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تطوير األداء  األكاديمي والمهني لعضو هيئة التدريس بجامعة الخرطوم 
في  ضوء المواصفة  الدولية للجودة  ) ISO 9002(  ومقترحات أعضاء هيئة 

التدريس المرتبطة بها 

                                                                                     �أ.د. في�سل حممد �سعيد                 د. يا�سر حممد حمجوب

المخلــص:      
    هدف��ت ه��ذه �لدر��س��ة للك�سف عن �آر�ء �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س بالأق�سام �لرتبوية بكلي��ة �لرتبية بجامعة 
�خلرط��وم وهي :) ق�س��م �أ�سول �لرتبية، وتقني��ات �لتعليم، و�ملناهج وطرق �لتدري�س، وعل��م �لنف�س �لرتبوي، 
و�لرتبي��ة �خلا�س��ة، و�لرتبية �لفنية، و�لرتبية �لريا�سي��ة، و�لتعليم ما قبل �ملدر�س��ي(، يف تقدمي �قرت�حات 
لتطوي��ر وظيف��ة �لتدري���س يف �لأد�ء �لأكادمي��ي و�ملهن��ي لع�سو هيئ��ة �لتدري���س بجامعة �خلرط��وم يف �سوء 
�ملو��سف��ات �لدولي��ة للج��ودة ) ISO 9002(، حي��ث �سعت �لدر��سة للإجاب��ة عن �ل�سوؤ�ل �لرئي���س �لآتي:)ما 
�لت�سور �ملقرتح لتطبيق نظام �جلودة �ل�ساملة لتطوير �لأد�ء �لأكادميي و�ملهني لع�سو هيئة �لتدري�س بجامعة 
�خلرطوم يف �سوء  �ملو��سفة �لدولية للجودة ) ISO 9002(. قام �لباحثان باختيار ت�سعة عنا�سر من ثمانية 
ع�سر عن�سرً� للمو��سفة �لدولية )ISO 9002(، ولذلك تفرعت عن هذ� �ل�سوؤ�ل �لرئي�س ت�سعة �أ�سئلة فرعية، 
و��ستخ��دم �لباحث��ان يف در��ستهما �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي، ومت ت�سميم ) ��ستبانة مفتوحة( مكونة من ع�سرة 
حماور. و�ختار �لباحثان عينة ق�سدية للدر��سة، لكتابة �قرت�حاتهم لتطوير �أد�ء �لأ�ستاذ بجامعة �خلرطوم 
حتت كل حمور، و �سملت عينة �لدر��سة )44 فردً�( بن�سبة )77.1 %(  من جمتمع �لدر��سة، وخرجت �لدر��سة 
بنتائ��ج كثرية �قرتحتها �لعينة �ملق�سودة حتت كل �س��وؤ�ل من �أ�سئلة �لدر��سة �لع�سرة. وختمت �لدر��سة بع�سر 
تو�سي��ات �أهمه��ا: �لعتم��اد على معاي��ري ) ISO 9002( يف ج��ودة �أد�ء ع�سو هيئة �لتدري���س �أكادمييا ومهنيًا 
بجامع��ة �خلرط��وم، ون�س��ر ثقافة �جل��ودة و�لهتم��ام بالبيئ��ة �لتعليمي��ة، ودعم تدري��ب �لأ�ست��اذ �جلامعي 

باجلامعة . 

�لكلمات �ملفتاحية :
 . )ISO 9002( جلودة، �لأد�ء �لتدري�سي، ع�سو هيئة �لتدري�س ، �ملو��سفة �لدولية� 
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Teaching Developing Performance for Staff Members in 
University of Khartoum According to (ISO 9002) Criteria’s

Abstract:

    This study aims to know the point of view of the upper management of 
University of Khartoum, and Educational Department staff members (Foundations 
of Education – Educational Technology – Curriculum and Teaching Methods – 
Educational Psychology – Special Education – Sport Education – Art Education- 
and Pre- School Education) about their suggestions for developing academic 
and Professional performance in University of Khartoum in the light of (ISO 
9002). 

     The study tried to answer the main question :(What is the Suggested vision 
for applying the total quality system for developing the professional and the 
academic performance of staff member of University of Khartoum based on (ISO 
9002) quality criteria? , The researcher selected nine items out of the eighteen 
items of (ISO 9002).The study has nine branched questions. 

      The researchers used the descriptive analytical method and designed an open 
questionnaire from ten areas . The researchers selected an intended sample for 
the study so as to take their suggestions in this study .The study sample consisted 
of (44) university staff which represent (77.1 %) of the study community. The 
study reached many results and ten recommendations, and as depending on 
(ISO 9002) criteria to develop the performance quality of University of Khartoum 
Staff members , activating the cultural quality , developing of the educational 
environment, and training of the staff members continuesly.

Key words : 

Quality, , Teaching Performance, Staff Members,  ISO 9002.  
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   المقدمة : 
 �سه��د �لع��امل من��ذ مطلع �لق��رن �لع�سرين تغ��ريً� ح�ساريًا هائًل �سم��ل كل جمالت �حلياة، حي��ث تظهر كل يوم 
معطي��ات جدي��دة حتت��اج �إىل فكر جدي��د وخرب�ت متمي��زة  ومهار�ت تت�س��ف باجلودة، ولك��ي نتعامل مع هذه 
�ملعطي��ات بنج��اح ت��ام فاإن ه��ذ� يتطلب �إن�سان��ًا مبدعًا، ويع��ّد �لتعليم �جلامعي �أح��د �لدعام��ات �لرئي�سة �لتي 
يرتكز عليها تقدم �ملجتمع ومنوه وتطوره، ويعتمد �لتعليم �جلامعي على �أ�ستاذ �جلامعة بو�سفه نو�ة �أ�سا�سية 
للنهو���س ب��ه، ومن ث��م حتقيق �أهد�ف �ملجتم��ع، وهو �ملنوط به �إع��د�د �لكو�در �لب�سري��ة �ملتخ�س�سة و�لكو�در 

�لفنية، وبتح�سني �إعد�ده وتاأهيله حتقق �جلامعة �أهد�فها يف تقدم �ملجتمع ونه�سته.
   و�أ�سبحت �جلودة متثل �أهمية كبرية عند �لقطاعات �لرتبوية �ملختلفة، وقد تطورت نظم �جلودة منذ �لقرن 
�لع�سرين؛ حيث بد�أ تطبيقها يف خطوط �لإنتاج. وتعد �سل�سلة �ملو��سفات �لدولية )ISO 9000( و�ملمثلة يف: 
)ISO 9001( و )ISO 9002( و)ISO 9003( جمموع��ة م��ن �ملو��سف��ات �لت��ي ت��وؤدي �إىل تثبي��ت �ملتطلبات 
�خلا�س��ة باأنظمة �إد�رة �جلودة يف �ملنظم��ات، وتعّد �خلطوة �لأوىل لتحقيق �إد�رة �جلودة �ل�ساملة.) �لعز�وي 
، 2005 ، ���س 77( وم��ن هذه �لنظم )ISO 9002(، و�لذي �أ�سبح �سائعًا يف خمتلف �ملن�ساآت �خلدمية؛ ومن ذلك 
موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعام و�لعايل، حيث �نت�سر يف �ملد�ر���س �لربيطانية وتو�سع ب�سورة و��سحة ليت�سمن �لتعليم 
�لعايل، ونحن يف �ل�سود�ن ل�سنا مبعزل عن �لعامل وتطوره، وجامعة �خلرطوم هي �جلامعة �لأوىل يف �ل�سود�ن 
وهي �لأكرث متيزً� و�سمعة، وكانت وماز�لت تهتم بتطوير بر�جمها وتدريب �أ�ساتذتها د�خل �ل�سود�ن وخارجه. 

أهمية الدراسة: 
ترتك��ز �جلامع��ات كموؤ�س�س��ات للتعلي��م �لع��ايل على ث��لث ركائز: �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س و�لط��لب و�ملباين 
و�لتجهي��ز�ت، ويع��ّد ع�سو هيئ��ة �لتدري�س من �أهم ه��ذه �لركائز، ومعظ��م �لدر��سات �ل�سابق��ة تناولت تقومي 
�لتدري�س �جلامعي لع�سو هيئة �لتدري�س، وتت�سح �أهمية هذه �لدر��سة يف تقدميها لنتائج وتو�سيات يف تطوير 
�لنم��و �ملهني لع�س��و هيئة �لتدري�س بجامعة �خلرط��وم لتحقيق �جلودة �ملن�سودة يف �لتعلي��م �لعايل �ل�سود�ين 
وفق ت�سعة من معايري �ملو��سفة �لدولية،) ISO 9002( بالتايل �سوف ينعك�س ذلك �إيجابًا ملخرجات �لتدري�س 
لطلب جامعة �خلرطوم و�لذي �سينعك�س �إيجابًا ل�سوق �لعمل �ل�سود�ين بالتاأكيد، ومن هنا تت�سح �أهمية هذه 

�لدر��سة .  
مشكلة الدراسة :  

تت�س��ح م�سكل��ة �لدر��س��ة  يف تناوله��ا لكيفية تطوير وظيف��ة �لتدري�س لأُ�ست��اذ جامعة �خلرط��وم و�لتي متثل 
�جلامعة �لأوىل يف �ل�سود�ن، وذلك من خلل �ل�ستفادة من معايري �جلودة للمو��سفة �لدولية )ISO 9002(؛ 
حيث ت�سعى �لدر��سة للخروج مبقرتح يف تطوير �لأد�ء �لتدري�سي لع�سو هيئة �لتدري�س  يف �مل�ستقبل، علمًا باأن 
جامعة �خلرطوم د�ئمًا ل توظف �إل �ملتميزين من �أع�ساء هيئة �لتدري�س، وهي متيل لتعيني  نا�سئة �لأ�ساتذة 
م��ن خريجيها من م�ساعدي �لتدري�س )�ملعيدين( بكليات �جلامع��ة �ملختلفة، وتختار �أو�ئل �لطلب �خلريجني 
�أو �ملتفوقني لتدربهم وتعدهم ح�سب �لتخ�س�سات �ملطلوبة لها، كما �أن نظام �لرتقيات لأع�ساء هيئة �لتدري�س 
باجلامعة من مرتبة �أ�ستاذ م�ساعد لأ�ستاذ م�سارك، ومن مرتبة �أ�ستاذ م�سارك ملرتبة �أ�ستاذ ل يتم �إل بالإنتاج 
�لعلم��ي و�لبحثي، بالت��ايل �سيا�سة �جلامعة ت�سعى للتدري��ب و�لتاأهيل �جليد لأع�ساء هيئ��ة �لتدري�س لي�سمن 
�لتدري���س �جلي��د و�لفعال للطلب، ومما تقدم تت�س��ح م�سكلة هذه �لدر��سة  �لتي تق��دم مقرتح لتطوير �لأد�ء 

 .)ISO 9002( لتدري�سي لأ�ساتذة جامعة �خلرطوم يف �سوء بع�س معايري �ملو��سفة �لدولية�
أسئلة  الدراسة : 

مم��ا تق��دم تت�س��ح م�سكل��ة �لدر��س��ة و�لتي ميك��ن �سياغته��ا يف �ل�س��وؤ�ل �لرئي���س �لآتي:)م��ا �لت�س��ور �ملقرتح 
لتطبي��ق نظام �جل��ودة �ل�سامل��ة لتطوي��ر �لأد�ء �لأكادميي و�ملهني لع�س��و هيئة �لتدري���س بجامعة �خلرطوم 
يف �س��وء  �ملو��سف��ة �لدولي��ة للج��ودة) ISO 9002(، م��ن وجه��ة نظ��ر �لإد�رة �لعلي��ا للجامع��ة و�أ�سات��ذة 
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�لأق�س��ام �لرتبوي��ة بكلي��ة �لرتبية جامعة �خلرط��وم؟(.  وقد قام �لباحث��ان باختيار ت�سع��ة معايري من �أ�سل 
ثماني��ة ع�س��ر معي��ارً� للمو��سف��ة �لدولية؛ لأنه��ا تتنا�سب مع طبيع��ة �لدر��س��ة و�أهد�فها، وه��ي �ملعايري رقم: 
) 1.2.7.8.9.14.15.16.17( عل��ى �لت��و�يل كم��ا تت�س��ح يف �جلدول رق��م )1(، ولذلك تفرع عن ه��ذ� �ل�سوؤ�ل 

�لرئي�س ت�سعة �أ�سئلة فرعية، وكل معيار يقابل �سوؤ�ل فرعيا و�حد� كما يلي:    
 �أوًل: ما دور �لإد�رة يف تطوير �لأد�ء �لأكادميي و�ملهني لع�سو هيئة �لتدري�س بجامعة �خلرطوم ؟ 

 ثاني��ًا: م��ا كيفي��ة تطوي��ر نظ��م �جل��ودة �حلالي��ة باجلامع��ة لتنمي��ة �لأد�ء �لأكادمي��ي و�ملهني لع�س��و هيئة 
�لتدري�س؟ 

 ثالثًا: كيف يح�سن ع�سو هيئة �لتدري�س باجلامعة من �أد�ئه �لتدري�سي لغر�س متابعة حت�سيل طلبه ؟ 
ر�بعًا: ما دور ع�سو هيئة �لتدري�س يف تقومي �لرب�مج يف كليته بهدف �لإ�سلح �لأكادميي و�لتطوير ؟  

خام�سًا:ما دور ع�سو هيئة �لتدري�س باجلامعة يف تطوير �أ�ساليب �لتقومي و�لقيا�س لطلبه ؟ 
�ساد�سًا: �إىل �أي مدى ي�سهم ع�سو هيئة �لتدري�س يف تطوير �لتجهيز�ت  �لتعليمية و�لتدري�سية باجلامعة؟ 

�سابعًا: ما دور ع�سو هيئة �لتدري�س يف ت�سميم مر�حل �سجلت �سبط �جلودة ؟ 
ثامنًا: كيف ي�ساهم ع�سو هيئة �لتدري�س يف توكيد �جلودة للتدري�س �جلامعي "�لتقومي �لد�خلي" ؟

تا�سع��ًا: م��ا دور �جلامع��ة يف حتدي��د �لحتياجات �لتدريبي��ة، وت�سميم بر�م��ج تدريب ع�سو هيئ��ة �لتدري�س 
وتنفيذها؟ 

أهداف الدراسة : 
ت�سعى �لدر��سة لتحقيق �لأهد�ف �لآتية: 

�لتعرف على مفهوم �لتدري�س �جلامعي وخ�سائ�س �لأ�ستاذ �جلامعي من حيث �لأد�ء �لأكادميي و�ملهني.  .1
�لوقوف على مفهوم �جلودة و�جلودة �ل�ساملة و�أهميتهما يف �لتعليم �جلامعي.   .2

�لتعرف على �ملو��سفة �لدولية للجودة ) ISO 9002(، ومعايريها وتطبيقاتها يف �لتدري�س �جلامعي .    .3
تق��دمي مق��رتح م��ن �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س �ملتخ�س�س��ني يف �لعل��وم �لرتبوية بكلي��ة �لرتبي��ة بجامعة   .4
�خلرط��وم، يف كيفي��ة تطوي��ر �لأد�ء �لتدري�س��ي �لأكادمي��ي و�ملهن��ي لأع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س بجامعة 

 .)ISO 9002 ( خلرطوم يف �سوء معايري �ملو��سفة �لدولية�
حدود الدراسة : 

 وميكن تق�سيم �حلدود لأربعة جمالت، هي: 
)�أ( �حل��دود �ملكاني��ة: م��كان �لدر��سة ه��و جامعة �خلرطوم؛ و�لت��ي تق�سم جغر�فيًا لأربع��ة جممعات: جممع 
�لو�س��ط، و�ملجمع �لطبي مبدينة �خلرطوم، وجممع �سمبات مبدينة �خلرطوم بحري، وجممع �لرتبية مبدينة 
�أم درم��ان، و�لدر��س��ة ممثلة يف �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س من مرتبة )حما�سر فما ف��وق(، و�لذين يقومون مبهام 

�لتدري�س �لفعلي للطلب يف قاعة �ملحا�سر�ت و�لأن�سطة �لتعليمية خارج قاعة �ملحا�سر�ت .
)ب( �حلدود �لزمانية: مت تطبيق هذه �لدر��سة يف �لعام �لدر��سي �جلامعي ل�سنة )2011 – 2012 م(.    

)ج( �حل��دود �لب�سري��ة: عين��ة �لدر��سة "عين��ة ق�سدية" تكونت م��ن �أع�ساء هيئة �لتدري���س �ملتخ�س�سني يف 
جمال �لعلوم �لرتبوية و�لنف�سية و�ملناهج وطرق �لتدري�س وتقنيات �لتعليم بكلية �لرتبية بجامعة �خلرطوم 
يف كل �لأق�س��ام �لرتبوي��ة وعدده��ا ت�سعة �أق�سام، هي: ) �ملناه��ج وطرق �لتدري�س، و�أ�س��ول �لرتبية، وتقنيات 
�لتعلي��م، وعل��م �لنف���س �لرتبوي، و�لرتبي��ة �خلا�سة، و�لتعلي��م ما قبل �ملدر�س��ي، و�لرتبية �لفني��ة، و�لرتبية 
�لريا�سي��ة، وتعلي��م �لكبار( وعدده��م �لكلي )44( فرد�، بن�سبة ) 77.1%(من جمتم��ع �لدر��سة وهم: ) 16( 
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حما�سر�، و) 17( �أ�ستاذ� م�ساعد�، ) 10( �أ�ستاذ م�سارك، و)1(  �أ�ستاذ. 
)د( �حل��دود �ملو�سوعية: تخت�س ه��ذه �لدر��سة بتقدمي: "مقرتح لتطوير وظيفة �لتدري�س من حيث �جلانب 
�لأكادمي��ي و�ملهني �لرتب��وي لع�سو هيئة �لتدري�س بجامعة �خلرطوم يف �سوء بع�س معايري �ملو��سفات �لدولية 
للجودة) ISO 9002(، وجاءت �لدر��سة من وجهة نظر عينة مق�سودة من �لإد�رة �لعليا باجلامعة، ومن وجهة 
نظ��ر �أع�ساء هيئة �لتدري�س بالأق�سام �لرتبوية بكلية �لرتبية بجامعة �خلرطوم، حيث �ختار �لباحثان )9( 

 .)ISO 9002 ( معايري من
اإلطار النظري للدراسة 

�أوًل: م�سطل��ح  �جل��ودة :  �جل��ودة ج��اءت يف �لإ�س��لم وورد مفهومها يف كت��اب �هلل �لعزيز �لق��ر�آن �لكرمي ويف 
�ل�سنة �لنبوية �ملطهرة، قال تعاىل: ) �إنا ل ن�سيع �أجر من �أح�سن عمل(، )�لكهف، �لآية 30(، كما يقول ر�سول 
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )�إن �هلل يحب �إذ� عمل �أحدكم عمًل �أن يتقنه( )رو�ه م�سلم(، حيث تتجلى �جلودة 

يف ح�سارة �مل�سلمني يف �لأندل�س يف �مل�ساجد و�لق�سور و�حلد�ئق.) عبد �لوهاب ، 2007م ، �س 470 ( 
ويع��ّد م�سطل��ح �جلودة م��ن �مل�سطلحات �لتي دخلت عل��ى �لتعليم من عل��م �لقت�ساد خا�سة جم��ال �ل�سناعة. 

ووردت لها تعاريف عديدة نذكر منها: 
�جل��ودة لغ��ًة : �جلودة يف �للغة �أ�سلها ج��ّود، و�جليد نقي�س �لرديء، وجاد �ل�س��يء جوده �أي �سار جيدً�.   .1

)�بن منظور، 1984م، �س72(                  
�جلودة ��سطلحًا:عرفها �لعديد من �لعلماء و�لرو�د �لأو�ئل للجودة نذكر منهم: )جميد وزميله،2008م،   .2

�س 253( 
Ԁ  ".يرى �أن �جلودة هي :"�ملطابقة للمتطلبات : )Crosby( كرو�سبي  
Ԁ   ".يقول �إن �جلودة  تعني : "�مللءمة لل�ستخد�م:)Juran(جور�ن  
Ԁ  ".يرى �أن �جلودة هي: "�لتي تفي بحاجات  �مل�ستفيد حاليا وم�ستقبل : )Deming( أدو�رد دمينج�  

�جل��ودة �أي�س��ا عّرفت على �أنها �نخفا�س ن�سب��ة �لتالف و�لفاقد يف �ملنتج، و�نخفا�س مع��دلت �لف�سل، و�سكاوى 
�لعم��لء، وخف���س �لتكالي��ف، و�خت�س��ار �لوق��ت، وتقلي��ل �حلاج��ة �إىل �لختب��ار�ت و�لتفتي���س. )جماه��د 

وبدير،2006م ، �س 4(
ثاني��ًا : �جل��ودة يف �لتعليم: لق��د �نتقلت �جلودة من �ل�سناع��ة للتعليم، وتعّد دولة �لياب��ان هي ر�ئدة �جلودة 
يف �لع��امل، فبع��د خروجها مهزومة من �حلرب �لعاملي��ة �لثانية بد�أت ت�سعى لتجوي��د منتجاتها، وقد ��ستفادت 
كثريً� من �أفكار �لعامل �لأمريكي- وليم �أدو�رد دمينج - �لذي يعّد �لأب �لروحي للجودة، و�لذي �نتقل من بلده 
�لوليات �ملتحدة �لأمرييكية بعد �أن ف�سل يف �إقناع حكومته باأفكاره، فرحب  به �ليابانيون كثريً�، و�لتقى هناك 
ببع�س علماء �ليابان �ملهتمني باجلودة �أمثال )�أ�سيكاو�(، وبد�أ )�أدو�رد دمينج( يقدم �لندو�ت و�ملحا�سر�ت عن 
�جلودة و�ألف �لعديد من �لكتب فيها،  فتبنت �لعديد من �ل�سركات �أفكاره، وكانت نتيجة ذلك �أن حت�سنت �سمعة 
�ملنتجات �ليابانية يف �ل�سوق �لعاملية؛ بل �أ�سبحت هي �لأف�سل يف �لعامل، ويف �أو�خر �لقرن �ملا�سي �نتقل مفهوم 
م�سطل��ح �جل��ودة من �ل�سناع��ة �إىل �لتعليم بعد �إدخال بع���س �لتعديلت عليها، وبعد ذلك ب��رز علماء �آخرون 
مث��ل: جوزي��ف ج��ور�ن، وفيليب كرو�سب��ي، و �سيجو �سنجو وغريهم.  وق��د بد�أ )�أدو�رد دمين��ج( و�سع �لأ�سا�س 

للجودة يف �لتعليم م�سممًا معايري �أو �أ�س�س لتطبيق �جلودة يف �لتعليم  تكونت من �أربعة ع�سر معيارً�.
     ع��رف )جمي��د، وزميل��ه،2008م ، ���س 145 ( �جل��ودة يف �لتعلي��م باأنه��ا: )جمل��ة �جله��ود �ملبذول��ة من قبل 
�لعامل��ني يف جم��ال �لتعليم  لرفع وحدة �ملنتج �لتعليمي وحت�سينه مب��ا يتنا�سب مع رغبات �مل�ستفيد ومع قدر�ت 
وح��دة �ملنتج �لتعليمي و�سماته وخ�سائ�سه(. ويق�سد بجودة �لتعليم تقدمي �خلدمات �لتعليمية للم�ستفيدين 
)�لط��لب، و�لأ�س��ر، و�سوق �لعم��ل( يف �أعلى �سورها وف��ق توقعاتهم، ومعاي��ري �أد�ء و�إنتاج )تعل��م( مطلوبة. ) 
)�إ�سماعي��ل، 2010م، ���س44 ( �أم��ا �جلودة يف �لتعلي��م �لعايل فمعظم �ملحلل��ني و�سانعي �لق��ر�ر يعرفونها باأنها 
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�مللئمة لل�ستخد�م؛ وذلك لأن �جلودة ل معنى لها �إل بالن�سبة للغر�س �أو �لغاية من �ملنتج �أو �خلدمة، فيحكم 
على �جلودة بدللة درجة �سلحية �خلدمة �أو �ملنتج للغر�س �ملعلن.)�لهيئة �لعليا للتقومي و�لعتماد،2007م، 
���س21( وع��رف كل من ت�سانق وت��ام )Cheng &Tam( �جل��ودة يف �لتعليم باأنها )جمموعة م��ن �لعو�مل من 
�ملدخ��لت و�لعمليات وخمرجات �لنظام �لتعليمي يتم م��ن خللها تقدمي خدمات حتقق �لر�سا �لتام للأع�ساء 
�لد�خليني و�خلارجيني، من خلل حتقيق توقعاتهم �ل�سريحة و�ل�سمنية(. )�جل�سعي ، 2005م ، �س23(                                      
ثالث��ًا : �إد�رة �جل��ودة �ل�سامل��ة: وج��د م�سطل��ح "�إد�رة �جل��ودة �ل�سامل��ة") TQM( تعاري��ف كث��رية منه��ا:                      
) هو جمموعة من �لعنا�سر تتمثل يف �ملدخلت و�لعمليات و�ملخرجات للنظام �لتعليمي، يتم من خللها تقدمي 
خدمات حتقق �لر�سا �لتام للأع�ساء �لد�خليني و�خلارجيني من خلل حتقيق توقعاتهم �ل�سريحة و�ل�سمنية. 
)�جل�سعي، 2005م ، �س23( كما عرفها معهد �جلودة �لفدر�يل باأنها: ) �سكل تعاوين لأد�ء �لأعمال يعتمد على 
�لق��در�ت �مل�سرتكة ل��كل من �لإد�رة و�لعاملني  بهدف �لتح�سني �مل�ستمر يف �جل��ودة و�لإنتاجية وذلك من خلل 
فرق �لعمل(، كذلك عرف  م�سطلح "�إد�رة �جلودة �ل�ساملة" كل من �ستيفن وكوهن بطريقة جمز�أة: )"�لإد�رة" 
ه��ي �لتطوي��ر و�ملحافظ��ة على �إمكانية �ملنظم��ة من �أجل حت�سني �جل��ودة ب�سكل م�ستمر، �أم��ا "�جلودة" فتعني 
�لوف��اء مبتطلب��ات �مل�ستفيد، �أما "�ل�ساملة" فتت�سمن تطبيق مبد�أ �جلودة يف مر�حلها �ملختلفة بد�ية بالتعرف 
عل��ى �حتياج��ات �مل�ستفيد و�نتهاًء بتقييم ما �إذ� كان �مل�ستفيد ر��سيًا �أم غري ر��س(. ) دمينج وزميله ، 2009م ، 
���س6 ( كما عرفت هيئة �ملو��سفات �لربيطانية )British Standards Institution( �إد�رة �جلودة �ل�ساملة 
باأنه��ا :) جمم��وع �سف��ات �ملنتج وملحم��ه وخو��س��ه �أو �خلدمة �لتي حتم��ل نف�سها عبء �إر�س��اء �لحتياجات 
 European Organization for( وكذلك عرفت �ملنظم��ة �لأوروبية ل�سبط �جل��ودة ،)مللح��ة و�ل�سروري��ة�
Quality Control ( "�إد�رة �جل��ودة �ل�ساملة" باأنها: )جمموع��ة �مللمح �ملتعلقة بالإنتاج �أو �خلدمات و�لتي 
تعتم��د عل��ى قدرتها �خلا�سة لتلبي حاجات مقدمة(. )�إبر�هي��م، 2003م ، �س 98( ويعرف �لباحثان  م�سطلح 
�إد�رة �جل��ودة  �ل�سامل��ة �إجر�ئيًا  باأنها:) جمموعة �خل�سائ�س و�ل�سمات �لتي تعرب بدقة و�سمولية عن جوهر 
�لرتبي��ة وحالته��ا؛ مبا يف ذلك كل �أبعاده��ا من مدخلت وعمليات وخمرجات قريب��ة وبعيدة وتغذية ر�جعة، 
وكذل��ك �لتفاع��لت �ملتو��سل��ة �لتي ت��وؤدي �إىل حتقيق �لأهد�ف �ملن�س��ودة و�ملنا�سبة ملجتمع مع��ني، وعلى قدر 

�سلمة جوهر �لرتبية(. 
 ر�بعًا : �ملو��سفة �لدولية  )ISO 9000(:  تعد �سل�سلة �ملعايري �لدولية )ISO 9000( جمموعة من �ملو��سفات 
�لت��ي ت��وؤدي �إىل تثبيت  �ملتطلبات �خلا�سة باأنظمة �إد�رة �جلودة يف �ملنظم��ات )Slack،1998(.  وفكرة نظام 
�ملو��سف��ة �لدولية للج��ودة )ISO 9000( هو م�سطلح عام ل�سل�سلة من �ملعاي��ري �لتي مت و�سعها من قبل �لهيئة 
�لدولي��ة للمو��سف��ات �لقيا�سي��ة )ISO( International Standardization Organization   لتحدي��د 
  )ISO( أنظم��ة �جل��ودة �لتي ينبغ��ي تطبيقها عل��ى �لقطاع��ات �ل�سناعية و�خلدمي��ة �ملختلفة، وكلم��ة �آيزو�
م�ستق��ة م��ن كلمة يونانية تعن��ي �لت�ساوي؛ و�لرقم )9000( ه��و رقم �لإ�سد�ر �لذي �سدر حتت��ه هذ� �ملعيار �أو 
�ملو��سفة، وقد نالت مو��سفة �لآيزو )9000( منذ �سدورها عام )1987م ( �هتمامًا بالغًا مل تنله �أي مو��سفة 

قيا�سية دولية من قبل. وت�سم �ملو��سفة �لقيا�سية �لعاملية- �آيزو )9000 (  ثلث مو��سفات هي:
�أك��رث م��ن )130( دول��ة،  )ISO 9001(، و )ISO 9002(، و)ISO 9003(، ولق��د تبن��ت ه��ذه �ملو��سف��ات 
و�عتمدته��ا بو�سفه��ا مو��سفات وطنية. وتت�سم��ن �ملو��سفة )ISO 9002( ثمانية ع�سر بن��دً� �أو معيارً�؛ متثل 
جمموع��ة متكاملة من �ملتطلبات �لو�جب تو�فرها يف نظام �جلودة �ملطبق يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية للو�سول �إىل 
خدمة تعليمية عالية �جلودة، وحاول �لباحثان �ل�ستفادة من  �لتطبيقات �لرتبوية و�لتعليمية لهذه �ملعايري  

يف در��ستهم، وتت�سح يف �جلدول )1(  �أدناه:
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)ISO 9002( التطبيقات الرتبوية والتعليمية لعنا�سر املوا�سفة الدولية للجودة :)جدول رقم )1

)ISO 9002(
�لتطبيقات �لرتبوية و�لتعليمية�لعنا�سر �لرئي�سة ملو��سفة �جلودة

ا�ستعداد والتزام الإدارة اجلامعية بتطبيق نظام اجلودةنطاق م�سوؤولية الإدارة •1
اإجراءات اجلودة باجلامعة واأنظمتهانظام اجلودة •2

العقود والتعهدات مع امل�ستفيدين من اخلدمة من داخل اجلامعة مراجعة العقود والتفاقيات3
اأو خارجها 

تنظيم الوثائق اجلامعية و�سبطها�سبط الوثائق والبيانات4
نظام واإجراءات �سراء املعينات والأدوات التعليميةال�سراء والتزويد للأدوات التعليمية 5

م�ساهمة امل�ستفيدين من العملية 6
م�ساهمة الطلب اأو اأولياء الأمور يف متطلبات العملية التعليميةالتعليمية

حتديد م�ستوى تقدم حت�سيل الطالب 7
ومتابعته •

متابعة مدى حت�سن اأداء الطلب باجلامعة بتطوير طرائق 
التدري�س وتقنيات التعليم للأ�ستاذ اجلامعي 

تطوير املناهج وا�سرتاتيجية التعلم والتعليم اجلامعي مراقبة العملية التعليمية وتقوميها •8
عملية التقومي والختبارالتفتي�س والختبار•9

و�سائل واأدوات التفتي�س والتقييم 10
مدى ات�ساق طرق التقييم والقيا�س وثباتهماوالقيا�س

�سبط نتائج عملية الإجناز والأداء واإجراءاتهماموقف التفتي�س وحالته والختبار11

اإجراءات وحتديد حالت الإخفاق وال�سعف والق�سور وطرق �سبط حالت عدم املطابقة12
ت�سخي�سها

نظام التعامل مع حالت الق�سور والإخفاقالإجراءات الت�سحيحية والوقائية13

اإجراءات عملية ت�سهيل جتهيز احتياجات العملية التعليمية التناول والتخزين واحلفظ والنقل•14
)الن�ساطات ال�سفية والل�سفية وتقنيات التعليم(

�سجلت �سبط اجلودة باجلامعة�سبط �سجلت اجلودة•15
توكيد اجلودة اأو تثبيت اإجراءات نظام اجلودةاملراجعة الداخلية للجودة•16
حتليل وحتديد احتياجات تدريب العاملني وتطويرها التدريب •17
طرق ر�سد نتائج العملية التعليمية و واأ�ساليب مراجعتها وتقوميها الأ�ساليب الإح�سائية18

)Sallies، 1993( :مل�سدر�

 (: رق��م  م��ن  كل  وه��ي  ع�س��ر  �لثماني��ة  �ملعاي��ري  ه��ذه  م��ن  معاي��ري  ت�سع��ة  باختي��ار  �لباحث��ان  ق��ام    
)1.2.7.8.9.14.15.16.17( و�لتي و�سعنا عليها علمة )•( يف �جلدول رقم )1( �أعله، بعد ذلك مت حتويلها 
ملح��اور رئي�سة؛ �نطلق��ت منها �أ�سئلة �لدر��سة. ثم ق��ام �لباحثان بعر�س �خلطو�ت �لتطبيقي��ة لهذه �لعنا�سر، 
للت�س��ور �ملق��رتح لتطبيق نظام �جلودة �ل�سامل��ة يف �لأد�ء �لتدري�سي لع�سو هيئ��ة �لتدري�س بجامعة �خلرطوم 
يف �س��وء �ملو��سف��ة �لدولي��ة للج��ودة )ISO 9002(، ومت ت�سميم ��ستبان��ة مفتوحة مكونة من ع�س��رة �أ�سئلة 
مفتوحة ذ�ت فر�غات منطلقة من هذه �ملعايري �لت�سعة من �جلدول �أعله رقم )1(، ومت توزيع �ل�ستبانة على 

�لعينة �ملق�سودة و�لتي حددها �لباحثان. 
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الدراسات السابقة :
�لدر��سات �ملحلية "�ل�سود�نية": 

)1(.قام عبد �لوهاب، )2007(، بدر��سة هدفت �إىل �لتعرف على خ�سائ�س ع�سو هيئة �لتدري�س �لأكادميية 
و�ملهني��ة و�لجتماعي��ة م��ن وجه��ة نظر �أع�س��اء هيئة �لتدري���س وطلب �مل�ست��وى �لنهائي بكلي��ة �لعلوم 
بجامع��ة �خلرطوم. و��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سف��ي �لرتباطي، وقد قام �لباحث بت�سميم ��ستبانتني؛ 
�لأوىل: ��ستبان��ة مغلق��ة؛ موجهة لطلب �ل�سنة �لر�بعة بكلية �لعل��وم، وعددهم )195( طالبًا وطالبة، 
وه��ذ� �لع��دد ميث��ل  )88.2 %(  من جمتمع  �لدر��سة، و��ستبانة ثاني��ة مفتوحة وجهت لعدد )46( ع�سو 
هيئة تدري�س وميثلون)85.2 %(  من جمتمع �لدر��سة، وقد �أكدت نتائج �لدر��سة �أن �ل�سمات �ل�سخ�سية 
لع�س��و هيئة �لتدري���س حتظى باهتمام عاٍل، تليه��ا �خل�سائ�س �لأكادميية ث��م �لجتماعية، وكما �قرتح 
معظم �أع�ساء هيئة �لتدري�س تطوير �خل�سائ�س �لأكادميية لع�سو هيئة �لتدري�س، وكانت �أبرز تو�سيات 

�لدر��سة �لهتمام بتدريب ع�سو هيئة �لتدري�س بالكلية يف �جلو�نب �ملهنية.
)2(.�أج��رى �إ�سماعي��ل، ) 2010م(، در��س��ة ماج�ست��ري هدف��ت �إىل تق��ومي ع�س��و هيئ��ة �لتدري���س بجامع��ة 
�خلرط��وم يف وظيفتي �لتدري�س و�لبح��ث �لعلمي يف �سوء �لجتاهات �حلديثة للجودة مبوؤ�س�سات �لتعليم 
�لع��ايل، و��ستخ��دم �لباحث يف هذه  �لدر��سة �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي،  ومت تطبيق �لدر��سة بثلث كليات 
ه��ي: )�لرتبية، و�لقت�ساد، و�لطب �لبيط��ري(، وكانت �لعينة ع�سو�ئية بلغت )280( من طلب �مل�ستوى 
�لنهائ��ي و)54( م��ن �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س. و��ستخدم �لباح��ث نوعني من �ل�ستبان��ات؛ ��ستبانة مغلقة 
موجه��ة للط��لب، و�أخرى مغلقة مفتوحة لأع�ساء هيئة �لتدري�س. وكان��ت �أهم نتائج �لد�ر�سة: �أن ع�سو 
هيئة �لتدري�س بجامعة �خلرطوم يتمتع ب�سمات �سخ�سية وخ�سائ�س �أكادميية ومهنية جيدة، و�إن �لبيئة 
�لتدري�سية و�لبحثية فقرية من حيث توفر �لكتب و�ملر�جع �حلديثة و�ملعد�ت و�ملو�د و�لأجهزة �ملعملية، 
وكان��ت �أه��م �لتو�سيات: �س��رورة �لهتمام بالبيئ��ة �لبحثية من حي��ث توفري �لكت��ب و�ملر�جع �حلديثة 
و�ملعد�ت و�ملو�د و�لأجهزة �ملعملية وخدمة �لإنرتنت �مل�ستمرة و�لدعم للبحث �لعلمي من �جلامعة. وعقد 

دور�ت تدريبية يف جودة �لتدري�س و�لبحث �لعلمي لأع�ساء هيئة �لتدري�س باجلامعة.
�لدر��سات �لإقليمية " �لعربية ": 

)3( .�أج��رى �سيح��ة )1985م(، وهدف��ت در��ست��ه  �إىل �لتحق��ق من مقولة �خت��لف �لطلب��ة و�أع�ساء هيئة 
�لتدري���س فيما يتعلق بالدور �ملهني، وما ينبغ��ي �أن يكون عليه بجامعة �ملنوفية، و��ستخدم �لباحث �ملنهج 
�لو�سف��ي �لتحليل��ي لدر��سته، وتكون جمتمع �لدر��سة من طلب �لفرق��ة �لثالثة و�لر�بعة لكلية �لرتبية 
للع��ام �لدر��س��ي ) 83 / 1984م( ومن �أع�س��اء هيئة �لتدري�س باجلامعة لنف�س �لع��ام، �أما عينة �لدر��سة 
فكان��ت )190( طالبًا بالفرقة �لثالثة، و)188( طالب��ًا بالفرقة �لر�بعة، �أي )15 %( من �ملجموع �لكلي 
لط��لب �لفرقت��ني، �أم��ا عينة �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س فكانت)32(ع�س��وً� بن�سب��ة )50 %( من جمموع 
�لأ�سات��ذة، و�سم��م �لباح��ث ��ستبانة لغر�س �لدر��س��ة مكونة من )50( عبارة يف ثلث��ة حماور، و�أظهرت 
�أهم نتائج در��سته؛ �أن هناك فروقًا د�لة �إح�سائيًا بني �لطلب و�أع�ساء هيئة �لتدري�س يف و�قع �مل�ستقبل 
وتطلعات��ه للدور �ملهن��ي للأ�ستاذ �جلامعي، وذلك يف �لأن�سطة و�ملعايري �ملهني��ة و�لأكادميية، وعلى حرية 
�لأ�ست��اذ �جلامعي و�أد�ئ��ه، وختمت �لدر��سة بعدة تو�سيات �أبرزها �سرورة �لهتمام بتطوير �لدور �ملهني 

لع�سو هيئة �لتدري�س باجلامعة.
)4( . ق��ام �لكن��دري )1990م(  وهدف��ت �لدر��س��ة �إىل جتمي��ع بيان��ات وموؤ�س��ر�ت ع��ن م�ستوي��ات �لن�س��اط 
�لأكادميي لأع�ساء هيئة �لتدري�س باجلامعة وحتديد �لأن�سطة �ملهمة لأع�ساء هيئة �لتدري�س من حيث 
�أف�سليته��ا و�أكرثه��ا �أهمية، وجمتمع �لدر��س��ة �سمل �أع�ساء هيئة  �لتدري�س بجامع��ة �لكويت، �أما �لعينة 
فق��د مثل��ت )204( ع�س��و هيئ��ة تدري�س، وه��ي )24 %( م��ن جمتمع �لدر��س��ة، و�سمم �لباح��ث ��ستبانة 
لغر���س �لدر��س��ة؛ حي��ث �أظه��رت نتائج در��ست��ه �أن �لن�س��اط �لأكادميي لع�س��و هيئة �لتدري���س بجامعة 
�لكوي��ت ينح�س��ر يف ثلثة جم��الت هي : �لتدري�س بن�سب��ة )33( �ساعة، و�لبحث �لعلم��ي بن�سبة )15( 
�ساعة، وخدمة �ملجتمع )12( �ساعة �أ�سبوعيًا. و�أظهرت �لنتائج �أن )55 %( من �لوقت للتدري�س ومعظم 
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�لكلي��ات متفق��ة م��ع ذلك عد� كلية �لطب. كم��ا �ت�سح �أن كلي��ات �حلقوق و�لعل��وم و�لآد�ب تخ�س�س وقتًا  
�أك��رب للبحث �لعلم��ي، �أما كليات �لرتبية و�لعلوم �لطبية �مل�ساعدة و�حلق��وق فتخ�س�س وقتًا �أكرث خلدمة 
�ملجتم��ع، كذل��ك �أظهرت نتائج �لدر��سة �أنه ل توجد ف��روق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �جلن�سني يف �أع�ساء 

هيئة �لتدري�س  يف �ملجالت �لثلثة.
)5(. �أج��رى �خلو�ل��دة )1991م(، ولتحقي��ق هدف �لدر��سة �س��اغ �لباحث �أربعة �أ�سئل��ة لدر��سته، وجمتمع 
�لدر��س��ة ميث��ل كل �لأ�ساتذة �لع��رب بجامعة �لريموك وعدده��م )433( ع�سو هيئة تدري���س، �أما عينة 
�لدر��س��ة وه��ي عين��ة طبقية �سمل��ت )61( ع�س��وً�، ويف �أد�ة �لدر��س��ة �سمم �لباحث قائم��ة من خم�سني 
كفاي��ة �أد�ئية �سنفها ل�ستة جم��الت وهي: �ل�سخ�سية، و�لتخطيط، و�لتخ�س���س، و�لأن�سطة، و�لتقومي، 
وتعام��ل �لط��لب و�لزم��لء. ويف نتائج �لدر��سة حدد �أع�س��اء هيئة �لتدري���س )13(  كفاية مهمة وهي: 
�لتمت��ع بال�سح��ة �لبدني��ة و�لنف�سي��ة �ل�سليمتني، و�لتحل��ي بال�س��رب يف �لتعامل مع �لط��لب، و�إتقان لغة 
�أجنبي��ة، و�متلك مه��ارة �لبحث �لعلمي وممار�سته، وت�سخي�س جو�نب �لقوة يف �لطلب لدعمها وجو�نب 
�ل�سعف لإز�لتها، وتطوير �لتفكري �لإبد�عي للطلب من خلل �لتعلم �ل�سفي وغري �ل�سفي، وختم �لباحث 

در��سته ب�سبع  تو�سيات.
)6( . ق��ام يو�س��ف )1994م( وهدف��ت �لدر��س��ة ملعرف��ة بع���س �خل�سائ���س �ملدرك��ة و�ملاأمول��ة لع�س��و هيئة 
�لتدري���س بجامع��ة �لإم��ار�ت �لعربي��ة �ملتحدة، وو�س��ع �لباحث در��ست��ه يف ثلثة �أبعاد ح��دد فيها �سبع 
خ�سائ���س للأ�ست��اذ �جلامع��ي وه��ي: �خل�سائ�س �لنفعالي��ة؛ وو�سع حتتها ع��دة �سفات �أهمه��ا: �لتز�ن 
�لنفع��ايل، و�لثق��ة، و�لكتف��اء �لذ�ت��ي، و�ملو�سوعي��ة، و�لد�فعية للعم��ل، و�لإجن��از، و�لتلقائية، وعدم 
�جلم��ود، و�خل�سائ���س �لأكادميي��ة، ومنه��ا: �لتمك��ن �لعلم��ي، �مله��ارة يف �لتدري���س، عد�ل��ة �لتق��ومي، 
و�للت��ز�م باملو�عيد، و�للتز�م ب�ساعات �لإر�ساد، ومناق�س��ة �أخطاء �لطلبة دون �إحر�جهم، و�خل�سائ�س 
�لجتماعي��ة؛ وت�سم��ل: �لنظام و�لدقة يف �لأق��و�ل و�لأفعال، و�لعلقات �لإن�ساني��ة، و�لقيادة و�لتعاون 
و�لتم�سك بالقيم �لدينية و�خللقية. و�ملظهر �للئق و�ملرح و�لب�سا�سة، وختمت �لدر��سة بعدة تو�سيات.

)7( .�أج��رى  �حلكم��ي، )2001(، در��س��ة  هدفت للتع��رف على �لكفاي��ات �ملهنية �ملتطلب��ة للأ�ستاذ �جلامعي 
بجامعة �أم �لقرى من وجهة نظر �لطلب وعلقتها ببع�س �ملتغري�ت �لتي قد يكون لها تاأثري على �لأحكام 
�ل�سادرة من �لطلب. وتكون جمتمع �لدر��سة من طلب كليتي �لرتبية و�لعلوم بجامعة �أم �لقرى باململكة 
�لعربي��ة �ل�سعودية، وقد بلغ حج��م �لعينة )210( من طلب �مل�ستوى �لأول و�لأخري بتلك �لكليات، وقام 
�لباح��ث بت�سمي��م ��ستبانة ت�ستمل على �ست كف��اء�ت رئي�سة وخم�س و�سبعني كف��اءة فرعية، وكانت �أهم 
نتائ��ج �لدر��س��ة: ترك��زت على �لكف��اء�ت �ملتطلب��ة للأ�ستاذ �جلامعي ح��ول �ست كف��اء�ت رئي�سة وهي:) 
�ل�سخ�سية، و�لإعد�د للمحا�سرة وتنفيذها، و�لعلقات �لإن�سانية، و�لأن�سطة و�لتقومي، و�لتمكن �لعلمي 

و�لنمو �ملهني و�أ�ساليب �لتحفيز و�لتعزيز(.
 )8(. قام �ملو�سوي ،)2003(، بدر��سة  هدفت لتطوير �أد�ة لقيا�س �إد�رة �جلودة �ل�ساملة يف موؤ�س�سات �لتعليم 
�لع��ايل بالبحري��ن، و��ستخ��دم فيها �لباحث �ملنهج �لو�سف��ي، فقام بت�سميم �ملقيا���س وتطبيقه على )60( 
ع�س��و� من �أع�س��اء  هيئة �لتدري�س بجامعة �لبحرين، وهم ميثل��ون )10%( من جمتمع �لدر��سة. وكانت 
�أه��م نتائج �لدر��س��ة: �سرورة تهيئة �ملناخ لع�س��و هيئة �لتدري�س لأن�سطته و�أعمال��ه يف �جلامعة، وكانت 
�أب��رز تو�سي��ات �لدر��س��ة: �سرورة تطبيق ه��ذ� �ملقيا�س يف موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعايل لتجوي��د �أد�ئها، فهو 

ي�ساعد هذه �ملوؤ�س�سات يف �تخاذ بع�س �لقر�ر�ت �ملهمة يف تطوير �لأد�ء.
)9( .�أجرى �لغامدي، )2003م(.وهدفت �لدر��سة للوقوف على �خل�سائ�س �لأكادميية و�ملهنية و�ل�سخ�سية 
و�لجتماعي��ة لع�س��و هيئة �لتدري���س بكليات �ملعلم��ني باململكة �لعربي��ة �ل�سعودية، و��ستخ��دم �لباحث 
لدر��ست��ه �أد�ة �ل�ستبانة، وبلغ حجم عينة در��ست��ه )2500( طالب ود�ر�س بو�قع )400( طالب ود�ر�س 
من كليات �ملعلمني بكل من �لريا�س و�لدمام وجدة وعرعر. و�أظهرت �لنتائج  �أن �خل�سائ�س �ملرغوب فيها 
كانت بدرجة عالية، وبلغت متو�سطاتها بني  )4.25( و )2.94(. وجاء ترتيب خ�سائ�س �لأ�ستاذ �جلامعي 
ومدى �أهميتها تنازليًا لدى �أفر�د �لعينة على �لنحو �لآتي: ) �خل�سائ�س �ل�سخ�سية و�خل�سائ�س �ملهنية، 
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و�خل�سائ�س �لجتماعية و�خل�سائ�س �لأكادميية. وبلغت متو�سطاتها لكل جمال: )79.98(، )79.48(، 
)58.81(، )58.40(. وختم �لباحث  در��سته بعدة تو�سيات لتطوير خ�سائ�س �لأ�ستاذ �جلامعي.

)10( .ق��ام �لربي��دي، )2004( ، بدر��سة  هدفت �إىل معرفة �أ�سباب م�سكلة �سعف �لإنتاج �لإبد�عي للأ�ستاذ 
�جلامع��ي �لعرب��ي يف حميط تخ�س�سه، و��ستخدم �لباحث يف در��سته ه��ذه �ملنهج �لو�سفي؛ وقد �عتمد يف 
در��ست��ه على مر�جع��ة در��سات مماثلة عديدة وحتليله��ا، وكانت �أهم نتائج در��ست��ه �سعف بيئة �لإبد�ع 
يف �ل�ساح��ة �لأكادميي��ة و�لبحثية، وكانت �أهم تو�سي��ات �لدر��سة �سرورة ن�سر �لوع��ي، وتر�سيخ �لإميان 
مبقوم��ات مف��رد�ت �لتح�س��ر �لعرب��ي �لإ�سلم��ي، و�لعمل عل��ى تهيئة بيئ��ة �لإب��د�ع وبنائه��ا يف �لف�ساء 
�لأكادمي��ي �لعرب��ي مبقوماته��ا �ملختلف��ة. و�إجر�ء در��س��ات ملعرفة معوق��ات �لإبد�ع �لأكادمي��ي للأ�ستاذ 

�جلامعي �لعربي.
)11(.�أج��رت غادة �ل�سربيني، )2004(، در��سة  هدف��ت �إىل تقومي �أد�ء �لهيئة �لتدري�سية يف �سوء �أهد�ف 
�ملوؤ�س�س��ة �جلامعية باململكة �لعربية �ل�سعودية، و��ستخدمت �لباحثة �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي لدر��ستها؛ 
و�سم��ل جمتمع �لدر��سة بع�سًا من �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س ببع�س �جلامعات بال�سعودية، وقدمت �لباحثة 
يف �سوء نتائج در��ستها �لعديد من  �لتو�سيات؛ �أبرزها: �سرورة تقومي �مل�سكلت �لتي تو�جه �أع�ساء هيئة 
�لتدري���س ودر��سته��ا يف كل كلية و�لعم��ل على حلها، وتوف��ري �لكتب وخدمة )�لإنرتن��ت( و�ملر�جع د�خل 

�جلامعة، وم�ساعدة ع�سو هيئة �لتدري�س على �لقيام بالبحوث �لعلمية.
)12(.�أج��رى كل من �سعيدي ، و�لها�سمي ،)2005(، در��س��ة هدفت �إىل معرفة �إجر�ء�ت �لتدري�س و�لتقومي 
�لو�قعي��ة و�ملف�سل��ة لدى طلبة كلية �لرتبي��ة بجامعة �ل�سلطان قابو�س. وتك��ون جمتمع �لدر��سة من كل 
ط��لب �ل�سن��ة �لر�بع��ة للع��ام �لدر��س��ي )2002 2001-م(، وعدده��م )500( طالب وطالب��ة ، �أما عينة 
�لدر��س��ة فقد بلغت )133( طالبًا وطالبة، وكانت �أب��رز تو�سيات �لدر��سة هي: �لتاأكيد على �لتكامل بني 
�إج��ر�ء�ت �لتدري���س و�لتقومي �ملتبعة يف جامعة �ل�سلطان قابو�س، وتنمية �لعلقة بني �لأ�ستاذ �جلامعي 

وطلبه من خلل �طلع �لطلب على �إجر�ء�ت �لتدري�س �لتي �سيتبعها.
)13(.ق��ام �حل��ويل ، )2006( ، بدر��س��ة هدفت للتعرف عل��ى �جتاهات �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س يف �جلامعة 
�لإ�سلمي��ة بغ��زة بفل�سطني نحو تقييم �لطلبة له��م، وعر�س جتربة �جلامعة �لإ�سلمي��ة يف تقييم �أد�ء 
ع�س��و هيئ��ة �لتدري�س يف ر�أي �لطلب، و��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي لدر��سته، وبلغت عينة 
�لدر��س��ة )131( ع�س��و هيئ��ة تدري�س باجلامع��ة �لإ�سلمية. وكانت �أه��م نتائج �لدر��س��ة: �أن �جتاهات 
�أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س باجلامع��ة �لإ�سلمية نحو تقييم �لط��لب لهم كانت مرتفع��ة يف بع�س �لفقر�ت 
ومنخف�سة يف بع�س �لفقر�ت �لأخرى، وهناك �أثر ملتغري�ت �لعمر و�لرتب �لأكادميية. وخرجت �لدر��سة 
ببع���س �لتو�سيات �أهمه��ا: �سرورة ن�سر ثقافة �لتقومي، وتوعية �لطلب��ة باأهمية وجدية عملية �لتقييم 

من خلل �لن�سر�ت، �لندو�ت، و�ملحا�سر�ت.
)14(. ق��ام �لغام��دي، )2007(، بدر��س��ة هدف��ت �إىل و�سع ت�سور مق��رتح لتطبيق نظام �جل��ودة �ل�ساملة يف 
�ملوؤ�س�س��ات �لرتبوي��ة و�لتعليمي��ة �ل�سعودي��ة يف �س��وء �ملو��سفة �لدولي��ة للج��ودة )ISO9002(، و�تبع 
�لباح��ث �ملنهج �لو�سفي يف در��سته، وقدمت �لدر��س��ة �قرت�حات حتت كل معيار للثمانية معايري �خلا�سة 
باجل��ودة وكيفي��ة تطبيقها يف موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعام �ل�سعودي، وقدمت �لدر��س��ة �لعديد من �لتو�سيات 
�أهمه��ا: �لأخ��ذ باملو��سف��ة �لدولي��ة للج��ودة نحو خدم��ات قط��اع �لرتبية و�لتعلي��م، وتطبي��ق تعليمات 

�ملو��سفة �لدولية للجودة ح�سب ت�سور �لباحث �ملقرتح كاأ�سلوب بديل لعملية �لإ�سر�ف و�ملتابعة. 
)15(.�أجرى كٌل من درندي وهوك)2007(، در��سة هدفت �إىل �لتعرف على و�قع تطبيق �لإجر�ء�ت �لأولية 
لتق��ومي �جل��ودة وتوكيده��ا يف �جلامع��ات و�لكلي��ات �ل�سعودي��ة، و��ستخدم��ت �لباحثتان �ملنه��ج �لو�سفي 
�لتحليل��ي؛ ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة قامتا بت�سميم ��ستبانة، ومت توزيعها على )84( فردً� من �مل�سوؤولني 
و�ملهتمني باجلودة يف �جلامعات و�لكليات �ل�سعودية، وكما قامتا باإجر�ء مقابلت بلغ عدد �مل�ساركني فيها 
)23( م��ن �مل�سوؤولني و�ملهتم��ني باجلودة يف �جلامعات و�لكليات �ل�سعودية. وكانت �أهم تو�سيات �لدر��سة: 
ع��دم �إلق��اء �أعباء عمليات توكيد �جلودة وتطبيق �أن�سطة �لتقومي عل��ى �ملوؤ�س�سة �لتعليمية؛ وذلك لعدم 
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جاهزي��ة �أنظمة �لكثري م��ن �جلامعات و�لكليات وكفاء�ته��ا؛ وتقدمي �مل�ساعد�ت �للزم��ة للم�سرفني على 
وح��د�ت توكيد �جلودة وتزويده��م باخلطو�ت �للزمة، و�لتعليمات عن كيفية تطبيق �لنماذج وخطو�ت 

تطبيق �ملعايري وطرق قيا�سها.
�لدر��سات �لأجنبية :

 )16( .ق��ام )Ramsdan Paul )1990، بدر��س��ة هدف��ت للتع��رف عل��ى �جتاه��ات �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س 
بجامعة)كوينزلن��د( باأ�سرت�ليا نحو تقييم �لط��لب لأد�ئهم �لتدري�سي، و�تبع �لباحث يف هذه �لدر��سة 
�ملنهج �لو�سفي �مل�سحي، حيث قام بت�سميم ��ستبانة ومت توزيعها على عينة بلغت )306( من �أع�ساء هيئة 
�لتدري���س بكلي��ات �جلامعة �ملختلفة �لذين ميثلون جمتمع �لدر��سة، وكانت �أبرز نتائج �لدر��سة :�أن �أكرث 
م��ن )%80( م��ن �أع�ساء هيئة �لتدري�س ي�سعرون بالر�سا جتاه تقييم �لطلب لأد�ئهم �لتدري�سي، و�أن 
�لط��لب يحمل��ون عملي��ة �لتقييم حممل �جلد، و�أن �لرتتي��ب �لذي يجيزون عليه �إمنا ه��و �نعكا�س دقيق 

لأد�ئهم �لتدري�سي، و�أن تقييم �لطلب لهم ي�ساعد يف تغيري �أد�ئهم للأف�سل. 
)17( .�أج��رى  )Thomas W.Mucciolo–Lila Jahangir-)2007، در��س��ة هدف��ت �إىل �لتع��رف عل��ى 
خ�سائ���س ع�س��و هيئ��ة �لتدري���س �لفعَال بجامع��ة نيوي��ورك بالوليات �ملتح��دة �لأمريكي��ة، كما ير�ها 
�لط��لب و�خلريج��ون. و�تب��ع �لباحث��ان يف ه��ذه �لدر��سة �ملنه��ج �لو�سف��ي �مل�سحي، حيث قام��ا بت�سميم 
��ستبان��ة مفتوح��ة مكونة من �سوؤ�لني؛ �لأول: ما �ل�سفات �لتي يف�سله��ا �لطلب بدرجة كبرية يف �لأ�ستاذ 
�جلامع��ي؟ �ل�س��وؤ�ل �لث��اين: ما �ل�سفات �لت��ي يف�سلها �لطلب بدرج��ة �أقل يف �لأ�ست��اذ �جلامعي؟ وتكون 
جمتم��ع �لدر��سة م��ن جمموعتني؛ �ملجموع��ة �لأوىل: )156( من طلب �لطب، ط��ب �لأ�سنان وطلب من 
كلي��ات �أخ��رى �سبيه��ة بتلك �لكلي��ات يف جامعة نيوي��ورك، �ملجموع��ة �لثانية: )144( م��ن خريجي تلك 
�لكلي��ات، وبذلك يكون حجم عينة �لدر��سة قد بلغ )300( من �لطلب و�خلريجني يف جامعة نيويورك. 
وكان��ت �أه��م نتائج �لدر��سة؛ �أن هن��اك فرقا بني �ملجموعة �لأوىل )طلب �لط��ب، طب �لأ�سنان و�لكليات 
�ل�سبيه��ة( و�ملجموع��ة �لثانية )خريجي تل��ك �لكليات( يف �ل�سفات �لتي يف�سلونه��ا يف �لأ�ستاذ �جلامعي، 
فاملجموع��ة �لأوىل تف�سل يف �لأ�ستاذ �جلامعي �لقدرة عل��ى ت�سميم حمتوى �لدر�س وتنظيمه وجتديده، 

�أما �ملجموعة �لثانية تف�سل يف �لأ�ستاذ �جلامعي �لثقة يف �لنف�س و�خلربة يف حميط تخ�س�سه.
�لتعليق على �لدر��سات �ل�سابقة :

ӽ  جم��ع �لباحث��ان )17( در��س��ة �سابق��ة  منه��ا : در��ستان حمليت��ان من �ل�س��ود�ن بجامعة �خلرط��وم، وهناك
)13در��سة( لتقومي ع�سو هيئة �لتدري�س من جامعات �إقليمية عربية، وهي بيئات �أقرب لثقافة �ل�سود�ن 
�لعرب��ي �مل�سل��م م��ن �سب��ع دول عربي��ة وه��ي: "م�س��ر و�لأردن و�ل�سعودية و�لإم��ار�ت و�لكوي��ت و�لبحرين 
و�سلطن��ة عم��ان"،  وهن��اك در��ست��ان �أجنبيتان م��ن جامعات �أك��رث تقدمًا  م��ن كل ٍ من �أ�سرت�لي��ا و�لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية.  
ӽ  ومت��ت �ل�ستف��ادة من هذه �لدر��س��ات �ملختلفة يف �لإطار �لنظ��ري لتعريف �لعديد م��ن �مل�سطلحات �خلا�سة

باجلودة و�إد�رة �جلودة �ل�ساملة وع�سو هيئة �لتدري�س و�لأد�ء �لتدري�سي له.
ӽ  كم��ا ��ستف��اد �لباحثان من ه��ذه �لدر��سات �ل�سابق��ة يف �إج��ر�ء�ت �لدر��سة يف �ملنهج �لو�سف��ي �لتحليلي، ويف

�سياغ��ة ت�س��اوؤلت �لدر��س��ة، ويف ت�سمي��م �ل�ستبانة �ملفتوح��ة كاأد�ة للدر��س��ة، بالإ�ساف��ة لل�ستفادة يف 
�لتطبيق �لعملي �مليد�ين يف جمتمع �لدر��سة بجامعة �خلرطوم.

ӽ  كذل��ك ��ستف��اد �لباحث��ان من ه��ذه �لدر��س��ات �ل�سابقة يف عر���س �لنتائ��ج ومناق�ستها، ويف عر���س تو�سيات
�لدر��سة �لنهائية.

ӽ  هذ� وهناك جو�نب �تفاق كثرية ما بني �لدر��سة �حلالية وهذه �لدر��سات �ل�سابقة؛ �أهمها �خت�سا�سها بع�سو  
هيئ��ة �لتدري���س �جلامع��ي عموم��ًا  و�لهتمام به. �أم��ا جو�نب �لخت��لف فتتمث��ل يف  �أن �لدر��سة �حلالية 
�خت�س��ت بع�س��و هيئة �لتدري�س ويف كيفي��ة تاأهيله وتدريبه �أكادمييًا ومهني��ًا منطلقة من ت�سعة معايري من 
�أ�س��ل 18 معي��ارً�  ل��� )ISO9002( لل�ستف��ادة منه��ا م�ستقبًل، وه��ي �لأوىل من نوعها يف تقيي��م ع�سو هيئة 
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�لتدري�س بجامعة �خلرطوم.

منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
 منهج �لدر��سة : 

 يع��ّد �ملنه��ج �لو�سفى  �لتحليلي ه��و �لأن�سب لهذه �لدر��سة، وهو �ملنهج �لذي يهت��م بو�سف �لظاهرة، حيث جمع 
�لباحث��ان �لبيان��ات و�ملعلوم��ات �مليد�ني��ة عن كيفي��ة تطوي��ر �لأد�ء �لتدري�س��ي �أكادمييًا ومهني��ًا لع�سو هيئة 
�لتدري���س بجامع��ة �خلرط��وم يف �س��وء )9( معاي��ري من �ملو��سف��ة �لدولي��ة ) ISO 9002( وم��ن ��ستطلعات 
�أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س و�آر�ئهم )من مرتبة حما�سر فما فوق( م��ن �لأق�سام �لرتبوية بكلية �لرتبية بجامعة 

�خلرطوم  للعام �لدر��سي )2010/2011م( حول �قرت�حاتهم يف تطوير وظيفة �لتدري�س �جلامعي.
جمتمع �لدر��سة :

 ميث��ل جمتم��ع �لدر��سة �لكلي �إد�رة جامع��ة �خلرطوم؛ وت�سمل مدير �جلامعة ونائب��ة و�لوكيل و�أمني �ل�سوؤون 
�لعلمية و�سكرتري �سوؤون �لأفر�د وعمد�ء �لكليات ومديري �ملر�كز و�ملعاهد، بالإ�سافة لأع�ساء هيئة �لتدري�س 

بالأق�سام �لرتبوية بكلية جامعة �خلرطوم. 
عينة �لدر��سة :

 قام �لباحثان باختيار عينة مق�سودة للدر��سة عددهم )44 فردً�(  من �أع�ساء هيئة �لتدري�س �ملتخ�س�سني يف 
�لعل��وم �لرتبوية للعام �لدر��سي )2010/2011م( م��ن )8( �أق�سام تربوية من كلية �لرتبية جامعة �خلرطوم 
من �أ�سل )20( ق�سما للكلية ومتثل )40 %(،  و�لأق�سام هي: )ق�سم �أ�سول �لرتبية، وتقنيات �لتعليم، و�ملناهج 
وطرق �لتدري�س، وعلم �لنف�س �لرتبوي، و�لرتبية �خلا�سة، و�لرتبية �لفنية، و�لرتبية �لريا�سية، و�لتعلم ما 

قبل �ملدر�سي( وتت�سح من خلل �جلدول ) 2( �أدناه: 
جدول رقم )2( العينة املختارة لأع�ساء من هيئة التدري�س من الأق�سام الرتبوية

�أ�ستاذ حما�سرم. تدري�س�لق�سم
م�ساعد

�أ�ستاذ 
م�سارك

�ملجموع�أ�ستاذ

8-2132اأ�سول الرتبية

33110-3املناهج وطرق التدري�س

7-1231علم النف�س الرتبوي

4-21-1الرتبية اخلا�سة

6--141الرتبية الفنية

7-4111الرتبية الريا�سية

10-541-التعلم  ماقبل املدر�سي

5-1-13تعليم الكبار

13161710157املجموع

ج��دول رق��م )2( �لعينة �ملخت��ارة لأع�ساء من هيئ��ة �لتدري�س من �لأق�س��ام �لرتبوية وعدده��م �لكلي )44(، 
بن�سب��ة ) 77.1 % (، حي��ث �أ�سقط �لباح��ث م�ساعدي �لتدري�س )�ملعيدي��ن(؛ لأن يف نظام جامعة �خلرطوم ل 

يقومون بوظيفة �لتدري�س �إل بعد نيلهم درجة �ملاج�ستري وترقيتهم لوظيفة حما�سر. 
�أد�ة �لدر��سة:   

للإجاب��ة ع��ن �ل�سوؤ�ل �لرئي�س للدر��س��ة و�لأ�سئلة �لفرعية و�لتي �ساغها �لباحث��ان يف �سوء ت�سعة معايري من  
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معايري �ملو��سفة �لدولية )ISO 9002( ، فتم ت�سميم ��ستبانة مفتوحة مكونة من ع�سرة حماور، وجهت لعينة 
�لدر��س��ة م��ن �لإد�رة �لعلي��ا للجامعة و�أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س م��ن �لأق�سام �لرتبوية بكلي��ة �لرتبية جامعة 

�خلرطوم.
)�أ( ثبات �لأد�ة : 

مت ح�س��اب ثب��ات �ل�ستبان��ة بطريق��ة �لتجزئة �لن�سفي��ة )�ل�سي��د، 1996م، ���س 232(، با�ستخ��د�م معادلة 
�لرتب��اط لبري�س��ون لإيجاد معام��ل �رتباط �لن�سفني، مت ح�س��اب �لثبات �لكلي لل�ستبان��ة با�ستخد�م معادلة 
�سبريم��ان وب��ر�ون، وذلك بتوزي��ع �ل�ستبانة �ملحكمة على عين��ة ��ستطلعية حجمها )10( م��ن �أ�ساتذة كلية 

�لرتبية. 
)ب(�سدق �لأد�ة :

  ق��ام �لباحث��ان بت�سمي��م �لأد�ة؛ وهي عبارة ع��ن ��ستبانة مفتوحة من و�قع خربته��م ب�سفتهم متخ�س�سني يف 
�لرتبي��ة ويف �لأدب �لنظ��ري و�لدر��س��ات و�لأبحاث �ل�سابق��ة يف هذ� �ملجال، وبعد ذل��ك مت عر�س �لأد�ة على 
متخ�س���س يف �للغ��ة �لعربي��ة، ث��م عر�سها  على عدد م��ن �ملحكمني  �ملتخ�س�س��ني يف:  �أ�سول �لرتبي��ة  و�ملناهج 
وطرق �لتدري�س، وعلم �لنف�س �لرتبوي، وتقنيات �لتعليم، بكلية �لرتبية بجامعة �خلرطوم، ثم قاما  باإجر�ء 
�لتعديلت �للزمة �لتي �قرتحها �ملحكمون وحذفت �لعبار�ت �لتي ل تنا�سب جمتمع �لدر��سة. وعّد �لباحثان 

ذلك هو �ل�سدق �لظاهري للأد�ة، �أما �ل�سدق �لذ�تي للأد�ة  فتم ح�سابه ب��� :  

    ))�ل�سيد 1996م، �س 553((          
                                     

وجاءت �لنتيجة بقيمة كبرية �أكدت �أن �ل�ستبانة  تتمتع بدرجة �سدق ذ�تي مرتفع، بعد ذلك طبق �لباحثان 
�أد�ة �لدر��سة ميد�نيًا.    

تحليل النتائج ومناقشتها
      مب��ا �أن �لدر��س��ة ت�سع��ى للإجاب��ة عن �ل�س��وؤ�ل �لرئي�س �لآتي: ) م��ا �لت�سور �ملقرتح لتطبي��ق نظام �جلودة 
�ل�ساملة لتطوير �لأد�ء �لأكادميي و�ملهني لع�سو هيئة �لتدري�س بجامعة �خلرطوم يف �سوء  �ملو��سفة �لدولية 
للج��ودة ) ISO 9002(، م��ن وجه��ة نظ��ر �لإد�رة �لعليا للجامعة و�أ�سات��ذة �لأق�سام �لرتبوي��ة بكلية �لرتبية 
جامعة �خلرطوم؟ وتفرعت عن هذ� �ل�سوؤ�ل �لرئي�س ت�سعة �أ�سئلة فكل معيار  ميثل �سوؤ�ل فرعيا و�حد�، وبعد 
ت�سمي��م �ل�ستبانة ومر�جعتها وحتكيمها مت توزيع �ل�ستبانة على �لعينة �ملق�سودة )44 فردً�(، وبعد تعبئتها 

قام �لباحث مبر�جعة كل �ل�ستبانات �مل�ستلمة ومت تفريغها، وميكن تلخي�س نتائج �لدر��سة فيما يلي:  
  �أوًل : نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول :  ما دور �لإد�رة يف تطوير �لأد�ء �لأكادميي و�ملهني لع�سو هيئة �لتدري�س بجامعة 

�خلرطوم ؟ 
وكانت �قرت�حات �لعينة فيه مايلي :

)�أ ( �إد�رة �جلامعة : 
حت�س��ني �لو�س��ع �مل��ادي لأع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س باجلامع��ة لتحقي��ق �لر�سا �ملهن��ي، )38 ف��رد� بن�سبة             .1

.)% 86.4
توف��ري جه��از حا�سب �آيل حمم��ول )Lap-Top ( ل��كل ع�سو هيئة تدري���س باجلامعة باأق�س��اط مريحة،       .2

)37 فرد� بن�سبة 84.1 %(.
��ستق��د�م �خلرب�ء و�ملتخ�س�سني من �خل��ارج للتدريب بالتن�سيق مع مركز �لتدريب �ملتقدم وتطوير �لأد�ء   .3
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بجامعة �خلرطوم، )36 فرد� بن�سبة 81.8 %(.
4.  �لت�سجيع للن�سر و�لإنتاج �لعلمي لأع�ساء هيئة �لتدري�س، )35 فرد� بن�سبة 79.5 %(.

تق��دمي �جلو�ئ��ز و�حلو�ف��ز، وتك��رمي �إد�رة �جلامع��ة للأ�ساتذة �لأك��رث ��ستخد�مًا للتقني��ة يف �لتدري�س   .5
باجلامعة، )35 فرد� بن�سبة 79.5 %(.

و�سع �ملعايري لختيار�أف�سل �لكفاء�ت يف تعيني هيئة�لتدري�س باجلامعة،)31 فرد� بن�سبة 70.5 %(.  .6
دع��م �إد�رة �جلامعة ملركز �لتدري��ب �ملتقدم، وتطوير �لأد�ء �خلا�س بتدري��ب �لأ�ستاذ �جلامعي وتبعيته   .7

لكلية �لرتبية، )28 فرد� بن�سبة 63.6 % (.
دعم �إد�رة جامعة �خلرطوم لإد�رة �لتقومي �لذ�تي و�جلودة للقيام مبهامها باجلامعة، و�إن�ساء ق�سم بكل   .8

كلية يتبع لها، )28 فرد� بن�سبة 63.6 %(.
�لدع��م لق�س��م �لتدريب ب��اإد�رة م�ساعدي �لتدري���س للقيام ب��دوره يف تنفيذ �لدور�ت �حلتمي��ة مل�ساعدي   .9

�لتدري�س و�ملحا�سرين، )27 فرد� بن�سبة 61.4 %(.
�أن تك��ون هناك دور�ت حتمية يف �لأد�ء �لتدري�سي م�سروطة برتفيع �لأ�ساتذة م�ستقبًل وترقياتهم،   .10

) 22 فرد� بن�سبة 50 %( . 
)ب(  �إد�رة �لكلية :

�ملر�جع��ة �مل�ستم��رة للرب�مج �لدر��سية و�ملق��رر�ت بهدف �لإ�سلح و�لتطوير و�إ�ساف��ة �جلديد، )39 فرد�   .1
بن�سبة 88.6 %(. 

2.  توف��ر �إد�رة  �لكلي��ة لقاعة جمهزة باأحدث تقنيات �لتعليم و�لعر�س ومكرب�ت �ل�سوت، )39 فرد� بن�سبة 
.)% 88.6

3.  تعم��ل �إد�رة �لكلي��ة على تهيئ��ة �لبيئة �لتعليمية لع�س��و هيئة �لتدري�س لأد�ء مهام��ه،)38 فرد� بن�سبة 
.)% 86.4

4.  توفري �ملكتبة �جليدة و�ملخترب �ملتطور بالكلية، )38 فرد� بن�سبة 86.4 %(.
5.  تق��ومي �إد�رة �لكلي��ة ل��دور ع�س��و هيئ��ة �لتدري�س يف مدى حتقيق��ه لأه��د�ف �لكلية، )36 ف��رد� بن�سبة      

.)% 81.8
حث �أع�ساء هيئة �لتدري�س على ح�سور �ل�ساعات �ملكتبية ملقابلة �لطلب، )35 فرد� بن�سبة 79.5 %(.  .6

توف��ري مكت��ب مكي��ف وجمهز بالأث��اث لكل ع�س��و هيئ��ة تدري�س بالكلي��ة مع تزوي��ده ب�سبك��ة �لإنرتنت،             .7
)32 فرد� بن�سبة 72.7 %(.

تطوير �إد�رة �لكلية ملوقعها يف �ل�سبكة �لعنكبوتية، وحث �لأ�ساتذة  و�لطلب على ��ستخد�مه يف �لعملية   .8
�لتعليمية، )32 فرد� بن�سبة 72.7 %(.

9.  دعم �لأن�سطة �لل�سفية مثل �لرحلت �لعلمية كٌل ح�سب �لتخ�س�س، )31 فرد� بن�سبة  70.5 %(.
10.قي��ام ور�س �لعمل و�لندو�ت �خلا�سة بتق��ومي �لأد�ء �لتدري�سي وتطويره لع�سو هيئة �لتدري�س بالكلية، 

)28 فرد� بن�سبة 63.6 %(.
)د( �إذن ومما تقدم قبلت �لعينة  هذ� �ملعيار �خلا�س ) بدور �لإد�رة يف تطوير �لأد�ء �لأكادميي و�ملهني لع�سو 
هيئة �لتدري�س(، وهذه �لنتائج تتفق مع در��سة كٍل من �سيحة )1985م( من م�سر، ودر��سة �لغامدي )2003م( 

من �ل�سعودية.
ثاني��ًا : نتائ��ج �ل�س��وؤ�ل �لث��اين: ما كيفي��ة تطوير نظم �جل��ودة �حلالية باجلامع��ة لتنمي��ة �لأد�ء �لأكادميي 

و�ملهني لع�سو هيئة �لتدري�س؟
 وكانت �قرت�حات �لعينة فيه ما يلي:

�لهتم��ام و�لدع��م �مل��ايل و�ملعن��وي لإد�رة �لتقومي �لذ�ت��ي و�جل��ودة بجامعة �خلرط��وم وم�ساعدتها يف   .1
�لقيام باأعمالها، )40فرد� بن�سبة،90.9(. 
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�إن�س��اء ق�س��م للتقومي �لذ�تي و�جلودة بكل كلي��ة؛ على �أن يكون رئي�سه متخ�س�س��ا �أو له دور�ت يف �ملناهج   .2
وطرق �لتدري�س، )40فرد� بن�سبة ، 90.9(. 

ن�س��ر ثقاف��ة  كٍل م��ن : �لتق��ومي، و�جل��ودة،  و�سم��ان �جل��ودة، و�لعتم��اد لكاف��ة �لأ�سات��ذة باجلامع��ة،       .3
)40فرد� بن�سبة ، 90.9( . 

عق��د �ل��دور�ت �لق�س��رية يف �لتق��ومي و�سمان �جل��ودة للعملي��ة �لتدري�سية لكاف��ة �لأ�سات��ذة باجلامعة،           .4
)36 فرد� بن�سبة 81.8 % (.

�لأبح��اث و�لدر��س��ات يف �سمان �جل��ودة للك�سف ع��ن �جلو�نب �لإيجابي��ة و�ل�سالبة، ث��م �لتطوير لأد�ء   .5
�لأ�ستاذ �جلامعي، )36 فرد� بن�سبة 81.8 % (.

�لعم��ل عل��ى حتديث �لرب�م��ج و�ملق��رر�ت �لدر��سية باجلامع��ة كل �أربع �سن��و�ت ملو�كبة �جل��ودة و�لتقدم   .6
�لعلمي، )35 فرد� بن�سبة 77.3 % (.

�إقامة �ملحا�سر�ت و �ملوؤمتر�ت وور�س �لعمل يف جمال �جلودة بالكليات، )34 فرد� بن�سبة 79.5 % (.  .7
تدري��ب �لأ�سات��ذة و�لط��لب عل��ى تفعيل موق��ع �جلامع��ة و�لكلي��ة و��ستخد�م��ه يف �لعملي��ة �لتعليمية،             .8

)27 فرد� بن�سبة 61.4 % (.
�إن�س��اء وح��دة در��س��ات و�أبح��اث ميد�نية و�إح�س��اء ومعلوم��ات تابع��ة لإد�رة �لتقومي �لذ�ت��ي و�جلودة   .9

باجلامعة، )22 فرد� بن�سبة 50 %(.
10.تطبي��ق كل كلي��ات �جلامعة و�لتز�مه��ا بنظام �ملمتحن �خلارج��ي لمتحانات �لط��لب، )22 فرد� بن�سبة     

.)% 50
11. وعليه مما تقدم قبلت �لعينة هذ� �ملعيار �خلا�س بكيفية  تطوير نظم �جلودة �حلالية باجلامعة لتنمية 
�لأد�ء �لأكادمي��ي و�ملهن��ي لع�س��و هيئ��ة �لتدري���س؛ حيث تتفق ه��ذه �لنتائج م��ع در��سة كٍل م��ن: در��سة 
�إ�سماعي��ل )2010م( م��ن �ل�س��ود�ن، ودر��س��ة �ملو�س��وي)2003( من �لبحري��ن، وكذلك در��ست��ي �لغامدي 

.)2007(
ثالث��ًا : نتائ��ج �ل�سوؤ�ل �لثالث :كيف يح�سن ع�سو هيئة �لتدري�س باجلامعة من �أد�ئه �لتدري�سي لغر�س متابعة 

حت�سيل طلبه؟ 
وكانت �قرت�حات �لعينة فيه مايلي :

)�أ ( تطوير �لبيئة �لتعليمية و�لتدري�سية :
�لعم��ل عل��ى حت�س��ني �لبيئة �لتعليمي��ة بكلي��ات �جلامعة فه��ذ� ي�ساعد �لأ�ست��اذ �جلامعي لتطوي��ر �أد�ئه   .1

�لتدري�سي، )38 فرد� بن�سبة، 86.4 % (. 
�لتجهي��ز �جلي��د للقاع��ة �لدر��سي��ة و�ملخترب؛م��ن �إ�س��اءة وتكيي��ف وكر��س��ي مريح��ة للط��لب و�أجهزة   .2

وغريها،)38 فرد� بن�سبة،86.4 % (.
�لتق��ومي �مل�ستمر لو�قع طر�ئق �لتدري�س �مل�ستخدمة باجلامعة من وجهة نظر �لطلب، )35 فرد� بن�سبة   .3

.) % 77.3
تنويع �أع�ساء هيئة �لتدري�س من ��ستخد�م �أ�ساليب �لتدري�س �ملختلفة ح�سب طبيعة �ملادة �لعلمية مثل:   .4

�حلو�ر، و�لتعلم �لتعاوين، و�لتعليم �ملربمج، و�لع�سف �لذهني، ..�إلخ، )33 فرد� بن�سبة 75 % (.
5.  �لدع��م و�لتطوي��ر لق�س��م �ملناه��ج وطرق �لتدري���س بكلية �لرتبي��ة للقيام مبه��ام �لتدري��ب بالتن�سيق مع 

�جلهات �ملخت�سة لذلك،)33 فرد� بن�سبة 75 % (.
6.   �أن يرف��ع �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س مقرر�ته��م يف موق��ع �جلامع��ة يف �س��كل �أف��لم ومو�د علمي��ة وعر�س 

27 فرد� بن�سبة 61.4 % (. "بوربوينت"،) 
)ب ( تطوير �أ�ساليب متابعة �لتح�سيل للطلب :

تقلي��ل ع��دد �لط��لب يف توزي��ع �ملجموع��ات �لتدري�سي��ة ل��كل ع�سو هيئ��ة تدري���س، )40 ف��رد� بن�سبة ،             .1
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 .)% 90.9
2. �لعتماد على �لأن�سطة و�لو�جبات �أثناء �لف�سل �لدر��سي، )38 فرد� بن�سبة ، 86.4 %(.

3. �تب��اع �أ�سل��وب �لتق��ومي �مل�ستم��ر �أثن��اء �لف�سل؛�إج��ر�ء �لمتحانات �لق�س��رية، و�متحانات ن�س��ف �لفرتة،        
)38 فرد� بن�سبة، 86.4 %(.

�لرتكيز على �ل�سمنار�ت، وور�س �لعمل خا�سة يف �لعلوم �لنظرية، )33 فرد� بن�سبة 75 %(.  .4
�أن يكون ع�سو هيئة �لتدري�س منظمًا للعملية �لتعليمية؛ ولي�س م�سدرً� لطلبه فيها.   .5

 )ج( �ل�ستخد�م �لأمثل للأ�ستاذ �جلامعي لتقنيات �لتعليم :
تزوي��د كل قاع��ات �لدر��س��ة بكاف��ة �لأجه��زة �حلديث��ة للعر���س، وح��ث �لأ�سات��ذة عل��ى ��ستخد�مه��ا،                       .1

)38 فرد� بن�سبة ، 86.4 %(. 
2.  ت�سمي��م �لرب�م��ج �لتدريبي��ة يف ��ستخ��د�م تقني��ات �لتعلي��م �جلامع��ي لكاف��ة �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س،              

)38 فرد� بن�سبة ، 86.4 %(.
�لدع��م و�لتطوير لق�سم تقنيات �لتعليم بكلية �لرتبية للقيام مبهام �لتدريب وتهيئة �لقاعات باجلامعة،   .3

)34 فرد� بن�سبة 79.5 %(.
�إن�ساء مركز لتقنيات �لتعليم بكل كلية يف �جلامعة، )34 فرد� بن�سبة 79.5 %(.  .4

ت�سميم �لكتب �لإلكرتونية  عرب �ل�سطو�نات لي�ستخدمها �لطلب، )33 فرد� بن�سبة 75 %(.  .5
�لتدري��ب �مل�ستم��ر لأع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س يف �حلديث و�جلدي��د يف �أجهزة تقنيات �لتعلي��م، ) 27 فرد�   .6

بن�سبة 61.4 %(.
)د( مم��ا تقدم قبل��ت �لعينة هذ� �ملعيار �خلا�س بتح�سني ع�سو هيئة �لتدري���س باجلامعة من �أد�ئه �لتدري�سي 
لغر���س متابع��ة حت�سيل طلب��ه، حيث يتفق ذلك م��ع نتائج در��سة كٍل م��ن : �لكن��دري )1990م( من �لكويت، 
و�خلو�ل��دة )1991م( من �لأردن، ويو�سف )1994م( م��ن �لإمار�ت، و�حلكمي )2001( من �ل�سعودية، ودر��سة 

�حلويل )2006( من فل�سطني.
ر�بع��ًا : نتائ��ج �ل�س��وؤ�ل �لر�ب��ع :  م��ا دور ع�س��و هيئ��ة �لتدري�س يف تق��ومي �لرب�م��ج يف كليته به��دف �لإ�سلح 

�لأكادميي و�لتطوير؟ 
وكانت �قرت�حات �لعينة فيه كما يلي :

1.قيام �أبحاث ودر��سات للك�سف عن ر�سا طلب جامعة �خلرطوم عن �لرب�مج �لتعليمية و�ملقرر�ت �لدر��سية 
�حلالية، )33 فرد� بن�سبة 75 %(.

2.تق��ومي �لرب�مج �لتعليمية �حلالية ع��رب �ل�ستبانات و�ملقابلت من وجهة نظ��ر �لأ�ساتذة بهدف �لتطوير، 
)31 فرد� بن�سبة 70.5 %(.

3.تقومي �لرب�مج �لتعليمية من خلل �ملخرجات من وجهة نظر �سوق �لعمل، )31 فرد� بن�سبة %70.5(.
4.قي��ام ور���س �لعم��ل  و�لن��دو�ت ملناق�سة �ملق��رر�ت و�لرب�م��ج �لتعليمي��ة لتقوميه��ا و�لعمل عل��ى تطويرها،             

)29 فرد� بن�سبة 65.9 %(.
5.مقارنة �لرب�مج بالكليات �لنظرية يف �لتخ�س�سات �ملختلفة بجامعات �لعامل �خلارجي، ملعرفة �أين نحن من 

�لتطور؟) 28 فرد� بن�سبة 63.6 %(.  
6.مم��ا تق��دم قبلت �لعينه هذ� �ملعيار �خلا���س بدور ع�سو هيئة �لتدري�س يف تق��ومي �لرب�مج يف كليته بهدف 
�لإ�سلح �لأكادميي، ويتفق ذلك مع نتائج در��سة �سعيدي ، و�لها�سمي )2005( من عمان، ودر��سة  �لغامدي 

)2007( من �ل�سعودية.  
خام�س��ًا :نتائج �ل�سوؤ�ل �خلام�س : ما دور ع�سو هيئ��ة �لتدري�س باجلامعة يف تطوير �أ�ساليب �لتقومي و�لقيا�س 

لطلبه ؟  
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وكانت �قرت�حات �لعينة فيه ما يلي :
1.ت�سميم �لرب�مج �لتدريبية وتنفيذها يف �أ�ساليب �لتقييم باأنو�عه �ملختلفة.)38 فرد� بن�سبة ، %86.4(.
2 .  تدري��ب �لأ�سات��ذة عل��ى �إن�س��اء بن��ك �لأ�سئل��ة وكيفي��ة �ل�ستف��ادة من��ه يف ت�سميم �ختب��ار�ت طلبهم،             

)38 فرد� بن�سبة، 86.4 %(
�إجر�ء �لدر��سات و�لأبحاث من وجهة نظر �لطلب حول �أ�ساليب �لمتحانات �ملمار�سة، وك�سف �إيجابياتها   .3

و�سلبياتها للعمل على تطويرها، )31 فرد� بن�سبة 70.5 %(.
تفعي��ل جمال���س �لأق�س��ام وجمل�س �ملمتحن��ني وجمل�س �لكلية ملناق�س��ة �لمتحان��ات يف ت�سميمها وحتليل   .4

نتائجها، )29 فرد� بن�سبة 65.9 %(.
ت�سمي��م بر�مج حا�سوب لكل كليات �جلامعة خا�سة لت�سجي��ل �لطلب و�متحاناتهم، و��ستخر�ج نتائجهم،   .5

وتدريب �لأ�ساتذة على �إدخال نتائجهم عليها، )29 فرد� بن�سبة 65.9 %(.
7.     توعي��ة �لط��لب ب��اأن �لختب��ار ه��و و�سيل��ة ولي���س غاية، وه��و و�ح��د م��ن �أدو�ت �لتقييم ولي���س كلها،                

)22 فرد� بن�سبة.50 %(.
8 . مم��ا تق��دم قبل��ت �لعين��ة ه��ذ� �ملعيار �خلا�س ب��دور ع�سو هيئ��ة �لتدري���س باجلامعة يف تطوي��ر �أ�ساليب 
�لتق��ومي و�لقيا���س لطلبه، وتتف��ق �قرت�حات �لعين��ة مع نتائج در��س��ة كل من �خلو�ل��دة )1991م( من 
 Ramsdan )1990(  من �ل�سعودية، ودر��سة )لأردن، ويو�سف )1994م( من �لإمار�ت، و�حلكمي)2001�
Paul باأ�سرت�لي��ا، ودر��س��ة  )Thomas W.Mucciolo–Lila Jahangir )2007 بالولي��ات �ملتح��دة 

�لأمريكية.  
�ساد�س��ًا :نتائ��ج �ل�سوؤ�ل �ل�ساد���س :  �إىل �أي مدى ي�سهم ع�سو هيئة �لتدري�س يف تطوي��ر �لتجهيز�ت  �لتعليمية 

و�لتدري�سية باجلامعة ؟ 
وكانت �قرت�حات �لعينة فيه ما يلي :

1.  يطال��ب �أع�ساء هيئة �لتدري���س �إد�رة �جلامعة بتطوير �لبيئة �لتعليمي��ة �مل�ساعدة وتهيئتها ل�ستخد�م 
�لو�سائل �لتعليمية و�لتقنيات �حلديثة، )39 فرد� بن�سبة 88.6 %(.

�أن ي�سع��ى ع�سو هيئة �لتدري�س لتوف��ري �ل�سطو�نات �لعلمية يف تخ�س�سه، ويتم �سر�وؤها من �إد�رة �لكلية،   .2
)33 فرد� بن�سبة 75 %(.

�أن ي�ستقط��ب ع�س��و هيئ��ة �لتدري���س بعلقاته خارج �جلامع��ة �لدعم لق�سم��ه باأجه��زة �حلا�سوب ودعم   .3
�ملخترب�ت وتطويرها، )33 فرد� بن�سبة 75 %(.

�أن ت�ستفيد �جلامعة من �لطلب عرب موؤ�س�ساتهم مثل �لحتاد و�لر�بطة و�جلمعيات �لأكادميية للم�ساعدة   .4
يف تهيئة �لبيئة �لتعليمية بالكلية و�جلامعة، )29 فرد� بن�سبة 65.9 %(.

�أن تق��وم �أمان��ة �ل�سوؤون �لعلمي��ة باإجر�ء �لدر��سات �مليد�ني��ة من وجهة نظر �لأ�سات��ذة حل�سر متطلبات   .5
�لتجهي��ز�ت �لتعليمي��ة ل��كل كلية وكل ق�س��م باجلامعة، ثم ت�سع��ى �جلامعة لتوفريه��ا،) 28 فرد� بن�سبة 

  .)% 63.6
6.  مما تقدم قبلت �لعينة هذ� �ملعيار �خلا�س باإ�سهام ع�سو هيئة �لتدري�س يف تطوير �لتجهيز�ت  �لتعليمية 
و�لتدري�سية باجلامعة؛ ويتفق ذلك مع نتائج در��سة �إ�سماعيل ) 2010م( من �ل�سود�ن، وغادة �ل�سربيني 

)2004( من �ل�سعودية.
�سابعًا : نتائج �ل�سوؤ�ل �ل�سابع : ما دور ع�سو هيئة �لتدري�س يف ت�سميم مر�حل �سجلت �سبط �جلودة ؟  

وكانت �قرت�حات �لعينة فيه كما يلي : 
ن�س��ر ثقافة �جلودة عرب �ملحا�س��ر�ت، و�إن�ساء �سجل للتقومي و�جلودة لكل ع�سو هيئة تدري�س، )34 فرد�   .1

بن�سبة 79.5 %(.
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تن�سيط وحد�ت �لتقومي �لذ�تي و�جلودة لإعمالها بكل كلية لت�سميم �سجلت للجودة، )34 فرد� بن�سبة   .2
.)% 79.5

�أن يتم �إن�ساء �سجلت �جلودة عرب برنامج �حلا�سب �لآيل؛ به كل ما يخت�س بع�سو هيئة �لتدري�س و�أد�ئه،   .3
)33 فرد� بن�سبة 75 %(.

�أن ت�سم��ل �ل�سج��لت �لبح��ث �لعلمي و�لتدري���س وخدمة �ملجتمع، و�ل��دور�ت �حلتمية �لت��ي تلقاها ع�سو   .4
هيئة �لتدري�س، )22 فرد� بن�سبة.50 %(.

5.�أن تتاب��ع �سج��لت �جل��ودة م��دى �لت��ز�م ع�سو هيئ��ة �لتدري���س باجلانب �ملهن��ي، ممثل يف تنوي��ع طر�ئق 
�لتدري�س وتقنيات �لتعليم �حلديثة و�لأن�سطة و�لتقومي، )22 فرد� بن�سبة. 50 %(.

6. مما تقدم قبلت �لعينة هذ� �ملعيار وتتفق �قرت�حاته مع نتائج در��سة كل من در��سة �ملو�سوي )2003( من 
�لبحرين، و�لغامدي )2007( من �ل�سعودية.

ثامنًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لثامن : كيف ي�ساهم ع�سو هيئة �لتدري�س يف توكيد �جلودة للتدري�س �جلامعي )�لتقومي 
�لد�خلي(؟ 

وكانت �قرت�حات �لعينة فيه كما يلي :
ن�س��ر ثقاف��ة  توكي��د �جل��ودة )�لتق��ومي �لذ�ت��ي و�لد�خل��ي( ل��كل �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س باجلامعة ،                   .1

)34 فرد� بن�سبة 79.5 %(. 
تدري��ب �إد�رة �لكلي��ة و�أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س عل��ى توكي��د �جل��ودة )�لتق��ومي �لذ�ت��ي و�لد�خل��ي( ،                   .2

)34 فرد� بن�سبة 79.5 %(.
3. ت�سمي��م معاي��ري �جلودة وتدري��ب �أع�ساء هيئة �لتدري�س عل��ى �لتقومي �لد�خل��ي وتطبيقاته يف �لكلية ،  

)33 فرد� بن�سبة 75 %(.
4. �لتق��ومي �لد�خل��ي من وجهة نظر �س��وق �لعمل كم�ستفيد من خمرجات �لتعلي��م �جلامعي، ومن وجهة نظر 

قد�مى خريجي جامعة �خلرطوم للمقارنة مابني �حلا�سر و�ملا�سي، )29 فرد� بن�سبة 65.9 % (.
�ملقارن��ة بني �جلامعة و�جلامعات �لإقليمية و�لغربية يف �خل��ارج يف توكيد �جلودة )�لتقومي �لد�خلي( ،   .5

)25 فرد� بن�سبة.56.8 %(. 
مم��ا تق��دم قبل��ت �لعينة ه��ذ� �ملعيار �خلا���س باإ�سهام ع�س��و هيئة �لتدري���س يف توكيد �جل��ودة للتدري�س   .6
�جلامعي �أو )�لتقومي �لد�خلي( وتتفق �قرت�حات �لعينة مع در��سة درندي وهوك)2007( من �ل�سعودية. 
تا�سعًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لتا�سع :  ما دور �جلامعة يف حتديد �لحتياجات �لتدريبية وتنفيذ �لرب�مج �لتدريبية 

لع�سو هيئة �لتدري�س ؟ 
وكانت �قرت�حات �لعينة فيه مايلي :

)�أ(   "حتديد �لحتياجات �لتدريبية" جلودة �لأد�ء �لتدري�سي :
�إج��ر�ء �لدر��سات و�لأبح��اث با�ستخد�م �ل�ستبان��ات و�ملقابلت حل�سر �لحتياج��ات �ملطلوبة للتدريب،   .1

)40 فرد� بن�سبة، 90.9(.
�لعتم��اد عل��ى �لتقاري��ر وخطط �لكليات يف حتدي��د �حتياجاته��م �لتدريبية لأع�ساء هيئ��ة �لتدري�س،      .2

)34 فرد� بن�سبة 79.5 %(. 
3. �لك�سف عن �لحتياجات �لتدريبية من خلل نتائج �لطلب يف �لمتحانات،)33 فرد� بن�سبة %75(.

�لوق��وف عل��ى جت��ارب �جلامعات �خلارجي��ة يف كيفية حتديد �لحتياج��ات �لتدريبي��ة لل�ستفادة منها،     .4
)33 فرد� بن�سبة 75 %(.

�لدعوة للخرب�ء و�ملخت�سني يف جمال �لتدريب لل�ستفادة منهم يف حتديد �لحتياجات �لتدريبية لع�سو   .5
هيئة �لتدري�س،)29 فرد� بن�سبة 65.9 %(. 

http://dx.doi.org/10.20428/AJQAHE.9.1.6


المجلة العربيـة لضمـان 138
جودة التعليم الجامعي

املجلد التا�سع  العدد )23( 2016م                   �أ.د. في�سل حممد �سعيد           د. يا�سر حممد حمجوب    

http://dx.doi.org/10.20428/AJQAHE.9.1.6

 )ب(  ت�سميم �لرب�مج �لتدريبية جلودة �لأد�ء �لتدري�سي :
1.�ل�ستفادة من �خلرب�ء و�ملخت�سني يف جمال �لتدريب لت�سميم �لرب�مج ،)33 فرد� بن�سبة 75 %(.
2. �ل�ستفادة من جتارب �جلامعات �خلارجية يف ت�سميم �لرب�مج للأ�ستاذ �جلامعي،)29 فرد� بن�سبة

.)% 65.9 
3. �أن تر�عي �لرب�مج �مل�سممة متطلبات ع�سر �لعوملة و�لنه�سة و�لتقدم �حلايل،)28 فرد� بن�سبة %63.6(.

4. �أن تتنوع بر�مج �لتدريب وت�سمل �لأ�ستاذ و�لطالب معًا، )25 فرد� بن�سبة.56.8 %(.  
5. �أن ت�سم��م �لرب�م��ج ح�سب �لحتياجات �لتدريبية لأع�ساء هيئة �لتدري�س باجلامعة من خلل �لدر��سات 

�مليد�نية و�لتقارير باجلامعة، )25 فرد� بن�سبة.56.8 %(.  
 )ج(  تنفيذ �لرب�مج �لتدريبية جلودة �لأد�ء �لتدري�سي :

�أن ت��وكل �لرعاي��ة و�لإ�س��ر�ف يف �لتدري��ب لإد�رة م�ساع��دي �لتدري�س - ق�س��م �لتدريب باأمان��ة �ل�سوؤون   .1
�لعلمية، )29 فرد� بن�سبة 65.9 %(.

ت�سكيل جلنة علمية من خرب�ء وخمت�سني من د�خل �ل�سود�ن وخارجه لتقومي بر�مج تدريب ع�سو هيئة   .2
�لتدري�س بهدف �لتطوير، )29 فرد� بن�سبة 65.9 %(.

توف��ري �مليز�ني��ة �ملالي��ة �سنوي��ًا لتنفيذ بر�م��ج �لتدريب لأع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س باجلامع��ة، )25 فرد�   .3
بن�سبة.56.8 %(.

�لدع��م �ملادي و�ملعنوي ملرك��ز �لتدريب �ملتقدم وترقية �لأد�ء للتدريب �خلا���س باأع�ساء هيئة �لتدري�س   .4
باجلامعة، )23 فرد� بن�سبة 52.3 %(.

�أن تك��ون هن��اك بر�م��ج تدريبي��ة حتمية حمددة ت�س��رتط يف ترقيات ع�س��و هيئة �لتدري���س باجلامعة   .5
م�ستقبًل، ) 22 فرد� بن�سبة 50 %(.

)د( مم��ا تق��دم قبل��ت �لعينة هذ� �ملعي��ار �خلا�س ب��دور �جلامعة يف حتدي��د �لحتياج��ات �لتدريبية وتنفيذ 
�لرب�م��ج �لتدريبي��ة لع�س��و هيئ��ة �لتدري���س، وتتف��ق نتائ��ج ذلك م��ع در��س��ة كٍل : م��ن  يو�س��ف )1994م( من 
Thomas W.Mucciolo–-)2007(  باأ�سرت�ليا، ودر��س��ة Ramsdan Paul )1990(  لم��ار�ت، ودر��س��ة�

Lila Jahangir بالوليات �ملتحدة �لأمريكية.  

توصيات الدراسة 
     م��ن خ��لل �أهد�ف �لدر��سة وت�ساوؤلتها �لت�سعة، ومن �لنتائج �ل�سابقة �ملقرتحة من �لعينة �ملق�سودة يو�سي 

�لباحثان مبا يلي:
    �أوًل : مبا �أن �لعينة و�فقت على معايري �ملو��سفة �لدولية ) ISO 9002(، �سرورة �ل�ستفادة من هذه �ملعايري 
بع��د توطينه��ا ومو�ءمته��ا للمجتمع �ل�س��ود�ين، يف بر�م��ج  تاأهيل �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س وتدريبه��م �أكادمييا 

ومهنيًا بجامعة �خلرطوم.
 ثاني��ًا : �هتم��ام �إد�رة �جلامع��ة �لعليا و�إد�رة �لكلي��ات بع�سو هيئة �لتدري�س يف �لتعي��ني و�لتاأهيل مع �لتدريب 
�مل�ستم��ر ل��ه �أثن��اء �خلدم��ة ملو�كب��ة �جلدي��د و�حلدي��ث، وذل��ك يف �س��وء �ملعي��ار  �لأول للمو��سف��ة �لدولي��ة                            

.)ISO 9002 (
ثالث��ًا : ن�س��ر ثقاف��ة �جلودة وتوطينه��ا يف �جلامعة عموم��ًا، ويف �أد�ء ع�سو هيئة �لتدري���س �لأكادميي و�ملهني 
بكلي��ات �جلامع��ة خا�سة، مع ت�سمي��م معايري متطورة ل�سمان �جل��ودة يف �لإطار �ملوؤ�س�س��ي و�لرب�جمي جلامعة 
�خلرط��وم، م��ن خلل دعم �إد�رة �لتقومي �لذ�تي و�جلودة باجلامعة م��ع �إن�ساء ق�سم لذلك بكل كلية من كليات 

.)ISO 9002 ( جلامعة، وذلك يف �سوء �ملعيار  �لثاين للمو��سفة �لدولية�
ر�بع��ًا: �لتن�سي��ق بني �أمان��ة �ل�سوؤون �لعلمي��ة و�إد�رة �لتقومي �لذ�ت��ي و�جلودة باجلامع��ة  يف عمليات "توكيد 
�جل��ودة" �أو �لتقيي��م �لد�خل��ي و�لتقيي��م �لذ�ت��ي �مل�ستمر للرب�م��ج و�ملق��رر�ت �لدر��سية بكل كلي��ات �جلامعة 
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للتق��ومي و�لتطوي��ر و�لتنقي��ح و�لإ�سلح �لأكادمي��ي ملتابعة �جلديد، وذل��ك يف �سوء �ملعيار  �لث��اين للمو��سفة 
.)ISO 9002 ( لدولية�

خام�س��ًا : تطوي��ر نظ��م متابعة �لطال��ب و�أ�ساليب��ه يف �لتح�سيل �لعلمي م��ن �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س من خلل 
�لتدري��ب يف  تطوي��ر �خل�سائ���س �ملهني��ة خا�س��ًة طر�ئق �لتدري���س و�لتقنيات، وذل��ك بال�ستفادة م��ن �ملعيار  

.)ISO 9002 ( ل�سابع للمو��سفة �لدولية�
�ساد�س��ًا : �هتم��ام جامع��ة �خلرطوم بالدر��س��ات �مليد�نية وور�س �لعم��ل و�ملوؤمتر�ت م��ن �إد�رة �لتقومي �لذ�تي 
و�جل��ودة باجلامع��ة يف كيفية تق��ومي �سمان جودة �لأد�ء �ملهن��ي و�لأكادميي لع�سو هيئ��ة �لتدري�س، وذلك يف 

.)ISO 9002 ( بال�ستفادة من �ملعيار �لتا�سع للمو��سفة �لدولية ،)ISO 9002 ( سوء من معايري�
�سابعًا : �هتمام �إد�رة جامعة �خلرطوم بتطوير �لبيئة �لتعليمية من �لقاعة �جليدة و�ملكتبة و�ملخترب، وتوفري 
كل �حتياج��ات �لعملية لأع�ساء هيئ��ة �لتدري�س بالإ�سافة لدعم �لن�ساط��ات �ل�سفية و�لل�سفية  باجلامعة، 

.)ISO 9002 ( وذلك يف �سوء �ملعيار �لر�بع ع�سر للمو��سفة �لدولية
ثامن��ًا:  ت�سمي��م �سج��لت للجودة خا�س��ة بالأد�ء �ملهن��ي و�لأكادمي��ي لع�سو هيئ��ة �لتدري�س  باإ�س��ر�ف �إد�رة 
�لتق��ومي �لذ�ت��ي، و�جلودة باجلامع��ة وجلان �جل��ودة بالكليات؛ وذلك بال�ستف��ادة من �ملعي��ار  �خلام�س ع�سر 

.)ISO 9002 ( للمو��سفة �لدولية
تا�سع��ًا : توف��ري �ملال و�لهتم��ام بال��دور�ت �لتدريبية �لق�سرية باجلامع��ة لأع�ساء هيئ��ة �لتدري�س من خلل 
دع��م ق�س��م �لتدريب ب��اإد�رة م�ساع��دي �لتدري���س باأمانة �ل�س��وؤون �لعلمية لتحدي��د �لحتياج��ات �لتدريبية 
وت�سمي��م �لرب�م��ج �لتدريبي��ة �حلتمية يف جم��ال �جلودة و�لتطوير �ملهن��ي و�لأكادميي لع�س��و هيئة �لتدري�س 
لتثبي��ت �إج��ر�ء�ت �جل��ودة باجلامعة، وذلك يف �سوء �ملعي��ار �ل�ساد�س ع�سر و�ل�سابع ع�س��ر للمو��سفة �لدولية              

.)ISO 9002(
عا�س��رً�: دع��م كلية �لرتبية للقي��ام بدورها يف �لتدريب يف : طر�ئق �لتدري�س وتقني��ات �لتعليم �حلديثة مثل 
�حلا�س��وب و�لأن�سطة و�أ�ساليب �لتق��ومي و�لقيا�س �حلديثة لع�سو هيئة �لتدري�س، وذلك بال�ستفادة من �ملعيار 

.)ISO 9002 ( ل�سابع  و�لثامن و �ل�سابع ع�سر  للمو��سفة �لدولية�
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