كالتقميؿ مف االحتياج الرأس، كجعؿ المنافسة في العمؿ لصالح المؤسسة ك 
 يضمف لممؤسسة المنافسة كتحقيؽ التقدـ كالتطكر المطمكب لممؤسسة.

% كىذا البد مف إزالة معكقات النجاح َٖكقد تـ إثبات صحتو بنسبة  المبدأ العاشر/ )إزالة معوقات النجاح( -
 كالكصكؿ بالمؤسسة لممستكل المطمكب.

% كذلؾ لخمؽ ثقافة الجكدة في التعميـ ٖٓكتـ إثبات صحتو بنسبة  جودة(المبدأ الحادي عشر/ )خمق ثقافة ال -
 كالكصكؿ بالمؤسسة لممستكل المطمكب تحقيقو.

% كىذا البد مف تحسيف العمميات كتحقيؽ َٗكتـ إثبات صحتو بنسبة  المبدأ الثاني عشر/ )تحسين العمميات( -
 التطكير كالتحسيف المستمر لممؤسسة التعميمية.

تشجيع التعميـ كالتحسيف الذاتي لكؿ شخص، استمرارية  الثالث عشر/ )بناء وتأسيس البرامج التطويرية( المبدأ -
% كىذا ما يؤكد ضركرة إعداد برامج تدريبية كتعميمية كتنمية ميارات أعضاء ىيئة ٓٗالتعميـ، ثـ إثبات صحتو بنسبة 

ت كتقنيات رقابة الجكدة كاقتراح سبؿ جديدة لمعمؿ الجماعي التدريس كالتنمية الذاتية لتتمكف المؤسسة مف التعامؿ بأدكا
 كاستمرارية التعميـ لتحقيؽ المنافسة كالتطكر كالتحسيف المستمر لممؤسسة التعميمية.

كتـ إثبات صػحتو بنسػبة  المبدأ الرابع عشر/ )تشجيع األفراد في العمل والسعي من أجل مواكبة التحسين والتطوير( -
يجػػاد مسػػتكل فػػي اإلدارة العميػػا كمػػدل تطبيػػؽ إدارة الجػػكدة، لتحقيػػؽ % كىػػذا مػػا يؤكػػد َٗ ضػػركرة خمػػؽ ثقافػػة لمجػػكدة كا 

 التطكير كالتحسيف المستمر لممؤسسة التعميمية.

 * ممخص نتائج البحث:

 تطكير كتحسيف مستمر لمتعميـ العالي مف خبلؿ نماذج إدارة الجكدة الشاممة. -
ض ألم مجتمػػع مػػف المجتمعػػات كالجػػكدة عنصػػر أسػػاس فػػي منظكمػػة التعمػػيـ التعمػػيـ العػػالي ىػػك أسػػاس التطػػكر كالنيػػك  -

 العالي.
 التحسيف المستمر لممخرجات التعميمية كتبنٍ فمسفة جديدة كارتباطيا بسكؽ العمؿ كالمجتمع. -
اتيػا مػف التعميـ العالي يتبنٍ فمسفة إدارة الجكدة الشاممة لمنيكض لمستكل أدائيا كالرفع مف إنتاجيا كتحسيف جػكدة مخرج -

 الخريجييف المؤىميف عمميان كعمميان لخدمة المجتمع.
يجػاد آليػات أكثػر مركنػة  - تأكيد العبلقة كالشراكة بيف التعميـ العالي كالقطاع الخاص في العديد مف المجػاالت المشػتركة كا 

 لمتنسيؽ إلدارة الجكد لمخرجات التعميـ العالي.
 أمران:التميز في التعميم العالي يجب أن يتوفر لديو  -
 استقطاب األفراد المبتكريف الذيف يمثمكف المكجكدات الحقيقية األكثر حدكث في تطكر المؤسسة التعميمية. . أ
العكامػػػؿ التنظيميػػػة المبلئمػػػة التػػػي تعمػػػؿ عمػػػٍ دعػػػـ االبتكػػػار كمسػػػاندتو مػػػف خػػػبلؿ المنػػػاخ التنظيمػػػي الػػػذم يحفػػػز عمػػػٍ  . ب

 االبتكار كيدعـ المبتكريف.
 رة التميز )ركائز لبناء استراتيجي متكامل(:المتطمبات الرئيسية إلدا -

 * أىداؼ استراتيجية.                       * الرؤية.

 * نظاـ إدارة الجكدة.                          * نظاـ لمتخطيط االستراتيجي.

 * نظاـ إلدارة األداء.                   * اإلدارة بالمعمكمات كالحقائؽ.
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 * القيادة االستراتيجية.                   اء المؤسسي.* نظاـ تقكيـ األد

استحداث نظػاـ متكامػؿ إلدارة الجػكدة مػف خػبلؿ نماذجيػا، يمتػاز بالمركنػة كالقػدرة عمػٍ التغييػر كاالنفتػاح عمػٍ البيئػة  -
جراءات إدارة الجكدة مف اآلتي:  المحيطة كيتككف ىذا النظاـ مف ىيكؿ تنظيمي لتنفيذ آليات كا 

 ب. لجنة تصميـ الجكدة.   إدارة الجكدة. أ. مجمس

 لجنة تدريب الجكدة. -د   لجنة مراقبة الجكدة. -ج
 

 * توصيات البحث:

نظريػػة لمعػػايير إدارة الجػػكدة الشػػاممة، بحيػػث تكػػكف قابمػػة لمقيػػاس كالتقػػكيـ لتحقيػػؽ التحسػػيف المسػػتمر لمسػػتكل الجػػكدة فػػي  -
 التعميـ العالي.

لتحسيف دائػرة األداء لتطبيػؽ مبػادئ كتقنيػات إدارة الجػكدة الشػاممة مػف خػبلؿ العمػؿ كفػؽ  تنمية كتطكير المكارد البشرية، -
 نظاـ حمقات الجكدة.

 التكظيؼ األمثؿ لئلمكانات كالطاقات المادية كالبشرية العاممة في الجامعة. -
كضػع اسػتراتيجيات  االىتماـ بتطبيؽ مفيـك التخطيط االستراتيجي كعنصػر مػف عناصػر إدارة الجػكدة الشػاممة مػف خػبلؿ -

 شاممة تتضمف رسـ معالـ المستقبؿ في تطبيؽ مفاىيـ الجكدة كفي تطكير أداء الجامعات.
 تصميـ استراتيجية لمتدريب منطمقان مف االحتياجات التدريبية إلدارة الجكدة الشاممة في التعمـ. -
رة الكاقػػع إلػػٍ إدارة المتكقػػع مػػف التغييػػر أىميػػة العمػػؿ بمبػػادئ إدارة الجػػكدة الشػػاممة فػػي التعمػػيـ، بغػػرض التحػػكؿ مػػف إدا -

 كالتحسيف المستمر لؤلعماؿ كاألنشطة الجامعية.
 االىتماـ بالمشاريع البحثية التي تساىـ في ربط التعميـ العالي بسكؽ العمؿ كالمجتمع. -

 

 :المراجع
مة العربية لمتنمية ، المنظَََٗترجمة لمكاصفات األيزك، دليؿ المدير لعربي، سمسمة األيزك أحمد سيد مصطفي:  (ُ

 ـ.ُٕٗٗاإلدارية، القاىرة، 
بناء استراتيجية تعميمية مقترحة لتقكيـ أداء المثقؼ بالفف كفؽ اتجاىات التعميـ في القرف الحادم :إيياب أديب كامل (ِ

 ـ.َُِِكالعشريف، رسالة دكتكراه، غير منشكرة، كمية التربية الفنية، جامعة حمكاف، 
 ـ.َََِؿ إدارة الجكدة الشاممة، مكتب القاىرة لمطباعة، مدخجمال طاىر أبو الفتوح:  (ّ
إدارة منظمات الرعاية االجتماعية، دراسة لنمكذج مجتمع اإلمارات، دار القمـ، رياض أمين حمزاوي، طمعت السروجي:  (ْ

 ـ.ُٖٗٗدبي، 
 يخ.المسايرة المتكازنة إلدارة الجكدة الشاممة لمنيكض بالتعميـ الجامعي، بدكف تار سممان زيدان: (ٓ
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ترجمة حسيف عبد الكاحد: إدارة الجكدة/ التقدـ كالحكمة كفمسفة ديمنج، القاىرة، الجمعية  لويد دوبيتر، وكميركر ماسون: (ٕ
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 الُممخص

ؤلستاذ الجامعي في ضكء متطمبات ضماف ىدفت الدراسة إلٍ استقصاء جكدة البيئة الجامعية ك جكدة األداء التدريسي ل
الجكدة مف كجية نظر طمبة جامعة الشرؽ األكسط في األردف ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة سحبت عينة عشكائية مف 
طمبة كميات الجامعة ، ك تـ تطكير استبانة لمبيئة الجامعية كاخرل لؤلداء التدريسي لؤلستاذ الجامعي ك تـ التأكد مف 

 ا.صدقيما كثباتيم

أشارت نتائج الدراسة إلٍ كجكد مستكل مرتفع لمعايير جكدة البيئة الجامعية عمٍ الدرجة الكمية كعمٍ جميع مجاالت 
لٍ مستكل جكدة مرتفع لمجاالت األداء التدريسي لؤلستاذ الجامعي ككؿ، كلكؿ مجاؿ عمٍ  معايير البيئة الجامعية، كا 

 حدة.

ف جكدة البيئة الجامعٌية كقائمة معايير جكدة األداء التدريسي كمبادئ كأكصٍ الباحث بإعتماد قائمة معايير ضما 
 في العممية التعميمية التعممية . الحاكمية

    ضماف الجكدة، العممية التعميمية التعممية، جكدة البيئة الجامعية، جكدة األداء التدريسي .  الكممات المفتاحية:

Abstract 

This study aimed at inquiring the quality of the university environment, and faculty 

members‘ teaching performance, in light of the requirements of quality assurance, from 

the students‘ points of view at the Middle East University in Jordan. To achieve the 

objectives of the study, a random sample was drawn from the students in the colleges of 

the university. Two questionnaires were developed to collect data. The first was to 

measure the quality of the university environment, while the second was to measure the 

teaching performance of the faculty members .Validity and reliability of the two tools 

were assured.  

The findings of the study indicated that, there was a high level of criteria regarding the 

quality of university environment on the total score and all areas. The level of faculty 

members teaching performance was high on the total score and all areas.  

The researcher recommended the following: 

Adopting the criteria list of quality assurance of university environment.  

Adopting the criteria list of teaching performance quality 

Keywords: Quality assurance, Teaching –learning process, University environment. 
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 مقّدمة

يجاد مخرجات متمٌيزة، كككادر  ضماف جكدة العممية التعميمية التعممية،تيعد البيئة المادٌية لمجامعة أداة فاعمة في  كا 
ة التي تساعد عمٍ النيكض بالعممٌية التعميمٌية الجامعٌية عممٌية معٌدة إعدادان جيدان ، إذا تكافرت فييا المقٌكمات األساسيٌ 

كالمتمٌثمة بالمكتبة كالقاعات كالمختبرات كالمرافؽ األخرل مف مقٌكمات البيئة الجامعٌية الميٌمة التي تيٌيئ الطالب نفسيان 
اٌتساع القاعات داخؿ الجامعة  كتربكيان عمٍ استيعاب المقٌررات الدراسٌية كاألنشطة الجامعٌية عمٍ الكجو األمثؿ. كما أفٌ 

كعدـ اكتظاظيا بالطمبة، كجكدة اإلضاءة كالتيكية، فضبلن عف ضركرة كجكد مختبرات كمعامؿ بمكاصفات جيدة، ييعد 
( كتيعد التجييزات شرطان أساسيان في تحقيؽ ََِٓمف المقٌكمات الجاذبة لمبيئة الجامعٌية )أبك سمرة كزيداف كالعباسي، 

 (. ٌََُِية كالتعميمٌية بشكؿ متكامؿ كفٌعاؿ )البكر، األىداؼ التربك 

كيتككف االطار العاـ لمعايير ضماف جكدة البرامج األكاديمية مف عشرة محاكر رئيسة تضمف جكدة البيئة الجامعية، 
تعمـ، ىي: أىداؼ كمخرجات التعمـ، كالمنياج الدراسي، كالتعميـ كالتعمـ، كأعضاء ىيئة التدريس، كالمكتبة كمصادر ال

دارة الجكدة كتحسينيا. كينبثؽ مف كؿ  كالطمبة، كالمرافؽ كالمؤسسات المساندة، كاإلدارة األكاديمية لمبرنامج األكاديمي، كا 
معيار مف ىذه المعايير مجمكعة مف العناصر كالمؤشرات المستخدمة في تقكيـ جكدة البيئة الجامعية. كيمكف استخداـ 

بقان كعناصرىا الفرعية في مساعدة األقساـ األكاديمية في البيئات الجامعية في تقكيـ معايير ضماف الجكدة المذككرة سا
ىا، )اتحاد برامجيا األكاديمية لمعرفة نقاط القكة كالضعؼ كصكالن إلٍ تحسيف البرامج األكاديمية التي تقدميا كتطكير 

 أ(. َُُِالجامعات العربٌية، 

أىـ التحديات التي تكاجو نظـ التعميـ في جميع دكؿ العالـ الثالث، السيما أف كبذلؾ تمٌثؿ جكدة التعميـ الجامعي اليـك 
تقارير المنظمات العالمية تؤكد عمٍ ضركرة إعادة النظر في فمسفة التعميـ الجامعي مع التركيز عمٍ أىمية كضع 

خدمة مجتمعو )السبيعي، معايير أفضؿ تحقؽ جكدة مخرجات التعميـ التي يتكقع أف تؤدم إلٍ تنمية شخصية اإلنساف ل
(. كليذا، فإف معايير جكدة التعميـ الجامعي تبدأ بأعضاء ىيئة التدريس في الكثير مف النماذج التي اعتمدتيا ََُِ

ىيئات االعتماد لمؤسسات التعميـ العالي كالجامعات، كأف جكدة النكعٌية اليمكف أف تعزز مف خبلؿ األنظمة كالقكانيف، 
ييعد عضك العممية التعميمية التعممية في ك ( . Naidoo, 2002اـ الميني لعضك ىيئة التدريس )كلكف مف خبلؿ االلتز 

تحقيؽ أىدافيا، لذا بدأت المحاكالت تتجو إليو ضماف جكدة مخرجاتيا كفي ىيئة التدريس العنصر األساس لمككناتيا كل
ـ العالي في العديد مف دكؿ العالـ اإلىتماـ في السنكات األخيرة مف قبؿ الباحثيف كأصحاب القرار في مؤسسات التعمي

 بالجكانب المختمفة لؤلستاذ الجامعي كتطكيرىا، كما كاعدت برامج خاٌصة لذلؾ.

كمف سمات التعميـ الجامعي المعاصر التكٌسع في األىداؼ كالكظائؼ كالبرامج التعميمية كالبحثية كاإلدارٌية كاالجتماعية، 
(. كلقد انعكس ىذا تطكير محتكل التعميـ الجامعي، ََِٖقافة كاإلسياـ فييا )جراغ، كمكاكبة التطٌكر في العمـ كالث

كأكجد الحاجة إلٍ التحديث في برامجيا التعميمية كتطكير أداء أعضاء الييئة التدريسية فييا. لذا، فالعديد مف الجامعات 
مف خبلؿ برامج خاٌصة لمتأىيؿ الميني كاألكاديمي األجنبٌية كالعربٌية قامت كتقـك بعمميات تأىيؿ الييئة التدريسية فييا 

(. كيتحٌمؿ أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات المسؤكليات المباشرة َََِكالبحثي، لتحقيؽ ىذا الغرض )الصاكم، 
ئؼ في تنفيذ كظائؼ الجامعة باعتبارىـ ركائز الجامعات العممٌية كالتربكية، فيـ يؤدكف أدكاران ككظائؼ تنبثؽ مف كظا

جامعاتيـ كالتدريس كالبحث العممي، كالتأليؼ، كالترجمة كبناء شخصيات الطمبة عمميان كتربكيان، كتقديـ االستشارات في 
 مجاالت تخصصاتيـ، فضبلن عف ذلؾ العمؿ في المجاف داخؿ الجامعة كخارجيا.
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األخرل التي ينبغي أف يقـك بيا، كبذلؾ فإف مسؤكلية التدريس تقع عمٍ كاىؿ عضك ىيئة التدريس، إضافة إلٍ األدكار 
كالبحث العممي كخدمة المجتمع. إف الكظائؼ الجديدة لعضك ىيئة التدريس الجامعي في ىذا القرف، ىي التدريس 
اإلبداعي، كالبحث العممي الرصيف، كالتدريب الفٌعاؿ، كالتعميـ المستمر، كخدمة المجتمع المحمي، إضافة إلٍ مراعاة 

(. كالتدريس بكصفو الكظيفة األكلٍ لو كأبرزىا، يجعمو ََِٗ:ّٕٓلعممية التدريسية )الخكلي، مبادئ الحاكمية في ا
العنصر المحكرم المسؤكؿ عف الجانب التطبيقي مف خبلؿ ما يقـك بو مف ممارسات تدريسية؛ لمكصكؿ إلٍ نكعية 

 (.ََِٗ:ِٕٗ)الزبيدم،  جيدة مف الطمبة، تتمتع بدرجات عالية مف الجكدة، كىك مفتاح الكصكؿ إلٍ الجكدة

 The Timesلذا ييعد التدريس الجامعي محكران ميٌمان في معايير االعتماد كالتصنيفات الدكلية، ففي تصنيؼ التايمز )  
Higher Education Supplement System مف كزف معايير التصنيؼ الستة، َِ( شغؿ التدريس الجامعي %

التدريس كالتقكيـ التي يقـك بيا أعضاء  ة في التعميـ العالي إلٍ أىمية عممٌيةكأشارت المنظمة األكركبية لضماف الجكد
ىيئة التدريس، إذ عدتيما مف أىـ عناصر التعميـ العالي، كأكثرىما تأثيران في إعداد الطالب كفي مستقبمو الميني؛ لذلؾ 

ـك بتدريسيا، كأف يككف لديو الميارات أٌكدت عمٍ ضركرة إلماـ مف يقـك بالتدريس بالمعرفة الكافية بالمادة التي يق
الضركرية كالخبرة الكافية لنقؿ معارفو كخبراتو لمطالب مستخدمان طرقان كاستراتيجيات تدريسٌية مختمفة كأساليب تقكيـ 
متنكعة، كترل المنظمة "أف أعضاء ىيئة التدريس يجب أف ييعطكا الفرصة لتطكير قدراتيـ التدريسية كتنميتيا كتشجيعيـ 

ٍ تطكير مياراتيـ، كما يجب أف تتكافر الفرص لتنمية كمساعدة األساتذة األقؿ كفاءة؛ لرفع قدراتيـ كمياراتيـ إلٍ عم
الحد المقبكؿ، كأف يككف لدل المنٌظمة أيضان األساليب المناسبة الستبعادىـ مف القياـ بكاجباتيـ التدريسية، إذا اتضح 

 European Association for Quality Assurance in Higher)استمرارىـ في تقديـ مستكل غير مرض" 
Education, 2005, p. 17 ،15ََُِ؛ السعكدم:)  . 

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا

 عامة، بصفة بيدؼ رفع مستكل التعميـ الماضية ؛ السنكات في الجكدة كمعاييرىا بتطبيؽ ضماف االىتماـ تزايد 
 الجيكد فمف ،"الجكدة الشاممة بضماف"يعرؼ  بما ترتبط أساليب نظامية ٍإل كالتعميـ الجامعي بصفة خاٌصة استنادان 

 عمٍ فييا التركيز إذ تـٌ  كالعالمي، عمٍ المستكل الكطني كاإلقميمي كندكات كمؤتمرات مف لقاءات تـ  ما عربيان  المبذكلة
 كتدٌني المعاصرة، التحديات لمكاجية الحمكؿ كأنسب مؤسسات التعميـ العالي،  في ضماف الجكدة معايير تطبيؽ أىمية
 ( بالتعاكفَُِْفي جامعة الزرقاء الخاٌصة في األردف ) عقد الذم الجيكد؛ المؤتمر ىذه كمف العالي، التعميـ مستكل

 التقكيـ الجكدة، كنشر ثقافة ضبط آليات إنشاء ضركرة عمٍ التأكيد في تكصياتو جاء كقد العربية، الجامعات اٌتحاد مع
 في التفاعمي التعميـ أىمية كالتأكيد عمٍ العالي، التعميـ في الجكدة معايير كاعتماد جامعات العربية،ال في كاالعتماد

 الجكدة الجامعات العربٌية لتحسيف عمٍ مستكل كثيرة أخرل جيكد كثمة .فيو الحاصؿ األفقي لمتكسع نظران  التعميـ العالي
 (.18:2011ي الدكلي لضماف جكدة التعميـ العالي، كضمانيامع تطبيؽ مبادئ الحاكمية فييا )المؤتمر العرب

جكدة  تحقيؽ في كمٌؤثران  عنصران حاسمان  ككنيا مف الجامعي لؤلستاذ األدائية بالكفايات كالميارات االىتماـ كيأتي
المناىج كالنتاجات كالبرامج  في محتمؿ أك تقصير نقص أم ييعكض أف يمكف فاألستاذ الجامعي الجيد المخرجات،

تفكيرىـ )الكبيسي،  أنماط كينٌمي مداركيـ كيكٌسع فينٌمي شخصياتيـ طمبتو، مع يتفاعؿ أف إذ يستطيع سية،الدرا
َُ:ََُِ.) 

إفن تحقيؽ التكافؽ الدراسي لمطالب الجامعي يتأتٍ مف تحقيؽ البيئة الجامعية التي تبلئـ احتياجاتو كتحقؽ تكقعاتو.فقد 
كرة تييئة الظركؼ المناسبة لتطبيؽ ضماف الجكدة الشاممة في البيئة أكدت مقترحات العديد مف الدراسات عمٍ ضر 
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الجامعية كتذليؿ العقبات التي تقؼ حائبلن دكف تحقيقيا، كالعمؿ عمٍ تأميف جميع متطمبات البيئة الجامعية مف جكدة 
ج كالمكتبات، كالككادر في التدريس كفي األساتذة، كالمباني، كالقاعات كاألجيزة كالمخابر، كالبرامج كالخطط كالمناى

 (.َُُِالخدمية البلزمة )العمي كالدىشاف، 

كبذلؾ يأتي االىتماـ باألداء التدريسي لؤلستاذ الجامعي في بيئة تدريسية جاذبة كفاعمة مف خبلؿ إمتبلكو لمجمكعة مف 
مـ الطمبة، كميارات الميارات تتمثؿ بميارات التخطيط لتدريس المادة، كميارات تنفيذ التدريس، كميارات تقكيـ تع

االتصاؿ كالتكاصؿ مع الطمبة، ككنيا عامؿ حاسـ كمؤثر في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة، كفي جكدة مخرجات النظاـ 
 التعميمي الجامعي.

بمعايير ضماف الجكدة في العممية التعميمية  المتٌعمقة كالبحكث الدراسات مف العديد عمٍ االطبلع كفي ىذا المجاؿ تـٌ  
إلٍ مكضكع معايير ضماف جكدة البيئة الجامعية كجكدة التدريس  تطٌرقت التي ندرة البحكث إذ تبٌيف الجامعية ،التعممية 

 عمٍ المكاد الدارسٌية أك تركيزىا صعكبة الطمبة مف العديد شككل تبٌيف مف خبلؿ كما الجامعي كالمحاضرة الجامعية.
أك ضعؼ كفاية  المٌتبعة التدريس طرائؽ جمكد أك فييا، ٌمنةالمتض لمقضايا كتٌمثميـ فيميـ ضعؼ أك كالحفظ، الكـٌ 

  :عف األسئمة اآلتية اإلجابة في الدراسة مشكمة تتحٌدد سبؽ ما ضكء كفي األستاذ الجامعي كغيرىا،
 

ما مستوى جودة البيئة الجامعية في ضوء معايير ضمان الجودة من وجية نظر الطمبة في جامعة السؤال األول: " -
 . ؟سط الشرق األو 

ما مستوى جودة األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس في ضوء معايير ضمان الجودة من وجية السؤال االثاني: " -
 . ؟نظر الطمبة في جامعة الشرق األوسط 

 
 أىداف الدراسة

 ىدفت الدراسة إلٍ اآلتي:
 تعٌرؼ إلٍ مستكل جكدة البيئة الجامعية في ضكء معايير ضماف الجكدة.ال -
 مستكل جكدة األداء التدريسي لعضك ىيئة التدريس في ضكء معايير ضماف الجكدة .إلٍ  التعٌرؼ  -

 
 أىمية الدراسة

 تأتي أىمٌية ىذه الدراسة مما يأتي:
تبصير قادة العمؿ التربكم في التعميـ العالي بأىـ المقٌكمات الكاجب تكافرىا في البيئة الجامعٌية، كبشكؿ محدد في  -

 الجامعات الخاصة.
 ضماف كمعاييرة مصممي برامج كخطط التعميـ الجامعي بميارات التدريس الكاجب تكافرىا لدل األستاذ الجامعي إفاد -

 التدريس الجامعي كالكفايات التدريسية البلزمة. جكدة
 تكفير قائمة بميارات التخطيط لتدريس المادة، كتنفيذ التدريس، كتقكيـ تعمـ الطمبة، كاالتصاؿ كالتكاصؿ معيـ. -
ة الكعي بأىمية االرتقاء باألداء الميني ألعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ تنمية مياراتيـ كتطكيرىا بغية الكصكؿ زياد -

 بأدائيـ إلٍ مستكل الجكدة المطمكبة. 
 .قد تيسيـ ىذه الدراسة في إعادة النظر في تطكير الممارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة -
ة لمبيئة الجامعٌية األردنٌية كالمحاضرة كاألداء التدريسي، كاقتراح تصٌكرات عممٌية لمٌنيكض بيا في تقديـ مؤٌشرات تقكيميٌ  -

 ضكء معايير ضماف الجكدة.
 يمكف أف تككف ىذه الدراسة منطمقان كمجاالن لدراسات أخرل. -
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 مصطمحات الدراسة: 
 
بمكغ الفئة المستيدفة المتداخمة كالمتفاعمة بيدؼ ناصر : نظاـ يتككف مف مجمكعة مف العلعممية التعميمية التعممية ا

 لمنتاجات المتكقعة، تشمؿ البيئة الجامعية كعضك ىيئة التدريس كالمحتكل، كالمتعمـ .
 
: ىي المناخ الجامعي الذم يتفاعؿ فيو الطمبة، فيؤٌثركف كيتأٌثركف بو طكاؿ مٌدة دراستيـ الجامعٌية ضمف البيئة الجامعية  

 ة كالمادٌية المتاحة الضركرية لتحقيؽ أىدافيـ كأىداؼ الجامعة .العناصر البشريٌ 
 
: ىي مجمكعة مف المعايير التي ينبغي عمٍ النظاـ التعميمي في المؤسسة الجامعٌية تمبيتيا، بما معايير ضمان الجودة  

تمع، كبما ينسجـ مع يضمف سبلمة سير العمؿ، كتحقيؽ األىداؼ بتخريج ككادر مؤٌىمة كقادرة عمٍ تمبية حاجات المج
متطٌمبات العصر، كتحقيؽ رضا المجتمع كمؤسسات العمؿ. كتعٌرؼ إجرائيان بالدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيبيف 

 عمٍ استبانة معايير ضماف الجكدة التي تـ تطكيرىا ليذه الغاية.  
 

ؽ المعايير التعميمية البلزمة لرفع كيقصد بو أداء العمؿ التدريسي الجامعي بإتقاف عمٍ كف جودة األداء التدريسي: 
مستكل جكدة المنتج التعميمي بكفاءة كفعالية في ضكء متطمبات ضماف الجكدة، كيعٌرؼ إجرائيان بالدرجة التي يحصؿ 

 عمييا المستجيب عمٍ االستبانة التي تـ تطكيرىا ليذا الغرض.
 

 حدود الدراسة ومحّدداتيا
 حدكدىا كمحٌدداتيا اآلتية:يمكف تعميـ نتائج ىذه الدراسة في ضكء 

 
 .َُِْ/َُِّنٌفذت ىذه الدراسة خبلؿ العاـ الجامعي  -
 اقتصرت الدراسة الحالية عمٍ طمبة جامعة الشرؽ األكسط. -
 دالالت صدؽ كثبات اداتا الدراسة التي تـ تطكيرىا ليذه الدراسة. -
 صدؽ كجٌدية المستجيبيف عمٍ فقرات االستبانة. -

 
 الدراسات السابقة 

( دراسة تككنت عينتيا مف طمبة قسـ ََِٓأثر البيئة التعميمية عمٍ األداء األكاديمي لمطمبة، أجرت الكحمكت )لبياف 
اليندسة المعمارية في الجامعة اإلسبلمية في غزة، استخدمت  فييا االستبياف كاشتممت عمٍ المحاكر اآلتية: البيئة 

ة، كأظيرت النتائج أف انخفاض المستكل التحصيمي لمطمبة يرجع في الخارجية، كالبيئة الداخمية، كمشكبلت الطمبة الذاتي
غالبيتو إلٍ البيئة التعميمية سكاءن البيئة الخارجية، أك الداخمية، باإلضافة إلٍ البيئة الذاتية الخاصة بالطالب، كما أفادت 

 كياتيـ العممية.الدراسة أف العمؿ عمٍ تطكير البيئة التعميمية لطمبة الجامعة يعمؿ عمٍ الرقي بمست
 

التدريس المتجددة كالمنسجمة ىيئة  وعمٍ أدًار عض( فقد قاما بدراسة ىدفت إلٍ إلقاء الضكء ََِٗأما غالب كعالـ )
مع أعضاء الييئة التدريسية، دة وعية ًجودة النوجبيف ض العبلقة رعكمتطمباتو، باإلضافة إلٍ  رالعص   ع رًحػم

التعميمية  المخرجات ٍ ػعمتظير في المحصمة ن التدريس التي ينبغي أة ػىيئعضاء كفايات أ ريطوتأىمية عمٍ  التأكيد 
بأدكار ًعبلقتيا  مستكل تحقيؽ الجكدة في التعميـ العالي. كقد أكضحت الدراسة متطمبات الجكدة ًفقيا التي يتقرر 

ان فعاالن رعنصسيـ باعتبارىـ أنف   التدريسة ػىيئأعضاء دة وجتتطمب عية ودة النوأن جالتدريس، إذ تبيف ىيئة  وعض
المينية، كأىميتيا التنمية  لًسائ  ضكء ما يممككف مف مدخبلت. كأشارت الدراسة إلٍ عمٍ في تحقيؽ الجكدة، كذلؾ 
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المينية متطمب رئيس ًان التنمية سيما ال ، التعميمية كالمخرجات في المنظكمة ًالعمميات مستكل المدخبلت رفع في 
                                                                                                         صعبان.ان رأمالجامعي سيككف    مالتعميتحقيؽ الجكدة في فإن ا الجكدة، كبدكني قلتحقي

 
اظيرت  ( عف الكفاءات المينية التي يجب أف يمتمكيا أعضاء ىيئة التدريس ،ََِٗككشفت دراسة عيسٍ كالناقة )

النتائج اف ىناؾ خمسة معايير أساسية لمكفاءات المينية التي يجب أف يمتمكيا عضك ىيئة التدريس في ضكء معايير 
الجكدة تتمثؿ في : "الشخصية كالعبلقات اإلنسانٌية، التمكف العممي كالميني، أساليب التعزيز كالتحفيز، التخطيط 

( فقد قاـ ََُِالكبيسي ). أما ( معياران فرعيان ُٔالتقكيـ"، كتشتمؿ عمٍ )كالتنفيذ لممحاضرة، تفعيؿ األنشطة كأساليب 
أن جيا من نتائكاف  التدريس الجامعي مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس   ًدةػًاقع جبدراسة ىدفت التعٌرؼ عمٍ 

ركع العممٌية لـ أعضاء ىيئة التدريس لمفأن بعض ل ذلؾ إلٍ يعزالتدريس الجامعي، ىناك انخفاض في مستًٌ جًدة 
               يتمقكا إعدادان تربكيان كافيان.

 
( فقد استخدـ االستبياف لمكشفت عف المقٌكمات المادٌية كاألكاديمٌية لمجامعة المثالية مف كجية ََُِأما أبك شعباف )

ت عالية، كتمثؿ ىذه نظر طالبات الجامعات الفمسطينية، أظيرت النتائج أف جميع فقرات االستبياف حازت عمٍ تقديرا
العبارات معايير عاٌمة لمقٌكمات الجامعة المثالية التي يمكف االستناد إلييا مف ًقبؿ القائميف عمٍ العمؿ في لجاف 

 كمؤسسات الضماف كالجكدة لمؤسسات التعميـ العالي بشكؿ عاـ كالخاٌصة لتعميـ الفتاة بشكؿ خاص.
 

كاقع ممارسة عضكات ىيئة التدريس لميارات تدريس العمـك في  لٍإالتعرؼ ( دراسة ىدفت ََُِكأجرت السبيعي )
ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر طالبات كمية العمـك التطبيقية )الكيمياء/األحياء/ الفيزياء( بجامعة أـ 

ـ في ضكء القرل. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ إستبانة اشتممت عمٍ أربعة محاكر تتناكؿ ميارات تدريس العمك 
( معياران، كالمحكر الثاني ّٕمعايير الجكدة الشاممة، المحكر األكؿ ارتبط بطرؽ التدريس كاستراتيجياتو كاشتمؿ عمٍ )

( ُِ) ( معايير، كالمحكر الثالث ارتبط بالتفاعؿ كاالتصاؿ كاشتمؿ عمٍٔعمٍ )  ارتبط بكسائؿ التعميـ كتقنياتو كاشتمؿ
( معياران. كبعد التأكد مف ّٕ( معايير، كبمغت بنكد االستبانة )ٗ) بالتقكيـ كاشتمؿ عمٍ معياران، كالمحكر الرابع ارتبط

( طالبة. أسفرت النتائج عف ُٖٗ(، كطبقت الدراسة عمٍ عينة بمغ قكاميا )ٓٗ.َصدؽ االستبانة كثباتيا الذم بمغ )
 اآلتي:
 

جة ضعيفة في ضكء معايير الجكدة الشاممة، مارست عضكات ىيئة التدريس بأقساـ العمـك ميارات تدريس العمـك بدر  -
مف كجية نظر طالبات كمية العمـك التطبيقية، كىذا معناه أف ممارسة عضكات ىيئة التدريس لمميارات التدريسية لـ يبمغ 

%(، األمر الذم يشير إلٍ أف مستكل أداء عضكات ىيئة  َٓ.ٕٖالمستكل المقبكؿ الذم حددتو السبيعي كىك )
 ساـ العمـك في الميارات التدريسية انخفض عف مستكل الجكدة الشاممة.التدريس في أق

 
، كجميعيا كانت لصالح عضكات ىيئة  - ىنالؾ اختبلؼ في درجة ممارسة عضكات ىيئة التدريس لميارات تدريس العمـك

 التدريس في قسـ األحياء.
دريسي في التعميـ الجامعي، كالكفايات ( فقد ىدفت دراستو تعٌرؼ معايير ضماف جكدة األداء التَُُِأما االبصيص )

التدريسية البلزمة لعضك ىيئة التدريس؛ لمقياـ بأدكراه المختمفة بما يضمف جكدة المخرجات، كالنيكض بمستكل 
المتعٌمميف كبقدراتيـ كطاقاتيـ المتعٌددة، كلتحقيؽ تعميـ يٌتسـ بالتمٌيز كالفاعمية، كما تيدؼ إلٍ تقديـ تصٌكر مقترح 

لكفايات األدائٌية لممعٌمـ في ضكء معايير الجكدة. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اتباع المنيج الكصفي التحميمي، لتطكير ا
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عف طريؽ مراجعة البحكث كالدراسات ذات الصمة؛ لبياف كاقع األداء التدريسي في الجامعة، كتحديد معايير جكدة 
في التعميـ الجامعي، كقد تكٌصمت الدراسة في ضكء االٌطبلع  األداء كالكفايات األدائٌية البلزمة لعضك ىيئة التدريس

عمٍ الكاقع التدريسي كنتائج الدراسات كالبحكث السابقة، إلٍ تقديـ تصٌكر مقترح لتطكير كفايات المعٌمـ األدائٌية العاٌمة 
 بما يتناسب مع معايير الجكدة المرتبطة بمدخبلت كعمميات كمخرجات العممٌية التعميمٌية.

 

( جكدة األداء التدريسي لعضك ىيئة التدريس في ضكء متطمبات ضماف َُِْستقصٍ خميفة كالصرايرة كالحيمة )كا
الجكدة مف كجية نظر طمبة جامعة الشرؽ األكسط في األردف. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تطكير استبانة، تـ التأكد مف 

لبة مف مختمؼ الكميات العممية كاإلنسانية تـ اختيارىـ ( طالبان كطاُُّصدقيا كثباتيا. اشتممت عينة الدراسة عمٍ )
بالطريقة العشكائية العنقكدية. كشفت نتائج الدراسة أف مستكل الجكدة مرتفع لمجاالت األداء التدريسي لعضك ىيئة 
ئة التدريس ككؿ، كلكؿ مجاؿ عمٍ حدة. إضافة إلٍ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في ميارات األداء التدريسي لعضك ىي

التدريس ككؿ، كعمٍ ميارات كؿ مجاؿ عمٍ حدة، تعزل لممستكل الدراسي كلصالح طمبة الماجستير.في حيف كشفت 
النتائج عف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مجاالت ميارات عضك ىيئة التدريس ككؿ، كعمٍ ميارات التنفيذ، 

مجاالت ميارات التخطيط لتدريس المادة تعزل لمجنس كالتقكيـ، كاالتصاؿ كالتكاصؿ، ككجدت فركؽ دالة إحصائيان في 
كلصالح الطالبات. باإلضافة إلٍ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في جميع مجاالت ميارات األداء التدريسي، كفي الميارات 

 ككؿ تعزل لمتغير الكمية كلصالح الكميات اإلنسانية.

مية التعميمية التعممية البد أف يتـ االستناد إلٍ كفايات كتأسيسان عمٍ ما سبؽ كلتحقيؽ معايير ضماف الجكدة في العم
كميارات أعضاء ىيئة التدريس األدائٌية المرتبطة بجكدة معايير المدخبلت التدريسية كعممياتيا، كمخرجاتيا، لذا تسعٍ 

س لضماف جكدة لمكفايات التدريسية الكاجب تكافرىا لدل عضك ىيئة التدريالدراسة الحالٌية إلٍ تقديـ تصٌكر مقترح 
 .العممية التعميمية التعممية

 
 منيج الدراسة:

تحقيقان إلىداؼ ىذه الدراسة استخدـ المنيج الكصفي التحميمي، كاعتمد عمٍ مساريف ىما: نظرم كميداني، فقد تـ 
فقد اإلطبلع عمٍ المراجع كالمصادر كالدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة. أما في المسار الميداني 

 استخدمت االستبانات المطكرة لجمع البيانات البلزمة إلجراء الدراسة كالعمؿ عمٍ تحميميا إحصائيان.
 

 مجتمع الدراسة وعينتيا:
( طالبان كطالبة. أما ُٓٔٗتكٌكف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة جامعة الشرؽ األكسط برنامج البكالكريكس كقد بمغ )

( طالبان كطالبة بنسبة َُٕب عينة عشكائية مف مجتمع الدراسة ، بمغ عدد أفرادىا )عينة الدراسة فقد اشتممت عمٍ سح
(ُْ.)% 

 
 تمّثمت ادوات الدراسة باألتي :

( فقرة تـ إعدادىا بصكرتيا األكلٌية بعد َْإستبانة معايير ضماف جكدة البيئة الجامعية بمغ عدد فقراتيا ) األداة االولى :
متعٌمؽ بمكضكع الدراسة ، كفي ضكء ذلؾ تـ إعداد فقرات االستبانة كمجاالتيا ذات العبلقة اإلطبلع عمٍ األدب النظرم ال

بمعايير ضماف جكدة البيئة الجامعٌية في ضكء معايير ضماف الجكدة التي أقٌرتيا ىيئة اعتماد مؤٌسسات التعميـ العالي 
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ب(، كقد تـ تكزيع ىذه  َُُِات العربية )أ(، كاتحاد الجامع َُُِ( كاتحاد الجامعات العربية )ََِٗاألردنٌية )
  المؤٌشرات في سبعة معايير.

 
 صدق األداة وثباتيا:

( مف المحٌكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص في ٖلمتأٌكد مف صدؽ االستبانة تـ عرضيا بصكرتيا األٌكلٌية عمٍ )
اييرىا، كمدل صبلحيتيا المغكية. كفي ضكء العمـك التربكٌية، طمب إلييـ إبداء آرائيـ في مدل مبلءمة المؤشرات إلٍ مع

آراء المحٌكميف كتعديبلتيـ تـ حذؼ ثبلث مؤٌشرات، كأعيد الصياغة المغكية لبعضيا، كبذلؾ أصبح عدد المؤٌشرات 
( فقرة في صكرتيا النيائٌية ضمف معاييرىا السابقة،  كاٌتبع التدريج الخماسي اآلتي: ممتاز، جٌيد جدان، جٌيد، مقبكؿ، ّٕ)

 ( عمٍ التكالي.ُ، ِ، ّ، ْ، ٓعيؼ. كقد ايعطيت ىذه الخيارات القيـ )ض
( ِٓلعينة استطبلعية مف خارج عينة الدراسة عددىا ) تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخميفقد  االستبانةكإليجاد ثبات 
بلت مناسبة لغايات ، كعٌدت ىذه المعام( يبيف ىذه المعامبلتُكالجدكؿ )حسب معادلة كركنباخ ألفا،  طالبان كطالبة
 ىذه الدراسة.

 
 (1جدول )

 الفا  كرونباخحسب طريقة معامل االتساق الداخمي 
 

 االتساق الداخمي المعايير
 0.89 معايير جودة الخطة الدراسية

 0.87 معايير جودة إدارة الكمية
 0.80 معايير جودة المكتبة والقاعات والمختبرات والمرافق االخرى

 0.84 الطمبة معايير جودة أداء
 0.89 معايير جودة ميارات التدريس

 0.89 معايير جودة االمتحانات
 0.90 معايير جودة فعالية التدريس

 
 وبذلك تشكمت قائمة معايير ضمان جودة البيئة الجامعية عمى النحو اآلتي:

 
 أواًل : معايير جودة الخطة الدراسية

 طمبات المجتمع المحمي .مدل تكافؽ المناىج المعتمدة في الكمية مع مت .ُ
 مدل تغطية المكضكعات المطمكبة في االمتحاف لمفردات المادة المدركسة . .ِ
 مدل تغطية المناىج المعتمدة في الكمية لممكضكعات كالمفاىيـ النظرية كالعممية في التخصص . .ّ
 مدل تغطية المادة التي تدرسيا بكتب جامعية معتمدة . .ْ
 طمبة مف أجؿ دخكؿ سكؽ العمؿ .مدل مبلءمة المناىج المعتمدة لم .ٓ
 مدل تكافر أدلة كمنشكرات عف المناىج لدل طمبة الكمية . .ٔ
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 ثانيًا: معايير جودة إدارة الكمية
 مدل متابعة إدارة الكمية لعممية التدريس في القاعات كالمدرجات . .ُ
 مدل التي تستحقيا اإلدارة مقابؿ الخدمات التي تقدميا لعممية التدريس . .ِ
 اإلدارة بمعالجة مشكبلت الطمبة المختمفة . مدل اىتماـ .ّ
 الدرجة التي تستحقيا اإلدارة في تنظيـ ككضع البرامج الزمنية كاالمتحانية . .ْ
 الدرجة التي تستحقيا اإلدارة مقابؿ ترتيب القاعات كالمرافؽ األخرل . .ٓ

 
 ثالثًا: معايير جودة المكتبة والقاعات والمختبرات والمرافق االخرى

 لكتب كالمراجع في المكتبة كحداثتو .مدل كفاية ا .ُ
 مدل تكفر النظاـ كاليدكء كالنظافة كالتيكية في المكتبة . .ِ
 مدل مبلءمة القاعات كالمدرجات لمتدريس . .ّ
 مدل كفاية المختبرات الحاسكبية كاألجيزة فييا لتدريب الطمبة عمٍ الميارات المختمفة.  .ْ
 )حمامات كبكفييات كمكاصبلت( . مدل تكفر المرافؽ العامة لخدمة الطمبة كجكدتيا؟ .ٓ

 
 رابعًا: معايير جودة اداء الطمبة

 درجة حضكر الطمبة في المحاضرات بصكرة  عامة . .ُ
 مدل اعتماد الطمبة عمٍ الكتاب كالمراجع المعتمدة عف االستعداد لبلمتحاف . .ِ
 مدل تكافؽ نسبة النجاح في المادة مع أداء الطمبة فييا . .ّ
 كتب كالمراجع المتكفرة في المكتبة خبلؿ الدراسة .مدل استفادة الطمبة مف ال .ْ
 درجة أداء الطمبة خبلؿ الفصؿ . .ٓ

 
  خامسًا: معايير جودة ميارات التدريس

 مدل تنفيذ أعضاء ىيئة التدريس ألىداؼ كمفردات المكاد التي يدرسكنيا . .ُ
 مدل محاكرة الطمبة كمشاركتيـ في شرح بعض الفقرات أك التطبيؽ عميو . .ِ
 أعضاء ىيئة التدريس لممحاضرة قبؿ شرحيا . مدل تييئة .ّ
 مدل مطالبة أعضاء ىيئة التدريس لمطمبة بفيـ مفردات المادة في االمتحاف . .ْ
 مدل االستفادة مف الكقت المخصص لممحاضرة . .ٓ

 
 سادسًا: معايير جودة االمتحانات

 مدل اىتماـ أعضاء ىيئة  التدريس بقضايا االمتحانات كمناقشتيا مع الطمبة . .ُ
 دل تغطية أسئمة االمتحاف لمفردات المادة .م .ِ
 مدل مبلءمة األسئمة لمستكل الطمبة . .ّ
 مدل جكدة نظاـ المراقبة االمتحانية . .ْ
 الدرجة التي تعطييا إلسمكب االمتحانات في قياس قدرة الطمبة عمٍ التفكير كالتحميؿ.  .ٓ
 مدل تمثيؿ نسبة النجاح في المادة لمستكل أداء الطمبة فيو . .ٔ
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 معايير جودة فعالية التدريس سابعًا:
 مدل تأييدؾ العتبار نسبة النجاح في المادة ممثمة لجكدة فعالية التدريس فيو . .ُ
 مدل تأييدؾ العتبار نسبة النجاح إلٍ المستكل األعمٍ ممثمة لجكدة التدريس.  .ِ
 الدرجة التي تعطييا لفعالية التدريس في الفصؿ الدراسي . .ّ
 لية التدريس في الكمية .الدرجة التي تعطييا لجكدة فعا .ْ
 الدرجة التي تعطييا لفعالية التدريس في الجامعة . .ٓ

 
إستبانة معايير ضماف جكدة األداء التدريسي لؤلستاذ الجامعي ؛ إذ تٌمت االستفادة مف األدب النظرم  األداة االثانية :

)فقرات( االستبانة ذات العبلقة باألداء  المتعٌمؽ ذات الصمة بالجكدة كالتدريس الجامعي. كفي ضكء ذلؾ تـ إعداد عبارات
( فقرة اعتبرت ميارات يجب تكافرىا في ِٔالتدريسي لؤلستاذ الجامعي في ضكء متطمبات ضماف الجكدة بمغ عددىا )

األداء التدريسي لؤلستاذ الجامعي في ضكء متطمبات ضماف الجكدة، كقد تـ تكزيع ىذه الفقرات )الميارات( في أربعة 
 مجاالت ىي:

 
 مجاؿ ميارات التخطيط لتدريس المادة. .ُ
 مجاؿ ميارات تنفيذ التدريس. .ِ
 مجاؿ ميارات تقكيـ تعميـ الطمبة كتقديـ التغذية الراجعة. .ّ
 مجاؿ ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ مع الطمبة. .ْ

 
 صدق األداة وثباتيا

الخبرة كاالختصاص في  ( مف المحكميف مف ذكم َُلمتأٌكد مف صدؽ االستبانة تـ عرضيا بصكرتيا األكلية عمٍ )
مجاؿ المناىج كأسالييب التدريس، كاإلدارة التربكية، كالقياس كالتقكيـ. طمب إلييـ إبداء آرائيـ في مدل انتماء الميارات 

 لمجاالتيا، كمدل صبلحيتيا المغكية، كما طمب إلييـ  تناكليا بالحذؼ كاإلضافة كالتعديؿ كمما كاف ذلؾ ضركريان.
كميف كتعديبلتيـ تـ إعادة النظر في بعض الفقرات مف حيث الصياغة المغكية، كمف ثـ كضع كفي ضكء آراء المح

( ميارة، ُْاالستبانة بصكرتيا النيائية، بحيث اشتمؿ المجاؿ األكؿ كالمتعمؽ بميارات التخطيط لتدريس المادة عمٍ )
حيف اشتمؿ المجاؿ الثالث كالمتعٌمؽ ( ميارة، في ِِكتضمف المجاؿ الثاني كالخاص بميارات تنفيذ التدريس عمٍ )

( ميارة، كجاء المجاؿ األخير الخاص بميارات االتصاؿ ُْبميارات تقكيـ تعٌمـ الطمبة كتقديـ التغذية الراجعة )
( ميارة، كاتبع التدريج الخماسي اآلتي: دائمان، غالبان، أحيانان، نادران، مطمقان، كقد اعطيت ُِكالتكاصؿ مع الطمبة ليضـ )

تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي فقد  االستبانةك إليجاد ثبات ( عمٍ التكالي. ُ، ِ، ّ، ْ، ٓالخيارات القيـ ) ىذه
( يبٌيف ىذه المعامبلت ِ( طالبان كطالبة حسب معادلة كركنباخ ألفا، كالجدكؿ )ِٓلعينة استطبلعية بمغ عدد أفرادىا )

 عدت مناسبة لغايات ىذه الدراسة. التي 
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 (2ول )جد
 ألفا كرونباخحسب طريقة  معامل االتساق الداخمي

 االتساق الداخمي المجاالت
 0.86 ميارات التخطيط لتدريس المادة

 0.87 ميارات تنفيذ التدريس
 0.89 ميارات تقويم تعمم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة

 0.85 ميارات االتصال والتواصل مع الطمبة
 0.90 الميارات ككل

  
 بذلك تشكمت قائمة معايير ضمان جودة األداء التدريسي لألستاذ الجامعي عمى النحو اآلتي :و 
 

 أواًل : ميارات التخطيط لتدريس المادة 
 يحدد األىداؼ العامة لممادة .1
يضع بيف يدم طمبتو نسخة مكتكبة عف خطة المادة تشمؿ: )أىداؼ المادة، كمحتكاىا، كأنشطتيا، كالتعيينات المطمكبة،  .ِ

 كمكاعيد االختبارات، كالمراجع( .
 يحدد أساليب التدريس المتكقع استخداميا في ضكء أىداؼ المادة . .ّ
 يختار األنشطة كالمكاد التعميمية المثيرة لمتفكير . .ْ
 يختار مكضكعات المادة المناسبة لمطمبة . .ٓ
كأنشطتيا، كالتعيينات المطمكبة، يضع بيف يدم طمبتو نسخة مكتكبة عف خطة المادة تشمؿ: )أىداؼ المادة، كمحتكاىا،  .ٔ

 كمكاعيد االختبارات، كالمراجع( .
 يحدد متطمبات المادة )امتحانات، قراءات، أكراؽ عمؿ( قبؿ بداية الفصؿ الدراسي . .ٕ
 يكزع مكضكعات المادة عمٍ الخطة تكزيعا منطقيا . .ٖ
 يراجع خطة المادة باستمرار كيعدؿ ما يحتاج إلٍ تعديؿ . .ٗ

 ة لممحاضرة مسبقا في ضكء الخطة العامة لممادة .يحدد األىداؼ الخاص .َُ
 يقـك بجمع المادة العممية حكؿ مكضكع المحاضرة مف مراجع متعددة . .ُُ
 يقـك بالتحضير لمحاضرتو قبؿ مكعدىا بكقت كاؼ . .ُِ
 يحدد استراتيجية تدريسية مناسبة لممحاضرة . .ُّ
 المحاضرة .يعد ممخصا يتضمف الكممات المفتاحية كالدالة لؤلفكار الرئيسو في  .ُْ

 
 ثانيًا : ميارات تنفيذ التدريس

 يزكد الطمبة بخطة المادة في بداية الفصؿ الدراسي . .ُ
 يبدأ محاضرتو كينيييا في األكقات المحددة . .ِ
 يعرؼ طمبتو بأىداؼ محاضرتو في بدايتيا كيستثمر كقت المحاضرة بشكؿ فعاؿ . .ّ
 يركز عمٍ إعطاء الطمبة كاجبات بيتية . .ْ
 عيان في تدريسو .يعتمد كتابان جام .ٓ
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 يتابع حضكر الطمبة كغيابيـ . .ٔ
 يجيب عف أسئمة الطمبة برحابة صدر. .ٕ
 يتقيد بالمكاعيد المحددة لبلمتحانات . .ٖ
 أسئمة االمتحانات شاممة تغطي النتاجات التعميمية التعممية المتكقعة . .ٗ

 يحافظ عمٍ ىدكئو في المكاقؼ الصعبة . .َُ
 .يمتـز بالساعات المكتبية إلرشاد الطمبة  .ُُ
 يعامؿ جميع الطمبة باىتماـ كمكضكعية كيتقبؿ كجيات النظر المخالفة لكجية نظره . .ُِ
 يستخدـ الخبرات السابقة كمقدمة لممحاضرة الجديدة . .ُّ
 يميد لممحاضرة بعبارة مثيرة النتباه الطمبة . .ُْ
 يطرح األفكار العامة لممكضكع أما التفاصيؿ فيتـ ربطيا باألفكار المركزية . .ُٓ
 بشكؿ منطقي كمتدرج نحك النقطة الختامية .يعرض المكضكع  .ُٔ
 يعالج المكضكعات بمستكل مف العمؽ يناسب الطمبة . .ُٕ
 يشجع الطمبة عمٍ التفكير في األفكار المتناقضة كمحاكلة تفسيرىا . .ُٖ
 يعطي الطمبة فرصة إلبداء آرائيـ بشأف القضايا ذات الصمة بالمحتكل . .ُٗ
 معمكمات .يكجو الطمبة إلٍ كيفية الحصكؿ عمٍ مصادر ال .َِ
 يكظؼ التقنيات الحديثة في تيسير التعمـ . .ُِ
 يختـ المحاضرة بمراجعة المادة بكضعيا في جمؿ تمخيصية مترابطة . .ِِ

 
 ثالثًا : ميارات تقويم تعمم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة

 يكمؼ الطمبة بقراءات فردية متعمقة باىتماماتيـ . .ُ
 ادة .يكمؼ الطمبة بكاجبات كتابية حكؿ مضمكف الم .ِ
 يكضح لمطمبة معايير تقكيـ الكاجبات التي يكمفكف بيا . .ّ
 يخصص جزءا مف درجات الطمبة لؤلنشطة الصفية . .ْ
 يراعي أف تككف متطمبات المادة معقكلة كمتكازنة مع متطمبات المكاد األخرل . .ٓ
 يكتب التعميقات عمٍ أكراؽ الكاجبات لمطمبة بطريقة تحسف مف أدائيـ . .ٔ
 مبة إلعادة تقديـ أكراقيـ لتصحح مرة أخرل مستفيديف مف المبلحظات السابقة عمييا .يعطي فرصة لبعض الط .ٕ
 يبحث مع الطمبة أسباب تدني درجاتيـ في اختبارات الفصكؿ . .ٖ
 يقـك بدراسة إجابات الطمبة كيحمؿ أنماط األخطاء التي كقعكا فييا . .ٗ

 ختبار .يساعد الطمبة في تقديـ الحمكؿ لمصعكبات التي كاجيتيـ خبلؿ اال .َُ
 يسمح لمطمبة بمناقشة االختبار . .ُُ
 ييتـ بأسئمة االختبارات التي ترتقي بتفكير الطمبة . .ُِ
 يضع درجات الطمبة كفقا ألدائيـ في االمتحانات دكف تحييز .  .ُّ
 يحمؿ نتائج الطمبة في االمتحانات . .ُْ

 
 



 

 
101 

 رابعًا : ميارات االتصال والتواصل مع الطمبة 
 يمتمؾ صكتا كاضحا كنطقا سميما . .ُ
 ينكع في نبرات الصكت . .ِ
 يستخدـ المغة كالمصطمحات سيمة الفيـ . .ّ
 يستخدـ اإليماءات كالتعبيرات الكجيية . .ْ
 يبدم حماسة كحيكية في المحاضرة . .ٓ
 يحافظ عمٍ عبلقات كدية بينو كبيف الطمبة . .ٔ
 يحرص عمٍ معرفة أسماء طبلبو. .ٕ
 يرحب بمقاء الطمبة خارج كقت المحاضرة . .ٖ
 ا .يبدم اتزانا انفعالي .ٗ

 يبدم بشاشة في المحاضرة . .َُ
 يتفيـ مشاعر الطمبة . .ُُ
 يتقبؿ مبلحظات الطمبة حكؿ تدريسو بصدر رحب . .ُِ

    
 المعالجة اإلحصائية:

 كعكلجت البيانات باستخداـ األساليب اإلحصائية اآلتية: (SPSS)لقد تـ استخداـ الرـز اإلحصائية 
 

كمستكل الجكدة، كلمحكـ عمٍ مستكل الجكدة، اعتمد المعيار  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتبة -ُ
–ّْ.ِ( مستكل جكدة منخفض، ك)ّّ.ِ–ُاإلحصائي التالي بناءن عمٍ التدريج الخماسي المٌتبع في الدراسة: )

 ( مستكل جكدة مرتفع.ٓ –ٖٔ.ّ( مستكل جكدة متكٌسط، ك)ٕٔ.ِ
 

 ة أسئمة الدراسة.لعينتيف مستقمتيف لئلجابة عف بقي t- testاختبار )ت(  -ِ
 

  نتائج الدراسة: 
 فيما يمي عرض لنتائج الدراسة حسب أسئمتيا، كذلؾ عمٍ النحك اآلتي:

 
ما مستوى جودة البيئة الجامعية في ضوء معايير ضمان الجودة من : "النتائج المتعّمقة باإلجابة عن السؤال األول
 . ؟وجية نظر الطمبة في جامعة الشرق األوسط

 
كالرتبة كمستكل جكدة معايير البيئة ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لئلجابة عف 

 ( يكضح ذلؾ.ّكالجدكؿ ) الجامعية في ضكء معايير ضماف الجكدة مف كجية نظر الطمبة في جامعة الشرؽ األكسط،
 

 (3جدول )
مستكل معايير جكدة البيئة الجامعية في ضكء معايير ضماف كالرتبة ك المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليان  الجكدة مف كجية نظر الطمبة في جامعة الشرؽ األكسط
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المتوسط  المعيار الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الرتبة
 الجودة

 مرتفع 1 771. 4.08 معايير جودة فعالية التدريس 7
 مرتفع 2 791. 4.02  التدريسمعايير جودة ميارات  5
 مرتفع 3 711. 3.98 معايير جودة االمتحانات 6
 مرتفع 4 681. 3.94 معايير جودة اداء الطمبة 4
 مرتفع 5 791. 3.81 معايير جودة الخطة الدراسية 1

3 
معايير جودة المكتبة والقاعات والمختبرات والمرافق 

 5 781. 3.81 االخرى
 مرتفع

 مرتفع 7 821. 3.72 اإلدارة في الكميةمعايير جودة  2
 مرتفع  631. 3.91 المعايير ككل 

 
 

كبمستكل  (َٖ.ْ-ِٕ.ّالمتكسطات الحسابية لمعايير جكدة البيئة الجامعية قد تراكحت مابيف )أف ( ّيبيف الجدكؿ )
المرتبة األكلٍ  في معايير جكدة التدريست حيث جاء(، ِٖ.َ – ٖٔ.َمرتفع، كانحرافات معيارية تراكحت بيف )

معايير جكدة اإلدارة في (، بينما جاءت ٕٕ.َكبمستكل مرتفع كانحراؼ معيارم ) (َٖ.ْمتكسط حسابي بمغ )بأعمٍ 
(، كبمغ المتكسط ِٖ.َ( كبمستكل مرتفع كانحراؼ معيارم )ِٕ.ّفي المرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ ) الكمية

 (.ّٔ.َ(، كانحراؼ معيارم )ُٗ.ّكبمستكل مرتفع) ككؿ الحسابي لممعايير
 

كقد تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتبة بمستكل الجكدة لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمٍ 
 ، حيث كانت عمٍ النحك التالي:كؿ معيار عمٍ حدةفقرات 
 

 معايير جودة الخطة الدراسية. 1
 (ْجدكؿ )

 معايير جكدة الخطة الدراسية مرتبة تنازليان كالرتبة كمستكل الجكدة لفقرات  المعياريةالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات 
 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  الرتبة المعياري

 الجودة

ما درجة تغطية الموضوعات المطموبة في  4
 مرتفع 1 821. 3.96 االمتحان لمفردات المادة المدروسة

2 
ة المناىج المعتمدة في الكمية ما درجة تغطي

لمموضوعات والمفاىيم النظرية والعممية في 
 التخصص

 مرتفع 2 911. 3.93

 مرتفع 3 891. 3.89ما درجة توافق المناىج المعتمدة في الكمية مع  1
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 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

مستوى 
 الجودة

 متطمبات المجتمع المحمي

ما درجة تغطية المادة التي تدرسيا بكتب جامعية  3
 مرتفع 4 1.02 3.83 معتمدة

ما درجة مالءمة المناىج المعتمدة لمطمبة من  5
 متوسط 5 1.07 3.61 أجل دخول سوق العمل

ما درجة توافر أدلة ومنشورات عن المناىج لدى  6
 طمبة الكمية

 متوسط 6 1.10 3.61

 مرتفع  791. 3.81 معايير جودة الخطة الدراسية ككل 
  

(، ٔٗ.ّ – ُٔ.ّمعايير جكدة الخٌطة الدراسٌية تراكحت بيف ) ( أف المتكٌسطات الحسابٌية لفقراتْيظير الجدكؿ )
( كقد حظي المعيار اآلتي: ما درجة تغطية المكضكعات المطمكبة في َُ.ُ – ِٖ.َكانحرافات معيارٌية تراكحت بيف )

(. كجاء ٔٗ.ّاالمتحاف لمفردات الماٌدة المدركسة بالرتبة األكلٍ كمستكل جكدة مرتفع، حيث بمغ المتكٌسط الحسابي لو )
في الرتبة قبؿ األخيرة كبمستكل جكدة متكٌسط المعيار اآلتي: ما درجة مبلئمة المناىج المعتمدة لمطمبة مف أجؿ دخكؿ 

(. أٌما المعيار اآلتي: ما درجة تكافر أدٌلة َٕ.ُ(، كانحراؼ معيارم )ُٔ.ّسكؽ العمؿ، حيث بمغ المتكٌسط الحسابي )
( ُٔ.ّالكمٌية، فقد جاء بالمرتبة األخيرة كمستكل جكدة متكٌسط، بمتكسط حسابي )كمنشكرات عف المناىج لدل طمبة 

 (.َُ.ُكانحراؼ معيارم )
(، كانحراؼ ُٖ.ّكجاءت معايير جكدة الخٌطة الدراسٌية ككؿ بمستكل جكدة مرتفع، حيث بمغ المتكٌسط الحسابي الكٌمي )

 (.ٕٗ.َمعيارم )
 

 معايير جودة إدارة الكمية. 2
 (ٓجدكؿ )

 معايير جكدة إدارة الكمية مرتبة تنازليان كالرتبة كمستكل الجكدة لفقرات  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
 
 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  الرتبة المعياري

 الجودة

ما درجة متابعة إدارة الكمية لعممية التدريس في  1
 مرتفع 1 1.06 3.81 القاعات والمدرجات

ما الدرجة التي تستحقيا اإلدارة مقابل الخدمات  2
 مرتفع 2 981. 3.78 التي تقدميا لعممية التدريس

5 
ما الدرجة التي تستحقيا اإلدارة مقابل ترتيب 

 مرتفع 3 1.03 3.77 القاعات والمرافق األخرى

 متوسط 4 981. 3.64ما درجة اىتمام اإلدارة بمعالجة مشكالت الطمبة  3
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 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

مستوى 
 الجودة

 المختمفة

ما الدرجة التي تستحقيا اإلدارة في تنظيم ووضع  4
 متوسط 5 991. 3.59 البرامج الزمنية واالمتحانية

 مرتفع  821. 3.72  معايير جودة اإلدارة في الكمية 
 

(، ُٖ.ّ – ٗٓ.ّ( أف المتكٌسطات الحسابٌية لفقرات معايير جكدة اإلدارة في الكمٌية تراكحت بيف )ٓيتبٌيف مف الجدكؿ )
( كجاء المعيار اآلتي: ما درجة متابعة إدارة الكمٌية لعممٌية التدريس في َٔ.ُ – ٖٗ.َكانحرافات معيارٌية تراكحت بيف )

(، كفي َٔ.ُ(. كانحراؼ معيارم )ُٖ.ّالقاعات كالمدٌرجات بالرتبة األكلٍ كمستكل جكدة مرتفع، كبمتكٌسط حسابي )
متكٌسط المعيار اآلتي: ما درجة اىتماـ اإلدارة بمعالجة مشكبلت الطمبة، إذ بمغ الرتبة قبؿ األخيرة كبمستكل جكدة 

(. كفي الرتبة األخيرة كبمستكل جكدة متكٌسط المعيار اآلتي: ما ٖٗ.ُ(، كانحراؼ معيارم )ْٔ.ّالمتكٌسط الحسابي )
(، ٗٓ.ّث بمغ متكٌسطو الحسابي )الدرجة التي تستخدميا اإلدارة في تنظيـ ككضع البرامج الزمنٌية كاالمتحانٌية، حي

 (.ٗٗ.َكانحراؼ معيارم )
(، كانحراؼ ِٕ.ّكجاءت معايير جكدة اإلدارة في الكمٌية بمستكل جكدة مرتفع، حيث بمغ المتكٌسط الحسابي الكٌمي )

 (.ِٖ.َمعيارم )
 

 معايير جودة المكتبة والقاعات والمختبرات والمرافق األخرى. 3
 (ٔجدكؿ )

معايير جكدة المكتبة كالقاعات كالمختبرات كالرتبة كمستكل الجكدة لفقرات  بية كاالنحرافات المعياريةالمتكسطات الحسا
  كالمرافؽ األخرل مرتبة تنازليان 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  الرتبة المعياري

 الجودة
 مرتفع 1 821. 4.05 ما درجة مالءمة القاعات والمدرجات لمتدريس 3
 مرتفع 2 1.09 3.86 ما درجة كفاية الكتب والمراجع في المكتبة وحداثتيا 1

ما درجة توفر النظام واليدوء والنظافة والتيوية في  2
 مرتفع 3 941. 3.85 المكتبة

ما درجة توفر المرافق العامة لخدمة الطمبة وجودتيا؟  5
 مرتفع 4 1.11 3.77 )حمامات وبوفييات ومواصالت(

ة كفاية المختبرات الحاسوبية واألجيزة فييا ما درج 4
 متوسط 5 1.19 3.54 لتدريب الطمبة عمى الميارات المختمفة

معايير جودة المكتبة والقاعات والمختبرات والمرافق  
 مرتفع  781. 3.81 االخرى ككل
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لمختبرات كالمرافؽ األخرل تراكحت ( أف المتكٌسطات الحسابٌية لفقرات معايير جكدة المكتبة كالقاعات كأيشير الجدكؿ )
( كجاء في الرتبة األكلٍ كبمستكل جكدة ُٗ.ُ – ِٖ.َ(، كانحرافات معيارٌية تراكحت بيف )َٓ.ْ – ْٓ.ّبيف )

(. كانحرافو َٓ.ْمرتفع المعيار اآلتي: ما درجة مبلءمة القاعات كالمدٌرجات لمتدريس، إذ بمغ متكٌسطو الحسابي )
الرتبة قبؿ األخيرة كبمستكل جكدة مرتفع المعيار اآلتي: ما درجة تكٌفر المرافؽ العاٌمة  (، كجاءتِٖ.َالمعيارم )

(. في حيف جاءت الرتبة األخيرة ُُ.ُ(، كانحرافو المعيارم )ٕٕ.ّلخدمة الطمبة كجكدتيا، إذ بمغ متكٌسطو الحسابي )
ٌية كاألجيزة فييا لتدريب الطمبة عمٍ الميارات كبمستكل جكدة متكٌسط لممعيار اآلتي: ما درجة كفاية المختبرات الحاسكب

 (.ُٗ.ُ(، كانحرافو المعيارم )ْٓ.ّالمختمفة، إذ بمغ متكٌسطو الحسابي )
كجاءت معايير جكدة المكتبة كالقاعات كالمختبرات كالمرافؽ األخرل بمستكل جكدة مرتفع، إذ بمغ المتكٌسط الحسابي 

 (.ٖٕ.َعيارم )(، كبانحراؼ مُٖ.ّالكٌمي ليذه المعايير )
 

 معايير جودة أداء الطمبة. 4
 (ٕجدكؿ )

 معايير جكدة أداء الطمبة مرتبة تنازليان كالرتبة كمستكل الجكدة لفقرات  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  الرتبة المعياري

 الجودة
 مرتفع 1 901. 4.15 لمحاضرات بصورة  عامةما درجة حضور الطمبة في ا 1

3 
ما درجة توافق نسبة النجاح في المادة مع أداء الطمبة 

 مرتفع 2 821. 3.93 فيو

ما درجة اعتماد الطمبة عمى الكتاب والمراجع المعتمدة  2
 مرتفع 3 881. 3.90 عن االستعداد لالمتحان

 مرتفع 4 831. 3.87 ما تقديرك لدرجة أداء الطمبة من خالل الفصل 5

ما درجة استفادة الطمبة من الكتب والمراجع المتوفرة  4
 في المكتبة خالل الدراسة

 مرتفع 5 911. 3.85

 مرتفع  681. 3.94 معايير جودة أداء الطمبة ككل 
  

، (ُٓ.ْ – ٖٓ.ّ( أف المتكٌسطات الحسابٌية لفقرات معايير جكدة أداء الطمبة تراكحت بيف )ٕيظير الجدكؿ )
( كجميعيا جاءت بمستكل جكدة مرتفع، كجاء في الرتبة األكلٍ ُٗ.َ – ِٖ.َكانحرافات معيارٌية تراكحت بيف )

(، كانحراؼ معيارم ُٓ.ْالمعيار اآلتي: ما درجة حضكر الطمبة في المحاضرات بصكرة عاٌمة بمتكٌسط حسابي )
جة أداء الطمبة مف خبلؿ الفصؿ بمتكسط حسابي (، كفي الرتبة قبؿ األخيرة المعيار اآلتي: ما تقديرؾ لدر ٓٗ.َ)
(، كفي الرتبة األخيرة المعيار اآلتي: ما درجة استفادة الطمبة مف الكتب كالمراجع ّٖ.َ(، كانحراؼ معيارم )ٕٖ.ّ)

 (.ُٗ.َ(، كانحراؼ معيارم )ٖٓ.ّالمتكٌفرة في المكتبة خبلؿ الدراسة بمتكٌسط حسابي )
(، كبانحراؼ معيارم ْٗ.ّبمستكل جكدة مرتفع، إذ بمغ المتكٌسط الحسابي الكٌمي ) كجاءت معايير جكدة أداء الطمبة

(َ.ٖٔ.) 
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 معايير جودة ميارات التدريس. 5
 (ٖجدكؿ )

 معايير جكدة ميارات التدريس مرتبة تنازليان كالرتبة كمستكل الجكدة لفقرات  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

سط المتو  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الرتبة
 الجودة

ما درجة تنفيذ أعضاء ىيئة التدريس ألىداف  1
 ومفردات المواد التي يدرسونيا

 مرتفع 1 921. 4.07

ما درجة محاورة الطمبة ومشاركتيم في شرح  3
 مرتفع 1 901. 4.07 بعض الفقرات أو التطبيق عمييا

ىيئة التدريس  ما درجة تييئة تنفيذ أعضاء 2
 مرتفع 3 1.00 4.02 لممحاضرة قبل شرحيا

5 
ما درجة مطالبة أعضاء ىيئة التدريس لمطمبة 

 مرتفع 4 961. 3.98 بفيم مفردات المادة في االمتحان

ما درجة االستفادة من الوقت المخصص  4
 مرتفع 5 941. 3.97 لممحاضرة

 فعمرت  791. 4.02  معايير جودة ميارات التدريس ككل 
  

 
(، َٕ.ْ – ٕٗ.ّ( أف المتكٌسطات الحسابٌية لفقرات معايير جكدة ميارات التدريس تراكحت بيف )ٖيتبٌيف مف الجدكؿ )

( كجميعيا جاءت بمستكل جكدة مرتفع، كجاء في الرتبة األكلٍ ََ.ُ – َٗ.َكانحرافات معيارٌية تراكحت بيف )
(، َٕ.ْس ألىداؼ كمفردات المكاد التي يدٌرسكنيا بمتكٌسط حسابي )المعيار اآلتي: ما درجة تنفيذ أعضاء ىيئة التدري

(، كفي الرتبة قبؿ األخيرة المعيار اآلتي: ما درجة مطالبة أعضاء ىيئة التدريس لمطمبة لفيـ ِٗ.َكانحراؼ معيارم )
رة المعيار اآلتي: (، كفي الرتبة األخئٗ.َ(، كانحراؼ معيارم )ٖٗ.ّمفردات الماٌدة في االمتحاف، بمتكسط حسابي )

 (.ْٗ.َ(، كانحراؼ معيارم )ٕٗ.ّما درجة االستفادة مف الكقت المخصص لممحاضرة، بمتكٌسط حسابي )
(، كبانحراؼ َِ.ْكجاءت معايير جكدة إلدارة التدريس ككؿ بمستكل جكدة مرتفع، إذ بمغ المتكٌسط الحسابي الكٌمي )

 (.ٕٗ.َمعيارم )
 

 معايير جودة االمتحانات. 6
 (ٗؿ )جدك 

 معايير جكدة االمتحانات مرتبة تنازليان كالرتبة كمستكل الجكدة لفقرات  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الرتبة
 الجودة

 مرتفع 1 851. 4.13 ما درجة جودة نظام المراقبة االمتحانية 4
ام أعضاء ىيئة  التدريس بقضايا مادرجة اىتم 1

 مرتفع 2 901. 4.01 االمتحانات ومناقشتيا مع الطمبة
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 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

مستوى 
 الجودة

ما درجة تمثيل نسبة النجاح في المدة لمستوى  6
 مرتفع 3 871. 3.97 أداء الطمبة فيو

ما الدرجة التي تعطييا إلسموب االمتحانات في  5
 تفعمر  4 861. 3.95 قياس قدرة الطمبة عمى التفكير والتحميل

 مرتفع 5 1.84 3.92 ما درجة تغطية أسئمة االمتحان لمفردات المادة 2
 مرتفع 6 931. 3.91 ما درجة مالءمة األسئمة لمستوى الطمبة 3
 مرتفع  711. 3.98 معايير جودة االمتحانات ككل 

  
 

(، ُّ.ْ – ُٗ.ّف )( أف المتكٌسطات الحسابٌية لفقرات معايير جكدة االمتحانات تراكحت بيٗيشير الجدكؿ )
( كجميعيا جاءت بمستكل جكدة مرتفع، كجاء في الرتبة األكلٍ ّٗ.َ – ْٖ.َكاالنحرافات معيارٌية تراكحت بيف )

(، كفي ٖٓ.َ(، كانحراؼ معيارم )ُّ.ْالمعيار اآلتي: ما درجة جكدة نظاـ المراقبة االمتحانٌية بمتكٌسط حسابي )
(، كانحراؼ ِٗ.ّدرجة تغطية أسئمة االمتحاف لمفردات الماٌدة، بمتكسط حسابي ) الرتبة قبؿ األخيرة المعيار اآلتي: ما

(، كفي الرتبة األخيرة المعيار اآلتي: ما درجة مبلءمة األسئمة لمستكل الطمبة، بمتكٌسط حسابي ْٖ.َمعيارم )
 (.ّٗ.َ(، كانحراؼ معيارم )ُٗ.ّ)

(، كبانحراؼ ٖٗ.ّإذ بمغ المتكٌسط الحسابي الكٌمي ) كجاءت معايير جكدة االمتحانات ككؿ بمستكل جكدة مرتفع،
 (.ُٕ.َمعيارم )
 

 معايير جودة فعالية التدريس. 7
 (َُجدكؿ )

 معايير فعالية جكدة التدريس مرتبة تنازليان كالرتبة كمستكل الجكدة لفقرات  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى  الرتبة
 الجودة

ما درجة تأييدك العتبار نسبة النجاح في المادة  1
 ممثمة لجودة فعالية التدريس فيو

 مرتفع 1 891. 4.13

 مرتفع 2 891. 4.13 ما الدرجة التي تعطييا لفعالية التدريس في الجامعة 5

2 
ما درجة تأييدك العتبار نسبة االنتقال أو الترفع إلى 

 مرتفع 3 901. 4.07 وى األعمى ممثمة لجودة التدريس المست

ما الدرجة التي تعطييا لجودة فعالية التدريس في  4
 مرتفع 4 941. 4.06 الكمية

3 
ما الدرجة التي تعطييا لفعالية التدريس في الفصل 

 مرتفع 5 881. 4.04 الدراسي

 مرتفع  771. 4.08 معايير جودة فعالية التدريس ككل 
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(، ُّ.ْ – َْ.ْ( أف المتكٌسطات الحسابٌية لفقرات معايير جكدة فعالية التدريس تراكحت بيف )َُمف الجدكؿ ) يظير

( كجميعيا جاءت بمستكل جكدة مرتفع، كجاء في الرتبة األكلٍ ْٗ.َ – ٖٖ.َكاالنحرافات معيارٌية تراكحت بيف )
اٌدة ممٌثمة لجكدة فعالية التدريس فيو، بمتكٌسط حسابي المعيار اآلتي: ما درجة تأييدؾ العتبار نسبة النجاح في الم

(، كفي الرتبة قبؿ األخيرة المعيار اآلتي: ما الدرجة التي تعطييا لجكدة فعالية ٖٗ.َ(، كانحراؼ معيارم )ُّ.ْ)
الدرجة (، كفي الرتبة األخيرة المعيار اآلتي: ما ْٗ.َ(، كانحراؼ معيارم )َٔ.ْالتدريس في الكمٌية بمتكسط حسابي )

 (.ٖٖ.َ(، كانحراؼ معيارم )َْ.ْالتي تعطييا لفعالية التدريس في الفصؿ الدراسي، بمتكٌسط حسابي )
(، كبانحراؼ َٖ.ْكجاءت معايير جكدة فعالية التدريس ككؿ بمستكل جكدة مرتفع، إذ بمغ المتكٌسط الحسابي الكٌمي )

 (.ٕٕ.َمعيارم )
       

مرتفع لمعايير جكدة البيئة الجامعٌية عمٍ الدرجة الكمٌية كعمٍ جميع مجاالت تكل أشارت  المتكسطات الحسابية إلٍ مس
معايير البيئة الجامعٌية، كالمتمٌثمة باآلتي: معايير جكدة فعالية التدريس، معايير جكدة ميارات التدريس، معايير جكدة 

ايير جكدة المكتبة كالقاعات كالمختبرات االمتحانات، معايير جكدة أدء الطمبة، معايير جكدة الخٌطة الدراسٌية، مع
 كالمرافؽ األخرل، معايير جكدة اإلدارة في الكمية.

 كيمكف تفسير ىذه النتيجة بعٌدة أمكر:
تعتمد الجامعة معايير ذات جكدة عالية كفقان لما تقٌرره ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي كمجالس الحاكمٌية في  -

عتماد أسس كبنقاط محٌددة تنافسٌية بيف المتقٌدميف مف أعضاء ىيئة التدريس لشغؿ كظيفة الجامعة، كمف ىذه المعايير ا
 أكاديمٌية في الجامعة.

كجكد بنية تحتٌية مبلحظة مف ًقبؿ زٌكار الجامعة مف أكلياء األمكر، كالطمبة، كأعضاء ىيئة التدريس، كالمراجعيف،  -
دة المكتبة كالقاعات كالمختبرات كالمرافؽ األخرل، كمبلءمتيا كيدعـ ذلؾ الدرجة المرتفعة بمجاؿ فقرات معايير جك 

 لمتدريس.
إنعكاس فعالية التدريس كالميارات العالية ألعضاء ىيئة التدريس عمٍ أداء الطمبة في الجامعة، كيدعـ ذلؾ كجكد درجة  -

س كالذم بمغ عمٍ التكالي: مرتفعة لممتكسط الحسابي لمعايير مجاؿ جكدة فعالية التدريس، كمجاؿ جكدة ميارات التدري
ْ.َٖ – ْ.َِ . 

 
ما مستوى جودة األداء التدريسي لألستاذ الجامعي في ضوء متطمبات النتائج المتعّمقة باإلجابة عن السؤال االثاني: "

 . ؟ضمان الجودة من وجية نظر طمبة جامعة الشرق األوسط
 

كالرتبة كمستكل جكدة األداء التدريسي نحرافات المعيارية لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكٌسطات الحسابية كاال
( يكضح ُُكالجدكؿ ) لؤلستاذ الجامعي في ضكء متطمبات ضماف الجكدة مف كجية نظر طمبة جامعة الشرؽ األكسط،

 ذلؾ.
 

 (ُُجدكؿ )
جامعي في ضكء متطمبات كالرتبة كمستكل جكدة األداء التدريسي لؤلستاذ الالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليان حسب المتكٌسطات الحسابٌية ضماف الجكدة مف كجية نظر طمبة جامعة الشرؽ األكسط
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المتوسط  مجاالت متطمبات جودة األداء التدريسي الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الرتبة
 الجودة

 رتفعم 1 991. 4.02 ميارات االتصال والتواصل مع الطمبة 4
 مرتفع 2 901. 3.88 ميارات تنفيذ التدريس 2
 مرتفع 3 1.04 3.76 ميارات التخطيط لتدريس المادة 1
 مرتفع 4 991. 3.75 ميارات تقويم تعمم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة 3
 مرتفع  921. 3.85 المجاالت ككل 

  
( َِ.ْ-ٕٓ.ّجكدة األداء التدريسي قد تراكحت مابيف ) المتكٌسطات الحسابية لمجاالت متطمباتأف ( ُُيبيف الجدكؿ )

في الرتبة األكلٍ مجاؿ  كجاء، ( كجميعيا جاءت بمستكل جكدة مرتفعَْ.ُ-َٗ.َكانحرافات معيارية تراكحت بيف )
 (. كجاءت في الرتبة الثانية مجاؿٗٗ.َ( كانحراؼ معيارم )َِ.ْحسابي ) بمتكٌسط ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ مع الطمبة

(. كجاء في الرتبة الثالثة مجاؿ ميارات َٗ.َ(، كانحراؼ معيارم )ٖٖ.ّحسابي ) بمتكٌسطميارات تنفيذ التدريس 
(. كجاء في الرتبة الرابعة كاألخيرة مجاؿ َْ.ُ( كانحراؼ معيارم )ٕٔ.ّحسابي )بمتكٌسط التخطيط لتدريس المادة 

الكمي متكٌسط ( كبمغ الٗٗ.َ( كانحراؼ معيارم )ٕٓ.ّحسابي )تكٌسط بمميارات تقكيـ تعميـ الطمبة كتقديـ التغذية الراجعة 
( كبانحراؼ معيارم ٖٓ.ّلجميع مجاالت األداء التدريسي لؤلستاذ الجامعي بمستكل جكدة مرتفع إذ بمغ المتكٌسط الكمي )

كؿ مجاؿ سة عمٍ فقرات (. كقد تـ حساب المتكٌسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراِٗ.َ)
 ، حيث كانت عمٍ النحك التالي:عمٍ حدة

 
 ميارات التخطيط لتدريس المادة. مجال 1

 (ُِجدكؿ )
مرتبة مجاؿ ميارات التخطيط لتدريس المادة  جكدة لفقراتال كالرتبة كمستكل المتكٌسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

 تنازليان حسب المتكٌسطات الحسابية

المتوسط  لفقراتا الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الرتبة
 الجودة

6 
يضع بين يدي طمبتو نسخة مكتوبة عن خطة المادة تشمل: 
)أىداف المادة، ومحتواىا، وأنشطتيا، والتعيينات المطموبة، 

 ومواعيد االختبارات، والمراجع(
 مرتفع 1 1.23 4.04

ر أىمية في مجال يختار موضوعات المادة الضرورية األكث 2
 التخصص

 مرتفع 2 1.12 3.97

 مرتفع 2 1.20 3.97 يقوم بالتحضير لمحاضرتو قبل موعدىا بوقت كاف 12
 مرتفع 2 1.09 3.97 يحدد استراتيجية تدريسية مناسبة لممحاضرة 13

11 
يقوم بجمع المادة العممية حول موضوع المحاضرة من مراجع 

 مرتفع 5 1.22 3.83 متعددة

 مرتفع 6 1.31 3.78 ع موضوعات المادة عمى الخطة توزيعا منطقيايوز  8
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 لفقراتا الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

مستوى 
 الجودة

 مرتفع 7 1.31 3.75 يحدد األىداف العامة لممادة 1

يحدد متطمبات المادة )امتحانات، قراءات، أوراق عمل( قبل  7
 مرتفع 8 1.31 3.70 بداية الفصل الدراسي

 وسطمت 9 1.28 3.67 يختار موضوعات المادة المناسبة لمطمبة 5

يعد ممخصا يتضمن الكممات المفتاحية والدالة لألفكار الرئيسو  14
 متوسط 11 1.31 3.66 في المحاضرة

 متوسط 11 1.30 3.61 يراجع خطة المادة باستمرار ويعدل ما يحتاج إلى تعديل 9

يحدد األىداف الخاصة لممحاضرة مسبقا في ضوء الخطة العامة  11
 متوسط 12 1.28 3.60 لممادة

يحدد أساليب التدريس المتوقع استخداميا في ضوء أىداف  3
 متوسط 13 1.29 3.59 المادة

 متوسط 14 1.19 3.53 يختار األنشطة والمواد التعميمية المثيرة لمتفكير 4
 مرتفع  1.04 3.76 ميارات التخطيط لتدريس المادة 

    
-ّٓ.ّاؿ ميارات التخطيط لتدريس المادة تراكحت بيف )المتكٌسطات الحسابية لفقرات مجأف ( ُِيتبٌيف مف الجدكؿ )

 :( كجاءت الميارات التالية بمستكل جكدة مرتفعُّ.ُ- َٗ.ُ( كبانحرافات معيارية تراكحت بيف )َْ.ْ
 ( كاحتمت الرتبة ِّ.ُ(، كانحراؼ معيارم )َْ.ْيضع بيف يدم طمبتو نسخة مكتكبة عف خٌطة المادة بمتكٌسط حسابي ،)

 األكلٍ.
 (، كانحراؼ معيارم ٕٗ.ّر مكضكعات المادة الضركرية األكثر أىمية في مجاؿ التخصص بمتكٌسط حسابي )يختا

 (، كاحتمت الرتبة الثانية.   ُِ.ُ)
 ( كاحتمت اَِ.ُ(، بانحراؼ معيارم )ٕٗ.ّيقـك بالتحضير لمحاضرتو قبؿ مكعدىا بكقت كاؼو بمتكٌسط حسابي ،) لرتبة

 الثانية.
 (، كاحتمت الرتبة الثانية.َٗ.ُ(، كانحراؼ معيارم )ٕٗ.ّ) ريسية مناسبة لممحاضرة بمتكٌسط حسابييحٌدد استراتيجية تد 
 ( (، كانحراؼ معيارم )ّٖ.ّيقـك بجمع المادة العممية حكؿ مكضكع المحاضرة مف مراجع متعٌددة بمتكٌسط حسابيُ.ِِ ،)

 كاحتمت الرتبة الخامسة.
 الرتبة (، كاحتمت ُّ.ُ(، كانحراؼ معيارم )ٖٕ.ّعان منطقيان بمتكٌسط حسابي )يكٌزع مكضكعات الماٌدة عمٍ الخٌطة تكزي

 السادسة.
 ( كاحتمت ُّ.ُ(، كانحراؼ معيارم )ٕٓ.ّيحٌدد األىداؼ العاٌمة بمتكٌسط حسابي ،) السابعة.الرتبة  
 ( كاحتمت ُّ.ُ(، كانحراؼ معيارم )َٕ.ّتحٌدد متطمبات الماٌدة بمتكٌسط حسابي ) نة.الثامالرتبة 

كفي حيف جاء باقي فقرات مجاؿ التخطيط لتدريس المادة بمستكل جكدة متكٌسط، فقد تراكحت متكٌسطاتيا الحسابية بيف 
( التي نصت عمٍ: يحدد أساليب ّ( إذ جاءت الفقرة )ُّ.ُ – ُٗ.ُ(، كانحرافاتيا المعيارٌية بيف )ٕٔ.ّ – ّٓ.ّ)

( كانحراؼ معيارم ْٓ.ّفي الرتبة قبؿ األخيرة بمتكٌسط حسابي )التدريس المتكقع استخداميا في ضكء أىداؼ المادة 
( التي نصت عمٍ: يختار األنشطة كالمكاد التعميمية المثيرة لمتفكير في الرتبة األخيرة، بمتكٌسط ْ(، كجاءت الفقرة )ِْ.ُ)
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تمعة بمستكل جكدة (، كجاءت فقرات مجاؿ ميارات التخطيط لتدريس المادة مجُٗ.ُ( كانحراؼ معيارم )ّٓ.ّحسابي )
 (.َْ.ُ(، كانحراؼ معيارم )ٕٔ.ّمرتفع، إذ بمغ المتكٌسط الكمي لممجاؿ )

 
 مجال ميارات تنفيذ التدريس. 2

 (ُّجدكؿ )
مرتبة تنازليان حسب مجاؿ ميارات تنفيذ التدريس  لفقرات الجكدة كالرتبة كمستكل المتكٌسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

 بيةالمتكٌسطات الحسا

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

مستوى 
 الجودة

 مرتفع 1 1.10 4.27 يزود الطمبة بخطة المادة في بداية الفصل الدراسي 1
 مرتفع 2 1.18 4.22 يتابع حضور الطمبة وغيابيم 6
 مرتفع 3 1.28 4.12 يبدأ محاضرتو وينيييا في األوقات المحددة 2
 مرتفع 4 1.12 4.10 بالمواعيد المحددة لالمتحانات يتقيد 8

 مرتفع 5 1.14 4.08 يمتزم بالساعات المكتبية إلرشاد الطمبة 11

أسئمة االمتحانات شاممة تغطي النتاجات التعميمية  9
 مرتفع 6 1.35 3.97 التعممية المتوقعة

3 
يعرف طمبتو بأىداف محاضرتو في بدايتيا ويستثمر وقت 

 مرتفع 7 1.19 3.94 شكل فعالالمحاضرة ب

 مرتفع 7 1.24 3.94 يجيب عن أسئمة الطمبة برحابة صدر 7
 مرتفع 9 1.08 3.93 يستخدم الخبرات السابقة كمقدمة لممحاضرة الجديدة 13
 مرتفع 11 1.24 3.91 يحافظ عمى ىدوئو في المواقف الصعبة 11
 فعمرت 11 1.20 3.90 جامعيًا في تدريسو يعتمد كتاباً  5

يطرح األفكار العامة لمموضوع أما التفاصيل فيتم ربطيا  15
 مرتفع 12 1.06 3.89 باألفكار المركزية

 مرتفع 13 1.07 3.85 يوجو الطمبة إلى كيفية الحصول عمى مصادر المعمومات 21

يعامل جميع الطمبة باىتمام وموضوعية ويتقبل وجيات  12
 مرتفع 14 1.30 3.82 النظر المخالفة لوجية نظره

16 
يعرض الموضوع بشكل منطقي ومتدرج نحو النقطة 

 مرتفع 14 1.12 3.82 الختامية

 مرتفع 16 1.31 3.79 يميد لممحاضرة بعبارة مثيرة النتباه الطمبة 14

يشجع الطمبة عمى التفكير في األفكار المتناقضة  18
 مرتفع 17 1.20 3.73 ومحاولة تفسيرىا

19 
داء آرائيم بشأن القضايا ذات يعطي الطمبة فرصة إلب

 مرتفع 17 1.20 3.73 الصمة بالمحتوى

 متوسط 19 1.25 3.66 يعالج الموضوعات بمستوى من العمق يناسب الطمبة 17
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 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

مستوى 
 الجودة

 متوسط 21 1.19 3.63 يركز عمى إعطاء الطمبة واجبات بيتية 4
 متوسط 21 1.32 3.63 يوظف التقنيات الحديثة في تيسير التعمم 21

22 
المحاضرة بمراجعة المادة بوضعيا في جمل  يختم

 متوسط 22 1.21 3.54 تمخيصية مترابطة

 مرتفع  901. 3.88 ميارات تنفيذ التدريس 
    

( ِٕ.ْ-ْٓ.ّالمتكسطات الحسابية لفقرات مجاؿ ميارات تنفيذ التدريس تراكحت بيف )أف ( ُّيظير مف الجدكؿ )
( فقرة مف فقرات مجاؿ ميارات تنفيذ التدريس مف قبؿ ُٖ(، كجاءت )ّٓ.ُ- َٔ.ُكبانحرافات معيارية تراكحت بيف )

(، كجاءت أربع فقرات مف ِٕ.ْ – ّٕ.ّاألستاذ الجامعي بمستكل جكدة مرتفع تراكحت متكٌسطاتيا الحسابية بيف )
المعيارية بيف (، كانحرافاتيا ٔٔ.ّ – ْٓ.ّالمجاؿ نفسو بمستكل جكدة متكسط حيث تراكحت متكٌسطاتيا الحسابٌية بيف )

(. كجاءت فقرات مجاؿ ميارات تنفيذ التدريس مجتمعة بمستكل جكدة مرتفع، إذ بمغ المتكٌسط الحسابي ِّ.ُ – ُٗ.ُ)
(. كحظيت الفقرة اآلتية: يزكد الطمبة بخطة المادة في بداية الفصؿ َٗ.َ(، كانحراؼ معيارم )ٖٖ.ّالكمي لممجاؿ )

(، كالفقرة اآلتية: يتابع حضكر الطمبة كغيابيـ َُ.ُ(، كانحراؼ معيارم )ِٕ.ْبي )الدراسي بالرتبة األكلٍ، بمتكٌسط حسا
(، كحظيت الفقرة اآلتية: يبدأ محاضرتو كينيييا في ُٖ.ُ(، كانحراؼ معيارم )ِِ.ْبالرتبة الثانية، بمتكسط حسابي )

 (.ِٖ.ُ(، كانحراؼ معيارم )ُِ.ْاألكقات المحٌددة بالرتبة الثالثة، بمتكٌسط حسابي )
 

(، كانحراؼ ّٔ.ّكاحتمت الفقرة اآلتية: يكظؼ التقنيات الحديثة في تيسير التعمـ الرتبة قبؿ األخيرة، بمتكٌسط حسابي )
(، كالفقرة اآلتية: يختـ المحاضرة بمراجعة المادة بكضعيا في جمؿ تمخيصية مترابطة بالرتبة األخيرة، ُٗ.ُمعيارم )

 (.ُِ.ُرم )(، كانحراؼ معيآْ.ّبمتكسط حسابي )
 
 مجال ميارات تقويم تعمم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة. 3

 (ُْجدكؿ )
مجاؿ ميارات تقكيـ تعمـ الطمبة تقديـ  الجكدة لفقرات كالرتبة كمستكل المتكٌسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

 مرتبة تنازليان حسب المتكٌسطات الحسابيةالتغذية الراجعة 
 

لمتوسط ا الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  الرتبة المعياري

 الجودة

يضع درجات الطمبة وفقا ألدائيم في االمتحانات دون  13
 تحييز 

 مرتفع 1 1.09 4.13

 مرتفع 2 1.19 3.90 يحمل نتائج الطمبة في االمتحانات 14
 مرتفع 3 1.28 3.84 ييتم بأسئمة االختبارات التي ترتقي بتفكير الطمبة 12
 مرتفع 4 1.21 3.82 يخصص جزءا من درجات الطمبة لألنشطة الصفية 4
 مرتفع 5 1.24 3.77يقوم بدراسة إجابات الطمبة ويحمل أنماط األخطاء التي  9
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 الفقرات الرقم
لمتوسط ا

 الحسابي
االنحراف 
 الرتبة المعياري

مستوى 
 الجودة

 وقعوا فييا

يساعد الطمبة في تقديم الحمول لمصعوبات التي واجيتيم  11
 مرتفع 5 1.24 3.77 خالل االختبار

 مرتفع 7 1.14 3.73 بية حول مضمون المادةيكمف الطمبة بواجبات كتا 2
 مرتفع 7 1.17 3.73 يسمح لمطمبة بمناقشة االختبار 11

7 
يعطي فرصة لبعض الطمبة إلعادة تقديم أوراقيم لتصحح 

 مرتفع 9 1.34 3.68 مرة أخرى مستفيدين من المالحظات السابقة عمييا

 متوسط 11 1.19 3.67 ايوضح لمطمبة معايير تقويم الواجبات التي يكمفون بي 3
 متوسط 11 1.32 3.66 يكمف الطمبة بقراءات فردية متعمقة باىتماماتيم 1

يراعي أن تكون متطمبات المادة معقولة ومتوازنة مع  5
 متوسط 12 1.24 3.65 متطمبات المواد األخرى

يكتب التعميقات عمى أوراق الواجبات لمطمبة بطريقة تحسن  6
 متوسط 12 1.24 3.65 من أدائيم

8 
يبحث مع الطمبة أسباب تدني درجاتيم في اختبارات 

 متوسط 14 1.27 3.43 الفصول

 مرتفع  991. 3.75 ميارات تقويم تعمم الطمبة 
 

المتكٌسطات الحسابية لفقرات مجاؿ ميارات تقكيـ تعمـ الطمبة كتقديـ التغذية الراجعة تراكحت أف ( ُْيبٌيف مف الجدكؿ )
( فقرات مجاؿ بمستكل جكدة مرتفع ٗ(، كقد جاءت )ِّ.ُ- َٗ.ُكانحرافات معيارية تراكحت بيف ) (ُّ.ْ-ّْ.ّبيف )
( فقرات بمستكل جكدة متكسط. كجاء في الرتبة األكلٍ كبمستكل جكدة مرتفع الميارة اآلتية: يضع درجات الطمبة كفقان ْك)

(. كفي الرتبة الثانية كبمستكل جكدة مرتفع َٗ.ُ(، كانحراؼ معيارم )ُّ.ْألدائيـ في االمتحانات بمتكٌسط حسابي )
(. كجاء في الرتبة ُٗ.ُ(، كانحراؼ معيارم )َٗ.ّالميارة اآلتية: تحميؿ نتائج الطمبة في االمتحانات، بمتكٌسط حسابي )

ف أدائيـ، قبؿ األخيرة كبمستكل جكدة متكسط الميارة اآلتية: يكتب التعميقات عمٍ أكراؽ الكاجبات لمطمبة بطريقة تحسف م
(. كجاء في الرتبة األخيرة بمستكل جكدة متكٌسط الميارة اآلتية: يبحث ِْ.ُ(، كانحراؼ معيارم )ٓٔ.ّبمتكٌسط حسابي )

 (.ِٕ.ُ(، كانحراؼ معيارم )ّْ.ْمع الطمبة أسباب تدني درجاتيـ في اختبارات الفصكؿ، بمتكسط حسابي )
 

تقديـ التغذية الراجعة مجتمعة بمستكل جكدة مرتفع، إذ بمغ المتكٌسط كجاءت فقرات مجاؿ ميارات تقكيـ تعميـ الطمبة ك 
 (.   ٗٗ.َ(، كبانحراؼ معيارم )ٕٓ.ّالحسابي الكٌمي )

 
 ميارات االتصال والتواصل مع الطمبة. مجال 4

 (ُٓجدكؿ )
 ؿ كالتكاصؿ مع الطمبةمجاؿ ميارات االتصا لفقرات الجكدة كالرتبة كمستكل المتكٌسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
 مرتبة تنازليان حسب المتكٌسطات الحسابية 
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 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

مستوى 
 الجودة

 مرتفع 1 1.11 4.19 يستخدم المغة والمصطمحات سيمة الفيم 3
 مرتفع 2 1.08 4.15 يرحب بمقاء الطمبة خارج وقت المحاضرة 8
 مرتفع 3 1.13 4.11 رفة أسماء طالبييحرص عمى مع 7
 مرتفع 4 1.11 4.06 يمتمك صوتا واضحا ونطقا سميما 1
 مرتفع 5 1.06 4.02 يستخدم اإليماءات والتعبيرات الوجيية 4
 مرتفع 6 1.24 4.01 يبدي حماسة وحيوية في المحاضرة 5

 مرتفع 6 1.24 4.01 يتفيم مشاعر الطمبة 11
 مرتفع 8 1.20 4.00 يبدي اتزانا انفعاليا 9

 مرتفع 9 1.21 3.97 يبدي بشاشة في المحاضرة 11
 مرتفع 11 1.23 3.93 يحافظ عمى عالقات ودية بينو وبين الطمبة 6

 مرتفع 11 1.23 3.93 يتقبل مالحظات الطمبة حول تدريسو بصدر رحب 12
 مرتفع 12 1.18 3.92 ينوع في نبرات الصوت 2
 مرتفع  991. 4.02 ككل مع الطمبة ميارات االتصال والتواصل 
 

المتكٌسطات الحسابية لفقرات مجاؿ ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ مع الطمبة، تراكحت بيف إلٍ أف ( ُٓيشير الجدكؿ )
كجاءت  (، كجميعيا جاءت بمستكل جكدة مرتفع.ِْ.ُ- َٔ.ُ( كبانحرافات معيارية تراكحت بيف )ُْ.ْ-ِٗ.ّ)

(، كانحراؼ معيارم ُٗ.ْيستخدـ المغة كالمصطمحات سيمة الفيـ، بمتكٌسط حسابي )ية: الرتبة األكلٍ الميارة اآلت
(، كانحراؼ ُٓ.ْ(. كفي الرتبة الثانية الميارة اآلتية: يرحب بمقاء الطمبة خارج كقت المحاضرة بمتكٌسط حسابي )ُُ.ُ)

ظات الطمبة حكؿ تدريسو بصدر رحب، (. كجاءت في الرتبة قبؿ األخيرة الميارة اآلتية: يتقٌبؿ مبلحَٖ.ُمعيارم )
(. كبالرتبة األخيرة الميارة اآلتية: ينٌكع في نبرات الصكت، بمتكٌسط ِّ.ُ(، كانحراؼ معيارم )ّٗ.ّبمتكٌسط حسابي )

 (.ُٖ.ُ(، كانحراؼ معيارم )ِٗ.ّحسابي )
 

مغ المتكٌسط الحسابي الكمي كجاءت فقرات مجاؿ ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ مع الطمبة ككؿ بمستكل جكدة مرتفع، إذ ب
      (.ٗٗ.َ(، كانحراؼ معيارم )َِ.ْ)
 

مرتفع لمجاالت األداء التدريسي ككؿ، كلجميع مجاالت األداء التدريسي  أشارت المتكسطات الحسابية إلٍ مستكل جكدة
مبة، كميارات تنفيذ لؤلستاذ الجامعي كؿ عمٍ حدة، كىذه المجاالت ىي عمٍ الترتيب: ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ مع الط

 التدريس، كميارات التخطيط لتدريس المادة، كميارات تقكيـ تعمـ الطمبة كتقديـ التغذية الراجعة.
كيمكف تفسير مستكل الجكدة المرتفع لمجاؿ ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ بيف الطمبة كاحتبللو المرتبة األكلٍ، إاٌل أف 

غة كمصطمحات سيمة الفيـ، كينكعكف في نبرات صكتيـ، كيمتمككف أعضاء ىيئة التدريس يستخدمكف في تدريسيـ ل
صكتان كاضحان كنيطقان سميمان، كيستخدمكف اإليماءات كالتعبيرات الكجيٌية، ىذا باإلضافة إلٍ ترحيبيـ بمقاء الطمبة خارج 

حافظكف عمٍ عبلقات قاعة التدريس. كيبدكف حماسان كحيكية، كيكاجيكف مشكبلت التدريس بثبات كاتزاف انفعالييف، كي
 كدية بينيـ كبيف الطمبة، كيتقبمكف مبلحظات الطمبة حكؿ تدريسيـ بصدر رحب.
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أما عف كصكؿ ميارات تنفيذ التدريس إلٍ مستكل الجكدة المرتفع. كبالرتبة الثانية، فيمكف عزكه إلٍ األمكر السابقة 
دراسي، كمتابعة حضكر الطمبة كغيابيـ، كانتياء نفسيا باإلضافة إلٍ تزكيد الطمبة بخطة المادة في بداية الفصؿ ال

التدريس بالكقت المحٌدد، كالتنفيذ بمكاعيد محددة لبلمتحانات، كااللتزاـ بالساعات المكتبية إلرشاد الطمبة. كما يمكف أف 
في بداية  تفسر ىذه النتيجة المتعمقة بميارات تنفيذ التدريس إلٍ أف أعضاء ىيئة التدريس ييعٌرفكف طمبتيـ باألىداؼ

التدريس، كاستثمار الكقت بشكؿ فعاؿ، كاإلجابة عف أسئمة الطمبة بصدر رحب، كاستخداـ الخبرات السابقة كمقدمة 
لمتدريس الجديد، كطرح األفكار العامة لممكضكع، كمف ثـ ربط التفاصيؿ بيا، كالتمييد لمتدريس إلثارة انتباه الطمبة، 

عطاء الطمبة الفرصة إلبداء آرائيـ بشأف القضايا ذات الصمة بالمحتكل، كتقٌبؿ كجيات نظر  كتشجيعيـ عمٍ التفكير، كا 
 الطمبة باىتماـ، كالمحافظة عمٍ اليدكء بالمكاقؼ الصعبة، كتكجيو الطمبة إلٍ كيفية الحصكؿ عمٍ مصادر المعمكمات.

 
لجكدة كاف بدرجة مرتفعة. كيمكف كعمٍ الرغـ مف أف ميارات التخطيط لمتدريس احتمت الرتبة الثالثة، إاٌل أف مستكل ا

تفسير ذلؾ بأف أعضاء التدريس يضعكف بيف يدم طمبتيـ نسخة مكتكبة عف خطط المكاد الدراسٌية، كاختيار 
، كجمع المادة التعميمية  المكضكعات األكثر أىمية في مجاؿ التخصص، كالتحضير لمتدريس قبؿ مكعده بكقت كاؼو

ت عمٍ الخطة تكزيعان منطقيان كعادالن، كتحديد األىداؼ العامة لممادة كمتطمباتيا مف مراجع متعٌددة، كتكزيع المكضكعا
 قبؿ بداية الفصؿ الدراسي، كتحديد األىداؼ الخاٌصة في ضكء األىداؼ العاٌمة كالخٌطة العاٌمة لمماٌدة.

 
فعة عمٍ الرغـ مف أنيا جاءت كما دٌلت النتائج أف ميارات تقكيـ تعمـ الطمبة كتقديـ التغذية الراجعة كانت بدرجة مرت

في الرتبة األخيرة، كقد تعزل ىذه النتيجة إلٍ أف أعضاء ىيئة التدريس ال يتحٌيزكف لمطمبة عند كضع درجات 
االمتحانات، كييتمكف باألسئمة االمتحانية التي تثير تفكير الطمبة، كتكميؼ الطمبة بكاجبات بيتية، كمساعدة الطمبة في 

ات التي تكاجييـ خبلؿ االمتحاف، كالسماح لمطمبة بمناقشة االختبار كالحصكؿ عمٍ التغذية تقديـ الحمكؿ لمصعكب
 الراجعة حكؿ إجاباتيـ، كتخصيص جزء مف درجات الطمبة لؤلنشطة كاألعماؿ كالمناقشات الصيفية.

 
عضاء ىيئة ( بأف أفضؿ أYoung & Shaw, 1999كقد اتفقت ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة يكنج كشاك )

التدريس ىـ القادركف عمٍ إعطاء قيمة عممٌية ككظيفٌية لممقررات التي يقكمكف بتدريسيا، كيعممكف عمٍ زيادة دافعية 
( التي تكصمت إلٍ أف ََِّطمبتيـ كحماسيـ لمعممية التعميمٌية، كما اتفقت ىذه النتيجة أيضان مع دراسة الٌسر)

 كميارات التخطيط كالتكاصؿ كصمت مستكل جكدة مرتفع.المتكسطات التقديرية إلجمالي الميارات 
 
( التي كردت سابقان، حيف أشارت أم أف ىناؾ Young & Shawكاختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة يكنج كشاك )   

فئة مف أعضاء ىيئة التدريس يكاجيكف مشكمة التكاصؿ كالتفاعؿ مع طمبتو، مما يقمؿ مف أدائيـ التدريسي لممقررات، 
كىناؾ فئة مف أعضاء ىيئة التدريس يكاجيكف مشكمة في عدـ المقدرة عمٍ تنظيـ محتكل المادة الدراسية كخاصة ىؤالء 

 الذيف ال يستخدمكف التقنيات التربكية السميمة كيعتمدكف عمٍ الطرؽ التقميدية في التدريس.
 
ذ الجامعي ال يصؿ في مستكل أدائو لدرجة ( التي كشفت في نتائجيا أف األستاَََِكاختمفت مع دراسة الخثيمة )   

الكفاية المتكسطة، كأنو بحاجة إلٍ تطكير ميارات األساليب التدريسية كاألكاديمية، كالتكاصؿ مع الطمبة. كجاء تقكيـ 
( التي أظيرت أف عدـ تنظيـ عممية Milley, 2003تعمـ الطمبة بنسبة ضعيفة. كما كاختمفت مع دراسة ميمي )

حدث بسرعة أثناء الشرح، كتقديـ التدريس بصكت منخفض، كخفض درجات الطمبة مف العادات المزعجة التدريس، كالت
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( التي أظيرت أف متكسطات التقديرية ََِّالتي يمارسيا أعضاء الييئة التدريسية. كاختمفت مع دراسة الٌسر )
( التي دٌلت أف ََِٓ، كمع دراسة األسمر )لميارات تنفيذ التدريس، كميارات تقكيـ تعمـ الطمبة لـ يبمغا مستكل الجكدة

كفايات األداء التدريسٌية )تنفيذ(، إدارة الصؼ )اتصاؿ كتكاصؿ(، كالتقكيـ كانت بدرجة متكسطة، كاختمفت أيضان مع 
 ( التي دٌلت نتائجيا أف ميارات التدريس كانت بدرجة ضعيفة في ضكء معايير الجكدة الشاممة.ََُِدراسة السبيعي )

  
 ياتالتوص

 وفي ضوء النتائج التي توّصمت إلييا الدراسة، يمكن التوصية باآلتي:
 

إعتماد قائمة معايير ضماف جكدة البيئة الجامعٌية كقائمة معايير جكدة األداء التدريسي لمتأكد مف مستكل تكافرىما في  .ُ
 مع مراعاة تطبيؽ مبادئ الحاكمية فييا. العممية التعميمية التعممية الجامعية

 ز المقٌكمات البشرٌية كالمادٌية في البيئة الجامعٌية في ضكء المستكل المرتفع الذم تكٌصمت إليو الدراسة.تعزي .ِ
تعزيز األداء التدريسي لؤلستاذ الجامعي لممحافظة عمٍ المستكل المرتفع لؤلداء التدريسي كتنمية بعض الميارات القميمة  .ّ

 التي جاءت بمستكل جكدة متكسط.
 تقييـ ميارات األداء التدريسي مف كجية نظر القادة األكاديمييف في الجامعة.إجراء دراسة حكؿ  .ْ
إجراء دراسة حكؿ نكعٌية المخرجات الناتجة عف العممية التدريسٌية في ضكء متطمبات الجكدة مف كجية نظر أرباب  .ٓ

 العمؿ.
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 المراجع العربّية:
 

قع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في ضكء (. كآََِأبك سمرة، محمكد، كزيداف، عفيؼ، كالعباسي، عمر ) -
، عدد مجّمة اتحاد الجامعات العربيةمعايير إدارة الجكدة الشاممة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا، 

 .َِٗ-ُٓٔ(، ص ْٓ)
مات البيئة الجامعّية المثالّية كما يراىا طالبات الجامعات (. مقكََُِأبك شعباف، سمر سمماف ) - ّّ

األبعاد كالتطٌمعات، جامعة طيبة، المدينة المنٌكرة، السعكدٌية، في الفترة -ندكة التعميـ العالي لمفتاة، الفمسطينية
ْ-ٔ/ُ/ََُِ  . 

دليل المعايير واألوزان لممؤّشرات الكمّية والنوعّية لضمان الجودة أ(.  َُُِاتحاد الجامعات العربية ) -
 ٌمة.، عماف: األمانة العاواالعتماد لمجامعات العربّية

، دليل ضمان جودة البرامج األكاديمّية في كميات الجامعات العربّيةب(.  َُُِاتحاد الجامعات العربية ) -
 عماف: األمانة العاٌمة.

(. كفايات أداء عضكات ىيئة التدريس بجامعة أـ القرل مف كجية نظر ََِٓاألسمر، منٍ حسف ) -
 .ُٕٔ – ُُّ، العدد السابع، ص مجمة العموم التربويةالطالبات، 

(. ضماف جكدة األداء التدريسي في التعميـ الجامعي: تطكير الكفايات األدائية َُُِالبصيص، حاتـ ) -
 ,IACQAالمؤتمر العربي الدولي األول لضان جودة التعميم العالي )لممعٌمـ عمٍ ضكء معايير الجكدة، 

 .َُُِ/ٓ/ُِ-َُ، جامعة الزرقاء، المنعقدة في (2011
(. النمك العممي كالميني لممعمـ الجامعي الكاقع كالمعكقات: دراسة مسحية لعضكات ََُِالبكر، فكزية ) -

 ُّ، ص ِِ( السنة ُٖ، )، رسالة الخميج العربيىيئة التدريس في بعض جامعات ككميات البنات بالرياض
– ِٓ. 

كمية التربية (. مجاالت التنمية المستقبمية لعضك ىيئة التدريس في ََِٖجراغ، عبد اهلل جراغ عباس ) -
 .  ُٖٓ – ُّٔ(، ص ُ(، العدد )ٗ، المجمد )مجمة العموم التربوية والنفسيةبجامعة الككيت، 

(. الميارات التدريسٌية الفعمٌية كالمثالٌية كما تراىا الطالبة في جامعة الممؾ سعكد، َََِالخثيمة، ىند ماجد ) -
 - َُٕ(، ص ِ(، العدد )ُِ، المجٌمد )سانّيةمجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية واالجتماعّية واإلن

ُِّ. 
جودةاألداء التدريسي لألستاذ  الجامعي في ضوء  (.َُِْخميفة، غازم كالصرايرة، خالد الحيمة، محمد ) -

بحث مقدـ إلٍ المؤتمر العربي الرابع لضماف جكدة التعميـ متطمبات ضمان الجودة من وجية نظر الطمبة . 
 جامعة الزرقاء/ االردف . َُِْ/ْ/ّ-ُة كذلؾ خبلؿ المد، العالي

 عصر ظؿ في الجديدة الصيغ أحد اإلبداعي كالتدريس الجامعي (. "األستاذََِٗ) حسف صباح الزبيدم، -
 عصر في المعمـ دكر التربكية" العمـك كمية - الخاصة جرش لجامعة الثاني العممي المؤتمر التدفؽ المعرفي"،

  ، األردف."المعرفي التٌدفؽ
كاقع الميارات التدريسية لعضكات ىيئة التدريس بكمية العمـك التطبيقية في (. ََُِيعي، منٍ حميداف )السب -

، ندكة التعميـ العالي لمفتاة: األبعاد ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر طالبات جامعة أـ القرل
 كالتطمعات، جامعة طيبة السعكدية.
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عايير األداء الميني ألعضاء ىيئة التدريس"، جامعة الممؾ سعكد م(. "ََُِالسعكدم، عبد اهلل صالح ) -
 Sadaawi_abdullah@hotmail.com . جامعة الممؾ سعكد، كمية المعمميف، الرياض.أنمكذجان 

اتذة جامعة األقصٍ في غزة، تقكيـ جكدة ميارات التدريس الجامعي لدل أس(. ََِّالٌسر، خالد خميس ) -
 .ُّٓ – ِْٕص 

(. أىداؼ جامعات دكؿ مجمس التعاكف الخميجي: دراسة تحميمية مقارنة في َََِالصاكم، محمد كجيو ) -
 (. ُّٖ-ٕٕ(، صٓٓ)ُْ، جامعة الككيت، المجمة التربكيةضكء بعض المعايير، 

جكدة التعميمية في معاىد العبكر العميا/ (. تقييـ الَُُِالعمي، إبراىيـ محمد؛ كالدىشاف، كليد عبداهلل ) -
، جامعة الزرقاء، (IACQA, 2011المؤتمر العربي الدكلي األكؿ لضاف جكدة التعميـ العالي )مصر، 

 .َُُِ/ٓ/ُِ-َُالمنعقدة في 
(. تقكيـ الكفاءات المينية التي يمتمكيا أعضاء ىيئة ََِٗعيسٍ، حاـز زكي، كالناقة، صبلح أحمد ) -

المؤتمر التربكم  ية التربية بالجامعة اإلسبلمٌية مف كجية نظر طمبتيـ كفؽ معايير الجكدة،التدريس في كم
 نكفمبر، جامعة األزىر، غزة. ُٗ-ُٖالثاني "دكر التعميـ العالي في التنمية الشاممة"، 

(. التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس مدخؿ ََِٗغالب، ردماف محمد سعيد، كعالـ، تكفيؽ عمي ) -
(، العدد ُ، المجمد )المجمة العربية لضماف الجكدة في التعميـ الجامعي مجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي،ل
 .ُٖٖ – َُٔ(، ص ُ)

(. "كاقع جكدة التدريس الجامعي كسبؿ االرتقاء بو". متكافر عمٍ المكقع ََُِالكبيسي، عبد الكاحد حميد )  -
 .iusst.org/index.php?option=com_rokdownloads&view االلكتركني:

مجٌمة (. أثر البيئة التعميمٌية عمٍ األداء األكاديمي لطمبة الجامعة اإلسبلمية بغٌزة، ََِٓالكحمكت، محمد )  -
 .ْٗ-ٖٓالعدد الثاني ص -، الجامعة اإلسبلمٌية، غٌزة، المجمد األكؿالجكدة في التعميـ العالي

(. تكصيات المؤتمر، جامعة الزرقاء الخاصة، َُُِالي)المؤتمر العربي الدكلي لضماف جكدة التعميـ الع -
 . متكافر عمٍ المكقع اإللكتركني :َُُِ/ٓ/ُِ-َُ

iusst.org/index.php?option=com_rokdownloads&view.    
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لييئة األكاديمية كأحد متطمبات عضاء امقترح لمتطوير الميني أل  
 ضمان جودة التعميم العالي العربي المفتوح

 د. محمد بن عمي بن مسعود العوفي

سمطنة عماف، كزارة التعميـ العالي  

alofi.soh@cas.edu.om , ouf7m@hotmail.com 

 الممخص

تجاكز يتزايد الطمب عمٍ التعميـ العالي المفتكح في المجتمعات المعاصرة رغبة في االلتحاؽ بالدراسة الجامعية مع 
 الظركؼ االقتصادية كالكظيفية المتعددة كتحقيقا لمبدأ التعميـ المستمر كالتعمـ مدل الحياة، كتسعٍ مؤسسات التعميـ
العالي التي تقٌدـ برامج التعميـ المفتكح لبلستفادة مف التطكر العممي المتسارع في مجاؿ التقانات كاالتصاالت كغيرىا 
لتحقيؽ أىدافيا التعميمية المختمفة، إال أف فئات المجتمع المستفيدة مف برامج التعميـ العالي المفتكح تطالب بجكدة 

النكع مف التعميـ، مما يعني تطبيؽ أنظمة الجكدة كضماف الجكدة كغيرىا لمتحقؽ  الخدمات التعميمية المقٌدمة خبلؿ ىذا
مف الجكدة بشكؿ دقيؽ، كتكلي معظـ الدكؿ العربية كغيرىا مف دكؿ العالـ ىذا األمر اىتماما كبيرا مف خبلؿ كضع 

ؤسسات التعميـ العالي. كتأتي أدلة كمعايير مقترحة لبلعتماد األكاديمي كضماف الجكدة لبرامج التعميـ المفتكح في م
الكرقة الحالية كمحاكلة لتسميط الضكء عمٍ قضية تطبيؽ ضماف الجكدة عمٍ التعميـ العالي المفتكح كما يتعمؽ بو مف 
متطمبات متعددة، كفي مقدمتيا جكدة الييئة األكاديمية التي تتطمب تطكيرا مينيا ألعضاء ىيئة التدريس لتحقيؽ أىداؼ 

 ة الييئة األكاديمية. مشركع ضماف جكد

كىدفت ىذه الكرقة إلٍ التركيز عمٍ متطمبات تطبيؽ ضماف الجكدة المتعمقة بتطكير أعضاء ىيئة التدريس لتحقيؽ 
جكدة الييئة األكاديمية بمؤسسات التعميـ العالي العربية التي تقٌدـ برامج التعميـ المفتكح مف خبلؿ بياف فمسفة التعميـ 

دة الطمب االجتماعي عميو، كالكشؼ عف أىمية تطبيؽ ضماف الجكدة عمٍ الييئة األكاديمية المفتكح كمبررات زيا
بمؤسسات التعميـ العالي العربي المفتكح، كتحديد مجاالت التطكير الميني التي تتطمبيا جكدة أعضاء ىيئة التدريس 

نيج الكصفي التحميمي، كذلؾ مف خبلؿ بالتعميـ العالي العربي المفتكح. كاستخدـ الباحث لتحقيؽ أىداؼ الكرقة الم
الرجكع إلٍ األدب التربكم ذم العبلقة، كاستقراء كاقع التطكير الميني لمييئة األكاديمية لتحقيؽ ضماف جكدة أعضاء 
ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ العالي المفتكح في الدكؿ العربية. كقٌدمت الكرقة البحثية تصكرا مقترحا يتضمف 

الجكدة كمجاالت التطكير الميني لمييئة األكاديمية في سبيؿ االرتقاء بجكدة أعضاء ىيئة التدريس  متطمبات ضماف
الذيف يتعاممكف مع برامج التعميـ المفتكح، كما خمصت الدراسة إلٍ مجمكعة مف التكصيات التي يمكف أف ترتقي 

 ت التعميـ العالي المفتكحة في الدكؿ العربية. بالتطكير الميني ألعضاء الييئة األكاديمية كتحقؽ ضماف جكدتيا بمؤسسا

التطكير الميني، أعضاء الييئة األكاديمية، الجكدة، ضماف الجكدة، التعميـ العالي، التعميـ المفتكح، الكممات المفتاحية: 
 العالـ العربي.
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 مقدمة

الٍي العمـ كالتقانة، كفي ظؿ في ظؿ الظركؼ المتغيرة لعالـ اليـك الذم يعيش عصر العكلمة كتسارع التطكر في مج
زيادة الطمب االجتماعي عمٍ التعميـ العالي في المجتمعات المعاصرة، أصبح مف الضركرم التكجو إلٍ برامج التعميـ 

في تكممة دراستيـ الجامعية مع األخذ بعيف االعتبار ظركفيـ االقتصادية كالمعيشية المفتكح التي تتيح الفرصة لمراغبيف 
 يرىا.كالكظيفية كغ

لقد أدركت الدكؿ المتقدمة كمف بعدىا النامية أىمية التركيز عمٍ برامج التعميـ عف بعد كاستغبلؿ الكسائؿ التقانية 
كأجيزة االتصاالت السمكية كالبلسمكية كغيرىا في تقديـ ىذه البرامج لخدمة الدارسيف كالمستفيديف مف ذكم العبلقة 

تماـ بجكدة الخدمات المقدمة ببرامج التعميـ المفتكح في مقدمة أكلكيات ىذه كسكؽ العمؿ المعاصر، كتأتي مسألة االى
الدكؿ. "كقد أصبح األمر اآلف إلزاميا بالنسبة لمؤسسات التعميـ المفتكح كالتعميـ عف بعد أف تستخدـ كسائؿ تقييـ ذاتية 

 (.ٕداخمية منتظمة لبياف معاييرىا األكاديمية كمجاالت الممارسة الجيدة" )

كلي الدكؿ العربية مكضكع تطبيؽ ضماف الجكدة عمٍ التعميـ العالي المفتكح أىمية كبيرة أسكة بالتعميـ العالي كتي 
النظامي لممحافظة عمٍ جكدة الخدمات المقٌدمة ببرامج ىذا النكع مف التعميـ، كتأتي جكدة الييئة األكاديمية ضمف 

مباتيا التطكير الميني ألعضاء ىذه الييئة في سبيؿ تحقيؽ المحاكر التي تندرج ضمف مشركع ضماف الجكدة، كمف متط
أىداؼ ضماف الجكدة، كتسعٍ الكرقة الحالية إلٍ استعراض مكضكع التطكير الميني كتقديـ تصكر مقترح لو مف أجؿ 

 اإليفاء بمتطمبات ضماف جكدة التعميـ العالي العربي المفتكح. 

 أسئمة الورقة

 تعميـ العالي المفتكح؟ما الفمسفة التي يقـك عمييا ال .ُ
 ما مبررات زيادة الطمب االجتماعي عمٍ التعميـ العالي المفتكح؟ .ِ
 ما أىمية تطبيؽ ضماف الجكدة عمٍ أعضاء الييئة األكاديمية بالتعميـ العالي العربي المفتكح؟ .ّ
 ي المفتكح؟ما مجاالت التطكير الميني ألعضاء الييئة األكاديمية لتحقيؽ ضماف جكدة التعميـ العالي العرب .ْ
 ما التصكر المقترح لمتطكير الميني ألعضاء الييئة األكاديمية لتحقيؽ ضماف جكدة التعميـ العالي العربي المفتكح؟ .ٓ

 أىداف الورقة

 التعرؼ إلٍ فمسفة التعميـ العالي المفتكح. .ُ
 .بياف أىـ المبررات المحمية كالعالمية لزيادة الطمب االجتماعي عمٍ التعميـ العالي المفتكح .ِ
 الكشؼ عف أىمية تطبيؽ مشركع ضماف الجكدة عمٍ أعضاء الييئة األكاديمية بالتعميـ العالي العربي المفتكح. .ّ
 تحميؿ مجاالت التطكير الميني ألعضاء الييئة األكاديمية لتحقيؽ ضماف جكدة التعميـ العالي العربي المفتكح. .ْ
 لتحقيؽ ضماف جكدة التعميـ العالي العربي المفتكح. كضع تصكر مقترح لمتطكير الميني ألعضاء الييئة األكاديمية .ٓ

 محاور الورقة

 أوال: التعميم العالي المفتوح، وزيادة الطمب االجتماعي عميو:

عداد القكل البشرية البلزمة لتنفيذ خططيا  تيتـ الدكؿ المتقدمة كالنامية عمٍ حدٍّ سكاء بالتعميـ العالي مف أجؿ تأىيؿ كا 
تأكد ىذا االىتماـ في ظؿ األعداد المتزايدة مف خريجي شيادة الثانكية العامة كمف في مستكاىـ التنمكية المختمفة، كي
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التعميمي مف جية، كفي ظؿ رغبة كثير مف األفراد الذيف انخرطكا مبكرا في سكؽ العمؿ كيرغبكف في تكممة دراستيـ 
في كثير مف الدكؿ مما أدل إلٍ التفكير في  الجامعية؛ األمر الذم ألقٍ بتبعاتو عمٍ قطاع التعميـ العالي النظامي

 األخذ بأنماط أخرل عمٍ مستكل التعميـ العالي يمكف أف تتعامؿ بفاعمية مع ىذه الظركؼ المختمفة.

كتبعا لذلؾ فقد لجأت أغمب الدكؿ إلٍ األخذ بنظاـ التعميـ العالي غير النظامي كاستخداـ أنماط أخرل مف التعميـ 
لي المختمفة كالتعميـ المفتكح، كالتعميـ عف بعد، كالتعميـ بالمراسمة، كالتعميـ االفتراضي، كالتعميـ بمؤسسات التعميـ العا

باالنترنت، كالتعميـ الرقمي، كغيرىا، كذلؾ إلتاحة الفرصة لشرائح كبيرة مف المجتمع لبلستفادة مف التعميـ العالي بصكرة 
جية، كفي ضكء اإلمكانات المالية المتاحة كالكقت المتاح  أكثر مركنة في ضكء األىداؼ التي تنشدىا كؿ فئة مف

 كالمكاف المناسب مف جية أخرل.

( مجمكعة مف المبررات التي دعت إلٍ األخذ بنظاـ التعميـ العالي غير النظامي في ظؿ ََُِكيكرد العبداهلل )
 (:ْرات )التطكر اليائؿ في مجالٍي العمـ كالتقانة في العصر الحديث، كمف أىـ ىذه المبر 

ضركرة استفادة مؤسسات التعميـ العالي مف مفرزات التطكر العممي كالتقاني في العصر الحديث كتفعيؿ أدكاتو في  .ُ
 إتاحة الفرصة لمف لـ يتمكف مف مكاصمة تعميمو الجامعي بسبب ظركؼ معينة.

ظامي في ظؿ قمة المكارد المالية يشٌكؿ التعميـ العالي غير النظامي بديبل عمميا كشريكا مكٌمبل لمتعميـ العالي الن .ِ
 المخصصة لئلنفاؽ عمٍ التعميـ العالي النظامي مع تنامي الطمب عميو.

 لـ تعد المدرسة أك الجامعة المكاف الكحيد لمتعمـ، فظيرت نداءات جديدة لمدارس ببل جدراف ككذلؾ جامعات االنترنت. .ّ
 ككف عممية التعمـ بحد ذاتيا عممية مستمرة مدل الحياة. .ْ
 مركنة في التعميـ باعتبار التعميـ غير النظامي يحٌفز عمٍ التعمـ الذاتي.ال .ٓ
إتاحة فرص التدريب كالتأىيؿ كاإلعداد أماـ الراغبيف في التعميـ بيدؼ تحسيف مستكيات أدائيـ بما يتكاءـ كمتطمبات  .ٔ

 سكؽ العمؿ كمستجداتو.
ـ العالي النظامي، كتكفير تسييبلت دراسية مف تخفيؼ أك إلغاء مكاصفات االلتحاؽ التي تشترطيا مؤسسات التعمي .ٕ

 خبلؿ زيادة فرص التعميـ.

ـ لتكاجو مشكمة الطمب المتزايد عمٍ التعميـ ُٗٔٗلقد نشأت الجامعة المفتكحة كأكؿ مرة في المممكة المتحدة عاـ 
امعية في ذلؾ الكقت، حيث الجامعي، فكاف التعميـ العالي محدكدا مقارنة باألعداد المتزايدة لمراغبيف في الدراسة الج

% مف أعداد الراغبيف في الدراسة تستطيع االلتحاؽ بالجامعة، كنظرا ألف أعدادا كبيرة مف السكاف ال ٓكانت نسبة 
تستطيع االلتحاؽ بالجامعة لمحصكؿ عمٍ المؤىؿ الجامعي بالطريقة النظامية لعدـ تمكنيـ مف التفرغ الكامؿ مف العمؿ 

المفتكحة سعت إلٍ استغبلؿ العامؿ التقاني لتقديـ برامج تتغمب عمٍ ىذه المعكقات التي تحكؿ الكظيفي؛ فإف الجامعة 
 (.ٖدكف التحاؽ أك انتظاـ الدارسيف لمحصكؿ عمٍ المؤىؿ الجامعي )

 كيمكف اعتبار التعميـ المفتكح أحد أنماط التعميـ العالي غير النظامي الذم يييئ لمدارسيف بيئة جامعية مرنة كمتحررة
مف قيكد االلتحاؽ النظامي أثناء الدراسة الجامعية حيث يستطيع كؿ دارس أف يختار أسمكب التعمـ المناسب لقدراتو 
مكاناتو في ضكء أنظمة المؤسسة التعميمية المعمكؿ بيا، كأف يختار الكقت الذم يناسبو في ضكء ظركؼ العمؿ  كا 

تمقٍ برنامجو الدراسي بناء عمٍ الكسائؿ كالتقانات المستخدمة كالكظيفة، كأف يختار المكاف الذم يمكف مف خبللو أف ي
في التعميـ المفتكح، كما يقٌمؿ ىذا النكع مف التعميـ األعباء المالية عمٍ الدارسيف بسبب قمة التكاليؼ المادية التي 

 تتطمبيا الدراسة الجامعية في ظؿ نظاـ التعميـ المفتكح.   
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ع مياديف التدريب كالتعميـ نمكا كتطكرا في العالـ في كقتنا الحاضر، كقد ساعد التطكر كييعتبر التعميـ المفتكح أحد أسر 
العممي اليائؿ كالمتسارع في مجاؿ تقانة المعمكمات كاالتصاالت عمٍ كثرة استخداـ برامج التعميـ المفتكح كزيادة 

ئح كبيرة مف المجتمع لـ يحالفيا الحظ في إمكانات ىذا النكع مف التعميـ عمٍ تقديـ الخدمات التعميمية المختمفة لشرا
(. "كما يعد التعميـ المفتكح مف أىـ األساليب التي تساعد ِاالنخراط في الدراسة الجامعية النظامية أك الرسمية )

اإلنساف الفرد كالمجتمع عمٍ النيكض كتحقيؽ أىداؼ التقدـ كالرقي كمكاكبة العصر، فالتعميـ المفتكح لـ يعد مجرد 
مف ضركرات مكاجية التغير المتسارع، بؿ إنو يسيـ في حؿ كثير مف المشكبلت كتبلفي جكانب القصكر ضركرة 

الناتجة عف تمبية متطمبات كاحتياجات الحياة المعاصرة مف التعميـ كالتدريب كالتثقيؼ في ضكء األنماط الحديثة مف 
 (. ّالتعميـ النظامي كغير النظامي" )

ف ىناؾ مجمكعة مف المبررات المحمية التي دعت إلٍ تبني نظاـ التعميـ المفتكح كالتعميـ ( إلٍ أََُِكيشير المنيع )
 (:ٔعف بعد في مؤسات التعميـ العالي العربية، كمف أىميا )

برز التعميـ المفتكح كالتعميـ عف بعد مستفيدا مف التقانات الحديثة في تحقيؽ الطمب االجتماعي لمتعميـ العالي مف أجؿ  .ُ
في تنمية المجتمع العربي في ظؿ الظركؼ االقتصادية التي ال تسمح بفتح جامعات تستكعب المتقدميف  المساىمة

 إلييا.
يسعٍ التعميـ المفتكح كالتعميـ عف بعد إلٍ تطكير أداء المكظفيف عمٍ رأس العمؿ في مؤسسات القطاع العاـ كالخاص  .ِ

رب؛ لتطكير األداء في العمؿ كلمكاكبة التعميـ كالتدريب بأعداد كبيرة حسب برنامج يتبلءـ مع احتياجات ككقت المتد
 المستمر.

يكجد اآلف مئات اآلالؼ مف الخريجيف في العالـ العربي ممف ىـ بحاجة ماسة إلعادة التأىيؿ كالتدريب لكي يتمكنكا  .ّ
عادة تأىيميـ حسب االحتياجات  مف المساىمة في تنمية المجتمع ، لذلؾ فإف الجامعات المفتكحة تستطيع استيعابيـ كا 

 الفعمية لسكؽ العمؿ في الدكؿ العربية. 
ال تستطيع الجامعات العربية الحالية  تمبية الطمب المتزايد عمٍ التعميـ كذلؾ بسبب شح المكارد المالية حيث أف أغمب  .ْ

التراجع بسبب  الجامعات العربية تعاني مف أزمات تمكيمية، ألنيا تعتمد بشكؿ أساسي عمٍ التمكيؿ الحككمي اآلخذ في
 العجز الذم تعاني منو ميزانيات الدكؿ العربية.

تتجاكز الجامعات المفتكحة عددا مف العكائؽ التي تحكؿ دكف التحاؽ الراغبيف بالتعميـ العالي مقارنة بالجامعات  .ٓ
، كمكاف الدراسة، كظركؼ العمؿ، كمتطم بات القبكؿ المقيمة، مثؿ: االنتظاـ في الدراسة، كالتقيد بجدكؿ زمني صاـر

 الخ.…كالسف مثبل 

يتضح لنا أف التعميـ المفتكح أحد األنماط المستخدمة في التعميـ العالي غير النظامي كالذم يعتمد عمٍ التقانات 
مكاناتو، كقدراتو، ككقتو المتاح،  الحديثة ككسائؿ االتصاؿ المبتكرة مف أجؿ تكفير تعميـ عاؿو يناسب تكجيات الدارس، كا 

صادية كالكظيفية مف خبلؿ خمؽ بيئة جامعية غير نظامية تعتمد عمٍ أساليب التعمـ الذاتي كالمقاءات كظركفو االقت
المفتكحة؛ األمر الذم يؤدم إلٍ التغمب عمٍ التحديات التي يفرضيا الطمب االجتماعي المتزايد عمٍ التعميـ العالي، 

عطاء الفرصة لمراغبيف في مكاصمة تعميميـ الجامعي دكف اإلخ بلؿ بنظاـ عمميـ الكظيفي، كتحقيؽ مبدأ التعميـ كا 
 المستمر كالتعميـ مدل الحياة بما يساعد في دعـ خطط التنمية الشاممة في المجتمعات المعاصرة.
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 ثانيا: أىمية تطبيق ضمان الجودة عمى أعضاء الييئة األكاديمية بالتعميم العالي العربي المفتوح:

يـ العالي التي تستخدـ أنماط التعميـ المفتكح ينادم كثير مف الساسة التربكييف في ظؿ تزايد أعداد مؤسسات التعم
كصٌناع القرار، ككذلؾ سكؽ العمؿ كالمجتمع بصفة عامة بضركرة المحافظة عمٍ جكدة التعميـ العالي المفتكح أسكة 

في ضكء المستحدثات العالمية  بالتعميـ العالي النظامي مف أجؿ تحسيف جكدة الخدمات التعميمية المقٌدمة، كتطكيرىا
بشكؿ يحٌسف مف جكدة مخرجات التعميـ العالي المفتكح لمكاكبة مختمؼ المستجدات في سكؽ العمؿ كخطط التنمية 

 االقتصادية كاالجتماعية في المجتمعات الحديثة.

لتعميـ عف بعد، كالتكسع في ( أٌف تزايد أعداد الدارسيف بنظاـ التعميـ العالي المفتكح كاَُِْكيؤكد الفقياء، كجابر )
تقديـ المقررات الدراسية تبعا ليذٍيف النظامٍيف دعا الحككمات كالجمعيات المعنية كالدارسيف كأصحاب العبلقة في 
المجتمع إلٍ التركيز عمٍ ضماف جكدة ىذا النكع مف التعميـ لمتحقؽ مف جكدة مدخبلت برامج التعميـ المفتكح كعممياتو 

ف ىذه البرامج تيقدَّـ عف بعد كال تكٌفر فرص اإلشراؼ المباشر عمٍ الدارسيف لمحدكدية مشاركة كمخرجاتو، كذلؾ أل
مؤسسات التعميـ العالي التي تقٌدـ ىذا النكع مف التعميـ، كيبقٍ التساؤؿ عف مدل تمبية التعميـ العالي المفتكح 

 (.ٓلي النظامي )الىتمامات الدارسيف كمتطمبات سكؽ العمؿ كما في برامج التعميـ العا

لقد استيخًدـ نظاـ الجكدة في بداياتو في مجاؿ الصناعة مف أجؿ تحسيف عممية اإلنتاج كتحسيف جكدة المنتج لسد 
رغبات المستفيديف كزيادة األرباح بسبب تشجيع إقباؿ الفرد كالمجتمع عمٍ المنتج ذم الجكدة العالية، كلقد نجح ىذا 

لمشركات التي استخدت مبادئو كرفعت مف إيراداتيا الربحية، كنتيجة لنجاح ىذا النظاـ  النظاـ في زيادة القكة اإلنتاجية
بصكرة كبيرة في مجاؿ الصناعة كمف ثـٌ إدارة األعماؿ كالشركات التجارية؛ عمدت كثير مف الدكؿ المتقدمة كمف بعدىا 

ف جكدة الخدمات التعميمية، كتمبية متطمبات الدكؿ النامية إلٍ تبني نظاـ الجكدة في قطاع التعميـ العالي مف أجؿ تحسي
دارة  الدارسيف كالمستفيديف كذكم العبلقة في المجتمعات، كمف األنظمة التي تـ تبنييا في ىذا المجاؿ ضماف الجكدة كا 

 الجكدة الشاممة كغيرىا.  

يدا، كأما مف الناحية كيمكف أف تشير "الجكدة" كمفيـك مف الناحية المغكية إلٍ تحسيف كتجكيد الشيء لكي يصير ج
االصطبلحية فيشير إلٍ تحسيف خصائص منتج ما طبقا لمكاصفات معينة بيدؼ إرضاء احتياجات المستفيد كزيادة 

كتيعٌرؼ عممية "ضماف الجكدة" كما جاء في دليؿ معايير الجكدة األرباح نتيجة اإلقباؿ عمٍ ىذا المنتج المحٌسف. 
لمفتكح كالتعميـ عف بعد الصادر عف األمانة العامة التحاد الجامعات العربية عاـ كاالعتماد لجامعات كبرامج التعميـ ا

جراءات تيطٌبؽ في الكقت الصحيح كالمناسب لضماف تحقيؽ الجكدة المرغكبة،  َُِّ عمٍ أنيا "عممية إيجاد آليات كا 
المعايير األكاديمية المستمدة مف بغض النظر عف كيفية تحديد معايير ىذه النكعية. كما كعيٌرفت بكسيمة التأكد مف أف 

رسالة الجية المعنية قد تـ تعريفيا كتحقيقيا بما يتكافؽ مع المعايير المناظرة ليا سكاء قكميا أك عالميا، كأف مستكل 
جكدة فرص التعمـ كاألبحاث كالمشاركة المجتمعية تيعد مبلئمة كتستكفي تكقعات مختمؼ أنكاع المستفيديف مف ىذه 

 .(ُالجيات" )

كيجب أف تتعمؽ عممية ضماف الجكدة بجميع جكانب العممية التعميمية بمؤسسات التعميـ العالي التي تقٌدـ برامج التعميـ 
المفتكح بدءا مف رسالة المؤسسة كرؤيتيا كأىدافيا، ككؿ ما لو عبلقة مباشرة كغير مباشرة بالعممية التعميمية كالشؤؤف 

مية، كشؤكف الطمبة، كالمقررات الدراسية، كالمبنٍ الجامعي، كالجانب التقكيمي، كالجانب اإلدارية كالمالية، كالييئة األكادي
التدريسي، كالبحث العممي، كخدمة المجتمع، كذلؾ مف أجؿ التحقؽ مف المؤشرات النكعية لجكدة الخدمات المقٌدمة 



 

 
124 

ي ضكء معايير االعتماد التي تفرضيا كمدل تأثيرىا عمٍ تحسيف جكدة العممية التعميمية، كتمبية متطمبات الدارسيف ف
 الجيات المسئكلة عف ضماف الجكدة في كؿ دكلة عمٍ حدة.

كتبعا ألىداؼ الكرقة الحالية، سيتـ التركيز عمٍ جكدة الييئة األكاديمية )أعضاء ىيئة التدريس( كأحد المحاكر الميمة 
لي العربية المفتكحة. كتشير األمانة العامة التي يجب أف يتضمنيا تطبيؽ ضماف الجكدة عمٍ مؤسسات التعميـ العا

( في دليؿ معايير الجكدة كاالعتماد لجامعات كبرامج التعميـ المفتكح كالتعميـ عف بعد َُِّالتحاد الجامعات العربية )
إلٍ أف الجامعة يجب أف تيتـ بجكدة أعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ تكفير ىؤالء األكاديمييف لمختمؼ التخصصات، 

خاذ مجمكعة مف اإلجراءات كمتطمبات لتحقيؽ ضماف الجكدة في ىذا الخصكص، كمف أىـ ىذه اإلجراءات ما يمي كات
(ُ:) 

 كضع رؤية كاضحة لمتطمباتيا مف أعضاء ىيئة التدريس مستندة إلٍ رؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا. .ُ
 الجزئي لدعـ البرامج كالخدمات التربكية. تكفر العدد الكافي مف أعضاء ىيئة التدريس المؤىميف بالدكاـ الكمي كالدكاـ .ِ
تحدد بكضكح معايير اختيار عضك ىيئة التدريس مثؿ: )المعرفة بالمادة الدراسية، كالتدريس الفٌعاؿ، كالقدرة عمٍ  .ّ

 اإلسياـ في تنفيذ رسالة الجامعة...الخ(.
 تحدد المجاف المختصة الختيار أعضاء ىيئة التدريس المرشحيف لمعمؿ في الجامعة. .ْ
 تكٌفر األنظمة كالتعميمات البلزمة لشركط التكظيؼ في الجامعة. .ٓ
 تيعد قكاعد البيانات ألعضاء ىيئة التدريس، كتشمؿ المؤىبلت األكاديمية كالدرجات العممية كالخبرة كغيرىا. .ٔ
 تكفر سياسة كآليات لمتنمية المينية لييئة التدريس. .ٕ
 تمتمؾ أدكات تقكيـ أداء أعضاء ىيئة التدريس. .ٖ
 التقارير الرسمية حكؿ نتائج تقكيـ أداء أعضاء ىيئة التدريس، كتعميمات االعتراض عمٍ التقكيـ. تيعد .ٗ

 تضع التعميمات المحددة لساعات التدريس ألعضاء ىيئة التدريس كفؽ الدرجات العممية. .َُ
 تخصص المكافآت التشجيعية لممبدعيف في مجاؿ التدريس كالبحث العممي كخدمة المجتمع. .ُُ
 إجازات التفرغ العممي ألعضاء ىيئة التدريس.    تطٌبؽ نظاـ .ُِ

 ثالثا: التطوير الميني ألعضاء الييئة األكاديمية لتحقيق ضمان جودة التعميم العالي العربي المفتوح:

ييعتبر عضك ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ العالي التي تطرح برامج التعميـ المفتكح مكٌجيا لعممية التعميـ أكثر منو 
ا، كذلؾ بسبب الظركؼ التي يفرضيا التعميـ العالي المفتكح عمٍ العممية التعميمية التي ييعىدُّ األكاديمي أحد أىـ مدٌرس

جكانبيا إلٍ جانب الدارس كغيرىا مف الجكانب المختمفة، فعضك ىيئة التدريس في برامج التعميـ العالي المفتكح ال يمتقي 
كؼ معينة، حيث يتـ تكجيو الدارسيف كمساعدتيـ في فيـ المقرر الدراسي، بالدارسيف إال في أحياف قميمة تبعا لظر 

كمتابعتيـ كتقكيميـ مف خبلؿ الكسائط المختمفة كالمقاءات الفردية كالمشاغؿ التدريبية، كالمكاد اإلذاعية كالمرئية، 
 كالشبكة الدكلية )االنترنت(، كغيرىا.

في برامج التعميـ العالي المفتكح عممية أكثر تعقيدا عنيا في برامج كتككف عممية التطكير الميني لعضك ىيئة التدريس 
التعميـ العالي النظامي حيث تتطمب جيكدا مضاعفة مف المؤسسة التعميمية تتناسب كمتطمبات كظيفتو الحالية في 

( أنو "ليس َُِْضكء ظركؼ التعميـ المفتكح كالكسائط كالتقانات المستخدمة. كفي ىذا الصدد يرل الفقياء، كجابر )
مف السيؿ تحٌكؿ عضك ىيئة التدريس مف التعميـ التقميدم إلٍ ميٌسر لمتعميـ كالدارسيف في برامج التعميـ المفتكح كالتعميـ 
عف بعد. فالقمؽ ىنا يتعمؽ بالجيكد التي يجب أف تبذليا المؤسسة في سبيؿ تدريب عضك ىيئة التدريس عمٍ تقديـ 
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عد كتمكينيـ مف االنتقاؿ إلٍ خبراء في التعميـ االلكتركني. كتتمثؿ القضية األخرل في المحاضرات بنظاـ التعميـ عف ب
 (.  ٓىذا السياؽ في تقديـ الدعـ التقاني لمدارسيف في أكقات المساء كنياية األسبكع كاألكقات األخرل" )

لتركيز عمٍ تحقيؽ متطمبات ضماف كيعنينا في ىذه الكرقة البحثية المحكر المتعمؽ بجكدة الييئة األكاديمية مف حيث ا
الجكدة المتعمقة بالتطكير الميني مف أجؿ تحقيؽ معايير االعتماد التي كيضعت لمتأكد مف تطبيؽ المؤشرات النكعية 
لجكدة أعضاء ىيئة التدريس كذلؾ فيما يخص تطكيرىـ الميني. كمف ضمف المؤشرات النكعية لجكدة أعضاء ىيئة 

العالي العربية المفتكحة كالمتعمقة بتطكيرىـ الميني )حسب ما كرد في الدليؿ الصادر عف التدريس بمؤسسات التعميـ 
 (:ُ( ما يمي )َُِّاألمانة العامة التحاد الجامعات العربية 

 تعتمد الجامعة آليات محددة لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس. .ُ
 انة الحاسكب كالمعمكمات كاالتصاالت.تكفر الجامعة التدريب الكافي ألعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ تق .ِ
 تخصص الجامعة مكافآت مادية أك معنكية لممتميزيف مف أعضاء ىيئة التدريس. .ّ
 تقٌدـ الجامعة كسائؿ الدعـ ألعضاء ىيئة التدريس لتطكير تدريسيـ. .ْ
 تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس عمٍ البحث العممي. .ٓ
 ىيئة التدريس. تمنح الجامعة إجازات التفرغ العممي ألعضاء .ٔ
 تتيح الجامعة الفرصة لمشاركة أعضاء ىيئة التدريس في المجاف العممية. .ٕ
 تدعـ الجامعة ماديا نشاطات البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس. .ٖ
 تتيح الجامعة الفرصة ألعضاء ىيئة التدريس لتبادؿ اآلراء كالنقاش لتطكير أدائيـ. .ٗ

 ريات التي تتعمؽ بالتعميـ المفتكح.تؤٌمف الجامعة ألعضاء ىيئة التدريس الدك  .َُ

كيرل الباحث أف مجاالت التطكير الميني ألعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات التعميـ العالي التي تقٌدـ برامج التعميـ 
المفتكح يجب أف تتضمف جميع الجكانب التي تخدـ تسييؿ ميمة الدارس في ضكء الكسائؿ كالتقانات المستخدمة، 

 الت التطكير الميني المحاكر التالية:كيمكف أف تشمؿ مجا

إذ البد لؤلكاديمي مف اإللماـ بكيفية عمؿ الخطة الفصمية كاليكمية تبعا الحتياجات كؿ مقرر، كيندرج تحت التخطيط:  .1
ىذا المجاؿ ضركرة اإللماـ بالتخطيط إلعداد المقررات الدراسية مف أجؿ المشاركة بفاعمية في كضع الخطط البلزمة 

 ه المقررات كؿ حسب اختصاصو.لتأليؼ ىذ
رغـ اعتبار األكاديمي كمكٌجو في برامج التعميـ عف بعد إال أنو البد لو مف اإللماـ بالطرائؽ كاألساليب  التدريس: .2

الحديثة كالفاعمة في تدريس المقررات حتٍ يستطيع أف يقـك بدكر إيجابي في عممية إيصاؿ المعمكمة كتيسير الفيـ 
 التعمـ الذاتي كسبر أغكار المعرفة.  كتحفيز الدارسيف عمٍ

عمٍ األكاديمي أف يمـٌ بأساليب التقكيـ المختمفة مف أجؿ استخداميا في متابعة تحصيؿ الدارسيف كتقكيـ  التقويم: .3
أدائيـ، كيتبع ىذا بالطبع القدرة عمٍ إعداد االختبارات بأنكاعيا المختمفة، كاستخداـ األسئمة المناسبة التي تقيس 

 ات المختمفة ليؤالء الدارسيف كما يتعمؽ بذلؾ مف تحميؿ لتمؾ المستكيات. المستكي
ينبغي عمٍ األكاديمي الذم يعمؿ في نطاؽ برامج التعميـ عف بعد المعرفة استخدام الوسائط والتقانات المختمفة:  .4

حديثة كفي مقدمتيا الرقمية التامة بكيفية التعامؿ مع الكسائط المباشرة كغير المباشرة مف جية، كاستخداـ التقانات ال
 كااللكتركنية كغيرىا مف جية أخرل؛ حتٍ يستطيع استثمارىا في تسييؿ كتفعيؿ عممية التعمـ. 
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كالبد لؤلكاديمي مف التركيز عمٍ البحث العممي كاالشتراؾ في إعداد المشاريع البحثية داخؿ المؤسسة البحث العممي:  .5
كطرائؽ التعميـ كالتعمـ، كالتعرؼ عمٍ المستجدات في برامج التعميـ كخارجيا مف أجؿ متابعة الجديد في تخصصو 

 المفتكح كفمسفتو ككسائطو كتقاناتو المستخدمة.

 رابعا: تصور مقترح لمتطوير الميني ألعضاء الييئة األكاديمية لتحقيق ضمان جودة التعميم العالي العربي المفتوح: 

 مجال التخطيط: .1
عداد الخطة الفصمية كاليكمية، كالقدرة عمٍ المشاركة في  اإللماـ متطمبات ضماف الجكدة: . أ بأصكؿ التخطيط التعميمي كا 

 كضع الخطط التأليفية لممقررات الدراسية المناسبة لبرامج التعميـ عف بعد.
كساب األكاديمييف ميارات  جكانب التطكير الميني: . ب التعرؼ عمٍ المستجدات التربكية في ميداف التخطيط التعميمي، كا 

 ع الخطط بأنكاعيا المختمفة، كتدريبيـ عمٍ كضع خطط تأليؼ المقررات الدراسية.كض
 مجال التدريس: .2
القدرة عمٍ صياغة األىداؼ العامة لممقرر كالكحدات الدراسية، كانتقاء أساليب التدريس  متطمبات ضماف الجكدة: . أ

 ستخداـ أساليب التعمـ الذاتي كالتعمـ عف بعد.  المناسبة لمتعامؿ مع المادة العممية، كالتركيز عمٍ حفز الدارسيف عمٍ ا
تعريؼ األكاديمييف بأساليب التدريس كطرائقو كاستراتيجياتو الحديثة، كتمكينيـ مف التعامؿ  جكانب التطكير الميني: . ب

صكؿ الفاعؿ مع برامج التعميـ عف بعد، كاستثمار التقانات كاإلمكانات المتاحة في سبيؿ تيسير التعميـ، كتعريفيـ بأ
 التعميـ الرقمي كااللكتركني كاالفتراضي كغيره. 

 مجال التقويم: .3
كساب األكاديمييف ميارات كضع األسئمة  متطمبات ضماف الجكدة:أ.  اإللماـ بأساسيات التقكيـ كأساليبو المختمفة، كا 

 التقكيمية المناسبة لبرامج التعميـ عف بعد مف خبلؿ استخداـ الكسائط كالتقانات المختمفة.
كسابيـ  جكانب التطكير الميني:. ب إطبلع األكاديمييف عمٍ أساليب التقكيـ المختمفة كالمستجدات في ىذا المجاؿ، كا 

 ميارات كضع األسئمة التقكيمية المناسبة لبرامج التعميـ عف بعد.
 مجال استخدام الوسائط والتقانات المختمفة: .4
ميمية المباشرة كغير المباشرة كالتعامؿ الفاعؿ مع أجيزة التقانات المعرفة التامة بالكسائط التع متطمبات ضماف الجكدة: . أ

 كاالتصاالت المختمفة، كالتكيؼ مع استخداـ الشبكة الدكلية )االنترنت(.
إكساب األكاديمييف الميارات البلزمة الستخداـ الكسائط المختمفة كالكسائؿ التقانية الحديثة،  جكانب التطكير الميني: . ب

 غبلؿ كؿ اإلمكانات المتاحة كالتعامؿ مع التقانات المتاحة في مجاؿ التعميـ المفتكح. كتدريبيـ عمٍ است
 مجال البحث العممي: .5
متابعة األكاديمييف المستمرة لمبحكث العممية في مجاالت االختصاص كالتعميـ المفتكح  متطمبات ضماف الجكدة: . أ

عداد البحكث العممية كاالشتراؾ مع ز   مبلء العمؿ في تنفيذ المشاريع البحثية.  كالتقانات المختمفة، كا 
إكساب األكاديمييف ميارات إعداد البحكث كتدريبيـ عمٍ طرؽ البحث المختمفة، كمنحيـ  جكانب التطكير الميني: . ب

تاحة الفرصة ليـ لممشاركة في المؤتمرات الداخمية كالخارجية، كتشجيع المبدعيف كالمتميزيف  إجازات التفرغ العممي، كا 
 بحثيا.
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 الخاتمة والتوصيات:

نخمص مف استعراض مكضكع تطكير أعضاء الييئة األكاديمية لتحقيؽ متطمبات ضماف جكدة التعميـ العالي العربي 
المفتكح إلٍ ضركرة قياـ المؤسسات التعميمية المعنية بكاجبيا نحك االرتقاء بمجاالت التطكير المقصكد مع استثمار 

ات المستحدثة في دعـ جيكد التطكير التي تحٌفز التعمـ الذاتي لدل الدارسيف كتحقؽ كافة اإلمكانات المتاحة كالتقان
أىدافيـ التعميمية في ضكء أىداؼ التعميـ العالي المفتكح. كيكصي الباحث في سبيؿ االرتقاء بمجاالت التطكير الميني 

 بما يمي:لتحقيؽ جكدة أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ العالي العربية المفتكحة 

 ضركرة تضميف أىداؼ التطكير الميني لؤلكاديمييف ضمف رؤية المؤسسة التعميمية كرسالتيا كأىدافيا. .ُ
 قياـ المؤسسة التعميمية بربط مجاالت التطكير الميني لؤلكاديمييف بمتطمبات ضماف الجكدة كمؤشراتيا النكعية. .ِ
 لحفز األكاديمييف عمٍ استخداـ أساليب التطكير الذاتي.تييئة إدارة المؤسسة التعميمية الظركؼ كالبيئة المناسبة  .ّ
 تشجيع إدارة المؤسسة التعميمية األكاديمييف المبدعيف كالمتميزيف ماديا كمعنكيا بشتٍ الكسائؿ الممكنة. .ْ
 ضركرة استحداث لجنة أك كحدة خاصة بالتطكير الميني لمتنسيؽ مع كحدة ضماف الجكدة بالمؤسسة التعميمية. .ٓ
صة لمدارسيف كأصحاب العبلقة في المجتمع مف المشاركة في الندكات كالحكارات التي تقيميا المؤسسة إتاحة الفر  .ٔ

 التعميمية كالمتعمقة بتطكير عمميتي التعميـ كالتعمـ. 

 قائمة المراجع:

المفتكح  (. دليؿ معايير الجكدة كاالعتماد لجامعات كبرامج التعميـَُِّاألمانة العامة التحاد الجامعات العربية ) .ُ
  التعميـ عف بعد. متكفر عمٍ:ك 

final.pdf-http://www.aaru.edu.jo/Documents/Quality%20Assurance/%202013 
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-ُٖة لؤللفية في الدكؿ العربية: الشراكة لبناء المستقبؿ، الككيت )العربية في تحقيؽ األىداؼ التنمكي

    www.ifm.illaf.net/uploads/illaf_81323449639.docـ(. متكفر عمٍ: ََِٔ/ُِ/َِ

غير النظامي في سكرية مف كجية نظر الدارسيف فييا. مجمة جامعة دمشؽ،  (. كاقع التعميـ العاليََُِ. العبداهلل، فكاز )ْ
 ...www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/.../17-56.pd(. متكفر عمٍ: ّ)ِٔ

(. معايير االعتماد كالجكدة في مؤسسات التعميـ المفتكح كالتعميـ عف َُِْ. الفقياء، عصاـ نجيب، كجابر، عبدالمطمب )ٓ
لجامعات العربية )دليؿ مرجعي(. كرقة مقدمة لممؤتمر الرابع عشر لمكزراء المسؤكليف عف التعميـ العالي بعد في ا

-َُكالبحث العممي في الكطف العربي "تطكير التعميـ المفتكح كالتعميـ عف بعد في الجامعات العربية"، الرياض )
 pdf-/.../Doccontent-alecso.org/wp-www.projects.22ـ(. متكفر عمٍ: َُِْ/ّ/ُّ

(. تطكير مؤسسات التعميـ العالي الحككمية كاألىمية في المممكة العربية السعكدية باستخداـ 2001. المنيع، محمد عبداهلل )ٔ
كرقة مقدمة لندكة التعميـ العالي األىمي نظاـ التعميـ المفتكح كالتعميـ عف بعد: الجامعة العربية المفتكحة كنمكذج. 
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 معايير التربية عمى المواطنة الرقمية وتطبيقاتيا في المناىج التدريسية
 د/ محمد السيد أحمد الدمرداش ف ،ي شعبان عمي شر أ.د/ صبح

 ، جميورية مصر العربية جامعة المنوفية

wwwsharf@yahoo.com 
m_eldemerdash70@yahoo.com 

 الممخص

استيدفت كرقة العمؿ تحديد معايير التربية عمٍ المكاطنة الرقمية، كتطبيقاتيا في المناىج الدراسية، كذلؾ مف خبلؿ 
قة العمؿ اإلجابة عف األسئمة مراجعة األدبيات المرتبطة بيذه المعايير كتمؾ التطبيقات، كتحقيقنا ليذا اليدؼ تحاكؿ كر 

 اآلتية:

 ما مفيـك المكاطنة الرقمية كما مككناتيا؟ .ُ

 ما المعايير التي يستند إلييا التربكيكف في تنمية المكاطنة الرقمية؟ .ِ

 ما مفيـك التربية عمي المكاطنة الرقمية كما مراحؿ تنميتيا؟ .ّ

 المناىج الدراسية؟ كيؼ يمكف تضميف معايير التربية عمٍ المكاطنة الرقمية في بعض .ْ

 كقد تناكلت الكرقة اإلجابة عف األسئمة السابقة فيما يأتي:

تحديد مفيـك المكاطنة الرقمية، كمككناتيا التسع )اإلتاحة الرقمية لمجميع، التجارة الرقمية، االتصاؿ الرقمي، محك األمية  .ُ
 قمية، الصحة كالسبلمة الرقمية، األمف الرقمي.الرقمية، المياقة الرقمية، القكانيف الرقمية، الحقكؽ كالمسئكليات الر 

مراجعة األدبيات المتعمقة بمعايير المكاطنة الرقمية، كالتي أمكف عرضيا في تصنيفيف: أحدىما يعتمد عمٍ محؾ  .ِ
دارة تعميمية محكنا لتحديدىا.  المحتكل كالعمميات كاآلخر يتخذ أفراد المجتمع المدرسي مف طبلب كمعمميف كا 

التربية عمٍ المكاطنة الرقمية كمراحؿ تنميتيا، كالتي تشمؿ: مرحمة الكعي، مرحمة الممارسة المكجية، تحديد مفيـك  .ّ
عطاء المثؿ كالقدكة، مرحمة التغذية الراجعة كتحميؿ السمكؾ.  مرحمة النمذجة كا 

.تقديـ بعض النماذج التطبيقية في التربية عمٍ المكاطنة الرقمية في المناىج الدراسية لمدراسات  .ْ  االجتماعية كالعمـك

 الكممات المفتاحية

 المعايير، المكاطنة، المكاطنة الرقمية، التربية، المناىج الدراسية، الرقمية، تطبيقات.

mailto:wwwsharf@yahoo.com
mailto:wwwsharf@yahoo.com
mailto:m_eldemerdash70@yahoo.com
mailto:m_eldemerdash70@yahoo.com
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 مقدمة

إف التطكرات المتسارعة كالمرتبطة بالحاسكب كاالتصاالت كما تبلىا مف إنشاء الشبكة الدكلية لممعمكمات اإلنترنت، 
ياة المستقبمية التي نعيش بداياتيا كالتي مف المنتظر أف تصبح أكثر تفاعبل في الغد، حيث نممس أثرىا في طبيعة الح

بدأنا نعتمد عمٍ ىذه التقنيات في كافة أنشطة حياتنا سكاء في المسكف أك المتجر أك المدرسة أك مقر العمؿ ...  
حياة يمكف أف نسمييا الحياة اإللكتركنية أك الخ.بالصكرة التي يمكننا القكؿ معو أننا نعيش حياة مختمفة عف سابقتيا، 

 الحياة الرقمية )نكبي محمد حسف، دت(.

ذا كنا سابقنا يمكننا التعرؼ عمٍ اىتمامات أبنائنا كمتابعة عبلقتيـ باآلخريف فإنيـ أصبحكا اآلف في تكاصؿ دائـ مع  كا 
لة مشبكىة خطيرة كأصبح مف شبو مجيكليف رقمييف قد يشكمكف خطرنا محتمبلن قكينا كقد يتصفحكف مكاقع مجيك 

المستحيؿ مراقبة كؿ ما يشاىدكنو مف صفحات كممف يتصمكف بيـ مف أشخاص خاصة مع انتشار األجيزة المكحية 
كالكفية كاليكاتؼ الذكية المحمكلة في كؿ زماف كمكاف كيزداد األمر أىمية عندما تدؿ الدراسات العممية عمٍ أف معدؿ 

قيف ليذه األجيزة قد يصؿ إلٍ ثماف ساعات يكمينا، مما يؤثر بالسمب عمييـ حيف ال نيتـ بيـ استخداـ األطفاؿ كالمراى
 (.2014كال نكجييـ كباإليجاب حيف نعمميـ قكاعد االستخداـ كنكجييـ كنحمييـ مف األخطار )مصطفٍ القايد، 

كقد أصبحت ىذه المشكمة مثار  إف االستخداـ كالتعامؿ غير الرشيد لمتكنكلكجيا، أصبح مشكمة رئيسة في مدارسنا،
بيف االستخداـ السيئ لؤلطفاؿ لمكمبيكتر،  ِِحديث كجدؿ عمٍ الصفحات الرسمية لؤلخبار في الصحؼ المختمفة

التكنكلكجيا تتحدل المعمميف في المداس، االستخداـ عير المناسب لؤلجيزة المحمكلة. كلقد أصبح السؤاؿ المطركح اآلف 
 ,Ribble &Baileyتربكيكف حكؿ تزايد المشكبلت الناتجة عف استخداـ التكنكلكجيا")"ماذا يستطيع أف يفعمو ال

2006) 

إف معظـ المدارس التي حاكلت االستجابة لمتصدم لتمؾ المشكبلت بكضع سياسات تتضمف قكاعد لبلستخداـ المناسب 
سات تأثيرنا محدكدا في السمكؾ كغير المناسب لمتكنكلكجيا،في بعض المجتمعات الغربية أظير كاقع تطبيؽ تمؾ السيا

المسؤكؿ أثناء التعامؿ مع التكنكلكجيا، كأف التصدم الحقيقي لمتغمب عمٍ تمؾ المشكبلت يعتمد بالدرجة األكلٍ عمٍ 
تزكيد المتعمميف بالمعرفة، كتعميـ التفكير التأممي، ككضع الضكابط التي تسمح لمتبلميذ فيـ الكيفية المناسبة الستخداـ 

 (.Ribble &Bailey, 2006يا )التكنكلكج

كبالتالي ينبغي عمٍ المعمميف أف يككنكا عمٍ كعي بمشاركات الطبلب في العالـ االفتراضي الرقمي، كىك ما يكجب 
عمييـ أف يضمنكا ىذه البيئة االفتراضية بتفاعبلتيا المختمفة في أنشطتيـ كممارساتيـ التدريسية. كينبغي عمٍ الطبلب 

ا أف يككنكا عم  ٍ كعي بالمنافع كالمخاطر التي يتعرضكف ليا أثناء تفاعبلتيـ االفتراضية الممتدة كالتي تفرضأيضن

                                                           
 

 لمزيد من التفاصيل انظر كال من: 22
   .متاحة عمى الشبكة: 12482. دروس وبرامج في التربية الرقمية لسالمة األسرة. جريدة الشرق األوسط، العدد 2013صفات سالمة .

classic.aawsat.com/detail s.asp?section=54&article=715127&issueno=12482#.U-Wz7PQW2So  
   .فبراير  16مية مناىج أكاديمية في المدارس. صحيفة الرؤية في . الدعوة إلى اعتماد التربية الرق2013محمد عبد الحميد، وغفران جودة

  alr oeya.ae/2013/02/16/29385.متاحة عمى الشبكة: 2013
   .متاح عمى 14، السنة 5971. المواطنة الرقمية.. نظرة في وظائف شبكات التواصل االجتماعي.جريدة الوطن، العدد 2012محمد ىديب .

  www.al - watan.com/vi ewnews.aspx?n=8F777983- 375D- 4BF2- 9768- 3652E936224F&d=20120108الشبكة: 
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عمييـ أف يككنكا قادريف عمٍ اتخاذ القرارات المسؤكلة كالخيارات المناسبة في تفاعبلتيـ مع العالـ االفتراضي 
 (.Edmonton Catholic Schools, 2012الرقمي.)

 قة العمؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:كفي ضكء ما تقدـ تحاكؿ كر 

 ما مفيـك المكاطنة الرقمية كما مككناتيا؟ .ُ

 ما المعايير التي يستند إلييا التربكيكف في تنمية المكاطنة الرقمية؟ .ِ

 ما مفيـك التربية عمي المكاطنة الرقمية كما مراحؿ تنميتيا؟ .ّ

 المناىج الدراسية؟ كيؼ يمكف تضميف معايير التربية عمٍ المكاطنة الرقمية في بعض .ْ

 أكال: مفيـك المكاطنة الرقمية كمككناتيا

( بأنيا تفاعؿ الفرد مع غيره باستخداـ األدكات كالمصادر الرقمية Digital Citizenshipتعرؼ المكاطنة الرقمية )
ئؿ أك مثؿ الحاسكب بصكره المختمفة، كشبكة المعمكمات ككسيط لبلتصاؿ مع اآلخريف، باستخداـ العديد مف الكسا

 Edmontonالصكر مثؿ: البريد اإللكتركني، كالمدكنات، كالمكاقع، كمختمؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي.)
Catholic Schools, 2012.) 

ككذلؾ تعرؼ المكاطنة الرقمية بأنيا إعداد الطبلب الستخداـ تكنكلكجيا الحاسكب، بطريقة فعالة كمناسبة، مف خبلؿ 
الجة النصكص، كالجداكؿ اإللكتركنية، كبرامج العركض التقديمية، كبرمجيات االتصاؿ تنمية معارؼ الطبلب ببرامج مع

 Indianالمختمفة، كتغرس فييـ مفيـك المكاطنة الرقمية الصحيح ككيفية استخداـ ىذه التقنيات بطريقة مناسبة. )
Department of Education, 2013.) 

 ف تحديد خصائص ىذا المفيـك فيما يمي:كفي ضكء ما تقدـ مف تعريؼ لممكاطنة الرقمية يمك

 الكعي بالعالـ الرقمي كمككناتو. .ُ

 امتبلؾ ميارات الممارسة الفعالة كالمناسبة في استخدامات العالـ الرقمي بآلياتو المختمفة. .ِ

 ف.اتباع القكاعد الخمقية التي تجعؿ السمكؾ التكنكلكجي لمشخص يتسـ بالمقبكلية االجتماعية في التفاعؿ مع اآلخري .ّ

( ذات الصمة بمكضكع المكاطنة الرقمية أمكف لمباحثيف تحديد العناصر Ribble, 2006كبمراجعة أدبيات البحث )
 لممكاطنة الرقمية: كمككناتالتسعة اآلتية 

 . اإلتاحة الرقمية لمجميعُ

صكؿ لمتكنكلكجيا إف مستخدمي التكنكلكجيا ينبغي أف يككنكا عمٍ كعي بأنو ليست ىناؾ فرص متساكية لكؿ األفراد لمك 
بالرغـ مف أىمية ىذه اإلتاحة كي يككف ىؤالء األفراد مكاطنيف رقمييف، كبالتالي فمف الضركرم البحث عف مكارد 

 كفرص بديمة لتحقيؽ متطمب اإلتاحة لمجميع.
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 . التجارة الرقمية2

أصبحت تتـ بشكؿ كاسع  إف مستخدمي التكنكلكجيا ينبغي أف يعكا أف عمميتي البيع كالشراء لمبضائع كالمستمزمات
ف ىذا يستمـز الكعي بتمؾ العمميات كالقكانيف  كسريع عبر الكسائط التقنية المختمفة، بما يسمٍ اآلف بالتجارة الرقمية كا 
المنظمة ليا كاألخبلقيات التي تحكـ سمكؾ األفراد أثناء القياـ بعمميات التجارة الرقمية بما يجعميـ في النياية مستخدميف 

 دكات التجارة الرقمية الحديثة.فاعميف أل

 . االتصال الرقمي3

ا متنكعة لبلتصاؿ بيف  لقد أتاحت الثكرة الرقمية كالتي برزت تطبيقاتيا بصكرة كاسعة في القرف الحادم كالعشريف فرصن
ف ىذا األفراد أينما كانكا كذلؾ عبر كسائط عديدة مثؿ: البريد اإللكتركني، اليكاتؼ النقالة، كالرسائؿ الفكرية،  ... كا 

 يتطمب تعميـ األفراد كتدريبيـ عمٍ معرفة الخيارات المناسبة لمتكاصؿ عبر ىذه الكسائط.

 . محو األمية الرقمية4

لقد شقت التكنكلكجيا طريقيا إلٍ المؤسسات التعميمية فأصبحت ليا بعض البنٍ كالمستمزمات األساسية مف حاسبات 
يمية كالتدريبية، كمع اإليماف بأىمية التكنكلكجيا في العممية التعميمية كبرمجيات كتطبيقات في بعض المجاالت التعم

أصبح مف الضركرم الكعي باستخداماتيا كامتبلؾ الميارات البلزمة لبلستفادة منيا كمف تطبيقاتيا، كىك ما يعني 
 ضركرة محك األمية التكنكلكجية كالمعمكماتية عند الكثير مف مستخدمييا.

 . المياقة الرقمية5

إف مستخدمي التكنكلكجيا يركف أف مف اإلشكاليات الممحة كالمرتبطة بالمكاطنة الرقمية السمكؾ غير المسئكؿ أك غير 
البلئؽ أك المخالؼ لبعض آداب التعامؿ الرقمي في أم كسيط مف كسائطيا، مما يجعؿ المسئكليف عف ىذه الكسائط 

ف ىذا المنع ال يعد كافينا إلعداد مكاطف يمجؤكف إلٍ المنع ليـ مف المشاركة كاالتصاؿ لمخالفة  القكاعد كاآلداب، كا 
 رقمي مسئكؿ بؿ ينبغي أف نثقفو كندربو عمٍ أنماط السمكؾ البلئقة لمتصرؼ كمكاطف مسؤكؿ.

 . القوانين الرقمية6

عنيا  لقد تعارؼ المجتمع الرقمي عمٍ مجمكعة مف القكانيف التي تمثؿ أخبلقيات ليذا المجتمع، كالتي يعد العدكؿ
ف مف أمثمة ىذه المخالفات السطك عمٍ  بمثابة ارتكاب لمخالفات كجرائـ تعرض األفراد لمكقكع تحت طائمة القانكف، كا 
الممكية الفكرية لبعض الناشريف كالمؤلفيف دكف سابؽ إذف، كىذا يقتضي كعي المكاطف الرقمي بيذه القكانيف 

 لفات.كاألخبلقيات لكقايتيـ مف مثؿ ىذه الجرائـ كالمخا

 . الحقوق والمسؤوليات الرقمية7

يرتبط بالقكانيف الرقمية سالفة الذكر حقكؽ ينبغي المحافظة عمييا ألم مكاطف رقمي تمثؿ الحرية المنضبطة 
كالخصكصية، كيقابميا عمٍ الكجو األخر كاجبات لمحفاظ عمٍ ىذه الحرية كالخصكصية، بما يعني أف الحقكؽ 

فإذا أردت أف تحافظ عمٍ حؽ اآلخر فقـ بكاجبؾ نحكه كالعكس صحيح كي تككف  كالكاجبات كجياف لعممة كاحدة،
 مكاطننا رقمينا مسؤكؿ.
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 . الصحة والسالمة الرقمية8

يتعرض مستخدمكا التكنكلكجيا لبعض صكر اإلجياد البدني كالذم يقع عمٍ العيف كالسمع، ككذلؾ اإلجياد النفسي مما 
ة كالعممية، كىذا يكجب تعميـ األفراد كتدريبيـ عمٍ االستخداـ األمثؿ يعرضيـ لبعض المخاطر في حياتيـ الشخصي

 كالمناسب لتمؾ التقنيات أثناء التعامؿ معيا.

 . األمن الرقمي )الحماية الذاتية(9

يتعرض مستخدمكا التكنكلكجيا لبعض صكر السرقة كاالنتياكات المختمفة مف قبؿ بعض المحترفيف، كىذا يتطمب أف 
رقمي عمٍ أمكر مف بينيا القدرة عمٍ التعامؿ مع ىذه السرقات كاالنتياكات، باالعتماد عمٍ برمجيات نعد المكاطف ال

 الحماية مف الفيركسات، كعمؿ نسخ احتياطية مف البيانات احتسابنا لفقدانيا كمعرفة األدكات البلزمة لمتحكـ كالتكجيو.

 ثانًيا: معايير التربية عمى المواطنة الرقمية

ؿ ألدبيات البحث في مجاؿ معايير التربية عمٍ المكاطنة الرقمية يجد أف ىناؾ تصنيفيف أحدىما إف المتأم 
دارة تعميمية محكنا  يعتمد عمٍ محؾ المحتكل كالعمميات كاآلخر يتخذ أفراد المجتمع المدرسي مف طبلب كمعمميف كا 

 لسرد معايير التربية عمٍ المكاطنة الرقمية.

 ,Indian Department of Educationطنة الرقمية كفقنا لمحؾ المحتكل كالعمميات )معايير التربية عمٍ المكا
2013:) 

 . معايير المحتكل1

 مجال المواطنة الرقمية. 11

المعيار الرئيس األكؿ: فيـ التبلميذ كيفية استخداـ التقنيات بطريقة آمنو، كخمقية، كقانكنية ليككنكا مكاطنيف رقمييف 
 لحياة.صالحيف، كمتعمميف مدل ا

 كيتضمف ىذا المعيار ما يمي: 

 يكتشؼ مخاطر استخداـ التقنية الحديثة ككيفية استخداميا بطريقة آمنو، كقانكنية، كخمقية. 1.1

 .. الخ(.-العمؿ -المنزؿ  –يميز بيف استخداـ التقنيات المناسبة في البيئات المتنكعة )المدرسة  1.2

 ستمر، كمكاقع التكاصؿ االجتماعي.يدلؿ عمٍ استخداـ تقنيات التعميـ الم 1.3
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 مجال ميارات التعامل التقني. 11

المعيار الرئيس الثاني: تزكيد الطبلب بالمعارؼ الخاصة بكظائؼ استخدامات الحاسكب بما يجعميـ قادريف عمٍ 
 االستخداـ الفعاؿ لمتقنية.

 ويتضمن ىذا المعيار ما يمي:

 شمؿ كحدات اإلدخاؿ كاإلخراج.أف يحدد كيستخدـ المككنات المادية بما ي 2.1

 أف يميز بيف األنكاع المختمفة لمحاسكب ككيفية تشغيميا. 2.2

 أف يعرض كيفية صيانة الحاسكب كحؿ المشكبلت المعتادة لعتاده. 2.3

 أف يحدد كيستخدـ نظـ التشغيؿ كبرمجيات التطبيقات. 2.4

عدادات النظاـ.أف يكضح كيفية التعامؿ مع سطح المكتب، كالممفات، كاألقر  2.5  اص، كا 

 أف يكضح كيفية إضافة / أك حذؼ البرامج. 2.6

 أف يستخدـ كحدات الكمبيكتر المتنقمة كالبرامج. 2.7

 أف يكظؼ اإلنترنت كأداة. 2.8

 المعيار الرئيس الثالث: تمكيف الطبلب مف تكظيؼ تقنيات لكحة المفاتيح في االستخدامات الشخصية كالمينية بفاعمية.

 ا المعيار ما يمي:كيتضمف ىذ

 أف يتمكف الطالب مف أكضاع اليد الصحيحة في التعامؿ مع لكحة المفاتيح. 3.1

 أف يتمكف الطالب مف استخداـ الحركؼ كالعبلمات كالرمكز المتاحة عمٍ لكحة المفاتيح بأسمكب مناسب. 3.2

 أف يتمكف الطالب مف التعامؿ مع لكحة المفاتيح بسرعة مناسبة. 3.3

 مكف الطالب مف التعامؿ مع لكحة المفاتيح بدقة.أف يت 3.4

 مجال برمجيات معالجة النصوص. 12

المعيار الرئيس الرابع: تزكيد المتعمميف بالمعارؼ كالميارات ببرمجيات معالجة النصكص ليككنكا مكاطنيف فاعميف في 
 القرف الحادم كالعشريف.

 لية.تكظيؼ استخدامات عمميات التحرير كالتنسيؽ، بطرؽ آ 4.1 

 استخداـ أدكات معالجة النصكص في إجراء عمميات تمقائية كبكفاءة عالية. 4.2 

رساؿ كالممفات كاستقباليا. 4.3   تكظيؼ استخدامات الطباعة كا 
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 يتمكف مف تكظيؼ استخدامات إدارة الممفات. 4.4 

 يتمكف مف استخداـ الممارسات الجيدة إلدارة الممفات. 4.5 

 اإللكترونية مجال برمجيات الجداول. 13

المعيار الرئيس الخامس: تزكيد المتعمميف بالمعارؼ كالميارات ببرمجيات الجداكؿ اإللكتركنية ليككنكا مكاطنيف فاعميف 
 في القرف الحادم كالعشريف.

 إعداد الجداكؿ اإللكتركنية كأكراؽ العمؿ. 5.1 

 إدارة بيانات كمككنات كمنسقات الجداكؿ اإللكتركنية. 5.2 

 تخداـ أدكات الجداكؿ اإللكتركنية لتصنيؼ البيانات كمعالجتيا.اس 5.3 

 تقييـ البيانات المرتبطة باالستخداـ الفاعؿ كالمستمر لمرسكمات البيانية. 5.4 

 يصمـ الصيغ كالنماذج الرياضية. 5.5 

 مجال برمجيات العروض التقديمية. 14

ات ببرمجيات العركض التقديمية ليككنكا مكاطنيف فاعميف المعيار الرئيس السادس: تزكيد المتعمميف بالمعارؼ كالميار 
 في القرف الحادم كالعشريف.

 التمكف مف استخداـ بيانات العركض التقديمية. 6.1 

 تطبيؽ خمفيات بيانات العركض التقديمية كمعالجتيا. 6.2 

 يتمكف مف استخداـ مبلحظات العرض لشرائح بيانات العركض التقديمية. 6.3 

عادة ترتيبيا.يتمك 6.4   ف مف العركض التقديمية عف طريؽ معالجة الشرائح كا 

 مجال الوسائط الرقمية المتعددة. 15

المعيار الرئيس السابع: تمكف المتعمميف مف استخداـ الكسائط الرقمية )الصكت، الفيديك، كالصكر( في تحسيف تقديـ 
 الكثائؽ كالعركض التقديمية.

 لكسائط المتعددة.التمكف مف إرساؿ كاستقباؿ ا 7.1 

 التمكف مف التعديؿ في الصكر الرقمية باستخداـ كظائؼ التنسيؽ المعتادة. 7.2 

 التمكف مف استخداـ الكسائط الرقمية في برمجيات أخرل. 7.3 

 مراجعة قكانيف حقكؽ النشر كالطبع لمكسائط الرقمية المتعددة. 7.4 
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 مجال برمجيات االتصال. 16

مكف المتعمميف مف استخداـ برمجيات االتصاؿ ليككنكا مكاطنيف فاعميف في القرف الحادم المعيار الرئيس الثامف: ت
 كالعشريف.

 تكظيؼ استخدامات عمميات التحرير كالتنسيؽ، بطرؽ آلية. 8.1 

 استخداـ أدكات االتصاؿ في إجراء عمميات تمقائية كبكفاءة عالية. 8.2 

رساؿ كالممفا 8.3   ت كاستقباليا.تكظيؼ استخدامات الطباعة كا 

 يتمكف مف تكظيؼ استخدامات إدارة الممفات. 8.4 

 يتمكف مف استخداـ الممارسات الجيدة إلدارة الممفات. 8.5 

 . معايير العمميات17

 . معايير القراءة لمتنور التقني1

جب فعمو والمعايير اآلتي عرضيا تختص بالمستوى التاسع والعاشر، وتحديًدا ما يجب أن يفيمو المتعممون، وما ي
 بنياية المستوى العاشر. إن المعايير السابقة تعد أطًرا واسعة لممعايير، والتالية تعطي تفصيالت أضافية.

 . األفكار الرئيسية وتفصيالتيا2

كضع دليؿ نصي محدد يدعـ تحميؿ النصكص التقنية، كيتضمف تفصيبلت دقيقة لتكصيؼ النصكص التقنية  ُ
  كشرحيا.

لمنص بتتبع شرح أك تكصيؼ عممياتو كمفاىيمو المتنكعة، كتقديـ ممخص كاؼ ليذا تحديد األفكار الرئيسة  ِ
 النص.

 التتبع الدقيؽ لئلجراءات متعددة الخطكات عند أداء المياـ التقنية، كتقديـ الصكر المختمفة لمنص. ّ
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 . بنية النص وحرفية التعامل معو3

المتخصصة في مجاالت معينة، كاألساليب تحديد دالالت الرمكز، كالمصطمحات الرئيسة، كالكممات    4 
المستقرة في االستخداـ في المجاؿ العممي المتخصص، كالتي ترتبط بالقضايا كالمكضكعات لممستكييف الدراسييف التاسع 

 كالعاشر.

تحميؿ بنية العبلقات بيف المفاىيـ في النص كالمتضمنة في العبلقات بيف المصطمحات الرئيسة مثؿ:     5 
 كاالحتكاؾ، كقكة رد الفعؿ، كالطاقة(.)القكة، 

تحميؿ ىدؼ المؤلؼ مف عرض الشركح كالتكصيفات، كاإلجراءات أك المناقشات حكؿ األسئمة      6 
 المطركحة في النص، كتحديد السؤاؿ الرئيس الذم يبحث المؤلؼ لمتعبير عنو.

 

 . التكامل بين المعرفة واألفكار4

معبر عنيا في كممات في النص بصكرة مرئية مثؿ )الجداكؿ ، كالرسـك ترجمة المعمكمات التقنية ال     7 
 البيانية(، كتحكيؿ المعمكمات المعبر عنيا بصكرة مرئية إلٍ كممات مثؿ )المعادالت الرياضية(.

تقييـ مقدار الحجج المنطقية كالعقمية الكاردة في النص، كالتي يعتمد عمييا المؤلؼ في دعـ فركضو،      8 
 و، لحؿ المشكمة التقنية.كتكصيات

مقارنة النتائج المتباينة كالمعركضة في النص، مع كجيات نظر اآلخريف مع مبلحظة التفسيرات       9 
 المختمفة، لتمؾ النتائج السابقة المتعمقة أك المختمفة مع كجية النظر.

 . المستوى القرائي ومعدل صعوبة النص5

قادرنا عمٍ قراءة كفيـ النصكص التقنية باالعتماد عمٍ نفسو  بنياية المستكل العاشر يككف الطالب 10 
 كبحرفية.

 . معايير الكتابة لمتنور التقني6

 . أنواع النصوص وأىدافيا7

 أف يكتب المتعممكف المناقشات المرتبطة بمحتكم عممي متخصص. 1 

 أف يسجؿ المتعممكف النصكص المشركحة كالمتضمنة في العمميات التقنية. 2 

در المتعممكف عمٍ دمج عناصر القصص بفاعمية أثناء المناقشات حكؿ النصكص، كفنينا فالمتعمميف أف يق 3 
يجب أف يككنكا قادريف عمٍ كتابة تكصيفات كافية كدقيقة لكؿ اإلجراءات التي يتبعكنيا عند استخداميـ لمعمؿ التقني 

 جراءات.كالذم يمكف اآلخريف مف الكصكؿ لنفس النتائج إذا ما أتبعكا نفس اإل
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 . إنتاج الكتابة ونشرىا8

أف ينتج المتعممكف كتابات متنكعة كمعبرة، بصكرة مخططة كبأسمكب مناسب لمميمة، كاليدؼ،  4 
 كالمستفيديف.

عادة  5  أف يطكر المتعممكف الكتابات عمٍ حسب الحاجة، كالتي تتميز بالتخطيط، كالمراجعة، كالتحرير، كا 
 جديدة تركز عمٍ التعبير عف األفكار األكثر أىمية بالنسبة لممستفيديف.الكتابة، أك محاكلة تبني مداخؿ 

أف يستخدـ المتعممكف التكنكلكجيا، كالتي تشمؿ اإلنترنت، إلنتاج كنشر الكتابات الفردية أك الجماعية،  6 
 كنة كديناميكية.أخذيف في االعتبار استثمار اإلمكانات التكنكلكجية في التكاصؿ مع اآلخريف، كلعرض المعمكمات بمر 

 . البحث لبناء وتقديم المعرفة9

إجراء مشركعات بحثية بصكرة قصيرة كمستدامة لئلجابة عف األسئمة التي تعف لؾ أك لحؿ مشكمة تؤرقؾ مع مراعاة  7
أف يككف السؤاؿ مناسبنا لمقضية المطركحة، كأف تككف مصادر المعمكمات متعددة، كأف يككف األساس ىك الفيـ القائـ 

 االكتشاؼ. عمٍ

اجمع المعمكمات المرتبطة كالمستمدة مف العديد مف المصادر الرقمية كالكرقية المعتمدة، كاستخدـ البحكث الجديدة  8
بفاعمية، كقدر أىمية كؿ مصدر في اإلجابة السؤاؿ البحثي الرئيس، كضع تمؾ المعمكمات في منظكمة متكاممة داخؿ 

 كتجنب السرقة العممية، كتبنٍ معيارنا لتكثيؽ المعمكمات.النص المختار، لتعزيز ترتيب األفكار، 

 استخرج الشكاىد كاألدلة مف النصكص لدعـ عمميات التحميؿ، التأمؿ، كالبحث. 9

 . جودة الكتابة11

اكتب باستمرار لفترات ممتدة كبمعدالت مف الكقت قصيرة يكمينا )كقتنأ لمتفكير ، ككقتنا لممراجعة( لتحسيف األداءات ُُ
 اليدؼ كالكصكؿ لممستفيديف.كتحقيؽ 

معايير التربية عمٍ المكاطنة الرقمية كفقنا لمحؾ المجتمع المدرسي )طبلب ، كمعمميف، كمديرييف( )مكتب التربية ُِ
 العربي لدكؿ الخميج(:

 
 أكال: بالنسبة لمطبلب:

سة السمككيات األخبلقية يفيـ الطبلب القضايا اإلنسانية كالثقافية كاالجتماعية، ذات الصمة بالتكنكلكجيا، كممار 
 كالشرعية، كيقكمكف عمٍ كجو الخصكص بما يأتي:
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 الدعكة إلٍ الممارسة اآلمنة، كالقانكنية، كاالستخداـ المسؤكؿ لممعمكمات كالتقنية. .ُ

 إظيار رأم إيجابي تجاه استخداـ التقنية في دعـ التشارؾ، كالتعمـ، كاإلنتاجية. .ِ

 الحياة.إظيار المسئكلية الشخصية لمتعمـ مدل  .ّ

 إظيار القيادة في المكاطنة الرقمية. .ْ

 ثانًيا: بالنسبة لممعممين:

يفيـ المعممكف قضايا كمسئكليات المجتمع المحمية كالعالمية في ثقافة رقمية ناشئة، كيظيركف السمكؾ القانكني 
 كاألخبلقي في ممارساتيـ المينية، كيقكمكف عمٍ كجو الخصكص بما يأتي:

اآلمف كالقانكني كاألخبلقي لتقنية المعمكمات، بما في ذلؾ احتراـ حقكؽ األليؼ كالنشر كالممكية  دعـ كتعميـ االستخداـ .ُ
 الفكرية كالتكثيؽ المناسب لممصادر، كأف يككف المعمـ قدكة في ذلؾ.

ؿ تمبية االحتياجات المتنكعة لجميع المتعمميف باستخداـ االستراتيجيات المناسبة التي تركز عمييـ، كتكفر الكصك  .ِ
 المنصؼ كالعادؿ إلٍ األدكات كالمكاد كالتقنية المبلئمة.

تشجيع اآلداب السمككية في البيئة الرقمية، مع المسؤكلية في التفاعبلت االجتماعية ذات الصمة باستخداـ تقنية  .ّ
ا في ذلؾ.  المعمكمات، كأف يككف المعمـ نمكذجن

كالطبلب كالثقافات األخرل مف خبلؿ كسائؿ العصر  تطكير فيـ ثقافي ككعي عالمي عف طريؽ االندماج مع الزمبلء .ْ
 الرقمي في االتصاؿ كأدكات التعاكف كأف يككف المعمـ قدكة في ذلؾ.

 ثالثنا بالنسبة لمديرم المدارس:

ا لمقضايا االجتماعية، كاألخبلقية، كالقانكنية، كالمسئكليات المرتبطة بثقافة  يصكغ المديركف كالتربكيكف كييسركف فيمن
 متطكرة، كيقكمكف عمٍ كجو الخصكص بما يأتي:رقمية 

 كفالة الفرص المتساكية لمحصكؿ عمٍ األدكات كالمكارد الرقمية المبلئمة لتمبية احتياجات جميع الطبلب. .ُ

إنشاء السياسات لبلستخداـ اآلمف كالقانكني كاألخبلقي لممعمكمات كالتقنية الرقمية كيعززكنيا، كيككنكف قدكة في تطبيؽ  .ِ
 ذلؾ.

 يز التفاعبلت االجتماعية المسؤكلة ذات الصمة باستخداـ التكنكلكجيا كالمعمكمات، كيككنكف قدكة في تطبيؽ ذلؾ.تعز  .ّ

تسييؿ تطكير فيـ ثقافي مشترؾ كيشارككف في القضايا العالمية مف خبلؿ استخداـ أدكات االتصاؿ كالتعاكف  .ْ
ا في تطبيؽ ذلؾ.  المعاصرة، كيككنكف نمكذجن
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 مٍ المكاطنة الرقمية كمراحؿ تنميتياثالثنا: التربية ع

تعني تربية المكاطنة الرقمية التكجيو المخطط مف قبؿ المعمميف كالتبلميذ لبلستخداـ الفعمي لممصادر كالتقنيات الرقمية 
بيدؼ تنمية الميارات كالسمككيات التي تمكنيـ بأف يصبحكا مكاطنيف رقمييف، يتفاعمكف مع اآلخريف عبر االتصاؿ 

 بالطريقة التي تتسؽ مع التدريس. المباشر

 (:Ribble &Bailey, 2006كتتعدد مراحؿ تنمية المكاطنة الرقمية لتشمؿ اآلتي )

 Awareness. مرحمة الكعيُ

الكعي يعني انيماؾ الطبلب في أف يككنكا مثقفيف تكنكلكجينا. ففي ىذه المرحمة، يصبح التثقيؼ أكسع مف مجرد إعطاء 
اسية حكؿ المككنات المادية كالبرمجية، كالتركيز عمٍ عرض أمثمة لبلستخداـ السيئ كالغير المعمكمات كالمعارؼ األس

نما يحتاج الطبلب ألف يتعممكا ما ىك مناسب كغير مناسب عند  المناسب لتمؾ المككنات المادية كالبرمجية. كا 
 استخداماتيـ لتمؾ التقنيات الرقمية الحديثة.

ف ىناؾ جممة مف األسئمة يسترشد  بيا لمداللة عمٍ الكعي كىي: كا 

 ىؿ تمتمؾ الفيـ الجيد لطرؽ عمؿ التقنيات الرقمية الحديثة كاستخداماتيا كتأثيراتيا عميؾ كعمٍ اآلخريف؟ .ُ

 ىؿ أنت عمٍ كعي بالمشكبلت كاألمكر المرتبطة بإمكانية استخداـ التقنيات الحديثة؟ .ِ

 قة يقبميا معممكؾ كآباؤؾ كأصدقاؤؾ؟ىؿ أنت عمٍ كعي باستخداـ التقنيات الرقمية الحديثة بطري .ّ

 Guided Practice. مرحمة الممارسة الموجية 2

إف التبلميذ يجب أف يككنكا قادريف عمٍ استخداـ التكنكلكجيا في مناخ يشجع عمٍ المخاطرة كاالكتشاؼ في مراحؿ 
مف الممكف أف تستعيف باألسئمة متقدمة. كبدكف الممارسة المكجية فإنيـ ربما ال يدرككف ىذه الطريقة المناسبة. كأنو 

 التالية لمساعدة التبلميذ في التفكير حكؿ الطريقة التي يعتمدكف عمييا في استخداـ التكنكلكجيا.

 عند استخدامؾ لمتكنكلكجيا ىؿ تدرؾ متٍ تحدث أشياء غير مناسبة؟ لما ىذا كلما ال؟ .ُ

 ا ىذا؟ كلما ال؟قدر ىؿ تقدر مقبكلية أعمالؾ عمٍ التقنيات الرقمية الحديثة؟ لم .ِ

 ىؿ تميز بيف االستخدامات المقبكلة كغير المقبكلة لؤلنكاع المختمفة مف التقنيات الرقمية الحديثة؟ لما ىذا؟ كلما ال؟ .ّ

 ما الذم تحتاج أف تفعمو لتصبح عمٍ كعي بممارساتؾ لمتقنيات الرقمية الحديثة؟ .ْ
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عطاء المثؿ كالقدكة ّ  Modeling & Demonstration. مرحمة النمذجة كا 

كىذا يعني إعطاء النمكذج الكاضح في االستخداـ المناسب لمتكنكلكجيا في الحجرة الدراسية، عمٍ سبيؿ المثاؿ، لك أنؾ 
كمعمـ حممت تميفكنؾ المحمكؿ أثناء تكاجد بالفصؿ الدراسي، فإنو ينبغي عميؾ إغبلقو أك تجعمو صامتنا أثناء ذلؾ. 

مف خبلؿ تقديـ قائمة بأىـ التكجييات حكؿ التساؤالت التي يمكف تطرح في  باإلضافة إلٍ أنو يمكنؾ تكجيو اآلباء
أذىانيـ في التعامؿ المناسب مع أبنائيـ أثناء االستخدامات المختمفة لمتقنيات الرقمية الحديثة كالعمؿ عمٍ مناقشتيا 

 تقميد كمتابعة ىذه النماذج. معيـ. فالكبار يحتاجكف أف يككنكا نماذج جيدة لممكاطنة الرقمية، كي يستطيع األطفاؿ

 Feedback and Analysis. مرحمة التغذية الراجعة وتحميل السموك 4

إف الفصؿ الدراسي ينبغي أف يككف المكاف الذم يمكف لمطبلب فيو أف يناقشكا استخداماتيـ لمتقنيات الرقمية الحديثة 
 ليركا كيؼ يمكنيـ استخداماتيا بطريقة مناسبة.

طريؽ إمداد الطبلب بالتككيف النقدم البناء لمتمييز بيف الطرؽ كالكسائؿ التي يجب أف تستخدـ بيا كأف ذلؾ يككف عف 
 ىذه التقنيات الرقمية الحديثة في الفصؿ الدراسي ككذلؾ خارجة.

إنو مف الصعب أف يعكد الشخص عف السمكؾ أك الممارسة التي حدثت بالفعؿ كلكف يمكنو التفكير حكليا بعدما 
كف إمداده بالفرص التي تمكنو مف التأمؿ الذاتي في ىذا السمكؾ الحادث فإف إمكانية تكرار السمكؾ سكؼ حدثت، كبد

 تككف أكثر كأكثر في المستقبؿ.

 رابًعا: نماذج تطبيقية في المناىج الدراسية عمى المواطنة الرقمية

مف رياض األطفاؿ كحتٍ المرحمة الثانكية  إف المكاطنة الرقمية كفقنا لما تقدـ، يجب أف تعمـ في المستكيات الدراسية
عبر المناىج الدراسية بتضمينيا في المكضكعات المختمفة. كفيما يأتي نعطي بعض النماذج التطبيقية في المناىج 

 الدراسية لتنمية المكاطنة الرقمية:

 (Britt, 2006استخدام المدونات في تعميم الدراسات االجتماعية )النموذج األول: 

مف عقد مف الزمف، كالمعممكف يطكركف مف مكاقع اإلنترنت لفصكليـ الدراسية لنشر معمكمات لمتبلميذ كاآلباء. ألكثر 
كلتكظيؼ اإلنترنت في تعميـ الدراسات االجتماعية بدأ التخطيط لعمؿ رحبلت ميدانية افتراضية، لتدريس أساسيات 

نية لتفاعبلتنا عبر اإلنترنت في منيج التعميـ االبتدائي. البحث عمٍ اإلنترنت. كاليـك يمكننا مع ىذا التطكر كضع تق
ذا كاف استخداـ مكاقع اإلنترنت بصكرتيا التقميدية القديمة تسمح فقط بمشاركة المعمكمات مع اآلباء مف طرؼ  كا 
اؿ المعمميف. فإف المدكنات تعطي إمكانيات الكتابة كالنشر لممعمميف كالطبلب عمٍ الكيب مباشرة مف خبلؿ االتص
 المباشر. حيث إنو أصبح مف الممكف نشر األفكار كالخبار الصفية كالمحتكل الدراسي لمنيج الدراسات االجتماعية.
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إف المدكنات أصبحت تكصؼ بأنيا مجبلت إلكتركنية يمكف تحديثيا بسيكلة لتعكس أفكار المستخدـ كعف طريقيا 
لكتابة عبر اإلنترنت. كىذا يمكف أف يككف عف طريؽ تفاعؿ أيضا يصبح الطبلب أكثر انيماكنا  كفاعمية في القراءة كا

 القارئ مع المؤلؼ باالستجابة لما يكتبو كالتعميؽ عميو.

إف التدكيف أصبح كسيمة مفيدة لممعمميف لتحسيف تدريس كحدات الدراسات االجتماعية، فعمٍ سبيؿ المثاؿ عندما 
لرحمة عممية في مجاؿ الدراسات االجتماعية، فإف ىذا يصبح يستخدـ المعممكف المدكنة لمتخطيط كالتنظيـ كالتكثيؽ 

 مركزنا عمٍ عمؿ مشركع الستخداـ مصادر الكيب المختمفة ليصبح التعمـ أكثر تفاعمية كمعنٍ بالنسبة لمطبلب.

الرحمة إف مدكنة الرحمة الميدانية تبدأ بكحدة دراسية مثؿ أم نشاط تعميمي مخطط لو كأساس لمتعميـ الناجح. كأف مدكنة 
ف المعمميف يمكنيـ استخداـ المدكنة لتقديـ مخطط  الميدانية يمكف أف تستخدـ كرحمة ميدانية حقيقية أك افتراضية، كا 

ف أحد الباحثيف تيـ جالز  طكر مدكنة لتبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي لعمؿ  Tim Gelsحكؿ ىذه الرحمة الميدانية. كا 
سنة. ككاف ىذا  150كذلؾ بتضميف صكر رقمية لممتحؼ منذ سنكات تصؿ  رحمة ميدانية ألحد المتاحؼ في ألباما،

دعكة لمتبلميذ لمتفكير في نمط الحياة في المجتمع اليـك مقارنة بيا منذ تمؾ الفترة. كأف التبلميذ يمكنيـ أيضا أف يكتبكا 
ف يقيـ المعمكمة كما يعرضو ما يريدكف حكؿ رؤيتيـ كنظرتيـ لتمؾ الصكر القديمة. كأف ىذه المرحمة أصبحت مجاال أل

 التبلميذ مف أفكار كتعميقات.

كفي النياية يمكف القكؿ بأف المدكنات تمد المعمميف كالتبلميذ بإمكانية االتصاؿ بمصادر متعددة في اإلنترنت مف أجؿ 
ألماكف التاريخية رحبلت افتراضية ال يمكف إجراءىا في الكاقع. كأف التبلميذ يمكنيـ أف يدكنكا مشركعات تعميمية حكؿ ا

كاألثرية كالبيئات الطبيعية. كما أنو يمكف أف يستخدمكا المدكنات لئلعبلف عف الممارسات الصفية، كأف يربط المعممكف 
 اإلنترنت بتدريس مناىجيـ الدراسية.

 النموذج الثاني: استخدام تقنية اإلنترنت في االرتقاء بالمواطنة في تعميم الدراسات االجتماعية

ا ليذا 1426ميحة عبد اهلل القارئ )قدمت س ا الستخداـ تقنية اإلنترنت في االرتقاء بالمكاطنة كفيما يمي عرضن (نمكذجن
 النمكذج. 
 اليدؼ:

 .التعرؼ عمٍ خصائص الكطف كسماتو 

 .التعرؼ عمٍ مناطؽ المممكة لزيادة ارتباط الطالب بأنحاء كطنو 

 طؽ بمده كتقمبات الطقس فييا.التعرؼ عمٍ معمكمات تاريخية كجغرافية عف كافة منا 

 الفئة المستيدفة: طبلب المرحمة الثانكية.
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 خطوات تطبيق النموذج:

يمكف تنفيذ ما سبؽ مف خبلؿ عرض خريطة كبيرة مكضح فييا المناطؽ المختمفة بحيث تكضح المعمكمات عف تمؾ 
ات تاريخية أـ جغرافية أـ عادات ك المناطؽ بضغط الطالب ألزرار معينة )مفتاح معيف( سكاء أكانت تمؾ المعمكم

 تقاليد..الخ,,,

ىذا كلمعمؿ عمٍ تكفير فرصة لتحقيؽ التفاعؿ األكبر بيف الطبلب كالمعمميف يمكف استخداـ النص المتشعب, الصكرة 
التي تسمح لمطالب أف  Bulletin Boardكالصكت كاالتصاؿ بالفيديك، كذلؾ باستخداـ لكحة الببلغات أك المناقشات 

 ب األسئمة كاالستفسارات عمييا بحيث يمكف أف يراىا بقية الطمبة ككذلؾ المعمـ لمرد عمييا.يكت

)نظاـ الندكة أك  Group Learningفي مجمكعة بيف الطبلب مف كافة المناطؽ · كيمكف استخداـ نظاـ التفاعؿ
) برامج  Synchronous Contact( سكاء بطريقة المناقشة المحظية  Video Conferencingالمؤتمر الفيديكم 

 Asynchronousاالتصاؿ المحظي بيف مختمؼ المكاقع ( كغير المحظية 

 (Galas, 2006النمكذج الثالث: استخداـ تقنيات الكاقع االفتراضي في تدريس العمـك )

Whyville  ٍىك أحد نماذج الكاقع االفتراضي عبر اإلنترنت، كالذم يتضمف مجتمع عممي افتراضي قائـ عم
سنة كمتاح عمٍ الشبكة عمٍ  14إلٍ  9تقصاء كالتعمـ المتمركز حكؿ المتعمـ كىك مناسب لمتبلميذ مف سف االس

 http://www.whyville .net/smmk/niceالعنكاف اآلتي: 
Whyville  مف قبؿ معممي العمـك الميتميف بإنشاء بيئات افتراضية عبر اإلنترنت  1999ىك برنامج تـ إنشاؤه عاـ
استيدؼ البرنامج إنشاء بيئة افتراضية عممية تتيح انيماؾ التبلميذ في عمميات االكتشاؼ كاالتصاؿ لؤلطفاؿ، ك 

. كىذا المجتمع لو نظامو السياسي كاالقتصادم كاإلعبلمي باإلضافة إلٍ األلعاب العممية  كالتفاعؿ كتعميـ العمـك
بتصفح  ة مركر، كصكرة رمزية،  تسمح ليـالتفاعمية، كلكؿ مستخدـ مف مستخدمي ىذا المجتمع اسـ مستخدـ ككمم

ىذا المجتمع والتحدث مع اآلخرين والمشاركة في األنشطة العممية، وتعد األنشطة القائمة عمى اليدويات والمحاكاة 
العناصر الرئيسة لؤلنشطة العممية التفاعمية التي يتضمنيا البرنامج، كالتي تربط بيف الكيمياء، كالبيكلكجي، ىي 

 ، كتاريخ العمـ.كالفيزياء
كيحاكؿ األشخاص الذيف يمثمكف الجماعات االفتراضية المتباينة نقؿ ثقافات مجتمعاتيـ بمعارفيا كقيميا كممارستيا في 
صكر افتراضية يتـ التفاعؿ معيا ككأنيا مكجكدة في الكاقع. كىذا يكفر ليذه الجماعات إمكانيات كفرص مف الصعب 

 900000صعكبة الكصكؿ إلييا أك لزيادة تكاليفيا.كيضـ ىذا المجتمع العممي كجكدىا في العالـ الحقيقي إما ل
 %67مستخدـ يكمينا، كتمثؿ نسبة اإلناث في ىذا المجتمع  25000مستخدـ كيزكره 

، تـ تصميـ تجربة بحثية مف قبؿ جامعة  كفي إحدل المحاكالت الستخداـ ىذا المجتمع االفتراضي في تعميـ العمـك
كبالتعاكف مع كمية التربية  The University of California, Los Anglesانجمكس  كالفكرنيا بمكس
، كفي ىذه التجربة افترض Graduate School of Education and Information Studiesكالمعمكمات 

ٍ أشخاص في تمؾ البيئة االفتراضية يدكر حكار طكيؿ تظير أعراضة عم whypoxالباحثكف كجكد فيركس يدعٍ 
الفيركس في ظيكر بعض البقع الحمراء كأعراض لممرض كتدكر التساؤالت في المجتمع االفتراضي كمستطرد حكؿ ىذا 
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حكؿ األسباب التي تقؼ كراء انتقاؿ العدكل بالفيركس كأسباب انتشاره في المجتمع، سكاء بمقابمة أشخاص آخريف 
أك التردد عمٍ أماكف تككف سببا في انتقاؿ الفيركس، يحممكف ىذا المرض أك تناكؿ أطعمة معينة تسبب ىذه األعراض 

ثـ يستطرد المجتمع االفتراضي األساليب المناسبة لمكقاية مف انتشار ىذا المرض كأيف يذىب حيف يكتشؼ أحد 
أعراض المرض كعبر ىذا لحكار يتعرؼ التبلميذ عمٍ مصادر المعمكمات األساسية التي يمكف االطبلع عمييا حكؿ 

س، كاألشخاص الذم يمكف الرجكع الييـ مف أصحاب النظريات العممية التي دارت حكؿ ىذا الفيركس ىذا الفيرك 
 كيككف ىذا كمو مثار المناقشات في الفصكؿ الدراسية.
 كالمحاكاة النتقاؿ الفيركس ما يأتي: Whyvilleكاستخمص الباحثكف أنو مف خبلؿ البيئة االفتراضية 

 كاف إثراء لفيميـ.تناكؿ الطبلب لمشكمة ذات معنٍ  .ُ
 المشاركة كاالنيماؾ مف جانب الطبلب بصكرة فعالة. .ِ
 استقاء المعمكمات مف مصادرىا األساسية عف طريؽ البحث. .ّ
 تنمية التعاكف بيف الطبلب  كالقدرة عمٍ التفكير الناقد. .ْ

 الخاتمة والتوصيات والمقترحات

ؿ مراجعة األدبيات كالخبرات الدكلية تـ تحديد معايير تطرقت الكرقة البحثية إلٍ مفيـك المكاطنة الرقمية، كمف خبل
التربية عمٍ المكاطنة الرقمية كمراحؿ تنميتيا، ككذلؾ عرضت الكرقة لبعض النماذج التطبيقية لمتربية عمٍ المكاطنة 

 اآلتية: لمنتائجالرقمية في المناىج الدراسية. كمف خبلؿ ذلؾ فإف الكرقة البحثية تعرض 

 رية إلعداد الناشئة لمتربيو عمٍ المكاطنو الرقمية فٍ إطار عصر الرقمنة.أف ىناؾ حاجو ضرك  .ُ

أف التربيو عمٍ المكاطنو الرقمية تمر بمراحؿ أساسيو تبدأ بتنميو الكعٍ كالممارسو الكاعيو كتنتيي بتنميو أساليب - .ِ
 التعامؿ مع المستحدثات كميارات التعامؿ معيا.

فاؽ عمييا، كمف الضركرم اف يضعيا فٍ االعتبار القائميف. عمٍ السياسو أف ىناؾ معايير فٍ األدبيات تـ االت- .ّ
 التعميميو كالممارسيف لعمميتي التعميـ كالتعمـ.

 البحث باآلتي: يكصيكفي ضكء ىذه النتائج 

 اف تضمف ىيئات الجكده العربيو ىذه المعايير ضمف معايير الجكده  كٍ تككف محكا اساسيا العتماد المدارس. .ُ

سياسو التعميميو فٍ البمداف العربيو ليذه المعايير لنشر الثقافو كالكعٍ بيا كتكفير البنيو األساسية التكنكلكجيو تبنٍ ال .ِ
 كالفنيو االزمو لتطبيقيا.

 تضميف برامج اعداد المعمـ ىذه المعايير لتأىيؿ المعمميف عمٍ كيفيو القياـ بدكرىـ فٍ التربيو عمٍ المكاطنو الرقميو. .ّ

 التدريب برامج  لتنميو المديريف كالمعمميف لمتأىيؿ لمتربيو عمٍ المكاطنو الرقمية. تضميف منظكمو .ْ

 الباحثاف  إجراءالمزيد مف الدراسات فٍ مجاؿ التربيو عمٍ المكاطنو الرقمية حكؿ: يقترحكما 

 دكر الجامعو فٍ التربيو عمٍ المكاطنو الرقمية .ُ
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 دكر المدرسة فٍ التربيو عمٍ المكاطنو الرقمية .ِ

 ر شبكات التكاصؿ االجتماعي فٍ التربيو عمٍ المكاطنو الرقميةدك  .ّ

 تصكر مقترح لمدكنو سمكؾ لمطبلب فٍ ضكء تحديات عصر الرقمنة .ْ

 متطمبات تطبيؽ التربية عمٍ المكاطنو الرقمية في عصر الرقمنة .ٓ

 المراجع

الشبكة:  (. توظيف التقنية في االرتقاء بالمواطنة. متاحة عمى1426سميحة عبد اهلل القارئ ) -
http://wcontent.imamu.edu.sa/res earch_cha irs/naief_chair/Documents تم استرجاعيا /

 .2014أغسطس  1بتاريخ: 

. دروس وبرامج في التربية الرقمية لسالمة األسرة. جريدة الشرق األوسط، العدد 2013صفات سالمة.  -
                                                     . متاحة عمى الشبكة:12482

classic.aawsat.com/details.asp?section=54&article=715127&issueno=12482#.U-
Wz7PQW2So  :2014أغسطس  1تم استرجاعيا بتاريخ. 

. الدعوة إلى اعتماد التربية الرقمية مناىج أكاديمية في 2013محمد عبد الحميد، وغفران جودة.  -
تم  alr oeya.ae/2013/02/16/29385.متاحة عمى الشبكة: 2013فبراير  16 المدارس. صحيفة الرؤية في

 .2014أغسطس  1استرجاعيا بتاريخ: 

. المواطنة الرقمية.. نظرة في وظائف شبكات التواصل االجتماعي.جريدة الوطن، 2012محمد ىديب.  -
-www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=8F777983. متاح عمى الشبكة: 14، السنة 5971العدد 

375D-4BF2-9768- 3652E936224F&d=201 20108  :2014أغسطس  1تم استرجاعيا بتاريخ. 

.المركز العربي ألبحاث الفضاء  Digital Citizenship(. مفيوم المواطنة الرقمية 2014مصطفى القايد. ) -
-http://www.new-educ.com/definition-of-digitalاإللكتروني. متاح عمى الشبكة: 

citizenship#.U_pGj_QW2So  :2014أغسطس  1تم استرجاعيا بتاريخ. 

مكتب التربية العربي لدول الخميج. معايير تكنولوجيا التعميم لدى مديري المدارس والطالب والمعممين.  -
 1تم استرجاعيا بتاريخ:  http://app.abegs. org/gc7/static/files/iste.pdf متاحة عمي الشبكة: 
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 مشاريع التخرج البحثية أزمة " اإلعداد واإلعتماد"
  

 الدكتورة / عواطف بنت يحي القحطاني
 المممكة العربية السعكدية جامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف، 

ayalqahtani@pnu.edu.sa 
 

 مقدمة: 

بحث العممي أحد المتطمبات األساسية كالضركرية ليس فقط عمٍ مستكل التخصص الدقيؽ بؿ لممجتمعات يمثؿ ال
ككؿ، حيث يعتبر البحث العممي المحرؾ األساسي لكافة القطاعات المختمفة بالمجتمع كىك السبيؿ إلٍ التكصؿ إلٍ 

حث العممي بزيادة تطمعات المجتمعات الحقائؽ أك رفض الحقائؽ القائمة أك اإلضافة إلييا، كتزداد أىمية الب
كطمكحاتيا، كتتطمب عممية تطبيؽ البحث العممي مسارات محددة تمكف الباحثيف مف تنفيذه كاستخدامو ىذا فضبلن عف 

 ميارات متخصصة.

في  ك يعد البحث العممي مزيج مف المعارؼ العممية النظرية ك االجرائية، لذلؾ تظير خبرات الباحثيف ممزكجة بأفكارىـ
بحكثيـ العممية، كاالصؿ في البحث العممي بصفة عامة سكاء كاف في مجاؿ العمـك الطبيعية اك العمـك االجتماعية 
كاالنسانية ىك اف يأتي بجديد، فما الفرؽ اذا بيف المعارؼ النظرية كالبحث العممي، كما الداعي لممجيكد كالكقت 

ممعرفة العممية اك يقـك بتفسيرىا، كلعؿ احد االسباب التي تقؼ حجرة كالمكارد التي ينفقيا الباحث اذا لـ يضؼ بحثو ل
عثرة في سبيؿ النيكض بالبحث العممي ىي عدـ تمكف الباحث مف البحث العممي، كالبحث العممي ال يكتسب فقط مف 

 المراجع العممية كلكنو يحتاج الي ممارسة تطبيقية، كاالستفادة مف خبرات االخريف كجيكدىـ.

كرقة العمؿ الحالية مكضكع مشاريع التخرج البحثية مف حيث جكدة اإلعداد مف قبؿ طبلب التخرج ، كمعايير كتناقش 
 شرفكف عمٍ ىذه المشاريع البحثية.االعتماد مف قبؿ االساتذة المتخصصكف الم

 مشاريع التخرج البحثية :

ء منفردان أك باالشتراؾ مع مجمكعة مف الزمبلء ييعرؼ مشركع التخرج بأنو: دراسة عممية يقدميا الطالب الٍ اساتذتو سكا
كمتطمب لمحصكؿ عمٍ شيادة البكالكريكس ، بحيث يككف اليدؼ األساسي مف مشركع التخرج البحثي ىك تطبيؽ 
كتدريب عممي لما تعممو الطبلب مف أساسيات كخطكات لمبحث العممي في مجاؿ تخصصو كيتـ في ضكء تكجييات 

 األستاذ المشرؼ.   

( صفحة كحد ْٓ-َّمشركع التخرج نكع مف أنكاع البحكث العممية الصغيرة التي يفضؿ أف يتراكح حجميا بيف )كيعد 
 أدنٍ، أك ضعفيا كحد أعمٍ.

كيسعٍ مشركع التخرج إلٍ تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ التي تساعد طبلب البحث عمٍ فيـ الظكاىر المختمفة كمف 
 أىـ ىذه األىداؼ:

 ب عمٍ كضع المعارؼ النظرية كالميارات العممية مكضع التطبيؽ.التأكد مف قدرة الطال
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 قياس قدرة الطالب الفكرية عمٍ التحميؿ كالتفسير كربط عناصر بحثو بطريقة تسمح بفيـ مكضكع البحث كالغرض منو.

ياغة تمكيف الطالب مف تطكير ميارات البحث العممي في الكاقع الميداني بطريقة اجرائية مف خبلؿ قدرتو عمٍ ص
مكانية تحديد نكع العينة كحجميا كميارات جمع المعمكمات كتنظيميا كتحميميا  المشكمة كتحديد أىدافيا كتساؤالتيا كا 

 كتفسيرىا كاستخبلص النتائج العممية.

تكسيع االطار المعرفي لمطالب في مجاؿ تخصصو مف خبلؿ تمكينو مف دراسة أحد مكضكعات التخصص بالحصكؿ 
شراؼ.عمٍ مزيد مف المع  ارؼ كالمعمكمات العممية بطريقة ذاتية تحت تكجيو كا 

تدريب الطالب عمٍ تطبيؽ كافة خطكات البحث العممي، فمشاريع التخرج ليس اليدؼ منيا االبتكار كلكنيا تيدؼ إلٍ 
 .تنمية االبتكار كتعكيد الطالب عمٍ التفكير العممي بما يسمح بتطكير مياراتو في المراحؿ البحثية المتقدمة

تنمية كتأصيؿ مفيـك العمؿ الفريقي خاصة مشاريع التخرج الجماعية التي تتطمب تعاكف أعضاء فريؽ العمؿ مف اجؿ 
 انجاح المشركع البحثي.

 متطمبات اختيار موضوعات مشاريع التخرج البحثية:

 توجد عدة متطمبات الزمة قبل اختيار مشروع التخرج البحثي أىميا:

 متطمبات المشركع السابقة بالخطة الدراسية.انياء الطالب/ الطالبة ل

اطبلؽ مساحة مف الحرية لمطبلب في اختيار مكضكعات مشركعاتيـ البحثية مع تكجيييـ مف قبؿ مشرفييـ نحك 
 امكانية تطبيقيا كتنفيذىا.

و كيكافؽ كضع الطالب خطة زمنية محددة ضمف الفترة الزمنية لمشركع التخرج يتضح بيا كافة خطكات البحث كاجراءات
 عمييا المشرؼ كيعتمدىا بما يتكاءـ مع قدرات الطالب كامكانياتو.

البحث كاالطبلع المكسع كالتجميع النظرم المكثؽ الكافي لممعمكمات النظرية المتضمنة بالبحث ، كمراجعتيا مع 
 المشرؼ قبؿ البدء بالمشركع.

مشاريع التخرج كدكرىا في اختبار قدرات الطالب  كنكد أف ننكه مف خبلؿ ىذه الكرقةالٍ أنو كعمٍ الرغـ مف أىمية
اختبارا ن حقيقيان بعد اتماـ معظـ متطمبات الدراسة الجامعية، كالكشؼ عف الميارات الحقيقية ليك التي اكتسبيا خبلؿ 

 إضافة إلٍ الميارات العممية لما بعد دراستو. سنكات دراستو

معظـ الخريجيف يفتقركف حاليان ليذه  قد الحظت كمشرفة أفكمف خبلؿ اإلشراؼ عمٍ عدد مف المشاريع البحثية ف
 الميارة: كلعؿ ىناؾ عدد مف األسباب تقؼ كراء ىذه األزمة أىميا:

 أسباب أزمة مشاريع التخرج البحثية:

عدـ تحمؿ طبلب المشاريع البحثية مسؤكلية انجاز بحكثيـ بأنفسيـ، كاعتمادىـ عمٍ مصادر اخرل تتكلٍ إعداد 
 بة عنيـ كمراكز كمكاتب خدمات الطالب كالتي انتشرت في اآلكنة األخيرة .    البحكث نيا
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 تياكف مشرفكا البحكث في التحقؽ مف تطبيؽ الطالب ذاتيان لكافة اجراءات البحث ىذا الجانب. 

 ضعؼ مستكل الطبلب في المتطمبات السابقة لمشركع التخرج كاىميا متطمب البحث العممي.

الجامعية في تحديد معدؿ محدد الجتياز المتطمبات السابقة لمشركع التخرج لمتأكد مف جاىزية تراخي بعض المؤسسات 
 الطالب إلنجاز المشركع.

 التقميدية في تدريس مقرر مشركع التخرج كعدـ التجديد المستمر لممقرر كاسمكب إدارتو.

 فيف عمٍ المشاريع البحثية.ضعؼ التشجيع كالتحفيز الطبلبي سكاء مف قبؿ المؤسسات التعميمية أك المشر 

كيعد ذلؾ جريمة في حؽ التطكر كالنيكض العممي الذم تسعٍ اليو المجتمعات،  كعمٍ جميع  المشرفيف ك الطبلب 
أف يعكا أف اليدؼ مف البحث ليس النجاح في مقرر مشركع البحث بقدر ما ىك االىتماـ بإعداد متخصص بارع في 

 مستقببلن.فيـ تخصصو كقادر عمٍ اإلضافة إليو 

 رؤية لمتغمب عمى األزمة:

يتـ تحديث المناىج الدراسية كالتخصصات بما يتبلءـ مع حاجات المؤسسات كسكؽ العمؿ كىذا يتطمب مراجعة اف 
 دكرية لمتخصصات كالمناىج.

 التركيز عمٍ التدريب العممي في المؤسسات كمتابعتيا بدقة الكتساب الخبرة العممية، كذلؾ . 

اكاديمية كعممية عف طريؽ عقد المؤتمرات كالفعاليات الطبلبية كتشجيع الطمبة عمٍ المشاركة كعرض تكفير اجكاء  
  .نتاجاتيـ العممية كتبادؿ المعمكمات كالمعرفة

تعريؼ الطبلب كالمشرفيف بحاجات سكؽ العمؿ كالتخصصات المطمكبة كتكفير فرص لتدريب الطمبة عمٍ االبحاث 
 ذات العبلقة.

المادم لؤلبحاث كالمشاريع الطبلبية بما يخدـ جميع الطبلب كيحفز قدرات الطبلب كقد انتيجت جامعة تكفير الدعـ 
ق آلية دعـ ابحاث الطالبات مف خبل مراكز البحكث التي ُّْْاألميرة نكرة في مطمع الفصؿ الدراسي الثاني الماضي 

 انشاتيا الجامعة.

ة عمٍ ايجاد حمكؿ ليا خبلؿ ابحاثيـ مما يعمؽ العبلقة بيف الطالب ربط الجامعات  بمشكبلت بحثية عممية يعمؿ الطمب
 .كالمؤسسة كمؤسسات المجتمع كيعمؿ عمٍ تككيف فرصة لمطالب بعد التخرج

 تحديد مبكر لممكضكعات البحثية كزيادة كعي الطبلب بمتطمبات سكؽ العمؿ كتكفيرىا اثناء مرحمة الدراسة.

شاطات كالفعاليات العممية ال سيما المؤتمرات كحمقات العمؿ كغيرىا حيث تشجيع الطبلب عمٍ  المشاركة في الن
سيؤدم ذلؾ الٍ تطكير خبرات الطمبة كتنمية مياراتيـ البحثية بشكؿ عممي، كقد انتيجت المممكة العربية السعكدية ىذه 

كل جامعات المممكة اآللية حيث يتـ عقد مؤتمر طبلبي سنكم منذ خمس سنكات ألبحاث الطبلب كالطالبات عمٍ مست
 كيمنح الفائزكف كالمشاركيف جكائز مادية كمعنكية لتحفيز الجيكد في ىذا الجانب.
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كينبغي أف تتكفر في مشركع التخرج البحثي كافة معايير الجكدة التي تتكفر ألم بحث عممي كتتمثؿ مؤشرات الحكـ 
 عمٍ جكدة البحث العممي فيما يمي:

  :لعمميمؤشرات الحكم عمى جودة البحث ا

 لمحكـ عمٍ جكدة البحث العممي فإف ىناؾ مؤشرات محددة يمكف االسترشاد بيا عمٍ النحك التالي:

: بمعنٍ ارتباط البحث العممي بالتخصص الدقيؽ لمباحث نظران لما يتطمبو البحث العممي مف تعمقان في التخصصية
 الميداف كمتابعة كقدرة عمٍ الربط كالتحميؿ .

ضيح الجيكد السابقة في المكضكع المدركس لبلستفادة منيا بما يمنع تكرار المكضكعات المدركسة : بمعنٍ تك األصالة
 كتشابييا.

 : فالبحث الناجح ىك الذم يضيؼ لممعرفة اإلنسانية سكاء عمٍ المستكل النظرم أك المستكل التطبيقي.االبتكار

ة السميمة في تنفيذ ىذه الخطكات كالمتمثمة في : )كذلؾ باالعتماد عمٍ األسس العمميإتباع خطكات المنيج العممي
)المشكمة، األىمية، األىداؼ، المفاىيـ، الفركض أك التساؤالت، تحديد نكع الدراسة، المنيج، األدكات، المجاالت، 

 النتائج العممية(.

 : حيث يمثؿ عنكاف البحث المفتاح الرئيسي لفيـ مكضكع البحث كمتابعتو.العنكاف المعبر

: كتتضمف السبلمة المغكية جانبيف، الجانب األكؿ: سبلمة التراكيب، كالمغة، كيتمثؿ الجانبالثاني في لمغكيةالسبلمة ا
 .سبلمة المصطمحات لمتخصص الدقيؽ لمبحث

 : في عرض كتسمسؿ خطكات البحث.الترابط المنطقي

 لمدركس.التناغـ بيف جميع مككنات البحث: تناسب نكع الدراسة كمنيجيا كأدكاتيا لممكضكع ا

خضاعيا إلجراءات الصدؽ كالثبات. اإلعداد الجيد لؤلدكات  : كا 

: كتكظيفيا كتكضيح أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف البحث العممي الحالي كالبحكث االستخداـ الجيد لمدراسات السابقة
 السابقة.

 ض الكمي لمبيانات.: التي يتـ معالجتيا مع القدرة عمٍ التنظيـ الجيد لمعر مناسبة نكع اإلحصاء لمبيانات

 : كتفسيرىا في ضكء اإلطار النظرم لمبحث كالبحكث كالدراسات السابقة كالنظريات العممية.التحميؿ المنطقي لمبيانات

 .: لممعارؼ كالمعمكمات مع التنظيـ في عرض ككتابة التقرير النيائي لمبحثاإلخراج الجيد كالمنظـ

 ألجنبية التي اعتمد عمييا البحث. : لممراجع العربية كاالتكثيؽ العممي السميـ

 : البلزمة إلتماـ البحث دكف اإلخبلؿ بجكدتو.تكفر المكارد كاإلمكانات
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: مف حيث االطبلع الكاسع كاألمانة في العرض كالنقؿ ضركرة تكافر باحث عممي يتمتع بميارات عالية لمبحث العممي
ادؼ كالقدرة عمٍ االلتزاـ بكافة المؤشرات السابؽ مف اآلخريف كالرغبة الصادقة في انجاز مكضكع البحث بشكؿ ى

 اإلشارة إلييا لتحقيؽ جكدة البحث، كالقدرة عمٍ التفكير المنيجي المنطقي كالبعد عف التحيز.

 وينبغي ان يسير الطالب في انجاز مشروعو البحثي وفق خطوات البحث العممي والتي تتمثل في:

 خطوات البحث العممي

 

 

 ث العممي من حيث التطبيق الى :تنقسم خطوات البح

 

 الخطوات العممية الخطوات النظرية

 مشكمة البحث

 أىمية البحث

 اىداؼ البحث

 تساؤالت/ فركض البحث

 مفاىيـ البحث

 

 نكع البحث

 المنيج المستخدـ

 ادكات البحث

 مجاالت البحث) البشرية، كالزمانية، كالمكانية(.

 نتائج البحث.

 

 لمشاريع التخرج البحثيةممخص نموذج واقع  حالة  

 ـ ُْْمشركع التخرج في الخدمة االجتماعيةجمع 

  أىداف مشروع التخرج:

 كصؼ مكجز بأىـ مخرجات تعمـ الطالبات الممتحقات بيذا المقرر الدراسي :

نشطة ( ) يتكقع مف خبلؿ إكماؿ الطالبة ليذا المقرر أف تككف قادرة عمٍ الشرح كالتحميؿ , مف خبلؿ االختبارات , األ
 لمجكانب التالية:.

                                                           
 جامعة األميرة نكرة بنت عبدالرحمف.-كمية الخدمة االجتماعية   
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 اختيار مشكمة الدراسة كصياغتيا. -
 بناء اإلطار النظرم. -
 التصميـ المنيجي لخطكات الدراسة الميدانية. -
 الممارسة المباشرة لمبحث . -
 التعامؿ العممي مع ظكاىر المجتمع االجتماعية كالمينية. -

 المكضكعات التي ينبغي تناكليا

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة المكضكعات

 ْ ُ اختيار مكضكع الدراسة – ُ

أىدافالدراسة  –مشكمة الدراسة  –مقدمة الدراسة  – ِ
 مفاىيـ –كتساؤالت الدراسة 

 الدراسة .

ِ ٖ 

 ْ ُ الدراسات السابقة – ّ

 ٖ ِ اإلطار النظرم – ْ

 ٖ ِ تصميـ كتحكيـ كمراجعة االستبياف – ٓ

 ٖ ِ جمع البيانات – ٔ

 ْ ُ البياناتتفريغ  – ٕ

 ْ ُ تحميؿ البيانات – ٖ

 ْ ُ استخبلص النتائج كالتكصيات – ٗ

 ْ ُ مراجعة الدراسة – َُ

 ْ ُ المناقشة كالتقييـ – ُُ

 َٔ ُٓ المجمكع

 

 استراتيجيات التدريس المستخدمة بمشروع البحث:

 أمثمة الستراتيجيات التدريس المستخدمة بالمشركع:

 اكني ) كرش العمؿ الجماعية (.استراتيجية التعميـ التع -
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 تكميؼ الطالبات بأكراؽ عمؿ مشتركو. -
 البحكث النظرية. -

 

 مياـ تقكيـ الطبلب خبلؿ الفصؿ الدراسي :

 نسبة مف التقكيـ النيائي األسبكع المحدد لو ميمة التقكيـ التقكيـ

مف األسبكع األكؿ حتٍ  خطكات البحث العممي ُ
االنتياء مف إعداد 

 البحث

َٓ% 

 % َِ ميارات العمؿ الفريقي ِ

 %ُٓ القدرة عمٍ تحمؿ المسئكلية ّ

 %ُٓ األسبكع األخير التقييـ كالمناقشة ْ

 

 المراجع:

(: التقكيـ كالقياس كميارات االتصاؿ في العمـك االجتماعية، دار الكتاب الحديث، ََِٗالسنداني، عادؿ ابراىيـ )
 القاىرة، الككيت، الجزائر. 

 (: التقكيـ الكاقعي في العممية التدريسية، دار المسيرة، عماف، االردف. ََُِمصطفٍ ) العبسي، محمد

رؤل نظرية كتطبيقات عالمية، دار العالـ  –(: نظـ تقييـ الجكدة البحثية كمؤشراتيا ََِٗكماؿ الديف، يحي مصطفٍ )
 العربي، القاىرة، جميكرية مصر العربية.

االحصاء(، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،  -المناىج -جتماعي) االساليب(: البحث االَُِِسالـ، سماح سالـ )
 المممكة األردنية الياشمية.

(: طرؽ البحث في الخدمة االجتماعية، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، َُِٓسالـ، سماح سالـ، صالح، نجبلء )
 المممكة األردنية الياشمية.
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 ىندسة نشر ثقافة الجودة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميم العالي: نموذج مقترح
 2القادر المرابط الدكتور منصور بن عبد ، 1الدكتور محمد بن ابراىيم عبد اهلل الزكري

 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، أستاذ كرسي اليكنسكك لمجكدة في التعميـ العالي 1
Dr.zakari@gmail.com 

 المنسؽ العممي لكرسي اليكنسكك لمجكدة في التعميـ العالي 2
 المممكة العربية السعكدية 

 
 مقدمة

إف المتتبع لمؤسسات التعميـ العالي في الكطف العربي يجد أنيا تكاجو مصاعب حقيقية تحد مف نشر ثقافة الجكدة 
المختمفة. قد تككف ىذه المصاعب إدارية أك اجتماعية الذاتية الشاممة فييا، كمف إحداث تميز داخؿ كحداتيا التنظيمية 

 أك كمييما. 

كمف ىنا فإف ىذه المؤسسات بحاجة إلٍ تطبيؽ فكر إدارم يحكم عمٍ منيجية كطرؽ كتقنيات كأدكات تساعدىا عمٍ 
تطبؽ ىذه  نشر ثقافة ذاتية شاممة لمجكدة في جميع نشاطاتيا كمماراساتيا. كحتٍ ينجح ىذا الفكر اإلدارم، ال بد أف

األدكات بشكؿ يضمف ممارسة الجكدة مف قبؿ األفراد كالمجمكعات في نفس الكقت، كبما يضمف أف تككف ىذه الجكدة 
سمة ركتينية لممؤسسة؛ فتصبح ذاتية كعميقة مف جية، كعمٍ المستكل الفكرم كالمستكل التطبيقي مف جية ثانية. أم 

كالقيـ الثقافية كالفكر كالرؤية، كتيطبؽ تطبيقان عمميان عمٍ كافة  أف تككف جكدة ذاتية شاممة، تنطمؽ مف المبادئ
المستكيات كمف جميع االفراد كالجماعات. كلذا نقدـ ىنا نمكذجا مقترحا لنشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات 

العالي". كحتٍ نشرح النمكذج  التعميـ العالي، أسميناىا "ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ
نمكذج "ىندسة إدارة األعماؿ" الذم يرعاه المعيد االجتماعي كاالقتصادم كمتطمبات تطبيقو، فاننا نقدـ نبذة عف 

 ( الذم استفدنا منو في بناء نمكذجنا المقترح.ISEORلمشركات كالمنظمات )

 حددة، أىـ ىذه المفاىيـ ما يمي:إف الدراسة الحالية تتناكؿ بعض المفاىيـ التي ليا مدلكالت م

 التعميـ العالي: كنقصد بو في الدراسة التعميـ فكؽ الثانكم كيشمؿ الجامعات كالكميات كالمعاىد كالمراكز العميا. -

الجكدة الذاتية الشاممة لمؤسسات التعميـ العالي: نقصد بيا مدل مطابقة الخدمات أك المخرجات التي تقدميا مؤسسات  -
ي )بمنيجية ذاتية تأخذ بعيف االعتبار خصكصياتيا( مع متطمبات األطراؼ الفاعمة )طمبة كمكظفيف التعميـ العال

كجيات تكظيؼ كمؤسسات حككمية كىيئات اعتماد كطنية كعالمية...(، فكمما كانت ىذه األطراؼ راضية فإننا نحقؽ 
ذا أسعدناىا فإننا نصؿ إلٍ التميز.   الجكدة كا 

لذاتية الشاممة لمؤسسات التعميـ العالي: نقصد بيا منيجية عممية تتككف مف أربع عمميات: ىندسة نشر ثقافة الجكدة ا -
التشخيص كالمشركع كالتنفيذ كالتقييـ. ىذه العمميات يمكف اعتبارىا مراحؿ عندما تنتيي أخر مرحمة تككف منطمقا 

. ىذه العمميات تتطمب مدخبلت لممرحمة األكلٍ في مرحمة زمنية الحقة عف طريؽ التغذية العكسية أك الراجعة
كمخرجات كتحكيؿ المدخبلت إلٍ مخرجات لتككف بذلؾ منيجية ذاتية لمؤسسات التعميـ العالي تمكنيا مف تقديـ 

 مخرجات ترضي كتسعد األطراؼ الفاعمة.
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 نبذة عن النموذج المقترح "ىندسة نشر ثقافة الجودة االذتية الشاممة في مؤسسات التييم العالي" 1

 عممياتف نمكذج ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي مف أربعة مراحؿ تمثؿ اليتكك 
 األساسية في النمكذج:

 مرحمة التشخيص: تشخيص انتشار ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسة التعميـ العالي. -

 ة الذاتية في مؤسسة التعميـ العالي.مرحمة اإلعداد: إعداد مشركع ىندسة نشر ثقافة الجكد -

 مرحمة التنفيذ: تنفيذ مشركع ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية في مؤسسة التعميـ العالي. -

 مرحمة التقكيـ: تقكيـ مشركع ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية في مؤسسة التعميـ العالي. -

مة في مؤسسات التعميـ العالي تتطمب أف يككف في المؤسسة إف مساىمة نمكذج ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذتية الشام
ثقافة تتبلءـ مع ثقافة الجكدة الشاممة. فنمكذجنا الذم نقترحو ىنا ينطمؽ مف ثقافة تنظيمية كيعمؿ عمٍ التغيير الثقافي. 

قطعية الجكدة كبمغة أخرل ال يمكف تطبيؽ ىذا النمكذج في مؤسسة ترجع في إدارتيا إلٍ ثقافة تنظيمية ترفض بصفة 
ف كاف رفضيا ىذا غير معمف. كبناءن عميو ال بد مف تكافر الحد األدنٍ مف مبادئ كقيـ  بمبادئيا كقيميا كنظميا، حتٍ كا 

 الجكدة في الثقافة التنظيمية التي ترجع إلييا مؤسسة التعميـ العالي في إدارتيا، مما يسمح بتطبيؽ ىذا النمكذج.

تطبيقو في إطارو تتشكؿ فيو الثقافة التنظيمية مف الثقافة المجتمعية، فتنحت ىندسة نشر  مف ىنا نؤكد أف نمكذجنا ييمكف
ثقافة الجكدة الشاممة طريقيا مف خبلؿ مبادئ كقيـ الجكدة الشاممة المتكاجدة في الثقافة التنظيمية لتنشر المزيد مف 

 تيا كمدخبلتيا كمخرجاتيا.مبادئ كقيـ الجكدة الشاممة معتمدة في ذلؾ عمٍ مختمؼ مراحميا كعمميا

لقد بحثنا في األدبيات عف تعريؼ ليندسة الجكدة فكجدنا أف عمماء مف أماكف مختمفة في العالـ حاكلكا تعريؼ ىذا 
. فمثبل يرل تاجكشٍ ) ، أف ىندسة الجكدة ىي عمـ متعدد التخصصات، ييتـ ليس فقط بإنتاج Taguchi)المفيـك

بالحد مف الخسارة الكمية؛ كبالتالي تدمج ىندسة الجكدة بيف التصميـ اليندسي، منتجات مرضية لمعمبلء كلكف أيضا 
  .(Sung & Jiju, 2008, p. 4)كىندسة العمميات ما بعد البيع، كاالقتصاد كاإلحصاء" 

 
أف المقارنة المرجعية التي تحظٍ باإلحتراـ في مجاؿ ىندسة الجكدة  (Lyth, 2005, P 329 -330)ليث كيذكر 
( الذم تقدمو الجمعية األمريكية لمجكدة CQE: Certified Quality Engineerمج شيادة ميندس الجكدة )ىي برنا

(ASQ: American Society for Quality.)  كبالرغـ مف أف ىذه الجمعية تيعتبر الرائدة في التعربؼ بيندسة
كالقدرات لميندسي الجكدة. مف ىذه  الجكدة، إال أف شبكة اإلنترنت تكفر تعريفات كتعميقات ميمة حكؿ الميارات

 :(Lyth, 2005, pp. 329-330)التعريفات ما قدمو ليث حيث يشير إلٍ أف ىندسة الجكدة 
  ىي مجمكعة مف التدابير الميتخذة لضماف أف السمع أك الخدمات المعيبة ال يتـ إنتاجيا، كأف التصميـ ييمٌكف مف تكفير

 متطمبات األداء.
  الجكدة اإلحصائية في تصميـ كتنفيذ عمميات التصنيع لضماف عمميا بكفاءة كبتحسيف مستمر، تيطبؽ تقنيات مراقبة

 كتقديـ المنتجات التي تككف خالية مف العيكب كبالحد األدنٍ مف التغيرات.
 .تضـ تخطيط كتحميؿ دكرة حياة المنتج؛ فيندسة الجكدة تزيد مف جكدة العممية نفسيا كالسمع التي تنتجيا 
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ضح أف ىندسة الجكدة قد تغيرت بشكؿ ممحكظ منذ الصياغة الرسمية ليا مف قبؿ الجمعية األمريكية لمراقبة كمف الكا
الجكدة، كىي فترة تجاكزت االربعة عقكد. كمف خبلؿ النظر في ىذه التغيرات، يمكننا تحديد تركيز ىندسة الجكدة اليـك 

 ، كذلؾ كما يمي:(Lyth, 2005, pp. 329-330)ا كالتاثيرات التي حصمت عمٍ نطاؽ الجكدة كأدكاتيا كبيئتي
 

  النطاؽ: كسعت ىندسة الجكدة نطاقيا خارج المياـ األساسية المرتبطة بعمؿ النظـ كالعمميات بشكؿ أفضؿ، ليشمؿ
، ISO-9000أيضان قياـ القيادة بتحسيف الجكدة كىندستيا، كتطكير نظاـ التدقيؽ، خاصة مع نمك تطبيقات اآليزك 

 إلٍ نطاؽ ىندسة الجكدة. الذم أيضيؼ
  األدكات: حدثت تغيرات رئيسة في ''صندكؽ أدكات'' ىندسة الجكدة. بعض ىذه األدكات تطكرت مثؿ النمذجة بالمعادلة

الييكمية. كبعض األدكات أصبح أكثر تكافرا. فمعظـ االختبارات اإلحصائية كانت مستخدمة مف قبؿ ميندسي الجكدة، 
نكلكجية اصبحت أكثر تكافرا كأسيؿ كأسرع استخداما مف خبلؿ الحاسكب. ففي الستينات إال أنيا مع التطكرات التك

(sَُٗٔ( ( كمعظـ السبعيناتsَُٕٗ(  كانت أدكات الحكسبة بدائية ككانت تحد بصفة كبيرة مف عمؿ ميندسي
 الجكدة.

  لكنيا حاليان كسعت عالميا البيئة: في األصؿ كانت ىندسة الجكدة مكجية نحك التركيز عمٍ الصناعات التحكيمية، ك
كاستعماؿ األساليب اإلحصائية في الخدمات  Poka yokeلتشمؿ تقديـ الخدمات. فمثبل أثبت تطبيؽ البككا يككام 

براعة ىندسة الجكدة. كقد استفاد عالـ التصنيع مف ىندسة الجكدة؛ فتحسنت جكدتو كانخفظت تكاليفو، كأصبحت أنظمة 
 الجكدة فيو أكثر شفافية. 

 
ف نمكذج ىندسة الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي الذم نقترحو، يستفيد بشكؿ جكىرم مف اليندسة االستراتيجية إ

، اليندسة اإلستراتيجية إلدارة ُٓٗٗ( في العاـ Savall & Zardetإلدارة األعماؿ. كقد عٌرؼ سافاؿ كزاردت )
نيات إلجراء عمميات إنسانية لتحسيف المبلءمة كالكفاءة األعماؿ بأنيا: "مجمكعة المفاىيـ كاألساليب كاألدكات كالتق

. كيشير الممؼ الصحفي لممتقٍ أياـ (Noguera, 2002, pp. 22-23 & p. 223)كالفعالية إلستراتيجية المنظمة" 
ـ( مف قبؿ جمعية أصدقاء فرانسيس بيرككس ََِٖ/ِ/ُِالمنظـ )في  (François Perroux)فرانسيس بيرككس 

( ىك أكؿ مبادرة فرنسية في البحث في ىندسة ISEORاالجتماعي كاالقتصادم لمشركات كالمنظمات ) إلٍ أف المعيد
إدارة األعماؿ، كأف كؿ باحث يتبع المعيد يستطيع الكصكؿ باستمرار إلٍ المحتكل الحقيقي )الكاقعي( لمشاكؿ 

 دارة األعماؿ(.المؤسسة، كيقترح في الكقت نفسو حمكال عممية كعممية مبلئمة )أدكات ىندسة إ
 

 Le)عٌرؼ لكمكاف  ُُٗٗ(، ليس جديدان.  ففي سنة Savall & Zardetىذا التعريؼ الذم تبناه سافاؿ كزاردت )
Moigne, 1991)  اليندسة في إطار نظريات النظـ بأنيا: "التصميـ كالبناء كالتنشيط". كاستفادة الباحثة نيقيكرا

(Noguera, 2002, p. 321)  ،فعٌرفت اليندسة بأنيا: مجمكع عممية التصميـ كالبناء كالتنفيذ مف ىذا التعريؼ
 كالتقييـ، كأشارت إلٍ أف القيادة مندمجة في مراحؿ ىذه العممية.

 
كفي دراسة استيدؼ تطبيؽ ىندسة الجكدة حسب المنيج االجتماعي كاالقتصادم في مجاؿ المسؤكلية االجتماعية 

عممية االبتكار االجتماعي كاالقتصادم عمٍ أنيا عممية  (Bouyoud, 2010, p. 142)لمشركات، قدمت بكيكند 
 مككنة مف أربعة مراحؿ ىي: التشخيص، كمشركع االبتكار، كالتنفيذ، كالتقييـ.
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كالمشركع، كتنفيذ المشركع، التشخيص، كبالنظر إلٍ العممية اليندسية نجد أنيا تتككف مف أربعة عمميات فرعية كىي: 
 شركع.كتقييـ درجة تنفيذ الم

 
ذا طبقنا اليندسة في مجاؿ الجكدة فإننا نتحصؿ عمٍ ىندسة الجكدة، التي يمكف تعريفيا بأنيا عممية متككنة مف  كا 
 أربعة عمميات فرعية كىي: تشخيص الجكدة، كاعداد مشركع الجكدة، كتنفيذ مشركع الجكدة، كتقييـ تنفيذ مشركع الجكدة.

م لميندسة االستراتيجية إلدارة األعماؿ عمٍ تعريؼ ىندسة الجكدة بأنيا لقد ساعدنا النمكذج االجتماعي كاالقتصاد
 عممية متككنة مف أربعة عمميات فرعية كىي:

 تشخيص الجكدة حسب المنيج االجتماعي كاالقتصادم لميندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ. -
 دارة األعماؿ.مشركع الجكدة حسب المنيج االجتماعي كاالقتصادم لميندسة اإلستراتيجية إل -
 تنفيذ المشركع الجكدة حسب المنيج االجتماعي كاالقتصادم لميندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ. -
 تقييـ درجة تنفيذ المشركع الجكدة حسب المنيج االجتماعي كاالقتصادم لميندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ. -

(ISEOR, 2013, a) 
 

عبارة عف قراءتنا لعممية ىندسة الجكدة حسب منطؽ المنيج االجتماعي كىنا نشير إلٍ أف ىذا التعريؼ ىك 
 كاالقتصادم لميندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ.

كبالتالي فإف استعماؿ ىندسة الجكدة لنشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة يمككنا مف التحصؿ عمٍ ىندسة نشر ثقافة 
 ا بأنيا عممية متككنة مف أربعة عمميات فرعية كىي:الجكدة الذاتية الشاممة، التي يمكف تعريفي

 .التشخيص في نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة 
 .المشركع في نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة 
 .تنفيذ المشركع في نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة 
 .تقكيـ المشركع في نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة 

القكؿ إننا نقترح نمكذجا ليندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة حسب المنيج االجتماعي  كبناءن عميو يمكف
 كاالقتصادم، عمٍ أساس إمكانية تطكيره )نمكذجنا( باعتماد مناىج أخرل )ىندسية كتكنكلكجية كثقافية كبيئية...(. 

حات لميندسة اإلستراتيجية إلدارة االعماؿ في إف اختيارنا لممنيج االجتماعي كاالقتصادم مبني عمٍ ما لمسناه مف نجا
نشر ثقافة الجكدة في المنظمات. بالطبع نؤكد عمٍ أف غياب الجكدة كثقافتيا ىك الذم دفعنا في التفكير في اقتراح 
نمكذج ليندسة )التي ىي عممية( نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة؛ كبالتالي فإف تشخيصنا مثبل سيككف لمعرفة مشاكؿ 
الجكدة التي تؤثر سمبا عمٍ اداء المنظمات التعميمية كتعرقؿ عممية كىندسة تصميـ كنشر كتقييـ ثقافة الجكدة الذاتية 

 الشاممة فييا. 
 

كمف ىنا نفيـ أف ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي يمكف تعريفيا بأنيا عممية متككنة 
 ية كىي:مف أربعة عمميات فرع

 التشخيص في نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي. .ُ
 المشركع في نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي. .ِ
 تنفيذ المشركع في نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي. .ّ
 ة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي.تقكيـ المشركع في نشر ثقافة الجكد .ْ
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 الجدكؿ التالي يمكننا مف تمخيص ىذا التمشي.
 

(: تطبيؽ المنطؽ اليندسي لنشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العاليُالجدكؿ رقـ )
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 نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالينمكذج ىندسة : (ُالشكؿ رقـ )
 

 

 

 خصائص مؤسسات التعميـ العالي كارتباطيا بيندسة نشر ثقافة الجكدة: السعكدية مثاال ِ

البحث في خصائص مؤسسات التعميـ العالي نابع مف القناعة بأف نجاح نشر ثقافة الجكدة الشاممة مرتبط بصفة كبيرة بدرجة 
اؽ تطبيؽ مبادئ كنظـ إدارة الجكدة الشاممة بخصائص مؤسسات التعميـ العالي. ىنا نقدـ فكرة عامة عف خصائص التص

مؤسسات التعميـ العالي، كىي خصائص عالمية تشترؾ فييا كؿ مؤسسات التعميـ العالي في العالـ. ثـ نضرب مثاال بحالة 
 التي طيبقت الدراسة عمٍ إحدل مؤسساتو.مؤسسات التعميـ العالي في المممكة العربية السعكدية 

 مبررات االىتماـ بمؤسسات التعميـ العالي ِ.ُ

يقؼ كراء االىتماـ المتزايد بتطبيؽ الجكدة الشاممة في الجامعات عدة مبررات، يمكف مف خبلليا أف نستشؼ بعض خصائص 
طار لمتدريب عمٍ البحث العممي؛ ككسيمة لمتطكر مؤسسات التعميـ العالي. مف ىذه المبررات: انيا قكة إنسانية عالية الجكدة ؛ كا 

 (.ُْٖ، ََِْاالجتماعي كاالقتصادم )القيسي، 

 الجكانب األساسية لمؤسسات التعميـ العالي ِ.ُ
 

ىناؾ جكانب أساسية في مؤسسات التعميـ العالي البد مف اتصافيا بالجكدة لكي تؤدم المؤسسة دكرىا الميناط بيا كتحقؽ أىدافيا 
لية. ىذه الجكانب نجدىا محددة بكشؿ دقيؽ مف قبؿ ىيئات االعتماد. فمثبل، يقدـ لنا نظاـ الجكدة كاالعتماد في بكفاءة عا

المممكة العربية السعكدية أحد عشر معيارا تيشكؿ الجكانب األساسية لمؤسسة التعميـ العالي، كىي معايير عالمية تيطبؽ بشكؿ أك 
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ـ الجكدة كاالعتماد ىك ضماف تكفر المعايير العالمية الجيدة في كؿ مؤسسات التعميـ آخر في العالـ. لقد كاف اليدؼ مف نظا
(. كىذا ََُِالعالي، كفي جميع البرامج المقدمة في المممكة العربية السعكدية )الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي، 

 اليدؼ يمكف أف نجده في كؿ ىيئات االعتماد في العالـ.
 التي كضعتيا الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي تغطي أحد عشر مجاالن عامان ألنشطة ىذه المؤسسات، كىي: كالمعايير

دارة شؤكف الطبلب كالخدمات  دارة ضماف جكدة البرنامج، كالتعٌمـ كالتعميـ؛ كا  دارة البرنامج؛ كا  الرسالة كالغايات كاألىداؼ؛ كا 
رافؽ كالتجييزات؛ كالتخطيط كاإلدارة المالية؛ كعمميات التكظيؼ؛ كالبحث العممي؛ كالعبلقات المساندة؛ كمصادر التعٌمـ؛ كالم

 بالمجتمع. كبالطبع فاف نمكذج ىندسة نشر ثقافة الجكدة يصمح تطبيقو في كؿ ىذه الجكانب.
 

 مؤسسات التعميـ العالي في المممكة العربية السعكدية ِ.ّ

السعكدية منطمقات كمحددات اعتمدناىا كمكجيات أساسية القتراح نمكذج ىندسة نشر ثقافة  لمتعميـ العالي في المممكة العربية
الجكدة الذاتية الشاممة. كىننا يمكننا القكؿ أف نجاح تطبيؽ النمكذج سيساعد عمٍ تحقيؽ ىذه المرتكزات التي يرتكز عمييا التعميـ 

 العالي في المممكة. 

ممكة العربية السعكدية مع إنشاء أكؿ مؤسسة تيقدـ تعميما فكؽ الثانكم، كىي كمية الشريعة التي تاريخيا، بدأ التعميـ العالي في الم
ىػ.  تشير ُِّٖىػ، كالتي تحكلت إلٍ كمية لمتربية عاـ ُِّٕىػ في مكة المكرمة، ثـ كمية المعمميف عاـ ُّٗٔتأسست عاـ 

قد مر بعدة بمراحؿ كأنماط؛ فالمتتبع لمسيرتو يمحظ أف جميع أ( أف التعميـ العالي في المممكة َُُِكزارة التعميـ العالي )
الخطكات التي ايتخذت بشأف تنظيمو كتفعيمو قد خضعت لمرجعيات متخصصة، عمٍ تفاكت بيف تمؾ المرجعيات مف النكاحي 

ـ( حدث تبمكر ُٕٓٗ)ىػ ُّٓٗاإلدارية كالتنظيمية كمف حيث االستمرارية أك التكقؼ عند انتياء الميمة المنكطة بيا. كفي عاـ 
نكعي لمتعميـ العالي بإنشاء كزارة خاصة بو تتكلٍ مسؤكلية اإلشراؼ كالتخطيط كالتنسيؽ الحتياجات المممكة في مجاؿ التعميـ 

 العالي.

د تطبيقيا، تيقدـ مؤسسات التعميـ العالي في المممكة برامجيا مف خبلؿ أربعة أنماط ىي: االنتظاـ، كاالنتساب، كالتعميـ عف بع
كالتعمـ اإللكتركني، كالتعميـ المكازم. كالنمط السائد كاألساس ىك التعميـ المنتظـ الذم ييقدـ في جميع الجامعات أك مؤسسات 
التعميـ العالي، بينما ييقدـ التعميـ عف بعد مكمبل في كثير مف الجامعات، كىك النمط األساسي في الجامعة العربية المفتكحة 

لكتركنية. كالتعميـ المكازم نمط بدأ ينتشر في بعض الجامعات كفي بعض التخصصات ذات الطمب كالجامعة السعكدية اإل
 العالي.

 
 األسس العامة التي يقـك عمييا التعميـ في المممكة العربية السعكدية ِ.ْ

الديني، كالمرتكز الفطرم، ىناؾ عدد مف المرتكزات التي يقـك عمييا التعميـ العالي في المممكة العربية السعكدية ىي:  المرتكز 
كالمرتكز الشمكلي في حفظ الحقكؽ كتييئة الفرص، كالمرتكز التكافمي كالنصح لمف يتكجب ذلؾ في حقو، كمرتكز التميز 
كاالعتزاز، كمرتكز القكة بإزاء الحكمة كاألناة، كمرتكز البحث عف الحؽ كالحقيقة كالمعرفة، كمرتكز خدمة التعميـ لمتنمية، كمرتكز 

مية المعرفة كالكعي في التعامؿ معيا، كالمرتكز العممي كالثقافي كالمعرفي كالبحثي، كالمرتكز األخبلقي، كالمرتكز التربكم، عال
 .، أ(َُِِكزارة التعميـ العالي، كالمرتكز الفكرم، كالمرتكز التأصيمي كالتطكرم، كالمرتكز التنمكم الذىني كالثقافي الشامؿ )
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 لعالي في المممكة العربية السعكدم كأىدافوفمسفة التعميـ ا ِ.ٓ
مف كثيقة سياسة التعميـ في المممكة الٍ اف التعميـ العالي ىك مرحمة التخصص العممي بكافة أنكاعو  َُٖتشير المادة 

اير التطكر كمستكياتو؛ رعاية لذكم الكفاية كالنبكغ، كتنمية لمكاىبيـ كسدا لحاجة المجتمع المختمفة في حاضره كمستقبمو بما يس
المفيد، الذم يحقؽ أىداؼ األمة كغايتيا النبيمة. ىذا النص يحدد فكرة كفمسفة كطبيعة التعميـ العالي، كالفرؽ بينو كبيف غيره مف 
مراحؿ التعميـ. كىناؾ أبعاد ييدؼ إلييا التعميـ العالي ىي: البعد العقدم، كالبعد الكطني، كالبعد التنافسي، كالبعد العممي 

كزارة التعميـ ، كالبعد الفكرم كالحضارم، كالبعد المعرفي العالمي، كالبعد التطكيرم، كالبعد الخدمي، كالبعد التنكعي )كالبحثي
 .، أ(َُِِالعالي، 

 
 أطر ضماف الجكدة في التعميـ العالي ِ.ٔ

عف الجديد الذم يحقؽ  ج( كالجامعات السعكدية التي تبحثَُُِحظي مكضكع ضماف الجكدة باىتماـ كزارة التعميـ العالي )
المستكيات المتقدمة كالعالية لمجامعات كالبرامج المختمفة عمٍ المستكل العالمي. كييعتبر ىذا المكضكع جديدا عمٍ المستكل 
المحمي؛ مما يتطمب جيدا كبيرا في نشر ثقافة الجكدة كأطر ضمانيا في مؤسسات التعميـ العالي المحمية لتكاكب التقدـ العممي 

في. كلذا تـ تأسيس مراكز نكعية بيدؼ ضماف جكدة شاممة في التعميـ العالي. مف أىـ ىذه المراكز: المركز الكطني كالمعر 
لمقياس كالتقكيـ في التعميـ العالي، كالييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي، كالمركز الكطني لمتعمـ االلكتركني كالتعميـ، 

 .، ج(َُِِكزارة التعميـ العالي، )كمركز القيادة األكاديمية دات، كمركز إحصاءات التعميـ العالي، كاإلدارة العامة لمعادلة الشيا
 

 الرؤية المستقبمية لمتعميـ العالي ِ.ٕ
د( بالتخطيط المستقبمي المبني عمٍ دراسات تشخيصية كاستشرافية، كتحديد مكامف القكة كنقاط َُُِتيتـ كزارة التعميـ العالي )

فرص كالتحديات. كقد تبمكرت ىذه الجيكد التخطيطية عف تحديد ألىـ التحديات الخارجية كالداخمية. فمف أىـ الضعؼ كال
التحديات الخارجية التي تكاجو مؤسسات التعميـ العالي في مطمع القرف الحادم كالعشريف: العكلمة االقتصادية، كاألىمية المتزايدة 

 .Internationalizationكالعالمية أك التدكيؿ لممعرفة، كثكرة المعمكمات كاالتصاالت، 
كمف أبرز التحديات الداخمية التي تكاجو التعميـ العالي في المممكة: زيادة الطمب عمٍ التعميـ العالي لطبيعة متطمبات السكؽ، 

كالشاممة لقطاع التعميـ كالنمك السكاني كزيادة فئة الشباب ممف ىـ في سف التعميـ الجامعي، كتنكع متطمبات التنمية المتكازنة 
العالي، كزيادة حجـ بعض الجامعات عف األحجاـ المتعارؼ عمييا في الجامعات المتميزة مف حيث عدد الطمبة المسجميف، 
كمدل كفاية التأىيؿ قبؿ المستكل الجامعي لممدخبلت. كقد كضعت كزارة التعميـ العالي عددا مف األساليب كالسياسات كاألطر 

لتحديات. كمف المبادرات الرئيسة، مشركع "الخطة المستقبمية لمتعميـ الجامعي في المممكة العربية السعكدية" تحت لمكاجية ىذه ا
ىػ(، الذم ييعد تجربة أكلٍ لمتخطيط لتطكير التعميـ الجامعي في المممكة كصياغة َُّْاسـ "آفاؽ" )كزارة التعميـ العالي، 
 مستقبؿ ىذا القطاع التنمكم الميـ.

 
 ثقافة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي ِ.ٖ

بشكؿ عاـ، تتضمف عممية تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة إجراء تغييرات كثيرة في مجاالت عديدة مثؿ: ثقافة المنظمة، كالييكؿ 
مف  (. كيمكف تعريؼ الثقافة عمٍ أنيا مجمكعةََِْالتنظيمي كالنمط القيادم، كمناخ اإلبداع كتصميـ العمميات )جكدة، 

المعتقدات أك القيـ التي يتقاسميا األفراد كتنتقؿ مف جيؿ إلٍ أخر. ىذه الثقافة ينتح عنيا معايير )قكاعد سمكؾ( تحدد السمكؾ 
  (.ََِٕالمقبكؿ لؤلفراد )العمارم، 

لجديد المتعمؽ يتكقؼ نجاح تطبيؽ مفيـك إدارة الجكدة الشاممة عمٍ الثقافة السائدة في المنظمة كدرجة انسجاميا مع الفيـ ا
بتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة. كيمكف تعريؼ ثقافة المنظمة عمٍ أنيا مجمكعة مف المعتقدات العميقة تتعمؽ بكيفية تنظيـ العمؿ، 
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(. كبالتالي يجب تطكير ثقافة المنظمة ألنو ال يمكف أف ينجح التغيير ََِْكممارسة السمطة، كدرجة الرسمية المطمكبة )جكدة، 
 كاألىداؼ كاالستراتيجيات كالسياسات إذا كاف يتعارض مع الثقافة المقبكلة في المنظمة. في الميمة

تكضيح  إف إدارة الجكدة الشاممة يمكف أف تيسيـ في التغيير الثقافي كالسمككي لؤلفراد كالجماعات بكاسطة العناصر التالية:
كنشر ركح العمؿ الجماعي، كاالتصاالت الفعالة، كالمعرفة  الغرض، كالعرفاف كالتقدير، كالمشاركة كالتمكيف كرفع المعنكيات،

(، كاالندماج كالتمتيف كالمعمكمات كغيرىا. كينتج عف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة تغيير جذرم في ََِٕكالميارة )العمارم، 
ظيمية تككف الجكدة (. كما يجب عممو ىنا ىك بناء ثقافة تنHyde, 1992الثقافة كفي طريقة أداء العمؿ في المنظمات )

محكرىا؛ حيث يؤدم التعميـ كالبرامج التدريبية في الجكدة دكرا بارزا في بناء ثقافة الجكدة داخؿ المنظمة كذلؾ تمييدا لطريؽ 
(. كمف الضركرم أف يككف العامميف ممميف بمصطمح إدارة الجكدة الشاممة كجكانبيا ََِْتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة )جكدة، 

دىـ عمٍ تطبيؽ المنيجية الجديدة بنجاح. كمف الجكانب التي تشتمؿ عمييا ثقافة الجكدة التي يحتاج العامميف إلٍ مما يساع
معرفتيا: التركيز عمٍ العميؿ أك المستفيد، كأداء العمؿ الصحيح مف المرة األكلٍ، كالتفاني في العمؿ، كاحتراـ اآلخريف كالتعامؿ 

كر، كعدـ التقيد بالعبلقات الرسمية بيدؼ إجراء اتصاالت أكثر فعالية، كاإليماف باف معيـ بصدؽ، كجعؿ الخطأ فرصة لمتط
(. كمف األمكر الميمة في ثقافة الجكدة ىك ََِْالتميز ىك ما تسعٍ إليو المنظمة مف خبلؿ إدارة الجكدة الشاممة )جكدة، 

المجاؿ: إف ثقافة الجكدة تقكد إلٍ غرس ثقافة خدمة ( في ىذا َََِالتركيز عمٍ ثقافة خدمة األطراؼ الفاعمة. يقكؿ الشيمي )
العميؿ سكاء كاف عميبلن داخميان أك عميبلن خارجيان، كما اف لمتدريب أىمية كبيرة في مجاؿ نشر ثقافة الجكدة بيف العامميف في 

 المنظمة.
 

 متطمبات نشر ثقافة الجكدة الشاممة ِ.ٗ
 ة الشاممة في إحداث تغيير في ثقافة المؤسسة يعتمد عمٍ المتطمبات التالية:( الٍ أف نجاح إدارة الجكدََِٕيشير العمارم )

تنفيذ العمؿ، ككجكد نظاـ لمحكافز التي يقـك عمييا  تحديد األىداؼ، كالميارات كالمعرفة كاألدكات التي تساعد عمٍ الرؤية
إلنجاز العمؿ، كالبرنامج الزمني الذم ييحدد كالمكافآت كتطبيقيا بشكؿ تحفيزم، كتكافر القدر الكافي مف المكارد كالمعدات 

التي تكاجو نشر ثقافة الجكدة الشاممة، كالتي  عقباتال. كيضيؼ العمارم الٍ أف ىناؾ عددأ مف خطكات تنفيذ العمؿ بالتفصيؿ
 يحب ازالتيا.

 
 نشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي ِ.َُ

ت التعميـ العالي في نشر ثقافة الجكدة، نقترح عممية ىندسة الجكدة لتجاكز ىذه الصعكبات. نظرا لمصعكبات التي تكاجييا مؤسسا
الفكرة األساسية التي ننطمؽ منيا ىي أف نشر ثقافة الجكدة ليس مجيكدا ارتجاليا كمبادرة فردية كشخصية؛ إنما ىك عممية 

ح خططا إستراتيجية كتكتيكية كتنفيذية لتجاكز ىذه كمنطؽ ىندسي ينطمؽ مف تشخيص ميني لصعكبات نشر ىذه الثقافة ليقتر 
 الصعكبات ثـ يقدـ آليات كتقنيات لتنفيذ كتقييـ مشركع نشر ثقافة الجكدة الشاممة.

 . أىمية التخطيط االستراتيجي كنشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي

ؽ منيا مشركع نشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي إف تحديد منظكمة القيـ التي تيعبر عف الثقافة التي ينطم
ييمكف مف صياغة رؤية كرسالة ىذا المشركع، كمنيا تصميـ المخطط استراتيجي الذم سيمثؿ الدليؿ اإلستراتيجي لمؤسسات 

 دل الطكيؿ.التعميـ العالي الذم يكضح ليا السبيؿ لنشر ثقافة الجكدة الشاممة عمٍ المؤسسة ككؿ كعمٍ الم
 

 أىمية التخطيط التكتيكي كنشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي

إف تفصيؿ األىداؼ اإلستراتيجية لنشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي إلٍ أىداؼ تكتيكية )تيـ الكحدات 
تيكية بمنطؽ ىندسة العمميات( ييمكف مف تصميـ المخطط التكتيكي الفرعية األساسية بالمنطؽ الكظيفي التقميدم أك العمميات التك
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لنشر ىذه الثقافة، كالذم سيمثؿ الدليؿ التكتيكي لمؤسسات التعميـ العالي الذم يكضح ليا السبيؿ لنشر ثقافة الجكدة الشاممة عمٍ 
 الكحدات الفرعية األساسية أك العمميات التكتيكية لممؤسسة كعمٍ المدل المتكسط.

 

 ىمية التخطيط التنفيذم كنشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العاليأ

تفصيؿ األىداؼ التكتيكية لنشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي إلٍ أىداؼ تنفيذية )تيـ الكحدات الفرعية 
عمميات( ييمكف مف تصميـ المخطط التنفيذم لنشر ىذه الصغيرة بالمنطؽ الكظيفي التقميدم أك العمميات التنفيذية بمنطؽ ىندسة ال

الثقافة، كالذم سيمثؿ الدليؿ التنفيذم لمؤسسات التعميـ العالي الذم يكضح ليا السبيؿ لنشر ثقافة الجكدة الشاممة عمٍ الكحدات 
 الفرعية الصغيرة أك العمميات التنفيذية لممؤسسة كعمٍ المدل القصير.

 

 ـ المعمكمات في نشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العاليأىمية جداكؿ القيادة كنظ

لتصميـ كتنفيذ كتقييـ مشركع نشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي نحتاج إلٍ بيانات كمعمكمات كنظـ معمكمات 
 تكفر لنا المؤشرات الآلزمة لقيادة ىذا المشركع بالنجاعة الآلزمة.

 

 يب كتطكير الكفاءات في نشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العاليأىمية التدر 

لتصميـ كتنفيذ كتقييـ مشركع نشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي نحتاج إلٍ كفاءات كميارات. كىذا يتطمب 
يذ كتقييـ برنامج تدريبي لتطكير أداء ىؤالء استعماؿ شبكات الكفاءات لمتعرؼ عمٍ مدل تكاجدىا لدل المكظفيف لتصميـ كتنف

المكظفيف مف أجؿ انجاح مشركع نشر ثقافة الجكدة. كفي حالة عدـ القدرة عمٍ تطكير معارؼ كميارات المكظفيف الحالييف يمكف 
 التفكير في تكظيؼ مكظفيف جدد.

 

 أىمية إدارة الكقت في نشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي

إف اإلشكاليات التي تمر بيا مؤسسات التعميـ العالي يمكف أف تسبب في ضياع كبير لمكقت، لذلؾ تحتاج ىذه المؤسسات إلٍ 
شبكة تحميؿ الكقت لمعرفة أسباب ىذا الضياع كتصميـ كتنفيذ الحمكؿ الآلزمة. مف ىنا يمكف لنا إدارة الكقت لمعرفة ميزانية 

لجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي كمقارنتيا بالكقت المتاح في المنظمة. ىذه المقارنة الكقت البلزمة لمشركع نشر ثقافة ا
تيمكف مؤسسات التعميـ العالي مف تصميـ كتنفيذ كتقييـ إستراتيجية االستعماؿ األمثؿ لمكقت إلنجاح مشركع نشر ثقافة الجكدة 

 الشاممة.
 

 ة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العاليأىمية المنيج التعاقدم كالتقييمي في نشر ثقاف

يتيح المنيج التعاقدم كالتقييمي تنظيـ العبلقات المينية بيف كؿ مكظؼ كرئيسو المباشر في مؤسسات التعميـ العالي. ييدؼ ىذا 
تيف تنظيميتيف المنيج الحث عمٍ تحسيف جكدة المخرجات التعميمية عمٍ المدل القصير كالطكيؿ عبر الحكار المباشر بيف مرتب

 متتاليتيف.
يتضمف ىذا المنيج انتقاء بعض األىداؼ األكلية )أقؿ مف عشرة أىداؼ( لمدة محددة بستة أشير، مف خبلؿ تشخيص المشاكؿ 

 العممية كالخطة التنفيذية لنشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي.
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القيادة الناجحة لمشركع نشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي؛ فيك ييعتبر ىذا المنيج أداة لمتنفيذ اإلستراتيجي في 
 ييمكف مف تفعيؿ التنسيؽ الناتج عف تطكير آليات التشاكر بيف المكظؼ كرئيسو المباشر.

 
 النموذج االجتماعي واالقتصادي لميندسة االستراتيجية إلدارة األعمال 3

سة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي مف النمكذج االجتماعي لقد استفدنا في صياغة نمكذج ىند
 كاالقتصادم لميندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ. ليذا النمكذج تأريخ كفمسفة محددة نمخصيا فيما يمي.

 
 نشأة النمكذج االجتماعي كاالقتصادم لميندسة االستراتيجية إلدارة األعماؿ ّ.ُ

ٌسس المنيج االجتماعي كاالقتصادم لميندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ عمٍ يد العالـ كالرائد في ىذا المجاؿ البركفيسكر أي 
. كقد ارتبط مفيـك التكمفة الخفية )أك ما يسمٍ بالتكمفة (ISEOR, 2013, b)ـ  ُّٕٗسنة  Henri Savallىنرم سفاؿ 

نيج االجتماعي كاالقتصادم انتقد المناىج اإلدارية المكجكدة في ذلؾ الكقت كاعتبرىا الخفية لمجكدة( باسمو. فعند تأسيسو لمم
عاجزة عف تحديد التكمفة المالية لمشاكؿ الجكدة عف طريؽ نظـ المعمكمات اإلدارية، كحتٍ المحاسبة العامة أك التحميمية. كىذا 

الجكدة، مكضحا أف أسباب ىذه التكاليؼ معركفة )مشاكؿ  ىك السبب الذم دفعو القتراح تسمية "التكاليؼ الخفية" عمٍ مشاكؿ
الجكدة المتعددة( كلكف أثرىا المالي ال ييقاس أك ال ييرصد. ككاف ذلؾ في فترة تأسيسو لممنيج االجتماعي كاالقتصادم. كبدأت 

اعية كاالقتصادية، بفمسفتيا منذ تمؾ الفترة الجيكد كاألعماؿ العممية مف أجؿ تصميـ النظرية العممية إلدارة األعماؿ االجتم
 . ُٕٓٗ( في سنة ISEORكأسسيا كتطبيقاىا، إلٍ أف تـ إنشاء المعيد االجتماعي كاالقتصادم لمشركات كالمنظمات )

 
 فمسفة النمكذج االجتماعي كاالقتصادم لميندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ ّ.ِ

في تطبيؽ كنشر كتدريس مبادئ ككصفات إدارية نشأت في نياية القرف ينطمؽ البركفيسكر سفاؿ مف فكرة أنو ال يمكف المكاصمة 
، (ISEOR, 2013 b)ككصمت إلٍ مرحمة الشيخكخة أك أصبحت تيستعمؿ بطريقة ال تتبلءـ مع العصر. كيؤكد سافاؿ  ُٗ

رنسية النيا لـ تحقؽ عمٍ أف استيراد األفكار كاألساليب اإلدارية مف خارج فرنسا تسببت في خيبة أمؿ عميقة في الشركات الف
ييمكف (Savall & Zardet, 2005, p. 203) األداء المطمكب مف كراء تطبيؽ تمؾ األفكار كاألساليب. ككفقان لسافاؿ كزاردت 

 تحديد األداء الشامؿ المستمر في النظرية االجتماعية كاالقتصادية لممنظمات بعنصريف: األداء االجتماعي كاألداء االقتصادم. 
 

 ية النمكذج االجتماعي كاالقتصادم لميندسة االستراتيجية إلدارة األعماؿأىم ّ.ّ
ـ دكران جكىريان في التعريؼ بالنمكذج ُٕٓٗ( منذ سنة ISEORلقد لعب المعيد االجتماعي كاالقتصادم لمشركات كالمنظمات )

خبلؿ مكقع المعيد االجتماعي كاالقتصادم االجتماعي كاالقتصادم لميندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ في فرنسا كدكليا. كمف 
، استطعنا الحصكؿ عمٍ أرقاـ تبيف أنشطة المعيد منذ إنشائو سنة (ISEOR, 2013c)لمشركات كالمنظمات عمٍ االنترف 

 .(ISEOR, 2013, d)ـ. ىذه األرقاـ تيظير البعد العالمي ليذا المنيج َُِّـ إلٍ سنة ُٕٓٗ
 

 االقتصادم عمٍ المستكل الدكليتطبيقات المنيج االجتماعي ك  ّ.ْ
 ٔدكلة منتشرة في أربعة قارات )القارة األمريكية:  ّٓينتشر المنيج االجتماعي كاالقتصادم انتشارا دكليا كاسعا، حيث ييطبؽ في 

ي بمدا(. الشبكة الدكلية لمدكاترة المتخصصيف في المنيج االجتماع ُِبمداف كافريقا:  ٔبمد، آسيا:  ُُبمداف، أكركبا: 
بالمغرب،  ِبمبناف،  ْبالمكسيؾ،  ُْبفرنسا،  ّٖبتكنس،  ٓدكتكر مكزعيف عمٍ النحك التالي:  ُُِكاالقتصادم تحتكم عمٍ 

 ُبألمانيا،  ُبأنغكال،  ُبسكيسرا،  ِبككلكمبيا،  ِببكركندم،  ِبالبرتغاؿ،  ُبالطكغك،  ُبالكاليات المتحدة األمريكية،  ُ
 بسكريا. ُبالبرازيؿ ك
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 بيؽ المنيج االجتماعي كاالقتصادم في مؤسسات التعميـ العاليتط ّ.ٓ
 المنيج االجتماعي كاالقتصادم في مؤسسات التعميـ العالي، مف بينيا دراسات: الفخفاخ ىناؾ أبحاث أثبتت امكانية تطبيؽ

(Fakhfakh, 2012( كالمعالج )Maalej, 2003كسافاؿ كزاردات ) (Savall & Zardet, 1998) 
 

تفادة مف النمكذج االجتماعي كاالقتصادم لميندس اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ في نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في اإلس ّ.ٔ
 مؤسسات التعميـ العالي

ىناؾ مككنات كسمككيات كىياكؿ كعمميات خاصة لتطبيؽ المنيج االجتماعي كاالقتصادم لميندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ. 
السمككيات كاليياكؿ كالعمميات ساعدتنا عمٍ بناء نمكذج ىندسة نشر ثقافة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي.  قراءة ىذه

 كفيما يمي كصؼ ليذه المككنات كلكيفية االستفادة منيا في بناء نمكذجنا.
اخؿ المنضمة بالتفاعؿ بيف خمسة يفسر المنيج االجتماعي كاالقتصادم لميندسة اإلستراتيجية إلدارة االعماؿ ما يحدث د

سمككيات )الفردية كالمصنفة كمجمكعات النشاط كمجمكعات االنتماء أك الضغط كالجماعية( كخمسة ىياكؿ )مادية كتكنكلكجية 
إلٍ أف التفاعؿ بيف السمككيات  (Savall & Zardet, 1989, p. 161كتنظيمية كديمغرافية كذىنية(. يشير سافاؿ كزاردت )

حسب النظرية االجتماعية كاالقتصادية لينرم سافاؿ ينتج عنو ستة عائبلت مف المشاكؿ العممية التي تمثؿ متغيرات  كاليياكؿ
تفسر األعماؿ كتساعد عمٍ معرفة مصدر المشاكؿ العممية كالتخفيض منيا. ىذه العائبلت الست يمكف اعتبارىا محاكر تيبنٍ 

الشاممة، كىي: ظركؼ العمؿ، كتنظيـ العمؿ، كاإلتصاؿ كالتنسيؽ كالتشاكر: إ.  عمييا اليندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ
دارة الكقت، كالتدريب المندمج كالتنفيذ اإلستراتيجي.  ت.ت، كا 

ىذا التغيير يفترض أف نغير في آف كاحد كبطريقة متسقة العديد مف أدكات التغيير: اليياكؿ كالسمككيات كالمجاالت الستة 
. كما يقتضي ىذا التغيير تطكير نظاـ قيادم استراتيجي يتضمف مخططات األعماؿ اإلستراتيجية كاألكلية لممشاكؿ العممية

كجداكؿ القيادة كشبكات الكفاءات كشبكات التحميؿ الذاتي لمكقت كعقكد النشاطات الخاضعة لمفاكضات دكرية كالتي تمكف مف 
 ة.إعادة تنشيط السمككيات مف أجؿ التخفيض مف مشاكؿ الجكد

إف تخطي المشاكؿ العممية يستكجب تطبيؽ اليندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ كتكظيؼ أدكاتيا. كىناؾ اربعة مراحؿ يشتمؿ 
عمييا النمكذج اإلجتماعي كاإلقتصادم ليندسة إدارة األعماؿ. ىذه المراحؿ أفادتنا في بناء مراحؿ نمكذج ىندسة نشر ثقافة 

 (، ىذه المراحؿ ىي:Savall & Zardet, 1989, pp. 243-295عالي. كفقا لػػسافاؿ كازردت )الجكدة في مؤسسات التعميـ ال
التشخيص في اليندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ: التشخيص ىك مرحمة اإلصغاء لجميع األطراؼ في المجمكعة، باعتبار  -

ؿ العممية المكجكدة داخؿ المجمكعة. فالفرد ىك أف كؿ فرد ميما كاف مكقعو أك عممو ضمف الييكؿ ييعد شاىدا عمٍ المشاك
مصدر المشاكؿ العممية كىك الذم يتحمميا، كلكف في نفس الكقت ىك األجدر بأف يقدـ آراءه كمقترحاتو لمتخفيض مف ىذه 

 المشاكؿ العممية، كىك ما يعرؼ بمبدأ صندكؽ األفكار الحية.
المرحمة الثانية مف عممية اليندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ تتمثؿ في  المشركع في اليندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ: -

إعداد المشركع الذم ييدؼ باألساس إلٍ التخفيض مف المشاكؿ العممية التي تـ اكتشافيا خبلؿ المرحمة األكلٍ كالمتمثمة في 
دماج ىياكمو.  التشخيص كذلؾ بإقحاـ نقاط قكة الفضاء كا 

دسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ: تنتيي المرحمة السابقة مف عممية اليندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ تنفيذ مشركع في الين -
باقتراح مجمكعة مف األعماؿ غير المنفذة؛ مما يستكجب التحكؿ إلٍ المرحمة الثالثة مف مرحمة اليندسة اإلستراتيجية إلدارة 

 يذ المشركع عمٍ مرحمتيف: إعداد الفعؿ المممكس، كتنفيذ الفعؿ.األعماؿ، كىي مرحمة تنفيذ المشركع. كيتـ تنف
تقييـ تنفيذ المشركع في اليندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ: ييعتبر تقييـ نتائج التنفيذ اإلستراتيجي مفيدا عمٍ الصعيديف:  -

ية قد انخفضت فعبل. كعمٍ الصعيد العممي العممي كالعممي. فعمٍ الصعيد العممي يمكف التقييـ مف التثبت مف أف التكمفة الخف
يفيد التقييـ في تقديـ معمكمات جديدة مماثمة لنتائج التشخيص كالتي تمكف مف إعادة تحريؾ سمككيات أفراد المجمكعة. كما يمكف 

طريقة العممية التقييـ مف إعادة تنشيط العممية، خاصة في حالة كجكد مشاكؿ عمٍ مستكل التنفيذ. كيقع إنجاز التقييـ بنفس ال
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لمتشخيص، باعتبار أنو يمثؿ مقارنة بيف العمؿ السابؽ لمتدخؿ االجتماعي كاالقتصادم كالعمؿ الحالي، بقصد احتساب التحسف 
 في المردكد االجتماعي كاالقتصادم.

 
 عاليمكونات وخطوات ومتطمبات تطبيق نموذج ىندسة نشر ثقافة الجودة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميم ال 4

 يتككف نمكذج ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي الذم نقترحة مف اربعة مراحؿ. 
 التشخيص في ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي: -

ألعماؿ حسب المنيج االجتماعي كاالقتصادم اعتمدنا في ىذه المرحمة عمٍ عممية تشخيص اليندسة اإلستراتيجية إلدارة ا
كمنصة لمتعٌرؼ عمٍ مشاكؿ الجكدة التي تمنع مؤسسات التعميـ العالي مف تحقيؽ مستكيات عالية مف الجكدة لمكصكؿ إلٍ 

 العالي. التميز في أدائيا. كأيضا لمعرفة مشاكؿ الجكدة التي تعيؽ عممية نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ
 إعداد المشركع في ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي: -

في ىذه المرحمة يتـ إعداد الحمكؿ لمتخمص مف مشاكؿ الجكدة التي تمنع مؤسسات التعميـ العالي مف تحقيؽ مستكيات عالية مف 
مكؿ لمتخمص مف مشاكؿ الجكدة التي تعيؽ عممية نشر ثقافة الجكدة الذاتية الجكدة لمكصكؿ إلٍ التميز في أدائيا. كأيضا لتقديـ ح

 الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي.
 تنفيذ المشركع في ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي: -

ميـ العالي ىك عممية متككنة مف مراحؿ كمدخبلت تنفيذ المشركع في ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التع
)مخرجات مرحمة إعداد المشركع في ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة كاإلمكانيات المادية كالبشرية كالمالية كالمعمكماتية( 

الجكدة الذاتية الشاممة  كتحكيؿ ىذه المدخبلت إلٍ مخرجات )أفعاؿ مممكسة تجسـ بطريقة مممكسة المشركع في ىندسة نشر ثقافة
 في مؤسسات التعميـ العالي(.

كيتـ تنفيذ المشركع في ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي عمٍ مرحمتيف: إعداد الفعؿ المممكس 
 كتنفيذ الفعؿ.

 مؤسسات التعميـ العالي:تقييـ درجة تنفيذ المشركع في ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في  -
عممية التقكيـ ليا مدخبلت )المخططات اإلستراتيجية كالتكتيكية كالتنفيذية لنشر ثقافة الجكدة كمستكيات الجكدة المطمكبة  

كمستكيات الجكدة التي تحققت...( التي تحكؿ إلٍ مخرجات )نتائج التقييـ مف نقاط قكة كضعؼ في عممية نشر ثقافة الجكدة 
 الشاممة(

مقارنة بيف النمكذج الدكلي االجتماعي كاالقتصادم لميندسة اإلستراتيجية إلدارة األعماؿ كنمكذج ىندسة نشر ثقافة الجكدة  ْ.ِ
 الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي

شاممة يتطمب، حسب إف تطبيؽ النمكذج الدكلي االجتماعي كاالقتصادم في مؤسسات التعميـ العالي لنشر ثقافة الجكدة الذاتية ال
 تقديرنا، بعض التعديبلت ألسباب عديدة منيا:

 كؿ بمد لو خصكصيات كأكلكيات التي تدفع إلٍ زيادة عناصر معينة.  -
التطكرات التي شيدتيا العمـك اإلدارية تتطمب إعادة النظر في آليات كأدكات كتقنيات كغيرىا. فالنمكذج االجتماعي كاالقتصادم  -

عمٍ ضركة إدماج كقت كانت النظرة التقميدية المعتمدة عمٍ المنطؽ الكظيفي ىي السائدة.  كىنا نؤكد  (، فيُّٕٗأيسس سنة )
(. كلذا فاف نمكذ نمكذج ىندسة نشر ثقافة ََُِ)انظر المرابط،  المنطؽ المكجستي في إدارة الجكدة الشاممة لمكصكؿ إلٍ التميز

يقترح اإلعتماد عمٍ تطبيؽ المنطؽ المكجستي في إدارة )تخطيط كتنظيـ  الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي
 كتكجيو كرقابة( مؤسسات التعميـ العالي مف خبلؿ إدماج منطؽ العمميات لمكصكؿ إلٍ التميز.

كتقنيات آليات كأدكات كبناء عميو، فإف تطبيؽ منيج العمميات إلدارة مؤسسات التعميـ العالي يتطمب إعادة النظر في استعماؿ 
النمكذج االجتماعي كاالقتصادم. كمف ذلؾ عمٍ سبيؿ المثاؿ يجب قيادة المقاببلت في عممية التشخيص عمٍ أساس منطؽ 
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العمميات كليس عمٍ أساس المنطؽ الكظيفي، فنعمؿ عمٍ التعرؼ عمٍ مشاكؿ الجكدة المتعمقة بالمدخبلت كالمخرجات كتحكيؿ 
 المدخبلت إلٍ مخرجات. 

تبنٍ عممية التدخؿ االجتماعي كاالقتصادم عمٍ خريطة العمميات )المنطؽ المكجستي( كليس عمٍ الييكؿ  ىذا يتطمب أف
 التنظيمي )المنطؽ الكظيفي(.

دارة عممية التدريب، يقترح نمكذج ىندسة نشر ثقافة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي أف تبنٍ  كبالنسبة لشبكة الكفاءات كا 
كجستي لتحديد مدل مبلءمة العمميات كالنشاطات كالميمات كالمدخبلت كالمخرجات كتحكيؿ المدخبلت الشبكة عمٍ المنطؽ الم

إلٍ مخرجات... مع الكفاءات كالميارت ... التي يمتمكيا المكظفكف كبالتالي نصمـ برامج تدريب عمٍ أساس شبكات الكفاءات 
 المبنية عمٍ العمميات.

 قافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العاليمتطمبات تطبيؽ نمكذج ىندسة نشر ث ْ.ّ
ىناؾ متطمبات ضركرية لضماف نجاح تطبيؽ نمكذج ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي. 

نكنية كمعمكماتية تتككف ىذه المتطمبات مف متطمبات إستراتيجية كتكتيكية كعممية كبشرية كمالية كلكجستية كتكنكلكجية كقا
 كمعرفية...

 
 مف نتائج تطبيؽ النمكذج المقترح في إحدل مؤسسات التعميـ العالي بالمممكة العربية السعكديةأمثمة  4

لتطبيؽ نمكذج ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية في مؤسسات التعميـ العالي، اخترنا إحدل مؤسسات التعميـ العالي بالمممكة 
دارة الجكدة الشاممة، كالتي كضعت مف مياميا أدارة عمبليت الجكدة مف العربية السعكدية ال متحمسة لتطبيؽ برامج التطكير كا 

أجؿ الحصكؿ عمٍ االعتماد البرامجي كالمؤسسي مف ىيئات متخصصة كطنية كدكلية كالرفع مف األداء كالكصكؿ إلٍ التميز. 
ؤسسة بصفة أساسية عمٍ تطبيؽ الجكدة الشاممة كالحصكؿ عمٍ كقد اخترنا إحدل الكحدات التنظيمية المسؤكلة في ىذه الم

 االعتماد األكاديمي كنشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة.
انطمقنا مع قيادم ىذه الكحدة التنظيمية مف فكرة أف نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة بفكر ىندسي في مختمؼ الكحدات 

 ؿ لمحصكؿ عمٍ االعتمادات األكاديمية البرامجية كالمؤسسية كطنيا كدكليا.التنظيمية ليذه المؤسسة ىك الطريؽ األمث
 قمنا بتبكيب نتائج تطبيؽ نمكذج ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية في مؤسسات التعميـ العالي في عنصريف:

ؼ اليياكؿ التشخيص الكصفٍ: حيث كصفنا الكحدة التنظيمية التي طبقنا فييا نمكذج البحث كقدمنا خصائص مختم -
 كالسمككيات في ىذه الكحدة.

 التشخيص التحميمي: كىك نتيجة تحميؿ المقاببلت التي أجريناىا مع المكظفيف عمٍ مستكيات مختمفة في ىذه الكحدة التنظيمية. -
 التشخيص الكصفي في ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في الكحدة التنظيمية محؿ التطبيؽ ْ.ُ

 لكحدة التنظيمية التي طيبؽ فييا النمكذج كصؼ ا ْ.ُ.ُ
تـ االتفاؽ عمٍ اختيار عمادة الجكدة بإحدل مؤسسات التعميـ العالي بالمممكة العربية السعكدية، كذلؾ لقناعتنا بالدكر الميـ الذم 

. كبالتالي ال يمكف أف تقـك يميكف أف تمعبو ىذه الكحدة التنظيمية لنشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في المؤسسة التعميمية ككؿ
ىذه الكحدة التنظيمية بدكرىا القيادم كالريادم في نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في المؤسسة التعميمية التي تتبعيا، كىي 

 تشكك مف مشاكؿ جكدة داخميا. 
الشاممة، فإننا نقترح أف تكتسب منطؽ  لكي تقـك عمادات الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي بدكرىا في نشر ثقافة الجكدة الذاتية

ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة لمكصكؿ بأدائيا إلٍ مستكل التميز كتككف قادرة عمٍ نشر ىذا المنطؽ في مختمؼ 
 الكحدات التنظيمية في المؤسسات الجامعية كتككف في ذلؾ المثاؿ كالقدكة.

يؽ بمركرىا بمراحؿ عديدة، تأثرت باألىمية التي برزت إلجراءات ضماف الجكدة في تميز إنشاء ىذه الكحدة التنظيمية محؿ التطب
تحسيف األداء مع التطكر اليائؿ الذم شيدتو مؤسسات التعميـ العالي السعكدم. فكاف ليذه الكحدة دكر أساسي في التأكد مف 
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طتيا، متبنية مجمكعة مف مؤشرات أداء رئيسة جكدة عمميات ىذه المؤسسة كمخرجاتيا كالعمؿ عمٍ التحسيف المستمر لكافة أنش
 كمقاييس مرجعية ميختارة تقيس ىذا األداء.

عممت ىذه الكحدة التنظيمية عمٍ تأميف خدمات ضماف جكدة مستقمة عمٍ الجانبيف البرامجي كالمؤسسي، كحممت عمٍ عاتقيا 
. كتـ تشكيؿ الييكؿ التنظيمي ليساعدىا عمٍ أداء أعماليا كافة األعباء كاألنشطة المتعمقة بالتقكيـ كالجكدة كاالعتماد األكاديمي

  .بكفاءة عالية
 مثاؿ لميياكؿ الخمسة بعمادة الجكدة محؿ التطبيؽ: اليياكؿ المادية ْ.ُ.ِ

لمحصكؿ عمٍ المعمكمات المتعمقة باليياكؿ كالسمككيات كالتفاعؿ بينيا، طمبنا الكثائؽ المتعمقة بيا مف مجمكعة مف المكظفيف مف 
 بينيـ:

 .العميد 
 .الككبلء 
 .بعض مدراء األقساـ 
 .مدير مكتب العميد 
 .مكظؼ إدارم 

 
بالنسبة لميياكؿ المادية يكجد مقر لمعمادة في المبنٍ المركزم إلدارة الجامعة كيحتكم عمٍ مكتب العميد كمدير مكتب العميد 

 ا يكجد قاعة لبلجتماعات.كالككبلء كمدراء اإلدارات كمكاتب أصغر لمعامميف في الصادر كالكراد، كم
الحظنا أف نظاـ التدفئة في مقر العمادة ال يمكف التحكـ فيو مف قبؿ المكظفيف في مكاتبيـ، فأحيانا تككف درجة الحرارة منخفضة 

 مما يحيدث الشعكر بالبركدة لدل المكظؼ كأحيانا درجة عالية يشعر معيا المكظؼ بالحرارة الشديدة. 
 

 الخمسة بعمادة الجكدة: السمككيات الفرديةمثاؿ لمسمككيات  ْ.ُ.ّ
الحظنا في السمككيات الفردية أنو في غياب إجراءات كاضحة، فإف المجاؿ فيتح لبلجتيادات الشخصية، كبالتالي تميز تنفيذ 

 التكميفات بمدل استيعابيا كاالقتناع بيا مف طرؼ المكظؼ المكمؼ.
تشارم كلكف مف خبلؿ المقابمة استنتجنا أف لو تأثيرا قكيا عمٍ القرارات سمكؾ مدير مكتب العميد يتميز بأنو في ظاىره اس

 كمجريات األحداث في العمادة.
الحظنا كجكد انسحابات مف المكظفيف يفسرىا اإلحباط بسبب عدـ قبكؿ الجيات المسؤكلة لمشاريع االعتماد التي تقدمت بيا 

 مف خبلؿ ىيكميا الحالي كمكظفييا.العمادة لمقياـ بمياميا كالتي ال تستطيع القياـ بيا 
ىناؾ فجكة في السمكؾ الفردم بيف ما ييقاؿ كما يتـ فعمو لدل بعض المكظفيف الميميف في الكادر الكظيفي، حيث كجدنا اختبلؼ 
 في نبرة حديث أحد المكظفيف عند حديثو عف الجكدة كأىميتيا كتكفير المعمكمات البلزمة، كلكف عند التطبيؽ كجدنا أعمالو

 مخالفة ألقكالو. 
كعمٍ عكس المكظؼ السابؽ كجدنا أحد المكظفيف الذم حصؿ عمٍ كظيفة أخرل في مكاف آخر كانتيت إجراءات نقمو، متحمسا 
جدا ككالؤه كبير لمعمادة مف خبلؿ عممو عمٍ تكفير بديؿ مناسب في العمادة. كىذا يدؿ عمٍ اختبلؼ في سمككيات األفراد، نظرا 

 ردية الذاتية المتعمقة بأداء األعماؿ كالكالء الكظيفي.الختبلؼ القيـ الف
 التشخيص التحميمي في ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في الكحدة محؿ التطبيؽ ْ.ِ

ىذه المنيجية تميكِّف مف اإلصغاء إلٍ مختمؼ األطراؼ داخؿ عمادة الجكدة، ميما كاف مكقعيـ كعمميـ. كقد انطمقنا مف فكرة أف 
مكظؼ ىك مصدر مشاكؿ تمنع نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في المؤسسة كلكف في نفس الكقت ىك األجدر بأف يقدـ  كؿ

 اقتراحات جيدة لمتخمص مف ىذه المشاكؿ، حسب مبدأ صندكؽ األفكار الحية.
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فة الجكدة الذاتية الشاممة في المؤسسة المقاببلت التي قمنا بيا مكنتنا مف الكقكؼ عمٍ نظرات مختمفة لممشاكؿ التي تمنع نشر ثقا
كلكف أيضا كجدنا نقاط تشابو. ىذه المقاببلت مكنتنا مف التعٌرؼ عمٍ المشاكؿ التي تمنع نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في 

د قمنا بتدكيف ستة مجاالت )ظركؼ العمؿ، تنظيـ العمؿ، إ. ت. ت, إدارة الكقت، التدريب المندمج، كالتنفيذ اإلستراتيجي(. كق
النقاط بناءن عمٍ المعمكمات التي ذكرىا المكظفكف في المقاببلت كانتقينا الجمؿ االستشيادية كبكبناىا حسب نكعية المعمكمة التي 

 جمعناىا. 
 

 مف أمثمة نتائج التشخيص التحميمي في ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة:
 : ظركؼ العمؿُالمحكر رقـ 

  المكاـزاألجيزة ك · 
 كجكد بعض التأخير في تكفير بعض األجيزة كالمكاـز مع كجكد نقص في األجيزة كالمستمزمات. -
 كبالتالي، فإف ىذا التأخر في تكفير ىذه األجيزة كالمكاـز يدفع المكظؼ إلٍ استعماؿ كسائمو الخاصة. -
 كجكد ضعؼ في شبكة االنترنت في كثير مف أكقات العمؿ. -
 متقادمة.بعض األجيزة  -
  إعداد كتييئة كترتيب األماكف كالمحبلت· 
 اإلشكاليات في تييئة األماكف تسبب في تعطيؿ العمميات كالنشاطات. -
 إشكاليات متعمقة بمكاقؼ السيارت لمعامميف. -
 الحمؿ كالعبء المادم في العمؿ· 
 عبء مادم إضافي في العمؿ بدكف مقابؿ مادم. -
 بسبب النقص في العماؿ.عبء مادم إضافي في العمؿ  -
 الظركؼ المادية لمعمؿ· 
 مشاكؿ في الظركؼ المادية لمعمؿ تؤثر سمبا عمٍ صحة كنفسية المكظؼ. -
 تكقيت العمؿ· 
 تكقيت العمؿ غير كاؼو مما يجبر المكظؼ عمٍ القياـ بعممو في البيت. -
 األعماؿ التي تطمب مف المكظؼ في اإلجازة تسبب إزعاج.-
 تطمب مف المكظؼ خارج الدكاـ تسبب إزعاج. األعماؿ التي -
 أجكاء العمؿ· 
 النقص في عدد المكظفيف سبب في ضغكطات العمؿ. -
 عدـ تجاكب اإلدارة العميا يدفع إلٍ التفكير في االنسحاب. -
 التعامؿ مع أطراؼ ال تفيـ الجكدة كتتخكؼ منيا. -
 ية أسباب لئلحباط كالتفكير في االنسحاب.ظركؼ العمؿ الصعبة مع عدـ الحصكؿ عمٍ المستحقات المال -
 تأخير في تقديـ الخدمة.  -
 تدني االعتراؼ بمجيكد كعمؿ اآلخريف.  -
 التقاعس عف القياـ بالميمات األساسية كاألصمية.  -
 

تركة يميكِّف تشخيص ىندسة نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي مف خبلؿ جدكؿ العناصر المش
 كالخصكصيات، مف تحديد العناصر المشتركة بيف مركز الطبلب كمركز الطالبات ككذلؾ خصكصيات كؿ مركز عمٍ حدة.
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كىذه اآللية تميكِّف مف نشر ثقافة الجكدة الذاتية الشاممة في التعميـ العالي بطريقة تتماشٍ مع الثقافة التنظيمية في مؤسسات 
 ة السعكدية التي تمنع االختبلط بيف الطبلب كالطالبات.التعميـ العالي في المممكة العربي
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 تجربة عممية في االنتقال من النموذج التقميدي إلى النموذج التكنولوجي الحديث

 
 الدكتور ىشام عبدالمعطي الصالح 

 مدارس العمرية، األردف
h_saleh@omareyah.com 

  
 مقدمة

المتغيرات كانت تكاجو الخطط التطكيرية لتفعيؿ دكر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كحكسبة  المدارس  مجمكعة مف 
كمازالت تسبب الكثير مف اإلزعاجات لصانعي القرارات التطكيرية عمٍ مستكل المدارس، فمع الرغبة الشديدة لمتطكير كالتحديث 
يبقٍ ىنالؾ العديد مف ىذه المتغيرات التي تؤخر االستفادة الكبيرة مف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كالحاسكب في العممية 

مثؿ التقدـ الكبير في صناعة التكنكلكجيا، كتطكر االجيزة السريع ،كعدـ القدرة عمٍ متابعة ىذا التطكر ، كحجـ التعميمية 
الميزانية المرصكدة لبلستفادة مف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في المدارس، كضيؽ الكقت بالنسبة لمطمبة كالمعمميف 

قررات الدراسية كمدل فعالية تكظيؼ التكنكلكجيا في ثناياىا، كالمخرجات المتكقعة مف كاالدارييف كزخـ العمؿ عمييـ، كالمناىج كالم
 تدريس مادة معينة. 

كبناء عمٍ المتغيرات السابقة يظير مدل صعكبة االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في المدارس،  لذلؾ كاجيت 
ع حجـ االنفاؽ كاالستثمار، كلـ تكف  نتائجو في أغمب االحياف مرضية العديد مف المدارس نجاحان بسيطا لـ يكف متكافقا م

 :لصانعي القرارات في المدارس  كذلؾ لعدة أسباب مف أىميا

ارتباط الخطط التطكيرية بأشخاص ) مدير القسـ ، أك المنسؽ ....، الخ ( كانتياء ىذه الخطط مع خركج الكاضع ليا،  .ُ
ا كالبدء بخطة جديدة كمما تغير االشخاص كما حصؿ مع الكثير مف المدارس كىذه كبذلؾ تجبر المدرسة عمٍ تغيير خطتي

 عممية مكمفة نكعا ما 
عدـ كجكد استراتيجية تطكيرية كاضحة مبنية عمٍ أسس عممية كفنية متطكرة تدـك ألكثر مف عاـ فيما يتعمؽ باستخداـ  .ِ

 كقابمة لمتحديث  كمكاكبة التطكر.تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في التعميـ كتؤثر بشكؿ فاعؿ 
قمة الخبرات كعدـ كجكد البرامج التدريبية الفاعمة . كضيؽ الكقت بالنسبة لممعمميف كالطمبة كالمدراء كزخـ العمؿ المدرسي  .ّ

 التقميدم.
تعمؽ ) باألجيزة كثرة اآلراء كالحمكؿ المتعمقة بالتكنكلكجيا كعدـ كجكد معايير ثابتة لبلستناد عمييا في ىذا المجاؿ فيما ي .ْ

 كالبرامج كالدكرات كالمناىج كالشبكات كمكاقع االنترنت ( .
 عدـ كجكد خطط لتفعيؿ األجيزة كالبرامج في المدرسة لزيادة انتاجيتيا كاالستفادة القصكل. .ٓ

 نمكذج المدارس العمرية في تكظيؼ التكنكلكجيا في التعميـ:

اآلف في عصر التكنكلكجيا كاالنفجار التقني كالمعرفي كالثقافي، كمف الضركرم  ترل المدارس العمرية ممثمة بإداراتيا أننا نعيش
يشكؿ تحديا كاضحا لجميع المعنييف بعممية التعمـ أف نكاكب ىذا التطكر كنسايره كنتعايش معو كنحاكيو كمف المؤكد أف ذلؾ  جدا

ٍ مكاكبة التطكر القائـ كقادر عمٍ التعامؿ مع جميع كالتعميـ مما يتطمب منا اتخاذ خطكات جدية لمعمؿ عمٍ إنتاج جيؿ قادر عم
 التحديات التي قد تكاجيو في المستقبؿ. 

تطمب منا العمؿ المستمر كالدؤكب في البحث عف كسائؿ كطرؽ يتـ اتباعيا مف خبلؿ خطة منيجية ذلؾ إف العمؿ عمٍ تحقيؽ  
كاالتصاالت بأنكاعيا المختمفة، كمف أجؿ تضميف كاضحة حيث أننا نعيش في عصر التكنكلكجيا كالكمبيكتر كاالنترنت 
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التكنكلكجيا في خططنا اليادفة إلٍ تحسيف عممية التعمـ كالتعميـ فإننا في المدارس تنأكلنا مجمكعة مف المحأكر األساسية التي 
الب الذم ىك محكر عممية التعمـ تؤثر في عممية التعمـ كالتعميـ بدءاى بالمنياج كالمعمـ كمركران بالمدرسة كاإلمكانات كانتياءن بالط

 كالتعميـ.كفي ىذا االطار كانت نظرتنا إلٍ:

المنيج التكنكلكجي  عمٍ أنو مفيـك تربكم يعبر عف منظكمة إنتاجية تسعٍ إلٍ تكظيؼ التكنكلكجيا كما تتطمبو مف تشغيؿ 
نما ىي أداة أف نظرتنا إلٍ التكنكلمنطقي لمعمميات العقمية في عمميات التعميـ كالتعمـ، عمما  كجيا ليست غاية في حد ذاتيا كا 

 تساعد في تحسيف عممية التعميـ كالتعمـ. 

المعمـ التكنكلكجي عمٍ أنو المعمـ الممـ باألساليب التكنكلكجية الحديثة القادر عمٍ تكظيؼ التكنكلكجيا مدمجة مع األساليب  
حك مصادر المعرفة كيحقؽ مف تكظيؼ التكنكلكجيا قيمة التربكية الحديثة في الحصة الصفية كالقادر عمٍ تكجيو الطمبة ن

 مضافة. 

التكنكلكجيا لمصمحة المكاد الدراسية كالتدريس  حيث ترل المدارس أف أىـ الكفايات التدريسية الحديثة تتضمف استخداـ كتكظيؼ 
معمميف التدريسي داخؿ حجرات المتكرر كالرتيب الذم يطغٍ غالبا عمٍ أداء ال حيث التجديد كالتغيير كالخركج مف الركتيف

 حيث أثبتت العديد مف الدراسات فكائد استخداـ التكنكلكجيا في عممية التعمـ كالتعميـ كمف ىذه الفكائد:، الدراسة

  تنمية التفكير االبتكارل فٍ دراسة كتحميؿ المشكبلت . .ُ
 مـإضفاء البيجة كالمتعة عمٍ العممية التعميمية التعممية لكؿ مف الطالب كالمع .ِ
 مبلحقة كمتابعة التغيرات التكنكلكجية المتبلحقة    .ّ
 مراعاة الفركؽ الفردية كالكصكؿ الٍ نمكذج تفريد التعميـ.  .ْ
  زيادة الثقة بالنفس كالقدرة عؿ المشاركة فٍ اإلنتاج. .ٓ

المعمميف، حيث تـ  كلمكصكؿ الٍ المعمـ التكنكلكجي في المدارس تـ مكاجية مجمكعة مف التحديات تتعمؽ بالثقافة السائدة عند
بناء برامج تدريبية لممعمميف عمٍ أحدث االساليب التربكية كالتكنكلكجية الحديثة مف أجؿ النيكض بالعممية التربكية، كالكصكؿ 

 إلٍ المخرجات التي نطمح الييا كىي جيؿ قادر عمٍ مكاكبة التطكر السريع كمكاجية التحديات المستقبمية. 

المدرسة التي تممؾ بنية تحتية تساعد عمٍ إستخداـ التكنكلكجيا في عممية التعمـ كالتعميـ كتييء  أنياالمدرسة التكنكلكجية عمٍ 
جميع الظركؼ المناسبة إلتماـ ىذه العممية، فنحف بحاجة إلٍ مدرسة جاذبة ممتعة تكفر لمطالب كؿ ما يحتاجو في عممية تعممو 

 في جك ممتع كجذاب 

كجي كالمعمـ التكنكلكجي كالمدرسة التكنكلكجية مثمت نمكذج العمؿ لممدارس كبناء عمٍ ىذا إف التكامؿ بيف المنيج التكنكل
النمكذج، كنظرا الرتباط ىذه المحأكر مع جميع أقساـ المدرسة كبرامجيا المختمفة، تـ كضع سياسة كاضحة لبلستثمار في 

ذه التكنكلكجيا باالضافة الٍ ضماف االنتقاؿ مف النمكذج التكنكلكجيا كتفعيؿ دكرىا بشكؿ يضمف االستفادة مف  حجـ االستثمار بي
التقميدم في التدريس إلٍ النمكذج التكنكلكجي الحديث مف خبلؿ مشركع تطكير التعميـ, الذم اعتمد عمٍ  استراتيجية عمؿ 

كعمؿ جميع  سنكات تشمؿ  جميع المحأكر السابقة، كتـ اعتمادىا مف قبؿ المجمس التربكم في المدارس ٓكاضحة مدتيا 
 األطراؼ عمٍ تنفيذىا كتفعيميا . 

 مشركع تكظيؼ التكنكلكجيا في المدارس كاالنتقاؿ بيا الٍ النمكذج التكنكلكجي الحديث:

جاء المشركع انطبلقا مف رغبة المدارس في بناء نظاـ لتطكير التعميـ كاالستفادة مف االمكانات التي تكفرىا أدكات تكنكلكجيا 
الت، بحيث يككف ىذا النظاـ منبثقا مف احتياجات الفئة المستيدفة،  شامبل لكافة عناصر العممية التعميمية المعمكمات كاالتصا

التعممية، مراعيا لمفركؽ الفردية بيف الطمبة، معتمدا عمٍ األساليب التربكية الحديثة، قاببل لمتطكير تماشيا مع متطمبات العصر، 
 أف تككف مؤسسة تعميمية تكنكلكجية متعممة ذاتيا فاعمة مجتمعيا.متماشيا مع رؤية المدارس كرسالتيا في 
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 اليدؼ مف استخداـ التكنكلكجيا في المدارس العمرية 

تنمية الجكانب المعرفية كالميارية كالكجدانية  عند المعٌمميف التي تساعدىـ في االنتقاؿ الٍ النمكذح الحديث في التعميـ الذم  •
 يككف الطالب محكران لو.

المعمميف لتكظيؼ أدكات التكنكلكجيا داخؿ الغرفة الصفية بمختمؼ انكاعيا كاأللكاح التفاعمية كأجيزة الحاسكب كأجيزة  تأىيؿ •
 الحاسب المكحي.

 دمج أدكات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  مع أساليب التدريس الحديثة لتحقيؽ أفضؿ النتائج الممكنة. •
 ت البلزمة لمنيكض بالعممية التعميمية كأىمية دكرىـ في تحقيقيا.تكعية المعمميف بالتطكرات كالتجديدا •
  تمكيف المعمميف مف تحديد حاجاتيـ التدريبية بشكؿ دقيؽ كمستمر كالعمؿ عمٍ االستجابة ليا. •

 مشاريع تكظيؼ التكنكلكجيا في المدارس 

 -مشركع استخداـ اآلم باد في التعميـ: •
خكض غمار تجربة استخداـ اآلم باد في التعميـ حيث أطمقت مشركع " تكظيؼ اآلم تكجيت المدارس العمرية قبؿ عاميف الٍ 

لغاء الحقيبة المدرسية" كيتـ تطبيؽ المشركع حاليا مع طمبة الصفكؼ مف الخامس كلغاية الصؼ التاسع كيعمؿ  باد في التعميـ كا 
مكظفيف، كيبمغ عدد  َُلكجيا التعميـ يزيد عف معمما كمعممة كفريؽ مف اإلشراؼ كقسـ تكنك  َْعمٍ ىذا المشركع ما يزيد عف 

 طالب كطالبة. ََّالطمبة المشاركيف في المشركع ما يزيد عف 

 -كقد تكجيت المدارس العمرية الستخداـ اآلم باد في التعميـ بسبب العديد مف الميزات كالخصائص ألجيزة االيباد مثؿ:

 

 
ىذا كقد قامت المدارس العمرية بالتعاقد مع شركة مختصة بتصميـ برمجيات اآليباد لتصميـ برمجية تفاعمية يتـ استخداميا في 

 KALBOARDكاألىالي كاإلدارة المدرسية تدعٍ " صفكؼ اآليباد لتحقيؽ أعمٍ قدر مف التكاصؿ كالتفاعؿ بيف المعمـ كالطبلب
360. " 

 KALBOARDكقد تـ إجراء عدة دكرات تدريبية لممعمميف في استخداـ اآليباد كالتطبيقات التعميمية كدكرة باستخداـ برمجية "
 " كغيرىا مف الميارات االضافية .360

العممية التعميمية كما تـ مبلحظتو مف آراء ألكلياء أمكر النتاجات اآلتية مف خبلؿ تكظيؼ اآليباد  في كقد حققت المدارس 
 -الطبلب حكؿ المشركع:

  غـ  ََٔسيكلة الحمؿ حيث يقترب كزنو مف  ف الكاميرا المدمجة في تصكير المستندات ك النشراتاالستفادة م 

 سيكلة تجييز ك تنصيب البرمجيات عمٍ األيباد  ( االستفادة مف بعض التطبيقات مثؿCamscanner ) 
  سيكلة تكصيؿ األيباد باألجيزة المساعدة مثؿ جياز العرض ك

 السماعات 
 . استخداـ برامج التكاصؿ االجتماعي مع المتعمميف ك أسرىـ 

 ( تقنية الممسة الكاحدةOne touch.في جياز األيباد  )  .التكفير في استخداـ األكراؽ ك األقبلـ ك الكقت كالماؿ كالجيد 

 ( ٍساعات َُطكؿ عمر البطارية ك جكدتيا حيث تصؿ إل )
 عمؿ متكاصؿ

 ( تحكيؿ الصؼ التقميدم إلٍ صؼ ذكيSmart Class ) 

 نجاز المزيد مف ا  إدارة التعمـ كضماف التفاعؿ الصفي مف خبلؿ بعض التطبيقات.  ألعماؿ اليكمية.الحرية في التنقؿ كا 
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 تخفيؼ عبء الحقيبة المدرسية عف الطبلب  .ُ
 ارتفاع نسبة تحسف مستكل الطبلب أكاديميا .ِ
 زيادة رغبة كمتعة الطبلب بالتكجو نحك الدراسة كالتعميـ .ّ
 يب البحث العمميإتقاف الطمبة كالمعمميف لمجمكعة مف استراتيجيات كأسال .ْ
 إتقاف الطمبة كالمعمميف لمجمكعة مف التطبيقات التعميمية التفاعمية مثؿ تطبيقات المحاكاة كغيرىا.  .ٓ
 

 :مشركع استخداـ الحاسكب كاأللكاح التفاعمية في التعميـ- 
قؽ مف اتقاف المعمميف ابتداءان مف التح تسعٍ المدارس العمرية بشكؿ دائـ لتطكير ميارات المعمميف في الجانب التكنكلكجي

لمميارات األساسية في استخداـ الحاسكب، مركرا بإتقاف استخداـ األلكاح التفاعمية، كتكظيؼ البرامج التعميمية الممحقة بيا. كيتـ 
 التدريبية. في بداية كؿ عاـ دراسي تدريب المعمميف الجدد عمٍ مجمكعة مف البرامج 

 مقدمة في تكنكلكجيا التعميـ .ُ
نامج التدريبي الٍ تدريب المعمميف عمٍ كيفية تكظيؼ التكنكلكجيا بشكؿ فاعؿ داخؿ الغرفة الصفية بحيث كييدؼ البر 

 تخدـ العممية التعميمية كتثرييا باإلضافة 
 (PPTالبرنامج التدريبي الخاص بالعركض التقديمية ) .ِ

اه الطمبة كفي نفس الكقت تحقؽ الغاية ييدؼ البرنامج الٍ تدريب المعمميف عمٍ إعداد دركس تعميمية ثرية جاذبة النتب
 التعميمية.

 البرنامج التدريبي الخاص باأللكاح التفاعمية .ّ
ييدؼ البرنامج الٍ تدريب المعمميف عمٍ كيفية استخداـ أشرطة أدكات األلكاح التفاعمية المتكاجدة في أغمب الغرؼ الصفية 

 عمية تساعد في رفع درجة استيعاب الطمبة لممادة التعميمية .بيدؼ تحكيؿ الحصص الصفية كالمادة التعميمية إلٍ مكاد تفا
 البرنامج التدريبي الخاص ببرمجية االيزم تيش .ْ

ييدؼ البرنامج التدريبي إلٍ رفع كفايات المعمميف في االستفادة مف المصادر التعميمية المتكفرة في البرمجية باالضافة الٍ 
 إعداد الدركس التعميمية التفاعمية .

 مج التدريبي الخاص بالبرامج التعميميةالبرنا .ٓ
ييدؼ البرنامج التدريبي الٍ تدريب المعمميف عمٍ البرامج المتكفرة ضمف مككنات الكيندكز مثؿ الرساـ ،المكفي ميكر، 

 كأنظمة ادارة التعمـ باإلضافة الٍ برامج متخصصة في الرياضيات كالعمـك كالمغات .
 ؿ االجتماعيالبرنامج التدريبي عمٍ مكاقع التكاص .ٔ

ييدؼ البرنامج إلٍ االستفادة مف االمكانات التي تكفرىا ىذه المكاقع في التكاصؿ مع أكلياء أمكر الطمبة كيتـ مف خبلليا 
 التعرؼ عمٍ الفعاليات التي تحدث في الغرفة الصفية كخارجيا.

 مشركع تفعيؿ استراتيجيات التدريس كالبرمجيات التعميمية 
الٍ تكظيؼ التكنكلكجيا في التعميـ مف خبلؿ دمجيا مع البرمجيات التعميمية كأساليب التدريس كقد قامت تسعٍ المدارس العمرية 

المدارس العمرية بتنفيذ العديد مف البرامج التدريبية الخاصة باستراتيجيات التدريس التي تعتمد عمٍ التكنكلكجيا كالبرمجيات 
رياضيات كالعمـك كالحاسكب .كتيدؼ البرامج التدريبية الٍ تمكيف المعمميف كبرامج التمساح لم  NET Supportالتعميمية مثؿ 

مف استخداـ استراتيجيات تدريس تعتمد عمٍ التكنكلكجيا بشكؿ أساسي. كمف االستراتيجيات التي يتـ استخداميا  كالرحبلت 
 غرة التكنكلكجيةالمعرفية، كالرحبلت االفتراضية، كجكالت االنترنت، كالبحث عف الكنز، كالدركس المص

 مشركع تطكير التعميـ الشمكلي 
ييدؼ ىذا المشركع إلٍ تطكير عممية التعميـ تطكيرا شامبل كافة عناصر  العممية التعميمية، لتككف المدارس العمرية مؤسسة 

المشركع انطبلقا مف  متعممة ذاتيا تسعٍ إلٍ تطكير أدائيا باستمرار ، كتنقؿ أثر ذلؾ كمو إلٍ المؤسسات التعميمية األخرل . جاء
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رغبة المدارس في بناء نظاـ لتطكير التعميـ ، بحيث يككف ىذا النظاـ منبثقا مف احتياجات الفئة المستيدفة ،  شامبل لكافة 
عناصر العممية التعميمية التعممية، مراعيا لمفركؽ الفردية بيف الطمبة ، معتمدا عمٍ األساليب التربكية الحديثة ،قاببل لمتطكير 

 ماشيا مع متطمبات العصر ، متماشيا مع رؤية المدارس كرسالتيا في أف تككف مؤسسة تعميمية متعممة ذاتيا فاعمة مجتمعيا . ت
كلبناء نظاـ لتطكير التعميـ  كاف ال بد أف ينبثؽ مف مشركع تطكير التعميـ عدة مشاريع فرعية تغطي جميع عناصر العممية 

 تعميـ المشاريع اآلتية :التعميمية لذلؾ ضـ مشركع تطكير ال
 مشركع تطكير آلية التدريب كبناء مركز تدريب خاص بالمدارس : .ُ

سعت المدارس مف خبلؿ ىذا المشركع إلٍ بناء قاعدة متينة مف الكفايات ) معارؼ ، ميارات ، اتجاىات ( لدل المكظفيف لدييا، 
مركز تدريبي متخصص يدرس احتياجات المكظفيف  كيقـك تمكنيـ مف ممارسة مينة التعميـ بأعمٍ المستكيات كىذا تطمب بناء 

بتخطيط  كبناء كتنفيذ كمتابعة البرامج التدريبية . كتستيدؼ ىذه البرامج التدريبية جميع العناصر المشاركة في العممية التعميمية 
دارييف كمكظفي الدعـ كالمساندة مف أذنة كسائقيف ، كخدم  ات . مف معمميف كمشرفيف كمنسقيف كطمبة كا 

دارة التغيير   كفي مجاؿ اإلدارة الفنية المتكسطة )المشرفيف كالمنسقيف ( يتـ بناء برامج تدريبية خاصة في إدارة المشاريع كا 
كميارات التفأكض كالتكاصؿ كصناعة القادة ، كلضماف استمرارية عمميات التنمية المينية كالتدريب تـ بناء فريؽ مف المدربيف 

نكا مف تخطيط ك تصميـ كتنفيذ كمتابعة برامج تدريبية داخؿ كخارج المممكة األردنية الياشمية مما كاف لو أثر المؤىميف الذيف تمك
في تبادؿ الخبرات بيف المدارس العمرية كعدد كبير مف المدارس، إضافة إلٍ تقميؿ الكمفة االقتصادية لبرامج التدريب المنفذة في 

ة ما كاف مكجيا لممعمميف بيدؼ رفع كفاياتيـ التدريسية كبالذات في مجاؿ تطبيؽ المدارس .  كمف ىذه البرامج التدريبي
استراتيجيات التدريس كالتقكيـ الحديثة التي تجعؿ التعميـ متمركزا حكؿ الطالب ، إضافة إلٍ األساليب المبتكرة في  مراعاة 

كىكبيف كالمتفكقيف أكاديميا كقد انعكس أثر ىذه البرامج الفركؽ الفردية بيف الطبلب كمعالجة الضعؼ األكاديمي كرعاية الطمبة الم
التدريبية عمٍ كؿ مف المعمـ الذم أصبح يطبؽ األساليب التربكية الحديثة في التدريس باحترافية عالية ، إضافة إلٍ الطالب 

جية إلٍ الييئة اإلدارية كمكظفي الذم أصبح يقكد العممية التعميمية بكؿ جرأة كثقة بالنفس .أضؼ إلٍ ذلؾ البرامج التدريبية المك 
الخدمات ك البرامج المكجية ألكلياء األمكر باعتبارىـ عنصرا أساسيا مف عناصر العممية التعميمية ، كالبرامج التدريبية المكجية 

 ألبنائنا الطبلب في مجاالت عممية ، حياتية ، ك قيمية .
عدادىـ كتدريبيـ يحتؿ مكانة كبيرة في جميع دكؿ العالـ ، ألنيـ إف االىتماـ بالعامميف في القطاع التربكم كتحديدا المع مميف كا 

ف نجاح ال تربكية في بمكغ أىدافيا ، كتحقيؽ مؤسسات اليسيمكف إسيامان فاعبلن كأساسيان في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية ، كا 
رة كالتنظيـ كالمنياج المدرسي كاإلمكانات المادية دكرىا في تطكير الحياة يتكقؼ عمٍ مقكمات عديدة كالسياسات التعميمية كاإلدا

، كعبلقة نظاـ التعميـ باألنظمة األخرل االجتماعية كاالقتصادية ، إال أف المعمـ يعتبر أىـ ىذه المقكمات كيشكؿ العامؿ الرئيس 
اصة مف أجؿ تحقيؽ النمك الميني فييا . كليذا فقد أكلت معظـ نظـ التعميـ في العالـ تدريب المعمميف كالعامميف  فييا  عناية خ

المستمر ليـ ، بغرض تحسيف العمؿ التربكم كتطكيره ، كذلؾ ألف النمك الميني المستمر لمعامميف في قطاع التربية كالتعميـ  يعد 
مستكاه  ضركرة ممحة تقتضييا طبيعة عمميـ ، فيـ يتعاممكف مع أىداؼ متجددة كمتغيرة باستمرار ، كاإلعداد األكاديمي ميما بمغ

كتنكعت أساليبو ال يمغي أك يقمؿ مف الحاجة الممحة إلٍ النمك الميني المستمر ، سكاء أكاف باالعتماد عمٍ الجيد الذاتي ، أك 
بما تكفره المؤسسة مف برامج تدريبية كفرص تعممية مناسبة لتمبية احتياجات العامميف التدريبية اآلتية كالمستقبمية . كانطبلقان مما 

عدادىـ  لتحقيؽ النمك الميني ليـ في  سبؽ فقد أكلت المدارس العمرية اىتماما خاصا  بتدريب المعمميف ككؿ العامميف فييا  كا 
 مجاالتو المختمفة المعرفية كاالتجاىية كالميارية كذلؾ مف خبلؿ مركز التدريب الخاص بالمدارس .

 كقد تميز مركز التدريب في المدارس بما يمي :
 كفايات في بناء البرامج التدريبية؛ األمر الذم يتطمب بناء برامج تدريبية باستخداـ الكفايات األساسية المرتبطة االعتماد عمٍ ال

 بمينة التعميـ.
  إعداد برامج التدريب في ضكء االحتياجات التدريبية الفعمية كبناءا عمٍ نتائج تقكيـ العامميف , كمراعاة تنكع المؤىبلت , كطبيعة

 ر .العمؿ, كاألدكا



 

 
179 

 . تأكيد فكرة التعمـ كليس التعميـ في البرنامج التدريبي, مما يضمف خبرة أكثر تأثيرا ، كفاعمية أكبر بالنسبة لممدربيف كالمتدربيف 
  االىتماـ باألداء كالجكانب التطبيقية كالعممية في البرامج التدريبية,  كالعمؿ عمٍ تطبيؽ ميارات أدائية تمارس بالفعؿ في الجكانب

 اقؼ التربكية.كالمك 
   ( تكجيو اىتماـ خاص إلٍ تدريب العامميف الجدد بالمدرسة ، كتنمية معارفيـ كمعمكماتيـ، التي اكتسبكىا في مرحمة اإلعداد

 الدراسة الجامعية (  . 
 فنية كجكد مركز تدريبي يحتكم قاعات مجيزة كمزكدة بكافة المستمزمات ك  استحداث قسـ خاص  لمتابعة متطمبات التدريب ال

 كالمكجستية  لضماف سير عممية التدريب حسب المعايير المنشكدة .
  الخدمات التي يقدميا مركز التدريب :

 . عداد البرامج التدريبية لممعمميف  تخطيط كا 
 .عداد كتنفيذ برامج تدريب المدربيف  تخطيط كا 
  عداد كتنفيذ برامج تدريبية تشمؿ باقي المكظفيف مثؿ  اإلدارييف , ك قسـ الخدمات , ك فئات أخرل مثؿ الطبلب كأكلياء تخطيط كا 

 أمكرىـ .
 . عداد كتنفيذ برامج تدريبية لمؤسسات تعميمية أخرل داخؿ كخارج األردف  تخطيط كا 
 .تنفيذ البرامج التدريبية كمتابعة أثرىا ميدانيا 
 .تبادؿ الخبرات  كتنمية الميارات الفنية بيف المتدربيف كمركز التدريب 
 كتنمية الميارات الفنية بيف مركز تدريب العمرية ك مراكز تدريب أخرل داخؿ كخارج المممكة . تبادؿ الخبرات 
 .تقكيـ جميع أنكاع البرامج التدريبية التي تعقد في المدرسة 
 .تقكيـ جميع نكاحي العممية التعميمية لتشمؿ تقكيـ الطبلب، كتقكيـ البرامج التعميمية، كتقكيـ المعمميف 
 شاريع تطكيرية مف شأنيا أف ترقٍ بمستكل العممية التعميمية , كتدريب العامميف في المدارس انطبلقا مف تخطيط كتنفيذ م

 احتياجات كمتطمبات ىذه المشاريع التطكيرية 
 

 البرامج التدريبية التي تم إعدادىا وتنفيذىا : 
 أوال : البرامج التدريبية الموجية لممشرفين والمنسقين : 

ر ىاـ في العممية التعميمية فيك المكجو كالمرشد لممعمـ ,كىك المتابع لعممو ك المقيـ ألدائو إضافة إلٍ دكره في يقـك  المشرؼ بدك 
جميع عناصر العممية التعميمية كالتعممية : المعمـ ,  الطبلب , المنياج ,  طرؽ   إثراء  المنياج , كينعكس أداء المشرؼ  عمٍ

ك يتطمب نجاح المشرؼ التربكم أف يككف عمٍ درجة عالية مف الكفاءة كالثقة بالنفس . كأف   .كأساليب التدريس , كالبيئة الصفية 
 تككف العبلقة بينو كبيف زمبلئو عبلقة زمالة كمشاركة مبنية عمٍ أساس االحتراـ كالكد المتبادؿ .

البرامج التدريبية  المكجية خصيصا ليذه  لذلؾ كاف ال بد مف إعداده ك تأىيمو ليذه الميمة كلتحقيؽ ذلؾ فقد تـ تنفيذ العديد مف
 : الفئة  كمف ىذه البرامج

  

  ييدؼ ىذا البرنامج أساليب اإلشراف التربوي :
 التدريبي إلٍ : 

  التعرؼ عمٍ أنماط اإلشراؼ كالتكجيو التربكم
 كالمقارنة بينيا

  التعرؼ عمٍ األساليب  اإلشرافية كطرؽ استخداميا
 كتفعيميا

: ييدؼ ىذا البرنامج إلٍ تحسيف ميارات المشرفيف المشاريع التربوية 
التربكييف في تخطيط المشركعات التطكيرية كتنفيذىا كتقكيميا كالتقرير 

 التطكيرية.مف خبلؿ التعرؼ إلٍ مفيـك المشركعات 

 .استنتاج السمات المميزة لممشركعات التطكيرية 
 .التعرؼ إلٍ العناصر الرئيسة لممشركع التطكيرم 
 .التعرؼ إلٍ خطكات تنفيذ المشركع التطكيرم 
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 يب اإلشرافية في تطكير أداء استنتاج دكر األسال
 المعمميف

  اكتساب بعض الميارات المرتبطة بتنفيذ األساليب
 اإلشرافية

 .التعرؼ إلٍ متابعة كتقكيـ المشركع التطكيرم 

 لٍ : " المدرب المحترؼ " : ييدؼ ىذا البرنامج التدريبي إ برنامج إعداد المدربين 
 .تحديد االدكار الجديدة لممشرؼ التربكم 
 ( تكضيح مفيـك التدريبcoaching.) 
 ( تكضيح نمكذجGROW( في التدريب )coaching.) 
 ( تكظيؼ أنكاع األسئمة المختمفة في عممية التدريبcoaching .) 
 ( تكظيؼ أسمكبcoaching.لتحسيف أداء المعمميف ) 
 ة.تقديـ التغذية الراجعة بطريقة فٌعال 
 ( تقدير دكر التدريبcoaching.في التنمية المينٌية لممعمميف ) 

 

  ثانيا : البرامج التدريبية الموجية لممعممين :

تعد البرامج التدريبية المكجية  لممعمميف مف البرامج التربكية الضركرية في أم مؤسسة تعميمية إذ تساىـ في تطكير كرفع  
لدل المعمميف كصكال إلٍ الغاية األسمٍ كىي تحقيؽ جكدة  التعميـ . تيدؼ ىذه البرامج إلٍ  مستكيات األداء كالممارسات العممية

تزكيد المعمميف بالميارات األساسية التي تمكٌنيـ مف التدريس في الغرفة الصفٌية باإلضافة إلٍ اكتساب المعارؼ     ك الميارات 
ىذه البرامج إلٍ كؿ مف المعمميف الجدد كالقدامٍ بمستكيات مختمفة اعتمادا  كاالتجاىات التي تبلئـ المعايير الكطنية لممعمـ, كتقدـ

 كتضـ ىذه البرامج ما يمي : عمٍ مؤىبلتيـ كخبراتيـ كنتائج تقكيميـ .

برامج التدريب الخاصة بتأىيل المعممين في عمميات التعميم والتعمم وتيدف ىذه البرامج إلى تنمية ميارات المعمم في المجاالت 
 الية : الت

 مثؿ ميارة التكاصؿ , العرض كالتقديـ , طرح األسئمة , استقباؿ كتقديـ التغذية الراجعة الميارات الشخصية لممعمم : 
 : كيشمؿ التخطيط لمحصة الصفية , التخطيط لمكحدة الدراسية , التخطيط لمفصؿ الدراسي  ميارات التخطيط بمختمف مستوياتو 
 تأىيؿ المعمميف لتكظيؼ استراتيجيات التدريس الحديثة داخؿ الغرفة الصفية لتصميـ كتنفيذ   استراتيجيات التدريس الحديثة :

 حصص صفية فاعمة كنشطة كمثيرة لدافعية الطمبة لمتعمـ كمتمحكرة حكؿ الطالب لتحقيؽ أفضؿ النتائج .
 ف مف خبلليا إدارة العممية التعميمية : حيث يتنأكؿ ىذا البرنامج بعض األساليب كالنظريات التي يمك أساليب اإلدارة الصفية

 التعممية بفاعمية كتحقيؽ التغيير المطمكب في الغرفة الصفية.
 ييدؼ ىذا البرنامج إلٍ تعريؼ المعمميف باستراتيجيات التقكيـ كأدكاتو ، كالمكاقؼ التعميمية المختمفة المناسبة  أساليب التقويم :

 لكؿ منيا
  ييدؼ  ىذا البرنامج  إلٍ تكضيح اإلمكانات غير المحدكدة  االتصاالت في التعميم :دور أدوات تكنولوجيا المعمومات و

 لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في التعميـ
 : حيث يقـك مركز التدريب بالتعأكف مع قسـ اإلرشاد بتقديـ  برنامج تأىيل المعممين لمتعامل مع السموكات الطالبية المختمفة

كؿ كيفية مراعاة الطبلب سمككيا فضبل عف مراعاتيـ أكاديميا , كمعرفة الخصائص النمائية لمطبلب برنامج تدريبي متكامؿ ح
 كاحتياجاتيـ في المراحؿ العمرية المختمفة لمتمكف مف التعامؿ معيـ بطريقة تبلئـ خصائص المرحمة كتمبي احتياجاتيـ .  
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 : جمكعة مف البرامج التدريبية التي تعتبر متطمبا أساسيا لتنفيذ كتتضمف م البرامج التدريبية الخاصة  بالمشاريع التطويرية
 المشاريع التطكيرية في المدارس كمف ىذه المشاريع : 

  استخداـ اآليباد في التعميـ 
  أكاديمية العمرية لممكىبة كاإلبداع 
  استخداـ األلكاح التفاعمية في الغرؼ الصفية 
 جائزة المعمـ المتميز 
   تطكير آلية التقكيـ 
  ممؼ إنجاز المعمـ 
 ييدؼ التدريب المتخصص إلٍ تعريؼ المعمميف باستراتيجيات   التدريب المتخصص حسب التخصص االكاديمي لممعمم :

التدريس المبلئمة لتخصصاتيـ ، إضافة إلٍ تزكيدىـ بالمعارؼ كالميارات التي تمكنيـ مف اختيار استراتيجيات التدريس المناسبة 
 صاتيـ األكاديمية  كمستكل طبلبيـ.كتكييفيا لتبلئـ  تخص

 ثالثا : البرامج التدريبية الموجية لمييئة اإلدارية وقسم الخدمات : 

كسعيا نحك إكتماؿ حمقات التنمية المينية لجميع العامميف أكلت المدارس  اىتماما خاصا  لتدريب مكظفييا عمٍ اختبلؼ  
ئة اإلدارية كقسـ الخدمات عمٍ اتصاؿ مباشر مع الطبلب كأكلياء أمكرىـ شرائحيـ كمكاقعيـ الكظيفية كمما ال شؾ فيو أف اليي

كيقع عمٍ عاتقيـ مسؤكلية تقديـ الصكرة اإليجابية عف المدارس فيـ حمقة الكصؿ بيف المدارس مف جية كبيف أكلياء األمكر 
ثقا مف  احتياجات الفئة المستيدفة  كالمجتمع المحمي مف جية أخرل لذلؾ جاء التدريب بيدؼ تقديـ خدمة أفضؿ لمعمبلء ، منب

 كمبلئما لمتطمبات العمؿ .

حيث يركز ىذا البرنامج عمٍ إكساب المشتركيف ميارات  االتصال والتواصل :كمف البرامج التدريبية المكجية ليذه الفئة     
امج إلٍ أف يدرؾ المكظؼ أىمية ييدؼ ىذا البرن خدمة العمالء :التكاصؿ الفعاؿ كتكضيح معيقات التكاصؿ لكي يتـ تفادييا ، 

خدمة العمبلء لممدرسة ك  يميز بيف أنماطيـ , إضافة إلٍ إتقاف ميارة التعامؿ معيـ كتحقيؽ مطالبيـ بحرفية عالية بحيث تفكؽ 
 الخدمة المقدمة تكقعات العمبلء .

 رابعا : البرامج التدريبية الموجية لمطالب : 

ر التعميـ  انعكس عمٍ جميع عناصر العممية التعميمية كمف ضمنيا الطالب الذم تغير إف تبني المدارس العمرية لمشركع تطكي
دكره مف مجرد متمؽ لممعرفة إلٍ مسؤكؿ عف عممية تعممو كمحكر أساسي فييا لذلؾ عقدت عدة برامج تدريبية لتأىيمو ليذا الدكر  

 نذكر منيا :

  التدريس الحديثة في عممية تعممو وتيدف إلى :برامج تدريبية تؤىل الطالب لالستفادة من استراتيجيات  
  تدريب الطبلب عمٍ كيفية التعمـ مف خبلؿ  إستراتيجية كاالستقصاء كحؿ المشكبلت .

  تدريب الطبلب عمٍ كيفية استخداـ أدكات التفكير كطرؽ التفكير الناقد كاإلبداعي 
 تعميـ تدريب الطمبة عمٍ كيفية عمؿ الخرائط الذىنية كاستخداميا في ال 
 . تدريب الطمبة عمٍ كيفية االستفادة مف تطبيقات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت مثؿ الرحبلت المعرفية كجكالت االنترنت 
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   خامسا : البرامج التدريبية الموجية ألولياء األمور :

ـ كشريؾ في العممية التعميمية مف لقد  تغيرت النظرة ألكلياء  األمكر في ظؿ مشركع تطكير التعميـ بحيث أصبح ينظر إليي
شراكيـ في األنشطة المخطط ليا مف قبؿ المدارس بيدؼ مشاركتيـ في العممية التعميمية ,  خبلؿ متابعة مبلحظاتيـ بشكؿ دائـ كا 

 كما تـ تنفيذ برامج تدريبية خاصة بأكلياء األمكر منيا : 

  تطكير التعميـ كالمشاريع المنبثقة منو مثؿ تطكر آليات التدريس كالتكجو برامج تدريبية تـ مف خبلليا تكعية أكلياء األمكر بمشركع
إلٍ استخداـ استراتيجيات التدريس كالتقكيـ الحديثة كي ال يجد كلي األمر فرقا كبيرا بيف طريقة تدريسو البنو في البيت كالطريقة 

 التي يدرس فييا في المدرسة ,
  عريؼ أكلياء األمكر بالمشاريع التطكيرية المستجدة مثؿ مشركع استخداـ األيباد في برامج تدريبية يتـ مف خبلليا باستمرار ت

 التعميـ .
  برامج تدريبية تعقدىا المدارس بالتعأكف مع مجمس األميات كاآلباء حكؿ األسس السميمة في تربية األبناء كالتعامؿ مع مشاكميـ

 األكاديمية كالسمككية.
 :          تم تنفيذىا خارج المدارس سادسا : البرامج التدريبية التي

ضمف دائرة المسؤكلية المجتمعية قاـ مركز التدريب بتقديـ خدماتو لممجتمع المحمي  فكاف لمركز التدريب أثر كاضح في خدمة 
 المجتمع المحمي مف خبلؿ مجمكعة مف البرامج التدريبية التي تـ تنفيذىا داخؿ كخارج األردف :

 التي نفذت داخل األردن : البرامج التدريبية    - أ
حيث تـ تنفيذ العديد مف البرامج ك الكرشات التدريبية كالمحاضرات في مركز التدريب التابع لممدارس استيدفت معمميف كمشرفيف 

 مف مدارس مختمفة في األردف نذكر منيا : 

 . المنيج الخفي : أىميتو ككيفية التعامؿ معو ك إثراؤه 
 نمكذج  TPACK  كىك نمكذج يتـ مف  خبللو تصميـ مكاقؼ تعميمية تراعي ما يمي : التكنكلكجيا كالبيداغكجيا في التدريس  :

 مع المحتكل كالمعرفة كيعرض النمكذج  استراتيجيات التدريس الفعالة في الغرفة الصفية .
 .ثارة الدافعية لدل الطبلب  التعزيز كا 
 . الدراما في التعميـ 
   معمميف الجدد "  في مدارس اآلفاؽ العممية كمدارس ميار الدكلية  حيث تضمف تدريب المعمميف البرنامج التدريبي " تدريب ال

 استراتيجيات التدريس كالتقكيـ كاإلدارة الصفية’ عمٍ الكفايات البلزمة لممعمميف الجدد مثؿ التخطيط لمتدريس 
 

 البرامج التدريبية التي نفذت خارج األردن :  - ب
 

 : التدريب في دولة الجزائر

حيث تـ تقديـ عدة برامج تدريبية مكجية لممعمميف  
كالمشرفيف كالمدراء في    خمسيف مدرسة , نذكر 

 منيا   : 

 . أساليب التدريس الحديثة 
  . قيادة المعمميف 
 نظرة جديدة لمعممة متميزة 

 التدريب في دولة لبنان :  

حيث تـ تقديـ العديد مف الكرشات التدريبية في 
كية الحديثة في التدريس , ك األساليب الترب

التحفيز  شممت ىذه الكرشات جميع محافظات 
لبناف .إضافة إلٍ تدريب أخر يتـ تنفيذه حاليا 
مدتو عشرة أياـ كيشمؿ ستيف مدرسة مكجو لكؿ 

 مف المعمميف كالقيادات . 
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 مشركع تطكير آلية تقكيـ المعمـ : .ِ
اعتمادا عمٍ عدة أسس منيا : احتياجات الفئة المستيدفة ، كمتطمبات  حتٍ تككف عممية التدريب سميمة كفاعمة يجب أف تبنٍ

التقدـ العممي كالتكنكلكجي ، ك نتائج تقكيـ المكظفيف  لذلؾ كاف ال بد مف ابتكار نظاـ جديد لمتابعة كتقييـ جميع المكظفيف في 
بو كتأىيمو عمٍ الطالب كعمٍ جميع عناصر المدارس، كبدأنا بالمعمـ الركف األىـ في عممية التعميـ كالذم ينعكس أثر تدري

 العممية التعميمية دكف شؾ ، كمف ىنا جاء مشركع تطكير آلية تقكيـ المعمـ .

إذ إف تقكيـ المعمـ يعتبر المنطمؽ األساس لتحديد أك تخطيط أم برنامج تدريبي، فيك يشكؿ محكرنا ميمنا مف محأكر تحديد 
ا تحديد الفجكة في المعارؼ أك الميارات أك االتجاىات البلزمة ألداء المعمـ لميامو االحتياج التدريبي التي تعني في مجممي

الكظيفية بفعالية ككفاءة . كمف ىنا جاءت أىمية مشركع تطكير آلية تقكيـ المعمميف لضماف السير في خطكات ممنيجة مدركسة، 
نظاـ عمؿ كاضح كمحدد المعالـ لممعمميف   لتككف  تضمف النجاح لعممية التغيير المنشكدة في تطكير أداء المعمميف كبناء

 . المدارس العمرية أكلٍ المدارس التي تيتـ بتطكير أداء المعمـ بناء عمٍ بيانات حقيقية

إضافة إلٍ أىمية نظاـ التقكيـ الشامؿ في متابعة أثر التدريب عمٍ المعمـ بحيث يتـ مف خبللو متابعة المعمـ أثناء تطبيقو 
بكية التي تـ تدريبو عمييا في مكاقؼ صفية حقيقية اعتمادا عمٍ أدكات تقكيـ تتصؼ بالدقة  كالمكضكعية كالشمكؿ لؤلساليب التر 

. كقد رافؽ آلية التقكيـ الجديدة ابتكار ممؼ إنجاز المعمـ الذم يعتبر أداة ميمة لتكثيؽ إنجازاتو كيضمف أف تككف عممية التقكيـ 
 ائو. عادلة كمنصفة كمحفزة لبلرتقاء بأد

 نتاجات المشركع :

 . تحقيؽ الجكدة في مخرجات العممية التربكية التعممية 
 . إخراج ممؼ انجاز المعمـ إلٍ حيز الكجكد 
  تطكير أداء المعمـ في تكظيؼ األساليب التربكية الحديثة 
 . تطكير أداء المعمـ في تكظيؼ أدكات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 
 لمعمميف لعدالة التقكيـ ككضكح معايير التقكيـ.خمؽ تنافس ايجابي بيف ا 
 . تشجيع المعمميف لبذؿ مزيد مف العطاء عف طريؽ مكافأة المجديف 
 .التميز بيف أداء المعمميف في كؿ فئة مف فئات التقكيـ 

 

 نقاط التميز في آلية تنفيذ التقكيـ:

  ع أسبكعيا لمزيارات التقكيمية باالتفاؽ بيف المعمـ عممية التقكيـ عممية مستمرة طكاؿ العاـ ،حيث تـ عمؿ جدكؿ زمني مكز
كالمنسؽ، ليتسنٍ لممعمـ أف يخطط لمحصص الصفية بطريقة صحيحة , كليبقٍ المعمـ مستعدا ألم زيارة في أم كقت خصكصا 

 اف ىناؾ زيارات معمنة كزيارات غير معمنة. 
 قدر اإلمكاف .كتحفيزىـ     عمٍ التقكيـ الذاتي مف خبلؿ ممؼ  المعمـ شريؾ في عممية التقكيـ:إشراؾ المعمميف في عممية التقكيـ

 اإلنجاز .
   الزيارات التي يقـك بيا المنسؽ لممعمـ مقسمة إلٍ نكعيف تكجييية كتقكيمية ،بحيث ال يخضع المعمـ لمتقكيـ إال بعد الزيارة

 التكجييية .
 بؽ . يختمؼ عدد الزيارات المخصصة لممعمـ حسب تقديره خبلؿ العاـ السا 
  إعداد نظاـ تقكيـ محكسب كذلؾ لتسييؿ عممية رصد نتائج التقكيـ كتحميميا 
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  تقدـ نتائج التقكيـ النيائية لممعمـ مرتيف خبلؿ العاـ الدراسي :مرة في نياية الفصؿ الدراسي األكؿ كتككف لفظية كذلؾ لتحفيزه
 سي الثاني كتككف عددية ألنيا مرتبطة بالزيادة السنكية.عمٍ العمؿ بدافعية أكبر لتطكير نفسو ، كمرة في نياية الفصؿ الدرا

  َٓيكزع التقكيـ النيائي لممعمـ بيف إدارم كفني ك نسبة كؿ منيما ىي. % 
  يحؽ لممعمـ االعتراض عمٍ نتيجة التقييـ كفي ىذه الحالة تشكؿ لجنة مف الفريؽ الفني لمبحث في اعتراض المعمـ كيتـ التعامؿ

 شفافية كنزاىة . مع اعتراض المعمـ بكؿ
اشتمؿ تقكيـ المعمـ عمٍ قياـ كؿ معمـ في المدارس بتصميـ ممؼ إنجاز خاص بو حيث تـ االنطبلؽ في ممؼ االنجاز مف 
معايير تنمية المعمميف مينيا في األردف كتـ مف خبللو تنأكؿ مجمكعة مف المحأكر التي تضمف تكثيؽ أداء المعمـ كتفكيره في 

  ممارساتو التعميمية .

 ممؼ اإلنجاز

ىك  مجمكعة منظمة مف الكثائؽ التي تقدـ الدليؿ كالبرىاف عمٍ كفايات المعمـ في الجكانب المعرفية كاالتجاىات  ممؼ اإلنجاز 
سياماتو تجاه طبلبو كزمبلئو ك المؤسسة  نجازاتو كقدراتو كا  كالميارات المتعمقة بمينة التعميـ كىي تركم قصة جيكده كمياراتو كا 

 ؿ بيا كالنظاـ األكاديمي كالمجتمع المحمي  .التي يعم

نجازاتو , كلـ يكف ىناؾ تكثيؽ لكؿ ىذه األعماؿ , فجاء ممؼ اإلنجاز  حيث كاف المنسؽ ىك الكحيد المطمع عمٍ أعماؿ المعمـ كا 
نجازاتو بحيث يمكف ألم فرد أك  مؤسسة االطبلع عمييا. كممؼ اإلنجاز  ىك أحد نتاجات ليشكؿ كثيقة تضـ كؿ أعماؿ المعمـ كا 

نجازاتو ليتـ  مشركع تطكير آلية التقكيـ حيث كاف ييدؼ المشركع إلٍ إيجاد كسيمة شاممة كدقيقة لعرض جميع أعماؿ المعمـ كا 
 تقييمو مف خبلليا إضافة إلٍ حضكر الحصص الصفية

 أثر ممؼ اإلنجاز عمٍ معممي المدارس :

مخص فيما يخص تكثيؽ أداء المعمـ في مينة التعميـ كتقديـ صكرة كاف لممؼ اإلنجاز أثر إيجابي عمٍ معممي المدارس يت
كاضحة عف الكفايات المينية التي يمتمكيا حيث يضـ ممؼ اإلنجاز كافة جكانب العممية التدريسية كعمٍ المعمـ خبلؿ إعداده 

اتيجيات التدريس كالتقكيـ كدكره لممؼ اإلنجاز الخاص بو تقديـ صكرة عف فمسفتو في التدريس ك دكره في التخطيط كاستخداـ استر 
مع الطمبة كأكلياء األمكر المشاريع التي ينفذىا سكاء عمٍ مستكل المادة الدراسية أك عمٍ مستكل المدرسة  , كدكره في تعزيز 
 االنتماء لممدرسة كلمكطف  سكاء عمٍ المستكل الشخصي أك مستكل الطمبة  . كما يعكس ممؼ اإلنجاز مقدار التطكر كالتقدـ
المتحقؽ عمٍ أداء المعمـ في كؿ عاـ، حيث يقدـ المعمـ فيو خطتو لتطكير ذاتو , كيعبر عما تـ تحقيقو , كما ىي طمكحاتو 
لممستقبؿ، كلمممؼ دكر في تحفيز المعمـ عمٍ التفكير التأممي كالتقكيـ الذاتي ألدائو، إذ أنو مف أىـ مميزات ممؼ اإلنجاز كجكد 

ث يجب عمٍ المعمـ تقديـ تأمبلتو الذاتية حكؿ إنجازاتو  , كىذا يعطيو الفرصة لتقييـ أدائو بنفسو التأمؿ الذاتي في الممؼ حي
 كتحديد نقاط القكة كالمجاالت التي تحتاج إلٍ مراجعة كتطكير . 

 كقد تميز العمؿ عمٍ ممؼ اإلنجاز بما يمي : 

 بناء عمٍ معايير تنمية المعمميف مينيا في االردف , كقد  تـ بناء الشكؿ العاـ لممؼ اإلنجاز كالمجاالت التي يجب أف يحتكييا
خضع ىذا العمؿ إلٍ التدقيؽ كالمراجعة كالتعديؿ عدة مرات مف قبؿ فريؽ متخصص مف المشرفيف قبؿ أف يتـ اعتماده بالصكرة 

 بة في المدارس . النيائية كاضعيف أماـ أعينيـ اليدؼ األىـ لممؼ االنجاز، كىك تطكير أداء المعمـ كرفع مستكل الطم
  كافة بنكد ممؼ اإلنجاز نابعة مف عمؿ المعمـ  داخؿ المدارس بحيث ال تشكؿ عبئان عمٍ المعمـ في استحداث مياـ إضافية بؿ

 تتطمب فقط تكثيؽ ما يقـك بو عمؿ .
 كره مع أكلياء األمكر ركز ممؼ االنجاز عمٍ دكر المعمـ مع الطمبة كجيكده المبذكلة في رفع مستكل أدائيـ ,  باإلضافة إلٍ د

شراكيـ في عممية التعميـ , كما ركز عمٍ دكر المعمـ مع المجتمع  ككيفية التعامؿ معيـ بشكؿ ايجابي كاالستفادة مف خبراتيـ كا 
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المحمي مف خبلؿ المشاريع التي ينفذىا مع طمبتو ,  كأخيرا  دكره مع زمبلئو في المدارس ككيفية االستفادة مف خبرات بعضيـ 
 . البعض

 . يتميز ممؼ االنجاز باالنتقائية حيث يركز عمٍ نكعية الكثائؽ ك األدلة المرفقة ال  عمٍ كميتيا 
  : أثناء تصميـ ممؼ اإلنجاز تـ مراعاة الفركؽ الفردية بيف المعمميف  حيث تختمؼ عدد كنكع مجاالت ممؼ اإلنجاز حسب

 المؤىبلت , عدد سنكات الخبرة ك تقدير المعمـ . 
 

 جائزة المعمـ المتميز كتحفيز المعمميف  :مشركع    .ّ
كألف المدارس تسعٍ دكما لمراعاة الفركؽ الفردية بيف األفراد ، كلتحفيز المعمميف المتميزيف فييا ابتكرت جائزة المعمـ المتميز 

مدارس العمرية ىذه كالتي تيدؼ إلٍ تكريـ المعمميف المتميزيف ك إلقاء الضكء عمٍ تجاربيـ ، كتطكير أدائيـ  ، حيث تبنت ال
الجائزة سيرا عمٍ خطٍ جائزة الممكة رانيا لممعمـ المتميز كالتي ال تشمؿ معممي المدارس الخاصة . كلقد أسيمت ىذه الجائزة في 
تطكير عممية التعميـ  في المدارس إضافة إلٍ خمؽ ركح مف التنافس اإليجابي بيف المعمميف الذيف قدمكا مشاريع عديدة مكجيو 

عمٍ اختبلؼ فئاتيـ  ، ك لممعمميف ، كأكلياء األمكر ، ك لخدمة المجتمع المحمي ، كقد انبثؽ عف ىذا المشركع فرؽ  لمطبلب
الدعـ كىي عبارة عف فرؽ مف المعمميف المتميزيف الخبراء الذيف يقدمكف التكجيو كاإلرشاد لممعمميف الجدد في ما يتعمؽ بكيفية 

في الغرفة الصفية ، كفيما يتعمؽ بآليات التقكيـ الحديثة ،  ك ممؼ إنجاز المعمـ ،  تطبيؽ استراتيجيات التدريس الحديثة
 كتكنكلكجيا التعميـ . 

 اليدؼ مف الجائزة :

 .تقدير جيكد المعمميف في تطكير التعميـ في المدارس , كرفع الركح المعنكية ليـ 
 .تنمية كفايات المعمميف في المدارس كتطكير أدائيـ 
   عمٍ تجارب مميزة لممعمميف لبلستفادة منيا كالبناء عمييا كتطكيرىا .إلقاء الضكء 
 . متابعة كتطبيؽ المستجدات التربكية المحمية كالعالمية 
 .المساىمة في بناء معارؼ كميارات الطمبة كتحسيف تكجياتيـ كتحصيميـ األكاديمي 

 تميزت جائزة المعمـ المتميز بما يمي: 

 : الحكافز كالمكافأت 
 مدارس عدة جكائز كمكافآت لمجائزة كذلؾ لتشجيع التنافس اإليجابي كالسعي نحك التميز بيف المعمميف نذكر منيا : رصدت ال

  ٍتمنح الجائزة في كؿ عاـ لمعمـ متميز كاحد عف كؿ قسـ مف أقساـ المدارس حيث يمنح المعمـ الفائز جائزة مادية  إضافة إل
 يتـ تقديـ حكافز كمكافآت أخرل لباقي المشاركيف .درع خاص كشيادة شكر ككساـ التميز , كما 

  نظمت المدرسة ناديا خاصا يسمٍ نادم المعمـ المتميز يحؽ  لكؿ مشارؾ في ىذه الجائزة أف ينتسب إليو يقـك المعمميف
 المشاركيف فيو بعدة أنشطة كتقدـ المدرسة ليـ مزايا خاصة بيـ , كقد انبثؽ عف النادم فرؽ الدعـ   .

  اإليجابي كتطكير األداءالتنافس  
 تـ كضع مجمكعة مف المعايير لضماف التميز الفعمي في أداء المعمـ المتقدـ لمجائزة منيا :       

 . )يشترط الشتراؾ المعمـ في الجائزة أف يككف تقديره  )ممتاز 
 أكثر مف فرصة إلثبات تميزه:  يتـ عممية التقييـ عمٍ عدة مراحؿ كذلؾ لضماف تقييـ المعمـ في عدة مكاقؼ كإلعطاء المعمـ

 مرحمة تقييـ األعماؿ الكتابية , كمرحمة التقييـ الميداني 
  = أم انو حتٍ يجتاز المعمـ مرحمة ٓٔعبلمة القطع لبلنتقاؿ مف المرحمة األكلٍ إلٍ المرحمة الثانية مف جائزة المعمـ المتميز %

 % مف مجمكع العبلمات .ٓٔتجأكزت عبلمتو  التقييـ الكتابي كينتقؿ إلٍ مرحمة التقييـ الميداني إذا
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  مف عبلمة النياية ٖٓالمعمـ الفائز بالجائزة ىك الذم يحصؿ عمٍ أعمٍ الدرجات , عمٍ أال يقؿ مجمكع عبلماتو عف %
 العظمٍ لمجائزة .

 لميني كاألخبلقي ,التخطيط يتـ تقييـ أداء المعمـ المشارؾ في  الجائزة في ستة مجاالت رئيسية ىي : الفمسفة الشخصية كااللتزاـ ا
لمتدريس , فاعمية التدريس , المشركع التنمية المينية , التميز كاإلبداع كذلؾ لضماف شمكلية عممية التقكيـ كتغطية الجكانب 

 المينية كالشخصية لدل المعمـ .
 

  : الدقة كالمكضكعية أثناء عممية التقييـ 
 ـ اتخاذ عدة إجراءات منيا : لضماف الدقة كالمكضكعية أثناء عممية التقييـ ت

   كضع معايير لمتقكيـ تتصؼ بالدقة كالشمكلية كما قامت بتصميـ أدكات تقكيـ كاضحة ليتـ استخداميا بسيكلة كدقة كمكضكعية
. 
 .تتـ عممية التقكيـ عمٍ عدة مراحؿ كذلؾ لضماف تقييـ المعمـ في عدة مكاقؼ كإلعطاء المعمـ أكثر مف   فرصة إلثبات تميزه 
 تـ اتباع كؿ مف الطريقة التحميمية كالشمكلية في التقكيـ , حيث يتخصص كؿ مقيـ في تقييـ مجاؿ محدد , ثـ يتـ تقييـ جميع ي

 المعايير بالطريقة الشمكلية 
  تتـ عممية التقييـ مف قبؿ لجنة تقكيـ تتككف مف أربعة أعضاء كتككف عبلمة المعمـ في أم معيار ىي متكسط عبلمات المقيميف

 ربعة .األ
  . تتككف لجنة التقكيـ مف مقيميف مف داخؿ المدارس كمف خارجيا 
 . خضع جميع أعضاء لجنة التقكيـ إلٍ تدريب عمٍ آلية التقكيـ ليككنكا قادريف عمٍ ممارسة عممية التقكيـ بكفاءة عالية 
 ييـ ىذا المعيار مف قبؿ المقيميف .في حاؿ كجكد فرؽ بيف عبلمات المقيميف في المعيار الكاحد أكثر مف ثبلث نقاط يعاد تق 
  : ثمرات جائزة المعمـ المتميز في الميداف التربكم 
 مشاريع المعمميف في الجائزة: .ُ

قدـ المعممكف المشارككف في الجائزة مشاريع حققت فكائد عدة كانعكس أثرىا عمٍ كؿ مف المعمـ كالطالب ,البيئة الصفية , 
 ع المحمي , كمف ىذه المشاريع : المنياج ,  أكلياء األمكر ,ك المجتم

 مشركع يركز عمٍ تنمية ميارات الكتابة كالتعبير لدل الطبلب . بقممي أمطر أمتي : 
 مشركع مكجو ألكلياء األمكر حيث يركز عمٍ إشراكيـ في عممية التعميـ كفقا لؤلساليب التربكية الحديثة . األم المعممة : 
 ي فترة المراىقة ييدؼ إلٍ تكعيتيـ بالتغيرات الجسمية كالنفسية كاالجتماعية التي : مشركع قيمي مكجو لمطبلب ف ميالد جديد

يتعرض ليا الطبلب في فترة المراىقة ككيفية التعامؿ معيا كما ييدؼ إلٍ  إكساب الطبلب منظكمة مف القيـ كاألخبلؽ الحميدة 
. 

 اظ عمٍ البيئة منيا تدكير الكرؽ كالنفايات , الزراعة عمٍ : تضمف ىذا المشركع عدة فعاليات اليدؼ منيا الحف بيئتنا مسؤوليتنا
 أسطح كجدراف المنازؿ , الزراعة بدكف تربة .

 . معالجة الضعف األكاديمي من خالل تفريد التعميم 
 نذكر منيا : ببلد العرب أكطاني , تحسيف البيئة الصفية في المدارس , أطمؽ قكاؾ الخفية , فينا خير .   مشاريع أخرى 
 الدعـ المنبثقة عف الجائزة: فرؽ .ِ

تيدؼ فرؽ الدعـ المنبثقة عف جائزة المعمـ المتميز إلٍ إحياء كتطكير مشاريع الجائزة إضافة إلٍ إعطاء المعمميف المشاركيف   
 في الجائزة فرصة لتطكير أنفسيـ مينيا , كما تيدؼ إلٍ تحسيف كتطكير العممية التعميمية في المدارس بشكؿ عاـ .كقد قدمت

المدارس ليذه الفرؽ مزايا خاصة بيـ تتمثؿ في برامج تدريبية لتطكير مياراتيـ في مجاالت متعددة مثؿ الحاسكب ك الخط  
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كالمغة . فرص لمحضكر كالمشاركة في ممتقيات تربكية , رحبلت ترفييية . كقد تضمنت فرؽ الدعـ  فريؽ دعـ التعميـ كفريؽ دعـ 
 مٍ تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ ىي : التكنكلكجيا . كتعمؿ فرؽ الدعـ ع

 .تقديـ الدعـ لممعمميف فيما يتعمؽ  بممؼ اإلنجاز كاستراتيجيات التدريس 
 . تقديـ الدعـ لممعمميف فيما يتعمؽ بتكظيؼ تكنكلكجيا التعميـ في الحصة الصفية 
 . تقديـ الدعـ لممعمميف المشاركيف في جائزة  المعمـ المتميز كنشر ثقافة التميز 
  تقاء بمستكل تكنكلكجيا التعميـ كركيزة أساسية مف ركائز العممية التعميمية .االر 

 انجازات المدارس العمرية :

 رفع كفاءة المعمميف بشكؿ مستمر مف خبلؿ التطكير الدعـ الميني كالعممي  كالتكنكلكجي  •
 طالب  ََْٓارتفاع عدد طبلب المدارس الٍ  •
 انكية العامة الحصكؿ عمٍ نتائج متقدمة في امتحاف الث •
 برنامجان تدريبيان مركزم داخؿ المدارس كخارجيا  ُٔعقد اكثر مف  •
 % ُمكظفان بنسبة انسحاب  ٖٓٔبمغ عدد مكظفي المدرسة  •
 جياز ََٓمختبران كعدد األجيزة المكزعة في أقساـ المدرسة إلٍ  ُٓتـ زيادة عدد المختبرات الحاسكبية في المدارس إلٍ  •
 . شعبة ُٔالٍ   iPadتـ زيادة عدد شعب  •
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  مؤسسات التعميم العاليإدارة الجودة في 
 "تجربة جامعة الزيتونة األردنية " ؟تبني أم بناء نظام

 

 2، األستاذ الدكتور تركي ابراىيم عبيدات 1الدكتور فراس العزة

 drferas@zuj.edu.jo، األردف، األردنية جامعة الزيتكنةُ
 jo p@zuj.edu.vجامعة الزيتكنة األردنية، األردف ، ِ

 

 الممخص

ييدؼ البحث إلٍ تطكير آلية عممية لبناء نظاـ إدارة الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي ينسجـ مع خصكصية ىذه المؤسسات 
ي يصمح فييا تبني نماذج عالمية جاىزة لتطبيؽ نظاـ لككنيا تختمؼ عف المؤسسات الصناعية كالتجارية كالخدمية األخرل الت

إدارة الجكدة. كقد استند الباحثاف عمٍ تجربتيما الشخصية في المشاركة في بناء نظاـ إدارة الجكدة في جامعة الزيتكنة األردنية، 
ا يعرض البحث الخطكات العممية بعد أف قاما بدراسة العديد مف نماذج الجكدة العالمية المطبقة في مؤسسات التعميـ العالي.  كم

في بناء كتطبيؽ نظاـ إدارة جكدة في مؤسسات التعميـ العالي بتبنٍ المعايير العالمية لضماف الجكدة، كىك نظاـ قابؿ لمتطبيؽ 
ة كالقياس كيحقؽ معايير ضماف الجكدة عمٍ مدخبلت المؤسسة التعميمية، كآليات إجراءاتيا، كنكعية مخرجات العممية التعميمي

فييا، كتطكير نتائج البحث العممي كتطبيقاتيا العممية، كتعزيز عمميات التفاعؿ مع المجتمع كالمساىمة الفعالة في تنميتو 
كتطكيره، كمياـ رئيسة ألم مؤسسة تعميمية. كقد اثيتت نتائج التجربة العممية في تطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة أنو فعاؿ في تطكير 

كيسيـ بكفاءة عالية في تحقيؽ رؤيتيا كرسالتيا. كيركز البحث عمٍ أىمية تكفر خطة استراتيجية مقاييس العمؿ في الجامعة 
كمؤشرات أدآء رئيسة لممؤسسة التعميمية تستند الٍ تكثيؽ اإلجراءات المتبعة، كاستخداـ نماذج دقيقة كمتكاممة تسيؿ عممية 

عؼ في األداء، مما يكفر آلية عممية لمتطكير المستمر كتحسيف اآلداء المتابعة كالتقييـ، كتساعد عمٍ تحديد نقاط القكة كنقاط الض
 درة عمٍ المنافسة في سكؽ العمؿ. كتحقيؽ مخرجات تعميـ قا
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 المقدمة:

تأخر تطبيؽ مفيـك الجكدة في المؤسسات التعميمية، كاقتصر الحديث عف الجكدة كأىميتيا في المؤتمرات كاالجتماعات رغـ تكفر 
ة كالمنطقية لذلؾ. سبب التأخر ىك أف المعايير كالمقاييس التي تعنٍ بالجكدة بنيت عمٍ أسس اقتصادية كافة المقكمات المادي

 بحتو كتكجيت لتحسيف آداء المؤسسات الصناعية كالتجارية كالحقا الخدمية.
عالي أك الييئات التعميمية رغـ أف الييئات المسؤكلة عف مؤسسات التعميـ العالي مثؿ كزارات التعميـ العالي أك مجالس التعميـ ال

العميا قد حددت معايير كشركط لبلعتماد العاـ كاالعتماد الخاص، انما بقيت ىذه المعايير تمثؿ الحد األدنٍ ألنظمة الجكدة 
، كلـ تشير ىذه المعايير لمككنات إدارة الجكدة كأىميا : القيادة ؛ نظرية المشاركة [5] المنشكدة في مؤسسات التعميـ العالي

 الكاممة ؛ أسمكب اإلدارة بالعمميات؛ التطكير المستمر؛ إتخاذ القرارات بناء عمٍ الحقائؽ، كتبسيط اإلجراءات.
كمع انتقاؿ المجتمعات العالمية الٍ إقتصاد المعرفة كتزايد اإلىتماـ بمؤسسات التعميـ العالي لمدكر الذم تمعبو في تطكر 

( ُييا، بدأت العديد مف الجامعات كالكميات بتبني أنظمة إدارة الجكدة، كالجدكؿ رقـ )المجتمعات المتقدمة كتسريع عجمة التنمية ف
يبيف الفركقات بيف أنظمة إدارة الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي كأنظمة الجكدة حسب مكاصفات أيزك المستخدمة في 

 . [4]المؤسسات الصناعية كالتجارية كالخدمية 
 المؤسسات التعميمية كالمؤسسات األخرل : الفرؽ بيف الجكدة فيُجدكؿ.

 
 نظام إدارة الجودة حسب مواصفات )أيزو( نظام إدارة الجودة  في التعميم

 ترتبط بسياسة الجكدة ترتبط باستراتيجية مكحدة لمجامعة

 التركيز عمٍ النظاـ التركيز عمٍ العنصر البشرم

 ٍ اإلجراءاتالتركيز عم التركيز عمٍ الفمسفة كالمفاىيـ األكاديمية

 تعتمد عمٍ التزاـ )الزاـ( العامميف تعتمد عمٍ مشاركة العامميف ككعييـ

 تحسيف غير مستمر تحسيف مستمر ال ينتيي

 كؿ فرد مسؤكؿ عف االجراءات الخاصة بو كؿ فرد مسؤكؿ عف تحقؽ معايير الجكدة

 تعتمد عمٍ الكصؼ الكظيفي لمفرد تعتمد عمٍ النزاىة كشرؼ المينة

 

الخصكصية التي تتميز بيا مؤسسات التعميـ العالي مف جامعات ككميات كمعاىد كبرامج تعميمية تكمف في اعتماد مدخبلتيا، إف 
 مككناتيا ، مخرجاتيا عمٍ العنصر البشرم.

اـ آبزك ككف اإلىتماـ بالجكدة كتعريفيا كتاريخ تطكرىا ييدؼ الٍ غاية مركزية ىي " رضٍ العميؿ"  أك كما كرد تعريفيا في نظ
ىي: مجمكعة الصفات المميزة لممنتج كالتي تجعمو ممبيا لمحاجات المعمنة كالمتكافقة أك قادران عمٍ تمبيتيا. ينطرح سؤاؿ  َََِ

بقكة في األكساط األكاديمية كيؼ نحدد عناصر نظاـ الجكدة في المؤسسات التعميمية؟ االجابة ال تخمك مف التداخؿ بيف عناصر 
 دة في مؤسسات التعميـ العالي كالغمكض أحيانا، فالعناصر يمكف تصنيفيا عمٍ النحك التالي:كمككنات نظاـ الجك 
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 يمثؿ ازدكاجية يجب التعامؿ معيا، فيك ييعرؼ كمادة مف مكاد االنتاج المعرفي فيك بحاجة الٍ  عضو الييئة التدريسية
عادة تأىيؿ كتقييـ لضماف مبلئمتو ألىداؼ ا لعممية التدريسية، ككذلؾ ىك عميؿ ميـ لممؤسسة )معالجة( تدريب كتأىيؿ كا 

التعميمية فتأميف المستمزمات كاالحتياجات كالظركؼ المبلئمة البداعاتو كعطائو في مجاالت البحث العممي كاآلداء التعميمي 
 كالتربكم ضركرة أساسية لتحقيؽ غايات المؤسسة التعميمية.

  إدارة الجكدة داخؿ المؤسسة التعميمية، فيك يشكؿ المادة الخاـ )األكلية ( كمدخؿ  يمثؿ حالة ثبلثية األبعاد في بناء نظاـالطالب
رئيس مف مدخبلت النظاـ التعميمي، كيمثؿ المنتج األساس )مخرجات التعميـ( الذم يجب أف يمبي احتياجات كمتطمبات سكؽ 

يمية فكؿ أىدافيا تتمخص في تحقيؽ رضاه ، ككذلؾ ىك العميؿ األىـ لممؤسسة التعم[1]العمؿ كرسالة المؤسسة التعميمية 
 كطمكحو.

 يمثؿ ازدكاجية منطقية عند الحديث عف جكدة المؤسسة التعميمية، فيك يشكؿ القاعدة كالمحيط الذم تعمؿ فيو المؤسسة  المجتمع
ألكؿ المستفيد مف رسالة كتتأثر بكؿ مككناتو الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالقانكنية كحتٍ السياسية، ككذلؾ يمثؿ العميؿ ا

المؤسسة التعميمية، كال يمكف تحديد أىداؼ المؤسسة دكف العكدة الحتياجاتو الفعمية، كترتبط رؤية المؤسسة المستقبمية بعجمة 
 تنميتو كتقدمو.

، بؿ لقناعتيا أف [7]تسعٍ جامعة الزيتكنة األردنية لبناء نظاـ إدارة الجكدة ليس فقط استجابة لمتطمبات كمعايير ىيئة االعتماد  
 ىذا النظاـ محكرم في تحقيؽ اآلتي:

 تنفيذ الخطط االستراتيجية كمتابعتيا (ُ
 ضبط كامؿ اإلجراءات كالعمميات داخؿ الجامعة (ِ
 تكحيد النماذج الخاصة بالعمؿ كتنسيقيا في الجامعة (ّ
 تعريؼ كافة العامميف في الجامعة بإجراءات العمؿ (ْ
 ميف في الجامعةتحديد الصبلحيات كالمسؤكليات لمعام (ٓ
 تكزيع المياـ ككضكحيا لكافة المعنييف بيا (ٔ
 التأكد مف تطبيؽ اإلجراءات مف خبلؿ المراجعة كالتدقيؽ (ٕ
 تحقيؽ رضا العمبلء كالمستفيديف  (ٖ
 تحسيف جكدة اآلداء كاالنتاج في الجامعة (ٗ

 خفض ممحكظ لمتكمفة االجمالية ) الماؿ، الجيد كالكقت( (َُ
 لحقائؽ كالمعمكمات المكثقةاتخاذ القرارات يتـ بناء عمٍ ا (ُُ
 التطكير المستمر لآلداء كالمخرجات التعميمية  (ُِ

باإلضافة الٍ ذلؾ تستطيع الجامعة التقدـ لنيؿ شيادة ضماف الجكدة مف ىيئة إعتماد مؤسسات التعميـ العالي، كالتقدـ لمحصكؿ 
 .نيؼ الجامعات األردنيةعمٍ أم شيادة ضماف جكدة دكلية، ككذلؾ الكصكؿ إلٍ مكانة مرمكقة في عممية تص

 
 خمفية المشكمة وأىمية البحث

تكمف المشكمة في أف أغمبية الجامعات العربية التي أبدت اىتمامان في ممؼ ضماف الجكدة، سارعت لتبني أنظمة كنماذج إدارة 
كالنماذج، اعتقادان منيا أف  جكدة عالمية جاىزة، دكف النظر إلٍ الخمفيات التاريخية كاألسباب التي أنشئت مف أجميا ىذه األنظمة

عادة اختراع العجمة مف جديد، رغـ الكمفة المادية الباىظة ليذا الخيار، كارتباطو ىذه الخطكة تكفر الجيد كالكقت، كال داعي إل
عديؿ باستدعاء الخبراء كالمستشاريف مف الخارج، كاالعتماد عمييـ في تطبيؽ األنظمة كمتابعتيا، مما حد مف إمكانية تطكيع كت

 ىذه النماذج بما يتبلئـ كخصكصية مؤسسات التعميـ العالي في الكطف العربي.
في المقابؿ قامت بعض الجامعات بتبني مبدأ تحقيؽ معايير ضماف الجكدة المطركحة مف قبؿ الجية المحمية أك الجية الدكلية 

لجامعات مع ىذه المعايير كجزر منفصمة عف التي تسعٍ الجامعة لمحصكؿ منيا عمٍ شيادة ضماف الجكدة، كقد تعاممت ىذه ا
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، رغـ أف ىذه اآللية ال تأخذ بعيف االعتبار [2]بعضيا البعض، كبدأت بتطكيع أدائيا كتكثيقو بما يخدـ كؿ معيار عمٍ حدة 
كما أف خصكصية كؿ جامعة، كال تراعي أكلكيات العمؿ، كال تنطمؽ مف الحاجات الداخمية لمجامعة التي تتبنٍ ىذه المعايير، 

 ىذه اآللية ال تسمح ببناء نظاـ إدارة جكدة متكامؿ كشامؿ لمجامعة. 
ع ىذه الدراسة تعتمد فكرة بناء نظاـ إلدارة الجكدة باالستناد الٍ االحتياجات الفعمية لمجامعة كتكجياتيا المستقبمية كارتباطيا بكاق

 المجتمع المحمي الذم تعمؿ فيو.
 

 أىداف البحث
تقديـ نمكذج لنظاـ إدارة الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي، مطبؽ كمستخدـ في جامعة الزيتكنة األردنية، تيدؼ الدراسة إلٍ 

حيث ساىـ الباحثاف في تصميمو كبنائو كتطبيقو في الجامعة خبلؿ الثبلث سنكات الماضية، كما زاؿ الباحثاف يعمبلف عمٍ 
ت الفعمية لمجامعة، كاألكلكيات المذككرة في رؤيتيا كرسالتيا كغاياتيا، تطكيره. كيعتمد النمكذج في تصميمو عمٍ تحديد الحاجا

 كيستند النمكذج إلٍ مجمكعة أسس تحدد خصكصية المؤسسة التعميمية، كمدخبلتيا، كآليات أدائيا كمخرجاتيا.
لعالي في الكطف العربي، ككنو كتيدؼ الدراسة إلٍ اعتماد ىذا النمكذج المقترح كنكاة لتطكير نمكذج عاـ تتبناه مؤسسات التعميـ ا

يراعي خصكصية ىذه المؤسسات كيبلئـ الفيـ العميؽ بكجكد قكاسـ مشتركة عديدة في مدخبلتيا كآليات عمميا كمخرجاتيا 
كأكلكياتيا، عممان أف العديد مف التجمعات اإلقميمية التي تشترؾ جامعاتيا كمؤسسات التعميـ العالي فييا بخصائص كمكاصفات 

 .[3] د انتبيت منذ عقكد إلٍ تجميع جيكدىا، كتبنت نمكذج عاـ ألنظمة إدارة الجكدة فييامعينة، ق
 منيجية البحث

اعتمد البحث في منيجيتو عمٍ الدراسة الميدانية التقييمية ألنظمة إدارة الجكدة في الجامعات، كشمؿ نطاؽ الدراسة ثبلث 
فاعمية، كتـ استخدـ مجمكعة أدكات، أىميا االطبلع عمٍ الكثائؽ في مستكيات ىي: منيجية التخطيط ك آليات التنفيذ كمدل ال

أماكف حفظيا، كالمقاببلت الشخصية كالجماعية، كاستطبلعات الرأم، كاالستبانات المقننة كالمفتكحة، كتحميؿ البيانات الرقمية 
 )النسب كالمعدالت كاألعداد(، كمؤشرات األداء الرئيسة كالفرعية.  

 األردنية حالة دراسيةجامعة الزيتونة 
حرصان عمٍ تكخي الدقة كالمكضكعية في تحديد حجـ كمكقع كدكر الحالة الدراسية في ىذا البحث، ال بد لنا مف تقديـ المعمكمات 

 كالحقائؽ البلزمة لمتعريؼ بجامعة الزيتكنة األردنية. 
 رؤيـة الجامعة

قميميان في   برامجيا التعميمية ، كأنشطتيا البحثية ضمف معايير أف تصؿ الجامعة إلٍ مكانة مرمكقة محميان كا 
 االعتماد لضماف الجكدة

 رسالة الجامعة
االرتقاء بمستكل التعميـ الجامعي ، كرفد المجتمع المحمي كاالقميمي بالككادر المتخصصة كالخبرات المؤىمة  

التكنكلكجي بما يعزز إنجازات  القادرة عمٍ التطكير كاالبداع كالقيادات المدربة الفاعمة، كمكاكبة التطكر
 الجامعة العممية كالبحثية كالمعرفية في خدمة المجتمع، سعيان إلٍ ايجاد بيئة عممية خصبة كجاذبة.

 غايات الجامعة
 تكفير بيئة تعميمية متطكرة ، كاعتماد الخطط الدراسية المكاكبة الحتياجات المجتمع كالتقدـ العممي .ُ
عدادىا في مجاالت التخصص المعتمدة  في الجامعةبناء الخبرات القادرة كالم .ِ  ؤىمة، كا 
تحفيز الطمبة كتشجيعيـ عمٍ التعمـ كالتفكؽ كالبحث كاالنتاج كالعمؿ كفريؽ، كالمساىمة في التفاعؿ مع  .ّ

 المجتمع
تشجيع البحث العممي كدعـ الدراسات العممية كالعممية في المجاالت المختمفة، لتمبية احتياجات المجتمع  .ْ

 محمي.ال
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تعزيز التعميـ كالتعمـ االلكتركني كتطكير األساليب كالكسائؿ التعميمية كاالىتماـ بمصادر تكنكلكجيا التعميـ  .ٓ
 كالتعمـ.

 الربط بيف الكادريف اإلدارم كاألكاديمي، بما يخدـ العممية التعميمية كالعممية لمجامعة .ٔ
 التكجو نحك المجتمع اإلقميمي بثقافاتو المتعددة .ٕ
ٖ.  

 تاريخية عن الجامعة نبذة
الترخيص كاالعتماد العاـ  لممباشرة بالتدريس بمكجب قرار مجمس  ـ بعد اف حصمت عمٍ ُّٗٗ/ ٗ/ٔتأسست الجامعة بتاريخ 
(، كقد استقبمت الفكج االكؿ مف طمبتيا مع بداية العاـ الجامعي ُٕٓ( في جمستو رقـ )ْٖٖالتعميـ العالي رقـ )

 .ُٕٗٗ/ٕ/َُ( طالب، كتـ تخريج الفكج االكؿ بتاريخ ََٔية ال تتجاكز )(، بطاقة استيعابُْٗٗ/ُّٗٗ)
 (  طالب كطالبة.ََََُالجامعة معتمدة اعتمادان عامان، كطاقتيا االستيعابية العامة ) 
  . الجامعة حاصمة عمٍ االعتماد الخاص لتخصصاتيا األكاديمية جميعيا 
 ات األكاديمية العربية كاإلقميمية كالدكلية كأىميا: اتحاد الجامعات العربية، الجامعة عضك فعاؿ في العديد مف االتحادات كالمؤسس

رابطة المؤسسات العربية الخاصة لمتعميـ العالي، االتحاد الدكلي لمجامعات، اتحاد الجامعات العربية األكركبية، اتحاد الجامعات 
جامعة بعضكية جمعيات الكميات العربية المناظرة المنبثقة عف كترتبط كميات الالمنظمة العربية لضماف جكدة التعميـ،  اإلسبلمية،

 .ُٖٗٗاتحاد الجامعات العربية، كتستضيؼ الجامعة مقر جمعية كميات التمريض العربية منذ تأسيس الجمعية عاـ 
كاالدارية أـ بالبنية كمنذ تأسيسيا تشيد الجامعة تقدمان ممحكظان عمٍ جميع األصعدة ، سكاء ما يتعمؽ منيا بالنكاحي االكاديمية 

( ِٗ( برنامجان دراسيان، منيا )ّْ( قسمان اكاديميان، ك )ِّ( كميات، تضـ )ٕالتحتية كالمباني كالمرافؽ، فيي تشتمؿ اآلف عمٍ )
 ( برامج ماجستير.  ٓبرنامج بكالكريكس، ك)
خريجان في التخصصات جميعيا، (  ُِْٕٖ) َُِّ( فكجان، كبمغ عدد خريجييا حتٍ نياية العاـ ُٕك قد خرجت الجامعة )

( َٖ( طالب كطالبة، منيـ )8095( خريجان مف حممة شيادات الماجستير. كيبمغ عدد الطمبة الدارسيف فييا حاليا )ْٕمنيـ )
( طالب مف غير األردنييف أم ما نسبتو ُُّٖ%( مف مجمكع الطمبة، كمنيـ )ُيدرسكف في برامج الماجستير، أم مانسبتو )

( عضك ىيئة تدريس مف رتب ِِّ( يدرسكف في برامج الماجستير،. كيعمؿ فييا )ُٔكع الطمبة ، منيـ )%( مف مجمُْ)
( مكظؼ في الدكائر اإلدارية كالتقنية كالخدمية في مجاالت كتخصصات متعددة، حيث بمغت نسبة 55ٓأكاديمية متعددة، ك)

 (ُ:  ٕ.ُالعامميف الٍ أعضاء الييئة التدريسية )
األردنية مف الجامعات األردنية المتميزة في أدائيا كعطائيا كرفدىا سكؽ العمؿ بآالؼ الخريجيف المؤىميف، كتيتـ  جامعة الزيتكنة

. كقد تجاكبت، مع ُّٗٗبتفاعميا مع المجتمع المحمي كخدمتو، كتسيـ في االنجازات العممية األردنية منذ نشأتيا في العاـ 
 ضعتو ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي األردنية، خبلؿ الثبلث سنكات الماضية.متطمبات الجكدة كالتطكير المستمر الذم ك 

، عندما أعمنت الجامعة عف خطتيا االستراتيجية لخمسة أعكاـ َُِِكقد تـ تحديد التكجيات المستقبمية لمجامعة في مطمع العاـ 
( بندان فرعيان تندرج تحت ُِّ( مجاالن،  ك )ُّ) ، كالخطة االستراتيجية لمجامعة تضمنتَُِٔك َُِِقادمة في الفترة بيف 

ىذه المجاالت، كتقـك الجامعة باالستناد الٍ مؤشرات األداء المعتمدة لدييا في تقييـ اإلنجازات ليذه الخطة في نياية كؿ عاـ. 
ة ضماف الجكدة في شيادكقامت الجامعة بتسميـ ىذه الخطة لييئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي عند تقدميا لمحصكؿ عمٍ 

ِ/َْ/َُِّ. 
 

 األسس المعتمدة لنظام إدارة الجودة في الجامعة
التحديد الدقيؽ لمعبلقة بيف عناصر كمككنات الجامعة كعبلقتيا بالمجتمع، ىك األساس األكؿ في صياغة رؤيتيا األساس األول: 

يان لمتداخؿ المنطقي في رسـ العبلقات التبادلية كرسالتيا كغاياتيا. كىذا يتطمب رؤية منفتحة كشفافية صادقة كفيمان مكضكع
السائدة عمٍ آليات عمؿ الجامعة كمخرجاتيا. كعميو، فقد تـ اعتماد المجتمع كالطالب كالمدرس كالمادة الدراسية عناصر فعالة 
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ؤية لعناصر ( يكضح ىذه الر ُكمساىمة في أداء الجامعة، كالنظر الٍ كؿ ىؤالء كمستفيديف مف الجامعة عينيا. كالشكؿ)
كمككنات الجامعة، كيحدد مسؤكليتيـ في صياغة رؤية الجامعة كرسالتيا، ككذلؾ في مشاركتيـ الفعالة في تحقيؽ ىذه الرسالة، 

نجاز األىداؼ، كالعمؿ المستمر لمكصكؿ إلٍ رؤية الجامعة.  كا 

 
 لمكونات المؤثرة في أداء الجامعة( العناصر وا1الشكل )

آلية كاضحة كمبنية عمٍ أسس عممية في متابعة مدل تحقيؽ نشاطات كانجازات الجامعة لرسالتيا، اعتماد األساس الثاني: 
نجاز األىداؼ التي رسمتيا، كمدل مساىمة ىذه اإلنجازات في الكصكؿ إلٍ رؤية المؤسسة، ككذلؾ متابعة مدل انسجاـ رسالة  كا 

ـ الرؤية في مكاكبة التغيرات كالتطكرات الحاصمة في المحيط المؤسسة كأىدافيا مع متطمبات المجتمع كاحتياجاتو، كمدل انسجا
 اإلقميمي كالعالمي. 
التسمسمية كالتكامؿ في تكثيؽ عمميات التخطيط ، التطبيؽ كالمتابعة لنظاـ إدارة الجكدة في الجامعة، فكما سبؽ األساس الثالث: 

يد رؤيتيا كرسالتيا كغاياتيا ، كلكف ذلؾ يجب أف يتبع كأشرنا فإف أكلٍ خطكات بناء نظاـ إدارة الجكدة في الجامعة ىك تحد
 بسمسمة مف الخطكات، بيدؼ بناء نظاـ متكامؿ كيعتمد في الجامعة، لتحقيؽ ما تـ التخطيط لو. 

كلتحقيؽ دكرة التطكير كالمتابعة المستمرة، تـ اعتماد ستة مستكيات متسمسمة كمتكاممة مف التكثيؽ لتحقيؽ مستكل عاؿو مف 
، كيسمح ىذا البناء بتحديد آلية كاضحة كمكثقة لقياس مدل تحقؽ [3]عند بناء نظاـ إدارة الجكدة في الجامعة كتفعيمو الجكدة 

رؤية الجامعة ك رسالتيا ك أىدافيا  بناءن عمٍ قياس كمي لما تـ تحقيقو فعميا، كاستخبلص النتائج الضركرية لمراجعة الرؤية 
 مر.كالرسالة كاألىداؼ، بشكؿ دؤكب كمست

( يكضح ىذه المستكيات الستة كدكرة تتبعيا، ابتداءن مف التخطيط، مركران بالتنفيذ كالمتابعة، كانتياءن بالمراجعة ِالشكؿ رقـ )
 كالتعديؿ، كيمكف تمخيصيا عمٍ النحك اآلتي:

كتعيدىا في تحقيؽ رؤية : إعبلف الحاكمية في الجامعة بتبني نظاـ إدارة الجكدة في أدائيا، (Quality Policy)سياسة الجكدة  .ُ
 المؤسسة ك رسالتيا ك أىدافيا، مف خبلؿ العمؿ الدؤكب كالمتابعة المستمرة.

: تحديد رسالة الجامعة بناء عمٍ احتياجات كمتطمبات (Vision, Mission, and Objectives)الرؤية كالرسالة كاألىداؼ  .ِ
ية الجامعة بناء عمٍ مكاكبة التطكرات المتكقعة لنمك المجتمع المجتمع، كاختيار األىداؼ التي تحقؽ ىذه الرسالة، كتؤسس لرؤ 

 كاحتياجاتو المستقبمية في المجاؿ.
: يتضمف الييكؿ التنظيمي لمجامعة، كالكصؼ الكظيفي لمعامميف فييا كمسؤكلياتيـ كعبلقاتيـ  (Quality Manual)دليؿ الجكدة  .ّ

 ض كالقكانيف المرعية بيذا الخصكص.، كما يتضمف األسس كالضكابط آلليات العمؿ بما ال يتعار 
: تكثيؽ كافة اإلجراءات كاألنشطة المفترض أدائيا بتسمسمية زمنية كدقة في كصؼ (Quality Procedures)إجراءات الجكدة  .ْ

 الخطكات، كتحديد المسؤكليات في كؿ خطكة مف خطكات ىذه اإلجراءات، كآليات تقييميا، كمدل تحقيقيا لمعايير الجكدة.
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: تكحيد النماذج المستخدمة في اإلجراءات، كتحديد تعميمات (Work Instructions and Forms)العمؿ ك نماذجو   تعيممات .ٓ
 استخداميا بدقة، بيدؼ سيكلة استرجاعيا، كدراسة البيانات المدكنة فييا عند دراسة النتائج ك تحميميا.

ؽ عمٍ نتائج التنفيذ، التي تكفر المعمكمات الكفيمة بتحميؿ : الدليؿ الرقمي المكث  (Data and Records)البيانات كالسجبلت  .ٔ
 .اذ اإلجراءات التصحيحية المناسبةالمعطيات،  كمراجعة مستكل األداء كاتخ

 
 

 

  

 

 

 

 

 ( المستويات الستة لتوثيق نظام إدارة الجودة في الجامعة ودورة متابعتيا وتطويرىا2الشكل )       

 

 ة في الجامعةآليات بناء نظام إدارة الجود
إف جامعة الزيتكنة األردنية ، شأنيا شأف غيرىا مف الجامعات في األردف، كفي اإلقميـ بشكؿ عاـ، تتبع النظاـ اليرمي في بنيتيا 

 التنظيمية، الذم يمكف تقسيمو إلٍ ثبلثة مستكيات،  تبدأ مف األعمٍ :
عف كؿ ما في الجامعة مف مرافؽ كأبنية كمساحات، كىك  مستكل الحاكمية في الجامعة: كىك المستكل األعـ، كيككف مسؤكالن  -ُ

الذم يحدد التكجو االستراتيجي، كيقـك بعمميات التخطيط كاإلشراؼ كاالنفاؽ، كيصدر القرارات كيعتمد الخطط، كيشرؼ عمٍ كافة 
 الكميات كالدكائر اإلدارية كالمراكز المساندة. 

خؿ الجامعة، تككف مسؤكلة عف عائمة مف التخصصات، تشرؼ كتقكد التكجو مستكل الكمية األكاديمية: كىي كحدة أكاديمية دا -ِ
العاـ لمتخصصات التي تطرحيا، بما ينسجـ كالتكجو االستراتيجي لمجامعة، كتحدد جممة مف التعميمات كاإلجراءات التي عمٍ 

 مثميا عادة مجمس الكمية الذم يرأسو عميدىا.األقساـ األكاديمية التقيد بيا، كتزكد األقساـ بمجمكعة مف أدكات التقييـ ألدائيا. كي

 الرؤية، الرسالة، الغايات

 سياسة 

 الجودة

 دليل إدارة الجودة

 إجراءات الجودة

 التعليمات والنماذج

 البيانات والسجالت
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، كيمثؿ األداة الرئيسة في تحقيؽ رسالة الجامعة،  -ّ مستكل التخصص: أك القسـ األكاديمي، كىك المستكل األدنٍ في اليـر
مي ما، فالطالب الجامعي في نياية األمر ىك طالب يدرس تخصصان ما، كعضك الييئة التدريسية ىك أيضان ينتمي الٍ قسـ أكادي

كالمنياج الدراسي أك الخطة الدراسية في الجامعة تمثؿ دراسة تخصص ما. فالقسـ األكاديمي تأتي إليو مدخبلت الجامعة، كينبثؽ 
( يحدد ىذه المستكيات، كعبلقتيا فيما بينيا، كتطبيؽ ّعنو مخرجات الجامعة كنتاجيا العممي كخدماتيا المجتمعية. كالشكؿ )

 ت كأداء الجامعة.دكرة ديمنج عمٍ مككنا
 ( الييكمية اليرمية لمجامعة3الشكل )

 

في تحميؿ النظاـ الجامعي إلٍ ثبلثة مستكيات متتالية، كفي استخداـ  (Systems Approach)باالعتماد عمٍ مدخؿ النظـ 
أدائيا  في تطبيؽ مبدأ ديمنج، تـ التعامؿ مع كؿ مستكل ككحدة مستقمة في (Procedural Approach)مدخؿ اإلجراءات 

كلكف مرتبطة مع الكحدات األخرل في نتائجيا. لذا تـ اعتماد مدخبلت كمخرجات مستقمة لكؿ مستكل، كما تـ تحديد الكظيفة 
 الرئيسة التي يقـك بيا المستكل األعمٍ لتأسيس الظركؼ المبلئمة لعمؿ المستكل األدنٍ عمٍ النحك اآلتي:

  التخطيط(Plan) : التخطيط يبلئـ مكقعو في ىـر المؤسسة التعميمية، ففي مستكل الحاكمية في كؿ مستكل مرتبط بمستكل مف
الجامعة، يتـ بناء الخطة االستراتيجية التي تؤىؿ الجامعة تحقيؽ رسالتيا كالكصكؿ إلٍ رؤيتيا، ضمف جممة مف األىداؼ البعيدة 

كتنسجـ مع معايير الجكدة العالمية كالمكاصفات  ,[6] المدل المبنية عمٍ أساس متطمبات المستفيديف مف ىذه المؤسسة التعميمية
المحمية، بحيث تضمف ليا استمرارية التطكر. أما في مستكل الكمية ، فيتـ بناء الخطة العامة لمعمؿ كالمرتبطة بجممة مف 

تضمف المخرجات  األىداؼ القصيرة المدل، ألف الخطة العامة لمكمية يعاد بناؤىا سنكيا في ضكء النتائج المتحققة التي يجب أف
المتكقعة. كأخيرا ، يتـ في مستكل القسـ األكاديمي بناء الخطة التنفيذية كالمرتبطة بجممة مف األىداؼ القابمة لمتنفيذ كالقياس في 

 كؿ فصؿ دراسي، بيدؼ تحقيؽ النكعية المطمكبة لممخرجات كالحصكؿ عمٍ نتائج نكعية.
  األداء(Do) : تبط بمستكل مف األداء يتبلءـ مع الميمة الرئيسة التي يجب عميو القياـ بيا كؿ مستكل في النظاـ الجامعي مر

تأسيسا لؤلداء في المستكل األدنٍ، ففي مستكل الحاكمية في الجامعة يتـ العمؿ عمٍ تأميف المكارد المالية كالمادية كالبشرية 
لعمؿ عمٍ تأميف المرافؽ كالخدمات كالبيئة المناسبة البلزمة لتنفيذ ما تـ التخطيط لو. كفي مستكل الحاكمية في الجامعة يتـ ا

ألداء جيد. أما عمٍ مستكل الكمية فيتطمب األداء جممة مف األدكات كاإلجراءات كالنماذج التي تمكف المستكل األدنٍ مف تحقيؽ 
مستكل القسـ األكاديمي،  أىدافو كتنفيذ ميامو بمستكل مف المعايير كالمقاييس المرجعية التي يحددىا مستكل الكمية. أما عمٍ

 

 

 الحاكمية في القسم

 الحاكمية في الكلية

 

الحاكمية 

 الجامعية
 خطط

 نفذ
 دقق

 طور
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فيتحقؽ األداء مف خبلؿ تنفيذ المياـ الرئيسة لمقسـ األكاديمي كىي: تخريج كفاءات قادرة كمتخصصة في المجاؿ، ك المساىمة 
 الفعالة في اإلنتاج العممي، كتقديـ الخدمة البلزمة لتنمية كتطكير المجتمع. 

  التقييم(Check) تبط بمجمكعة مف األدكات كالمقاييس التي تتبلءـ مع كظائفو الرئيسة،  : كؿ مستكل في النظاـ الجامعي مر
بيدؼ مطابقة مستكل إنجازه مع ما تـ التخطيط لو في كؿ مستكل عمٍ حدة. فمستكل الحاكمية مسؤكؿ عف تأميف المكارد المالية 

ة مف تحقيؽ رسالتيا. فيجب أف تتكافر كاستخداميا االستخداـ األفضؿ في تأميف المكارد المادية كالبشرية التي تمكف الجامع
األدكات كالمقاييس المبلئمة لتحميؿ نتائج إنجازات ىذا المستكل مع التكجيات االستراتيجية المتمثمة في رسالة كرؤية كأىداؼ 

 الجامعة.
ستخداميا في تنفيذ أما عمٍ مستكل الكمية فالميمة تتمثؿ في تأميف اإلجراءات كالنماذج التي يجب عمٍ األقساـ األكاديمية ا

مياميا، كيجب أف تتكافر األدكات كالكسائؿ التي تختبر ىذه اإلجراءات كالنماذج كمعرفة مدل مطابقتيا لئلجراءات عمٍ أرض 
 ، كمدل مبلءمة النماذج المقترحة لبلستخداـ مف قبؿ أعضاء الييئة التدريسية كالطمبة كالعامميف في الكمية.[2] الكاقع

مستخدمة عمٍ مستكل القسـ األكاديمي إلٍ  تقييـ األداء حصران، ألف القسـ األكاديمي ىك المسؤكؿ عف تحقيؽ كتيدؼ األدكات ال
مدل الفائدة  -نكعية الخريجيف، كتدؿ عمٍ مستكل نجاح العممية التعميمية، ثانيان  -المياـ الثبلث المنكطة بالجامعة، كىي: أكالن 
األنشطة التي يحققيا القسـ في  نكعية -مٍ مستكل اإلنجاز العممي المتحقؽ، ثالثان المتحققة مف نتائج البحث العممي، كتدؿ ع

 خدمة المجتمع كعددىا، كتدؿ عمٍ مدل ارتباط القسـ بالكاقع المجتمعي الذم يعمؿ فيو.
  التطوير(Act): بالنتائج.  التطكير يجب أف يشمؿ كافة المستكيات في الجامعة، كىذا ما يعيدنا الٍ مبدأ ترابط المستكيات

فالتقييـ قد يفصح عف نقاط قكة مردىا فاعمية اإلجراءات المتبعة في مستكل أعمٍ، ككذلؾ قد يفصح عف نقاط ضعؼ يككف 
، أم انو  كمما كاف الخمؿ في المستكل األدنٍ ضعؼ تأثيره في مجمؿ نظاـ الجامعة ، [8] سببيا خمؿ ما في المستكل األعمٍ

ألعمٍ زاد تأثيره السمبي في نظاـ الجامعة ككؿ. أما تعزيز نقاط القكة في المستكل األعمٍ، فتترؾ ككمما كاف الخمؿ في المستكل ا
 األثر اإليجابي في المستكيات األدنٍ، فنتائج التقييـ لكافة المستكيات كؿ عمٍ حدة تسمح بتطكير شامؿ لمجامعة. 

كدة المقترح، كالمطبؽ في جامعة الزيتكنة األردنية، ( يصؼ بدقة مككنات كؿ مستكل مف مستكيات نظاـ إدارة الجْالشكؿ )
 مدخبلتو، كميامو كمخرجاتو، كيرسـ العبلقة اليرمية ليذه المستكيات. 
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( النموذج المقترح لنظام إدارة الجودة في مؤسسات التعميم العالي4الشكل )  

 

 

 

 

 
 

االستجابات و الواجبات: الجامعة وىمست  

للتنفيذ وقابلة للقياس قابلة عمليات: القسم مستوى  

:  الكلية مستوى نماذج و اجراءات و أدوات   

البشرية الموارد  

المالية الموارد  

االستراتيجية الخطة  

اإلدارة التزام  الرؤية 

 الرسالة

والمساءلة المتابعة: الجامعة مستوى  

التحسين في  

 

التقييم في  

 

المراقبة في التخطيط في   

الجودة ضمان دليل  

المعلومات تكنولوجيا  

للكلية السنوي التقرير  

الداخلي التدقيق  

 SW0T بطريقة التحليل

 
  الطلبة تقييم

 التدريسية الهيئة أعضاء تقييم
 والعاملين

الدراسية والمواد الخطط تقييم  

والمشاريع لبحوثا نتائج تقييم  

المجتمع مع التفاعل تقييم  

وانجازاتهم الطلبة تقدم  

 التدريسية الهيئة أعضاء آداء
 والعاملين

التعليمية العملية  

العلمي البحث مجال في األداء  

العمل سوق  احتياجات  

  السنوية  الكلية خطة

 والبرامج الخطط تطوير  
 التعليمية

 الهيئة أعضاء تطوير 
تدريسيةال  

العلمي البحث أولويات  

ودعمهم الطالبية الخدمات والتصحيح الوقاية عمليات   

والقيم  الغايات  

التعليمية المخرجات تقييم التعليمية المخرجات مستوى   

المجتمع مع التفاعل  

الكلية مستوى متوقعة نتائج     

المجتمع خدمة  

توظيفهم وقابلية الخريجين كفاءة  

 
للخريجين الموظفة الجهات  ودعم  ةمشارك  

 
البيئية القضايا دعم  

 

 

االجتماعي والتواصل النشاطات  

العلمي البحث التعليمية العملية   

البحوث واتجاهات مجموعات  

 
الطالبية المشاركة تشجيع  

 
المنشورة البحوث قيمة  

 

 وتطوير الدراسية الخطط تحديث
التعليمي المحتوى  

والتعلم  التعليم ومصادر تأدوا تطوير  

 التعليم واستراتيجيات منهجيات استخدام
 والتعلم

والمخرجات االنجازات: القسم مستوى  

 في والمشاركة التنظيم
العلمية  واالنشطة المؤتمرات  

واالمتحانات الطلبة تقييم عملية  

 
 الهيئة أعضاء انشطة وتطوير تقييم

 التدريسية
وتنميته المجتمع خدمة في واستخدامها البحوث نتائج تنفيذ  

 

المادية الموارد  

الوظيفي والوصف  التنظيمي الهيكل  

والخدمات  والمرافق  التعليمية البيئة  

 القوانين واألنظمة والتعليمات
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 النتائج والتطبيقات:
ظاـ إدارة الجكدة حسب النمكذج المقترح كالذم تـ بنائو كاستخدامو في جامعة يستند البحث في استخبلص النتائج مف تطبيؽ ن 

الزيتكنة األردنية، عمٍ تقرير دراسة التقييـ الذاتي التي نفذتيا الجامعة لتحديد مستكل اإلنجاز خبلؿ السنكات الثبلثة الماضية 
يجابي لقرار الجامعة حيث اتخذت منيجان محددان كمتميزان (،  ككاف لنتائج ىذه الدراسة األثر الكبير في التقييـ اإلَُِْ-َُُِ)

في بناء نظاـ إدارة جكدة لمككناتيا، كقامت بحممة مكسعة لنشر ثقافة الجكدة بيف العامميف فييا كالطمبة، كقد حددت الجامعة في 
مف اإلنجازات، كىذه اإلنجازات ممؼ ضماف الجكدة  مجمكعة مف المحاكر كالقضايا ذات األكلكية، كحققت فييا مستكيات متباينة 

 ىي:
 نسبة اإلنجاز البند

%211 تبني نيج التخطيط االستراتيجي، كتحديد التكجيات المستقبمية لمجامعة .ُ  

%76 التخطيط إلجراءات متابعة تحقؽ رؤية الجامعة كرسالتيا كغاياتيا، كتنفيذ ىذه اإلجراءات .ِ  

%61 يرىا، كتقييمياالتخطيط لتنمية المكارد البشرية كالمادية، كتطك  .ّ  

%96 التخطيط لتطكير البرامج األكاديمية كمصادر التعمـ، كتطبيقيا، كقياس فاعميتيا .ْ  

%61 التخطيط لتطكير التعمـ االلكتركني، كأدكات تطبيقو، كقياس فاعميتو .ٓ  

%01 التخطيط لتطكير مسيرة البحث العممي، كتطبيقيا، كقياس فاعميتيا .ٔ  

%71 مع كخدمتو، كتطكير آليات تنفيذ ىذه اإلجراءاتالتخطيط لمتفاعؿ مع المجت .ٕ  

%96 التخطيط لتطكير البنٍ التحتية كالبيئة التعميمية في الجامعة، كتنفيذىا .ٖ  

%56 بناء نظاـ إدارة جكدة لمجامعة كمككناتيا األكاديمية كاإلدارية كالمساندة .ٗ  

%03 تفعيؿ كتنفيذ نظاـ إدارة الجكدة في الجامعة كمككناتيا .َُ  

جراءاتياتف .ُُ %51 عيؿ مجالس الحاكمية كتطكير دكرىا في نشاطات الجامعة كا   

%56 تحديث إجراءات تبادؿ الكثائؽ كالسجبلت كالبيانات، كحفظيا، كتحسيف آليات تطبيقيا .ُِ  

%01 تفعيؿ عمؿ المجاف كتطكير آليات عمميا، كتعزيز دكرىا في إنجازات الجامعة  .ُّ  

%41 ليات التخطيط ليا، كتنفيذىاتطكير إجراءات متابعة الخريجيف، كآ .ُْ  

نجازىا .ُٓ %31 التخطيط إلجراءات استطبلعات الرأم لتحديد مدل رضا المستفيديف، كا   

%06 المشاركة في الفعاليات كاألنشطة المحمية كالعالمية الخاصة بممؼ ضماف الجكدة .ُٔ  

%91 التغمب عمٍ المعكقات كالصعكبات اتجاه إرادة التغيير في الجامعة .ُٕ  

%76 افة الجكدة في الكسط األكاديمي كالكادر اإلدارم كالجسـ الطبلبي في الجامعةنشر ثق .ُٖ  

نجازىا .ُٗ %211 التخطيط لتنفيذ دراسة التقييـ الذاتي في الجامعة، كا   

%56 تطكير مياـ مكتب االعتماد كضماف الجكدة، كآليات عممو، كتقييـ إنجازاتو .َِ  

 

ياس  مستكل التغيير الحاصؿ خبلؿ ثبلثة سنكات، أم مقارنة ما كاف عميو مبلحظة: النتائج في ىذا الجدكؿ اعتمدت عمٍ ق
، كحسب ما تـ إنجازه مف الخطة االستراتيجية لمجامعة التي َُِْ، كبيف الكضع في بداية العاـ َُُِالكضع في بداية العاـ 
 .َُِٔتنتيي في نياية العاـ 

 

عة الزيتكنة األردنية قد حقؽ الكثير في تحسيف االداء كتطكير مخرجات إف نمكذج نظاـ إدارة الجكدة  المقترح كالمطبؽ في جام
 التعميـ فييا، كأسيـ بشكؿ فاعؿ في تعزيز مبادمء الجكدة، كنشر ثقافتيا في األكساط األكاديمية كاإلدارية كالطمبة.
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 :(Conclusion)الخالصة والتوصيات 

 
لجكدة تـ تصميمو كتطبيقو استنادان إلٍ أف بناء نظاـ إدارة الجكدة في اليدؼ مف ىذا البحث ىك تقديـ نمكذج لنظاـ إدارة ا

المؤسسة التعميمية الذم ينطمؽ مف احتياجاتيا كأكلكياتيا كبما ينسجـ مع رؤيتيا كرسالتيا كغاياتيا، أنجع مف تبني نمكذج ما مف 
جكدة في جامعة الزيتكنة األردنية بيدؼ متابعة نماذج ضماف الجكدة العالمية، كقد تـ تطبيؽ النمكذج المقترح لنظاـ إدارة ال

الخطة االستراتيجية لمجامعة، كتقييميا، كتكحيد منظكمة القيـ كالثقافة المؤسسية، كتعزيز مبدأ العمؿ بركح الفريؽ، كتحديد 
ت بناءن عمٍ األكلكيات، كالمدخبلت كتبسيط إجراءات العمؿ، كقياس المخرجات عمٍ أسس منيجية كمكضكعية، كاتخاذ القرارا

 الحقائؽ، كاعتماد آلية التحسيف المستمر بغية تحقيؽ رضا المستفيديف. 
لقد استند نظاـ إدارة الجكدة المقترح إلٍ ثبلث مستكيات: مستكل الحاكمية، كمستكل الكمية األكاديمية، كمستكل التخصص أك 

اء كالتقييـ كالتطكير لكؿ مستكل في النظاـ. كقد بيف القسـ األكاديمي، كقد تـ اعتماد دكرة ديمنج في عمميات التخطيط كاألد
-َُُِالبحث نسب االنجاز في مختمؼ مناحي العمؿ في الجامعة نتيجة تطبيؽ ىذا النظاـ المقترح عمٍ مدار ثبلث سنكات )

 (. كعميو، كاستنادان إلٍ منيجية البحث كنتائج تطبيقيا، يكصي الباحثاف باآلتي:َُِْ
 كدة الذم تـ تطكيره في جامعة الزيتكنة األردنية في مؤسسات التعميـ العالي العربية مع مراعاة خصكصية تطبيؽ نظاـ إدارة الج

 كؿ منيا.
  التركيز عمٍ مخرجات العممية التعميمية كمدل تمبيتيا الحتياجات سكؽ العمؿ، مما يستدعي إىتمامان كبيران بالطالب بصفتو محكر

 العممية التدريسية.
 يير االعتماد كمعايير ضماف الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي، ككف االعتماد يمثؿ الحد األدنٍ مف ضماف التمييز بيف معا

 الجكدة كيركز عمٍ البيانات الرقمية، بينما معايير الجكدة تركز عمٍ الحقائؽ النكعية كمؤشرات األداء.
 ي مجاؿ التعميـ العالي عمٍ مستكل الكطف العربي.  العمؿ عمٍ كضع األسس كالمعايير لمنح شيادة أك جائزة ضماف الجكدة ف 
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 ممخص البحث:

كثير ما تعاني القطاعات الحككمية، كالقطاع الخاص عمٍ كجو التحديد، مف ضعؼ أك تدني الميني أك الحرفي أك في القدرات 
مبلئمة برامج الجامعة إلٍ ما تتطمبو تمؾ السمككية تجاه اإلعماؿ عند خريجي الجامعات. كيعزك عدـ جكدة تمؾ المخرجات لعدـ 

 القطاعات مف قدرات تمبي الحاجة التي تـ تكظيفيـ مف اجميا كضعؼ الجانب العممي   الستخداـ الحاسكب  في جكدة التعميـ.

ثالثة لقسمي المرحمة اللطمبة  أنموذج البرمجة باستخدام الجداول االلكترونية في جودة التعميم ييدؼ البحث  الحالي معرفة أثر 
( طالبان َّالمجمكعة التجريبية  )  عمـك الحياةاختير عشكائيا قسـ  التربية الرازم كمية   -  كعمـك الحياة–عمـك الحاسبات 
 ( طالبان كطالبةن  َّالمجمكعة الضابطة  ) عمـك الحياةكطالبةن  كقسـ 

 كلتحقيؽ  ىذا اليدؼ , كضع الباحث الفرضية الصفرية التالية :

(  في جكدة التعميـ  بيف طبلب المجمكعة التجريبية  الذيف َٓ,َ يكجد  فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة ))) ال
 يستخدمكف  الجكدة في التعميـ كبيف طبلب المجمكعة الضابطة الذيف يستخدمكف  الطريقة  االعتيادية(( . 

 يمي : بعد االنتياء مف تجربة البحث  حصؿ الباحث عمٍ نتائج كما

( , في حيف  بمغ ِْ.ُّ( درجة, كبانحراؼ معيارم مقداره        )ُٓ.ٕٓبمغ متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية )
( ككانت  )ت( المحسكبة  ُُ.ٗ( درجة, كبانحراؼ  معيارم مقداره )ّّ.ِٔمتكسط  درجات طبلب المجمكعة الضابطة )

, كىذا يعني كجكد  فركؽ دالة إحصائيان عند ََُ.َ( عند مستكل ّّٕ.ّ) ( في  حيف  )ت( الجدكلية  تساكمِّٕ.ٔتساكم )
كلصالح المجمكعة التجريبية التي استخداـ افرادىا الحاسكب  في جكدة التعميـ ,  كيبدك مف النتائج أف استخداـ   َٓ.َمستكل 

تعمؿ الجامعة  عمٍ برمجة المقررات  الجكدة في التعميـ   قد اسيـ في رفع مستكل تحصيؿ الطمبة .كما أكصٍ  الباحث  باف
الدراسية  لتسيؿ عمٍ األساتذة التدريب عمييا كاستخداميا.ك اف تعمؿ الجامعة  عمٍ تكفير  كتجييز كافة الكميات   بأجيزة 

التطبيؽ  حاسكبية  حديثة , كتدريب الطمبة عمييا  بغية تنمية اتجاىاتيـ  نحك التعميـ    كاستخداماتو. كما قاـ الباحث بإيضاح
 ISOالتعميمي كالتربكم لممكاصفة الدكلية لمجكدة، كالتعرؼ عمٍ أىـ الخطػكات التطبيقية لعناصر المكاصفة الدكلية لمجكدة )

 في المؤسسات التربكية كالتعميمية( في التربية كالتعميـ، كمف ثـ تـ كضع التصكر المقترح لتطبيؽ معايير الجكدة 9002
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 المبحث األول
 راسة وأىميتيامقدمة الد

 المقدمة : -1

أثناء الثمانينات مف خبلؿ التطبيقات الصناعية ،  Total Quality Management (TQM)لقد سادت إدارة الجكدة الشاممة 
لتنتقؿ بدكرىا إلٍ مؤسسات التعميـ بعد أف أصبحت ليا جاذبية كاضحة في تشجيع ىذه المؤسسات عمٍ التنافس بشكؿ فعاؿ مف 

كجد فييا أصحاب المصمحة كالمتمثمكف في أصحاب الشركات كمؤسسات العمؿ المختمفة، ككذلؾ الحككمة،  أجؿ طبلبيا، كما
 كمقكمي الجكدة كممثمي ىيئات ضماف الجكدة كغيرىا.

، إال أف ىناؾ جدالن كاسعان حكؿ كيفية كضع (TQM)كبالرغـ أف جيات كثيرة بدأت في التطبيؽ الفعمي إلدارة الجكدة الشاممة 
فترجمة االىتماـ  –ية محؿ التطبيؽ، كالمشكبلت التي قد تعكؽ تنفيذىا، خاصة في المؤسسات التعميمية التي تتبع الحككمة النظر 

بإدارة الجكدة الشاممة يحتاج إلٍ مصادر مادية ضخمة في البداية. كتعتبر إدارة الجكدة الشاممة مدخؿ لمتغيير التنظيمي طكيؿ 
طكيبلن حتٍ تظير ثمارىا، كما أنيا تبحث في مقابمة حاجات أصحاب المصمحة. كعمكمان فإنيا  المدل، أم أنيا سكؼ تأخذ كقتان 

مدخؿ لمتحسيف المستمر كالتميز لمؤسسات التعميـ العالي، بعد أف أصبحت مطمبان أساسيان لمعظـ الجامعات كمدخؿ لمتخمص مف 
 المية.الكثير مف المشكبلت التي تعكؽ تقدميا كقدرتيا عمٍ المنافسة الع

كأسمكب "حمقات الجكدة" طريقة تطكعية مف طرؽ المشاركة اإلدارية ييدؼ إلٍ تحسيف جكدة اإلنتاج، كزيادة اإلنتاجية، كتييئة 
تاحة الفرصة ليـ التخاذ القرارات المتعمقة بأدائيـ. كيتـ تدريب  أنسب مناخ لدمج العامميف في أداء العمؿ مف خبلؿ تدريبيـ، كا 

دارة الجماعات عمٍ أيدم مدرب متخصص  أعضاء الحمقة عادة في مجاالت حؿ المشكبلت، كالمراقبة اإلحصائية لمجكدة، كا 
يشرؼ عمٍ أداء المجمكعة كيتحقؽ مف أف األمكر تسير عمٍ أحسف كجو. كال يقتصر تطبيؽ أسمكب حمقات الجكدة عمٍ مجالي 

العمؿ، كتنمية كتطكير ميارات العامميف كتقكية اتجاىاتيـ تحسيف النكعية كزيادة اإلنتاجية، بؿ يتعداىما ليشمؿ تحسيف ظركؼ 
السمككية ككالئيـ نحك العمؿ كالمؤسسة. لذا فإف حمقات الجكدة تمثؿ عنصران أساسيان مف عناصر برنامج تحسيف حياة العامؿ 

 الكظيفية.

 أىمية الدراسة : 

الجكانب السمككية كالفكرية كالقدرات المينية، بشكؿ جعؿ  يأتي اىتماـ الباحث بيذه الدراسة نتيجة لما يراه مف ضعؼ في عدد مف
كثيران مف القطاعات الحككمية كالخاصة تعزؼ عف تكظيؼ خريجي المرحمة الثانكية، كىذا يؤكد أنو مف الكاجب عمينا في ىذه 

ىػ( ُِْٓلثانية، كما يشير)حسف،المرحمة أف نسعٍ إلٍ المراجعة، فذاؾ أمره ممح، كلنا في التجربة اليابانية بعد الحرب العالمية ا
سناده بكصفو المحطة األساس في  المثؿ األصدؽ، حيث قدمت الدكلة الجديدة لمتعميـ األدكات كالرجاؿ كالمستمزمات لدعمو كا 

ايتو صحيان حياة الفرد لمعبكر نحك التقدـ كالتطكر. كشمؿ الدعـ كاإلسناد كؿ البنٍ التحتية لمعممية التعميمية ابتداءن مف  التمميذ كرع
كبدنيان كنفسيان، كقيافتو كىندامو، كاحتياجاتو المدرسية، كصكال إلٍ المدرسكأجكره المجزية جدا، مع الرعاية الخػاصة لجميع 
مستمزمات حياتو، مركرا بمستػمزمات العممية التعميمية، كما تنطكم عميو مف كسائؿ نقؿ كغيرىا. كاألىـ مف ىذا خضعت المناىج 

فزة النكعية في طرائؽ فػردات الدراسية إلٍ بػرامج تجديد مستمرة لتكاكب التقدـ كالتطكر المستمريف، فضبل عف القالتعميمية كالم
التدريس، إذ أصبح المفيػـك التقميدم لمتعميـ كالتدريس كنظػاـ االمتحػانات كاالختبارات جزءا مف الماضي, حيث أدخمت الطرائؽ 
الجػديدة التي تعتمد أسػمكب اإلبداع كاالبتػكار في طرح المفاىيـ التعميمية مثؿ أسمكب العصؼ الذىني كالسينيكتكس كحؿ 

كمع تكافر مختبرات التجارب كالمدف العممية  .Brain storming, synectics and problem – solvingت. المشكبل
المصغرات كالمكاتب كساحات الرياضة البدنية كبرامج التدريب المستمرة كتأكيد الجكانب العممية كالتطبيقية في التعميـ، أصبحت 
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ادية )المتكسطة( كالثانكية( عبارة عف جامعات مصغرة, ال يدخميا التمميذ إال المدارس عمٍ اختبلؼ مستكياتيا )االبتدائية كإلعد
كىك متسمح بأدكات العمـ كالمعرفة عمٍ أعمٍ المستكيات في الجكدة كاإلتقاف خصكصا تكجيو التبلميذ كمنذ نياية المرحمة 

 درات العقؿ النقدم لدل ىؤالء التبلميذ.االبتدائية إلٍ أسمكب التفكير العممي السميـ، كالبحث العممي الجاد مع تعزيز ق

كيرل البعض أف الجكدة الشاممة لمؤسسة تعميمية تعني اتحاد الجيكد كاستثمار الطاقات المختمفة لرجاؿ اإلدارة كالعامميف، بشكؿ 
مف خبلؿ ـ(. كما أف ىناؾ مف حدد معناىا بأنيا تحقيؽ تكقعات، كرغبات العميؿ كذلؾ ُٕٗٗجماعي لتحسيف المنتج )ذياب، 

ـ(. كيتفؽ مع ىذا القكؿ: إف الجكدة تعني تمبية رغبات العميؿ، ُٓٗٗتعاكف األفراد في جميع جكانب العمؿ بالمؤسسة )فيمد، 
 ـ(.ُٕٗٗكتحقيؽ تكقعاتو كرضاه، كذلؾ مف خبلؿ تضافر جيكد األعضاء سكاء أكانكا داخؿ المؤسسة أـ خارجيا )الككيؿ، 

 ـ( بما يمي:ََُِكجية نظر إدارة الجكدة الشاممة تتسـ كما يكضح )عقيمي،  فإف الجكدة في مجاؿ التعميـ مف

 اوال: المعايير

 إنيا معيار لمتميز كالكماؿ يجب تحقيقو كقياسو. -ُ
 إنيا معيار تسعٍ مف خبللو المؤسسة التربكية لتقديـ أفضؿ ما لدييا لطبلبيا مف أجؿ إرضائيـ ككسب ثقتيـ. -ِ
 نفكس الطمبة ، عبلكة عمٍ إرضائيـ.إنيا تسعٍ إلدخاؿ السعادة إلٍ  -ّ
 إنيا تعتمد االىتماـ بكؿ شيء، كبالتفاصيؿ عمٍ حد سكاء، مف أجؿ الكصكؿ إلٍ الكماؿ، فبل مجاؿ لممصادفة أك التخميف. -ْ

 ثانيا: المؤشرات 

 إنيا مؤشر لعدد مف الجكانب كمف أىميا اآلتي:

 خمك الخدمة مف العيكب أك األخطاء. -ُ
 تصميـ متميز لمعمميات. -ِ
 رقابة فعالة عمٍ كؿ شيء. -ّ
 خمك العمؿ مف التداخؿ كاالزدكاجية. -ْ
 تكمفة قميمة مقارنة بمستكل الجكدة المرغكب فيو مف الطالب. -ٓ
 تميز في تخطيط الكقت كتنظيمو كاستثماره. -ٔ
 استخداـ فعاؿ لممكارد البشرية كالمادية. -ٕ
 انخفاض نسبة اليدر الفاقد إلٍ أدنٍ مستكل. -ٖ
 سرعة في األداء. -ٗ

 مفيـك إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ بناءن عمٍ ثبلثة عناصر أساسية كىػي: كيتحدد

 كفحكاىا أف الطالب ال يعد في األصؿ ىك المنتج العائد، إنما المنتج العائد ىك ما يكتسبو الطالب مف خبلؿ عممية الفمسفة :
تو ذاتيان في الجكانب المتصمة بامتبلؾ المعارؼ التربية كالتعميـ مف معارؼ كميارات كقيـ أخبلقية كجمالية تعمؿ عمٍ تنمي

 ـ(.َََِكالميارات كالخبرات كالمبادئ التربكية ) البكر،
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  اليدف: وىو أن كل منتج أو خدمة يصل إلى أي فئة من المستيمكين في داخل المؤسسة التعميمية أو خارجيا، وكل نشاط
 ى ممكن من الجودة، ويطابق عناصر نظام الجودة لممواصفات يقود المنتج أو الخدمة النيائية يجب أن يكون بأعمى مستو 

(ISO 9002.) 
 العممية: أي التغذية الراجعة من جانب المساىمين من أولياء األمور والطمبة وأفراد المجتمع لتحديد مستوى جودة المنتجات 

الخدمات بما يرضي المستيمؾ إلٍ أقصٍ كالخدمات الكاجب استيفػاؤىا، كاستخػداـ المكظفيف المدربيف لتطكير ىذه المنتجات ك 
 (.Herman & Herman, 1994درجة )

 ىػ(: في الجكانب اآلتية:َُْٔكما يرل الباحث ما أكرده )البابطيف،  ومن أىم مؤشرات تعزيز جودة التعميم؛

تيـ تخفيؼ العبء التدريسي حتٍ يتمكف المدرس مف تحضير دركسو عمٍ أحسف كجو كالنظر في دفاتر طبلبو كسجبل -ُ
 لتكجيييـ كمتابعتيـ لما يخدـ القضية التربكية.

تييئة غرؼ بمكاتب مناسبة كرفكؼ لكؿ اثنيف أك ثبلثة مف المدرسيف داخؿ المدرسة ليتمكف المدرس مف تكجيو طبلبو  -ِ
رشادىـ لما يتفؽ كقدراتيـ كرغباتيـ كلكي يشعر المدرس بنكع مف الخصكصية داخؿ المدرسة.  كا 

كؼء في االشتراؾ أك الحضكر إلٍ الندكات كالمؤتمرات كالدكرات التربكية داخؿ البمد كمكاصمة التعميـ تسييؿ ميمة المدرس ال -ّ
 لمحصكؿ عمٍ درجات جامعية عميا.

ينبغي عمٍ مدير المدرسة أف يشرؾ المدرسيف باتخاذ القرارات داخؿ المدرسة كي يشعركا بالكالء كاالنتماء إلٍ المجتمع  -ْ
 المدرسي.

رس بأمكر بعيدة عف طبيعة عممو كالقياـ باإلشراؼ عمٍ مطعـ المدرسة كتكزيع المقررات الدراسية عمٍ عدـ تكميؼ المد -ٓ
 الطمبة...الخ. 

ضركرة تبني سياسة حكيمة كدقيقة لمتمييز بيـ المدرس الكؼء كالمدرس غير الكؼء كذلؾ بكضع نظاـ مراتب كدرجات  -ٔ
رجة مع زيادة راتبو، كمما أمضٍ فترة زمنية محددة في العمؿ المثمر كظيفية لممدرسيف عمٍ ضكئو يمكف منح المدرس الكؼء د

 في سبيؿ دفعة لمعمؿ المخمص الجاد الذم سكؼ يسيـ في رفع مستكل التحصيؿ العممي لدل الطمبة.

( في مككنات العممية ISO 9002حيث يرل الباحث أنو البد أكالن مف تكظيؼ كؿ عنصر مف عناصر المكاصفة العالمية )
 العناصر، كما في الجدكؿ اآلتي:  بكية، كيمكف أف تتمثؿ التطبيقات التربكية كالتعميمية لكؿ عنصر مف تمؾالتر 

 التطبيقات التربكية كالتعميمية لعناصر المكاصفة الدكلية لمجكدة

ISO 9002 

 التطبيقات التربوية والتعميمية العناصر الرئيسية لمواصفات الجودة

 استعداد كالتزاـ اإلدارة بتطبيؽ نظاـ الجكدة نطاؽ مسئكلية اإلدارة ُ

 إجراءات كأنظمة الجكدة نظاـ الجكدة           ِ

 مراجعة العقكد كاالتفاقيات           ّ
العقكد كالتعيدات مع المستفيديف مف الخدمة مف داخؿ أك خارج 

 المدارس

 تنظيـ كضبط الكثائؽ المدرسية ضبط الكثائؽ           ْ
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ISO 9002 

 التطبيقات التربوية والتعميمية العناصر الرئيسية لمواصفات الجودة

جراءات الشراء كالتزكيد المدرسي           ٓ  نظاـ كا 

 مساىمة الطمبة أك أكلياء األمكر في متطمبات العممية التعميمية مساىمة المستفيديف مف العممية التعميمية           ٔ

 متابعة مدل تحسف أداء الطمبة تحديد مستكل تقدـ تحصيؿ الطالب كمتابعتو ٕ

ستراتيجية التعمـ كالتعميـ ية التعميميةمراقبة كتقكيـ العمم           ٖ  متابعة تطكير المناىج كا 

 عممية التقكيـ كاالختبار التفتيش كاالختبار           ٗ

 مدل اتساؽ كثبات طرؽ التقييـ كالقياس كسائؿ كأدكات التفتيش كاالختبار كالقياس           َُ

جراءات عممية اإلنجاز كاألداءضبط نتا مكقؼ كحالة التفتيش كاالختبار           ُُ  ئج كا 

 ضبط حاالت عدـ التطابؽ           ُِ
إجراءات كطرؽ تشخيص كتحديد حاالت اإلخفاؽ كالضعؼ 

 كالقصكر

 نظاـ التعامؿ مع حاالت القصكر كاإلخفاؽ اإلجراءات التصحيحية           ُّ

 المناكلة كالتخزيف كالحفظ كالنقؿ           ُْ
تسييؿ تجييز احتياجات العممية التعميمية  إجراءات عممية

 )النشاطات الصفية كالبلصفية(

 سجبلت ضبط الجكدة سجبلت الجكدة           ُٓ

 تأكيد كتثبيت إجراءات نظاـ الجكدة          المراجعة الداخمية لمجكدة          ُٔ

 ير العامميفتحميؿ كتحديد احتياجات تدريب كتطك            التدريب           ُٕ

 طرؽ كأساليب رصد كمراجعة كتقكيـ نتائج العممية التعميمية األساليب اإلحصائية          ُٖ

 

فالتغيرات السريعة ك المتبلحقة في مختمؼ المياديف التعميمية ك التكنكلكجية ىي مف مميزات ىذا العصر . كاالىتماـ بمينة 
ك لقد فتحت تكنكلكجيا المعمكمات الرقمية مكردان جديدان لمتعميـ ك التعمـ . فمقد التعميـ يعد مف أىـ الخطكات إلصبلح التعميـ 

ك يغير مف طرائؽ التدريس، ك بو سيتمكف الطمبة مف تعمـ ما   يحؿ محؿ الفصكؿ التقميدية  أصبح التعمـ عف طريؽ اإلنترنت
سيتمكنكف مف تقييـ ما تعممكه .لذا فإف دمج جكدة يريدكف ك حينما يريدكف ، ك بالقدر الذم يريدكف ، ك األكثر أىمية ،أنيـ 

التعميـ في المدارس ك الجامعات سكؼ يغير مف الطرؽ التي يعمـ بيا المعمـ، سكؼ يحسف مف قدرة المتعمـ عمٍ التعمـ مدل 
 الحياة .
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 ىدف البحث: -2
 ية في جودة التعميم اثر أنموذج البرمجة الخطية  باستخدام الجداول االلكترونييدؼ البحث  الحالي معرفة 

 فرضية البحث : -3
 كضع الباحث الفرضية الصفرية اآلتية :

(  في جكدة التعميـ  بيف طبلب المجمكعة التجريبية  الذيف َٓ,َال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
 االعتيادية. يستخدمكف  الجكدة في التعميـ كبيف طبلب المجمكعة الضابطة الذيف يستخدمكف  الطريقة 

 حدود البحث: -4
لمعاـ   في المرحمة الثالثة لقسمي عمـك الحاسكب كعمـك الحياةيشمؿ البحث الحالي الطمبة الذيف يدرسكف مادة  اإلحصاء.  -ُ

 جامعة ديالٍ –التربية الرازم في كمية  َُِْ-َُِّالدراسي 
ركزية ك مقاييس التشتت ك االرتباط ك اختبارات مقرر اإلحصاء. "مقاييس النزعة المعمٍ  يقتصر البحث الحالي     -ِ

 الفركض"
 تحديد المصطمحات: -5
 الطريقة االعتيادية -ُ

" الطريقة التي تدرس بيا المفاىيـ  أك األىداؼ  غير المتقنة مع  إعطاء تماريف  ككاجبات بيتية, تعمؿ عمٍ زيادة الخبرات 
 التعميمية  تطبيقا لتمؾ المفاىيـ  اك األىداؼ" 

 
 تعميـ:جكدة ال -ِ

ًكف الطالب  " بأنو التعميـ الذم ييدؼ إلٍ إيجاد بيئة تفاعمية غنية بالتطبيقات المعتمدة عمٍ تقنيات الحاسب اآللي كاإلنترنت كتيمى
 مف الكصكؿ إلٍ مصادر التعمـ في أم كقت كمف أم مكاف" . 

 

 المبحث الثاني
 دراسات السابقة

 حث العممي في العالـ  كبعض الباحثيف  كالمجبلت  كالدكريات ذات االختصاص  لقد قاـ الباحث  باالتصاؿ  بعدد مف مراكز الب
مف خبلؿ شبكة المعمكمات  العالمية ) االنترنيت( ككجد الباحث  عدد مف الدراسات  استخدمت  الحاسكب في التعمـ ,سكاء 

يبل عف المدرس. كسيمة مساعدة (  , أم بدComputer Managed Instruction)(CMIاستخدمتو  في ادارة عممية التعميـ )
   Instruction Assisted  (CAL) (Computerلو  
 
 دراسة  العتيبي -1
اظيرت دراسة عممية معمقة اف ابرز عكائؽ تطبيؽ جكدة التعميـ كثافة المناىج الدراسية كعدـ تكافقيا مع التطكر السريع لمبرامج  

 ..التصاؿ السريع، ككثرة الطمبة في الصؼ الكاحد كضعؼ التدريب كالتأىيؿكعدـ تكفر البنية التحتية ككذلؾ تدني جاىزية شبكة ا
  (420)استبانة رجع منيا  (500)مف القيادات الرجالية كالنسائية في مدينة الرياض كقد تـ تكزيع  (2200)مجتمع الدراسة بمغ 

رة التربية كالتعميـ مف كجية نظر القادة التربكييف استبانة ىـ عينة الدراسة  كتطرقت ىذه الدراسة الٍ معكقات جكدة التعميـ في كزا
كاف ىذه الدراسة ىي األكلٍ مف نكعيا عربيان ك أظيرت فركقان ذات داللة احصائية في معكقات ىذا النكع مف التعميـ لصالح 

دريبيـ عمٍ استخداـ كسائؿ االناث، كالخبرة االقؿ، كالمؤىؿ العممي كاىمية ىذه الدراسة ىك لرفع جكدة التعميـ تحفيز العامميف كت
التقنية الحديثة، كقد اشادت لجنة المناقشة بتميز الباحث كدقة المعايير العممية كحداثة الدراسة كما تشكمو مف اضافة في ميداف 
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 البحث العممي كمف المؤكد اف تطبيؽ ىذا النكع مف التعميـ يساىـ بشكؿ كبير في تسريع التأىيؿ البشرم لبلىتماـ بالتقنيات
 التعميمية لتأثيرىا الفعاؿ في احداث تغيرات كبيرة في جكدة التعميـ كتحسينو.

 
 2116دراسة الرتيمي  -2

تحاكؿ ىذه الدراسة دراسة  تأثير الشبكة المعمكماتية عمٍ الكتاب الكرقي كالمكتبات كالدكريات العممية لرفع كفاءة جكدة التعميـ في 
 المؤسسات التربكية كالتعميمية .

م نظاـ معمكماتي ىك استغبلؿ المعمكمات كاستثمارىا لمرفع مف مستكيات التعميـ كتشجيع المساىمة في اتخاذ القرار اليدؼ أل
لتقدـ البشرية. كتبث المعمكمات المنتجة بكاسطة العديد مف كسائط النشر المتاحة ، كتتعاظـ أىمية جكدة التعميـ كمما اتسعت 

. كما تعمؿ  internetالشبكة المعمكماتية) االنترنت(   ، فحجـ المعمكمات المتكفر بيا مذىؿ كيزداد مستخدمكىا باآلالؼ كؿ يـك
التقنيات الحديثة عمٍ إحداث تحكالت جكىريو في عممية نشر ك تكزيع المعمكمات كىي تشكؿ أساسا لمجتمع المعمكمات الجديد 

 لبلىتماـ بجكدة التعميـ.
 

 الفصل الثالث
 اجراءات البحث
 م التجريبي:أواًل: التصمي

اعتمد في البحث الحالي  تصميـ  المجمكعات  العشكائية  التاـ الذم يعد مف التصاميـ األساسية  كيعتمد  فيو ضبط  المتغيرات 
( , الذم يتطمب ٖٗ: ُٖٗٗالداخمية الخاصة بالمفحكصيف  عمٍ التكزيع العشكائي ألفراد العينة عمٍ المعالجات ) المشيداني,

تحصيؿ( الجة  تجريبية  كاحدة تدرس التقاف تعمميا باستخداـ  تقنية الحاسكب  كيقاس المتغير التابع )الفي ىذا البحث  مع
 باختبار  يعد ليذ الغرض .

 ثانيًا: عينة البحث :
 أ: عينة المادة الدراسية:

بتدريسيا كي يتمكف  اإلحصاء.لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة  مف المفردات المقرر مف مجمس الكميةمقرر  اختير      
 .الباحث  مف إعداد االختبار  كالتحكـ بالتجربة

 ب: عينة الطمبة  :
لما كانت طبيعة البحث الحالي  تتطمب  أجراء التجربة في الكمية التي يتكفر فييا مستمزمات إجراء التجربة،  كالسيما       

 الخكة المسؤكليف عمٍ المختبرات   فكجد  افضؿ كمية ىي كمية أجيزة الحاسكب  بأعداد كافية  كنكعيات  معينة،  تـ االتصاؿ با
( حاسكبان, َٔالنيا تحتكم  عمٍ مختبر مناسب لمحاسكب , كفييا  أجيزة حاسكب بنكعيات مناسبة , بمغ عددىا ) التربية الرازم،

( طالبان َّطالبةن  كالمجمكعة الضابطة  )( طالبان ك َّالمجمكعة التجريبية  )  عمـك الحياةكبعد تحديد الكمية أيختير عشكائينا قسـ 
 كطالبةن.

 والطريقة االعتيادية : ثالثًا :  إعداد المادة التعميمية  المبرمجة  
مف  المكاقع التي تغطٍ المفردات   www.spss.comمف خبلؿ اطبلع الباحث عمٍ المكاقع التعميمية في االنترنيت كجد مكقع 

 بحث الحالي  ككذلؾ اف المكقع مزكد باالختبارات  المقننة لممادة الدراسية .التي  تقرر إعطاءىا ضمف تجربة ال
 رابعًا: الوسائل اإلحصائية : 

) الحقيبة اإلحصائية  لمعمـك االجتماعية ( كتمت  معالجة  spssلمتأكد مف صحة النتائج  كداللتيا  اإلحصائية  تـ استخداـ 
 .(T.Test)كاالنحراؼ المعيارم  كاختبارات)ت(البيانات  بالحاسكب  كاستخدمت  المتكسطات  
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 صدق  االختبار : خامسًا:
كمف  أىـ طرقو : صدؽ المحؾ ك الصدؽ العاممي  كقد استخدـ الباحث الصدؽ العاممي  ألنو  افضؿ أنكاع الصدؽ  كتـ 

عادة صياغة spssحسابو عف طريؽ  التحميؿ العاممي  باستخداـ برنامج  العبارات  في ضكء النتائج  كقد تـ تعديؿ كحذؼ  كا 
 التي حصؿ عمييا مف التحميؿ العاممي.

 سادسا: ثبات االختبار :
كمف أىـ طرقو : إعادة االختبار , كالتجزئة  بأنكاعيا ) النصفية  كالثبلثية كالتجزئة بصفة عامة ( كمعامؿ ألفاكركنباخ  كعند 

 كىك معامؿ ارتباط عالي . ّٗ.َف معامؿ ثبات المقياس كجد أ spssتطبيؽ طريقة التجزئة النصفية باستخداـ برنامج 
 

 المبحث الرابع
 نتيجة البحث وتفسيرىا

 بعد االنتياء مف تجربة البحث الحالي  حصؿ الباحث عمٍ النتيجة اآلتية:
بمغ  ( , في حيف ِْ.ُّ(درجة, كبانحراؼ معيارم مقداره           )ُٓ.ٕٓبمغ متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية )
( ككانت  )ت( المحسكبة  ُُ.ٗ( درجة, كبانحراؼ  معيارم مقداره )ّّ.ِٔمتكسط  درجات طبلب المجمكعة الضابطة )

 (.ُكما مكضح في الجدكؿ )  َٓ.َ( عند مستكل ِ( كىي اكبر مف )ت( الجدكلية  )َِّ.ِتساكم )
 

 (1الجدول)
 نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي

 ات تحصيل المجموعتين التجريبية والضابطةدرج
 

درجة  النحراف المعياريا المتوسط العينة عالمجمو 
 الحرية

القيمة التائية 
 المحسوبة

قيمة التائية 
 الجدولية

الداللة المعنوية 
 1.15عند 

            ِْ.ُّ ُٓ.ٕٓ َّ التجريبية
ٖٓ 

 داؿ احصائيا ِ ّّٕ.ّ

 ُُ.ٗ ّّ.ِٔ َّ الضابطة

 

خدمت الحاسكب  في جكدة كلصالح المجمكعة التجريبية التي است  َٓ.َذا يعني كجكد  فركؽ دالة إحصائيان  عند مستكل كى
 التعميـ .

 
 المبحث الخامس

 االستنتاجات والمقترحات والتوصيات
 االستنتاجات : -1

 في ضكء  نتيجة البحث, استنتج الباحث اآلتي:
 ع مستكل تحصيؿ الطمبة  كتحقيؽ جكدة التعميـ.اف استخداـ الحاسكب قد أسيـ في رف    
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 المقترحات : -2

 في ضكء نتيجة البحث يقترح الباحث باآلتي:
أف جكدة التعميـ كؿ كليس جزء يتجزأ يمكف تجربتو ، بؿ إف التطبيؽ يجب أف يتـ عندما تتكفر اإلمكانات المادية كالبشرية   .ُ

 لذلؾ.
يمية في جميع المكاد الدراسية فيي عصب العممية التعميمية كبدكف البرامج التعميمية أف ىناؾ حاجة ماسة إلنتاج برامج تعم  .ِ

 ال يمكف تكظيؼ جكدة التعميـ في التعميـ العاـ.
ضركرة التخطيط الجيد الستخداـ جكدة التعميـ كفي حاؿ عدـ كجكد خطة كغياب الرؤية الكاضحة كعدـ تكفير لئلمكانات   .ّ

 تطبيؽ سكؼ يككف ناقصان كال يمكف االعتماد عمٍ تقكيـ تمؾ التجربة.المادية كالبشرية فإف ال
 .  ضركرة تييئة كتكعية المعمميف كالطمبة عمٍ مفيـك العممية التعميمية في ظؿ استخداـ جكدة التعميـ  .ْ
 . عقد دكرات تدريبية لممعمميف كالمتعمميف عمٍ برامج  جكدة التعميـ  .ٓ
 

 التوصيات:
 بحث يكصي الباحث باآلتي:في ضكء  نتيجة ال

 مف أىـ تكصيات الدراسة ما يمي:
 ( نحك خدمات قطاع التعميـ.ISO 9002األخذ بالمكاصفة الدكلية لمجكدة ) -ُ
 كجكب االىتماـ بمؤشرات تطكير األداء نحك تطبيؽ الجكدة الشاممة في التعميـ. -ِ
 ممة في التعميـ.أىمية كجكد خطة لمتغمب عمٍ المعكقات التي تحد مف تطبيؽ الجكدة الشا -ّ
( حسب تصكر الباحث المقترح كأسمكب بديؿ لعممية اإلشراؼ ISO 9002تطبيؽ تعميمات المكاصفة الدكلية لمجكدة ) -ْ

 كالمتابعة.
( خبلؿ فترات محددة، ISO 9002تكجيو المؤسسات التربكية كالتعميمية لمحصكؿ عمٍ شيادة المكاصفة الدكلية لمجكدة ) -ٓ

 كمكافأتيا عمٍ ذلؾ.
 المؤسسات كدكر الخبرة المعتمدة رسميان بمنح كثائؽ الجكدة لممدارس كالمؤسسات التعميمية المتميزة كالمطابقة لمجكدة. تحديد -ٔ
 

 المصادر
 المصادر العربية:

مجمة جامعة البابطيف، عبدالعزيز عبدالكىاب، العبلقة بيف التعميـ الثانكم كالتعميـ الجامعي كأثرىا عمٍ كجكد التعميـ،  -ُ
 ىػ.َُْٔ، عودالممك س

، جامعة الككيت، المجمة التربوية البكر، محمد، أسس كمعايير نظاـ الجكدة الشاممة في المؤسسات التربكية كالتعميمية، -ِ
 ـ.َََِالككيت، 

ربيع األكؿ، كزارة التربية كالتعميـ، َُٖ، العدد مجمة المعرفةحسف، الحارث عبد الحميد، الجكدة في التعميـ كالمعرفة،  -ّ
 ىػ. ُِْٓالرياض، 

(: "مشركع خطة مقترحة لتطبيؽ نظاـ الجكدة في المجاؿ التعميمي"، بحث منشكر مقدـ ُٕٗٗذياب، إسماعيؿ محمد ) -ْ
 ، جامعة الزقازيؽ، جميكرية مصر العربية، مؤتمر إدارة الجودة الشاممة في تطوير التعميم الجامعي، كمية التجارة ببنياإلٍ 
ُُ–ُِ/ٓ/ُٕٗٗ. 
ك القاسـ , تأثير  النشر االلكتركني  كالشبكة المعمكماتية عمٍ الكتاب الكرقي  كالمكتبات  كالدكريات الرتيمي , محمد  اب -ٓ

 2116العممية , رسالة ماجستير  غير منشكرة, جامع السابع مف ابريؿ , ليبيا 
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 كائؿ."، عماف، دار المنيجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممة: وجية نظر(: "ََُِعقيمي، عمر كصفيي ) -ٔ
 "، ترجمة سركر عمي سركر، القاىرة، المكتبة األكاديمية.الرقابة عمى الجودة(: "ُٓٗٗفيمد، داؿ بستر ) -ٕ
المشيداني , محمكد حسف  ككماؿ عمكاف خمؼ المشيداني , تصميـ  كتحميؿ التجارب , بغداد , بيت الحكمة لمنشر ك  -ٖ

 . م1989الترجمة , 
مكاف تطبيقيا في مجاؿ إدارة التعميـ (: "إدارة الُٕٗٗالككيؿ، صبرم كامؿ ) -ٗ جكدة الشاممة في التعميـ األمريكي كا 

، كمية التربية، جامعة عيف مؤتمر التعميم األساسي: حاضر ومستقبمواألساسي في مصر"، كرقة عمؿ منشكرة مقدمة إلٍ 
 . ُٕٗٗ/ْ/ُْ–ُّشمس، 

 
 المصادر األجنبية:

 

1- Berry, T. H. Managing the Total Transformation. New York: McGraw-Hill, (1991). 

2- Besterfield, D. H.; Besterfield, M.C.; Besterfield, G. H. and Besterfield, S. M. Total 

Quality Management. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, N.J. (1995). 

3- Egbert, D. W. (1990): "A Macro- Analysis of Quality Assessment in Higher 

Education", Higher Education, Vol. 19, No.1. 

4- Herman, J. J., & Herman, J. L. (1994). Educational quality management: Catalyst for 

integrated change. PA: Technomic publishing company. 

5- Lewis, R.G. and Smith, D.H. Total Quality in Higher Education. St. Lucie Press (1994), 

pp. 28-30. 

6- Sallis, A (1993), Total Quality Management In Education. Philadelphia; Kogan Page. 

7- Weller, L. D. (2000) School attendance problems: Using thal TQM tools to identify root 

causes. Journal of Educational Administration. 
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 تقويم محتوى مقررات االعداد الميني في برامج إعداد معممي
 التاريخ في كميات التربية األساسية في ضوء معايير  

 ىيئات االعتماد األكاديمي العالمية
 

 أ . م. د.  حيدر حاتم فالح العجرش
، العراؽ جامعة بابؿ  

haider_hf@yahoo.com 

 

 
 مستخمص البحث

 ييدؼ ىذا البحث إلٍ:
تقػػػػكيـ محتػػػػكل مقػػػػررات االعػػػػداد المينػػػػػي فػػػػي بػػػػرامج إعػػػػداد معممػػػػػي التػػػػاريخ فػػػػي كميػػػػات التربيػػػػػة األساسػػػػية فػػػػي ضػػػػكء معػػػػػايير 

 ىيئات االعتماد األكاديمي العالمية.
 

 تحدد البحث ب:
 .. قسـ التاريخ في كميات التربية األساسية بالجامعات العراقيةُ
 . تدريسيي العمـك التربكية كالنفسية في االقساـ العممية في كميات التربية األساسية بالجامعات العراقية.ِ
 . المقررات التربكية كالنفسية في االقساـ العممية في كميات التربية األساسية بالجامعات العراقية.ّ
 .َُِّ_َُِِ. العاـ الدراسي ْ
 

لعمػػػػػػـك التربكيػػػػػػة كالنفسػػػػػػية الػػػػػػذم يدرسػػػػػػكف فػػػػػػي االقسػػػػػػاـ العمميػػػػػػة فػػػػػػي كميػػػػػػات التربيػػػػػػة تػػػػػػالؼ مجتمػػػػػػع البحػػػػػػث مػػػػػػف تدريسػػػػػػيي ا
 االساسية في جامعات المكصؿ كديالٍ كالمستنصرية كبابؿ كميساف.

 

يِّنىةي البحث االساسية   .( تدريسي كتدريسيةِٓبمغ عددىـ ) تدريسيي العمـك التربكية كالنفسيةمف تدريسي كتىأىلَّفىٍت عى
معػػػػػػػايير ىيئػػػػػػػة دعػػػػػػػـ المعممػػػػػػػيف الجػػػػػػػدد كتقػػػػػػػكيميـ كػػػػػػػأداة لبحثػػػػػػػو كذلػػػػػػػؾ بعػػػػػػػد اف تػػػػػػػرجـ الباحػػػػػػػث  اًحػػػػػػػثي االسػػػػػػػتبانةاسػػػػػػػتعمؿ البى 

(INTASC ( المنضػػػػػكم تحػػػػػػت المجمػػػػػػس القػػػػػػكمي العتمػػػػػػاد مؤسسػػػػػات إعػػػػػػداد المعممػػػػػػيف )NCATE اذ بمغػػػػػػت عػػػػػػدد فقراتيػػػػػػا ) 
 تمامػػػػػا( ك)مكافػػػػػؽ( ك)مكافػػػػػؽ الػػػػػٍ حػػػػػدا( فقػػػػػرة )مؤشػػػػػرات( ككضػػػػػع امػػػػػاـ المؤشػػػػػرات)الفقرات( خمسػػػػػة بػػػػػدائؿ ىػػػػػي: )مكافػػػػػؽ ْٓ)

 ما( ك)غير مكافؽ( ك)غير مكافؽ اطبلقا(.
 كركنباخ، كالكسط المرجح، كالكزف المئكم، كمربع كأم (. -استعمؿ الباحث الكسائؿ االحصائية )معادلة الفا

 

سػػػػػتكل متكسػػػػػط اذ محتػػػػػكل مقػػػػػررات االعػػػػػداد المينػػػػػي كانػػػػػت ممبيػػػػػو لمعػػػػػايير بمامػػػػػا أبػػػػػرز النتػػػػػائج التػػػػػي اسػػػػػفر عنيػػػػػا البحػػػػػث 
 %(.ٖ.ّٔ( ككزف مئكم)ُٗ.ّحازت عمٍ كسط مرجح )

 

كفػػػػػػي ضػػػػػػكء النتػػػػػػائج التػػػػػػي اسػػػػػػفر عنيػػػػػػا البحػػػػػػث، أسػػػػػػتنتج الباحػػػػػػث اف محتػػػػػػكل مقػػػػػػررات االعػػػػػػداد المينػػػػػػي فػػػػػػي بػػػػػػرامج أعػػػػػػداد 
لكميػػػػات المعممػػػػيف فػػػػي كميػػػػات التربيػػػػة االساسػػػػية يتميػػػػز بانػػػػو مكاكػػػػب بنحػػػػك متكسػػػػط مػػػػع المقػػػػررات بػػػػرامج أعػػػػداد المعممػػػػيف فػػػػي ا

 التي حصمت عمٍ االعتماد االكاديمي مف قبؿ الييئات العالمية لبلعتماد.
 
 
 
 

mailto:haider_hf@yahoo.com
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 الفصل االول
 التعريف بالبحث

 
 مشكمة البحث: 

مكانيػػة حصػػكليا عمػػٍ االعتمػػاد األكػػاديمي  اٌف التقػػكيـ يسػػاعد فػػي تكضػػيح األحكػػاـ النيائيػػة عػػف البػػرامج مػػف حيػػث جػػكدة أدائيػػا كا 
(، كىػػك كػػذلؾ العمػػكد الفقػػرم لبلعتمػػاد األكػػاديمي، اذ اٌف تطبيػػؽ معػػايير ىيئػػات ٓ: ََُِالبحػػث العممػػي، )كزارة التعمػػيـ العػػالي ك 

االعتمػػاد األكػػاديمي العالميػػة ال يمكػػف أف يػػتـ أال بعػػد تقػػكيـ برنػػامج اعػػداد المعممػػيف، ألٌف تمػػؾ الييئػػات تشػػترط كجػػكد نظػػاـ فعػػاؿ 
كػاديمي، ليػػذا فيجػػب عمػػٍ كػؿ جامعػػة تطبػػؽ الجػكدة كتسػػعٍ لمحصػػكؿ عمػػٍ لتقػكيـ أم برنػػامج يسػػعٍ لمحصػكؿ عمػػٍ االعتمػػاد األ

االعتماد األكػاديمي اف تطبػؽ نظامػا شػامبل لمتقػكيـ، كالػذم يعػد عنصػرا أساسػيا فػي الجامعػات العالميػة مػف عمميػة التعمػيـ كالػتعمـ، 
 (ُّٖ: ََِٗ كىك احد األسباب الرئيسة التي جعمت برامجيا سباقة كمميزه في مجاؿ تخصصيا. )شحادة،

 
لذلؾ يرل الباحث مف خبلؿ خبرتو المتكاضعة في العمؿ بشعبة ضماف الجكدة كاالداء الجامعي في كمية التربية األساسية بجامعة 
بابؿ، أف كميات التربية األساسية التي تعمؿ االف عمػٍ تطبيػؽ نمػاذج مختمفػة لمعػايير متنكعػة فػي انشػطتيا المؤسسػية كالبرامجيػة، 

الجكدة كالتميز كالمنافسة العالمية كالتطكير المستمر لنكعية المخرجات في برنامج اعداد المعمميف، ىي بحاجة الٍ كي تصؿ الٍ 
اف تقـك ذاتيا مقرراتيا كفقػا لمعػايير ىيئػات االعتمػاد االكػاديمي العالميػة المتخصصػة بأعػداد المعممػيف، كػي تسػير بأسػمكب عممػي 

 ؿ عمٍ االعتماد االكاديمي باقؿ كقت ممكف.كعممي نحك تحقيؽ تمؾ المعايير، كتحص
 كمما سبؽ يمكف صياغة مشكمة البحث بالسؤاؿ االتي:

ما كاقع تكافر معػايير ىيئػات االعتمػاد األكػاديمي العالميػة  فػي محتػكل مقػررات االعػداد المينػي فػي برنػامج إعػداد معممػي التػاريخ 
 في كميات التربية االساسية؟

 
 أىمية البحث: 
 اىمية البحث في النقاط االتية: يمكف تمخيص

.  إٌف البحث الحالي مف اكائؿ البحكث )عمٍ حد عمـ الباحث ( التي تعمؿ عمٍ تقكيـ مقررات االعاد الميني في برنامج ُ
 اعداد المعمميف في كميات التربية االساسية في ضكء معايير ىيئات االعتماد االكاديمي العالمية.

لتكصيات العديد مف المؤتمرات كالحمقات النقاشية كالندكات التي اقامتيا كزارة التعميـ العالي كالبحث  لقد جاء ىذا البحث تمبية. ِ
 العممي العراقية كالجامعات العراقية.

. يعمؿ ىذا البحث عمٍ بياف مكاطف القكة كالضعؼ في تطبيؽ المعايير المعتمدة مف ىيئات االعتماد العالمية في برامج إعداد ّ
 في كميات التربية االساسية مف خبلؿ عممية تقكيمو. المعمميف

 
 ىدف البحث:

 ييدؼ ىذا البحث إلٍ:
تقكيـ محتكل مقررات االعداد الميني في برامج إعداد معممي التاريخ في كميات التربية األساسية في ضكء معايير ىيئات 

 االعتماد األكاديمي العالمية.
 

 حدود البحث :
 يقتصر ىذا البحث عمٍ:

 اقساـ التاريخ في كميات التربية األساسية بالجامعات العراقية. .ُ
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 . تدريسيي العمـك التربكية كالنفسية الذم يدرسكف في االقساـ العممية في كميات التربية األساسية بالجامعات العراقية.ِ
 ات العراقية.. المقررات التربكية كالنفسية في االقساـ العممية في كميات التربية األساسية بالجامعّ
 .َُِّ_َُِِ. العاـ الدراسي ْ
 

 تحديد مصطمحات البحث :
 -التقويم: عرفو كل من: .1
 Berk)  بأنو "عممية تستعمؿ فييا إجراءات لجمع معمكمات مكثقة يمكف االعتماد عمييا التخاذ القرارات بشأف برنامجيا )

 (Berk, 1981:22التربكم". )
 أك مكقؼ معيف في ضكء المحكات ك المعايير المحددة بناء عمٍ بيانات كمعمكمات تـ  )األحمد ( بأنو "الحكـ عمٍ نشاط معيف

جمعيا بأسمكب عممي, أم انو عممية منيجية تتطمب جمع بيانات مف مصادر متعددة في أطار مجمكعة مف األىداؼ لمكصكؿ 
 (ُُٕ: ُٖٖٗإلٍ التقديرات لمحكـ عمٍ كفاية العامميف في مجاؿ التربية". )األحمد , 

عممية إصدار حكـ عمٍ مدل تطبيؽ معايير ىيئات االعتماد األكاديمي العالمية في المقررات اما التعريف اإلجرائي لمتقويم فيو 
 المينية في برامج إعداد المعمميف في كميات التربية األساسية مف خبلؿ إجابة العينة عمٍ مؤشرات المعايير.

 -. البرنامج: عرفو كل من:2
  ) بأنو "المخطط العاـ الذم يكضع في كقت سابؽ عمٍ عمميتي التعميـ كالتدريس في مرحمة مف مراحؿ التعميـ كيمخص )المقاني

اإلجراءات كالمكضكعات التي تنظميا المدرسة خبلؿ مدة معينة كما يتضمف الخبرات التعميمية التي يجب اف يكتسبيا المتعمـ 
 ( ّٗ: ُٔٗٗكمطالبيـ الخاصة ". )المقاني،  مرتبة ترتيبا يتبلءـ مع سنكات نمكىـ كحاجاتيـ

  ،ابراىيـ ( بأنو "مجمكعة مف المقررات الدراسية في مجاؿ دراسي كاحد، يتـ تدريسيا خبلؿ مدة زمنية محددة ". )ابراىيـ(َََِ :
ٕٖٗ ) 

عداد المعمميف في المدارس فيك ما يقدـ إلٍ طمبة االقساـ العممية في كمية التربية األساسية المعني بإ اما التعريف اإلجرائي
 االبتدائية في مدة زمنية قدرىا أربع سنكات. 

 -. إعداد المعمم: عرفو كل من:3 
  ظافر ( بأنو "إعداد الطالب لئللماـ بالمادة أك المكاد العممية أك بمحتكل التخصص أك في أحدل الحقكؿ العممية ك بطريقة تمكنو(

 ( ِٓ:  ُٖٔٗ. )ظافر, مف نقميا كاستعماليا في الفصؿ الدراسي "
  قنديؿ ( بأنو "عممية تقديـ مقررات خاصة، لتنمية ميارات، كمعمكمات، كاتجاىات ضركرية لممعمـ، لمساعدتو عمٍ اداء مياـ(

 (  ِِْ: ََُِعممو " . )قنديؿ، 
إعداد معمـ قادر عمٍ التعميـ  العممية التي تتـ في االقساـ العممية في كميات التربية األساسية مف اجؿاما التعريف اإلجرائي فيو 

 في المستقبؿ في المدارس االبتدائية مف خبلؿ تزكيده بمكاد التخصص كالمكاد التربكية التي تساعده عمٍ النجاح في التعميـ. 
 -. كمية التربية األساسية: عرفتيا:4

عميـ العالي ك البحث العممي تقبؿ الطمبة الذيف )كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ( بأنيا "مؤسسة تربكية تابعة إلٍ كزارة الت
تخرجكا مف الدراسة اإلعدادية بفرعييا العممي كاألدبي بنجاح كمعدالتيـ تؤىميـ لمقبكؿ في ىذه الكمية لمتخرج بمينة التعميـ بعد 

 (ِِ: ُّٗٗاربع سنكات في اختصاصات متعددة ". )كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، 
 -: عرفو كل من:. المعايير5

  ." السنبؿ ( بأنيا "المحؾ أك اإلطار المرجعي الذم يحدد عمٍ أساسو األداء الكاقعي في مدل االبتعاد أك االقتراب مف المرجع(
 ( ِٓ: ََُِ)السنبؿ،

 عكض ( بأنيا "مجمكعة مف االطر ليا درجة مف الثبات، كىذه االطر تككف ثقافية مشتقة مف اكضاع المجتمع بجانب اطر( 
 (ُٓ:  ََُِعممية تتصؿ بحقائؽ ليا صيغة عالمية، كتككف قابمة لمتطبيؽ كال تتجاكز لظاىرة دكف اخرل". )عكض،
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(، كىيئة تقكيـ المعمميف الجدد NCATEمعايير المجمس الكطني العتماد مؤسسات إعداد المعمميف ) اما التعريف اإلجرائي فيو 
العتماد مؤسسات اعداد المعمميف، المعتمدة مف قبؿ المركز الدكلي  ( المنضكية تحت المجمس القكميINTASCكدعميـ )

 (، كالتي يقـك مف خبلليا الباحث برامج اعداد المعمميف في كميات التربية األساسية.CQAIE)ُٗلضماف الجكدة في التعميـ
 -عرفو كل من:: . االعتماد األكاديمي7

 ( بانو "ىك شيادة ) الحكلي(Status تمنح لمؤسسة تع ) ،ََِْميمية عالية تؤمف معايير محددة لجكدة التعميـ  ". ) الحكلي  :
ٖ ) 

  أبك دقة ( بأنو "عممية تقييـ تخضع ليا المؤسسة أك احد برامجيا بمبادرة طكعية منيا ال تنفيذا لقرار حككمي، كعادة تقـك بعممية(
تيا أف تمؾ المؤسسة أك ذلؾ البرنامج قد استكفي الحد التقييـ إحدل ىيئات االعتماد استنادا إلٍ معايير محددة ثـ تقرر بنتيج

 ( ْ: ََِٕاألدنٍ مف المعايير فيصبح بالتالي معتمدا لمدة زمنية محددة. )أبك دقة كعرفو،
شيادة االعتماد االكاديمي المتكقع اف يحصؿ عمييا برامج إعداد المعمميف مف المركز الدكلي لضماف اما التعريف اإلجرائي فيو 

( كىيئة NCATE(، الذم يمنحيا نيابة عف المجمس القكمي العتماد مؤسسات إعداد المعمميف ) CQAIEفي التعميـ )الجكدة 
 (. INTASCتقكيـ المعمميف الجدد كدعميـ )

 
 الفصل الثاني
 دراسات سابقة

 
 أواًل:  دراسات سابقة:

عمييػػػػػػا الباحػػػػػػث مػػػػػػف الػػػػػػػدكريات, يتضػػػػػػمف ىػػػػػػذا الفصػػػػػػؿ خبلصػػػػػػة مػػػػػػػكجزة لعػػػػػػدد مػػػػػػف الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة التػػػػػػػي حصػػػػػػؿ      
كالمجػػػػػػبلت ذات العبلقػػػػػػة بمكضػػػػػػكع البحػػػػػػث بقصػػػػػػد اإلفػػػػػػادة مػػػػػػف ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػات فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ إجػػػػػػراءات البحػػػػػػث مػػػػػػف اختيػػػػػػار 
المػػػػنيج المناسػػػػب الػػػػٍ كيفيػػػػة اختيػػػػار العينػػػػة كاسػػػػتعماؿ الكسػػػػائؿ االحصػػػػائية ككػػػػذلؾ االفػػػػادة منيػػػػا فػػػػي تفسػػػػير النتػػػػائج, كيضػػػػـ 

كقػػػػد ارتػػػػأل الباحػػػػث عػػػػرض ىػػػػذه الدراسػػػػات عمػػػػٍ كفػػػػؽ تسمسػػػػميا الزمنػػػػي ثػػػػـ أجػػػػراء مكازنػػػػات  ( دراسػػػػػات منيػػػػا,ِىػػػػذا الفصػػػػؿ )
 فيما بينيا, كفيما يأتي عرضان ليذه الدراسات.

 :ََِٓ. دراسة العريمي ُ
 )معايير االعتماد االكاديمي لكميات التربية في سمطنة عمان(

ر درجػػػػة تطبيػػػػؽ معػػػػايير االعتمػػػػاد االكػػػػاديمي فػػػػػي اجريػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة فػػػػي سػػػػمطنة عمػػػػاف، كرمػػػػت الػػػػٍ التعػػػػػرؼ عمػػػػٍ تقػػػػدي
 كميات التربية كما يتصكرىا القادة االداريكف كاالكاديميكف.

، كمػػػػديرم  اسػػػػتعمؿ الباحػػػػث المػػػػنيج الكصػػػػفي بكصػػػػفو المػػػػنيج المناسػػػػب لمدراسػػػػة, تالفػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة بعػػػػض مػػػػديرم العمػػػػـك
ميػػػػػػػػات التربيػػػػػػػػة كمسػػػػػػػػاعدييـ، كرؤسػػػػػػػػاء االقسػػػػػػػػاـ االكاديميػػػػػػػػة الػػػػػػػػدكائر، كرؤسػػػػػػػػاء االقسػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػكزارة التعمػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػالي، كعمػػػػػػػػداء ك
 (.َُٗكاالكاديمية المساندة كاالدارية بكميات التربية الست اذ بمغ عدده )

 كلتحقيؽ مرمٍ البحث بنا الباحث اداة الدراسة )االستبانة( التي مرت  باجراءات الصدؽ كالثبات كالتطبيؽ.
ة الفػػػػػػػا كركنبػػػػػػػاخ كاالختبػػػػػػػار التػػػػػػػائي لعينتػػػػػػػيف مسػػػػػػػتقمتيف كالمتكسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي اسػػػػػػػتعمؿ الكسػػػػػػػائؿ االحصػػػػػػػائية االتيػػػػػػػة: معادلػػػػػػػ

 كاالنحراؼ المعيارم كاختبار شيفيو.

                                                           
19
وهووووو مركووووز يموووونح االعتموووواد لمؤسسووووات التعليميووووة المعنيووووة باعووووداد المعلمووووين خووووارل الواليووووات المتحوووودة االمريكيووووة  حسوووو  معووووايير المجلوووو   

االعتمووووواد لتلووووو  المؤسسوووووات التوووووي تكوووووون خوووووارل الواليوووووات المتحووووودة  حالوووووذي ال يمووووون (NCATE) ينإعوووووداد المعلمووووو مؤسسووووواتعتمووووواد الالووووووطني 

 االمريكية.
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كقػػػػػد بينػػػػػت نتػػػػػائج الدراسػػػػػة اف درجػػػػػة تطبيػػػػػؽ معػػػػػايير االعتمػػػػػاد االكػػػػػاديمي فػػػػػي كميػػػػػات التربيػػػػػة كانػػػػػت متكسػػػػػطة، كىػػػػػذا يػػػػػدؿ 
رس بفعاليػػػػة فػػػػي كميػػػػات التربيػػػػة، لػػػػذا يكصػػػػي الباحػػػػث بتفعيػػػػؿ عمػػػػٍ اف معػػػػايير االعتمػػػػاد االكػػػػاديمي فػػػػي شػػػػكميا الحػػػػالي التمػػػػا

 (َُٓ_ّ: ََِٓتطبيؽ تمؾ المعايير. ) العريمي، 
 

 :ََِٕ. دراسة شعمة كاحمد ِ
)تصــــور مقتــــرح لمعــــايير الجــــودة الشــــاممة واالعتمــــاد األكــــاديمي فــــي كميــــات إعــــداد المعمــــم بالمممكــــة العربيــــة الســــعودية  

 في ضوء بعض المعايير الدولية(
اجريػػػػػػت ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة فػػػػػػي المممكػػػػػػة العربيػػػػػػة السػػػػػػعكدية، كرمػػػػػػت الػػػػػػٍ اقتػػػػػػراح تصػػػػػػكر لمعػػػػػػايير الجػػػػػػكدة الشػػػػػػاممة كاالعتمػػػػػػاد 

 األكاديمي في كميات إعداد المعمـ بالمممكة العربية السعكدية في ضكء بعض المعايير الدكلية.
 استعمؿ الباحثاف المنيج الكصفي بكصفو المنيج المناسب لمدراسة.

دراسػػػػة عػػػػف إعػػػػداد أداة لقيػػػػاس الجػػػػكدة الشػػػػاممة بكميػػػػات إعػػػػداد المعمػػػػـ بالمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية تتكػػػػكف مػػػػف ثبلثػػػػة أسػػػػفرت ال
 محاكر أساسية ىي:

  ،البػػػػرامج التعميميػػػػة: كيتكػػػػكف مػػػػف سػػػػبعة محػػػػاكر فرعيػػػػة ىػػػػي: )  البرنػػػػامج الدراسػػػػي، ك التعمػػػػيـ كالػػػػتعمـ، كنظػػػػاـ تقػػػػكيـ الطالػػػػب
 ات المادية، كمصادر التعمـ كاإلمكانات البشرية، كتنمية اإلمكانات البشرية(.كالتكجيو كاإلرشاد، كاإلمكان

 .محكر األبحاث كاألنشطة العممية 
  ،(َِ_ْ: ََِٕمحكرخدمة المجتمع. )شعمة كاحمد 

 
 ثانيا: موازنة الدراسات السابقة:

لدراسػػػػػة الحاليػػػػػة فػػػػػي مرمػػػػػٍ مػػػػػف خػػػػػبلؿ االسػػػػػتعراض السػػػػػابؽ يتضػػػػػح اف ىنالػػػػػؾ تشػػػػػابو كاخػػػػػتبلؼ بػػػػػيف الدراسػػػػػات السػػػػػابقة كا
 الدراسة، كمكاف اجرائيا، كمنيج الدراسة، كعينة الدراسة، كاداة الدراسة، كالكسائؿ االحصائية، كنتائج الدراسة.

 
 

 الفصل الثالث
جراءاتو:  منيج البحث وا 

 
إذ تضػػػػػمف يضػػػػػـ ىػػػػػذا الفصػػػػػػؿ مػػػػػنيج البحػػػػػث كاإلجػػػػػػراءات التػػػػػػي اعتمػػػػػد عمييػػػػػا الباحػػػػػػث مػػػػػف اجػػػػػؿ تحقيػػػػػػؽ مرمػػػػػٍ البحػػػػػث، 

كصػػػػػػفان لمجتمػػػػػػع البحػػػػػػث كعينتػػػػػػو ككيفيػػػػػػة اختيارىػػػػػػا، ككيفيػػػػػػػة اعتمػػػػػػاده ألداة البحػػػػػػػث الرئيسػػػػػػػة كمػػػػػػا لػػػػػػػو صمػػػػػػػو بيػػػػػػػا مػػػػػػف حيػػػػػػث 
الصػػػػدؽ كالثبػػػػػات، كاالجػػػػراءات التػػػػػي اتبعيػػػػا الباحػػػػث فػػػػػي تطبيػػػػؽ اداة البحػػػػث، كالكسػػػػائؿ االحصػػػػػائية التػػػػي اسػػػػتخدميا لتحميػػػػػؿ 

 البيانات كمعالجتيا.
إلػػػػػٍ تقػػػػػكيـ بػػػػػرامج االعػػػػػداد المينػػػػػي فػػػػػي كميػػػػػات التربيػػػػػة األساسػػػػػية فػػػػػي ضػػػػػكء معػػػػػايير ىيئػػػػػات االعتمػػػػػاد  ييػػػػػدؼ ىػػػػػذا البحػػػػػث 

 .األكاديمي العالمية كاقتراحات لتطكيره، لذا فاف أنسب المناىج لطبيعة البحث ىك المنيج الكصفي المسحي
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 أوال . مجتمع البحث وعينتو:
 . مجتمع البحث االصمي:1

مػػػػف تدريسػػػػي العمػػػػـك التربكيػػػػة كالنفسػػػػية بمختمػػػػؼ االختصاصػػػػات التربكيػػػػة كالنفسػػػػية الػػػػذيف يدرسػػػػكف فػػػػي  تػػػػالؼ مجتمػػػػع البحػػػػث
( تدريسػػػػػػػػػػػيا ْٕ( البػػػػػػػػػػالغ عػػػػػػػػػػػددىـ )َُِِ-َُُِاالقسػػػػػػػػػػاـ العمميػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػػات التربيػػػػػػػػػػة االساسػػػػػػػػػػػية لمعػػػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػػػػي )

 (.ُ)جدكؿ   ،َِكتدريسية
 ( 1جدول )
 القسام العممية في كميات التربية االساسيةاعداد تدريسي العموم التربوية والنفسية في ا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عينة البحث .2
 أ. العينة االستطالعية:

( كميات, سحب الباحث ٓبعد اف كصؼ الباحث مجتمع الدراسة كصفا كامبل, ككاف عدد الكميات المشمكلة بالبحث )
 تمثبلف العينة االستطبلعية لمدراسة.عشكائيا كميتيف بمجتمعاتيا المختمفة، كىما كمية التربية االساسية في جامعتي ديالٍ كميساف ل

تألفت تمؾ العينة مف تدريسي العمـك التربكية كالنفسية بمختمؼ التخصصات الذيف يدرسكف في االقساـ العممية بمغ 
 ( يكضح ذلؾ.ِ( تدريسي كتدريسية، كجدكؿ )ُّعددىـ )

 (2جدول )
 ة من المجتمع الكميالعينة االستطالعية موزعة بحسب مجتمعات الكميات والنسبة المئوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20
 .من اقسام كليات التربية االساسية التدريسينالباحث اعداد تعرف  

 

النســـــــــــــــــبة  العدد الكمية الجامعة ت
 المئوية

 %19.14 9 التربية االساسية الموصل 1
 %14.89 7 التربية االساسية ديالى 2
 %23.41 11 التربية االساسية المستنصرية 3
 %29.78 14 التربية االساسية بابل 4
 %12.76 6 التربية االساسية ميسان 5

 %111 47  المجموع

تدريســـــــــــي العمـــــــــــوم  الكمية  الجامعة ت
 التربوية والنفسية

 % من المجتمع الكمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  ديالى 1 التربي
 االساسية

7 16.27% 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  ميسان 2 التربي
 االساسية

6 13.95% 

 %31.22 13  المجموع
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 ب. العينة االساسية:
العينػػػػػػة االسػػػػػػتطبلعية، سػػػػػػحب الباحػػػػػػث عشػػػػػػكائيا بعػػػػػػد اف كصػػػػػػؼ الباحػػػػػػث مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة كصػػػػػػفا كػػػػػػامبل كسػػػػػػحب 

كميتػػػػػػيف بمجتمعاتيػػػػػػا المختمفػػػػػػة كىمػػػػػػا كميػػػػػػة التربيػػػػػػة االساسػػػػػػية فػػػػػػي جػػػػػػامعتي المستنصػػػػػػرية كبابػػػػػػؿ لتمػػػػػػثبلف العينػػػػػػة االساسػػػػػػية 
 لمدراسة.

تألفػػػػػػت تمػػػػػػؾ العينػػػػػػة مػػػػػػف تدريسػػػػػػي التربكيػػػػػػة كالنفسػػػػػػية بمختمػػػػػػؼ التخصصػػػػػػات الػػػػػػذيف يدرسػػػػػػكف فػػػػػػي االقسػػػػػػاـ العمميػػػػػػة 
 ( يكضح ذلؾ.ّ( تدريسي كتدريسية، كجدكؿ )ِٓ)بمغ عددىـ 

 (3جدول )
 العينة االساسية موزعة بحسب مجتمعات الكميات والنسبة المئوية من المجتمع الكمي

 
 ثانيا: اداة البحث:

لمػػػػا كػػػػاف ىػػػػذا البحػػػػث ييػػػػدؼ إلػػػػٍ تقػػػػكيـ محتػػػػكل المقػػػػررات التربكيػػػػة كالنفسػػػػية فػػػػي بػػػػرامج اعػػػػداد المعممػػػػيف فػػػػي كميػػػػات التربيػػػػة 
المعنيػػػػػة بالدراسػػػػػػة, األساسػػػػػية فػػػػػي ضػػػػػكء معػػػػػايير ىيئػػػػػات االعتمػػػػػاد األكػػػػػاديمي العالميػػػػػة, كنظػػػػػران لمحجػػػػػـ الكبيػػػػػر نسػػػػػبيان لمعينػػػػػة 

كانتشػػػػػارىا فػػػػػي منػػػػػاطؽ متباعػػػػػدة فػػػػػاف األداة المناسػػػػػبة التػػػػػي يستحسػػػػػف اسػػػػػتخداميا فػػػػػي جمػػػػػع البيانػػػػػات كالمعمكمػػػػػات فػػػػػي ىػػػػػذا 
 ( َُٗ-ُٖٗ:  ََِٗالنكع مف الدراسات ىك االستبانة. )قنديمجي كايماف، 

 

يـ المعممػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػدد كدعميػػػػػػػػـ كمعػػػػػػػػايير ىيئػػػػػػػػة تقػػػػػػػػك كلحصػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػٍ اداة تحقػػػػػػػػؽ مرامػػػػػػػػي البحػػػػػػػػث قػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػث بترجمػػػػػػػػة 
(INTASC )ُِ ( المنضػػػػػػكم تحػػػػػػت المجمػػػػػػس القػػػػػػكمي العتمػػػػػػاد مؤسسػػػػػػػات إعػػػػػػداد المعممػػػػػػيفNCATE الػػػػػػٍ المغػػػػػػة العربيػػػػػػػة )

بمغػػػػػػت المعػػػػػػايير بصػػػػػػيغتيا بكاسػػػػػػاطة مكتػػػػػػب عممػػػػػػي متخصػػػػػػص فػػػػػػي الترجمػػػػػػة مػػػػػػف المغػػػػػػة االنكميزيػػػػػػة الػػػػػػٍ المغػػػػػػة العربيػػػػػػة، ك 
 .( فقرة )مؤشر( مكزعةَٓاالكلية )

 

  المنطقي لمفقرات)صدق االداة(:التحميل 
(  ُِّ: ُٗٗٗيعػػػػػػد الصػػػػػػدؽ مػػػػػػف الشػػػػػػركط البلزمػػػػػػة كالتػػػػػػي ينبغػػػػػػي تكافرىػػػػػػا فػػػػػػي األداة التػػػػػػي يعتمػػػػػػدىا أم باحػػػػػػث )الظػػػػػػاىر, 

 إذ تعد األداة صادقة إذا كاف بمقدكرىا أف تقيس فعبلن ما كضعت لقياسو.
 

ي ينبغػػػػػي أف نقػػػػػـك بيػػػػػا، ككػػػػػذلؾ الفئػػػػػة أك الجماعػػػػػة كيتكقػػػػػؼ الصػػػػػدؽ عمػػػػػٍ عػػػػػامميف ىمػػػػػا الغػػػػػرض مػػػػػف األداة أك الكظيفػػػػػة التػػػػػ 
( كمػػػػػف اجػػػػػؿ أف يتحقػػػػػؽ الباحػػػػػث مػػػػػف صػػػػػدؽ اداة الدراسػػػػػة )االسػػػػػتبانة(  ِٔٔ:  ََِِالتػػػػػي سػػػػػتطبؽ عمػػػػػييـ األداة )ممحػػػػػـ, 

 مف حيث صبلحية الترجمة مف حيث الصياغة, كالكضكح, اتبع الباحث االجراءات االتية:
العربيػػػػة مػػػػع المعػػػػايير االنكميزيػػػػة عمػػػػٍ مجمكعػػػػة مػػػػف المختصػػػػيف بالترجمػػػػة ممحػػػػؽ . عػػػػرض المعػػػػايير المترجمػػػػة الػػػػٍ المغػػػػة ُ
 (، مف اجؿ بياف مدل دقة الترجمة ككضكحيا كصبلحيتيا.ُ)

                                                           
 تجاىات المينية التي يجب اف تعطٍ الٍ الطمبة المعمميف في برامج اعدادىـ.كىي ىيئة خاصة بأعداد معايير محتكل المكاد التربكية كالنفسية كالميارات كاال ُِ

تدريســـــــــــــي العمـــــــــــــوم  الكمية  الجامعة ت
 التربوية والنفسية

 % من المجتمع الكمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  المستنصرية 1 التربي
 االساسية

11 25.58% 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  بابل 2 التربي
 ساسيةاال

14 32.55% 

 %58.13 25  المجموع
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%( مػػػػػف اتفػػػػػاؽ ارائيػػػػػـ عمػػػػػٍ صػػػػػبلحية الفقػػػػػرة كحػػػػػد ادنػػػػػٍ َٖ. حسػػػػػب نسػػػػػبة اتفػػػػػاؽ اتفػػػػػاقيـ عػػػػػف الفقػػػػػرات، معتمػػػػػدا نسػػػػػبة )ِ
 ترجمة.لقبكؿ الفقرة ضمف االستبانة بمغتيا الم

كبعػػػػػد اف اخػػػػػذ الباحػػػػػث بػػػػػآرائيـ كمبلحظػػػػػاتيـ فػػػػػي تعػػػػػديؿ بعػػػػػض الفقػػػػػرات لغكيػػػػػا، اصػػػػػبحت المعػػػػػايير )االسػػػػػتبانة( بصػػػػػيغتيا  
 ( فقرة )مؤشر(.ُٓاالكلية مؤلفة مف )

كمػػػػػف اجػػػػػؿ أف يتحقػػػػػؽ الباحػػػػػث مػػػػػف صػػػػػدؽ اداة الدراسػػػػػة )االسػػػػػتبانة( مػػػػػف حيػػػػػث مبلئمػػػػػة فقػػػػػرات االداة لبيئػػػػػة العراقيػػػػػة, اتبػػػػػع  
 االجراءات االتية:الباحث 

. عػػػػرض الباحػػػػػث المعػػػػػايير المترجمػػػػػة الػػػػػٍ المغػػػػػة العربيػػػػػة عمػػػػػٍ مجمكعػػػػػة مػػػػػف المحكمػػػػػيف كالمختصػػػػػيف فػػػػػي العمػػػػػـك التربكيػػػػػة ُ
(، مػػػػػف اجػػػػػؿ بيػػػػػاف مػػػػػدل مبلئمػػػػػة فقػػػػػرات المعػػػػػايير )االسػػػػػتبانة( مػػػػػع البيئػػػػػة العراقيػػػػػة ككضػػػػػكحيا ِكالنفسػػػػػية كالتػػػػػاريخ ممحػػػػػؽ )

 فئة التي يمكف اف يستيدفيا المعيار بمؤشراتو المختمفة.كصبلحيتيا ككذلؾ مف اجؿ تحديد ال
%( مػػػػف اتفػػػػاؽ آرائيػػػػـ عمػػػػٍ مبلئمػػػػة الفقػػػػرة كحػػػػد ادنػػػػٍ لقبػػػػكؿ َٖ. حسػػػػب نسػػػػبة اتفػػػػاؽ اتفػػػػاقيـ عػػػػف الفقػػػػرات معتمػػػػدا نسػػػػبة )ِ

 الفقرة ضمف االستبانة.
( فقػػػػػرة ْٓتبانة مؤلفػػػػػة مػػػػػف )كبعػػػػػد اف اخػػػػػذ الباحػػػػػث بػػػػػآرائيـ كمبلحظػػػػػاتيـ فػػػػػي تعػػػػػديؿ بعػػػػػض الفقػػػػػرات لغكيػػػػػا، اصػػػػػبحت االسػػػػػ 

( مكزعػػػػػػة عمػػػػػػٍ سػػػػػػتة معػػػػػػايير رئيسػػػػػػية ككضػػػػػػع امػػػػػػاـ المؤشػػػػػػرات)الفقرات( خمسػػػػػػة بػػػػػػدائؿ ىػػػػػػي: )مكافػػػػػػؽ ّ)مؤشػػػػػػرات( ممحػػػػػػؽ )
 تماما( ك)مكافؽ( ك)مكافؽ الٍ حدا ما( ك)غير مكافؽ( ك)غير مكافؽ اطبلقا(.

 
 :الثبات 

ث التثبػػت منيػػا فػػي المقػػاييس التربكيػػة كالنفسػػية، ألف حسػػاب يعػػد الثبػػات مػػف الخصػػائص األساسػػية الضػػركرية التػػي ينبغػػي لمباحػػ
كعمػٍ الػرغـ اف  (Zeller & Caumines , 1980 :77) الثبات يعطػي مؤشػرنا عمػٍ دقػة المقيػاس كتجانسػو فػي قيػاس الخاصػية

: َُٖٗأبك لبدة،الصدؽ صفة نسبية مطمقة فبل يكجد مقياس عديـ الصدؽ اك تاـ الصدؽ ) إفٌ كؿ مقياس صادؽ ال يعد ثابتنا إال 
كركنباخ التي تعتمد عمٍ حسػاب االرتباطػات  -(, كلغرض الحصكؿ عمٍ ثبات االداة اعتمد الباحث عمٍ طريقة معادلة الفاِْْ

الداخمية بيف درجة عينة الثبات لكػؿ فقػرة كالػدرجات عمػٍ أم فقػرة اخػرل مػف جيػة كمػع الػدرجات الكميػة لبلختبػار مػف جيػة اخػرل 
(، لغػػرض حسػػاب معامػػؿ ثبػػات لمعػػايير االسػػتبانة كاالسػػتبانة ككػػؿ، طبػػؽ الباحػػث اداة البحػػث عمػػٍ ٖٓ  :َُُِ)مجيػد كياسػػيف، 

عينػة البحػػث االسػػتطبلعية مؤلفػة مػػف مجتمعػػات كميتػي التربيػػة االساسػػية فػػي جامعػة ديػػالٍ كميسػػاف كالمتككنػة مػػف تدريسػػي العمػػـك 
 ( تدريسي كتدريسية.ُّدىـ )التربكية كالنفسية الذيف يدرسكف في االقساـ العممية بمغ عد

 ( كىك معامؿ ثبات مرتفع.ٗٗ.َاستخرج الباحث معامؿ ثبات اداة البحث، إذ بمغ معامؿ ثبات المعيار االكؿ )
 

 :تطبيق اداة البحث 
بعػػػػػػد أف تأكػػػػػػد الباحػػػػػػث مػػػػػػف صػػػػػػدؽ األداة كثباتيػػػػػػا طبػػػػػػؽ الباحػػػػػػث اداة بحثػػػػػػو المتمثمػػػػػػة فػػػػػػي االسػػػػػػتبانة بصػػػػػػيغتيا النيائيػػػػػػة فػػػػػػي 

عمػػػػػػػٍ العينػػػػػػػة  َُِّ/ٓ/ُّالػػػػػػػٍ يػػػػػػػـك االحػػػػػػػد المصػػػػػػػادؼ  َُِّ/ّ/ُٖمنيػػػػػػػة الكاقعػػػػػػػة فػػػػػػػي يػػػػػػػـك االحػػػػػػػد المكافػػػػػػػؽ المػػػػػػػدة الز 
االساسػػػػية المشػػػػمكلة بالدراسػػػػة، كقػػػػد تحػػػػاكر الباحػػػػث مػػػػع افػػػػراد العينػػػػة ككضػػػػح ليػػػػـ اىػػػػداؼ االسػػػػتطبلع كطريقػػػػة االجابػػػػة عمػػػػٍ 

اتيـ دكف التػػػػأثير فػػػػي دافعيػػػػتيـ فػػػػي االجابػػػػة لكػػػػي ال فقػػػػرات االسػػػػتبانة، كقػػػػد تمػػػػت االجابػػػػة عمػػػػٍ اسػػػػئمة افػػػػراد العينػػػػة كاستفسػػػػار 
 يككف لمباحث رام مؤثر في المستفتي، فرغت االجابات في استمارات خاصة اعدت ليذا الغرض.
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 ثالثا: الوسائل اإلحصائية:
 استعمؿ الباحث الكسائؿ االحصائية االتية:

 كرونباخ: -. معادلة الفا1
 ؾِمجػ ع         ف                              

 (                  -ُمعادلة الفا= )            (      )
  ِمجػ ع                   ُ-ف                   

 اذ تمثؿ: 
 . الوسط المرجح:2

 ُ×ٓ+تِ×ْ+تّ×ّ+تْ×ِ+تٓ×ُت        
 ت ؾ                 

 كسط المرجح            :                                ال. الوزن المئوي3
                                                                                  ×ََُ 

  ِِالدرجة القصكل                                                
          

 (ِٕٔ-ِْٔ-ِّْ-ُّٗ: ََُِ)الكبيسي، 
 
 

 الفصل الرابع
 نتائج البحث

 
 ج وتفسيرىاعرض النتائ

  يتضمف ىذا الفصؿ عرض النتائج كتفسيرىا عمٍ كفؽ مرمٍ البحث، كلتسييؿ تفسير النتائج عمد الٍ ما يأتي:
( كالػػػػذم يعػػػػد محػػػػؾ إلثبػػػػات التػػػػدريج الرتبػػػػي لمفقػػػػرات )كرككػػػػر َٗ.َحػػػػدد تػػػػدرج اسػػػػتجابة فقػػػػرات المقيػػػػاس بطػػػػكؿ فقػػػػرة قػػػػدره )

كالػػػػػػكزف المئػػػػػػكم لتػػػػػػدرج اسػػػػػػتجابة فقػػػػػػرات االسػػػػػػتبانة كمػػػػػػا محػػػػػػددة  ( كعميػػػػػػو تكػػػػػػكف قيمػػػػػػة الكسػػػػػػط المػػػػػػرجحٖٓ: ََِٗكجػػػػػػيمس،
 (.ْفي جدكؿ)

 
 (4جدول)

 قيم الوسط المرجح والوزن المئوي لتدرج استجابة فقرات المقياس
 الوزن المئوي الوسط المرجح االستجابة التدرج
 %111 -%  92.8 5  -  4.64 وافق تمامام 1
 %92.6 -%  74.8 4.63  -  3.74 موافق 2
 %74.6 -%  56.4 3.73  -  2.82 موافق الى حد ما 3
 %56.2  -%  38.2 2.81  -  1.91 غير موافق 4
 %38  -%  21 1.91  -  1 غير موافق اطالقا 5

                                                           
 ( ٓلدرجة القصكل : يقصد بيا أعمٍ درجة في المقياس الخماسي  ) ا ِِ
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% ( فأعمٍ محقؽ لممستكل المطمػكب ٖ.ِٗ( فأعمٍ ككزف مئكم ) ْٔ.ْعد المعيار اك المؤشر الذم حصؿ عمٍ كسط مرجح )
، اذ طبػػؽ بمسػػتكل عػػالي جػػدا، امػػا المعيػػار الػػذم حصػػؿ عمػػٍ كسػػط ِّفػػي تطبيػػؽ معػػايير ىيئػػات اعتمػػاد بػػرامج اعػػداد المعممػػيف

عػػايير %( غيػػر محقػػؽ لممسػػتكل المطمػػكب فػػي تطبيػػؽ مٔ.ِٗ -%ٖ.ْٕ( ككزف مئػػكم بػػيف )ّٔ.ْ  -ْٕ.ّمػػرجح يتػػراكح بػػيف )
ىيئات اعتماد برامج اعداد المعمميف عمٍ الرغـ مف تطبيقو بمستكل عالي، اما المعيار الذم حصؿ عمٍ كسط مػرجح يتػراكح بػيف 

%( غير محقؽ لممستكل المطمكب في تطبيؽ معػايير ىيئػات اعتمػاد بػرامج ٔ.ْٕ -%ْ.ٔٓ( ككزف مئكم بيف )ّٕ.ّ -ِٖ.ِ)
( ُٖ.ِ-ُٗ.ُمسػتكل متكسػط، امػا المعيػار الػذم حصػؿ عمػٍ كسػط مػرجح يتػراكح بػيف )اعداد المعمميف عمٍ الرغـ مف تطبيقو ب

%( غير محقؽ لممستكل المطمكب فػي تطبيػؽ لمعػايير ىيئػات اعتمػاد بػرامج اعػداد المعممػيف، ِ.ٔٓ -%ِ.ّٖككزف مئكم بيف )
%( ّٖ -%َِئػكم بػيف )( ككزف مَٗ.ُ-ُاذ طبؽ بمستكل ضعيؼ، اما المعيػار الػذم حصػؿ عمػٍ كسػط مػرجح يتػراكح بػيف )

غير محقؽ لممستكل المطمكب في تطبيؽ لمعايير ىيئات اعتماد برامج اعػداد المعممػيف اذ طبػؽ بمسػتكل ضػعيؼ جػدا ككمػا مبػيف 
 (.ٓفي جدكؿ )

 (5جدول )
 كاديميالتدرج واالستجابة والوسط المرجح والوزن المئوي لمستوى تطبيق برنامج اعداد معممي التاريخ لمعايير االعتماد اال 

 
مستوى  الوزن المئوي الوسط المرجح االستجابة التدرج

 التطبيق
 الحكم

 محقق عالي جدا %111 -%  92.8 5  -  4.64 موافق تماما 1
 غير محقق عالي %92.6 -%  74.8 4.63  -  3.74 موافق 2
 غير محقق متوسط %74.6 -%  56.4 3.73  -  2.82 موافق الى حد ما 3
 غير محقق ضعيف %56.2  -%  38.2 2.81  -  1.91 غير موافق 4
غير موافق  5

 اطالقا
 غير محقق ضعيف جدا 38%  -%  21 1.91  -  1

 
 لكؿ معيار كمؤشر.  ِْ. استخرجت قيـ االنحراؼ المعيارم كالتابيفّ
 . رتبت استجابات افراد العينة عمٍ المعايير كالمؤشرات ترتيبا تنازليا كاعطيت رتبة لكبل منيا.ْ
 .ِٓأـ فرعيا بشكؿ كمي ا. فسر المعيار سكاء كاف رئيسيٓ

 ثانيا: نتائج معيار يتمكن الطمبة من مخرجات المحتوى التربوي والميارات واالتجاىات المينية:
. يـــــتمكن الطمبـــــة مـــــن التعـــــرف عمـــــى كيفيـــــة نمـــــو التالمـــــذه وتعمميـــــم وتـــــوفير الفـــــرص التـــــي تـــــدعم نمـــــوىم العقمـــــي 1

 واالجتماعي والشخصي:
الباحػػػػػػث االكسػػػػػػاط المرجحػػػػػػة لمؤشػػػػػػرات ىػػػػػػذا المعيػػػػػػار كأكزانيػػػػػػا ككػػػػػػذلؾ اسػػػػػػتخرج االنحػػػػػػراؼ المعيػػػػػػارم كالتبػػػػػػايف كادرج حسػػػػػػب 

 (.ٔالبيانات في جدكؿ )
 

                                                           
ٍ مسػػػػتكل التميػػػػز فػػػػي الباحػػػػث مػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ رجكعػػػػو الػػػػٍ عػػػػدد مػػػػف المصػػػػادر اذ اشػػػػارت الػػػػبعض منيػػػػا الػػػػٍ اف الكميػػػػة التػػػػي ترغػػػػب فػػػػي االعتمػػػػاد يجػػػػب اف تصػػػػؿ الػػػػ تحقػػػػؽ 23

( كىػػػػذا يتكافػػػػػؽ مػػػػع مػػػػا اكػػػػدكا عميػػػػػو اعػػػػدد مػػػػف الخبػػػػراء كالمختصػػػػيف فػػػػػي ضػػػػماف الجػػػػكدة كاالعتمػػػػاد االكػػػػػاديمي الػػػػذيف شػػػػاركك فػػػػي المػػػػػؤتمر ٓٔ: ََِٕاالداء كتحقيػػػػؽ المعػػػػايير )النبػػػػكم ،
 ، كالذيف استشارىـ الباحث خبلؿ تكاجده في ذلؾ المؤتمر.َُِِ/ ٗ/ّ-ِ السنكم الرابع لممنظمة العربية لضماف الجكدة في التعميـ الذم عقد في القاىرة في الفترة

 
 
الجػػػػػراء التصػػػػػحيحي لتمبيػػػػػة اف اجػػػػػراءات التقػػػػػكيـ فػػػػػي ىػػػػػذا النػػػػػكع مػػػػػف الدراسػػػػػات تنحصػػػػػر فػػػػػي بيػػػػػاف مػػػػػدل تمبيػػػػػة العنصػػػػػر المقػػػػػـك لممعػػػػػايير المعتمػػػػػدة فػػػػػي التقػػػػػكيـ، ككػػػػػذلؾ تكضػػػػػيح ا  ِٓ

 (ُّ:  ََِٗ( )الييئة القكمية لمتقكيـ كاالعتماد االكاديمي، ُُ:  ََِٖ( )اتحاد الجامعات العربية، ََُ:  ََِٓكاالعتماد،  المعيار. ) المجنة القكمية لضماف الجكدة



 

 
220 

 (6جدول)
االوساط المرجحة لمؤشرات المعيار ) يتمكن الطمبة من التعرف عمى كيفية نمو التالمذه وتعمميم وتوفير الفرص التي تدعم 

 جتماعي والشخصي( واوزانيا المئوية واالنحراف المعياري والتباين نموىم العقمي واال
التسمسل 

في 
 االستبانة

االنحراف  المؤشر
 المعياري

الوسط  التباين
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 المرتبة

يعـــدد مراحـــل النمـــو التـــي يمـــر بيـــا التالمـــذه ومعـــدل الفـــروق  1
 الفردية في كل مرحمة ومستوى االستعداد لمتعمم.

4.93 24.4 3.56 71.2 1 

 2 65.6 3.28 17.2 4.14 يقوم األداء الفردي والجماعي لمتالميذ. 2
 3.5 63.2 3.16 5.2 2.28 يصمم دروسا تستجيب لحاجات التالمذه. 3
يصــــمم دروســــا تــــدعم نمـــــو التالميــــذ العقمــــي واالجتمـــــاعي  4

 والجسمي والخمقي.
3.28 10.8 3.16 63.2 3.5 

 7 54.4 2.72 11.6 3.40 نماط تفكير التالميذ .يتمكن من التعرف عمى أ 5
 6 57.6 2.88 7.6 2.75 يصمم أنشطو تتالءم مع أنماط تفكير التالميذ وحاجاتيم . 6
يحفز التالمذه عمى التأمل والتفكير في معارفيم السابقة وربط  7

األفكــار الجديــدة باألفكــار المألوفــة لــدييم وربــط ذلــك بخبــراتيم 
 السابقة .

3.52 12.4 3.12 62.4 5 

 62.51% 3.12 12.74 3.47 المتوسط العام
 

( اف المتكسػػػػػػط العػػػػػػاـ لمكسػػػػػػط المػػػػػػرجح كالػػػػػػكزف المئػػػػػػكم لمؤشػػػػػػرات ذلػػػػػػؾ المعيػػػػػػار بمػػػػػػغ عمػػػػػػٍ التػػػػػػكالي ٔيتضػػػػػػح مػػػػػػف جػػػػػػدكؿ )
%( كذلػػػػػػػؾ يعنػػػػػػػي اف ىػػػػػػػذا المعيػػػػػػػار غيػػػػػػػر محقػػػػػػػؽ لممسػػػػػػػتكل المطمػػػػػػػكب فػػػػػػػي تطبيػػػػػػػؽ معػػػػػػػايير اعتمػػػػػػػاد ُٓ.ِٔ( ك )ُِٓ.ّ)

د المعممػػػػػيف ، عمػػػػػٍ الػػػػػرغـ مػػػػػف تطبيقػػػػػو بمسػػػػػتكل متكسػػػػػط، ألنػػػػػو ادنػػػػػٍ مػػػػػف درجػػػػػة مسػػػػػتكل التحقيػػػػػؽ ذات الكسػػػػػط بػػػػػرامج اعػػػػػدا
%( التػػػػػي اعتمػػػػػػدىا الباحػػػػػث لتحديػػػػػد مسػػػػػتكل تطبيػػػػػػؽ المعػػػػػايير، كىػػػػػك بػػػػػذلؾ بحاجػػػػػػة ٖ.ِٗ( كالػػػػػكزف المئػػػػػكم)ْٔ.ْالمػػػػػرجح )

بمحتػػػػػكل المقػػػػػررات كتطػػػػػكير ذلػػػػػؾ  الػػػػػٍ التحسػػػػػيف كالتطػػػػػكير مػػػػػف خػػػػػبلؿ مجمكعػػػػػة مػػػػػف االجػػػػػراءات مػػػػػف خػػػػػبلؿ اعػػػػػادة النظػػػػػر
 المحتكل.

 
 . يدرك الطمبة بان التالمذه يتباينون في طرائق التعمم و يصمم فرص تعمم مالئمة لذلك التباين:2

حسػػػػػػب الباحػػػػػػث االكسػػػػػػاط المرجحػػػػػػة ليػػػػػػذا المعيػػػػػػار كأكزانيػػػػػػا ككػػػػػػذلؾ اسػػػػػػتخرج االنحػػػػػػراؼ المعيػػػػػػارم كالتبػػػػػػايف كادرج 
 (.ٔالبيانات في جدكؿ )
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 ( 6) جدول
االوساط المرجحة لمؤشرات لمعيار )يدرك الطمبة بان التالمذه يتباينون في طرائق التعمم و يصمم فرص تعمم مالئمة لذلك 

 التباين( واوزانيا المئوية واالنحراف المعياري والتباين مرتبة ترتيبا تنازليا
 

التسمسل 
في 

 االستبانة

االنحراف  المؤشر
 المعياري

الوسط  التباين
 جحالمر 

الوزن 
 المئوي

 المرتبة

يحدد طريقة التدريس المناسبة لمراحل نمو التالمذه وأساليب تعمميم وحاجاتيم   1
. 

3.16 10 3.48 69.6 1 

 2.5 68.8 3.44 6 2.44 يستعمل طرائق تدريس تتالءم مع الخبرات المتعددة  لمتالمذه . 2
ى مساعدتيم لتحقيق يؤمن بأن كافة التالمذه قادرون عمى التعمم ويعمل عم 3

 النجاح فيو .
3.40 11.6 3.44 68.8 2.5 

 7 56.8 2.84 6 2.44 يعمل عمى توفير المتطمبات الالزمة لمتالميذ ذوي االحتياجات التعميمية الخاصة. 4
يحدد متى وكيف يتيح الخدمات والمصادر لتمبية احتياجات ذوي االحتياجات  5

 الخاصة .
3.03 9.2 2.88 57.6 6 

تعــرف عمــى الخمفيــة االجتماعيــة والثقافيــة لمتالمــذه ويوظــف ىــذه المعمومــات فــي ي 6
 ربط التعمم بالخبرات الحياتية اليومية.

3.22 10.4 3.24 64.8 4 

 8 55.2 2.76 3.6 1.89 يعرض وجيات نظر متعددة في أثناء مناقشتو المادة العممية. 7
 5 64 3.2 6.8 2.60 الفردية في التعمم. يشكل مجموعات تعميمية صغيرة يراعي فييا الفروق 8

 63.2% 3.16 7.95 2.77 المتوسط العام
 

( اف المتكسػػػػػػط العػػػػػػاـ لمكسػػػػػػط المػػػػػػرجح كالػػػػػػكزف المئػػػػػػكم لمؤشػػػػػػرات ذلػػػػػػؾ المعيػػػػػػار بمػػػػػػغ عمػػػػػػٍ التػػػػػػكالي ٔيتضػػػػػػح مػػػػػػف جػػػػػػدكؿ )
اعتمػػػػػػاد بػػػػػػرامج  %( كذلػػػػػؾ يعنػػػػػػي اف ىػػػػػػذا المعيػػػػػػار غيػػػػػر محقػػػػػػؽ لممسػػػػػػتكل المطمػػػػػػكب فػػػػػي تطبيػػػػػػؽ معػػػػػػاييرِ.ّٔ( ك )ُٔ.ّ)

اعػػػػداد المعممػػػػيف ، عمػػػػٍ الػػػػرغـ مػػػػف تطبيقػػػػو بمسػػػػتكل متكسػػػػط، ألنػػػػو ادنػػػػٍ مػػػػف درجػػػػة مسػػػػتكل التحقيػػػػؽ ذات الكسػػػػط المػػػػرجح 
%( التػػػػػػػي اعتمػػػػػػػدىا الباحػػػػػػػث لتحديػػػػػػػد مسػػػػػػػتكل تطبيػػػػػػػؽ المعػػػػػػػايير، كىػػػػػػػك بػػػػػػػذلؾ بحاجػػػػػػػة الػػػػػػػٍ ٖ.ِٗ( كالػػػػػػػكزف المئػػػػػػػكم)ْٔ.ْ)

ف خػػػػػػػبلؿ اعػػػػػػػادة النظػػػػػػػر بمحتػػػػػػػكل المقػػػػػػػررات كتطػػػػػػػكير ذلػػػػػػػؾ التحسػػػػػػػيف كالتطػػػػػػػكير مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف االجػػػػػػػراءات مػػػػػػػ
 المحتكل.

ــــى حــــل 3 ــــدرة عم ــــة والق ــــارات األدائي ــــد والمي ــــر الناق ــــن اســــتخدام اســــتراتيجيات متنوعــــة تنمــــي التفكي ــــة م ــــتمكن الطمب .  ي
 المشكالت لدى التالمذه:

رم كالتبػػػػػايف كادرج البيانػػػػػات فػػػػػي حسػػػػػب الباحػػػػػث االكسػػػػػاط المرجحػػػػػة ليػػػػػذا المعيػػػػػار كأكزانيػػػػػا ككػػػػػذلؾ اسػػػػػتخرج االنحػػػػػراؼ المعيػػػػػا
 (.ٕجدكؿ )
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 (7جدول)
االوساط المرجحة لمؤشرات المعيار ) يتمكن الطمبة من استخدام استراتيجيات متنوعة تنمي التفكير الناقد والميارات األدائية 

 ة ترتيبا تنازلياوالقدرة عمى حل المشكالت لدى  التالمذه( واوزانيا المئوية واالنحراف المعياري والتباين مرتب
 

 التسمسل
في 

 االستبانة

االنحراف  المؤشر
 المعياري

الوسط  التباين
 المرجح

 المرتبة الوزن المئوي

 3 60.8 3.4 13.2 3.63 يوضح العمميات المعرفية المساىمة في حدوث التعمم. 1
يحـــرص عمـــى تقـــويم كيفيـــة تحقيقـــو ألىـــداف الـــتعمم ،  2

 دريس المتعددة .واختياره الستراتيجيات ومواد الت
3.84 14.8 2.96 59.2 4.5 

يســتعمل اســتراتيجيات متعــددة لمتعمــيم تشــجع التالمــذه  3
عمــى التفكيــر الناقــد وحــل المشــكالت وتنمــى ميــاراتيم 

 األدائية .

4.95 24.56 2.92 58.4 6 

 7 56.8 2.84 5.2 2.28 يستعمل ويقدر أىمية التكنولوجيا في التعميم. 4
تظام ما يستعممو من استراتيجيات وفقا يقوم ويطور بان 5

 لمتغذية الراجعة من قبل التالميذ .
2.82 8 2.6 62 3 

ينوع في األدوار التـي يؤدييـا فـي عمميـة التـدريس فـي  6
 ضوء األىداف والمحتوى و حاجات التالمذه .

3.16 10 2.96 59.2 4.5 

يســــتعمل مجموعــــات متنوعــــة مــــن أســــاليب العــــرض  7
لتوضــــيح المفــــاىيم التــــي يقــــوم  الدقيقــــة والواضــــحة

 بتدريسيا.

3.74 14 3.2 64 1 

 60.05% 2.98 12.82 3.492 المتوسط العام
 

( اف المتكسػػػػػػط العػػػػػػاـ لمكسػػػػػػط المػػػػػػرجح كالػػػػػػكزف المئػػػػػػكم لمؤشػػػػػػرات ذلػػػػػػؾ المعيػػػػػػار الفرعػػػػػػي بمػػػػػػغ عمػػػػػػٍ ٕيتضػػػػػػح مػػػػػػف جػػػػػػدكؿ )
سػػػػػػػتكل المطمػػػػػػػكب فػػػػػػػي تطبيػػػػػػػؽ معػػػػػػػايير %( كذلػػػػػػػؾ يعنػػػػػػػي اف ىػػػػػػػذا المعيػػػػػػػار غيػػػػػػػر محقػػػػػػػؽ لممَٓ.َٔ( ك ) ٖٗ.ِالتػػػػػػػكالي )

اعتمػػػػػاد بػػػػػرامج اعػػػػػداد المعممػػػػػيف، عمػػػػػٍ الػػػػػرغـ مػػػػػف تطبيقػػػػػو بمسػػػػػتكل متكسػػػػػط، ألنػػػػػو ادنػػػػػٍ مػػػػػف درجػػػػػة مسػػػػػتكل التحقيػػػػػؽ ذات 
%( التػػػػػي اعتمػػػػػػدىا الباحػػػػػث لتحديػػػػػػد مسػػػػػتكل تطبيػػػػػؽ المعػػػػػػايير، كىػػػػػك بػػػػػػذلؾ ٖ.ِٗ( كالػػػػػػكزف المئػػػػػكم)ْٔ.ْالكسػػػػػط المػػػػػرجح )

خػػػػبلؿ مجمكعػػػػة مػػػػف االجػػػػراءات مػػػػف خػػػػبلؿ اعػػػػادة النظػػػػر بمحتػػػػكل المقػػػػررات كتطػػػػكير  بحاجػػػػة الػػػػٍ التحسػػػػيف كالتطػػػػكير مػػػػف
 ذلؾ المحتكل.
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 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 اوال: االستنتاجات: 
 في ضكء نتائج البحث يستنتج الباحث ما يأتي:

بػػػػػرامج تكل المطمػػػػػكب فػػػػػي تطبيػػػػػؽ معػػػػػايير اعتمػػػػػاد فػػػػػي كميػػػػػة التربيػػػػػة االساسػػػػػية غيػػػػػر محقػػػػػؽ لممسػػػػػ بػػػػػرامج اعػػػػػداد المعممػػػػػيفإٌف  .ُ
 مف قبؿ ىيئات االعتماد االكاديمي العالمية. اعداد المعمميف

فػػػػػي كميػػػػػات التربيػػػػػة االساسػػػػػية يتميػػػػػز بانػػػػػو مكاكػػػػػب بنحػػػػػك متكسػػػػػط  بػػػػػرامج اعػػػػػداد المعممػػػػػيفاف محتػػػػػكل المقػػػػػررات المينيػػػػػة فػػػػػي  .ِ
االعتمػػػػػػػاد االكػػػػػػػاديمي مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الييئػػػػػػػات العالميػػػػػػػة  الكميػػػػػػػات التػػػػػػػي حصػػػػػػػمت عمػػػػػػػٍ بػػػػػػػرامج اعػػػػػػػداد المعممػػػػػػػيفمػػػػػػػع المقػػػػػػػررات 

 لبلعتماد.
 

   ثانيا: التوصيات:
 في ضكء نتائج البحث يكصي الباحث بما يأتي:

اعتمػػػػػػػاد معػػػػػػػايير ىيئػػػػػػػات االعتمػػػػػػػاد االكػػػػػػػاديمي العالميػػػػػػػة كبخاصػػػػػػػة معػػػػػػػايير )المركػػػػػػػز الػػػػػػػدكلي لضػػػػػػػماف الجػػػػػػػكدة فػػػػػػػي التعمػػػػػػػيـ  .ُ
CQAIE) امج إعداد المعمميف بجميع التخصصات العممية كاالنسانية. ( لمحصكؿ عمٍ االعتماد االكاديمي لبر 

 اعادة النظر في مقررات االعداد الميني بما يتبلءـ مع متطمبات ىيئات االعتماد االكاديمي العالمية. .ِ
اضػػػػػافة مقػػػػػرر االخبلقيػػػػػات المينيػػػػػة فػػػػػي التربيػػػػػة كمقػػػػػرر جديػػػػػد مػػػػػف متطمبػػػػػات االعػػػػػداد المينػػػػػي جديػػػػػد يػػػػػتبلءـ مػػػػػع متطمبػػػػػات  .ّ

 ىيئات االعتماد االكاديمي العالمية في اعداد المعمـ. معايير
اضػػػػػػػافة مقػػػػػػػرر ميػػػػػػػارات االتصػػػػػػػاؿ كمقػػػػػػػرر جديػػػػػػػد مػػػػػػػف متطمبػػػػػػػات االعػػػػػػػداد الثقػػػػػػػافي يػػػػػػػتبلءـ مػػػػػػػع متطمبػػػػػػػات معػػػػػػػايير ىيئػػػػػػػات  .ْ

 االعتماد االكاديمي العالمية في اعداد المعمـ.
العػػػػػداد المينػػػػػي جديػػػػػد يػػػػػتبلءـ مػػػػػع متطمبػػػػػات اضػػػػػافة مقػػػػػرر الخبػػػػػرات التربكيػػػػػة كاالستكشػػػػػافية كمقػػػػػرر جديػػػػػد مػػػػػف متطمبػػػػػات ا .ٓ

 معايير ىيئات االعتماد االكاديمي العالمية في اعداد المعمـ.
اضػػػػػافة مقػػػػػرر البيئػػػػػة الصػػػػػفية كمقػػػػػرر جديػػػػػد مػػػػػف متطمبػػػػػات االعػػػػػداد المينػػػػػي يػػػػػتبلءـ مػػػػػع متطمبػػػػػات معػػػػػايير ىيئػػػػػات االعتمػػػػػاد  .ٔ

 االكاديمي العالمية في اعداد المعمـ.
ة فػػػػػػي التعمػػػػػػيـ االبتػػػػػػدائي كمقػػػػػػرر جديػػػػػػد مػػػػػػف متطمبػػػػػػات االعػػػػػػداد المينػػػػػػي جديػػػػػػد يػػػػػػتبلءـ مػػػػػػع اضػػػػػػافة مقػػػػػػرر خبػػػػػػرات تكامميػػػػػػ .ٕ

 متطمبات معايير ىيئات االعتماد االكاديمي العالمية في اعداد المعمـ.
 

 ثالثا: المقترحات
 استكماال لمبحث الحالي يقترح الباحث ما يأتي: 

رات االعػػػػػداد المينػػػػػي فػػػػػي برنػػػػػامج اعػػػػػداد المدرسػػػػػيف فػػػػػي كميػػػػػات اجػػػػػراء دراسػػػػػة مماثمػػػػػة لمدراسػػػػػة الحاليػػػػػة لمتعػػػػػرؼ لتقػػػػػكيـ مقػػػػػر  .ُ
 التربية لمعمـك االنسانية في ضكء معايير ىيئات االعتماد االكاديمي العالمية.

اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لمتعرؼ لتقكيـ محتكل المقررات التخصصية في برنامج اعداد معممي التخصصات االخرل  .ِ
 الساسية في ضكء معايير ىيئات االعتماد االكاديمي العالمية.في كميات التربية ا
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 المصادر
 

 اوال: المصادر العربية
 

 ( َََِأبػػػػراىيـ، عبػػػػد الػػػػرحمف كأخػػػػركف  ) االتجاىــــات العالميــــة فــــي إعــــداد وتــــدريب المعممــــين فــــي ضــــوء الــــدور المتغيــــر
 ، دار الثقافة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الدكحة.لممعمم

 ،( مبادئ القياس كالتقكيـ لمطالب الجامعي كالمعمـ العربي، مطبعة عماف، االردف. ُٕٗٗسبع محمد ) أبك لبدة 
  ـــــدةأسػػػػػاليب التقػػػػػكيـ فػػػػػي الػػػػػدكرات التدريسػػػػػية،  ) ُٖٖٗ(األحمػػػػػد، عبػػػػػد الػػػػػرحمف أحمػػػػػد ـــــة التربيـــــة الجدي (،  ْْ، العػػػػػدد )مجم

 (، مؤسسة الخدمات لمطباعة، لبناف . ُٓالسنة )
 دليـــل التقويم الذاتــي والخارجــي لمجامعات العربيــة أعضاء االتحاد(  ََِٖية )جامعة الدكؿ العرب. 
 ( تصػػػػػػكر مقتػػػػػػرح لتحسػػػػػيف جػػػػػػكدة التعمػػػػػػيـ الجػػػػػػامعي الفمسػػػػػػطيني،  ََِْالحػػػػػكالي، عميػػػػػػاف ) ورقــــــة عمميــــــة أعــــــدت لمــــــؤتمر

ة فــــي جامعــــة القـــــدس التوعيــــة فــــي التعمـــــيم الجــــامعي الفمســــطيني الـــــذي عقــــده برنــــامج التربيـــــة ودائــــرة ضــــبط التوعيـــــ
 .2114/  7/  5-3المفتوحة في مدينة رام اهلل في المدة الواقعة 

  ،دار العمـ لممبلييف ، بيركت ،  نحن والتاريخزريؽ، قسطنطيف ،ُٗٓٗ. 
 ( جػػػػػراءات ضػػػػػبط الجػػػػػكدة النكعيػػػػػة،  ََُِالسػػػػػنبؿ، عبػػػػػد العزيػػػػػز عبػػػػػد اهلل  ْٖ، العػػػػػدد ) مجمـــــة تعمـــــيم الجمـــــاىير( مبػػػػػادئ كا 

 العربية لمتربية كالثقافة كالفنكف .  ( ، المنظمة
 ( ََِٗشحادة، نعماف  )دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف . التعمم والتقويم األكاديمي ، 
 ( تصػػػػػكر مقتػػػػػرح لمعػػػػػايير الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة  ََِٕشػػػػػعمة، الجميػػػػػؿ محمػػػػػد عبػػػػػد السػػػػػميع كعبػػػػػد الحميػػػػػد عبػػػػػد المجيػػػػػد حكػػػػػيـ )

المـــــؤتمر العممـــــي ممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعكدية فػػػػػي ضػػػػػكء بعػػػػػض المعػػػػػايير الدكليػػػػػة، كاالعتمػػػػاد األكػػػػػاديمي فػػػػػي كميػػػػػات إعػػػػػداد بالم
 ، جامعة قطر. لكمية التربية

 ( ُٖٔٗظػػػػافر، محمػػػػد إسػػػػماعيؿ  )ــــيج ــــة فــــي دول الخم ــــات التربي ــــاىج كمي ــــامج ومن ــــة وتطــــوير  -برن ــــة مقارن دراســــة تحميمي
 ، الرياض، المممكة العربية السعكدية .الدافع

 مكتبػػػػػة دار الثقافػػػػة لمنشػػػػػر، األردف ُ, طمبـــــادئ القيــــاس والتقـــــويم فـــــي التربيــــة(  ُٗٗٗركف )الظػػػػاىر, زكريػػػػا محمػػػػػد كآخػػػػ ،
. 

 ( ََِٓالعريمػػػػي، حمػػػػيس محمػػػػد حمػػػػيس  )كميػػػػة التربيػػػػة، معــــايير االعتمــــاد األكــــاديمي لكميــــات التربيــــة فــــي ســــمطنة عمــــان ،
 صكر، سمطنة عماف .

 ( المعيارية في التعميـ العالي،  ََُِعكض، صالح ) (، االمارات. ٔ، ـ)جامعة عجمان لمعوم والتكنولوجيامجمة 
 ( ََُِقنديؿ، يس عبد الرحمف  )دار النشر الدكلي، الرياض.ّ، طالتدريس واعداد المعمم ، 
 ( ََُِالكبيسي، كىيب مجيد  )العالمية المتحدة، بيركت.ُ، طاالحصاء التطبيقي في العموم االجتماعية ، 
 ( ََِٗكرككػػػػر، لينػػػػدا كجػػػػيمس الجينػػػػا  )ترجمػػػػة زينػػػػات يكسػػػػؼ دعنػػػػا ، مــــدخل الــــى نظريــــة القيــــاس التقميديــــة والمعاصــــرة ،

 ، دار الفكر، القاىرة.ُط
 (ََِٓالمجنػػػػػة القكميػػػػػة لضػػػػػماف الجػػػػػكدة كاالعتمػػػػػاد  )دليـــــل االعتمـــــاد وضـــــمان الجـــــودة فـــــي التعمـــــيم العـــــالي فـــــي مصـــــر ،

 مصر.
 ( ُٔٗٗالمقػػػػاني، أحمػػػػد حسػػػػيف  كعمػػػػي الجمػػػػؿ  ) ــــدريسمعجــــم المصــــطمحات التر ــــاىج وطــــرق الت ــــي المن ــــة ف ــــة المعرف ، بوي

 ، عالـ الكتب.ُط 
 ( ََِِممحػػػػػػـ , سػػػػػػامي محمػػػػػػػد  )دار المسػػػػػػػيرة لمنشػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػع ِ, طالقيــــــاس والتقـــــــويم فـــــــي التربيــــــة وعمـــــــم الــــــنفس  ،

 كالطباعة، عماف.
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 ( ََِٕالنبػػػػكم، أمػػػػيف محمػػػػد  )ــــيم ــــي التعم دارة الجــــودة الشــــاممة ف ــــاديمي وا  ــــاد األك ، ُرية المبنانيػػػػة، ط، الػػػػدار المصػػػػاالعتم
 القاىرة.  

 ( ََِٗالييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي  )السعكدية.مقاييس التقويم الذاتي  لبرامج التعميم العالي ، 
 ( ُّٗٗكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي  )مطابع التعميـ العالي، العراؽ.نظام كميات المعممين ، 

 
 ثانيا: المصادر االجنبية:

 

 Berk, Ronald.(1981) Education Evaluation Methodology the stabe of the Art, Bstimore , the 

Jhon . Hopkins University Paress. 

 Funk and Wagnalls.(1966). Standard Dictionary the English language Vol. 1 U.S.A. 

 Zeller, R. Acaumines, E.G.(1980). Measurement in the Social Sciences the link western theory 

and Date, London  Cambridge. 
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أثر إستخدام التكنولوجيا الحديثة فى االختبارات والتقيم االلكتروني لمطالب كأحد وسائل تطوير جودة التعميم 

 ةامعي فى المممكة العربية السعوديالج
                                  

 2يد. خالد البدو ،  1د. ىدى أحمد إبراىيم
 dr.noura.ahmed2@gmail.comجامعة القصيـ، السعكدية، ُ

 @hotmail.comkelbadawey2 ،السعكديةجامعة الطائؼ،ِ
 

Abstracts    

The processes of education reform have received considerable attention in most countries of the 

world, as well as TQM has gained through the use of modern technologies in the development of 

the quality of university education beside much of this attention. 

  

Beside much of this attention to let the thinkers considered this time   as the time of technology in 

the quality of education . 

 

As one of the main pillars of the new management model that has been generated to keep pace 

with changes in the internationally and local.  

  And also trying to adapt to them, bringing the global community looks to the use of modern 

technologies in the development of the quality of university education and the overall quality as 

two sides of the same coin . 

 

So we can say that the use of modern technologies in the development of the quality of university 

education, is the real challenge that will face all united in the coming decades  

 

This study sheds light on the use of modern technologies in evaluate the performance of the 

student in achieving quality education required Saudi Arabia in order to develop and improve and 

achieve quality and excellence in higher education . 

   

They also discussed the requirements and constraints of the use of modern technologies in 

evaluate the performance of the student . 

 

Results of previous studies demonstrated that the use of modern technologies in the student 

evaluate the performance of one of the fundamentals to achieve the application of Total Quality 

Management in Higher Education , 

 

  

  At the same time recognize the importance of the concept of modern technologies in the 

development of the quality of university education and what procedural applications to ensure the 

quality of university education. 

 

 ممخص الدراسة 
إستخداـ التقنيات الحديثة مف خبلؿ  التعميـ باىتماـ كبير في معظـ دكؿ العالـ كحظيت الجكدة الشاممة لقد حظيت عمميات إصبلح

فٍ تطكير جكدة التعميـ الجامعي  بجانب كبير مف ىذا االىتماـ إلٍ الحد الذم جعؿ المفكريف يطمقكف عمٍ ىذا العصر عصر 
سية لنمكذج اإلدارة الجديدة الذم تكلد لمسايرة المتغيرات الدكلية كالمحمية، تكنكلكجيا جكدة التعميـ باعتبارىا إحدل الركائز األسا

mailto:dr.noura.ahmed2@gmail.com
mailto:kelbadawey2@hotmail.com
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فٍ تطكير جكدة التعميـ الجامعي  كالجكدة إستخداـ التقنيات الحديثة كمحاكلة التكيؼ معيا فأصبح المجتمع العالمي ينظر إلٍ 
فٍ تطكير جكدة التعميـ الجامعي  ىي قنيات الحديثة إستخداـ التالشاممة باعتبارىـ كجييف لعممة كاحدة ، بحيث يمكف القكؿ أف 

 (ََِّ)إبراىيـ، التحدم الحقيقي الذم ستكاجيو األمـ في العقكد القادمة
 

تسمط الدراسة الضكء عمي إستخداـ التقنيات الحديثة فٍ تقيـ أداء الطالب فٍ تحقيؽ جكدة التعميـ المطمكبة المممكة العربية 
متطمبات كمعكقات إستخداـ  مناقشة تـ ا، تحسينيا، تحقيؽ الجكدة كالتميز في التعميـ العالي، كماالسعكدية كذلؾ بيدؼ تطكيرى

 التقنيات الحديثة فٍ تقيـ أداء الطالب.
أثبتت نتائج الدراسات السابقة أف إستخداـ التقنيات الحديثة فٍ تقيـ أداء الطالب أحد االساسيات لتحقيؽ تطبيؽ إدارة الجكدة 

عداد جميع العامميف في مختمؼ المستكيات التنظيمية داخؿ الجامعة فكريا الشاممة في  التعميـ العالي، مف خبلؿ تييئة الطالب كا 
كنفسيا، كأىمية إدراؾ مفيـك التقنيات الحديثة فٍ تطكير جكدة التعميـ الجامعي كماىي التطبيقات اإلجرائية لضماف جكدة التعميـ 

 .الجامعي
 

لمتعميـ الجامعٍ فٍ  أىمية أستخداـ التقنيات الحديثة العالي التعميـ لمؤسسات تكضح التكصيات التيكضع الباحث مجمكعة مف 
 المممكة العربية السعكدية.

 
 مقدمة
 مف مجمكعة ظيكر الحادم كالعشريف نتج عنيا القرف مف األكؿ كالعقد العشريف القرف نياية في كالمعرفية التكنكلكجية الثكرة

عادة  Restructuring الجكدة ىندسة إدارة إعادة العاـ، مثؿ اإلدارة مجاؿ في كالمداخؿ المفاىيـ -Re ، الييكمة كا 
Engineering Process  العممياتKnowledge  المعرفة إدارة مفيكـ تطكير السيما ،Total Quality Management  

 الكقت في العامميف أيدم Management(KM)، يف المكتسبة كالميارات المعارؼ كضع في يكمف كالذم عميو الشاممة كالتركيز
 ( ََُِخضير، ، االنجاز)حمكد مف أعمٍ مستكيات  تحقيؽ في منيا لئلستفادة الممكنة ،كالسيكلة المناسب كالشكؿ

إف قطاع التعميـ العالي مدعكا بكؿ قكاه ليطكر ميامو ككظائفو كأف يحسف مف مخرجاتو بشكؿ يتكافؽ مع متطمبات الجكدة كاف 
، كي ينيض بالمجتمعات كيدفعيا بقكة بإتجاة يص ؿ بيا إلٍ مستكل عاؿ يكائـ الحاجات كالمستجدات التي تزداد يكما بعد يـك

تقكيـ األداء لقطاع التعميـ العالي عمٍ كفؽ األخذ بنظاـ الجكدة   -التنمية كالتطكر، كىذا يتطمب التجديد في مجاالت عدة منيا:
 ( لمكصكؿ بمستكل الخريجيف إلٍ المستكيات المطمكبة عالميا كمحميان.Total Quality Educationالشاممة في التعميـ )

 
كنتيجة أف أعداد الطبلب كالدارسيف تتزايد عامان بعد عاـ بدرجة فاقت قدرات المؤسسات التعميمية عمٍ اختبلؼ مستكياتيا مف 

التكاصؿ الفعاؿ كالمستمر لتقيـ أداء الطالب.  فأماـ تمؾ استيعاب تمؾ األعداد مما ينتج عنو صعكبة فٍ تقيـ مخرجات الطالب ك 
التحديات، كمع التطكرات التكنكلكجية اليائمة ظيرت محاكالت عدة في أنحاء كثيرة مف العالـ في إيجاد نمط جديد مف تقيـ أداء 

 التكنكلكجيا الحديثة. الذم يعتمد بدرجة كبيرة عمٍالتقييـ اإللكتركني بإستخداـ التقنيات الحديثة الطالب مف خبلؿ 
 

لمتقييـ كفقا لممخرجات التعميمية  التقييـ اإللكتركني كتكفير كسائؿ حديثة كتعد خدمات التعميـ االلكتركنٍ كالمتمثمة فٍ االختبارات ك 
ناء كآلية لب تحتكل عمٍ مجمكعة مف األسئمة المعيارية المرتبطة مباشرة بالمنيج المطبؽ،  المتكقعة مف خبلؿ بنكؾ أسئمة

ستبياف مختمفة مع أدكات إحصائية لتحميؿ نتائج األختبارات عمٍ مستكل   اختبارات عشكائية كغير عشكائية كنماذج إستقصاء كا 
إحدل النظريات بإستخداـ التقنيات الحديثة  مدل تحقؽ األىداؼ المنشكدة  كذلؾ لبياف  الطالب كالسؤاؿ كاألختبار  كؿ مف

ي المرحمة الحالية، كيرتبط ىذا المفيـك بالجكدة ذاتيا كالتي تدؿ عمٍ مجمكعة مف الصفات كالمميزات اإلدارية المرغكبة كالسائدة ف
 (Validosat, 2009التي تتعمؽ بنكعية الخدمة إلرضاء المستفيديف بصكرة كاممة. )
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 مشكمة الدراسة:

 يمكف تحديد مشكمة الدراسة في اإلجابة عف األسئمة اآلتية :
 ة كالجكدة الشاممة كضماف الجكدة؟ما ىك مفيـك الجكد -ُ
 ما ىٍ الدراسات السابقة التٍ تناكلت العبلقة بيف التقنيات الحديثة ككفاءة جكدة مخرجات التعميـ ) الطمبة(؟ -ِ
 ما أسباب الحاجة إلٍ إتباع أسمكب التقنيات الحديثة في تطبيؽ الجكدة الشاممة في التعميـ العالي؟ -ّ
اإلختبارات ك التقييـ اإللكتركني بإستخداـ التقنيات الحديثة فٍ تطكير جكدة التعميـ الجامعي   ماىي متطمبات كمعكقات تطبيؽ نظـ -ْ

 في الجامعات السعكدية ؟
 ماىك مفيـك التقنيات الحديثة فٍ تطكير جكدة التعميـ الجامعي؟ -ٓ
 ما ىك كاقع التعميـ االلكتركني فٍ الكطف العربي كالتحديات ككيفية حميا ؟ -ٔ
 اإلجرائية لضماف جكدة التعميـ الجامعي؟ ماىي التطبيقات -ٕ
ما أثر تطبيؽ نظـ اإلختبارات ك التقييـ اإللكتركني بإستخداـ التقنيات الحديثة فٍ تطكير جكدة التعميـ الجامعي  في الجامعات   -ٖ

 السعكدية ؟ 
 الخبلصة  -ٗ
 التكصيات  -َُ
 المراجع -ُُ

 
 Research Importanceالبحث   ىميةأ

ال يمكف إثبات فاعميتيا مف دكف عمميات فحص كتقكيـ األداء لمطالب الجامعٍ، إذ تعد عممية تقكيـ إف عممية التدريس الجامعي 
األداء لمطالب الجامعي مف أىـ المجاالت التي ينبغي االىتماـ بيا لما ليا مف أىمية في تحسيف مستكل األداء كزيادة فاعميتو 

(Miller, 1987 كفي تطكير المادة العممية كمحتكاىا ك ) مضمكنيا(Validosat, 2009 كىك الكسيمة الكحيدة لمتحقؽ مف أف )
األداء يتـ عمٍ النحك المحقؽ لغرضو، كيمكف كؿ القائميف بو كالمطبؽ عمييـ مف الكقكؼ عمٍ مكاطف القكة ليتـ تعزيزىا، 

التدريس كالمنيج ككؿ كمكاطف الضعؼ ليتـ تقكيتيا. كالتقكيـ ضركرة ممحة لتحقيؽ التطكر المستمر لمطالب كلعضك ىيئة 
 الكسائؿ األخرل التي تستخدـ لتحقيؽ أىداؼ الجامعة كرسالتيا.

أنو فٍ المستقبؿ القريب ستتـ عممية إعادة تشكيؿ جذرم لبنية النظاـ التعميمي كخاصة الجامعي فالدركس كالمحاضرات سكؼ  
ذ مف العمؿ  ضمف  فضاء تنتفي فيو الحدكد كسيككف تحدث تغييرات كبيرة فٍ األنظمة التعميمية الحالية ، حيث سيتمكف األستا

الرابط الكحيد بيف األستاذ كالطالب الحاسب كممحقاتو مف الكسائط المتعددة  كالبريد اإللكتركني، كاف التعمـ سيككف في متناكؿ  
 اتو.المتعمـ في أم كقت يشاء كفي المكاف الذم يريده كبالطريقة التي يختارىا كبالسرعة التي تناسب قدر 

كيمعب عضك ىيئة التدريس دكران رائدان في إعداد كبناء مخرجات التعميـ الجامعي كتأىيميا بما يتناسب مع متطمبات العصر 
 كككنيا تمبي حاجات المجتمع كمتطمباتو لذلؾ فأف البحث الحالي يمكف أف يسيـ في تحقيؽ اآلتي:

 ات اإللكتركنية في التعميـ الجامعي.    إطبلع أعضاء ىيئة التدريس بمتطمبات كمعكقات تطبيؽ الخدم -ُ
نظـ مدل تطبيؽ فٍ تطكير جكدة التعميـ، ك بإستخداـ التقنيات الحديثة إطبلع أعضاء ىيئة التدريس بأىمية تقكيـ األداء  -ِ

 ةفٍ الجامعات السعكديفٍ تطكير جكدة التعميـ الجامعي التقييـ اإللكتركني بإستخداـ التقنيات الحديثة اإلختبارات ك 
طبلع أعضاء ىيئة التدريس بكيفية تحسيف األداء مف خبلؿ نظـ االختبارات ك  -ّ التقييـ اإللكتركني بإستخداـ التقنيات تزكيد كا 

 فٍ تطكير جكدة التعميـ.الحديثة 
 إطبلع أعضاء ىيئة التدريس بانعكاسات تحسيف المخرجات عمٍ جكدة التعميـ العالي. -ْ
 



 

 
229 

 
 Research Objectivesأىداف البحث    

تنبثؽ أىمية ىذا البحث مف المكضكع محؿ الدراسة أثر إستخداـ التقنيات الحديثة فٍ االختبارات كالتقيـ اإللكتركني لمطالب كأحد 
كسائؿ تطكير جكدة التعميـ الجامعي فٍ المممكة العربية السعكدية، حيث يسيـ أسيامان عمميان فٍ أف يتعرؼ جميع المشاركيف فٍ 

عمٍ أثر إستخداـ التكنكلكجيا الحديثة المرتبطة بنكاتج التعمـ المستيدفة كربطيا بالعناصر األخرل لممقرارات العممية التعميمية 
الجامعية سعيان لتحقيؽ جكدة التعميـ الجامعٍ. كما ييتـ بتكضيح أىمية التقنيات الحديثة لممعمـ كلمطالب كلممؤسسة التعميمية، 

 ؼ عمٍ :كتيدؼ ىذه الدراسة بالتحديد إلٍ التعر 
 متطمبات كمعكقات تطبيؽ الخدمات اإللكتركنية في التعميـ الجامعي.     -ُ
فٍ الجامعات فٍ تطكير جكدة التعميـ الجامعي التقييـ اإللكتركني بإستخداـ التقنيات الحديثة نظـ اإلختبارات ك مدل تطبيؽ  -ِ

 السعكدية.
فٍ التقييـ اإللكتركني بإستخداـ التقنيات الحديثة ختبارات ك تطبيؽ نظـ اإلمدم تزكيد الميتميف كالقائميف عمٍ الجكدة بمبادئ  -ّ

   المطبقة بالجامعة لمعمؿ عمٍ تعزيزىا كتطكيرىا .تطكير جكدة التعميـ الجامعي 
 

   Research Methodologyمنيجية البحث  
كاأاجنبية فضبلن عف الدراسات، إعتمد الباحث عمٍ المنيج الكصفي النظرم الذم يعتمد عمٍ اإلستعانة ببعض المصادر العربية 

كمف ثـ يمكف  تحديد آليات تطبيؽ إستخداـ التقنيات الحديثة فٍ اإلختبارات  الدراسة بمكضكع المتعمقةًالكتب كالتقارير، الدكريات 
ة كالتقيـ االإكتركني مف خبلؿ التعرؼ عمٍ مجمكعة مف الدراسات السابقة التي تناكلت ذلؾ، كتجارب بعض الدكؿ المتعمق

بمكضكع الدراسة، كصكال إلٍ مجمكعة مف اإلستنتاجات كالتكصيات التٍ فٍ مجمميا تشكؿ رؤية كاضحة عف دكر نكاتج التعمـ 
 فٍ أداء مخرجات التعمـ ) الطمبة( فٍ تحقيؽ الجكدة الشاممة.

 
 مفيوم الجودة و الجودة الشاممة في التعميم -أوال :

 عاريؼ التي أعطيت لمفيـك الجكدة في التعميـ منيا :لقد تعددت التمفيوم الجودة في التعميم:  -ُ
عرؼ ابف منظكر الجكدة في معجمو لساف العرب بأف أصميا "الجكد" ك الجيد نقيض الردمء ك جاد الشيء جكدة، أم صار جيدا، 

 (ََِْالحكلي، )  ك أحدث الشيء فجاد ك التجكيد مثمو، ك قد جاد جكدة كأجاد أم أتٍ بالجيد مف القكؿ ك الفعؿ
 
أف الجكدة في التعميـ ىي "مجمؿ السمات ك الخصائص التي تتعمؽ بالخدمة التعميمية كىي التي تستطيع أف تفي باحتياجات  

 ( valrocha. Com/web/quality) الطبلب"
مع رغبات "ىي جممة الجيكد المبذكلة مف قبؿ العامميف في مجاؿ التعميـ لرفع ك تحسيف كحدة المنتج التعميمي ك بما يتناسب 

 ( valrocha. Com/web/qualityالمستفيد ك مع قدرات ك سمات كحدة المنتج التعميمي". )
يتعمؽ بكافة السمات ك الخكاص التي تتعمؽ بالمجاؿ التعميمي ك التي تظير جكدة لمنتائج المراد  مفيوم الجودة في التعميم

ة تككف أساسا في تعميميـ ك تدريبيـ لتعميـ الخدمة التعميمية تحقيقيا، كىي ترجمة احتياجات تكقعات الطبلب إلٍ خصائص محدد
 (ََِْ، نشكاف)  يما يكافؽ تطمعات الطمبة

ك تعرؼ الجكدة التعميمية بأنيا "تحسيف نكعية التعميـ ك جعمو أكثر مناسبة إلاحتياجات الفردية ك الجماعية  كجيمو أكثر فعالية 
يقصد بيا أيضا جكدة أداء الخدمة التعميمة بتكمفة معينة لتحقيؽ ىدؼ يتفؽ مع  لتحقيؽ أىدافو بما لو مف مصادر محدكدة كما

 (valrocha. Com/web/quality)طبيعة كظيفة العممية التعميمية".
كما تعرؼ الجكدة التعميمية أيضا بأنيا "جممة المؤشرات كالمقاييس الكمية كالكيفية التي تحدد مستكل التنكع ك التمايز داخؿ النظاـ 

 لتعميمي مما يحقؽ تحديث ك تطكير المجتمع".ا
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كتتميز الجكدة في التعميـ في أنيا تيتـ باألىداؼ ك المصادر معا، ك تتدخؿ لتحسيف ك تطكير األىداؼ ك المدخبلت ك اآلليات ك 
النيائي )الطالب( ك  العمميات ك الطرؽ ك التقنيات ك األساليب المتبعة في العممية التعميمية، ك ينعكس ذلؾ إيجابيا عمٍ المنتج

يرفع مف جكدتو. لذا ينبغي عمٍ القائميف عمٍ التعميـ ك خاصة الجامعات دراسة األسكاؽ لمعرفة إحتياجاتيا مف التخصصات 
 المختمفة ك التخطيط ليا عمٍ المدل الطكيؿ ك التنبؤ بإحتياجات السكؽ المحمية.

 
 مفيوم الجودة الشاممة في التعميم: -2

 كر البعض منيا:ىناؾ عدة تعاريؼ نذ
ىٍ عممية تطبيؽ مجمكعة مف المعايير ك المكاصفات التعميمية ك التربكية لرفع مستكل جكدة كحدة المنتج التعميمي بكاسطة كؿ  

 ( ََِٗالسعيد، ) فرد مف العامميف بالمؤسسة التعميمية كفي جميع العمؿ التعميمي ك التربكم بالمؤسسة"
ءات ك تطبيؽ لؤلنظمة ك المكائح تيدؼ عمٍ تحقيؽ نقمة نكعية في عممية التربية ك التعميـ ك ىٍ عممية تكثيؽ لمبرامج ك اإلجرا

 (ََِٗ)السعيد، اإلرتقاء بمستكل الطبلب في جميع الجكانب العقمية ك النفسية ك الجسمية ك الركحية ك اإلجتماعية" 
ي ك األخر حسي، كالجكدة بمعناىا الكاقعي تعني إلتزاـ ك مفيـك الجكدة الشاممة في التعميـ لو معنياف مترابطاف: أحدىما كاقع

المؤسسة التعميمية بانجاز مؤشرات كمعايير حقيقية متعارؼ عمييا مثؿ : معدالت الترفيع كمعدالت الكفاءة الداخمية الكمية، 
ة كالطبلب ك أكلياء أمكرىـ، معدالت تكمفة التعميـ. أما المعنٍ الحسي لمجكدة فيتركز عؿ مشاعر كأحاسيس متمقي الخدمة التعميمي

 ( ََِٗ)محمكد،  ك يعبر عف مدل رضا المستفيد مف التعميـ بمستكل كفاءة ك فعالية الخدمة التعميمية
فعندما يشعر المستفيد أف ما يقدـ لو مف خدمات يناسب تكقعاتو ك يمبي إحتياجاتو الذاتية، يمكف القكؿ بأف المؤسسة التعميمية قد 

دمة التعميمية بمستكل جكدة يناسب التكقعات ك المشاعر الحسية لذلؾ المستفيد، كأف جكدة خدماتيا قدأارتفعت نجحت في تقديـ الخ
 إلٍ مستكل تكقعاتو.

ك ىذا يتطمب مف مديرم التعميـ التأكد مف تكافؽ مكاصفات الخدمة التعميمية مع تكقعات المستفيد المتمقي ليا. ك في حالة كجكد 
التكقعات يجب تحديد أبعاد ىذه الفجكة كأسبابيا كالعمؿ عمٍ تجاكزتيا باتخاذ كافة اإلجراءات التصحيحية فجكة بيف المكاصفات ك 

 المناسبة.
 
 أىمية الجودة الشاممة في التعميم -3

و إف تحديات ثكرة المعمكمات التكنكلكجية التي يكاجييا العالـ المعاصر جعمت نظاـ الجكدة الشاممة الحؿ األمثؿ لمكاجية مشكبلت
اإلنتاجية، كلقد أثبت ىذا األسمكب جدارتو، لذلؾ أصبحت كافة مؤسسات العالـ اليـك بما فييا المؤسسات التعميمية أحكج ما تككف 
إلٍ اإلرتقاء باإلنتاجية ك تحسيف الجكدة لمكاجية ىذه التحديات ك التغيرات التي تسير في سباؽ البقاء لؤلفضؿ، كعميو يمكف 

  -(:ََِْنشكاف ،  )ئد التي يمكف أف تتحقؽ في حالة تطبيؽ الجكدة الشاممة في التعميـ ك منياإيجاز مجمكعة مف الفكا
 .القدرة الفائقة عمٍ اإلرتقاء بمستكل أداء الطالب كتقيـ الطالب كالتفاعؿ المستمر 
 اإلرتقاء بمخرجات التعمـ كسرعة الحصكؿ عمٍ النتائج 
  كالعمؿ عمٍ التطكير المستمر كالتعرؼ عمٍ مكاطف الضعؼ كالعمؿ عمٍ القدرة عمٍ تقيـ األداء كمعرفة مكاطف القكة

 إصبلحيا. 
 .ضبط كتطكير النظاـ اإلدارم في أم مؤسسة تعميمية نتيجة لكضكح األدكار ك تحديد المسؤكليات بدقة 
 .اإلرتقاء بمستكل الطبلب في جميع الجكانب الجسمية كالعقمية كاإلجتماعية كالنفسية كالركحية 
  كفاءات اإلدارييف ك المعمميف ك العامميف بالمؤسسات التعميمية كرفع مستكل أدائيـ.زيادة 
 زيادة الثقة ك التعاكف بيف المؤسسات التعميمية ك المجتمع 
 .تكفير جك مف التفاىـ ك التعاكف ك العبلقات اإلنسانية بيف جميع العامميف بالمؤسسة التعميمية ميما كاف حجميا كنكعيا 
  كاإلنتماء نحك المؤسسة مف قبؿ الطبلب ك المجتمع المحمي.زيادة الكعي 
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 .الترابط كالتكامؿ بيف جميع اإلدارييف ك العامميف بالمؤسسة التعميمية لمعمؿ بركح الفريؽ 
 .تطبيؽ نظاـ الجكدة الشاممة يمنح المؤسسة المزيد مف اإلحتراـ كالتقدير المحمي كاإلعتراؼ العالمي 
 شراؾ جميع العامميف في التطكير.خمؽ بيئة تدعـ ك تحافظ عم  ٍ التطكير المستمر، كا 
 .إلتزاـ كؿ طرؼ مف أطراؼ العممية التعميمية بالنظاـ المكجكد 
 .كجكد نظاـ شامؿ ك مدركس ينعكس ايجابيا عمٍ سمكؾ الطبلب، ك تحقيؽ التنافس الشريؼ بينيـ 
 .التركيز عمٍ تطكير العمميات أكثر مف تحديد المسؤكليات 
 

 لدراسات السابقة ثانيا: ا
 

1- Hislop, (2010) : (Knowledge Management as an ephemeral management fashion. 

 البيانات قكاعد الباحث حيث إستخدـ ، 2008 إلي 1998 مف العقد في المعرفة إدارة فائدة الكرقة البحثية لفيـ ىذه ىدفت
 أف مفادىا نتيجة إلٍ كتكصمت لمشركات اإللكتركنية ككذلؾ الصفحات لمعرفةا إلدارة األكاديمية الفائدة مدل في لمتحقيؽ األكاديمية
 تتبع كلكنيا جرس شكؿ عمٍ منحنٍ تتبع لـ 2008 إلٍ 1998 بيف حدثت التي إلدارة المعرفة األكاديمية لمفائدة المطمكب المستكل
 إلٍ المعرفة المؤسسية إدارة أصبحت إذا ما قاطع بشكؿ القكؿ جدا المبكر مف يزاؿ ال أنو القكؿ يمكف ذلؾ كمع تصاعديا ، منحنٍ

 .األكاديمية المتطمبات لتحقيؽ كاالستمرارية الديمقراطية مجاؿ في كضعت أنيا حد
2- Muniz, Dias Batista.Jr &Loureiro (2010) : (Knowledge base  integrated production 

Management Model). 

 كتحديد ، كاإلنتاج العمؿ التقميدييف لمبعديف ثالث كبعد المعرفة عمٍ قائـ متكامؿ نمكذج قتراحإل المفاىيمية البحثية الكرقة ىذه ىدفت
 النمكذج بناء منيج ككاف ، اإلنتاج عمميات بيئة في المرجكة النتائج كتحقيؽ المعارؼ لتبادؿ مبلئمة طرؽ تكجد التي العكامؿ
 البعديف بيف يدمج نمكذجا اإقتراح الكرقة ىذه نتيجة ككانت السابقة دبياتاأل مراجعة خبلؿ مف تحديدىا تـ التي الفرص مف المقترح

 نتائج كبينت (w:work) العمؿ ، (p:production) ىك جديد ثالث بعد مع ، كاالنتاج  (k:knowledge)التقميدييف المعرفة
 .الثبلثة األبعاد ىذه تكامؿ الدراسة

 لخدمة و قدرات التعمم االلكتروني فى تطوير ثقافة التميز ( دور أبعاد جودة ا 2112دراسة صالح الخالدي )  -3
ىدفت الدراسة الٍ التعرؼ عمٍ دكر أبعاد جكدة الخدمة كقدرات التعميـ االلكتركنٍ فٍ تطكير ثقافة التميز كتكصمت الدراسة الٍ 

لتميز ككانت بدرجة قكية ككذلؾ كجكد عدد مف النتائج أبرازىا كجكد عبلقة إرتباط بيف البعد المادل المممكس كبيف تطكير ثقافة ا
 عبلقة إرتباطية بيف تكليد المعرفة كبيف تطكير ثقافة التميز .

 ( بعنوان تقيم أثر التعميم االلكتروني عمى عناصر ثقافة الجودة فى المنظمات االعمال دراسة مقارنة  2111دراسة دروزة ) 
مٍ عناصر ثقافة الجكدة فٍ الشركمت  التٍ حصمت عمٍ جائزة الممؾ عبداهلل ىدفت ىذه الدراسة الي تقيـ أثر التعميـ االلكتركني ع

الثانٍ التميز فٍ القطاع الخاص ثـ إجراء مقارنة بيف الشركات التٍ حصمت عمٍ الجائزة كالشركات التٍ لـ تحصؿ . كقد 
عمٍ جائزة الممؾ عبداهلل الثانٍ  تكصمت الدراسة كجكد أثر لمتعميـ اإللكتركني عمٍ عناصر الجكدة  فٍ الشركات التٍ حصمت

 .لمتميز فٍ الثطاع الخاص
 .المعرفة إدارة مفيوم ضوء غزة في بمحافظات الثانوية المدارس مديري ميارات تطوير : بعنوان ( 2010 ) بدر دراسة -4

 المنيج ستخدمتام مفيـك إدارة المعرفة ضكء في غزة بمحافظات الثانكية المدارس مديرم ميارات لتطكير الدراسة ىذه ىدفت
 عالية نظرىـ كجية مف المعرفة إدارة المدارس لميارات مديرم ممارسة بأف: التالية لمنتائج الدراسة كتكصمت ، التحميمي الكصفي
 بمصادر المعرفة كتزكيدىـ البحثية المدراء ميارات كتطكير المعرفة إدارة مجاؿ في لمدراء المدارس دكرات عقد الدراسة إقترحت
 .صريحة معرفة إلٍ الضمنية المعرفة لتحكيؿ بالحكافز كتشجيعيـ المختمفة
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( نماذج أداء جودة التعميم والتعمم  2118)  Denise Chalmers, Katie Lee and Becky Walkerدراسة  -5
 وطنيا ودوليا 

حيث يتـ إستخداـ نماذج قياس أكضحت الدراسة أف أنظمة التعميـ العالٍ  فٍ البمداف المختمفة لدييا مراحؿ مختمفة فٍ التنمية،  
أداء مختمفة. كيظير ذلؾ فٍ البمداف التي يككف لدييا مفيـك ضماف الجكدة فٍ  التعميـ العالي جديد، حيث ال تممؾ البنية التحتية 

بيرة. ، فيجب عمييا تنفيذ العديد مف نماذج األداء كتكحيد معايير القياس ، حيث المراجعة كاإلعتماد ىٍ خطكات أكلٍ ميمة كك
كنتيجة إلختبلؼ النماذج كجيت إنتقادات عديدة لعدـ كجكد نماذج مكحدة لتطبيؽ ممارسات التعمـ، كالتبلعب فٍ مؤشرات 

 االداء. 
 ( ، إدارة الجودة الشاممة فى مؤسسات التعميم العالي بيبن النظرية والتطبيق  2118 دراسة الصريرة والعساف )  -6

 النيكض بمستكل أجؿ مف كذلؾ الشاممة، الجكدة آلية لتطبيؽ إدارة تبني مف العالي تعميـال أكضحت الدراسة يجب عمٍ مؤسسات
 المجتمع كتحقيؽ لخدمة كتقنينا كعممينا عممينا المؤىميف الخريجيف مف مخرجاتيا جكدة كتحسيف إنتاجيتيا مستكل مف أدائيا كالرفع

 الحياة مناحي جميع فييا في التنمية مسيرة كتدفع المجتمعات ىذه تنمية في لتسيـ العالي كالتطكر التقدـ كالمحاؽ بركب أىدافو
 . كتطكيرىا المجتمعات تحديث في دكرىا كتمارس كاالجتماعية كالسياسية االقتصادية

 المحاسبي الجامعي التعميم من إستفادة الطالب عمى المؤثرة الشخصية العوامل : بعنوان ( 2008 ) صيام دراسة -7
  .الياشمية الجامعة : لةحا دراسة اإللكتروني

 أعضاء إدراؾ مدل كقياس الجامعي المحاسبي التدريس في المعمكمات تكنكلكجيا أىمية إستخداـ إبراز إلٍ الدراسة ىذه ىدفت
 المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مدل تحديد إلٍ إضافة األىمية لتمؾ الجامعات األردنية في المحاسبية اإلقساـ في التدريس ىيئة
 قسـ في التدريس ىيئة أعضاء أف إلٍ الدراسة تكصمت التعميـ. كقد جكدة ضماف في االستخداـ ىذا التي يحققيا اياكالمز 

في  المعمكمات لتكنكلكجيا الفعمي االستخداـ أف إال الجامعي التدريس في المعمكمات استخداـ تكنكلكجيا أىمية يدرككف المحاسبة
 .المتاحة المادية التدريس كاإلمكانات ىيئة بأعضاء ) محددات ( تتعمؽ عكقاتم بسبب محدكد يزاؿ ال الجامعي التدريس

 المصارف تحقيق المزايا التنافسية في في المعمومات وتكنولوجيا المعرفة إدارة دور : بعنوان ( 2008 ) الشرفا دراسة -8
 غزة. قطاع في العاممة
 في العاممة المصارؼ في التنافسية تحقيؽ المزايا في المعمكمات كتكنكلكجيا المعرفة إدارة دكر عمٍ التعرؼ إلٍ الدراسة ىدفت
عمٍ  كتحرص المعرفة إدارة تكنكلكجيا نظـ تطبؽ غزة قطاع في العاممة أف المصارؼ إلٍ الدراسة كتكصمت ، غزة قطاع

 معرفة.إلدارة تكنكلكجيا ال خاص قسـ أك تنظيمية كحدة تكجد ال أنو غير المعمكمات تكنكلكجيا مف اإلستفادة
 .عالمية تجارب :التعميم العالي مؤسسات في والمعمومات المعرفة إدارة : بعنوان ( 2008 ) معايعة دراسة -9

كالتكنكلكجية  المعرفية التطكرات ضكء في العالي التعميـ لمؤسسات الحديثة اإلتجاىات الضكء عمٍ إلقاء إلٍ الدراسة ىذه ىدفت
 العالي التعميـ مؤسسات في كنظـ المعمكمات المعرفة إلدارة الجديدة العالمية لنماذجكا النظـ بعض عمٍ الضكء كتسميط الحديثة

كدكرىا  الحديث بمفيكميا المعمكمات كتكنكلكجيا المعرفة إدارة ألىمية التعميـ العالي في القرار أصحاب نظر لفت إلٍ ىدفت كما
 النفقات تكفير في بإسياميا الجامعة التقميدية عف تتميز فتراضيةاإل الجامعة أف الدراسة نتائج مف ككاف ، المعرفة مجتمع بناء في
 إلٍ المحمية الحماية مف اإلنتقاؿ إلٍ كتؤدم ، لممجتمع المستمر كالعمؿ كالتعميـ التدريب فرص تكفير كذلؾ الجامعة إدارة عمٍ

 .العالمية كاإلتصاالت المعمكمات كشبكة العكلمة الدكلية نتيجة المنافسة
 وسبل غزة بمحافظات الجامعات الفمسطينية في الشاممة الجودة إدارة تطبيق معوقات بعنوان ( 2008 ) مدوخ دراسة -11

 .عمييا التغمب
 معكقات أف الدراسة ىذه في الباحث كجد غزة بقطاع الجامعات في الشاممة الجكدة إدارة تطبيؽ معكقات لمعرفة الدراسة ىدفت
 اإلدارية بالييئة تتعمؽ كمعكقات ، التدريسية بالييئة تتعمؽ معكقات  ىي الفمسطينية الجامعات في الشاممة الجكدة إدارة تطبيؽ

 القرارات المركزية في إتخاذ  مف عالية درجة كجكد ىك المعكقات تمؾ كؿ رأس عمٍ كأنو العممي بالبحث ،كمعكقات تتعمؽ
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 ضماف كحدة دكر كتفعيؿ الشاممة الجكدة إدارة فيكـثقافة م لنشر الجاد كبالعمؿ المركزية مف بالحد الدراسة كطالبت الجامعية
  .فمسطينية جامعة كؿ في الجكدة
 منظمات في اإلدارية لمتخذي القرارات وتوفيرىا الحديثة المعمومات تكنولوجيا : بعنوان ( 2006 ) البحيصي دراسة -11

  .األعمال
 كتناقش ، القرارات لمتخذم تكفيرىا ،ك الحديثة لكجيالمتكنك  الفمسطينية المنشات إستغبلؿ مدل عمٍ لمتعرؼ الدراسة ىذه ىدفت
 تكنكلكجيا األخص كعمٍ المعمكمات تكنكلكجيا استخداميا نتيجة األعماؿ تحقيقيا لمنظمات يمكف التي المزايا الدراسة ىذه

 ، كيكصي االنجميزية غةالم في إمكانياتيـ ضعؼ مف اإلنترنت نابع بأىمية المدراء معرفة عدـ أف تبيف كقد كالشبكات ، اإلنترنت
مكاكبة  إلٍ باإلضافة الفمسطينية الشركات في المستخدمة التقميدية اإلدارية المعمكمات في نظـ تحكؿ إحداث بضركرة "البحيصي"

 .الحديثة التكنكلكجيا استخداـ في كيفية اإلدارية بالميارات المديريف قدرات تطكير ضركرة مع ، الحديثة التكنكلكجية التطكرات
 الجامعات في صنع القرارات اإلدارية في اإلدارية المعمومات نظم دور تقييم : بعنوان ( 2005 ) أبوسبت دراسة -12

 .غزة قطاع في الفمسطينية
 غزة بقطاع الفمسطينية الجامعات القرارات في متخذم لدل القرارات صنع عممية في المعمكمات نظـ دكر تقييـ إلي الدراسة ىدفت

المعدات،  الجامعات سكاء في اإلدارية المعمكمات نظـ بيف مككنات فركؽ كجكد مدل استكشاؼ مٍع الدراسة ،كركزت
 في المعمكمات جكدة دكر قياس عمٍ ركزت كما( النظاـ في العامميف األفراد البرمجيات، اإلتصاالت ،قكاعد البيانات، كفاءة

 لصالح الجامعة اإلدارية المعمكمات نظـ مككنات في فركؽ ىناؾ أف إلٍ الدراسة خمصت كقد القرارات( ، عممية صنع
 صنع عممية في المعمكمات المعمكمات كجكدة إستخداـ نظـ لدائرة التنظيمي المستكل بيف جدا قكية عبلقة ىناؾ اإلسبلمية، كاف

 تكفيرىا كعدـ تلممشكبل حمكال تعطي ال حيث الخبية النظـ إلٍ ترقي ال المعمكمات الحالية نظـ أف الدراسة كأظيرت القرارات
 . خارجو أك الكطف داخؿ إحصاء مراكز مع المباشر كعدـ إتصاليا خارجية لمعمكمات إحصائية

 ( تطوير أساليب مراقبة الجودة في العممية التعميمية بمرحمة التعميم قبل الجامعي 1998دراسة محمد فؤاد )  -13
مرحمة التعميـ األساسي يتطمب إقامة برامج تدريبية ذات جكدة  يكضح أف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في المجاالت التربكية في

 عالية لمنيكض بالعامميف في التعميـ األساسي ، كضماف التطكير كالتحسيف لتمؾ المرحمة في كؿ جزئياتيا.
 

 نتائج تحميل الدراسات السابقة 
ة فٍ التعميـ كالتنمية كسكؽ العمؿ كمخرجات مف خبلؿ العرض السابؽ لمدراسات التي تناكلت جكانب مختمفة مف متطمبات الجكد

التعميـ العالي، فمقد أشارت الدراسات إلٍ متطمبات التنمية كسكؽ العمؿ كأف أستخداـ التقنيات الحديثة مف األساسيات لتحقيؽ 
تائج فٍ التعميـ تكمف فٍ تطبيؽ التقيـ الجيد في التعميـ العالي، أجمعت الدراسات كالخبراء كالميتميف بالمجاؿ التربكم أف أبرز الن

 التكسع الكمي دكف اإلىتماـ بالكيؼ، كعدـ تكحيد إجراءتو عمٍ كافة المستكيات. 
 

فٍ حيف أرم أف دراستي تناكلت عنصر أساسي ترتكز عمية المؤسسات التعميمية كىٍ مدل مساىمة تطبيؽ إستخداـ التقنيات 
 الحديثة فٍ تحقيؽ تطكير جكدة التعميـ الجامعٍ.

 
 أسباب الحاجة إلى إتباع أسموب التقنيات الحديثة في تطبيق الجودة الشاممة في التعميم العالي -:ثالث

إف أىمية إستخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ قد عمؽ عمييا كثير مف المشتغميف في ميداف التقنيات التربكية آماالن كاسعة عمٍ 
  تحمسكف لمتكنكلكجيا التربكية أف أستخداميا سكؼ يؤدم إلٍ :الدكر الذم تمعبو في العممية التربكية كيرل الم

 
تحسيف نكعية التعميـ كزيادة فعاليتو ،كىذا التحسيف ناتج عف طريؽ حؿ مشكبلت أزدحاـ الفصكؿ كقاعات المحاضرات  .ُ

مكافحة األمية التي تقؼ كمكاجية النقص في أعداد ىيئة التدريس المؤىميف عمميا كتربكيا كمراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة ك 
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عائقا في سبيؿ التنمية في مختمؼ مجاالتيا ك تدريب المعمميف في مجاالت إعداد األىداؼ كالمكاد التعميمية كطرؽ التعميـ 
  المناسبة ك التماشي مع النظرة التربكية الحديثة التي تعتبر المتعمـ محكر العممية التعميمية. 

شباع حاجاتيـ لمتعمـ فبلشؾ أف الكسائؿ التعميمية المختمفة كالرحبلت كالنماذج كاألفبلـ تؤدم إلٍ جذب اىتماـ التبلميذ ك  .ِ ا 
  التعميمية تقدـ خبرات متنكعة يأخذ كؿ طالب منيا ما يحقؽ أىدافو كيثير اىتمامو .

التي عند المدرس فإذا  تؤدم إلٍ البعد عف الكقكع في المفظية كىي أستعماؿ المدرس ألفاظان ليس ليا عند التمميذ نفس الداللة .ّ
تنكعت الكسائؿ فإف المفظ يكتسب أبعادا مف المعنٍ تقترب مف الحقيقة األمر الذم يساعد عمٍ زيادة التطابؽ كالتقارب بيف 

  معاني األلفاظ في ذىف المدرس كالتمميذ .
الكسائؿ التعميمية إذا أحسف المدرس  ، إف  تحقؽ تكنكلكجيا التعميـ زيادة المشاركة اإليجابية لمتبلميذ في العممية التربكية .ْ

استخداميا كتحديد اليدؼ منيا كتكضيحو في ذىف الطالب سكؼ تؤدم إلٍ زيادة مشاركة التمميذ اإليجابية في إكتساب الخبرة 
تباع التفكير العممي لمكصكؿ إلٍ حؿ المشكبلت كيؤدم ىذا األسمكب إلٍ تحسيف  كتنمية قدرتو عمٍ التأمؿ كدقة المبلحظة كا 
نكعية التعميـ كرفع مستكل األداء عند التمميذ كمف أمثمة ذلؾ إشراؾ التمميذ في تحديد األسئمة كالمشكبلت التي يسعٍ إلٍ حميا 
ختيار الكسائؿ المناسبة لذلؾ مثؿ عرض األفبلـ كمشاىدتو بغية الكصكؿ إلٍ اإلجابة عف ىذه األسئمة ككذلؾ إستخداـ  كا 

جرا   ء التجارب كغيرىا .الخرائط كالكرات األرضية كا 
تؤدم إلٍ تنمية القدرة عمٍ التأمؿ كالتفكير العممي الخبلؽ في الكصكؿ إلٍ حؿ المشكبلت كترتيب األفكار كتنظيميا كفؽ  .ٓ

  نسؽ مقبكؿ .
ة ، يمر العالـ في تغييرات كثيرة تناكلت جميع نكاحي الحيا  أىمية الكسائؿ التعميمية في مكاجية مشكبلت التغيرات المعاصرة .ٔ

كأثرت عمٍ التعميـ في كافة جكانبو كأىدافو كمناىجو ككسائمو بحيث أصبح مف الضركرم عمٍ رجاؿ التربية أف يكاجيكا تحديات 
العصر باألساليب كالكسائؿ الحديثة حتٍ يتغمبكا عمٍ ما يكاجييـ مف مشكبلت كيدفعكا بالتعميـ لكي يقـك بمسؤكليتو في تطكير 

  المجتمع
 

 (   2111وصفي، ) تطبيق الخدمات اإللكترونية في التعميم الجامعيمتطمبات  -رابعا:
إف تطبيؽ الخدمات اإللكتركنية في التعميـ الجامعي ليس شعارات ترفع كليس نظريات دكف تطبيؽ فعمٍ عمي أرض الكاقع،    

في كافة مفاصؿ العمؿ الجامعي.  أنو دراسة كتحميؿ لكاقع التعميـ الجامعي كتييئة ىذا الكاقع لتطبيؽ معايير الجكدة الشاممة
 كلكي نستطيع تحقيؽ مفاىيـ الجكدة الشاممة بصكرة قابمة لمتطبيؽ الفعمي البد مف تكفر متطمبات تطبيقيا منيا:

 إشاعة كترسيخ ثقافة الخدمات اإللكتركنية بيف جميع العامميف مف طمبة كأساتذة كدراسات عميا كمكظفيف . .ُ
كنيا بما يتبلئـ مع مقتضيات العصر الحالي، كىك عصر العكلمة كاإلنفجار المعرفٍ كتزايد تحديث المناىج الدراسية إلكتر  .ِ

 اإلقباؿ عمٍ التعميـ الجامعي.
تنمية كتطكير المكارد البشرية كالطمبة كاألساتذة كالعامميف مف خبلؿ إشراكيـ بدكرات تطكيرية عالية المستكل بأعتبار إف  .ّ

 ة التعميـ .العنصر البشرم ىك رصيد ميـ في جكد
 تطكير نظاـ لممعمكمات كاإلتصاؿ لجمع الحقائؽ مف أجؿ إتخاذ القرارات السميمة بخصكص حؿ أم مشكمة. .ْ
 العمؿ الجماعي كالتعاكني بعيدا عف المركزية في إتخاذ القرارات. .ٓ
ألداء أعماؿ المتابعة  اإلىتماـ بممارسة التقكيـ الذاتي اإللكتركني داخؿ المؤسسة الجامعية، كتييئة كتدريب فرؽ التقكيـ .ٔ

 كالتقكيـ بصكرة مستمرة.
 تكفير كتييئة مقاييس كأدكات لقياس الظكاىر المختمفة في التعميـ الجامعي إلكتركنيا. .ٕ
 التعرؼ عمٍ إحتياجات جميع العامميف المستفيديف الداخمييف، كىـ الطبلب كاألساتذة كالعامميف. .ٖ
يحدد مبلمح كخطكات العمؿ كفقا لمجكدة، كيشمؿ جميع جكانب العممية كضع تصميـ كامؿ لبرنامج الخدمات اإللكتركنية  .ٗ

 التعميمية في الجامعة.
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 مشاركة جميع العامميف في الجيكد المبذكلة لتحسيف مستكل األداء في أنشطة الجامعة  المختمفة. .َُ
 القناعة الكاممة كالتفيـ الكامؿ كاإللتزاـ مف قبؿ المسؤكليف كأصحاب القرار.  .ُُ
 
 

  عوقات التي تواجو تطبيق الخدمات اإللكترونية في التعميم الجامعيب ـ  الم
إف تطبيؽ مبادمء الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي لتحقيؽ مستكل جيد مف النكعية في التعميـ الذم يمر بمرحمة مف عدـ 

 اإلستقرار، قد تتعترض لبعض المعكقات منيا:
 لتقنيات الحديثة في تقيـ األداء .ػ عدـ كجكد تخصصات كافية لتطبيؽ برنامج اُ
 ػ  عدـ اقتناع اإلدارات بفمسفة الخدمات االلكتركنية كسبؿ تقيـ اآلداء إالكتركتيا كعدـ تبنييا ليا لضعؼ قناعتيا ِ

 بجدكل التغيير.
 ػ اإللتزاـ بالشعارات فقط دكف التطبيؽ الفعمي لفمسفة الخدمات اإللكتركنية.ْ
 كاضحة كمتجددة لقياس مدل التقدـ كاإلنجاز.ػ معايير قياس الجكدة غير ٓ
 ػ جمكد األنظمة كالقكانيف كبركز الركتيف اإلدارم في السياسات اإلدارية.ٔ
 ػ عدـ تكفر بيانات متكاممة لممناىج كتقيـ اإلداء إلكتركنيا عف مجاالت العمؿ داخؿ الجامعة .ٕ
 اإللكتركنية . ػ قمة التمكيؿ المالي ك التكاليؼ المصاحبة لتطبيؽ البرامجٖ
تخاذ القرارات في الجامعة.ٗ  ػ المركزية في صنع السياسات التعميمية كا 

 ػ إىماؿ كفاءة عضك ىيئة التدريس عند اختياره لتنفيذ أعماؿ معينة .ُُ
 ػ عدـ مبلئمة المكاتب المتخصصة ألعضاء ىيئة التدريس.ُِ
 ػ قمة تنكع مصادر التعميـ في الجامعة.ُّ
 الحكاسيب المحمكلة. –التابميت  –جيزة الخاصة بالخدمة التعميمية مثؿ أم بادػ عدـ تكافر األُٓ
 عدـ تكفر الخدمة التقيـ اإللكتركني  مثؿ بنؾ أسئمة أك مادة عممية أك محاضرات أك أم أنشطة  ُٔ
 الحكاسيب المحمكلة(. –التابميت  –ػ عدـ  تكفر مستمزمات األنشطة الصفية ) األيباد  ُٕ
 تماـ باالخدمات اإللكتركنية لمطمبة .ػ عدـ اإلىُٖ
 ػ عدـ اإلىتماـ بتطكير كتحديث البرامج العممية إلكتركنيا .ُٗ
 ػ عدـ كضكح بعض المصطمحات المرفقة لمخدمات اإللكتركنية.َِ
 

 فى تطوير جودة التعميم الجامعي؟التقنيات الحديثة ماىو مفيوم  -خامسا:
 أف قبؿ كالنصؼ القرف عمٍ تزيد لمدة بالصناعات التكنكلكجيا مفيكـ ارتبط الفنية كقد الميارة يعني تنظيـ تكنكلكجيا مصطمح إف

 دراسة الميارات بشكؿ  أم الفنكف أك الميارات عمـ تقنيات، إلٍ عربت التي تكنكلكجيا كتعني كالتعميـ التربية عالـ المفيـك يدخؿ
  .عممية راضأغ مف أجؿ منظمة معرفة أك العممية، لممعرفة النظامي التطبيؽ ىي ،التكنكلكجيا محددة كظيفة لتأدية منطقي
 عممو في اإلنساف بيا يستعيف كالتي تطبيقية، عممية غراضأل تستخدـ التي كالكسائؿ األدكات بأنيا التكنكلكجيا أيضا كعرفت
 يةالتاريخ كمرحمتو اإلجتماعية ظركفو إطار في تظير التي الحاجات تمؾ كتمبية كقدراتة قكاه إلكماؿ

  
 أك اإلتقاف مف  كتستخدـ المنظمة، المعارؼ كفؽ تسير نظامية طريقةىي  التكنكلكجيا بأف اإلستنتاج يمكف تقدـ ما ضكء كفي

    كنكاتج التكنكلكجيا العممية، لممعرفة النظامي التطبيؽ تعني   Processes كعمميات  التكنكلكجيا فاف:  كبذلؾ الكفاية
Products  بيذا كتستعمؿ معا كنكاتج كعممية التكنكلكجيا العممية، المعرفة تطبيؽ عف الناتجة كالمكاد األجيزةك  األدكات، كتعني 

 الحاسكب تقنيات مثؿ معا، كنكاتجيا العمميات إلٍ النص يشير عندما المعنٍ
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التي تستكمؿ  اتكاألدك  باألجيزة تطبيقية تيتـ عممية ىي ما بقدر نظرية ليست التكنكلكجيا إف : التعريؼ ىذا مف كيتضح
 النقص في قدرات اإلنساف ككسيمة لمتطكر العممي

كفي حيف يرل البعض في التكنكلكجيا الحديثة تتكيجان باىران لنجاح العقؿ البشرم في السيطرة عمٍ الطبيعة كتطكيعيا لمصمحة 
ئةى بالتمكًث كالخراب, كاإلنسانية اإلنساف كالبشرية, نجد أف البعض اآلخر يرل في نفس التكنكلكجيا شبحان مخيفان ييددي البي

 ـ(ُِٖٗانطكنيكس ،  ) بالدمار)الحرب الذرية, الكيماكية....الخ(, كالحياة الخاصة باالختفاء. 
 

 سادسا: واقع التعميم في الوطن العربي والتحديات وكيفية حميا 
  واقع التعميم في الوطن العربي .ُ

نسا، شعر الناس بخيبة أمؿ فادحة، كفي ظؿ ىذا التشاـؤ مف حرب خاسرة طرح في أعقاب الحرب العالمية الثانية كبعد ىزيمة فر 
شارؿ ديجكؿ سؤاالن ذا مغزل حيف سأؿ عف أكضاع التعميـ في فرنسا كعف حالة الجامعات كعف القضاء، فأيخبر أف التعميـ 

دكلة ما ىي محؾ نجاح الدكلة كتقدميا كالقضاء بخير، فعمَّؽ قائبلن: "إذف فرنسا بخير"؛ كييفيـ مف ىذا أف حالة التعميـ في 
كصحكتيا بعد كبكتيا. كقد سيئؿ أحد الساسة أيضان عف رأيو في مستقبؿ أمة فقاؿ: "ضعكا أمامي منيجيا في الدراسة أٍنبئكـ 

 http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-345/_nr-9/_p-2/i.htm بمستقبميا".

د اليـك محؿ جدؿ في أم منطقة مف العالـ، فالتجارب الدكلية المعاصرة أثبتت بما ال يدع مجاال إف أىمية التعميـ مسألة لـ تع
تقدمت مف  –بما فييا النمكر اآلسيكية  –لمشؾ إف بداية التقدـ الحقيقية؛ بؿ كالكحيدة ىي التعميـ ، كأف كؿ الدكؿ التي تقدمت 

 ميـ في أكلكية برامجيا كسياستيا. بكابة التعميـ، بؿ إف الدكؿ المتقدمة نفسيا تضع التع

أف جكىر الصراع العالمي ىك سباؽ في تطكير التعميـ، كأف حقيقة التنافس الذم يجرل في العالـ ىك  –أيضان  –كمما ال شؾ فيو 
الثكرة،  تنافس تعميمي. إف ثكرة المعمكمات، كالتكنكلكجيا في العالـ ، تفرض عمينا أف نتحرؾ بسرعة كفاعمية ، لنمحؽ بركب ىذه

ألف مف يفقد في ىذا السباؽ العممي كالمعمكماتي مكانتو، لف يفقد فحسب صدارتو، كلكنو يفقد قبؿ ذلؾ إرادتو ، كىذا احتماؿ ال 
 http://ar.wikipedia.org/wikiنطيقو كال يصح أف نتعرض لو 

 اإلتصاالت كسائؿ في اليائؿ كانتشارىا كالتقدـ اتساعيا سيؿ مثيؿ، ليا يسبؽ لـ عمكماتالم في ثكرة العالـ يعيش كاليـك
 الخ، ..كاألفراد، كالمكاد المعمكمات، تدفؽ كحرية كاإلنفتاح العكلمة كالمكاف، كأخذت الزماف مفيـك فتغير المعمكمات، كتكنكلكجيا

 لمتطمباتيا، كاإلستجابة ىذه المعطيات مع التعامؿ تحدم كشعكبو العالـ دكؿ عمٍ فرض مما ,المختمفة الحياة في مناحي تؤثر
 أف إال كشعكبو العالـ دكؿ لجميع ذلؾ أىمية كمع .كالعشريف القرف الحادم في اآلمف العيش لتستطيع منيا القصكل كاإلستفادة

ف العالـ كاسعة، دكؿ أغمب كبيف بينيا الفجكة حيث المتغيرات، ىذه مع لمتعامؿ تككف ما ىي أحكج العربية الدكؿ  كانت كا 
 فيي المطالبة، ىذه بمثؿ األكلٍ ىيكالتعميمية  التربكية فإف المؤسسة التطكر، كمكاكبة بالتميز مطالبة المختمفة الحياتية المؤسسات
أمتنا  يفكتمك كالنماء، التقدـ نحك التغيير كقيادة معيا، كالتعامؿ العصر تطكرات عمٍ استيعاب قادر جيؿ إعداد عف المسئكلة
 .( ََِٕ)ممكاكم، نجادات،   .كالعشريف الحادم القرف عالـ في دكرىا أخذ مف العربية

 التحديات التكنولوجية أمام التعميم العربي وكيفية حميا : -2
دـ أف التحدم الحقيقي الذم يكاجينا كىك الدخكؿ بببلدنا إلٍ حضارة التكنكلكجيا المتقدمة التي أصبحت العامؿ الحاسـ في تق

الشعكب، كال شؾ أف نقطة البدء ىي إعداد الككادر القادرة عمٍ إنجاز ىذا التحكؿ الكبير، الذم يتطمب خمؽ بنية تعميمية يبنٍ 
الطالب مف خبلليا خبراتو التعميمية عف طريؽ تعميمو كيفية استخداـ جميع مصادر المعرفة، كجميع كسائؿ التكنكلكجيا المساعدة؛ 

س كالجامعات بالكسائط المتعددة، كمعامؿ العمـك المتطكرة كقاعة استقباؿ بث القنكات التعميمية كمف ثـ لذا يجب تجييز المدار 
تدريب أعضاء ىيئة التدريس  في مراكز التدريب المحمية بالمديريات كالمحافظات كمراكز التدريب التخصصي المركزية ، كمعامؿ 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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 Future  أك "مدرسة المستقبؿ"  Wall-less Schoolباسـ "مدرسة ببل أسكار" العمـك المتطكرة كالتعميـ عف بعد فيما عدا يعرؼ 
School  أك المدرسة الذكيةSmart School . أك التعميـ اإللكتركني 

 
 مفيوم مدرسة المستقبل أو المدرسة الذكية: 2-1

يزة حكاسيب كبرمجيات تمكف الطبلب مدرسة المستقبؿ أك المدرسة الذكية ىي "عبارة عف مدارس مزكدة بفصكؿ إلكتركنية بيا أج
مف التكاصؿ إلكتركنيان مع المعمميف كالمكاد المقررة، كما يمكف نظاـ المدارس الذكية مف اإلدارة اإللكتركنية ألنشطة المدرسة 

تكاصؿ المختمفة ابتداءن مف أنظمة الحضكر كاإلنصراؼ كانتياءن بكضع اإلمتحانات كتصحيحيا.كما تمكف المدارس الذكية مف ال
مع المدارس األخرل التي تعمؿ بنفس النظاـ األجيزة التعميمية المتصمة بالمدرسة ككذلؾ التكاصؿ مع أكلياء أمكر الطبلب" 

 ( ََِٗ)بخش، 
العممية التعميمية حيث  : التعميـ اإللكتركني ىك ذلؾ النظاـ الذم يقـك فيو الكمبيكتر بكامؿ اإللكتروني مفيوم التعميم ِ-ُ-ِ

يقـك الكمبيكتر بما يشبو المدرس الخصػػكصي مف حيث الشػرح ك  مف الكمبيكتر بدكف الحاجة إلٍ المعمـ، ك فييايتعمـ الطالب 
 التقكيـ. التجريب ك

لمتعميـ اإللكتركني أف يفيد الطبلب غير القادريف ك ذكم االحتياجات الخاصة ك  : يمكف أىمية التعميم اإللكتروني ِ-ِ-ِ
 سفر يكميا إلٍ المدرسة بسبب ارتفاع كمفة المكاصبلت.الطبلب غير القادريف عمٍ ال كذلؾ
  لمجتمع المعمكمات. يساعد التعميـ اإللكتركني عمٍ التعمـ الذاتي ك الذم يسيؿ فيو المعمـ لممتعمـ الدخكؿ 
 التعميـ. بإستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ك اإلتصاالت في مجاؿ يككف التعميـ اإللكتركني ذا فعالية لسكاف المجتمعات النائية 
 :متطمبات التعميم اإللكتروني ِ-ّ-ِ

 لمتطمبات ك شركط ضركرية منيا. لكي ينجح التعميـ اإللكتركني ك يحقؽ أقصٍ استفادة مف أىميتو، فإنو يحتاج
  ،ك مراحمو ك ميزانياتو. خطط كاضحة تبيف كيفية دمج التعميـ اإللكتركني 
  برامج إدارة التعميـ. متطمبات تقنية: بنية تكنكلكجية، ك سعة نطاؽ عالية، ك 
  .متطمبات تنظيمية ك إدارية عصرية 
  لمطمبة  كادر مؤىؿ يشمؿ خبراء بالتقنية ك خبراء بالتربية، كما يتطمب تدريب خاص لممحاضريف ك متطمبات بشرية مف

 (  ََِٗالمشمكليف بالنظاـ. )عبد المجيد، 
 
 ات التعميم االلكتروتي  :التعميم اإللكتروني ومعوق حاجة الدول العربية إلى 2-3-2-1

 لما يحممو ىذا النكع مف التعميـ مف مزايا، ك تظير مبلمح ىذه الحاجة في: إف الدكؿ العربية في حاجة لمتعميـ اإللكتركني بالنظر
 العربية قفزة. مكاجية الضغط المتزايد لمطبلب عمٍ الجامعات العربية عمٍ عدة مستكيات حققت الدكؿ -ُ
 خبلؿ التعميـ اإللكتركني. ميـ العالي العربي في تنمية صناعات المعرفة مفتعزيز دكر التع -ِ
 اإللكتروني في الدول العربية: معوقات التعميم 2-3-2-2

 ىناؾ العديد مف المعكقات التي تقؼ حاجزان في كجو التعميـ اإللكتركني في الدكؿ العربية كمنيا:
 العالمية. اف عمٍ الشبكةحقكؽ الممكية الفكرية ك مسائؿ الخصكصية ك األم 
 العربي ىي عدـ عمـ أغمب الطبلب بمفيـك التعميـ  مف أىـ المعكقات التي تقابؿ مستقبؿ التعميـ اإللكتركني في الكطف

 .التعميػـ اإللكتركني مستقبؿ في الكطف العربي ك طبلئع المستقبؿ لـ يكف لدييـ فكرة عف ىذا اإللكتركني فكيؼ يككف لمتعميـ
 
 يفية مواجية التحديات التكنولوجية لمتعميم في الوطن العربي:ك 2-3-2-4

لٍ إمكانية  نقميا قبؿ التكصؿ  مف الضركرم تكرار القكؿ بأف العرب اآلف لـ يككنكا النظرة الصحيحة  إلٍ مسألة التكنكلكجيا كا 
نتقاؿ اآلالت كالمعدات مف العالـ الصناعي إلٍ إمكانية ابتكارىا محميان فبل تزاؿ نظرة العرب إلٍ التكنكلكجيا بأنيا عبارة عف  ا



 

 
238 

المتقدـ  مع الخبراء كالفنييف إلٍ األقطار العربية كبالتالي يسكد اإلعتقاد بأنو يمكف شراء كؿ ىذه األمكر باألمكاؿ إذا ما تكفرت 
ضكع يعيشكف في حالة كىذا ما يؤكد أف العرب شعكبان كحككمات ال يزالكف عمٍ حد تعبير أحد الباحثيف العرب الميتميف بالمك 

)جاىمية أك أمية تكنكلكجية ( كبأننا بحاجة حقان إلٍ جيد تنكير اجتماعي كبير كعممية محك أمية تكنكلكجية لمجتمعاتنا كما أف 
العرب ال يزالكف يخمطكف بيف العمـ كالتكنكلكجيا كيظنكف أف التقدـ الكمي في المجاؿ األكؿ زيادة عدد المدارس كالطبلب 

 يؤدم بالضركرة كتمقائيان إلٍ تقدـ تكنكلكجي بنفس المستكل كالكتيرة ( .الخريجيف 
إف أكؿ ما يحتاجو العرب في ىذا المجاؿ كفي غيره مف المجاالت ىك ثكرة فكرية قيمة تغير نظرة اإلنساف العربي إلٍ نفسو 

لٍ عبلقتو بالمجتمع كبالككف بحيث يتحرر مف كؿ األغبلؿ الفكرية كالمادية التي ح جمت عقمو كقدرتو عمٍ اإلبتكار منذ القرف كا 
الحادم عشر الميبلدم كباألخص منذ بداية اإلحتبلؿ العثماني كتتمثؿ ىذه الثكرة الفكرية في جعؿ اإلنساف أثمف كأنبؿ ما في 

 ىذا الكجكد .... القيمة العميا.
سف مبكرة لمطفؿ ركح المبادرة كاإلبداع كحب  يتطمب األمر كذلؾ إنشاء نظاـ تربكم يجسد ىذه القيمة العميا كيضيؼ إلييا منذ

العمؿ المتقف كاالنتظاـ كالمنيجية العممية العقبلنية كغيرىا التي تخمؽ اإلنساف القادر عمٍ التعامؿ مع متطمبات التنمية الشاممة 
 كالتغمب عمٍ تحدياتيا اليائمة.

مٍ تثبيتيا في النظاـ التربكم كفي تعامميا مع الناس بحيث  يتطمب األمر حككمة كقيادة تؤمف إيمانا راسخان بيذه القيـ كتعمؿ ع
تظير كاضحة في تعامؿ الناس فيما بينيـ عمٍ شتٍ المستكيات التثقيفية كاالقتصادية كاالجتماعية, فقط بعد بركز مثؿ ىذه 

، إذ مف المبلحظ أنو ما مف دكلة التكنكلكجية  -القيـ يصبح بإمكاف الدكؿ العربية الدخكؿ في المراحؿ األكلٍ مف الثكرة العممية 
 (ََِٖاألميف، )في العالـ تقدمت في يكمنا ىذا إال بعد أف نجحت في إحداث ثكرة قيمة. 

 
 ماىي التطبيقات األجرائية لضمان جودة التعميم الجامعي؟ -سابعأ :

لضماف جكدة التعميـ الجامعي  جرائيبإعداد نمكذج مقترح كأداة لمتطبيقات اإلجرائية تتضمف عشر فقرات كؿ منيا يعتبر تطبيؽ إ
  -:كىي
 تكفر قاعدة بيانات متكاممة تغطي مجاالت األنشطة كالفعاليات المختمفة في الجامعة. .ُ
 تكفير بيئة تكنكلكجيا تساعد العامميف كالطمبة عمٍ اإلبداع كالتطكير داخؿ الجامعة. .ِ
 كضع معايير تقنية كفنية لقبكؿ الطمبة في الجامعة . .ّ
 معمكمات تربط الجامعة بالجامعات األخرل داخميا كخارجيا. تكفير شبكة .ْ
 استخداـ أنظمة حديثة في نقؿ المعمكمات كتبادليا في مؤسسات الجامعة. .ٓ
 إىتماـ الجامعة كتشجيعيا لمتعمـ الذاتي لدل الطمبة. .ٔ
 المتابعة المستمرة لتحصيؿ الطمبة بصكرة تقنية كتحميؿ النتائج طكاؿ العاـ الدراسية .ٕ
 

فى تطوير جودة التعميم الجامعي  في التقييم اإللكترونية بإستخدام التقنيات الحديثة أثر تطبيق نظم االختبارات و   -ثامنا:
 الجامعات السعودية 

ًالكتب باإلعتماد عمٍ أدبيات الدراسة مف خبلؿ المنيج الكصفي المتبع فٍ الدراسة القائمة عمٍ جمع الدراسات، كالتقارير، 
يستكجب عمٍ جميع الجامعات  فٍ المممكة العربية السعكدية مف إعادة النظر فٍ طرؽ تقيـ الطالب  الدراسة عبمكضك  المتعمقة

 كتحديثيا كتطكيرىا كأف يتـ التعميـ بإستخدـ أساليب التقنية الحديثة فٍ قياس المخرجات المباشرة كالغير مباشرة .
 

 الخالصــــــة -تاسعا:
كلكجي يفرض نفسػو عمٍ المجتمع لذا يجب مسايرة التطكر كالتغيير في أساليب التعميـ ك البحث إف التقدـ العممػػي كالتكن -ُ

 .العممي كالتقدـ التكنكلكجي في المجتمػػع الراقي كمنيػا المجتمع العربي
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يب التعميـ الذم أصبح ىناؾ فجكة بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية أساسيػػا ىك التقدـ في العمػػـك كالتطكر التكنكلكجي كأسال-ِ
سمو مف سمات العصر كعمٍ األمة العربية الشركع بالتعميـ الحديث ك البحث العممػي كالتطػػكر كعمٍ األمة العربية أف تسير عمٍ 

 .ىػذا الركػب العممي كالتطكر التكنكلكجي
ب عمٍ التعميػػـ أف يرتبط بخطط التنميػة يكتسب التعميـ الجػػامعي كالعػالي في العػالـ كالكطف العربي أىمية كبيرة حيث كج -ّ

فالطػاقات البشرية المػػدربة  الشاممػة كمنيا البحث العممي كالتقدـ التكنكلػكجي في تدريب كتأىيؿ العناصر القيادية في المجتمع
بيػة السياسية كاالقتصادية كبذلؾ تككف الجامعػػات مػصنعا لقيػادات األمػة العر  كالمؤىمػة  قادرة عمٍ قيادة خطط التنمية الشاممػة

 كاالجتماعية كالثقافية كالعممية كالحفاظ عمٍ اليكية القكمية كالكطنية في ظؿ العكلمة كالمعمكماتية كالتكنكلكجية .
إف األستاذ الجػػامعي لو ادكار كبيرة كمؤثرة في عممية تطكير البحكث العمميػة مػف خبلؿ اإلختصاص العممي كالمرتبة العممية  -ْ
التطكر التكنكلكجي خصكصػان إذا  تكفرت لو الظركؼ المادية ك المعنػكية مف قبؿ الجػامعة كالدكلة كالمجتمػع فيػك يػستطيػع  إف  في

,حيث يشػارؾ فػي كضػع خطػط التنميػة الشاممة الكطنية كالقكمية في المنظمات  يقكد المجتمػع إلٍ مصاؼ الدكؿ المتقدمػة
تدريب القيادات كالككادر مف خبلؿ التدريس كالبحث العممي كخدمػة المجتمػع  بػالبحػكث النظػرية  الحككمية كغير الحككمية في

 كالتطبيقيػة.
إدارية، مالية،  معكقات سياسية، في الكطف العربي) إف ىناؾ معكقات تكاجو التعميـ ك البحث العممػي كالتطكر التكنكلكجي -ٓ

 (. اجتماعية، ثقافية، عامة
نيض األمػة العربية بالبحث العممػي كالتقػدـ التكنكلكجي مف خبلؿ اإلىتماـ بالتربية ك التعميػـ ك التنميػة المستدامػة يمكف أف ت -ٔ

كالشعكر بالمسؤكليػة التي تقع عمٍ عاتؽ العممية التعميمية األساسية كالثانكية ك الجػػامعية كمراكزىا البحثية كذلؾ بتنمية المعمـ 
نيػا كعمميا كالطالب الجامعػي كالمناىج الجامعيػة كاإلدارة الجامعية كدكر الدكلة في تكفير كؿ المستمزمات كاألستاذ الجامعي مي

 المادية كالمعنػكية كدكر المجتمع في تعزيز البحث العممي كالتطكر التكنكلكجي.
 

  التوصيـــات -عاشرًأ:
معي كالدكؿ العربية كمؤسسات المجتمع عمٍ مستكل الدكلة أك الدكؿ ىناؾ عدة تكصػيات يمكف أف تقػػـك بيا الجػامعة كاألستاذ الجا

 -:العربية كىي
إجػراء تثقيؼ عمٍ مفيػـك  التعميـ الحديث) كالتعميـ اإللكتركني(  كالبحث العممي كالتطكر التكنكلكجي في الكطف العربي كذلؾ  .ُ

طف العربي كالطالب العربي بمفاىيػـ البحث العممي مف خبلؿ عرض ىذه المفاىيـ بكسائؿ ا التصاؿ الجماىيرية كتعريؼ المكا
كانو نشاط إبداعي كمسؤكلية كطنية كبيرة  كالتطكر التكنكلكجي كمجػػاالت استخداـ البحث  العممي كالتكنكلكجي في مجاالت الحياة

 تقع عمػٍ المكاطف .
يدية كتطكير التكنكلكجية المنقكلة عف طريؽ القدرات اإلستخػػداـ األمثؿ لمتكنكلكجيػػا الحديثة مف خبلؿ تنمية التكنكلكجية التقم .ِ

 الكطنية في مجػػاؿ التعميـ كالبحث العممػػي كالتطػػكر التكنكلكجي.
نقؿ المعرفة العمميػة كالتكنكلكجية كتكثيقيا كخزنيػا مػف خػبلؿ نظػـ المعمكمػات كتحكيميا إلٍ المغة العربية, أم جعؿ المغػػة  .ّ

 .) كالنشر كالتعريب كتكحيد المصطمحات ,)اإلنتاج كالحفظ العمميػة كالتكنكلػكجية مف حيثالعربية كعاءان لممعرفة 
ربط التنمية العمميػة كالبحثية بالحضػارة العربية كبالتنمية الشاممة كجعميػا إشػعاع فكرل كجزء مف نسيج األمػػة الحضارم  .ْ

ؾ كالطب كاليندسة كالرياضيات كالفمسفػة كالفنكف  كالميكانيؾ كتعزيزىا لممجتمػع العربي حيث قػدـ العػرب لئلنسانية عمكميػػـ في الفم
 لدل الطالب العربي كببثيا في المناىج الدراسية .

إنشاء مراكز لمبحػػكث العممية كتطكيرىا مف خبلؿ مدىا بػالككادر الككؼء  ككفػؽ التخصص كرصد مبالغ كافية إلجػراء  .ٓ
 المعمكماتية. مػف البحػكث كتطكيرىػا كتجييزىػػا بػشبكة

 ضركرة التنسيػؽ كالتعػاكف بيف أقطار الكطف العربي في ما بينيـ بمجػاالت التعميـ كالتطكر التكنكلكجي. .ٔ
 استيراد التكنكلكجية المبلئمة كتطكيعيا عمي حسب ظركؼ بيئتنا العربية. .ٕ
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 ارجو بغيػة تطػكير جكدة التعميـ.إجراء تدريب لمككادر العربية )معمميف كأساتذة جامعات( داخؿ الكطف العربي أك خ .ٖ
 إجراء دراسة شاممػػة لمسياسات التعميمية كالبحثية كالتكنكلكجية في الكطف العربي كتطكيرىا . .ٗ

 الحد مف ىجرة األدمغو البحثية كالتكنكلكجيػػة إلٍ خارج الكطف العربي كضػركرة تكطينيا ك تشجيعيا . .َُ
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 (. ََِْجامعة القدس ، جكيمية ) 
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 واالعتماد  رؤية مستقبمية لتحقيق ضمان الجودة
 المؤسسي بجامعة حائل

 

 ،   د.زيد بن ميميل الشمريد. رضا إبراىيم المميجي

 جامعة حائؿ، المممكة العربية السعكدية
redaelmelegy2000@yahoo.com 

 

 ممخص:
استيدفت ىذه الكرقة البحثية التعرؼ عمٍ األسس النظرية لضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسٍ، كالتعرؼ عمٍ أىـ نظـ ضماف 

عمٍ الجكدة كاالعتماد المؤسسي لمجامعات، كالكقكؼ عمٍ إجراءات ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي لمجامعات، كالتعرؼ 
آليات ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي لمجامعات، كمحاكلة كضع رؤية مستقبمية لضماف جكدة كاعتماد جامعة حائؿ، 

 كتكصمت إلٍ مجمكعة مف النتائج كمنيا:
يتطمب تطبيؽ ضماف الجكدة كاالعتماد كضع خطة لنشر ثقافة ضماف الجكدة كاالعتماد مف خبلؿ التكعية بيف العامميف داخؿ  -

 سسات الجامعية.المؤ 
أىمية المراجعة المستمرة ألساليب ضماف الجكدة كتقييـ األداء كالمعايير األكاديمية، كتحسيف الجكدة، كمتابعة إجراءات تحقيؽ  -

 ىذه المعايير.
جراء عممية التقييـ في سياؽ البيئة التنظيمية لمجامعة،  - ضركرة تحديث كنشر الممارسات الجيدة الخاصة بضماف الجكدة، كا 

 لمتأكد مف فعالية اإلجراءات، كتقييـ المخرج التعميمٍ.
 

 مقدمـة:
تحظٍ مؤسسات التعميـ الجامعٍ بمكانة متقدمة في المممكة العربية السعكدية، نظران لدكرىا البارز في بناء مستقبؿ األمة عمٍ 

كية مف جية، كاالىتماـ بالتعميـ الجامعي المدل القريب كالبعيد، لذا فقد سعت المممكة العربية السعكدية، في إطار خطتيا التنم
تاحتو، كتحقيقان لمبدأ تكافؤ الفرص التعميمية مف ناحية أخرل، إلٍ إنشاء عديد مف الجامعات في جميع مناطؽ المممكة، كمنيا  كا 

ؽ مع احتياجات ـ بيدؼ تكفير التعميـ المتميز ألبناء المنطقة بما يتكافََِٓجامعة حائؿ التي تأسست بمرسـك ممكي في يكنيو 
سكؽ العمؿ، كتخريج الككادر الكطنية المؤىمة في المجاالت العممية كالتقنية التي تحتاجيا الببلد، كالعمؿ عمٍ تطكير البحث 
العممي كمناىج التدريس بما يتكاكب مع المتطمبات المحمية كالعالمية، كاستقطاب األساتذة المتميزيف، كالتعاكف مع الييئات 

كذلؾ انطبلقان مف أف الجامعة تعد مسؤكلة عف إعداد القكل البشرية المتعممة جؿ تطكير منطقة حائؿ، المختمفة مف أ
عداد الباحثيف كالمتخصصيف في مجاالت العمؿ المختمفة، كمساىمتيا الفعالة في خدمة المجتمع )جامعة المتخصصة، كا 

 .(2113حائل،
 

خبلؿ تطكير الجامعة ألىدافيا كبرامجيا، كدكرىا في تكجيو العممية كقد يتحقؽ نجاح الجامعة في تحمؿ ىذه المسئكلية مف 
دارة أدائيا،  التعميمية كتجديدىا، كلعؿ السبيؿ لتحقيؽ ذلؾ يتأتٍ مف خبلؿ تجكيد العناصر المككنة لمنظكمة ىذه الجامعات، كا 

الحالٍ كاألداء المتكقع ليذه المؤسسات، كما  كيعتبر تقييـ أداء الجامعات عامبلن رئيسيان في تحديد الفجكة التنظيمية بيف األداء
يعتبر أداة لتحسيف التدريس الجامعٍ، كتطكير البرامج كالمناىج الدراسية، كقياس األداء عمٍ المستكل الفردل كالمؤسسٍ، كقياس 

بالجامعات، كتحديد  مدل النمك المينٍ ألعضاء ىيئة التدريس، كيتـ مف خبللو الحكـ عمٍ مدل فعالية أبعاد العممية التعميمية
 .(13، 2112)رضا المميجى، الصعكبات كالمعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ التقدـ نحك أىدافيا المنشكدة
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كيتطمب ذلؾ ضركرة تكجو الجامعات نحك تبنٍ بعض المداخؿ الحديثة التي تساعد في تحقيؽ جكدة األداء الجامعٍ كفي 
ؾ مف منطمؽ أف ضماف جكدة التعميـ كتحسيف نكعيتو أصبح مف أبرز التطمعات مقدمتيا ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي، كذل

إلٍ تطكير نظميا التعميمية، كتجكيد مخرجاتيا،  –منفردة أك مجتمعة  –في أم مجتمع، حيث تسعٍ الدكؿ عمٍ اختبلفيا 
لؤلفراد العامميف عمٍ مختمؼ  كتحسيف السياسات التعميمية، كتكفير اإلمكانات كالمصادر، كتفعيؿ برامج التنمية المينية

المستكيات، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تدعيـ األنشطة المتعمقة بالجكدة، كتطبيؽ المحاسبية كالتقييـ المؤسسي الشامؿ، كتبني رؤية 
 .(Andres,2001, 4)شاممة تستند عمٍ المعرفة كالرصيد كالتراث الفكرم لممؤسسات التعميمية

في السنكات األخيرة تحقيؽ الجكدة في التعميـ الجامعي، كذلؾ مف خبلؿ إنشاء الييئة الكطنية  كقد سعت المممكة العربية السعكدية
لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي، بيدؼ تدعيـ التكجو نحك نشر ثقافة الجكدة في التعميـ الجامعي، كاعتبارىا في مقدمة أكلكيات 

عداد كتطكير أدكات لتقكيـ كافة جكانب المنظكمة التعميمية، ككضع األجندة التعميمية، كضبط العممية التربكية لمعايير محددة ، كا 
أسس كمعايير تقكيـ المناىج الدراسية لكافة النظـ التعميمية بمراحميا المختمفة، كتقكيـ مخرجات التعميـ في كافة مراحمو كأنكاعو، 

 كتحسيف مستكل برامج مؤسسات التعميـ الجامعي.

تطكير الجامعات السعكدية، إال أف المتأمؿ لكاقع ىذه الجامعات كمنيا جامعة حائؿ يجد أنيا  كعمٍ الرغـ مف تعدد محاكالت
تعاني مف بعض المعكقات التي قد تقؼ حائبلن دكف تحقيؽ مستكل مممكس مف الجكدة داخميا، كترتبط ىذه المعكقات بعدة 

العممٍ، كغياب التعاكف العممي بيف كميات  جكانب، كمنيا: ضعؼ عمميات التمكيؿ، كقمة كجكد ميزانيات خاصة بالبحث
الجامعة، كتقديـ البرامج التدريبية غير المرتبطة باحتياجات التنمية المينية لدييـ، حيث تعتمد ىذه البرامج عمٍ خطة كضعيا 

بيف بحكث  القائميف عمٍ عمادة الجكدة كالتطكير بيدؼ تنمية ميارات كقدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات، كضعؼ الربط
أعضاء ىيئة التدريس بخطط التنمية، كاالنفصاؿ الكاضح بيف الجامعة ككثير مف مؤسسات المجتمع، كافتقاد بعض القيادات 

 (.2113(؛ )سمية مدخمى،2111) مياء فاضل،األكاديمية لميارات القيادة الجامعية اإلبداعية 
كشفت قمة كجكد معايير محددة لمحكـ عمٍ نكاتج العممية التعميمية،  باإلضافة لذلؾ، فإف المعايشة الميدانية لكاقع الجامعة قد

كغياب آليات مراجعة البرامج كالمناىج الدراسية، كضعؼ التكعية بأىمية تطبيؽ نظـ ضماف الجكدة كاالعتماد، كجمكد المناىج 
ي تحكـ ىذه الجامعات، كىك األمر ، كقد نتج عف ذلؾ تزايد الحاجة إلٍ ضركرة تكضيح األطر كالمعايير التكالخطط الدراسية

الذم يتطمب كجكد تكجيات كرؤل كاضحة حكؿ عديد مف القضايا الجامعية التي تعد ذات طابع إستراتيجي عند كضع التصكرات 
 كالسياسات البلزمة إلحداث عممية التطكير بجامعة حائؿ.

ف األداء الجامعٍ، كتحقيؽ الجكدة كالتميز، كتأىيؿ كمف ىنا دعت الحاجة إلٍ ضركرة تحديد اآلليات التي يمكف مف خبلؿ تحسي
جامعة حائؿ بالمممكة العربية السعكدية لمحصكؿ عمٍ االعتماد المؤسسٍ، بيدؼ تحقيؽ ضماف الجكدة مف خبلؿ مراجعة 

 كؿ.برامجيا بصكرة دكرية، كتحقيؽ مستكل عالي مف األداء كالجكدة سكاء عمٍ المستكل المؤسسي، أك عمٍ مستكل النظاـ ك

 تساؤالت الورقة البحثية:

 تحاكؿ الكرقة البحثية اإلجابة عف األسئمة التالية:

 ما األسس النظرية لضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي؟. -ُ

 ما نظـ ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي لمجامعات؟ -ِ

 ما إجراءات ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي لمجامعات؟. -ّ

 ة كاالعتماد المؤسسي لمجامعات؟.ما آليات ما إجراءات ضماف الجكد -ْ

 ما الرؤية المقترحة لضماف جكدة كاعتماد جامعة حائؿ؟. -ٓ
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 أىداف الورقة البحثية:

 تسعٍ الكرقة البحثية الحالية إلٍ تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ التالية:

 التعرؼ عمٍ األسس النظرية لضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي. -ُ

 الجكدة كاالعتماد المؤسسي لمجامعات.التعرؼ عمٍ أىـ نظـ ضماف  -ِ
 الكقكؼ عمٍ إجراءات ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي لمجامعات. -ّ
 التعرؼ عمٍ آليات ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي لمجامعات. -ْ
 محاكلة كضع رؤية مستقبمية لضماف جكدة كاعتماد جامعة حائؿ. -ٓ
 

 أىمية الورقة البحثية:
 البحثية مف خبلؿ النقاط التالية: تبرز أىمية الكرقة

تعالج الكرقة الحالية مكضكع عمٍ جانب كبير مف األىمية، كىك ضماف الجكدة كاالعتماد، كالمذيف يمثبلف أحد التكجيات  -ُ
 تطبيقيا لتحقيؽ التعميـ المتميز. -عمٍ اختبلؼ مستكياتيا–العالمية التي تحاكؿ معظـ الدكؿ 

كة العربية السعكدية، كاىتماميا بتطكير التعميـ الجامعٍ، كتحقيؽ الجكدة في التعميـ في السنكات تكاكب الكرقة تكجو الممم -ِ
األخيرة، حيث تحاكؿ جاىدة تدعيـ نشر كممارسة ثقافة الجكدة في الميداف التربكم كالتعميمي مف أجؿ تحسيف المخرجات التعميمية 

ظامان تربكيان متميزان بالجكدة العالية، كأخذ المبادأة في رسـ مبلمح لممستقبؿ بجامعة حائؿ، بيدؼ جعؿ المؤسسات التعميمية تمتمؾ ن
التربكم في المممكة، كتجمٍ ذلؾ في تأكيدىا عمٍ إنشاء الجياز الكطني لضماف الجكدة كاالعتماد، كالذم يقع عمٍ عاتقو مسئكلية 

 تحقيؽ ضماف جكدة كاعتماد مؤسسات التعميـ الجامعٍ.
ي إيجاد أسس كمعايير لضماف الجكدة كتحسينيا مف خبلؿ بعض المعايير التي يتـ في ضكئيا عممية التقييـ، تسيـ الكرقة ف -ّ

 كالمراجعة الشاممة داخؿ مؤسسات التعميـ الجامعٍ.
 

 محاور الورقة البحثية:
 تتناكؿ الكرقة البحثية مجمكعة مف المحاكر تتمثؿ فٍ:

 ماد المؤسسي لمجامعات:أواًل: األسس النظرية لضمان الجودة واالعت
شيدت نظـ التعميـ في دكؿ العالـ المتقدمة بعض التحكالت كالتكجيات الفكرية كاإلدارية في العقكد األخيرة مف القرف الماضٍ، 
ة كبدايات القرف الحالٍ، كتتضمف التكجو نحك ال مركزية التعميـ الجامعٍ، كالتأكيد عمٍ االستقبللية األكاديمية لمجامعات، كضركر 

األسس النظرية لضماف االستفادة مف الخبرات العالمية، كاالتجاه نحك تفعيؿ نظـ الدعـ المالي العالمية لمجامعات، كيمكف تناكؿ 
 الجكدة كاالعتماد المؤسسي لمجامعات عمٍ النحك التالٍ:

 مفاىيم ضمان الجودة واالعتماد المؤسسى: -1
ميدم كأسمكب منظـ لمتعرؼ عمٍ احتياجات السكؽ، إلٍ بذؿ الجيد مف أجؿ شيد مفيـك ضماف الجكدة تحكالن مف مفيكمو التق

دارة خطط ضماف الجكدة بيا، غير أف كثير  تمبية تمؾ احتياجات عمبلء المؤسسة، كيمكف لممؤسسات أف تعمؿ عمٍ تطكير كا 
نظاـ الذم يتبعكنو ، إلٍ مف المؤسسات تفضؿ استخداـ معايير معترؼ بيا، كتسعٍ لمحصكؿ عمٍ مكافقة خارجية بالنسبة لم

ككنو مدخبلن نظميان يتضمف كؿ السياسات كالنشاطات كاإلجراءات التي تيدؼ إلٍ تجكيد العممية التعميمية داخؿ مؤسسات التعميـ 
 الجامعي.

 
 
 



 

 
245 

 ويمكن تناول مفاىيم ضمان الجودة واالعتماد المؤسسي عمى النحو التالى:
 )أ( مفيوم ضمان الجودة:

يساعد عمٍ تحقيؽ الجكدة، كالمحافظة دة بأنو مجمكعة مف السياسات كالعمميات المكجية نحك تكفير كؿ مف يعرؼ ضماف الجك 
متعميـ عمييا، كاإلرتقاء بيا، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ المراجعة المخططة كالمنظمة لممؤسسة أك البرنامج، لتحديد مدل الكفاء بالمستكيات المقبكلة ل

 .(56، 2117شي،)السيد البيواكالبنية الداخمية
يعرؼ ضماف الجكدة بأنو تمؾ العممية الخاصة بالتحقؽ مف أف المعايير األكاديمية المتكافقة مع رسالة الجامعة قد تـ تحديدىا كتعريفيا كما 

تعمـ كالبحث كتحقيقيا عمٍ النحك الذم يتكافؽ مع المعايير المناظرة ليا سكاء عمٍ المستكل القكمي أك العالمي، كأف مستكل جكدة فرص ال
   لجامعةالعممي كالمشاركة المجتمعية كتنمية البيئة تعتبر مبلئمة أك تفكؽ تكقعات كافة أنكاع المستفيديف النيائييف مف الخدمات التي تقدميا ا

  .(9، 2118)الييئة الوطنية لضمان جودة التعميم واالعتماد،
عميمية التي تـ تطبيقيا داخؿ نظاـ الجكدة، كالتي يتـ التأكيد كضماف الجكدة ىك مجمكعة اإلجراءات المخططة، كاألنشطة الت

 & Bratianu)عمييا عند الحاجة، حيث يشمؿ الثقة بأنو يمكف تمبية الحاجات، كاحتكاء المكاقؼ لمكصكؿ إلٍ الجكدة 
Miroiv,2003, 62).كيؤكد ىذا التعريؼ عمٍ ضماف الجكدة كإجراءات لتحسيف العمؿ داخؿ الجامعة ، 

ضماف الجكدة إجرائيان في ىذه الكرقة بأنو مجمكعة مف األنشطة، كاإلجراءات كالسياسات، كالعمميات ، التي تستخدـ  كيعرؼ
بيدؼ إجراء عممية التقييـ المؤسسي المستمر، كالمراجعة الشاممة لكافة فعاليات العمؿ الجامعٍ، لمتأكد مف جكدة مخرجات 

 الجامعية.ا، كالتي تركز عمٍ كافة عناصر المؤسسة الجامعة في ضكء بعض المعايير المتفؽ عميي

 
 )ب( مفيوم االعتماد المؤسسى:

يعرؼ االعتماد بأنو مجمكعة الممارسات التي تقـك بيا ىيئة خارجية، كىي مؤسسة االعتماد لمساعدة المؤسسات الشبيية ليا، 
ة التقكيـ، كتحسيف أىدافيا التعميمية، كىك بذلؾ يعد كالتي ليا خدمة في المجاؿ ممف يتقدـ إلييا لمحصكؿ عمٍ االعتماد في عممي

أحد الكسائؿ التي يتبناىا المجتمع التعميمي بغية التنظيـ الذاتي، كالمراجعة المثالية مف أجؿ تقكية كدعـ نكعية ككفاءة التعميـ 
 .(13، 2116،)حسن البيالوي وآخرونبصكرة تجعمو مكضع ثقة الناس، كالتقميؿ مف مدل تحكـ األجيزة الخارجية

كيقصد باالعتماد المؤسسي مجمكعة مف اإلجراءات الخاصة بتقييـ الجكدة التي تيدؼ إلٍ االعتراؼ بالبرامج الدراسية كاستحسانيا )اعتماد 
البرامج( أك االعتراؼ بالمؤسسة )االعتماد المؤسسٍ( مف قبؿ ىيئة مستقمة غير حككمية تضـ مجمكعة مف الخبراء كالمشاركيف مف 

 .(Kohler,2003, 317)تمعالمج
المنكطة  كيمكف تعريؼ االعتماد إجرائيان في ىذه الكرقة بأنو مجمكعة مف العمميات أك اإلجراءات أك المعايير التي تقكـ ىيئة االعتماد أك الجية

كانات البشرية كالمادية، بما يتناسب باالعتماد المؤسسي مف أجؿ التحقؽ مف أف الجامعة تتحقؽ فييا المعايير المحددة سمفان، كتتكافر لدييا اإلم
 طبيعة المجتمع الذم تتكاجد فيو.مع األىداؼ التي تسعٍ لتحقيقيا في الطبلب، بما يتناسب مع 

 :(Hamalainan,2001, 10)كتتضمف أنكاع االعتماد في مؤسسات التعميـ الجامعي ما يمٍ

ㅊ-  :برامج الدراسية كتطبيقيا لمعايير الجكدة المتفؽ عمييا، يحاكؿ التركيز عمٍ مدل اتفاؽ الاالعتماد األكاديمي لمبرامج
كالمحددة سمفان، كييدؼ إلٍ تمبية متطمبات عناصر المؤسسة )الطبلب، كمصادر التمكيؿ، كأكلياء األمكر، كالمجتمع( بالدالئؿ 

 التي تكضح أف البرنامج يتـ تنفيذه مف خبلؿ عممية ضماف الجكدة.

ㅋ- :ماد المؤسسي عمٍ المؤسسة ككؿ كفقان لمعايير محددة، كييدؼ إلٍ التأكد مف كجكد كيركز االعت االعتماد المؤسسي
أساس كبنية تنظيمية جيدة لؤلنشطة التعميمية، كقد يتضمف االعتماد المؤسسي بعض أك كؿ الجكانب اآلتية : مدل مبلئمة رسالة 
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دارة المؤسسة، كالكفاءة اإلدارية، كالمكاد المالية كنظـ تكزيعيا، كسياسات قبكؿ الطالب، كتعييف أعضاء  المؤسسة كأىدافيا، كا 
ىيئة التدريس، ككفايات األفراد العامميف، كتكافر مكارد التعمـ المناسبة، كنظاـ ضماف الجكدة الداخمٍ، ككذلؾ أنشطة البحث 

 كالمخرجات التعميمية.

األىداؼ الخاصة بمثؿ ىذه المؤسسات، الرؤية كالرسالة ك  ف جكدة الجامعات يتضمف كضكحمما سبؽ يتضح أف اعتماد كضما
كتكفير القيادات كالكفايات البشرية البلزمة لتحقيقيا، كالكفاء بالمؤشرات المادية           المرتبطة بيا،   بما يسيـ في الكعي

الختيار القيادات، باألبنية كمرافقيا، كتنظيـ الكعٍ، بحيث يشمؿ اليياكؿ اإلدارية كالتنظيمية، كما يرتبط بيا مف طرؽ كأساليب 
كما ينجـ عنو مف تكفير لمككادر اإلدارية، كالتخطيط الجيد لممقررات كالمناىج الدراسية، كتجكيد العمميات التي يقـك بيا أعضاء 

 ىيئة التدريس كمعاكنكىـ، كالنشطة البحثية، كاستراتيجيات التدريس، كتعظيـ القيـ المضافة لمخرجات التعميـ الجامعٍ.

 

 ضمان الجودة واالعتماد المؤسسي وأىميتيما:أىداف  -2

ييدؼ ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي إلٍ تأكيد الجكدة كالنكعية في التعميـ، كيتطمب ذلؾ تجكيد  كتطكير العممية التعميمية 
الطبلب في بكؿ عناصرىا كأبعادىا ، كما يحتاج إلٍ إعادة النظر في التعميـ الجامعٍ، كفمسفتو، كبنيتو، كأساليب قبكؿ 

عداد المناىج كالمقررات الدراسية، كربطيا بالحياة كالمستقبؿ، كيقدـ ضماف الجكدة إطارا مرجعيان  الجامعات، كالتدريس، كالتقييـ، كا 
لمكقكؼ عمٍ الركابط بيف البرامج األكاديمية، كاألجيزة األكاديمية كاإلدارية لمجامعة، حيث يؤدم ضماف الجكدة إلٍ تحسيف 

جكدة التعميـ، كفي الكقت نفسو فإف كجكد كحدة فحص خارجية لتقييـ فاعمية نظاـ اإلدارة، سكؼ يزيد مف كفاءة  فعالية نظـ
 (.Clayton- Brown,2004, 2)الجامعة كفعاليتيا، حيث تسعٍ جميع الكميات إلٍ تحسيف أدائيا 

تأكيد الجكدة كالمادية المكجكدة بالجامعة، ك  كما تيدؼ نظـ ضماف الجكدة كاالعتماد إلٍ االستثمار الفعاؿ لممكارد البشرية
كالنكعية في التعميـ، كيتطمب ذلؾ بالضركرة إعادة النظر في التعميـ، كفمسفتو، كبنيتو، كأساليب قبكؿ الطبلب، كالتدريس، 

عداد المناىج كالمقررات الدراسية كربطيا بالحياة كالمستقبؿ،  ان لمكقكؼ عمٍ الركابط كيقدـ ضماف الجكدة إطاران مرجعيكالتقييـ، كا 
بيف البرامج، كاألجيزة األكاديمية كاإلدارية لممؤسسة، حيث يؤدم ضماف الجكدة إلٍ تحسيف فعالية نظـ المجنة التقميدم، كفي 
الكقت نفسو فإف كجكد كحدة فحص خارجية لتقييـ فاعمية نظاـ اإلدارة سكؼ يزيد مف كفاءة الجامعة ككفايتيا، حيث تسعٍ جميع 

 (.169، 2118وسن شاكر ومحمد عواد،)س ت إلٍ تحسيف أدائياالكميا
أما بالنسبة ألىمية ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي، فإنيما يسيماف في تكفير الكسائؿ التي تستطيع المؤسسة مف خبلليا 

تماد كضماف الجكدة، تأكيد أف لدييا الظركؼ كاإلمكانات التي تساعد الطبلب عمٍ تحقيؽ المعايير التي كضعتيا ىيئات االع
كقد يككف ضماف الجكدة نظامان مبلئمان إلدارة المعايير التي ترتبط بحاجات العمبلء، كيضـ مجمكعة مف العناصر منيا: سياسة 
الجكدة كضمانيا كضبطيا، كعممية كضع كتقييـ كمراجعة المعايير، كاستخداـ مؤشرات األداء، كتقديـ تقارير دكرية حكؿ مستكل 

 .(Bush & Coleman,2000, 61)لربط بيف عممية التقييـ كالتحسيف المستمر لمجكدة،الجكدة، كا
كتسعٍ نظـ ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي إلٍ تحقيؽ الكضكح كالشفافية لمبرامج األكاديمية، كتكفير معمكمات كاضحة 

ف حكؿ أىداؼ البرامج الدراسية التي تقدميا  كدقيقة لمطمبة، كجيات االستخداـ في القطاعيف العاـ كالخاص، كغيرىـ مف المعنيي
الجامعة، كبأنيا تكفر الشركط البلزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ بفاعمية، كأنيا سكؼ تستمر في المحافظة عمٍ ىذا المستكل، ككذلؾ 

لتعميـ ضماف أف األنشطة التربكية لمبرامج المعتمدة تمبي متطمبات ضماف الجكدة ،كتتفؽ مع المعايير العالمية في ا
 .(Wende,2003, 14)الجامعي
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 مبادئ ضمان الجودة واالعتماد المؤسسى: -3
كالممارسات  ىناؾ مبادئ أساسية لعممية ضماف جكدة كاعتماد التعميـ كاالعتماد في التعميـ الجامعٍ، كىٍ مستكحاة مف النظـ

أك مف المؤسسات التعميمية التي ترغب في  ييئةالجيدة لضماف جكدة التعميـ كيجب مراعاتيا في التطبيؽ العممي سكاء مف ال
 :(11، 2118)الييئة القومية لضمان جودة التعميم،الحصكؿ عمٍ االعتماد األكاديمٍ، كتتضمف ىذه المبادئ ما يمٍ

عالية مف رضائو مف خبلؿ مقابمة  االىتماـ بالمستفيد األساسي )الطالب( كالعناية بو كالحرص عمٍ تحقيؽ مستكيات -
 و كرغباتو كتكقعاتو.احتياجات

 كالعدالة. القيادة كالحككمة المكجية بالفكر كالتخطيط االستراتيجي كالمكضكعية كالشفافية -
كتستخدـ التفكيض كالتمكيف في ، نمط االدارة الديمكقراطية التي تعتمد المشاركة الفعالة لكافة األطراؼ ذات المصمحة -

 سمطات اتخاذ القرارات كتتقبؿ النقد.
 كاالبداع بغرض التغيير اليادؼ كالتحسيف كالتطكير المستمر.االبتكار  -
 كأنشطتيا االكاديمية كاالدارية.، االستقبللية بما يضمف احتراـ المؤسسة التعميمية كمسؤكليتيا في ادارة عممياتيا -
 االلتزاـ بالمسؤليات كالكاجبات التي تحددىا االدكار الخاصة بالمؤسسات أك االفراد. -
تقبؿ األفكار الجديدة كاالنفتاح عمٍ ، ك مف جانب المؤسسة كالمعتمد عمٍ اإلستفادة مف الخبرات المتراكمة التعمـ المستمر -

 العالـ.
كأعضاء ىيئة تدريس كمعاكنييـ كعامميف  المنافع المتبادلة بيف جميع األطراؼ ذات العبلقة بالمؤسسة التعميمية مف طبلب -

 كاألطراؼ المجتمعية.
 كالبحثية كالمجتمعية.، لتشغيمية كالفنية في المؤسسة كالتي تقـك بانتاج الخدمات التعميميةاالىتماـ بالعمميات ا -
كاالستفادة منيا لتحسيف كتطكير ، االىتماـ بالتغذية المرتدة كالحرص عمٍ جمع المعمكمات كتكثيقيا لتفيـ ردكد األفعاؿ -

 مخرجات النظاـ المؤسسٍ.
 

ئ التي تحكـ عممية ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي في مؤسسات التعميـ الجامعي باإلضافة لذلؾ، تكجد مجمكعة مف المباد
 :(QAU,2003, 4)كىٍ
 َالفيـ الكامؿ مف قبؿ المعنييف كالمشاركيف لنظاـ ضماف الجكدة، بحيث يتـ أدائو بفعالية، كأف يككف أكثر دقة 
  ٍَتحقيقياتكافر تككف المؤىبلت لدل جميع المتقدميف الذيف لدييـ القدرة عم 
 َتناسب المعايير كالمحكات التي تحدد األداء المطمكب مف المتقدميف لتحقيؽ ىذه المؤىبلت مع األىداؼ الخاصة بالمؤسسة 
 َفعالية عممية التقييـ فعالة بحيث تتناسب مع معايير المؤىبلت 
 َتكفير المكارد كالمشركعات البلزمة لتقييـ المتقدميف كفقان لممعايير المحددة 
 َر الدعـ الكافي لؤلفراد العامميف عند تقييـ المتقدميفتكفي 
 َتحديد المسئكلية عند ضماف الجكدة، بحيث تتبلءـ مع المعايير القكمية 
 

 ثانيًا: نظم ضمان الجودة واالعتماد المؤسسي لمجامعات:
ـ الجامعي كمنيا: كجكد رؤية تكجد مجمكعة مف العناصر األساسية التي تتكافر في نظاـ لضماف جكدة كاعتماد مؤسسات التعمي

ستراتيجية لمجامعة تيدؼ لضماف الجكدة، ككجكد قيادة فعالة كخطط لتطكير ىذه القيادة،  عامة، كأىداؼ كقيـ أساسية، ميمة كا 
كالتكريس الصريح لكؿ األنظمة الجزئية كالعمميات كالمعايير لتحقيؽ الجكدة، كضماف مستكل متميز لمبرنامج التعميمي المتقدـ، 
كتكفير برامج كسياسات لمتطكير االستراتيجي الشامؿ لمعامميف، ككؿ العناصر البشرية في المؤسسة، كقاعدة معمكماتية منظمة 
شاممة كمتكاممة لمجكدة تنظميا سمسمة متكاممة مف مؤشرات األداء، كنظاـ إدارم شامؿ مكجو باألداء، كقائـ عمٍ مدخؿ النظـ، 

 .(145 -144، 2117)أشرف السعيد،رنة األداء القائـ بالمعايير المكضكعة كالمحددة لؤلداءكقياس األداء بدقة مف خبلؿ مقا
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 كفيما يمي عرض ليذه النظـ في التعميـ الجامعٍ: 
يركز ىذا النظاـ لجكدة التعميـ الجامعي بدرجة كبيرة : Internal Quality Assuranceنظام ضمان الجودة الداخمي  -1

تربكية الداخمية، كبخاصة عمميتي التعميـ كالتعمـ في حجرة الدراسة، كىنا يشير ضماف الجكدة غالبان إلٍ عمٍ فعالية العمميات ال
الجيكد التي يتـ بذليا لتحسيف البيئة الداخمية لمجامعة، كبعض العمميات بما يضمف تحقيؽ فعالية التدريس كالتعمـ لؤلىداؼ التي 

في التدريس كالتعمـ في تكفير بعض اآلراء كاألفكار حكؿ كيفية استخداـ تـ تحديدىا مف قبؿ، كيساعد ىيكؿ الفعالية 
 .(Cheng,2001, 5)االستراتيجيات كالمبادرات في ضماف الجكدة الداخمي لمتعميـ

 
 كيعتمد ضماف الجكدة الداخمي في التعميـ الجامعي عمٍ مدخميف ىما: 

  مدخل جودة العناصرThe Component Quality Approach  : كز ىذا المدخؿ عمٍ تحسيف جكدة بعض كير
عناصر الييكؿ التنظيمٍ، بجانب الرغبة في تفعيؿ كضماف الجكدة في مخرجات عممية التعمـ، فعمٍ سبيؿ المثاؿ تنظر كثير 

 َ(Johnes & McNabb,2003, 2)مف عمميات التحسيف إلٍ كفاية المعمـ كعامؿ أساسي في الجكدة الداخمية 
  مدخل جودة العالقاتThe Relationship Quality Approach : كيركز ىذا المدخؿ عمٍ تحسيف جكدة العبلقات بيف

عناصر الفعالية، حيث يفترض أف العبلقات الجيدة بيف العناصر تؤدم إلٍ آثار كنتائج جيدة عمٍ جكدة مخرجات عممية التعمـ 
 رئيس لضماف جكدة التعمـ في قاعات الدراسةلدل الطالب، كيعني ذلؾ أف تحسيف العبلقات بيف العناصر يمثؿ العامؿ ال

(Cheng,2003, 205)َ 
 
إلٍ إشباع  -في ىذا السياؽ–تشير جكدة التعميـ : Interface Quality Assuranceنظام ضمان الجودة الخارجي  -2

يمية كمخرجاتيا، كتمبية حاجات المشاركيف كالطبلب كعمبلء المؤسسات الخريجيف بالخدمات التعميمية متضمنة العممية التعم
كغالبان ما يتـ إدراؾ محاسبية الجامعات كمؤشر ىاـ إلشباع مثؿ ىذه الحاجات، لذلؾ يشير ضماف الجكدة في المكجة الثانية إلٍ 
الجيكد التي يتـ بذليا لمتأكد مف أف الخدمات التعميمية تمبي حاجات العمبلء المختمفيف لمؤسسات التعميـ الجامعٍ، كمف ثـ يعد 

عان مف ضماف الجكدة الخارجي الذم يمكف قياسو مف خبلؿ مجمكعة مف اإلجراءات كالمقاييس كمنيا التقييـ المؤسسٍ، ذلؾ نك 
كمراقبة الجكدة، كاستخداـ مؤشرات الجكدة، كاألطر المرجعية، كمسكحات الرضا الخاصة بالمساىميف، كالمحاسبية العامة، 

 & Stella)التخطيط االستراتيجي المؤسسٍ، كالتمكيؿ المتمركز حكؿ األداءكالمشاركة المجتمعية كالكالدية في اإلدارة، ك 
Gnann,2004, 44). 

 
كتتطمب فعالية نظـ ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي تكافر بعض المتطمبات كمنيا: الكمية/الشمكلية، كالدعـ كالمساندة، ككذلؾ 

لمؤسسي الداخمٍ، بحيث تتيح الفرصة لؤلفراد العامميف لمتعاكف، االستخداـ األمثؿ ألدكات ضماف الجكدة الفعالة في السياؽ ا
كتدعيـ االتصاؿ بيف كحدات المؤسسة، كيتطمب ذلؾ كجكد إدارة مؤسسية فعالة تسيـ في تحقيؽ كؿ مف االلتزاـ التنظيمي كالكالء 

 َ(Zwetsloot,2001, 12) الميني مف قبؿ األفراد العامميف
 

 العتماد المؤسسي لمجامعات:ثالثًا: آليات ضمان الجودة وا
الجكدة  أوليما:مدخبلف أساسياف متبايناف في مجاؿ ضماف الجكدة، كؿ منيما يحدد طرؽ كأنكاع عمميات ضماف الجكدة، يكجد 

كيركز ىذا المدخؿ عمٍ القيـ كالمبادئ كاألفكار األساسية التي تشكؿ جكىر التعميـ الجامعي،  Intrinsic Qualityالداخمية 
ذا المدخؿ األكلكية لعمميات إنتاج المعرفة كتعميـ الطبلب، كيستند في ذلؾ عمٍ أف جكىر الجكدة يتمثؿ في الجكدة كيعطي ى

: كيركز عمٍ مدل قدرة مؤسسات التعميـ الجامعي عمٍ تمبية  Extrinsic Qualityالجكدة الخارجية  وثانييما:األكاديمية، 
المدخؿ باألدكار المتغيرة التي يتكقعيا المجتمع مف التعميـ الجامعي، كىذه األدكار االحتياجات المتغيرة لممجتمع، ك يرتبط ىذا 

 .)38، 2116)حسن البيالوي وآخرون،تتغير بتغير األكضاع المجتمعية الحادثة عبر الزمف
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 :في مؤسسات التعميم الجامعي مايمىكاالعتماد المؤسسي وتشمل آليات تحقيق ضمان الجودة 
يعد التقكيـ مدخبلن طبيعيان لضماف الجكدة كتحسينيا بشكؿ مستمر يؤدم إلٍ حصكؿ المؤسسة : Evaluationالتقويـــم  -1

عمٍ شيادات االعتماد كالمكثكقية لدل كؿ مف يتعامؿ معيا، أك يستفيد منيا، كدكاـ الحصكؿ عمٍ االعتماد كالمكثكقية يتطمب 
ئـ، كما أف تقكيـ المؤسسات التعميمية اليادؼ إلٍ تطكيرىا حرص المؤسسة عمٍ تحسيف جكدتيا، كمحاكلة ضمانيا بشكؿ دا

يعتبر بؤرة ضماف الجكدة، الذم يسعٍ إلٍ تحقيؽ جكدة كؿ مككنات كعناصر المؤسسة التعميمية مما ينعكس إيجابيا عمٍ جكدة 
 .(251، 2116)ناجي رجب،خريجييا

 
 :كتتـ إجراءات ضماف الجكدة كفقا لنكعيف مف التقكيـ ىما

يمكف أف يشجع التقكيـ الذاتي الشعكر بالمسئكلية المؤسسية بالسماح لؤلساتذة : Internal Evaaluationتقويم الداخمي )أ( ال 
كاإلدارييف، مع إسيامات الطبلب لتحديد مكاطف القكة كالضعؼ، كاقتراح الممارسات التصحيحية في شكؿ خطة تيدؼ إلٍ 

تقكيمات مستقمة تجرييا جمعية مينية أك ككالة رقابية حككمية، كيفضؿ أف تحسيف مؤسسي ذاتٍ، كيمكف تعزيز ىذه العممية ب
 تطبؽ آليات ضماف الجكدة عمٍ مؤسسات التعميـ الجامعٍ العاـ كالخاص، كذلؾ لخمؽ مجمكعة مف الظركؼ كالشركط التنافسية

 .(141، 2111)المجالس القومية المتخصصة،
 

)حسن األساسية لمتقكيـ الذاتي كالتحسيف المستمر، لعؿ مف أبرزىاكقد تمكف الباحثكف مف كضع عدد مف المعايير 
 :(53، 2117مختار،

 .التزاـ اإلدارة العميا كاشتراكيا في تحسيف األداء 
 .الحرص عمٍ تحقيؽ التزاـ المديريف كالمشاركيف في تحسيف األداء 
 .تكامؿ األىداؼ االستراتيجية ألنشطة التحسيف عمٍ كؿ المستكيات 
 س كأنظمة لمتغذية الراجعة.بناء مقايي 
 
تحتاج جكدة التعميـ الجامعي إلٍ كجكد آلية لمتقكيـ الداخمي  لمجكدة تككف : External Evaluation)ب( التقويم الخارجي  

مسئكلة عف ضماف الجكدة كمراقبتيا أك التحكـ فييا، كتقـك ىذه اآللية بالمراجعة المستمرة، كالتحقؽ الدائـ لمتأكد مف أف 
رجات التعميمية )كأم عممية ترتبط بيا( تتكافر فييا الصفات التي تحددىا األطر المرجعية المحددة ليا، مع اقتراح كسائؿ المخ

االرتقاء بعناصر المنظكمة التعميمية لمنيكض بمستكل المنتج البشرل، كمعنٍ ذلؾ أف آلية التقكيـ الخارجي بالجامعة يجب أف 
)المعايير القياسية أك المستكيات( لكؿ مككف مف مككنات منظكمة الجكدة، كاإلجراءات تشمؿ ما يضمف متابعة المرجعيات 

البلزمة لتحقيقيا فييا، كالمراجعة المنتظمة ليا لمتحقؽ مف تكافرىا، كتشخيص الصعكبات كالمشكبلت، كاقتراح الحمكؿ ليا، 
  َنية ألعضاء ىيئة التدريسكتصميـ البرامج التدريبية، كبرامج التعميـ مدل الحياة، كالتنمية المي

: تقكيـ الجكدة كفؽ معدالت األداء في كؿ كظيفة مف كظيفتي التدريس أولياكتكجد ثبلثة مداخؿ لمتقكيـ الخارجي لمجكدة، 
تقكيـ جكدة التدريس كالبحث  وثانييا:كالبحث العممي ، حيث يتـ تقكيـ جكدة التدريس كالبحث العممي كؿ منيما عمٍ حدة ، 

دمة المجتمع المباشرة بصكرة كمية أك شاممة، كيتكقؼ اختيار أحد ىذيف المجاليف عمٍ الظركؼ السائدة داخؿ العممي كخ
لتقكيـ الجكدة، كىك إخضاع المؤسسة كبرامجيا لعممية فحص رسمية خارجية ، عمٍ أف تمنح بمكجبيا شيادة  وثالثيا:الجامعة، 

 .(Clayton & et al,2001, 46)ت الرسمية لضماف الجكدةاعتماد تفيد أف المؤسسة تفي بالشركط أك المتطمبا
 

تعد المحاسبية إحدل مداخؿ : & Performance Indicators Accountability)ب( المحاسبية ومؤشرات جودة األداء 
جات تربكية تقكيـ األداء التعميمٍ، كقياس نتائج العممية التعميمية استنادا إلٍ معايير مكضكعية، يمكف مف خبلليا تحقيؽ مخر 

مرغكب فييا في فترة زمنية معينة، كتختص بعدة كظائؼ منيا: أنيا تساعد الطبلب عمٍ عاعتبارىـ شكؿ مف أشكاؿ االستثمار، 
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جراء مقارنات عادلة بيف المؤسسات التعميمية  حيث تكجد مراقبة نكعية لمخدمة المقدمة ليـ، كتقكيـ جكدة المؤسسة كالبرامج، كا 
 .(19، 2116عيل،)حنان إسماالمختمفة

 
 :(71 -69، 2118)سيد عبدالحميد،كتتعدد أنماط المحاسبية في التعميـ الجامعي لتشمؿ ما يمي 

 .المحاسبية التعميمية المرتكزة عمٍ المسئكلية 
 .المحاسبية التعميمية العامة 
 .المحاسبية التعميمية التخصيصية 
 .المحاسبية التعميمية التعاقدية 

كدة األداء فيي البيانات التي يمكف قياسيا ايجابيا كيعتمد عمييا كمقياس لمجكدة أك االنجاز )عمٍ سبيؿ أما بالنسبة لمؤشرات ج
المثاؿ نسبة عدد أعضاء ىيئة التدريس الذيف يحممكف شيادة الدكتكراه يمكف االستناد إلييا كمؤشر لجكدة أعضاء الييئة 

ؿ تخصصيـ يمكف االستناد إلييا كمؤشر لعبلقة البرامج بالعمؿ التدريسية، ككذلؾ نسبة الخريجيف الذيف يعممكف في مجا
التخصصٍ(، كتؤخذ  المؤشرات عادة مف البيانات المنشكرة كعادة ما تككف دليبلن  غير مباشر عمٍ جكدة المكضكع التي تعني 

معمكمات الناتجة عنيا بعض بو، كنتيجة لذلؾ فإف األمر يتطمب عادة كضع العديد مف المؤشرات لتقييـ اإلنجاز  كقد تتطمب ال
 .(431، 2114)رشدي طعيمة وسميمان البندري،التفسيرات في ظؿ الظركؼ السائدة

خضاعيا  كما تتضمف مؤشرات جكدة األداء في مؤسسات التعميـ الجامعي جميع المجاالت التي يمكف تحقيؽ الجكدة بيا، كا 
ة الجامعة كأىدافيا، كجكدة أعضاء ىيئة التدريس، كجكدة لضماف الجكدة كاالعتماد كمنيا المؤشرات الخاصة بجكدة رسال

التشريعات كالمكائح اإلدارية، كجكدة البحث العممٍ، كخدمة المجتمع، كجكدة المكارد كاإلمكانيات، كجكدة الطبلب، كجكدة البرامج 
 .(171، 2117)أشرف السعيد،التعميمية

تعد المراجعة األكاديمية عممية تقييـ كمراجعة :  Audit System Qualityنظام فحص الجودة/ المراجعة األكاديمية   -3
لئلجراءات، كالعمميات، كالميكانيزمات التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ الجكدة في مؤسسات التعميـ الجامعي كجزء مف عمؿ ىذه 

زمة لضماف الجكدة، المؤسسات، كال ينصب االىتماـ فقط عمٍ الجكدة كمكضكع لعممية التقييـ، كلكف عمٍ اإلجراءات البل
كالعمميات الضركرية لتحقيؽ رسالة كأىداؼ الجامعة، كتعتمد عممية المراجعة عمٍ اإلجابة عف السؤاؿ التالي: ىؿ العمميات فعالة 
في تحقيؽ األىداؼ؟ في الكاقع تتكقؼ اإلجابة عمٍ عممية تقييـ نقاط القكل كالضعؼ التي تضعيا المؤسسة نفسيا لتكجو 

 (.Bush & Coleman,2000, 61)حسف األنشطة كالخدمات داخؿ المؤسسة ككؿباستمرار، كت
كتيدؼ المراجعة األكاديمية الداخمية إلٍ تحديد فعالية نظاـ الجكدة، كمدل مبلءمة اليدؼ، كالتحسيف المستمر لنظاـ الجكدة في 

يا نكع مف التقييـ النظمي، كالفحص المستقؿ، المؤسسة، كتقييـ األداء، كتحقيؽ النجاح التنظيمي، حيث يمكف النظر إلييا عمٍ أن
كتساعد المراجعة األكاديمية في تسييؿ كتحسيف الجكدة مف خبلؿ تحديد أكجو القصكر كالممارسات 

 .(Blackmur,2002, 130)الفعالة
ة، كتسند كتقتصر عمميات تدقيؽ الجكدة عمٍ التحقؽ مف أف الجية الخاضعة لمتدقيؽ تتبنٍ إجراءات مبلءمة لضماف الجكد

الجية المعنية بضماف الجكدة عمميات التدقيؽ إلٍ فريؽ تقكيـ محايد، كمف المتعارؼ عميو أف تقرير الفحص كالتدقيؽ يقتصر 
 . (62، 2112)زىير عبدالجبار،عمٍ إشادات كتكصيات، كتككيدات لمجية الخاضعة لمتدقيؽ

 
يشير القياس المقارف إلٍ عممية مستمرة لممقارنة، : Benchmarkingالقياس المقارن باألفضل )المقارنة المرجعية(  -4

كرسـ الخطط، كالتطبيؽ الفعاؿ، حيث يتضمف مقارنة المؤسسة كأنشطتيا الداخمية في أفضؿ المؤسسات بغض النظر عف 
ٍ أفضؿ نشاطيا، كمقارنة أداء العمميات المختمفة بالمؤسسة مع العمميات المتميزة في المؤسسات الشعبية بيدؼ الكصكؿ إل

قيمة، كمقارنة أنكاع مختمفة مف أساليب تحسيف األداء الختيار األسمكب ذات القيمة األفضؿ كالمناسب لمتطبيؽ لظركؼ كؿ 
 .(191، 2113)توفيق عبدالمحسن،مؤسسة عمٍ حدة
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داء، كتتضمف كيعد القياس المقارف باألفضؿ أحد مداخؿ ضماف الجكدة الشاممة عند مقارنة مؤسسة بأخرل في بعض جكانب األ
يجاد الطريقة التي  العمميات، كالمنتجات كالخدمات، بيدؼ إيجاد معمكمات مف ىذه الجكانب التي تتفكؽ فييا إحدل المؤسسات، كا 

: المدخؿ االستراتيجي الذم يؤكد أوليمايتـ مف خبلليا تحسيف مستكل الجكدة كاإلداء، كتشمؿ مداخؿ القياس المقارف نكعيف، 
: المدخؿ اإلجرائي الذم يركز عمٍ االنتقاؿ مف ما تـ  وثانييماكيتضمف االستراتيجية اإلدارية، كالييكؿ،  عمٍ ما تـ إنجازه

 .(Langhorne,2002,136)إنجازه إلٍ كيؼ يتـ أداء العمؿ
 

 :(Marr,2000, 559)كتكجد مجمكعة مف أنكاع القياس المقارف باألفضؿ كىٍ
كيركز عمٍ مقارنة العمميات المتشابية التي يتـ أدائيا في أجزاء  :Internal Benchmarkingالقياس المقارن الداخمي  -

 َكحدات مختمفة مف المؤسسة بيدؼ تحديد الممارسات األفضؿ
كيشمؿ مقارنة أداء مؤسسة التعميـ الجامعي بمؤسسة  : Competitive Benchmarkingالقياس المقارن التنافسي -

قارنة العمميات المتشابو، كالممارسات، كمقاييس األداء، كتحديد االتجاىات، كاألكلكيات أخرل تنافسية كفقان لبعض المقاييس مثؿ م
      َعبر المؤسسات التنافسية

حيث يتـ مقارنة العمميات كالممارسات كاألداء بنفس  : Functional Benchmarkingالقياس المقارن الوظيفي  -
 َالجكانب في مؤسسة أخرل في نفس مجاؿ العمؿ

كيتضمف مقارنة المؤسسات عمٍ أساس العمميات  :Comprehensive Benchmarkingالمقارن الشامل القياس  -
جراءات التسجيؿ، كمعدالت القبكؿ.  الرئيسية كالخدمات مثؿ خدمات الطبلب فيتـ عف طريؽ كا 

 
أنيا اتفقت حكؿ أىمية  كبعد استعراض ىذه اآلليات المختمفة، نجد أنيا استندت عمٍ ركائز مختمفة في تحقيؽ أىدافيا، غير

تحقيؽ الجكدةة التعميمية مف خبلؿ التقييـ الشامؿ لكافة عناصر المؤسسة، كتحديد كظائؼ مؤسسات التعميـ الجامعي المختمفة، 
 كالسعي نحك تحقيقيا في ضكء مجمكعة مف المعايير المحددة مسبقا مف قبؿ ىيئات ضماف الجكدة كاالعتماد.

 
 ودة واالعتماد المؤسسي لمجامعات:رابعًا: إجراءات ضمان الج

تتـ إجراءات ضماف الجكدة تحت نكعيف مختمفيف مف السمطة ىما التنظيـ الحككمٍ، كالتنظيـ األكاديمي الذاتٍ، فقد تساىـ 
حككمات بعض الدكؿ بنفسيا في عمميات ضماف الجكدة مف خبلؿ تقييـ جكدة المؤسسات كالبرامج، أك عف طريؽ إنشاء ككاالت 

لضماف الجكدة كاالعتماد، كتتضمف تنظيمات الحككمة التأكد مف االلتزاـ بالمعايير المحددة لمجكدة، في حيف يتـ التنظيـ  كىيئات
 َالذاتي داخؿ محيط الجامعة مؤكدان عمٍ مزيد مف االستقبللية، كاإلدارة الذاتية لمجامعة، كمدل إمكانية االلتزاـ بتحقيؽ الجكدة

 
 واالعتماد وفق مجموعة من اإلجراءات تتمثل فى:وتتم عممية ضمان الجودة 

كتعرؼ بمرحمة التقكيـ الذاتي الذم يستيدؼ التعرؼ عمٍ ما إذا كانت المؤسسة أك البرامج : Self-Studyالدراسة الذاتية  -1
ميان، كىؿ تعكس كاضح األغراض كما إذا كانت طرؽ التدريس كالتعمـ لقائمة متمشية مع العصر، كما إذا كاف الطبلب يتعممكف فع

األنشطة كالفعاليات طمكحات سكؽ العمؿ، كيكمف اليدؼ مف الدراسة الذاتية في قياس اإلنجازات كفؽ اتباع المؤسسة ألىدافيا 
العممية كالتربكية، كيعتمد ذلؾ عمٍ مدل قدرة المؤسسة عمٍ ربط إجازتيا كمميزاتيا مف خبلؿ عدد أعضاء ىيئة التدريس 

ميا التي رسمتيا لنفسيا ، كيقتضي ذلؾ أف يقـك كؿ العامميف بالمؤسسة بالتقييـ الذاتي ألعماليا كخدماتيا، كالطبلب باألىداؼ الع
 .(338، 2118)سالمو عبدالعظيم،كالتخطيط لمتطكرات اليامة كالمستقبمية لممؤسسة

  
تييئة الظركؼ إلكماؿ الدراسية كفي ىذه الدراسة يتعيف عمٍ المؤسسة الراغبة في الحصكؿ عمٍ االعتماد أف تسعٍ جاىدة ل 

أف تركز عمٍ المؤسسة  وثانييا:أف تككف الدراسة الذاتية مشتممة عمٍ خطة كاضحة،  أوليا:الذاتية كفؽ مجمكعة مف الشركط، 
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 ورابعيا:أف يشارؾ فييا الجميع، فبل تككف كقفان عمٍ شريحة معينة مف شرائح المؤسسة،  وثالثيا:ككؿ، كليس جزء مف أجزائيا، 
 أف تجسد الدراسة الذاتية تقكيـ المؤسسة بشكؿ دقيؽ ككاضح كليس مجرد الكصؼ بحيث تظير فييا مكاطف القكة كالضعؼ،

أف يتكافر تقرير عنيا، أم أنيا تتضمف كصفا مكضكعيان لما ىك قائـ بالفعؿ، بحيث تشمؿ كؿ قطاعات المؤسسة،  وخامسيا:
يكميا اإلدارم كالمالي، كالخدمات التي تقدميا لممجتمع، بمعنٍ أف تشتمؿ الدراسة ككؿ المعمكمات الخاصة ببرامجيا األكاديمية كى

         . (Johnes & McNabb,2003, 17)الذاتية عمٍ كؿ مدخبلت المؤسسة كعممياتيا كمخرجاتيا
 :(213، 2118)سالمة عبدالعظيم،كيشتمؿ تقرير الدراسة الذاتية عمٍ خمسة أجزاء ىي

حددىا نظاـ المؤسسة أك قانكنيا إذ يصؼ نطاؽ كطبيعة األىداؼ كاألغراض التي تحدد تكجو المؤسسة رسالة المؤسسة: كي -
 التعميمية .

البرامج ك األنشطة األكاديمية: كيتـ كصفيا عادة في األدلة التي تعدىا المؤسسة، ككتيبات البرامج، حيث يجب أف تكضح  -
 لتي تمنحيا المؤسسة كالمقررات. الدراسة الذاتية الشيادات كالدراجات العممية ا

 ىيئة التدريب كالمكظفكف: حيث أف أعضاء ىيئة التدريس كنكعية كظيفتيـ يحدداف إلٍ حد كبير جكدة الجامعة. -
 مكارد المؤسسة المالية: كتعني الكسائؿ المالية كالمادية التي تمكف المؤسسة مف السعي إلٍ تحقيؽ أىدافيا .  -
يث يجب أف تدعـ ىذه الدراسة بالكثائؽ الضركرية عمٍ شكؿ مبلحؽ كجداكؿ كبيانات تكضح مدل الكحدات المساعدة: ح -

 مصداقية الدراسة ، كقد تحتكم الدراسة عمٍ التصكرات المستقبمية الخاصة بالمؤسسة. 
يمان في التقكيـ بعد يعد أسمكب مراجعة النظراء مكمبل لمدراسة الذاتية، حيث يؤدم دكران م: Peer Reviewمراجعة النظراء  -2

اتماـ الدراسة التقكيمية الذاتية ، كتعتمد ىذه المرحمة عمٍ أساس تعييف مستشاريف مقيميف يتـ اختيارىـ مف األكساط العممية 
ليككنكا بمثابة لجاف لمتقكيـ كالمراجعة ، كيقـك ىؤالء بزيارات إلٍ مكقع المؤسسة أك البرامج المستيدفة بغرض تقديـ النصح 

شاد كاإلشراؼ بيدؼ تحسيف جكدة التعميـ، كالمساىمة في تقكيـ الجكدة الشاممة ليا، كيستخدمكف معايير مرنة ذات صبغة كاإلر 
 . (Harvey,1994, 40)كيفية عكضا عف الطرؽ التقميدية كقكائـ االختيار كلذا يتـ تدريبيـ جيدان بصفة مستمرة

 
عمٍ التفصيبلت كالجزئيات، كلذا البد أف يتصفكا ببعض السمات كالميارات  كيركز ىؤالء الخبراء عمٍ العمكميات كالكميات كليس

المناسبة إلنجاز مثؿ ىذه المياـ المضافة إلٍ تقدير الزمالة كالقدرة عمٍ الحكار كاالستماع، كالميارات المختمفة ، ككذلؾ 
كتتطمب ىذه المرحمة تعييف عدد مف الفرؽ  المكضكعية في التقكيـ، كالقدرة عمٍ إدراؾ الممارسات الجيدة، كمكازنة األدكار،

 & Harman)لممراجعة كالتقكيـ يرأس كؿ فريؽ مسئكؿ ، كينتقي رؤساء الفرؽ في ىيئة كاحدة ألداء مياـ كمسئكليات معينة
Meek,2002,13). 

  
ية مف قبؿ فريؽ مف الخبراء تتمثؿ المرحمة الثالثة لبلعتماد األكاديمي في الزيارة الميدان: Site Studyالزيارة الميدانية  -3

الخارجييف لزيارة المؤسسة، كيقـك أعضاء الفريؽ بالتأكد مف صحة ما جاء بتقرير الدراسة الذاتية، أم مطابقتيا لمكاقع كتحديد 
 مدل نجاح المؤسسة في تحقيؽ رسالتيا كارتقائيا لمعايير االعتماد، كتشمؿ الزيارة الميدانية عمٍ عدد مف الخطكات مف أىميا
التييئة المسبقة ليذه الزيارات كبدء عممية التقكيـ، كاختيار المكاعيد المناسبة ليا، كجدكلتيا أك إعادة جدكلتيا ، كاختيار فريؽ 
جراء ترتيبات المراقبة كالميزانية الخاصة بعممية التقكيـ، كتحديد المكارد كالمكاد التي تتطمبيا، كتحديد قنكات االتصاؿ،  التقكيـ، كا 

عداد التقارير األكلية، كتخطيط كتحميؿ  المكاد الخاصة بالزيارة، كتحديد األدكار كالمياـ ألعضاء الزيارة كتحديد مدة كؿ زيارة، كا 
عداد تقرير فريؽ التقكيـ  .(Hammond,2002, 218)المقاءات بالمسئكليف التنفيذييف، كعمميات جمع كتقكيـ البيانات، كا 

 
بكتابة تقرير حكؿ مستكل جكدة المؤسسة، كيتـ قراءتو في ظؿ كجكد عدد مف ممثمي المؤسسة،  كفي نياية ىذه الزيارة تقـك المجنة

بحيث يتـ شرح نقاط القكة كالضعؼ في البرامج أك المؤسسة كجكانب االتفاؽ كاالختبلؼ مع تقرير الدراسة الذاتية، كيمكف ليؤالء 
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لتالية لضماف شفافية عمية التقييـ، كيتـ عقد كرش عمؿ لمناقشة ما الممثميف مناقشة التقرير مع أعضاء المجنة لتحديد الخطكات ا
عداد تقرير حكلو حتٍ يتـ اتخاذ القرار المناسب في النياية.  جاء بالتقرير، كا 

 
سنكات كفقا إلمكانات المؤسسة، َُ-ٓ-ِكعادة ما يتـ االعتماد لفترة محددة مف الزمف تتراكح ما بيف  القرار النيائي: -4

 :(281، 2116)سوسن محمد ومحمد عواد،رار النيائي كاحد مما يمي كيككف الق
 .منح االعتماد دكف أية شركط 
   .) منح االعتماد بشركط ) االعتماد المؤقت 
  .رفض االعتماد 
 

كيتكقؼ قرار االعتماد عمٍ مجمكعة مف الشركط مف أىميا التأكد مف أف الجامعة تستمد فمسفتيا كسياستيا العممية مف أىداؼ 
عممية محددة قد أحكمت صياغتيا بكضكح تاـ، كتعمؿ عمٍ تحقيؽ األىداؼ باستخداـ منظكمة مف المكائح اإلجرائية المنطقية 
التي تساعد في النيائية عمٍ بمكغ تمؾ األىداؼ بدرجة كبيرة مف الدقة كاإلنجاز، كتسير بانتظاـ نحك تحقيؽ أىدافيا الٍ تنص 

مف كسائؿ التنظيـ كالقكل البشرية، كالتمكيؿ ما يضمف ليا االستمرار في تحقيؽ أىدافيا عمٍ  عمييا سياستيا التعميمية، كتمتمؾ
 المدل القريب كالبعيد، كأخيران أنيا تفي بمعايير االعتماد المحددة مف قبؿ ىيئات االعتماد لممؤسسات التعميمية

(Westerhijden & Leegwater,2002, 2). 
 
حيث يتـ إعادة تقييـ المؤسسات كالبرامج بصفة مستمرة في فترة تتراكح بيف عدد قميؿ مف التقييم الخارجي المستمر:  -5

السنكات كفي كؿ مرة يتـ إعداد  دراسة ذاتية، كتجرم الزيارات الميدانية ، فحصكؿ المؤسسة عمٍ الترخيص األكلي يعد المرحمة 
ينبغي عمٍ المؤسسة أف تثبت لييئة االعتماد أف أىدافيا األكلٍ نحك حصكليا عمٍ االعتماد الكامؿ في فترة زمنية قصيرة، ك 

التعميمية محددة بدقة مما يسمح لمطبلب بتحقيؽ مستكل جيد مف األداء في مجاالت الدراسة، كأف مناخيا التعميمي يقدـ ظركفا 
ـ المعركفة، كلكي تحصؿ المؤسسة مناسبة لمعممية التعميمية، كأنيا تستفيد مف معايير التقييـ الشامؿ، كأنيا تقـك بدعـ طرؽ التعم

)سالمو  سنكات ٓإلٍ  ّعمٍ االعتماد يجب عمييا أف تحقؽ الحد األدنٍ لمعايير االعتماد، كيتـ تجديد االعتماد كؿ 
 .(344، 2118عبدالعظيم،

 
 خامسًا: معوقات ضمان الجودة واالعتماد المؤسسي لمجامعات:

 ة فيما يمٍ:          تتضمف معكقات االعتماد األكاديمي كضماف الجكد
حيث يسعٍ  ثقافة مقاكمة التغيير: حيث تنتشر في كثير مف الجامعات كالكميات ثقافة المقاكمة لمتغيير كالتجديد التربكل، -

العاممكف إلٍ مقاكمة أم محاكلة إلحداث التغيير، أك التجديد داخؿ الجامعة، ككذلؾ جمكد التنظيـ المدرسٍ، حيث ييتـ بالشكؿ 
مي بغض النظر عف مبلئمتو لظركؼ كاحتياجات العمؿ، ككذلؾ يتـ التركيز عمٍ المبادئ الحاكمة لعممية التطبيؽ، دكف التنظي

 .(Hammond,2002, 34)النظر إلٍ مدل مبلءمتيا لظركؼ التنفيذ، ناىيؾ عف ضعؼ االىتماـ بالبحث كالتطكير
اد لممدارس تكافر بنية أساسية متخصصة، كتتضمف أىـ عناصر عدـ تكافر البنية األساسية: حيث يتطمب إنشاء نظاـ االعتم -

ىذه البنية التي يجب تدعيميا كتنميتيا: كجكد لجنة عميا لبلعتماد األكاديمٍ، ككحدة االعتماد التربكل، غير أف معظـ الجامعات 
 .(243، 2115)سالمو عبدالعظيم،كالكميات تفتقد مثؿ ىذه العناصر

معظـ المؤسسات التعميمية مف قمة مصادر التمكيؿ الرسمية لعمميات التجديد كالتطكير التربكم ضعؼ التمكيؿ، حيث تعاني  -
 كمنيا االعتماد األكاديمي كضماف الجكدة.

قمة المكارد البشرية المدربة التي تمتمؾ الميارات كالكفايات التي تساعدىا عمٍ قيادة عمميات التغيير كالتحسيف المستمر المذاف  -
 . (69، 2117)زياد ثابت،ركائز األساسية لبلعتماد األكاديمي كضماف الجكدة في التعميـيمثبلف ال
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طبيعة الييكؿ التنظيمي بالجامعة: حيث يعاني مف التداخؿ بيف الكظائؼ المختمفة في الجامعة، كعدـ التناسب بيف المسئكالت  -
 بعض المياـ المتعمقة بكظائؼ الجامعة.  المتكقعة في بعض األفراد كالسمطات الممنكحة ليـ، ككجكد تكرار في

حيث يسعٍ  ثقافة مقاكمة التغيير: حيث تنتشر في كثير مف الجامعات كالكميات ثقافة المقاكمة لمتغيير كالتجديد التربكل، -
تـ بالشكؿ العاممكف إلٍ مقاكمة أم محاكلة إلحداث التغيير، أك التجديد داخؿ الجامعة، ككذلؾ جمكد التنظيـ المدرسٍ، حيث يي

التنظيمي بغض النظر عف مبلئمتو لظركؼ كاحتياجات العمؿ، ككذلؾ يتـ التركيز عمٍ المبادئ الحاكمة لعممية التطبيؽ، دكف 
 .(Hammond,2002, 34)النظر إلٍ مدل مبلءمتيا لظركؼ التنفيذ، ناىيؾ عف ضعؼ االىتماـ بالبحث كالتطكير

المكائح كالقكانيف المختمفة لمتعميـ الجامعٍ، كاتصاؼ تمؾ القكانيف بالتعقيد كعدـ  كثرة القكانيف كالمكائح: كتتمثؿ في تعدد -
 الكضكح، ككجكد تفسيرات عديدة لكؿ الئحة كقانكف.

 
 :(55، 2117)رشدي طعيمة،كما تتمثؿ أىـ معكقات ضماف الجكدة في التعميـ فيما يمي

 .المركزية الشديدة في القرار التربكل 
 ة في المجاؿ التربكل، كعد التنسيؽ بيف مصادر المعمكمات.ضعؼ نظاـ المعمكماتي 
 .ضعؼ التمكيؿ، كالنظر إلٍ العممية التعميمية عمٍ أنيا عممية استثمارية بو مف منظكر اقتصادل 
 .نزكع بعض أعضاء ىيئة التدريس كالييئة اإلدارية إلٍ مقاكمة التجديد التربكل 
 ف التحكـ في مختمؼ المتغيرات.ضعؼ الرقابة المنتظمة عمٍ األداء، كالعجز ع 
 .غياب البعد اإلنساني أحيانان في استراتيجيات التطكير اإلدارل 
 .عدـ الفيـ ألبعاد التميز كاستيعاب معاييره 
 .االنخفاض الممحكظ في مستكل التزاـ بعض أعضاء ىيئة التدريس 
 .غياب التخطيط لمكاءمة األىداؼ مع المتطمبات المينية المتجددة 
 يكؿ الدراسي كعدـ تغييره كفؽ نتائج المتابعة.ثبات الي 
 .انقطاع الصمة بيف الكمية كخريجييا في مكاقع العمؿ لمعرفة آرائيـ في برامج الدراسة 
 

 رؤية مستقبمية لضمان جودة واعتماد جامعة حائل: سادسًا:
ف جكدتيا مف خبلؿ تطبيؽ معايير يقصد بالرؤية المستقبمية كضع إطار عاـ يكضح إمكانية تطكير جامعة حائؿ، كتحقيؽ ضما

ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسٍ، حيث تتضمف ىذه الرؤية منظكمة مف المعارؼ، كالمعمكمات، كالميارات، كالقيـ، كاالتجاىات 
التربكية،  التعميمية المتكاممة المطكرة التي يجب عمٍ الجامعات أف تمتمكيا، كتمارسيا تطبيقان أثناء أدائيا كسعييا لتحقيؽ أىدافيا

 كتتعرؼ مف خبلليا عمٍ المعارؼ كالمعمكمات كالميارات الجديدة في مجاؿ التربية.
 فمسفة الرؤية المستقبمية ومنطمقاتيا: -1

تنبثؽ فمسفة الرؤية المستقبمية مف كاقع تطبيؽ ضماف الجكدة كاالعتماد في المممكة العربية السعكدية، ككذا أىـ المبلمح الرئيسة 
لجكدة كاالعتماد األكاديبمي في ضكء استعراض بعض النماذج العالمية في الدكؿ التي تطبؽ ىذه النظـ، كتبني لنظـ ضماف ا

 فمسفة الرؤية المستقبمية عمٍ مجمكعة مف المنطمقات تتمثؿ في:
 كتتضمف ما يمٍ:المنطمقات النظرية:  -1
 ة كاالعتماد.أف تغيير ثقافة جامعة حائؿ ىك األساس في تطبيؽ معايير ضماف الجكد -
أف مراجعة المؤشرات الخاصة باعتماد كضماف جكدة جامعة حائؿ بجميع عممياتيا ككظائفيا تعد أساسان لبلرتقاء بمستكل  -

 العممية التعميمية كالخدمات التربكية بيا.
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كاكبة التغيير الحادث كم كاالبتكار، قادرة عمٍ القيادة، أف تحقيؽ اعتماد كضماف جكدة جامعة حائؿ يتطمب تكافر إدارة جديدة، -
لٍ كجكد إدارة كاعية مدربة عمٍ كؿ  كالمحافظة عمٍ معدالت عالية النمك، داخميا كخارجيا، كقادرة عمٍ تحقيؽ االستمرارية، كا 

 كتحقيؽ مستكل عاؿ مف األداء اإلدارم كالتنظيمي. ما ىك جديد في عالـ المعرفة،
 حقيؽ جكدة التعميـ.االىتماـ بتطكير جامعة حائؿ يعد ركيزة أساسية لت -
يعد ضماف الجكدة مدخبلن نظميان يتضمف كؿ السياسات كالنشاطات كاإلجراءات التي تيدؼ إلٍ تجكيد العممية التعميمية داخؿ  -

شباع حاجاتو، كالتأكيد عمٍ التقكيـ المؤسسي الشامؿ لمجامعة.  جامعة حائؿ، مف خبلؿ التركيز عمٍ الطالب/ الطالبة كا 
العتماد يحاكالف إيجاد التكازف بيف الجكانب الكمية كالنكعية، ككذلؾ بيف استقبلؿ المؤسسات، كحرية أف ضماف الجكدة كا -

جراءات المحاسبية الخارجية، كاكتساب القدرات األساسية البلزمة لمتعمـ الذاتٍ، كتحفيز جامعة حائؿ عمٍ  أعضائيا األكاديمية، كا 
 اإلبداع كاالبتكار التنظيمٍ.

 عي بجامعة حائؿ منظكمة متكاممة، يتطمب تحقيؽ جكدتو االرتقاء بكافة عناصر الجامعة.يعد األداء الجام -
 يتطمب تطبيؽ معايير ضماف الجكدة كاالعتماد نشر ثقافة الجكدة كالتميز أكالن في جميع الكحدات كاألقساـ بالجامعة. -
ية التطكير كتطبيؽ معايير ضماف الجكدة شمكلية عممية التطكير كالتحسيف لكافة عناصر منظكمة الجامعة عند تطبيؽ عمم -

 كاالعتماد.
 أىمية ضماف الجكدة كاالعتماد كمدخؿ لتطكير كتحسيف األداء الجامعي بجامعة حائؿ. -
أىمية مراجعة المؤشرات الخاصة بجكدة جامعة حائؿ بجميع عممياتيا ككظائفيا تعد أساسان لبلرتقاء بمستكل العممية التعميمية  -

 بكميات الجامعة. كالخدمات التربكية
يحتاج تطبيؽ معايير ضماف الجكدة كاالعتماد إلٍ التزاـ اإلدارة العميا، كتكفير الدعـ اإلدارم كالتنظيمي، كمشاركة العامميف في  -

معة كتقكيـ مدل االلتزاـ مف قبؿ إدارة جا اتخاذ القرارات، كالتأكيد عمٍ التخطيط لمجكدة، كتحديد معاييرىا كمتابعة تنفيذ برامجيا،
 حائؿ.

 كتتمثؿ فٍ:المنطمقات المحمية:  -2
اىتماـ كزارة التعميـ العالي بكجو عاـ، كقيادات جامعة حائؿ بتحقيؽ الجكدة الشاممة كاالعتماد المؤسسي في المؤسسات  -

 التعميمية كالجامعية.
يا عمٍ الحصكؿ عمٍ تكجو المممكة إلٍ إنشاء مشركعات لتحقيؽ الجكدة اإلدارية، كسعٍ جامعة حائؿ إلٍ حث كميات -

 االعتماد.
 
 أىداف الرؤية المستقبمية: -2

تيدؼ الرؤية المستقبمية إلٍ تطكير كافة عناصر منظكمة جامعة حائؿ، كالتحسيف المستمر لؤلنشطة كالعمميات المختمفة التي تتـ 
كبالتالي تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية داخيا، كتحسيف مستكل أداء أعضاء ىيئة التدريس، كاألداء اإلدارم لؤلفراد العامميف بيا، 

داخميا، كيجب مراعاة مدل تكفير المجتمع الخارجٍ الذم تكجد بو الجامعة لممدخبلت المختمفة سكاء المادية أك البشرية البلزمة 
مٍ مدل كفاءة كتحديد األىداؼ المراد تحقيقيا، حيث إف نجاح الجامعة يتكقؼ بالدرجة األكلٍ ع لفعالية عمؿ جامعة التربية،

 كفعالية المدخبلت الخاصة بالنظاـ كالممارسات اإلدارية كالتربكية التي تتـ داخؿ الجامعات السعكدية.
 

 كما تيدؼ الرؤية المستقبمية إلٍ تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ لعؿ مف أبرزىا:
 نشر المعارؼ كالمفاىيـ كاألسس النظرية لضماف الجكدة كاالعتماد في جامعة حائؿ. -
 عيـ قيـ ضماف الجكدة كاالعتماد في جامعة حائؿ، كترسيخ المبادئ كاالفتراضات األساسية لمجكدة كاالعتماد.تد -
 تطكير أداء أعضاء ىيئة التدريس في المجاالت المختمفة )التدريس الجامعٍ، البحث العممٍ، كخدمة المجتمع(. -
 يا، كبرامج التنمية المينية.بناء قدرات أعضاء ىيئة التدريس، عف طريؽ تطكير الدراسات العم -
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 تحديد األدكار كالمياـ كالمجاالت المرتبطة بضماف الجكدة كاالعتماد في جامعة حائؿ، كسبؿ تحقيقيا. -
 تفعيؿ دكر جامعة حائؿ في خدمة المجتمع الذم تتكاجد فيو، كتمبية احتياجاتو التعميمية كالتربكية المختمفة. -
 
 ة ومقوماتيا:متطمبات تحقيق الرؤية المستقبمي -3

 يتطمب تنفيذ الرؤية المستقبمية تكافر المتطمبات التالية:
إنشاء نظاـ لضماف الجكدة كاالعتماد في الجامعات السعكدية يتطمب كجكد مؤسسة قكمية لبلعتماد األكاديمي، كأف يتـ عمؿ  -

 لجاف لبلعتماد تككف ذات صبغة تشاركية كاستقبللية كتمكيؿ مستقؿ.
الجكدة كاالعتماد عمٍ أساس تفيـ رؤية كرسالة الجامعة كأىدافيا، كمدل تطبيقيا لئلجراءات كالشركط  أف تتـ عممية ضماف -

التي تضعيا ىيئات االعتماد حتٍ تحقؽ أىدافيا في النياية، كمدل التكافؽ  بيف مدخبلت الجامعة كمخرجاتيا، كمبلئمتيا 
 لحاجات المجتمع السعكدم.

سسات التعميـ الجامعي تتضمف جميع اإلحصاءات كاإلجراءات اإلدارية كنظـ القبكؿ أف يتـ إنشاء قاعدة معمكمات لمؤ  -
كالتسجيؿ، ككذا أعضاء ىيئة التدريس كأعداد الطبلب في كؿ تخصص مع ضركرة الربط الشبكي بيف الجامعات مف ناحية 

رتبة عمٍ عممية االعتماد كضماف كقطاع األعماؿ مف ناحية أخرل، كما يتـ تحديد المسؤكليات كاالختصاصات اإلدارية المت
 الجكدة.

كضع خطة لنشر ثقافة ضماف الجكدة كاالعتماد مف خبلؿ التكعية بيف العامميف داخؿ المؤسسات الجامعية، ككذلؾ التدريب  -
 المؤىؿ لمحصكؿ عمٍ التقييـ الذاتي، ككذلؾ أف تككف ىناؾ خطط إعبلمية في جميع كسائؿ اإلعبلـ لنشر ىذه الثقافة.

ف يستند ضماف الجكدة كاالعتماد عمٍ اسمكب ييدؼ إلٍ تحسيف عممية المحاسبية، كتحقيؽ األىداؼ األكاديمية، كتنفيذ يجب أ -
 الممارسات الجيدة في ضماف الجكدة.

تنفيذ المقترحات الصادرة عف ىيئات ضماف الجكدة كاالعتماد لمجامعات في ضكء رؤية الجامعة كسياساتيا كرسالتيا كاألىداؼ  -
 تسعٍ إلٍ تحقيقيا، بحيث تخضع مثؿ ىذه المؤسسات لعممية التقييـ المستمر كالقياس المقارف باألفضؿ، كالتقييـ الذاتي.التي 
المراجعة المستمرة ألساليب ضماف الجكدة كتقييـ األداء كالمعايير األكاديمية، كتحسيف الجكدة، كمتابعة إجراءات تحقيؽ ىذه  -

 المعايير.
جراء عممية التقييـ في سياؽ البيئة التنظيمية لمجامعة، لمتأكد مف تحديث كنشر الممارسات  - الجيدة الخاصة بضماف الجكدة، كا 

فعالية اإلجراءات، كتقييـ المخرج التعميمٍ، كيتككف نظاـ ضماف الجكدة مف مجمكعة مختارة كمقننة مف المتطمبات التي ترتبط 
 الجامعة كتحقيؽ الجكدة التعميمية.بنظاـ الجكدة يتـ استثمارىا لتمبية احتياجات عمبلء 

 تعديؿ اليياكؿ التنظيمية بما يتبلئـ مع معايير ضماف الجكدة كاالعتماد، خاصة فيما يتعمؽ بالمياـ كاألدكار الجديدة. -
 تكفير اإلمكانات المادية كالبشرية البلزمة كالقادرة عمٍ تحقيؽ ضماف الجكدة كاالعتماد بالجامعة، كالتأىيؿ المستمر ليا. -
التركيز عمٍ جكدة مدخبلت العممية التعميمية كمخرجاتيا، كعممية التعميـ، كتحديد مستكيات الجكدة في كؿ مجاالت كأنشطة  -

 األداء الجامعٍ.
كمساعدتيـ عمٍ فيميا كقبكليا عمٍ مختمؼ المستكيات،  كتنمية كعي العامميف بيا، نشر ثقافة ضماف الجكدة كاالعتماد، -

 َكبالتالي يزداد تقبميـ لمتغيير اف الجكدة كاالعتماد، كقد ينعكس ذلؾ عمٍ مدل التزاميـ كتعاكنيـ،كاالقتناع بممارسات ضم
كتنمية اإلحساس بالمسئكلية، كيتـ  مساندة اإلدارة العميا كيتضح ذلؾ في سعييا الدائـ إلٍ تثقيؼ العامميف بالجكدة كاالعتماد، -

كتشجيع العمؿ  دارل، كعمٍ تبنييـ المدخؿ الكقائي في حؿ المشكبلت،ذلؾ مف خبلؿ تشجيعيـ عمٍ المشاركة في العمؿ اإل
 َكحمقات الجكدة الجماعي عف طريؽ فرؽ العمؿ،

مشاركة جميع أعضاء ىيئة التدريس كالعامميف في تطبيؽ معايير ضماف الجكدة كاالعتماد، كتحديد أدكار كاضحة بالنسبة  -
 َلجيكدىـ في تطبيؽ كتحسيف الجكدة

  َانات ترتكز عمييا فمسفة الجكدة كاالعتماد بحيث تساعد في ترشيد عممية اتخاذ القرارات داخؿ الجامعةتكفر قاعدة بي -
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 أف يككف ىناؾ ضماف الستمرارية جكدة الجامعات مف خبلؿ: -
 .استيعاب معايير الجكدة كاالتفاؽ عمييا قكميان مع نشر ثقافة الجكدة بيف العامميف 
 جراءات العمؿ عمٍ إعداد كتككيف ككادر ج ديدة قادرة عمٍ التنمية المستدامة لمعايير ضماف الجكدة كاالعتماد، كا 

 تطبيقيا.
  السماح بتعدد جيات ضماف الجكدة كاالعتماد طالما تنطبؽ عمييا الشركط كالمعايير التي يجب تكافرىا في الييئات

 المانحة لبلعتماد.
 .تكفير التمكيؿ البلـز لعمميات ضماف الجكدة كاالعتماد 
 
 :الرؤية المستقبميةآليات تنفيذ  -4

 كتتضمف ىذه اآلليات ما يمٍ:
تعظيـ االستفادة مف الخبرات كالتجارب العالمية التي تستيدؼ تحقيؽ الجكدة كالتميز في التعميـ الجامعٍ، كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ  -

 الجكانب المتميزة بيا في الجامعات السعكدية.
بحيث تككف قادرة عمٍ كضع الرؤية كاألىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة الجامعية، كالتخطيط  تكافر القيادة الجامعية الفعالة: -

 لممستقبؿ، كتكفير المناخ العممي المناسب ألعضاء ىيئة التدريس، كتحفيزىـ عمٍ تحسيف اإلنتاجية العممية ليـ.
عرفية ألعضاء ىيئة التدريس، كالتكسع في تطكير البحث العممٍ: كذلؾ مف خبلؿ التنمية المتجددة لمميارات البحثية كالم -

البعثات الخارجية كالداخمية، كاإلشراؼ المشترؾ، كبناء قاعدة معرفية لمبحث العممٍ، تتضمف البحكث التي تـ نشرىا، ككضع 
 مكاصفات مكحدة ذات صبغة عالمية إلعداد بحكث الماجستير كالدكتكراه.

ؿ بناء قاعدة بيانات متكاممة عف المكارد المالية كالمطمكبة لمجامعة، كالتحديد تكفير مصادر التمكيؿ البديمة: كذلؾ مف خبل -
كالبحث عف مصادر جديدة لزيادة المكارد المالية لمجامعة، كتحسيف الدقيؽ ألكجو اإلنفاؽ في الجامعة بما يتناسب مع المكارد المتاحة، 

 خطة تسكيؽ البحكث العممية.
يتطمب ضماف الجكدة كاالعتماد التحسيف كالتطكير المستمر لمجامعة، بحيث تستند إلٍ التحسيف المستمر لمجامعة: حيث  -

 حاجات عمبلئيا مف داخميا كخارجيا ، كنشر ثقافة التغيير كالتحسيف في محيط الجامعة.
ألعضاء ، كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ عقد ندكات كدكرات تدريبية الجامعةنشر ثقافة ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي داخؿ  -

جراءاتيا.  ىيئة التدريس، كاألجيزة اإلدارية حكؿ نظـ ضماف الجكدة كاالعتماد، كأىميتيا، كأىدافيا، كا 
جراءات ضماف الجكدة كاالعتماد المؤسسي في  - ، كتكفير سبؿ الدعـ كالمتطمبات البلزمة الجامعةدعـ اإلدارة العميا لعمميات كا 

 لتحقيؽ أىداؼ نظـ الجكدة.
 اليياكؿ التنظيمية لمجامعات، كالكميات المختمفة بالجامعة كفقا لؤلعباء العممية التعميمية المنكطة بكؿ منيا.إعادة بناء  -
تبني منظكر تربكم عممي يزيؿ الفكاصؿ الجامدة بيف األقساـ العممية، سكاء داخؿ كؿ قسـ أكاديمي أك بيف األقساـ العممية  -

 تفاعؿ بيف التخصصات.بعضيا البعض، تحقيقا لكحدة المعرفة، كال
مف جية، كبيف اإلمكانات المادية كالبشرية المتاحة ليا مف جية أخرل  الجامعةإيجاد التكازف بيف األعباء التدريسية كالتعميمية ب -

 عمٍ أساس عممي سميـ.
فؽ مع احتياجات كفقان لمتخصصات المطمكبة، كالتطكير العممٍ، بما يتكا الجامعةعمؿ تكصيؼ كظيفي لمكظائؼ المختمفة ب -

 الكميات كاألقساـ العممية بالجامعة.
تكفير بنية تحتية جيدة بالجامعة مف خبلؿ تطكير كتدعيـ معامؿ الكميات كمختبراتيا، كمكتباتيا، ككسائميا التعميمية، باألجيزة  -

 كاإلمكانات التي تتيح ليا النيكض بأعبائيا العممية كالتعميمية بكفاءة عالية.
لمتدريب المستمر كالتنمية المينية ألعضاء الييئة األكاديمية كاإلدارية بالتعاكف مع مركز تنمية القدرات كالتدريب كضع سياسة  -

 المستمر بالجامعة.
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كالمؤسسات اإلنتاجية، كتكفير كمؤسسات المجتمع المدني  الجامعةتكفير المكائح كالتشريعات التي تشجع عمٍ الشراكة بيف  -
 ت التي تيسر االتصاؿ بيف الجامعة كمؤسسات المجتمع.تكنكلكجيا المعمكما

كضع الخطط البلزمة لتنمية ثقافة الجكدة، إنشاء كتكجيو الفرؽ القيادية تفعيؿ كحدة ضماف الجكدة بالجامعة، كذلؾ مف خبلؿ  -
 شاممة.األخرل لمجكدة مثؿ لجنة تصميـ كتنمية الجكدة، كتكفير المكارد المالية كالبشرية لتحقيؽ الجكدة ال

نشر ثقافة التنمية المينية داخؿ الجامعة، كتشجيع أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ عمٍ االلتحاؽ ببرامج التنمية المينية،  -
 كتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس، لما ليا مف دكر ىاـ في االرتقاء بمستكل أدائيـ.

 

 لمراجعا
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في مؤسسات التعميم الجامعي ادارة االبداع تصور أستراتيجية مقترحة لتحقيق   
 كأحد متطمبات الجودة الشاممة 

 

 د. فايدة امحمد الورفمى
  ، ليبياجامعة بنغازم  

faedh@yahoo.com 

 

 الممخص
كفٍ ضكء ما تعاني منو إدارات مؤسسات التعميـ العالي فٍ التعميـ العربي عامة كفٍ ليبيا خاصة مف مشكبلت تعكؽ تحقيؽ 

كثير مف األحياف عمٍ تنفيذ التطكير بما يتناسب مع معايير الجكدة ، إذ يغمب عميو الطابع اإلدارم الرتيب، الذم يقتصر في 
التعميمات بأقؿ قدر مف الكفاءة. كيندر كجكد القيادم الذم يقـك بدكر القائد التربكم المبدع داخؿ كميتو . كلذلؾ يغمب عمٍ 
ت البرامج كالمشركعات التربكية طابع العمكمية أك )المقاس الكاحد الذم يناسب الجميع(، بحيث ال تككف البرامج ممبية الحتياجا

الجامعة ، كليست ذات معنٍ لكثير مف العامميف كأعضاء ىيئة التدريس كالطبلب. مما جعميا بالتالي تأخذ الطابع الشكمي 
 كتكتفي فييا الجامعة بأداء الحد األدنٍ. مما ييغيب أل تكجو إستراتيجي كيعكؽ التطكير كالتحسيف لمكصكؿ إلٍ الجكدة الشاممة .

كضيح أف القيادة كطبيعتيا قد تككف أحد المعكقات فٍ تحقيؽ الجكدة الشاممة كمدل احتياج اداراتنا كعمٍ ىذا تأتٍ ىذه الكرقة لت
فٍ التعميـ بشكؿ عاـ كالتعميـ العالٍ بشكؿ خاص إلٍ ادارة االبداع لممساىمة فٍ تطكير أداء القيادات العميا كالعامميف كأعضاء 

االبداع االدارم فٍ  عية ، كعمية تتناكؿ الباحثة فٍ الكرقة الجكانب التالية :ىيئة التدريس بما يتكافؽ مع مدخؿ القيادة االبدا
 في اإلدارم اإلبداع اإلدارم ,الحاجة إلٍ االدارة المبدعة , أىمية اإلبداع اإلبداع , مفيـك مفيكـالتعميـ العالي : كيتناكؿ 

مف  تحد التي اإلدارم , كالعكائؽ اإلدارم , أساليب اإلبداع اإلبداع اإلدارم , مراحؿ الجامعي ,  أنكاع اإلبداع التعميـ مؤسسات
 في مؤسسات.ادارة االبداع مقترحة لتحقيؽ أسترايجية اإلدارم ,  اإلبداع
 كمطمب ممحة ضركرة العالي التعميـ جكدة ضماف معايير تطبيؽ يعتبر أىميا : مجمكعة مف االستنتاجات الٍباحثة ال تكصمت
 االىتماـ بالقدرات التي تتميز باالبداع االدارم خبلؿ خاصة االبداع االدارم , كذلؾ مف البداعا ثقافة كنشر لتحقيؽ حتمي

 المستدامة. التنمية خدمة في كالعمؿ عمٍ تكجيييا التعميمية كاإلدارية الييئات المكجكدة فٍ
 اإلدارم , الجكدة التعميمية . اإلبداع ، اإلبداع : الرئيسة المصطمحات

 
 مقدمة 
ـك إدارة الجكدة الشاممة لـ يعد يقتصر تطبيقو عمٍ المؤسسات ك المنظمات التي تيدؼ إلٍ الربح فقط، بؿ امتد إلٍ إف مفي

المؤسسات التعميمية بغية الحصكؿ عمٍ نكعية أفضؿ مف التعميـ، ك كذالؾ الحصكؿ عمٍ نكعية ذات جكدة عالية مف الطبلب 
، فمؤسسات التعميـ تعتبر دعامة المجتمع ك مخرجاتيا تعتبر مدخبلت لكؿ قادريف عمٍ إحداث التطكر  ك التحسيف المجتمعي

المؤسسات الصناعية ك اإلنتاجية ك حتٍ الخدمية، باعتبارىا تكفر مقكمات اإلبداع ك االبتكار ك تطكر الميارات البشرية  ك 
دة التعميـ تتحقؽ مف خبلؿ كجكد تنمي ككادر ك قدرات تستطيع التعامؿ مع مخرجات ىذا العصر ك التكيؼ مع نتائجو. فجك 

سياسة كاضحة ك محددة لمجكدة الشاممة، ك كفاءة التنظيـ اإلدارم ك تكفير نظـ تدريب عالية المستكل لمييئة التعميمية ك 
 اإلدارية.
ىامان  صدران كم مستكياتو ، ارقٍ في االنساني لمفكر معقبلن  باعتباره العصرية ، الدكلة أىـ مقكمات مف العالي التعميـ كيعتبر

 القكل مف لمعديد الفعالة استجابتيا عمٍ يتكقؼ كنجاحيا الجامعة كعميو فأف بقاء كالمجتمعية ، البشرية الثركة كتنمية لبلستثمار
 مستعدا ليككف عالميا اىتمامان  العالي التعميـ يشيد البد اف لذا كالعالمية ، كالقكمية المحمية كالخارجية الداخمية كالمتغيرات 
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 مع التعامؿكالمحمي كمف أىميا  كالقكمي العالمي العالي التعميـ صعيد عمٍ المتكقعة غير العكائد ذات التحكالت تمؾ اجيةلمك 
 األساسية العكامؿ مف باعتباره اإلبداعي ، السمكؾ دراسة إلٍ الباحثكف يتكجو أىف تتطمب كالتي كالعشريف الحادم القرف معطيات

 ظؿ في المتغيرة البيئية الظركؼ مع التكيؼ عمٍ مقدرتيا كتعزيز كبنائيا المؤسسة لنمك ميمة داةكأ لتحقيؽ الجكدة التعميمية،
 درجات كتحقيؽ التغيير إلٍ العكلمة عصر في المنظمات كسيمة كلككنو كتطبيقان ، فكران  اإلدارة كعكلمة التكنكلكجية المتدفقات

) السامرائٍ .كالعالمية المحمية المتغيرات مع كالتكيؼ كالتفكؽ كالتميز لمنافسةكا االستمرارية مف لتتمكف كالفاعمية الكفاءة مف عالية
 ,َُِِ) 

 األمـ اإلنساف, حيث أف  مستقبؿ بناء في ىامان  متغيران  ككنيا إلٍ التربكية المنظمات في اإلدارم اإلبداع إلٍ الحاجة أىمية كتعكد
نماك  بيا، العاممة لمقكل الرقمي العدد مجرد عمٍ يعتمد ال سكاء كانكا إدارييف أك عمداء  العامميف مف متميز نكع تكفير عمٍ ا 

 المعني ألنو التربكم المجاؿ في كخصكصان  ، المجاالت مختمؼ في مبدعيف أفراد عمٍ أم ، كميات أك أعضاء ىيئة التدريس
 يجب ال باإلبداع االىتماـ نحك ةالتربكي المنظمات اتجاه فإف كعميو، . شيء كؿ خسرت أمة أم خسرتو إذا الذم اإلنساف ببناء
 الذىنية الخرائط في فعمية تغييرات إحداث عمٍ يشتمؿ أف بد ال بؿ فقط ، المتطكرة كالتقنيات األدكات إدخاؿ عمٍ يقتصر أف

 المطمكبة ، كالتكجيات السمككيات تمثؿ في السبؽ لممديريف يككف أف الطبيعي كمف كسمككياتيـ ، تكجياتيـ كفي لمعامميف
داراتيا التربكية المنظمات شؤكف قيادة مجاؿ في كأىميتيـ سيتيـلحا  (ََِْ. )العساؼ، كا 
 

 مشكمة البحث :
تكاجو المنظمات كمنيا المراكز أك مؤسسات التعميـ العالي مكجة مف التحديات متمثمة في انخفاض اإلنتاجية ، ك تبني أساليب 

كاف ال بد مف تطبيؽ السميـ كالشامؿ لمفيكـ إدارة الجكدة الشاممة لتحسيف  غير فعالة لتحقيؽ األىداؼ ، ك لمكاجية ىذه التحديات
مستكيات الجكدة ك تمكيف المنظمة مف التميز ، ك ذلؾ عف طريؽ تحقيؽ عدد مف الفكائد أىميا تحسيف مستكل جكدة المنتج 

 كالمتمثؿ في الطالب.
الجكدة الشاممة بيف األفراد عمٍ اعتبار أنيا تعتبر مف كما يجب عمٍ مؤسسات التعميـ العالي أف تعمؿ عمٍ ترسيخ ثقافة 

الخطكات الرئيسية لتبني إدارة الجكدة الشاممة، حيث أف تغيير المبادئ كالقيـ كالمعتقدات التنظيمية السائدة بيف أفراد المؤسسة 
جيات الجديدة في التطكير لدل الكاحدة ك العمؿ عمٍ جعميـ ينتمكف إلٍ ثقافة تنظيمية جديدة ليا دكرا بارزا في خدمة التك 

 المؤسسات التعميـ العالي.
 تصاعد في الزماف أف إذ اتياك أدار  كالمؤسسات األعماؿ قيادة في األساسية الضركرات أحد اإلبداع االدارم كعميو يمثؿ
 عمٍ - ؤسساتالم في األعماؿ أداء مرضيان  حتٍ أك كافيان  يعد فبل ك اتساع ، نمك في األخرل ىي كالطمكحات كالحاجات
 عف ينتج عنو تراجع بالتالي كىك الكقكؼ إلٍ إما يؤدم االستمرار ألف التقميدية الركتينية بالطرؽ - كأنكاعيا أنماطيا اختبلؼ
 ؿ . الفش أك األماـ إلٍ المضي في المتسارع الركب

 التأثير في القائد قدرة أصبحتقد ك  إلدارية،ا القيادة أدبيات مف الكثير حكلو تدكر ىاما محكرا اليـك اإلبداعية كما تمثؿ القيادة
 .اإلدارية القيادة مكضكع في عمقا أكثر أغكار لسبر كدافعا المجاؿ ، ىذا في كالباحثيف الدارسيف تساؤالت مثار اآلخريف عمٍ

 كالمؤسسات المنظمات تكاجو التي الخطكب مقابمة في باإلبداع تتسـ نكعية ذم قيادم مفيكـ عمٍ منصبا اليـك البحث كأصبح
 القيادة عف الحديث أصبح لقد .المعاصرة كالعالمية المحمية التحديات مف متبلطـ بحر فيكاخص مؤسسات التعميـ العالي 

)الكيرغاني ,محمد  .األخيرة السنكات في اإلدارم المجاؿ في كالباحثيف الدارسيف جيكد عميو انصبت الذم األبرز اليدؼ اإلبداعية
 (ّ: صَُُِكأخركف , 

يكميان, فأنيا  يحدث الذم كالتغيير لمتطكرا في التعميـ العالي كعضك ىيئة تدريس ككرئيس قسـ كمعايشتي الباحثة عمؿ خبلؿ كمف
أف مؤسسات التعميـ العالي في ليبيا تمر بفترة تحكؿ فرضتيا التغيرات كالظركؼ المعاصرة، كقد ظير ذلؾ مف خبلؿ النمك ترل 

ير مف قبؿ الطمبة، كتعدد التخصصات األكاديمية، فإف ىناؾ حاجة ممحة إلٍ إدارة اإلبداع فييا الكمي الممحكظ كاإلقباؿ الكب
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ككنيا متغيران ىامان في بناء اإلنساف الذم يعتبر المحكر األساسي في أم مسيرة حضارية، فاإلبداع يدعـ قكة أم مؤسسة، بعدما 
 .أصبحت اإلدارة التقميدية غير قادرة عمٍ تحقيؽ التميز

 
 أىمية البحث :

 أحد مف أضحت كتطكيره تنميتو عممية فإف نسبيان  الحديثة المكضكعات مف كالقيادةاإلدارة  في اإلبداع ثقافة مكضكع أف ككف
 كتحديدان  المنظمات جميع في األعماؿ أداء مرضيان  حتٍ أك كافيا يعد لـ إذ المعاصرة ، اإلدارة في األساسية المتطمبات
 حاجة التطكير فييا بيدؼ كاالبتكار اإلبداع أصبح فقد التقميدية ، الركتينية بالطرؽ أنكاعيا اختبلؼ عمٍ األكاديمية المؤسسات

 يتطمب الذم األمر .المعاصرة األعماؿ ككاقع ظركؼ في كالنمك كاالستمرار البقاء تحقؽ أف تستطيع حتٍ فييا فرد لكؿ ممحة
 كمتنكعة مختمفة كأساليب جديد بفكر حكليا يدكر ما كؿ مع كالتعامؿ ميياع تعكدت التي كالتصرفات السمككيات مف التخمص منيا

طبلؽ  المناسبة البيئة كتكفير األفراد لدل كاإلبداع عمٍ القدرة كتنمية بتطكير اكبر اىتمامان  بدكره يتطمب كىذا ، لؤلفكار العناف كا 
 منيا كباألخص المنظمات أنكاع جميع عمٍ ينطبؽ ذاكى لدييـ الكافية كاإلبداعية كالقدرات الطاقات استنفاذ عمٍ كالمشجعة
 خاصة التعميـ العالي   التعميمية المؤسسات

 
 : اآلتية فٍ النقاطوتتمخص اىمية البحث 

أىمية مؤسسات التعميـ الجامعي باعتبارىا قكة اجتماعية ، كمصدران فكريان ، ككسيمة إنسانية ترسـ معالـ التقدـ ، كتقكد عمميات  .ُ
 طكير، كتسيؿ مسيرة اإلصبلح.البناء كالت

أىمية اإلبداع في القيادة التربكية باعتباره البكابة الذىبية لمتعامؿ مع معطيات الحياة المعاصرة كالمحؾ األكثر حسما في  .ِ
 التنبؤ لمجتمع ما باالزدىار كالتقدـ أك االنزكاء كالتقيقر إلٍ مراكز متأخرة في سمـ الحضارة البشرية .

في ظؿ ندرة الدراسات المحمية كالعربية التي تعنٍ بتقديـ تصكرات مقترحة لتحقيؽ القيادة اإلبداعية في  تأتي ىذه الدراسة .ّ
المؤسسات التربكية عامة كمؤسسات التعميـ الجامعي خاصة كارتباطيا بإدارة الجكدة التعميمية ، كبالتالي فاف الباحثة تأمؿ أف 

 ؤسسات التعميـ الجامعي .تككف ىذه الدراسة كىذا الجيد إضافة ترتقي بم
تأمؿ الباحثة أف تككف ىذه الكرقة بمثابة دعكة لممتخصصيف كالباحثيف لتكثيؼ الجيكد العممية كاالىتماـ بتقديـ الرؤل  .ْ

 كالدراسات التي تسيـ في االرتقاء بالعمؿ القيادم التربكم المبدع  .
 

 أىداف البحث :
  لية :تسعٍ الدراسة الحالية إلٍ تحقيؽ األىداؼ التا

  ادارة االبداع االبداعية فٍ التعميـ العالي كعبلقتيا بالجكدة التعميمية . بياف مفيـك .ُ
 الجانب االدارم كأىميتو في التعميـ العالي . بشكؿ عاـ كمف ثـ في االبداع مكضكع إبراز .ِ
 .الجامعي  التعميـ مؤسسات فيادارة االبداع  بياف أىمية .ّ
 عية كمراحميا .التعرؼ عمٍ انكاع القيادة االبدا .ْ
 .عامةن  اإلبداع ثقافة كالتي تساىـ في تنميةدارة االبداع التعرؼ عمٍ اىـ األساليب الفردية كالجماعية ال .ٓ
براز أىـ  فٍ التعميـ العالي خاصةن، عامة ، االبداع ادارة مف تحد التي كالعكائؽ التحديات أىـ عمٍ التعرؼ .ٔ  التصكراتكا 

 . اإلبداع فع اإلدارية القيادات لدل الخاطئة
 .في مؤسسات التعميـ الجامعيادارة االبداع تقديـ تصكر إستراتيجية مقترحة لتحقيؽ  .ٕ
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 منيج البحث:
فٍ ضكء اليدؼ الحالي , فإف الدراسة سكؼ تعتمد عمٍ منيج البحث الكصفي القائـ عمٍ التحميؿ النظرم لؤلدبيات السابقة التٍ 

 المنيج سكؼ يتفرع إلٍ مبحثيف رئيسيف عمٍ النحك التالي : تناكلت مكضكع البحث.كفٍ ضكء استخداـ ىذا
اإلدارم ,الحاجة إلٍ  اإلبداع اإلبداع , مفيـك مفيـكاالبداع االدارم فٍ التعميـ العالي : كيتناكؿ  المبحث االول : .ُ

اإلدارم ,  اإلبداع مراحؿ اإلدارم , الجامعي ,  أنكاع اإلبداع التعميـ مؤسسات في اإلدارم اإلبداع االدارة المبدعة , أىمية
 اإلدارم مف اإلبداع تحد التي اإلدارم , كالعكائؽ أساليب اإلبداع

 في مؤسسات التعميـ الجامعي .ادارة االبداع مقترحة لتحقيؽ أسترايجية  المبحث الثانى : .ِ
 

 اإلطار النظري لمدراسة
 فى التعميم العالي: اإلداري أواًل ( _ اإلبداع)
 اإلبداع مفيومInnovation     

كقد سعي   ، اإلدارة كالتي تتناكليا االدبيات الخاصة بعمـ الحالي الكقت في الشائعة المصطمحات مف اإلبداع يعتبر مصطمح
 :  منيا البعض كنكرد شامؿ تعريؼ تقديـ في كالباحثيف العديد مف الكتاب

 ينتج متعددة حؿامر  ذات عممية كىك ، المنظمة أك ةالجماع أك الفرد مستكل عمٍ تظير عقمية قدرة " ىك اإلبداع اف ىيجان يرل
 كمكاصمتو باالتجاه كاالحتفاظ لممشكبلت كالحساسية كاألصالة كالمركنة الطبلقة مف قدر بأكبر يتميز جديد عمؿ أك فكر عنيا

 القدرة كىذه جديدة بلقاتكع ك اكتشافات ترابطات تككيف كالقدرة عمٍ االىتماـ مجاؿ في لفترات طكيمة التركيز عمٍ بالقدرة كيتميز
 ( . َّٗ:  َُُِ) جمعة , نكرم , " كالمنظمات كالجماعات قدرات األفراد بحسب كتطكيرىا تنميتيا الممكف مف
 
 اإلداري اإلبداع مفيوم: Innovation Management 

 يستخدـ عندما أنو إال دارة،اإل أدبيات في الراىف الكقت فيان شيكع المصطمحات أكثر بيف مف يعد اإلبداع مصطمح أف مف بالرغـ
 الباحثيف كؿ يقبمو االدارم لئلبداع محدد تعريؼ إلٍ اإلدارم نجد صعكبة في الكصكؿ كاإلبداع اإلدارة أك فيما يتعمؽ بالمنظمة

 ةالشخصي السمات تضـ التي العكامؿ مف العديد فييا تدخؿ متعددة كتفسيرات مضاميف يحمؿ, عمٍ اعتبار أنو  مجاؿ االدارة في
 كمف ىذه المفاىيـ : ,غيرىا عف منظمة كؿ تميز التي التنظيمية المتغيرات جانب إلٍ المبدعيف لؤلفراد الذىنية كالميارات

 خدمات منتجات،أك أك حمكالن، أك أفكاران  تككف قد جديدة أشياء إيجاد عمٍ المقدرة اإلدارم "ىك ( اإلبداع ََِٗعرؼ ) أبكجامع ,
 التربكية، المؤسسة في اإلدارم العضك بيا يتميز التي كالخصائص المقدرات إجرائيان  بو كيقصد دة،مفي عمؿ كأساليب طرقان  أك

 عممي أسمكب أك مفيـك إيجاد أك قائـ نظاـ تطكير أك مشكمة حؿ بيدؼ لمتطبيؽ، قابمة متميزة جديدة فكرة إنتاج مف تمكنو كالتي
 المؤسسة داخؿ الفرد يمارسيا التي العمميات جميع متضمنان  ككفاءة، اعميةبف التربكية األىداؼ تحقيؽ يكفؿ بشكؿ األعماؿ لتنفيذ

نتاج المشكمة، كتحديد اكتشاؼ كالمتضمنة  (ٕ)ص".كتنفيذىا كتقييميا، كتحديدىا، األفكار، كتنمية كا 
  أساليب تنباطاس في اإلبداعية الشخصية راتو لميا المكظؼ استخداـ " بانو اإلدارم اإلبداع( ََِِ,  القحطاني ) يعرؼ ك

 المشكمة لمعالجة تمؾ جديدةرات تصك  أك التنظيـ مصمحة تكاجو إدارية لمشكمة ابتكارية حمكؿ الٍ تكصمو أك جديدة إدارية
 ( َّٗ:  َُُِ) جمعة , نكرم ,  . "كالتقكيـ كالتجريب كاالختبار المنطقي التحميؿ عمٍ باالعتماد

 متميزة ، جديدة ، فكرة إنتاج مف الفرد تمكف التي القدرات مف مزيجرم بأنو  " ( االبداع االدا ََِْك كماتعرؼ ) العساؼ ,  
 يكفؿ بشكؿ المنظمة ، أعماؿ لتنفيذ عممي أسمكب أك مفيكـ إيجاد أك قائـ نظاـ تطكير أك مشكمة حؿ بيدؼ لمتطبيؽ ، قابمة

 الحساسية المركنة ، الطبلقة ، األصالة ،  :ىي ريؼالتع ىذا في الباحثة تعنييا التي كالقدرات ."كفاعمية بكفاءة األىداؼ تحقيؽ
 .(  ُٖ) ص  كالربط التحميؿ المخاطرة ، قبكؿ باالتجاه ، االحتفاظ لممشكبلت ،

 أفكاران  تبني المنظمة عمٍ فرض اذ ، اليو كالحاجة اإلدارم اإلبداع كتشير الباحثة مف خبلؿ عرض بعض المفاىيـ إلٍ أىمية
 كتحقيؽ المنظمة كفاعميتيا أداء تحسيف في ينصب ىذا ككؿ ، المشاكؿ كحؿ كالتطكير لمتغيير حكسبل كاستخداميا إبداعية
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زات إنجا مف عنيا ينتج كما كمصادرىا الخبلقة األفكار تبني عممية بأنو اإلدارم اإلبداع نعرؼ أف يمكف ىنا كمف ، أىدافيا
   كاحدة ككحدة المنظمة أك جماعات أك المنظمة فيفراد أ قبؿ مف كتنفيذىا المنظمة مستكل عمٍ مميزة نقمة تحدث بحيث مختمفة

 
  : تكجد عدة أسباب أدت إلٍ ظيكر كزيادة االىتماـ بإدارة اإلبداع أىميا:الحاجة إلى االدارة المبدعة 

 
تماعية، : حيث أف التكنكلكجيا الحديثة أصبح لو آثار متزايدة عمٍ االتجاىات االجتغيير مالمح الوظيفة ومتطمبات األداء .ُ

مثؿ االتجاه نحك تشكيؿ قكة عاممة أكثر استقبللية كالميؿ نحك تطكير أشكاؿ أكثر مركنة مف جية كالبحث عف التخصصات 
 الدقيقة مف جية أخرل.

كذلؾ بسبب ازدياد حدة المنافسة المحمية، كالتطكير التكنكلكجي اليائؿ كثكرة  المعمكمات، كتزايد تعقد الميام اإلدارية :  .ِ
 ارات، كعدـ االستقرار البيئي.االبتك

تطالب القكانيف كتشريعات العمؿ المعاصر في غالبية الدكؿ اإلدارة  في مختمؼ المؤسسات  زيادة درجة التدخل الحكومي: .ّ
 َُُِباستقطاب أفضؿ العناصر المؤىمة لشغؿ الكظائؼ بدكف النظر إلٍ المكف أك النكع أك أم تميزية أخرل. ) عساؼ ,  

:ِٔ ) 
 
 الجامعي: التعميم مؤسسات في اإلداري اإلبداع أىمية 

 كاألداء الفعمي المنظمة أداء بيف تفاكتان  ىناؾ أف المنظمة القرار في متخذك يدرؾ عندما اليو كالحاجة اإلبداع أىمية تظير
 تمر اإلدارم داعاإلب عممية أف آنفا مر بنا ككما ، العمؿ في جديدة طرائؽ كأساليب دراسة كتبني عمٍ يحثيا مما ، المرغكب

 فيو يعمؿ الذم الكسط عمٍ يتكقؼ ذلؾ فاف ، إبداعي العمؿ كتحكيميا حميا تصكر ثـ األفكار تكليد عمٍ بالقدرة تبدأ عدة حؿابمر 
 . الناجحة اإلدارية القيادة طريؽ عف اإلبداع تنمية فكرة الٍ ننطمؽ ىنا كمف ، لو المتاحة كالكسائؿ الفرد

لممسئكليف فٍ مؤسسات التعميـ العالي سكاء كانكا العمداء أك أعضاء ىيئة التدريس  اإلبداعي السمكؾ استخداـ باإلضافة إلٍ إف
 المستخدمة المكارد ترشيد عمٍ كيعمؿ متعددة ، أفكار إلنتاج نظران  حميا ؛ عمٍ القدرة مف كيزيد بدقة ، المشكمة يحدد أك االدارييف

 السمكؾ أف كما,  الفكرة أصالة نتيجة جذكرىا مف المشكبلت حؿ عمٍ يعمؿ اكم العمؿ ، أساليب كتحسيف المشكبلت ، حؿ في
 في كيسيـ المسئكليف ، لدل ما أفضؿ استنباط عمٍ باعث بمثابة ألنو التغيير ؛ لعممية كالصحيح الدقيؽ المعيار يعد اإلبداعي

كالجيد . ) العاجز , شنداف  الكقت كيكفر كالثقة ، ،باالنفتاح  العمؿ بيئة تكقعاتيـ ، كيعزز تفكؽ لممستفيديف متميزة خدمات تقديـ
 (    َِ: ص  ََِٗ, 

فٍ مؤسسات التعميـ العالي عندما تمبي المؤسسات حاجات المبدعيف كتنمي قدراتيـ، سكؼ  اإلدارم ككما تتجمٍ أىمية اإلبداع
سة عف غيرىا ، كتظير أىمية إدارة اإلبداع يظير اإلنتاج اإلبداعي كاالبتكار كالذم سيؤدم حتمان إلٍ إخراجات تميز ىذه المؤس

 مف حيث: 
تكاليؼ الحاجة إلٍ استبداؿ شخص مف ذكم الميارات النادرة كبيرة ، ألنيا ليست متاحة بالشكؿ اليسير ، كىذا  التكاليف / .ُ

 يعني أف ىناؾ حاجة مف أجؿ البحث لمعثكر عمٍ مثؿ ىذه اإلبداعات كالمكاىب.
اكالت ممارسة اختيار العامميف بفاعمية ، لكف ىناؾ دائمان خطر أف العامميف الجدد لف يقكمكا عمٍ الرغـ مف مح المخاطرة / .ِ

 بتنفيذ ما متكقع منيـ ما لـ يمتمككا مكاىب تمكنيـ مف ذلؾ.
/ حيث يشعر العمبلء بالثقة كاالرتياح عف كجكد المبدعيف داخؿ المؤسسة، كذلؾ خدمة العمالء وتكاليف الفرصة البديمة .ّ

يـ بمدل الخدمة أك المنيج الذم سيحصمكف عميو، ألف نقص الكفاءات يؤدم إلٍ زيادة المسئكلية عمٍ المؤسسة، إليمان
. Meyerكانخفاض نكعية العمؿ مما يجعؿ المؤسسات عمبلئيا كالقدرة عمٍ مكاكبة أحدث الممارسات المتعمقة باإلبداع )

ََِٓ:pp2-4 ) 
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ىر أداء المؤسسة كالقاعدة األساسية التي ترتكز عمييا لتحقيؽ النجاح ، فالميزة التنافسية لذلؾ ترم الباحثة أف ىذه الميزة تمثؿ جك 
ينصرؼ معناىا إلٍ الكيفية التي تستطيع بيا المؤسسة أف تميز بيا نفسيا كتحقؽ التفكؽ كالتميز عميو ، كتحقيقيا ىك محصمة 

 العديد مف العكامؿ المختمفة في أنماطيا كدرجة تأثيرىا.
 
 اإلداري: ع اإلبداعأنوا 

 :يمي بما اإلبداع مجاؿ حسب المختمفة كالمؤسسات المنظمات في اإلدارم اإلبداع المختصيف بعض صنؼ
 .لتحقيقيا المنظمة تسعٍ التي الغايات كيتضمف باألىداؼ يرتبط إبداع .ُ
عادة كاإلجراءات ، كاألدكات ، القكاعد ، كيتضمف التنظيمي ، بالييكؿ يرتبط إبداع .ِ  بيف العبلقات كتحسيف العمؿ ـتصمي كا 

 .بينيـ فيما كالتفاعؿ األفراد
 .جديدة كخدمات منتجات إنتاج كيتضمف الخدمة ، أك بالمنتج يرتبط إبداع .ّ
 .تكقعاتيـ تفكؽ لممستفيديف خدمات تقديـ عمٍ التركيز كيتضمف المستفيديف ، بخدمة يرتبط إبداع .ْ
 التشغيؿ عمميات تشمؿ داخؿ المنظمة ، متطكرة عمميات كيتضمف اعمية ،كالف الكفاءة عمٍ كيركز بالعممية ، يرتبط إبداع .ٓ

دارة  البشرية . المكارد كا 
 قد كما ثانكية ، تغيرات إلٍ جزئيان يؤدم يككف قد أك المدرسة ، في جكىرية تغيرات إيجاد إلٍ يؤدم جذريان  اإلبداع يككف كقد

 (  ُٗ_ ُٖ: ص ص ََِٗ) العاجز , شنداف , .  لو مخطط غير اإلبداع يككف
  
 اإلداري: اإلبداع مراحل 

 العممية مراحؿ حيث مف اإلدارم، اإلبداع مكضكع تناكلت العممية،التي الدراسات كتكاثرت اإلدارية، النماذج كتطكرت تعددت
 لمراحؿبا تمر اإلبداع عممية بأف يقترح كالذم (Kreitner and Kinicki)ككنكي أنمكذج كريتنر : أشيرىا أف إال اإلبداعية
  الخمس

 المشكمة أبعاد بكؿ اإلحاطة سبيؿ في ..... كالتدرب كالقراءة التعمـ في العامؿ يقضييا التي المدة كتتضمف :اإلعداد مرحمة .ُ
 .بيا كاإللماـ

 .المشكمة عمٍ كجيكده كاىتماماتو تفكيره كؿ العامؿ يركز حيث :التركيز مرحمة .ِ
 .المعمكمات عف البحث في ذىنو يجكؿ حيف في اليكمية، أعمالو مزاكلة في العامؿ ينخرط حيث :الحضانة مرحمة .ّ
 ما لو لتضيء العبلقات شبكة رؤية عمٍ جاىدان  يعمؿ فإنو المعمكمات، عف العامؿ يبحث فبينما :اإللياـ أك اإلضاءة مرحمة .ْ

  .كالمتغيرات الظكاىر بيف ما العبلقات تعرؼ عميو ييسر
) أبك جامع  .تجربتيا أك تعديميا أك الفكرة إثبات بغرض كذلؾ بكامميا، العممية إعادة كتتضمف :التحقؽ أك اإلثبات مرحمة .ٓ
 (ِٖص : ََِٗ,
 
 اإلداري: أساليب اإلبداع 

 :اآلتي النحك عمٍ كاستخدامان  شيكعان  أكثرىا تناكؿ كسيتـ ،كتشتمؿ عمٍ أساليب فردية كأساليب جماعية 
 في : تتمثؿ :الفردية اإلبداع أواًل ( _ أساليب

 
 كالييكؿ النياية في بو تظير الذم بالشكؿ كأسبابيا  المشكمة تسجيؿ عمٍ األسمكب ىذا كيقكـ لمسمكة : العظمي الييكل  _أ

 خط رسـ يتـ ثـ السمكة( ، ) رأس الكرقػػػة مف األيمف الػػجانب عمػػٍ دائرة داخؿ المشكمة تسجيؿ يتـ حيث لمسمكة ، العظمي
 تمؾ أسباب كتابة يتـ خط كؿ نياية كفي درجة ، ( 45 ) مقدارىا بزاكية المستقيـ الخط عمٍ جانبيو خطكط رسـ ثـ ، مستقيـ
 األسباب ، تمؾ بتحميؿ المدير يقـك المخطط اكتماؿ كبعد السمكة ، ذيؿ مف بالقرب األيسر الجانب في تعقيدا كاألكثر المشكمة
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 النسبية كاألىمية األسباب بيف العبلقات كبياف جكانبيا ، جميع مف المشكمة دراسة عمٍ المديريف يساعد األسمكب ىذا كاستخداـ
 .المشكمة حؿ لخطكات المنطقي كالترتيب الفعمية ، المشكمة عمٍ كيركز ليا ،
 تسجيؿ طريؽ عف كمتسمسمة ، متتابعة بطريقة المشكمة أسباب لتحديد األسمكب ىذا كيستخدـ  :المتابعة األسباب مخطط  _ب

 بأداة تبدأ التي األسئمة استخداـ طريؽ عف الكرقة يميف عمٍ األسباب تسجيؿ ثـ الكرقة ، مف راآليس الجانب في المشكمة
 تحديد إمكانية لو تتيح التي التفاصيؿ مف كافية درجة إلٍ المدير يصؿ أف إلٍ األسئمة طرح كاالستمرار في ( االستفياـ ) لماذا؟

 .بدقة كأسبابيا المشكمة
 دائرة برسـ خريطة ، شكؿ في كتسجيميا األفكار ، مف ممكف عدد أكبر إنتاج إلٍ الكسيمة ىذه كتيدؼ :الذىنية الخريطة ج _
 خاصية أك سمة لكؿ بالنسبة األفكار إنتاج في البدء يتـ ثـ المطركحة ، أك المشكمة المكضكع داخميا يسجؿ الكرقة منتصؼ في
 إضافة كيمكف الكرقة، طرؼ اتجاه إلٍ الدائرة مف تدتم خطكط عمٍ األفكار بكضع المشكمة ، كذلؾ أك المكضكع خصائص مف

 كاستخداـ ذلؾ، األمر تطمب إذا رئيس خط كؿ مف فرعية خطكط إضافة كيمكف الكرقة، طرؼ اتجاه إلٍ الدائرة مف فرعية خطكط
 كخطكط مرة، كؿأل تظير التي األفكار حكؿ دكائر ككضع الرئيسة، لمخطكط المختمفة األلكاف مثؿ اإلضافية، المرئية األساليب
 الذىنية الخريطة عنيا تنتج التي كالحمكؿ األفكار، بيف العبلقة لمعرفة الخريطة دراسة ثـ المتشابية، األفكار بيف تربط متقطعة
 .الحمكؿ كتكفير بالمشكمة، المرتبطة الجكانب كتحديد المديريف، لدل اإلبداعية كالطاقات الجديدة األفكار إنتاج في تساعد

 
 :في تتمثل :الجماعية اإلبداع _ أساليبثانيًا( 

 
 عرض طريؽ عف محدد، كقت في األفكار مف عدد أكبر عمٍ لمحصكؿ كسيمة الذىني العصؼ كيعد :الذىني العصف  _أ

 :في تتمثؿ أساسية شركط أربعة عمٍ األسمكب ىذا نجاح كيعتمد .تردد دكف كأفكارىـ آرائيـ بإبداء األعضاء كمطالبة المشكمة،
 ألنو نكعيتيا؛ كليس األفكار بكمية كاالىتماـ التفكير، عمٍ قيكد كضع كعدـ األفكار، إنتاج جمسة بعد ما إلٍ األفكار تقييـ تأجيؿ
 . كتطكيرىا اآلخريف أفكار عمٍ كالبناء أصيمة، أفكار إنتاج إلٍ ذلؾ أدل األفكار عدد زاد كمما
 نكعان  منيا كؿ تمثؿ البنكد، مف مجمكعة تتضمف حيث األفكار، فم عدد أكبر إنتاج إلٍ تيدؼ  :مسبقا المعدة القائمة ب_ 
 . إجابتيا في التفكير عمٍ المحفزة األسئمة طابع كتأخذ  المطركحة، المشكمة أك لممكضكع التعديؿ أك التغيير مف معينان 
 مف جديدة، بطريقة ببعض ابعضي كدمج لؤلفكار الجزئية تككيف العناصر إلٍ األسمكب ىذا كييدؼ: المورفولوجي  التحميل ج _
 إلٍ األبعاد ىذه مف بعد كؿ تحميؿ ثـ الميمة ، أبعادىا إلٍ المشكمة تحميؿ :عمٍ كيقكـ كأصيمة، متعددة حمكؿ إلٍ التكصؿ أجؿ

نتاج الجزئية، متغيراتو  . لمتنفيذ القابؿ األصيؿ الحؿ كاختيار الحمكؿ ، تقييـ ثـ جديدة، فكرية تككينات كا 
 كيقكـ رابطة ، أك بينيا صمة يبدك ال التي المختمفة ، األفكار بيف الجمع عمٍ األسمكب ىذا كيقـك :األشتات بين التأليف _د 

 مف عدد ضكء في األفكار تقييـ ثـ كأفكارىـ ، آرائيـ إبداء منيـ كيطمب األعضاء ، عمٍ الدراسة محؿ المكضكع بعرض المدير
مكانية المشكمة ، حؿ في متياكمساى كأصالتيا ، األفكار جكدة :مثؿ المعايير  .عمميان  تنفيذىا كا 

 ثـ كتابة، المطركح المكضكع تجاه أفكاره األعضاء مف عضك كؿ تسجيؿ عمٍ األسمكب ىذا كيقـك :االسمية المجموعة  _ه
 يرتب ثـ أفكارىـ، عرض مف األعضاء كؿ ينتيي حتٍ المناقشة تؤجؿ ك المجتمعيف ، عمٍ كاحدة فكرة بعرض عضك كؿ يقكـ
.) بمكني ,  المجتمعيف مف درجة أعمٍ عمٍ حازت التي الفكرة كاختيار األفكار، أكلكية عمٍ التصكيت كيتـ األفكار، عضك كؿ

 ( َّ_ِٗ:ص ص  ََِٖ
 
 اإلداري من اإلبداع تحد التي العوائق : 

 بيئي ، ىك ما منيا ت أك األفراد سكاء عمٍ مستكل المنظما االدارم اإلبداع كتطكير تنمية مف تحد التي العكائؽ مف العديد ىناؾ
 التسميات مف كغيرىا كفكرم كانفعالي كعاطفي كتعبيرم بصرم ىك ما كمنيا كغيرىا ، كتقاليد عادات مف ثقافي ىك ما كمنيا
 تـ لذا كميا دراستيا بصدد كلسنا كميا عنيا التحدث فيالمجاؿ  يسعنا ال ىنا لكف كالمراجع كالدراسات الكتب في نجدىا التي
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 يمي كفيما التنظيمية خاصة العكائؽ المرتبطة بالتعميـ العالي ، بالعكائؽ تسمٍ كالتي بالمنظمات المتعمقة العكائؽ عمٍ فقد التركيز
 : الدراسة ىذه اجراء في عمييا االعتماد تـ كالتي ليا تكضيح

 القيادات لدل الخاطئة كالمفاىيـ اتالتصكر  بعض ىناؾأن  حيث: اإلبداع عف اإلدارية القيادات لدل الخاطئة التصكرات _1
 : يمي ما التصحيح تتطمب التي المفاىيـ ىذه كمف اإلبداعي، التفكير عممية بشأف المباشريف كمرءكسييـ

 .كالتدريب بالتعمـ تكتسب ال مكركثة صفات بأنيا كاالعتقاد اإلبداع ، عمٍ كالقدرة اإلبداعي التفكير ميارات اكتساب صعكبة - أ
 .العامة الخدمات مجاؿ كفي اإلدارية الكظائؼ في اإلبداع كمجاالت فرص ديةبمحدك  االعتقاد - ب
 إمكانيات تخصيص تتطمب اإلبداع ميارات تنمية بأف كاالعتقاد كالفنية ، كالمالية المادية كاإلمكانيات المكارد بندرة االعتذار - ت

 .تكفيرىا يصعب طائمة
 .قائمة فعمية أزمة أك مشكمة كجكد حكؿ عادة تدكر اإلبداع ، لعممية الحاجة أساس بأف التصكر - ث
 كظيفتيـ كتككف الغرض ليذا اختيارىـ يتـ المنظمة في معينيف أفراد كمسئكلية كظيفة ىي اإلبداع عممية بأف االعتقاد - ج

 اتكقدر  استعدادات كلدييـ فريدة مختمفة سمات ليـ األفراد مف الفئة ىذه أف اعتبار عمٍ اإلبداع ، عمٍ التركيز ىي األساسية
 كاالبتكار. اإلبداع بمسئكلية اإلدارية القيادات عناصر كافة تكميؼ يصعب ثـ كمف .غيرىا عف متميزة فئة تجعميا خاصة

 اإلدارة ، بجمكد يسمٍ ما كىذا عميو ، اعتادت لكضع تغييران  فيو ترل الذم التغيير في رغبتيا كعدـ اإلدارية الجيات مقاكمة _2
 كأال ، المتبعة كالقرارات كاإلجراءات كالتعميمات كالقكانيف المكائح كفي العمؿ كأساليب كنظـ طرائؽ في تغيير أم تقبؿ ال أنيا إذ

 . كالمعتاد المألكؼ عف خركجان  ذلؾ اعتبرت
 الترقية أسس ك اإلشراؼ كبنمط ، اإلدارم الجياز داخؿ بالعبلقات يتمثؿ التنظيمي المناخ سكء إف :التنظيمي المناخ سكء _3

 اإلنساف طاقات يحبط صحي غير تنظيمي مناخ في االبتكار ك لئلبداع ثقافة تتكاجد أف الغريب كمف . كالحكافز قييـالت كنظـ
 . كيحجميا

 القيـ مع يتعارض قد أنو أم ، المألكؼ بغير كالتفكير كالتجريب كاالبتكار اإلبداع يعني : السائدة االجتماعية القيـ _4
 التغيير. لدعاة كمقاكمة لأذ يسبب مما السائدة االجتماعية

 إلٍ اإلنساف قد يقكد ذلؾ إف بؿ ، كاالبتكار لئلبداع معكقات الراتب كقمة كالعكز الفقر يعتبر ال : االقتصادية الظركؼ _5
 تنعكس التي االقتصادية الظركؼ سكء مع االىتماـ اإلبداع ثقافة تمقٍ ال عاـ بشكؿ كلكف ، التعكيض لمحاكلة كاإلبداع االبتكار
 . المادية األجكر كالحكافز كفاية لعدـ اإلدارية التنظيمات مستكل عمٍ
 المادية كخاصة كالمعنكية ، المادية الحكافز البسيطة , كذلؾ قمة الركتينية األعماؿ بتفكيض اإليماف كعدـ اإلدارة ، مركزية _7

 مف المزيد ليـ سيجمب الذم اإلبداعي لمعمؿ بيـكتجن رزقيـ الحياتية كمصادر أمكرىـ بتدبير منشغميف العامميف تجعؿ مما منيا
  .كالعكز كالمحاربة النبذ

 كعدـ كحكاسو، قدراتو استغبلؿ كعدـ اإلنتاجية، عمٍ األفراد تشجيع كعدـ المعمكمات، نقص مثؿ : اخرل معكقاتباالضافة إلٍ 
 ) ْٓ_ْْ: ص ص ََُِ) خمؼ ,.(ُِ_ُُص : ص َُُِ) خميفة. .العمؿ تقدير كعدـ كالسخرية، كاإلستيزاء المناقشة،

 
  :نحو بناء إستراتيجية وطنية لتحقيق  ادارة االبداع في مؤسسات التعميم الجامعي ثانيًا ( _

ينظر لئلستراتيجية عمٍ االستيعاب الكاعي كالتكظيؼ العممي لمخبرات كالمعارؼ كالتجارب كالقكل كالمصادر لتشكؿ منظكمة 
ا فنيان كعمميان متكاممة مف الرؤل كاألفكار كالخطط  التي تيدؼ إلٍ تحقيؽ األىداؼ الخاصة كالعامة . كىي بذلؾ تعد تنظيمن

( إلٍ أف مفيـك  ََُِلمممارسات كاألساليب كاألدكات كالخطكات اإلجرائية تخطيطان كتنفيذان كتقكيما . كتشير ) المشرفي , 
التربكييف طريؽ العمؿ الذم يحدده نظاـ ما عمٍ مدل اإلستراتيجية يعني " فف استخداـ الكسائؿ لتحقيؽ األىداؼ ،كىي عند 

طكيؿ نسبيان ، كصكال إلٍ أىدافو المرجكة ، كحبلن لمشكبلتو األساسية ،كتنفيذان لسياساتو " .كاإلستراتيجية بمعناىا العاـ ىي 
لتراكـ المعرفي كفف تكظيؼ استيعاب شامؿ لؤلحداث كالمتغيرات كمكاكبة كاعية لمتطكرات تقـك عمٍ بناء فكرم جديد يعتمد عمٍ ا
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ا كخططيا كتنسؽ مراحميا كفؽ تنظيـ يتسـ بالمركنة كالقابمية لمممارسة كالتطبيؽ تيالميارات كاألساليب العممية تخطط إجراءا
 ( ّٖلتحقيؽ األىداؼ كتنفيذ السياسات .) ص 

ة المستقبؿ مف أجؿ تحقيؽ االستمرارية ىدفت إلٍ زيادة ميارات قاد( مف خبلؿ نتائج دراستو كالتٍ  Riccio,2010)  ك ذكر 
كالبقاء كذلؾ مف خبلؿ التحقؽ مف عدة مجاالت مثؿ: الرؤية، االلتزاـ، القيادة، إدارة المكاىب  إلٍ أف ىناؾ عبلقة بيف إدارة 
تباع منيج شامؿ لتطكير اإلبداعات عمٍ جميع المستكيات في مؤسسات التعم يـ المكىبة كخطط المؤسسات اإلستراتيجية كا 

 العالي.
 تفرض ممحة ضركرة أصبح الذم اإلبداع نحك السيما ، العامميف أداء عمٍ التأثير في األىمية بالغ دكران  اإلدارية القيادة كتمعب
ما مبدعة منظمة تككف أف فإما آخر ، خيار أماميا يعد لـ كالتي الحالي العصر في المنظمة عمٍ حاليا  أماـ تفشؿ أف كا 

 كاالبتكار ، كاإلبداع التكيؼ مف البد بؿ كالجمكد، الثبات سياسة ظؿ في االستمرار منظمة ألم يمكف ال إذ المنافسة ، المنظمات
 َُِّ) عايض , .آلخر كقت مف حكليا يدكر لما متجددة نظرة لدييا إدارية قيادة كجكد ظؿ في إال تحقيقو يمكف ال كىذا
 .(َُٓ:ص

) ( ََُِ  , خمؼ)( , ََِْو المختصكف فٍ ىذا الجانب ) عساؼ ,    كعميو تقترح الباحثة كبعد االطبلع عمٍ ماكتب
(  2013( )عايض ,  َُِِ) عساؼ ,  (َُِِ) السامرائٍ , ( ,  َُُِ( , ) جمعة , نكرم ,  َُُِالكيرعاني , 

 أستراتيجية لتحقيؽ االبداع االدارم  تنطمؽ ىذه اإلستراتيجية مف المنطمقات التالية : 
 ة ميما كانت مف العامميف المبدعيف فييا .ال تخمك أم مؤسس  -ُ
ال يعد اإلبداع حبلن شامبلن لكؿ المشكبلت المؤسسية، بؿ ىناؾ مجاالت معينة يمكنيا تحقيؽ أعمٍ استفادة ممكنة مف خبلؿ  -ِ

 إدارة اإلبداع .
بتكارات ، كعنصر فاعؿ أف المكرد البشرم ىك بالدرجة األكلٍ طاقة ذىنية كقدرة فكرية كمصدر لممعمكمات كاالقتراحات كاال -ّ

 كقادر عمٍ المشاركة االيجابية .
  : كفقان لما كرد ذكره مف منطمقات فكرية، تعتمد اإلستراتيجية عمٍ المتطمبات التالية :متطمبات اإلستراتيجية 
 تييئة الظركؼ المناسبة لئلبداع كالتفكير الفعاؿ، مع تكفير الكقت كالمجاؿ لذلؾ . المناخ : .ُ
 فيـ طبيعة الفرص الحقيقية المتاحة كاستثمارىا في سبيؿ إدارة اإلبداع كضماف عدـ ىدره . تحديد الفرص : .ِ
 الفصؿ بيف المراحؿ األساسية إلدارة اإلبداع . .ّ
 ككذلؾ المركنة في تطبيؽ النظاـ  المركنة كىك تناكؿ الفرص المتاحة مف مختمؼ الزكايا كاستخداـ كؿ أنماط التفكير ، .ْ
 ة األفراد الذيف يفتقركف إلٍ الخبرة، كتكعيتيـ بأىمية الميزة التنافسية لمؤسستيـ .: تشجيع مجمكع التشجيع .ٓ
 احتراـ كدعـ استقبللية األفراد ىك السبيؿ الكحيد إلدارة اإلبداع .  .ٔ
 
 المقترحة الخطوات اإلجرائية لالستراتيجية : 
 تتكلٍ التعميـ مجاؿ في المتميزيف كالخبراء يفالمسئكل مف قيادات تضـ التعميـ كتحسيف لتطكير دائمة عميا لجنة تشكيؿ _1

 الٍ باإلضافة التعميـ كتطكير إلصبلح راتيجيةتاإلس كالخطط كاألىداؼ المستقبمية الرؤية كتحديد كضع عمٍ األشراؼ مسئكلية
 :خبلؿ مف المتبلحقة العالمية المتغيرات لتكاكب مرارباست كضبطيا فاعميتيا مراقبة

 بداية في تسيـ التي الكاقعية لمبيانات قاعدة كتكفير ، الجامعي التعميـ مؤسسات في التربكية قيادةلم الفعمي الكاقع تقييـ - أ
 . الجامعي التعميـ مؤسسات في اإلبداعية القيادة لتحقيؽ العممي االنطبلؽ

كطريقة كنكعية تعديؿ الييكؿ التنظيمي التعميمي لمكميات بطريقة تحدد كظائؼ كمسئكلية جياز إدارة الجكدة الشاممة ،  - ب
 كأساليب التدريب المطمكب لمفريؽ تسيؿ عمميات التطكير كالتحديث
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 العممية الدراسات بإعداد كالبدء ، التربكية لمقيادة الفرعية كالمراكز اإلبداعية لمقيادة الكطني المركز في المجاف عمؿ تنظيـ - ت
 كالطاقات القدرات نمك أماـ تقؼ التي كالثقافية ألمنيةكا كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية النفسية العكامؿ عمٍ لمتعرؼ
 . المناسبة العممية المعالجات كتقديـ ، منيا االستفادة كتعرقؿ اإلبداعية

 لمقيادة الكطني المركز مع إستراتيجية كشراكة خطط كفؽ كالفاعمة الجادة مشاركتيـ كضماف المختمفة المؤسسات دكر تفعيؿ - ث
 المركز كمتابعة إشراؼ تحت تعمؿ كالتي المدف في التربكية لمقيادة الفرعية كالمراكز ، بالجامعات ةالتربي ككميات ، التربكية
 . الكطني

 كالمكاد البرامج كتكظيؼ ، كالمبدعيف اإلبداع تجاه ايجابي مناخ خمؽ في الفاعمة لممشاركة اإلعبلمية المؤسسات مع التنسيؽ - ج
 التي البرامج تقديـ عمٍ كالتركيز ، المبدعيف كحياة لشخصيات سمككية نماذج تقديـك  ، القيادم اإلبداع ثقافة لنشر اإلعبلمية
 لبلختراعات الممحة بالحاجة المجتمع كمؤسسات كشرائح فئات كافة تكعية إلٍ إضافة ، اإلبداعية القدرات كتنمي تستثير
 كالتغيرات . التطكرات لمكاكبة اإلبداعية كاألفكار

 .العالي كالتعميـ العمؿ سكؽ مف كؿ فعاليات بيف كالتنسيؽ فلمتعاك  مشتركة ىيئة إنشاء - ح
 عمؿ برنامج كضع اجؿ مف كالعالمية المحمية الخاصة التعميمية المؤسسات عناصر بيف كةراش ىناؾ تككف العمؿ عمٍ اف - خ

 كالدراسات كالتجارب خبراتال مف كاالبتكار كاالستفادة كالتميز لئلبداع محفزة بيئة كتكفير الريادية الشخصية بناء الرئيسي ىدفو
 اإلبداعية. بالقيادة تيتـ التي كالعالمية المحمية

 التربكية القيادة في كاإلناث لمذككر دقيقة كتخصصات عممية أقساـ باستحداث الميبية بالجامعات التربية كميات مسارعة _2
 التعميـ مؤسسات في القيادم بالعمؿ ترتقي يالت المؤىمة القيادية الشخصيات كتأىيؿ كتنمية إعداد في لممساىمة اإلبداعية
 . الجامعي

 يكـ" عميو يطمؽ يكما لو يخصص ، الكطني لئلبداع سنكم مشركع ليككف " ادارة االبداع ...طريق التميز " شعار تبني _3
 في يشارؾ مجكبرا كأنشطة فعاليات النطبلؽ بداية يككف بحيث عاـ كؿ مف الدراسي العاـ بداية في يككف "الكطني اإلبداع
 المعارض كتقاـ ، المسابقات فيو تنظـ ، اإلبداعية لمقيادة الكطني المركز إشراؼ كتحت المجتمع مؤسسات كؿ كتنفيذىا إعدادىا

 بداية اليـك ىذا كيككف . القدرات كتشجع الجكائز كتمنح كالطاقات ، المكاىب فيو كتكـر االختراعات ، كتسجؿ ، كالميرجانات
 . اإلبداعية الطاقات لنمك المناسبة كالبيئة الصحية األجكاء لتكفير المنظمة العممية ةالمكاجي النطبلؽ

 . األداء ككفاءة لفعالية المستمرة كالمراجعة التقكيـ _4
 بناء عمٍ ما ذكر تكصٍ الباحثة باالىتماـ بالجكانب التالية : التوصيات- 
 ف بالعمؿ بالمدارس.زيادة منح الحكافز المادية كالمعنكية المناسبة لممبدعي .ُ
دارة التعميـ العالي .  .ِ  إتاحة قدر مناسب مف البلمركزية بيف إدارة الكميات كا 
 استقطاب المبدعيف بالعمؿ بالقطاع التربكم كتغذية اإلدارات المختمفة بيؤالء المبدعيف . .ّ
ذا األمر مف أىمية بالغة عدـ التردد بتطبيؽ األساليب الجديدة كتحمؿ المخاطرة بالعمؿ خكفا مف اإلخفاقات لما لي .ْ

 لئلبداع . 
عمٍ استيعاب التكنكلكجيا ك ,ضركرة اىتماـ إدارة الجامعات بتدريب العامميف لدييا عمٍ ميارات التفكير اإلبداعي  .ٓ

 الحديثة كتقنيات االتصاؿ المتطكرة مف خبلؿ إلحاقيـ بدكرات تدريبية متخصصة لزيادة قدراتيـ االبداعية . 
 عات بصكرة اكبر بالمناخ التنظيمي السائد بالجامعة .اىتماـ إدارة الجام .ٔ
تطبيؽ المفاىيـ اإلدارية الحديثة مثؿ تفعيؿ مبدأ المشاركة كتشكيؿ فرؽ العمؿ كالعمؿ الجماعي كصنع القرار اإلدارم  .ٕ

 بما يشجع اإلبداع.
 إجراء الدراسات الخاصة بأساليب تطكير العمؿ بمؤسسات التعميـ العالي .  .ٖ
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 المراجع
 _ المراجع العربية :أوال
األردنية" المؤتمر الدكلي  التربكية المؤسسة في اإلدارم كاإلبداع المؤسسية الثقافة( , ََِٗ)  عكاد أحمد جامع , إبراىيـ أبك .1

 لمتنمية االدارية تحت شعار نحك اداء متميز لمقطاع الحككمي . المممكة العربية السعكدية . 
 فمسطيف شماؿ محافظات في الحككمية المدارس في اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة ر( دك  2008) شحادة بمكاني , انجكد .2

 , فمسطيف . الكطنية النجاح العميا , جامعة الدراسات مديرييا " رسالة ماجستير , كمية نظر كجية مف كمعيقاتيا
 دراسة اإلدارم اإلبداع تحقيؽ في اجحةالن اإلدارية القيادة ( , " تأثير َُُِجمعة , محمكد حسف ,ك حيدر شاكر نكرم )  .3

 . فالتسعك  العدد , كالثبلثكف الرابعة كاالقتصاد ,  السنة اإلدارة ديالٍ" مجمة جامعة في العميا القيادات آلراء تطبيقية
 الجامعة في األكاديمييف رؤساءاألقساـ لدل اإلدارم باإلبداع التحكيمية القيادة عبلقة( ,"ََُِ)  سعيد حسني,  خمؼ .4

 , اإلسبلمية األعماؿ , الجامعة إدارة قسـ,  التجارة كمية.  العميا ساترا الد عمادةبغزة"رسالة ماجستير غير منشكرة ,  اإلسبلمية
 غزة.
 في المجاؿ كاالبتكار االبداع ثقافة مف تحد التي كالعكائؽ ( "التحديات َُُِ)  الصالح رشاد خميفة , أياد مكسٍ , كأسماء .5

المستدامة  التنمية إلجؿ كاالبتكار اإلبداعي لمتفكير الدكلي المؤتمر "كالفمسطينية االردنية الجامعات ميدانية دراسة االكاديمي
 ماليزيا .  -لمبكر االنسانية .ككاال كالعمـك الكحي معارؼ كمية العامة، الدراسات العالمية .معيد االسبلمية الجامعة

 كالريادة كالتميز االبداع ثقافة كدعـ لبناء العالي التعميـ جكدة ضماف عاييرم تطبيؽ اىمية" (, َُِِالسامرائٍ , عمار )  .6
 (IACQA)العالي التعميـ جكدة لضماف الثاني الدكلي العربي المؤتمر,  نمكذجان" الخميجية الجامعة دراسة حالة الخاصة لمجامعات

 . الجامعة الخميجية , البحريف
إستراتيجية مقترحة إلدارة اإلبداع كمدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية في مؤسسات  ( "  َُِِعسػاؼ , محمكد عبد المجيد )   .7

                                 التعميـ العالي" , كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية .
 (: إدارة المكارد البشرية، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عمافَُُِعباس، أنس ) .8
 معممي لدل اإلبداع تنمية في المدرسية القيادة دكر " بعنكاف دراسة( ,  ََِٗمٍ , فايز كماؿ شمداف ) العاجز , فؤاد ع .9

 المكىكبيف رعاية" : كالمتفكقيف المكىكبيف لرعاية السادس العربي العممي لمؤتمر مقدـ "غزة قطاع في الثانكية المرحمة مدارس
 ف ., عماف , االرد "أفضؿ عربي لمستقبؿ حتمية ضركرة

التربكية  اإلدارة ( كاقع االبداع كمعكقاتو , رسالة ماجستير غير منشكرة, قسـ ََِْ)  العزيز عبد العساؼ, كفاء بنت بنت .11
 . التعميـ كزارة , سعكد الممؾ التربية , جامعة , كمية
 دعـ في نكلكجياكالتك العمـك جامعة مستشفٍ في اإلدارية القيادة ( , " دكر  2013محمد) مصمح المطيؼ عايض ,عبد .11

 ( . ُُ)  السادس , العدد , المجمد الجامعي التعميـ جكدة لضماف العربية , المجمة "فيو الشاممة الجكدة إدارة تطبيؽ
 الدكلي المؤتمر "  الجامعي التعميـ مؤسسات في اإلبداعية القيادة( ,"  َُُِالكيرغاني , محمد بف كشيـ كاخركف)  .12

 بالجامعة اإلنسانية كالعمـك الكحي معارؼ بكمية العامة الدراسات , قسـ  "المستدامة التنمية ألجؿ كاالبتكار اإلبداعي التفكير"
 .بماليزيا العالمية اإلسبلمية

 .لمنشر الدكلية حكرس مؤسسة , اإلسكندرية  ," اإلبداعية التربية في (, "  2010 ) إبراىيـ انشراح ، المشرفي .13
 

 ثانيًا_ المراجع االجنبية :
1- Riccio, Steven (2010): Talent Management In Higher Education Developing Emerging 

Leaders within the administration at A private Colleagues and Universities, University of 

Nebraska, Lincoln. 

 

2- Meyer, Terry (2005):Talent Management, Disclaimer, Arab British Academy For Higher 

education 
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 التخطيط اإلستراتيجي مدخل لتطوير كمية التربية بجامعة الكويت 
رؤية مستقبمية   

 

مبارك عواد البرازى.د  
، الككيت دكتكراه اإلدارة التربكية كضماف الجكدة  

albarazi78@hotmail.com 

 
 الممخص:
كرقة البحثية كضع رؤية مستقبمية لتطكير كمية التربية بجامعة الككيت باستخداـ مدخؿ التخطيط اإلستراتيجي، كذلؾ استيدفت ال

مف خبلؿ التعرؼ عمٍ أساسيات التخطيط االستراتيجي مف حيث مفيكمو، كأىدافو، كمبادئو، كأسسو، كمراحمو، كأىـ المعكقات 
 تكصمت إلٍ مجمكعة مف النتائج كمنيا:، كبيةالتي تكاجو عممية التخطيط لجكدة كميات التر 

تكاجو كمية التربية بجامعة الككيت مجمكعة مف المعكقات التي تحكؿ دكف تقديـ خدمة تعميمية متميزة، لذا يجب العمؿ عمٍ التخطيط  -
 لجكدة األداء بيا.

 يتطمب تطكير كمية التربية بجامعة الككيت تكافر بعض المتطمبات كمنيا: -
 الخطة مع يتكافؽ بما تنفيذىا كتطكيرىا عمي المستمر كالعمؿ اإلستراتيجية، الخطة كضع بالمؤسسة الجامعية في العامميف جميع مشاركة 

 .لمجامعة اإلستراتيجية
 ،كالحاكمة في تطكير التعميـ الجامعي في  نشر كدعـ ثقافة التخطيط االستراتيجي كالتميز في كمية التربية، كالكشؼ عف العكامؿ المؤثرة

 ظؿ التكجيات اإلستراتيجية.
  دراسة كتحميؿ الكضع الراىف لممؤسسات الجامعية، كصياغة ما اتفؽ عميو مف أىداؼ، كستقكـ المؤسسات بالعمؿ عمٍ تحقيقيا في

 .خطتيا، كترجمة كؿ ىدؼ إلٍ فعاليات محددة قابمة لمتنفيذ كالقياس
 

 مقـدمة:
مف أىـ األدكات الرئيسية التي تسيـ في تنمية الفرد كالمجتمع، كبمكرة  -الشاممةفي نطاؽ السياسة التربكية –يعد التعميـ الجامعي 

مبلمحو في الحاضر كالمستقبؿ معان، كتعتبر كميات التربية إحدل مؤسسات التعميـ الجامعي التي يقع عمٍ عاتقيا مسئكلية إعداد 
فة، كتبنٍ أفضؿ الطرؽ كأحدثيا في إعداد المعمـ،  كاالستفادة المعمميف المؤىميف عمميان كثقافيان لمتدريس في مراحؿ التعميـ المختم

مف تخطيط المناىج كالتقنيات الحديثة، كالربط بيف مناىج إعداد المعمـ، كفمسفة كأىداؼ مناىج التعميـ العاـ، كبناء شخصية 
ىـ بالجديد، كاإلسياـ في برامج تدريب الطالب، كتييئة المجاالت العممية، كاألنشطة الطبلبية المتنكعة، كمتابعة الخريجيف لتزكيد

 .(163، 1996)محمد غنيمة،العامميف بحقؿ التعميـ، ككذلؾ إعداد الككادر التي تسيـ في تقدـ المجتمع
 

كتمثؿ كمية التربية إحدل مؤسسات التعميـ الجامعي التي يقع عمٍ عاتقيا مسئكلية إعداد الطبلب لمعمؿ بمينة التدريس، كتييئتيـ 
في سكؽ العمؿ، كقد كاف لكمية التربية كظيفتاف تقميديتاف ىما التدريس كالبحث العممي، كتعتبر كظيفة التدريس بكافة لبلنخراط 

أنكاعو كأشكالو ىٍ أكلٍ كظائؼ الجامعة، كلكف بتعقد مسئكلية كميات التربية، فقد أصبحت تيدؼ إلٍ إعداد ككادر التدريس في 
عميمية، كالبحث العممي التربكم، كاإلنتاج الفكرم، كتكليد المعرفة، كالتنشئة الفكرية مختمؼ التخصصات، كاإلعداد لمميف الت

كالثقافية، كخدمة المجتمع، أل أنيا أصبحت تيدؼ إلٍ "نقؿ المعرفة" عف طريؽ التدريس، ك"نقد المعرفة" عف طريؽ الدراسات 
عداد الباحثيف، كمشاركة الييئات المتخصصة  التحميمية في مجاؿ التربية، ك"اإلضافة إلٍ المعرفة" عف طريؽ البحث العممي كا 

 .(9، 2118)مجدى الميدى،لحؿ المشكبلت األساسية التي تكاجو المجتمع
 

mailto:albarazi78@hotmail.com
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كانطبلقا مف ىذه األىمية الكبرل، بدأت كميات التربية بالككيت تستجيب ليذه المرحمة، كأدركت أىمية إجراء تحكالت جكىرية في 
كفمسفتيا التربكية، كفي برامجيا، كاستراتيجياتيا التعميمية، لتحقؽ رسالتيا في تنمية المجتمع الككيتي، بناىا التحتية، كفي رؤيتيا 

كذلؾ مف خبلؿ تبنٍ معايير دكلية لعمميتي التقكيـ كالتطكير عف طريؽ االستعانة باالتجاىات العالمية في جكدة التعميـ، بيدؼ 
 .(8، 2116)جامعة الكويت،عي لمتنمية كالتطكير كالتقكيـاالرتقاء بمستكل أدائيا، ككضع بناء فكرم مرج

 

كقد سعت معظـ الدكؿ إلٍ تطكير مؤسسات التعميـ الجامعي مف خبلؿ تبنٍ بعض المداخؿ الحديثة يأتي في مقدمتيا التخطيط 
ٍ مكاجيتيا، بتشخيص مدخؿ نظمي يستشرؼ آفاؽ كمستقبميات تربكية ممكنة كمحتممة ، كيعمؿ عم، كالذل يعد بمثابة اإلستراتيجي

اإلمكانات المتاحة لدل الجامعة، كالمتكقعة، كاستشراؼ الفرص كاإلمكانات الجديدة كالمتاحة لمستقبؿ الجامعة، كتصميـ 
 .(262، 2117)حسن مختار، االستراتيجيات البديمة، كاتخاذ القرارات الرشيدة بشاف تنفيذىا، كمتابعة ىذا التنفيذ

   

راتيجي أحد أنكاع التخطيط طكيمة األجؿ، إال أنو يتعدل التركيز عمٍ مجاالت العمميات الجارية إلٍ تقدير كيعتبر التخطيط االست
العكامؿ الخارجية كالبيئية، كييتـ بتحديد المجاالت الجديدة لؤلنشطة، كتحديد مزاياىا النسبية، كتقدير ما يرتبط بيا مف فرص 

مات ذات طبيعة إستراتيجية عف العكامؿ الداخمية كالخارجية كالبيئية لممؤسسة كتيديدات، كيتطمب التخطيط االستراتيجي معمك 
 (.42، 2112)جمال المرسى، التعميمية

 

كيسيـ التخطيط اإلستراتيجي في تحقيؽ درجة عالية مف التكامؿ بيف مختمؼ األنشطة كالفعاليات اإلدارية عمٍ مستكل المؤسسة 
بيف المؤسسة الجامعية كالبيئة التي تعمؿ فييا، كترتبط جميع الكحدات الكظيفية مع  الجامعية ككؿ، فضبلن عف دراسة العبلقة

األساسية المؤسسة مف خبلؿ تطكير استراتيجيات تتكافؽ مع اإلستراتيجية العامة ليا، كتعتبر ىذه اإلستراتيجيات بمثابة القاعدة 
تمفة، بيدؼ الرقابة عمٍ الفرص كالتيديدات التي تبرز في بيئة المؤسسة التي تستند إلييا المؤسسة في تخصيص المكارد ألداء الكظائؼ المخ

 (.Siegerdt, 2006,8) الجامعية
 

وتتطمب عمميات التخطيط االستراتيجي تحديد األىداف اإلستراتيجية، والمبادئ الموجية لمنظومة التعميم الجامعي، لتكون 
وء الرؤية الواضحة لمتحوالت الجذرية، والمحمية، واإلقميمية، لجامعي في ضا أساسًا ينطمق منو برنامج تطوير التعميم

)عمٍ  األمم نمو في التعميم الجامعي يمعبو الذي الفاعل لطبيعة الدور واع   إدراك إلى تستند إستراتيجية التغييرو  والعالمية،
 .(َِٕ، ََِٖالسممٍ،

 

يمانان مف حككمات الدكؿ  ط االستراتيجي في تطكير التعميـ، كتحقيؽ جكدتو، فقد شرعت في كضع ألىمية التخطي -عمٍ اختبلؼ مستكياتيا–كا 
خطة إستراتيجية لمتعميـ الجامعي عمٍ مستكل الدكلة ككؿ، كتبع ذلؾ الجامعات بكضع خطة إستراتيجية لتطكير العممية التعميمية بيا، 

الجكدة كالتنافسية، كأنشأت كحدات  مف عاؿ بمستكل أىدافيا  تحقيؽ الجامعة عمٍ مساعدة إلٍ كاستحداث كحدات لمتطكير الجامعي تيدؼ
المعايير  المؤسسة الجامعية، ككضع مف ثقافة أصيبلن  جزءان  جعميا كالعمؿ عمٍ لضماف الجكدة بالكميات، بيدؼ نشر ثقافة الجكدة كاالعتماد،

الجامعات إنشاء كحدات لمتخطيط االستراتيجي التدريسي كاإلدارم، كما حاكلت بعض  األداء جكدة لتقييـ تستخدـ التي المختمفة كالنماذج
يذ بالمؤسسات الجامعية التابعة ليا، بغرض نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي بيا، كتدعيـ البعد االستراتيجي، كالتفكير االستراتيجي في تنف

 .(11، 2111)بيومى ضحاوى ورضا المميجى،مجريات العمؿ داخميا
 

إال أنيا لـ تكف تحقؽ المستكل المطمكب مف النجاح، نظران  -كمنيا كميات التربية –سات التعميـ الجامعي عمٍ الرغـ مف محاكالت تطكير مؤس
جكد لكجكد بعض التحديات التي تكاجييا، كمنيا: جمكد نظاـ قبكؿ الطمبة، ككجكد انفصاؿ بيف الدراسة النظرية كالتربية العممية نتيجة لقمة ك 

لبة المعمـ بمراحؿ التعميـ العاـ، كغمبة الكـ عمٍ النكعية، كالفجكة بيف األىداؼ كالنتائج التي تشير إلييا بطالة تطبيقات لما يدرسو الطالب/ الطا
ة في الخريجيف، كاضطراب الفمسفة التربكية المكجية لمثؿ ىذه المؤسسات، كاستمرار أساليب التقكيـ التقميدية، كجمكد المناىج كالخطط الدراسي

 .(531-529، 2115)نصر اهلل  محمد،ضعؼ التكعية بأىمية تطبيؽ نظـ ضماف الجكدة كاالعتمادمثؿ ىذه الكميات، ك 
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باإلضافة لذلؾ، فإنو عمٍ الرغـ مف تكجو مؤسسات التعميـ الجامعي نحك التخطيط لمجكدة، إال أف ىذه المحاكالت لـ تحقؽ مستكل النجاح 
ت التطكير، كغياب المشاركة الفعالة ألعضاء ىيئة التدريس في كضع إستراتيجية المتكقع منيا، نتيجة غياب البعد االستراتيجي في عمميا

الفعمي التطكير كالخطط اإلستراتيجية لممؤسسة الجامعية، كانفصاؿ لجنة التخطيط االستراتيجي بالجامعة عف فعاليات العممية التعميمية ككاقعيا 
 .(189-2111،187)بيومي ضحاوى ورضا المميجي،تيجي داخؿ الكميات، مما نتج عنو ضعؼ عمميات التخطيط االسترا

 

باإلضافة لذلؾ، فإف مؤشرات الكضع الراىف في الكطف العربي بكجو عاـ، كدكلة الككيت بكجو خاص تشير إلٍ أف كميات التربية 
ـ كجكد رؤية تعانٍ مف قصكر التشريعات كالقكانيف الحالية لدعـ دكرىا في عمميات إصبلح التعميـ، كخدمة المجتمع، كعد

كاضحة لدل غالبية المسئكليف في كميات التربية عف ىذا الدكر، ككيفية تفعيمو، ككذلؾ كثرة األعباء كالمسئكليات اإلدارية لدييـ، 
  (.316-314، 2119)جمال الدىشان،كقد ينتج عف ذلؾ ضعؼ فعالية تطكيرىذه الكميات مف خبلؿ الجكدة كاالعتماد

 

اكلة كضع رؤية مستقبمية لتطكير كمية التربية بجامعة الككيت مف خبلؿ عمميات التخطيط مف ىنا دعت الحاجة إلٍ مح
 االستراتيجي بيدؼ إكسابيا القدرة عمٍ تحقيؽ الجكدة كالتميز في العممية التعميمية.

 
 تساؤالت الورقة البحثية:

 تحاكؿ الكرقة البحثية اإلجابة عف التساؤالت التالية:
 ية بجامعة الككيت؟.ما كاقع كمية الترب -ُ
 ما مفيـك التخطيط االستراتيجي كأىدافو في التعميـ الجامعي؟. -ِ
 ما مبادئ التخطيط االستراتيجي في التعميـ الجامعي؟. -ّ
 ما مراحؿ التخطيط االستراتيجي في التعميـ الجامعي؟. -ْ
 ؟.اتيجي ما متطمبات تطكير كمية التربية بجامعة الككيت باستخداـ التخطيط اإلستر  -ٓ
 

 :الورقة البحثيةأىداف 
تيدؼ الكرقة البحثية إلٍ كضع رؤية مستقبمية لتطكير كمية التربية بجامعة الككيت باستخداـ مدخؿ التخطيط االستراتيجي، كذلؾ 
ت مف خبلؿ التعرؼ عمٍ أساسيات التخطيط االستراتيجي مف حيث مفيكمو، كأىدافو، كمبادئو، كأسسو، كمراحمو، كأىـ المعكقا

 .التي تكاجو عممية التخطيط لجكدة كميات التربية
 

 أىميـة الورقة البحثية:
ذلؾ تتمثؿ أىمية الكرقة البحثية في محاكلة كضع رؤية مستقبمية لتطكير كمية التربية بجامعة الككيت باستخداـ مدخؿ التخطيط االستراتيجي، ك 

المؤسسة، كما تنبع أىميتيا مف مكاكبتيا لتكجو دكلة الككيت نحك تحقيؽ الجكدة  مف خبلؿ تحديد المتطمبات البلزمة لعممية تطكير كافة عناصر
في التعميـ في السنكات األخيرة، حيث تحاكؿ جاىدة تدعيـ نشر كممارسة ثقافة الجكدة في الميداف التربكم كالتعميمي مف أجؿ تحسيف 

متمؾ نظامان تربكيان متميزان بالجكدة العالية، كأخذ المبادأة في رسـ مبلمح المخرجات التعميمية بدكلة الككيت، بيدؼ جعؿ المؤسسات التعميمية ت
 لممستقبؿ التربكم في الككيت.

 
 محاور الورقة البحثية:

 أواًل: واقع كمية التربية بجامعة الكويت:
اء، كميتميف، كمتأمميف، تتمثؿ رسالة كمية التربية بجامعة الككيت في: "إعداد كتنمية معمميف كاختصاصييف مينييف تربكييف أكف

يمتمككف المعرفة النظرية كالتطبيقية الحديثة، كالميارة في استخداـ تكنكلكجيا التعميـ، كمتحميف بأخبلؽ المينة، كلدييـ الرغبة في 
ـ ثكابت استمرار تعمميـ كتطكير خبراتيـ المينية، كيسعكف لتحسيف حياة اآلخريف مف خبلؿ عممية التعميـ كالتعمـ، كتحكـ تصرفاتي
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المجتمع كأخبلقو، كمبادئ العدؿ كالسبلـ كاإلخاء كالمساكاة كالديمقراطية، كتسعٍ الكمية إلٍ تحقيؽ ذلؾ عبر تقديميا لبرامج 
جراء البحكث التربكية، كخدمة المجتمع، كعبر تعاكنيا مع المؤسسات كالييئات التربكية المحمية  تعميمية قائمة عمٍ األداء، كا 

 .(23، 2112لكويت،)جامعة اكالدكلية
 

كتيدؼ كمية التربية جامعة الككيت إلٍ تكفير القكل البشرية، لتطكير البحث العممي كاستثمار نتائجو، كخدمة المجتمع الككيتي 
نتمائو العربي اإلسبلمي، كذلؾ مف خبلؿ تقديـ برامج تستيدؼ )جامعة في المجاؿ التربكم، تمبية لحاجاتو، كتدعيمان لمبادئو، كا 

 :(23، 2118،الكويت
 )أ( تكفير القكل البشرية ذات الكفاءة العالية البلزمة لمعمؿ في المجاؿ التربكم كيشتمؿ ذلؾ:

  إعداد المعممات لدكر الحضانة كرياض األطفاؿ. -
  إعداد معمميف المرحمة االبتدائية. -
  إعداد معمميف المرحمتيف المتكسطة كالثانكية كفي جميع التخصصات. -
  مف نظار كككبلء بجميع المراحؿ السابقة.إعداد اإلدارييف  -
  إعداد المشرفيف الفنييف لمعمؿ في جميع المراحؿ كالتخصصات. -
إعداد المتخصصيف في مجاالت: البحث التربكم، كبناء المناىج كتطكيرىا، كتقنيات التربكية، كالتقكيـ كالقياس التربكم، كاإلرشاد  -

  التربكم، كالتربية الخاصة، كمجاالت أخرل كفؽ حاجات الميداف.التربكم كالنفسي، كتعميـ الكبار، كالتخطيط 
مساعدة العامميف في الحقؿ التربكم مف غير المؤىميف تربكيان أك غير الحاصميف عمٍ مؤىبلت جامعية أك غير المتخصصيف  -

 عمٍ تحقيؽ نمكىـ الميني.
 المشكبلت الميدانية. كيتضمف ذلؾ: )ب( تنمية الكعي بالبحث التربكم كتطكيره، كاستثمار نتائجو في مكاجية

 تكفير األنشطة العممية التي تساعد عمٍ تنمية الكعي في البحث التربكم، كأىميتو في البحث المستمر.  -
 تكفير اإلمكانات البلزمة لتقديـ البحث التربكم سكاء مف القكل البشرية، أك اإلمكانات المادية أك الميدانية.  -
 فردية كاالجتماعية ألعضاء ىيئة التدريس داخؿ األقساـ العممية. االىتماـ بتشجيع البحكث ال -
 االىتماـ بالبحكث المشتركة بيف األقساـ، كالبحكث طكيمة المدل، كالتي تحتاج إلٍ مركز لمبحكث التربكية.  -
شراؼ أعضاء ىيئة التدريس عمٍ رسائؿ الماجستير أك الدكتكراه.  -  االىتماـ بالدراسات العميا كا 
مع المؤسسات التربكية عمٍ الصعيد المحمي كالخميجي كالعربي  –في مجاؿ البحث التربكم  –برات كتنسيؽ الجيكد تبادؿ الخ -

 كالعالمي. 
 )جػ( تمبية حاجة المجتمع مف الخدمات التربكية كغيرىا مف مجاالت النشاط االجتماعي ذات الطابع التربكم، كيتضمف ذلؾ:

 المؤسسات االجتماعية.  التعاكف مع كزارة التربية كغيرىا مف -
 اإلسياـ في نشاطات التعميـ العاـ كالنكعي.  -
 اإلسياـ في نشاطات التعميـ المستمر.  -
 المشاركة في تحقيؽ خطط التنمية لممجتمع.  -
 المشاركة في تطكير رسالة الجامعة كرفع مستكل العمؿ بيا.  -
 اط االجتماعي ذات الطابع التربكم.تمبية حاجة المجتمع مف الخدمات التربكية كغيرىا مف مجاالت النش -

 
كيعتمد عمٍ نظاـ المقررات، كىذا النظاـ يضع المتعمـ في محكر العممية التربكية، كيحممو المسؤكلية لممشاركة في كضع البرنامج 

ميف دراسييف الدراسي المتناسب معو، كيعتمد ىذا النظاـ النشاطات لبمكرة كفاءات المتعمميف، كيقسـ فيو العاـ الدراسي إلٍ فص
أساسييف كفصؿ صيفي يمتحؽ بو مف يرغب مف الطبلب، كتقدـ المكاد العممية كمقررات تحدد بعدد مف الساعات فيما يعرؼ 
بالساعات المعتمدة، كما تحدد فيو عممية إختبار الطالب كمقرراتو في كؿ فصؿ دراسي بما يتفؽ مع صحيفة تخرجو التي تشمؿ 
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لطالب دراستيا كالتي تشير إلٍ بعض ىذه المقررات باعتبارىا متطمبات جامعية، كأخرل عمٍ المقررات التي يجب عمٍ ا
باعتبارىا متطمبات لمكمية كأخرل باعتبارىا متطمبات لمتخصص، إضافة إلٍ مقرر اإلعداد الميني، كيككف لكؿ طالب مرشدان 

تو ببل عقبات كبما يتفؽ مع استعداداتو بالنية كتحصيمو أكاديميان يكجيو كيقدـ لو النصح كاإلرشاد في كؿ ما يتفؽ مع متابعة دراس
 .(14، 2119)جامعة الكويت،العممي

 

 كتقدـ كمية التربية جامعة الككيت بعض البرامج الدراسية بالمرحمة الجامعية األكلٍ مقسمة عمٍ النحك التالٍ:
  :سنكات مقسمة إلٍ أربعة فصكؿ دراسية، كيدرس كتستغرؽ الدراسة فيو أربع برنامج إعداد معمم التعميم اإلعدادى والثانوى

الطالب خبلليا مجمكعة مف المكاد األكاديمية كفؽ الشعبة التي يمتحؽ بيا، كمجمكعة مف المكاد التربكية التي يدرسيا أساتذة مف 
 أقساـ الكمية المختمفة.

 

  :التعميـ االبتدائٍ تحت مظمة الجامعة أسكة  حيث طالب المسئكلكف بضركرة إعداد معمـبرنامج إعداد معمم التعميم االبتدائى
 بغيره مف المعمميف في مراحؿ التعميـ األخرل، كذلؾ لضماف ارتفاع المستكل العممي كالمينٍ لمعمـ ىذه المرحمة.

 

 بكميات التربية كفقان لنظاميف ىما: المعمـ  كتسير نظـ إعداد
رات التخصصية مع اإلعداد المينٍ عمٍ مدل السنكات الدراسية، حيث يعد الطالب : كىك النظاـ الذل تتكامؿ فيو المقر )أ( النظام التكاممى

ـك كالتربية المعمـ أكاديميان كمينيان لمدة أربع سنكات دراسية يحصؿ الطالب في نيايتيا عمٍ الميسانس أك البكالكريكس في اآلداب كالتربية أك العم
 . كفقان لشعبة معينة

النظاـ الذل يتخذ فيو إعداد المعمـ مرحمتيف أساسيتيف، أكليما: مرحمة الميسانس أك البكالكريكس في  كىك )ب( النظام التتابعــى:
، حيث يدرس فييا الطالب بعض المكاد التخصصية،  إحدل الكميات أك المعاىد العميا غير التربكية مثؿ كميتٍ اآلداب كالعمـك

 إذا رغب في االلتحاؽ بمينة التدريس، حيث يدرس فييا المكاد التربكية. كثانييما: مرحمة داخؿ كمية التربية يمتحؽ بيا الطالب
 

 ثانيًا: مفيوم التخطيط االستراتيجي وأىدافو:
يعد التخطيط االستراتيجي أحد أنكاع التخطيط التي تيدؼ إلٍ التعرؼ عمٍ نقاط القكة كنقاط الضعؼ فييا، كفيـ بيئة المؤسسة 

فرص كالمخاطر التي تنطكم عمييا؛ مما يمكف مف تكقع كاستشراؼ المستقبؿ، كيسيـ التخطيط الخارجية، كمحاكلة التعرؼ عمٍ ال
تحديد األطر التي تكجو المؤسسات التعميمية نحك مستقبميا التي ترغب في تحقيقو، كالكقكؼ عمٍ الميزة في  االستراتيجي

ـ لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ، كاالتفاؽ عمٍ رؤية مشتركة لكؿ مف المؤسسة الجامعية بالعمؿ في تناغالتنافسية ليا، كيسمح لمختمؼ مككنات 
حداث التكافؽ بيف المؤسسة الجا معية يسيـ في أنشطتيا، كتشجعيـ عمٍ التعامؿ بأفكار مبتكرة مع التكجيات اإلستراتيجية لممؤسسة الجامعية، كا 

 .(Luxton & et al, 2005, 10)كالبيئة المحيطة بيا، كالسماح ليا بتحديد أكلكياتيا
 

 ويمكن تناول مفيوم التخطيط اإلستراتيجي في التعميم الجامعي عمى النحو التالى:
 مفيوم التخطيط االستراتيجي: -1

 القكة بنقاط المتمثمة في المؤسسة المتغيرات الداخمية جميع كدراسة تحميؿ يتضمف إدارم يعرؼ التخطيط االستراتيجي بأنو مفيكـ
 المؤسسة، رسالة صياغة خبللو مف كيتـ كالتيديدات، بالمؤسسة المتمثمة بالفرص محيطةال الخارجية كالمتغيرات كالضعؼ،
 مع االستغبلؿ ليا المخطط الزمنية الفترة خبلؿ إلييا في الكصكؿ المؤسسة تطمح التي ككضع اإلستراتيجيات كاألىداؼ كرؤيتيا،
 .(Schueler,2007,4) المتاحة المكارد لكافة األمثؿ



 

 
277 

يط االستراتيجي بأنو خطة طكيمة األجؿ يحدد فييا رسالة المؤسسة، كالغايات كاألىداؼ التي تسعٍ إلٍ تحقيقيا، كطرؽ يعرؼ التخطكما 
)محمد غنيم، تحقيقيا، كالبرامج الزمنية لتحقيقيا، مع األخذ بعيف االعتبار التيديدات كالفرص البيئية، كالمكارد كاإلمكانيات الحالية لممؤسسة

2111 ،254 .) 
جراءات تحدد ماىية المؤسسة، كماذا تفعؿ، التخطيط االستراتيجي ير كيش إلٍ جيد منظـ ييدؼ إلٍ اتخاذ قرارات أساسية كا 

كلماذا تفعؿ ذلؾ، مف خبلؿ التركيز نحك المستقبؿ، كالتنبؤ بأفضؿ الطرؽ استجابة لمظركؼ البيئية المحيطة بالمؤسسة، بغض 
 .(114، 2111)سمير الخويت، مسبقان  النظر عف معرفة أك عدـ معرفة ىذه الظركؼ

تصكر مستقبمي قائـ عمٍ أسس عممية صحيحة، يستميـ خبرات الماضي كتجاربو في اإلدارة المدرسية كالتخطيط االستراتيجي ىك 
يات كينطمؽ مف الكاقع، كذلؾ لتحميؿ بيئة المؤسسة الداخمية )نقاط القكة كالضعؼ(، كبيئتيا الخارجية )الفرص المتاحة كالتحد

كالتيديدات( ككضع االستراتيجيات المناسبة لمقضايا اإلستراتيجية اليامة كذلؾ لبلنتقاؿ بالمؤسسة التعميمية مف الكاقع الحالي إلٍ 
 (.Fischter, 2007, 94)أفضؿ مستكل مطمكب

 

 أىــــداف التخطيط االستراتيجي: -2
حداث التغيير، كتدعيـ اإلصبلح التربكم، مف ييدؼ التخطيط اإلستراتيجي إلٍ تحسيف نكعية التعميـ كالتعمـ  في الجامعة، كا 

خبلؿ اإلدارة الناجحة، كالنشاطات، كالعمميات، التي يقـك بيا مدير المؤسسة )رئيس الجامعة، عميد الكمية( بالتعاكف مع فريؽ 
جية، كمحاكلة االستفادة مف التطكير منطمقان مف رؤية كاضحة كرسالة محددة المعالـ، كخطة طمكحة تحقؽ األىداؼ اإلستراتي

 (.Williams, 2009, 34)القكة، كتجاكز إخفاقات الماضي، كالتغمب عمييا لتنسجـ الخطة مع التكجيات الجديدة لممتطمبات التربكية نقاط 
  

 :(113-112، 2111)بيومى ضحاوى ورضا المميجى،كتتضمف أىداؼ التخطيط اإلستراتيجي في التعميـ الجامعي ما يمي 
 ؿ عمٍ دراسة الكاقع مف خبلؿ تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية، كتعزيز نقاط القكة كمعالجة نقاط الضعؼ.العم -
السعي لتنمية شخصية المدير لمكاجية التغيرات المستقبمية، كاالستعداد لممعكقات المتكقعة، ليتـ االستعداد المنظـ لمكاجيتيا  -

 كاستيعابيا.
الجامعي، فيك يحدد األدكار، كالقدرات، كالكقت، الذم مف خبللو يستطيع األفراد العامميف تحقيؽ رسـ الخريطة األساسية لمتنظيـ  -

 أىداؼ المؤسسة الجامعية.
 اإلسياـ في كضع اإلستراتيجيات التي تساعد في حؿ المشكبلت الجامعية كعبلجيا. -
 كلكيات المتاحة، كالنتائج التي ينبغي إنجازىا.المساعدة في تحقيؽ األىداؼ التي يطالب المجتمع بتحقيقيا، كالتي ترتبط باأل -

 
 ثالثًا: مبادئ التخطيط االستراتيجي لتطوير كميات التربية:
 التنفيذية لممكارد البلزمة لمنشاطات المتكازف المناسب، كالتخصيص التنظيمي يستند التخطيط االستراتيجي إلٍ بعض األسس كمنيا: البناء

، 2112)أحمد القطامين،  لمعمؿ مشجعة تنظيمية ثقافة اإلدارية، ككجكد لممعمكمات فعالة أنظمة لمتحفيز، ككجكد مبلئـ نظاـ المختمفة، ككجكد
68.) 

 : (Prusha,2006,9)ويعتمد التخطيط االستراتيجي عمى مجموعة من المبادئ ومنيا 
 داخؿ الجامعة كخارجيا.يسعٍ التخطيط االستراتيجي إلٍ االستجابة اإلستراتيجية لمظركؼ الحالية كالمتكقعة  -
يجب تنسيؽ عمميات التخطيط االستراتيجي مف خبلؿ لجنة محددة، يرأسيا مدير المؤسسة )رئيس الجامعة، عميد الكمية(، كيتـ   -

 .ىيئة التدريس شريطة أف يتحمؿ كؿ فرد مسئكلية محددة في عممية تطبيؽ الخطة اإلستراتيجيةتطبيقيا بكاسطة األفراد العامميف، كأعضاء 
)بقدر اإلمكاف المؤسسة الجامعية ككؿ، يتـ التخطيط االستراتيجي في التعميـ الجامعي عمٍ مستكييف، أكليما: عمٍ مستكل الكمية  -

 كجميع أقساـ الكمية(، كثانييما: عمٍ مستكل الجامعة.
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ايا ىٍ التكجو تتطمب عممية التخطيط االستراتيجي تشجيع كؿ كحدة داخؿ المؤسسة الجامعية لمتركيز عمٍ ثبلث قض -
العممي، كخدمة المجتمع، كتعييف أعضاء ىيئة التدريس، كاختيار الطبلب المعديف االستراتيجي لممؤسسة في مجاالت التدريس، كالبحث 

 جيدان، كالفرص المتاحة لمتعاكف االبتكارل، كالبرامج ذات التخصصات البينية داخؿ الكمية، كداخؿ أقساـ الكمية.
راتيجي عمٍ التعاكف المتبادؿ بيف لجاف التخطيط االستراتيجي عمٍ مستكل الكمية كمستكل الجامعة، حيث يعتمد التخطيط االست -

تقـك لجنة الجامعة بمراجعة كافة الكثائؽ لتحديد البرامج األساسية التي تحتاج إلٍ الدعـ المالٍ، كالقضايا المشتركة بيف الكحدات 
 يجب تدريسيا. التيالمؤسسية، كالبرامج ذات التخصصات البينية 

 
 رابعـًا: مراحل التخطيط االستراتيجي لتطوير كميات التربية:

تختمؼ تناكالت الباحثيف لمراحؿ التخطيط اإلستراتيجي في بعض الجزئيات، كيتفقكف في عمكميا، كيشكؿ ذلؾ أطران متعددة 
استعراض مراحؿ التخطيط اإلستراتيجي عمٍ لمراحؿ كعمميات التخطيط اإلستراتيجي تتفؽ في مبلمحيا العامة، كيتأكد ذلؾ ب

 النحك التالي:
كتعني ىذه المرحمة بالتأىيؿ لمتخطيط اإلستراتيجي، كتكفير مقكمات نجاحو، فقبؿ البدء في خطكات  )أ( اإلعداد لمتخطيط اإلستراتيجي:

؟، كماذا يجب أف يككف؟، كما الغرض الذل التخطيط االستراتيجي، يجب اإلجابة عمٍ األسئمة التالية: ما عمؿ المؤسسة؟، كماذا سيككف
ستخدمو الخطة اإلستراتيجية؟، ككيؼ ستساعد الخطة اإلستراتيجية ىذه المؤسسة؟، كىؿ ستصبح الخطة اإلستراتيجية أفضؿ مف الخطة 

 .(Meinhart, 2004, 46)الحالية؟، 
 طكات فرعية كىٍ: كتتضمف ىذه المرحمة عدة خ)ب( تحديد توجيات المؤسسة الجامعية المستقبمية: 

كتعنٍ بناء الرؤية اإلستراتيجية لممؤسسة الجامعية، كاستشراؼ األمؿ أك الطمكح الذم صياغة وتطوير الرؤية المستقبمية لممؤسسة:  -
دد الكجية تسعٍ المؤسسة ككؿ إلٍ بمكغو عمٍ المدل البعيد، كتعرؼ الرؤية اإلستراتيجية بأنيا المسار المستقبمٍ لممؤسسة الجامعية الذل يح

 (.Prusha,2006,11) التي ترغب في الكصكؿ إلييا، كالمركز الذل تنكل تحقيقو، كنكعية القدرات كاإلمكانات التي تخطط لتنميتيا
كىٍ   SWOT analysisكيطمؽ عميو عمماء اإلدارة اإلستراتيجية "التحميؿ البيئٍ"  :SWOT)جــ( التحميل االستراتيجي الرباعى 

، كما يسمكنو أحيانان  .Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threatsالقكة كالضعؼ كالفرص كالتيديدات:  الحركؼ األكلٍ مف
بتحميؿ المكقؼ، ألنو ينطكل عمٍ تحميؿ كامؿ لممكقؼ الذل تعمؿ فيو المؤسسة مف بيئة خارجية، كعناصر داخمية، كىذا التحميؿ ضركرم 

الجامعية، أك إلغاء بعض األنشطة التي تشكؿ عبء عمٍ المؤسسة، كيعد بمثابة تحميؿ دقيؽ لبعديف  لتحديد أنشطة جديدة ستمارسيا المؤسسة
، كيتطمب تقييـ Internal auditفي كضع المؤسسة الجامعية، ىما بيئتيا الخارجية كخصائصيا الداخمية، كالشؽ اآلخر تدقيؽ/ تحميؿ داخمي 

 (.Chang, 2008, 12)تيا، كنقاط ضعفياكضع المؤسسة الداخمي، بيدؼ حصر كؿ مف نقاط قك 
كييدؼ التحميؿ االستراتيجي الرباعٍ لممؤسسة إلٍ استشراؼ المستقبؿ لحصر ما يشكؿ مف فرص كتيديدات محتممة لممؤسسة، 
كذلؾ الختيار اإلستراتيجية كالمسار الذم يؤمف استثمار الفرص كالحماية مف ىذه التيديدات، كيعد ضركرة أساسية لمتخطيط 

ستراتيجي، حيث يمثؿ رصدان كتقييمان التجاىات المستفيديف مف نتائج ىذه المؤسسة، فالمتغيرات البيئية تتنافي بسرعة اإل
ضعؼ، كيمكف أف يؤدم ىذا التحميؿ ديناميكية، كما ىك اآلف فرصة قد يزكؿ غدان، كما ىك نقطة أك نقاط قكة قد يتحكؿ إلٍ نقاط 

د أىدافيا، أك بعض أنشطتيا، أك في إستراتيجيتيا، باإلضافة إلٍ تعزيز اإلستراتيجية القائمة لممؤسسة، إلٍ تغيير في رسالة المؤسسة أك أح
 كاإلبقاء عمٍ نفس رسالتيا.

كتعرؼ بأنيا العممية التي يتـ فييا ترجمة اإلستراتيجية المصاغة )المكضكعة( إلٍ إجراءات عمؿ  )د( تطبيق الخطة اإلستراتيجية:
التخطيط، كتخصيص المكارد المادية كالبشرية، كنظـ األفراد كالحكافز، كالييكؿ التنظيمي، كنظـ المعمكمات اإلدارية،  في إطار بناء نظـ

يجاد  كالقيادة، كنظـ تقكيـ األداء اإلستراتيجي، كتتطمب ىذه المرحمة اتخاذ بعض القرارات كمنيا: تطكير الييكؿ التنظيمي، كاختيار القيادة، كا 
يؽ اإلستراتيجية، ككضع أىداؼ قصيرة المدل، كتكفير مكازنات تطكيرية، كيتجسد التطبيؽ اإلستراتيجي في سمسمة الفعاليات نظـ محفزة لتحق

ناسبة لجميع كاألنشطة المترابطة كالمتعمقة بترجمة البدائؿ اإلستراتيجية المختارة إلٍ بناء الييكؿ التنظيمي المناسب، كبناء الخطط كالسياسات الم
 (.293، 2115)زكريا الدوري، ككظائؼ المؤسسةفعاليات 
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كيتـ في ىذه المرحمة مقارنة النتائج المحققة فعبلن باألىداؼ المحددة كالمتكقعة في الخطة،  )ىـــ( التقويم والرقابة اإلستراتيجية:
انحراؼ األداء عف  كالتقكيـ عممية مستمرة كمصاحبة لتدفؽ األنشطة في تكافؽ زمني مناسب يسمح لئلدارة باكتشاؼ احتماؿ

مستكياتو المستيدفة، كىك كعممية مبلزمة لممتابعة لمتعرؼ عمٍ متابعة التنفيذ، كذلؾ باستخداـ معايير كمؤشرات لمحكـ عمٍ 
الكفاءة التي تـ بيا تحقيؽ األىداؼ، كتتـ ىذه العممية أثناء مراحؿ تنفيذ الخطة أك بعدىا مباشرة، كفييا تتـ مبلحظة األداء في 

خطكات التنفيذ، كقياس اإلنجازات المحققة بالنسبة لؤلىداؼ المكضكعة، ثـ تقدير جكانب القكة كالضعؼ في كؿ مرحمة جميع 
 .(2، 2116)مصطفي أبوبكر،  عمٍ حدة؛ لمكصكؿ إلٍ حكـ نيائي بمدل نجاح أك فشؿ تنفيذ الخطة

ياس التغذية الراجعة الداخمية، التي سكؼ تشير إلٍ كتتطمب ىذه المرحمة تقييـ إستراتيجية التخطيط مف خبلؿ تطكير إجراءات ق
كيفية تطبيؽ اإلستراتيجية، كمدل سماحيا بتبادؿ المعمكمات الجيدة، كيتكقؼ ذلؾ عمٍ مدل إقناع المشاركيف بأف الفشؿ في 

عمؿ يجب أف تحقيؽ األىداؼ أك الغايات لف يؤخذ عمٍ أنو انطباع سمبي عمٍ أدائيـ، كفي نفس الكقت يشدد عمٍ أف ىذا ال
 يقبؿ كيمتـز لو مف قبؿ المديريف الكبار بالمؤسسة الجامعية، كبشكؿ خاص في المراحؿ األكلية عند تطبيؽ اإلستراتيجية.

كفي ضكء المعطيات السابقة تبرز لنا أىمية تقكيـ األداء اإلستراتيجي مف خبلؿ ما يتميز مف اإلمكانات المادية، بالنسبة 
تحقيؽ أقصٍ العكائد المتاحة مف االستثمار الكؼء ليذه اإلمكانات، جامعات، لذا تظير باستمرار الحاجة إلٍ لبلحتياجات المتزايدة لم

 كتأثيرىا عمٍ أىداؼ المؤسسات الجامعية.
 

 خامسًا: معوقـات التخطيط االستراتيجي في التعميم الجامعي:
-2117،335)حسن مختار،، (73-72، 2117ياد الدجنى،)إتكاجو عممية التخطيط االستراتيجي بعض الصعكبات كالمعكقات كمنيا

337): 
 ضعؼ المكارد المالية لممؤسسة. -
 عدـ قناعة اإلدارة العميا بالتخطيط االستراتيجي. -
 ميؿ اإلدارة العميا إلٍ تقبؿ التخطيط اإلستراتيجي عند كجكد األزمات فقط. -
التخطيط االستراتيجي ىك مسئكلية ىيئة مسئكلة في التخطيط،  عدـ كضكح المسئكليات المتعمقة بالتخطيط، كاالعتقاد الخاطئ بأف -

 كليس مسئكلية اإلدارة في مختمؼ المستكيات.
 عدـ كجكد نظاـ مناسب لممعمكمات يساعد عمٍ ممارسة التخطيط اإلستراتيجي. -
 . عدـ تكفر الكقت الكافي لئلدارة بسبب ميميا لممركزية كانشغاليا في األعماؿ الركتينية كاإلجرائية -
المؤسسة جيد، ثـ يتمسككف بيذه قمة الكعي، كقبكؿ المديريف بكضع المؤسسة الحقيقي، كميؿ المديريف عمكمان إلٍ أف كضع  -

  االنطباعات الخاطئة، كتصبح مع الزمف غير قابمة لمتغير.
دارة المؤسسات التعميمية في تصريؼ األمكر اليكمية لممؤسسة، بحيث ال يتيح نظ - اـ األكلكيات المعمكؿ بو انشغاؿ المديريف كا 

 الكقت الكافي لكؿ ما يتطمبو التخطيط اإلستراتيجي مف كقت كجيد كمدلكالت كنقاشات.
 عدـ استقرار الظركؼ كالمتغيرات البيئية كزيادة حدة المنافسة. -

 
 سادسًا: متطمبات تطوير كمية التربية بجامعة الكويت باستخدام التخطيط االستراتيجي:

 التربية بجامعة الككيت باستخداـ التخطيط االستراتيجي تكافر مجمكعة مف المتطمبات كمنيا: يتطمب تطكير كمية
 الخطة مع يتكافؽ بما تنفيذىا كتطكيرىا عمي المستمر كالعمؿ اإلستراتيجية، الخطة كضع بالمؤسسة الجامعية في العامميف جميع مشاركة -

 .لمجامعة اإلستراتيجية
كالحاكمة في تطكير التعميـ الجامعي في ظؿ  تراتيجي كالتميز في كمية التربية، كالكشؼ عف العكامؿ المؤثرة،نشر كدعـ ثقافة التخطيط االس -

 التكجيات اإلستراتيجية.
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دراسة كتحميؿ الكضع الراىف لممؤسسات الجامعية، كصياغة ما اتفؽ عميو مف أىداؼ، كستقكـ المؤسسات بالعمؿ عمٍ تحقيقيا في خطتيا،  -
 إلٍ فعاليات محددة قابمة لمتنفيذ كالقياس. كترجمة كؿ ىدؼ

تحديد مؤشرات النجاح في تنفيذ الخطة، كتتمثؿ في مؤشرات يجب رصدىا أثناء التحضير إلعداد الخطة مثؿ األخذ بالمقترحات في التجارب   -
 التربية.السابقة، كاألخذ بمبلحظات المسئكليف، كمؤشرات يجب رصدىا أثناء إعداد الخطة اإلستراتيجية لكمية 

 الثقافة نشر خبلؿ مف االستراتيجي التخطيط ممارسة نحك العامميف كأعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية اتجاىات أىمية تعزيز -
 نحكه. إيجابية مفاىيـ التي تعمؽ

 التنفيذية، كتطبيقيا، كتقييميا. كالخطط اإلستراتيجية، الخطة إعداد في أعضاء ىيئة التدريس ضركرة مشاركة -
 عند معتمدان  بديبلن  تمثؿ الجامعة بحيث كاستراتيجيات كأىداؼ غايات لكافة مناسبة إستراتيجية بدائؿ تتضمف خطة رة إعدادضرك  -

 منيا. بعضا تطبيؽ تعذر
 مجمكعة خبلؿ مف الدكرم التقييـكالتحسيف، كضماف  التطكير لعمميات التنفيذية كالخطط اإلستراتيجية الخطة لتنفيذ المستمرة أىمية المتابعة -

  لفعاليات التخطيط االستراتيجي. كخارجية داخمية استشارية
ضركرة ربط كؿ مف الرؤية اإلستراتيجية لمجامعة، كعممية التحميؿ االستراتيجي الرباعٍ، بالكاقع الفعمٍ لمجامعات، كالممارسات  -

 التربكية كاإلدارية السائدة بيا.
 االستراتيجي، كتنفيذ الخطط اإلستراتيجية لمجامعات. أىمية إعداد الميزانيات البلزمة لتطبيؽ التخطيط -
ضركرة تقديـ بعض البرامج التدريبية الخاصة بالتخطيط االستراتيجي ألعضاء ىيئة التدريس، كتنمية معارفيـ كمياراتيـ في ىذا  -

 المجاؿ.
 تحقيؽ جكدتو، كتحسيف العممية التعميمية بالجامعات. تككيف رؤية إستراتيجية لكيفية إدارة عمميات التخطيط االستراتيجي في كمية التربية، بغية -
 تفعيؿ دكر القيادات األكاديمية كاإلدارية بالجامعات في تطبيؽ عمميات التخطيط االستراتيجي بكمية التربية. -
ارية، كاإلستراتيجية ، كتطكير العمميات اإلدلمجامعة كالمالية اإلدارية تحقيؽ االستقبللية أجؿ مف كالتشريعية التنظيمية األطر تطكير -

 بالمؤسسات الجامعية.
المشاركة مف إدارة الجامعة في تييئة المؤسسة الجامعية لمممارسة المستمرة لعممية التخطيط االستراتيجي، كذلؾ مف خبلؿ تعميؽ  -

ئمة لتكفير اقتناع أعضاء المؤسسة الجامعية بأىمية كضركرة إعداد الخطة اإلستراتيجية، كتطكير األساليب كاألدكات المبل
البيانات كالمعمكمات التي تتطمبيا عممية التخطيط االستراتيجي، كالتعرؼ المستمر عمٍ حقيقة المكقؼ الحالي لممؤسسة الجامعية، 

 كتقييـ كضعيا الحقيقٍ عمٍ ضكء تطكرىا التاريخي.
 

 المراجـع 
 أواًل: المراجع العربيـة:
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الندكة العممية الثانية "نماذج عربية : مشكبلت كمعكقات تحقيؽ الجكدة في كمية التربية جامعة المنكفية، جمال الدىشان -8
 ََِٗمارس  ُٕ، كمية التربية، جامعة طنطا، كعالمية في ضماف الجكدة كاالعتماد في التعميـ الجامعي

الجامعية،  الدار ،كالعشريف الحادم القرف لمنظمة تنافسية ميزة البشرية: المدخؿ لتحقيؽ لممكارد اتيجيةاالستر  اإلدارة جمال المرسى: -9
 .ََِّاإلسكندرية، 

 .ََِِ(، ٔالعدد ) ،التربية كمية مجمة المصرم، الجامعي التعميـ االستراتيجي في التخطيط لتطبيؽ مقترح تصكر مختار: حسن-11
 ََِٓ.األردف،  لمنشر، العممية اليازكرم ، داردراسية كحاالت كعمميات مفاىيـ االستراتيجية اإلدارة زكريا الدورى: -11
، الندكة العممية السابعة لقسـ أصكؿ التربية "التخطيط فمسفة التخطيط االستراتيجي في التعميـ العالي سمير الخويت: -12

 .ََُِمايك  ُُاالستراتيجي في التعميـ العالي"، كمية التربية، جامعة طنطا، 
 ََِٖ.القاىرة،  كالتكزيع، كالنشر لمطباعة غريب دار ،اإلستراتيجية مف منظكر إستراتيجي البشرية المكارد إدارة عمى السممى: -13
،  دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، البحث العممي التربكم بيف دالالت الخبراء كممارسات الباحثيف:  مجدى الميدى-ُْ

ََِٖ 
 .ََُِ، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، ِ، طالتخطيط: أسس كمبادئ عامةغنيم:  محمد -15
, القاىرة , الدار المصرية سياسات كبرامج إعداد المعمـ العربي كبنية العممية التعميميةمحمد متكلي غنيمة :  غنيمو: محمد -16

 .ُٔٗٗالمبنانية , 
 ََِٔ، اتحاد الجامعات العربية، األردف، الرقابة اإلدارية في المنظماتمصطفي أبوبكر:  -17
المؤتمر العممي الثالث "تككيف المعمـ في : "تككيف المعمـ بيف الكاقع ككاقع الكاقع كالكصكؿ إلٍ الجكدة"، نصر اهلل محمود -ُٖ

 ََِٓابريؿ  ُْ-ُّ، كمية التربية بقنا، جامعة جنكب الكادم، ضكء معايير الجكدة الشاممة
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Abstract 

Only a minority of universities has introduced a coherent and comprehensive quality management 

system as the requirements for the introduction are very difficult to handle. A resource-saving 

methodological approach for the implementation of higher education adequate quality 

management systems is needed. The paper presents such an approach by integrating the industrial 

method of consortial benchmarking and the PDCA-cycle and their application to universities. 

Index Terms – Higher Education, Universities, MENA-Region, Consortial Benchmark, 

Quality Management System, PDCA-Cycle, Knowledge Data Base 
 

I. INTRODUCTION 

Future trends, such as an increased dynamic of change and the associated forecast uncertainty, a 

rising numbers of students in developing and emerging countries, are among the major external 

change drivers of universities. There are also legal obligations and appropriate reform measures 

that increase the external pressure on universities. Universities operate in a context of diverse 

quality requirements of the scientific community, government departments, accreditation 

agencies, businesses, the media and other sectors of society. [1] [2] 

The trends have led to developments such as expansion, differentiation, flexibility, 

standardization and an increased focus on quality in higher education. The autonomy and 

responsibility rises and universities are increasingly operating as service companies while taking a 

market-based perspective. Universities within and across national boundaries are in the 

competition for students and teachers. This is intensified by the higher expectations and the 

diversity of students as consumers and their demand for more flexibility in the delivery of 

learning content. [1] [3] 

The increasing importance of the conceptualization of quality management and its use as a 

management tool at universities has already led to major changes in the respective regulations 

worldwide. Quality management no longer depends only on individual units and courses of study, 

but takes the activities in the whole university into consideration. Universities should take 

responsibility for their quality management and build their own quality management systems. It is 

within the discretion of each university how the system of internal quality management is 

designed and which instruments and procedures for the quality assurance of research, teaching 

and administration are used. This includes activities such as the construction and implementation 

of a quality management systems, the evaluation of courses and study programs, quality assurance 

measures for the students as well as the continuous adaptation of teaching to the needs of industry 

and society. Regardless of the context control by statutory requirements and thus an increased 

accountability to accrediting agencies, associations, legislators and funding agencies, the 

institutionalization of quality management is one of the priority fields of action to meet the 

developments and associated challenges of universities. Quality management is called the core 

of the current scientific-political reform approaches and is considered an important part of the 

new governance structures at universities. [4] [5] 
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But currently only a minority of universities has a coherent and comprehensive quality 

management system that can link different methods and, as a result, creates synergies for the 

management in higher education. [6] This phenomenon shows up especially at universities in 

developing and emerging countries as precisely universities in these regions are faced with 

special challenges. Competitive economic environment in the 21st Century have had a profound 

impact on higher education. Most countries in the MENA-region are going through a socio-

economic transformation, which requires building a knowledge-based society. The development 

of human talent for the local economy has become a challenge to universities in this region, 

primarily to educate more people and educate them with relevant knowledge and skill base. 

Student employability is the driving force for aligning academic goals with workforce need in 

the region. The most important constraints which effect the employability are macro-economic 

uncertainties as one critical barrier to greater private investment and mismatching of skills supply 

and demand. Excellent organizations have to be able to respond to a constantly changing 

economic and social environment. [7] In particular in developing and emerging countries 

inadequate education systems are one of the biggest obstacles as the economic development 

correlates with the developments in the area of education. The role of national higher education in 

stimulating economic growth and the value of international students to the economies exacerbated 

the need to ensure the quality within educational establishments. [7] [8] [9] 

In summary, universities are expected not only to compete locally but also compete globally for 

talents of faculty and students, while simultaneously coping with rapid changes in workforce 

demand. The local, mostly volatile labor market demands higher education for the masses and at 

the same time for highly qualified graduates of the universities. In this context, the often poor 

quality of education in addition slows down the possibilities in the otherwise promising field of 

higher education. Truth be told, activities which are maintained and improved by a high use of 

resources. 

II. THE PROBLEM 

Universities find themselves in a multilemma with the introduction of institutional quality 

management: Universities need to implement quality management systems without 

additional resources. On the other hand, there are less scientific findings and knowledge about 

how institutional quality management can be implemented in a targeted way and how a 

university adequate quality management system can be designed for higher education institutions. 

The latter has led to a raw development of individual procedures which are independent from each 

other and the integration in a coherent system is carried out prior to the development of the overall 

system. This is due to the fact that no strategic choice respectively conception of quality 

management systems takes place under participation of all stakeholders. At the same time an 

inflationary use of quality management tools appears, their methodological quality is also 

questionable, and in particular leads to a lack of acceptance by the academic staff. Often, an 

immediate and unsystematic-ad hoc start in the development of a requirement conform concept is 

chosen for the quality management system. This leads to the development of "individual 

qualities", which do not meet all the requirements for a university adequate system. The 

operationalized definition of quality is often inadequate, which is strengthened by many different 

classifications and interpretations of terminology or rather a non careful usage of language rules. 

In addition to problems in terms of the organizational-structural implementation and the lack 

of human resources a great difficulty for universities lies in the implementation of the 

organizational development process for the introduction of a quality management system itself. 

The typical tension between central and decentralized levels within universities inhibits the 

implementation of holistic structures and processes. The attitude of the operative working level, 

which inter alia depends on the prevailing professional culture but also on the perceived 

efficiency of the implemented instruments, therefore, has a significant influence on the 

establishment of institutional quality management. In contrast, are the actions of the university 

management in regard to the inclusion of the working level as well as the handling of results 
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regarding the implementation progress. An unsystematic, irregular and non-moderated 

communication of the change management process in this context is a common problem in the 

university practice. However, the lack of commitment of university management in terms of the 

implementation of structures and processes in quality management often is one of the biggest 

problems. 

Besides the field of tension of the hybrid anchoring of quality management structures between 

administration and science often a context control over legal requirements - such as for 

accreditation - can be observed. In universities, where such a control approach is followed, the 

externally predetermined and dictated national and international standards are considered and 

understood as a complete quality management system. Though, the requirements offer only a 

restricted leeway by predetermining decisions about content, conceptual, and structural 

framework as well as the scope of the quality management system. [10] 

The foregoing makes clear that the requirement for the introduction and implementation of a 

holistic and university adequate quality management system is very difficult to handle for 

universities. 

III. THE NEED 

In an increasingly competitive context and a growing institutional autonomy of universities, the 

importance of quality management has increased strongly. A holistic and university adequate 

quality management system on the one hand has an added value, which is shown in outward 

effects. The sustainable explanation and presentation of the quality capability leads to an 

improved basis for accreditations and rankings and improves the argumentation against third-

party sponsors. In addition, the reputation is increased, which in turn leads to an improved 

competition situation. On the other hand the introduction of quality management brings inward 

effects with it. Central utility aspects in this context are the maintenance and improvement of the 

scientific capacity and performance as well as the institutional development. Furthermore there 

are beneficial effects through the transparency of the procedures and responsibilities or the 

availability of information and documents. The institutionalization of quality management also 

supports the strategic planning and decision-making processes within the organization. Finally, 

the quality management provides a basis for performance-based resource allocation and an 

efficient use of resources. [10] 

The varying circumstances and conditions between countries lead to large differences in the 

implementation of quality management systems. Thus, various approaches and understanding of 

quality management exist. This is for example reflected in the lack of standardization of the 

terminology. Against this background past experiences, individual model adaptations and 

individually embarked ways for the development, implementation and improvement of quality 

management and quality management systems move into the focus. In this field of investigation 

characterized by individuality and specificity open communication, documentation and 

analysis of the experience are of superior importance: Only they enable collective learning, 

development of the specialized science and the development of viable reference models for the 

university practice and shape the Arab education market qualitatively in the envisaged meaning. 

[8] [9] A comprehensive analysis and benchmarking of factors controlled by a quality 

management system is not available. Existing potentials to develop common standards in terms of 

a viable reference model based on benchmarking projects should be realized. From communicated 

practice examples best practices and later in the process of collective learning standards could be 

revealed. [11] Furthermore a viable reference model for a quality management system as a 

platform for further developments could be established and integrated into the professional 

science. Currently almost no datasets of university benchmarks in MENA-region are 

available that would enable a single university to benchmark itself against the database. Though, 

benchmarking plays an important role in quality management by providing a reference point to 

and validation of the performance and practices demonstrated by the university over a period of 

time. [7] 
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In summary it can be said that on the one hand universities need support in the methodological 

approach for the introduction of higher education adequate quality management systems. 

The essential requirements for such a methodological approach are a resource-saving and quick 

feasibility as well as the ability to identify best practices. In addition, the universities have 

demand for a policy framework in terms of a generic model for the introduction of a 

comprehensive quality management system that addresses all the fields of action and key areas 

of the university: teaching and learning, research and professional development, academic training 

and knowledge transfer, as well as support areas of organization, administration and higher 

education management. Furthermore, the model must ensure the existence of a connecting 

element of the consistent entry of quality assurance instruments into higher-level processes of the 

quality development (quality management-circuit). Requirements for the model for the 

implementation of quality management systems in addition to those already mentioned 

requirements of a general nature, are demands on the consideration and use of existing modules 

for quality assurance, such as the student course evaluations. Envisaged aim must therefore be to 

integrate existing best practices into a coherent overall concept and to establish a quality 

management system. 

In the following, an integrated approach is presented that combines the methodological approach 

with the development of a reference model for the introduction of a quality management system. 

IV. THE APPROACH 

A. PDCA-Cycle as neutral framework 

The previous remarks show that it must be the task of an application-oriented and solution-

oriented approach on the one hand to deal with the condition factors of a successful establishment 

of effective and accepted quality management structures at the university level. On the other hand, 

quality management approaches follow across the organization to certain principles, the logic of 

their functioning as well as the instruments to be used and the valid models are basically 

comparable. There are a number of established and validated approaches, their applicability has to 

be examined. 

One of the best known approaches in the field of quality management goes back to W. E. Deming, 

who introduced the PDCA-cycle for the continuation and sustainability of continuous quality 

improvement. The cycle describes an iterative change process along four phases and has its 

origins in quality assurance. Through a systematic approach continuous improvement shall be 

obtained. PDCA stands for Plan, Do, Check and Act. First quality improvement measures are 

planned and tested, then implemented throughout the organization, afterwards tested for their 

effectiveness, monitored, evaluated and corrected based on the results of the control. The 

corrected version through the cycle starts again. The operational and strategic management and 

implementation tasks of quality planning, quality control, quality assurance and quality 

improvement can be assigned to the four phases. [12] 

 

Figure 1: Examples of Quality Management Tasks within the PDCA-Cycle 
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The holistic approach described will be used a neutral framework in this paper, in which universal 

and customized concepts and quality management systems can be categorized. 

B. Consortial-Benchmarking 

Benchmarking is the continuous and systematic process to set a particular object in relation 

to a reference project with respect to one or more assessment variables in order to derive 

performance standards and realize performance gains. A benchmarking project deals with the 

challenges that arise with regard to a subject or a organizational subject area. It is crucial that 

experienced approaches always have to be matched with the own organization-specific 

characteristics in order to arrive a viable approach. Benchmarking can provide important 

guidance for the introduction of quality management systems, because the method does not 

provide answers to theoretical questions, but proven approaches. Thus benchmarking supports the 

overcoming of internal resistances, respectively, leads to an acceleration in the implementation of 

quality management measures. With benchmarking a win-win situation can be achieved with the 

purpose of contributing to the mutual support on the respective path of quality development. [13] 

[14] 

For the set-up of a benchmarking project several aspects have to considered, taking into account 

the targets and the specific object (see Figure 1). Benchmarking partners are the comparative 

organizations considered in the benchmarking project, who are willing to exchange information 

openly and thus to enter a mutual learning process. In the literature, the following types are 

usually distinguished: Generic, competitive, functional and internal benchmarking. Measuring 

instruments have to be derived from the criteria, which determine the target. Performance 

measuring is the process of assessing of progress towards achieving the predetermined targets. 

The key figures and indicators can be quantitative and qualitative and measure input or output of a 

process as well as monitor activities performance in-process. One of the major challenges in using 

benchmark data is the comparability. Data may not be comparable because of different reporting 

among organizations. Hence, data can be interpreted differently from one organization to another 

which may directly affect the actions taken to improve. The aspects have an influence on the 

benchmarking approach and in the end on the appropriate benchmarking method to be selected. 

[13] 

 

 

Figure 2: Benchmarking – Aspects to be considered [13] 

As a particularly effective tool the method of consortial benchmarking has been established. In 

this type of benchmarking several organizations act as a consortium. Within the consortium 

itself neither a comparison takes place, nor will internal matter or information be discussed. The 

consortium acts primarily as a steering committee for the selection process of the actual 

comparison of organizations and defines the questions to be answered. Consortial benchmarking it 

is not about to benchmark against each other, but with third-party organizations. The goal of such 

a benchmarking project is to learn from successful organizations within the defined subject area 

and thus to transfer needed know-how in an efficient manner in the own organization. The focus 

is on the comparison of the own organization with successful practice organizations. In doing 
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so it is shown which successful approaches and procedures exist in third-party organizations. So, 

the consortial benchmarking differs significantly from classical benchmarking, where the focus is 

solely on the conduction of a comparison on a key figure level. Instead of comparing the own 

organization with competitors this method identifies "successful practices" and allows for detailed 

insights about the functioning of these organizations. In this way, a consortial benchmarking is 

one of the most effective methods to systematically integrate external knowledge with 

relatively little effort into the organization. Accordingly, the advantage lies in the allocation of 

costs and the additional depth of the investigation. [14] 

Classical benchmarks are already carried out at universities as the tool enables universities to 

assess their performance and improve practice in a cyclical process involving all quality 

management tasks. [11] [15] [16] [17] The method provides assessments of quality that identify 

measures that give a valid and balanced, current picture of the parameters that distinguish 

universities. [19] [20] So far, the benchmarks are often carried out centrally by independent third 

parties and not initiated and implemented by the universities themselves. As representative for the 

Mena-Region the benchmarking with a focus on governance approaches carried out by the Center 

for Mediterranean Integration (CMI) with support from the World Bank in 2013 can be mentioned 

(compare [18]). The Australian Universities Quality Agency (AUQA) advocates three types of 

classic benchmarking: 1) Sector benchmarking, in which comparisons of the whole university or 

with focus on some function or aspect are made against a benchmark partner in the same sector 2) 

Best practice benchmarking, in which the university selects a comparator known to be best in 

the area to be benchmarked and 3) Generic benchmarking, involving comparisons of processes 

and practices regardless of the industry.  The method of consortial benchmark is so far only 

applied in the industrial sector. [21] 

These applied types of benchmarking have in common that they would not support the 

requirement of exchange due to the fundamental change in which universities are. The 

development of autonomy, the profile formation and international competition for the best ideas 

and the best business models in higher education lead to a reluctant sharing of experiences. [11] 

The application of consortial benchmarking could overcome these obstacles as this method brings 

the participating universities in exchange of their quality assurance practices and activates the 

university's management experience. In addition, various professional profiles of the participating 

universities will be included which ensures a broad empirical basis. 

C. Linkage of both approaches 

The control loop principle of the PDCA-cycle with the original tasks of quality planning, quality 

control, quality assurance and improvement form the framework for the conduction of the 

consortial benchmark. The integration of the Deming-cycle ensures that all requirements on the 

basic structure for a quality management system are taken into account and the system follows the 

control circuit thought. In the following a detailed explanation of the consortial benchmarking 

step-by-step process (see Figure 2) will be provided and discussed. Initially, the process steps for 

the implementation of the consortial benchmarking itself are presented. Subsequently, the course 

of action as well as the involvement of the consortium are illustrated for each of the steps. The 

following provisions are partly based on results of the EU-funded project ―Benchmarking in 

European Higher education‖ (compare [22]). 
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Figure 3: Consortial Benchmarking for Universities 

The process starts with the “Planning of the Study” (Step 1). First of all the benchmarking 

objects have to be defined on the targets of benchmarking. To be most effective the purpose of a 

benchmarking must be clearly defined from the outset. The consortium brainstorms a list of 

subjects to be benchmarked. The prioritized and defined thematic areas are detailed and certain 

internal functions, processes and issues for the benchmarking and development project are 

selected. Hence, a general overview of the processes at the university is created. Furthermore, 

every identified process is assigned to one of the four generic tasks of quality management within 

the PDCA-cycle. Another option is to start with all processes of the quality planning and then to 

go on with a brainstorming for the next task. The method of process mapping should be used to 

identify the process boundaries, the intermediate steps as well as input and output. After the 

determination of the scope of the project in terms of considered processes the metrics and 

performance drivers have to be determined. Indicators should be sufficiently linked to the context 

of the university to capture its core features while at the same time sufficiently general to allow 

for appropriate comparisons with benchmarking partners. The predefined consortium should hold 

a Kick-off meeting for the building of the final consortium and for defining the major issues 

focused as well as the targets. This preliminary meeting of the consortium will bring added value 

in terms of commitment and understanding as well as to gain an overview of the status quo in 

practice. 

The next step is the “Collection of data” (Step 2) which contains five intermediate process steps. 

First of all a list of questions has to be prepared and answered for the own university within a self-

assessment. The type and volume of data to be collected will very much depend on the focus of 

the benchmarking. Gathering all data in a standardized format or rather database is of paramount 

importance for further use in benchmarking. The consortium has to make sure that the definitions 

and terminology are clear to the partner universities. In terms of the development of a methodical 

approach to measure against the target the consortium should search for data in existing, 

completed studies and carry out a desk research in addition. Beyond that, the team must have to 

agree upon a method for scoring the consortium against the benchmark. The last step is the 

processing of data and producing comparative, structured and transparent reports on the results 

which are clearly understandable to all those involved. Within step 2 the consortium is 

responsible for the screening in terms of identifying the potential benchmarking partners, the 

conduction of the survey and to draw up the interim report. 

The data collection is followed by the “Analysis of data” (Step 3) to determine the current 

competitive gap. The results of the measurement and assessment of the performance of the own 

university, the consortium and the partners. A gap analysis has to be conducted to diagnose 

organizational strengths and weaknesses as well as to identify particularly good performance and 

effective practices. The depth of the analysis relies on many factors such as the teams‘ 

understanding of its own process, the type of data collected and its reliability and the partner 
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willingness to share. Conclusions from the gap analysis are the basis for the development of an 

action plan and have to be taken into account. For the discussion of the screening results the 

consortium should hold a review-meeting with the target to define and select the Successful-

practice-universities and prepare site visits. The consortium has to conduct, assess and analysis 

the site visits in order to the deduction of success factors for the implementation through concrete 

examples. 

After the analysis the “Implementation of Improvement Measures” (Step 4) takes place. The 

objective of this step is to use the data gathered to define the goals necessary to gain or maintain 

superiority and to incorporate these goals into the formal planning process. The defined action 

plans through the benchmarking process are implemented and periodically assessed or rather 

recalibrated with reports of the progress in achieving them. A closing conference should be hold 

by the consortium to discuss the results of the benchmarking project and to exchange experiences 

within the project. 

 

IV. CONCLUSION 

Quality management is generally assigned to play a major role in education and the continuous 

enhancement of quality has become an important and long-term goal for educational 

establishments on all levels. To meet complete requirements and to be able to compete locally or 

even globally quality management activities are now more and more the focus of attention for 

higher education institutions like universities. Benchmarking highlights problem areas and the 

potential for improvement, providing an incentive to change and assists in setting targets and 

formulating plans and strategies.[19] Successful benchmarking projects in universities should 

be grounded on a strong institutional willingness to increase organizational performance and in 

terms of quality management to become a learning organization. For the design of the 

university-specific system internal conditions and external requirements by diverse institutions 

and actors still have to be taken into account. 

In the approach described above, the industrial approaches of consortial benchmarks and the 

PDCA-cycle are integrated and applied to universities. Target is the identification of potentials 

and best practices for the introduction and implementation of quality management systems at 

universities. Another goal is the development of a standardized but individual concept in terms of 

a reference model for quality management. In the long-term a knowledge data base (Wiki) for 

excellence in higher education institutions in the MENA-region can be created by collecting 

and structuring of best practices. Thus, this paper presents an innovative approach in two ways. 

For one, this is the link of the benchmarking method with the PDCA-cycle, which is the basis 

framework for the implementation of the project. Furthermore, industrial approaches in the field 

of quality management have so far been rarely applied to the field of higher education or rather 

studied as application-oriented research approach. According to that the approach also provides 

insights into the practicality of methods from the industrial environment - especially out of 

the quality management - for their application in the university sector. Furthermore findings 

regarding the transferability or rather extension on various higher education institutions or the 

public sector itself are expected. 
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      Abstract 

Quality management has many dimensions, especially in a university of applied sciences:  

It is undertaken by a whole range of professionals in many different environments. It involves 

lectures, research papers and consultation projects.  

Online and blended learning add even more technical and didactic dimensions to quality 

management. Hence the research question of the present paper is two-dimensional: Firstly, how 

does quality management work in Swiss academia, are there any recurrent patterns? And, secondly, 

are these patterns appropriate to online and blended learning?  

This research question is addressed in three chapters: 

 In the first chapter, the present paper provides an overview of current quality management 

practices in Switzerland. The focus is on our university, which is BFH University of Applied 

Sciences in Bern: we consider the motivation for undertaking quality management, the quality 

management system as a whole, cultural issues and finally also the various details within the 

system.  

 In the second chapter, we provide an overview of the blended learning projects that are currently 

being offered by BFH and by other Swiss universities.  

 In the third chapter, we look at the quality management elements identified in the first chapter and 

consider if and how they can be applied to the current online courses at BFH. The analysis will be 

based on the simple system defined by Donald Kirkpatrick. 

The three chapters will allow us to draw some interesting conclusions about best practices in 

quality control in Switzerland. These conclusions will be shown in the last two chapters of the 

present paper. 

The present paper is based on a detailed analysis of several documents such as Swiss law and the e-

learning strategies of several universities, finally also the quality management principles, 

questionnaires and processes used by BFH. This detailed analysis was combined with interviews, 

and the research findings were discussed in several reviews with selected members from the 

university management.   
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Quality management in Switzerland 

Swiss universities: an introduction 

Although a relatively small country with only 8 million inhabitants located at the centre of Europe, 

Switzerland is still a confederation. The local states are called ‗cantons‘. Most of these originated in 

the Middle Ages; they have their own local governments, their own parliaments, and their own 

budgets. Switzerland consists of 26 cantons.  

Some of the cantons have state-funded universities. As a consequence, these universities are called 

‗cantonal‘; they are funded by the cantonal authorities, and they are regulated by cantonal law. 

Most of these universities can be found in bigger cities and have a long history, such as the 

University of Lausanne and the University of Zurich. The Swiss confederation also funds some 

federal universities, among which the ETH Swiss Federal Institute of Technology is the most 

prominent example.  

Furthermore, Switzerland has some private universities, and a good number of specialised 

universities such as those that provide teacher training. So, although it is a small country, 

Switzerland has a rather complex university landscape and most of the legislative and funding 

authorities can be found on the local level rather than at the centre of the state.  

But there is also a lot of cooperation and coordination. For example, cantons conclude funding 

agreements among themselves, so that students from one canton can study in another canton. Some 

cantons even run common universities collectively, such as the University of Applied Sciences and 

Arts of Northwest Switzerland.  

Even more important is the fact that Swiss universities meet with each other at national conferences 

where they discuss issues such as common funding, curriculum development, and common quality 

standards. And the political authorities also come together (e.g. the educational authorities of the 

Swiss confederation meet with the cantonal authorities on a regular basis). These meetings provide 

for the establishment of common rules which are then outlined by the federal legislators. The 

details are set out in the ‗Higher Education Funding and Coordination Act‘ (HEdA), a law which 

was approved by the Swiss parliament on 30 September 2011. This law is mandatory for all Swiss 

universities. It defines basic quality standards and also specifies the accreditation agencies that have 

the task of ensuring that these standards are met.  

This centralised coordination makes it possible for Switzerland to establish common quality 

management rules which can then be enforced by law. As a result, Switzerland is also part of the 

Bologna System and formalized quality standards such as the allocation of ECTS credits
26

 to study 

programmes have been established throughout the country.  

BFH Bern University of Applied Sciences  

There are three basic university types in Switzerland and all three are specified in the HEdA 

mentioned above. Firstly, there are the ‗conventional‘ tier-one universities (cantonal universities 

and federal institutes of technology). Then there are the universities of applied sciences and the 

universities of teacher training
27

.  

As its name suggests, BFH Bern University of Applied Sciences belongs to the second category. 

Therefore its purpose is to offer education and research that are not only theory-based but also take 

into account the practical needs of the professional world that it is its task to support.  

 

                                                           
26

 ECTS stands for ‗European Credit Transfer System‘. The system involves the allocation of a specific number of 

ECTS credits to each study programme. The rules governing the system are well known throughout Europe; they are 

briefly described on the website of the European Commission (http://ec.europa.eu/education/tools/ects_en.htm) 
27

 See Article 2 of the Higher Education Funding and Coordination Act (HEdA) as published by the Swiss 

confederation on 30 September 2011; this can be downloaded from 

http://www.sbfi.admin.ch/themen/hochschulen/01640/index.html?lang=en).  
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As an example, the Business Division of BFH maintains close contacts with many private 

enterprises located in the canton of Bern, thus ensuring that the curriculum is relevant to their very 

particular needs. Even more importantly, a lot of research is undertaken together with partners who 

do not come from the academic sector and the corresponding results are then fed back into regular 

day-to-day teaching. In this respect, BFH represents a characteristic example of a university of 

applied sciences in Switzerland.  

Quality management at BFH: an overview  
Quality is a complex issue, and every single actor is important. We shall thus first look at quality 

management at BFH in general, and determine who defines quality and how and why quality control 

is undertaken. 

Who defines quality? 

BFH has many relevant stakeholders, and many of them have considerable influence on the long 

term survival of our university. There are internal and external stakeholders, and the hierarchical 

range goes from the top to the bottom:  

 

 

These stakeholders have different requirements. Here are some examples:  

• Employers and the economy as a whole: want the outgoing students to be skilled 

professionals, able to support the economy with productivity and innovation. 

• Politics and civil society: want responsible citizens, engaged in ethical and commercial 

endeavours, living sustainable lives within an ordered civil society.  

• Researchers: want to have good and stable working conditions, and as much freedom in 

research as possible. 

• Research partners: want tangible and foreseeable research outcomes. Freedom of research is 

definitely not a concern.  

• Students: want to have qualifications that offer tangible career advantages. Furthermore, they 

want to have an interesting curriculum providing appealing learning experiences and 

entertaining teachers. 

==> The stakeholders have their own – and very often conflicting – views about ‗quality‘. Many of 

these views were taken into consideration when designing the BFH quality systems.  

==> As a first rule of thumb, the stakeholders on the top of the hierarchy have more generalised and 

politically-driven views about quality issues (such as the general rules specified in the Swiss 

law), and the stakeholders on the bottom have more tangible and precise views (e.g. students will 
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complain if a course has been boring or if a final exam did not correspond with the lessons 

provided).  

==> As a second rule of thumb, external stakeholders tend to look at the outcomes (such as the 

education quality and the building costs) while internal stakeholders tend to also look at the 

processes (such as the organisation of an examination, or room management).  

 

Why is quality control undertaken?  

The ‗why‘ question looks at the motivation behind the various quality control mechanisms that 

are in place at BFH:  

 As stated above, many quality control processes are required by the lawmakers; they are simply 

compulsory. 

 But BFH also wants to implement its own quality culture. It has therefore introduced a range of 

quality management measures that go beyond the mandatory necessities required by law.  

What is scrutinized and how?  

The Swiss legislation is quite explicit: there is institutional accreditation, there is programme 

accreditation, and both have to meet international standards. Furthermore, the quality control 

associated with these accreditations must be undertaken by the Swiss Accreditation Agency under 

the auspices of the Swiss Accreditation Council. This is the law, so BFH must comply with this.  

Furthermore, the Swiss legislator wants the Swiss universities to have their own quality control 

processes. These processes need to conform to the common rules as outlined by the relevant 

academic community. As a result, this is also implemented by BFH.  

But BFH wants to do more than simply enforce the mandatory quality checks imposed by the 

lawmaker – it has defined its very own quality management goals, processes, organisation, and 

culture. This is very typical for Switzerland: most Swiss universities of applied sciences have 

developed their very own quality assurance culture, always remaining within the framework of the 

law and the principles established by the educational and academic communities of which they are 

a part.  

Conclusion 

==> In terms of quality management, BFH can be considered a typical example of a university of 

applied sciences in Switzerland.  

Quality management at BFH, as seen from the top management  

This chapter gives an outline of BFH quality management as it can be summarized by the university 

management. We shall focus on general strategy, teaching, research, students, alumni and their 

employers, university employees, the administration, and finally, online learning: 

 

The general strategy 

Goal: organisational learning and sustainability 

Bern University of Applied Sciences (BFH) considers itself to be a learning organisation. The 

enhancement and systematic development of quality are firmly established as an essential feature of 

the university. Here, BFH focuses on the development capability and sustainability of teaching, 

research and services as well as administration.  

Particular attention is paid to social sustainability. At BFH, this means that the expectations of the 

BFH stakeholders (especially funding bodies, employers, students, employees) must be taken into 

account through continuous quality improvements in all areas of activities.  

Quality management at BFH promotes this objective by selecting and providing appropriate 

structures, concepts and processes for quality assessment and for developing improvement  
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measures. For this purpose, BFH bases its essential approach on the leadership and quality 

development model of the European Foundation for Quality Management (EFQM) and its 

associated evaluation principles and criteria.  

Quality management is viewed as a leadership task. At the strategic level, quality management is 

seen as an integral part of the management system, thus ensuring that the basic strategy itself is 

subject to evaluation.  

Self-evaluation every two years 

For the purposes of self-evaluation, each organisational unit of BFH assesses the quality of its 

contributions and services in all academic areas in a two-year cycle. This requires the participation 

of various stakeholders, including students, lecturers, members of the administration and partners 

from industry, academia, civil society and culture. The involved persons are required to present 

their views on the relevant criteria and to justify their conclusions on the basis of concepts, 

guidelines and tangible examples.  

This approach makes it possible to identify strengths and areas of improvement; these are 

documented in a report that is submitted to the management of the corresponding organisational 

unit. The management can then give priority to the areas of improvement and initiate appropriate 

measures. It is also responsible for the implementation of the improvement measures and defines 

deadlines by which these are to be implemented. The university is at present run on a quality- and 

outcome-orientated basis that assigns great flexibility, autonomy and the appropriate 

responsibilities to the various decentralized institutions.  

 

Day-to-day teaching  

Goal: high quality education provided by high quality educators 

BFH is an educational institution whose objective is to train highly qualified specialists and leaders 

and to enable them to assume responsible positions in business, culture and society. To achieve this 

objective, high quality teaching is necessary in terms of both subject matter and didactic approach. 

Based on the EFQM model, some tools have therefore been implemented:  

The central element of good teaching is the didactic competence of the teachers. In this regard, 

BFH has a central support unit which provides training and further education to the lecturers. 

The lecturers at BFH have outstanding professional qualifications and usually many years of 

experience of working in the practical field. They are required to be constantly in touch with 

business, culture and society, as well as the cutting edge of research and development. These 

knowledge and skills are integrated into their teaching activities by the lecturers, thus providing for 

the practice-orientated teaching that is a characteristic of BFH.  

Evaluation using a wide range of instruments 

Surveys of the students on the Bachelor and Master degree programmes are important instruments 

with regard to continuous development. Thanks to these, BFH can identify its strengths and 

weaknesses in the area of teaching and is able to introduce improvements in the form of targeted 

measures.  

The questionnaire is standardised throughout BFH, but allows the departments to formulate 

additional questions if necessary. Thanks to the feedback, the lecturers know how their teaching is 

perceived and how the students see their own learning progress. The feedback provides the lecturers 

with information on the potential for improvement of module design and for their personal 

development. In addition to this standardised form of feedback, there are other ways in which 

lecturers can obtain feedback on teaching from their students: instruments such as 'grumble hours', 

narrative interviews, feedback sessions, etc. can be used as necessary.  
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Regular surveys are conducted in order to determine how students view their course of study and 

BFH as a whole. The individual departments survey their Bachelor degree students in their 3rd or 

4th semester and their Master degree students in the 2nd or 3rd semester. Similarly, BFH alumni 

are asked to provide feedback about one year after graduation. The results of these surveys are 

primarily used as a source of input that can be used for the enhancement of degree courses  

Research  

Goal: market-driven research 

BFH is mainly engaged in practice-orientated research and development; therefore it offers a wide 

range of practice-related services. The research teams have the 'critical mass' and the necessary 

skills to access the relevant regional, national and, to some extent, international markets.  

Implementation through integration and training 

Some research units are associated with Master degree programmes, which promotes synergies and 

at the same time allows for the integration of Master degree students in research teams.  

BFH offers an in-house further education programme designed for researchers. This provides 

expertise in the areas of project acquisition, project management and the methodology of research.  

Good atmosphere among students, combined with regular student feedback  

Through their commitment and willingness to learn, the students contribute towards the creation of 

a respectful climate conducive to learning and help to promote the profile of BFH as a high-quality 

institute of higher education. Their satisfaction with the various facets of their studies is regularly 

assessed. They provide constructive and critical feedback in direct dialogue with the personnel at 

BFH in the form of surveys and evaluations and through the various representative student 

organisations and thus help to continuously improve the curriculum and its quality and adapt it to 

the latest requirements. The students leave BFH with the qualifications that are characteristic of a 

university graduate and are able to apply and extend these in their professional field of activity.  

Regular contact with alumni and employers 

With regards to quality, making contact with alumni and their employers is of considerable 

importance for BFH. As a result, all university departments use a variety of measures to maintain 

contact with their alumni and their employers. These measures include surveys of employers, 

employer hearings, industry meetings, business conferences and representation on advisory boards.  

Employees as an important quality factor 

The structures, concepts and processes described above form an essential prerequisite that ensures 

professional quality management at BFH. They demonstrate the consistent focus of the university 

on quality. But at the core of all endeavours are the BFH employees, who have internalised the 

pursuit of quality and act accordingly in their daily work. The motivation and ability of these 

employees to provide high quality services time and again, and to assume responsibility is essential 

for the functioning of a learning organisation. Quality management is thus also inextricably linked 

with human resource management, which takes this role into account. The know-how and 

commitment of BFH employees is central to the success of BFH. We therefore treat our employees 

with care and respect. 

Efficient administration through centralised processes 

A centralized Services unit supports the core activities of BFH (teaching, research and services, 

further education) by providing professional and efficient services in the areas of student 

administration, finance, human resources, infrastructure and information technology.  

In order to achieve a high standard in this regard, efficient structures as well as common processes 

and systems have been put in place. When appropriate, the processes are implemented digitally. 
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The concept for quality management in online learning (not yet implemented) 

BFH recognises the value of online learning - in other words, the use of information and 

communication technologies and computer-aided methods for education - as a key strategic factor. 

It considers online learning to be essential to an attractive, innovative and successful university 

curriculum. Online learning represents a natural complement to classroom teaching experiences, so 

it is used wherever it can provide a useful supplementary element. Online Learning is to be 

evaluated together with teaching, whereby the standard methods and instruments of quality 

assurance used by BFH will be employed.  

Online learning in Switzerland  

In the previous chapter, we focused on quality control. In this chapter, we shall now turn to 

consider online and blended learning. The purpose is to analyse how online and blended learning 

have been implemented to date. Again, the spotlight is first on Swiss universities in general, after 

which we look at BFH as an example of a university of applied sciences. 

Focus on Switzerland  

Use of the internet now predominates throughout the world, and Swiss universities are no 

exception. However, when it comes to using centralized online learning solutions, there is more 

restraint:  

 Firstly, with one very notable exception
28

, legislators have ignored the sector of online 

learning. So Swiss universities are still quite free to do whatever they wish. As a result, the 

solutions will vary from one university to another.  

 Secondly, there is the principle of academic freedom. Lecturers and professors have 

considerable freedom to teach their respective subject matter according to their own 

didactic needs, principles, and feelings. 

 Thirdly, Swiss teachers are used to adapting their education and training standards to the 

subject matter in question. The German word is ‗Fachdidaktik‘, which means something 

like ‗didactics relevant to the subject matter‘. As a result, it goes without saying that the 

methods used to teach mathematics are not the same as the methods used to teach 

literature. This may be an old and valuable tradition, but it does not help with the 

introduction of online learning methods.  

 Nevertheless, Swiss universities speak with each other and adhere to international 

educational standards. Even more importantly, the Swiss federal authorities have invested 

money in the creation of a common online learning infrastructures and programmes:  

 The „Swiss Tele Communication System for Higher Education‘, or SWITCH for short, was 

founded in 1987: its task is to ―build up and operate a national computer network for 

teaching and research in Switzerland‖
29

. SWITCH hosts and supports various online 

learning services, among them SWITCH AAI, which is the authentication and 

authorisation infrastructure used by all Swiss universities.  

 The Swiss Virtual Campus was a programme funded by the Swiss government – it ran from 

2000 to 2008, and it was part of a process aimed at enabling Swiss universities to take 

advantage of the opportunities provided by the Internet. As a result, many lecturers and 

research institutes started their own online learning projects.  

 Universities funded by local or central governments have their own university budgets and 

a part of this budget is dedicated to information technology and the online learning 

concepts that come with it. 

Certain best practices have become established throughout Switzerland: 

                                                           
28

 The notable exception is the ‘Swiss Distance University of Applied Sciences’, which was established by Swiss 
legislation in 1998 with the special task of providing distance learning (www.ffhs.ch).  
29

 See the history of SWITCH on its homepage, http://www.switch.ch/about/profile/switch_history/  

http://www.switch.ch/about/profile/switch_history/
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 The use of a learning environment/learning management system (LMS) such as Moodle or 

ILIAS has become common practice. Learning materials such as scripts or PowerPoint 

presentations are usually posted to the students via these platforms. However, some 

universities host several learning management systems and professors can choose the 

platform which suits them best. As a consequence, students have to collect their documents 

from various platforms and must therefore deal with various user interfaces.  

 Every bigger university has its e-learning strategy – these strategies vary in their content, 

but they usually put a certain focus on (and devote resources to) the subject of online 

learning.  

 A bigger university will have a centralised organisational unit that provides support to 

teaching and online learning. Lecturers can use this support for their online learning 

projects.  

Usually professors are quite free to choose how far they want to go in offering online learning 

elements such as discussion boards, Wikis, interactive learning exercises, stand-alone online 

courses or even MOOCs. Very often, universities will encourage their lecturers to go beyond 

conventional classroom teaching.  

This means that there are now some very advanced online learning solutions, such as the interactive 

learning exercises used by the Swiss Federal Institute of Technology in their science classes. Other 

universities even offer online courses without restricted access, such as the MOOC on International 

Organisations Management offered by Christelle Bozelle of the University of Geneva.  

Focus on BFH Bern University of Applied Sciences  

When it comes to online learning, BFH is typical for a university of applied sciences – lecturers can 

choose their own teaching instruments, but they are not as free as the professors in a conventional 

‗tier-one‘ university, such as the University of Zurich or the ETH Swiss Federal Institute of 

Technology.  

 

As a result, BFH lecturers must follow a few basic rules: 

 They cannot choose their own learning management system (LMS). They have to use the 

system which the university hierarchy wants them to use – at BFH, these are either Moodle 

or MS SharePoint.  

 Lecturers must upload all their presentations, scripts and mandatory worksheets to the 

university LMS. As a result, every lecturer has to work with the university LMS.  

 The copyright on learning material such as presentations, scripts, worksheets or 

examinations that lecturers produce during their work for BFH belongs to the university, 

not the lecturer. This is very important because it makes the learning material re-usable by 

other lecturers. 

 BFH has a central support unit for didactics in higher education and e-learning. This 

support unit offers a Certificate of Advanced Studies (CAS) in didactics. Online learning 

issues are addressed during this study course. This CAS has been made mandatory, so 

every lecturer who does not already hold a qualification in didactics must attend. 

 This means that students only have to deal with one LMS, and all study courses have their 

electronic counterpart on this LMS. But there are no centralised standards with regard to 

internet didactics, so the solutions will vary from one lecturer (or research institute) to the 

next:  

 Most lecturers just put their presentations and scripts online – which means that courses 

still take place in the form of the usual face-to-face teaching lessons.  

 A very few lecturers go further. For example, BFH offers an online course about cultural 

awareness that is supplemented by face-to-face training in a blended learning set-up. As 

another example, the BFH Health Division publishes aggression training videos through a 

specialised media platform.  
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The didactic approach thus necessarily varies between lecturers (and research institutes). This is a 

very characteristic feature of higher education in Switzerland!  

Application of current quality control measures to online learning 

The purpose of this chapter is to look at the BFH quality management endeavours already outlined 

and see if and how they can be applied to current BFH online learning solutions. But first, these 

endeavours are categorized using the system developed by Donald Kirkpatrick: 

A brief introduction to the work of Donald Kirkpatrick 

Donald Kirkpatrick (1924 - 2014) first proposed in 1959
30

 a framework for the evaluation of 

training programmes
31

. It is based on four simple steps or levels: 

 

 

 

 

 

 

Level 1: Reaction:  

Level 1 looks at the reaction of the participants of a training programme. It can be summarised by 

the question “Did they like it?”: Participants are asked if they liked the teaching lessons, if the 

training material was relevant and if the method of delivery was effective. Level 1 is usually 

assessed using questionnaires. It is important because the participant‘s responses can be used to 

improve the training programme in question. According to Kirkpatrick, negative reactions will have 

a negative influence on the learning outcomes reviewed in the levels below.  

Level 2: Learning: 

At Level 2, the purpose is to establish how much has been learned by the participants of a training 

programme. The basic question is “What did they learn?”. Usually, Level 2 is assessed by means 

of testing before and after a training program (pre tests and post tests). However, Level 2 is not only 

about factual knowledge – it is also about skills. Furthermore, it is important to determine to what 

extent participants have progressed with respect to acquiring new knowledge. So methods such as 

self-assessments and team assessments can also be used.  

Level 3: Transfer 

At Level 3, the changes that have occurred in the participants‘ behaviour due to the training 

programme are assessed. Is the newly acquired knowledge being used at work? Have there been 

improvements in job performance? How sustainable is this improvement? If the training 

programme went beyond mere factual learning, results at Level 3 are very difficult to assess: within 

a company environment, both line managers and trainees usually need to be involved.  

Level 4: Results 

At Level 4 aspects that are important for executive managers are considered. Has production 

increased? Is there an improvement in quality? Do we have fewer failures, lower staff turnover, 

lower costs and higher sales? Level 4 is typical for corporate environments. Essentially, Level 4 is  

 

                                                           
30

 Donald Kirkpatrick, ―Techniques for evaluating training programs‖, Journal of American Society of Training 

Directors, 13 (3): pp. 21–26, 1959  
31

 Donald Kirkpatrick, ―Evaluating Training Programs: The four levels‖, San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 

1996 (3rd edition 1 January 2006). 
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basically about increases in profits. Therefore authors such as Jack Philipps have suggested adding 

a 5th level – the Return on Investment (ROI).  

 

The Kirkpatrick model is now over 50 years old. It has been criticized by many authors for being 

overly simplistic
32

, and the correlation between Level 1 and Level 4 is unclear, to say the least. Yet 

no suitable replacement for Kirkpatrick‘s four simple levels has appeared to date, so his framework 

is still being widely used - especially for the evaluation of online training programmes.  

Classification of the BFH quality measures  

It should by now be apparent from the above that quality management at BFH is a very complex 

issue. For simplicity‘s sake, we concentrate in the following only on the quality control 

mechanisms used to monitor our regular Bachelor and Master programmes. These are classified in 

accordance with Kirkpatrick‘s system. Furthermore, we have divided these into four categories: 

questionnaires (QST), organisational measures (ORG), student examinations and tests (EXA), and 

various other measures such as discussions and talks (VAR). 

 

Cat. Description Evaluator Main aim Class. 

ORG The BFH Quality Commission is a committee which meets on a 

regular basis. It proposes quality management measures to the 

University Board, and it helps with the implementation of these 

quality management measures. BFH consists of five university 

departments. Every department is represented in the commission by 

its own quality manager. Being a departmental quality manager is a 

part time job: these people are lecturers who spend a certain portion 

of their work time on quality management issues. 

Most of the quality measures outlined below have been put in place 

by the Quality Commission. 

Quality 

managers/ 

teachers, 

for the 

university 

hierarchy 

Curriculum 

development, 

organisational 

development 

- 

QST Employee questionnaire, sent out to university employees every 

two years.  

The employee questionnaire evaluates issues such as workload, 

communication culture and general job satisfaction. Questions are: 

―Do you know the major goals of your organisational unit?‖, ―Do 

you trust your direct superior?‖, ―Is there a good discussion and 

conflict resolution culture at your work place?‖, etc.  

Employees, 

for the heads 

of bigger 

organizational 

units 

Organisational 

development 

- 

QST Standardised module questionnaire, usually completed by the 

students towards the end of a module. A module is a teaching unit 

(such as Accounting for Beginners) taught by a certain lecturer in a 

certain period, usually a semester or an academic year.  

The standardised module questionnaire contains questions for the 

students, such as: ―Did you like the module?‖, ―Did the lecturer 

teach in a clear and understandable way?‖, ―Was there a 

constructive work atmosphere?‖, ―Was the course material easy to 

understand?‖, ―Did it correspond to the subject matter?‖, ―How 

much did you learn?‖ and ―What would be your proposals for 

improvement?‖. 

The questionnaire is usually completed towards the end of the  

Students, for 

the teacher 

and the 

curriculum 

manager 

Curriculum 

development, 

evaluation of 

teachers 

Level 1 
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 Cf. e.g.. Alliger, G. M., Janak, E. A. ―Kirkpatrick's levels of training criteria: Thirty years later‖, Personnel 

Psychology, 42 (2), 331–342, 1989. 
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module and the results are discussed between teacher and student.  

QST Short questionnaire. The short questionnaire is used in the same 

way as the standardised module questionnaire above. It poses a few 

questions about the subject matter aspects of a certain module. The 

purpose is to improve the module content. It contains questions such 

as ―Is there any subject matter that should be given more weight 

within this module?‖, ―Is there any subject matter that is given too 

much weight?‖, ―Do you have any proposals for improvement?‖.  

Same as 

above 

Curriculum 

development 

Level 1 

VAR Spider diagram. The students are asked to enter scores on a spider 

diagram that has been pinned to a white board. In order to prevent 

group members influencing each other, the spider diagram can also 

be completed on separate pieces of paper and scores are then added 

together on the white board. The resulting spider diagram is then 

discussed between student and teacher. Any identified problems 

must be addressed immediately. 

 

 

Students, for 

the teacher 

Improvement 

of didactics, 

curriculum 

development 

Level 1 

VAR Feedback group. A number of students form a feedback group of 

usually three to five persons. This group then discusses the content 

of a given module with the module/curriculum manager. If 

necessary, the discussion is organised by means of an agenda. 

Students, for 

the 

curriculum 

manager  

Curriculum 

development 

Level 1 

VAR Self-evaluation reports of teachers; these are prepared on a sheet 

of paper towards the end of a course and given to the curriculum 

manager. The self-evaluation report allows the teacher to report on 

the adequacy of the course material with regard to the knowledge 

level of the students. It also allows them to reflect on their own 

teaching style, etc. 

Teachers, for 

curriculum 

managers 

Curriculum 

development, 

evaluation of 

teacher 

-  

VAR Peer review among teachers. A teacher visits a lesson of another 

teacher, possibly at the invitation of a curriculum manager. After the 

lesson, the two teachers discuss together, hopefully finding some 

potential for improvement. The peer review might be supplemented 

by a short questionnaire.  

Teachers 

among 

themselves 

Improvement 

of didactics 

- 

VAR Informal feedback discussion during the last lesson. The last 

lesson of a teaching module is used to obtain informal feedback 

from the students for the teacher – lecturers simply ask their class 

students if they liked the module, and what might be improved. This 

usually takes place towards the end of a module.  

Students, for 

their teacher 

Improvement 

of didactics 

- 

ORG Student representatives: Every student class elects a speaker who  Students, to  Various issues - 
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represents the whole class in any case of conflict. The class speakers  

are usually well known and respected by the curriculum managers.  

 

whom it may  

concern 

VAR  „Grumble hours‟: Curriculum managers meet with student 

representatives during so-called ‗grumble hours‘. The purpose of 

‗grumble hours‘ is to enable students to express complaints in an 

informal atmosphere so that any discontent or anger can be 

addressed.  

Students, for 

the 

curriculum 

managers 

Addressing 

issues of 

discontent 

-  

QST Study course questionnaires sent out to current students. Study 

course questionnaires are used to evaluate a study course as a whole. 

They are sent out to all the current students on a certain study 

programme (such as the Bachelor of Science in Business 

Administration), usually once a year. 

Among many other questions, students are asked why they have 

chosen their particular study course and how they learned about its 

existence in the first place. They are also asked if they consider their 

teachers to be competent and if the repository with the learning 

content is easy to search. Finally, they are asked if they would 

recommend the particular study course to others. 

Students, for 

curriculum 

managers and 

the university 

hierarchy 

Evaluation of 

the study 

course as a 

whole 

Mostly 

Level 1 

QST Study course questionnaires sent out to alumni. These 

questionnaires are also used to evaluate a study programme as a 

whole, but they have different questions, and they are sent out only 

to alumni, usually two years after they have graduated. 

The questions focus on issues such as the time it took to find a job, if 

they think that the study programme helped them to acquire the 

knowledge which they use in their workplaces and how happy they 

were with their studies. Again, a very important question is that of 

whether they would recommend the particular study course to others 

– or not. 

Alumni, for 

curriculum 

managers and 

the university 

hierarchy 

Evaluation of 

the study 

course as a 

whole 

Mostly 

Level 1, 

3 and 4 

EXA Individual thesis written by a student about a certain subject, done 

as course work during the year, graded by the teacher. 

Teacher, by 

grading 

Evaluation of 

knowledge of 

subject matter 

Level 2 

EXA Final exam written by a student, required for every study course, 

graded by the teacher. 

Teacher, by 

grading 

Evaluation of 

knowledge of 

subject matter 

Level 2 

EXA Transfer report written by students, explaining the extent to which 

they understood, adapted and implemented a certain subject matter 

at their workplace. The transfer report is then given to the teacher, 

who evaluates it either with a score or a Yes/No acceptance mark. 

Teacher, by 

grading 

Knowledge 

integration at 

workplace  

Level 3 

and 4 

EXA Group work, first written by a group of students, then discussed 

among themselves, then evaluated by the teacher with a final grade 

during a formative evaluation session.  

Teacher, by 

grading  

Learning in 

groups, 

academic work 

Level 2, 

maybe 

also 

Level 4 

EXA Various other examination and grading measures, such as group 

discussions and individual work reports.  

- - Mostly 

Level 2 
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General conclusions 

In view of the aspects discussed above, we can state the following: 

 

Mandatory quality management is imposed partly by law, partly by the university 

hierarchy 

Some parts of the BFH quality management system have been imposed by law (such as the 

accreditation of study courses). Other parts have been put in place by the university hierarchy (such 

as the questionnaires sent out to employees and alumni).  

 

A quality management system consists of both mandatory and non-mandatory 

components 

The BFH quality management system consists of both formal and mandatory components (such as 

the regular student questionnaires) and informal and optional components (such as the peer reviews 

and student feedbacks).  

 

Participation by university staff enhances acceptance 

The organisational units working on quality management are not manned by full-time personnel – 

representative participation structures such as the Quality Commission provide for the part-time 

involvement of lecturers and academics. This results in enhanced acceptance.  

 

Democratic representative structures among students help  

The BFH quality culture is clearly promoted by democratic representative structures such as the 

election of class speakers. These structures deal with a whole range of issues, from learning 

outcomes to library opening hours, down to the quality of the canteen food.  

 

Quality management needs open discussions and a culture of conflict resolution 

Many quality control activities involve direct interaction between individuals; to ensure viability of 

the system, a culture open to discussion and able to resolve conflicts must be in place.  

Alumni form an important target group 
 

The highest level of the Kirkpatrick pyramid is relevant to performance at the workplace. In a 

university environment with its full-time students, this level can only be evaluated by questioning 

alumni.  

 

For reasons of economy, most quality management is holistic 

A questionnaire has to concentrate on all issues of importance, so questions that are not relevant to 

the Kirkpatrick levels will also be asked. For example, students are also asked marketing-related 

questions, such as how they got to know about BFH. And alumni are asked how much time it took 

them to find a job. As a result, most questionnaires are difficult to classify in terms of the 

Kirkpatrick levels. And the same goes for many other quality measures, too.  

 

Student tests and examinations are still important tools 

Many quality control measures still take traditional forms, namely that of student examinations and 

tests. These measures are fairly easy to classify in accordance with the Kirkpatrick system – they 

are on Level 2.  

 

The question “Would you recommend your study programme?” is very, very useful 

The question ―Would you recommend your study programme to others?‖ appears on the 

questionnaires for both current students and alumni. This question can be asked to many target 

audiences, it has a universal applicability. As a result, it has become the single most important 

question for the general evaluation of a study programme over a given time period.  
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Conclusions with regard to online learning  

Formal BFH quality management is not directed towards online learning 

It is apparent that formal BFH quality management does not yet take into account online and 

blended learning. For example, although there are many questions about teacher performance 

during classroom sessions, there are absolutely no questions about the didactic quality of an online 

learning module. This reflects the fact that online learning courses are still fairly rare and are 

provided only by relatively few lecturers on their own initiative. 

Conclusion: The current BFH quality management measures are clearly not adapted to the 

assessment of online or blended learning courses. But, interestingly enough, they can still be used 

for this purpose! 

 

Most quality control measures are independent of didactic approach  

The surprising fact is that the BFH quality control measures, although clearly designed with 

classroom teaching in mind, can also be applied to the blended learning courses. This is because of 

two factors:  

1. BFH does not offer any exclusively online learning courses, so that questions about the 

classroom performance of a teacher are still relevant.  

2. Student examinations and tests can still be used as an assessment tool irrespective of whether 

the students acquired their knowledge in face-to-face classes or via online learning courses.  

Simple subject matter learning as evaluated by Kirkpatrick Level 2 can be assessed with no 

reference at all to how the subject matter was taught. As a result, the most important elements of the 

BFH quality management system – namely student examinations and tests – can also be applied to 

online learning.  

 

The future will bring many changes, not only at BFH 

The internet has fundamentally changed the methods people use to learn and work. The concept of 

―information at your fingertips‖
33

 has become a reality. Wikipedia and Google have not only 

transformed the way we search for knowledge, they have also changed the way how knowledge is 

written down, and managed. Education and training have not been left unaffected, as is evidenced 

by the many training videos published on YouTube. And universities have already started offering 

Massively Open Online Courses (or MOOCs). 

On the flipside, other goals such as the use of teaching material in adaptive learning environments 

designed ―to provide access to the highest quality education and training, tailored to individual 

needs, delivered cost-efficiently anywhere and anytime‖
34

 have been achieved only in very 

specialised domains.  

It is thus difficult to make predictions. But in an era in which whole libraries can be searched in a 

matter of seconds and specialised semantic web algorithms are being tested and applied by Google 

every day, it is obvious that the role of factual knowledge in education will change. In the 

meantime, people are collaborating and learning through the web, so authors such as Siemens, Kerr 

and Foster have begun to outline new theories with regard to online learning, such as 

―Connectivism‖.  

So things are always subject to change. In the future, people will learn new subjects. And they will 

learn the old subjects in a new way. Up to now, university teaching has not been in the forefront of 

the information revolution, but it has changed - and it will change even more in the future.  

Our conclusions here thus only apply to BFH as it is now, a typical university of applied sciences in 

the centre of Switzerland, towards the end of the year 2014. 

 

                                                           
33

 ―Information at your fingertips‖ was a phrase included in Bill Gate‘s keynote speech at the Comdex conference in 

Las Vegas in 1994. 
34

 This is the brainchild of the Advanced Distributed Learning (ADL) Initiative funded by the US government. The 

ADL initiative created the SCORM standard in 1997. For further information, see the various SCORM documents 

available on the ADL website (http://www.adlnet.gov/)  

http://www.adlnet.gov/
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Executive Summary 

 

This paper highlights the challenges faced in managing multiple accreditation systems in an 

educational institution that provides several patterns of education (undergraduate programs, 

graduate programs and executive education).  

 

The School of Business at the American University in Cairo managed to become among the 1 

percent of business schools worldwide to be "Triple Crown" accredited. By acquiring the 

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) in 2006 and re-accredited in 

2011, the Association of MBAs (AMBA) and the European Quality Improvement System (EQUIS) 

both in 2014, the school has become one of only 70 business schools worldwide — out of nearly 

14,000 — as well as the first in the Middle East and third in Africa, to achieve triple crown 

accreditation. In addition, the School of Business Executive Education obtained accreditation by the 

Accrediting Council for Continuing Education and Training (ACCET) in 2011. 

 

The AUC School of Business runs two different levels of education; academic (both undergraduate 

and graduate), and non-academic (executive education). As tough as it is, each pattern of education 

receives a different form of accreditation, thus abiding by a diversified set of standards or 

guidelines that would in some cases, require extra effort and synchronization to ensure meeting the 

different standards of each accrediting agency, either within this same academic pattern, or even the 

non-academic one.  

 

Moreover, the AACSB and ACCET are American accreditation bodies where their accreditation 

processes are bit different than AMBA and EQUIS (European accreditation bodies). As such, it has 

been of high concern to abide by the diverse accreditation standards, yet successfully maintain the 

global vision of the entire school and the university at large. 

 

This paper illustrates how the school managed to overcome the challenges encountered and achieve 

multiple accreditations. 

 

Introduction 
 

Ever since its establishment in 1919, The American University in Cairo (AUC) has been the 

region's premier English-language University, an inevitable contributor to the social, political and 

cultural heritage of the Arab world. Throughout its renowned history, AUC has constantly 

maintained its deliberate commitment to liberal education, matching the region's needs for practical 

applications and professional specializations. Today, AUC has established itself as a global leader, 

offering 45 distinctive degree and non-degree programs to a diverse student body from around the 

world
35

.  

 

                                                           
35
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The AUC's School of Business is recognized as the top private business school in Egypt, and one of 

the leading schools in the Arab and Africa regions. Since its launch in 2009, the AUC's School of 

Business has successfully established itself as a pinnacle in management education, offering unique 

educational programs that foster the development of innovative business leaders and 

entrepreneurs
i
.Founded on three distinctive pillars: entrepreneurship, innovation and leadership, 

AUC's School of Business programs are catered in a way that would prepare students to be up to 

the endless challenges within the business world. 

 

AUC's School of Business Executive Education has been the leading regional platform for world 

class corporate and professional development. By capitalizing on the 'quality' of education 

delivered to business owners through distinctive open enrollment programs and customized ones, 

Executive education programs have helped business leaders to master the necessary tools required 

to grow and sustain their business in a challenging global environment.
36

  

 

Most importantly, 'quality' is pivotal in all of the AUC's School of Business activities, being an 

important element in its strategic plan in both the short and long run. In other words, quality 

management is considered to be a journey rather than a destination; a journey that ensures 

delivering the best education for students, the best training to executives and the mostly efficient 

added value to the society. Accordingly, accreditation is sought as a measure of benchmarking and 

setting standards in the Business school. 

 

Initially, the journey has started by acquiring Association to Advance Collegiate Schools of 

Business (AACSB) accreditation in 2006. Today in 2014, AUC's School of Business is among the 

one percent of Business schools worldwide to be 'triple crown' accredited. 

AACSB is known to be the world‘s most widely recognized and sought-after endorsement for 

business programs, for graduates and undergraduates.  AUC Business School is just one of only 5 

percent of all business schools in the world to receive such accreditation. On a gradual front, as for 

AMBA, only 2% of MBA programs worldwide are AMBA accredited; AUC Business School is 

one of them. Adding to that, the entire school had received accreditation by EQUIS in 2014, which 

necessarily takes into account the business school's level of internationalization and corporate 

engagement, not just the quality of business education as presented by AACSB and AMBA
37

. 

 

 On another vein, The School of Business Executive Education received accreditation by the 

Accrediting Council for Continuing Education and Training (ACCET), being a reliable authority as 

to the quality of education or training provided by institutions of higher education and the programs 

they accredit. 

 

Overview of the Accreditation System 

 

Accreditation serves the interests of companies, agencies, and the public through the establishment 

of standards, policies, and procedures in conjunction with an objective third-party professional 

evaluation designed to identify and inspire sound education and training practices. When such a 

process is matched by an institution's commitment to high standards and accountability, a 

partnership for quality becomes reality. 

 

Definition of Accreditation:  It is a proof of competence and quality; competence and quality in 

the service being provided to the recipient; competence of the service provider; and the quality of 

the service itself. This is the real meaning of accreditation. 
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Benefits of Accreditation for the Institution  

 To be accredited that will give an indication that the institution has achieved an appropriate 

level of organizational proficiency and that it has reliable mechanisms in operation to 

continually improve the quality of programs and services it delivers. 

 To assure that the institution‘s service quality meets or exceeds international standards. 

 To ensure that there is a quality improvement process in the institution to continually improve 

its services 

 It also improves staff morale and contributes to good staff-management relations 

 It gives an opportunity to receive feedback at the time of the accreditation site review/survey 

from objective, informed, and skilled peers  

 It improves efficiency and accountability 

 

Benefits of Accreditation for Participants 

In particular, the benefits of accreditation to the participants are as follows: 

 Affirm that the institution is a competent service provider and meets or exceeds international 

standards 

 Ensure that participants are receiving a high quality and credible professional development 

program 

 Indicate that there are appropriate protections in place for:  privacy, staff competencies, high 

quality faculty members, supervision of instructors, current and up-to-standards curricula, 

handling complaints…etc. 

 Award participants Continuing Education Units (CEUs)  

 

Identifying Accreditation bodies 

An important component of the accreditation process is the identification of the accrediting 

institutions. The School of Business looks at several items in the accreting institutions/bodies; it 

looks at their international recognition, how reliable is their accreditation, the accreditation 

requirements of each accrediting body, and the accreditation standards and guidelines. 

 

There are two types of accreditation to be earned by a business school or a university; one is 

institutional accreditation, and the other is programmatic or specialized accreditation. Despite the 

fact that there are common standards across these accreditation bodies, such as the mission and 

vision statement undertaken, the instructional personnel and faculty management, curricula, the 

balanced assessment of the accreditation body in response to the school‘s activities, among others, 

still each accreditation body is distinctly unique in its way of implementation, depending on the 

pattern of education undertaken, and the implicit direction of its management. 

 

Challenges  

 

Multiple Accreditation Requirements 

 

 

 Institutional Focus  
Generally, the oldest AACSB provides specialized accreditation for business and accounting 

programs. Such accreditation reviews the whole structure of the school itself; it entails a continuous 

quality improvement, in terms of the curriculum, qualifications of the faculty, student selection, 

career planning and placement.
38

 Throughout, the school of business works on committing itself 

towards the market needs. This accreditation does not incorporate the role of executive education. 

 

However, as for the smaller but the rapidly growing EQUIS, AUC Business school does not only 

demonstrate quality management in its school activities [like AACSB], but also a high degree of  

                                                           
38
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internationalization and corporate connections.
39

 For EQUIS, the main focus goes to research, 

executive education, and community outreach.  For instance, among the factors assessed by EQUIS 

is the degree of engagement of students in the corporate world in various industries.  For EQUIS, it 

focuses on integration internally within the school and externally with its constituency.  

In addition, EQUIS looks for a balance between high academic quality and the professional 

relevance provided by close interaction with the corporate world. 

 

 Specialized Programs 

AMBA accreditation represents the highest standard of achievement in post graduate business 

education only. AMBA accreditation differs from AACSB and EQUIS in its pattern of education; 

AMBA accreditation focuses mostly on MBA programs offered, while promoting a developmental 

philosophy and a commitment towards quality improvement.  

 

 Non-academic Programs 

Unlike AACSB, ACCET is an institutional accreditation for the non-academic programs only. 

ACCET looks at the executive education activities, as in the programs offered [types of trainings 

offered], towards which industries/ corporates. ACCET addresses all aspects related to delivering a 

quality service that matches the interests of the companies; this is achieved by working on the 

mission of the organization, its management practices, academic standings, student services, 

monitoring and evaluation. 

 

 Faculty Engagement  

EQUIS highlights the role of faculty in executive education, as well as the school itself, in how they 

are engaged in programs design and delivery, and how this is related to the research efforts of the 

school. The objective here is not taken by other accreditation bodies, like the AACSB, where 

faculty focuses only on the programs offered within the department. For EQUIS, the implicit 

objective is to ensure that faculty are exposed to different types of industries,  having a  real life 

exposure that would help them develop research and case studies [for students] and reflect back in 

their teaching. Additionally it indicates the importance of faculty using their research in executive 

education. 

 

2. Challenges faced the management and obstacles being encountered. 

 

 Resistance to change: It is the ability to respond to the emerging trends and challenges within 

the Business school. This includes resistance of staff would feel threatened if they fail to 

accommodate with the new trend. 

 

 Difficulty in accommodating different priority areas of each accreditation agency and changing 

operational procedures accordingly.  

 

 Running programs in a well efficient manner, while simultaneously keeping an eye on the 

business school‘s performance in terms of abiding by its financial and operational targets. 

 

 Update existing systems and policies; to make use and take advantage of the new features and 

functionality provided by the change.  

 

 Documentation of the status-quo and related change, while establishing a time frame for the 

implementation of the change. 

Overcoming Challenges. 

 

1. The process of accreditation was led by the Associate Dean for Administration to give it the 

highest priority on the school level, and to ensure alignment between and across all units,  
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facilitating obstacles that would inevitably arise during execution. Associate Dean for 

Administration met with each team leader and faculty members to highlight the importance of 

the accreditation projects and announcing that the roles and responsibilities of team leaders with 

time frames. 

 

2. Each team leader formed his/her team from different departments.  

 

3. Each team worked on one standard and monthly meetings with all the teams were held to make 

sure there is collective consensus on the reports (while having on-going internal committees, 

meetings, focus groups and workshops). 

 

4. Developing and/or revisiting policies, procedures, processes, and related documents to address 

different accreditation requirements. 

 

5. Engaging students, graduates and stakeholders to make sure that all their feedback were 

solicited. 

 

6. Awareness sessions were conducted, as a form of orientation for staff, faculty and students, 

while providing a comprehensive framework to accommodate the differences and at the same 

time govern business operations.  

 

All faculty members as well as staff have collaborated together to overcome these challenges. With 

their commitment, they have worked really hard on maintaining the accreditation deliverables 

despite the overwhelming workload induced by the change. 

 

Conclusion  

 

Truth to be told, working on the four types of accreditations has been demanding, despite the fact 

that each accrediting agency set its own standards to be comprehensive enough and clear in their 

own rights. Given some areas of differences, the AUC's School of Business has been working on 

catering for these accreditations, coming up with a unique managerial approach to be followed. 

 

Having multiple accreditation systems provides the AUC with the quality label that it can use in 

competition with other schools.  This offers opportunities for benchmarking as well.  

  

Despite the different criteria of the accreditation bodies, AUC‘s Business School has succeeded in 

managing these differences as a well-defined project, while utilizing its human resources efficiently 

in a relatively strict time frame. 

 

Nothing is impossible. Accreditation has been achievable, with the engagement of diverse entities 

like AUC faculty, staff, students, and stakeholders.  

 

As a result the AUC‘s School of Business was ranked first in Egypt and second in Africa in 2009, 

2010, and 2011 by Eduniversal. It has also listed AUC‘s School of Business as one of 100 

Universal Business Schools with Major International Influence Worldwide. Besides, AUC‘s MBA 

program was ranked by Forbes Middle East in February 2012 as the first among similar programs 

in 37 private universities in the Arab World and is ranked number one in Africa, according to the 

2013-2014 Eduniversal ranking of top master‘s programs. In 2012-2013, the QS global 200 

Business Schools Report ranked AUC‘s MBA program among the top 200 MBAs worldwide, along 

with prominent universities such as Harvard, Stanford, INSEAD, and the London Business School.  

 

The School of Business Executive Education open enrollment programs are ranked for the second 

year in a row by the Financial Times as one of the best executive education open enrollment  



 

 
310 

 

programs worldwide. This makes the school the first and only business school in the MENA region 

to achieve this ranking.  

 

 

Annex 

Table (accreditation standards). 

 

The main overarching nature and characteristics of each accreditation body 

EQUIS
40

 (10 

Standards) 

AACSB
41

 (15 Standards) AMBA (some of 

them)
42

 

ACCET (8 

Standards) 

-Context, 

Governance, 

Strategy. 

-Programs 

-Students. 

-Faculty 

-R & D 

- Executive 

Education 

-Resources and 

Administration 

- 

Internationalization 

-Ethics, 

Responsibility and 

Sustainability 

-Corporate 

Connections 

-Mission, Impact, 

Innovation 

-Intellectual contributions, 

impact and alignment with 

mission. 

-Financial strategies and 

allocation of resources. 

-Students' admissions, 

progression and career 

development. 

-Faculty sufficiency and 

deployment. 

-faculty management and 

support. 

-professional staff 

sufficiency and deployment. 

-curricula management and 

assurance of learning. 

-curriculum content. 

-student-faculty interaction. 

-degree program 

educational level, structure 

and equivalence. 

-Teaching effectiveness. 

- Student academic and 

professional engagement. 

-executive education. 

-faculty qualifications and 

engagement.  

-Mission 

-Well defined 

strategy 

-Policies of 

governance 

-Financial 

viability 

-Faculty 

-Program 

management and 

student 

engagement. 

-Curriculum  

-Mission. 

-Management. 

-Financial Practices. 

-Curricula. 

-Instructional 

delivery. 

-Instructional 

personnel.  

-Admissions and 

Student services. 

-Evaluation 
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SUMMARY  

Quality Assurance has become the key theme for higher education excellence for many universities 

in the world. More and more, people are concerned about the products or the learning outcomes of 

higher education institutes, regardless of the huge investments and funds injected by societies in 

higher education.  

In this paper, the impact of implementation of quality assurance and accreditation criteria and their 

effect on the University of Petra‘s performance, and how to develop and implement a fully 

integrated quality management system, will be outlined. This will be based on a set of prescribed 

actions made by University of Petra, aiming at enhancing and assuring the quality of educational 

programs. Specifically, this paper will attempt to outline the environment, describe the tasks, 

identify the opportunities and challenges from the institute point of view, and describe the strategies 

used to achieve the university‘s vision, mission, and objectives highlighting the factors of success. 

 

ABSTRACT   

This study aimed to introduce the quality assurance agenda at the University of Petra (UoP), and its 

impact on teaching and learning from the faculty members view point. University of Petra‘s 

Strategic Plan for Quality Assurance (SPQA) is discussed. Quality Assurance criteria for Quality 

Assurance Agency (QAA), UK, Higher Education Accreditation Commission (HEAC), Jordan, 

Quacquarelli Symonds (QS) are indicated, and Strategic Plan model is illustrated. 

 

A questionnaire was constructed as the major tool for collecting the data needed to answer the 

research questions. The sample consists of a number of stakeholders including but was not limited 

to faculty, students and local community members.  The findings indicated that the impact of 

Quality Assurance on effectiveness of teaching and learning is directly depending on the degree of 

implementation of Quality Assurance criteria. Quality Assurance criteria may be national or 

international but once they are endorsed, they must be rigorously implemented, monitored, 

measured, and regularly updated. The study‘s conclusions indicate that disseminating of QA culture 

is a vital step towards Quality Management Enhancement (QME) which will, in the long run, have 

a positive impact on excellence of higher education institutions. It is also concluded that studies of a 

nature similar to the current one, are important in terms of redirecting the QA plans. In the light of 

the findings of this study, the recommendations presented were focused on the importance of 

implementation of Quality Assurance which affects the educational programs, students and 

members of staff's development and progression. 

 
Objectives  

Although an increasing number of industries are implementing the quality management systems, 

little empirical literature has addressed this process in the education sector from an academic point 

of view. This study critically examines the implementation of quality assurance and investigates 

how it drives the learning and teaching process at the university towards excellence. Specifically, 

the study provides answers to the following research questions.  

1) What is the quality assurance agenda at theUniversity of Petra?  

2) What is the effect of strategic planning on Quality Assurance?  

3) How strategic planning and quality assurance and accreditation lead to excellence in 

Higher Education institutions? 

 

mailto:ybakr3@gmail.com
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Theoretical framework 

Higher education has been the subject of increasing criticism in recent years (Daly, 1994). Critics 

have been just as vocal in the rest of the world. Partly in response to this chorus of concern, 

governments have moved to make universities and colleges more accountable for the finances they 

receive from state offers. The concern about the quality of teaching has been particularly strong as 

many have begun to suspect that teaching has been relegated to a poor second place behind research 

because of ever increasing pressure on academics to publish. The general thrust has usually been 

toward mechanisms for quality assurance of teaching (Kember, 1996).  

In discussing quality assurance and quality enhancement, we draw upon a distinction made by 

(Elton, 1994). He grouped the quality "A's": quality Assurance, Accountability, Audit, and 

Assessment, and saw them as concerned with control of both quality and the people who control 

quality, whereas, quality enhancement was seen as related to the "E's": Empowerment, Enthusiasm, 

Expertise, and Excellence.  

The implementation of QA in higher education has increased significantly.  Resource constraints 

and a dynamic global environment necessitate thoughtful, strategic thinking to be embedded in the 

decision-making process of a university at all levels.   

Strategic Planning  

The purpose of strategic planning is to: 

 Help people define the institution over the next 10 plus years. 

 Create a directional document, to guide while not limiting future opportunities 

 Enable the university to align strategic objectives with financial and human resources. 

 Provide a mechanism to continually review and ensure excellence in education, research and 

outreach. 

One of the aims of this paper is to introduce quality assurance agenda at the University of Petra – 

and the strategic planning impact on the progress of QA development and implementation for the 

purpose of excellence in higher education. 

The module on strategic planning and quality assurance introduces the basic principles applied in 

the regular strategic planning process that has become the norm at large universities and connects 

planning to quality assurance. 

In this context it is understood that planning is connected to Quality Assurance .In other words: no 

quality assurance can be achieved without good planning and, good planning leads to ― Quality‖ , 

so the two processes feed each others . 

Although the term ―Accreditation  has a specific meaning in the Arab World , but  globally, Quality 

Assurance is considered as the first step to accreditation and it has now become almost universal. 

For example: internal or external panels may withhold approval for a program to be offered if they 

are not convinced that the program can be taught according to an adequate standard. Use of external 

examiners is another well-established quality assurance mechanism designed to verify the 

appropriateness of degree award. Recently, it has also become more common to appraise teaching 

directly.  

The most widely used mechanism has been the use of student feedback questionnaires, though 

some institutions have sought other diverse forms of feedback through teaching profiles or 

portfolios (Gibbs, 1992).  

Within the framework of its concern to move forward in implementing quality standards of higher 

education, the University of Petra, in coordination with local and international professional 

institutions, continued its endeavors to establish a concrete Quality Assurance foundation, based on 

its strategic 5- year plan 2007-2012, and its 5-year plan 2014- 2018. These plans were stemmed 

from the university‘s vision:  
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―To Be The University of Choice for learners and scholars In Jordan And The Region”. 

  

The University has taken positive steps towards quality control, and what has been accomplished so 

far is quite an achievement despite the difficulties that UoP faced from the outset of the project and 

the fact that such vital changes can't be made overnight. A solid strategic plan was set out and is 

now being reviewd. 

(www.uop.edu.jo/qa/?lang=en&location=QA) 

How this happened? 

 University of Petra had started its path towards quality assurance since 2006. It started with few 

experiences in subject review programs conducted by Hussein Fund for Excellence (HFE). During 

that time, the university carried out its Strategic Planning for Quality Assurance (SPQA) which was 

also run by HFE as its first attempt to create a QA system at the institutional level. The program 

conceived an appropriate strategic direction and a strategic plan for the University. The University 

further expanded its steps in the QA path by setting up a quality management system for the admin 

side which was eventually certified to ISO 9001 standards in 2011. In parallel, the university 

decided to participate in HEAC‘s (Higher Education Accreditation Commission) scheme for 

institutional quality assurance certification. The project is currently under preparation, the audit 

thereon will be carried out by October 2014. … 

 

UoP believes that QA initiatives need to be institutionalized in order to sustain them. For this 

reason, UoP has decided to build a formal quality system that would systematically manage the 

quality of the provisions at the institution level with clear alignment to the university strategic 

direction and driven by its performance. This document shows the roadmap that steered the QA 

project at the university. The roadmap was based on capitalizing on the blocks that had already 

been built in particular the strategic direction and the ISO system and expanding them to include 

the element of performance management and link the three together in an integrated system to drive 

the university towards achieving its quality goals. 

I . What is the quality assurance agenda at Petra University?  

  Commitment and leadership   

 

The benefits of a Strategic Plan for Quality Assurance depend on the commitment of the top 

management  of the educational institution. To achieve these benefits, the leadership of the 

institution (governing body, chief executive and academic officers, and senior administrative and 

academic staff) needs to play a continuous, positive and creative role in the implementation of 

Quality Assurance and Strategic Planning at a university. Their Commitment affirms that this 

project is given an institutional priority, and establishes a climate of trust and promotes internal 

motivation for the process, and accordingly assists in achieving successful outcomes. 

In 2007, the management of University of Petra decided that it should be engaged in QA 

process and accordingly such process was to be supported. That was the corner stone of the 

process.  

 

 Formation of a Steering Committee:  A Steering Committee was formed, it 

represented all faculties and administrative offices concern with the quality process. 

 

 Vision , Mission statements, Goals and Values ( Strategic Direction ):  

 

Were set by the top management, with the help of the Quality Assurance Committee and 

through a complicated process  

Our vision outlined what we wanted to be, what to provide and where. 

 

 

 

http://www.uop.edu.jo/qa/?lang=en&location=QA
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How this was done?  

SWOT Analysis Results 

SWOT Analysis for University of Petra as in 2007 

Opportunities 

 Establishing new programs such as Media and 

Journalism, languages center, nursing, 

Mathematics etc. 

 Marketing Outside Jordan. 

 Grants available for Research 

 Recruiting IGCSE/IB Programs 

 Twinning with foreign universities. 

 Establishing UOP Graduates Alumni. 

 Lack of student Exchange programs. 

 Seminars and conferences for delegations 

from abroad 

 Better use of infrastructure. 

 Better sport facilities offered to  

      the community 

 Increasing demand on education.  

 

  

Strengths 

 Availability of unique majors which are not 

available in most private universities, such as 

Journalism and MA/MSc. Programs. 

 

 Academic staff with high academic ranks 

 Research is adequately supported 

Scholarship programs. 

 High actual achievements of graduates. 

 Library resources in the Art literature. 

 Location within the Capital 

 Good transportation system. 

 Diversity of faculty members. 

 Excellent relations ( human and social) relations 

among staff. 

 Promotion mechanism. 

 Good reputation among other private universities.  

 University club available. 

 Owners do not interfere in academic process. 

Threats 

 Efficiency Exam conducted by MoHE. 

 Establishing of new universities  

(PEST) 

 Recruitment of students by other 

universities/programs,  for political reasons. 

 Change of legislations by MoHE  

 Incentives/salaries offered at other 

universities. 

 High and uncompetitive tuition fees 

(competition by other private universities) 

 Students perceive the courses offered by the 

university as ―difficult‖. 

 Poor campus organization that could limit 

expansion.  

 Insufficient qualified Jordanian staff.  

 Growing number of students might threaten 

the quality of education. 

 

 

 

  

 

Weaknesses 

 Inadequate leadership and leadership skills.  

 Inadequate managerial staff capacity (registration, 

maintenance, HR, and financial staff).   

 Lack of standard strategy.  

 Inadequate Infrastructure (Building spaces, ICT, 

Internet speed, library resources in the scientific 

fields, Classrooms audio-visual facilities, labs, 

equipments, electricity).  

 Low salaries/incentives to all employees. 

 Lack of workshops and training programs for 

academic staff and for human resources. 

 Low level of contributions in scientific research.  

 Scholarships system is not adequately activated. 

 Increasing turn-over rate among faculty members.  

 Inadequate acceptance criteria of students. 

 Poor community services such as life-long 

learning centers. 

 Poor student services. 

 Lack of sufficient parking spaces. 

 Lack of corporate project such as housing, loans, 

..etc. 

 Unsecured staff contracting system.  

 Low turnouts to seminars and public lectures.  

 Noisy atmosphere in the corridors. 

 Busses park is adjacent to classrooms. 
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 Committee members training: The QMU attended the HFE workshop which was intended to 

train the Quality Management Unit (QMU) Committee on formulating a Strategic Plan for 

Quality Assurance (SPQA).  All members of the committee did attend and represent Petra 

University at the workshop. 

 

 Vision Statements  

Tens of vision statements were then suggested, among of which were: 

 To be recognized for excellence in teaching and learning, research, and public service in 

undergraduate and graduate 

 To emerge as a nationally competitive, student-centered teaching and research university 

serving Jordan and the other nations 

 To be a recognized academic institution in inspiring students to think, plan, and analyze 

scientifically each in his/her own field 

 To build a community of learning and searching for knowledge 

Etc. 

 

But the the QMU which was then called Quality Assurance Committee (QAC ) , in 

coordination with the stake holders have agreed on the following vision statement :  

 

 
 

 

 

Our Mission Statements 

Our mission has concentrated on the main questions: "What do we do?" 

"For whom do we do it?" and "How do we excel?" 

Our Purpose 

We aim to play a significant role in the progress of our nation through creating and disseminating 

knowledge & technology and preparing graduates who can contribute positively towards their 

communities.  

Our Business: 

Our mission is to create an academic, cultural and social environment that develops  quality 

learning creativity , innovation ,and research opportunities; builds-up the competence of our 

members; provides active community service, and prepares our students to be capable of  

creative and critical thinking and life long learning, and are able to compete in the 

marketplace . 

 
  

We aspire to be the "University of Choice", in Jordan 

and the region, for learners and scholars 
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Goals 

In fulfilling our mission, we sought to: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Governance): Maintain a responsible, accountable and caring leadership 

and governance that is strategically oriented to lead the university to fulfill 

its vision and mission optimize the usage of its resources, and sustain its 

existence. 

 

(Academic environment & resources) :Establish a vibrant scientific 

environment by providing adequate resources and infrastructure for 

teaching, learning and the creation and dissemination of knowledge and 

technology . 

 

(Cultural environment) :Promote intellectual work, creative thinking, 

freedom of speech, and communal dialog to establish a rich cultural 

environment that positively contributes to the well-being of the nation. 

 

(Social environment) :Build a happy caring society within the university, 

with a joyful atmosphere and pleasant working conditions, where members 

of the university can enjoy performing and contribute positively to their full 

potential. 

 

(Quality education: programs, teaching, learning &  progression) :Provide 

and promote quality education with suitable variety of well-reviewed 

programs to turn out graduates of outstanding academic caliber, who are 

capable of further education, life long learning, creative and critical thinking 

and who can successfully progress into further education and market 

careers. 

 

(Build-up competence): Create opportunities, programs and incentives that 

allow university staff members to improve their skills, expertise and 

proficiency and be promoted.  

 

(Research & outreach)Avail funds and resources, bridge to the outside 

world and encourage innovation and novelty to create opportunities of 

scientific research, novel discoveries, technology transfer, and active 

participations in conferences and conventions.  

 

(Community service) :Support various scholar and non-scholar initiatives 

directed to assess and enrich the socio-economical aspects of the local 

community and the region. 
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Our Values:    

 

They are our beliefs that are shared among the stakeholders  . Values drive our university‘s 

culture and priorities and provide a framework in which decisions are made. So, In 

conducting our work, we are guided by the following values:  
 

-          Pursue learning for the sake of knowledge. 

-          Equal opportunities to learn and excel. 

-          Learn how to learn. 

-          Motivate members for life long learning. 

-    Respect of diversity, plurality & others' opinions.    

-          Encourage teamwork and collaboration. 

-          Treasure creativity and achievements. 

-          Advocate intellectual freedom. 

-          Committed to social justice and social responsibility. 

-          Dedicated to leadership development and accountability. 

 

To do so, we started with Quality Assurance Agency for Higher Education, UK (QAA), as 

was recommended by HFE whose mission is to safeguard standards and improve the quality 

of UK higher education. Although the QAA has certain criteria for quality called the six 

aspects which were then: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief Background of Accreditation System in Jordan  

The accreditation process was introduced to Jordan in 1990 and was managed by accreditation 

committees stemmed from the Higher Education Council (HEC). 

In 1999 Higher Education Accreditation Commission (HEAC) was established but was chaired by 

the Minister of Higher Education and Scientific Research. 

 

In 2007 Higher Education Strategy in Jordan (2007-2012) was derived from the fact that during the 

last two decades, this sector was incredibly expanded due to increasing number of Jordanian 

students for many reasons. 

The number of universities in Jordan is now among the highest worldwide comparing to the 

population i.e. about  30 universities serving a population of 6 .5m. ( 1:216,000) whereas in UK for 

example , there are more than 150 universities serving 64.1m people ( 1:427,000). 

 

 QAA Criteria 

1 Curriculum Design, Content and Organization 

2 Teaching, Learning and Assessment 

3 Student Progression and Achievement 

4 Student Support and Guidance 

5 Learning Resources 

6 Quality Management and Enhancement 

Universityof Petra however, added one more aspect as follows  

7 Research Enhancement and Assessment 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stakeholder_(corporate)
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The Universities in Jordan  
 

Location  

1  University of Jordan Amman 

2  Al al-Bayt University Mafraq 

3  Jordan University of Science and Technology Irbid 

4  The Hashemite University Zarqa 

5  Yarmouk University Irbid 

6  University of Petra Amman 

7  Philadelphia University Amman 

8  Al-Balqa' Applied University Al-Salt ... 

9  Mutah university Al Karak 

10  Applied Science Private University Amman 

11  Princess Sumaya University for Technology Al Jubaiha 

12  Al-Ahliyya Amman University Amman 

13  Al-Hussein Bin Talal University Ma'an 

14  German Jordanian University Amman 

15  Tafila Technical University Tafilah 

16  The World Islamic Sciences & Education University Amman 

17  Irbid National University Irbid 

18  Isra University Amman 

19  Amman Arab University Amman 

20  Al-Zaytoonah University of Jordan Amman 

21  Zarqa University Zarqa 

22  Middle East University Amman 

23  Jadara University Irbid 

24  Jerash Private University Jerash 
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25  Jordan Applied University College of Hospitality and Tourism Education Amman 

26  Arab Academy for Banking and Financial Sciences Amman 

27  Jordan Academy of Music Amman 

   

Therefore the said strategy was based on a concrete vision and mission and of higher quality to satisfy the 

growing demand on education in Jordan by Jordanians and other students from neighboring countries.  

In 2009 , Higher Education Accreditation Commission (HEAC) has issued its guide for quality 

assurance to be implemented by Jordanian universities , it included 12 Criteria to be adapted by 

Jordanian universities who plan to subscribe with HEAC to obtain a Quality Assurance Certificate . 

These Criteria are as follows:  

      

HEAC QA Criteria 

(Vision, Mission, Objectives, and Planning) 2 

(Educational Programs and their Effectiveness) 3 

(Students and Student Support Services) 4 

(Faculty Members) 5 

(Scholarships, Research, & Creativity) 6 

(Library and Information Resources) 7 

(Governance and Administration) 0 

( Financial Resources) 5 

       (Physical Resources). 9 

(Institutional Integrity). 21 

(Community Engagement) 22 

(Quality Assurance Management) 23 

 

In 2011, University of Petra applied for this project, the application was approved, UoP was among 

the first three universities applied to obtain QA certificate from HEAC  .  

An action plan of individual phases was then laid down to include : 

a. Establishment of a Master Plan Committee to handle all matters related to 

buildings and facilities (chaired by top management of the university). 

b. Capacity building (to train all UoP members on QA issues and other courses 

such as balanced score cards , EFQM etc ). 

c. Dissemination of QA culture. This was in the form of series of lectures, 

workshops, seminars and meetings internally and externally. 

d. A series of local audits covered all departments at the faculties to ensure the 

availability of the external references, benchmarks and implementation of ISO 

9001:2008.   

 

The result was as follows:  

Weaknesses 

Most of the weaknesses which were dominating UoP were demolished: 

 

Weakness in 2007 The current situation – 2014 

Inadequate leadership and 

leadership skills.  

A concrete organogram with highly qualified 

and experienced leadership 
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Inadequate managerial staff capacity 

(registration, maintenance, HR, and 

financial staff).   

Staff are adequate and qualified . 

Lack of standard strategy.  5 -year Strategic Plan  in place 

2014- 2018 

Inadequate Infrastructure (Building spaces, 

ICT, Internet speed, library resources in the 

scientific fields, Classrooms audio-visual 

facilities, labs, equipments, electricity).  

New buildings, extensions , and classrooms are 

constructed. Wireless internes covers 95% of 

the campus , physical resources are booming.  

Low salaries/incentives to all employees. Market search was carried out and proved that 

UoP salary scale is on top of the market . 

Lack of workshops and training programs 

for academic staff and for human resources. 

An Academic Development Centre was 

established and dozens of training programs 

were organized.  

Low level of contributions in scientific 

research.  

Remarkable contribution in 

scientific research with prizes 

offered to winners. 

Scholarships system is not adequately 

activated. 

Scholarship system is now in place with a 

devoted personnel , about 30 scholarships are 

now granted   

Increasing turn-over rate among faculty 

members.  

Decreased dramatically  

Inadequate acceptance criteria of students. Faculties establish acceptance criteria and 

assessment tests.  

Poor community services such as life-long 

learning centers. 

Independent office is now established , 

activities are now specified and listed . 

A centre for continuous learning and 

community service is established and operation 

successfully  

Poor student services. Students‘ satisfaction reached 

63% according to ISO 

9001:2008 survey 

Lack of sufficient parking spaces. A new car park of 1000 vehicle 

capacity is constructed . 

Lack of corporate project such as housing, 

loans, ..etc. 

Under serious consideration  

Unsecured staff contracting system.  Reviewed and improved 
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Low turnouts to seminars and public 

lectures.  

New Internal rules and regulations enforce the 

staff to attend specialized lectures organized by 

the Centre of Academic Development . 

Noisy atmosphere in the corridors. Decreased by establishing new 

building extensions and 

classrooms 

Busses park is adjacent to classrooms. Removed and placed adjacent to 

the new car park. 

 

Conclusions and points of view 

Although University of Petra is still in its early stages of Quality Assurance development, but is 

committed to opening up quality education to students from a diverse range of backgrounds and 

experiences. It is concluded that the elimination of the most of the weaknesses had a positive 

impact on the students , academic staff and accordingly and most importantly  the educational 

programs. 

 

UoP has set concrete values and objectives. The 5 year Strategic Plan for Quality Assurance (2007-

2012) was reviewed  and the new 5-year Strategic Plan 2014 -2018 is now under implementation . 

It is therefore expected that   80% of the Plan will have an impact on the program management 

although the impact of Quality Assurance on all activities was not comprehensively materialized.  

 

Major elements such as assessment, performance management, and accountability and performance 

appraisal are due for implementation. Upon the completion of such elements, it is envisaged that the 

subject results i.e. impact of Strategic Plan for QA on excellence will eventually be more obvious 

and materialized.  

 

The Quality Assurance Criteria and the Strategic Plan must be rigorously implemented to ensure 

that: 

1- Faculty and management members observe and implement the strategic plan in the 

interest of QA criteria: i.e. have well designed ―course files‖ to include: curriculum, 

study plans, course data sheets, specified ILOs. and programme objectives.  

2- Students are well supported, satisfied and guided. 

3- Learning resources are adequate and in place. 

4- University's physical and financial resources agree with the vision, mission and 

objectives. 

5- The gap between academia and industry is duly bridged.  

 

This is not the end of the process. Other topics may be addressed such as impact of QA on 

the quality of graduates, labor market, research, etc. 

 

Further, The success of this process will undoubtedly affect QA criteria other than teaching 

and learning such as research, enhance lifelong learning process, and will extend to affect 

the local community, and accordingly preservation of environment. 

 

The challenges we face in this century are enormous. We live in a global village and are 

immediately affected by the surroundings in all walks of life. The overlap of common interests 

among countries dictates a fresh intellectual approach in dealing with each other.( Badran,2009) 

Some of these approaches are: dialogue and respect of differences with others, enhancement of 

intellectual pluralism and maximizing the common interests and respect the ethnic and religious  
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differences with others. We live in a mosaic cultural heritage which we should understand, respect 

and live with. .(Badran 2009) 

All of this will not be realized without a concrete foundation for teaching and learning, govern by 

QA criteria. 

It is finally concluded that: 

 Higher Education Institutions need to develop strategic plans in line with international QA 

standards. 

 Faculty staff is the corner stone for building up QA process. 

 Faculty staff needs regular awareness and updating on the latest QA criteria and Strategic 

Planning. 

 Assessment, accountability and improvement related to teaching and learning process must 

always be considered.   
 

References  

- Badran, Adnan (2009). Retrieved September11,2009 

//www.uop.edu.jo/qa/?lang=en&location=QA 

 

- Elton, L. (1992)"Quality enhancement and academic professionalism." The New 

Academic, 1, 3-5. 

 

- Fiona W.& Alex R.(2002)‖ Using quality assurance to drive a teaching and learning 

agenda: Taking a risk, meeting the challenge‖ 

 

- Higher Education Accreditation Commission of Jordan(HEAC) ,   

- www.uop.edu.jo/qa/?lang=en&location=QA 

 

- Manila B. (2009)"Quality assurance in Philippine higher education; Lessons 

Learned.(Opinion/Editorial).Retrieved August 23, 2009 from High Beam Research: 

http://www.highbeam.com/doc/1G1-76827606.html 

- Shawareb; Bakr, Quality Assurance Driving Teaching and Learning at Petra University, 

2009. 

 

- Strategic Planning and Quality Assurance in U.S. Higher Education Bob Boehmer  

Presentation to Jilin University Management Training Institute  , 2006 

 

- Jordanian Ministry of Higher Education and Scientific Research publications 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uop.edu.jo/qa/?lang=en&location=QA
http://www.highbeam.com/doc/1G1-76827606.html


 

 
323 

 

ENABLE TO CHANGE – INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 

FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Dipl.-Ing. Stephan Losse
1
, Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Patrick Beaujean

2
, Prof. Dr.-Ing. Robert 

Schmitt
3
 

1,2,3
 Chair of Production Metrology and Quality Management, Laboratory for Machine Tools and 

Production Engineering, WZL, RWTH Aachen University (GERMANY) 

r.schmitt@wzl.rwth-aachen.de, s.losse@wzl.rwth-aachen.de, p.beaujean@wzl.rwth-aachen.de 

Abstract   

The market of higher education is a competitive environment with increasing volatility. 

Megatrends such as globalization, communication and individualization evoke additional changes 

within this field of business, compelling institutions of higher education (HEI) to increase their 

ability to change. Quality Management Systems (QMS) have proven to facilitate this process for 

companies of traditional industries. Whilst major tools and theories established for such industries 

may be used as a foundation to enable HEI to fulfil these new requirements, they must be adapted 

to meet the specific needs within the field of higher education. One developed solution that can be 

used for HEI is an integrated interactive QMS that builds on the foundation of a Q.Wiki that serves 

as a centralized platform for knowledge- and process-management. 

Index Terms – Higher Education, Universities, Quality Management, Integrated Quality 

Management System, Wiki, Knowledge Management, Processes 

WHY INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION MUST ADVANCE 

Higher education is changing. Whilst the basic service of delivering a certain good (knowledge) to 

customers (i.e. students) has been the same over centuries, both the market environment and the 

way its services are being offered are shifting. 

New providers are joining the sector. Not only in emerging markets, new structures are being 

established and both new and established tenders are competing. [1] Just like in any other industry, 

some prevail and some fall short. Global megatrends identified for companies in the 

manufacturing field do affect higher education as well: [2] [3] 

Globalization and increased mobility: [4] Programs shall no longer solely address local issues 

and regulations as graduates are often expected to work internationally, sometimes aiming to take 

advantage of a better economy abroad. [5] And, as industrial standards continue to gain 

importance in industries, so do employers demand graduates and course programs that do not only 

meet up with national but also international standards and recommendations.  

Students are no longer limited to enrolling in those universities that they can commute to from 

their parent‘s homes, they are willing to move, sometimes even to other countries, if a remote 

institution of higher education (HEI) can offer them a more suitable or more renowned program 

than a local one. [6] Universities world-wide are fostering this process with internationalization 

strategies that often include advertising to international student applicants, a growing number of 

courses offered in English or other commonly spoken languages or even by entering new markets, 

for example by establishing spin-offs. [7] [8] Additionally, universities try to address this issue by 

forming networks of similar HEI – often causing additional administration efforts as well. 

As a consequence, universities can not longer solely rely on the local supply of high school 

graduates and may no longer only compare themselves to local competitors. As in any other 

surroundings, a market with growing competition often fosters faster development obliging market 

participants to evolve more quickly. [9] 
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Networking and computerization: With the progression of technical possibilities, new teaching 

methods evolve and are being implemented. This does not stop at simply offering digital versions 

of teaching material on-line [10]: New concepts like flipped classrooms, simple shows and 

MOOCs change the way of teaching and the demand students have regarding their learning. [11] 

Moreover, new technologies change the way new information and teaching content is created and 

communicated, with disposable, transferable just-in-time knowledge ousting traditional ―banked 

knowledge‖, forcing HEI to adapt to new information quicker than before. [4] The Internet offers 

new possibilities in the field of distance learning [12] and new technologies are influencing the 

way HEI handle their data, their processes. Whilst the shift from a file card based handling of 

student data towards digital lists has been performed by most administrations, most universities do 

not yet make full use of the capability modern IT infrastructure can offer. [13] Lastly, these new 

tools are increasing the pace at which new trends are developed, promoted, and even become 

irrelevant again. 

Individualization: Today‘s society is getting accustomed to products that are tailor-made for an 

individual‘s personal needs: Most people do not simply demand a car with four wheels anymore; 

they want a saloon, a convertible, an SUV, they specify the color of the paint, the fabric of their 

seats. Companies take advantage of this trend to attract new customers and foster brand loyalty. 

[14] This trend can be seen in education as well: While generic programs like psychology or 

engineering continue to exist, HEI start offering tailor-made courses like petroleum safety 

engineering and pedagogy for teens to further address specific target groups. Universities must not 

only identify these trends in time, they must also be capable of reacting and managing the 

increased complexity within their course structure. [15] 

Demographic change: Whether it‘s population ageing or population boom: Institutions of higher 

education, traditionally being a business area with a relatively fixed and limited target group of 

high school graduates, are starting to address demographic developments. [16] The concept of life-

long learning, change of capacities and offering of advanced training for already employed 

members of the society are just a few examples of this. 

In addition to these global trends, most institutions are dealing with either growth or a decay of 

student numbers – forcing them to scale their organizational structures to meet the given demand. 

When not living up to growth, the quality of services offered by the HEI deteriorates and does not 

live up to the organization‘s full potential. In case of decay, adhering to existing structures and 

processes leads to a waste of resources and thus a competitive disadvantage. 

All these trends combined result in a more vivid, faster moving and more complex market of 

higher education. Expectations of customers, may it be high-school graduates, enrolled students, 

companies, politics or the society in total are getting more sophisticated, with modern information 

technologies making it easier to find competitors on the market that perform better, more 

effectively.  

Not only do individual institutions, but also governments and policy makers identify and address 

these issues: Governments approach these challenges by passing suitable legislation, requiring 

even those HEI who are not looking into addressing current trends to implement changes. As an 

example, within the European Higher Education Area, the Bologna process is one of the most 

apparent representations of this development - with student mobility and quality management 

being two key aspects of development. [17] Additionally, the Bologna Process showcases 

additional trends in the market of higher education: High education is not a solitary business: It 

serves the society, the community. Education providers are requested to educate and raise 

responsible citizens that are capable of addressing future challenges. [18] Policy- and decision 

makers want to ensure that HEI are achieving these goals - accreditation and peer reviews are just 

two examples of tools becoming more popular to measure the effect and success of education 

programs and systems. 
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In summary, providers of higher education see themselves in an increasingly volatile market – 

with stakeholder‘s expectations growing and consistency shrinking. Whilst the need to adapt to 

new scientific evidences has existed ever since the early stages of education, the pace and the 

diversity of reasons for change are growing. Internationally competitive universities are obligated 

to react flexibly to the demands of the international education market and consider the needs of 

both economy and society. To compete with universities abroad, universities have to adjust their 

study programs to demands from the international environment [19]. 

Despite these external factors, most universities have always an intrinsic motivation to excel. 

When looking at the visions, missions and values of HEI, if they have defined them, they rarely 

aim for being average. They want to be the leaders in their field, want their graduates to be sought 

after by the industry, and want to excel in the field of research. At least, they aim at making vital 

contributions to the local community. This status is unlikely to be achieved or retained when 

maintaining the status quo. To achieve these aims and to meet customer‘s demands, HEI must be 

capable of change. 

In sum, these trends cause HEI to act more autonomously by forcing them to take market-based 

approaches and act as companies offering a service, i.e. education.  Developments such as 

expansion, differentiation and increased flexibility are sample implications of this evolution, with 

institutions competing for students, staff and resources. As a consequence, a need for – and an 

appreciation for Quality can be identified within HEI. [20][21] 

      WHAT CHANGE MEANS TO ORGANIZATIONS 

In the field of organizational research, the ability to change, or mutability, is defined as the 

capability of changing structures actively and quickly out of own resources, either as a reaction to 

unforeseen events (adaptability) or to achieve independent progression with either constant or 

foreseen circumstances (viability). [22] 

One must not mistake an ability to change for flexibility. [23] Whilst flexibility is achieved by 

having resources available and thus being wasteful, being capable of change means being capable 

of scaling processes and resources with minimal effort when needed. 

Changes may be compelled by external or internal reasons. Sometimes, they must be implemented 

quickly, in other cases they are part of a long-run process. Changes might affect organization, 

humans or technology. Some changes appear to be minor whilst others turn over an institution‘s 

complete structure. 

In many cases, responsible persons make adjustments without realizing it. Hiring or laying off 

staff, reassigning responsibilities of personnel and departments, updating online forms, changing 

the content of a module within a program of study: These are changes made in everyday work. 

Making changes without realizing this step as such may result in several problems. This is because 

one often fails to notice the consequences associated with the alteration. If suppliers and customers 

of a process are not informed about a change, they expect the process to be the way it has always 

been, causing what is called an ―interface problem‖. 

Even when being aware of making a change, responsible people often only take into account their 

personal point of view, in most cases without realizing this. Moreover, without standardized 

processes for implementing changes, individuals may forget to control the effect – something that 

is considered to be a core element within the management of change.  

Additionally, it does happen that necessary changes are not implemented at all. This can be for two 

types of reasons: Firstly, it can happen that the need for change is not identified in the first place. 

Organizations may have a blind spot for current developments or involved people suffer from 

tunnel vision and are stuck in a rut. Second, it does occur that need for change is actually being 

identified, but the process for creating a solution and the subsequent implementation is not 

initiated. The latter may be due to a lack of responsibility, stakeholders not being granted a say or 

missing motivation or other reasons.  
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In a nutshell, to achieve the set goals, organizations like HEI must maximize the ability to identify 

a need as well as the incentive to start a required change while, simultaneously, minimizing the 

effort needed to properly implement a change. 

Failing to enable an organization to be capable of change can cause several problems, not just the 

obvious result that a mistake is not or not properly resolved, that a possible improvement is not 

implemented. 

Employees who are unable to improve their working conditions, even though they would be 

personally able to or even knew how they could do so, will eventually lose their motivation to 

perform their duties. Staff members and customers (e.g. students) dealing with complex structures 

and processes are not able to live up to their full potential.  

When implementing a change, unmethodical implementations consume unnecessary resources and 

might not produce an optimal result.  

When addressing the issue of change management, one can rely on a vast set of literature and tools 

that have been developed and used in the area of companies. However, one must take into account 

the specific properties of HEI when applying these. 

While literature gives several examples of how to implement adequate structures to achieve the 

goal of being able of change in regard of companies, several publishers do highlight that there is 

no standard solution, that an implementation must be tailor-made for the individual institution or 

organization. [24] This aspect is amplified by the fact that institutions of higher education are not a 

typical company. They have individual structures and cultures uncommon to other fields. [25] 

In many cases, universities feature split up structures. They do not have standardized hierarchies, 

are made from faculties and departments, institutes and centralized services. In some countries, 

professors are granted academic freedom by the legislator, thus limiting the authority of superiors. 

When it comes to large universities, the different areas of study bring along a multitude of 

discussion cultures and ways of communication. If one wants to implement changes, a variety of 

stakeholders must be involved and, in many cases, decision-making is based on a consensus 

culture.  

Local legislation aggravates changes by limiting the range of discretion of an individual 

organization as there are formalities and processes that cannot be changed by the institution. 

Harmonizing the interests of different departments and central services can be cumbersome. Job-

rotation and the associated insight into the workflow of others are often uncommon in the field of 

HEI. Since change would require additional effort, and the scope of a process is often limited to 

one‘s own workspace, the will to change is limited as long as one‘s own work can be conducted 

normally under the pre-existing conditions. Some employees have been working on a certain task 

for several years and must first be convinced that a need for change within a whole process 

actually exists and that it might even be beneficial to their everyday work. Moreover, individual 

staff do only see their own step within a whole process, are unaware of how an input is generated 

and who might be using the outcome of their work as well as for what purpose. People might be 

able of describing what they do in their personal field, but finding one person that is capable of 

completely describing a process that involves several central services and departments can be 

difficult. [26] 

Whilst a university itself might be split up, the individual units often have a strict hierarchy. This 

brings along the belief that the direct superior is in fact more capable of assessing problems by an 

individual staff member, causing employees not to report identified need for change. As an effect, 

evolutionary development does seldom take place. 

If a provider of higher education wants to prevail on the market, it must be capable of identifying 

need for change and progression. It must be capable adapting itself to the demands of all of its 

stakeholders. It must be capable of continuously developing, enhancing and securing the quality of 

all university services. 
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HOW HEI CAN BE ENABLED TO CHANGE 

Before one is fully capable of changing how an organization performs, one has to understand how 

it works: creating transparency is the key. Processes that it relies on have to be identified and it 

must be analyzed how these processes are being conducted, who are involved in them. How does 

one enroll a student, how are exams carried out? Who notices that a student has finished his or her 

program, who issues and signs the diploma, who hands it out to the graduate?  

So, surprisingly, the first step towards being capable of change is documentation. One can best 

change something if one knows the current state. During the process mapping one might find 

different workflows for single tasks as processes might not have been standardized in the past. If 

no standardized system has been implemented before, processes are often not documented creating 

a loop of additional work. In this case, procedures are often only available as informal knowledge: 

Employees can tell how they would normally handle a task – either based on what their 

predecessor or colleagues taught them or how they figured out how to handle a task. If one 

combines the knowledge of everyone involved, one can get an overview of a whole proves, 

sometimes with different variations. 

This step is important as it results in a consistent base that all involved personnel can work on. 

Terms that might be used differently across departments have been defined and staff members get 

a chance to see the whole process, not only their individual contribution to it. Even without 

improving given procedures, a well-documented process landscape is capable of significantly 

reducing the workload of involved people. With clearly defined inputs and outputs as well as 

interfaces, the amount of processing loops can be reduced significantly. Moreover, fewer queries 

are needed, reducing the amount of phone calls and emails, thereby minimizing idle time. Fewer 

queries result in less misinformation as standardized, correct and comprehensive answers can be 

accessed instantly. This does not only apply for internal customers of a process, in addition, it 

creates a benefit for external customers (e.g. students) as processes are speeded up, responsibilities 

can be communicated more clearly, workflows become more transparent and contact persons can 

be identified more easily. 

However, once the step of capturing the status quo has been finished and processes have been 

documented, decision-makers and other staff alike are enabled to start improving them. 

Documented processes facilitate answering the core questions when changing a process: Where is 

change needed? What needs to be changed? What extend does this change have? 

When improving one‘s processes, there are some key aspects that are stated in most papers and 

norms dealing with this topic: 

 Customer Orientation: What is it that a customer wants within a process? What is the actual 

benefit towards the product (e.g. the graduation of a student)? Which processes actually help 

achieving a complete product?  

 Tasks, competences, responsibilities: What needs to be done? Who is allowed to perform a 

certain step, e.g. signing a diploma? Who is in charge of ensuring that a certain goal is met? 

In addition to being capable of change, one has to ensure it actually take place. In the industry, this 

is a task commonly associated with a quality management system and the inherited 

responsibilities:  

The varying circumstances and conditions between organizations lead to large differences in the 

implementation of quality management systems. Thus, various approaches and understanding of 

quality management exist. This is, for example, reflected in the lack of standardization of the 

terminology. Against this background past experiences, individual model adaptations and 

individually embarked ways for the development, implementation and improvement of quality 

management and quality management systems move into the focus. In this field of investigation 

characterized by individuality and specificity open communication, documentation and analysis of 

the experience are of superior importance: Only they enable collective learning, development of  
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the specialized science and the development of viable reference models for the university practice 

and shape the Arab education market qualitatively in the envisaged meaning. [28] [29] 

In any way, the experiences made with Quality Management Systems in ―traditional‖ companies 

can be used when establishing a QMS for an HEI. Quality Management Systems, for example 

those that qualify for an ISO 9000 certification, can be capable of ensuring competitive advantage 

by fostering continuous development and improvement. 

Quality Management within HEI 

As explained earlier, outer conditions require the continuous development, enhancement and 

securing of the quality of all university services. Quality Management (QM) for all academic and 

administrative processes is required for complying with these demands. Similarly to setting up a 

new industrial business it is obvious for universities that the structured implementation of a 

specific organizational and operational structure builds the fundament of a successful operative 

embodiment. Safeguarding the operative performance happens in two ways: First, an effective 

performance management continuously monitors the particular process outcome. Second, a 

comprehensive auditing system measures the overall quality of the organization‘s processes and 

structures [30]. Choosing the right evaluation criteria for this safeguarding requires an idea 

exchange between various interest groups, which dynamically provides the organization with the 

latest information and demands. Integration of a variety of experts and specialties is inevitable for 

a successful realization of these demands and project objectives [31]. 

The structure of a QMS for a university contains the quality policy, quality targets, a consistent 

documentation of processes and a well-defined organizational structure (e.g. role-model) [32]. It is 

necessary to define the quality policy and the quality targets in a mission, vision and strategy that 

safeguard the interests of all partners. This builds the foundation for an effective alignment of the 

organization and the securing of target-oriented planning, implementation and management of the 

processes. Quality Management is an inevitable requirement for the dynamic and skillful 

realization of the operative procedures. It provides routines for continuous optimization and builds 

the framework for all systems to be implemented (see Fig. 1). [33]. 

 

 

Fig. 1: Process Landscape for Higher Education Institutions (Approach) 

To create transparency within the entire organization, the QMS needs to be well structured and 

well documented. Consequently, the Quality Management System builds the regulation framework 

within which the University operates. All necessary information is deposited centrally in this  
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system. Thereby it is important not to regard the system as a rigid frame but as a flexible living 

system, which allows continuous improvement and adaptation [32]. 

When analyzing the stakeholders involved in such a system, one should not only take into account 

staff directly involved in management processes, e.g. administrative personnel, but also other 

members of the institution, namely teaching staff and students. Moreover, a well-designed QMS 

does also take into account the requirements of external groups, in particular scientific 

organizations, sponsors as well as the government and the society as a whole. At first, this 

approach of deference to the needs of all status ensures that no possible source of valuable data or 

input is missed. When used it can beneficially influence corporate culture in the long term.   

But currently only a minority of universities has a coherent and comprehensive quality 

management system that can link different methods and, as a result, creates synergies for the 

management in higher education. [31] This phenomenon shows up especially at universities in 

developing and emerging countries as precisely universities in these regions are faced with special 

challenges. Competitive economic environment in the 21st Century have had a profound impact on 

higher education. Most of these countries are going through a socio-economic transformation, 

which requires building a knowledge-based society. The development of human talent for the local 

economy has become a challenge to universities in these regions, primarily to educate more people 

and educate them with relevant knowledge and skill base. Student employability is the driving 

force for aligning academic goals with the needed workforce. The most important constraints 

which affect the employability are macro-economic uncertainties as one critical barrier to greater 

private investment and mismatching of skills supply and demand. Excellent organizations have to 

be able to respond to a constantly changing economic and social environment. [34] In particular in 

developing and emerging countries inadequate education systems are one of the biggest obstacles 

as the economic development correlates with the developments in the area of education. The role 

of national higher education in stimulating economic growth and the value of international 

students to the economies exacerbated the need to ensure the quality within educational 

establishments. [34] [28] [29] 

Interactive QMS using a Wiki foundation 

There are two sides to each process of change within an organization. First, processes and/or 

structures must be revised; second, the change must be enabled technically. The latter is needed to 

ensure that employees and stakeholders are informed about change. Involved personnel not 

realizing a change, getting information too late or not being clear about the up-to-dateness, 

correctness of information, procedures or forms pose a major threat to the success of any change.  

An ideal Quality Management System is capable of including everyone in the active progression. 

It is interactive and self-explanatory and must be usable in a way, that it does not interrupt the 

workflow of a staff member. 

One solution developed to address these problems is the Q.Wiki-platform. Based on the fos-wiki 

system, known to a broad variety of users from its use on the internet portal ―Wikipedia‖, it has 

been tailored to address the challenges of a process-oriented workflow. 

The advantage of building on the Q.Wiki system is that it is familiar to most internet users. The 

tool features a common graphical user interface that most users are accustomed to by using 

Wikipedia or other wiki based pages; they know where the search field is, how to click on links 

and read articles. Employees are aware of the fact that a Q.Wiki is a website to find information, a 

place to find answers on. 
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Fig. 2: Demo Q.Wiki for HEI (Screen Shot) 

Users may start looking for processes either by using a ―big picture‖, a process map to click on, or 

search for it using the search bar. A process overview contains both a visual representation of it as 

well as responsibilities and competences or search for a specific process using the included search 

feature. When reviewing information, users can add comments or, if granted the permission, make 

corrections if something is wrong. Therefore, besides increasing transparency, the fact that all 

users are capable of making comments and suggestions supports the idea of lean management and 

flat hierarchies. 

A wiki-based quality management system thus enables all peer groups to be actively involved in 

the progression of an organization. Not only can they easily access information, but also may they 

give feedback and actively shape processes, thereby incorporating one of the core principles of a 

lean organization. 

The software already includes important features like user management and easy to use editing 

features including a graphical user interface that is based on common word processor software. An 

integrated process design plugin enables users to interactively create and manipulate process 

flowcharts as well as detailed process descriptions that can be embedded in an article. 

 

Fig. 3: Process Design Plugin 

Workflow management: Additionally, the platform features a workflow management tool that is 

capable of controlling the state of processes and content after their creation or manipulation. This  
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ensures that only approved content is provided to users. Individual institutions or groups can be 

granted the right to approve content. 

Additional Plug-Ins: Plug-ins extend the range of services that can be included in the platform. 

The Q.Wiki is hence capable of taking over additional tasks and transparently provide more 

information within an organization and, if needed, to external stakeholders as well. 

For instance, the software set is capable of assuming and supporting tasks within a project 

management workflow, including the creation of project overviews and the controlling of projects. 

Apart from documenting a description of a process, milestones and respective work packages can 

be created and assigned to registered users, further facilitating tracking and monitoring project 

progress. 

Audit Management: External reviews, such as accreditations or approval by governmental 

institutions or the assessment by international networks are currently gaining further significance 

in the sector of higher education. Two major challenges must me faced when preparing and 

conducting such an audit: The permanent information of all stakeholders as well as the follow up 

of task fulfilment. Both are defined by the complexity of the task, the count of people involved as 

well as the time period needed. To support the successful conduction of a project, the Q.Wiki 

embodies an app to plan and conduct audits as well as deriving measures and monitoring tasks. 

Management of minutes: Creating and distributing minutes of discussions is a task that is 

considered an important part of holding a meeting, yet most participants are not willing to do the 

extra work associated with it. This is because it not only causes additional workload, it also creates 

vast amount of data that must be shared with all participants, not uncommonly distributed via e-

mail. To minimize the workload and amount of unnecessary information, the platform enables 

users to create a minute right during a meeting, instantly saving it at the desired file location. This 

facilitates the immediate access to the document and users can add, review and approve changes to 

a minute in one, centrally stored document. 

MyPage – Personalized content and tasks: To ease everyday work, each registered user can 

individualize his or her personalized site. Any content within the Q.Wiki can be linked from this 

page and user-related data such as tasks and deadlines can be reached immediately. 

In total, this centralized tool enables decision makers and all other stakeholders alike to get both an 

overview of and detailed information on existing structures and procedures. Not only does this 

mean that a need for action can be identified more easily, moreover can improvement measures be 

deduced more efficiently as the persons involved have an immediate, complete overview of their 

change and all links involved.  

The Q.Wiki-Platform therefore connects both process and knowledge management within one 

platform by using a web 2.0 system. With all relevant information in one place, an integrated 

quality management system is capable of enabling organizations to change, increasing customer 

satisfaction both internally and externally as both operative and strategic objectives can be met. 

Staff members know which part they play on a larger scale, improving staff motivation. External 

customers are provided with a professional work environment and improved processes. All 

employees are capable of answering questions regarding any process within the organization, even 

if it is not within the scope of daily tasks performed by this specific individual, thereby increasing 

customer satisfaction and professional conduct. 
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Abstract 

Quality improvement initiatives continue to be established in all service industries including those 

of healthcare (Moullin, 2002) and higher education (Quality Assurance Agency, 2003). Education 

like any other service industry also aims to meet the needs and wants of its service users but it 

differs from most other services in at least two important ways. There is no physical product 

involved, and the customer is hard to define.  

Higher Education Institutions feel pressured to implement all necessary measures to provide a 

quality service and satisfy all stakeholders. This can be achieved when employees‘ perception of 

―good‖ quality is aligned with management‘s intended objectives behind a system of quality 

assurance; and employees‘ attitude toward this change is embracing. Both constructs have impacts 

on the success potential of introducing a quality assurance system, and understanding them will 

allow the institutions to better prepare for the change. 

This paper discusses the importance of measuring the perception and attitudes of both the 

academic and the administrative staff before the implementation of a quality assurance system. It 

concluded the use of SERVQUAL as an assessment model can bring more understanding of the 

academic and administrative staff perceptions and that management can use this understanding to 

improve its services. 

Keywords: Service quality, higher education, perceptions, attitudes, academic staff, administrative 

staff. 

The quality context in lebanon 

The dialogue about quality in higher education has witnessed an increasingly growing interest in 

Lebanon. Due to the increase in the number of privately owned universities, and the growing 

competition among them, the government decided to interfere to organize the sector in terms of its 

managerial processes as well as its academic performance. 

Lebanon has 32 private universities (Mehe, 2014), and one public university. In June 2012, the 

ministerial cabinet approved the establishment of the Lebanese Commission for Quality Assurance 

in Higher Education. The Commission's activities include, among others, the following: 

 

A. To evaluate higher education institutions on a regular basis, and to develop reports that show 

the degree of conformance to quality standards 

B. To spread the culture of quality in higher education institutions. 

Evaluation of the quality assurance system at any university will include the following points: 

-   Mission and vision of the institution  

-   Governance  

-   Administration  

-   Human Resources  

-   Academic Programs  

-   The academic staff 

-   Learning Resources  
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-   Students relations 

-   Services available  

-   Infrastructure  

-   Material and financial resources  

-   Institutional Integrity  

-   Scientific Research  

-   Community Service  

-   Quality Management System 

Accordingly, all higher education institutions shall develop, implement, measure, and maintain a 

quality assurance program.  

Several institutions have established a clear internal quality assurance process with a quality 

assurance unit. Some of the institutions have undergone accreditation with international agencies. 

NEASC has accredited the American University of Beirut and the Lebanese American University 

at the institutional level. The ―Université Saint Joseph‖ has been evaluated by AERES. The 

―Université Saint Esprit Kaslik‖ has been evaluated by IEP. Several programs have also been 

evaluated by ABET for example. Besides, several projects dealing with quality assurance have 

been conducted. Some examples are the Tempus and the UNDP-EQAIP (CRDP, 2010). 

 

Quality in higher education 

 The role of Higher Education (HE) in stimulating national economic growth exacerbates the need 

to ensure quality within Higher Education Institutions (HEIs) (Becket and Brookes 2008).  

Education like any other service should seek to meet customers‘ expectations; the customers here 

include internal and external stakeholders: the educators, the students, the administration, the 

future employers, the government, parents…  

The quality of service is all about human interaction: it includes communication with the customer, 

responsiveness to wants and demands, and the extended relationships. Yet, Quality is hard to 

measure due to the complicated nature of the educational product (Becket and Brookes 2008).  

Harvey (1995) argues that there is no discernible end product of HE as the transformative process 

continues to make an impact after the completion of HE. Quality is an elusive concept. It holds too 

many meanings to be enclosed in one definition. Whether in manufacturing or services, quality 

evades the constraints of definitions. Edward Deming, the Guru of quality management, did not 

put quality in one definition. Rather he stated what quality is not. It is not variability and 

uncertainty in delivering the service (Deming 1993). Consistency is then key. He proclaimed 

continual improvement and advocated teamwork in doing so. His model of quality improvement 

constitutes a road map for institutions in their pursuit of advancing the academia. One of the most 

clearly defined sets of dimensions of quality for HE has been identified by Harvey and Knight 

(1996), who argue that quality can be broken down into five different but related dimensions: 

- Quality as exceptional (for example, high standards) 

- Quality as consistency ( for example, zero defects) 

- Quality as fitness for purpose ( for example, satisfying customer needs) 

- Quality as value for money (efficiency and effectiveness). 

- Quality as transformative ( a process of improvement and growth). 

According to McCormak (2007), strong quality assurance measures ensure that the expectations 

are fulfilled and the program continues to grow. Quality assurance is seen as a means to improve 

and enhance the learning experience of students as well as a risk management strategy. It collects 

feedback that allows judgments to be made relating to the degree of compliance against standards. 

Without adherence to the quality assurance system, it is impossible for any institution to know 

how well it is performing (Beckford 2002). The institutional management and internal processes 

must be integrated into the quality assurance system (Kettunen 2011). An internal quality 
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assurance system must involve all the participants of the study and research process actively, i.e., 

teachers, researchers, administrators, students and also social partners and higher school graduates 

(Stumbrys  2004). 

Quality in higher education has received much attention as other service industries such as health 

care and hospitality. Many academic papers discussed what constitutes quality in higher education,  

and debated the issue from two dominant perspectives: The students  (Calvo-Porral et al., 2013; 

Yeo, 2008; Hill et al., 2003; Cardona and Bravo, 2012) and the academic staff  (Waugh, 2001;  

Kalayci et al., 2012). Few have considered the points of view of the administrative staff, though it 

makes part of the three service areas typically found in higher education: academic, administrative, 

and auxiliary functions.  

A review of the literature reveals that, many definitions of quality are proposed: it is excellence 

(Peters and Waterman, 1982), value (Feigenbaum, 1951), fitness for use (Juran and Gryna, 1988), 

conformance to specifications (Gilmore, 1974), conformance to requirements (Crosby, 1979), 

defect avoidance (Crosby, 1979), meeting and/or exceeding customers‘ expectations 

(Parasuraman, et al., 1985), etc. The multitude of definitions and the fact that there is no consensus 

to unify them, indicate that quality is a multi-dimensional concept. Its definition depends on its 

context, the stakeholders, and other factors. Gronroos (1983, 1984) recognized the need and 

usefulness of developing measures of service quality. Other authors noted the difficulty in 

measuring service quality (Lehtinen and Lehtinen, 1982), since services include a high human 

labour component and are produced and consumed simultaneously. Differentiation between 

products and services can be evaluated in terms of the level of tangibility, such that services are 

characterized by behavioural attributes including acts, deeds, performances or efforts (Rossi et al., 

1999) and activities or processes (Gronroos, 2001).Services are intangible, perishable, and their 

production and consumption cannot be separated. They cannot be stored nor exchanged. As such, 

the customer plays an integral part in the transaction of most services (Yeo, 2008). Findings 

demonstrate that firms offering superior service attained higher than normal market share (Buzzell 

and Gale, 1987), that service quality impacts on profits via enhanced market share as well as 

premium prices (Gummesson, 1993) and that, compared to competitors, organizations in the top 

quintile of relative service quality on average achieve an 8 percent higher price premium (Buzzell 

and Gale, 1987). Other consequences of superior service have been found including word of 

mouth recommendation (Parasuraman et al., 1991). Consequently, service quality is accepted as a 

winning competitive strategy, good for service providers- and their customers. The competitive 

advantage through high quality service is increasingly important for the survival of a company or 

business. (Calvo-Porral et al., 2013). 

Quality in higher education definition makes no exception. There are several definitions and 

usages of the term quality within HE. It is presented from the perspectives of the different 

stakeholders involved: Students, faculty, parents, society,employers….students want a curriculum 

that matches the challenges of the current knowledge-based environment, faculty needs research 

facilities, parents want to feel value for money, employers request skills for competing in the 

workplace.  

When education is considered as a process requiring inputs and delivering outputs, the general 

quality of the process depends then on the quality of its ingredients. Examples of input include the 

selection of students, faculty qualifications, entry requirements, etc. Outputs include a financially 

rewarding job, academic performance, service to the society, etc. The process includes teaching 

and learning, instruction mediums, assessments, etc. A study conducted by Chua (2004), found 

that the students‘ perspective of quality falls into mainly the process and output category. 

However, parents seemed to consider that quality should be in terms of input and output. Faculty‘s 

perception of quality was more comprehensive including all the aspects of education. The 

employers considered quality in terms of process and output. 

Then, quality is a subtle concept and cannot be framed within one definition. Instead of being 

preoccupied with the attempt to capture its meaning, universities need to pursue a comprehensive 



 

 
337 

strategy of dealing with all of these demands, and plan to prioritise where to start. Deming (1993) 

advises for a staged implementation: start in one place, improve, and then move to the other. 

The competitive  context that results from both the rise of knowledge-based societies and 

increased globalization (Calvo-Porral et al., 2013) in addition to commercial competition imposed 

by economic forces, resulting from the development of global education markets and the reduction 

of governmental funds (Muntenau et al., 2010), makes the need for improving higher education a 

necessity.  

The university as a service organization is structured around three main areas: academic, 

administrative, and auxiliary functions. According to the literature (Quinn et al., 2009; ...) 

academic/instructional settings have proven to be the most difficult areas for implementation, 

while more success has been shown in administrative and auxiliary service settings. Part of 

building the quality culture is to seek to understand how the administrative and academic staff 

understands quality: what it constitutes and what are the obstacles/drivers for its success. 

The administrative and academic staff is considered to be an internal customer. As organisations 

are interested to get feedback from their customers (external end-users), employees are internal 

customers equally important in the assessment of quality. Their perception of what constitutes 

quality is a moderating factor in delivering the service.  

For the concerned universities, to develop, implement, and maintain a quality assurance system 

means internally organizing themselves in preparation for the development and implementation of 

the system and training their staff about quality assurance, in addition to necessary changes to their 

structure and processes. The literature recommended that ―successful implementation efforts must 

include: a diverse, cross-functional planning and implementation team; a broad commitment to the 

effort; a well defined communication plan; and a willingness to have smaller, pilot 

implementations to build credibility and success‖ (Quinn et al., 2009). 

Employees play a pivotal role in this regard. They will be the implementation workforce. Their 

level of readiness to change and education about what is necessary to achieve it is important. What 

do they know about quality? What is their point of view regarding its success of failure? Where 

should it begin? Employees knowledge about these issues acts as an indication as to whether the 

process of implementing a quality assurance program will run smoothly or otherwise. Bitner et al. 

(1990) observed that in service encounters, employee behaviour will impact on the customers‘ 

perceptions of service quality. It is therefore crucial to understand employees‘ needs, demands, and 

wishes and not only those of the customers (Edvardsson et al., 1997). As an extension to the latter 

statement, employees‘ perception and attitude toward any future change shall affect the potential 

for success or failure. 

Perceptions are defined as the consumer‘s judgment of the service organisation‘s performance. 

Robbins and Judge (2009) say that the study of people‘s perception is important because their 

behaviour is based on their perception of what reality is, not on reality itself.                                 

 In their 1991 article, Parasuraman et al. say that perceptions alone can be an evaluation of the 

global quality judgement itself. SERVQUAL is presented by Parasuraman et al. as a synthetic 

scale with correct level of reliability and validity, useful in many service situations. It allows the 

service company to determine the facets on which it has to work to improve the global perception 

of its service quality. On the importance of perceptions, Zineldin (2007) stated that the 

measurement of students‘ perceptions about the quality of service offered by a university can 

reflect the level of overall student satisfaction within the institution. 

Attitudes are precursors of intentional behaviours (Zhao et al., 2007), and consequently, employee 

attitudes are important to understand, especially when strongly felt (Davis and Silver, 2004) 

because strong negative affect can lead to counterproductive, even subversive behaviours in 

organizations ranging from absenteeism to various forms of retaliation (Workman and Gathegi, 

2007). Negative attitudes about employer security practices can stem from perceptions of privacy 

invasion and the erosion of mutual trust (Allen et al., 2007; Langenderfer and Linnhoff, 2005; Lee 

and Kleiner, 2003; Monahan, 2006). 
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These studies assert the relationship between perception, attitude, and performance, and the 

necessity to study these constructs before initiating any organisational change. 

Measuring quality and The SERVQUAL model 

Among the many models for measuring quality, SERVQUAL is the most popular, widely cited, 

and best researched method of evaluating service quality (Robinson, 1999) developed by 

Parasuraman et al. (1985, 1988). Parasuraman et al. (1988) declared that SERVQUAL is 

applicable across a broad spectrum of services, including higher education.   

The SERVQUAL scale is focused on perceived quality, which is a customer‘s judgment about the 

excellence of a particular service (Zeithaml, 1987). SERVQUAL measures customer‘s 

expectations and perceptions, finds out the gap between them, and indicates to the areas to be 

improved. Yet, expectations are influenced by perceptions. This is why the critics of SERVQUAL 

believe that measuring perceptions alone is enough. Cronin and Taylor (1994) clearly stated that 

quality should be defined simply in terms of perception, without giving great importance to 

expectations.  

Research conducted by Calvo-Porral et al. (2013) used SERVQUAL to measure students‘ 

perception regarding the education offered by a public and a private university, as well as students‘ 

perceived quality in higher education in general. For this latter purpose, the study concluded that 

the dimensions of tangibility and empathy are the most important determinants of perceived 

quality in HE. Therefore, universities would be predicted to build positive perceptions within 

students by providing high level support services which include library services, computer and 

technology services, career counselling and learning support services. 

The authors concluded their research by drawing attention to the fact that the study focused only 

on students‘ perceptions and ignored the perspective of other university agents, such as the 

professors, administrative staff or the management and direction.(Calco-Porral et al., 2013) 

Kalayci et al. (2012) conducted a comparative study about perception of quality in higher 

education between Turkish and Australian business academics. They concluded that differences in 

perception of quality exist across cultures and that it is important to recognize and respect these 

differences and the contexts from which they derived.  

Waugh (2001) developed a revised SERVQUAL instrument to measure academic staff perceptions 

of administrative quality at universities.  It is based on two main aspects, Reliability and 

Responsiveness, and Assurance and empathy. Reliability and responsiveness is operationally 

defined by administrative contact, provision of administrative material, confident and dependable 

administrative advice and advanced notice of administrative changes. Assurance and empathy is 

operationally defined by courteousness and confidence in contact, individual and understanding 

contact, and caring and secure contact (Waugh, 2001). 

Harer (2008) explains that customers judge quality, and that employees are internal customers, 

equally important to assessment efforts as are external customers. So it is crucially important to get 

employees perceptions about what constitutes quality in higher education. 

SERVQUAL dimensions 

SERVQUAL is an instrument for ―assessing customer perceptions of service quality in service and 

retailing organisations‖ (Parasuraman et al., 1988).The definition of service quality being ― the 

degree and direction of discrepancy between customer service perceptions and expectations‖ 

(Parasuraman et al., 1985). It is this gap that the instrument is trying to uncover. Through an 

iterating sequence (calculation of successive Alpha Cronbach and oblique factor analyses), 

Parasuraman et al. purify their scale and come down to the SERVQUAL 22-item scale with five 

dimensions: Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. In higher education, 

these dimensions are explained as follows (Yeo and Marquardt, 2011)M: 

 Tangibility: Physical facilities, equipment and appearance of university staff. 

 Reliability: The ability to perform the promised service dependably and accurately. 
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 Responsiveness: The willingness to help students and provide prompt advice and service. 

 Assurance: The ability of university staff to demonstrate competence, courtesy, credibility, 

and security. 

 Empathy: The ability to care and provide individualized attention to students. 

LLosa et al. (1998) conducted a study of the SERVQUAL dimensionality to check whether the 22 

items clearly evoke in the client‘s mind the five service quality dimensions. Their study concluded 

that ―Tangibles‖ is clearly perceived, followed by ―Empathy‖. The other three dimensions 

―Reliability‖, Assurance‖, and ―Responsiveness‖ are confused. This is an indication to researchers 

interested in using the model for service quality measurement to be precise and accurate in 

explaining the dimensions and providing examples that are truly illustrative. 

Parasuraman et al. refined the model in 1991, and stated that the use of SERVQUAL can be 

supplemented with additional qualitative or quantitative research to uncover the causes of the 

problems in the dimensions. They consider using SERVQUAL as a ―starting point, and not the 

final answer, for assessing and improving service quality‖ (Parasuraman et al., 1991). 

Implications for assessment of higher education quality service 

Measuring the perceptions and attitudes of the academic and administrative higher education staff 

using SERQUAL model and other supporting assessment tools, will allow for a better 

understanding of the underpinnings of service in higher education and then the alignment with 

intended objectives of implementing a quality assurance system. 

 ―It‘s only when people begin to feel a close and meaningful involvement with their organization 

that they bring energy, enthusiasm, and passion to their work‖ (Hayhurst, 2004). Accordingly, for 

employees to feel involved, management should seek their feedback on the reality of its services 

and the way to advance the organisation. 
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