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امللخص
هتدف الدراسة إىل قياس درجة تطبيق أعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء يف الكليات املختلفة ملهارات التعليم
األكادميي يف ضوء مبادئ االعتماد وضمان اجلودة املعتمد من قبل وزارة التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية .ولتحقيق هدف
الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف البياانت وتكميمها وحتليلها وذلك من خالل استبانة مكونة من
مخسة جماالت هي (التعليم والتعلم ،البحث العلمي ،خدمة اجملتمع ،املهارات اإلدارية والتقنية ،والكفاايت املهنية واالخالقية).
ومت توزيع االستبانة على افراد العينة الذين مت اختيارهم من ( )11كلية علمية وإنسانية اتبعة جلامعة صنعاء وبلغ عددهم ()58
عضو هيئة تدريس .واظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس يرون أهنم يطبقون معايري االعتماد بدرجة ()3.63
بشكل عام ،بينما يطبقوهنا بدرجة عالية جداً ( )4.49فيما يتعلق ابجملال األخالقي واملهين ،وبدرجة عالية (،)3.56
( )3.61( ،)3.75يف كل من جمال التعليم والتعلم ،وجمال املهارات اإلدارية والتقنية ،وجمال البحث العلمي على التوايل،
وبدرجة متوسطة يف جمال خدمة اجملتمع ( .)2.76واظهر حتليل النتائج ابلنسبة للمهارات ضمن كل جمال أن اعضاء هيئة
التدريس يطبقون بدرجة متدنية ( )2.4ملهارة البحث العلمي ضمن فريق يف جمال البحث العلمي ،وملهارة ختطيط وتطوير
الربامج األكادميية يف جمال التعليم والتعلم .كما اظهرت نتائج الدراسة انه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغريات
(الكلية ،اجلنس ،املؤهل العملي ،وسنوات اخلربة التدريسية).
الكلمات املفتاحية :أعضاء هيئة التدريس ،جامعة صنعاء ،معايري االعتماد وضمان اجلودة ،التعليم األكادميي.
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Abstract
This study aims to find out the degree of applying academic teaching skills among the
academic staff of Sana’a University. The sample covers (58) academic staff in (11) faculties at
Sana’a University during the academic year 2016/2017. To achieve this study a questionnaire has
been developed based on the standards of the accreditation and quality assurance that approved by
the ministry of Higher Education and Scientific Research (MoHE) in Yemen. The questionnaire
consists five domains: teaching and learning, scientific research, community services, technology
and administration skills, and professional and molarity competences. The findings show that
scores: (3.56), (3.61), (2.76), (3.75), and (4.49) recorded for applying the academic teaching skills
in each domain respectively, and the overall rate scored (3.63). The lowest degree (2.4) scored
within the two domains skills: working in a team, and planning and developing academic
programmes. The findings also show that there are no significant differences among the sample
members refers to: faculty, gender, qualification and work experience.
Keywords: Academic staff, Sana'a University, Accreditation and Quality Assurance
Standards, Higher Education.

2
www.arrasikhun.mediu.edu.my

Arrasikhun International Journal, Volume 3, Issue 1 July 2017
ISSN: 2462-2508

املقدمة
تعد اجلودة الشاملة املوجة الثورية الثالثة ،بعد الثورة الصناعية وثـورة احلواسـيب ،اليت ظهرت نتيجة
للمنافسة العاملية الشديدة بني املؤسسات اإلنتاجية الياابنية من جهة واألمريكية واألوروبية مـن جهة أخرى،
وذلك للحصول علي رضـا املـستهلك ) .)Lotana& Lavan, 1993; Weeb& Bryant, 1993وقد استحوذ مفهوم
إدارة اجلودة الشاملة ) Total Quality Management (TQMعلى اهتمام كبري من قبل القادة واملديرين
واملمارسني والباحثني األكادمييني ،بوصـفها إحـدى املفاهيم اإلدارية اليت تؤكد اجلودة يف األداء للوصول إىل
جودة املنتج وابلتايل احلصول على رضا الفئة املستفيدة ) .(Blackmur, 2004وتؤكد معظم الدراسات أن تطبيق
إدارة اجلودة الشاملة له انعكاسات إجيابية على أداء املنظمات اليت تطبقها ،وذلك من خالل زايدة اإلنتاجية،
وحتسن معدل الرحبية ،واخنفاض التكاليف ،وحتـسني األداء احلايل وحتسني عالقات املوظفني ،وكذلك ارتفاع
مستوايت الرضا الوظيفي لديهم ،وبوجود املؤشرات اليت تبني جدوى إدارة اجلودة الشاملة ازدادت أمهيتـها،
وازدادت سـرعة انتـشارها ).(Buter, 1995-1996; Rao, et al, 1996
ونتيجة للنجاح الذي حققه هذا املفهوم يف التنظيمات االقتصادية والـصناعية والتجارية والتكنولوجية
يف الدول املتقدمة وظهور تنافس بني هذه التنظيمات الصناعية للحصول على املنـتج األفضل ورضاء املستهلك،
بدأ خالل عقد الثمانينيات من القرن العشرين االهتمام إبدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية بشكل
عام ،ويف مؤسسات التعلـيم العايل بشكل خاص ،عندما طبقها بعض القادة الرتبويني يف الوالايت املتحدة
األمريكية ) ، (Holmes, 1996وكانـت بدايتها تطبيق أفكار إدوارد دمينج  Deming Edwardيف حقل التعليم
العايل خالل العام  .(Marchese, 1993, Deming, 1986 ) 1992-1991ونظراً ألمهية إدارة اجلودة الشاملة فإن
من املتوقع واملأمول عند اعتمادها وتطبيقها يف مؤسسات التعليم العايل أن تعمل على إحداث تطـوير نـوعي
يف أدائها ألعماهلا وابلتايل على خمرجاهتا.
وتشري الدراسات املتعلقة أبن نظام اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي يعمل على تطـوير مجيع جوانب
العمل اإلداري واألكادميي على مستوى اجلامعة ،وابلتايل يساعد على إحداث تغيري شامل ومتكامـل يسهل
رفع الكفاءة بشكل عام؛ ويعد أعضاء هيئة التدريس من أهم املدخالت يف املؤسسات التعليمية اجلامعية اليت
حتتاج إيل تطوير يف مستوي األداء األكادميي بناء على معايري وحمكات يتم تقومي أدائهم من خالهلا ،وهذا ما
يرتكز عليه ويسعى إيل حتقيقه ضمان االعتماد واجلودة املعمول به حاليا يف اعتماد مؤسسات التعليم العايل
(النجار .)2002 ،من هذا املطلق أهتمت كثري من مؤسسات التعليم العايل ابلتنمية املهنية ألعضاء هيئة
التـدريس والقيـادات اإلدارية لديها ،بغرض حتسني وجتويد نوعية التعليم العايل جبميع جماالته ومصادره وعملياته
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فعلى سبيل املثال بدأت جامعة هارفارد عام  ١٩٤٧بتقدمي مادة طرق التدريس اجلامعي ألعضاء هيئة التدريس
فيها ،ويف منتصف الستينات ظهر االهتمام بشكل واضح بتدريب اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الربيطانيـة
واألوروبيـة ،ويف عام  1972مت انشاء املركز األورويب لإلجادة يف التعليم العايل ،واهتمت منظمة اليونسكو بدعم
التنمية املهنية للمعلم اجلامعي من خالل دعمها لربامج إنشاء شبكات بني اجلامعات على املستوى العاملي.
ويف العامل العريب تعترب اجلامعات املصرية وابلذات جامعة عني مشس والقاهرة واإلسكندرية من أوائل اجلامعات
العربية الـيت أقامـت دورات تطويرية إلعداد املعلم اجلامعي ،كما أنشأت جامعة البصرة يف العراق مركز لتطوير
طرق التدريس والتدريب اجلامعي عام  ،١٩٨٦ويف عام  1987أنشأت جامعة امللك عبد العزيز يف اململكة
العربية السعودية مركز تطوير التعليم اجلامعي (مركز تطوير التعليم اجلامعي جبامعـة صـنعاء ،2007 ،ص.)32
وللحصول على نوعية أفضل من التعلم جلأت العديد من الدول إيل تطبيق برامج لتحسني جودة
التعليم فيها من خالل استخدام أسلوب االعتماد وضمان اجلودة ،والذي تقوم به بعض اهليئات املؤهلة واملدربة
لتقومي أداء املؤسسات التعليمية من خالل وضع العديد من املعايري اليت يتم من خالهلا احلكم على مستوى
أداء اجلامعات واملؤسسات التعليمية خالل فرتات زمنية؛ ألجل أن تقوم كل مؤسسة بتطوير أدائها التعليمي
لتحصل على الشهادة اليت ت ؤهلها لالستمرار يف عملها ،ولتلقى قبول ورضى اهليئة اليت تصدر هذه املعايري يف
اجلودة ولتلقى الرضى والقبول من عناصر اجملتمع احمللي ).(Blackmur, 2004
ونظرا ألمهية تطبيق معايري االعتماد وضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل لضمان استمراريتها
وتقدمي تعليم عال ذي جودة عالية ،وملا لعضو هيئة التدريس من دور فعال يف تطبيق تلك املبادئ واملعايري
واالرتقاء ابلعملية التعليمية جاءت هذه الدراسة للحكم علي مستوى األداء ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات
اليمنية من وجهة نظرهم يف تطبيق مبادئ التعليم األكادميي يف ضوء معايري االعتماد وضمان اجلودة اليت اقرها
جملس االعتماد االكادميي وضمان جودة التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية.

مشكلة الدراسة:
حتددت مشكلة الدراسة يف استقصاء مبادئ التعليم األكادميي وفق مفهوم االعتماد وضمان اجلودة
املعتمد من قبل جملس االعتماد وضمان اجلودة يف اجلمهورية اليمنية ،وقياس درجة تطبيقها من قبل أعضاء
هيئة التدريس يف اجلامعات اليمنية من وجهة نظرهم ،وذلك من خالل جماالت الدراسة اخلمسة( :التعليم
والتعلم ،البحث العلمي ،خدمة اجملتمع ،اجلوانب االدارية والتنمية املهنية والتقنية ،الكفاايت املهنية األخالقية).
واحنصرت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:
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.1

ما درجة تطبيق أعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء ملهارات التعليم األكادميي من وجهة نظرهم؟

.2

هل توجد فروق دالة احصائية يف درجة تطبيق أعضاء هيئة التدريس ملهارات التعليم األكادميي من
وجهة نظرهم عند مستوى داللة ( )0.05تعزى ملتغريات (الكلية ،اجلنس  ،املؤهل العلمي  ،وسنوات
اخلربة يف التدريس اجلامعي)؟

أهداف الدراسة
هتدف الدراسة احلالية إىل تقصي درجة تطبيق أعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء ملعايري االعتماد
وضمان اجلودة يف التعليم األكادميي من وجهة نظرهم وذلك من خالل ما أييت:
 .1بناء استبيان يتضمن مهارات التعليم االكادميي وفق معايري االعتماد وضمان اجلودة املقر من
قبل جملس االعتماد وضمان اجلودة يف اجلمهورية اليمنية.
 .2استقصاء درجة تطبيق اعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء لتلك املهارات من وجهة
نظرهم.
 .3مقارنة مستوايت إدراك أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق مهارات التعليم األكادميي وفقا
للمتغريات املستقلة اآلتية :الكلية ،اجلنس  ،املؤهل العلمي  ،وسنوات اخلربة يف التدريس اجلامعي.
 .4تزويد املهتمني ومتخذي القرار حبصيلة معرفية عن مهارات التعليم االكادميي ودرجة تطبيقها
من قبل اعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء للعمل على تعزيزها وتطويرها.
أمهية الدراسة :
رجعا لطلبة
تكمن االمهية النظرية للدراسة كوهنا متثل إثراءًا لألدب النظري ذي العالقة مما جيعلها م ً
العلم والباحثني واملهتمني مبعايري االعتماد وضمان اجلودة األكادميية يف مؤسسات التعليم العايل .وألن مفهوم
االعتماد وضمان اجلودة مفهوم حديث التطبيق يف اجلامعات اليمنية بشكل عام وجامعة صنعاء بشكل خاص؛
فإن الدراسة احلالية ميكن أن متثل إضافة نظرية ملكتبة اجلامعات اليمنية ومكتبة جامعة صنعاء على وجه
اخلصوص.
وتكمن األمهية التطبيقية للدراسة يف كوهنا:
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تربز مدى فاعلية برانمج ضمان االعتماد واجلودة الذي تبنته وزارة التعليم العايل يف اجلمهورية

اليمنية يف قياس وتقومي ابقي مدخالت املؤسسات التعليمية األخرى مما يعد اطاراً مرجعيا لوزارة التعليم
العايل والبحث العلمي يف اجلمهورية اليمنية ويف جامعة صنعاء والذي وفقه ميكن أن تُتخذ اإلجراءات
الالزمة للتطوير والتعديل والتحسني.
ؤشرا
 تساهم نتائج الدراسة احلالية يف تقومي مستوى أداء أساتذة جامعة صنعاء مما يعطي م ً
للجامعة أثناء اقرارها خلطة التطوير وا لتدريب املهين ألعضاء هيئة التدريس.
 يتوقع للتوصيات اليت ميكن اقرتاحها – اعتمادا على نتائج هذه الدراسة -أن تساعد إدارات
جامعة صنعاء يف حالة تطبيقها على إلقاء األمهية للمؤشرات ذات العالقة مبستوى اجلودة املطلوبة يف
التعليم اجلامعي.
 كما ميكن أن تشكل هذه الدراسة نقطة انطالق للباحثني يف هذا اجملال والرتكيز على جودة
األداء اجلامعي يف اجلامعات اليمنية.

حدود الدراسة :
احلدود البشرية :تتمثل احلدود البشرية أبعضاء هيئة التدريس العاملني يف كليات جامعة صنعاء للعام
اجلامعي .2017/2016
احلدود املكانية :جامعة صنعاء جبميع كلياهتا األساسية وعددها ( )11كلية علمية وإنسانية.
احلدود الزمانية :الفصل الدراسي االول من العام اجلامعي .2017 /2016
احلدود املوضوعية :مهارات التعليم األكادميي املوصوفة يف أداة الدراسة واليت تتضمن مخسة جماالت:
(التعليم والتعلم ،البحث العلمي ،خدمة اجملتمع ،اجلوانب االدارية والتنمية املهنية والتقنية ،الكفاايت املهنية
األخالقية).

مصطلحات الدراسة :
ضمان اجلودة :هو تصميم وتنفيذ نظام معني يتضمن استخدام معايري معينة حتدد سياسات وإجراءات
العمل تضعها هيئة االعتماد؛ للتأكد من حتسني جودة األداء للعاملني وخاصة أعضاء هيئة التدريس وابقي
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املخرجات التعليمية  .كما يشمل ضمان اجلـودة وضـع املعـايري وإبالغها وحتديد املؤشرات الالزمة لرصد األداء
واالمتثال للمعايري ،وابلتايل فهو حصول املؤسسات املختلفة مبا فيها املؤسسات التعليمية على رخصة التميز
يف نظامها وبراجمها وأداء أفرادها اإلداري واألكادميي وخدمة اجملتمع وذلك يف ضوء املعايري اليت تضعها املنظمات
املختصة اليت متنح االعتماد ).(Tian and others, 2010
معايري االعتماد وضمان اجلودة :يعرف اخلوجة ( )2004االعتماد ابنه عملية مستمرة ونشاط منظم
لقياس اجلودة طبقاً ملعايري قياسية بغرض حتليل أوجه القصور املكتشـفة واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحسني
وتطوير األداء مث قياس اجلودة مرة أخرى لتحديد مدى التحسن الذي حتقق بغرض التأكد من االمتثال
للمواصفات أو املتطلبات أو املعايري .واملعايري هي حمكات مضوعية وعلمية مقننة يتم من خالهلا احلكم علي
مستوايت األداء وتقومي مدى اإلاجناز يف حتقيق األهداف املطلوبة.
ويقصد ابلتعريف اإلجرائي ملعايري االعتماد وضمان اجلودة يف هذا البحث ،أبهنا املعايري اليت اقرهتا
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلمهورية اليمنية واليت على ضوئها يتم منح االعتماد ملؤسسات التعليم
العايل يف اجلمهورية.
مهارات التعليم األكادميي :يقصد هبا يف هذا البحث عبارة عن مهارات التعليم األكادميي املوصوفة
يف أداة الدراسة واليت مت تطويرها وفق معايري االعتماد وضمان اجلودة املعتمد من قبل وزارة التعليم العايل يف
اجلمهورية اليمينة ابالضافة إىل الرجوع لالدبيات واملصادر ذات العالقة واليت مت تصنيفها إىل مخسة جماالت
هي( :التعليم والتعلم ،البحث العلمي ،خدمة اجملتمع ،املهارات اإلدارية والتقنية ،الكفاايت املهنية واالخالقية).

اإلطار النظري
يتناول هذا اجلزء من الدرا سة بعض األدبيات املتعلقة مبوضوع االعتماد وضمان اجلودة وذلك من
خالل إجياز فوائد ضبط اجلودة ومتطلبات تطبيقها مبؤسسات التعليم العايل وتقدمي وصف موجز لواقع ضمان
اجلودة واالعتماد يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية مث استعراض بعض الدراسات السابقة ذات
العالقة.
خيتلف مفهوم االعتماد وضمان اجلودة من دولة ألخرى ،فعلى سبيل املثال يقوم االعتماد يف أمريكا
علي التقومي الداخلي واخلارجي واملسآءلة والتحسني للمؤسسات وبراجمها يف ضوء معايري االعتماد املعلنة والتأكد
ُوراب تقومي املؤسسة التعليمية وبراجمها فيما يتعلق أبهدافها
من حتقيق رسالتها وأهدافها ،بينما يقصد ابالعتماد يف أ ُ
وغاايهتا ومعايريها املميزة ،وقدرهتا علي منح الدرجات العلمية املختلفة ( .)Hixon,J:1992 : 6-24وحقيقة القول
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أن هناك عالقة وثيقة بني االعتماد  Accreditationوضمان اجلودة  ،Quality Assuranceحيث يعرف ضمان
اجلودة أبنه تصميم وتنفيذ نظام يتضمن سياسات وإجراءات للتأكد من الوفاء ملتطلبات اجلودة اليت تتضمنها
املعايري اليت تضعها هيئة االعتماد ،ويتم من خالهلا قياس وتقييم األداء إزاء املعايري املوضوعة حتت مظلة اجلودة
) .(Tian and others, 2010أما االعتماد فهو يضمن جودة املخرجات التعليمية للمؤسسة واستمرارية تطويرها
من خالل عمليات فحص وتقومي أنشطتها وإصدار التوصيات املتعلقة برفع كفاءة براجمها ،ابإلضافة اىل تشجيع
الدراسات والتقومي الذايت املستمر للجامعة (شعبان.)2007 ،
إذاً العالقة بني كل من االعتماد وضمان اجلودة عالقة تالزمية ،حيث يهتم ضمان اجلودة يف التعليم

بتقومي األهداف واحملتوى واملصادر وكافة املخرجات التعليمية والربامج واملساقات التدريسية
) .)1994,11كما يكمل ضمان اجلودة عملية اعتماد املؤسسات التعليمية من خالل ،وضوح مهمة املؤسسة
وأهدافها وأن تكون معروفة للجميع ،وسهولة األنظمة اليت يتم العمل من خالهلا ووضوحها من قبل كل فرد،
Geoffre

وحتديد املسئوليات واملهمات لكل فرد بدقة ،والتأكيد على أن يكون مفهوم املؤسسة للجودة حمدد وموثق
ومدعم ابملستندات ،والتأكد من األنظمة وأن كل شيء يعمل وفقاً للخطة املعدة ).(Venkatraman, 2007

فوائد ضبط اجلودة يف مؤسسات التعليم

العايل:

حيقق ضبط اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل عدد من الفوائد ميكن إبرازها فيما أييت (حطرم ،وعبد هللا
:)2017
 .1وضوح الربامج األكادميية وحمتوايهتا.
 .2توفر معلومات واضحة ودقيقة للطالب وغريهم من املعنيني حول أهداف الربامج الدراسية اليت تقدمها
املؤسسة وأهنا توفر الشروط الالزمة لتحقيق هذه األهداف بفاعلية وأهنا سوف تستمر يف احملافظة على
هذا املستوى.
 .3إجياد جمموعة من اهلياكل التنظيمية اليت تركز على جودة التعليم يف اجلامعات واليت تؤدي إىل مزيد من
الضبط والنظام فيها.
 .4رفع مستوى األداء عن العاملني يف املؤسسة التعليمية.
 .5زايدة الوالء واالنتماء عند العاملني للؤسسة التعليمية.
 .6التأكد من أن األنشطة الرتبوية للربامج املعتمدة تتفق مع املعايري العاملية وحاجات املؤسسة والطالب
والدولة واجملتمع.
 .7تعزيز مسعة الربامج لدى اجملتمع الذي يثق بعملييت التقومي الداخلي وا خلارجي.
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 .8اإلستجابة السريعة حلاجات اجملتمع إىل متخرجني مبواصفات عالية اجلودة والتصدي ملشكالته خبطط
طموحة.
 .9توفري آلية ملساءلة املعنيني ابإلعداد والتنفيذ واإلشراف على الربامج األكادميية.
 .10إستمرار وزايدة قدرة املؤسسة التعليمية على البقاء واملنافسة.
 .11تعزيز ودعم ثقة الدولة واجملتمع ابلربامج األكادميية اليت تقدمها املؤسسة التعليمية.
 .12االرتقاء بنوعية اخلدمات املهنية اليت تقدمها املءسسة للمجتمع ،حيث يتطلب التقومي اخلارجي تعديل
املمارسات مبا يليب حاجة ومتطلبات التخصصات واملهن.

متطلبات حتقيق معايري اجلودة واالعتماد يف مؤسسات التعليم العايل
يعد تطبيق معايري االعتماد األكادميي بكافة أساليبه على مؤسسات التعليم العايل أمراً حيوايً وابلغ
األمهية ملا له من دور فاعل يف رقي العملية الرتبوية وتقدمها وهو ما يتوافق مع االجتاهات احلديثة يف إدارة
املؤسسات الرتبوية بوجه عام ومؤسسات التعليم العايل بوجه خاص .وحىت حتصل مؤسسات التعليم العايل على
االعتماد من قبل هيئات االعتماد املخولة بذلك فإن عليها هتيئة البيئة املناسبة لتطبيق معايري االعتماد واستغالل
كافة االمكاانت املتاحة ابلطريقة املنظمة كرتسيخ مفهوم اجلودة الشاملة يف عملها وعملية التقومي املستمر
ملكوانهتا بني كل فرتة وأخرى وهذا هو اجملال اخلصب للتنافس يف املكانة العلمية يف مؤسسات التعليم العايل
بني الدول اليت تطبق معايري تقودها للحصول على االعتماد األكادميي يف مؤسساهتا أو براجمها اليت تقدمها
لطالهبا .وميكن إجياز متطلبات حتقيق اجلودة يف التعليم اجلامعي يف النقاط األتية (حطرم ،وعبد هللا
:)2017



دعم اإلدارة العليا.
ترسيخ ثقافة اجلودة بني مجيع العاملني يف مؤسسات التعليم العايل سواء أكادميني أو إداريني.
تنمية املوارد البشرية جبميع مكوانهتا مهنيا وأكادمييا ،وتطوير وحتديث املناهج وتبين أساليب التقومي والتطوير
املناسبة وحتديث اهلياكل التنظيمية إلحداث التجديد التعليمي املطلوب.



إشراك مجيع العاملني يف مجيع جماالت العمل السيما يف اختاذ القرارات وحل املشكالت وعمليات التحسني
والتطوير.
التعرف على احتياجات املستفيدين الداخليني من الطالب والعاملني ،واخلارجيني وهم عناصر اجملتمع






احمللي واخضاع هذه االحتياجات ملعايري لقياس األداء واجلودة.
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ارساء مفهوم التقومي الذايت لألداء.



تطوير نظام للمعلومات جلمع احلقائق من أجل اختاذ قرارات سليمة بشأن أي مشكلة ما.
تفويض الصالحيات ،وهذا يعد اجلوانب املهمة يف ضمان اجلودة وهو من مضامني العمل اجلماعي
والتعاوين بعيد عن املركزية يف اختاذ القرارات.
املشاركة احلقيقة جلميع املعنيني ابملؤسسة يف صياغة اخلطط واألهداف الالزمة جلودة عمل املؤسسة من







خالل حتديد أدوارا جلميع وتوحيد اجلهود ورفع الروح املعنوية يف بيئة العمل يف كافة املراحل واملستوايت
املختلفة.
استخدام اساليب كمية يف اختاذ القرارات ،وذلك لزايدة املوضوعية واالبتعاد عن الذاتية.

واقع ضمان اجلودة واالعتماد يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية
يشري واقع التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية إىل أن ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي مولود حديث
يف نظام التعليم العايل اليمين ويعكس حقيقة أنه ليس هنـاك ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي لربامج
ومؤسسات التعليم العايل ) (UNESCO/RBAS, 2005حيث ان ثقافة الوعي واإللتزام ابجلودة والتحسني املستمر
والتخطـيط واملتابعة والتقييم وإجراءات التصحيح الذي تؤدي إىل ضمان اجلودة مل تزرع حلد اآلن يف كل
اجلامعات اليمنيـة (اجمللس األعلى لتخطيط التعليم .)2008 ،ونظراً لتعـاظم أمهيـة ضمان اجلودة واالعتماد

األكادميي فقد بذلت جهود كثرية يف هذه الصدد من أجل ترسـيخ ونشر تلك الثقافة من خالل البدء ابلتوعية
ملفاهيم اجلودة والطرق اليت جيب إتباعهـا لضـمان الوصـول إىل االعتماد األكادميي.
وكان املؤمتر األول حول ضمان جودة التعليم العايل الذي عقد يف اجلمهورية اليمنية يف العاصمة
صنعاء يف مارس  1997بناء على دعوة من احتاد اجلامعات العربية ،حيث وضعت االتفاقية اإلقليمية األوىل
حول ضمان اجلودة يف التعليم العايل ،وقدمت كأول وثيقة يف هذا السياق ونوقشت يف املؤمتر العلمي
) .(UNESCO/OECD, 2005وبعد ذلك توالت املؤمترات واملنح الدولية املبذولة لوزارة التعليم العايل هبدف
حتسني وجتويد العمل اجلامعي .ويف العام  2005أصدر قانون اجلامعات والكليات األهلية رقم  13لسنة 2005م،
حيث عملت الوزارة على متابعة اجلامعات والكليات األهلية لاللتزام بتنفيذه (االدارة العامة للنظم واملعلومات
واالتصال .) 2008 ،ويف مارس من عام  2009أقر جملس الوزراء اليمين أتسيس جملس االعتماد األكادميي
وضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم يف اجلمهورية اليمنية (اجمللس االعلى لتخطيط التعليم .)2009 ،مث مت
االعالن عن القرار اجلمهوري رقم ( )210لسنة 2009م القاضي إبنشاء جملـس االعتمـاد األكادميي وضمان
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جودة التعليم العايل والذي اقر من قبل جملس النواب يف املادة رقم ( )39من القانون رقم ( ،)13ملساعدة
مؤسسات التعليم العايل لتحقيق معايري اجلودة واالرتقـاء جبودة التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية (اجلريدة
الرمسية.)2010 ،

جماالت اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية:

أكد جملس االعتماد األكادميي وضمان جودة التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية جمموعة من معايري االعتماد
ملؤسسات التعليم العايل ضمن جماالت متعددة تشمل مجيع مدخالت النظام التعليمي وعملياته وخمرجاته،
وميكن إجياز هذه املعايري من خالل عدة حماور تشمل :رسالة املؤسسة التعليمية ورؤيتها وأهدافها وخمرجاته،
وبنية برامج األكادميية (مواصفات الربامج ،واملقررات ،وأعضاء هيئة التدريس ،ونظام القبول والتسجيل) ،والبنية
التنظيمية واإلدارية ،والبنية املادية للمؤسسة التعليمية (املنشآت واملرافق التعليمية) ،واملوارد املالية للمؤسسة
التعليمية وإدارهتا (جملس االعتماد األكادميي وضمان اجلودة.)2013 ،

الدراسات السابقة
من اهم الدراسات اليت أجريت يف جمال حبث وتفنيد إدارة اجلودة الشاملة يف العملية التعليمية سواء
على مستوى اجلامعات أو املدارس:
هدفت دراسة املعمري ( )2017إىل تقييم األداء األكادميي بكلية الرتبية واأللسن-جامعة عمران
وفقأ لبعض متطلبات إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر أساتذة الكلية ،وأثر كالً من اجلنس والتخصص
واملؤهل واخلربة على تقييم األداء .ومت استخدام استبانة مكونة من ( )79فقرة مقسمة إىل سبعة جماالت ،مت
توزيعها على مجيع أفراد العينة وعددهم  100عضو هيئة تدريس وبلغ املستجبني فعال  .76وأظهرت النتائج
أن األداء حصل بشكل عام على متوسط ( )2.81بتقييم ضعيف ،اما حسب اجملاالت حصل اجملال اخلامس،
الذي يعرب عن جودة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ،على تقييم مقبول مبتوسط ( ،)2.64فيما حصل

اجملال الرابع ،الذي يعرب عن جودة برامج التوجيه واإلرشاد ،على متوسط ()1.80بتقييم منعدم وحصلت بقية
اجملاالت على متوسطات ما بني ( )2.30-1.85بتقييم ضعيف لكل منها ومل حيصل أي جمال على تقييم
(جيد أو جيد جدا) .وعلى مستوى املعايري حصل عدد ( )25معيارا بنسبة على تقييم منعدم  ،وحصل عدد
( )34معيارا على تقييم ضعيف ،بينما حصل ( )25معيارا على تقييم مقبول ومعيار واحد فقط على تقييم
جيد .واظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا يف اجملال السادس املتعلق ابالحباث واألنشطة العلمية تعزى
ملتغري اجلنس ولصاحل اإلانث ،كما أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا يف اجملاالت ( )3،5،7املتعلقة بنظام
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تقومي الطلبة ،هيئة والتدريس ،واملعامل وا ملختربات لصاحل متغري اخلربة فئة مخس سنوات فأقل ،وأظهرت فروق
دالة إحصائيا يف اجملال السابع املتعلق جبودة املعامل واملختربات تعزى ملتغري املؤهل ولصاحل محلة الدكتوراة
والشهادة اجلامعية ،ومل تظهر نتائج الدراسة أية فروق دالة إحصائيا يف بقية اجملاالت.
وهدفت دراسة حطرم ،وعبد هللا ( )2017إىل التعرف على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس
ومساعديهم حنو تطبيق ضمان اجلودة بكلية إدارة األعمال جبامعة امللك سعود .ولتحقيق أهداف الدرا سة
مت إ ستخدام إستبانة بغرض مجع البياانت من جمتمع الدراسة والبالغ حجمه ( )379عضواً .وتوصلت الدراسة
إىل مجلة من النتائج أمهها أن هناك اجتاهاً عاماً إجيابياً من قبل أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم حنو رسالة
وأهداف الكلية ،وحنو جودة وقوة الربامج األكادميية ابلكلية ،وحنو إدارة الكلية ،وحنو أنشطة التطوير واجلودة
اليت تضطلع هبا وكالة الكلية للتطوير واجلودة .وأوصت الدراسة بضرورة بذل املزيد من اجلهود من قبل وكالة
الكلية للتطوير واجلودة للعمل على تعزيز املقرتحات اليت برزت من خالل آراءأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.

وتتلخص دراسة حممد ( )2015يف عرض جتربة كلية التعليم املفتوح جبامعة العلوم والتكنولوجيا يف
أمنوذجا
جمال ضمان جودة األداء األكادميي اجلامعي للعام اجلامعي  ،2013/2012حيث تطبق اجلامعة
ً
للجودة خاص هبا منذ العام اجلامعي  .2004/2003ويتكون جمتمع الدراسة من مجيع االقسام العلمية يف
الكلية ومتثلت العينة ابختيار عينة من مجيع االقسام حيث مت تقييم تلك االقسام يف ضوء أمنوذج اجلودة اخلاص
ابجلامعة وفق آلية حمددة وواضحة ومت مجع البياانت واملعلومات بواسطة ادوات األمنوذج ،ومن أهم النتائج اليت
توصلت هلا الدراسة وجود تطوير مستمر يف أمنوذج اجلودة اخلاص ابجلامعة مشل الكثري من مكوانته وان مستوى
جودة األداء األكادميي اجلامعي على مستوى األقسام العلمية كان مرتفعا ،كما أن أعلى مستوى جلودة األداء
األكادميي اجلامعي على مستوى األ قسام العلمية كان يف قسم احملاسبة والتمويل إضافة إىل وجود حتسن كبري
يف مستوى جودة األداء األكادميي العام لألقسام حيث بلغت نسبة التحسن . %16.29
ويف رسالة الدكتوراه للباحثة رقاد ( )2014اليت بعنوان "طبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات
التعليم العايل اجلزائرية :آفاقه ومعوقاته" قامت بدراسة التحدايت اليت تواجه تطبيق ضمان اجلودة يف مؤسسات
التعليم العايل يف اجلزائر .واظهرت نتائج الدراسة وجود مجلة من املعوقات اليت حتد من تطبيق نظام ضمان
اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية ذات أمهية متفاوتة من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة ،فقد
شكل اجلانب السلوكي واخلاص مبقاومة تطبيق نظام ضمان اجلودة أكثر العوامل إعاقة ،يليه جانب القيادة
على مستوى الوزارة الوصية فاجلانب االداري والتنظيمي على مستوى املؤسسة.
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ويف دراسة إدريس ( )2012اليت بعنوان "إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على خدمات التعليم
العايل من أجل التحسني املستمر وضمان جودة املخرجات احلصول على االعتمادية :دراسة حالة فرع جامعة
الطائف ابخلرمة" وجد أن هناك وعي لدى أعضاء هيئة التدريس مبتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف
مؤسسات التعليم العايل ،كما اظهرت النتائج أن هناك نقص يف القاعات التدريسية واملعامل واملكتبات
املتخصصة والبيئة اجلامعية املتميزة ،وهناك نقص وقصور يف استخدام األساليب احلديثة يف التقومي وقياس األداء
للطالب واألساتذة ،وأن اخلدمات املقدمة ال تليب احتياجات اجملتمع احمللي كليا.
وقام العضاضي ( )2012بتحديد معوقات تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل،
وقد اظهرت النتائج أن ابرز املعوقات اليت تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات لتعليم العايل هي
ضعف إدراك مفهوم التعلم مدى احلياة ،وضعف الدعم املايل لألحباث العلمية  ،وضعف إمكانيات املكتبات،
و زايدة العبء التدريسي.
وقام الباحثني أمحد ومحود ( (Ahmed and Hamood, 2007بدراسة التحدايت والعقبـات الـىت تواجـه
مؤسسات التعليم العايل يف دولة اإلمارات يف تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة ،مع التطبيق على جامعة الشارقة.
واظهرت نتائج الدراسة كل العقبات اليت وردت يف االستبيان تعد عقبات حقيقية تواجه منسـويب اجلامعة يف
تطبق إدارة اجلودة الشاملة.
وقامت الباحثة الشرقاوي ( )2003يف حبثها الذي بعنوان "إدارة املدارس ابجلودة الشاملة" بتحديد
مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف جمال التعليم وواقع تطبيقه يف املدارس الثانوية العامة مبصر ،وأشارت نتائج
الدراسة إىل اخنفاض درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس الثانوية يف مصر واعزت ذلك إىل قلة
اخلربة والوعي هبذا املفهوم على مستوى االدارة املدرسية واملعلمني.
وهدفت دراسة املوسوي ( )2003اليت بعنوان "تطوير أداة لقياس إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات
التعليم العايل"بناء أداة لقياس إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل ،وتوصلت الدراسة إىل بناء
مقياس تضمن  48فقرة موزعة على أربعة جماالت إلدارة اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل وهي :متطلبات
اجلودة واملتابعة ،وتطوير القوى البشرية ،واختاذ القرار ،وخدمة اجملتمع .وأوصت الدراسة بتطبيق هذا املقياس يف
مؤسسات التعليم العايل ابملنطقة العربية.
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وعمدت جويلى ( )2002يف دراستها بعنوان "املتطلبات الرتبوية لتحقيق اجلودة التعليمية" إىل
الكشف عن متطلبات تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة يف جمال التعليم ،ومعرفة املربرات اليت تستدعي تطبيق
اجلودة يف النظام التعليمي .وأشارت نتائج الدراسة إىل أن أهم متطلبات حتقيق اجلودة حتديد األهداف واألفكار
وإشراك مجيع األطراف املستفيدة والرتكيز على املناخ التعليمي واإلدارة الواعية والرتكيز على املخرجات و التأكيد
على التحسني املستمر والتغذية الراجعة.
ويف دراسة جونسون ) (Johannsen ,2000بعنوان "إدارة اجلودة الشاملة يف منظور إدارة املعرفة" هدفت
التعرف إىل التحليالت النظرية إلدارة اجلودة الشاملة والنماذج املقرتحة ووصفت الدراسة إدارة املعلومات وجودة
الرقابة وإدارة اجلودة الشاملة ،وعرضت نظراي أوجه التشابه واالختالف بني إدارة املعلومات وإدارة املعرفة مث
اقرتحت منوذج لعمليات إدارة املعرفة.
وقدمت دراسة الزامل ( )2000بعنوان "مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف اململكة العربية السعودية"
إطار عام ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة ،مث قامت بفحص درجة إملام املنظمات هبا ،واملعوقات الرئيسة لتطبيقها
وسبل نشر الوعي مبفاهيمها ومبادئها .وتوصلت الدراسة إىل أن  %42من املنظمات السعودية تطبق مفهوم
إدارة اجلودة الشاملة ،وان ا %21,5منها ختطط لتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة.
وهدفت دراسة أبو نبعة ،ومسعد (" )1998إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل" التعرف
إىل مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة وجماالت التعاون بني اجلامعات ومنظمات األعمال وتطبيقات اجلودة يف
اجلامعات األجنبية وجماالت تطبيق سلسلة االيزو ( )9000يف مؤسسات التعليم العايل ،كما تناولت الدراسة
إمكانية تطبيق إدارة اجلودة ال شاملة يف اجلامعات األردنية األهلية واملعوقات احملتملة يف التطبيق .وتوصلت
الدراسة إىل بناء اسرتاتيجية إلدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات األهلية األردنية.
وحددت دراسة ويكس وفرانك )" (Waks and Frank ,1996قائمة مبدخل إدارة اجلودة الشاملة :مبادئ
ومعاييوالتخطيط )9000،يف التعليم اهلندسي هدفت الدراسة التعرف على مبادئ ومعايري إدارة اجلودة الشاملة
وانقشت مبادئ واسرتاتيجيات إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اهلندسي كما وضعت عدة أدوات وطرق إلدارة
اجلودة الشاملة مناسبة لفاعلية التعليم واقرتحت مقرر تعليمي عن إدارة اجلودة الشاملة يتضمن مناقشات
وقراءات ودراسة حالة واقرتاحات .
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وتضمنت دراسة موتواين

)(Motwani,1995

"تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم جهود حديثة

واجتاهات مستقبلية" أربعة اجتاهات للجودة يف التعليم وهي :التعريف واإلجراءات ،والدراسات املعيارية،
والنماذج التصورية والتطبيق والتقومي .واشتملت الدراسة على مراحل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم وهي
الوعي وااللتزام ،والتخطيط ،تطبيق الربانمج والتقومي واالجتاهات املستقبلية لتلك النواحي املقرتحة.
ودرس كل من الكساندي وكيلر ) (Alexande & keeler ,1995امكانية تطبيق مدخل إدارة اجلودة
الشاملة  T.Q.Mيف الرتبية ،وأشارت نتائج الدراسة اىل أن إدارة اجلودة الشاملة تعمل على حل املشكالت
الرتبوية ،وقد مت تنظيم هذه الدراسة يف أربعة أقسام مرتبطة بنموذج إدارة اجلودة الشاملة :تطبيق منوذج )(T.Q.M.
يف الصناعة واألعمال ويف املدارس ،واللغة ،استخدم صيغة بالغية.

التعليق على الدراسات السابقة
من خالل العرض السابق للدراسات والبحوث اليت أجريت يف موضوع إدارة اجلودة الشاملة ميكن
استخالص اآليت:
 توصلت نتائج كافة الدراسات العربية واألجنبية إىل أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف العمليةالتعليمية.
 أكدت الدراسات والبحوث اليت أجريت يف جمال إدارة اجلودة الشاملة يف العملية التعليمية التعليمةعلى االستمرار يف تطبيق هذا األسلوب اإلداري ملا له من فائدة تعود على اجلامعة واجملتمع على حد سواء.
 ركزت معظم الدراسات السابقة يف هذا اجملال على واقع إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية. لتطبيق معايري ومبادئ اجلودة الشاملة من قبل مؤسسات التعليم العايل هبدف احلصول علىاالعتماد البد من توفري متطلبات تطبيق تلك املعايري واملبادئ من خالل حتديد املعوقات وحماولة جتاوزها.
ميكن االستفادة من الدراسات السابقة يف التعرف على جمموعة من اجلوانب منها املنهجية العلمية،
واألدوات العلمية املستخدمة فيها  ،واألساليب اإلحصائية  ،وطرق معاجلة املعلومات  ،واملراجع األصلية يف
هذا اجملال .
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منهجية الدراسة وإجراءاهتا
منهج الدراسة :مت استخدام املنهج الوصفي القائم على التحليل الكمي ألهداف هذه الدراسة وهو

املنهج الذي يهدف إىل وصف الظاهرة كما هي يف الواقع ومن مث حتليلها وتفسريها وربطها ابلظواهر األخرى.
جمتمع وعينة الدراسة :يشمل جمتمع الدراسة مجيع اعضاء هيئة التدريس العاملني يف اجلامعات اليمنية

احلكومية واخلاصة يف امانة العاصمة يف اجلمهورية اليمنية للعام اجلامعي  .2016/2015وتتمثل عينة الدراسة
يف اختيار عينة عشوائية ممثلة ألعضاء هيئة التدريس العاملني من الكليات األساسية املختلفة يف اجلامعات (مت
استثناء الكليات الفرعية ألهنا تقع يف مناطق ريفية بعيد يصعب الوصول إليها) ويظهر اجلدول ( )1خصائص
عينة الدراسة اليت مت توزيع االستباانت عليها.
جدول ( )1يبني خصائص عينة الدراسة تبعا للمتغريات
املتغريات

الكلية
اجلنس

املؤهل العلمي

سنوات اخلربة

مستوى
املتغريات

عدد
افراد
العينة

النسبة املئوية

علمية

6

54.5

إنسانية

5

45.5

ذكور

33

56.9

إانث

25

43.1

بكالوريوس

23

39.7

ماجستري

19

32.8

دكتوراه

16

27.6

()5-1
سنوات

16

()10-5
سنوات

25

اكثر من
عشر سنوات

17
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أداة الدراسة  :استبيان يتضمن مبادئ ادارة اجلودة الشاملة وفق مبادئ االعتماد وضمان اجلودة يف
اجلمهورية اليمنية كما مت االستفادة من مقياس إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل للموسوي
( .)2003وتوزعت فقرات املقياس على مخسة جماالت (التعليم والتعلم ،البحث العلمي ،خدمة اجملتمع،
اجلوانب االدارية والتنمية املهنية والتقنية ،الكفاايت املهنية األخالقية).
صدق األداة :مت عرض األداة على جمموعة من املختصني يف جمال اإلدارة والرتبية لتحديد مدى

مشولية املقياس ملبادئ إدارة اجلودة الشاملة والصحة العلمية للفقرات ودرجة ارتباط كل معيار ابجملال الذي أدرج
حتته وإضافة فقرات جديدة أو حذفها أو تعديلها والصحة اللغوية للفقرات وصالحية املقياس للتطبيق ،وبناءً
على مالحظاهتم ومقرتحاهتم.
ثبات األداة :من خالل استخراج معامل الثبات ابستخدام معادلة ( كرونباخ الفا) لتقدير درجة
التجانس وانسجام جماالت الدراسة ،ويوضح اجلدول ( )2أبن معامالت الثبات جملاالت أداة الدراسة ولألداة
ككل كانت عالية ،مما يدعم الثقة ابستخدام اإلستبانة لتحقيق أهداف الدراسة.
اجلدول ( )2معامالت ثبات ألفا كرونباخ جملاالت أداة الدراسة ولألداة ككل
اجملال

عدد الفقرات

معامل
الثبات

التعليم والتعلم

25

0.79

البحث العلمي

8

0.86

خدمة اجملتمع

4

اجلوانب االدارية والتنمية
املهنية والتقنية

21

0.77
0.87

اجلوانب املهنية
واألخالقية

8

0.76

االداة ككل

0.85

املعاجلة اإلحصائية :مت ترميز وإدخال البياانت إىل احلاسب اآليل ابستخدام الربانمج اإلحصائي للعلوم
االجتماعية  SPSSحيث استخدم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتفسري البياانت .ومبا أن االداة
(االستبيان) مت تصميمه وفق مقياس ليكرت اخلماسي الدرجات فق مت تفسري قيمة املوسطات كما هو موضح
يف اجلدول (:)3
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اجلدول ( )3قيمة املتوسطات و القرارا املتخذة بناء على كل قيمة
قيمة املتوسط

درجة التطبيق (القرار)

5.00-4.5
4.4-3.5

جدا
درجة عالية ً
درجة عالية

3.4-2.5

درجة متوسطة

2.4-1.5

درجة متدنية

1.4-0.00

جدا
درجة متدنية ً

وملعرفة داللة الفروق تبعا ملتغريات الدراسة مت استخدام اختبار (ت) للمتغريات الثنائية (الكلية،
واجلنس) ،واستخدم اختبار حتليل التباين األحادي للمتغريات اليت لديها اكثر من مستويني (املؤهل العلمي،
وسنوات اخلربة).

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
السؤال األول :ما درجة تطبيق اعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء ملهارات التعليم األكادميي من وجهة
نظرهم؟

لتحديد درجة تطبيق اعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء ملهارات التعليم األكادميي وفق مبادئ
االعتماد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية .ويشري اجلدول ( )4إىل أن اعضاء هيئة التدريس
يف جامعة صنعاء يطبقون مهارات التعليم األكادميي وفق معايري اجلودة واالعتماد مبتوسط ( )3.63وتشري
هذه القيمة إىل متوسط عال وختتلف هذه النتيجة مع ما اظهرته دراسة املعمري يف تقومي األداء األكادميي
ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية-جامعة عمران حيث جاء املتوسط العام ( )2.18وبتقييم ضعيف ،بينما
تتفق نوعاً ما مع ما أظهرته نتائج دراسة حممد ( )2015اليت تيشري إىل أن هناك حتسن ملحوظ يف تطبيق

مبادئ اجلودة وضمان االعتماد يف كلية التعليم املفتوح يف جامعة العلوم والتكنولوجيا ،كما تتفق مع دارسة
حطرم ،وعبد هللا ( )2017يف أن هناك اجتاهاً عاماً إجيابياً من قبل أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم حنو
جودة وقوة الربامج األكادميية ابلكلية ،وحنو أنشطة التطوير واجلودة اليت تضطلع هبا وكالة كلية إدارة األعمال
جبامعة امللك سعود للتطوير واجلودة.
أما فيما خيتص بكل جمال على حدة فقد جاء النسب متفاوتة جدول ( ،)4وتراوحت درجة التطبيق
بني عالية جدا يف جمال اجلانب املهين واالخالقي حيث حصل هذا اجملال على درجة ( ،)4.49يلي ذلك جمال
مهارات التعليم والتعلم والذي حصل على درجة تطبيق ( ،)3.56مث جمال مهارات البحث العلمي وجمال
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اجلوانيب اإلدارية والتنمية املهنية والتقنية بدرجة ( )3.75( ،)3.61على التوايل ،بينما جاء أدىن جمال حصل
على متوسط ( )2.76وهو جمال خدمة اجملتمع .ويشري ذلك إىل أن اعضاء هيئة التدريس قد يكونوا ليسو
مدركني ألمهية دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع مع أنه يعد احد اهم االدوار األساسية للجامعة.
اجلدول ( )4املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لبيان درجة تطبيق اعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء
ملهارات التعليم األكادميي من وجهة نظرهم حسب اخلمسة جماالت

3.56

0.65

عالية

 .2مهارات البحث العلمي
 .3خدمة اجملتمع

3.61

0.48

عالية

2.76

0.63

متوسطة

 .4جمال اجلوانب اإلدارية والتنمية املهنية والتقنية

3.75

0.45

عالية

 .5اجلانب املهين واألخالقي

4.49

0.84

عالية جدا

3.63

0.52

متوسطة

م

الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة التطبيق

الفقرة
 .1مهارات التعليم والتعلم

الكلي

وملعرفة درجة تطبيق اعضاء هيئة التدريس ملهارات التعليم األكادميي ضمن كل جمال مت حساب
املتوسطات لكل مهارت ضمن كل جمال ويشري اجلدول ( )5أن اعضاء هيئة التدريس جييدون اتقان مادة
التخصص بدرجة عالية جدا ( ) 4.5بينما املهارات اليت تتعلق بتخطيط وإدارة الربامج التعليمية و تطويرها
فجاءت درجة تطبيقها متدنية ( )2.4وقد يشري ذلك إىل ضعف مستوى املشاركة من قبل اعضاء هيئة التدريس
يف عملية تطوير الربامج األكادميية.
اجلدول ( )5املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لبيان درجة تطبيق اعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء
ملهارات التعليم األكادميي يف جمال التعليم والتعلم
الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة
التوظيف

 .1اتقان مادة التخصص

4.5

0.29

عالية جدا

 ..21التخطيط لعملية التعليم
 ..32طرق ومهارات التدريس املختلفة

3.7

0.09

متوسطة

3.8

0.48

متوسطة

 ..43مهارات التقومي

3.6

0.18

متوسطة

م

الفقرة
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 ..54ختطيط وإدارة الربامج التعليمية وتطويرها
اجملال ككل

2.4

0.67

متدنية

3.6

0.65

متوسطة

وفيما خيتص مبهارات جمال البحث العلمي يشري اجلدول ( )6أن اعلى مهارة يطبقها اعضاء هيئة
التدريس هي مهارة كتابة تقارير البحوث العلمية حيث حصلت على درجة تطبيق عالية جدا ( ،)4.6بينما
أدىن مهارة يتقنها اعضاء هيئة التدريس هي العمل ضمن فريق حبثي حيث حصلت على درجة تطبيقة متدنية
( ،)2.4ولعل ذلك يرجع إىل ضعف العمل ضمن فريق حبثي داخل اجلامعة حيث يهتم اعضائ التدرس بعمل
احباث علمية بغرض الرتقية لذلك هم يفضلون االحباث الفردية ليحصلوا على درجة البحث كاملة.
اجلدول ( )6املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لبيان درجة تطبيق اعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء
ملهارات التعليم األكادميي يف جمال البحث العلمي

الفقرة

الوسط احلسايب

االحنراف املعياري

درجة التوظيف

م
.1

استخدام مهارات البحث ىف جمال التخصص

4.3

0.28

عالية

.2

تنفيذ أحباث علمية مبتكرة يف جمال التخصص

3.2

0.48

متوسطة

حتليل ونقد مصادر البحث املختلفة

3.6

0.47

متوسطة

استخدام نتائج البحث يف تطوير العملية التعليمية

2.5

0.57

متوسطة

االشرتاك يف العديد من املؤمترات والندوات ىف جمال التخصص

3.1

0.64

متوسطة

االلتزام آبداب املهنة وأخالقيات البحث العلمي

4.5

0.57

عالية جدا

مهارات كتابة تقارير البحوث العلمية

4.6

0.61

عالية جدا

العمل ضمن فريق حبثي

2.4

0.37

متدنية

نشر االحباث يف الدورايت املتخصصة على املستويني احمللي
والدويل

2.9

0.29

متوسطة

3.45

0.85

متوسطة

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اجملال ككل

وحصل جمال خدمة اجملتمع على ادىن درجة تطبيق ( )2.85وعلى الرغم من وقوع هذه القيمة حتت
الدرجة املتوسطة إال اهنا تعترب قيمة متدنية .وابلنظر إىل اجلدول ( )7اجند اعلى قيمة جاءت فيما يتعلق ابملسامهة
يف حل مشكالت البيئية احمللية واجملتمعية ( ،)3.1وادىن مهارة فيما خيتص ابملسامهة يف املشروعات االجتماعية
(.)2.6
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اجلدول ( )7املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لبيان درجة تطبيق اعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء
ملهارات التعليم األكادميي يف جمال خدمة اجملتمع
الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة
التوظيف

 .1تقدمي أفكار عملية لتطوير البيئة احمللية

2.9

0.39

متوسطة

 .2املسامهة يف املشروعات االجتماعية
 .3املسامهة يف حل مشكالت البيئته احمللية واجملتمعية

2.6

0.57

متوسطة

3.1

0.64

متوسطة

2.8

0.46

متوسطة

2.85

0.29

متوسطة

الفقرة

م

 .4املشاركة يف برامج و أنشطة تنمية المجمتع احمللي
اجملال ككل

ويشري اجلدول ( ) 8إىل املهارات األكادميية املتعلقة مبجال اجلوانب اإلدارية والتنمية املهنية والتقنية
وجاءت مهاراة اإلدارة والقيادة الناجحة اعلى مهارة يتقنها أعضاء هيئة التدريس ( )4.5بينما جاءت مهارة
التمكن من املهارات التقنية ادىن مهارة جييدها أعضاء هيئة التدريس ( )2.9ولعل ذلك يعود اىل عدم متكن
اعضاء هيئة التدريس من استخدام املهارات التقنية يف جمال العمل لعدم توفرها.
اجلدول ( )8املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لبيان درجة تطبيق اعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء
ملهارات التعليم األكادميي يف جمال اجلوانب اإلدارية والتنمية املهنية والتقنية

 .1مهارات اإلدارة والقيادة الناجحة

4.5

0.64

عالية جدا

 .2مسئوليات التنمية املهنية
 .3التمكن من املهارات التقنية

3.9

0.67

عالية

2.9

0.75

متوسطة

3.77

0.69

متوسطة

م

الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة
التوظيف

الفقرة

اجملال ككل

كما يشري اجلدول ( )9إىل املهارات املتعلقة ابجلانب األخالقي واملهين ،وكما يظهر من اجلدول فإن
عضو هيئة التدريس يهتم بشكل كبري بتطبيق املهارات املتعلقة هبذا اجملال حيث حصلت جيمعها على درجة
تطبيق بني درجة عالية وعالية جدا .وقد يعزى ذلك إىل اهتمام عضو هئية التدريس هبذا اجلانب كونه يضبط
العالقة بينه وبني الطلبة وبني وبني مجيع العاملني احمليطني يف بيئة العلم لذلك فهو حريص على ان تكون تلك
البيئة اجيابية وذلك بتطبيق اخالقيات املهنة والتقيد هبا.
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اجلدول ( )9املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لبيان درجة تطبيق اعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء
ملهارات التعليم األكادميي يف اجملال املهين واألخالقي
م

الفقرة

الوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة
التوظيف

.1

احرتام أوقات احملاضرات

4.2

0.79

عالية

.2

التعاون اإلجيايب مع الزمالء إلاجناح العمل

4.7

0.64

احرتام التوجهات الفكرية املختلفة

4.8

0.38

تقبل النقد البناء من الزمالء

عالية جداً
عالية جداً

3.6

0.17

التعامل مبوضوعية مع الطلبة

4.2

0.09

عالية جداً
عالية

االلتزام ابألمانة العلمية

4.5

0.71

احملافظة على سرية العمل

4.6

0.35

تقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة

عالية جداً
عالية جداً

4.5

0.53

4.51

0.62

.3
.4
.5
.6
.7

.8
اجملال ككل

عالية جداً
عالية جداً

السؤال الثاين :هل توجد فروق دالة احصائية يف درجة تطبيق اعضاء هيئة التدريس ملهارات التعليم
االكادميي من وجهة نظرهم عند مستوى داللة ( )0.05تعزى ملتغريات (الكلية ،اجلنس  ،املؤهل العلمي ،
وسنوات اخلربة يف التدريس اجلامعي)؟
يف هذا اجلانب مت حساب داللة الفروق بني قيم املتوسطات تبعا ملتغريات الدراسة (الكلية ،اجلنس ،
املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة) .حيث يظهر اجلدول ( )10أن هناك فروق يف املتوسطات بني فئات املتغريات
املختلفة .وحلساب داللة الفروق مت استخدام اختبار (ت) لقياس داللة الفروق ابلنسبة ملتغريي الكلية واجلنس،
ومت حساب حتليل التباين االحادي ابلنسبة ملتغريي املؤهل العلمي واخلربة التدريسية.
تبعا ملتغريات الدراسة (الكلية ،اجلنس ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة)
جدول ( )10يبني قيم املتوسطات ً
املتغريات
الكلية
اجلنس
املؤهل العلمي

مستوى املتغريات

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

العدد

علمية

3.75

0.68

6

إنسانية

3.52

0.48

5

ذكور

3.45

0.69

33

إانث

3.67

0.75

25

بكالوريوس

3.01

0.85

23
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سنوات اخلربة

ماجستري

3.24

0.94

19

دكتوراه

3.96

0.67

16

( )5-1سنوات

3.57

0.82

16

( )10-6سنوات

3.65

0.78

25

اكثر من عشر
سنوات

3.98

0.74

17

يظهر اجلدول ( )11أن قيمة (ت) املعنوية اكرب من مستوى الداللة ( )0.05مما يعين أنه اليوجد
فروق دالة احصائيا تعزى ملتغري الكلية او متغري اجلنس ،وعليه نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق
دالة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05تعزى ملتغري الكلية أو اجلنس ،وختتلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة
املعمري ( )2017اليت أظهرت فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغري اجلنس ولصاحل اإلانث.
جدول ( )11نتائج اختبار (ت) ملعرفة داللة الفروق تبعا ملتغريي الكلية واجلنس
مصدر
التباين

درجة
احلرية
1

متوسط
املربعات
.036

الكلية

1

.006

اجلنس

قيمة (ت)
0.4610.6120.676-

مستوى
الداللة
0.303
0.383

0.548-

وابلنسبة للمتغريات اليت لديها اكثر من مستويني (املؤهل العلمي ،واخلربة) فقد مت استخدام حتليل
التباين الثالثي لبيان داللة الفروق يف درجة تطبيق مبادة اجلودة وفق معايري االعتماد األكادميي .ويشري جلدول
( )12إىل نتائج التحليل فيما خيتص ابملتغريين (املؤهل األكادميي ،واخلربة) ،وتشري النتائج إىل أنه ال يوجد
فروق دالة احصائيا تعزى لكل من متغري املؤهل العلمي وسنوات اخلربة ،وهذه النتيجة ختتلف مع ما أظهرته
دراسة املعمري ( )2017حيث اظهرت دراسته أن هناك فروق دالة احصائيا تعزى ملتغري اخلربة ولصاحل من
خربهتم مخس سنوات وأقل ،كما أن هناك فروق دالة احصائيا تعزى ملتغري املؤهل ولصاحل محلة الدكتوراه
والشهادة اجلامعية.
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جدول ( )12نتائج حتليل التباين الثالثي لبيان داللة الفروق يف درجة تطبيق مبادئ التعلم األكادميي وفق مبادئ
اجلودة ومعايري االعتماد األكادميي تبعا ملتغري املؤهل العلمي وسنوات اخلربة
مصدر
التباين

املؤهل العلمي

بني
اجملموعات

جمموع
املربعات
0.638

متوسط
درجة احلرية املربعات
0.228
2

ضمن
اجملموعات

11.961

55

الكلي

12.645

57

قيمة
(ف)
0.78
1

مستوى
الداللة
0.512

0.292

سنوات اخلربة

بني
اجملموعات

.036

2

.036

ضمن
اجملموعات

.006

55

.006

الكلي

.012

57

0.250 1.477

مناقشة النتائج والتوصيات:
توصلت الدراسة من خالل حتليل البياانت إىل أن اعضاء هيئة التدريس يقومون بتطبيق مبادئ التعلم
األكادميي وفق معايري اجلودة وضمان االعتماد بنسب متساوية .وجاء اجملال املتعلق ابجلانب املهين واألخالقي
لياخذ اعلى نسبة تطبيق بينما أخذ جمال خدمة اجملتمع ادين نسبة تطبيق وعلى الرغم اهنا نسبة متوسطة اىل
اهنا متدنية نوعا ما .وابلنظر إىل درجة تطبيق املهارات ضمن كل جمال جاءت مهارة ختطيط وإدارة الربامج
التعليمية وتطويرها حتت جمال التعليم والتعلم ،ومهارة العمل ضمن فريق حتت جمال البحث العلمي على درجة
متدنية يف التطبيق مما يعين أن هناك قصور يف مشاركة اعضاء هيئة التدريس يف عملية تطوير الربامج األكادميية
وختطيطها ،كما أن اعضاء هيئة التدريس ال حيبذون العمل ضمن فريق حبثي ،مما يعين أهنم يفضلون العلم بشكل
فردي يف املشاريع البحثية .وبناء على النتائج السابقة ميكن التوصية مبا يلي:
 .1على جامعة صنعاء أن تقوم بتوعية أعضاء هيئة التدريس حول مهارات التعليم األكادميي
وفق مبادئ اجلودة ومعايري االعتماد.
تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة ابلتدريب املستمر على عملية ختطيط وتطوير
.2
الربامج األكادميية.
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.3

الزام مجيع اعضاء هيئة التدريس على املشاركة يف جلان تطوير وختطيط الربامج األكادميية يف

كلياهتم.
 .4االهتمام ابملراكز البحثية يف جامعة صنعاء ويف الكليات املختلفة وتشجيع عضو هيئة التدريس
على املشاركة يف املشاريع البحثية ابلعمل ضمن فريق.
 .5اجراء املزيد من الدراسات حول مبادئ اجلودة ومعايري االعتماد األكادميية املقر من قبل وزارة
التعليم العايل يف اجلمهورية اليمينة ليشمل بقية اجلامعات اخلاصة واجلامعات احلكومية جبميع فروعها يف االرايف
واملناطق الواقعة خارج املدن.
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