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 بجامعة تبوك كلية التربية واآلدابلمية لنظام الجودة الداخلية دراسة تقوي

 جميلة حمود راشد البلوي 
  اململكة العربية السعودية -كلية التربية واآلداب -النفسوعلم األستاذ املشارك بقسم التربية 

 drjamela@gmail.com  

 امللخص:
تعرف وكذلك  الوقوف على أهم التحديات التي تواجه التعليم الجامعي،  إلىإضافة : تعرف أهداف التعليم الجامعي، إلىهدفت الدراسة 

تقويم النظام الداخلي للجودة لكلية التربية واآلداب جامعة ومن أهداف الدراسة أيًضا طبيعة نظم الجودة الداخلية التربية واآلداب بجامعة تبوك، 

 ضوء نتائج الدراسة. فيإلى متخذي القرار لتعديل املسار تقديم مقترحات  وأخيًرا تبوك،

 : ىتوصلت النتائج إل  

القدرة املؤسسية املرتبة األولي بينما جاء محور فاعلية التعليم في املرتبة الثانية، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين احتل محور 

انتشار الوعي لدي أعضاء هيئة التدريس بأعمال وحدة الجودة ،  إلىالدرجة العلمية، عضوية وحدة الجودة ( مما يشير   ،متغيرات الدراسة الثالث ) النوع

من الكلية،  ن أهم نقاط القوة تمثل في: توافر رسالة معلنة، ومعلنة من الكلية، وارتباط أهداف الكلية بأهداف الجامعة، توافر رؤية معلنة، ومعتمدةأ

 أن أهم نقاط الضعف تمثل في: ضعف خطة التوعية للنهوض بخدمة املجتمع وتنمية البيئة، ضعف املشاركة في قوافل التنمية الشاملة.

 .دراسة تقويمية، نظام الجودة الداخليةلكلمات املفتاحية: ا

 قدمة: امل
أصبح التوجه نحو الجودة في املؤسسات الجامعية ضرورة عصرية، وحتمية تعليمية، وفريضة مستقبلية، حتي تستطيع تلك املؤسسات 

 في تت والتغيرات املالتعليمية النظامية وغير النظامية املنافسة الدولية في ظل عصر يموج بالتحديات 
ً
 وققليميا

ً
 0مجاالت املعرفة تالحقة عامليا

 إلدراك حقيقة مفادها أن العنصر الحاسم في التنمية هو اإلنسان 
ً
وأن التنمية الحقيقية تنطلق من تنمية ، إن مفهوم التنمية البشرية يستخدم دائما

جات املواتية للتنمية البشرية، ومن ثم أصبح التعليم هو املدخل الرئيس لإليفاء باحتياالبشر في بيئة اجتماعية وطبيعية تتآزران في إيجاد الظروف 

 .( 125 -124م، 2005، هدى حسن )مناحي الحياة  البشر في تت 

إعداد لقد كانت الجامعة في تاريخ اإلنسانية وما زالت هي مركز إتعاع الحضارات والثقافات للشعوب، فهي تحمل املسئولية األساسية في   

وتنميته،  القيادات الفكرية والعلمية واألدبية والفنية واملهنية بمختلف مستوياتها، والجامعة تشارك مشاركة فاعلة في وضع الخطط لتطوير املجتمع

 (.3م ، 2016راتد،  علي وهي التي تقدم األفكار والنظريات واإلبداعات في مختلف املجاالت، كل هذه اإلبداعات ما كانت تتم إال بوجود الجامعة ) 

من خالل نظرة كلية للمستقبل؛ األمر الذي  اظل التوسع الكمي للمؤسسات التعليمية؛ والهدف في تكوين كوادر مؤهلة ومعترف بمستوياتها دوليً  فيو

 يتطلب أن يتطور دور الجامعات بما يقابل التحديات العلمية املعاصرة، وبما يحقق الجودة الشاملة ملخرجات التعليم الجامعي .

فرد واملجتمع في مضمار التقدم املعاصر علي أن الجامعة هي القوة املحركة لل العالموهناك تبه اتفاق بين املختصين علي كافة املستويات في 

بوابة حضارة القرن الحادي والعشرين التي تتميز بالتحوالت والتحديات العلمية والتنمية الشاملة واملستدامة، وهي مفتاح عبور املجتمعات 

  –والتكنولوجية املعقدة واملتنامية في مختلف املجاالت، وهي البوتقة التي تنصهر فيها عقول الصفوة 
ً
لتحقيق طموحات مجتمعاتهم  –وأساتذة طالبا

 .( 77م ، 2013، علي السيد )وأهدافهم

 إن الجامعة مؤسسة من نوع خاص قادرة على اختراق الحدود والوصول إلى العاملية ملا لها من دور في العمل بالعلم وتطبيقه لتحقيق التقدم

، والذي يحتم األخذ بمبدأ ال
ً
جودة واعتماد البرامج املقدمة بالجامعة، واستخدام كل نظم التكنولوجيا واالتصاالت التقني والعلمي الذي ال يعرف حدودا

 (.  347م ،  1994جمال الدين ، نادية  )

ة يتضح مما سبق أن الجامعة تمثل معقل الفكر اإلنساني ، فهي قاطرة التقدم في املجتمعات، وقن تحقيق متطلبات الجودة بالجامعات صار ضرور      

 .عصرية، وحتمية تعليمية وفريضة مستقبلية

http://www.refaad.com/
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لقضايا التي تتعلق باملنافسة والتميز ؛ مما من ا اعددً  العاليتحديات العاملية واملحلية تواجه مؤسسات التعليم علي الرغم من ذلك وفي ظل ال

ة في التنافس مع استدامة القوي العاملة املاهرة، والحفاظ علي العالييستدعي تطوير وتحديث تلك املؤسسات بطريقة مستمرة باعتبارها ذات القدرة 

  العاليقاعدة بحوث عاملية ونشر املعرفة لصالح املجتمع، لذلك يمثل التعليم 
ً

 2018، إيمان حسن في تنمية االبتكار ورأس املال البشري ) ًماحاس عامال

 (.1م، 

 بالدرجة األولىوغدا التغيير وتحقيق التنمية الفعلية ملواجهة متطلبات وتحديات عصر ما بع  
ً
علي وجود نظام تعليمي قادر  د الحداثة معتمدا

تقديم كافة املعلومات واملهارات والخبرات التعليمية املطلوبة منه تجاه ا علي ، بحيث يكون قادرً ةاليععلي إفراز خريج ذي كفاءة وجودة 

          0(Digumarti Bhaskara 2003,77,مجتمعه)

إن نشر ثقافة الجودة في املؤسسات الجامعية يقتض ي تنفيذ عدد من البرامج التدريبية املتخصصة عن الجودة لكافة عناصر املنظومة  

العاملين باملؤسسات، مما يساعد علي نشر ثقافة الجودة داخل تلك املؤسسات، وتهيئة كل العاملين بها  إلىالتعليمية النظامية لكي ينقلوا ما تعلموه 

 .(93م ، 2008، سعيد محمد ) للمشاركة في إدارة الجودة بكل مؤسسة

 بتطبيق معايير الجودة ، ذلك ملواجهة املت
ً
 مرهونا

ً
غيرات وملا كانت محاولة السعي للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق تعليم أفضل أصبح أمرا

 لطموحات املجتمع في ضوء ما يواجهه من
ً
(، ولذلك " أصبح تحسين  3، م2017، غادة حمزة تحديات من ناحية أخرى ) املتالحقة من ناحية، وتحقيقا

 تسعي 
ً
 أساسيا

ً
، فالتحدي الرئيس للنظم التعليمية املعاصرة ال ةاليالحكل املجتمعات من أجل تحسين السياسات التعليمية  هإليجودة التعليم هدفا

 (. 1،م 2010، جمال علي  ) ةاليعيتمثل فقط في تقديم التعليم ، ولكن التأكد من التعليم املقدم يتسم بجودة 

ت ازداد فيه كل مراحله، في وق فيتحسين مستوى التعليم  فيضوء الرغبة  في ضرورةمجال التعليم  في"ُويعد تطبيق نظم الجودة الشاملة 

، مما يزيد من صعوبة املنافسة وتدتها ")  فيبل أنه  االتنافس، ولم يعد التنافس وطنيً 
ً
عزة أخا وآخرون، ظل العوملة وما تحمله من تحديات أصبح عامليا

 (. 28م، 2010

  :ن أن نذكر منها على سبيل املثال ال الحصروتتضح املشكالت التي تواجه التعليم الجامعي بوجه عام، والتعليم بجامعة تبوك بوجه خاص والتي يمك

  العاليمحددة ملنظومة التعليم غياب وجود رؤية أو استراتيجية مستقبلية . 

 . التشابه والنمطية في النظم والبرامج واملناهج الدراسية 

 . تراجع دور القيم الجامعية واملعايير األخالقية 

  الجامعة .غياب التنوع في هياكل التخصصات املختلفة في 

 .ضعف إمكانات وفرص األنشطة الثقافية والفنية والرياضية 

ضرورة عصرية إلى الحد الذي جعل املفكرين يطلقون على هذا العصر ) عصر الجودة ( باعتبارها  العاليأصبحت قضية تجويد التعليم 

 التحدي الحقيقي الذي سيواجه األمم في العقود القادمة . 

عة تبوك في الحصول على الجودة لبرامجها واالعتماد األكاديمي، وكليات أخرى في طريقها لنيل الجودة، مما وقد بدأت بعض كليات جام

الجامعي  يجعلنا نتساءل هل بالفعل الكليات التي انتهت من الحصول على الجودة استطاعت أن تحسن من أدائها، وأن تقوم باملهام املوكلة إلى العمل

 جامعة تبوك . لكلية التربية واآلدابللدراسة التقويمية لنظام الجودة الداخلية  ةالباحثبشكل أفضل، وهذا ما حدا ب

 مشكلة الدراسة: 
أوصت بضرورة تقويم جهود وحدات الجودة بالكليات للوقوف علي  ية مثل دراسة عزة أغا وأخرون والتنتائج الدراسات السابقمن خالل 

جامعة  واآلداب في لكلية التربية ؛ من هنا نبعت مشكلة الدراسة، والتي تمثلت تقويم نظام الجودة الداخلينقاط القوة وتدعيمها ونقاط الضعف وعالجها

 :اليمج فيتبوك لتعرف املردود الذي حققته نظم الجودة الداخلية حت  اآلن من خالل تقويم األداء بها 

  ةالياملاملوارد  –القيادة والحوكمة –الهيكل التنظيمي –االستراتيجي) التخطيط فيالقدرة املؤسسية وما يتعلق بها من معايير تتمثل–

 تقويم األداء الكلى للمؤسسة(. –املشاركة املجتمعية وتنمية البيئة

  الدراسيةوالبرامج التعليمية واملقررات  –واملعايير األكاديمية –) الطالب والخريجين  فيالفاعلية التعليمية وما يتعلق بها من معايير تتمثل–

 وطالب الدراسات العليا (. –والبحث العلمي –وأعضاء هيئة التدريس –والتعليم والتعلم

 :أهمية الدراسة
 نبعت أهمية الدراسة من:

 جامعة تبوك عينة الدراسة .التربية واآلداب  كلية تعرف مدى انتشار ثقافة الجودة في 
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 جامعة تبوك.لكلية التربية واآلداب ة الداخلية تحديد املعوقات التي واجهت مشروعات إنشاء وحدات الجود 

  0لعديد من الدراسات لتطبيق الجودة في منظومة التعليم الجامعي بتبوك بدايةقد تكون الدراسة  

  بعض كليات جامعة تبوك . فيتقديم صورة متكاملة عن نظام الجودة 

 أهداف الدراسة:
 تعرف أهداف التعليم الجامعي . .1

 التحديات التي تواجه التعليم الجامعي .الوقوف على أهم  .2

 بجامعة تبوك .التربية واآلداب تعرف طبيعة نظم الجودة الداخلية  .3

 جامعة تبوك .لكلية التربية واآلداب تقويم النظام الداخلي للجودة  .4

 ضوء نتائج الدراسة . فيتقديم مقترحات إلى متخذي القرار لتعديل املسار  .5

 تساؤالت الدراسة : 
 أهداف التعليم الجامعي باململكة العربية السعودية ؟ما أهم  .1

 ما التحديات التي تواجه التعليم الجامعي؟   .2

 بجامعة تبوك؟التربية واآلداب  لكلية ما طبيعة نظام الجودة الداخلية .3

 جامعة تبوك؟ في لكلية التربية واآلداب نظام الجودة الداخلية فيما نقاط القوة والضعف  .4

 ؟جامعة تبوكلكلية التربية واآلداب وصيات للنظام الداخلي للجودة ما املقترحات والت .5

 الدراسة:منهج 
وصف ما هو كائن من ظواهر أو أحداث معينة بعد جمع  إلىاستخدمت الدراسة املنهج الوصفي بغرض جمع املعلومات ، حيث يهدف املنهج 

 ( 202، 2000منس ي ، محمود  ) 0البيانات باستخدام العديد من األدوات . وذلك لتحديد العالقات بين املتغيرات

 أدوات الدراسة:
 تم تصميم استبانة مكونة من محورين أساسيين  وهما : القدرة املؤسسية ويحتوي علي : 

  0( 6-1التخطيط االستراتيجي، وتمثلت في العبارات أرقام من:  )  .1

 ( .  14-7وحدة الجودة، وتمثلت في العبارات أرقام من ) .2

 ( .22-15القيادة والحوكمة، وتمثلت في العبارات أرقام من )  .3

  0(  29-23خالق، وتمثلت في العبارات أرقام من )املصداقية واأل  .4

  0( 41-30، وتمثلت في العبارات أرقام من ) خدمة املجتمع وتنمية البيئة .5

 واملحور الثاني : فاعلية التعليم ويحتوي علي:

 (.46 -42الطالب ، وتمثلت في العبارات أرقام من ) .1

 (.51 -47البرامج التعليمية واملقررات الدراسية، وتمثلت في العبارات أرقام من )  .2

 (.59 -52العبارات أرقام من )  التعليم والتعلم واملعامل والتجهيزات، وتمثلت في .3

 (63 -60تقويم الطالب، وتمثلت في العبارات أرقام من )  .4

 (.67 -64متابعة الخريجين، وتمثلت في العبارات أرقام من )  .5

 (.69 -68أعضاء هيئة التدريس، وتمثلت في العبارات أرقام من ) .6

 (.76 -70البحث العلمي، وتمثلت في العبارات أرقام من )  .7

  ة الدراسة:صدق أدا
 ةالباحث توثباته من حيث مالءمته ألهداف الدراسة قام ستبانةويقصد به أن تقيس االستبانة ما أعدت لقياسه، وللتأكد من صدق اال 

 : ةاليالتاع الخطوات اإلجرائية باتب
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 : صدق املحكمين

مدى تغطيتها لجوانب املشكلة، وأسئلة الدراسة، وذلك ملعرفة مدى صدق االستبيان من حيث املحتوى، مدى سالمة صياغة الجمل، كذلك 

وبعد  ،وخبراء الجودة، التربيةبعرض االستبانة علي عدد من املحكمين من أساتذة  ةالباحث تومدى مالءمة العبارات للموضوع الذي تعبر عنه، وقد قام

(حيث كان التعديل بحذف بعض 76، 71، 42، 26، 11 مثل ) عرض االستبانة علي املحكمين كان هناك بعض التعديل في بعض عبارات االستبانة

  الكلمات وقضافة البعض.
 ثبات االستبانة : 

.(  وه  و معام  ل ع  ال م  ن الثب  ات يع  ول علي  ه ، كم  ا ت  م 98بتطبي  ق ألف  ا كرونب  اس لقي  اس االس  تبانة كك  ل ، وك  ان معام  ل الثب  ات )  ةالباحث   تقام  

.( وه  و 97وه  و معام  ل ع  ال يع  ول علي  ه ، ونتيج  ة مح  ور فاعلي  ة التعل  يم )  .(97الق  درة التنافس  ية)نتيج  ة مح  ور حس  اب الثب  ات ملح  وري االس  تبانة وكان  ت 

 .، وقد تمت التجربة علي عينة استطالعية معامل عال يعول عليه 

 حدود الدراسة وعينتها: 
تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من بين جامعة تبوك ،   –أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية واآلداب علي  ةاليالحاقتصرت الدراسة 

 ه  .1440ه  / 1439كلية التربية واآلداب ، خالل الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي في أعضاء هيئة التدريس 

 عينة الدراسة:
جامعة تبوك ، وكذلك عينة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ؛ وذلك لتحقيق  لكلية التربية واآلدابالدراسة على عينة ممثلة  اعتمدت

 من أعضاء هيئة التدريس، ومجتمع 187% من املجتمع األصلي ؛ حيث إن املجتمع األصلي يمثل )33، وكانت عينة الدراسة تمثل أهداف الدراسة
ً
( عضوا

 من أعضاء 62الدراسة )
ً
% ( من املجتمع األصلي عندما يكون املجتمع األصلي أقل من 20مثلة حيث زادت عن )التدريس، فإن العينة م هيئة( عضوا

 .( مستبان وفق املنهج الوصفي 1000)

 وصف عينة الدراسة  :(1جدول)

 عضو في وحدة الجودة  الدرجة العلمية  النوع العينة م

 ال نعم أستاذ  أستاذ مشارك أستاذ مساعد  إناث ذكور 

 أعضاء هيئة التدريس  

 كلية التربية واآلداب 

 جامعة تبوك 

 

33 

 

29 

 

31 

 

29 

 

2 

 

17 

 

45 

 62 - 62 - - 62 - الجملة 

 املعالجة اإلحصائية : 
التي تم الحصول عليها بصورة مجملة للعينة، وكذلك مع متغيرات الدراسة ، وتم  بتفريغ االستبانة الخاصة بالدراسة قامت الباحثة   

 :  اليكالتاإلحصائية في معالجة بيانات الدراسة  بالياألساستخدام 

 إلى أي مدي تتوافر البنود في كل من محوري الدراسة املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملعرفة ةالباحث تاستخدم  . 

 الباحث املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لترتيب العبارات حسب أهميتها داخل املحاور .  تاستخدم 

 حصائية ملتغيري النوع ، وعضوية وحدة الجودة اختبار )ت( لحساب فروق املتوسطات وداللتها اإل  ةالباحث تاستخدم . 

  ( استخدمت الباحثةANOVA لحساب )  جة العلمية .الفروق ملتوسطات متغير الدر 

 مصطلحات الدراسة :

 :سوق العمل ، وكذلك  إلىالتي يتم  تقديمهما و منهج عمل تامل ومستمر يقوم علي جهد جماعي بروح الفريق ، يشمل كافة األنشطة  الجودة

 (. 9 م، 2010حامد ، نجالء  فراج وأسامة متابعة قبول ورضا هذا السوق عن املنتج )

 وتعرف جودة التعليم الجامعي بمدى تقديم تعليم لطالبها يقابل احتياجات وتوقعات عمالئها ويحقق أهداف الجامعة. 

 :فيعملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير بيانات أو معلومات كمية أو كيفية عن ظاهرة أو عمل أو موقف أو سلوك ؛ بقصد استخدامها  التقويم 

 (.282 م، 1993مدكور ، علي أحمد ضوء األهداف املنشودة )إصدار حكم أو اتخاذ قرار في 
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( أن التقويم عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير بيانات أو معلومات كمية أو كيفية لظاهرة ما بهدف 8م، 2010، أسامة عبد الغفار  ويري ) 

 استخدامها في إصدار حكم او اتخاذ قرار في ضوء األهداف املنشودة .

نقاط القوة وتدعيمها ، ووضع ى تحقق األهداف ، ووضع األيدي عل ىالقول بأن التقويم في هذه الدراسة يعني إصدار حكم علي مدمما سبق يمكن 

 األيدي علي نقاط الضعف وعالجها .

 سات السابقة:االدر 
 العديد من الدراسات املتعلقة بمتغيرات علي  ةاليالحتملت الدراسة 

ً
 : اليكالتالدراسة والتي تم ترتيبها زمنيا

  خالاد قزاقوق، ومصاطف  إدارة الجاودة الشااملة لتحساين أداء كلياة خدماة املجتماع والتعلايم املساتم  بجامعاة أم القا ي ) مبااد دراسة تطبيق

 م(:2008، جميل

( في البرامج والدورات التي تقدمها كلية خدمة املجتمع  Demingإدارة الجودة الشاملة ل)  مبادئتعرف استخدام  إلىهدفت الدراسة 

( في البرامج والدورات التي تقدمها كلية  Demingل) إدارة الجودة الشاملة  مبادئ، وتعرف درجة أهمية توفير ى بجامعة أم القر والتعليم املستمر 

 خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة أم القري .

( في البرامج والدورات التي تقدمها كلية  Demingإدارة الجودة الشاملة ل)  مبادئنتائج أهمها ) أن درجة استخدام  إلىوتوصلت الدراسة    

إدارة الجودة  مبادئوأن درجة أهمية توفير  ،( درجة2,2كانت متوسطة؛ حيث بلغ املتوسط العام ) ى والتعليم املستمر بجامعة أم القر خدمة املجتمع 

 ( درجة .2,52حيث بلغ املتوسط ) ةاليعكانت  ( في البرامج والدورات التي تقدمها كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر Demingالشاملة ل ) 

  ، م(: 2010دراسة تقويمية لنظام الجودة الداخلية في بعض كليات جامعة القاه ة )أغا وآخ ون 

تقويم النظام الداخلي  إلىإضافة ، العاليتعرف أهداف وسمات التعليم الجامعي ، وكذلك تعرف نظم الجودة بالتعليم  إلىهدفت الدراسة     

 تقديم مقترحات آراء للجودة علي كليات جامعة القاهرة، الكشف عن 
ً
متخذي  إلىالقيادات بالكليات في إنشاء نظام داخلي للجودة بكلياتهم، وأخيرا

 سار في ضوء نتائج الدراسة .القرار لتعديل امل

تمثلت في التخطيط االستراتيجي ، وحدة الجودة، القيادة والحوكمة ،  اليالتو  ىأسفرت النتائج عن نسبة تحقق معايير القدرة املؤسسية عل 

 املستمر للقدرة املؤسسية .والبشرية، خدمة املجتمع وتنمية البيئة، التقويم  ةالياملواملصداقية واألخالقيات، الجهاز اإلداري ، املوارد 

معايير الفاعلية التعليمية ألعضاء هيئة التدريس تمثلت في الطالب ثم البرامج، والتعليم والتعلم، تقويم الطالب، متابعة وأن نسبة تحقق 

 الخريجين، أعضاء هيئة التدريس، البحث العلمي، التقويم املستمر للفاعلية التعليمية .

  ازع م كق  (: ه1432،  علي بن عبد هللا العيدالتدريب وخدمة املجتمع بجامعة الدمام في ضوء معايير الجودة الشاملة )دراسة و

دراسة واقع أداء مركز التدريب وخدمة املجتمع بجامعة الدمام في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء  إلىهدفت الدراسة      

 هيئة التدريس واملتدربين .

فت النتائج عن ممارسة جميع مؤترات األداء في الجودة بمركز التدريب وخدمة املجتمع بجامعة الدمام بدرجة مرتفعة، وذلك من كش   

معيار تلبية ) معيار إنجاز املتدربين، معيار فاعلية التعليم والتدريب،  ةاليالتوجتهي نظر أعضاء هيئة التدريس واملتدربين في ضوء معايير الجودة 

هم، معيار مج التدريبية الحتياجات املتدربين وسوق العمل، معيار فاعلية اإلدارة في رفع مستوي اإلنجاز للمتدربين ، معيار دعم املتدربين وقرتادالبرا

معيار فاعلية أداء في تقديم الخدمات ألفراد املجتمع املحلي وتأهيلهم،  قدرة املؤسسة علي تحسين جودة التعليم، معيار فاعلية أداء مركز التدريب

 مركز التدريب في تقديم خدمات االستشارات لخدمة املجتمع .

 (  2014،نادية محمود ش يف وأخ ون دراسة تشخيصية ملشكالت التقويم بالجامعة ووضع تصور للتطوي:)م 

، ي ، املهار قافة التقويم ) القياس املعرفيتوفير مواصفات لتقويم الطالب في البرامج األكاديمية املختلفة، وكذلك نشر ث إلىهدفت الدراسة     

 الوصول 
ً
 االحتياجات التدريبية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس . إلىالوجداني (، إضافة لتعرف مشكالت التقويم بالجامعة، وأخيرا

استمرارية التقويم ، ضرورة  بمبادئتؤكد علي االلتزام  ةاليعأظهرت النتائج ضعف املمارسات للتقويم بصفة عامة فلم توجد نسب اتفاق    

 مواقف حياة . إلىتوظيف املعرفة التي اكتسبها ، ونقلها  ىقياس  قدرة الطالب عل إلىتقويم إثرائي ، والتحول  إلىالتحول من قياس املعرفة االستذكار 

   ( دراسة وقارة التعليم التشيكيةNenadal,2015 : ) 

تطوير  ىالتشيكية وتقييمها ، كما هدفت إل العاليجمع املعلومات األساسية التي تتعلق بمشروع ضمان جودة التعليم  ىهدفت الدراسة إل    

 يم الجودة بشكل تامل .يمنهج لتق
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وروبي   ة إلدارة الج   ودة وال   ذي يعتب   ر م   ن أك    ر ع   دد م   ن النم   اذج املس   تخدمة حي   ث يوج   د نم   وذج االمتي   از للمؤسس   ة األ  إل   ىتوص   لت الدراس   ة   

 
ً
 في  النماذج تمولية لضمان وتقييم الجودة فهو نموذج عملي وواقعي حيث يقدم املؤترات املبكرة ، ويعتبر هذا النموذج قد ساهم بتقديم منهجا

ً
جديدا

 .التشيكية  العاليتطوير مؤسسات التعليم 

  غانادراسة(Tsevi,2015)  : 

الخاص بغانا ، كما تبحث عن التدابير  العاليالبحث عن كيفية تنفيذ التدابير الالزمة لضمان الجودة في التعليم  إلىهدفت الدراسة 

يبذلها القائمون نحو تطبيق معايير  يمعرفة مدي تأثير الجهود الت على الخاص ، كما تهدف  العاليالتنظيمية التي تتخذ لالرتقاء بمؤسسات التعليم 

 االعتماد في غانا .ضمان الجودة و 

والتي أهمها العجز في  العاليلوضع سياسات تهدف للتصدي ملشكالت التعليم  العاليتأييد املتخصصين في التعليم  إلىتوصلت الدراسة 

نا كي تسعي أعضاء هيئة التدريس ، وعدم االلتزام بالخطط الزمنية للبرامج الدراسية ، البد من تبني منهج متكامل تتبناه هيئة االعتماد الوطني بغا

 جميع الجهات الفاعلة لتحقيق تروط ضمان الجودة

  إيمااان حساان محمااد علااي البنااا ضااوء املعااايير القوميااة لضاامان الجااودة واالعتماااد )دراسااة تطااوي  الدراسااات العليااا بكليااات التربيااة فااي مصاا  فااي ،

 م (: 2018

بكليات التربية ، وكذلك توضيح األسس الفكرية والفلسفية لضمان جودة تعرف اإلطار الفكري لبرامج الدراسات العليا  إلىهدفت الدراسة 

،  اليالعتطبيق نظام ضمان الجودة واالعتماد في التعليم  إلىات العاملية واملحلية التي دعت واعتماد الدراسات العليا بالجامعة ن والكشف عن املبرر

 
ً
تقييم مدي تبني برنامج الدبلوم املهنية في  وتحليل واقع الدبلوم املنهي ببعض كليات التربية في ضوء املعايير القومية لضمان الجودة واالعتماد، وأخيرا

 ضمان الجودة واالعتماد.التربية املعايير القومية ل

والدراسات العليا ،  اليالعما يلي : يعتبر ضمان الجودة واالعتماد فلسفة عصرية جديدة ذات دور وأثر فعال في التعليم  إلىوتوصلت الدراسة 

 ، ويعتبر تطبيقها خطوة أساسية من خطوات اإلصالح التربوي لنظام التعليم ، غلبة الجانب النظري 
ً
 عامليا

ً
علي الجانب معايير الجودة أصبحت اتجاها

  . رضاهم عن مستوي جودة الدبلوم املهنية في التربية العملي في الدراسة، أظهرت عينة الدراسة 

 ام علي الدراسات السابقة : التعليق الع
 املجاالت التي غطتها الدراسات السابقة : .1

غطت الدراسات السابقة العديد من املجاالت فمنها ما تناول جانب تطبيق الجودة في التعليم الجامعي مثل دراسة: ) زقزوق وجميل ، 

وهناك دراسات اهتمت بتطوير ، ( وغيرها Nenadal,2015ه(، ودراسة ) 1432العيد ، علي عبد هللا ، ودراسة ) (م 2010أغا وآخرون  )م( ودراسة2008

 . البنا إيمان ( ودراسة   Tsevi,3015النظام التعليمي مثل )

 نه ال توجد دراسة بحثت تقويم نظام تطبيق الجودة في جامعة تبوك ، وهذه اإلضافة من وجهة نظر الباحثة . أومن خالل العرض السابق تبين 

 والدراسات السابقة:  الحاليةأوجه الشبه واالختالف بين الدراسة  .2

لجودة ، واختلفت في تعرف املعوقات التي تحول دون معايير ا مع معظم الدراسات السابقة في تطبيق الحاليةالدراسة وتشابهت اتفقت 

  بكلية التربية واآلداب جامعة تبوك . تطبيقهاتم  الحالية، كذلك االختالف موضع التطبيق حيث إن الدراسة العاليالتعليم تطبيق معايير الجودة في 

 من الدراسات السابقة : الحاليةاستفادة الدراسة  ىمد  .3

  0من الدراسات السابقة في إطارها النظري وبناء األدوات، وتفسيرالنتائج الحاليةاستفادت الدراسة   
 الدراسة : خطة السير في

ذلك من خالل اإلطار النظري للدراسة، ولتحقيق  ةحثاالب تناولتأهداف التعليم الجامعي لتحقيق الهدف األول والذي نص على تعرف 

ث يظهر ذلك من خالل أدبيات البحث، ولتحقيق الهدف الثالالوقوف على أهم التحديات التي تواجه التعليم الجامعي، الهدف الثاني والذي نص على 

م تالرابع والخامس أما عن الهدف  تحقيقه من خالل الدراسة امليدانية، تمتعرف طبيعة نظم الجودة الداخلية بجامعة تبوك،  والذي نص على

 تحقيقهما من خالل نتائج الدراسة النظرية وامليدانية . 

 اإلطار النظ ي للدراسة :
 ؛ البشر  هؤالء أن ال روة الحقيقة تكمن في االستثمار فيلقد تأكدت أهمية العلم واملعرفة في حياة البشر ، كما 

ً
حيث يصبحون أمة عاملة بدال

ال يحتاج فقط  العاليبصفة خاصة ؛ حيث إن التعليم  العاليالتعليمية بصفة عامة ، والتعليم  النظمفي إعادة النظر  إلىمن أمة جاهلة ، لذا فالحاجة 
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كل هذا البد من تعديل وتطوير عن طريق تفعيل نظام ضمان الجودة واالعتماد تعديل وتطوير، بل إن فلسفته وسياساته ووسائطه ومناهجه  إلى

 بالكليات .

 لذا يمكن إلقاء الضوء علي ما يلي : 

 : العاليأهداف التعليم  .1

القرن الثاني عشر  حوالىفي الجامعات األوروبية حيث النشاط الدراس ي املنتظم بشكل عام منذ تعتبر البدايات األولي للجامعة املعاصرة ُوجد 

قامت الجامعات بنقل الحقيقة الثابتة، وكشف حقيقة الظواهر الطبيعية  هنا امليالدي ، وكان التدفق العلمي في القرن السادس عشر، ومن

 من مجرد النشاط الفكري )أمام الحداثة ، وبد ه عاديواالجتماعية التي اعتبرت
ً
 اجتماعية أخري أك ر اتساعا

ً
علي بن عبد هللا أت الجامعات تتخذ أعراضا

 (.14ه  ، 1432، العيد 

، وبلورة مالمحه في في تكوين الفرد واملجتمع من األدوات األساسية التي تسهم  –في نطاق السياسة التربوية الشاملة –العاليويعتبر التعليم 

 ، وضمان طرق التطور السليم لألمة في مسيرتها نحو أهدافها في التقدم والرقي في مختلف امليادين حيث يعتبر الت
ً
 العاليعليم الحاضر واملستقبل معا

م ، 2003، تبل بدران ، جمال الدهشان )إعداد القوي البشرية املتخصصة التي تخطط للنمو املادي في املجتمع ، وتسهر علي تنفيذه  إلىالسبيل األكيد 

36.) 

 أهداف التعليم الجامعي في :وتكمن 

 واملستقبلية للتنمية املجتمعية وسوق العمل واإلنتاج . الحاليةتلبية االحتياجات  -أ

 ( :37م، 2010وآخرون ، أغا عزة يلي )  تكوين الخريج الذي يتمتع باملواصفات املطلوبة للقرن الحادي والعشرين واملمثلة فيما -ب

 . تنمية مهارات التعلم الذاتي املستمر 

  
ً
 ، وفكريا

ً
 ، وتقنيا

ً
. ،اإلعداد املتكامل علميا

ً
 وثقافيا

 . القدرة علي توظيف البحث العلمي ، وتنمية القدرات العلمية 

 . تنمية مهارات االتصال الفعال 

 . تأكيد الثقة بالنفس ، والتحلي بالقدرات التنافسية 

 . القدرة علي التفكير النقدي وحل املشكالت 

 . الحفاظ علي الهوية الثقافية واللغة القومية 

 . مراعاة األخالقيات املهنية والعلمية 

 أهم التحديات التي تواجه التعليم الجامعي: .2

إن تطوير التعليم الجامعي لم يعد مجرد اختيار وقنما أصبح ضرورة تفرضها متغيرات الحاضر واملستقبل ، فهو في حاجة مستمرة للتطوير ، 

 : ولكن يقف أمام التطوير جملة من التحديات أهمها 

  :التدفق املع في 

 له عن عصر الصناعة أو الزراعة ، وهو بالضرورة يغير من طبيعة املعلومات  الحاليإن العصر 
ً
يعرف بعصر املعلومات واملعارف تمييزا

 (.67م ، 2006،  محمد نبيل نوفل ووظيفتها وعمرها ) إليهاواملعرفة والعلم وطرق التعامل معها، والوصول 

، والكم دوريات العلمية في جميع املجاالت املعرفية والتخصصات العلمية الدقيقةلألعداد الوفيرة لل ضاتُويعد النمو املعرفي بمثابة الفو 

صعوبة اللحاق باملتغيرات واملستحدثات العلمية  إلى ىمما أدالهائل من الكتب واملطبوعات وما صاحبه من اكتشافات واختراعات مع التحديث املستمر 

م ، 2010 ،، من هنا تقاس قدرة املجتمع بما أنتج من معرفة وكيفية اختيارها وتكيفها وتوظيفها أمر ضروري لتحقيق النمو االقتصادي ) أغا وآخرون 

40-41.) 

  فيو
ً
 وجه، فليس هناك طريقة واحدة للمعرفة؛ بل هناك ن تكون متعددة األ أفالبد و  اعصر ما بعد الحداثة لم تعد املعرفة ترف

ً
متعددة  طرقا

 ( 20-15م ،2005،سامى محمد ملعرفة الش يء الواحد )

األجهزة واملعدات التي  فياملتزايد أك ر من اإلنتاج املادي املتمثل  العاليوترتب على ثورة املعرفة أن صارت املعرفة تجارة لها عائدها ومردودها 

تخصصه، ويسعى لتحقيق تنميته  فينستخدمها، فتزايد املعارف يتطلب االرتفاع املستمر بقدرات اإلنسان ومهاراته، وتجعله دائما يبحث عن الجديد 

(
ً
 (.   60م، 2012،  محمد السيد محمد السيد النجارمهنيا

في ضوء تلك التحديات لتساير  أساليبهاتطور  له مما يفرض علي الجامعات ضرورة يتضح مما سبق أن تزايد املعارف والعلوم حدا ال مثيل

 املتالحقة وفق معايير الجودة واالعتماد. غيراتالت
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 الجودة في التعليم الجامعي :ب  

عرف معهد الجودة األمريكي الجودة بأنها تأدية العمل الصحيح علي النحو الصحيح من أول مرة، أما مفهوم الجودة في التعليم فهو عملية يُ 

 ولكنها يتم من خاللها دفع كل جوانب العمل في املؤسسة في اتجاه تحقيق ما يطلبه املستفيد وتحقيق هدف املؤسسة، فالجودة ال تشمل املخرجات فقط

كل التفاعالت من مختلف عناصر املنظمة من مدخالت وعمليات ومخرجات، فالجودة مجهودات القيادة في بناء منظومة أساسها تأخذ في االعتبار 

 (.632م ، 2006، سهير محمد حوالة التعلم الدائم والتعاون الشامل بين جميع عناصرها )

 بتطبيق معايير الجودةوملا كانت محاولة السعي للنهوض بالعملية التعليمية 
ً
 مرهونا

ً
وذلك ملواجهة   ،وتحقيق تعليم أفضل أصبح أمرا

 لطموحات املجتمع في ضوء ما يواجهه من تحديات من ناحية أخرى )
ً
(، ولذلك  3ه ،1428،غادة حمزة الشربيني املتغيرات املتالحقة من ناحية، وتحقيقا

 تسعي 
ً
 أساسيا

ً
، فالتحدي الرئيس للنظم الحاليةكل املجتمعات من أجل تحسين السياسات التعليمية  إليه" أصبح تحسين جودة التعليم هدفا

 ( 1ه ، 1431الدهشان ، جمال علي ) 0عاليةالتعليمية املعاصرة ال يتمثل فقط في تقديم التعليم ، ولكن التأكد من التعليم املقدم يتسم بجودة 

 ملا تم االتفاق عليه في 
ً
م(، ينص علي أن الجودة في 1998للتعليم والذي أقيم في باريس في اكتوبر ) اليونسكومؤتمر إن مفهوم الجودة وفقا

مثل املناهج الدراسية، البرامج التعليمية، الطالب، البحوث  وأنشطتهمفهوم متعدد األبعاد ينبغي ان يشمل جميع وظائف التعليم  العاليالتعليم 

 (.43م ، 2010أغا وآخرون ، عزة جتمع املحلي، املباني واملرافق وغيرها ) التعلم الذاتي، توفير الخدمات للمالعلمية، 

ملؤسسات التعليم باململكة العربية  يتسن صار ضرورة البد من مواجهتها حتي  العالييتضح مما سبق أن االهتمام بكافة عناصر الجودة في التعليم     

 السعودية السير نحو تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد .

 : العاليمساعي اململكة الع بية السعودية لتحقيق الجودة في التعليم  .3

حتي يساير املستويات العاملية ويعترف بها  العاليتم تصميم نظام االعتماد وتوكيد الجودة في السعودية وذلك للتأكيد  من جودة التعليم 

للتأكد من مستويات تحصيل تعليم الطالب بغض النظر عن املؤسسة  بشكل واسع في املجتمعات األكاديمية والتخصصية العاملية، ووضع الخطط

 . (77ه  ، 1432،  علي بن عبد هللا العيد)التعليمية التي يدرسون بها

 
ً
والخاصة  وتعرف الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي الجودة بأنها مستوي األداء مقارنة باملعايير املقبولة للممارسات الجيدة عامليا

ل الظروف بتطوير تعليم الطالب وقدارة املؤسسات التربوية، ومناسبة األداء ملا تريد الجامعة تحقيقه، ومدي مناسبة أهداف وأولويات املؤسسة في ظ

 التي تعمل بها املؤسسة، واملجتمعات التي تخدمها .

خالل اإلطار املحلي، وتمثل أفضل املمارسات العاملية، ويستخدمها التي رأتها الهيئة من واتتقت معايير االعتماد من املمارسات املقبولة 

 تتمثل في: السياق املؤسس ي ويشمل : إنشاء الرسالة والغايات ياملراجعون الخارج
ً
ون كمحكات في تقويمهم، وعدد هذه املعايير أحد عشر معيارا

وجودة التدريس والتعلم وتشمل: التعلم والتدريس، ودعم تعلم الطالب، وتوفير  واألهداف ، والسياسة واإلدارة ، وقدارة عمليات توكيد الجودة وتحسينها

 (.78-77ه  ، 1432، علي بن عبد هللا العيد الخدمات لهم، ودعم البنية التحتية، وعمليات توظيف أعضاء هيئة التدريس وغيرها )

 إليهمعايير االعتماد وتوكيد الجودة، وهذا ما تسعي  يتضح مما سبق أن اململكة العربية السعودية قد خطت خطوات واسعة في تطبيق

 مشروع تطبيق نظام الجودة بكلية التربية واآلداب جامعة تبوك .للكشف عن  الحاليةالدراسة 

 تفسير نتائج الدراسة امليدانية : 
: 
ً
 للجودة  لدى عينة أعضاء هيئة التدريس، إضافة  أوال

ً
 ةالباحث تمدي فاعلية الوحدة داخل كلية التربية واآلداب، قام إلىملعرفة أي املحاور أك ر تفعيال

 :ىما يلوفق االستبانة ككل  إجماليمع بترتيب املحاور 

افات املعيارية واالستبانة ككل  يوضح ت تيب محاور االستبانة حسب املتوسط الحساب  :(2) جدول   واالنح 
 الترتيب  املعياري  االنحراف املتوسط الحسابي عدد العبارات  املحور  م 

 األول   0,38 2,23 41 محور القدرة املؤسسية   1

 الثاني 0,44 2,18 35 محور فاعلية التعليم   2

 - 0,39 2,19 76 االستبانة  إجمالي 3

( درجة 38) ( درجة وانحراف معياري 2023" احتل املرتبة األولى بمتوسط حسابي )القدرة املؤسسية يتضح من الجدول السابق أن محور " 

 جاء 44( درجة، وانحراف معياري )2018في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي) فاعلية التعليمبينما جاء محور 
ً
 حسابي التوسط امل( درجة، وأخيرا

ة التربية واآلداب ، وهو أعلي من الدرجة الحيادية وهذا يدل علي فاعلية وحدة الجودة بكلي( درجة39( درجة، وانحراف معياري)2019)لالستبانة ككل 

  . جامعة تبوك
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  : 
ً
التقويم ؛  إلىنقاط الضعف لنصل  واألدنىنقاط القوة  األعلىلكل محور حسب املتوسط الحسابي باعتبار  واألدنى األعلىيتم استخدام اإلرباع ثانيا

 وذلك لتدعيم نقاط القوة وعالج نقاط الضعف :

 في محور القدرة املؤسسية  حسب درجة أهميتها من وجهة نظ  أعضاء هيئة التدريس:   األعلىلإلرباع ت تيب العبارات  .1

 املحور األول : القدرة املؤسسية: 

 للمحور األول :  األعلىاإلرباع  -أ

وأربعين عبارة تناولت محور القدرة املؤسسية  ، وأخضعها لألوزان النسبية إليجاد املتوسط الحسابي واالنحراف  إحدىخصصت الباحثة 

  األعلى، تمثل اإلرباع الدراسةاملعياري لترتيبها حسب أهميتها من وجهة نظر عينة 

 :مصدر قوة فيما يلي 

  (للمحور  األعلىقدرة املؤسسية ) اإلرباع رأي عينة املعلمين في ال : (3جدول )
 الترتيب املعياري  االنحراف املتوسط الحسابي العبارات م 

 األول   0.18 2.96 فر رسالة معلنة ومعتمدة للكلية توا 1

 الثاني 0.25 2.93 اط أهداف الكلية بأهداف الجامعة ارتب 2

 الثالث 0.31 2.92 توافر رؤية معلنة ومعتمدة للكلية  3

 الرابع 0.33 2.91 خطة االستراتيجية بأهداف الكليةارتباط ال 4

 الخامس 0.33 2.90 للكلية  ةاستراتيجيتوافر أهداف  5

 السادس 0.32 2.89 م2030اململكة العربية السعودية  ارتباط أهداف الجامعة برؤية 6

 السابع 0.64 2.45 إجراء تقويم مستمر للكلية  7

 الثامن 0.56 2.43 لوعي بثقافة الجودة ا 8

 التاسع 0,71 2.42 التفاعل مع أقسام الكلية 9

 العاتر 0.49 2.40 املستقبل إلىاالنتقال من خبرة املاض ي  10

 األول  038 2023    املحور ككل إجمالي 

 الحظ من الجدول السابق ما يلي : 

  إلى"، ويعزي ذلك 0.18" درجة، وانحراف معياري "2.96املرتبة األولي بمتوسط حسابي " للكلية"احتلت العبارة " توافر رسالة معلنة ومعتمدة 

م 2010االهتمام املبكر بإنشاء وحدة الجودة علي مستوي كلية التربية واآلداب وعلي مستوي الجامعة، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة أغا وآخرون 

لذي انبثق منه توافر رسالة معلنة ومعتمدة، وهذا يؤكد علي القدرة املؤسسية لكلية التربية واآلداب وا االستراتيجيوالتي أكدت علي أن التخطيط 

 بجامعة تبوك .

 " ويعزي ذلك "0.25" درجة ، وانحراف معياري "2.93جاءت العبارة " ارتباط أهداف الكلية بأهداف الجامعة " في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ،

وتتفق هذه االجراءات مع نتيجة دراسة أن األهداف االستراتيجية للكلية اتتقت من رؤية ورسالة الكلية والتي انبثقت من أهداف الجامعة ،  إلى

 .العاليم ( والتي أكدت علي يعتبر ضمان الجودة واالعتماد فلسفة عصرية جديدة ذات دور وأثر فعال في التعليم 2018البنا )

 " أن  إلى"، ويعزي ذلك 0.18" درجة، وانحراف معياري "2.92بمتوسط حسابي "توافر رؤية معلنة ومعتمدة للكلية" املرتبة الثالثة  احتلت العبارة

ية رؤية الكلية كانت واضحة منذ البداية، وكانت بمثابة الحلم للمؤسسة وتمثلت في أن تكون وحدة الجودة املرجعية األساسية لكل أقسام الكل

 إلدارية .األكاديمية وا

 " ويعزي 0.33" درجة ، وانحراف معياري "2.91بمتوسط حسابي "ارتباط الخطة االستراتيجية بأهداف الكلية" في املرتبة الرابعة  جاءت العبارة ،"

 الجامعة ما تزال في مرحلة التكوين، وأن جل اهتمامها هو وضع خطة استراتيجية طموحة . أن إلىذلك 

 " أن  إلى"، ويعزي ذلك 0.33" درجة ، وانحراف معياري "2.90بمتوسط حسابي "للكلية" املرتبة الخامسة  ةاستراتيجيداف توافر أه احتلت العبارة

، وتتفق هذه ةاالستراتيجيتحقيق الخطة  إلىاألهداف مرتبطة ومنبثقة من الخطة االستراتيجية؛ وذلك ألن تحقيق األهداف سيؤدي بالضرورة 

 تمثلت في التخطيط االستراتيجي. التواليتحقق معايير القدرة املؤسسية علي  إلىالنتيجة مع نتيجة دراسة أغا وآخرون والتي توصلت 

  حراف " درجة، وان2.89م، في املرتبة السادسة " بمتوسط حسابي "2030جاءت العبارة " ارتباط أهداف الجامعة برؤية اململكة العربية السعودية

جامعة تبوك من الجامعات حديثة النشأة ومن الطبيعي أن ترتبط وفق رؤية اململكة العربية السعودية  أن إلى"، ويعزي ذلك 0.32معياري "

 .م 2030

  " أن إجراء  إلى"، ويعزي ذلك 0.64" درجة، وانحراف معياري "2.45بمتوسط حسابي "إجراء تقويم مستمر للكلية " املرتبة السابعة احتلت العبارة

 التقويم جزء رئيس وأساس ي ألي مؤسسة تعليمية تربوية للوقوف علي نقاط القوة وتدعيمها ونقاط الضعف وعالجها.
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  حرص  إلى"، ويعزي ذلك 0.71" درجة ، وانحراف معياري "2.42بمتوسط حسابي "الوعي بثقافة الجودة" في املرتبة التاسعة  "جاءت العبارة

ها بإيجاد وحدة جودة علي مستوي الجامعة ، وقنشاء وحدات فرعية بالكليات كان نت أقدمها وحدة كلية التربية واآلداب جامعة تبوك منذ نشأت

 مما ساعد علي نشر ثقافة الجودة .

 " ويعزي ذلك 0.49" درجة ، وانحراف معياري "2.40بمتوسط حسابي "املستقبل" املرتبة العاترة  إلىاالنتقال من خبرة املاض ي  احتلت العبارة ،"

 املستقبل األفضل . إلىاستفادة املسئولين بوحدة الجودة بكلية التربية واآلداب من تجارب السابقين وتعديل مسار الوحدة  إلى

 للمحور األول :  األدنىاإلرباع  -ب

 (  للمحور  األدنىرأي عينة املعلمين في القدرة املؤسسية ) اإلرباع  : (4جدول)
 الترتيب املعياري  االنحراف املتوسط الحسابي العبارات م 

 األول   0.88 1.96 ألفراد املجتمع لالستفادة من أنشطة الكلية. أساليبتوافر  1

 الثاني 0.73 1.95 .تطوير الخدمات اإلدارية بالكلية  2

 الثالث 0.68 1.94 . يوجد خريطة زمنية لتنمية املوارد البشرية بالكلية  3

 الرابع 0.62 1.93 .ت بمستوي اإلنجاز لكل العاملين بالكليةآربط املكاف 4

 الخامس 0.64 1.90 . توافر خطة لتنمية املوارد البشرية بالكلية  5

 السادس 0.74 1.89 .توافر إجراءات مناسبة للحفاظ علي حقوق النشر  6

 السابع 0.48 1.88 .اختيار القيادات املناسبة في أماكنها املناسبة  7

 الثامن 0.60 1.80 .الوكالء ( –الوحدات ذات الطابع الخاص  –القيادات ) رؤساء األقسام  توافر معايير الختيار 8

 التاسع 0,88 1.79 .تشارك الكلية في قوافل تنمية تاملة للمجتمع  9

 العاتر 0.71 1.70 .توجد خطة لتوعية أفراد الكلية بتنمية البيئة  10

 األول  038 2023 املحور ككل إجمالي 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي :

  والذي يمثل نقاط ضعف بمتوسط   األدنىألفراد املجتمع لالستفادة من أنشطة الكلية " في املرتبة األولي  في اإلرباع  أساليبجاءت العبارة " توافر

عدم وجود وكالة لشئون البيئة بالكلية مما يساعد علي تفعيل استفادة  إلى"، ويعزي ذلك 0.88" درجة ، وانحراف معياري "1.96حسابي "

 املنتفعين من املجتمع من املناتط التي تقوم بها الكلية ووحدة الجودة .

  إلى"، ويعزي ذلك 0.73" درجة ، وانحراف معياري "1.95بالكلية "املرتبة الثانية بمتوسط حسابي "احتلت العبارة " تطوير الخدمات اإلدارية 

الخدمات املركزية بالجامعة مما يجعلها تأخذ وقت وجهد كبير ، وأن الخدمات اإلدارية بالكليات ما هي إال  إلىاعتماد الخدمات اإلدارية بالكلية 

 إحاالت للنظام املركزي بالجامعة .

 " 0.68" درجة ، وانحراف معياري "1.94جاءت العبارة " يوجد خريطة زمنية لتنمية املوارد البشرية بالكلية " في املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ،"

يعتمد علي النظام املركزي بالجامعة مما يضعف وجود خطط وخرائط زمنية تنبع من  حيث ية املوارد البشرية بالجامعةمتن إلىويعزي ذلك 

 الكليات وفق احتياجاتها .

 0.62" درجة وانحراف معياري " 1.93ت بمستوي اإلنجاز لكل العاملين بالكلية" املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي "آاحتلت العبارة " ربط املكاف  "

 بالرفض من قبل الذين ال يعملون .ت باإلنجاز فتقابل آوعند ربط املكافت علي الجميع ، آرغبة كثير من العاملين بتعميم املكاف إلىويعزي ذلك 

 " ويعزي 0.64" درجة وانحراف معياري " 1.90جاءت العبارة " توافر خطة لتنمية املوارد البشرية بالكلية " في املرتبة الخامسة بمتوسط حسابي  "

 دورة تدريبية لتنمية املوارد البشرية فيها . النمط املركزي لتنمية املوارد البشرية ، وقليل ما تعقد كلية بعينها من خالل وحدة الجودة إلىذلك 

 " 0.74" درجة وانحراف معياري " 1.89احتلت العبارة " توافر إجراءات مناسبة للحفاظ علي حقوق النشر" املرتبة السادسة بمتوسط حسابي  "

 تختص بجامعة تبوك .دورية حداثة االهتمام بعمل مجلة علمية  إلىويعزي ذلك 

 ويعزي 0.48" درجة وانحراف معياري " 1.88تيار القيادات املناسبة في أماكنها املناسبة" في املرتبة السابعة بمتوسط حسابي "جاءت العبارة " اخ  "

ندرة أعضاء هيئة التدريس من الوطنيين فكان تولي املناصب ملن يمتلك  إلىفي بدايتها اعتمدت علي الكثير من الوافدين ، إضافة  عةمالجا إلىذلك 

 الدرجة العلمية .

 " الوكالء ( املرتبة الثامنة بمتوسط حسابي  –الوحدات ذات الطابع الخاص  –) رؤساء األقسام  تالختيار القياداتوافر معايير  احتلت العبارة

 عدم وضوح املعايير التي بمقتضاها يتم اختيار تلك القيادات . إلىك "  ويعزي ذل0.60" درجة وانحراف معياري " 1.80"

 " 0.80" درجة وانحراف معياري " 1.79جاءت العبارة " تشارك الكلية في قوافل تنمية تاملة للمجتمع" في املرتبة التاسعة بمتوسط حسابي  "

 دمة املجتمع وتنمية البيئة .عدم تفعيل منصب وكيل للجامعة والكليات املتعلق بشئون خ إلىويعزي ذلك 
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 " ويعزي 0.71" درجة وانحراف معياري " 1.70احتلت العبارة " توجد خطة لتوعية أفراد الكلية بتنمية البيئة" املرتبة العاترة بمتوسط حسابي  "

  ضعف تفعيل دور وحدة الجودة في جانب تنمية املجتمع . إلىبعض إضافة تداخل بعض مهام الوكالء مع  إلىذلك 

 في محور فاعلية التعليم  حسب درجة أهميتها من وجهة نظ  أعضاء هيئة التدريس  :   األعلىت تيب العبارات لإلرباع  .2

 :   فاعلية التعليماملحور الثان   : 

 : فاعلية التعليم   للمحور  األعلىاإلرباع  -أ

، وأخضعها لألوزان النسبية إليجاد املتوسط الحسابي واالنحراف   فاعلية التعليمعبارة تناولت محور  خمس وثالثينخصصت الباحثة 

  األعلىالدراسة ، تمثل اإلرباع ا حسب أهميتها من وجهة نظر عينة املعياري لترتيبه

 :مصدر قوة فيما يلي 

 للمحور(  األعلىرأي عينة املعلمين في فاعلية التعليم ) اإلرباع  : (5جدول )
 الترتيب املعياري  االنحراف الحسابياملتوسط  العبارات م 

 األول   0.51 2.66 توجد مواصفات للورقة االختبارية 1

 الثاني 0.59 2.56 تصميم البرامج التعليمية وفق املعايير األكاديمية  2

 الثالث 0.56 2.54 التقويم بالكلية  أساليبتتنوع  3

 الرابع 0.56 2.53 تصميم البرامج وفق أهدافها 4

 الخامس 0.69 2.50 لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس إليةتوجد  5

 السادس 0.62 2.43 توافر إرتاد أكاديمي للطالب 6

 السابع 0.66 2.40 مستمرة للتقويم بالكلية إليةتوافر  7

 الثامن 0.66 2.37 اطالع أعضاء هيئة التدريس علي نتائج التقويم 8

 التاسع 0,68 2.36 وجود لجنة ممتحنين لكل برنامج 9

 الثاني 044 2018 املحور ككل    إجمالي 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي :

  2.66كمص در ق وة ملح ور فاعلي ة التعل يم بمتوس ط حس  ابي " األعل ىاحتل ت العب ارة " توج د مواص فات للورق ة االختباري ة" املرتب ة األول ي م ن اإلرب اع ، "

اهتم  ام وح  دة الج  ودة بعم  ل دورات تدريبي  ة ع  ن مواص  فات الورق  ة االختباري  ة لتقلي  ل الخط  أ املتك  رر ف  ي  إل  ى" ، ويرج  ع ذل  ك 0.51وانح  راف معي  اري "

الورق ة  بعض أقسام الكلية ، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عزة أغا وأخرون والتي أك دت عل ي فاعلي ة التعل يم والت ي منه ا االهتم ام بمواص فات

 االختبارية .

  " ويرج ع ذل ك 0.59" ، وانح راف معي اري "2.56تصميم البرامج التعليمية وفق املعايير األكاديمية" املرتبة الثانية بمتوسط حس ابي "جاءت العبارة ، "

اهتم  ام جامع  ة تب وك بإنش  اء وح  دة تص ميم املن  اهج عل  ي مس توي الجامع  ة مم  ا أت اح الفرص  ة لوح  دة الج ودة بالتنس  يق معه  ا والعم ل عل  ي تص  ميم  إل ى

 فق املعايير األكاديمية .البرامج و 

  جه  ود وح  دة  إل ى" ، ويرج  ع ذل  ك 0.56" ، وانح  راف معي اري "2.54التق  ويم بالكلي ة" املرتب  ة الثالث  ة بمتوس ط حس  ابي " أس  اليباحتل ت العب  ارة " تتن وع

 التقويم . أساليبل حرص الوحدة بعمل تقرير سنوي يتناو  إلىالتقويم ، إضافة  بأساليبالجودة بإقامة دورات التدريبية املتعلقة 

 " التنس  يق ب  ين  إل  ى" ، ويرج  ع ذل  ك 0.56" ، وانح  راف معي  اري "2.53ج  اءت العب  ارة " تص  ميم الب  رامج وف  ق أه  دافها" املرتب  ة الرابع  ة بمتوس  ط حس  ابي

 وحدتي املناهج والجودة والرغبة األكيدة في تصميم البرامج وفق أهدافها .

  ويرج ع ذل ك 0.69" ، وانح راف معي اري "2.50لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس" املرتب ة الخامس ة بمتوس ط حس ابي " إليةاحتلت العبارة " توجد ، "

تق ويم أداء أعض اء هيئ ة الت دريس ، وتتف ق ه ذه النتيج ة م ع نتيج ة دراس ة ع زة  أس اليب إل ىتعدد أنش طة وح دة الج ودة بعم ل اس تبانات للوص ول  إلى

 أغا وآخرون .

 تطبي  ق  إل  ى" ، ويرج  ع ذل  ك 0.62" ، وانح  راف معي  اري "2.43ف  ي املرتب  ة السادس  ة بمتوس  ط حس  ابي "رة " ت  وافر إرت  اد أك  اديمي للط  الب " ج  اءت العب  ا

 نظام الساعات املعتمدة بالكلية والجامعة مما يقتض ي وجود مرتد أكاديمي ملتابعة املعدل التراكمي ومتابعة الطالب .

  " رغب  ة  إل  ى" ، ويرج  ع ذل  ك 0.66" ، وانح  راف معي  اري "2.40مس  تمرة للتق  ويم بالكلي  ة" املرتب  ة الس  ابعة بمتوس  ط حس  ابي " إلي  ةت  وافر احتل  ت العب  ارة

 ات التقويم .يلاالجامعة والكلية في الدخول في سباق مع الجامعات الكبيرة باململكة وتعرف نقاط القوة والضعف من خالل 

 ويرجع ذلك 0.66" ، وانحراف معياري "2.37علي نتائج التقويم " في املرتبة الثامنة بمتوسط حسابي " جاءت العبارة " اطالع أعضاء هيئة التدريس ، "

 جهود وحدة الجودة وذلك بإحاطة أعضاء هيئة التدريس بنتائج التقويم لتعديل املسار . إلى
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 " من  هذا أن إلى" ، ويرجع ذلك 0.68" ، وانحراف معياري "2.36احتلت العبارة " وجود لجنة ممتحنين لكل برنامج" املرتبة التاسعة بمتوسط حسابي

 متطلبات تطبيق نظام الساعات املعتمدة املطبقة بالكلية .

 : للمحور  فاعلية التعليم األدنىاإلرباع  -ب

 للمحور(  األدنىرأي عينة املعلمين في فاعلية التعليم ) اإلرباع  : (6 جدول )
 الترتيب املعياري  االنحراف املتوسط الحسابي العبارات م

 األول   0.66 1.87 توافر معامل وأجهزة تخدم العملية التعليمية. 1

 الثاني 0.73 1.83 .توجد صيانة دورية للمعامل واألجهزة 2

 الثالث 0.62 1.81 . توافر نظام ملعرفة نظام رضا الخريجين 3

 الرابع 0.62 1.80 .توافر نظام ملتابعة الخريجين 4

 الخامس 0.68 1.77 . توافر ملتقي لتوظيف الخريجين 5

 السادس 0.73 1.57 .يوجد نظام لجذب الوافدين بالكلية 6

 السابع 0.71 1.56 .لالستفادة من نتائج األبحاث العلمية إليةتوجد  7

 الثامن 0.69 1.54 توافر بحوث بينية مشتركة بين األقسام العلمية بالكلية . 8

 يوجد نظام  9
ً
 وعامليا

ً
 وققليميا

ً
 التاسع 0.72 1.53 .لجذب الطالب الفائقين محليا

 الثاني 044 2018 املحور ككل إجمالي 

 يتضمن الجدول السابق ما يلي : 

  " 0.66" ، وانحراف معي اري "1.87بمتوسط حسابي " األدنى" املرتبة األولي في اإلرباع توافر معامل وأجهزة تخدم العملية التعليميةاحتلت العبارة "

ه     ، والتح  ديث ف   ي تل  ك املعام   ل م   ازال 1430كلي   ة التربي   ة واآلداب تعتم  د عل   ي بقاي  ا معام   ل كلي   ة املعلم  ين قب   ل إع  ادة الهيكل   ة  أن إل  ى، ويرج  ع ذل   ك 

 ، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة عزة أغا وأخرين .
ً
 ضعيفا

 " أن إل  ى" ، ويرج ع ذل ك 0.73" ، وانح راف معي  اري "1.83بمتوس  ط حس ابي "" ف ي املرتب ة الثاني ة توج د ص  يانة دوري ة للمعام ل واألجه  زة ج اءت عب ارة 

 ات املرصودة وفق متطلبات الجامعات الناتئة .يمحاولة التحديث موجودة ولكن حسب امليزان

 " أن إل ى" ، ويرج ع ذل ك 0.62" ، وانح راف معي اري "1.81بمتوسط حس ابي "" املرتبة الثالثة توافر نظام ملعرفة نظام رضا الخريجين احتلت العبارة 

 من ضمن محاور الجودة االطالع علي وجود أنظمة لرضا الخريجين ومتابعتهم في سوق العمل .

 " متابع ة  أن إل ى" ، ويرج ع ذل ك 0.62معي اري "" ، وانح راف 1.80بمتوس ط حس ابي "" في املرتب ة الرابع ة توافر نظام ملتابعة الخريجين جاءت العبارة

 الخريجين أحد املحاور التي تتابعها لجان املراجعة الخارجية لضمان الجودة واالعتماد.

 " أن إل  ى" ، ويرج  ع ذل  ك 0.68" ، وانح  راف معي  اري "1.77بمتوس  ط حس  ابي "" ف  ي املرتب  ة الخامس  ة ت  وافر ملتق  ي لتوظي  ف الخ  ريجين ج  اءت العب  ارة 

 ملتقيات ملتابعة وتوظيف الخريجين .ندرة عمل 

 " عدم  إلى" ، ويرجع ذلك 0.73" ، وانحراف معياري "1.57بمتوسط حسابي "" املرتبة السادسة يوجد نظام لجذب الوافدين بالكلية احتلت العبارة

  تفعيل نظام الوافدين مثل الجامعات الكبيرة باململكة العربية السعودية .

 " ويرج ع 0.71" ، وانح راف معي اري "1.56بمتوسط حس ابي "" في املرتبة السابعة لالستفادة من نتائج األبحاث العلمية ةإليتوجد  جاءت العبارة ، "

 ، وتشجيع الجامعة ألعضاء هيئة التدريس بها علي املشاركة في البحوث التطويرية .حداثة نشأة الجامعة  أن إلىذلك 

 " 0.69" ، وانح راف معي  اري "1.54بمتوس ط حس  ابي "" املرتب ة الثامن  ة ت وافر بح  وث بيني ة مش  تركة ب ين األقس  ام العلمي ة بالكلي  ة احتل ت العب  ارة ، "

 فخبرة البحوث البينية تكاد تكون نادرة . أن إلىويرجع ذلك 
ً
 قلة عدد األساتذة ما زال قليال

 " جاءت العبارة  
ً
 يوجد نظام لجذب الطالب الفائقين محليا

ً
 وعامليا

ً
" ، وانح راف معي اري 1.53بمتوس ط حس ابي "" املرتب ة التاس عة واألخي رة وققليميا

 الجامعات الكبيرة مثل جامعة امللك سعود وغيرها . إلى، وأن الطالب الفائقين غالًبا يذهبون البعد املكاني للجامعة  أن إلى" ، ويرجع ذلك 0.72"

 (: إناث -أعضاء هيئة التدريس حسب متغير النوع)ذكور الف وق بين استجابات عينة الدراسة من  .3

 يوضح ذلك .  التاليأظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة وفق متغير النوع، والجدول  
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 من أعضاء هيئة التدريس حسب النوع الف وق في استجابات عينة الدراسة :( 7جدول) 
 مستوى الداللة زيمة ت االنح اف املعياري  املتوسط الحساب  عدد أف اد العينة تغيرامل املحور  م

أعضاء هيئة التدريس بكلية عينة الدراسة  1

  التربية واآلداب 

 ذكور 

 

33 2,17 0,37  

102- 

 

 غير دالة

 إناث

 

29 2,23 0,41 

 يتضح من الجدول السابق أنه :

  وهذا يشير إلى أعضاء هيئة التدريس حول تقويم أداء وحدة الجودة وفق أهدافها ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير النوع  بين ،

 بعمل وحدة الجودة . ىبأن هناك وعضوء هذه النتيجة يمكن القول  في، و أراء عينة الدراسة أن هناك توافق حول 

 الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية :الف وق بين استجابات عينة  .4

 يوضح ذلك .  التاليأظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة وفق متغير الدرجة العلمية، والجدول  

 الدرجة العلميةمن أعضاء هيئة التدريس حسب  الف وق في استجابات عينة الدراسة :( 8جدول ) 
 مستوى الداللة ت زيمة االنح اف املعياري  املتوسط الحساب  عدد أف اد العينة املتغير املحور  م

عينة الدراسة أعضاء هيئة  1

 التدريس بكلية التربية واآلداب  

 أستاذ مساعد

 

31 2,09 0,31  

2,56 

 

 غير دالة

 0,75 2,31 31 وأستاذ شاركمأستاذ 

 الجدول السابق أنه :يتضح من 
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير الدرجة العلمية  بين أعضاء هيئة التدريس حول تقويم أداء وحدة الجودة وفق أهدافها ، وهذا 

 ضوء هذه النتيجة يمكن القول بأن هناك انصهار وتبادل خبرات بين الدرجات العلمية  . فييشير إلى أن هناك توافق حول أراء عينة الدراسة  ، و

 الف وق بين استجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حسب متغير عضو في وحدة الجودة من عدمه :  .5

 التاليأظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة وفق عضو في وحدة الجودة من عدمه، والجدول  

 يوضح ذلك . 

 من أعضاء هيئة التدريس حسب عضو في وحدة الجودة من عدمه الف وق في استجابات عينة الدراسة :( 9جدول ) 
 مستوى الداللة زيمة ت االنح اف املعياري  املتوسط الحساب  عدد أف اد العينة املتغير املحور  م

عينة الدراسة أعضاء هيئة  1

 التدريس بكلية التربية واآلداب  

  0,40 2,38 17 عضو في وحدة الجودة 

2,44 

 

 في وحدة  غير دالة
ً
ليس عضوا

 الجودة 

45 2,13 0,36 

 يتضح من الجدول السابق أنه :

  توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير عضوية وحدة الجودة من عدمها بين أعضاء هيئة التدريس حول تقويم أداء وحدة الجودة ال

ضوء هذه النتيجة يمكن القول بأن هناك وعي بعمل وحدة الجودة  فيوفق أهدافها ، وهذا يشير إلى أن هناك توافق حول أراء عينة الدراسة  ، و

 .أعضاء في وحدة الجودة من عدمه  اأكانو سواء 

 ملخص ألهم النتائج :  .6

 : نتائج اإلطار النظ ي :
ً
 أوال

ر، أن من بين أهداف التعليم الجامعي تكوين الخريج الذي يتمتع بمهارات القرن الحادي والعشرين والتي منها : تنمية مهارات التعلم املستم .1

 بالنفس ، والحفاظ علي الهوية الثقافية واللغة العربية.والقدرة علي التفكير النقدي، وتأكيد الثقة 

 في عصر ما بعد الحداثة، وأن هناك طرق .2
ً
 متعددة أن هناك تحديات تواجه التعليم الجامعي والتي من بينها: التدفق املعرفي فلم تعد املعرفة ترفا

ً
ا

والتي ال تهتم باملخرجات فحسب بل تعمل الجودة في التعليم ضرورة توافر  إلى، إضافة العالي، وأن املعرفة لها عائدها ومردودها الش يءملعرفة 

 علي كل املراحل.

 ؛ حيث وضعت معايير للممارسات الجيدة . العاليأن للمملكة العربية السعودية مساعي لتحقيق الجود في التعليم  .3
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 : نتائج الدراسة امليدانية :
ً
 ثانيا

( درجة ، بينما جاء محور فاعلية التعليم في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي 2,23ألولي بمتوسط حسابي ) احتل محور القدرة املؤسسية املرتبة ا .1

 ( درجة.2,18) 

انتشار الوعي  إلىال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة الثالث ) النوع ، الدرجة العلمية ، عضوية وحدة الجودة ( مما يشير  .2

 أعمال وحدة الجودة .التدريس بلدي أعضاء هيئة 

ة، أن أهم نقاط القوة في محور القدرة املؤسسية تمثل في : توافر رسالة معلنة ، ومعلنة من الكلية ، وارتباط أهداف الكلية بأهداف الجامع .3

 توافر رؤية معلنة ، ومعتمدة من الكلية. 

 تصميم البرامج التعليمية وفق املعايير األكاديمية،مواصفات للورقة االختبارية ،تمثل في : توجد فاعلية التعليم أن أهم نقاط القوة في محور  .4

 التقويم . أساليبتنوع 

أن أهم نقاط الضعف في محور القدرة املؤسسية تمثل في : ضعف خطة التوعية للنهوض بخدمة املجتمع وتنمية البيئة ، ضعف املشاركة في  .5

 قوافل التنمية الشاملة .

، قلة توافر البحوث البينية بين أقسام لضعف في محور فاعلية التعليم تمثل في : أن أهم نقاط ا .6
ً
 وققليميا

ً
ضعف جذب الطالب الفائقين محليا

 الكلية ، ضعف االستفادة من نتائج البحوث العلمية .

 : توصيات الدراسة : ثالث
ً
 ا

 توطئة:

 . عاليةمخرجات ذات جودة  إلىمنظومة تعليمية لتحقيق الجودة الشاملة للوصول  إلىتؤكد االتجاهات الحديثة علي ضرورة الوصول  .1

 لالهتمام بتفعيل وحدات الجودة بالكليات والجامعات .إن ظهور حركة التعلم من أجل اإلتقان أثر كبير  .2

 لتحقيق الجودة في كل خطوات العملية التعليمية . .3
ً
 مهما

ً
 إن االهتمام بنواتج التعلم عامال

 تعتبر املعايير القياسية العاملية هي املحددة ملسارات الجودة وتقويم اتجاهاتها . .4

 توصيات الدراسة :

 علي تقديم توصيات إجرائية قابلة للتطبيق نبعت من نقاط الضعف في نتائج الدراسة والتي من أهمها :  الحاليةحرصت الدراسة 

 تنمية البيئة ألنه يمثل محور من محاور وحدات الجودة .عمل خطة تنمية تاملة للنهوض بقطاع خدمة املجتمع و  .1

 حث أعضاء هيئة التدريس بالكلية علي عمل بحوث بينية تشمل أك ر من قسم . .2

 محاولة االستفادة من البحوث العلمية علي أن تكون توصياتها قابلة للتطبيق . .3

 تبني أهداف تربوية واضحة ورؤي مستقبلية لوحدة الجودة بالكلية . .4

 تشريعات تعمل علي إزالة املعوقات أمام رؤية ورسالة وحدة الجودة بالكلية . وضع .5

 بحوث مقترحة: 

 البحث العلمي من حيث ينتهي اآلخر ، لذا تقترح ما يلي من دراسات :  الحاليةتؤمن الدراسة 

 دراسة تشخيصية ملشكالت التقويم بجامعة تبوك . .1

 ي جامعة تبوك .إجراء دراسة تقويمية لوحدة الجودة علي مستو  .2

  :امل اجع
: امل اجع الع بية:

ً
 أوال

 .دراسة تقويمية لنظام الجودة الداخلية في بعض كليات جامعة القاهرة ، جامعة القاهرة  (2010،)عزة وآخرون ،أخا .1

 .التجديد في التعليم الجامعي ، القاهرة ، دار قباء للطباعة   (2003،)جمال ،الدهشان &تبل  ،بدران .2

تطوير الدراسات العليا بكليات التربية في مصر في ضوء املعايير القومية لضمان الجودة واالعتماد تصور  (2018) ،إيمان حسن محمد علي ،البنا .3

 .مقترح ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بنها ، كلية التربية 

ة وتحديات األمن والبقاء ،املؤتمر التربوي الثاني : التعليم الجامعي سياسة القبول للتعليم الجامعي في الدول العربي (1994،)نادية ،جمال الدين .4

 .م ، جامعة عين تمس  ، كلية التربية1994أبريل 20-17العربي وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين ، 

التدريس بالجامعة والتعليم العالي،  من كتاب املرجع في التنمية املهنية ألعضاء هيئة الجودة في التعليم الجامعي، (2006،)سهير محمد ،حوالة .5

 .إتراف علي أحمد مدكور ، القاهرة ، جامعة القاهرة ، معهد الدراسات التربوية 
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مشكالت ومعوقات تحقيق الجودة في كلية التربية جامعة املنوفية، ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية الثانية  ه(1431،)جمال علي ،الدهشان .6

 .االعتماد في التعليم الجامعي اإلدارة التعليمية بكلية التربية جامعة طنطا ،نماذج عربية وعاملية في ضمان الجودة و لقسم التربية املقارنة و 

 .الجامعة واألستاذ الجامعي، جامعة حلوان، كلية التربية (2016،)علي ،راتد .7

إدارة الجودة الشاملة لتحسين أداء كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة أم  مبادئتطبيق   (2008) ى،مصطف ،جميل&  خالد ،زقزوق .8

  .القري ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القري ، كلية التربية 

تونس، املنظمة إعداد برامج تعليم الكبار وتطويرها في إطار الجودة الشاملة، مجلة تعليم الجماهير،  (2008،)سعيد محمد محمد ،السعيد .9

 .، السنة الخامسة والثالثون  55العربية للتربية والثقافة والعلوم، العدد 

لجامعاتنا وقمكانية تطويرها في ضوء نظم الجودة الشاملة ، مجلة بحوث ودراسات جودة التعليم ،  الحاليالوضع ( 2013،)علي السيد ،الشخيبي .10

 .لضمان جودة التعليم واالعتماد ، العدد الثاني القاهرة ، رئاسة مجلس الوزراء، الهيئة القومية

دور اإلتراف التربوي في تحقيق الجودة في التعليم العام باململكة العربية السعودية، اللقاء السنوي الرابع عشر  ه(1428،)غادة حمزة ،الشربيني .11

 .ه ، جامعة امللك سعود  1428ربيع اآلخر  29 – 28للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية من 

ة املدرسية في مرحلة التعليم األساس ي في ضوء االتجاهات العاملية املعاصرة ، تقويم أداء اإلدار  (2010،)أسامة عبد الغفار محمد علي ،الشريف .12

 .رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القاهرة ، معهد الدراسات التربوية 

 العلمي  دراسة تشخيصية ملشكالت التقويم بالجامعة ووضع تصور للتطوير، القاهرة ، أكاديمية البحث  (2014،)نادية محمود وأخرون ،تريف .13

معايير مقترحة لجودة أداء معلم تعليم الكبار في فصول ومراكز محو األمية  في تحقيق الجودة في تعليم الكبار في  (2005،)هدى حسن ،توقي .14

 .ضوء معاييره القومية، القاهرة ، املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية 

واقع أداء مركز التدريب وخدمة املجتمع بجامعة الدمام في ضوء معايير الجودة الشاملة، رسالة ماجستير غير  ه(1432،)علي بن عبد هللا ،العيد .15

   .منشورة ، جامعة امللك سعود  كلية التربية 

دراسة  –كبار معوقات تطبيق الجودة في برامج التدريب أثناء الخدمة ملعلمي محو أمية ال (2010،)نجالء محمد ،حامد &أسامة محمود  ،فراج .16

  .سعة حالة على محافظة الجيزة ، مجلة البحث التربوي، القاهرة ، املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ، العدد الثامن عشر ، السنة التا

 .منهج التربية، أساسياته ومكوناته ، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة (1993،)على أحمد ،مدكور  .17

 .مناهج البحث العلمي في املجاالت التربوية والنفسية ، اإلسكندرية ، دار املعرفة الجامعية (2000،)محمود عبد الحليم ،منس .18

في تنمية مهارات البرمجة ومهارات ما  2,00مقترحة قائمة على تقنية ويب  استراتيجيةأثر استخدام  (2012، )محمد السيد محمد السيد ،النجار .19

 .معلمي مادة الكمبيوتر بالحلقة  اإلعدادية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة القاهرة ، معهد الدراسات التربوية وراء املعرفة لدى 

املعرفة والقوة، دراسة في نظرية تعليم الكبار في عصر ما بعد الحداثة، مجلة العلوم التربوية، جامعة ( 2005، )محمد عبد املقصود يسام ،نصار .20

 .القاهرة ، معهد الدراسات التربوية، العدد الرابع 

ة التدريس بالجامعة الجامعة واملجتمع في القرن الحادي والعشرين ، من كتاب املرجع في التنمية املهنية ألعضاء هيئ (2006،)محمد نبيل ،نوفل  .21

 .، إتراف علي أحمد مدكور ، القاهرة ، جامعة القاهرة ، معهد الدراسات التربوية العاليوالتعليم 

: امل اجع األجنبية:
ً
 ثانيا
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Abstract: Aim of the study: aims of university education, challenges face university education, quality 
system of education and art faculty in Tabuk University, proposals of the decision makers to modify the track 

of education in the light of the results of the study. 

Results of the study: the institutional ability had the first place while the effective of the learning had the 
second place. There in statistical significance differences among the three variables of the study (gender, 

degree, membership of the quality unit), and that means to be aware for everyone in faculty members related 

of the quality unit. The most important points represents in: the availability of a message documented by the 
faculty, to link the faculty aims with the university aims, announced and documented vision of the faculty, the 

most important weakest points represents in the weakness of the awareness plan to raise the community 

service, the environment improvement, and the participation weakness in human development groups. 

Keywords: evaluation study, the quality inner system. 
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