
 

 
 
 

 
 



 
 باجلامعات السعودية يف األداءات التدريسية الالزمة لعضوات هيئة التدريس  الدراسة إىل الكشف عنتهدف

متطلبات إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل وفقا خلربة مؤسسات التعليم العايل و، ضوء معايري اجلودة الشاملة
مدى امتالك عضوات هيئة التدريس باجلامعات السعودية لألداءات التدريسية الالزمة لنجاحهن يف ثم ، األجنبية

 يف فاعلية أداء عضوات هيئة ) اجلامعة–الدرجة (أثر  كام استقصت الدراسة .ضوء معايري اجلودة الشاملة
واشتملت . وذلك ملالئمته لطبيعة الدراسة،  املنهج الوصفيالباحثةاستخدمت و. التدريس باجلامعات السعودية

 واعتمدت،  بطريقة عشوائية طبقيةن تم اختيارهبخمس جامعات سعودية ةعضو) ١٥٠(عىل عينة الدراسة 
بينت نتائج الدراسة امليدانية أن الدراسة عىل االستبيان وباستخدام حتليل التباين املتعدد واملتوسطات احلسابية 

عضوات هيئة التدريس باجلامعات السعودية متتلك لألداءات التدريسية الالزمة لنجاحهن يف التدريس وفقا 
ات اجلامعات املختلفة تدور حول الدرجة فجميع متوسطات درج، ملعايري اجلودة الشاملة بدرجة متوسطة

 فروق ذات داللة إحصائية يف امتالك عضوات هيئات التدريس باجلامعات النتائج عدم وجودكام بينت ، املتوسطة
 .التفاعل بينهامأو  أو الدرجة ً                                                      السعودية لألداءات التدريسية الالزمة هلن تبعا ملتغري اجلامعة

 . اجلودة الشاملة-و هيئة التدريس عض- التقويم:الكلامت املفتاحية

Abstract 
The study aimed to recognize the teaching performances necessary for faculty members in Saudi 
universities in light of the total quality standards and the requirements of Total Quality Management 
in Higher Education as per the experiences of some select foreign higher education institutions. It 
also explored the extent to which faculty members in Saudi teach  successfully in light of the overall 
quality standards. Furthermore, it examined the effect of rank and affiliation university of the 
professors on the effectiveness of performance of the faculty members in Saudi universities. The 
study used a descriptive method, as being more appropriate to the nature of the study. The sample 
was comprised of (150) members of five Saudi universities randomly selected. The study utilized a 
questionnaire and used analysis of variance for statistical analysis. The results of the field study 
showed that faculty members in Saudi universities can attain the performances of teaching necessary 
for their success in teaching, according to a total quality standards moderately; all mean scores of 
responses to the survey by faculty in different universities are around the median, thus demonstrating 
absence of statistically significant differences in the abilities of faculty members in Saudi universities 
as regards their teaching performances necessary for quality teaching by university of affiliation or 
rank or interaction of the two variables
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ــضارية ــة ح ــدوره نقل ــيم ب ــل التعل                                يمث

                   والفرد بـصفة خاصـة يف   ،                  للمجتمع بصفة عامة
                         فهو املصدر الرئيـيس للتنميـة   ،                مجيع بلدان العامل

ـــرشية ـــا   ،       الب ـــدخول يف عـــرص تكنولوجي                        وال
                                         املعلومات يف ظل العوملة السائدة يف العـامل هـذه 
                                      األيام ومـن هنـا يـأيت التعلـيم ودوره يف خلـق 

                            ول املستنرية التي تقـوم بـدورها             صفوة من العق
                                     يف اعدد كوادر وكفاءات عىل مجيـع املـستويات

   ). ٥ ص  ،     ٢٠٠٦  ،        الشخيبي (
                                     ويعد التعلـيم العـايل معقـل الفكـر اإلنـساين 

ـــريف   ،       املتجـــدد ـــدم املع ـــيل للتق ـــداعم الفع                            وال
             فهو ليس غايـة   .                           والتكنولوجي يف املجتمع املعارص

                                        يف ذاته ولكنه واحد من أهـم مؤسـسات املجتمـع
                                       املعــارص التــي تــرتبط بــالتطوير العلمــي وحتقيــق 
ــام يتناســب مــع احلاجــات  ــشود ب                                    التحــديث املن
ــع ــة للمجتم ــات الرتبوي ــة والطموح   ،                                   االجتامعي

ــب دعــم قطاعــات املجتمــع  ــذي يتطل ــر ال                                   األم
                                              املختلفــة هلــذا النــوع مــن التعلــيم فكريــا وماديــا 

                                   بام يسهم يف تطوير بنيتـه وحتـديث آلياتـه   ،          ومعنويا
ً                                       ًال لتحقيق التميز العلمي والبحثـي والثقـايف    وصو

     ).  ١٠ ص  ،     ١٩٩٩  ،     طلبة (                يف التعليم العايل 
ًولقد ثبت أن هناك ارتباطا وثيقا بـني النمـو  ً                                        ً ً

  ،                   ونمو التعليم العايل  ،         واالجتامعي  ،         االقتصادي

                   وهذا يعني أنـه ال بـد   .                     فالثاين رشط جوهري لألول
ــوير  ــون التط ــى يك ــايل حت ــيم الع ــوير التعل ــن تط                                         م

                 ويؤكـد هـذه احلقيقـة   .                    ً قتصادي واالجتامعي ممكنًـا  اال
 World)      ١٩٩٤                             التقريـر الـذي نـرشه البنـك الـدويل 

Bank)التعلــيم العــايل دروس التجــارب                            : )   Higher 

Education: The Lesson of Experience (   والذي      
                                           يفيد أن أحد أسباب ختلف الـدول الناميـة هـو ختلـف 

        النمـو                     ومـن مـؤرشات االرتبـاط بـني  .              تعليمها العايل
ـــدالت االلتحـــاق يف  ـــي مع ـــصادي والتعليم                                    االقت

                        فقـد أشـار التقريـر إىل أهنـا   ،                     مؤسسات التعليم العـايل
         بيـنام تقـل   ،                           يف الدول املتقدمة اقتـصاديا  %   ٥٠        تزيد عىل 

    لـدى   %  ٦  و   ،                             لدى الدول املتوسطة اقتـصاديا  %   ٢١   عن 
 ،    ٢٠٠٥  ،       الــــذكرى (                     الــــدول متدنيــــة االقتــــصاد 

    ).    ٢٩١ ص
                           عليم من أبـرز التحـديات التـي               وتعترب جودة الت

                                          واجهت نظم التعليم يف هناية القرن املـايض ومطلـع 
                            ألن املجتمعات بمختلف مـستوياهتا   ،               األلفية الثالثة

                                    تواجه حتـديات كثـرية ألقـت بظالهلـا عـىل مـسرية
                       وجــاء ذلــك نتاجــا للتحــوالت   ،                التنميــة والتطــور

ــة  ــورات العلمي ــصادية                   والتط ــة واالقت                         والتكنولوجي
  .  ية       واالجتامع

ــسات  ــد للمؤس ــان الب ــك ك ــىل ضــوء ذل                              وع
                                               التعليمية أن تأخذ دورها باعتبارهـا رائـدة التكيـف 
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١٠١  

                    فبـادرت إىل اعـتامد نظـم   ،                مع متطلبات العرص
             تـرهتن بـه قـدرة   ،                          اجلودة واعتربهتا هدفا أساسيا

  ،                                   هذه املؤسسات عىل مواجهـة هـذه التحـديات
ــىل  ــة ع ــار إجيابي ــن آث ــا م ــنعكس عنه ــام ي                                  وب

                 السيام وأن التعليم   ،          ية برمتها                السياسات التعليم
                                   يعترب أكثر املجاالت حـساسية يف خـضم ثـورة

     وذلـك   ،                               املعلومات وتقنيات االتـصال احلديثـة
                                      ألنه يـرتبط مبـارشة ببقـاء املجتمـع وديمومتـه 
                                     ونموه وتطـوره واحلفـاظ عـىل هويتـه وثقافتـه 
                                          وإرساء قواعد رخائه وقدرته عىل إنتاج املعرفـة 

     ).  ٤٣ ص  ،     ٢٠٠٢  ،     جوييل (         وتسويقها 
                                   ولكي يتخلص النظام التعليمـي الـسعودي 
                                    من الكثري من مـشكالته وحيقـق تطلعـا وآمـال 
ــه يمكــن أن ــق أدواره وأهداف                                      املجتمــع يف حتقي
                                    يأخذ باجلديـد مـن الـسياسات والتطـورات يف 

                      بـام يتناسـب مـع إمكاناتـه   ،                    نظم التعليم العاملية
                                            وواقعه ومنطلقاته الثقافية التي تعرب أساسا عـن

            فهناك قناعـة   ،                    اهات املجتمع السعودي       قيم واجت
                                       لدى مجيع الـبالد املتقدمـة أن احليـاة احلـضارية
                                املعـــارصة والـــصناعات احلديثـــة واألجهـــزة
                                          التكنولوجية املتطورة ال يمكن أن تبقى وتستمر 
ـــود  ـــتمرار وج ـــافس دون اس ـــي وتتن                                 وترتق
ــع  ــدة يف مجي ــداد متزاي ــدعني بأع                                  أشــخاص مب

          واالجتامعيــة                           املجــاالت العلميــة واالقتــصادية 
                        ولقد أدت هذه القناعة إىل   ،                    والثقافية والسياسية

                                   دفع حكومـات هـذه الـبالد لرعايـة البحـوث 
ــب  ــشاف املواه ــدف إىل اكت ــي هت ــة الت                                   العلمي
                                      اإلبداعية لـدى األفـراد وحتديـدهيا ثـم قياسـها 

   ).  ١١  ،     ٢٠٠٤  ،       عبد اهللا (                      وتنميتها وحسن استثامرها
                               عضوة هيئة التدريس بال شك هو أحد   /     وعضو

ــه أن ال ــة فيجــب علي ــة الرتبوي                                         أهــم حمــاور العملي
ً                    ًألن كثريا من طالبـه ربـام   ،                      يتوقف عن تنمية قدراته

                                       حيصلون عىل أفكار ومعلومات وأسـاليب للتفكـري
ً            ًويكون قـادرا   ،                               أفضل مما لديه من أفكار ومعلومات

  ،                                            عىل إدارة العملية الرتبوية بأسـلوب املعلـم املبـدع
             د واالجتهـاد يف                           ويمثل قدوة حـسنة لطالبـه يف اجلـ

                                     طلب العلم واكتساب اخلـربات واملهـارات وحـب 
  .                    اإلبداع وتقدير املبدعني

                  عـضوة هيئـة التـدريس   /                  باإلضافة إىل أن عضو
                                         الذي يستطيع حتقيق األهـداف املنوطـة بـه البـد أن
                                      يكون عىل قـدر مـن الـصفات الشخـصية واملهنيـة 
                                           تؤهل إلحداث تكامل بني عنارص العملية التعليمية

                 إال أنـه يف ظـل تـصور  "  ،                  تها ملواقف تعليميـة    وترمج
                                            نظام اإلعداد املهني مل يستطع كثري من أعـضاء هيئـة 
                                              التدريس الوصول إىل الفاعلية املطلوبة لتنفيذ خطط

ــة ــرة واملعلن ــيم املق ــرامج التعل ــاح   ( "                            وب ــد الفت   ،           عب
   ).   ١٦٥ ص  ،     ٢٠٠٣

ً                                            ًومع تباين األدوار املنوطة باملعلم وتطورها وفقا 
ــستج ــة              للظــروف وامل ــساحتني العلمي                        دات عــىل ال

                                           والعاملية ويف ظل تبنـي الـدول للجـودة الـشاملة يف 
                  عضوة هيئة التدريس   /             فإن قيام عضو  ،            جمال التعليم

                                            بأداءاته التدريسية يف ضوء مفهـوم ومعـايري اجلـودة
          وبـدون ذلـك   ،                             الشاملة يصبح مطلبـا ال غنـى عنـه

                          اجلودة الـشاملة يف التعلـيم         إلسرتاتيجيةً           ًاألداء وفقا 
                            عضوة هيئة التـدريس فلـن يـساهم   /           من قبل عضو

      ويـصبح   ،                                    بأداء فعال يف رفع مستوى جودة التعلـيم
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                                           أداؤه عشوائيا ويظل اخلط البياين ألداته متعرجا
                                          ارتفاعا وانخفاضا بام يتعارض مع طبيعة املعلـم

  .                                  وجتدد أدواره التي يستلزمها ذلك العرص
ــث   ــايل والبح ــيم الع ــرر وزراء التعل ــد ق                                      ولق

          واملنعقـد                              يف الوطن العريب يف املؤمتر العارش      العلمي
        جمموعـة     ٢٠٠٥        ديسمرب  ٨  - ٧               يف اليمن بتاريخ 

                   املـؤمتر العـارش لـوزراء (   :                من التوصـيات منهـا
                                         املسئولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف

    . )  ٥٦ ص  ،     ٢٠٠٥  ،            الوطن العريب
                                  دعوة مؤسسات التعليم العـايل يف الـوطن  - ١

ــسامهة ــريب إىل امل ــة يف                الع ــات             الفعال        عملي
      .                         التنمية الشاملة واملستدامة

                                  حث اجلامعات العربية عىل اعـتامد معـايري  - ٢
                              حمددة وموثقـة لكـشف جوانـب اإلبـداع
ــــع  ــــسبيها يف مجي ــــدى منت ــــز ل                            والتمي

   .        التخصصات
ــامن  - ٣ ــؤمتر الث ــيات امل ــىل توص ــد ع                                التأكي

                                    والتاسع واملتعلقة بإنشاء هيئات وجمـالس 
                 يف مؤسسات التعليم                 وطنية لضامن اجلودة 

   .     العايل
                ودورهـا البـارز يف   ،                  ورغم أمهية اجلامعـات

                                     دفــع مــسرية التنميــة االقتــصادية واالجتامعيــة
ــات ــديث املجتمع ــهامها الواضــح يف حت                                 وإس

                              فإن العديد من الدراسات تـشري إىل   ،         وتطويرها
  ،                                          أن التعليم العايل يف الدول العربية واإلسـالمية

                الـذي يكـون فيـه                       مل يصل إىل املستوى املطلوب
ــة يف  ــات التنموي ــع التطلع ــاعال م ــؤثرا ومتف ًم ً                                     ً ً

      إىل أن   ،                 إذ يــشري واقــع احلــال  .            املجــاالت كافــة

              اخلـرجيني املطلـوبني                               التعليم العايل فشل يف إنتاج نوع 
ــادة االلتحــاق   ،                  لتحــديات عــامل العمــل                     كــام أن زي

  ،                                           بمؤسسات التعليم العايل مع تدين اجلودة واملـوارد
                          توى السمعة العلميـة للعديـد                أدى إىل انخفاض مس

                                      من اجلامعـات العربيـة وانعكـس ذلـك بانخفـاض
                                            الثقة بـالكثري مـن اجلامعـات العربيـة نتيجـة بطالـة 

                      والتحيز الشديد للعلـوم   ،             وهجرة العقول  ،      اخلرجيني
                                 وعدم التوازن بني فئات اخلرجيني الذين   ،         االجتامعية

                      وأدى هذا إىل عدم الرضـا   ،                   يصلون إىل سوق العمل
           املؤسسات       دمه هذه     عام تق
)www.isesco.org.ma/arabe/index(،   

                                         ويف ضوء ما سبق تـسعى الدراسـة احلاليـة لتقـويم 
                                      األداءات التدريــسية لعــضوات هيئــة التــدريس
ــودة ــايري اجل ــسعودية يف ضــوء مع ــات ال                                     باجلامع

  .       الشاملة
  

                                    دي تقويم أداء عـضوات هيئـة التـدريس إىل  يؤ  
  ،                                             التعرف عىل ما يتمتعن به من الكفاءات التدريـسية

                                     وكذلك التعرف عـىل مـواطن الـضعف يف أدائهـن 
ــا ــا  ،         لتقويته ــا  ،       وعالجه ــوة لتعزيزه ــواطن الق   ،                      وم

                                         وكذلك لتحسني نوعية التعليم املقدم للطـالب مـن 
                                         طرق وأساليب مستخدمة يف التدريس والتي تسهم

         فــاألداءات   .                            قيــق التنميــة والتقــدم للمجتمــع   يف حت
                                               التدريسية التي يتضمنها نظام التعليم اجلـامعي ومـا 

              حتتـاج إىل عمليـة   ،     ....                      يرتبط هبا من طرق ووسـائل
                                    ومن هنا تأيت مـشكلة هـذه الدراسـة والتـي   ،      تقويم

                                          تتمثل تقـويم األداءات التدريـسية لعـضوات هيئـة 
  .                         التدريس باجلامعات السعودية
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      :                                     تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية

                                   ما األداءات التدريسية الالزمة لعـضوات  - ١
                                    هيئة التدريس باجلامعات السعودية وفقـا 

                    ملعايري اجلودة الشاملة؟
ــشاملة يف  - ٢ ــودة ال ــات إدارة اجل ــا متطلب                                  م

                               التعلــيم العــايل وفقــا لكــل مــن األســس 
ـــة ـــات   ،        الفكري ـــض اجلامع ـــربة بع                  وخ

    ية؟     األجنب
                                ما مدى امتالك عـضوات هيئـة التـدريس  - ٣

                                    باجلامعات السعودية لألداءات التدريسية 
                                    الالزمة لنجاحهن يف التدريس وفقا ملعايري 

              اجلودة الشاملة؟
                                هل توجد فروق ذات داللـة إحـصائية يف  - ٤

ـــدريس ـــات الت                           امـــتالك عـــضوات هيئ
                                    باجلامعات السعودية لألداءات التدريسية

  –       الدرجــة  (      تغــريات ً                ًالالزمــة هلــن تبعــا مل
   ؟ )      اجلامعة

 
 :                       هتدف الدراسة إىل الكشف عن

ــضوات  - ١ ــة لع ــسية الالزم                                 األداءات التدري
                                 هيئــة التــدريس باجلامعــات الــسعودية يف

   .                        ضوء معايري اجلودة الشاملة
                                      متطلبات إدارة اجلودة الشاملة يف التعلـيم  - ٢

                                    العايل وفقا خلربة مؤسسات التعليم العـايل 
  .     جنبية  األ

                             مــدى امــتالك عــضوات هيئــة التــدريس  - ٣

ــسية ــألداءات التدري ــسعودية ل                                     باجلامعــات ال
                                 الالزمــة لنجــاحهن يف ضــوء معــايري اجلــودة 

  .       الشاملة
                يف فاعليـــة أداء  )        اجلامعـــة–       الدرجـــة  (    أثـــر   - ٤

  .                                    عضوات هيئة التدريس باجلامعات السعودية
 

  :                          تتمثل أمهية الدراسة يف تقديم
                                   الدراسات التـي تناولـت تقـويم األداءات     قلة   - ١

                                       التدريسية لعضوات هيئة التدريس باجلامعات 
  .                             السعودية حسب حدود علم الباحثة

                                       قائمة باألداءات التدريسية الالزمة لعـضوات  - ٢
                                     هيئة التدريس باجلامعات الـسعودية يف ضـوء 

  .                   معايري اجلودة الشاملة
ــسية  - ٣ ــوة يف األداءات التدري ــاط الق ــد نق                                     حتدي

                                     عضوات هيئة التدريس باجلامعات الـسعودية ل
                  ونقـاط الـضعف للعمـل   ،                 للعمل عىل تنميتها

  .        عىل عالجها
                                       كام ترجع أمهيـة الدراسـة إىل مواكبتهـا للفكـر  - ٤

    حيـث   ،             ومتغـريات العـرص  ،             الرتبوي احلديث
                                        أصبح جمال اجلودة يف التعليم جماال عامليا يعول
                                 عليــه الكثــري مــن اآلمــال يف إصــالح أحــوال

 .                    يم واالرتقاء بمخرجاته     التعل
 

  :                             التزمت الدراسة باحلدود التالية
  )    ١٥٠ (                               أجريت الدراسة عىل جمموعـة قوامهـا  - ١

                                    من أعضاء هيئة تـدريس بجامعـات باململكـة 
  .                العربية السعودية
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                                 أجريت هذه الدراسة يف الفصل الـدرايس  - ٢
ـــــدرايس ـــــام ال ـــــن الع ـــــاين م                       الث

  . م    ٢٠١٤ / ه    ١٤٣٥
                        ت التدريسية لعضوات هيئـة            تقويم األداءا  - ٣

                                التدريس باجلامعـات الـسعودية يف ضـوء 
 .                   معايري اجلودة الشاملة
 

                  هــو   
                                  إصدار حكـم عـىل نوعيـة ومـستوى األداءات
                                          التدريسية لعضوات هيئة التدريس أثناء املوقف

  .                                 التدرييس يف ضوء معايري اجلودة الشاملة
        اجلـــودة يف الفكـــر              

                     اإلتقـان يف كـل يشء والـذي "            اإلسالمي تعني 
                                        يعني حتقيق السامت والصفات املطلوبة يف املنتج
                                     أو اخلدمة املقدمة بشكل يـريض اهللا تعـاىل ألنـه 

           ويف مقابـل  ة             فاملراقبـة ذاتيـ  ،               يعلم الرس وأخفـى
ــى ــاك مــصطلح حيمــل نفــس املعن                                 اإلتقــان هن

ً        ًنـي عطـاء         والـذي يع  )       اإلحسان (           واألمهية وهو 
ــب ــوق الواج ــادة  ،           ف ــرشوط وزي ــاء بال    "                   ووف

   ).  ٤٢ ص  ،     ٢٠٠٥  ،      اجلوير (
          Total quality

       ينبغي      التي                             تعرف بأهنا مجلة املعايري واخلصائص 
  ،                             مجيـع عنـارص العمليـة التعليميـة يف          أن تتوافر 

                                          سواء منها ما يتعلق باملدخالت أو العمليات أو 
       املجتمـع                 تلبـى احتياجـات      والتـي  ،        املخرجات

ــاهتم ــني وحاج ــات املتعلم ــه ورغب   ،                                 ومتطلبات
                                  وتتحقق تلـك املعـايري مـن خـالل االسـتخدام 

  ،      عشيبة (                                  الفعال جلميع العنارص املادية والبرشية 

   ).  ١٢ ص  ،     ١٩٩٩
              جمموعــة مــن         

                                         لألسس واملبـادئ التـي يـتم يف ضـوئها تقـويم أداء
ــسعودية ــات ال ــدريس باجلامع ــة الت                                      عــضوات هيئ

         تأخذ شكل   ،                   فلسفة إدارية حديثة "             بحيث تقوم عىل 
                   قائم عىل أساس إحداث   ،                      هنج أو نظام إداري شامل

  ،                                       تغيريات إجيابية جذرية لكـل يشء داخـل املنظمـة
  ،       الــسلوك  ،      الفكــر  ،                      بحيــث تــشمل هــذه التغــريات

     ونمط   ،                املفاهيم اإلدارية  ،                   املعتقدات التنظيمية  ،      القيم
  ،           عمـل واألداء               نظـم وإجـراءات ال  ،                القيادة اإلداريـة

                                 وذلــك مــن أجــل حتــسني وتطــوير كــل مكونــات 
    سـلع  (                            للوصول إىل أعىل جودة يف خمرجاهتا   ،       املنظمة

                  هبدف حتقيق أعىل درجـة   ،            وبأقل تكلفة  )         أو خدمات
                                          من الرضا لدى زبائنها عن طريق إشـباع حاجـاهتم

ــق مــا يتوقعونــه  ،        ورغبــاهتم   ،    ٢٠٠١  ،     عقــييل   ( "               وف
   ).  ٢١ ص

 
ـــة   - ١ ـــشة       دراس ـــدفت إىل     ):    ٢٠١٣ (        احلراح         ه

                                       التعرف عىل درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلـودة
                                     الشاملة يف جامعة آل البيـت مـن وجهـة نظـر 

                    وتكونت عينة الدراسة   ،                   أعضاء هيئة التدريس
        واسـتخدم   ،               عـضو هيئـة تـدريس  )    ١٣٢ (   من 

ــتبانة ــث االس ــان   ،                الباح ــائج      وك ــرز نت ــن أب               م
ــايري إدارة    :       الدراســة ــق مع ــاءت درجــة تطبي                             ج

         كـام أظهـرت   ،                         ودة الشاملة بدرجـة متوسـطة  اجل
                                       الدراسة عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية 
                                      يف درجة تطبيـق معـايري اجلـودة الـشاملة تعـزى 

                ووجـود فـروق تعـزى   ،                   ملتغري النوع االجتامعـي
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  ،                                   ملتغــري الرتبــة األكاديميــة لــصالح األســتاذ
                         تعزى ملتغري الكليـة لـصالح          ووجود فروق

  .                الكليات اإلنسانية
    ):    ٢٠١٣ (     وأمحـــد   ،             راســـة احلراحـــشة د  - ٢

                               هدفت الدراسـة إىل التعـرف عـىل درجـة 
                                  ممارسة أعضاء هيئـة التـدريس للكفايـات
                                  التدريــسية يف ضــوء معــايري إدارة اجلــودة 
                                    الشاملة من جهة نظـر طلبـة كليـة الرتبيـة 

                    وتكونـت عينـة الدراسـة   ،              بجامعة الباحة
           وزعـت علـيهم   ، ً            ًطالبا وطالبة  )    ٣٧٥ (   من 

       وتوصـلت   ،     فقرة  )   ٧٢ (  ن                استبانة مكونة م
                                    الدراسة إىل أن درجة ممارسة أعضاء هيئـة 
                                 التدريس للكفايـات التدريـسية يف ضـوء 
                               معــايري إدارة اجلــودة الــشاملة جــاءت 

                           كام أظهرت النتائج وجود فروق   ،       متوسطة
ــة  ــة ممارس ــصائية يف درج ــة إح                               ذات دالل
ـــات  ـــدريس للكفاي ـــة الت ـــضاء هيئ                             أع

   دة                                التدريــسية يف ضــوء معــايري إدارة اجلــو
                                 الشاملة وذلك عىل جمـال التقـويم وجمـال 
                                 التواصل وعىل املجال الكيل تعـزى ملتغـري 

  .                           النوع االجتامعي ولصالح الذكور
ــو العــال   - ٣         هــدفت إىل     ):    ٢٠١٢ (               دراســة أب

                                  التخطيط الستخدام مبـادئ إدارة اجلـودة
                                    الشاملة لديمنج يف كليـة الرتبيـة بجامعـة 

                          وتكون جمتمع الدراسة من مجيـع   ،       الطائف
ــة التــدريس للعــام اجلــامعي  أعــ                               ضاء هيئ

                       يف كلية الرتبيـة بجامعـة  ه    ١٤٣٢ /    ١٤٣١
ــردف ــائف يف ال ــائج أن   ،               الط ــت النت                  وبين

                                         درجة أمهية توفر مبادئ إدارة اجلـودة الـشاملة 
               وأن املوافقة عـىل   ،                        لديمنج كانت بدرجة عالية

                                      درجة استخدام مبـادئ إدارة اجلـودة لـديمنج 
  .                 كانت بدرجة متوسطة

              هـدفت إىل معرفـة     ):    ٢٠١١ (  ل           دراسة األصـي  - ٤
                                      درجــة تطبيــق إدارة اجلــودة الــشاملة يف نظــام
ــة االفرتاضــية ــرتايض يف اجلامع ــيم االف                                  التعل
                                    السورية فضال عن معرفة املعـايري األخـرى يف 

  ،     اجلـنس (                              تطبيق جودة التعليم االفرتايض مثل 
               عـــدد ســـنوات اخلـــربة   ،               الـــصفة الوظيفيـــة

  ،  ة                        واســتخدمت الباحثــة االســتبان  )          التدريــسية
                                    وتوصــلت إىل أن درجــة تطبيــق إدارة اجلــودة 
                                     الشاملة يف اجلامعة االفرتاضـية الـسورية هـي 
                                      بدرجة متوسطة ومل تظهـر النتـائج فروقـا بـني 
                                      متغريات الدراسة ودرجة تطبيق جماالت إدارة
ـــة االفرتاضـــية  ـــشاملة يف اجلامع                                 اجلـــودة ال

  .       السورية
ــة       ):    ٢٠٠٩ (           دراسة فضايل   - ٥ ــدفت الدراس              ه

                                مفهوم اجلودة الشاملة يف التعلـيم          التعرف عىل
  ،                         ورصـد أهـم معـايري هـذه اجلـودة  ،       اجلامعي

                                     والتعرف عىل اجتاهات أعضاء هيئـة التـدريس 
                      ومدى ممارسة أعضاء هيئـة   ،               نحو تلك املعايري

  ،                                     التدريس لوظائفهم التي حتقـق تلـك املعـايري
ــنهج  ــة امل ــث يف دراس ــتخدم الباح ــد اس                                 وق

          مكنـة مـن                              الوصفي التحلييل كام أعـد اسـتبانة
                                 عبـارة للتعــرف عــىل وعــي أعــضاء هيئــة  ٦٠

         وقـد توصـل   ،                            التدريس ملعايري اجلودة الشاملة
                   أمههـا أن أعـضاء هيئـة                      إىل العديد من النتـائج 
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                                 التدريس عىل وعي قوي بعبارات اجلانـب
ــريف ــة   ،      املع ــارات املرتبط ــة العب                             وأن غالبي

ــاءت  ــسلوكي ج ــداين وال ــب الوج                              باجلان
 .           بصورة متوسط

             هدفت الدراسـة     ):    ٢٠٠٨ (    يس         دراسة الر  - ٦
ــسية ــاألداءات التدري ــة ب ــديم قائم                                   إىل تق
                               الــالزم توافرهــا لــدى الطــالب املعلمــني
                                     بالفرقة الثالثـة شـعبة الرياضـيات والتـي
  ،                                 تتواءم ونموذج كولب ألسـاليب الـتعلم

                                   واقرتاح وحدة قائمة عىل أسـاليب الـتعلم 
                                   لتنمية أداءات تدريس الرياضيات لطالب 

                    عبة الرياضـيات وحتديـد                 الفرقة الثالثـة شـ
                                   فاعليــة الوحــدة املقرتحــة يف تنميــة األداء 

       وتوصـلت   ،                        التدرييس بجانبهـا اإلجرائـي
                                    الدراسة إىل أنه تنوعت األنشطة املتـضمنة 
                                 يف حمتوى الوحدة لتالئم كـل مـن املـتعلم 

ـــاريب  ( ـــدي –        التق ـــي –           التباع   –          التكيف
ــا بــني   )        املــستوعب ــشطة م                     فتنوعــت األن

              ة واحـدة وحمـددة                    أنشطة مبارشة هلـا إجابـ
                          وما بني أنـشطة تباعديـة حتتمـل   )        تقاربية (

                إضافة إىل مراعاة   ،                    أكثر من إجابة صحيحة
ــي  ــسية الت ــداخل التدري ــاليب وامل                                األس
                                 يفضلها كـل مـتعلم مـن أنـواع املتعلمـني

ــالنموذج                        والتأكيــد عــىل مراعــاة ذلــك   ،         ب
 .                      بدورهم كمعلمني لتالميذهم

     هدفت     ):    ٢٠٠٧ (       ونشوان   ،             دراسة العاجز  - ٧
                                  إىل التعرف عىل معوقات تطبيق اجلـودة يف
                                  مدارس وكالة الغوث الدوليـة بغـزة مـن

ــويني ــرشفني الرتب ــديرين وامل   ،                                وجهــة نظــر امل
   ١٥٠                                 واعتمد الباحث عىل استبانة طبقت عـىل 

                     واستخدم الباحـث املـنهج   ،       مرشفا  ٥٠       مديرا و
                      وتوصلت الدراسة إىل عدة   ،               الوصفي التحلييل

        سـرتاتيجي              ضـعف التخطـيط اال   :          نتائج أمهها
                                       والغموض يف مفهوم الرؤية والرسالة لـإلدارة

  ،                          ضعف إمكانـات املـدارس املاديـة  ،          التعليمية
                                   عــدم قــدرة املعلــم عــىل اســتخدام التقنيــات 

                             ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية   .       احلديثة
ــدورات  ــات يف ضــعف اخلــربة أو ال                                للمعوق

    .                          التدريبية أو اجلنس أو العمل
    ):    ٢٠٠٧ (    زيــز         وعبــد الع  ،            دراســة زغلــول  - ٨

                                    استهدفت الدراسة التعرف عىل معـايري ضـبط 
ــة  ــوم التجاري ــم العل ــوين معل ــودة يف تك                                    اجل

               ومـدى تـوافر تلـك   ،                   بكليات الرتبية يف مـرص
  ،                                         املعايري يف برامج اإلعداد والتنمية املهنيـة هلـم

                                 وكذلك وضع تصور مقرتح لنمـوذج تكـوين 
                                      معلم العلوم التجارية يف مرص يف ضوء معـايري

                           ودة واســتخدمت الدراســة املــنهج       ضــبط اجلــ
                      واعتمدت يف مجيع بياناهتـا   ،               الوصفي التحلييل

                            وتوصلت الدراسة إىل العديد من   ،           عىل استبانة
                           من أهم املحاور اخلاصة بمعايري    :            النتائج أمهها

                                    ضبط اجلودة يف تكـوين إعـداد معلـم العلـوم
                                     التجارية بكليات الرتبية يف مرص حمـور حتليـل 

ــة ل ــات التعليمي ــم                   احلاج ــن أه ــالب وم              لط
                                تطبيق املعرفـة حـول التنـور والتطـور :      معايريه

ــساين لفهــم أفــضل ــد مــستويات   ،                 اإلن               وحتدي
ــــتعلم ــــتعداد للم ــــرص   ،                 االس              وإدارة الف
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       ثـم حمــور   ،                         واالهتاممـات املهنيـة للمـتعلم
  ،                                املعرفة بـاملحتوى التعليمـي وخصائـصه

             امـــتالك املعرفـــة  :              ومـــن أهـــم معـــايريه
ـــة بمجـــال العمـــل                              املتخصـــصة املتعلق

                                اســتخدام املعرفــة األكاديميــة يف حتقيــق  و
  .           أهداف العمل

        اســتهدفت     ):    ٢٠٠٧ (            دراســة املخــاليف   - ٩
                                   الدراسة التعرف عىل واقـع بـرامج إعـداد 
                                     املعلم وتدريبه بكليات الرتبية باجلامعـات 
  ،                                  اليمنية يف ضـوء معـايري اجلـودة الـشاملة

ــنهج الوصــفي                                واســتخدمت الدراســة امل
       اهتـا عـىل                          التحلييل واعتمـدت يف مجـع بيان

                                اســتبانة طبقــت عــىل عينــة مــن العــاملني
       بكليـات   )                         إداريني وأعضاء هيئة تـدريس (

              كنمـوذج لكليـات   )   إب (              الرتبية بجامعـة 
ــاليمن ــة ب                   وتوصــلت الدراســة إىل   ،              الرتبي

           ضـعف برنـامج  :                      العديد من النتائج أمههـا
ــة  ــات الرتبي ــه بكلي ــم وتدريب                                   إعــداد املعل

                حيث مل تـتمكن تلـك   ،                 باجلامعات اليمنية
                                ربامج من مواكبة متطلبات العرص حيث   ال

ــتمكن اجلامعــة مــن حتــسني وتطــوير                               مل ت
ــايري  ــم يف ضــوء مع ــداد املعل ــامج إع                                برن

                       وذلك بـسبب نقـص اإلمكانـات   ،      اجلودة
                   يتطلب تدريب املعلمـني   .              املادية والبرشية

                                   بكليات الرتبية باليمن وضع خطة علميـة 
                                     تتضح فيها معايري اجلودة التي جيب أن يتم

ـــك        يف ضـــوئها ـــني بتل ـــدريب املعلم                     ت
                        تم وضع تصور مقـرتح لتطـوير   ،        الكليات

                                          برامج إعداد املعلم وتدريبه بكليات الرتبيـة يف
  .               ضوء معايري اجلودة

     هـدفت     ):    ٢٠٠٧ (                       دراسة غراب و أبو سـلطان   -  ١٠
                                       الدراسة إىل التعرف عىل مدى فاعليـة برنـامج
                                     املدارس املتميزة يف حتـسني اجلـودة يف التعلـيم 

  ،                           وكالـة الغـوث الدوليـة بغـزة            العام بمدارس
                                   حيث تكونت عينة الدراسة من مخس مـدارس 
ــزة مــن  ــدارس املتمي ــامج امل ــا برن ــق عليه                                    طب
                                      الصفني السادس والتاسع من مرحلـة التعلـيم

ــا   ،      األســايس ــق عليه ــدارس مل يطب                        ومخــس م
                                      برنامج املدارس املتميزة من الصفني الـسادس
ــايس يف ــيم األس ــة التعل ــن مرحل                                  والتاســع م

           وقـد اسـتخدم   .                    حباليا وبيت حـانون      منطقتي
       وتوصـلت   ،                              الباحثان املنهج الوصفي التحلييل

              عدم وجـود فـروق  :                          الدراسة إىل النتائج التالية
                                  ذات داللة إحصائية يف حتـصيل طلبـة الـصف
                                       السادس يف ماديت اللغة العربيـة والرياضـيات 
                                      يف املدارس التي طبق عليها برنـامج املـدارس 

             مل يطبــق عليهــا              واملــدارس التــي   ،        املتميــزة
ــامج ــة   ،        الربن ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج                        ع

                                  إحصائية يف حتـصيل طلبـة الـصف التاسـع يف
                                           مادة اللغة العربية يف املدارس التي طبق عليهـا 

                    واملدارس التي مل يطبق   ،        املتميزة              برنامج املدارس 
                         بيـنام كانـت هنـاك فـروق دالـة   ،              عليها الربنـامج

      اضـيات ً                                 ًإحصائيا يف حتصيل الطلبـة يف مـادة الري
  .               عليها الربنامج                        لصالح املدارس التي مل يطبق

ــة  -  ١١ ــة العارف ــران   ،              دراس ــدفت     ):    ٢٠٠٧ (      وق      ه
ــق ــات تطبي ــرف عــىل معوق                                   الدراســة إىل التع
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                   وقد اعتمدت الدراسـة   ،                اجلودة يف التعليم
                                 عىل املـنهج الوصـفي وقـد قـام الباحثـان 
                                بإعــداد اســتبانة للتعــرف عــىل معوقــات

         يم العـام                         تطبيق اجلـودة يف مـدارس التعلـ
        مـسئوال  ٤٤            فردا مـنهم    ٣٥٨        طبقت عىل 

       مـدير   ٢١٢  ،              مـرشفا تربويـا   ١٠٢  ،       تربويا
                            وقد توصلت الدراسة إىل العديـد   ،      مدرسة

ــا ــائج أمهه ــن النت ــن   :               م ــد م ــاك العدي                هن
ــاإلدارة  ــة ب ــات املتعلق ــة                        املعوق   ،          التعليمي

                                       والتي تعوق تطبيق اجلودة يف التعليم العام 
     شجيع            ضعف نظام التـ :                أبرزها عىل التوايل

ــال ــل الفع ــوافز العم ــوافر   ،                    وح ــدم ت           ع
ــودة ــال إدارة اجل ــة يف جم ــوادر املؤهل                                  الك

              عزوف املعلم عـن   ،                      املركزية يف اختاذ القرار
         عـدم قـدرة   ،                       حضور الـدورات التدريبيـة

                                 املعلم عـىل توظيـف التقنيـات احلديثـة يف
ــيم ــأدوات   ،        التعل ــم ب ــام املعل                       ضــعف إمل

                 ضعف مهـارات املعلـم   ،                 التقويم وأساليبه
    عــدم   ،                       االتــصال الفعــال مــع الطــالب  يف 

 .                           رضا املعلم عن وظيفته الرتبوية
     هـــدفت     ):    ٢٠٠٧ (              دراســـة ابـــن أمحـــد   -  ١٢

ــل ــدى تقب ــىل م ــرف ع ــة إىل التع                               الدراس
                                     املعلمني ملعايري اجلودة الشاملة يف التعلـيم 

              والعوامــل التــي   ،               بمحافظــة اإلحــساء
                                   تشجعهم عىل تقبل معايري اجلودة الـشاملة 

              مــن تقــبلهم هلــذه                  واملعوقــات التــي حتــد 
                          واملقرتحات التـي تفعـل تقـبلهم   ،       املعايري

                      وقــد اعتمــدت الدراســة عــىل   ،        للمعــايري

                                        املنهج الوصفي وقام الباحث بتصميم اسـتبانة
                  وتوصلت الدراسة إىل   ،       معلام   ٨٨٦        طبقت عىل 

               حظيت مجيع معـايري    :                      العديد من النتائج أمهها
                                          اجلودة الشاملة يف التعليم املتعلقة بـاملعلم عـىل

                                    قبل بدرجة كبـرية مـن قبـل املعلمـني بـإدارة ت
   .                               الرتبية والتعليم بمحافظة اإلحساء

             هدفت الدراسة     ):    ٢٠٠٧ (                راسة هند الرببري  د  -  ١٣
                                    إىل التعــرف عــىل االجتاهــات احلديثــة يف إدارة

         ومتطلبـات   ،                            اجلودة الـشاملة يف جمـال التعلـيم
                                     تطبيقها ومعـايري اجلـودة يف مـدارس التعلـيم

                    ور مقرتح لتطوير وحتسني         مع وضع تص  ،      العام
      يف ضــوء   ،                             مجيــع مكونــات العمليــة التعليميــة

                                   إدارة اجلـــودة الـــشاملة وثـــورة املعلومـــات 
                      وقــد اعتمــدت الباحثــة عــىل   ،             والتكنولوجيــا

                    قــد توصــلت الدراســة إىل   ،             املــنهج الوصــفي
                  ال بد من نظـام مولـد    :                     الكثري من النتائج أمهها

                                   تعليمي جديـد أكثـر جـدوى وفاعليـة يكـون 
                               التلميذ مـن خـالل تفاعلـه ومـشاركته     حموره 

                                   بصورة فاعلـة تلعـب فيـه تقنيـات احلاسـوب 
                                     وتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت املتمثلـة 
                                      يف الشبكات املحلية وشبكة اإلنرتنـت العامليـة 
                                      دورا واعدا بناء عـىل مفهـوم وفلـسفة اجلـودة 

                حيــث أصــبحت طبيعــة   ،                  الــشاملة يف التعلــيم
           دارس إعـداد                        األعامل احلديثة تتطلـب مـن املـ

                                  الطالب بمجموعة خمتلفة مـن املهـارات غـري 
  .                                      تلك التي تبناها النظام التعليمي القديم

                هدفت الدراسة إىل     ):    ٢٠٠٦ (            دراسة األمحدي   -  ١٤
                                         حتديد متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف
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                                        إدارات الرتبية والتعليم يف اململكة العربية 
ــسعودية ــة إدارة   .        ال ــىل أمهي ــرف ع                       والتع

ــ ــارص  اجل ــر إداري مع ــشاملة كفك                             ودة ال
                                 يمكــن االســتفادة منــه يف تطــوير إدارات
ـــة  ـــة العربي ـــيم باململك ـــة والتعل                                 الرتبي

ــق ذلــك اســتخدمت   ،         الــسعودية                     ولتحقي
ــتم  ــذي هي ــفي ال ــنهج الوص ــة امل                               الدراس

   كـام   ،                               بدراسة الظاهرة وتفسريها وحتليلهـا
                          أهنـــا اســـتخدمت أداتـــني للدراســـة 

  .          واالسـتبيان  ،                املقابالت املفتوحة :        امليدانية
                                   وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج 

                             تكمن أهم املتطلبـات التـي تـساعد    :    منها
                                        إدارات الرتبية والتعليم يف اململكة العربية
                                      السعودية عىل تطبيق إدارة اجلودة الـشاملة

  ، ّ              ّالتخطيط الفعال  ،                القيادة النوعية :     يف اآليت
ــشاملة ــة اجلــودة ال ــرش ثقاف ــدريب   ،                       ن         الت

           بنــاء قاعــدة   ،             اء فــرق العمــل  بنــ  ،       املــستمر
     تــوفري   ، ّ             ّاالتــصال الفعــال  ،         املعلومــات

                    التقـــويم املــــستمر ألداء   ،         اإلمكانـــات
   .        العاملني

        اسـتهدفت     ):    ٢٠٠٣   (Shepherd      دراسة   -  ١٥
                                    الدراسة التعرف عىل أحوال إعداد املعلـم 
ــشجان خــالل الفــرتة مــن                               يف جامعــة ميت

                      وقد استخدمت الدراسـة     ١٩٢١-    ١٨٧١
ــفي  ــنهج الوص ــن              امل ــدالئل    وم            خــالل ال

                        استعان هبـا الباحـث اسـتطاع               التارخيية التي 
                  هناك تعـاون كبـري بـني    :                 التوصل نتائج منها

                                      أعضاء هيئة التدريس يف كل كلية من كليات 

                                      اجلامعة األمر الـذي أدى إىل إخـراج أفـضل مـا 
            كانـت اجلامعـة   ،                       لدهيم مـن قـدرات وإمكانـات

                                              هتتم بعملية إعداد املعلم قبل أن يتم تأسيس كليـة
             تـم التوصــل إىل   ،     ١٩٧٩                 إلعـداد املعلمـني عــام 

                                   كيفيــة اإلعــداد األمثــل للطــالب املعلمــني مــن 
                                       خالل دراسـة متعمقـة لنظـام املـدارس الثانويـة 

ــدبلوم ــة يف   ،              ونظــام ال ــد رشوط معين ــم حتدي                      وت
         اإلعــداد                           اختيــار الطــالب لاللتحــاق بكليــات

  .       املختلفة
ــة   -  ١٦     ):    ٢٠٠٢   (Smyllie and Others      دراس

                         سة إىل حتديـد خـصائص التنميـة           هدفت الدرا
                                       املهنية الفعالة ومدى ممارسة معلمـي شـيكاغو 
                                     ألساليب املهنة الفعال وهـل هنـاك حاجـة إىل 
                                      التحسني ومعرفة وسائل نـرش التنميـة املهنيـة 
ــىل  ــة ع ــني خاص ــة للمعلم ــشطة املقدم                                واألن

                     وقـد توصـلت الدراسـة إىل   ،             مستوى املدرسة
      تكامـل                            ال توجد إسرتاتيجية تعمل عـىل ال   :   أنه

ــة عــىل املــستويات ــة املهني ــشطة التنمي                                     بــني أن
                                فالتنمية املهنيـة يف شـيكاغو متفرقـة   ،        املختلفة
  ال   ،                           وغالبا تقترص عـىل أنـشطة فرديـة  ،      اجلهود

                                          توجد تنمية مهنية فعالة يف املدارس التي تعـاين 
ــا ــصيل طالهب ــن ضــعف حت ــذلك يف   ،                 م         وك

                      أي أهنـا مازالـت حتتـاج إىل   ،              املدارس الصغرية
ــة   ،  رب       جمهــود أكــ ــاج املعلمــون ذوي التنمي                          حيت

                                            املهنية الفعالة إىل أن يفكروا وحياولوا ويقيمـوا
                         ويتابعوا تنفيذها يف فـصوهلم   ،              األفكار اجلديدة

                                  كام حيتـاجون إىل فـرص للعمـل والـتعلم مـن 
 .                     زمالئهم يف املدارس األخرى
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                                 متتلك عضوات هيئة التدريس باجلامعات  - ١

                 التدريــسية الالزمــة                 الــسعودية لــألداءات 
                                   لنجاحهن يف التدريس وفقا ملعايري اجلـودة 

  .                    الشاملة بدرجة متوسطة
                               ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية يف  - ٢

ـــدريس  ـــات الت                           امـــتالك عـــضوات هيئ
                                    باجلامعات الـسعودية لـألداءات التدريـسية 

ــريات  ــا ملتغ ــن تبع ــة هل ــة  (ً                      ًالالزم   –       الدرج
  )      اجلامعة

 

 
     بأنه  :              التقويم الرتبوي  )     ٢٠٠٥ (          عرف زيتون 

                                    عملية منهجية منظمـة خمططـة تـنظمن إصـدار 
                وذلــك بعــد مقارنــة   ،                 اإلحكــام عــىل الــسلوك

                                     املواصفات واحلقائق لـذلك الـسلوك التـي تـم
                                     التوصل إليهـا عـن طريـق القيـاس مـع معيـار 

 . )   ٣٤١  ،     ٢٠٠٥  ،      زيتون (          جرى حتديده 
        تعــرف عــىل                       املعلــم نفــسه يف حاجــة أن ي و  

                                         مقدار ما يتمتع به مـن الكفـاءات املهنيـة ومـن 
                                       قدرته عىل أداء رسـالته املقدسـة يف نـرش العلـم 

                 ولـذلك مـن املهـم أن   .                   وإعداد طالبـه للحيـاة
                                   يتعرف عىل مـواطن الـضعف يف أدائـه ويعمـل

                   ومـواطن القـوة فيعمـل   ،                  عىل تقويتها وعالجها
   كـام   ،                                  عىل صقلها وتنميتها وحتـسينها وجتويـدها

                             ف عـىل مـا يـزعج طالبـه مـن سـلوكيات     يتعر
  ،    ٢٠٠٤  ،        العيــسوي (                 فيعمــل عــىل حتاشــيها

                                  وتستفيد اإلدارة التعليميـة مـن تقـويم     ).   ٢١٩

                                          أداء املعلم لصقل وتنمية مـستوى معلميهـا وذلـك 
                                          للوقوف عىل العثرات التـي حتـول دون أداء املعلـم
                                             هلذه الرسـالة املقدسـة وحماولـة إزالتهـا أو التعامـل 

                           وكام هلا األثر يف تعزيز وتشجيع   .               معها حسب نوعها
                                            األداء الفعال للمعلم وينتج ذلك عن طريـق تقـويم

ــىل  األ ــصول ع ــالل احل ــن خ ــسية م                                 داءات التدري
                      ومقارنتها يف ضوء معايري   ،                      معلومات عن أداء املعلم

   ثـم   ،    فيـه                                  تتحدد عليهـا مـستويات األداء املرغـوب
                                        إصدار حكم عىل نوعية ومـستوى األداء ثـم اختـاذ

                  والتـي تـرتبط أساسـا   ،                   ات الرتبويـة املناسـبة      القرار
  :                   داءات التدريسية وهي               بأهداف تقويم األ

                                      توفري معلومات لتطوير أو تعديل مـسؤوليات  - ١
ــم         أو إهنــاء   ،                     أو وضــعه يف وظيفــة أخــرى  ،      املعل
  .     خدمته

ــة  - ٢ ــأة وترقي ــوفري معلومــات تــساهم يف مكاف                                    ت
 .     املعلم

  ى                                        تنمية مهارات ومعلومات املعلـم املهنيـة حتـ- ٣
                                         يساهم بفاعلية يف عمليات التطـوير املـستقبلية 

  ).   ١١٩  ،     ٢٠٠٤  ،        إبراهيم (             للمنهج املدريس 
                                   الكشف عن أوجه الضعف وعالجها وكـذلك - ٤

   .                             الكشف عن أوجه القوة وتعزيزها
                                         حتسني نوعية التعليم املقدم للتالميذ مـن حيـث - ٥

              ومـصادر الـتعلم   ،                    أساليب وطـرق التـدريس
   ).  ٣١ ٤  ،     ٢٠٠٢  ،     سالمة (         املستخدمة 


 

       ويـشتمل   :                            أساس اكتساب املعارف واملعلومات •
                                           حمتوى املادة الدراسية وما يتصل به من املهارات
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ــة والعلم ــ              املعرفي ــات  ي ــكال عملي                  ات وأش
 .                             التفكري املنطقي التي تسود الفصل

   :  يذ                               أساس وسائل توصيل املعلومات للتالم •
                                    ويشتمل االستفادة من املعلومـات الـسابقة
                                لدى الطالب وطريقـة توصـيل املعلومـات 
                                واألســاليب والوســائل التــي يــستعني هبــا

 .     املعلم
ــسيكولوجي • ــاس ال ــاول   :                األس ــذي يتن             ال

                                 التفاعل بني املعلـم والطـالب والعواطـف
                                          املتبادلة بينهام ومدى اجيابية أو سلبية املعلـم 

  .          مع تالميذه
             ويتـضمن مـدى          ي أو اجلـاميل          األساس الفنـ •

                                  التوافــق والتــوازن يف التعبــري اإلبــداعي
                          واجلــاميل عنــد عــرض املعلــم للــدرس 
                                   واالنتقال من نقطـة إىل أخـرى وبراعتـه يف 
ــل  ــه داخ ــة ومهارات ــاين اجلاملي ــتخدام املع                                    اس
                                          الفصل للتغلب عىل امللل وإثارة اهتامم التالميـذ 

 .                                وجذب انتباههم وإدخال الرسور إليهم
 

                    داءات التدريــــسية أحــــد  أل          إن تقــــويم ا  
ــث  ــا البح ــي يواجهه ــصعبة الت ــشكالت ال                                  امل

             حيث تكمـن هـذه   ،                       الرتبوي عرب تارخيه الطويل
ــويم  ــشكلة يف أن التق ــ                    امل ــايري  ي                تم يف ضــوء مع

                                 سـلوكية حمــددة ســلفا للحكــم هبــا عــىل مــدى
                                     امــتالك املعلــم ملهــارات تدريــسية معينــة يــتم 

                                   ا بصورة سليمة أثناء املوقـف التعليمـي      توظيفه
                                     رغــم أن املعلمــني األكفــاء املبتكــرين يمكــنهم 

                                             التعامل مع املوقف التعليمي بأساليب غـري تقليديـه 
                                          ومن الصعب التنبؤ هبـا أو تفـسريها بتلـك املعـايري 

  ، )   ١٢٦  ،     ٢٠٠٤  ،        إبـراهيم   (ً                    ً السلوكية املحددة سـلفا
                                    وكذلك من مـشكالته قلـة خـربة الـشخص املقـوم 

                                             احلالة النفسية له حلظة التقـويم التـي يـؤثر عليهـا  و
ــة والــصفات الشخــصية ــض الــضغوط اإلداري                                    بع

           يمكـن احلـد    لـذلك  ،                            للمعلم واحلالة املادية للمعلم
                                         من هذه املشكالت باستخدام أدوات تقويم حديثـة 
ــة  ــات العملي ــتى املكون ــورات يف ش ــة للتط                                       مواكب

  .                             التدريسية وتدريب املقومني عليها


 
                                    يوجـد العديـد مـن األدوات واألسـاليب التــي

                            داءات التدريسية احلديثـة وفـيام                تستخدم لتقويم األ
  :           ييل بعض منها

                    يعــد هــذا األســلوب أكثــر   :            بطاقــة املالحظــة  - ١
  ،                                      األساليب استخداما يف تقويم فاعليـة املعلـم

    مثـل   ،  ني                           حيث يعتمد عىل أحكام االختصاصي
             الذين يقومون   ،                        املوجهني أو املرشفني الرتبويني

       الـصف   يف                            بمالحظة املعلم أثنـاء زيـارهتم لـه
ــدريس ــوم بالت ــو يق ــدريس وه ــذا   ،                        امل ــز ه            ويتمي

                                      األسلوب بأنه أكثر واقعية حيث جتـرى مالحظـة 
  ،    عـالم (                               املعلم يف مواقف الصف املدريس مبارشة 

                        وتعــد هــذه البطاقــة ملــشاهدة    ).    ٣٣٠  ،     ٢٠٠٣
                                 التــدريس الــصفي ملعلــم العلــوم بــشكل     ســلوك

                                             مبارش وتقويمه وتتضمن هذه البطاقة عادة النقـاط
                                      األساسية للسلوك التعليمـي الـصفي للمعلـم

    ).    ٤٤٠  ،     ٢٠٠٥  ،      زيتون (
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           تصمم بصورة    :            أو استبيان ة            تصميم استبان  - ٢
ـــارات  ـــضمن امله ـــث تت ـــبة بحي                           مناس

     ويـتم   ،                                واملامرسات التدريسية املراد قياسها
                           معلم العلوم وفاعليـة تدريـسه           تقويم أداء 

                  أو من خالل التقويم   ،                  إما من خالل الطلبة
                                 الذايت للمعلم نفسه أو مـن خـالل مقـوم 

  ،      زيتـون (                    خمتص خارجي كاملـرشف مـثال 
٤٤١  ،     ٢٠٠٥   .(   

ــم  - ٣ ــة للمعل ــديرات الطلب ــد هــذا   :                     تق         يع
ـــشائعة ـــاليب ال ـــن األس ـــلوب م                           األس
                              االســـتخدام يف تقـــويم فاعليـــة املعلـــم 

        واملـــدارس   ،     لعـــايل                وبخاصـــة التعلـــيم ا
                          طلبة ربام يعرفون عن معلمهم   ال ف  ،         الثانوية

                                   أكثر مما يعرفه املوجة أو املـرشف الرتبـوي 
                                  الذي حيكم عىل أداء املعلم من مالحظاتـه 

   ).   ٢٣٣  ،     ٢٠٠٣  ،    عالم (                ملدة زمنية قصرية
ــة  - ٤ ــصوتية واملرئي ــسجيالت ال ــن    :                        الت      يمك

     أوً      ً  صـوتياً                       ً تسجيل حصة أو أكثر تـسجيال
                     حتليــل الــسلوك التعليمــي         ثــم يــتم ً     ً مرئيــا

                                الصفي للمعلـم وفـق املعـايري والعنـارص 
ـــصفية  ـــسية ال ـــون (                 التدري   ،    ٢٠٠٥  ،      زيت

٤٤٠   .(   
              حيــث إن املعيــار    :                حتليــل نتــائج الطــالب  - ٥

                              األسايس لتقويم عمـل املعلـم هـو مـدى
                                     حتقق األهداف التعليمية املرغوبة كام يظهر

          فإذا كانت   .                      يف معارف الطالب وسلوكهم
                        تستخدم يف تقويم الطلبة              االختبارات التي

          فـان نتـائج   ،                     تعكس بصدق هذه األهداف

                                     هذه االختبارات يمكن أن تعـد مقياسـا ملـدى 
  ،       النجـار (                             نجاح املعلم يف حتقيق أهداف عملـه 

٩٧  ،     ٢٠٠٥  .(   
ــات  - ٦ ــات    عــد ي   :              اســتخدام امللف                اســتخدام امللف

                                     لكرتونية أو الورقية من األسـاليب احلديثـة  إل ا
ــويم ا ــسية أل        لتق ــا                داءات التدري ــويم حقيقي                تق

  ن  عـ                                 وهذه امللفات جتمع فيهـا كافـة أألعـامل ف
         املعلـم                       يمكن التعرف عـىل جمهـودات  ها    طريق

ـــة  ـــل املدرس ـــشاركاته داخ ـــه وم                                 وانجازات
                             حيث يؤدي هذا التقويم عىل حتفيز   ،        وخارجها

                                  املعلم لكـي يعمـل وجيتهـد ويـربز أفـضل مـا 
                             ألن تقويمه أصـبح شـامال يف مجيـع مـا   ،     عنده

  ،        إبــراهيم (           ســات وســلوك              يقــوم بــه مــن ممار
١٤٢  ،     ٢٠٠٤    .(    

ـــة  - ٧ ـــتفتاءات الذاتي ـــن   :                  االس ـــوع م ـــي ن            وه
                                    االستفتاءات يضعها بعض املـربني أو يـضعها
                                         املعلم نفسه لتساعده يف تقويم عمله وأسـاليبه

ــشمل ــع جمــاالت عمــل        وت                         االســتفتاءات مجي
                           قدرته عـىل إثـارة اهـتامم الطـالب  :         املعلم مثل

             مكن مـن املـادة    الت  ،                          باملادة التي يقوم بتدريسها
      أنـــواع   ،                          العلميـــة التـــي يقـــدمها للطـــالب

                                      النشاطات العلمية والتجـارب املخربيـة التـي 
     هلـم        مالءمتها                        يوفرها للطالب من حيث مدى 
         نوع ومـدى   ،                            ومدى مناسبتها للمحتوي املقرر

ــات ــة أو التطبيق ــدريبات النظري ــدوى الت                                     ج
ــالب  ــا للط ــي يوفره ــة الت ــراهيم (                          العملي   ،        إب

١٤٢  ،     ٢٠٠٤   .(   
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                    داءات التدريسية البد أل      فعال ل            لضامن تقويم
                                      من حتديد بعض العوامل التي تـساعد يف نجـاح 
                                          عملية التقويم والتي يمكن تلخيصها يف النقـاط

ـــة ـــراهيم (         التالي ـــاة     ):   ١٢٥  ،     ٢٠٠٤  ،        إب        مراع
      توضـيح   ،                                 املتطلبات االجتامعية واملعايري املحلية

                         مناسبة أسـاليبه املتبعـة مـع   ،               اهلدف من العملية
  ،        شــموليته  ،           اســتمراريته  ،                 األهــداف املعلنــة لــه

          ثبـات وصـدق   ،                         حتديد برنـامج زمنـي لعمليتـه
               مراعاة العدالـة   ،                           وفعالية األدوات املستخدمة له

       مراعـاة  و  ،                            مراعـاة الـرسية التامـة لنتائجـه  ،    فيه
 .                      نتائج التقويامت السابقة

    
 

                                    لقد تعددت التعاريف واختلفت الرؤى بني  
  :                                       الباحثني حول مفهوم اجلودة يف التعليم العايل

                                       تعرف إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم بأهنـا  
                                      عملية اسرتاتيجية إدارية ترتكز عـىل جمموعـة  "

                               وتستمد طاقة حركتها من املعلومات   ،         من القيم
               مـن توظيـف مواهـب   ،                  التي متكـن يف إطارهـا

                                 لني واستثامر قـدراهتم الفكريـة يف خمتلـف      العام
                                     مستويات التنظيم عـىل نحـو إبـداعي لتحقيـق 

 Hixon, J. and   ( . "       للمنظمة               التحسني املستمر

K.lovelace, 1992, P. 4-24(    
                                        كام أن مفهوم اجلودة يف التعليم يتعلق بكافة   

                                        السامت واخلواص التي ترتبط باملجال التعليمي
    وهي  "  ،             املراد حتقيقها                        والتي تظهر جودة للنتائج 

      خـصائص                                ترمجة احتياجات وتوقعات الطـالب إىل
ً                                          ًحمددة تكون أساسا يف تعلـيمهم وتـدريبهم لتعمـيم 
                                          اخلدمة التعليميـة وصـياغتها يف أهـداف بـام يوافـق

  ،    ١٩٩٥  ،    حممــد   ( "                      تطلعــات الطلبــة وتوقعــاهتم
                                     ولقد عرفتها وكالة ضـامن اجلـودة بـالتعليم   ،  ) ٤ ص

      أسـلوب  :            ملتحـدة عـىل أنـه           باململكة ا(QAA)      العايل 
                                   مجيع األنظمة واملواد واملعـايري املـستخدمة   ،     لوصف

                            ومعاهد التعليم العايل للحفـاظ   ، َ              َمن قبل اجلامعات
       ويتـضمن   ،              واجلـودة وحتـسينه  ،                عىل مستوى املعايري

        واملنـاهج   ،                  وكيفيـة تعلـم الطـالب  ،            ذلك التدريس
   كام   ،  )  ٤٠ ص  ،     ٢٠٠٥  ،     حارب (                 الدراسية والبحوث 

      مخــسة (Green)         و جــرين (Harvey)         حــدد هــاريف 
  :                           مفاهيم للجودة يف التعليم وهي

        " حتقيــق الدقــة واإلتقــان مــن                      
  ،                       باستخدام اجلودة الشاملة  ،                  خالل التحسني املستمر

ــاس  ــل والن ــن العم ــسفة ع ــوين فل ــن أجــل تك                                    م
                    يف إطـار قاسـم مـشرتك مـن   ،                  والعالقات اإلنسانية

  . "     القيم
          " لفريـدةً                ًنوعا مـن اإلدارة ا       ،  

                  ويف نوعية معينة مـن   ،                      يتحقق فقط يف ظروف حمددة
  . "     الطالب

              القـدرة عـىل تغيـري               
                            وإضافة قيم جديدة إىل معارفهم   ،               الطالب باستمرار
   .             ونموهم الشخيص

         " بحيـث   ،                تقـدير قيمـة املـال     
   . "                  يكون مسئولية شعبية

         " يشء مــا يناســب            
ــاً       ًغرضــا من ــديمها أو   ، ً   ًتج ــوب تق ــة مطل                          أو خدم
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ً                              ًخاصة عندما يتحـدد هـذا الغـرض أو   ،       حتقيقها
   ).  ٣٢ ص  ،     ٢٠٠٥  ،  ل . د   ( "     املنتج

              ــيم             يف التعل
                            فلسفة إدارية لقيـادات اجلامعـة  "             العايل عىل أهنا 

  ،                                     تركز عىل إشباع حاجات الطالب واملستفيدين
                                     وحتقق نمو اجلامعة لتصل إىل أهدافها وتـضمن

ــى ــة العظم ــة يف   ،                   هلــا الفعالي ــاءة املرتفع                    والكف
   مما   ،                                   التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع

  ،    ٢٠٠٢  ،       النجـار (                          يؤدي هبا إىل التفوق والتميز 
   ).  ٧٣ ص


 

      لكنهـا   ،                                 إن عملية تقييم األداء عملية مكلفة
    ألهنـا   ،            م مـن اإلدارة                    تستحق كـل عنايـة واهـتام

ــي  ــداف وه ــن األه ــة م ــق مجل ــر (                      حتق   ،     خميم
   ):  ٨٩ ص  ،          والطعامنة

                                  الكشف عن الطاقـات والقـدرات الكامنـة  •
                               وغــري املــستغلة لــدى العــاملني بمختلــف 

  .                    وظائف وأنشطة املؤسسة
          فاملعلومـات   ،                        حتسني وتطوير أداء العـاملني •

                                     املتوفرة من التقييم متثـل األسـاس الـواقعي 
 .                  أ منه جهود التطوير              الذي جيب أن تبد

ـــة  • ـــس املوضـــوعية والعادل ـــوفري األس                             ت
                                  للقرارات الوظيفية بام يكفـل حتـصني هـذه
                                    القرارات من أي ميول أو نزاعات شخصية 

 .             أو غري موضوعية
       مـن قبـل   ،                                استمرارية الرقابة ومتابعة األداء •

  .ً                               ًاإلدارات استعدادا لتقييم املرؤوسني

ــائ • ــيم نت ــة وتقي ــد االحتياجــات التدريبي   ج                                    حتدي
 .       التدريب

                                              كام تكشف الدراسة التحليلية لنتائج تقيـيم أداء 
                                   العــاملني عــن حاجــة بعــض العــاملني بمختلــف
ــدريب يف  ــة إىل الت ــصية والوظيفي ــات التخص                                        الفئ
                                        جماالت معينة لتقوية جوانب الـضعف أو القـصور 

                          كـام أن هـذه النتـائج يمكـن أن   ،                 التي يعـانون منهـا
    حية                                تــستخدم كمعيــار للحكــم عــىل كفــاءة وصــال

                      إشـعار مجيـع العـاملني بـأن   ،                   برامج التدريب ذاهتـا
                                    سلوكهم الوظيفي سـيكون موضـع تقيـيم حـسب

                        وذلك يولد االهتامم بتحقيق   .                  اختصاصاهتم العملية
  ، )  ٧١ ص  ،     ٢٠٠٣  ،     حمجـوب (          لدى اجلميع   ،      اجلودة

                   فعالية العمليات من  :                         ويمكن أن تقاس اجلودة بام ييل
       املوظفني             مستوى مشاركة   ،                      حيث تطابقها مع املعايري
                          طبيعة وآلية مراجعـة املعـايري   ،                   يف تطوير هذه املعايري

   ).   ١٥٢  ،    ١٥١ ص  ،     ١٩٩٩  ،      دوهريت (


 
 يف      صـدر     الـذي      خطـر  يف            تقرير أمـة     إعالن    بعد 

                 حدث تضافر للجهود   ،                        الواليات املتحدة األمريكية
  ،  ل                                  بني املربني بعضهم الـبعض ومـع رجـال األعـام

   يف                                        وقادة احلكومة واملسامهني لنقل املجتمع مـن أمـة 
                   وىف ضـوء ذلـك متـت ترمجـة   ،                 خطر إىل أمة اجلـودة

                     جمال التعلـيم والعمـل  يف  TQM               أساسيات ومبادئ 
  .                     عىل تأسيس مدارس للجودة

                   بتوضـيح بعـض اآلراء Tyler                 هذا وقد قام تيلر 
    ومـا   ،                                    فيام يتعلق بأداء كـل مـن الطـالب واملعلمـني

ــيام       أن ي     ينبغــي ــه تقــويم الطــالب ف ــيل                         كــون علي   ي
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١١٥  

) Weaver Tyler:Total Quality 

management , OP., Cit, ED 347670( :  
                          تتطلب إدارة اجلودة الـشاملة   :         دور الطالب •

                                أن تتعامل املدرسـة مـع الطـالب كعمـالء 
                                    واشرتاكهم وتدريبهم عىل عمليات التعلـيم

                              وأخـذ آراءهـم باسـتمرار مـن أجـل      الذايت
 . ل              حتقيق رضا العمي

                         تعمـل إدارة اجلـودة الـشاملة   :          دور املعلمني •
                                 عىل تغيري العالقات بني املعلمني والطـالب

                            حيث حيتاج املعلم أن يبدى رأيـه   ،         واملديرين
   يف                                 التعليم من خالل أعني التالميذ وهـم  يف

                                     حاجة أيضا إىل أن يعملوا معا كفريق عمـل 
                                    مع املديرين وأن يفوض املديرون بعضا مـن 

 .           م إىل املعلمني                مسئوليتهم وسلطاهت
               بـدال مـن اسـتخدام   :                  االختبارات والتقيـيم •

                               اختبــارات املــستويات ومقــاييس تقــدم
                                  الطالب تعمـل إدارة اجلـودة الـشاملة عـىل
                                    مساعدة التالميـذ لتحقيـق التقـدم املـستمر 

           وتنفيذ ذلـك   ،       الدرايس                   واملنتظم طوال العام 
      التـي                       يمكن مـن جتنـب بعـض املـشكالت 
      ديرهم                       تشغل بـال الطـالب بخـصوص تقـ

                         كذلك بالنـسبة للمعلمـني بـدال   ،          آخر العام
                                       من أن يكون تقييم املعلم مبنى عـىل الزيـارة

                         أن يكون تقديرهم من خالل      ينبغي  ،       الصفية
  ،    ١٩٩٢  ، Jon Jay Bonsting   (         العـام كلـه

 . )  ٥٠ ص


 

   ).  ١٨  -  ٦١  ،     ١٩٩٧  ،                  ساىل بروان وفل ريس (
        شخـصيته يف              يتميـز بجـودة     الذي              علم الناجح هو   امل

                                             وتفكريه ومعتقداتـه وأسـاليبه التعليميـة والرتبويـة 
  :            تؤهله لذلك    التي                     بعض من هذه املقومات   ييل     وفيام 

  .            متفائال بشوشا   ..              أن يكون حيويا •
  .      عمله يف                   أن يكون جادا وخملصا  •
        املـادة يف                                  أن يكون واثقا من معلوماتـه ومعرفتـه  •

 .       العلمية
        إعطـاء يف                     نـشيطا متفـائال مـع طالبـه         أن يكون  •

 .      عمله     وأداء
 .              أفكاره وطرقه يف              أن يكون مبدعا  •
 .       آرائه يف              سلوكه وجمددا  يف             أن يكون مرنا  •
ــا  • ــه ودقيق ــه  يف                            أن يكــون متحمــسا لعمل          إعطائ

 .        للمعلومة
  .                         أن يكون أنيق امللبس واملنظر •
ــنظام  • ــون م ــل الــصف يف             أن يك ــلوكه داخ                   س

 .      وخارجه
           كمــه عــىل مــدى   ح يف                   أن يكــون قاضــيا عــادال  •

ــالب ــود الط ــسامهة وجه ــدا   أي  ،                  م ــيام جي             مق
  .     ألعامله

                      كيفية اكتساب املعرفة يف                    أن يكون دليال للطالب  •
  .        واملهارات

  .                                  أن يكون مصدرا للمعرفة وطرق اكتساهبا •
  .                                أن يكون منظام وضابطا لنشاطات الصف •
       ورغبـات                             أن يكون طبيبـا يـشخص احتياجـات  •

      عنـد                                     ومشاكل التعلم وأساليب اكتـساب املعلومـة
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                     قيـيم تقـدم الطـالب بـشكل  ت    فهو    ..      الطالب
                    ويــساعدهم عــىل تطــوير     مجــاعي     أو     فــردي

   .                        اسرتاتيجيات إجيابية للتعلم
                               أن يكون خمططا يضع خططا حلـل مـشاكل •

ــواد ــشاطات وم ــار ن ــم الطــالب وخيت                               تعل
                                    تعليمية تساعد عىل حتقيـق الـتعلم العميـق

 .         عند الطالب
ــاون  • ــشاعر التع ــزز م ــديرا يع ــون م                                  أن يك

ــ ــي  ل      والعم ــني     اجلامع ـــحبة ب ــة وامل                     والثق
                           وذلك بتنوع نـامذج التفاعـل بـني   ،      الطالب

                                الطالب داخل الصف وفقا ألهداف حمـددة
 .                           ومناسبة لطبيعة ومشاعر الطالب

ــتعلم • ــيم وال ــدأ التعل ــا بمب                                     أن يكــون مؤمن
ــتعلم ــيم وال ــدأ التعل ــضا ملب ــق وراف                                    العمي

  .       السطحي
      جمـال يف                         أن يكون عـىل اطـالع بـام يـستجد  •

 .                  تعلم مادته العلمية       تعليم و
                                       أن يكون مهتام بتطوير نفسه عندما تتـاح لـه  •

 .     الفرص
              تقبلــه للنقــد يف                   أن يكــون ذا صــدر رحــب  •

                                     البناء وأن يعمل عىل حتسني وتطوير قدراتـه 
  .        ومهاراته

     إعـادة                             إضافة إىل هذا كله جيـب عـىل املعلـم 
     سـواء   ،                            كل عمل صغري أو كبري يقوم به يف      النظر 

                       ادة العلمية أو مع نفـسه                     له عالقة بالطالب أو امل
                                وذلك بطرح أسئلة لنفسه جتعله ينظر   ،      كمدرس

            الصف وطـرق يف                        بعني نافذة ألساليب تدريسه 

                بـؤرة اهتامماتــه يف                       تعاملـه مـع الطـالب وهــل هـم 
  .                        ويرعى مصاحلهم وذاته كمدرس

                                          فمبدأ التحقيق املستمر مع الذات يساعد املعلـم 
ــسه ــاليب وطــرق تدري ــوير أس ــىل حتــسني وتط                                  ع

   يف                                     ه عىل تغيري مبادئـه ومعتقداتـه التقليديـة      ويشجع
        تفكــريه يف                                  عمليــة الــتعلم وجيعلــه إنــسانا ذا جــودة 

  .                        وآرائه وتعامله مع اآلخرين
 

 
     وذلـك   ،                             استخدمت الدراسـة املـنهج الوصـفي

              يعتمـد عـىل مجـع  ي    والـذ  ،                      ملالئمته لطبيعة الدراسة
              كـام أنـه يـستخدم   ،            نـات واحلقـائق               املعلومات والبيا
ً                        ًوهيــتم أيــضا بتحديــد الظــروف   ،            لوصــف الواقــع

  .                 توجد بني احلقائق ي            والعالقات الت


                                        يتألف املجتمع الذي اشتقت منه عينة الدراسـة
                بخمـس مـن اجلامعـات   س                     من أعضاء هيئة التـدري

  ع       وقد وق  .  ٤ ١  ٢٠ / ٣ ١  ٢٠               للعام اجلامعي         السعودية
                      عـضوا مـنهم تـم اختيـارهم   )    ١٥٠ (       يار عـىل     االخت

                  ويوضـح اجلـدول التـايل   ،                     بطريقة عـشوائية طبقيـة
 .                                             توزيع عينة الدراسة وفق اجلامعة والدرجة العلمية
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 ٣٠ ١٠ ١٠ ١٠  ة     بمك ى      القر  أم      جامعة 
 ٣٠ ١٠ ١٠ ١٠                           جامعه امللك عبد العزيز بجدة

 ٣٠ ١٠ ١٠ ١٠              سعود بالرياض     اإلمام      جامعة 
 ٣٠ ١٠ ١٠ ١٠                 جامعة تبوك بتبوك

 ٣٠ ١٠ ١٠ ١٠                     جامعة الباحة بالباحة
 ١٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠       املجموع

 
      تنــاول   ،                             تــضمنت أداة الدراســة ثالثــة حمــاور

           وينـدرج حتتـه   ،      دريــس                     املحور األول أساليب الت
                             املحور الثاين تنـاول التفاعـل مـع   ،       عبارات  )   ١٠ (

         ثـم تنـاول   ،       عبارات  )   ١٠ (           ويندرج حتته   ،      الطالب
           وينـدرج حتتـه   ،                           املحور الثالـث تقويـــم الطـالب

                               وأمام كل عبارة من هذه العبارات   .       عبارات  )   ١٠ (
       أبـدا-        إىل حـد مـا  -   نعـم   :    هي            اختيارات ثالث

 ١- ٢- ٣     يرات                          وهذه االختيـارات تأخـذ التقـد
  .         عىل الرتتيب

                      تم حساب ثبـات االسـتبانة  :             ثبات االستبانة

                      وذلـك باسـتخدام الربنـامج   ،                    باستخدام معامل ألفا
                        ويوضح اجلدول التـايل نتـائج   ، (SPSS)        اإلحصائي 

                                          ذلك والذي يتضح منه متتـع االسـتبانة بقـيم ثبـات 
  .             مرتفعة ومرضية


 

 معامل ألفا البعد
  ٠,٨٥               أساليب التدريـس
  ٠,٨٧                 التفاعل مع الطالب
  ٠,٨٦              تقويــم الطالب

 
                  اعتمدت الدراسـة عـىل   :            صدق املحكمني- أ

ــصدق الظــاهري ــتبانة يف  ،              ال ــداد االس ــد إع                        وبع
                                  صورهتا األوليـة تـم عرضـها عـىل جمموعـة مـن 

  ،  ) ١    ملحـق (                               السادة املحكمني من أسـاتذة الرتبيـة 
                                 وقــد أبــدي املحكمــني مالحظــات جتــاه صــياغة 
ً                                      ًبعض العبارات واقرتحوا عـددا مـن التعـديالت

                           اسـتفادت منهـا الباحثـة عنـد  ي            واإلضـافات التـ

   .                               صياغة الصورة النهائية لالستبانة
           تـم اسـتخدام   :                   صدق التكوين الفـريض- ب

                                     طريقة صدق التكوين الفـريض حيـث تـم تقـدير 
            بعـد والدرجـة                           معامالت االرتباط بني درجة كل 

                                            الكلية لالستبانة ومجيعها قيم مرتفعـة ودالـة عنـد 
                  ويوضــح اجلــدول التــايل   ،     ٠,٠١           مــستوى داللــة 

  .         نتائج ذلك
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 معامل االرتباط بالدرجة الكلية البعد
  ٠,٦٣               أساليب التدريـس
  ٠,٦٣                 التفاعل مع الطالب
  ٠,٦٥              تقويــم الطالب

 
                                      تم االعتامد عىل املتوسطات احلسابية باإلضافة

                ومتـت مجيـع املعاجلـات   ،                       إىل حتليل التباين املتعدد
 SPSS                                  اإلحصائية باستخدام الربنامج اإلحصائي 

(v12).  
 

          للدراسـة    األول                    للتحقق من صحة الفـرض     - ١
             عـضوات هيئـة     متتلـك   :         ذي يـنص عـىل   وال

ــات  ــدريس باجلامع ــألداءات                  الت ــسعودية ل                  ال
                                        التدريسية الالزمة لنجاحهن يف التـدريس وفقـا 

   تــم   .               بدرجــة متوســطة                   ملعــايري اجلــودة الــشاملة
        لــألداءات         احلــسابية          املتوســطات         اســتخدام 
                            عضوات هيئة التـدريس باجلامعـات    ل         التدريسية
  .     ج ذلك                       واجلدول التايل يبني نتائ        السعودية

 


 

  

  ٢٢,٤٥٧٨  ٢٢,٢٥٧٦  ٢٢,١٨٦٥ ة   بمك  ى       القر  أم      جامعة 
  ٢٣,٠٨٩٧  ٢٢,٩٣٨٨  ٢٢,٥٣٣٢                          جامعه امللك عبد العزيز بجدة

  ٢٢,٤٥٧٨  ٢٢,٠٠٠٠  ٢٣,٣٢٥٠    رياض          سعود بال     اإلمام      جامعة 
  ٢٣,٠٨٩٧  ٢٠,٦٨٣٣  ٢٠,٢٥٠٠                جامعة تبوك بتبوك

  ٢٢,٤٥٧٨  ٢٢,٣٠٠٠  ٢٢,٧٢٥٠                    جامعة الباحة بالباحة

           عـضوات هيئـة      أن                     يتضح من اجلدول السابق
       ألداءات       متتلـك لـ                          التدريس باجلامعات السعودية 

                                        التدريسية الالزمـة لنجـاحهن يف التـدريس وفقـا 

      فجميـع   ،               بدرجـة متوسـطة      لشاملة             ملعايري اجلودة ا
                                   متوســطات درجــات اجلامعــات املختلفــة تــدور

       درجة  ٣٠              فنهاية كل بعد                      حول الدرجة املتوسطة؛

المجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

١١٩  

                  ومن املالحظ يف اجلـدول   ،   ٢٠                والدرجة املتوسطة 
                               هذه املتوسطات تـدور حـول الدرجـة   أن       السابق 

  .              تزيد عنها قليال   أو         املتوسطة 
           للدراسـة     الثـاين                    للتحقق من صحة الفـرض   - ٢

                توجــد فــروق ذات  ال   :            والــذي يــنص عــىل
                                 داللة إحصائية يف امتالك عـضوات هيئـات 

                                  التدريس باجلامعـات الـسعودية لـألداءات
ــريات  ــا ملتغ ــن تبع ــة هل ــسية الالزم ً                                ًالتدري

                  تـم اسـتخدام حتليـل   ).      اجلامعـة  -       الدرجة  (
                                       التباين املتعدد ويوضح اجلدول التايل نتـائج

  .   ذلك


 


 "" 

 

 


   

.469 .895 .443 4 1.773 الوسائل التعليمية  اجلامعة

.141 1.759 1.193 4 4.773 التفاعل

.202 1.512 .867 4 3.467 التقويم

.660 .417 .207 2 .413 الوسائل التعليمية  الدرجة

.855 .157 .107 2 .213 التفاعل

.922 .081 .047 2 .093 التقويم

.449 1.015 .503 8 4.024 الوسائل التعليمية  الدرجة* اجلامعة

.341 1.140 .773 8 6.187 التفاعل

.475 .953 .547 8 4.373 التقويم
.496 135 66.900 الوسائل التعليمية  اخلطأ
.679 135 91.600 التفاعل
.573 135 77.400 التقويم

 :ما ييلالسابق يتضح من اجلدول و
                               توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية يف  ال •

         باجلامعات                          امتالك عضوات هيئات التدريس 
  ن           الالزمـة هلـ                          السعودية لألداءات التدريـسية

  .ً                ًتبعا ملتغري اجلامعة

                               توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية يف  ال •
                                   امتالك عضوات هيئات التدريس باجلامعات 
                                     السعودية لألداءات التدريـسية الالزمـة هلـن

  .ً                ًتبعا ملتغري الدرجة
                               توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية يف  ال •
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                                   امتالك عضوات هيئات التدريس باجلامعات
          الالزمـة هلـن                            السعودية لألداءات التدريـسية 

  . )        اجلامعة *       الدرجة    (      لتفاعلً      ًتبعا ل
                                         لقد بينت نتائج الدراسة امليدانية أن عـضوات 
ــك  ــسعودية متتل ــات ال ــدريس باجلامع ــة الت                                     هيئ
                                   لـــألداءات التدريـــسية الالزمـــة لنجـــاحهن يف 
                                       التـدريس وفقــا ملعـايري اجلــودة الـشاملة بدرجــة

                            فجميع متوسطات درجات اجلامعـات   ،       متوسطة
        كـام بينـت   ،                     حول الدرجة املتوسطة            املختلفة تدور

                                     ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية يف امـتالك
                                      عضوات هيئات التدريس باجلامعـات الـسعودية 
ــألداءات التدريــسية الالزمــة هلــن تبعــا ملتغــري ً                                      ًل

                             ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية   كام   .       اجلامعة
                                     يف امتالك عضوات هيئات التدريس باجلامعـات 

ً                          ً التدريسية الالزمـة هلـن تبعـا                 السعودية لألداءات
              فـروق ذات داللـة             وعـدم وجـود  .           ملتغري الدرجة

                                    إحصائية يف امتالك عـضوات هيئـات التـدريس
                                    باجلامعـــات الـــسعودية لـــألداءات التدريـــسية

  . )      اجلامعة  *        الدرجة  (ً                       ًالالزمة هلن تبعا للتفاعل 
                                       إن هذه النتـائج تـشري إىل أن اجلـودة الـشاملة

                  مية من حيـث حتمـل كـل                     مهمة يف العملية التعلي
  ،                                        عضو هيئة تدريس مسئوليته عن تعليمه لطالبـه
  ،                                        والسعي الدائم لتحقيق أعىل مستوى مـن األداء

        فاملعـايري   ،                             وال خيتلف ذلك من جامعة إىل أخـرى
            ال يوجـد مكـان        كام انه  ،                    واضحة ومعلنة للجميع

       كـل ذلـك   ،                            للمتقاعسني أو املقرصين يف عملهـن
ــة  ــائج الدراس ــروج نت ــة هبــذا                          أدى إىل خ              امليداني

  .     الشكل

                          
                                     يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة احلاليـة مـن 

:                        نتائج يمكن التوصية بام ييل

                             تدريبية وحلقات بحثية ألعضاء     دورات    عقد  •
                                        هيئة التدريس واهليئة املعاونة حول التـدريس 

 .      اجلامعي
                          من خربات األساتذة املتخصـصني        االستفادة •

        زيادة  يف  ،  ي     اجلامع                     هتمني بقضايا التدريس   وامل
  ،                                 معارف ومهـارات أعـضاء هيئـة التـدريس

 .       التدرييس                حول جوانب األداء
                                  العمل عىل تـوفري اإلمكانـات والتجهيـزات    •

     هيئـة                               داخل قاعات التدريس بام يعـني عـضو
ــدريس عــىل اســتخدام أحــدث طــرق                              الت

  .                       وأساليب التدريس اجلامعي
       مهـارات                           البحـث عـن صـيغ جديـدة لتنميـة  •

                                     التفاعل بني الطالب وأعضاء هيئة التـدريس
         تــشهدها ي                      ظــل األعــداد الكبــرية التــ يف

  .            اجلامعات اآلن
ــدريس إىل رضورة  • ــة الت ــضاء هيئ ــه أع                                  توجي

   ي   الذ                              احلرص عىل تقديم خمطط كامل للمقرر
  .           أول حمارضة يف  ،                سيقومون بتدريسه

                                   وضع آليـة جديـدة لتحقيـق أسـاليب تقـويم  •
                   لـذايت وتقـويم الطلبـة                    جديدة مثـل التقـويم ا

 .             وتقويم الزمالء
                                   اعـتامد معــايري جـودة األداء التدريــيس حمــور  •

                                      أسايس يف منح الرتقيات العلمية وعدم اعتامد
ًالبحث العلمي حمورا وحيدا لذلك ً                            ً ً. 

                                   التدريب عـىل تقـويم األداء التدريـيس بكـل  •
                                    أنواعه وإعطائـه األمهيـة يف دورات وتطـوير 
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           حتـسني مـستوى                          التدريس ملا حيققه من نتائج يف
  .                                األداء وانعكاساته عىل جودة التعليم

                                     تقديم حوافز ماديـة ومعنويـة ألعـضاء هيئـة  •
                                 التـــدريس اجلـــامعي املتميـــزين يف أدائهـــم

  .       التدرييس
                                رضورة التنــوع يف احلــصول عــىل املعلومــات  •

                                         التقويمية عن أداء عضو اهليئة التدريـسية مـن
  .                    مصادر متعددة ومتنوعة

              ســات حــول تقــويم                    إجــراء املزيــد مــن الدرا •
      الطــالب                          األداء التدريــيس مــن وجهــة نظــر

                                   ورؤساء األقسام والعمداء وغريهم ممـن هلـم 
 .         التعليمية                   صلة وثيقة بالعملية

                                تقـــويم األداء التدريـــيس لعـــضوات هيئـــة  •
  .                          التدريس من وجهة نظر طلبتهم

                                تقـــويم األداء التدريـــيس لعـــضوات هيئـــة  •
  .                          التدريس من وجهة نظر زمالئهم

ـــويم األداء  • ـــة            تق ـــضاء هيئ ـــيس ألع                    التدري
  .                                التدريس يف اجلامعات السعودية األخرى

    يف                               األداء التدريــيس لعــضو هيئــة التــدريس •
 .                            اجلامعة وعالقته بتجويد التعليم


        تــصنيفات     ):    ٢٠٠٤ (         جمــدي عزيــز   ،        إبــراهيم

ــوي وأدواهتــا ــاييس الرتب ــامل   ،                       املق ــة ع           مكتب
 .       القاهرة  ،      الكتب

          التخطـيط )    ٢٠١٢ (             ليىل حممد حـسني   ،         أبو العال
ــشاملة  ــادئ إدارة اجلــودة ال ــتخدام مب                                   الس
  ،                                   لديمنج يف كليـة الرتبيـة بجامعـة الطـائف
  ،                                     جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

 .    مارس  ،          اجلزء األول  ،                     العدد الثالث والعرشون
              متطلبات تطبيـق     ):    ٢٠٠٦ (        محيد حممد   ،      األمحدي

                                    إدارة اجلـــودة الـــشاملة يف إدارات الرتبيـــة 
              رسالة دكتوراه   ،                اململكة السعودية          والتعليم ب
   .            جامعة األزهر  ،            كلية الرتبية  ،          غري منشورة

          مــدى تطبيــق   ):    ٢٠١١ (          ميــساء حممــد   ،      األصــيل
ــة  ــشاملة يف اجلامع ــودة ال ــادئ إدارة اجل                                    مب
                                   االفرتاضية السورية من وجهة نظـر أعـضاء

ــة ــسية واإلداري ــة التدري ــاد   ،                         اهليئ ــة احت          جمل
ــم ــة وعل ــة للرتبي ــات العربي ــن                           اجلامع   ،   فس     ال

 .            العدد الرابع  ،             املجلد التاسع
ــــت www.isesco.org.ma/arabe/index :     إنرتن

ـــوم  ـــة والعل   ،                               املنظمـــة اإلســـالمية للرتبي
                        التعلــيم يف الــدول اإلســالمية  :        والثقافــة

   .                         ومتطلبات التنمية الشاملة
        اجلودة يف     ):    ٢٠٠٧ (                هند أمحد الرشبيني   ،       الرببري

               بحـث مقـدم للقـاء   ،                    مدارس التعليم العـام
                اجلــودة يف التعلــيم (                 الــسنوي الرابــع عــرش 

                               اجلمعية السعودية للعلـوم الرتبويـة   ،  )     العام
  .      مايو  ١٦-  ١٥   من   ،  )    جستن (         والنفسية 

ــراهيم  ،      اجلــوير ــرمحن إب ــد ال       إدارة     ):    ٢٠٠٥ (                   عب
                      اإلتقان يف الفكر اإلسالمي   ،              اجلودة الشاملة

   .           جامعة طيبة  ،       األوىل      الطبعة  ،       واملعارص
ــاقي   ،     جــوييل ــد الب        دراســات     ):    ٢٠٠٢ (               مهــا عب

ـــرشين ـــرن احلـــادي والع ـــة يف الق   ،                             تربوي
  .                      دار الوفاء للطبع والنرش  ،          اإلسكندرية

ــارب ــد اهللا   ،     ح ــعيد عب ــودة يف     ):    ٢٠٠٥ (            س         اجل
                       ورقة عمل مقدمـة للملتقـى   ،              التعليم العايل
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              التعليم العايل  "                            العريب الثاين للرتبية والتعليم 
ـــ ـــستقبلية   رؤي ـــريوت   ،  "          ة م –   ٩ /  ٢٨  –     ب

  .                 مؤسسة الفكر العريب  ،     ٢٠٠٥ /  ١٠ / ١
           درجـة تطبيـق     ):    ٢٠١٣ (         حممد عبـود   ،        احلراحشة

                                     معايري إدارة اجلـودة الـشاملة يف جامعـة آل
ــة  ــضاء اهليئ ــر أع ــة نظ ــن وجه ــت م                               البي

  ،                            جملة العلوم الرتبويـة والنفـسية  ،          التدريسية
 .    مارس  ،           العدد األول  ،   ١٤      املجلد 
ــود    حممــد   ،        احلراحــشة ــد   ،     وأمحــد  ،     عب          ياســني عب

                 درجــة ممارســة أعــضاء   ):    ٢٠١٣ (       الوهــاب 
                                      هيئة التدريس للكفايات التدريسية يف ضوء
                                      معايري إدارة اجلودة الـشاملة مـن وجهـة نظـر 
                                        طلبة كلية الرتبيـة بجامعـة الباحـة يف اململكـة 

                        املجلة العربية لضامن جـودة   ،                 العربية السعودية
 .  ١٤   دد    الع   ،            املجلد السادس  ،               التعليم اجلامعي

                               السيد عبد العزيز البهوايش وسـعيد   :    ترمجة  .  ل  .  د
            ضـامن اجلـودة يف   ):    ٢٠٠٥ (              بن محد الربيعي 

  .       القاهرة  ،  ١ ط  ،          عامل الكتب  ،              التعليم العايل
                 عدنان األمحـد وكائـد   /     ترمجة   ).     ١٩٩٩ (      دوهريت 

  عـىل                           سالمة وشفيق فالح عالونـة ومحـدان 
       املنظمـة   ،                         تطوير نظم اجلودة يف الرتبيـة :  نرص

ــة ل ــوم املركــز          العربي ــة والعل ــة والثقاف                              لرتبي
 .    دمشق  ،                    العريب للتعريب والنرش

  ،           وكائـد سـالمة  ،           عـدنان األمحـد   :    ترمجة  .      دوهريت
     نـرص  عـىل      ومحـدان   ،               وشفيق فالح عـالون

ــة  ):    ١٩٩٩ (   ،                         تطــوير نظــم اجلــودة يف الرتبي
                                       املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم 

  .                         املركز العريب للتعريب والنرش

          ضـامن اجلـودة     ):    ٢٠٠٥ (       براهيم      حممد إ  ،       الذكري
                                       يف التعليم العايل دراسة مقارنـة بـني النظـام
ــاين ونمــوذج  ــي والنظــام الربيط                                األمريك

         ورقة عمل   ،                           مقرتح للتعليم العايل السعودي
ــة  ــاين للرتبي ــريب الث ــى الع ــدمت للملتق                                 ق

ـــيم ـــايل  ،         والتعل ـــيم الع ـــة  :                 دور التعل      رؤي
 /  ٢٠ / ١     إىل  ٩ /  ٢٨  –     بــريوت   ،         مــستقبلية

  .             الفكر العريب     مؤسسة  ،  م    ٢٠٠٥
ــة وحــدة     ):    ٢٠٠٨ (         إيــامن حممــد   ،      الــريس             فاعلي

                                   مقرتحة لتنميـة بعـض األداءات التدريـسية 
                                   لدى طالب كلية الرتبية شـعبة الرياضـيات 

  ،                             ضوء نموذج كولـب ألسـاليب الـتعلم  يف 
 .  ١١    جملد   ،   مرص  ،                      جملة تربويات الرياضيات

  ،            وعبــد العزيــز  ،                 برهــامي عبــد احلميــد  ،      زغلــول
ــدي أمحــد  ــوذج مقــرتح     ):    ٢٠٠٧ (        مح            نم

                                   لتكوين معلم العلـوم التجاريـة يف مـرص يف
            بحـث مقـدم إىل   ،                    ضوء معايري ضبط اجلودة

      تطـوير  "                              املؤمتر العلمي التاسع عرش بعنـوان 
    يف  "                               مناهج التعليم يف ضـوء معـايري اجلـودة

             اجلمعية املـرصية   ،        يوليو  ٢٦-  ٢٥         الفرتة من 
  .            املجلد الثالث  ،                     للمناهج وطرق التدريس

             أساليب تدريس     ):    ٢٠٠٥ (   ود        عايش حمم  ،      زيتون
  ،                        دار الرشوق للنرش والتوزيـع  ،  ١ ط  ،       العلوم
  .     األردن  ،    عامن

             معـايري لتقـويم     ):    ١٩٩٧ (                  ساىل بروان وفل ريس 
                                  جودة التعليم لدى املدرسـني يف اجلامعـات

  ،    عامن  ،                ترمجة مصطفى حليه  ،               واملعاهد العليا
 .    ١٩٩٧  ،            دار البيارق
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١٢٣  

           طرائق تـدريس    ):    ٢٠٠٢ (              عادل أبو العز   ،     سالمة
            دار الفكـر  ١ ط  ،                             العلوم ودورها يف تنمية التفكري

 .     األردن  ،    عامن  ،                       للطباعة والنرش والتوزيع
          نظــم اجلــودة     ):    ٢٠٠٦ (        الــسيد   عــىل  ،        الــشحيني

ــيم  ــا يف التعل ــة تطبيقه ــتامد وإمكاني                                    واالع
 .                    مركز البحوث الربملانية  ،        القاهرة  ،     املرصي

               التجديـد الرتبـوي     ):    ١٩٩٩ (         صابر حممـد   ،     طلبة
  .  مرص  ،            مكتبة اإليامن  ،       ملستقبل              من أجل جامعة ا

    ):    ٢٠٠٧ (    مجيــل   ،       ونــشوان  ،   عـىل     فــؤاد   ،       العـاجز
                                 معوقات تطبيق اجلودة يف مـدارس الغـوث 

                         بحث مقدم إىل املؤمتر الرتبوي   ،             الدولية بغزة
                                       الثالث اجلودة يف التعليم العـام الفلـسطيني

  .        أكتوبر  ٣١- ٣                كمدخل للتميز من 
      د عبـد   أمح  ،      وقران  ،                  عبد اللطيف عبد اهللا  ،        العارفة

ــودة يف     ):    ٢٠٠٧ (   اهللا  ــق اجل ــات تطبي                      معوق
                                  التعلــيم العــام مــن وجهــة نظــر املــسئولني
                               واملرشفني الرتبـويني ومـديري املـدارس يف 

                بحث مقدم للمؤمتر   ،                       منطقة الباحة التعليمية
  ،  )               اجلـودة يف التعلـيم (                 الرابع عـرش بعنـوان 

  .      مايو  ١٦-  ١٥                        منطقة القصيم يف الفرتة من 
            إدارة اجلــودة     ):    ٢٠٠٣ (    جمــدي   ،           عبــد الفتــاح

  ،       الكويـت  ،                           الشاملة للمؤسـسات التعليميـة
 .                مركز كنوز املعرفة

ــدين خليــل   ،       عبــد اهللا ــة     ):    ٢٠٠٤ (               ســعد ال       تنمي
  .  مرص  ،      دمياط  ،      دوالرس  ،                 القدرات اإلبداعية

      اجلــودة  "    ):    ١٩٩٩ (           فتحــي درويــش   ،      عــشيبة
                                   الـــشاملة وإمكانيـــة تطبيقهـــا يف التعلـــيم 

    ؤمتر  املـ  ،  "             دراسة حتليلية   -             اجلامعي املرصي

  ،            جامعــة حلــوان  -                     الــسنوي لكليــة الرتبيــة
                                       تطوير نظم إعداد املعلم العريب وتدريبه مـع 

 .      مايو  ٢٧-  ٢٦  ،                    مطلع األلفية الثالثة
                 املنهجية املتكاملـة     ):    ٢٠٠١ (         عمر وصفي   ،     عقييل

ــشاملة ــرش  ،                    إلدارة اجلــودة ال   ،              دار وائــل للن
  .     األردن  ،    عامن

        التقـويم     ):    ٢٠٠٣ (               صالح الـدين حممـود   ،    عالم
ـــ ـــه     الرتب                         وي املؤســـيس أســـسه ومنهاجيت

    دار   ،        القـاهرة  ،                         وتطبيقاته يف تقويم املـدارس
   .             الكتاب العريب

       الرتبيـة     ):    ٢٠٠٤ (              عبد الـرمحن حممـد   ،        العيسوي
           دار النهــضة   ،                         اإلبداعيــة يف التعلــيم العــريب

 .     لبنان  ،     بريوت  ،        العربية
          عبـد النبـي   ،           وأبـو سـلطان  ،         هشام أمحـد  ،     غراب
    ارس                     مــدى فاعليــة برنــامج املــد    ):    ٢٠٠٧ (

                                    املتميزة يف حتـسني اجلـودة يف التعلـيم العـام
    بحث   ،                                بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة

        اجلـودة يف   ،                            مقدم إىل املؤمتر الرتبوي الثالـث
       اجلامعـة   ،                              التعليم الفلسطيني مدخل للتميـز

 .        أكتوبر  ٣١-  ٣٠                   اإلسالمية يف الفرتة من 
               وعي أعضاء هيئة     ):    ٢٠٠٩ (          حممد بيومي   ،     فضايل

                        معات املرصية بمعايري اجلودة             التدريس باجلا
     كليـة   ،        دكتـوراه  ،                       الشاملة للتعلـيم اجلـامعي

    .           جامعة األزهر  ،       الرتبية
                                       املــؤمتر العــارش للــوزراء املــسئولني عــن التعلــيم 
                                  العايل والبحـث العلمـي يف الـوطن العـريب

                         التميــز واإلبـــداع يف التعلـــيم  "    ):    ٢٠٠٥ (
  .       ديسمرب ٨- ٧      تعز  "     العايل
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              إدارة اجلامعات     ):    ٢٠٠٣ (         سامن فيصل   ،     حمجوب
      دراسـة  (                               العربية يف ضوء املواصفات العاملية 

ـــة  ـــوم اإلداري ـــة العل ـــىل كلي ـــة ع                                تطبيقي
                               املنظمة العربية للتنمية اإلدارية   ،  )         والتجارية

   .        القاهرة  ،                    جامعة الدول العربية
              إدارة اجلامعات     ):    ٢٠٠٣ (         سامن فيصل   ،     حمجوب

      دراسـة  (                               العربية يف ضوء املواصفات العاملية 
ـــ ـــة ع ـــة          تطبيقي ـــوم اإلداري ـــة العل                       ىل كلي

                               املنظمة العربية للتنمية اإلدارية   ،  )         والتجارية
   .        القاهرة  ،                    جامعة الدول العربية

ــد ــيد   ،    حمم ــشاملة يف     ):    ١٩٩٥ (       الرش ــودة ال                 اجل
  ،                         جملة تربوية ثقافية جامعيـة  ،      املعلم  ،        التعليم

  .               جامعة امللك سعود
          تـصور مقـرتح     ):    ٢٠٠٧ (         حممـد عبـده   ،      املخاليف

                        اد املعلم وتدريبه بكليات                 لتطوير برامج إعد
                                     الرتبية يف اجلامعات اليمنية يف ضـوء معـايري

                              املؤمتر العلمي التاسع عـرش بعنـوان   ،      اجلودة
ــاهج التعلــيم يف ضــوء معــايري  "                                 تطــوير من

ــودة ــن  "     اجل ــرتة م ــو  ٢٦-  ٢٥             يف الف   ،        يولي
  ،                                  اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التـدريس

      .          املجلد األول
    ):    ٢٠٠٣ (    حممـد   ،    منـة      والطعا  ،           عبد العزيز  ،     خميمر

ــشفيات  ــة يف إدارة املست ــات احلديث                                  االجتاه
                       املنظمة العربيـة للتنميـة   )                 املفاهيم والتطبيق (

  .       القاهرة  ،                    جامعة الدول العربية  ،        اإلدارية
                     إدارة اجلامعـات بـاجلودة   ):    ٢٠٠٢ (     فريد   ،       النجار

ــشاملة ــع  ،        ال ــرش والتوزي ــرتك للن   ،  ١ ط  ،                   إي
  .       القاهرة

               تطوير أساليب    سبل    ):    ٢٠٠٥ (        ليىل أمحد   ،       النجار
    جملـة   ،                             متابعة املرشفني الرتبـويني للمعلمـني

             وزارة الرتبيـــة   ،     مـــسقط  ،             رســـالة الرتبيـــة
  ).  ١٠ (      العدد   ،                    والتعليم بسلطنة عامن

    ):    ٢٠٠٧ (                     عـدنان بـن أمحـد بـن راشـد   ،        الورثان
                                      مدى تقبل املعلمني ملعايري اجلودة الشاملة يف 

ـــيم  ـــة –        التعل ـــة بمحافظ ـــة ميداني                         دراس
                      للقاء السنوي الرابـع         بحث مقدم  ،       اإلحساء

       اجلمعيـة   ،  )                     اجلـودة يف التعلـيم العـام (   عرش 
ـــسية ـــة والنف ـــوم الرتبوي ـــسعودية للعل                                  ال

 .      مايو  ١٦-  ١٥  ،  )    جستن (
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