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واقع تطبيق ضمان الجودة في كلية إدارة األعمال – جامعة الملك سعود 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم

الملخص:
ته��دف هذه الدرا�س��ة اإىل التعرف على اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري���س وم�ساعديهم نحو تطبيق �سمان 
اجل��ودة بكلي��ة اإدارة الأعمال بجامعة امللك �سع��ود، وذلك يف �سبيل دعم توجهات الكلي��ة فى اأن تكون اجلودة 
ثقافة ميار�س��ها اجلميع و�س��ول اإىل حتقيق التميز يف ممار�سات �سمان اجلودة يف الأن�سطة واملهام التي ت�سطلع 
بها الكلية. وقد مت اإجراء هذه الدرا�سة خالل الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 1432-1433ه� والف�سل الأول 
م��ن العام الدرا�س��ي  1433-1434ه� ولتحقيق اأهداف الدرا�س��ة مت اإ�س��تخدام اإ�س��تبانة بغر���س جمع البيانات 
من جمتمع الدرا�س��ة والبالغ حجمه )379( ع�س��وًا. وبناًء على ا�ستخدام جمموعة من الأ�ساليب الإح�سائية 
الو�س��فية وال�س��تدللية تو�س��لت الدرا�س��ة اإىل جملة من النتائج اأهمه��ا: اأن هناك اجتاهًا عام��ًا اإيجابيًا من 
قبل اأع�س��اء هيئة التدري�س وم�س��اعديهم نحو ر�س��الة واأهداف الكلية، ونحو جودة وقوة الربامج الأكادميية 
بالكلية، ونحو اإدارة الكلية، ونحو اأن�سطة التطوير واجلودة التي ت�سطلع بها وكالة الكلية للتطوير واجلودة. 
وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة بذل املزيد من اجلهود من قبل وكالة الكلية للتطوير واجلودة للعمل على تعزيز 

املقرتحات التي برزت من خالل اآراء اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم.

الكلمات املفتاحية: �س��مان اجلودة، العتماد الأكادمي��ي، الربامج الأكادميية، كلية اإدارة الأعمال، جامعة 
امللك �سعود.
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Current Practices of Quality Assurance in the College of 
Business Administration at King Saud University: Faculty 

Members’ Perspectives

Abstract:

This paper aimed to identify some perspectives of the faculty members 
and assistants on the practices of quality assurance in the College of Business 
Administration, King Saud University in order to enhance the college plans 
toward involving everyone to practice quality as a culture with an ultimate 
goal to achieve excellence in quality assurance practices at the college. The 
study was conducted during the second semester of the academic year 1432 
- 1433H and the first semester of the year 1433 -1434 H. To achieve this 
purpose, a questionnaire was developed to collect the data from (379) faculty 
members. Based on using some descriptive and inferential statistics, the 
results of the paper showed that there was a positive general attitude toward 
the vision and mission of the college, quality of study programs, college 
management and quality assurance activities applied by the Vice-Deanship 
of Development and Quality. It was recommended that the suggestions 
forwarded by the faculty members should be taken into consideration in 
order to further improve quality at the college. 

Keywords: Quality assurance, Academic accreditation, Academic programs, 
College of Business Administration, King Saud University.
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المقدمة:
يعت��رب التعلي��م العايل اأحد العنا�س��ر املهمة يف عملية التنمية ال�س��املة وركيزة اأ�سا�س��ية من ركائز تطور 
املجتمعات و�س��ببًا من اأ�س��باب نه�س��تها وتقدمها ورقيها، فهو يحت��ل موقعًا حيويًا يف منظومة التنمية ال�س��املة 
ويف ت�س��يريها ويقوم بدور فاعل يف توجيهها وحت�س��ينها، ويف رفع م�س��توى املجتمع من جميع النواحي الثقافية 
والفكرية والإدارية والجتماعية والقت�س��ادية وال�سيا�س��ية والعلمية والعملية ويعد التعليم العاىل املتميز 
من اأهم الو�س��ائل لتنمية املهارات وبناء القدرات الب�س��رية التي حتتاجها قطاعات العمل والإنتاج واخلدمات 
لبناء جمتمع املعرفة و�س��رعة الندماج يف القت�س��اد العاملي، فهو بذلك يعترب ا�س��تثمارًا ا�س��رتاتيجيًا يتم من 
خالل��ه اإع��داد وتاأهيل القوى العاملة التي تتطلبها اأ�س��واق العمل والحتياج��ات التنموية الوطنية. وهذا ما 
يف�سر الهتمام ال�سديد واملتوا�سل الذي تبذله موؤ�س�سات التعليم العايل يف الدول املتقدمة يف حتديث براجمها 
مب��ا يلب��ي متطلب��ات التنمية املتج��ددة يف جمتمعاته��ا. وجاء اإن�س��اء موؤ�س�س��ات التعليم العايل – وم��ن اأبرزها 
اجلامع��ات – يف الأ�س��ا�س خلدم��ة املجتم��ع والإ�س��هام يف التنمية الجتماعية ال�س��املة، لذل��ك كان التدري�س، 

والبحث العلمي، وخدمة املجتمع يف �ستى املجالت من اأهم الأهداف التي ت�سطلع بها اجلامعات.
وتعد ق�س��ية �س��مان اجلودة والعتماد ملوؤ�س�س��ات التعليم العايل من الق�س��ايا املهمة التي �س��غلت ومازالت 
ت�سغل اهتمام �سناع القرار وخمططي ال�سيا�سات التعليمية واإدارات هذه املوؤ�س�سات ل�سيما بعد النت�سار الكمي 
ملوؤ�س�س��ات التعلي��م العايل واإزدياد اأعداد الطالب املنت�س��بني لهذه املوؤ�س�س��ات هذا بالإ�س��افة اإىل التنوع الكبري 
يف اأمناط التعليم واملناف�س��ة ال�س��ديدة بني هذه املوؤ�س�س��ات، ويت�س��ح ذل��ك جليًا من خالل الهتم��ام بالأنظمة 
التعليمية وال�س��عي املتوا�س��ل لتح�س��ينها وتطويرها كونها خيارًا اإ�س��رتاتيجيًا ت�س��تطيع من خالله املوؤ�س�س��ات 
ر�س��م ال�سيا�س��ات التعليمية املثلى التي من �س��اأنها اإنتاج اأجيال موؤهلة و قادرة على التفاعل مع معطيات الع�س��ر 
وحتديات��ه وبذل��ك ت�س��تطيع املوؤ�س�س��ة التعليمي��ة اأن تخلق لنف�س��ها �س��معة اأكادميية متمي��زة وهوية معرتف 
به��ا حمليًا واإقليمًيا ودولًيا. وتعترب اجلودة اإحدى اأهم الو�س��ائل والأ�س��اليب لتح�س��ني بني��ة النظام التعليمي 
مبكونات��ه املادية والب�س��رية والرتقاء مب�س��توى اأدائه، حيث مل يعد احلديث عن ج��ودة العمل التعليمي اأمرًا 
نظريًا اأو بدياًل ميكن اأن تاأخذ به املوؤ�س�س��ة التعليمية اأو ترتكه، بل �س��ار واقعًا وخيارًا ل مفر منه وهو �سرورة 
ملحة متليها حركة احلياة املعا�س��رة وهو يعد ا�س��تجابة منطقية وطبيعية للعديد من التغريات غري امل�سبوقة 
التي تواجهها هذه املوؤ�س�س��ات التعليمية، لذلك �س��ار متعارفًا على اأن �سبط اجلودة يعترب متطلبًا قبليًا و�سرطًا 
لإج��راءات احل�س��ول عل��ى العتماد الأكادمي��ي )الرباجمي واملوؤ�س�س��ي(، ويف هذا الجتاه ميكن الإ�س��ارة اإىل 
العالقة الوثيقة بني �س��مان اجلودة والعتماد من خالل تعريف �سمان اجلودة باأنه ت�سميم وتنفيذ �سيا�سات 
واآليات للتاأكد من وفاء املوؤ�س�س��ة التعليمية مبتطلبات اجلودة وفق معايري حمددة وهذه املعايري هي املو�س��وعة 

من قبل هيئات العتماد. 
لقد اأ�س��بح حت�س��ني جودة التعليم العايل اأحد الأهداف الإ�سرتاتيجية لكل موؤ�س�سات التعليم العايل التي 
تتطلع اإىل حتقيق الريادة والتميز، وذلك لأن التحدى الرئي�س لهذه املوؤ�س�سات التعليمية مل يعد يتمثل فقط 
يف تق��دمي التعلي��م، ولكن التاأك��د من اأن ما يتم تقدميه من خدمات تعليمية يت�س��م بج��ودة عالية حتقق اإنتاج 
متخرجني مبوا�س��فات تلبي احتياجات �س��وق العمل وم�س��اهمني يف دف��ع عجلة التنمية ال�س��املة، فاجلودة يف 
املج��ال الرتب��وي ت�س��ري اإىل جمموعة من املعايري والإجراءات يهدف تنفيذها اإىل التح�س��ني امل�س��تمر يف املنتج 
التعليمي. ويعترب مفهوم اجلودة وفقًا ملا مت التفاق عليه يف موؤمتر املنظمة العاملية للرتبية والثقافة والعلوم 
)اليون�س��كو( ال��ذي اأقيم يف باري�س يف التا�س��ع م��ن اأكتوبر للع��ام 1998م "اأن اجلودة يف التعلي��م العايل مفهوم 
متعدد الأبعاد ينبغي اأن ي�س��مل جميع وظائف التعليم واأن�س��طته مثل: املناهج الدرا�سية، والربامج التعليمية، 
والبح��وث العلمي��ة، والطالب، واملباين واملرافق والأدوات، وتوفري اخلدم��ات للمجتمع املحلي، والتعليم الذاتي 
الداخل��ي وحتدي��د معايري مقارنة للجودة معرتف��ا بها دوليا". واملتتبع للحركة التعليمي��ة يف البلدان املتطورة  
الت��ي حتت��ل موؤ�س�س��ات التعلي��م العايل فيه��ا مراتب ال�س��دارة يف الت�س��نيفات الدولي��ة املختلفة يج��د اأن هذه 
املوؤ�س�س��ات ت��ويل عناية خا�س��ة  لتحقيق اجل��ودة من خالل مراجعة اأ�س��اليب التدري�س والن�س��اطات البحثية 
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ونظم الإدارة وبيئة التعليم وتو�س��ع هذه الأن�س��طة يف �س��در الأولويات وتر�س��د يف مقابلها ميزانيات �سخمة  
ب�س��بب قناعتها باأنه يقع على عاتقها م�س��ئولية اإعداد وتاأهيل الأجيال ملواجهة حتديات الع�س��ر، وهذا ي�سهم 

ب�سكل كبري يف بلوغها مراكز متقدمة من الت�سنيف العاملي ملوؤ�س�سات التعليم العايل. 
اإن �س��عي جامع��ة امللك �س��عود وجهودها املتوا�س��لة يف الريادة الإقليمي��ة والتميز العاملي دف��ع كلية اإدارة 
الأعم��ال وغريه��ا م��ن كلي��ات ووح��دات اجلامعة املختلفة للح�س��ول عل��ى العتم��اد الأكادميي ال��ذي يعد من 
الو�س��ائل املف�س��ية اإىل العاملي��ة، الأمر الذي يحملها م�س��ئولية كبرية يف حت�س��ني املخرجات ورفد �س��وق العمل 

بكفاءات على م�ستوى عال من املهارات. 
مشكلة الدراسة:

تواجه موؤ�س�س��ات التعليم العايل على اختالف اأنواعها موجه من التحديات تتمثل يف الطلب املتزايد على 
خدمات التعليم العايل واإزدياد اأعداد الطالب نتيجة لذلك، وظهور اأمناط جديدة من التعليم بالإ�س��افة اإىل 
احلاجة ملوؤامة متطلبات �س��وق العمل واملناف�س��ة ال�سديدة بني هذه املوؤ�س�س��ات يف �سوق العمل والتناف�س العاملي 
بني موؤ�س�سات التعليم العايل كنتيجة للعوملة. اإن هذه التحديات تفر�س على موؤ�س�سات التعليم العايل الهتمام 
بتطوير جودة منتجاتها وخدماتها والقيام بالتح�س��ني امل�س��تمر لعملياتها. ويف هذا الجتاه فقد عملت جامعة 
املل��ك �س��عود علي حتقي��ق التوازن بني اأن�س��طة التعلي��م والبحث العلمي وخدم��ة املجتمع من جان��ب والتطوير 
وج��ودة هذه الأن�س��طة م��ن جانب اآخر لتتمك��ن اجلامعة من اأداء ر�س��التها يف بناء جمتم��ع املعرفة عرب كليات 
ووح��دات اجلامع��ة املختلفة. وانطالقًا من ذلك فقد حر�س��ت كلية اإدارة الأعم��ال – ومازالت حتر�س – على 
تطوير وحت�سني اأدائها الأكادميي والبحثي واإ�سهاماتها الفعالة يف خدمة املجتمع املحلي من خالل مامتتلكه من 
اإمكانات ب�س��رية ومادية وتوظيفها ب�س��كل فعال ي�س��هم يف حتقيق اأهداف الكلية و�س��وًل اإىل الريادة والتميز. 
وا�ستنادًا اإىل اأهمية ع�سو هيئة التدري�س ودوره الفعال يف جودة الربامج والأن�سطة التعليمية على اختالفها 
تاأت��ي ه��ذه الدرا�س��ة للتعرف على واقع تطبيق �س��مان اجلودة بالكلية من وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س 
وم�س��اعديهم باأخذ اآرائهم ومقرتحاتهم مل�س��اندة اخلطوات احلالية التي ت�سري عليها الكلية يف �سعيها للح�سول 

على العتمادات من الهيئات املخت�سة.
أسئلة الدراسة:

وحتاول هذه الدرا�سة ال�ستطالعية الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�سي الآتي:
مامدى تطبيق كلية اإدارة الأعمال ملبادئ اجلودة يف براجمها واأن�سطتها التعليمية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة 

التدري�س وم�ساعديهم؟
وتتفرع من هذا ال�سوؤال الأ�سئلة الآتية:

الأعمال؟ اإدارة  بكلية  اجلودة  �سمان  اأن�سطة  ممار�سات  واقع  ما  	•
باجلودة؟ املرتبطة  والفعاليات  الأن�سطة  تطوير  نحو  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اجتاهات  ما  	•

الكلية؟  يف  وتطبيقاتها  اجلودة  ثقافة  بن�سر  التدري�س  هيئة  ع�سو  مادور  	•
هل تختلف اآراء اأع�س��اء هيئة التدري�س حول اأن�س��طة التطوير واجلودة بناًء على متغريات الدرا�س��ة  	•

)الق�سم الأكادميي، املرتبة العلمية، املوؤهل العلمي، واجلن�س(.
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فرضيات الدراسة:
للتع��رف عل��ى م��دى تفاوت اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س وم�س��اعديهم ح��ول تطبيق��ات اجلودة بكلي��ة اإدارة 

الأعمال بجامعة امللك �سعود، قام الباحثان ب�سياغة الفر�سية الرئي�سية الآتية:
الفر�سية الرئي�سية:

بالكلية  وم�س��اعديهم  التدري�س  هيئة  اأع�س��اء  ا�س��تجابات  بني  اإح�س��ائية  دلله  ذات  فروق  توجد  "ل 
حول اأن�سطة التطوير واجلودة بناًء على متغريات الدرا�سة". 

وتنبثق من هذه الفر�س��ية عدة فر�س��يات فرعية تتعلق باجتاهات اأع�س��اء هيئة التدري�س حول: ر�سالة 
واأهداف الكلية، وحول جودة الربامج الأكادميية، وحول توجهات اإدارة الكلية نحو اأن�سطة التطوير واجلودة، 

واآرائهم حول اأن�سطة وكالة الكلية للتطوير واجلودة.
و�س��يتم التحقق من هذه الفر�س��يات بناًء على متغريات الدرا�س��ة )الق�س��م الأكادميي، واملرتبة العلمية، 

واملوؤهل العلمي، واجلن�س( وذلك كما يلي: 
Ԁ :الفر�سية الأوىل

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم بكلية اإدارة الأعمال 
حول ر�سالة واأهداف الكلية ومتغريات )الق�سم الأكادميي، واملرتبة العلمية، واملوؤهل العلمي، واجلن�س(.

Ԁ :الفر�سية الثانية
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم بكلية اإدارة الأعمال 

حول جودة الربامج الأكادميية ومتغريات )الق�سم الأكادميي، واملرتبة العلمية، واملوؤهل العلمي، واجلن�س(.
Ԁ :الفر�سية الثالثة

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم بكلية اإدارة الأعمال 
حول اإدارة الكلية ومتغريات )الق�سم الأكادميي، واملرتبة العلمية، واملوؤهل العلمي، واجلن�س(.

Ԁ :الفر�سية الرابعة
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم بكلية اإدارة الأعمال 
حول اأن�سطة وكالة الكلية للتطوير واجلودة ومتغريات )الق�سم الأكادميي، واملرتبة العلمية، واملوؤهل العلمي، 

واجلن�س(.
أهداف الدراسة:

يف �س��بيل تطوي��ر الربامج الأكادميية وحتقيق جودة الأن�س��طة التعليمية لكلي��ة اإدارة الأعمال بجامعة 
امللك �س��عود، تهدف هذه الدرا�س��ة اإىل تو�س��يح الإجراءات املتبعة نحو تطبيق �سمان اجلودة بالكلية ومعرفة 

اآراء واجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�س حولها.
وميكن تو�سيح اأهداف هذه الدرا�سة يف املحاور الآتية:

اإدارة الأعمال نحو تطبيق اجلودة. التدري�س وم�ساعديهم بكلية  اأع�ساء هيئة  التعرف على اجتاهات  	•
بذلك. الكلية  اهتمام  مدى  وتاأكيد  والعتماد  اجلودة  معايري  تطبيق  باأهمية  الوعي  ن�سر  يف  الإ�سهام  	•

اأن�س��طة التطوير  التع��رف عل��ى العالقة ب��ني وجهات نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س وم�س��اعديهم حول  	•
واجلودة وبني متغريات الدرا�سة )الق�سم الأكادميي، واملرتبة العلمية، واملوؤهل العلمي، واجلن�س(.

اجلودة. التطوير  اأن�سطة  لإجناز  ال�سليم  التخطيط  يف  الكلية  اإدارة  تعني  مقرتحات  تقدمي  	•
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أهمية الدراسة:
تكت�سب هذه الدرا�سة اأهميتها من اأهمية مو�سوع �سمان اجلودة يف التعليم اجلامعي الذي فر�سته العديد 
م��ن التغريات والتط��ورات العلمية واملعرفية والتكنولوجية، حيث تاأتي هذه الدرا�س��ة يف الوقت الذي ت�س��عى 
فيه كلية اإدارة الأعمال للح�سول على العتمادات ال�سادرة عن هيئات العتماد الوطني والدويل. وقد بذلت 
الكلي��ة جهودًا حثيثة لتح�س��ني خمرجات التعليم وفق معايري �س��مان جودة التعلي��م العايل، وانطالقًا من ذلك 
يتوقع اأن ت�س��هم نتائج هذه الدرا�س��ة يف م�ساعدة اإدارة الكلية يف التعرف على اأوجه الق�سور التي تقلل اأو متنع 
م��ن تطبيق �س��مان اجلودة والقيام مبعاجلتها والتعرف اأي�س��ًا على مواطن القوة ليت��م تعزيزها ومن ثم تهيئة 
البيئة املنا�سبة لتنفيذ اأن�سطة اجلودة مب�ساركة اجلميع. كما ميكن اأن ت�سهم هذه الدرا�سة من خالل ماتخرج 
به من تو�سيات ومقرتحات اأع�ساء هيئة التدري�س يف م�ساعدة اإدارة الكلية يف التخطيط ال�سليم ل�سمان جودة 

الربامج والأن�سطة التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع. 
حدود الدراسة:

احلدود املو�س��وعية: تقت�س��ر الدرا�س��ة عل��ى تقييم جتربة �س��مان اجلودة بكلي��ة اإدارة الأعمال من  	•
وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم.

وم�ساعديهم  التدري�س  اأع�ساء هيئة  نظر  التقييم من وجهة  الدرا�سة عملية  تتناول  املكانية:  احلدود  	•
بكلية اإدارة الأعمال جامعة امللك �سعود.

احلدود الزمانية: مت اإجراء هذه الدرا�س��ة خالل الف�س��لني الثاين من العام الدرا�س��ي 1432-1433ه�  	•
والف�سل الأول من العام الدرا�سي 1433-1434ه�. 

مصطلحات الدراسة:
ӽ :مفهوم اجلودة

يعت��رب مفهوم اجلودة من امل�س��طلحات التي تت�س��م باملرون��ة يف تعريفها، فهو مفهوم وا�س��ع يفتقد التفاق 
الع��ام ح��ول تعريفه وذلك لأن��ه يختلف اإدراك ما يعنيه من �س��ياق اإىل �س��ياق؛ نظرًا ل�س��تخداماته املتنوعة 
م��ن خالل الهتمامات املختلفة. وعلى الرغ��م من تعدد تعريفاتها، فاإن هناك اتفاقا يف جوهرها وهو التاأكيد 
Crosby ا)1956( باأنها "الر�س��ا التام للعميل". وعرفهاFeigenbaum عل��ى مبداأ الإتقان. فمثاًل: عرفها
ا)1979 باأنه��ا "املطابق��ة م��ع املتطلب��ات". وتعن��ي عن��د Demingا)1986( "درج��ة متوقع��ة م��ن التنا�س��ق 
والعتماد تنا�سب ال�سوق بتكلفة منخف�سة. وهي اأي�سًا تعني "دقة ال�ستخدام ح�سب ما يراه امل�ستفيد" وذلك 
كما يراه Juranا)1989(. وقد عرب Sikomotoا)1998( عن اجلودة بقوله: "املنتجات واخلدمات اجليدة 

التي تلبي حاجات الزبائن وحترتمها".
ون�ستنتج من هذه التعريفات باأن )اجلودة( تتعلق مبنظور العميل وتوقعاته وذلك مبقارنة الأداء الفعلي 
للمنتج اأواخلدمة مع التوقعات املرجوة من هذا املنتج اأو اخلدمة وبالتايل ميكن احلكم من خالل منظور العميل 
بجودة اأو رداءة ذلك املنتج اأو اخلدمة. ويرجع هذا التباين يف املفهوم اإىل اأن اجلودة لي�ست مفهومًا ينظر اإليه 
كوح��دة واح��دة ولكنه متعدد املداخ��ل يرتبط باأحكام تقديري��ة عن ماهية اجل��ودة ومكوناتها، كما يختلف 
باختالف الأفراد الذين يقومون بتحديده، وال�س��تخدام وال�س��ياق املطبق لها )ال�سناعة، والإدارة، وال�سحة، 
والتعليم العام، والتعليم اجلامعي، وغريها(. لذلك لي�س من ال�س��هل الإجماع على مفهوم واحد يحدد العنا�س��ر 

املكونة للجودة.
ӽ :مفهوم اجلودة يف التعليم

عل��ى الرغ��م من تعدد التعريف��ات، فاإن من املمكن اأن ن�س��ل اإىل تعريف اأكرث �س��مولية للتعب��ري عن مفهوم 
اجلودة يف جمال التعليم والذي يعني " مقدرة جمموع خ�سائ�س ومميزات املنتج التعليمي على تلبية متطلبات 
الطالب، و�سوق العمل، واملجتمع، وكافة اجلهات الداخلية واخلارجية املنتفعة، ويتطلب حتقيق جودة التعليم 
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توجي��ه كل املوارد الب�س��رية وال�سيا�س��ات والنظم واملناهج والعملي��ات والبنية التحتية م��ن اأجل خلق ظروف 
مواتية لالبتكار والإبداع ل�س��مان تلبية املنتج التعليمي للمتطلبات التي تهيئ الطالب لبلوغ امل�س��توي املطلوب" 

)اجل�سر، 2004(.
ӽ :سيا�سة اجلودة�

ه��ي املر�س��د الذي تنتهج��ه الإدارة العليا لتحقيق اأهداف املوؤ�س�س��ة وتلبية توقع��ات عمالئها وحاجاتهم 
فيما يتعلق باجلودة وتعرب عن اجتاه املوؤ�س�س��ة فيما يخت�س باجلودة كما مت اإعالنه ر�س��ميًا بوا�س��طة الإدارة 

العليا )العزاوي، 2005(.
ӽ :نظام اإدارة اجلودة

هو النظام الذى ي�س��مل الهيكل التنظيمى، وامل�س��ئوليات، واللوائح، والعمليات واملوارد امل�ستخدمة لتطبيق 
اإدارة اجلودة )اأبونبعة وم�سعد، 2000(.

ӽ :تخطيط اجلودة
ه��و ذلك اجل��زء م��ن اإدارة اجلودة الذي يركز على و�س��ع اأه��داف اجلودة، وي�س��ف العمليات الت�س��غيلية 

ال�سرورية واملوارد ذات ال�سلة لتلبية تلك الأهداف )اأبونبعة وم�سعد، 2000(.
ӽ :حت�سني اجلودة

هي عبارة عن عملية من�س��قة منظمة حتدد انتقائيًا الفر�س��ة ال�س��انحة لتح�س��ني املنتجات اأو اخلدمات 
حيث ت�س��تهدف تقليل النحراف عن املعيار املرغوب، كما ت�س��تهدف حتقيق م�ستوي منخف�س من التباين �سمانًا 

لثبات العملية والتحكم يف النتيجة )خوجة، 2004(.
ӽ  :ثقافة اجلودة

هي جمموعة من القيم ذات ال�سلة باجلودة التى يتم تعلمها ب�سكل م�سرتك من اأجل تطوير قدرة املوؤ�س�سة 
على جمابهة الظروف اخلارجية التى حتيط بها وعلى اإدارة �سئونها الداخلية )ال�سقاف، 1998(.

ӽ :سبط اجلودة�
اإذا كانت اجلودة هي اأن يكون املنتج منا�س��بًا لال�س��تخدام يف الغر�س املخ�س�س له بدرجة تر�سي امل�ستهلك 
فاإن ال�سبط يعني حماولة اإ�سالح اأي انحراف ينحرف باجلودة عن م�ستواها القيا�سي. وعلى ذلك ميكن تعريف 
�س��بط اجلودة باأنها الأ�س��اليب والأن�س��طة الت�س��غيلية امل�س��تخدمة لتحقيق متطلبات اجلودة، وذلك مبراقبة 
العمليات با�س��تعمال الطرق والأ�س��اليب الإح�س��ائية. وتهدف عملية �س��بط اجلودة يف جم��ال التعليم العايل 
اإىل تطبيق اأ�ساليب متقدمة ل�سمان اجلودة والتح�سني والتطوير امل�ستمر، وحتقيق اأعلى امل�ستويات املمكنة يف 
املمار�س��ات والعمليات وخُمرجات موؤ�س�س��ات التعليم العايل. كما ُت�ساعد املوؤ�س�سات يف اإقامة نظام اإدارة منا�سب 

يتحقق عن طريق بع�س العمليات التي من خاللها تنطلق املوؤ�س�سة اإىل حت�سني اأدائها )النع�ساين، 2003(.
ӽ  :اإدارة اجلودة ال�ساملة

ا�ستنادًا اإىل Withcherا)1990( فاإن اإدارة اجلودة ال�ساملة ميكن النظر اإليها من خالل ثالثة مفاهيم، 
اأوًل: ال�س��املة "Total" وتعن��ي اأن كل �س��خ�س يف املنظم��ة مب��ا فيه��م العمالء واملنتفعون منها يعد م�س��ئوًل 
ع��ن حتقيق اجل��ودة. ثانيًا: اجل��ودة "Quality" وتعني حتقيق  متطلبات العمالء بدق��ة. وثالثًا: الإدارة 
"Management" وتعن��ي الت��زام الإدارة العلي��ا والتنفيذي��ة بتحقي��ق م�س��تويات اجل��ودة. اأما يف حقل 
التعليم فقد عرف Mukhopachyayا)2001( اإدارة اجلودة ال�ساملة على اأنها جمموعة الآراء التي ت�سمل 
م��ا يلي: امتياز العملي��ة التعليمية، القيمة امل�س��افة للعملية التعليمية، مالئمة خمرج��ات العملية التعليمية 
لال�س��تخدام، توافق خمرجات التعليم مع الأهداف املخططة واملوا�س��فات واملتطلبات، وجتنب حدوث العيوب 

يف العملية التعليمية، ومقابلة التوقعات املتزايدة للعمالء.



27 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

اأ . ن�سر علي حممد حطرم              د. �سليمان زكريا �سليمان عبداهلل             
املجلد العا�شر  العدد )29( 2017م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.10.3.2

ӽ :سمان اجلودة�
ي��رى Pallmerا)1983( اأن �س��مان اجل��ودة ه��ي عملية م�س��تمرة و ن�س��اط منظم لقيا�س اجل��ودة طبقًا 
ملعايري قيا�س��ية بغر�س حتليل اأوجه الق�س��ور املتك�س��فة واتخاذ الإجراءات الالزمة لتح�سني وتطوير الأداء، 
ثم قيا�س اجلودة مرة اأخرى لتحديد مدى التح�س��ن الذي حتقق. كما عرفها Berwickا)1991(باأنها عملية 
حت��ول اإداري منظم م�س��ممه ملراجعة الحتياجات والفر�س التي تتاح للموؤ�س�س��ات عن��د حماولتها التاأقلم مع 

التعقيدات والتغريات وال�سغوط املتزايدة يف جمتمعاتها وبيئاتها.
ӽ :سمان اجلودة يف التعليم العايل�

يق�س��د ب�س��مان ج��ودة التعليم تلك العملية اخلا�س��ة بالتحق��ق من اأن املعاي��ري الأكادميي��ة املتوافقة مع 
ر�س��الة املوؤ�س�س��ة التعليمية قد مت حتديدها وتعريفها وحتقيقها على النحو الذي يتوافق مع املعايري املناظرة 
لها �سواء على امل�ستوي القومي اأو العاملي، واأن م�ستوى جودة فر�س التعلم والبحث العلمي وامل�ساركة املجتمعية 
تعترب مالئمة اأو تفوق توقعات كافة اأنواع امل�ستفيدين النهائيني من اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة التعليمية 

)اأبوفارة، 2006(.
اإلطار النظري:

يتناول هذا اجلزء من الدرا�س��ة بع�س الأدبيات املتعلقة مبو�س��وع �س��مان اجلودة وذل��ك من خالل اإيجاز 
فوائد �سبط اجلودة ومتطلبات تطبيقها مبوؤ�س�سات التعليم العايل، ويف الأخري ي�ستعر�س معايري �سمان اجلودة 

ملوؤ�س�سات التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية.
فوائد �سبط  اجلودة يف موؤ�س�سات التعليم:

يحقق �سبط اجلودة يف موؤ�س�سات التعليم العايل عددًا من الفوائد من اأبرزها:
وحمتوياتها. الأكادميية  الربامج  و�سوح  	•

توف��ري معلوم��ات وا�س��حة ودقيقة للطالب وغريهم م��ن املعنيني حول اأهداف الربامج الدرا�س��ية التي  	•
تقدمه��ا املوؤ�س�س��ة، واأنها توفر ال�س��روط الالزمة لتحقيق هذه الأهداف بفاعلية، واأنها �س��وف ت�س��تمر يف 

املحافظة على هذا امل�ستوى.
اإيج��اد جمموع��ة موح��دة من الهي��اكل التنظيمية التي ترك��ز على جودة التعلي��م يف اجلامعات والتي  	•

توؤدي اإىل مزيد من ال�سبط والنظام فيها )الرتتوري، 2009(.
التعليمية. املوؤ�س�سة  يف  العاملني  عند  الأداء  م�ستوي  رفع  	•

التعليمية. للموؤ�س�سة  العاملني  عند  والنتماء  الولء  زيادة  	•
التاأكد من اأن الأن�سطة الرتبوية للربامج املعتمدة تتفق مع املعايري العاملية و حاجات املوؤ�س�سة والطالب  	•

والدولة واملجتمع. 
واخلارجي. الداخلي  التقومي  بعمليتي  يثق  الذي  املجتمع  لدى  الربامج  �سمعة  تعزيز  	•

الإ�س��تجابة ال�س��ريعة حلاجات املجتمع اإىل متخرجني مبوا�س��فات عالية اجلودة والت�س��دي مل�سكالته  	•
بخطط طموحة )النجار، 1999(.

الأكادميية. الربامج  على  والإ�سراف  والتنفيذ  بالإعداد  املعنيني  جميع  مل�ساءلة  اآلية  توفري  	•
.)2007 )حمادات،  واملناف�سة  البقاء  على  التعليمية  املوؤ�س�سة  قدرة  وزيادة  ا�ستمرار  	•

التعليمية.  املوؤ�س�سة  تقدمها  التي  الأكادميية  بالربامج  واملجتمع  الدولة  ثقة  ودعم  تعزيز  	•
الرتق��اء بنوعي��ة اخلدم��ات املهنية التي تقدمها املوؤ�س�س��ة للمجتمع، حيث يتطل��ب التقومي اخلارجي  	•

تعديل املمار�سات مبا يلبي حاجة ومتطلبات التخ�س�سات واملهن )املغربي، 2009(.
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متطلبات تطبيق اجلودة يف التعليم اجلامعي:
هذه املهام واملميزات واملربرات والأهداف لإدارة اجلودة ال�س��املة بحاجة اإىل اإحداث متطلبات اأ�سا�س��ية 
لدى املوؤ�س�س��ات التعليمية حتى ت�س��تطيع تقبل مفاهيم اجلودة ب�س��ورة �س��ليمة قابلة للتطبي��ق العملي ولي�س 
جم��رد مفاهي��م نظرية بعيدة عن الواقع، ولكي ترتجم مفاهيم اجلودة يف املوؤ�س�س��ات التعليمية للو�س��ول اإىل 

ر�سا امل�ستفيد الداخلي واخلارجي للموؤ�س�سة التعليمية فاإن هناك الكثري من املتطلبات اأهمها:
العليا لتحقيق  اإىل دعم وموؤازرة من الإدارة  اإدارة اجلودة يحتاج  اإن دعم تطبيق  العليا:  دعم الإدارة  	•

الأهداف املرجوة. 
تر�س��يخ ثقاف��ة اجل��ودة بني جميع الأف��راد كاأحد اخلطوات الرئي�س��ة لتبني اإدارة اجل��ودة، حيث اإن  	•
تغي��ري املب��ادئ والقي��م واملعتق��دات التنظيمية ال�س��ائدة بني اأف��راد املوؤ�س�س��ة الواحدة يجعله��م ينتمون 
اإىل ثقاف��ة تنظيمية جديدة توؤدي دورًا ب��ارزًا يف خدمة التوجهات اجلديدة يف التطوير والتجويد لدى 

املوؤ�س�سات التعليمية )اأحمد والأن�ساري، 2002(
اأ�س��اليب  اأو امل�س��رفني الأكادميي��ني وتطوير وحتديث املناهج وتبني  تنمي��ة املوارد الب�س��رية كاملعلمني  	•

التقومي املتطورة وحتديث الهياكل التنظيمية لإحداث التجديد التعليمي املطلوب.
�سيا�س��ة اإ�س��راك العاملني: اإ�س��راك جميع العاملني يف جميع جمالت العمل ل�سيما يف اتخاذ القرارات  	•

وحل امل�ساكل وعمليات التح�سني. 
التع��رف عل��ى احتياج��ات امل�س��تفيدين الداخليني وه��م الطالب والعامل��ني، واخلارجيني وهم عنا�س��ر  	•

املجتمع املحلي، واإخ�ساع هذه الحتياجات ملعايري لقيا�س الأداء واجلودة )و�سفي، 2001(.
لالأداء. الذاتي  التقومي  ممار�سة  على  فاعلة  ب�سورة  التعليمية  املوؤ�س�سة  تعويد  	•

ما. م�سكلة  اأي  ب�ساأن  �سليمة  قرارات  اتخاذ  اأجل  من  احلقائق  جلمع  للمعلومات  نظام  تطوير  	•
اإدارة اجلودة وهو من م�سامني العمل اجلماعي  تفوي�س ال�سالحيات: وهذا يعد من اجلوانب املهمة يف  	•

والتعاوين بعيدًا عن املركزية يف اتخاذ القرارات.
امل�س��اركة احلقيقي��ة جلمي��ع املعني��ني باملوؤ�س�س��ة يف �س��ياغة اخلط��ط والأهداف الالزم��ة جلودة عمل  	•
املوؤ�س�س��ة م��ن خالل حتدي��د اأدوار اجلميع وتوحيد اجلهود ورف��ع الروح املعنوية يف بيئ��ة العمل يف كافة 

املراحل وامل�ستويات املختلفة.
الذاتية. عن  وبعيدًا  املو�سوعية  لزيادة  وذلك  القرارات،  اتخاذ  يف  كمية  اأ�ساليب  ا�ستخدام  	•

جمالت اجلودة يف التعليم العايل:
ت�س��مل جم��الت اجل��ودة يف موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل جمي��ع مدخ��الت النظ��ام التعليم��ي وعمليات��ه 
وخمرجات��ه. وميك��ن اإيجاز ه��ذه املجالت من خ��الل عدة حماور ت�س��مل: ج��ودة الإدارة التعليمي��ة، وجودة 
الربام��ج التعليمية، وكفاءة الهيئة التدري�س��ية، وجودة ط��رق التدري�س، وجودة الأن�س��طة البحثية، وجودة 
اللوائح والت�سريعات، وجودة املباين وجتهيزاتها، وجودة امل�ستوي التعليمي للطالب، وجودة اخلدمات، وجودة 
تقومي الأداء، وكفاية املوارد املالية )دليل �سمان اجلودة والعتماد الأكادميي يف اململكة العربية ال�سعودية، 

.)2009

معايري �س��مان اجلودة ملوؤ�س�س��ات التعليم العايل باململكة العربية ال�س��عودية )دليل �س��مان اجلودة والعتماد 
الأكادميي يف اململكة العربية ال�سعودية، 2009(:

قامت الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي يف اململكة العربية ال�سعودية بو�سع جمموعة من املعايري 
ل�س��مان جودة موؤ�س�س��ات التعليم العايل واعتمادها. وتغطي هذه املعايري اأحد ع�س��ر جماًل عامًا لأن�سطة هذه 
املوؤ�س�سات، وهي: الر�سالة والغايات والأهداف، وال�ُسلطات والإدارة، واإدارة �سمان اجلودة وحت�سينها، والتعليم 
والتعلم، واإدارة �سوؤون الطالب واخلدمات امل�ساندة، وم�سادر التعلم، واملرافق والتجهيزات، والتخطيط والإدارة 

املالية، وعمليات التوظيف، والبحث العلمي، وعالقات املوؤ�س�سة التعليمية باملجتمع.
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وهذه املعايري مبنية ب�سورة عامة على تلك املمار�سات اجليدة املتعارف عليها يف قطاع  التعليم العايل على 
م�س��توى الع��امل، وق��د مت تكييفها لتتالءم مع طبيعة الظ��روف التي تكتنف التعليم الع��ايل يف اململكة العربية 

ال�سعودية. وقد و�سفت املعايري مب�ستويات خمتلفة من التف�سيل كالآتي:
اأوًل: هناك تو�سيفات عامة لكل جمال من جمالت الأن�سطة الأحد ع�سر الرئي�سة.

ثانيًا: تنق�سم هذه بدورها اإىل معايري فرعية تتناول املتطلبات اخلا�سة بكل واحد من املجالت الرئي�سة.
ثالثًا: بداخل كل واحٍد من هذه املعايري الفرعية هناك عدد من املمار�س��ات اجليدة التي متار�س��ها املوؤ�س�س��ات 

التي حققت م�ستوى عايل من اجلودة. 
ولتق��ومي الأداء مقارن��ة باملعايري، يجب على املوؤ�س�س��ة التعليمية اأن تبحث فيما اإذا كانت هذه املمار�س��ات 
اجليدة تطّبق، وباأي م�س��توى من اجلودة. وقد اأعدت الهيئة جمموعة من مقايي�س التقومي الذاتي للم�س��اعدة 
يف ه��ذه العملي��ة عنونته��ا ب "مقايي���س التقومي الذات��ي ملوؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل". ويف تلك الوثيقة ُت�س��األ 
املجموع��ات الت��ي تقوم بتنفيذ عملي��ات التقومي داخل املوؤ�س�س��ة عما اإذا كانت هذه املمار�س��ات املحددة قد مت 
اتباعها، واأن ت�س��ع تقديرًا جلودة هذه املمار�س��ات يف املوؤ�س�سة على مقيا�س خما�سي التقدير. ويجب اأن ت�ستند 
اأحكامه��م عل��ى اجلودة اإىل اأدلة منا�س��بة �س��املة بع�س املقارنات - عل��ى الأقل- مع املوؤ�س�س��ات الأخرى، وذلك 
على البنود املهمة.  ويعترب تطوير النظم الداخلية التي ت�س��اعد يف توفري تلك الأدلة متطلبًا اأ�سا�س��يًا لنظام 
�س��مان جودة اأي موؤ�س�س��ة. وما مل يكن لدى املوؤ�س�س��ة م�س��ادر اأدلة كافية، فال ميكن النظر يف اعتمادها. ولكي 
متنح املوؤ�س�س��ة التعليمية العتماد فمن ال�س��روري اأن تقدم اأدلة على الأداء اجليد فيما يتعلق بجميع املعايري 

الأحد ع�سر العامة وفروعها. 
Ԁ  :املعيار الأول: الر�سالة والغايات والأهداف

يج��ب اأن حت��دد ر�س��الُة املوؤ�س�س��ة التعليمي��ة بو�س��وح تام وب�س��كل منا�س��ب الأه��داَف اأو الأغرا�س الأ�سا�س��ية 
للموؤ�س�س��ة، كم��ا يج��ب اأن حت��دد اأولوياته��ا، واأن تك��ون الر�س��الة موؤثرة يف توجي��ه التخطي��ط والعمل داخل 

املوؤ�س�سة التعليمية.
Ԁ :املعيار الثاين: ال�ُسلطات والإدارة

يج��ب اأن يق��وم املجل�س الإداري الأعلى للموؤ�س�س��ة )جمل�س اجلامعة اأو جمل�س الأمناء( بقيادة املوؤ�س�س��ة 
التعليمية قيادة فعالة حتقق امل�س��لحة العامة للموؤ�س�س��ة ككل ولعمالئها، من خالل تطوير ال�سيا�سات املنا�سبة 
والعملي��ات الالزم��ة لتحقي��ق مب��داأ امل�س��اءلة. ويجب على كبار امل�س��وؤولني ب��الإدارة العلي��ا اأن يقوم��وا باإدارة 
وتوجيه ن�س��اطات املوؤ�س�س��ة التعليمية ب�س��كل فعال وفق هيكل حكم اإداري حمدد وب�س��كل وا�سح. كما يجب اأن 
تك��ون اأن�س��طتهم متوافقًة مع اأعل��ى املعايري من حيث اللتزام واملمار�س��ة الأخالقية. واإذا كانت هناك اأق�س��ام 
منف�سلة للبنات والأولد، فيجب اأن تكون املوارد متماثلة يف كليهما، ويجب اأن يكون هناك ات�سال فعال بينهما 
وم�س��اركة كامل��ة يف عملي��ات التخطيط و�س��نع القرار من كل منهم��ا. كما يجب اأن يتم التخطي��ط والإدارة يف 
اإطار من ال�سيا�س��ات والأنظمة املوثوق بها التي ت�س��من حتقيق امل�س��اءلة املالية والإدارية وت�سمن التوازن بني 

التخطيط على م�ستوى الإدارة واملبادرات على م�ستوى الوحدات اأو الأق�سام العلمية.
Ԁ  :املعيار الثالث: اإدارة �سمان اجلودة وحت�سينها

يجب اأن تت�س��من عمليات �س��مان اجلودة كل اأق�سام املوؤ�س�سة التعليمية، كما يجب اأن تدمج ب�سكل فعال يف 
عملي��ات التخطيط والإدارة املعتادة. ويجب اأن تت�س��من حمكاُت تقييم اجل��ودة املدخالِت والعمليات والنواجت 
)املخرج��ات( م��ع الرتكيز ب�س��ورة اأكرب على النواجت. ويجب اأن تو�س��ع الإج��راءات الالزمة ل�س��مان اأن هيئة 
التدري���س واملوظف��ني والطلبة جميعهم ملتزمون بتح�س��ني اجلودة ويقومون بتقومي اأدائهم ب�س��ورة منتظمة. 
ويج��ب تقيي��م اجلودة بالرج��وع اإىل الأدلة والرباهني واأن يت�س��من النظ��ر يف موؤ�س��رات اأداء حمددة ونقاط  
)معايري اأو م�س��تويات( مرجعية خارجية للمقارنة حتمل طاب��ع التحدي. وينبغي مراجعة املتطلبات املحددة 
يف نظام �س��مان اجلودة باملوؤ�س�سة ب�س��كل دوري ل�سمان عدم وجود متطلبات غري �سرورية ول�سمان اأن البيانات 

املقدمة ت�ستخدم يف الواقع بطريقة فعالة.
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Ԁ  :املعيار الرابع: التعلم والتعليم
يجب اأن يكون لدى املوؤ�س�سة التعليمية نظام فعال ل�سمان اأن جميع الربامج العلمية فيها حتقق امل�ستويات 
العالي��ة للتعل��م والتعليم عند املوافقة الأولية عليها من خالل متابعة الأداء وتقدمي اخلدمات امل�س��اندة على 
م�س��توى املوؤ�س�س��ة. كما يجب اأن تكون نواجت )خمرجات اأو ح�س��يلة( تعلم الطلبة حمددة بدقة، ومت�س��قة مع 
اأن تت�سق نواجت  اأما يف الربامج املهنية فينبغي  "الإطار الوطني للموؤهالت" وذلك يف جميع الربامج العلمية، 
التعل��م اأي�س��ًا مع متطلب��ات التوظيف اأو ما تتطلبه ممار�س��ة املهنة. كما يج��ب اأن يتم تقييم م�س��تويات التعلم 
والتحق��ق منها من خالل عملي��ات مالئمة، واأن تتم مقارنتها بنقاط )معايري اأو م�س��تويات(  مرجعية خارجية 
منا�س��بة وذات م�س��توى رفي��ع. ويجب اأن يك��ون اأفراد هيئة التدري�س موؤهلني ب�س��ورة منا�س��بة ولديهم اخلربة 
الالزم��ة للقي��ام مب�س��وؤولياتهم التدري�س��ية، واأن يطبقوا ا�س��رتاتيجيات تدري�س��ية مالئمة للن��واجت التعليمية 
املختلفة، واأن ي�س��رتكوا يف الأن�س��طة املنا�س��بة لتح�سني كفاءاتهم التدري�س��ية. كما يجب اأن يتم تقومي جودة 
التدري���س وفاعلي��ة الربام��ج من خ��الل تقييمات الطلبة، وم��ن خالل ا�س��تطالعات اآراء املتخرجني واأ�س��حاب 
الأعم��ال، مع اأهمية ا�س��تخدام الأدلة والنتائج امل�ستخل�س��ة من هذه امل�س��ادر كاأ�س��ا�س خلطط التح�س��ني. ويف 
حالة تقدمي الربامج يف اأق�سام خمتلفة للطلبة والطالبات، فاإنه ينبغي اأن تكون امل�ستويات املطلوبة هي نف�سها 
يف الق�سمني، ول بد من توفري املوارد ب�سكل متكافئ، كما يجب اأن يت�سمن التقومي بيانات لكل من اأق�سام الطالب 

والطالبات.
Ԁ :املعيار اخلام�س: اإدارة �سوؤون الطالب واخلدمات امل�ساندة

يجب اأن تكون اأنظمة اإدارة  �س��وؤون القبول و�س��جالت الطلبة موثوقا بها وتت�س��م بالإ�س��تجابة ال�سريعة، 
م��ع اأهمية املحافظة على �س��رية ال�س��جالت كما تقت�س��ي بذلك �سيا�س��ة املوؤ�س�س��ة التعليمية. ويج��ب اأن تكون 
حقوق الطلبة وم�سئولياتهم حمددة ووا�سحة ومفهومة، واأن تتوافر اإجراءات للتاأديب والتظلم اأو ال�ستئناف 
تت�س��م بال�س��فافية والعدال��ة، واأن تتواف��ر اآليات للتوجي��ه الأكادميي، والإر�س��اد، وخدمات للم�س��اندة تتالءم 
م��ع اإحتياج��ات الطلب��ة. كم��ا يج��ب اأن تتع��دى اخلدمات امل�س��اندة الت��ي تقدمها املوؤ�س�س��ة التعليمي��ة للطلبة 
��ا املتطلبات غري ال�سفية للخدمات والأن�سطة الدينية، والثقافية،  احتياجاِتهم الأكادميية بحيث ت�س��مل اأي�سً

والريا�سية، وغريها من اخلدمات والأن�سطة الأخرى التي يحتاجها كل الطلبة.
Ԁ :املعيار ال�ساد�س: م�سادر التعلم

يجب التخطيط مل�سادر التعلم، مبا يف ذلك املكتبات والرتتيبات التي تكفل الو�سول  للمراجع الإلكرتونية 
وغريها من املواد املرجعية التي حتر�س املوؤ�س�سة التعليمية على توفريها، حتى تفي باحتياجات الربامج التي 
تقدمه��ا املوؤ�س�س��ة، كما يجب اأن تقدم بامل�س��توى املنا�س��ب. ويجب اأن تك��ون املكتبة ومراف��ق وجتهيزات تقنية 
املعلوم��ات امل�س��احبة متاح��ًة يف الأوقات املطلوبة ب�س��كل يدعم التعلم امل�س��تقل، مع تقدمي امل�س��اعدة الالزمة 
لإيج��اد امل��واد )املراجع وامل�س��ادر( املطلوبة. كم��ا يجب توفري املراف��ق )الأماكن( الالزمة للدرا�س��ة الفردية 
واجلماعية يف بيئة حافزة للبحث والدرا�س��ة العلمية اجلادة. ويجب اأن يتم تقومي هذه اخلدمات وحت�س��ينها 

ا�ستجابة لآراء الطلبة وهيئة التدري�س.
Ԁ :املعيار ال�سابع: املرافق والتجهيزات

يجب اأن ت�سمم املرافق اأو تعدل مبا يتنا�سب مع املتطلبات املحددة للتعليم والتعلم يف الربامج التي تقدمها 
املوؤ�س�س��ة التعليمي��ة، كم��ا يجب اأن توفر بيئة اآمنة و�س��حية لتعليم ع��ايل اجلودة. ويجب اأن تتابع املوؤ�س�س��ة 
التعليمية كيفية اإ�س��تخدام املرافق لديها، كما ينبغي اأن ت�س��تخدم ا�س��تطالعات راأي امل�ستخدمني لهذه املرافق 
للم�س��اعدة يف تخطيط عمليات التح�س��ني. ويجب اأن تقوم املوؤ�س�س��ة التعليمية بتوفري العدد الكايف من قاعات 
الدرا�س��ة واملعامل، ف�س��اًل عن توفري احلا�س��بات الآلية وجتهيزات البحث العلمي للطلبة وهيئة التدري�س، كما 
يجب اأن تقوم بتوفري اأماكن كافية للخدمات الأخرى مثل: املطاعم والأن�سطة غري ال�سفية، اإ�سافة اإىل توفري 

اإ�سكان الطلبة عندما ي�ستدعي الأمر ذلك.
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Ԁ :املعيار الثامن: التخطيط والإدارة املالية
يجب اأن تكون املوارد املالية كافية للربامج واخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة واأن تدار هذه املوارد بفاعلية 
تتنا�سب مع متطلبات الربامج واأولويات املوؤ�س�سة. كما يجب اأن ت�سمح عمليات اإعداد امليزانية بالتخطيط على 
املدى البعيد لفرتة ل تقل عن ثالث �س��نوات. ول بد من ا�س��تخدام اأنظمة فعالة لو�س��ع امليزانية والتفوي�سات 
املالية وامل�س��اءلة، مبا يحقق املرونة للمدراء يف امل�س��تويات املختلفة يف املوؤ�س�س��ة مع وجود الإ�س��راف املوؤ�س�سي 

العام والإدارة الفعالة للمخاطر.
Ԁ :املعيار التا�سع: عمليات التوظيف

يج��ب اأن يك��ون لدى هيئة التدري���س واملوظفني باملوؤ�س�س��ة التعليمية املوؤهالت واخل��ربات الالزمة للقيام 
مب�س��وؤولياتهم بكفاءة، كما تتوافر لدى املوؤ�س�س��ة التعليمية �سيا�س��ات تطوير مهنية ل�س��مان التح�س��ن امل�ستمر 
يف اأدائه��م وخرباته��م. ويج��ب اأن حتر�س املوؤ�س�س��ة التعليمية على تق��ومي اأداء جميع اأف��راد هيئة التدري�س 
وغريهم من املوظفني فيها ب�سكل دوري، وعلى تقدير الأداء املتميز، مع تقدمي امل�ساندة بهدف التح�سني، حيثما 
يتطلب الأمر ذلك.  ويجب اأن تتوافر لدى املوؤ�س�سة التعليمية اإجراءات فعالة وعادلة وتتميز بال�سفافية حلل 

اخل�سومات واملنازعات املتعلقة بهيئة التدري�س وغريهم من املوظفني يف املوؤ�س�سة. 
Ԁ :املعيار العا�سر: البحث العلمي

ينبغ��ي اأن ت�س��ع املوؤ�س�س��ة التعليمية اإ�س��رتاتيجية للبح��ث العلمي تتفق م��ع طبيعتها )على �س��بيل املثال  
بو�س��فها جامعة ذات التزامات بحثية اأو كلية للدرا�سة اجلامعية فقط( ور�سالتها. وينبغي على جميع اأع�ساء 
هيئة التدري�س، الذين يدر�س��ون يف برامج التعليم العايل، اأن ي�س��اركوا يف اأن�سطة البحث العلمي ب�سورة كافية 
ومنا�س��بة ب�سكل ي�سمن بقاءهم على دراية بامل�ستجدات يف جمال تخ�س�ساتهم، مع اأهمية اأن ينعك�س ذلك على 
اأدائهم التدري�س��ي. كما يجب اأن ي�س��هم اأع�ساء هيئة التدري�س، القائمون بالتدري�س يف برامج الدرا�سات العليا 
اأو الإ�سراف على اأبحاث طلبة الدرا�سات العليا، ب�سكل ن�سط يف البحث العلمي يف جمالت تخ�س�ساتهم. ويجب 
اأي�سًا اأن تتوفر التجهيزات واملرافق الالزمة لدعم اأن�سطة البحوث اخلا�سة بهيئة التدري�س وطلبة الدرا�سات 
العلي��ا للوفاء به��ذه املتطلبات. ويف اجلامعات واملوؤ�س�س��ات الأخرى الت��ي تقع عليها م�س��وؤوليات البحث العلمي، 
يج��ب ت�س��جيع هيئ��ة التدري�س على متابع��ة اإهتماماتهم البحثية ون�س��ر نتائ��ج اأبحاثهم. كما يج��ب اأن تقدر 
اإ�سهاماتهم البحثية واأن ينعك�س ذلك على حمكات تقوميهم وترقيتهم. ويجب اأن تتم متابعة خمرجات البحث 
العلم��ي واأن يتم اإ�س��دار تقارير عنها، كما يج��ب اأن تتم مقارنتها مرجعيًا بتلك التي لدى املوؤ�س�س��ات التعليمية 

امل�سابهة. ويجب اأن تو�سع �سيا�سات وا�سحة ومن�سفة حلقوق امللكية الفكرية وت�سويقها.
Ԁ :املعيار احلادي ع�سر: عالقات املوؤ�س�سة التعليمية باملجتمع

يج��ب النظ��ر اإىل الإ�س��هام يف خدمة املجتمع كم�س��وؤولية مهم��ة من م�س��وؤوليات املوؤ�س�س��ة التعليمية، واأن 
تتواف��ر املراف��ق واخلدم��ات لدعم عملي��ات تطوي��ر املجتمع، كما يجب ت�س��جيع هيئ��ة التدري���س وغريهم من 
املوظف��ني يف املوؤ�س�س��ة لالإ�س��هام يف خدمة املجتم��ع، واأن تكون املعلومات عن املوؤ�س�س��ة واأن�س��طتها معروفة. كما 
يجب اأن تتابع املوؤ�س�س��ة التعليمية نظرة املجتمع لها واأن تتبنى الإ�س��رتاتيجيات املنا�س��بة من اأجل العمل على 
حت�س��ني �س��ورتها و�سمعتها. ولتحقيق هذا املعيار، فاإن الإ�سهامات التي تقدم للمجتمع ينبغي اأن تت�سمن اأن�سطة 
وخدم��ات مل�س��اعدة الأفراد اأو املنظم��ات اأو املجتمعات املحلية خارج املوؤ�س�س��ة التعليمية )وه��ذا يعني اأن هذه 
الإ�سهامات ل تت�سمن اأمورًا مثل امل�ساعدات املالية، اأو الأن�سطة غري ال�سفية للطلبة امل�سجلني، اأو تقدمي برامج 
اأكادميية تنتهي مبوؤهالت(، وميكن اأن تت�س��من كذلك امل�س��اركة يف امل�س��اريع البحثية والتطويرية، ويف برامج 

التعليم املجتمعي التي تقدم جمانًا اأو مبقابل.
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كلية اإدارة الأعمال:
تعد كلية اإدارة الأعمال من اأوائل الكليات التي اأن�س��ئت يف جامعة امللك �س��عود منذ اأكرث من خم�س��ني عامًا 
وذلك يف عام 1379ه� )1959م( حتت م�س��مى كلية التجارة. ويف عام 1398ه� مت تعديل ا�س��م الكلية اإىل كلية 
العلوم الإدارية وا�س��تمرت حتمل هذا ال�س��م حتى عام 1427ه� )2006م( عندما متت اإعادة هيكلتها با�س��مها 

احلايل كلية اإدارة الأعمال - اجلدول )1(- )التقرير ال�سنوي لكلية اإدارة الأعمال 2011م(.
جدول )1(: اأهم التطورات التاريخية بكلية اإدارة االعمال

احلدثالعام
تاأ�شي�س الكلية حتت اأ�شم كلية التجارة متنح درجة البكالريو�س يف االأعمال االإدارية واالقت�شادية1959
تخريج اأول دفعة من الطالب يف بكالريو�س اإدارة االأعمال1963
اإعادة ت�شمية كلية التجارة بكلية العلوم االإدارية1979
اإن�شاء برنامج املاج�شتري يف ال�شحة واإدارة امل�شت�شفيات1980
تطبيق خطة اأكادميية جديدة1980
تخريج اأول دفعة من الطالب يف درجة املاج�شتري يف ال�شحة واإدارة امل�شت�شفيات1982
اإن�شاء برنامج املاج�شتري يف املحا�شبة1985
تخريج اأول دفعة من الطالب يف درجة املاج�شتري يف املحا�شبة1987
اإن�شاء برنامج املاج�شتري يف االقت�شاد واالإدارة العامة1990
تخريج اأول دفعة من الطالب يف برناجمي املاج�شتري يف االقت�شاد واالإدارة العامة1992
اإن�شاء برنامج املاج�شتري يف اإدارة االأعمال1992
تغيري ا�شم الكلية اإيل كلية اإدارة االأعمال2006
تطبيق خطة اأكادميية جديدة واإ�شافة ال�شنة التح�شريية2007
بداية برنامج املاج�شتري املوازي يف االإدارة العامة للطالب فقط2007
بداية برنامج الدكتوراه يف االإدارة العامة2008
اإ�شافة برنامج ماج�شتري االأعمال املوازي وماج�شتري العلوم يف املالية2009
بداية برنامج الدكتوراه يف اإدارة االأعمال واملحا�شبة2010

امل�سدر: اخلطة ال�سرتاتيجية لكلية اإدارة الأعمال )2016-2011(.

وتتكون الكلية يف الوقت احلايل من ت�س��عة اأق�س��ام اأكادميية، هي: ق�سم الإدارة، وق�سم القت�ساد، وق�سم 
الت�سويق، وق�سم املالية، وق�سم املحا�سبة، وق�سم نظم املعلومات الإدارية، وق�سم التحليل الكمي، وق�سم الإدارة 
العام��ة، وق�س��م الإدارة ال�س��حية. كم��ا تعر���س الكلية برناجم��ني يف مرحل��ة البكالوريو�س بعدة تخ�س�س��ات 

وع�سرة برامج يف مرحلة املاج�ستري، وثالثة برامج يف مرحلة الدكتوراه اجلدول )2(.
وته��دف الكلي��ة من��ذ اإن�س��ائها اإىل الإ�س��هام يف التنمي��ة القت�س��ادية للمملك��ة العربي��ة ال�س��عودية وخدم��ة 
القطاعات الإنتاجية العامة واخلا�س��ة، وذلك من خالل الكوادر املتخ�س�سة يف جمالت تخ�س�ساتها املختلفة، 
ومع زيادة النمو القت�س��ادي لبت الكلية احلاجة امللحة اإىل اإجراء البحوث والدرا�س��ات املتخ�س�س��ة الالزمة 

لتمنية املجتمع يف املجالت ذات ال�سلة )اخلطة الإ�سرتاتيجية للكلية 2011-2016م(.
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جدول )2(: الربامج االأكادميية بكلية اإدارة االعمال

امل�ساراتم�سمى الدرجة العلمية
عامبكالوريو�س العلوم يف اإدارة االأعمال - تخ�ش�س حما�شبة

عامبكالوريو�س العلوم يف اإدارة االأعمال - تخ�ش�س نظم معلومات اإدارية
عامبكالوريو�س العلوم يف اإدارة االأعمال - تخ�ش�س ت�شويق
االإدارةبكالوريو�س العلوم يف اإدارة االأعمال - تخ�ش�س اإدارة
اإدارة املوارد الب�شريةبكالوريو�س العلوم يف اإدارة االأعمال - تخ�ش�س اإدارة
اإ�شتثماربكالوريو�س العلوم يف اإدارة االأعمال - تخ�ش�س مالية
بنوكبكالوريو�س العلوم يف اإدارة االأعمال - تخ�ش�س مالية
تاأمنيبكالوريو�س العلوم يف اإدارة االأعمال - تخ�ش�س مالية

عامبكالوريو�س العلوم يف االقت�شاد
م�شرفية ا�شالميةبكالوريو�س العلوم يف االقت�شاد
جتارة ومتويل دويلبكالوريو�س العلوم يف االقت�شاد

عامماج�شتري العلوم يف املالية
عامماج�شتري العلوم يف االقت�شاد
عامماج�شتري العلوم يف املحا�شبة

عامماج�شتري املحا�شبة املهني
عامماج�شتري االإدارة العامة

عامماج�شتري اإدارة ال�شحة وامل�شت�شفيات
عامماج�شتري اإدارة االأعمال
االإدارة املاليةماج�شتري اإدارة االأعمال
اإدارة املوارد الب�شريةماج�شتري اإدارة االأعمال
اإدارة الت�شويقماج�شتري اإدارة االأعمال
اإدارة العملياتماج�شتري اإدارة االأعمال

عامماج�شتري االأعمال
عامماج�شتري العلوم يف االأعمال االإلكرتونية
عامماج�شتري اإدارة االأعمال يف اإدارة التقنية

االإدارةدكتوراه الفل�شفة يف اإدارة االأعمال
الت�شويقدكتوراه الفل�شفة يف اإدارة االأعمال
املاليةدكتوراه الفل�شفة يف اإدارة االأعمال
اإدارة املوارد الب�شرية يف القطاع العامدكتوراه الفل�شفة يف االإدارة العامة
االإدارة ال�شحيةدكتوراه الفل�شفة يف االإدارة العامة
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اإدارة املالية العامةدكتوراه الفل�شفة يف االإدارة العامة
عامدكتوراه الفل�شفة يف املحا�شبة

امل�سدر: التقرير ال�سنوي لكلية اإدارة الأعمال 2011م.

Ԁ )روؤية الكلية )التقرير ال�سنوي لكلية اإدارة الأعمال 2011م
الريادة يف التعليم والبحث يف اإدارة الأعمال للم�ساهمة يف بناء اقت�ساد املعرفة.

Ԁ )ر�سالة الكلية )التقرير ال�سنوي لكلية اإدارة الأعمال 2011م
 توفري بيئة تعليمية مميزة لإعداد متخ�س�سني وقادة اأعمال مبنظور عاملي، واإجراء بحوث اإبداعية ت�سهم يف 
الرتقاء باملعرفة يف اإدارة الأعمال والتنمية القت�س��ادية من خالل اإر�س��اء �س��راكات جمتمعية فاعلة حمليًا 

وعامليًا.
Ԁ )اأهداف الكلية )التقرير ال�سنوي لكلية اإدارة الأعمال 2011م

الأعمال. جمال  يف  التعليمية  للعملية  العالية  اجلودة  ت�سمن  متميزة  تعليمية  بيئة  ودعم  تاأ�سي�س  	•
الأعمال. جمال  يف  واملمار�سات  املعارف  تطوير  يف  لالإ�سهام  العلمي  البحث  يف  البتكار  حتقيق  	•

ا�س��تقطاب اأع�س��اء هيئة تدري�س وموظفني متميزين والعمل على تطوير كفاءاتهم، واملحافظة عليهم  	•
من الت�س��رب بغية النهو�س مب�س��توى التدري�س والإنت��اج العلمي وحتقيق الفاعلية املطلوبة على م�س��توى 

اخلدمات يف الكلية.
بناء وتعزيز ال�س��راكات الإ�س��رتاتيجية مع قطاعات الأعمال واملوؤ�س�س��ات ذات ال�س��بغة التخ�س�س��ية  	•

وغريها من الكفاءات حمليًا وعامليًا.
الكلية. ر�سالة  يحقق  مبا  عليها  واملحافظة  الكلية  موارد  تعزيز  على  العمل  	•

احل�س��ول على العتمادات الأكادميية من خمتلف املوؤ�س�س��ات والهيئات املتخ�س�س��ة يف جمالت الكلية  	•
على امل�ستويني الوطني والعاملي والعمل على احلفاظ عليه.

جتربة كلية اإدارة الأعمال يف جمال تطوير وجودة العملية التعليمية:
انطالقًا من الرتكيز على النوعية وحتقيق اأعلى م�ستويات اجلودة يف اأن�سطتها العلمية فقد اأن�سئت بكلية 
اإدارة الأعم��ال وكال��ة الكلي��ة للتطوير واجلودة الت��ي تتكون من اأرب��ع وحدات، هي: وحدة اجل��ودة، ووحدة 
العتم��اد الأكادميي، ووحدة الوثائق واملعلومات، ووحدة تطوي��ر املهارات. وتعمل هذه الوحدات جمتمعة يف 
ظل منظومة متنا�سقة مع ر�سالة واأهداف الكلية وبت�سخري املوارد الب�سرية واملالية املتاحة لها من اأجل حتقيق 
عمليات واإجراءات اجلودة داخل الكلية وتن�سيق ومتابعة خطط التطوير حتقيقًا لأهداف الكلية و�سوًل اإىل 
الريادة الأكادميية. وت�سعى الكلية من خالل الوكالة تطبيق اأ�ساليب التطوير يف العملية التدري�سية واملهنية 
والبحثي��ة اإىل احل�س��ول على العتماد الأكادميي من هيئ��ات العتماد املحلية والدولي��ة )خطة عمل وكالة 

الكلية للتطوير واجلودة، 2012(.
وحر�س��ًا م��ن كلي��ة اإدارة الأعمال عل��ى التميز والري��ادة، فقد اأن�س��ئت بوكالة الكلي��ة للتطوير واجلودة 
وح��دة للج��ودة تعمل عل��ى تهيئة الكلي��ة باأق�س��امها العلمي��ة املختلفة للوف��اء مبتطلبات ومعاي��ري اجلودة يف 
التعليم اجلامعي و�س��وًل بها اإىل م�س��تويات العاملية يف جودة التعليم والبح��ث العلمي وخدمة املجتمع املحلي. 
وت�س��عى وح��دة اجل��ودة اإىل حتقيق جمموعة من الأهداف منها: ن�س��ر وتر�س��يخ ثقافة اجلودة  بني منت�س��بي 
الكلية، ور�س��م ال�سيا�س��ة العامة للج��ودة بكلية اإدارة الأعمال والإ�س��راف على متابعة تنفيذها، والإ�س��هام يف 
متكني الكلية من حتقيق ر�س��التها واأهدافها، والإ�س��هام يف تطوير وحت�سني خمرجات الكلية مبا يلبي طموحات 
وحاجات �سوق العمل وك�سب ثقته يف هذه املخرجات، وم�ساعدة الأق�سام الأكادميية بالكلية يف تطبيق التقومي 
الذات��ي والرتق��اء باأدائها و�س��وًل اإىل العتم��اد الأكادميي، وو�س��ع معايري واأ�س���س للجودة لكافة الأن�س��طة 
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الأكادميية والإدارية بالكلية، والإ�س��راف على اإعداد وتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية للكلية، وحتديد مواطن 
التح�س��ني املمكنة واإقرتاح امل�س��اريع الالزمة لتحقيقها، وتقدمي الت�سهيالت الالزمة جلميع فرق العمل القائمة 
على تطبيق اجلودة. وتعمل الوحدة اأي�س��ًا على جمع البيانات واملعلومات ب�س��كل م�س��تمر عن اأن�س��طة اجلودة 
بالكلية. وتعمل وحدة اجلودة منذ اإن�سائها على اإجناز املهام من خالل اإعداد وتنفيذ الربامج التدريبية وور�س 

العمل ملنت�سبي الكلية يف جمال �سمان اجلودة )خطة عمل وكالة الكلية للتطوير واجلودة، 2012(.
وانطالق��ًا م��ن اإمي��ان كلي��ة اإدارة الأعم��ال باأهمية عملي��ة التطوير كاأ�س��ا�س للتقدم والرتقاء مب�س��توي 
التعلي��م اجلامع��ي وحتقيق الكف��اءة واجلودة ملخرجاته فقد اأن�س��ئت بوكالة الكلية للتطوي��ر واجلودة وحدة 
تطوير املهارات التي ت�سعى اإىل تطوير مهارات منت�سبي الكلية وتنمية قدراتهم يف جمالت التدري�س اجلامعي 
والبحث العلمي وا�ستخدام التقنية واملهارات الإدارية. وتعمل وحدة تطوير املهارات اإىل حتقيق جمموعة من 
الأهداف منها ن�س��ر ثقافة التطوير امل�ستمر بني منت�سبي الكلية وحتديد الحتياجات الالزمة لتنمية املهارات 
وتنفيذه��ا بني اأع�س��اء هيئة التدري�س والإداريني لتحقيق التميز يف العملي��ة الأكادميية والإدارية بالكلية. 
وتدري��ب اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س على مه��ارات التعليم اجلامع��ي احلديثة وتطبيقاتها با�س��تخدام الو�س��ائل 
التعليمية والتقنية احلديثة مبا يحقق التميز والإبداع يف التدري�س والتعلم، وتنمية مهارات وقدرات اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س عل��ى ت�س��ميم املق��ررات الدرا�س��ية وتطويره��ا وحتويلها اإىل حمتوي��ات الكرتونيه. وت�س��عى 
وح��دة تطوير امله��ارات اإىل حتقيق اأهدافها من خالل اإقامة الدورات التدريبية وور�س العمل ملنت�س��بي الكلية 
من اأع�س��اء هيئة التدري�س وم�س��اعديهم والإداريني )التقارير الدورية لوحدة اجل��ودة بكلية اإدارة الأعمال 

.)2013 – 2009

وم��ن منطلق اهتمام كلية اإدارة الأعمال و�س��عيها للح�س��ول على العتماد الأكادمي��ي من الهيئات العلمية 
املحلية والإقليمية والعاملية جلميع برامج الكلية، فقد اأن�سئت بوكالة الكلية للتطوير واجلودة وحدة لالعتماد 
الأكادميي تقوم بتن�س��يق ومتابعة واإجناز كافة الأمور الأكادميية والإدارية املتعلقة بربامج الكلية للح�س��ول 
عل��ى العتم��اد الأكادميي الوطني والدويل، وتعم��ل هذه الوحدة على حتقيق جمموعة م��ن الأهداف اأهمها: 
تر�سيخ ون�سر ثقافة العتماد الأكادميي يف جمتمع كلية اإدارة الأعمال من اأع�ساء هيئة التدري�س والإداريني 
والطالب، و�سع اخلطط والربامج والدرا�سات الذاتية املتعلقة بالعتماد الأكادميي والرتقاء مب�ستوى الأداء 
التدري�س��ي تطبيقًا للمعايري العاملية يف عملية التميز يف الأداء التدري�س��ي، وتقدمي الدعم وم�س��اندة الأق�سام 
الأكادميية على تطبيق الأ�س�س واملعايري ذات ال�سلة بالعتماد الأكادميي، وتقوم الوحدة اأي�سًا باإعداد ملفات 
العتم��اد الأكادمي��ي املطلوبة من قبل موؤ�س�س��ات العتماد املختلفة وذلك بالتن�س��يق مع الق�س��ام الأكادميية 
بالكلية وت�س��عى الوحدة اإىل جعل كلية اإدارة الأعمال مرتك��زًا للجذب الأكادميي )التقارير الدورية لوحدة 

اجلودة بكلية اإدارة الأعمال 2009 – 2013(. 
ويتم توثيق جهود واأن�سطة وكالة الكلية للتطوير واجلودة بوحداتها املختلفة من خالل وحدة الوثائق 
واملعلومات، حيث ت�س��عى وحدة الوثائق واملعلومات بوكال��ة الكلية للتطوير واجلودة اإىل حتقيق جمموعة من 
الأه��داف منها: الإ�س��راف على جم��ع الوثائق واملعلومات اخلا�س��ة بكلي��ة اإدارة الأعمال وت�س��نيفها ومتابعة 
حتديثه��ا، وت�س��هيل عملية الو�س��ول اإىل الوثائ��ق واملعلومات املتعلقة باأن�س��طة الكلية املختلف��ة عند احلاجة 
اإليها باأقل جهد و وقت ممكن. تنظيم وحفظ حما�س��ر اجتماعات جمل�س الكلية وجمال�س الأق�س��ام. وجتميع 
البيان��ات واملعلوم��ات والوثائ��ق املتعلقة باأع�س��اء هيئ��ة التدري�س وحفظه��ا والعمل على حتديثها با�س��تمرار، 
وجم��ع وحف��ظ البيان��ات والوثائق املتعلق��ة بالربامج الأكادميي��ة واملقررات الدرا�س��ية، والعم��ل على جتميع 
وحف��ظ القرارات الإدارية والتعاميم ذات العالقة وجتميع وحفظ املعلومات والوثائق املتعلقة بنظم اجلودة 
والعتماد الأكادميي، وتوثيق اأن�سطة وحدة تطوير املهارات بالكلية، وبناء قاعدة بيانات ورقية والكرتونية 
لكاف��ة الأن�س��طة والفعاليات الأكادميية والإداري��ة بالكلية، وتوثيق وحفظ املعلومات والبيانات ذات ال�س��لة 
باإ�س��هامات الكلي��ة يف خدم��ة املجتمع املحل��ي، واإعداد املقرتحات املتعلقة باأن�س��طة الوح��دة ورفعها اإيل وكالة 
الكلي��ة للتطوير واجل��ودة لعتمادها واملوافقة عليها ومن ثم متابعة تنفيذها، والعمل على التطوير امل�س��تمر 
يف اأداء واإجن��از اأن�س��طة الوحدة مبا يتما�س��ى م��ع متطلبات اجلودة يف ه��ذا املجال )خطة عم��ل وكالة الكلية 

للتطوير واجلودة، 2012(.
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اإجنازات واأن�سطة وكالة الكلية للتطوير واجلودة 2011/2009:
قامت وكالة الكلية للتطوير واجلودة ومنذ اإن�سائها باإجناز العديد من الأن�سطة والفعاليات التي ت�سهم يف 
تطوير وحت�س��ني الأداء الأكادميي والإداري بكلية اإدارة الأعمال وذلك يف جمال ن�س��ر وتر�سيخ الوعي بثقافة 
اجل��ودة والعتم��اد الأكادمي��ي ويف جم��الت التدريب والتطوير ملنت�س��بي الكلية من اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س 
والإداري��ني وممثل��ي جلان اجل��ودة بالأق�س��ام الأكادميية املختلف��ة )التقرير ال�س��نوي لكلي��ة اإدارة الأعمال، 
2011(. واأتاحت الوكالة ملنت�س��بيها الفر�س للم�ساركة يف املوؤمترات وور�س العمل املحلية والعاملية يف جمالت 

اجلودة والعتماد الأكادميي اجلدول )3(.
جدول )3(: اأهم اأن�شطة وفعاليات وكالة الكلية للتطوير واجلودة بكلية اإدارة االأعمال )2009ـ-2012هــ(

تاريخهاا�سم الور�سةم
2009/4/5ور�شة عمل جودة ال�شياق املوؤ�ش�شي1
2009/4/5جودة دعم تعلم الطالب2
2009/4/5جودة البنية التحتية للخدمات امل�شاندة3
2009/4/5جودة خدمة املجتمع4
2009/10/27اجلودة يف موؤ�ش�شات التعليم العايل5
2009/11/15حتديث اخلطة اال�شرتاتيجية للكلية6
2011/1/30التعريف بنظام اجلودة يف اجلامعة7
2010/1/18تفعيل اجلودة يف الكليات8
9NCAAA2010/5/2متطلبات االعتماد االأكادميي املوؤ�ش�شي الوطني

2010/5/19حتديث اخلطة اال�شرتاتيجية10
2011/2/17املوا�شفات الفنية الواجب اإتباعها يف تقرير الدرا�شة الذاتية11
2011/10/2تطوير االأق�شام االأكادميية الإعداد و�شياغة تقرير التقييم الذاتي12
2011/5/11حتديات اجلودة واالعتماد االأكادميي13
2011/11/28�شمان التعليم14
2012/2/10�شمان تاأكيد التعلم15
2012/2/10ملف التدري�س16
2012/2/17ملف املقرر17
2012/12/17 ا�شتيفاء جميع متطلبات االعتماد االأكادميي الوطني لق�شمي االإدارة واالقت�شاد18
2012/12/19ور�شة عمل بعنوان طرق البحث يف قواعد املعلومات بالتن�شيق مع عمادة �شوؤون املكتبات19

امل�سدر: التقارير الدورية لوحدة اجلودة بكلية اإدارة الأعمال )2009 – 2013(.

ومن اأهم الإجنازات التي نفذتها الوكالة هو اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية لكلية اإدارة الأعمال)-2016
2011م( والتي و�س��حت التوجه العام للو�س��ع امل�س��تقبلي الذي تتطلع اإليه كلي��ة اإدارة الأعمال اجلدول )4(، 
وقد كان تركيز هذه اخلطة ال�س��رتاتيجية على �س��تة حماور اأ�سا�س��ية هي: التعليم والتعلم، والبحث العلمي 
والدرا�س��ات العليا، واأع�س��اء هيئة التدري�س واملوظفني، وال�س��راكات، واملوارد، والعتماد الأكادميي )التقارير 

الدورية لوحدة اجلودة بكلية اإدارة الأعمال 2009 - 2013(.
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ويف م�س��اعدة الكلي��ة يف ح�س��ولها عل��ى العتم��ادات الأكادميي��ة م��ن الهيئ��ات املتخ�س�س��ة فقد قام��ت وكالة 
الكلية للتطوير واجلودة وبالتن�س��يق مع الأق�س��ام الأكادميية باإعداد الدرا�سة الذاتية لأق�سام: )القت�ساد، 

واملحا�سبة، واملالية، والإدارة، والت�سويق، ونظم املعلومات الإدارية(.
جدول )4(: املرتكزات اال�شرتاتيجية للخطة اال�شرتاتيجية لكلية اإدارة االأعمال

التعليم

تكمن الفل�شفة التعليمية لكلية اإدارة االأعمال يف مدى عمق ومتا�شك الدرا�شات التخ�ش�شية التي ت�شكل 
العن�شر التوجيهي واالإر�شادي على م�شتوى املناهج التعليمية، اإذ تقوم هذه الفل�شفة على �شرورة تكري�س 

مبداأ التعمق يف اال�شتك�شاف لدى الطالب يف �شتى املجاالت الدرا�شية مبا يت�شل بالواقع اإ�شافة اإىل 
تزويدهم بجملة من املهارات مثل التوا�شل الفاعل والتفكري النقدي واإيجاد احللول املنا�شبة للم�شكالت 

املطروحة. وتعمل كلية اإدارة االأعمال على اإيجاد برامج اأكادميية قوية ومتما�شكة، وتعزيز االأن�شطة 
الال�شفية وتطوير القدرات ال�شخ�شية واملهنية لدى الطالب. وعليه فاإن كلية اإدارة االأعمال تلتزم بامل�شي 

قدما يف تاأ�شي�س ودعم بيئة تعليمية متميزة ت�شمن اجلودة العالية للعملية التعليمية يف جمال االأعمال.

 البحث
 العلمي

 والدرا�شات
العليا

تهدف االأن�شطة البحثية الأع�شاء هيئة التدري�س يف كلية اإدارة االأعمال اإىل حتقيق االإبداع املعريف واالإنتاج 
الفكري، وتطوير املنح التعليمية واإيجاد احللول املنا�شبة للق�شايا وامل�شكالت التي تتعلق مبجال االأعمال 
واجلانب التنظيمي واملجتمع ب�شكل عام، والتي ت�شكل اأهمية ق�شوى بالن�شبة للكلية. وتعد هذه االأن�شطة 

املرجع االأ�شا�شي واالإطار التوجيهي يف عملية انتداب اأع�شاء هيئة التدري�س، وتوزيع املوارد وحتديد 
االأوليات البحثية الأع�شاء هيئة التدري�س يف الكلية وتعريفهم بامل�شالح امل�شرتكة وفر�س التعاون املتوفرة، 

وتزكية الدعم الداخلي واخلارجي املتعلق باملنح واملوارد. ومن هذا املنطلق فاإن كلية اإدارة االأعمال تلتزم 
بتكري�س كل طاقاتها لتحقيق االبتكار يف البحث العلمي وذلك من اأجل االإ�شهام ب�شكل م�شتمر يف تطوير 

املعارف واملمار�شات يف جمال االأعمال.
 اأع�شاء
 هيئة

 التدري�س
واملوظفون

نظراً لكون اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني ي�شكلون املورد الرئي�س بالن�شبة لكلية اإدارة االأعمال فاإن 
اخلطة اال�شرتاتيجية احلالية ت�شدد على اأهمية عملية تدريبهم وتطويرهم، واملحافظة عليهم من 
الت�شرب بغية النهو�س مب�شتوى التدري�س والبحث العلمي وحتقيق الفاعلية املطلوبة على م�شتوى 

اخلدمات وذلك كو�شيلة لتحقيق اأهداف الكلية.

ال�شراكات

انطالقاً من اإدراكها الأهمية الدور الذي توؤديه ال�شراكات االأكادميية يف اإيجاد االأفكار الرائدة التي من 
�شاأنها اأن حتدث ثورة على م�شتوى طبيعة العملية التعليمية، والتعامل مع الق�شايا العاملية و�شبل اإيجاد 

احللول املنا�شبة لها وتوجيه برامج املنح البحثية وطرق نقل التقنية ومن ثم م�شتقبل الكلية ككل فاإن كلية 
اإدارة االأعمال ت�شعى وبكل حزم اإىل العمل على بناء وتعزيز ال�شراكات اال�شرتاتيجية مع قطاعات االأعمال 

واملوؤ�ش�شات ذات ال�شبغة التخ�ش�شية وغريها من الكفاءات حملياً وعاملياً.

املوارد

مبا اأن كلية اإدارة االأعمال هي جزء ال يتجزاأ من جامعة امللك �شعود التي هي موؤ�ش�شة حكومية فاإنه يتم 
توفري املوارد ال�شرورية ح�شب احلاجة وبالدرجة املطلوبة، مع العلم اأن م�شتوى املوارد املالية والبنيوية 

والب�شرية والتقنية التي تخ�ش�شها اجلامعة للكلية كافية ل�شمان االإ�شتقرار الت�شغيلي فيها. بيد اأن ال�شعي 
لتو�شيع القاعدة على م�شتوى هذه املوارد من �شاأنه اأن يعزز قدرات الكلية يف حتقيق املزيد من التميز 

والتاألق، ومن هنا تعلن كلية اإدارة االأعمال عزمها العمل على تعزيز مواردها واملحافظة عليها من اأجل 
حتقيق ر�شالتها.

 االعتماد
االأكادميي

نظرا لكون االعتماد االأكادميي هو اأحد اأهم االأهداف التي ت�شعى اجلامعة اإىل حتقيقه فقد �شددت كلية 
اإدارة االأعمال على اأهمية التوا�شل مع الهيئات املتخ�ش�شة يف هذا املجال على امل�شتوى الوطني والعاملي، 

وقد مت و�شع هدف رئي�س يت�شمن عدداً من االأهداف الفرعية ح�شب االأوليات اال�شرتاتيجية.
امل�سدر: اخلطة ال�سرتاتيجية لكلية اإدارة الأعمال )2016-2011(.
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الدراسات السابقة:
حظي مو�س��وع اجلودة ومتطلباتها يف موؤ�س�س��ات التعليم العايل خالل ال�س��نوات املا�سية باهتمام كبري من 
قب��ل العديد من الباحثني واملخت�س��ني يف جمالت العلوم املختلفة ومتخذي القرارات واإدارات هذه املوؤ�س�س��ات 
لكونها اأ�سبحت اأحدى اخليارات ال�سرتاتيجية التي ت�ستعني بها املوؤ�س�سات لتطوير وحت�سني اأنظمتها التعليمية 
وملواجه��ة التحدي��ات اإىل متي��ز الع�س��ر احل��ايل كالتط��ورات التقني��ة واملناف�س��ة العاملي��ة ال�س��ديدة لتجويد 
خمرجات التعليم العايل. ففي �س��بيل الو�س��ول اإىل م�س��تويات من اجلودة تلبي طموحات الأطراف امل�ستفيدة 
يتم ت�س��خري املوارد الب�س��رية واملادية وعقد املوؤمترات وور�س العمل واإجراء البحوث املتعمقة. يف هذا اجلزء 
من الدرا�س��ة �س��وف يتم ا�ستعرا�س بع�س الدرا�س��ات التي ركزت على جتارب تطبيق اجلودة مبوؤ�س�سات التعليم 

العايل وتقييم تلك التجارب من وجهات نظر الأطراف امل�ستفيدة.
اأجرى احلجار )2004( درا�س��ة هدفت اإىل تقييم الأداء اجلامعي من وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س 
يف جامعة الأق�س��ى يف �س��وء مفهوم اإدارة اجلودة ال�س��املة. وقد ا�س��تخدم الباحث ا�س��تبانة مكونه من )40( 
فق��رة موزعة على �س��بعة جم��الت هي: القي��ادة، والتخطيط ال�س��رتاتيجي، والطلب��ة، واملعلوم��ات، واملوارد 
الب�سرية، واإدارة العمليات، ونتائج العمل. وبتطبيقها على عينة مكونه من )123( ع�سوًا، بينت نتائج الدرا�سة 
اأن امل�س��توى العام لالأداء اجلامعي مل ي�س��ل اإىل امل�ستوى الفرتا�سي، واأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 

يف تقدير اأفر اد العينة مل�ستوى الأداء اجلامعي يعزي ملتغري الكلية واملوؤهل واخلربه. 
درا�س��ة علوان��ة )2004( الت��ي هدف��ت اإىل التع��رف على م��دى تطبيق مب��ادئ اإدارة اجلودة ال�س��املة يف 
اجلامعة العربية الأمريكية من وجهة نظر اأع�ساء هيئتها التدري�سية، ومعرفة اأثر متغريات الدرا�سة: )النوع 
الجتماعي، واملوؤهل العلمي، و�س��نوات اخلربة يف التدري�س اجلامعي، واجلامعة التي تخرج فيها، والكلية التي 
يدر���س فيه��ا، والعمر( على مدى تطبيق مبادئ اإدارة اجلودة. وا�س��تملت عينة الدرا�س��ة على )61( ع�س��وا من 
هيئتها التدري�سية، وقد تبنت الدرا�سة مقيا�س اإدارة اجلودة ال�ساملة للمو�سوي )2003( املكون من )48( فقرة 
موزع��ة على اأربعة جمالت ه��ي: تهيئة متطلبات اجل��ودة، ومتابعة العملية التعليمي��ة التعلمية وتطويرها، 
والقوى الب�س��رية، واتخاذ القرار. وقد اأظهرت نتائج الدرا�س��ة اأن درجة تطبيق مبادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة 
يف اجلامع��ة العربي��ة الأمريكية كب��رية واأن اأكرث جمالت اإدارة اجلودة ال�س��املة تطبيق��ًا هو يف جمال تهيئة 
متطلب��ات اجل��ودة يف التعليم، كم��ا اأظهرت الدرا�س��ة عدم وجود ف��روق ذات دللة اإح�س��ائية يف مدى تطبيق 

مبادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة يف اجلامعة العربية الأمريكية تعزى اإىل متغريات الدرا�سة.
اأجري اأبو�سمرة واآخرون )2005( درا�سة ا�ستطالعية ملعرفة واقع النظام التعليمي يف جامعة القد�س يف 
�س��وء معايري اإدارة اجلودة ال�س��املة من وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س فيها، والتعرف على تاأثري متغريات 
الدرا�س��ة )الن��وع، والكلي��ة، واخلربة، والدرجة العلمية( يف ا�س��تجابات اأع�س��اء هيئة التدري�س. وقد �س��ملت 
عينة الدرا�سة )175(ع�سوًا. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن واقع نظام التعليم يف جامعة القد�س يف �سوء معايري 
اإدارة اجلودة ال�س��املة من وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س كان منخف�س��ًا. كما خل�س��ت الدرا�سة اإىل وجود 
فروق ذات دللة اإح�س��ائية ل�س��الح اأع�س��اء هيئة التدري�س الذكور، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�س��ائية 

تعزى ملتغريات )الكلية،واخلربة، والدرجة العلمية(.
درا�سة القديرتي واملطريي )2007( التي هدفت اإىل التعرف على اآراء اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة 
الكوي��ت م��ن حي��ث مدى اإن�س��جام العملي��ة الرتبوي��ة يف جامعة  الكوي��ت مع متطلب��ات اإدارة اجلودة ال�س��املة 
كمفه��وم م��ن مفاهيم الإدارة احلديثة. وقد �س��ملت هذه الدرا�س��ة عينة ع�س��وائية طبقية  من اأع�س��اء هئية  
التدري�س من حملة �س��هادة الدكتوراة يف خمتلف كليات اجلامعة لكونهم الفئة التي تق�س��ر اللوائح يف اجلامعة 
مهمة التدري�س عليها. وقد بينت نتائج الدرا�س��ة اأن��ه على الرغم من تهيئة اجلامعة ملختلف املتطلبات املادية 
لإدارة اجلودة ال�س��املة اإل اأن تطبيقها لي�س على اأف�س��ل م�س��توى. واأ�س��حت الدرا�س��ة عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�س��ائية يف وجهات نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س وفقًا ملتغريات الدرا�س��ة )اجلن�س، واجلن�س��ية، وعدد 
�سنوات اخلربة، والعمر(. بل فقط ملتغري اجلامعة التي تخرج ع�سو هيئة التدري�س منها)عربية اأو اأجنبية(. 
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وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة قيام اإدارة اجلامعة بعمل درا�سة ا�ستق�سائية ملا يحول دون تطبيق مفهوم اإدارة 
اجلودة ال�ساملة رغم توفر الإمكانيات والت�سهيالت املادية الكبرية.

عر�س��ت كل م��ن درن��دي وه��وك )2008( جترب��ة اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية يف جمال توكي��د اجلودة 
والعتم��اد الأكادميي ملوؤ�س�س��ات التعلي��م العايل، وذلك بهدف التع��رف على واقع تطبيق الإج��راءات الأولية 
اخلا�س��ة بالتق��ومي وتوكي��د اجلودة يف اجلامعات ال�س��عودية من خالل ا�س��تطالع اآراء القائم��ني بهذه العملية 
وامل�س��اركني فيها. وبتطبيق ا�س��تبانة على عينة عمدية من القائمني وامل�س��رفني على عمليات التقومي وتوكيد 
اجلودة، واأو�سحت نتائج الدرا�سة اختالف م�ستوى اجلامعات من حيث تطبيق اأن�سطة واأدوات التقومي الالزمة 
للج��ودة والعتماد الأكادميي، حيث تراوحت من موؤ�س�س��ات تطبق جميع الأن�س��طة الأ�سا�س��ية اإىل موؤ�س�س��ات 
لتكاد تطبق �س��يئًا منها. واأو�س��حت الدرا�س��ة اأن اأهم عوائق التطبيق هى عدم املعرفة وعدم التدريب الكايف 
يف جمال اخلطوات التف�س��يلية الالزمة لتحقيق اجلودة. واأو�س��ت الدرا�سة ب�سرورة تبني منوذج لبناء القدرة 
يت��م من خالله تقييم احتياجات التدريب اخلا�س��ة بكل جامعة اأو كلية وذلك على م�س��توى الأفراد والربامج 

واملوؤ�س�سات.
اأج��رى اأب��و بك��ر )2009( وقد هدف��ت الدرا�س��ة اإىل تقييم ج��ودة العملي��ة التعليمية يف كلي��ة الرتبية 
)عدن(. وا�س��تنادًا على نتائج عينة من )47( ع�س��وًا من اأع�س��اء هيئة  التدري�س و)363( من طالب امل�س��توى 
الراب��ع خل�س��ت الدرا�س��ة اإىل اأن تقدي��رات اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س والطالب نح��و جمالت ج��ودة العملية 
التعليمية )املنهج العلمي، واملرجع العلمي، واأع�س��اء هيئة التدري�س، واأ�س��لوب التقييم( كانت متحققة ب�س��كل 
ن�س��بي غري كاف بالن�س��بة للتطور العلمي والتكنوجلي. وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة وجود معايري متفق عليها 
جلودة العملية التعليمية يف الكلية تعك�س توقعات امل�ستفيدين و�سرورة العمل على اإيجاد بيئة داخلية تعزز 

اجلودة وت�سجع  اجلهود املبذوله لتح�سني العملية التعليمية يف الكلية.
ا�س��تهدفت درا�س��ة احل�سينية )2009( قيا�س مدى ر�سا طلبة كلية القت�س��اد يف جامعة حلب عن الأداء 
الإداري والأكادمي��ي لكليته��م. وقد ا�س��تخدمت ال�س��تبانة كاأداة للقيا�س على عينة موؤلفة م��ن )290( طالبًا 
وطالبة على م�س��توى البكالوريو�س والدرا�س��ات العليا. و�س��ملت ال�س��تبانة عدة حماور:)الر�سالة والأهداف، 
والأداء الإداري، واأداء الهيئ��ة التعليمي��ة، واأداء الطلب��ة واخلدم��ات الت��ي تقدم لهم، والعملي��ات التعليمية، 
والبح��ث العلم��ي، واحلي��اة اجلامعي��ة، واملب��اين واملراف��ق والتجهي��زات، وخدم��ات املكتب��ة، وتوزي��ع امل��وارد 
والنفقات(.وقد بينت نتائج الدرا�س��ة اأن امل�س��توى العام  للر�س��ا عن املجالت الع�سرة املدرجة كان يرتاوح بني 
اجلي��د يف جم��ال اأداء اأع�س��اء هيئة التدري�س، ومقبول يف جمال البحث العلمي، و�س��عيف يف املجالت الأخرى 
جميعها. كما بينت الدرا�س��ة اأنه ل توجد فروقات جوهرية يف م�س��توى الر�س��ا تعود اإىل متغريات الدرا�س��ة. 
وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة اأخذ ر�سا الطلبة باحل�سبان كاأحد مكونات اجلودة، واأن ت�سعى الإدارت اجلامعية 

املختلفة اإىل �سد احتياجات الطلبة وتلبية توقعاتهم.
درا�س��ة الفوال )2009( وقد هدفت اإىل التعرف على واقع �س��مان ج��ودة العملية التعليمية التعلمية يف 
اجلامعة الفرتا�سية ال�سورية وذلك من اأجل الرتقاء بنوعية التعليم الفرتا�سي فيها من خالل ر�سد جوانب 
القوة وجوانب ال�س��عف من منظور مدخل �س��مان اجلودة. وا�ستنادًا على عينة حجمها )100( فرد من اأع�ساء 
هيئة التدري�س والإداريني خالل العام الدرا�سي )2008-2009م( وتو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج عديدة اأهمها: 
اأن ممار�س��ات الإدارة ل تزال دون امل�س��توى الذي يحقق �س��مان اجلودة، كما اأن اهتمام اجلامعة ب�س��مان جودة 
خمرجاتها ومتابعة متخرجيها ل يزال اهتمامًا متدنيًا. وقد اأو�س��ت الدرا�س��ة ب�س��رورة  الرتكيز على حتقيق 
�س��مان ج��ودة مدخالت وخمرج��ات العمليات والهتم��ام بتقييم اأداء الإداري��ني واملدر�س��يني والتاأهيل الكايف 

للطلبة للخروج اإىل �سوق العمل. 
اأجرى كل من ع�ساف واحللو )2009( درا�سة هدفها معرفة واقع جودة التعليم يف برامج الدرا�سات العليا 
يف جامعة النجاح من وجهة نظر الطلبة، كما هدفت اإىل معرفة تاأثري متغريات الدرا�س��ة )النوع الإجتماعي، 
والكلية، وامل�ستوى الدرا�سي، والو�سع املهني للطالب، وتقدير الطالب، وامل�سار املتوقع للطالب( على واقع جودة 
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التعليم يف برامج الدرا�س��ات العليا. وقد تكونت عينة الدرا�س��ة من )248( طالبا وطالبة. وتو�س��لت الدرا�سة 
اإىل اأن واقع جودة التعليم يف برامج الدرا�س��ات العليا يف جامعة النجاح كانت عالية مبتو�س��ط )3.65(، تعادل 
)73%(، كما اأظهرت نتائج الدرا�س��ة وجود فروقات ذات دللة اإح�س��ائية تعزى ملتغري الكلية ول�س��الح كليات 
العلوم، وال�س��ريعة، والرتبية، ومتغري الو�س��ع املهني للطالب، ل�س��الح من يعملون يف جمال الرتبية. وقد اأو�ست 
الدرا�سة ب�سرورة اأن تتبنى اجلامعة منهجًا وفل�سفة ت�سجع على ن�سر ثقافة اجلودة يف برامج الدرا�سات العليا 

لتكون مدخاًل لإدارة التعليم اجلامعي باجلودة ال�ساملة، على جميع امل�ستويات.
درا�س��ة احلراح�س��ة )2011( وقد هدفت اإىل تقييم الأداء اجلامعي يف �س��وء اإدارة اجلودة ال�س��املة من 
وجه��ة نظ��ر العاملني الإداريني يف جامعة اآل البي��ت، واأثر كل من النوع الجتماعي، واملوؤهل العلمي، و�س��نوات 
اخلربة، وامل�س��مي الوظيفي، على تقييم الأداء اجلامعي. وتكونت عينة الدرا�س��ة من )122( فردًا. وتو�س��لت 
الدرا�سة اإىل اأن م�ستوى تقييم الأداء اجلامعي جاء بدرجة متو�سطة. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود 
فروق ذات دللة اإح�س��ائية يف م�س��توى تقييم الأداء اجلامعي يف �س��وء اإدارة اجلودة ال�س��املة من وجهة نظر 
العاملني يف جامعة اآل البيت تعزى اإىل متغريات الدرا�سة. واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة عقد دورات تدريبية على 

اإدارة اجلودة ال�ساملة ت�سمل جميع العاملني يف اجلامعة لن�سر ثقافة اإدارة اجلودة ال�ساملة.
اأجرى كل من Horine و Hailyا)1995(درا�سة هدفت اإىل التعرف على التحديات التي تواجه تطبيق 
مدخل اإدارة اجلودة ال�س��املة يف موؤ�س�س��ات التعليم العايل من خالل م�س��ح �سامل ل )160( كلية وجامعة قامت 
بتطبي��ق هذا املدخل. وتو�س��لت الدرا�س��ة اإىل اأن هنالك خم���س حتديات حتول دون التطبي��ق الناجح لإدارة 
اجلودة ال�س��املة هي: احلاجة اإىل تغري الثقافة التنظيمية للموؤ�س�س��ة التعليمية، ومدى التزام القيادة العليا 
بثقاف��ة اجل��ودة، و�س��رورة احل�س��ول على دعم وتاأيي��د كافة الكليات اجلامعية، وتخ�س��ي�س ج��زء من الوقت 

لتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة، والتكاليف امل�ساحبة لتدريب العاملني يف املوؤ�س�سة.
التعليق على الدراسات السابقة:

التعليمية. العملية  يف  اجلودة  اإدارة  تطبيق  اأهمية  على  ال�سابقة  الدرا�سات  جميع  اأكدت  	•
مثل  تعليمية متميزة  اإىل خدمات  الو�سول  �سبيل  ا�سراك اجلميع يف  اأهمية  الدرا�سات على  اأكدت هذه  	•

)الطالب، واأع�ساء هيئة التدري�س، وروؤ�ساء الأق�سام، والإداريني(. 
كانت ال�س��تبانة الأداة الرئي�س��ة يف معظم الدرا�سات ال�سابقة وا�ستملت ال�ستبانة على جمالت عدة  	•
اأهمه��ا: طرائ��ق التعليم، واأع�س��اء هيئ��ة التدري�س، والط��الب، والكتاب اجلامعي، والو�س��ائط امل�س��اندة، 

والإدارة.
اأنه��ا ترك��ز عل��ى جوان��ب ع��دة يف تطبيق��ات اجلودة فبح��ث معظمه��ا يف التعرف على نواح��ي اجلودة  	•
يف جم��الت وعنا�س��ر خمتلف��ة مثل املنه��ج التعليم��ي، واأداء اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س، واملراج��ع العلمية 

وخدمات املكتبات، واخلدمات التي تقدم للطالب.
املو�سوع. هذا  حول  املتعمقة  الدرا�سات  من  العديد  اإجراء  اإىل  قائمة  احلاجة  لتزال  	•

غالبي��ة الدرا�س��ات ال�س��ابقة رك��زت عل��ى معرف��ة الجتاه��ات ح��ول تطبيقات اجل��ودة على م�س��توى  	•
اجلامع��ة ولك��ن الدرا�س��ة احلاليه تهدف اإىل معرفة الجتاهات على م�س��توى الكلية مم��ا يجعلها تختلف 
عن الدرا�س��ات ال�س��ابقة التي مت التعر�س لها، كما تتميز هذه الدرا�س��ة باأنها اأول درا�س��ة – ح�س��ب علم 

الباحثني – تطبق على كلية اإدارة الأعمال بجامعة امللك �سعود.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�سة:
ملا كانت هذه الدرا�سة ت�ستهدف التعرف على واقع تطبيق �سمان اجلودة فاإن ذلك يتطلب درا�سة م�سحية 
حت��اول الك�س��ف عن هذه املمار�س��ات من قبل اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س وعلي��ه اعتمد الباحث��ان يف اإجراء هذه 
الدرا�س��ة عل��ى املنهج الو�س��في التحليلي حيث مت ت�س��ميم ا�س��تبانة جلمع بيان��ات اأولية من جمتمع الدرا�س��ة 
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)اأع�س��اء هيئة التدري�س وم�س��اعديهم( ومن ثم مت معاجلة البيانات املتح�س��ل عليها با�س��تخدام جمموعة من 
الأ�ساليب الإح�سائية ت�سمل: التكرارات، والن�سب املئوية، واإجراء بع�س الختبارات الإح�سائية للك�سف عن 
الفروقات التي يتوقع وجودها بني متغريات الدرا�سة. وحيث اإن املتغريات )ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س 
وم�س��اعديهم( يف هذه الدرا�س��ة مقا�س��ة مبقيا���س ترتيبي )مقيا�س ليكرت اخلما�س��ي للموافق��ة(، فقد اعتمد 
الباحثان على ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية الالمعلمية يف حتليل البيانات. حيث مت ا�ستخدام اختبار مربع 
كاي لختبار الفر�س املتعلق بعدم وجود عالقة بني اأع�س��اء هيئة التدري�س وم�س��اعديهم  فيما يتعلق باآرائهم 
واجتاهاتهم حول اأن�س��طة التطوير واجلودة تعزى اإىل متغريات الق�س��م الأكادميي، واملرتبة العلمية، واملوؤهل 
العلمي، و اجلن�س. واجلدول )5( يو�سح توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقًا ملتغريات الدرا�سة )املرتبة العلمية، 

واملوؤهل العلمي، واجلن�س(.
جدول )5(: اخل�شائ�س العامة لعينة الدرا�شة

الن�سبة املئوية%التكرارفئات املتغرياملتغري

املرتبة العلمية

66.2اأ�شتاذ
99.4اأ�شتاذ م�شارك
1616.7اأ�شتاذ م�شاعد

3637.5حما�شر
2728.1معيد
22.1باحث

اجلن�س
2829.2ذكر
6870.8اأنثي

املوؤهل العلمي
2829.2دكتوراة

4344.8ماج�شتري
2526.0بكالريو�س

جمتمع الدرا�سة وعينتها:
نظ��رًا ل�س��غر حج��م املجتمع ورغب��ة يف التمثيل اجلي��د، فقد عمد الباحثان اإىل �س��مول الدرا�س��ة جلميع 
اأع�س��اء هيئة التدري�س وم�س��اعديهم بكلية اإدارة الأعمال بجامعة امللك �سعود، وبذلك تكون جمتمع الدرا�سة 
من جميع اأع�س��اء هيئة التدري�س وم�ساعديهم خالل الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 1432-1433ه� والبالغ 
عددهم )399( ع�سوًا )ح�سب الإح�سائيات الر�سمية لدى وحدة الوثائق واملعلومات بكلية اإدارة الأعمال(. 

اأداة الدرا�سة:
لتحقيق اأهداف الدرا�س��ة، قام الباحثان بت�س��ميم ا�س��تبانة مكونة من ثالثة اأجزاء: اجلزء الأول منها 
يحتوي على البيانات العامة لأع�ساء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم، وقد خ�س�س اجلزء الثاين من ال�ستبانة 
لقيا�س اجتاهات اأفراد عينة الدرا�س��ة نحو تطبيق �س��مان اجلودة بكلية اإدارة الأعمال بجامعة امللك �س��عود، 
ويحت��وي ه��ذا اجل��زء عل��ى )41( فق��رة موزعة عل��ى اأربعة حم��اور هي: اجتاه��ات اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س 
وم�س��اعديهم عن ر�سالة واأهداف الكلية وتت�س��من )4( فقرات، واجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم 
ع��ن ج��ودة الربام��ج الأكادميية وتت�س��من )8( فق��رات، واجتاهات اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س وم�س��اعديهم عن 
توجه��ات اإدارة الكلي��ة نح��و اأن�س��طة التطوي��ر واجل��ودة وتت�س��من )10( فق��رات، واجتاه��ات اأع�س��اء هيئ��ة 
التدري�س وم�س��اعديهم نحو الأن�س��طة التي تتبناها وكالة الكلية للتطوير واجلودة وتت�سمن )19( فقرة، ويف 
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هذا اجلزء من ال�ستبانة قام الباحثان با�ستخدام مقيا�س ليكرت )Likert( اخلما�سي للموافقة)اأوافق ب�سدة، 
اأواف��ق، حماي��د، ل اأوافق، ل اأوافق ب�س��دة( لقيا���س اجتاهات اأفراد العين��ة. اأما اجلزء الثالث من ال�س��تبانة 
فق��د كان متعلقًا باآراء اأع�س��اء هيئة التدري�س وم�س��اعديهم حول املعوقات التي ق��د تعرت�س تنفيذ اإجراءات 
التطوي��ر واجل��ودة بكلي��ة اإدارة الأعمال ووجه��ات نظرهم واقرتاحاته��م لالإجراءات التي ميك��ن اتباعها من 
قبل اإدارة الكلية لتفعيل ممار�س��ات التطوير واجلودة و�سوًل بكلية اإدارة الأعمال نحو الريادة والتميز. وقد 
ق��ام الباحثان بالطالع على الأدبيات ذات العالقة مبو�س��وع الدرا�س��ة واملرتبطة ب�س��مان اجلودة يف التعليم 
اجلامعي، وذلك لت�س��ميم ا�س��تبانة حتقق اأهداف الدرا�سة وجتيب عن اأ�سئلتها، ومن ثم عر�ست ال�ستبانة على 
جمموعة من املحكمني املتخ�س�سني يف جمال اإدارة الأعمال واجلودة والعتماد الأكادميي بجامعة امللك �سعود 
)حيث حكمت ال�ستبانة من قبل: عميد كلية اإدارة الأعمال، ووكيل الكلية للتطوير واجلودة، ورئي�س وحدة 
اجلودة احلايل وال�س��ابق، ورئي�س ق�س��م الإدارة، ورئي�س ق�س��م املالية، ورئي�س وح��دة القيا�س بعمادة اجلودة 
باجلامعة(. ومن ثم قام الباحثان باإعادة �س��ياغة ال�ستبانة وتعديلها وفقًا ملالحظات املحكمني ومقرتحاتهم 

حتى خرجت ب�سورتها النهائية. 
ثبات الأداة:

للتاأكد من ثبات اأداة الدرا�س��ة )ال�س��تبانة(، مت ح�س��اب معامل الت�ساق الداخلي بوا�س��طة معادلة األفا 
كرونب��اخ. وق��د جاءت نتائج معامالت الثبات مرتفعة لكل حماور ال�س��تبانة اجل��دول )6(، حيث تراوحت ما 

بني 0.75 و 0.81.  وهي قيم مقبولة اإح�سائيًا كموؤ�سر على ثبات اأداة الدرا�سة.
جدول )6(: معامل الثبات األفا كرونباخ ملحاور اال�شتبانة

قيمة معامل املحور
الثبات

0.78اجتاهات اأع�شاء هيئة التدري�س وم�شاعديهم عن ر�شالة واأهداف الكلية

0.81اجتاهات اأع�شاء هيئة التدري�س وم�شاعديهم عن جودة الربامج االأكادميية

0.75اجتاهات اأع�شاء هيئة التدري�س وم�شاعديهم عن توجهات اإدارة الكلية نحو اأن�شطة التطوير واجلودة

0.77واجتاهات اأع�شاء هيئة التدري�س وم�شاعديهم نحو االأن�شطة التي تتبناها وكالة الكلية للتطوير واجلودة

اإجراءات الدرا�سة:
بع��د حتكي��م ال�س��تبانة واإدخال التعدي��الت الالزمه عليه��ا، قام الباحث��ان بتوزيعها على جميع اأع�س��اء 
هيئ��ة التدري���س وم�س��اعديهم بكلية اإدارة الأعم��ال بجامعة امللك �س��عود، وقد كان عدد ال�س��تبانات التي مت 

ا�سرتجاعها )96( ا�ستبانة، وهي متثل حواىل 24 %من املجتمع الكلي. 
نتائج الدراسة ومناقشتها:

الجتاهات نحو تطبيق �سمان اجلودة بكلية اإدارة الأعمال:
للتع��رف عل��ى اإجتاهات اع�س��اء هيئ��ة التدري�س وم�س��اعديهم نح��و تطبيق �س��مان اجلودة بكلي��ة اإدارة 
الأعم��ال، اعتم��د الباحث��ان على املحكات ال��واردة باجلدول التايل للحكم على املتو�س��طات احل�س��ابية جلميع 
العبارات الواردة بال�س��تبيان، وللحكم اي�س��ا على جممل عبارات املحول، كما ت�ستمل املحكات اأي�سًا على احلكم 

على الجتاه ونوعية التو�سيات واملقرتحات املنا�سبة لكل حالة:
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جدول )7(: حمكات احلكم على قيم املتو�شطات احل�شابية

احلكم على الجتاهاحلكم على درجة ال�ستجابةاملدى )لقيم املتو�سط احل�سابي(م
مرتفعة جدا4.50ً   -     15.00

  االجتاه ايجابي وتقدم مقرتحات لتعزيز
االأداء مرتفعة3.70   -     24.49

متو�شطة3.50   -     33.69
متدنية2.50   -     43.49

االجتاه �شلبي وتقدم تو�شيات لتطوير االأداء
متدنية جدا0.00ً   -     52.49

امل�سدر: اإعداد الباحثان

ӽ :اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم حول ر�سالة واأهداف الكلية ومدى م�ساهمتهم يف ن�سرها
للتع��رف عل��ى ذلك، ق��ام الباحثان بح�س��اب متو�س��ط ا�س��تجابة اأفراد عينة الدرا�س��ة عل��ى كل فقرة من 
الفقرات املتعلقة باجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم حول ر�سالة واأهداف الكلية ومدى اإ�سهاماتهم 

يف ذلك كما يف اجلدول )8(.
جدول )8(: متو�شط ا�شتجابات اأفراد العينة على فقرات االجتاهات حول ر�شالة واأهداف الكلية

متو�سط العباراتم
الإ�ستجابة

4.17اأعلم بر�شالة واأهداف وقيم الكلية1
4.14تتوافق االأهداف العامة للكلية مع حاجات املجتمع2
4.13اأ�شهم يف ن�شر ر�شالة واأهداف الكلية3
4.07تتوافق االأهداف العامة للكلية مع االجتاهات العاملية احلديثة يف جمال تعليم اإدارة االأعمال4

4.13االجتاهات جمتمعة

ويالحظ من اجلدول )8( اأن املتو�سط العام لجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم عن ر�سالة واأهداف 
الكلي��ة ج��اء مرتفعًا حيث بلغ )4.13( مما يدل على و�س��وح ر�س��الة واأهداف الكلية بالن�س��بة لأع�س��اء هيئة 
التدري�س وهو ما ي�سري اأي�سًا اإىل اأن هناك جهودا مبذولة من قبل كلية اإدارة الأعمال متمثلة يف وكالة الكلية 
للتطوي��ر واجلودة لن�س��ر وتر�س��يخ الر�س��الة والأه��داف. وقد ج��اءت العبارة )اأعلم بر�س��الة واأه��داف وقيم 

الكلية( يف املرتبة الأوىل من عبارات ذلك املحور.
ӽ  اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم حول جودة الربامج الأكادميية بكلية اإدارة الأعمال بجامعة

امللك �سعود:
للتع��رف عل��ى ذل��ك قام الباحثان بح�س��اب متو�س��ط ا�س��تجابة اأف��راد عينة الدرا�س��ة عل��ى كل فقرة من 
الفق��رات املتعلق��ة باجتاهات اأع�س��اء هيئة التدري�س وم�س��اعديهم عن جودة الربامج الأكادميية كما تو�س��ح 

ذلك النتائج يف اجلدول )9(.
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جدول )9(: متو�شط ا�شتجابات اأفراد العينة على فقرات االجتاهات حول جودة الربامج االأكادميية

متو�سط العباراتم
الإ�ستجابة

4.15 تت�شف اأهدافه الق�شم بالو�شوح1

4.07اأهداف الربنامج معروفة ومتوافقة مع املعايري االأكادميية واملهنية2

4.00هناك تطوراً م�شتمراً للمناهج من حيث طرق التدري�س3

3.97اأهداف الربنامج ت�شكل املهارات املطلوبة يف �شوق العمل4

3.77تت�شم اأهداف الربنامج ب�شهولة القيا�س5

3.61يوفر الربنامج �شيا�شات واأنظمة وقوانني واإر�شادات مكتوبة للطلبة واملدر�شني6

3.51هناك اهتمام بتقييم الربنامج من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س7

3.43اأ�شارك يف اتخاذ القرارات اخلا�شة بالربنامج  واأ�شعر اأن م�شاهماتي لها قيمتها8

3.81االجتاهات جمتمعة

ت�س��ري نتائج اجلدول )9( اإىل اأن املتو�س��ط العام لجتاهات اأع�س��اء هيئة التدري�س حول جودة الربامج 
الأكادميية بالكلية جاء مرتفعًا، حيث بلغ املتو�س��ط )3.81(. وقد جاءت العبارات:  )تت�س��ف اأهدافه الق�سم 
بالو�س��وح(، و)اأه��داف الربنام��ج معروف��ة ومتوافقة م��ع املعاي��ري الأكادميية واملهني��ة(، و )اأن هن��اك تطورًا 
م�ستمرًا للمناهج من حيث طرق التدري�س( يف اأعلى مراتب هذا املحور وهو مايعطي اجتاهًا عامًا اإيجابيًا مبدى 
قوة الربامج الأكادميية بالكلية. غري اأن العبارة  )اأ�س��ارك يف اتخاذ القرارات اخلا�س��ة بالربنامج  واأ�س��عر اأن 
اإ�س��هاماتي له��ا قيمتها( ج��اءت يف املرتبة الأخرية يف عبارات حم��ور جودة الربامج الأكادميية، ال�س��يء الذي 
يتطلب بذل املزيد من اجلهود يف �س��بيل تفعيل عملية م�س��اركة اجلميع يف اتخاذ القرارات واإ�س��عار اجلميع باأن 

م�ساركاتهم لها قيمة مقدرة عند اتخاذ القرار املتعلق بالربنامج الأكادميي.
ӽ :اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم حول توجهات اإدارة الكلية نحو اأن�سطة التطوير واجلودة

للتعرف على ذلك قام الباحثان بح�س��اب متو�س��ط اإ�س��تجابات اأفراد العينة على فقرات الجتاهات حول 
توجهات اإدارة الكلية نحو اأن�سطة التطوير واجلودة كما تظهر ذلك نتائج اجلدول )10(.

جدول )10(: متو�شط ا�شتجابات اأفراد العينة على فقرات االجتاهات عن توجهات اإدارة الكلية نحو اأن�شطة التطوير واجلودة

متو�سط العباراتم
الإ�ستجابة

4.27تتوفر الرغبة االأكيدة الإدارة الكلية لتطبيق اأن�شطة �شمان اجلودة1
3.85تعمل اإدارة الكلية على اأن تكون اللوائح واالأنظمة يف متناول اأع�شاء هيئة التدري�س2
3.83تقدم الكلية الدورات التدريبية التي ت�شتهدف االرتقاء مب�شتوي اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س3
3.79حتر�س اإدارة الكلية على حتديث املرافق التعليمية ل�شمان تقدمي خدمات تعليمية متميزة4
3.77تخلق اإدارة الكلية مناخ تنظيمي ي�شجع على اجلودة5
3.74توفر الكلية االحتياجات التدري�شية التي يطلبها ع�شو هيئة التدري�س6
3.72 ت�شجع اإدارة الكلية على اإجناز البحث العلمي7
3.71 تتبع الكلية �شيا�شة وا�شحة فيما يتعلق مبمار�شات اأن�شطة اجلودة8
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3.35حتر�س االإدارة على اأخذ اآراء اأع�شاء هيئة التدري�س عند اتخاذ القرارات9
3.13تكافئ الكلية اأع�شاء هيئة التدري�س وفقاً مل�شتوى جودة االأداء10

3.72االجتاهات جمتمعة

يالحظ من نتائج اجلدول )10( اأن املتو�سط العام لجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية اإدارة الأعمال 
نح��و اإدارة الكلي��ة ج��اء مرتفعًا، حيث بل��غ املتو�س��ط )3.72(. وقد جاءت العب��ارة )تتوفر الرغب��ة الأكيدة 
لإدارة الكلية لتطبيق اأن�س��طة �س��مان اجلودة( يف املرتبة الأوىل من �س��من عبارات املحور، وهو ما ي�س��ري اإىل 
جدي��ة كلية اإدارة الأعمال نحو جعل �س��مان اجلودة لالأن�س��طة التعليمية والبحثي��ة وخدمة املجتمع من اأهم 
اأولوياته��ا. ويف املقاب��ل ج��اءت العبارتني )حتر�س الإدارة على اأخذ اآراء اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س عند اتخاذ 
القرارات( و )تكافئ الكلية اأع�ساء هيئة التدري�س وفقًا مل�ستوى جودة الأداء( يف املراتب الأخرية من عبارات 
ذل��ك املح��ور مبتو�س��طات )3.35( و )3.13( عل��ى الرتتي��ب، وه��و مايتطلب بذل��ك املزيد من اجلهود يف �س��بيل 
اأخ��ذ مواق��ف واأراء اأع�س��اء هيئة التدري���س عند اتخاذ الق��رارات وكذلك العمل على تفعي��ل برامج التحفيز 

واملكافاءات على اأ�سا�س م�ستويات الأداء لأع�ساء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم.
ӽ :اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم حول اأن�سطة وكالة الكلية للتطوير واجلودة

للتع��رف علي ذلك قام الباحثان بح�س��اب متو�س��ط ا�س��تجابات اأفراد العينة على فق��رات الجتاهات عن 
اأن�سطة وكالة الكلية للتطوير واجلودة كما يف اجلدول )11(.

جدول )11(: متو�شط ا�شتجابات اأفراد العينة على فقرات االجتاهات عن اأن�شطة وكالة الكلية للتطوير واجلودة

متو�سط العباراتم
الإ�ستجابة

3.91حتر�س الوكالة وباإ�شتمرار علي متابعة تنفيذ اخلطة اال�شرتاتيجية للكلية1

3.90 ت�شعى وحدة اجلودة با�شتمرار اإىل ن�شر ثقافة اجلودة2

3.89تت�شم اأن�شطة وكالة الكلية للتطوير واجلودة باال�شتمرارية3

3.85اأعلم باخلطة اال�شرتاتيجية للكلية4

3.82اأ�شعر بالر�شا عن االأن�شطة التي تتبناها وكالة الكلية للتطوير واجلودة5

3.77يتم تقدمي ور�س العمل وحما�شرات التطوير واجلودة واإعالنها يف اأوقات منا�شبة6

 املواد التي يتم عر�شها بور�س العمل متوافقة مع متطلبات اجلودة وت�شهم يف عملية التطوير7
3.75والتح�شني

3.74اأ�شعر بالر�شا عن التقرير ال�شنوي للكلية8

3.72 تتبنى الوكالة �شيا�شة التطوير واجلودة التي تت�شم باملرونة9

3.71 حتر�س الوكالة علي اإ�شدار الن�شرات اخلا�شة باجلودة10

3.71تتبنى الوكالة فل�شفة التطوير واجلودة القائمة على م�شاركة اجلميع11

3.55حتر�س الوكالة على تقبل االآراء واملقرتحات وتتبناها وتهتم بالتغذية الراجعة12

3.51 ت�شاعد الوكالة ع�شو هيئة التدري�س على و�شع خطط التقومي الذاتي13

3.48هناك توا�شل بني ع�شو هيئة التدري�س ووكالة الكلية للتطوير واجلودة14

3.45عملية التقومي لع�شو هيئة التدري�س من قبل الطالب ت�شاعد يف حت�شني االأداء15
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3.37تتاح يل الفر�شة الإبداء الراأي حول برامج التطوير واجلودة بالكلية16

3.32حتر�س الوكالة على عر�س اأف�شل النماذج التدري�شية لالختيار فيما بينها17

3.27اأعلم بخطط وكالة الكلية للتطوير واجلودة قبل تنفيذها بوقت كاف18

3.23 عملية التقومي لع�شو هيئة التدري�س من قبل الطالب تت�شم باملو�شوعية19

3.63االجتاهات جمتمعة

ي�س��ري اجلدول )11( اإىل اأن املتو�سط العام ل�ستجابات اأع�س��اء هيئة التدري�س واجتاهاتهم نحو اأن�سطة 
وكالة الكلية للتطوير واجلودة جاء مرتفعًا ن�س��بيًا، حيث بلغ املتو�س��ط )3.63(. وبناًء على تلك النتائج، فاإن 
اأك��رث الأن�س��طة التي كان لها اجتاه اإيجابي من قبل اأع�س��اء هيئة التدري�س ه��ي حر�س وكالة الكلية للتطوير 
واجلودة على متابعة تنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية للكلية، و�سعي وحدة اجلودة امل�ستمر لن�سر ثقافة اجلودة، 
و ات�سام اأن�سطة وكالة الكلية للتطوير واجلودة بال�ستمرارية. ومن جانب اآخر هناك بع�س العبارات حظيت 
باجتاهات اأقل من غريها مما ي�ستلزم العمل على حت�سني هذه الجتاهات العامة م�ستقباًل، وهذه العبارات هي: 
)عملية التقومي لع�سو هيئة التدري�س من قبل الطالب ت�ساعد يف حت�سني الأداء(، و)تتاح يل الفر�سة لإبداء 
ال��راأي ح��ول برامج التطوير واجل��ودة بالكلية(، و)حتر���س الوكالة على عر�س اأف�س��ل النماذج التدري�س��ية 
لالختي��ار فيما بينها(، و)اأعل��م بخطط وكالة الكلية للتطوير واجلودة قب��ل تنفيذها بوقت كاف(، و)عملية 

التقومي لع�سو هيئة التدري�س من قبل الطالب تت�سم باملو�سوعية(. 
فر�سيات الدرا�سة:

للتع��رف عل��ى م��دى تفاوت اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س وم�س��اعديهم ح��ول تطبيق��ات اجلودة بكلي��ة اإدارة 
الأعمال بجامعة امللك �سعود، قام الباحثان ب�سياغة الفر�سية الرئي�سية الآتية:

حول  بالكلية  وم�س��اعديهم  التدري�س  هيئة  اأع�س��اء  ا�س��تجابات  بني  اإح�س��ائية  دلله  ذات  فروق  "لتوجد 
اأن�سطة التطوير واجلودة بناًء على متغريات الدرا�سة". 

وتنبثق من هذه الفر�سية عدة فر�سيات فرعية تتعلق باجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�س حول: ر�سالة واأهداف 
الكلية، وحول جودة الربامج الأكادميية، وحول توجهات اإدارة الكلية نحو اأن�سطة التطوير واجلودة، واآرائهم 

حول اأن�سطة وكالة الكلية للتطوير واجلودة.
و�س��يتم التحقق من هذه الفر�سيات بناًء على متغريات الدرا�سة )الق�سم الأكادميي، واملرتبة العلمية، واملوؤهل 

العلمي، واجلن�س(. 
Ԁ :الفر�سية الأوىل

ل توجد فروق ذات دللة اإح�س��ائية بني ا�س��تجابات اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س وم�س��اعديهم بكلية اإدارة 
الأعم��ال ح��ول ر�س��الة واأه��داف الكلي��ة ومتغ��ريات )الق�س��م الأكادمي��ي، واملرتبة العلمي��ة، واملوؤه��ل العلمي، 

واجلن�س(.
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جدول )12(: نتائج التحليل االإح�شائي الختبار معنوية العالقة بني ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة حول ر�شالة واأهداف 
الكلية ومتغريات )الق�شم االأكادميي، واملرتبة العلمية، واملوؤهل العلمي، واجلن�س(

العبارات
الق�سم  

الأكادميي
املرتبة 
العلمية

املوؤهل 
اجلن�سالعلمي

قيمة  مربع كاي
20.5912.633.622.65اأعلم بر�شالة واأهداف وقيم الكلية

 تتوافق االأهداف العامة للكلية مع االجتاهات العاملية احلديثة يف
6.491.14**16.5431.08جمال تعليم اإدارة االأعمال

13.8214.953.382.78تتوافق االأهداف العامة للكلية مع حاجات املجتمع

*7.159.86*29.0728.79اأ�شهم يف ن�شر ر�شالة واأهداف الكلية
* و ** ت�سري اإىل معنوية قيمة مربع كاي عند م�ستوى معنوية 5 % و 1 % على التوايل.

يت�س��ح من نتائج التحليل الإح�س��ائي يف اجلدول )12( اأنه ل توجد فروق معنوية بني ا�ستجابات اأع�ساء 
هيئة التدري�س وم�س��اعديهم تعزى ملتغري الق�س��م الأكادميي واملوؤهل العلمي وذلك جلميع عبارات حمور ر�س��الة 
واأه��داف الكلي��ة. بينم��ا هناك فروق معنوية بني ال�س��تجابات ح��ول العبارتني الثاني��ة والثالثة تعزى ملتغري 

املرتبة العلمية والعبارة الرابعة تعزى ملتغري اجلن�س.
Ԁ :الفر�سية الثانية

ل توجد فروق ذات دللة اإح�س��ائية بني ا�س��تجابات اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س وم�س��اعديهم بكلية اإدارة 
الأعم��ال حول ج��ودة الربامج الأكادميية ومتغريات )الق�س��م الأكادمي��ي، واملرتبة العلمي��ة، واملوؤهل العلمي، 

واجلن�س(.
جدول )13(: نتائج التحليل االإح�شائي الختبار معنوية العالقة بني ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة حول جودة الربامج 

االأكادميية ومتغريات )الق�شم االأكادميي، واملرتبة العلمية، واملوؤهل العلمي، واجلن�س(

العبارات
الق�سم  

الأكادميي
املرتبة 
العلمية

املوؤهل 
اجلن�سالعلمي

قيمة  مربع كاي
 اأهداف الربنامج معروفة ومتوافقة مع املعايري االأكادميية

**8.2811.69*23.6230.09واملهنية

0.87**14.15**22.7828.89تت�شم اأهداف الربنامج ب�شهولة القيا�س

2.56*11.68**15.6528.19 تت�شف اأهدافه الق�شم بالو�شوح

**11.19**14.59*15.4723.38اأهداف الربنامج ت�شكل املهارات املطلوبة يف �شوق العمل

20.219.396.53***50.59هناك تطوراً م�شتمراً للمناهج من حيث طرق التدري�س

 يوفر الربنامج �شيا�شات واأنظمة وقوانني واإر�شادات مكتوبة
25.498.665.65**45.58للطلبة واملدر�شني

 اأ�شارك يف اتخاذ القرارات اخلا�شة بالربنامج  واأ�شعر اأن
33.7718.847.361.19اإ�شهاماتي لها قيمتها

 هناك اهتمام بتقييم الربنامج من وجهة نظر اأع�شاء هيئة
20.477.162.81***52.59التدري�س

* و ** و***  ت�سري اإىل معنوية قيمة مربع كاي عند م�ستوى معنوية 10 % و 5 % و 1 %على التوايل.
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يت�س��ح من نتائج التحليل الإح�س��ائي يف اجلدول )13( اأنه توجد فروق معنوية بني ا�س��تجابات اأع�س��اء هيئة 
التدري�س وم�ساعديهم حول جودة الربامج الأكادميية تعزى ملتغري الق�سم الأكادميي وذلك للعبارات اخلام�سة 
وال�ساد�س��ة والثامن��ة. وهناك فروق معنوية للعب��ارات الأوىل والثانية والثالثة والرابع��ة فيما يتعلق مبتغري 
املرتب��ة العلمية. واأي�س��ًا للعبارات الثانية والثالث��ة والرابعة ملتغري املوؤهل العلم��ي. واأن هناك فروقًا معنوية 

للعبارات الأوىل والرابعة ملتغري اجلن�س.
Ԁ :الفر�سية الثالثة

ل توجد فروق ذات دللة اإح�س��ائية بني ا�س��تجابات اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س وم�س��اعديهم بكلية اإدارة 
الأعم��ال حول توجه��ات اإدارة الكلية نحو اأن�س��طة التطوير واجلودة ومتغريات )الق�س��م الأكادميي، واملرتبة 

العلمية، واملوؤهل العلمي، واجلن�س(.
جدول )14(: نتائج التحليل االإح�شائي الختبار معنوية العالقة بني ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة حول توجهات اإدارة 

الكلية نحو اأن�شطة التطوير واجلودة ومتغريات )الق�شم االأكادميي، واملرتبة العلمية، واملوؤهل العلمي، واجلن�س(

العبارات
الق�سم  

الأكادميي
املرتبة 
العلمية

املوؤهل 
اجلن�سالعلمي

قيمة  مربع كاي
 تتوفر الرغبة االأكيدة الإدارة الكلية لتطبيق اأن�شطة �شمان

25.9520.8412.097.22اجلودة

 تعمل اإدارة الكلية على اأن تكون اللوائح واالأنظمة يف متناول
7.454.37*34.6529.03اأع�شاء هيئة التدري�س

23.5712.830.894.67تخلق اإدارة الكلية مناخ تنظيمي ي�شجع على اجلودة

*11.788.68***27.2442.82 تتبع الكلية �شيا�شة وا�شحة فيما يتعلق مبمار�شات اأن�شطة اجلودة

 حتر�س اإدارة الكلية على حتديث املرافق التعليمية ل�شمان تقدمي
9.577.29***21.4441.68خدمات تعليمية متميزة

 تقدم الكلية الدورات التدريبية التي ت�شتهدف االرتقاء مب�شتوى
7.577.27***36.6341.01اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س

36.8724.516.006.49تكافئ الكلية اأع�شاء هيئة التدري�س وفقا مل�شتوى جودة االأداء

6.134.71***22.7640.98 ت�شجع اإدارة الكلية على اإجناز البحث العلمي

 توفر الكلية االحتياجات التدري�شية التي يطلبها ع�شو هيئة
1.33*13.62**35.1433.57التدري�س

 حتر�س االإدارة على اأخذ اآراء اأع�شاء هيئة التدري�س عند اتخاذ
5.092.48*29.8428.96القرارات

* و ** و***  ت�سري اإىل معنوية قيمة مربع كاي عند م�ستوى معنوية 10 % و 5 % و 1 %على التوايل.

يت�س��ح من نتائج التحليل الإح�س��ائي يف اجلدول )14( اأنه ل توجد فروق معنوية بني ا�ستجابات اأفراد عينة 
الدرا�سة تعزى ملتغري الق�سم الأكادميي وذلك جلميع عبارات حمور توجهات اإدارة الكلية نحو اأن�سطة التطوير 
واجلودة. بينما هناك فروق معنوية بني ال�س��تجابات للعبارات: الثانية، والرابعة، واخلام�س��ة، وال�ساد�س��ة، 
والثامنة، والتا�س��عة، والعا�س��رة وذلك ح�سب متغري املرتبة العلمية. واأن هناك اأي�سًا فرقًا معنويًا فقط لعبارة 
واح��دة  )التا�س��عة( وذل��ك بن��اًء على متغري املوؤه��ل العلمي. وفيما يتعل��ق مبتغري اجلن�س فاإن��ه لتوجد فروق 
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معنوية بني ال�ستجابات جلميع عبارات حمور اإدارة الكلية ماعدا العبارة الرابعة.
Ԁ :الفر�سية الرابعة

لتوجد فروق ذات دللة اإح�س��ائية بني ا�س��تجابات اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم بكلية اإدارة الأعمال 
حول اأن�سطة وكالة الكلية للتطوير واجلودة ومتغريات )الق�سم الأكادميي، واملرتبة العلمية، واملوؤهل العلمي، 

واجلن�س(.
جدول )15(: نتائج التحليل االإح�شائي الختبار معنوية العالقة بني ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة حول اأن�شطة وكالة 

الكلية للتطوير واجلودة ومتغريات )الق�شم االأكادميي، واملرتبة العلمية، واملوؤهل العلمي، واجلن�س(

العبارات
الق�سم  

الأكادميي
املرتبة 
العلمية

املوؤهل 
اجلن�سالعلمي

قيمة  مربع كاي
 اأ�شعر بالر�شا عن االأن�شطة التي تتبناها وكالة الكلية

***22.24***23.40***31.6446.96للتطوير واجلودة

*6.426.80**23.8729.73تت�شم اأن�شطة وكالة الكلية للتطوير واجلودة باال�شتمرارية

 تتبنى الوكالة فل�شفة التطوير واجلودة القائمة على م�شاركة
7.134.77**34.8934.44اجلميع

2.995.67**34.1133.08 تتبنى الوكالة �شيا�شة التطوير واجلودة التي تت�شم باملرونة

7.294.29***29.7440.53 حتر�س الوكالة على اإ�شدار الن�شرات اخلا�شة باجلودة

 حتر�س الوكالة على تقبل االآراء واملقرتحات وتتبناها وتهتم
**11.77**17.93***30.8644.28بالتغذية الراجعة

 هناك توا�شل بني ع�شو هيئة التدري�س ووكالة الكلية
**9.73**29.2427.3015.39للتطوير واجلودة

6.99**15.38***29.0347.87 ت�شعى وحدة اجلودة با�شتمرار اإىل ن�شر ثقافة اجلودة

31.3527.309.662.96اأعلم باخلطة اال�شرتاتيجية للكلية

 حتر�س الوكالة وبا�شتمرار على متابعة تنفيذ اخلطة
7.565.06**33.3032.45اال�شرتاتيجية للكلية

 اأعلم بخطط وكالة الكلية للتطوير واجلودة قبل تنفيذها
4.09**15.99***52.27*38.95بوقت كاف

 تتاح يل الفر�شة الإبداء الراأي حول برامج التطوير واجلودة
27.1223.458.150.39بالكلية

 حتر�س الوكالة على عر�س اأف�شل النماذج التدري�شية
5.916.77***29.2146.88لالختيار فيما بينها

12.116.59***28.3243.84اأ�شعر بالر�شا عن التقرير ال�شنوي للكلية

 ت�شاعد الوكالة ع�شو هيئة التدري�س على و�شع خطط
**11.6810.32***40.25**41.08 التقومي الذاتي

 يتم تقدمي ور�س العمل وحما�شرات التطوير واجلودة
3.110.54*19.5923.48واإعالنها يف اأوقات منا�شبة
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 املواد التي يتم عر�شها بور�س العمل متوافقة مع متطلبات
31.4627.058.583.19اجلودة وت�شهم يف عملية التطوير والتح�شني

 عملية التقومي لع�شو هيئة التدري�س من قبل الطالب تت�شم
4.03***21.98***39.29**41.20 باملو�شوعية

 عملية التقومي لع�شو هيئة التدري�س من قبل الطالب
7.71***21.45*28.71**42.09ت�شاعد يف حت�شني االأداء

* و ** و***  ت�سري اإىل معنوية قيمة مربع كاي عند م�ستوى معنوية 10 % و 5 % و 1 %على التوايل.

يت�س��ح م��ن نتائج التحليل الإح�س��ائي يف اجلدول )15( اأنه توج��د فروق معنوية بني ا�س��تجابات اأفراد عينة 
الدرا�س��ة تع��زى ملتغ��ري الق�س��م الأكادمي��ي وذل��ك لأرب��ع عب��ارات فقط من ب��ني عبارات حم��ور اأن�س��طة وكالة 
الكلية للتطوير واجلودة وهي: )احلادية ع�س��رة، واخلام�س��ة ع�س��رة، والثامنة ع�س��رة، والتا�س��عة ع�س��رة(. 
وعل��ى عك���س متغري الق�س��م الأكادميي، ت�س��ري نتائج اجل��دول )15( اإىل وجود فروق معنوية ب��ني عبارات هذا 
املحور تعزى ملتغري املرتبة العلمية ماعدا العبارات: ال�س��ابعة، والتا�س��عة، والثانية ع�س��رة، وال�سابعة ع�سرة. 
وتنح�سر الفروق املعنوية بني ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة التي تعزى ملتغري املوؤهل العلمي يف �سبع عبارات 
)الأوىل، وال�ساد�سة، وال�سابعة، والثامنة، واحلادية ع�سرة، والثامنة ع�سرة، والتا�سعة ع�سرة(. وفيما يتعلق 
مبتغري اجلن�س فاإنه توجد فروق معنوية بني ال�س��تجابات املتعلقة بالعبارات: الأوىل، والثانية، وال�ساد�س��ة، 

وال�سابعة، واخلام�سة ع�سرة من عبارات حمور اأن�سطة وكالة الكلية للتطوير واجلودة.
النتائج:

تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج، اأبرزها ما ياأتي:
اأوًل: اأن هناك اجتاهًا عامًا اإيجابيًا من قبل اأع�س��اء هيئة التدري�س وم�س��اعديهم نحو ر�سالة واأهداف الكلية، 
نحو جودة وقوة الربامج الأكادميية بالكلية، نحو توجهات اإدارة الكلية نحو اأن�سطة التطوير واجلودة، ونحو 

اأن�سطة التطوير واجلودة التي تتطلع اإليها وكالة الكلية للتطوير واجلودة.
ثاني��ًا: تو�س��لت الدرا�س��ة اإىل اأن اأه��م نق��اط الق��وة )وهي تلك العب��ارات التي حظي��ت على اأعلى متو�س��طات 

لال�ستجابة( التي تتمتع بها كلية اإدارة الأعمال تتمثل يف النقاط الآتية:
جدول )16(: اأبرز نقاط القوة يف جمال تطبيق �شمان اجلودة بكلية اإدارة االأعمال بجامعة امللك �شعود

متو�سطالعباراتم
الإ�ستجابة

4.27تتوفر الرغبة االأكيدة الإدارة الكلية لتطبيق اأن�شطة �شمان اجلودة1
4.17اأعلم بر�شالة واأهداف وقيم الكلية2
4.15 تت�شف اأهدافه الق�شم بالو�شوح3
4.14تتوافق االأهداف العامة للكلية مع حاجات املجتمع4
4.13اأ�شهم يف ن�شر ر�شالة واأهداف الكلية5
4.07تتوافق االأهداف العامة للكلية مع االجتاهات العاملية احلديثة يف جمال تعليم اإدارة االأعمال6
4.07اأهداف الربنامج معروفة ومتوافقة مع املعايري االأكادميية واملهنية7
4.00هناك تطوراً م�شتمراً للمناهج من حيث طرق التدري�س8
3.97اأهداف الربنامج ت�شكل املهارات املطلوبة يف �شوق العمل9
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3.91حتر�س الوكالة وبا�شتمرار على متابعة تنفيذ اخلطة اال�شرتاتيجية للكلية10
3.90 ت�شعى وحدة اجلودة با�شتمرار اإىل ن�شر ثقافة اجلودة11
3.89تت�شم اأن�شطة وكالة الكلية للتطوير واجلودة باال�شتمرارية12

ثالثًا: تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اأهم النقاط التي حتتاج اإىل تعزيز من قبل كلية اإدارة الأعمال من وجهة نظر 
اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم )وهي تلك العبارات التي حظيت على اأقل متو�سطات لال�ستجابة( تتمثل 

يف النقاط الآتية:
جدول )17(: املجاالت التي حتتاج اىل التح�شني والتطوير يف جمال تطبيق �شمان اجلودة بكلية اإدارة االأعمال بجامعة امللك 

�شعود

متو�سطالعباراتم
الإ�ستجابة

3.55حتر�س الوكالة على تقبل االآراء واملقرتحات وتتبناها وتهتم بالتغذية الراجعة1

3.51هناك اهتمام بتقييم الربنامج من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س2

3.51 ت�شاعد الوكالة ع�شو هيئة التدري�س على و�شع خطط التقومي الذاتي3

3.48هناك توا�شل بني ع�شو هيئة التدري�س ووكالة الكلية للتطوير واجلودة4

3.45عملية التقومي لع�شو هيئة التدري�س من قبل الطالب ت�شاعد يف حت�شني االأداء5

3.43اأ�شارك يف اتخاذ القرارات اخلا�شة بالربنامج  واأ�شعر اأن اإ�شهاماتي لها قيمتها6

3.37تتاح يل الفر�شة الإبداء الراأي حول برامج التطوير واجلودة بالكلية7

3.35حتر�س االإدارة على اأخذ اآراء اأع�شاء هيئة التدري�س عند اتخاذ القرارات8

3.32حتر�س الوكالة على عر�س اأف�شل النماذج التدري�شية لالختيار فيما بينها9

3.27اأعلم بخطط وكالة الكلية للتطوير واجلودة قبل تنفيذها بوقت كاف10

3.23 عملية التقومي لع�شو هيئة التدري�س من قبل الطالب تت�شم باملو�شوعية11

3.13تكافئ الكلية اأع�شاء هيئة التدري�س وفقاً مل�شتوى جودة االأداء12

رابعًا: تو�س��لت الدرا�س��ة اإىل جمموعة من املعوقات التي قد تعرت�س اأن�سطة التطوير واجلودة وذلك ا�ستنادًا 
على اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم بكلية اإدارة الأعمال. تتمثل يف النقاط الآتية:

ق�س��ر الفرتة الزمنية املمنوحة للجان اجلودة بالأق�س��ام الأكادميية للرد على خطابات وكالة الكلية  	•
للتطوير واجلودة.

اأوق��ات ال��دورات التدريبية وور�س العمل التي تقدمها وكالة الكلية للتطوير واجلودة غالبًا ماتتزامن  	•
مع اأوقات املحا�سرات مما يعوق ح�سور ع�سو هيئة التدري�س لتلك الأن�سطة.

عدم التحفيز املادي املنا�سب لأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم نظري قيامهم مبهام واأن�سطة التطوير  	•
واجلودة والعتماد الأكادميي بالق�سم.

الأعباء التدري�سية لع�سو هيئة التدري�س حتول دون تفاعله مع اأن�سطة التطوير واجلودة على م�ستوى  	•
الق�سم والكلية.

الكلية للتطوير  الن�سائي( من قبل وكالة  البيانات والنماذج )فيما يتعلق بالق�سم  الزدواجية يف طلب  	•
واجلودة وعمادة اجلودة باجلامعة.

بعلي�سه. الن�سائية  الأكادميية  والأق�سام  بالدرعيه  الأكادميية  الأق�سام  بني  الت�سال  قنوات  �سعف  	•
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المقترحات:
وبناًء على نتائج الدرا�س��ة، يقدم الباحثان جمموعة من التو�س��يات امل�س��تندة على اجتاهات ومواقف اأع�س��اء 

هيئة التدري�س وم�ساعديهم نحو اأن�سطة التطوير واجلودة، وذلك كالآتي:
مف�سل. ب�سكل  وحتديدها  وامل�سئوليات  املهام  تو�سيح  	•

عن��د التخطيط لأن�س��طة التطوي��ر واجلودة، لبد من العمل على اأن يكون هناك تركيز على اأن�س��طة  	•
حمددة خالل الف�سل الدرا�سي وعدم ت�ستت اجلهود على اأن�سطة كثرية.

الأكادميي. والعتماد  واجلودة  التطوير  ثقافة  ن�سر  يف  امل�ستخدمة  الأ�ساليب  تنويع  على  العمل  	•
اختي��ار التوقي��ت املنا�س��ب لعق��د ال��دورات التدريبي��ة وور���س العم��ل بحي��ث ل تتعار���س م��ع توقيت  	•

املحا�سرات )مثاًل، الأ�سبوع الأخري من الف�سل الدرا�سي(.
احلر���س عل��ى التغذي��ة الراجع��ة ملث��ل هذا النوع من الدرا�س��ات مما ي�س��جع اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س  	•

م�ستقباًل لإبداء الآراء واملقرتحات التي تدعم اأن�سطة التطوير واجلودة.
على وكالة الكلية للتطوير واجلودة اأن تعمل على اجللو�س مع الأق�س��ام الأكادميية ومناق�س��ة ق�س��ايا  	•

اجلودة والعتماد الأكادميي كل ق�سم على حده.
واجلودة. للتطوير  الكلية  ووكالة  التدرب�س  هيئة  اأع�ساء  بني  العالقة  تقوية  على  العمل  	•

اأن تعم��ل اإدارة الكلي��ة عل��ى اإل��زام اجلميع للتفاعل مع اأن�س��طة التطوير واجلودة م��ع توفري احلوافز  	•
املنا�سبة.

ب��ذل اجله��ود للمراجع��ة الفعلي��ة للتقارير الف�س��لية الت��ي يقدمها اأع�س��اء هيئة التدري�س وت�س��جيع  	•
املتميزين منهم.

التوصيات:
تو�س��ي الدرا�س��ة ب�سرورة اإجراء مثل هذا النوع من الدرا�سات م�ستقباًل وذلك للتعرف على جممل الأداء لكلية 
اإدارة الأعمال وذلك من خالل ا�ستطالع اآراء اأع�ساء هيئة التدري�س، واملوظفني، والطالب وغريهم من الفئات 

امل�ستفيدة.
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