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كبدميي ودرجت إسهبمهب يف حتقيق األ نظم اجلىدة واالعتمبد
ببجلبمعبث السعىديت: دراست  متطلببث جمتمع املعرفت
من أعضبء هيئت التدريسميدانيت آلراء عينت 

أحد أىداف المممكة العربية السعودية التوجو نحو االقتصاد  _الممخص
نشاء صناعة  المبني عمى المعرفة، نتج عنو إنشاء العديد من الجامعات وا 
المعرفة ودعميا. ولمتأكد من فاعمية الجامعات السعودية، سعت ىذه الى 

لمدخالت وعمميات المنظومة تطيبق نظام الجودة واالعتماد األكاديمي 
التعميمية باستخدام معايير الييئة الوطنية السعودية لمتقويم واالعتماد 
األكاديمي ومعايير الييئات العالمية. بعض الجامعات حصمت عمى 

 االعتماد واألخريات في طريقيا لو.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد درجة إسيام نظم الجودة واالعتماد      

األكاديمي في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية من 
وجية نظر عينة من اعضاء ىيئة التدريس؛ ومعرفة اإلختالف في 
استجابات عينة الدراسة وفقًا لمتغيري الجنس والجامعة. ُاستخدم لمدراسة 

   صفي التحميمي، واالستبيان اإللكتروني: أداة لجمع البيانات. المنيج الو 
من أىم النتائج: أن درجة اسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي      

في تحقيق األبعاد التسعة المحددة كمتطمبات لتحقيق مجتمع المعرفة كان 
بدرجة متوسطة ومتفاوتة تبعًا لقيم متوسطاتيا؛ حيث جاء بُعد تحسين 

تطوير التقنية وتكنولوجيا المعمومات في مقدمة األبعاد من حيث اسيام و 
نظم الجودة واإلعتماد األكاديمي في تحقيقو، ويأتي دعم البحث العممي 
في آخر ىذه األبعاد. كما وجدت الدراسة وجود فروقات ذات داللة 
إحصائية في تقدير درجة اإلسيام تبعًا لمتغيري الجنس والجامعة. وقدمت 

لدراسة توصيات لرفع درجة إسيام نظم الجودة واإلعتماد األكاديمي في ا
 تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة.

متطمبات  ،التقويم واإلعتماد األكاديمي ،: نظم الجودةالكممات المفتاحية
 .مؤسسات التعميم العالي ،مجتمع المعرفة

 

 المقدمة. 1
تمثل الجامعات أحد أىم أدوات التنمية الشاممة األساسية      

بمختمف المجتمعات البشرية، من خالل ما تقدمو من عموم 
عداد أفرادىا  ومعارف وخبرات وميارات متنوعة تسيم في بناء وا 
االعداد الشمولي المتكامل الذي يؤىميم لمقيام بأدوارىم ومسؤولياتيم 

دة إنتاجيتو، وتعظيم مقدراتو في تطوير المجتمع وتنميتو، وزيا
مكانياتو. غير أن التغييرات المتزايدة سريعة الوتيرة لمعمم والمعرفة  وا 
والتكنولوجيا وتقنية المعمومات واالتصاالت أثرت بشكل كبير عمى 

لمختمفة، وزادت من تأثير المعرفة والمعمومات؛ اقطاعات المجتمع 
و. كما نتج عن لتصبح المعرفة عصب االقتصاد العالمي وطاقت

العولمة تحالفات وتكتالت وتدويل لمتعميم العالي، والتنافس بين 
الجامعات. نتج عن ذلك ضغوط كبيرة وتحديات جسيمة عمى 
مؤسسات التعميم العالي العربية وجامعات المممكة العربية السعودية 
لتقوم بدور محوري في مجتمعاتيا. وقد دعا تقرير اليونسكو 

ين مجتمعات المعرفة من خالل االستثمار م( الى تكو 2005)
، [1]الفاعل لرأس المال البشري ليصبح قادرًا، كما يذكر محمد 

عمى نقل المعرفة ونشرىا وحسن توظيفيا واستغالليا في مواجية 
قضايا الحياة، وصواًل لتوليد معرفة جديدة من خالل االبتكارات 

كل أبعاد الحياة واالختراعات. لقد غدت المعرفة الركيزة اليامة ل
اإلنسانية والمعيار الحقيقي لقياس النمو الحضاري لمشعوب. فبناًء 

، قوة الدول وغناىا وتطورىا [2]عمييا تقاس، كما يشير الكبيسي 
نتاج ثرواتيا وتقديم خدماتيا. ووفقًا  وقدرتيا عمى حل مشكالتيا وا 
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٪ من 80تمثل المعرفة في وقتنا الحاضر ما يقارب  [3]لمسنبل 
قتصاديات العالم، أما الباقي فيو لرأس المال والعمالة والموارد ا

 الطبيعية.
تحقيق ذلك يحتم عمى الجامعات، كما يشير الخشاب      

، االستراتيجيةتطوير رؤاىا وأىدافيا وخططيا  [4]واالشعب 
نتاجيا والحفاظ  ومناىجيا الدراسية وتنويعيا لتشمل نقل المعرفة وا 

راكزىا البحثية والتميز فييا؛ وتوسيع قنوات عمييا؛ كذلك زيادة م
الشراكة مع المجتمع ومؤسساتو وخاصة الصناعية منيا؛ وزيادة 
مرونة سياسات القبول؛ وتعميق التداخل بين التخصصات العممية؛ 
عادة ىيكمة وتنظيم البنية  والتوسع في الجانب التقني والمياري؛ وا 

ة واإلدارة المعرفية الجامعية؛ والتوجو نحو اقتصاديات المعرف
والتسويق لخدماتيا، مع الحفاظ عمى حرية الجامعة واستقالليتيا في 
إطار القيم والثوابت اإلسالمية واليوية العربية. ما يتطمب تطبيق 

وآليات عممية رصينة ومدروسة تعد نظم الجودة  استراتيجيةنظم 
مي، الشاممة واالعتماد األكاديمي من أبرزىا عمى المستوى العال

حيث تعمل ىذه النظم عمى االرتقاء بنوعية المخرجات التعميمية 
الطالبية من حيث المعرفة والميارات والخبرات لتكون بمستوى 
الطموحات التنموية المجتمعية المطموبة، وسوق العمل المحمية 

 والعالمية.
 مشكمة الدراسة. 2

السعودية من متطمبات خطة التنمية التاسعة بالمممكة العربية      
(http//www.mep.gov.sa التوجو نحو االقتصاد المبني عمى )

المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعمومات، كيدف استراتيجي 
 [5]لبناء مجتمع المعرفة. وأكدت وزارة التعميم العالي في المممكة 

ىذا التوجو بالتوسع في إنشاء الجامعات والكميات الحكومية 
أن غالبية سكان المممكة من فئة الشباب واألىمية، عمى اعتبار 

٪ من إجمالي السكان؛ وفي القيام بعدد من المبادرات 60يمثمون 
لتنمية الموارد البشرية وتشجيع االكتشافات واالبتكارات العممية 
والتقنية الرائدة بمؤسسات التعميم العالي. كان اليدف منيا إنشاء 

في األزمات المعرفية التي صناعة المعرفة ودعمًا لعماليا؛ كذلك تال
ىذه األزمات  [6]تعاني منيا معظم الدول العربية. وحدد العصيمي 

في: ازدياد الفجوة المعرفية؛ وضعف مؤسسات التعميم التي من 
مشكالتيا: التزايد المستمر ألعداد الطمبة، انخفاض مستوى العممية 

الالزمة التعميمية، نقص الموارد بأنواعيا، وضعف ميارات خريجييا 
 .[7]لمتطمبات سوق العمل 

واستكمااًل لجيود وزارة التعميم العالي في المممكة العربية      
السعودية في االرتقاء بالتعميم العالي وزيادة قدراتو التنافسية، سعت 
الجامعات السعودية إلى تطبيق نظم الجودة واالعتماد األكاديمي 

في برامجيا األكاديمية لمدخالت وعمميات المنظومة التعميمية، و 
ووحداتيا البحثية والمجتمعية. بدأ تطبيق ىذه النظم في الجامعات، 

باستخدام معايير الييئة  ىـ1426في عام  ،[8]كما أورد صائغ 
الوطنية السعودية لالعتماد األكاديمي ومعايير الييئات العالمية 
الخاصة بضمان الجودة. ىدف الجامعات الحصول عمى ثقة 

ع في جودة خريجييا في المعرفة المتخصصة والميارات المجتم
التطبيقية عالية المستوى؛ فالخريج ىو نواة مجتمع المعرفة 
والعنصر الحاسم في االقتصاد المعرفي. والمالحظ أن الجامعات 
قديمة التأسيس )مثل جامعة الممك عبدالعزيز وجامعة الممك سعود( 

مجيا التعميمية، في حصمت عمى االعتماد األكاديمي لبعض برا
حين ما تزال الجامعات األخرى في طريقيا لذلك. ولحداثة تطبيق 
ىذه النظم بالجامعات تتمحور ىذه الدراسة حول استقصاء درجة 
إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطمبات مجتمع 
المعرفة بالجامعات السعودية من وجية نظر عينة من أعضاء 

 يس فييا. التدر  ىيئة
 أسئمة الدراسةأ. 
ما درجة إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق  .1

متطمبات مجتمع المعرفة في الجامعات السعودية من وجية 
 نظر عينة من أعضاء ىيئة التدريس بيا؟ 

 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة .2
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واالعتماد  الدراسة في تحديد درجة إسيام نظم الجودة
في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة بالجامعات  األكاديمي

 الجنس، والجامعة؟السعودية تبعًا لمتغيري 
 أهداف الدراسةب. 
تحديد درجة إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي المطبقة  .1

 في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة في الجامعات السعودية.
معرفة االختالفات في استجابات عينة الدراسة نحو درجة  .2

اسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطمبات 
مجتمع المعرفة المحددة بمحاور الدراسة وفقًا تبعًا لمتغيري 

 .الجنس، والجامعة
 أهمية الدراسةج. 

أن تسيم نتائجيا في مساعدة القيادات والمجتمع الجامعي في  -
الخمل في درجة إسيام نظم الجودة  واطن القوة أوكشف م

 واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطمبات بناء مجتمع المعرفة.
إمكانية اإلفادة من توصيات الدراسة في التحسين والتطوير  -

لرفع كفاءة وفعالية نظم الجودة واالعتماد األكاديمي 
 بالجامعات. 

ودراسات مستقبمية  ويؤمل أن تفتح ىذه الدراسة المجال لبحوث -
 - تتناول الربط بين نظم الجودة واالعتماد ومجتمع المعرفة

مكانات الباحثتين تعد البحوث في ىذا  -فعمى حد عمم وا 
 المجال قميمة جدًا. 

 حدود الدراسةد. 
الحدود الموضوعية: دراسة نظم الجودة واالعتماد األكاديمي  -

إسيام ىذه ودورىا في بناء مجتمع المعرفة، وتحديد درجة 
النظم في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة في بعض 

 الجامعات السعودية.
الحدود البشرية: أعضاء ىيئة التدريس ومن في حكميم في  -

 بعض الجامعات السعودية.
 الحدود المكانية: جميع الكميات األكاديمية في بعض -

 الجامعات السعودية.
دراسي الثاني الحدودالزمنية: أجريت الدراسة خالل الفصل ال -

 ىـ.1432/1433من العام الجامعي 
 مصطمحات الدراسةه. 
: تعرفيا الدراسة إجرائيًا بأنيا: Quality Systemsنظم الجودة  -

مجموعة العمميات المترابطة والمحددة بمعايير ومواصفات قياسية 
والمستخدمة لفحص وتقويم مكونات الجامعة اإلدارية واألكاديمية، 

ين والتطوير لمتأكد من أن مدخالتيا وعممياتيا تقدم والتخطيط لمتحس
مخرجات وخدمات تمبي حاجات طالبيا ومجتمعيا الداخمي 

 والخارجي ومتطمبات التنمية وسوق العمل.  
: تعرفو Academic Accreditationاالعتماد األكاديمي  -

بأنو "شيادات  [9]الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد االكاديمي 
منحيا ىيئة معترف بيا تؤكد أن البرنامج التعميمي أو رسمية ت

المؤسسة التعميمية يفيان بالمعايير المطموبة". ويقصد بو في ىذه 
الدراسة: مجموع العمميات واإلجراءات التي تقوم بيا ىيئة االعتماد 
المحمية أو العالمية من أجل التأكد أن مؤسسة التعميم العالي أو 

ة قد تحقق فييا شروط ومعايير ومواصفات أحد برامجيا األكاديمي
 الجودة النوعية المعتمدة لدييا.

: يعرفو ابن دىيش Knowledge Societyمجتمع المعرفة  -
نتاج وتوظيف المعرفة  [10] بأنو: "المجتمع القائم عمى اكتساب وا 

في خدمة التنمية، وىو مجتمع تتعدد فيو مناىل العمم والثقافة 
لتعميم مع جيود التنمية من خالل استخدامو وتتكامل فيو منظومة ا

 لمتقنية الرقمية". 
ويقصد بو في ىذه الدراسة: المجتمع الذي يمتمك المعمومات 
والحقائق والميارات والخبرات بما يمكنو من استعمال المعرفة 
وتوظيفيا في واقع الحياة لحل مشكالتو، واتخاذ القرارات الرشيدة 

بداعات بناًء عمييا، والمساىمة في  توليد وابتكار معرفة جديدة وا 
 إنسانية متميزة باستخدام التكنولوجيا والتقنية المتطورة.    

 متطمبات مجتمع المعرفة -
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:Knowledge Society Requirements  ويقصد بيا في ىذه
الدراسة: مجموعة العوامل المادية الممموسة والمعنوية التي تمثل 

بعاد العمل اإلداري ا الجامعة ألاالحتياجات المطموب أن توفرى
 لبناء مجتمع المعرفة. واألكاديمي

 والدراسات السابقةاإلطار النظري . 3
 :The Concept of Qualityمفيوم الجودة 

م 2004عرفت وثيقة المنظمة العربية لمتربية والعموم عام      
الجودة في التعميم الجامعي بأنيا: "تطابق المنظومة التعميمية مع 
المواصفات القياسية المتعارف عمييا عالميًا، والتي تتوافق مع 

: [11]حاجات المجتمع ومتطمباتو". وعرفتيا األغا وآخرون 
ج ما أو خدمة ما بصورة تمكن "بتكامل المالمح والخصائص لمنت

 من تمبية احتياجات ومتطمبات محددة أو معروفة".
  متطمبات الجودة ونظميا:

تتطمب الجودة الجامعية وجود نظام إداري وتنظيمي شامل      
 Total Quality Management يعرف بإدارة الجودة الشاممة

لكل  ، عمى إحداث تغييرات إيجابية[12]عقيمي  يبينيعمل، كما 
شيء داخل الجامعة؛ بحيث تشمل تغيير الفكر، والسموك، والقيم، 
والمعتقدات التنظيمية، والمفاىيم اإلدارية، ونمط القيادة اإلدارية، 
جراءات العمل واألداء...الخ، وذلك من أجل تحسين  ونظم وا 

 وتطوير كل مكونات العمل الجامعي والمتمثمة في:
( القيادة والتنظيمات 2افيا؛ )( رسالة الجامعة ورؤيتيا وأىد1)

( البرامج األكاديمية 4( نظم إدارة الجودة وتحسينيا؛ )3اإلدارية؛ )
)بما تشممو من الطالب، الييئة التدريسية، أساليب التدريس 
والتقويم، األنشطة والخبرات الميدانية والشراكات األكاديمية...الخ(؛ 

التعمم المكتبية  ( مصادر التعمم )بما تشممو من مراكز مصادر5)
( التقنية 6وأوعية المعمومات، الكتاب الجامعي، وخالفو(؛ )

( البنية التحتية والتجييزات 7وتكنولوجيا المعمومات والشبكات؛ )
( 8لمقاعات الدراسية والمعامل والمختبرات الطبية وخالفو؛ )

( إدارة الموارد البشرية )بما تشممو 9الشؤون المالية والتمويل؛ )

ة التدريسية، والموظفين عمى اختالف مستوياتيم الوظيفية(؛ الييئ
بداع المعرفة؛ )10) ( الشراكات مع 11( شؤون البحث العممي وا 

المجتمع ومؤسساتو المختمفة، من خالل مجموعة من النظم التي 
تتكامل في عممياتيا مع بعضيا البعض لموصول إلى أعمى جودة 

بأقل تكمفة مع تحقيق  في مخرجاتيا وخدماتيا؛ وعمى ان يكون
أعمى درجة من الرضا لدى المستفيدين منيا. أما نظم الجودة التي 

( 2تخطيط الجودة؛ )( 1: )تديرىا إدارة الجودة الشاممة فيي
بأنيا: "مجموعة  [13]ضمان الجودة والتي يعرفيا األلفي 

اإلجراءات واألنشطة التي تتخذىا المؤسسات الجامعية لضمان أن 
المعايير التي وضعتيا الييئات المتخصصة يتم بالفعل تطبيقيا". 

 وينقسم نظام ضمان الجودة إلى:
نظام ضمان الجودة الداخمي: وتمثمو مجموعة العمميات  )أ(

من تمقاء نفسيا، من  واإلجراءات التي تقوم بيا المؤسسة الجامعية
خالل عممية التقويم الذاتي والمراجعة والمتابعة لمتأكد من جودة 
أدائيا في مختمف األنشطة التي تشمل مدخالتيا وعممياتيا، إضافة 
لجودة مخرجاتيا؛ )ب( نظام ضمان الجودة الخارجي )االعتماد(: 
 وىوعممية التقويم الخارجي الذي تقوم بو أحد الييئات المتخصصة

( ضبط 3. ومن نظم الجودة أيضًا )[14]والعالمية؛  اإلقميمية
( تحسين الجودة. وجميع النظم السابقة تقوم عمى 4الجودة، )

 وجود:
 : وىي السمات والخصائص التيSpecificationsالمواصفات  -

تعبر عن تطمعات المستفيدين في المخرج النيائي )الطالب، 
 ، الخدمات األخرى...(.ةاألبحاث العممية، الخدمة التعميمي

وتمثل مستويات االداء المرغوب   Standards:المعـايير -
الوصول إلييا، وليذه المعايير فائدة كبيرة كما تذكر الفتالوي 

( أداة 2( دليل عمل لممتابعة والمراجعة والتقويم؛ )1: )[15]
( وسيمة محاسبية 3لمتخطيط واالعتراف والتغذية الراجعة؛ )

عداد 4لممؤسسة؛ ) ( إطار مستقر لجمع البيانات والمعمومات وا 
( إطار مرجعي لممقارنة بين النواتج المحددة مسبقًا 5التقارير؛ )
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لمتحقق من النواتج المحددة  ( إطار مرجعي6والنواتج الفعمية؛ )
( إطار مرجعي إلصدار 8( وسيمة لتقويم االنجازات؛ )7مسبقًا؛ )

( لغة مشتركة بين مؤسسات المجتمع 9األحكام عند التقويم؛ )
المحمي والمؤسسات اإلقميمية والعالمية. وتتحدد معايير الجودة وفق 

جات سياقاتيا، ضمن أطر المعايير اإلقميمية والعالمية، احتيا
المجتمع وأىدافو واستراتجياتو ومطالبو، واحتياجات األفراد 
ومطالبيم وتوقعاتيم، وفي ضوء اإلستراتيجية األساسية لمؤسسات 

 .[15]التعميم العالي؛ 
مؤشرات األداء واألدلة والبراىين: التي يعرفيا الدليل اإلرشادي  -

: "أشكال بأنيا [16]لمييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي 
تستخدميا المؤسسة  -يتم عادة اختيارىا مسبقاً  -محددة من األدلة 

التعميمية أو أي وكالة متخصصة أخرى لتقديم دليل عمى جودة 
األداء. ىذه المؤشرات ىي عالمات كمية أو نوعيو بارزة تحدد 
االنجاز الذي تم في المؤسسة التعميمية، وىي ذات صمة مباشرة 

 التي تتعمق بيا".باألىداف والمقاصد 
 :Academic Accreditationاالعتماد األكاديمي 

نشط االعتماد األكاديمي بشكل كبير في القرن العشرين في      
مجمل دول العالم، لمحفاظ عمى جودة التعميم العالي المرتبطة 
بالتنمية الشاممة والنمو االقتصادي. ويقوم بعممية االعتماد ىيئات 
متخصصة مستقمة عن مؤسسات التعميم العالي ومعترف بيا من 

م إنشاء 2004سعودية تم في عام الدولة. ففي المممكة العربية ال
 NCAAAالييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد االكاديمي بالمممكة 

لتكون المسؤولة عن االرتقاء بجودة التعميم العالي الخاص 
وتوفير معايير مقننة  ،الحكومي، وضمان الوضوح والشفافيةو 

لألداء األكاديمي لضمان مستوى مخرجاتو لسوق العمل. وقد 
يئة إحدى عشر معيارًا تشمل جميع مكونات المؤسسة وضعت الي
االعتماد األكاديمي  [18]. ويعرف مجاىد وبدير [17]الجامعية؛ 

بأنو: "االعتراف الرسمي بأىمية المؤسسة التعميمية ألداء مياميا، 
وأنيا استوفت الشروط والمعايير المطموبة، وأصبحت قادرة عمى 

زمة في كافة برامجيا األكاديمية تحقيق أىدافيا بالجودة النوعية الال
  المتخصصة، وأنيا تستطيع االستمرار في النمو والتطوير".

ويقوم االعتماد عمى سمسمة من االجراءات المتتابعة تتضمن:      
( الدراسة الذاتية: وىي مرحمة التقويم الذاتي التي تقوم بو 1)

وفييا يتم  ( مراجعة النظراء:2المؤسسة التعميمية وفق المعايير؛ )
ليكونوا بمثابة لجان تعيين مراجعين مقيمين من االوساط العممية 

لمتقويم عمى أن يكونوا مدربن بعناية عمى ميمتيم وعمى دراية 
بالمعايير الدولية لنوع البرنامج التعميمي أو المؤسسة التعميمية قيد 

ء ( الزيارة الميدانية: القيام بالزيارة من قبل الخبرا3المراجعة؛ )
الخارجيين لييئة االعتماد لممؤسسة الجامعية لالطالع والتأكد من 

( القرار 4ما جاء في تقرير الدراسة الذاتية ومطابقتو لمواقع؛ )
النيائي: ويتم فيو، بناًء عمى التقارير المرفوعة من قبل لجان 

 التقويم الخارجي، اتخاذ القرار من قبل لجنة متخصصة بييئة
االعتماد بمنح االعتماد لممؤسسة الجامعية، أو المنح بعد استيفاء 

الخارجي ( إعادة التقويم 5الشروط، أو حجب االعتماد؛ )
)االعتماد(: يتم فييا إعادة تقييم مؤسسات التعميم العالي بصفة 

إعداد دراسة ذاتية وتخضع  سنوات، ويتم 10-5دورية تتراوح من 
 .[19]ة؛ المؤسسات لمزيارات الميداني

وتوجد عالقة تبادلية التأثير والتأثر بين نظم الجودة واالعتماد 
ومتداخمة من األكاديمي فكالىما يعتمد عمى مجموعة مترابطة 

 العمميات وعمى المعايير والمواصفات والمؤشرات، بيد أن البدء
من خالل االعتماد ىو  :بنظم الجودة من خارج المؤسسة الجامعية

جراءاتو برغم  أىميتو في مرحمة الحقة لن يكون بقوة وفعالية وا 
ترسيخيا من الداخل. لذا ينبغي أن ال يكون ىدف الجامعات 
الحصول عمى شيادة االعتماد من الييئات المتخصصة في المقام 
االول بقدر االىتمام بترسيخ الجودة الشاممة في نظميا وبرامجيا 

 المختمفة.
 Knowledge Societyمفيوم مجتمع المعرفة 

 ُتعد المعرفة البنية الكمية والكيفية لمحقائق والنظريات العممية     
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والخبرات التي يحمميا أفراد المجتمع، ُتكتسب تراكميًا عبر التعميم  
الرسمي وخبرات العمل والحياة؛ وذلك نتيجة لعمل العقل البشري 
في صورة معمومات ومعارف جديدة، وفي نواتج ىذا العقل من 

وابداعات معرفية وتقنية؛ وىذا التنامي األَسي لقوة العقل اختراعات 
. والذي عرفو برنامج [20]والمعرفة ُيطمق عميو "مجتمع المعرفة"؛ 

بأنو: "المجتمع الذي يقوم عمى نشر  [21]األمم المتحدة اإلنمائي 
نتاجيا وتوظيفيا بكفاءة في جميع مجاالت النشاط  المعرفة وا 

تمع المدني والسياسة والحياة الخاصة، المجتمعي االقتصادي والمج
وصواًل لترقية التنمية اإلنسانية باستمرار". كما يري أفجن وكرفاليو 

مجتمع المعرفة بأنو منظمة قواميا اإلنسان، تعتمد عمى  [22]
التطورات المعاصرة لممعرفة، وتقدم أنظمة دعم لحياة ذات نوع 

زيع المعرفة؛ جديد. وىذا يحتاج لممعرفة الكاممة لطريقة تو 
والوصول لممعمومات والقدرة عمى تحويل المعمومات إلى معرفة 

 متجددة.
 مجتمع المعرفة وخصائصو:

مجتمع المعرفة يجب أن يكون قادرًا كما جاء في تقرير      
عمى دمج الجميع فيو ودون إقصاء ألي فرد،  [23]اليونسكو 

وترقية نماذج جديدة من التالحم لفائدة األجيال الحالية والقادمة. 
فالمعرفة مصمحة ومنفعة عامة ومتاحة لمجميع؛ فإنشاء مجتمع 
المعرفة يعني إعداد اإلنسان القادر عمى استخدام المعمومة والتقانة 

ويات يحددىا حجر في مختمف مساقات الحياة عمى ثالث مست
التربوي التعميمي: وفيو يتعمم الفرد كيف يبرمج  في: )أ( [24]

دراكو  المعمومات الجديدة في إطار المعرفة فيزداد وعيو اتساعًا وا 
لبحثي: يمكنو من سبر أغوار األشياء واألحداث اقوًة؛ )ب( 

واستخدام المفاىيم، واستكشاف القوانين؛ )ج( العمل التجريبي: 
ليصبح  ل المعمومة إلى معرفة، والمعرفة إلى ابتكارالذي يحو 

االنسان عنصرًا فاعاًل ومنتجًا وعاماًل من عمال المعرفة 
  .وصناعيا

 خصائصو: 

التدفق العممي والمعرفي والمعموماتي السريع؛ وتطور االختراعات 
ل ؤ واإللكترونيات والمطبوعات والبرمجيات والتكنولوجيا؛ وتضا

ظيور المعمومة وتطبيقيا؛ وانييار الفواصل  الفترة الزمنية بين
 الجغرافية في كل مواقع العمل. 

 المعرفة المتخصصة: التي تقدميا منظمات تتيح نقل ونشر -
المعرفة من خالل التعميم والتدريب، وتسيم في إعداد أفراد 
المجتمع، وفي االرتقاء بمياراتيم وقدراتيم لتوظيف المعرفة 

ة ال تسمي معرفة، كما يذكر حيدر في واقع حياتيم. فالمعرف
 Drucker، إال إذا كان ليا طابع تطبيقي سماه دراكر [25]

. إن ربط Knowledge in Action"المعرفة التطبيقية" 
المعرفة النظرية بالتطبيقية يقتضي التميين لعمال المعرفة 
والتجديد في معارفيم وتحفيزىم باتجاه تحويميا لمنتجات 

 تخدم المجتمع االنساني عمومًا.معرفية وابتكارية 
اتقان التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتقنيات المعمومات عمى  -

تاحة تبادل المعمومات  اعتبار أنيا أحد محركات التغيير؛ وا 
والمعارف؛ وتمكين جميع المجتمعات سواء كانت غنية أو 

 [26]. فقيرة من االستفادة من الفيضان المعرفي؛
ادة االىتمام برأس المال الفكري، واحترام منظمات التعمم وزي -

العمم والعمماء، وحرية التفكير واإلبداع، وتوفير البيئات 
نماء االفكار وتوليدىا.  المناسبة لبناء العقول البشرية وا 

 المعارف من خارج البالد واالفادة منيا.االنفتاح عمى العموم و  -
خالل االندماج واالنسجام بين أفراد المجتمع جميعيم من  -

طالق الحريات لمرأي والتعبير  االىتمام بحقوق االنسان، وا 
 والنشر، والتعاون والعمل الجماعي لممشاركة في البناء

 المجتمعي والحضاري.
توفير المنظومة االقتصادية الداعمة لدور المعرفة والتقنية في  -

 بناءىا.
 وجود شراكات وتحالفات مع القطاع الخاص واسواق العمل -

 كار واالختراع وتسوقو.تدعم االبت
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توفير البنية التحتية القوية لالتصال والتي تشجع وتدعم  -
 استخدام التقنية وتوطنيا.

دعم وتشجيع البحث العممي في كل مواقع العمل وواقع الحياة  -
 اليومية.

العدالة في توزيع العمم والمعرفة والخدمات الشاممة بين  -
الطبقات المختمفة في المجتمع؛ ونشر الوعي والثقافة في 

 [27].الحياة اليومية لمفرد والمجتمع ككل؛ 
 متطمبات تأسيس مجتمع المعرفة:

بيات إلى أن االستثمار األمثل لممعرفة في التنمية دتشير اال     
( زيادة استثمارات 1ات المعرفة يتطمب: )البشرية وبناء مجتمع

الدول في المعرفة والمعمومات من خالل زيادة الصرف عمى التعميم 
والتدريب لزيادة أعداد العاممين في مجال المعرفة التخصصية 

من تقنيات المعمومات  ( وجود بنية تحتية متطورة2؛ )[28]
ؤىل وقواعد معموماتية عريضة، ونظام إداري م ،واالتصاالت

( العمل كفريق، والشراكة 3وكفء في ظل قيادة فعالة متجددة؛ )
في أداء الميام والتواصل مع اآلخرين وتوفير بيئات فاعمة 

( توظيف تقنية المعمومات إلحداث 4ومشاركة في اتخاذ القرار؛ )
تغيير جوىري في العمل اإلداري، يتمثل في المرونة والتمكين 

راطية في العمل وتوسيع العمميات والالمركزية، وتقميل البيروق
( توافر نظم تعميم معاصرة تأخذ 5واالنفتاح عمى أسواق جديدة؛ )

بالتقنيات وتقوم عمى أساس تكنولوجيا المعرفة ومجتمعات التعمم، 
بحيث تؤكد عمى العمميات العقمية العميا وال تقف عند حد المعرفة 

نما تتعدى ذلك إلى عمميات  التي تقدم لمطالب، التطبيق واإلبداع وا 
نتاج المعارف ( نشر ثقافة التعميم المستمر ليطور 5؛ ) [29,30]وا 

عمال المعرفة معارفيم والرقي بالمعرفة التخصصية بصورة 
 . [31]مستمرة؛ 

 الدراسات السابقة
 تم تصنيف الدراسات السابقة في ثالثة ابعاد رئيسة، وسيتم

 التالي:استعراضيا وفق التسمسل الزمني عمى النحو 

 البعد األول: دراسات تناولت نظم الجودة واالعتماد االكاديمي:
ىدفت لمتعريف بنظام الجودة   [32]دراسة ىارتمي وفيركس -

واالعتماد في كل من المممكة المتحدة ودولة أستونيا، حسب 
، القاضية بدعم وتطوير 1999األوروبية عام  Bolognaمعاىدة 

م. أكدت الدراسة أن: 2010التعميم العالي بيذه الدول بحمول عام 
الجودة واالعتماد األكاديمي ىو المدخل لتحقيق ىذا التطوير 
والتحسين لمواجية العولمة وتدويل التعميم العالي وتزايد التنافس 

مكة المتحدة قام عمى العالمي؛ وأن نظام ضمان الجودة في المم
جراءات مراجعة  جودة العممية التدريسية والممتحنين الخارجين وا 
الجودة، في حين قام نظام الجودة في استونيا عمى التقويم الذاتي 
وتقويم النظراء والمراجعة الخارجية. وتوصمت الدراسة إلى وجود 

 تشابو في األدوات المستخدمة لمنظامين في كل من الدولتين.
وىدفت لمتعرف عمى اتجاىات الفكر التربوي  [33]دراسة الييم  -

لمفيوم الجودة واالعتماد وأبعاد كل منيا، وعرض االتجاىات 
العالمية الخاصة بيما في مؤسسات التعميم العالي؛ وعرض بعض 
الجيود العربية التي بذلت في ىذا الشأن. تم استخدام المنيج 

مت لو: وجود عالقة ارتباطيو الوصفي المكتبي لمدراسة، ومما توص
تفاعمية بين الجودة واالعتماد لتحسين وتطوير المؤسسة التعميمية. 
وأوصت: بضرورة االىتمام بنشر ثقافة الجودة واالعتماد بالجامعات، 
عداد الكوادر  وتييئة المناخ الجامعي لمتغيير وتوفير الموارد، وا 

 لشأن.المؤىمة، واإلفادة من التجارب العالمية بيذا ا
 وىدفت إلى تقييم أثر تطبيق منيجية[34] دراسة كوريا وآخرون  -
االعتماد األكاديمي الخاصة بالييئة الوطنية لتقويم الجامعات  

عمى مناىج برامج البكالوريوس  CONEAUواالعتماد باألرجنتين 
في ثالث كميات ىي: الصيدلة والكيمياء الحيوية والزراعة؛ لمتعرف 

ي واجيت التطبيق. وقد اعتمدت الدراسة عمى عمى العوائق الت
تحميل آراء النظراء ومسح آراء األكاديميين. أثبتت الدراسة، بناًء 
عمى آراء المراجعين، أن لالعتماد األكاديمي تأثيرًا ميمًا في 

 البرامج التعميمية؛ حيث أنو ُيمكن الجامعات من إحداث التغييرات
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 المطموبة في المناىج الدراسية.
وىدفت إلى التعرف عمى معايير ضمان  [13]راسة األلفي د -

الجودة واالعتماد من حيث المفيوم واألىمية واألنواع؛ وعمى 
معايير ضمان الجودة واالعتماد بجامعة أكسفورد؛ وكذلك عرضًا 
لمجيود الراىنة بجامعة حائل لتطبيق الجودة واالعتماد األكاديمي؛ 

ورد والممكن تطبيقيا في والدروس المستفادة من جامعة أكسف
جامعة حائل. توصمت الدراسة إلى عدم وجود معايير ضمان 

( أن يسبق 1الجودة واالعتماد في جامعة حائل. وأوصت بالتالي: )
تطبيق نظام الجودة واالعتماد عممية تحميل موضوعي لمقضايا 

( توفير اإلمكانيات 2والمشكالت التي تعاني منيا الجامعة؛ )
( ضمان مشاركة الكوادر البشرية بما 3وارد المادية؛ )البشرية والم

( تعزيز 5( إقامة الشراكات واالستعانة بالخبراء؛ )4فييم الطمبة؛ )
( تحديد معايير االعتماد التي ستطبقيا 6العمل الجماعي؛ )

 الجامعة وجعميا من قيميا وأولوياتيا.
 البعد الثاني: دراسات تناولت مجتمع المعرفة بالجامعات:

ىدفت إلى دراسة التعميم مدى الحياة   [35]دراسة ليفنجستون -
ونقص التوظيف وعالقتو بمجتمع المعرفة؛ وىي دراسة منظورية 
في كل من كندا والواليات المتحدة. توصمت الدراسة إلى وجود 
فجوة ما بين التعمم مدى الحياة وبين نقص العمالة، وترجع ىذه 

( نقص 2استخدام الموىبة؛ ) ( نقص في1ألبعاد متعددة منيا: )
( فجوة 4( تقميص التوظيف االلزامي؛ )3التوظيف الييكمي؛ )

( فجوة األداء. ولتقميل ىذه الفجوة اقترحت الدراسة 5االعتماد؛ )
التركيز عمى اإلصالحات االقتصادية الجوىرية القائمة عمى الفيم 

اضي الكامل ألشكال العمل الممكنة في المستقبل إنطالقًا من الم
والحاضر، بجانب التأكيد عمى برامج التعمم مدى الحياة التي يمكن 

 أن تسيم في تحقيق مجتمع المعرفة.
وىدفت إلى استخالص األدوار الجديدة التي  [25]دراسة حيدر  -

يفرضيا مجتمع المعرفة عمى مؤسسات التعميم في الوطن العربي، 
يم في الوطن والتعرف عمى المتطمبات الواجب عمى مؤسسات التعم

العربي استيفائيا لإلسيام في بناء مجتمع المعرفة؛ وبينت أن 
التعميم أحد أىم العوامل في بناء مجتمع المعرفة. ووضعت جممة 
من المقترحات لمؤسسات التعميم إلعداد المتعممين لمجتمع المعرفة 
ومنيا: تقديم معرفة تخصصية عالية المستوى تساعد المتعمم عمى 

مينة معينة، وتقديم برامج أكاديمية تخصصية مكثفة، االلتحاق ب
والتطبيق المكثف لتقنيات االتصال والمعمومات في التعميم والتعمم، 
والتركيز عمى نواتج التعمم لضمان إعداد خريجين قادرين عمى 
المنافسة عالميًا، وكذلك األخذ بآليات ضمان الجودة لتقديم خدمات 

 يجييا المنافسة عالميًا.تعمم عالية المستوى تضمن لخر 
وىدفت إلى القيام بالمزيد من البحث  [36]دراسة الشرعي  -

عادة النظر في فاعمية  والدراسة في واقع الجامعات العربية، وا 
أدائيا، وتفعيل دورىا من خالل ما تقدمو من برامج في إنتاج 
المعرفة. استخدمت الدراسة المنيج المكتبي؛ وأوصت بأن تقوم 

تعميم العربي عمى المساىمة في بناء المعرفة، وعمى إدخال فمسفة ال
تعديالت وتجديدات جذرية في برامج التعميم الجامعي تعتمد عمى 
مبدأ التعميم المستمر، وضمان التوسع في صيغ متنوعة لمتعميم 

 .العالي
ىدفت إلى تحميل االىتمام المتنامي لنقل [37] دراسة ديكسون  -

لعالمي، خاصة بالنسبة لمدول التي حولت المعرفة في االقتصاد ا
اقتصادياتيا الحالية إلى اقتصاديات المعرفة. كما ناقشت 
المضامين التي من شأنيا تطوير سياسة الدولة في الدراسات 
العميا، وزيادة دور الجامعات في التطوير االقتصادي. بينت نتائج 

ن شأنيا الدراسة أىمية تطوير اقتصاديات المعرفة والطرق التي م
توجيو أنظمة الجامعة نحو االنخراط المباشر في الطرق العالمية، 
 ونقل األبحاث العممية لتصبح لصيقة مع المؤسسات االقتصادية.
كما أظيرت النتائج الدور القيادي الذي من الممكن أن تؤديو 
الجامعات حين تعطي ليا الوظيفة المركزية في خمق وابتكار 

وانتيت الدراسة الى أىمية دور الحكومات الوطنية وايجاد المعرفة. 
 في وضع استراتيجيات لمتعميم العالي تمكن الجامعات من نقل



322014 
 

67 

 المعرفة وزيادة التطور االقتصادي.
وىدفت إلى التعرف عمى مجتمع المعرفة  [38]دراسة المحمدي  -

لى استخالص األدوار الجديدة التي  وخصائصو ومتطمباتو، وا 
المعرفة عمى مؤسسات التعميم العالي، ومدى وفاء يفرضيا مجتمع 

التعميم الجامعي لمتطمبات تحقيق مجتمع المعرفة، ومن ثم وضع 
تصور مقترح لدور الجامعة بمصر لتحقيق مجتمع المعرفة. تم 
استخدم المنيج الوصفي، وطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية من 

لزراعة والشريعة أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية والعموم وا
والحقوق بجامعات: األزىر، عين شمس، المنصورة وأسيوط، بمغ 

( التأسيس 1( عضوًا. من أبرز نتائج الدراسة: )303عددىم )
الحقيقي لمجتمع المعرفة يعد مدخاًل لمنيضة بالقرن الحادي 

( التأكيد عمى الساسة والمخططين تييئة المنظومة 2والعشرين؛ )
ى إقامة مجتمع المعرفة. ووضعت الدراسة الجامعية لمتحول إل

 تصورًا مقترحًا ألىم األدوار التي يتعين عمى الجامعة القيام بيا في
 ضوء متطمبات مجتمع المعرفة. 
إلى معرفة واقع دور الجامعات  وىدفت [39]دراسة الذبياني  -

السعودية في بناء مجتمع المعرفة كخيار استراتيجي لممممكة 
العربية السعودية واألدوار المستقبمية التي يمكن أن تقوم بيا 
الجامعات في ىذا المجال؛ وتم استخدام االستبيان كأداة لمبحث 
الذي طبق عمى عينة عشوائية طبقية من أعضاء ىيئة التدريس 

(. من أبرز 251الجامعات الحكومية السعودية بمغ عددىم )ب
( وجود ارتباط وثيق بين التحول نحو مجتمع المعرفة 1نتائجيا: )

( ضرورة إعادة النظر في العمميات 2وتطبيق مبادئ الديمقراطية؛ )
( وجود ضعف 3المنظمة لمبحث العممي في الجامعات السعودية؛ )

لشكل الذي يتوافق والتحول نحو في إسيام الجامعات السعودية با
مجتمع المعرفة سببو عدم وجود خطط عممية مسبقة في مجال 

( المعرفة التي تقدميا الجامعات السعودية تقميدية 4نشر المعرفة؛ )
 ال تواكب متطمبات العصر.

 وىدفت لدراسة إدارة المعرفة بين الجامعة[40] دراسة اوسترلنك  -

 .K. U. استخدمت الدراسة جامعةوالصناعة من المنظور الجامعي
Leuven  في جنوب أفريقيا كدراسة حالة تبين كيف يمكن

لمجامعات التوجو نحو إدارة األنشطة بشكل أكبر، ونقل ممفات 
المعمومات لفائدة الصناعة. توصمت الدراسة إلى أن ادارة 
المعمومات تتزايد أىميتيا في العديد من قطاعات المجتمع؛ 

الالعب الرئيس في ىذا المضمار. وأن عمى  وأصبحت الجامعات
الجامعات إيجاد الطريق الذي يمكنيا من إدارة والتعامل مع ممفات 
المعمومات حتى تتمكن من الوصول لمحالة المثمى في االنخراط 
والتعاون ما بين الجامعة والصناعة. وتوصمت الدراسة إلى أن 

لبيئة والبناء أن تطور ا -في عصر مجتمع المعرفة-عمى الجامعة 
والطريقة لتصبح ناجحة؛ وتطوير العوامل الثالث السابقة يحتاج 

 ادارة الجامعة الى التركيز والحرص والدعم الفعال. من
وىدفت إلى تقديم صورة متكاممة  [41]دراسة المدادحة وآخرون  -

لدور الجامعات الحكومية االردنية في بناء وتنمية مجتمع المعرفة، 
وقد استخدمت المنيج الوصفي التحميمي، واالستبيان كاداة لجمع 

( عضو من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 160المعمومات من )
ت البمقاء باالردن. ومن أىم نتائج الدراسة: أن دور الجامعا

الحكومية باألردن لم يعد قاصرًا عمى أدوارىا التقميدية بل تعداىا 
 ،اممة من خالل بناء مجتمع المعرفةإلى خدمة أىداف التنمية الش

. كما أظيرت النتائج بطء غير أن ىذا الدور مازال محدوداً 
تصاالت الجامعات الحكومية باألردن في توظيف تكنولوجيا اال

 .وضرورة بناء الشراكات االكاديمية، الحديثة في مجال التدريس
تناولت الجودة واالعتماد ومجتمع المعرفة  البعد الثالث: دراسات

 بالتعميم الجامعي:
وىدفت إلى تحديد متطمبات تحقيق ضمان  [42]دراسة المميجي  -

الجودة واالعتماد المؤسسي لمجامعات المصرية لمواكبة متطمبات 
مجتمع المعرفة، ومحاولة االرتقاء باألداء الجامعي. أظيرت نتائج 
الدراسة وجود تحديات تواجو الجامعات ومنيا: مقاومة التغيير، 

التحديث. كما أكدت أن واالفتقار لإلدارة الرشيدة الداعمة لمتطوير و 
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االرتقاء بأداء الجامعات لمواكبة متطمبات مجتمع المعرفة يتطمب 
نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات الجامعية المصرية، 
وتطوير ىياكميا التنظيمية، والتنمية المينية المستدامة ألعضاء 
ىيئة التدريس فييا؛ باإلضافة إلى تفعيل وحدات الجودة 

 الجامعية.  بالمؤسسات
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

: أن نجد أنيا أكدت عمىبرصد ومراجعة الدراسات السابقة      
( نظم الجودة واالعتماد األكاديمي تعد أىم المداخل اإلدارية 1)

لمجامعات لتحسين وتطوير جودة مخرجاتيا وخدماتيا عند ضمان 
ت ىي المعنية ( الجامعا2جودة مدخالت الجامعة وعممياتيا؛ )

عداد عمال وصناع المعرفة من خالل  ببناء مجتمع المعرفة، وا 
المعرفة المتخصصة واالحتراف الميني الذي يتناسب وتطمعات 

( تقوم 3التنمية الشاممة لمدولة، والتوجيات العالمية وسوق العمل؛ )
الجامعات بتوفير الموارد والمتطمبات الالزمة لتحقيق الجودة 

 بناء مجتمع المعرفة.واالعتماد، ول
أوجو االختالف لمدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في:      

تناول بعض الدراسات السابقة نظم الجودة واالعتماد ( 1)
األكاديمي من أبعاد محددة فقط؛ مثل ذلك تم تناول مجتمع 
المعرفة، كما تم تناول دور الجامعات في تحقيقو. أما الدراسة 
الحالية فتستيدف رصد الواقع الفعمي لدرجة إسيام نظم الجودة 

مع المعرفة واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطمبات مجت
بالجامعات السعودية من خالل أراء الييئة التدريسية القائمة 
بالعممية التعميمية والتي تعد محور االرتكاز في بناء مجتمع 

 [42]( اختمفت الدراسة الحالية عن دراسة المميجي 2المعرفة؛ )
التي ركزت عمى تحديد متطمبات الجودة واالعتماد لمواكبة 

ة، في كونيا تدرس درجة اسيام نظم متطمبات مجتمع المعرف

الجودة واالعتماد االكاديمي في تحقيق متطمبات مجتمعات المعرفة 
 بالجامعات السعودية.

 . الطريقة واالجراءات4
 منهج الدراسةأ. 

تم استخدم المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى جمع       
ا وتحميميا المعمومات عن الظاىرة موضوع الدراسة ومن ثم تنظيمي

 وتفسيرىا لفيميا وتطوير الحمول والمقترحات لمواجيتيا وتطويرىا.
 مجتمع الدراسةب. 
ن مجتمع الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات       تكوَّ

السعودية ومن في حكميم الذين ىم عمى رأس العمل بالعام 
عضوًا(، وذلك  45.593ىـ وعددىم )1433:1432الدراسي 
 احصائية لوكالة التخطيط والمعمومات بمركز حسب آخر

 احصاءات التعميم العالي بوزارة التعميم العالي.
 عينة الدراسةج. 
نظرًا لكبر حجم مجتمع الدراسة تم أخذ عينة عشوائية من      

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية لتطبيق أداة الدراسة؛ 
وبعد استبعاد غير المكتمل من االستبانات كان عدد الصالح منيا 

(، موزعة عمى الجامعات التالية: جامعة طيبة، أم القرى، 214)
سالمية. أما الجامعات المدرجة في الممك عبد العزيز، الجامعة اإل

( تحت مسمى الجامعات األخرى فيي: )الممك 4الجدول رقم )
سعود، الطائف األمام محمد بن سعود، الممك خالد، الممك فيصل، 
الحدود الشمالية، والخرج، والمجمعة، والباحة، والقصيم، شقراء( 

وجدول فجمعت في بند واحد، لقمة عدد االستجابات الواردة منيا؛ 
 ( يوضح ماسبق.2)

 خصائص عينة الدراسة
 ( أن عدد اإلناث في عينة الدراسة1الجنس: يظير الجدول ) -

٪.42,1٪ من عدد الذكور الذي بمغ 57,9كانت أكبر بنسبة 
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 1جدول 
 توزيع افراد عينة الدراسة وفقا لمنوع

 النسبة المئوية  العدد  النوع 
 ٪42.1 90 ذكر
 ٪ 57.9 124 انثى

 ٪111 214 المجموع
( أن جامعتي طيبة وأم القرى قد 2حيث يظير الجدول )     

٪ 22,4٪، و47,2حصمت عمى أعمى نسب في المشاركة بمغت 
٪، ثم 15,9عمى التوالي، في حين جاءت نسبة الجامعات االخرى 

 االسالمية.والجامعة  الممك عبد العزيز،
 2جدول 

 توزيع افراد عينة الدراسة وفقا لمجامعات السعودية
 النسبة المئوية  العدد  الجامعة 
 ٪47,2 101 طيبة

 ٪8,9 19 الممك عبد العزيز
 ٪22,4 48 أم القرى

 ٪5,6 12 الجامعة اإلسالمية
 ٪15,9 34 أخرى
 ٪100 214 المجموع
 ٪111 214 المجموع

 أداة الدراسةد. 
تم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات والمعمومات لرصد      

درجة مساىمة نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطمبات 
مجتمع المعرفة، وقد مر إعداده بمراحل متعددة: فبعد مراجعة 
األدبيات والدراسات السابقة، ُأعد استبيان تكون من جزئين: األول: 

الجامعة( والثاني:  مستجيبين وشمل: )الجنس،لمبيانات األولية لم

في الجامعة  فقرات تصف مساىمة نظم الجودة واالعتماد األكاديمي
في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة، مصنفة حسب المحاور التي 

(؛ كما انتيت جميع المحاور بسؤال مفتوح عن 3يوضحيا الجدول )
بات مجتمع وجود ممارسات وآليات أخرى لمجامعة لتحقيق متطم

 المعرفة غير ماذكر.

 3جدول 
 يبين محاور أداة الدراسة وعدد فقراتها

 عدد فقرات المحور محاور االستبيان م      
 14 تييئة البرامج التعميمية 1
 16 التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس والموظفين 2
 16 االرتقاء باإلدارة الجامعية 3
 8 تحسين وتطوير التقنية وتكنولوجيا المعمومات 4
 8 دعم مصادر التعمم والخدمات الطالبية 5
 8 الشراكات األكاديمية لمجامعة مع المؤسسات األخرى 6
 6 تشجيع اإلبداع واالبتكار في البيئة الجامعية 7
 6 تطوير البنية التحتية الجامعية 8
 14 دعم البحث العممي 9
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وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لتحديد استجابات عينة      
(، عالية 5الدراسة لدرجة اإلسيام عمى النحو التالي: عالية جدًا )

 (.1(، منخفضة جدًا )2(، منخفضة )3(، متوسطة )4)
 صدق أداة الدراسة: 

 faceالصدق الظاىري: تم التحقق من الصدق الظاىري  -

validity  لالستبانة بعرضيا عمى عدد من المحكمين ذوي المعرفة
المتخصصة والخبرة في بعض الجامعات السعودية، وُعدِّلت في 
ضافًة. تم إعداد االستبانة إلكترونيًا ووضعيا  ضوء آرائيم حذفًا وا 

" إلرساليا إلى أعضاء ىيئة التدريس Googleعمى موقع "
كما تم التواصل الشخصي مع  بالجامعات ليتم اإلجابة عمييا.

المسؤولين في ىذه الجامعات لتحفيز الييئة التدريسية لمتعاون 
 والمشاركة.  

الصدق الداخمي لالستبانة: تم التأكد من صدق االتساق الداخمي  -
ألداة الدراسة عن طريق حساب معامالت ارتباط بيرسون لمعالقة 

كانت النتائج أن كل مجال مع الدرجة الكمية لألداة، ف بين درجة
جميع معامالت االرتباط، بين الدرجة الكمية لدرجة إسيام نظم 
الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة 

( إلى 0,81بالجامعات السعودية وكل مجال، تراوحت بين )
(. وكانت جميع االرتباطات موجبة ودالة إحصائيًا عند 0,93)

عطي مؤشر دال عمى صدق االتساق (، مما ي0,01مستوى )
 الداخمي ألداة الدراسة.

ثبات أداة الدراسة: تم التأكد من مؤشر تحقق الثبات، وذلك من   -
خالل حساب مؤشر ثبات التجانس الداخمي لالستبانة باستخدام 

 صيغة معامل ارتباط )ألفا كرونباخ(. 
 4جدول 

 بطريقة االتساق الداخمي )الفا كرونباخ( معامالت ثبات االستبانة
 معامل الثبات الفاكرونباخ  عدد العبارات  مجاالت ومحاور االستبانة م
 0,96 14 تييئة البرامج التعميمية 1
 0,96 16 التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس والموظفين 2
 0,95 16 االرتقاء باإلدارة الجامعية 3
 0,94 8 التقنية وتكنولوجيا المعموماتتحسين وتطوير  4
 0,94 8 دعم مصادر التعمم والخدمات الطالبية 5
 0,95 8 الشراكات األكاديمية لمجامعة مع مؤسسات أخرى 6
 0,92 6 تشجيع االبتكار واإلبداع في البيئة الجامعية 7
 0,91 6 تطوير البنية التحتية الجامعية 8
 0,98 14 دعم البحث العممي 9

 1.98 96 الدرجة الكمية لالسهام بالمجاالت
يتبين من الجدول أعاله أن معامالت الثبات أعمى من القيمة      

( وىو الحد االدنى المقبول لمثبات. حيث بمغ معامل ثبات 0,60)
لمدرجة الكمية إلسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي  كرونباخ الفا

(؛ 0,98في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية )
وتراوحت لممجاالت بحساب مؤشر الثبات لمتجانس الداخمي 

 (. وجميعيا قيم مرتفعة تدل عمى توافر مؤشر0,91-0,98)
 الثبات.

 ميل بيانات الدراسةتم تح: األساليب اإلحصائية المستخدمة
(، وتم استخدام  األساليب spss) باستخدام البرنامج االحصائي
 والطرق اإلحصائية التالية: 

معامل ارتباط بيرسون ومعامل ألفا كرونباخ لحساب الثبات  -
 وصدق أداة الدراسة. 

 التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة.  -
 واالنحرافات المعيارية لدرجات مجاالتالمتوسطات الحسابية  -
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إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطمبات  
 مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية والمتوسط العام لممجاالت. 

إختبار )ت( لممقارنة بين متوسطين مستقمين لمكشف عن داللة  -
يمي في الفروق في درجات إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاد

تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية التي تعزى 
 لمجنس.

تحميل التباين األحادي لدراسة الفروق بين متوسطات درجات  -
إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطمبات مجتمع 

 المعرفة بالجامعات السعودية تبعًا لممتغيرات المستقمة التالية: 
 ( لمكشف LSDالمقارنات البعدية ) الى ثم الجنس، ،الجامعة

 عن اتجاه الفروق. 
 . النتائج ومناقشتها5

 السؤال األول: ما درجة إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في 

 تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية من وجية 
 التدريس بيا؟  ىيئة أعضاء من عينةنظر 
استخدام المعايير التالية لعرض النتائج وتفسيرىا: المتوسط تم      

إلى أقل من  3,4من اسيام عالي جدًا،  5إلى  -4,2الحسابي من 
اسيام متوسط، من  3,4إلى أقل من  2,6اسيام عالي، من  4,2
 2,6إلى أقل من  1,8من  اسيام منخفض، 2,6إلى أقل من  1,8
 منخفض جدًا. اسيام

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة كما تم حساب 
إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق ت درجا

متطمبات مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية لكل محور من 
؛ ُمرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسطات محاور الدراسة والدرجة الكمية

 الحسابية، وذلك عمى النحو التالي:
 األول: تييئة البرامج التعميميةالمحور 

 5جدول 
في تحقيق متطمبات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة لدرجة اسهام نظم إسهام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي

 التعميمية مرتبة تنازلياً مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية بالنسبة لتهيئة البرامج 
 حسب الترتيب

 المتوسط
 درجة 
 االسهام

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط الحسابي
 

رقم  العبارات
 العبارة

 3 بناء المقررات الدراسية ضمن اإلطار الوطني لممؤىالت. 3,43 0,97 عالية 1
 1 التنمية وسوق العمل.تطوير البرامج التعميمية لتتوافق مع متطمبات  3,37 1,07 متوسطة 2
 13 تفعيل دور تقنيات االتصال والمعمومات في البرامج التعميمية. 3,35 0,96 متوسطة 3
توصيف البرامج التعميمية بما ينمي الميارات المتنوعة لدى الطمبة؛ )العمل  3,31 1,08 متوسطة 4

 الجماعي، القدرة عمى التجريب، التعمم الذاتي(.
5 

تحديد مواصفات الخريجين في كافة مجاالت التعمم المعرفية واإلدراكية والميارية  3,27 1,06 متوسطة 5
 وفقًا لمتطمبات سوق العمل.

2 

 8 وضع آليات لتقويم أداء الطمبة لضمان نواتج التعمم المخطط ليا. 3,24 0,95 متوسطة 6
 14 والتعمم.استحداث استراتيجيات حديثة في عمميتي التعميم  3,20 1,01 متوسطة 7
تطوير البرامج التعميمية لمواكبة التغييرات العممية والتقنية  باستخدام المقارنة  3,09 1,06 متوسطة 8

 .المرجعية
6 

إجراء مراجعة دورية لتحسين البرامج التعميمية في ضوء آراء اعضاء ىيئة  3,09 1,14 متوسطة 9
 التدريس.

9 

 4 عمى ميارات إنتاج وتوظيف المعرفة من خالل األنشطة العممية.تدريب الطمبة  3,07 1,05 متوسطة 10
مراجعة  تطوير البرامج التعميمية لمواكبة التغييرات العممية والتقنية باستخدام 2,97 1,04 متوسطة 11

 النظراء.
7 

 10 إجراء مراجعة دورية لتحسين البرامج التعميمية في ضوء آراء الخبراء 2,85 1,17 متوسطة 12
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 12 إجراء مراجعة دورية لتحسين البرامج التعميمية في ضوء آراء الخريجين والطمبة 2,69 1,12 متوسطة 13
 11 إجراء مراجعة دورية لتحسين البرامج التعميمية في ضوء آراء أرباب العمل. 2,58 1,19 منخفضة 14

 التعميمية"الدرجة الكمية لممحور األول: "تهيئة البرامج  3811 1882 متوسطة
( أن إسيام نظم الجودة 1) :( ما يمي5يتبين من الجدول )     

واالعتماد األكاديمي في تييئة البرامج التعميمية كأحد متطمبات 
تحقيق مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية، جاء بدرجة متوسطة 

 ( وىي0,82( وانحراف معياري )3,10وبمتوسط حسابي عام )
قيمة تقل عن الواحد الصحيح، ما يعني تجانس أفراد العينة في 

عبارة تمثل ممارسات  12 ( حصمت2تقديرىم لدرجة اإلسيام. )
تسيم بيا نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تييئة البرامج 
األكاديمية لبناء مجتمع المعرفة بالجامعات عمى درجة متوسطة 

انحرافات (، و 2,69-3.37وبمتوسطات حسابية تراوحت بين )
بناء )( حصمت العبارة 3(. )0,95-1,17معيارية تراوحت مابين )

المقررات الدراسية ضمن اإلطار الوطني لممؤىالت( عمى درجة 
( من 0,97( وانحراف معياري )3,43عالية وبمتوسط حسابي )

حيث االسيام. وربما ترجع ىذه النتيجة إلى أن الجامعات تدرك أن 

أول وأىم متطمبات تطبيق الجودة في البرامج التعميمية وفقًا لوثائق 
كان مراجعة برامجيا وتوصيفيا وفقًا  NCAAAالييئة الوطنية 

لإلطار الوطني لممؤىالت؛ إضافة إلى أنو أحد أىم محكات 
إجراء ) ( حصمت العبارة4. )[16]االعتماد البرامجي كما جاء في 
ج التعميمية في ضوء آراء أرباب مراجعة دورية لتحسين البرام

( وانحراف 2,58العمل( عمى درجة منخفضة بمتوسط حسابي )
 [43](. تتفق ىذه النتيجة مع ما ذكره عبد الجبار 1,19معياري )

أن من أبرز إشكاليات تطبيق ضمان الجودة وآليات االعتماد 
 األكاديمي بالجامعات السعودية غياب التغذية الراجعة من جيات

  ستخداميا كأدلة وشواىد تساعد فيظيف وأرباب العمل الالتو 
 عمميات تحسين الجودة.

 ية المينية ألعضاء ىيئة التدريس المحور الثاني: التنم
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 6جدول 
إسهام نظم الجودة واالعتماد االكاديمي في تحقيق متطمبات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة لدرجة اسهام نظم 

 مجتمع المعرفة بالجامعات بالنسبة لمتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين مرتبة تنازلياً 
 حسب الترتيب

 المتوسط
درجة 
 االسهام

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 رقم العبارة العبارات

تنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس عمى استراتيجيات حديثة في عمميتي التعميم  3,37 1,01 متوسطة 1
 والتعمم.

1 

 .تطوير قدرات وميارات أعضاء ىيئة التدريس الستخدام التقنية في أدائيم الميني 3,28 1,00 متوسطة 2
 

5 

والتقويم والتواصل تدريب أعضاء ىيئة التدريس الجدد في مجال عمميم؛ )التدريس  3,15 1,19 متوسطة 3
 واإلرشاد الطالبي(.

2 

دعم وتسييل إجراءات مشاركة أعضاء ىيئة التدريس بالمؤتمرات والندوات العممية:  3,15 1,19 متوسطة 4
 المحمية.

13 

 16 تطوير قدرات وميارات الموظفين في استخدام التقنية في أعماليم اليومية. 3,02 1,18 متوسطة 5
تقديم برامج تدريبية مكثفة لتطوير كفاءات الييئة التدريسية عمى دمج ميارات التفكير  3,00 1,13 متوسطة 6

 في عممية التدريس.
3 

تقديم برامج النصح واإلرشاد ألعضاء ىيئة التدريس الجدد من قبل ذوي الخبرة من  2,99 1,11 متوسطة 7
 والبحث وغيره(.اعضاء ىيئة التدريس في مجال األداء الميني العممي؛ )التدريس 

4 

دعم وتسييل إجراءات مشاركة أعضاء ىيئة التدريس بالمؤتمرات والندوات العممية:  2,90 1,22 متوسطة 8
 العالمية.

12 

تقديم البرامج والدورات التطويرية لمييئة التدريسية في ضوء نتائج تقييم جودة أدائيم  2,90 1,11 متوسطة 9
 الميني.

7 

 14 اعضاء ىيئة التدريس -توفر الجامعة فرص التعمم الذاتي لـ:أ 2,87 1,14 متوسطة 10
 6 توفر الجامعة آليات متنوعة إلعداد الصف الثاني من قياداتيا األكاديمية واإلدارية. 2,79 1,06 متوسطة 11
تقديم برامج تدريبية لجميع موظفي الجامعة في ضوء نتائج قياس جودة الخدمات  2,74 1,09 متوسطة 12

 المقدمة منيم.
8 

وجود برامج لمتبادل واالتصال المعرفي لتطوير أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة  2,72 1,20 متوسطة 13
 .محمياً 

11 

 15 .لمموظفين -توفر الجامعة فرص التعمم الذاتي لــ: ب 2,71 1,11 متوسطة 14
 9 أداء موظفي الجامعة.التركيز عمى متابعة وقياس أثر التدريب عمى  2,56 1,14 منخفضة 15
وجود برامج لمتبادل واالتصال المعرفي لتطوير أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة  2,54 1,22 منخفضة 16

 .عالمياً 
10 

 الدرجة الكمية لممحور الثاني: التنمية المهنية 2892 1891 متوسطة
الجودة واالعتماد ( إسيام نظم 1( أن: )6يظير الجدول )     

األكاديمي في التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس والموظفين 
كأحد متطمبات تحقيق مجتمع المعرفة بالجامعات جاء بدرجة 

(، 0,90( وانحراف معياري )2,92متوسطة بمتوسط حسابي عام )
 -ما عدا عبارتين -وذلك نتيجة ألن جميع عبارات ىذا المحور 

من حيث إسيام نظم الجودة واالعتماد  جاءت بدرجة متوسطة
-3,37األكاديمي في تحقيقيا، وتراوحت متوسطاتيا الحسابية بين )

( جاءت العبارة 2(. )1,11-1,01( وانحرافات معيارية بين )2,71
)التركيز عمى متابعة وقياس أثر التدريب عمى أداء موظفي 
الجامعة( بدرجة منخفضة من حيث درجة إسيام نظم الجودة 
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( وانحراف 2,56واالعتماد في تحقيقيا بمتوسط حسابي بمغ )
(. وىذا االنخفاض في ممارسة ىذه اآللية وفقًا 1,14معياري )

الستجابة عينة الدراسة يعد قصور في تطبيق عممية ضبط الجودة 
التي ىي جزء ال يتجزأ من منظومة الجودة الشاممة. فمتابعة وتقييم 

ة بطرق مختمفة لو أثر في أثر التدريب عمى موظفي الجامع
استمرارية واستدامة تحسين وتطوير جودة برامج التنمية المينية ليم 
وتحقق األىداف المرجوة منيا، وتفعيل لعممية المحاسبية والمساءلة 

( جاءت العبارة )وجود 3لبرامج تنمية الموارد البشرية بالجامعة. )
يئة التدريس في برامج لمتبادل واالتصال المعرفي لتطوير أعضاء ى

( بدرجة منخفضة من حيث درجة إسيام نظم الجودة عالمياً الجامعة 

( وانحراف 2,54واالعتماد االكاديمي في تحقيقيا بمتوسط حسابي )
    (. 1,22معياري )

، [44]وىذه النتيجة تخالف ما دعت إليو دراسة الشخيبي      
التي أكدت عمى أن مجتمع المعرفة  [46]والشايع  [45]ومرزوق 

فرض تغييرات كثيرة في ميام وأدوار أعضاء ىيئة التدريس 
تستدعي مواكبتيم لمتطورات والمستجدات في مجاالتيم التخصصية 
والمعرفية والتكنولوجية، من خالل برامج االتصال العممي والتبادل 

 لمية. المعرفي لالحتكاك بنظرائيم من المتميزين بالجامعات العا
 المحور الثالث: االرتقاء باالدارة الجامعية 

 7جدول 
في تحقيق متطمبات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة لدرجة اسهام نظم إسهام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي

 بالنسبة االرتقاء باالدارة الجامعية  مرتبة تنازلياً مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية 
 حسب الترتيب

 المتوسط
درجة 
 االسهام

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  العبارات
 العبارة

وضع خطة إستراتيجية لمجامعة تدعم توجييا نحو تطوير قدرتيا التنافسية في ظل اقتصاد  3,64 1,04 عالية 1
 المعرفة.

1 

 10 دعم وتمويل المشاريع والجيود التطويرية لمجودة واالعتمادبالجامعة. 3,26 1,06 متوسطة 2
 15 بناء قنوات لمتواصل االلكتروني مع المستفيدين من داخل الجامعة. 3,11 1,23 متوسطة 3
 9 .التغيير في اليياكل التنظيمية لمجامعة لتفعيل االتصاالت داخميا 3,00 1,01 متوسطة 4
 5 التغيير والتجديد في أنظمة ولوائح الجامعة لمساندة جيود الجودة واالعتماد األكاديمي. 2,97 1,10 متوسطة 5
 4 وضع معايير وضوابط لترشيح واختيار القيادات االدارية لممناصب المختمفة بالجامعة. 2,92 1,21 متوسطة 6
والمعمومات التي يحتاجيا كافة منسوبي الجامعة بسرعة التزام الشفافية بإتاحة البيانات  2,90 1,10 متوسطة 7

 ويسر.
3 

 7 وضع آليات لممتابعة والمراجعة الدورية بالجامعة لألعمال واألكاديمية 2,87 1,08 متوسطة 8
 16 بناء قنوات لمتواصل االلكتروني مع المستفيدين من خارج الجامعة. 2,82 1,22 متوسطة 9
 2 الفرصة لمنسوبي الجامعة لممشاركة في صنع القرار. إتاحة 2,82 1,13 متوسطة 10
 8 .وضع آليات لممتابعة والمراجعة الدورية بالجامعة لألعمال االدارية 2,80 1,02 متوسطة 11
 6 وضع آليات مناسبة لالستفادة من خبرات ومعارف موظفي الجامعة. 2,71 1,06 متوسطة 12
 13 شطري الطمبة والطالبات بالجامعة في المشاركة الفاعمة.إيجاد تناسب بين  2,64 1,20 متوسطة 13
 11 استحداث نظم لممكافآت والحوافز التشجيعية لمنسوبي الجامعة لدعم جيود الجودة. 2,63 1,17 متوسطة 14
 14 .إيجاد تناسب بين شطري الطمبة والطالبات بالجامعة في الدعم المالي 2,58 1,17 منخفضة 15
 12 .إيجاد تناسب بين شطري الطمبة والطالبات بالجامعة في الصالحيات 2,50 1,19 منخفضة 16

 الدرجة الكمية لممحور الثالث "االرتقاء باالدارة الجامعية" 2888 1889 متوسطة
 واالعتماد األكاديمي في االرتقاء باالدارة الجامعية كأحد متطمبات  ( اسيام نظم الجودة الشاممة1( أن: )7يظير الجدول )     
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تحقيق مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية وفق استجابة عينة  
( وانحراف 2,88الدراسة جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )

(. ويرجع ذلك لكون كل الممارسات المتضمنة داخل 0,89معياري )
جاءت بدرجة متوسطة  -(14، و12) ما عدا رقمي -ىذا المحور 

من حيث إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيقيا، 
( وانحرافات 2,63-3,26وبمتوسطات حسابية تراوحت بين )

(. وربما يرجع ذلك كما جاء 1,17-1,06معيارية تراوحت بين )
أن  [46]والشايع [48] والنصير  [47]في دراسات العضاضي 

ىا أنماط وقيم وأعراف اإلدارة التقميدية المعروفة الجامعات تسود
بمركزيتيا وبيروقراطيتيا وجمود ىياكميا، لذا فإن التحول باتجاه 
اإلدارة الداعمة لمجودة والمعينة عمى تشكيل مجتمع التعمم والمعرفة 

 يحتاج إلى بعض الوقت والجيد من القائمين عمييا.
لمجامعة تدعم توجييا ( جاءت العبارة )وضع خطة إستراتيجية 2)

نحو تطوير قدرتيا التنافسية في ظل اقتصاد المعرفة( من حيث 
إسيام نظم الجودة واالعتماد االكاديمي في تحقيقيا كأحد متطمبات 
بناء مجتمع المعرفة بالجامعات بدرجة عالية بمتوسط حسابي 

(. وترجع ىذه النتيجة إلى أن أول 1,04( وانحراف معياري )3,64)
ت عميو الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد االكاديمي بالمممكة ما أكد

بنظام ضمان الجودة واالعتماد في وثيقتيا األولى الخاصة 
أنو يجب أن تشتمل األنظمة الداخمية لمجامعات  [9]األكاديمي 

السعودية عمى إجراءات التخطيط االستراتيجي المبنى عمى رسالة 
ج راءات التقويم والتقارير الدورية المؤسسة وأىدافيا المرجوة، وا 

( جاءت 3المبنية عمى البراىين عن جودة األداء والمخرجات. )
إيجاد تناسب بين شطري الطمبة والطالبات بالجامعة في الممارسة )

( من حيث إسيام نظم الجودة واالعتماد االكاديمي في الدعم المالي
ة بمتوسط تحقيقيا كأحدى متطمبات مجتمع المعرفة بدرجة منخفض

(، كما جاءت 1,17( وانحراف معياري )2,58حسابي بمغ )
)إيجاد تناسب بين شطري الطمبة والطالبات بالجامعة  الممارسة

( وانحراف معياري 2,50( منخفضة بمتوسط بمغ )فيالصالحيات
(. وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراستي درندري 1,19)

من أن ىناك تفاوتًا بين شطري الجامعة  [50]، والحربي [49]
الرجالي والنسائي في الدعم والتمويل المالي والصالحيات المعطاة 
والتي تمثل أحد المعوقات التي تواجو تحقيق الجودة الشاممة 

 والتييئة لالعتماد االكاديمي. 
.المعموماتالمحور الرابع: تحسين وتطوير التقنية وتكنولوجيا 

 8جدول 
في تحقيق متطمبات  نظم الجودة واالعتماد األكاديمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة لدرجة اسهام نظم إسهام

 مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية بالنسبة تحسين وتطوير التقنية وتكنولوجيا المعمومات  مرتبة تنازلياً 
 الترتيب حسب

 المتوسط
درجة 
 االسهام

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 

رقم  العبارات
 العبارة

استخدام التواصل االلكتروني مع منسوبي الجامعة إلشعارىم بصورة منتظمة بما  3,54 1,10 متوسطة 1
 ييميم من مواضيع وتطورات تحدث فييا.

5 

 3 التقنية وتكنولوجيا المعمومات لكافة معامالت الجامعة.التوسع في استخدام  3,52 1,03 متوسطة 2
 1 رفع كفاءة البنية االساسية لشبكات المعمومات في الجامعة. 3,43 1,01 متوسطة 3
 2 بناء نظم إلكترونية لممعمومات لدعم القرارات الجامعية. 3,37 1,05 متوسطة 4
 8 باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة.تقديم الخدمات التعميمية  3,14 1,16 متوسطة 5
تجييز القاعات الدراسية والمختبرات وكافة المرافق التعميمية بالوسائل التقنية  3,02 1,17 متوسطة 6

 المناسبة.
4 

وجود أنظمة لحماية وصيانة التجييزات التكنولوجية تتماشي مع التطورات التقنية  2,93 1,21 متوسطة 7 6 
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 العالمية.
 7 تقديم دورات تدريبية لطمبة الجامعة في استخدام التقنية وتكنولوجيا المعمومات. 2,90 1,16 متوسطة 8

 لممحور الرابع"تحسين وتطوير التقنية وتكنولوجيا المعمومات" الدرجة الكمية 3823 1892 متوسطة
أن إسيام نظم الجودة واالعتماد  (:8يظير الجدول )     

االكاديمي في تحسين وتطوير التقنية وتكنولوجيا المعمومات 
بالجامعات كأحد متطمبات تحقيق مجتمع المعرفة جاء بدرجة 

(؛ 0,92( وبانحراف معياري )3,23متوسطة وبمتوسط حسابي )
كما جاءت جميع الممارسات المدرجة بيذا المحور بدرجة متوسطة 

ديمي فييا بمتوسطات من حيث إسيام نظم الجودة واالعتماد االكا
-1,10( وانحرافات معيارية )2,90-3,54حسابية تراوحت بين )

(. وتؤكد ىذه النتيجة سير الجامعات السعودية لتوطين التقنية 1,16
في كل ابعاد العمل الجامعي إدراكًا منيا أن احد أىم ركائز بناء 
مجتمع المعرفة ىو توسيع وتنويع استخدام التقنية بالعمميات 

في  [30]اديمية واإلدارية بيا. كما أكدت دراسة عمر، األك
 توصياتيا عمى توظيف تقنية المعمومات إلحداث تغيير جوىري في

 العمل الجامعي. 
المحور الخامس: دعم مصادر التعمم والخدمات الطالبية  

 9جدول 
في تحقيق متطمبات  الستجابات عينة الدراسة لدرجة اسهام نظم إسهام نظم الجودة واالعتماد األكاديميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية بالنسبة دعم مصادر التعمم والخدمات الطالبية مرتبة تنازلياً 
 الترتيب حسب

 المتوسط
درجة 
 االسهام

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 رقم العبارة راتالعبا

 
1 

 
 متوسطة

 

زيادة عدد قواعد المعمومات لدعم عممية التعمم والتعميم بالبرامج االكاديمية الستخدام  3,35 1,12
 الييئة التدريسية.

3 

توفير مصادر المعمومات االلكترونية من الكتب واألبحاث والرسائل العممية لجميع  3,23 1,18 متوسطة 2
 الباحثين.

2 

زيادة عدد قواعد المعمومات لدعم عممية التعمم والتعميم بالبرامج االكاديمية الستخدام  3,17 1,12 متوسطة 3
 الطمبة.

4 

 1 توفير مكتبة متطورة من المراجع العربية واالنجميزية. 3,07 1,22 متوسطة 4
 8 التعميمية لطمبة الجامعة.إيجاد أنظمة ولوائئح تضمن العدالة في تقديم الخدمات  2,88 1,09 متوسطة 5
إيجاد برامج لتحسين وتطوير جودة الخدمات الطالبية )اإلرشادية، والتعميمية، والنفسية،  2,83 1,09 متوسطة 6

 والصحية، والمادية(.
6 

قياس جودة الخدمات التعميمية المقدمة لمطمبة باستخدام وسائل متنوعة تعكس الواقع  2,80 1,04 متوسطة 7
 ليا.الفعمي 

5 

 7 توفير الخدمات المناسبة لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة. 2,53 1,13 منخفضة 8
 الدرجة الكمية لممحور الخامس"دعم مصادر التعمم والخدمات الطالبية" 2898 1894 متوسطة

( إسيام نظم الجودة واالعتماد 1( أن: )9يبين الجدول )     
تحقيق الدعم لمصادر التعمم والخدمات الطالبية االكاديمي في 

بالجامعات السعودية كأحد متطمبات تحقيق مجتمع المعرفة بيا قد 
( وانحراف 2,98جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي عام )

(، كما جاءت استجابة عينة الدراسة عمى جميع 0,94معياري )

متوسطة بدرجة  -ما عدا ممارسة واحدة-ممارسات ىذا المحور 
من حيث إسيام نظم الجودة واالعتماد فييا وتراوحت متوسطاتيا 

 (.1,04-1,18( وانحرافاتيا المعيارية )2,80-3,35بين )
توفير الخدمات المناسبة لمطمبة ذوي ( جاءت الممارسة: )2)

بدرجة منخفضة من حيث إسيام نظم االحتياجات الخاصة( 
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( وانحراف معياري 2.53الجودة واالعتماد االكاديمي وبمتوسط )
(1,13 .)      

وتظير ىذه النتيجة وجود قصور وخمل في تحقيق ما جاء      
بالمعيار الفرعي الثاني الخاص بجودة وكفاية التجييزات لممعيار 
السابع الخاص بالمرافق والتجييزات وفقًا لمعايير الييئة الوطنية 

أكدت عمى  التي [51]لمتقويم واالعتماد االكاديمي بالمممكة: 
ضرورة أن توفر الجامعات المرافق والتجييزات الخاصة بذوي 

 االحتياجات من الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس والموظفين.
المحور السادس: الشراكات األكاديمية لمجامعة مع المؤسسات 

 األخرى
 11جدول 

في تحقيق متطمبات  الستجابات عينة الدراسة لدرجة اسهام نظم إسهام نظم الجودة واالعتماد األكاديميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية بالنسبة الشراكات االكاديمية لمجامعة مع مؤسسات أخرى مرتبة تنازلياً 

 الترتيب حسب
 المتوسط

درجة 
 االسهام

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 بيالحسا
 

رقم  العبارات
 العبارة

عقد الجامعة لشراكات أكاديمية مع المؤسسات المينية لتدعيم الخبرات الميدانية  2,90 1,09 متوسطة 1
 لطمبتيا.

1 

 2 بناء اتفاقيات شراكة مع الجامعات الرائدة لمراجعة برامجيا التعميمية بصورة دورية. 2,86 1,11 متوسطة 2
شراكات مع مؤسسات المجتمع المختمفة لتدعيم دور الجامعة في التعمم المستمر وجود  2,85 1,05 متوسطة 3

 ورفع الوعي الثقافي.
3 

 6 وجود آليات لمتبادل المعرفي والبحثي مع ىيئات بحثية وجامعات محمية. 2,76 1,17 متوسطة 4
 5 وجامعات عالمية.وجود آليات لمتبادل المعرفي والبحثي مع ىيئات بحثية  2,69 1,19 متوسطة 5
وجود لجان استشارية تضم فئات من أرباب العمل وذوي الخبرة التخصصية لمراجعة  2,66 1,19 متوسطة 6

 وتقويم برامجيا ومقرراتيا الدراسية في ضوء التطورات العممية والتقنية الحديثة.
7 

 8 البحوث العممية لمجامعة ونتائجيا.بناء آليات شراكة مع مؤسسات المجتمع لالفادة من  2,64 1,16 متوسطة 7
 4 وجود قنوات لمتواصل والشراكة مع خريجي الجامعة لمراقبة جودة مخرجاتيا. 2,41 1,15 منخفضة 8

 الدرجة الكمية لممحور السادس"الشراكات االكاديمية لمجامعة" 2872 1899 متوسطة
نظم الجودة واالعتماد  ( إسيام1( أن: )10يوضح الجدول )     

في تحقيق الشراكات األكاديمية بين الجامعات والمؤسسات األخرى 
كأحد متطمبات تحقيق مجتمع المعرفة بيا قد جاء بدرجة متوسطة 

(، وجاءت 0,99( وانحراف معياري )2,72وبمتوسط حسابي عام )
 - ما عدا واحدة -جميع الممارسات المندرجة تحت ىذا المحور

حيث إسيام نظم الجودة في تحقيقيا وبمتوسطات  متوسطة من
-1,09( وانحرافات معيارية بين )2.64-2,90تراوحت بين )

(. وتظير ىذه النتيجة وجود تحسن وتطور في بناء 1,16
الشراكات األكاديمية بين الجامعات السعودية والجامعات الرائدة 

اص وأرباب محميًا واقميميًا وعالميًا ومؤسسات المجتمع والقطاع الخ
العمل لرفع جودة البرامج األكاديمية، وىذا ما أكد عميو دراسة 

التي أشارت إلى أن الجامعات  [52]العوىمي وعبد القادر 
م من وضع آليات 2008السعودية استطاعت حتى نياية عام 

قامة عالقات توأمة  لربط برامجيا باحتياجات التنمية وسوق العمل وا 
قميمية لتجويد ا ( جاءت الممارسة: 2لعممية التعميمية. )دولية وا 

وجود قنوات لمتواصل والشراكة مع خريجي الجامعة لمراقبة جودة )
بدرجة منخفضة من حيث إسيام نظم الجودة واالعتماد مخرجاتيا( 

( وانحراف معياري 2,41األكاديمي في تحقيقيا بمتوسط حسابي )
غذية الراجعة إلى غياب الت [53](. ويشير ىذا وفقًا لسالم 1,15)

اليامة لمتطوير النوعي لمبرنامج التعميمي، وىذه النتيجة تختمف 
، ودراسة األغا [54]بالشك مع أوصت بو دراسة مقدادي وآخرون 

من ضرورة وجود قنوات لممتابعة والقياس المستمر آلراء  [11]
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الخريجين لما لو من أثر في تجويد البرامج والمناىج الدراسية ورفع 
 لتنافسية وزيادة نسب التوظيف لخريجييا.قدرتيا ا

المحور السابع: تشجيع االبتكار واإلبداع في البيئة الجامعية

 11جدول 
متطمبات في تحقيق  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة لدرجة اسهام نظم إسهام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي

 مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية بالنسبة تشجيع االبتكار واإلبداع في البيئة الجامعية مرتبة تنازلياً 
 الترتيب حسب

 المتوسط
درجة 
 االسهام

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  العبارات
 العبارة

 1 منسوبي الجامعة. تأسيس مراكز لرعاية الموىوبين والمبدعين من 3,00 1,16 متوسطة 1
سيامات منسوبييا. 2,84 1,02 متوسطة 2  2 تقدم الجامعة التقدير المناسب إلنجازات وا 
تضمن أنظمة ولوائح الجامعة؛ )قيم المساواة واآلراء والعمل الجماعي( لكل  2,84 1,14 متوسطة 3

 منسوبييا.
3 

 4 ومشجعة لنمو القدرات االبداعية فييا.توفير بيئة محفزة لمجتمع الجامعة  2,71 1,14 متوسطة 4
إجـراء استطالعات دورية لمنسوبي الجامعة في قضايا ترتبط بمناخيا التنظيمي؛  2,61 1,15 متوسطة 5

 .)الرضا الوظيفي، والثقة والوالء، والشعور بالمشاركة واالنتماء(
5 

 6 بناًء عمى مبدأ الجدارة والتميز فقط.الحكم عمى األداء الميني لموظفي الجامعة  2,44 1,19 منخفضة 6
"تشجيع االبتكار واالبداع في البيئة الجامعية" الدرجة الكمية لممحور السابع 2874 1897 متوسطة  

( درجة إسيام نظم الجودة 1) ( أن:11يظير الجدول )     
واالعتماد األكاديمي في تشجيع االبداع واالبتكار في البيئة 
الجامعية كأحد متطمبات تحقيق مجتمع المعرفة بالجامعات 

( 2,74السعودية، قد جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )
(. فقد جاءت الممارسات المندرجة فيو 0,97وانحراف معياري )

إسيام نظم الجودة واالعتماد في تحقيقيا متوسطة من حيث 
( وانحرافات معيارية 2,61-3,00بمتوسطات حسابية تراوحت بين )

(. وظيور ىذه النتيجة بالجامعات السعودية يتفق 1,16-1,15)
 [55]وبركات وعوض  [38]مع ما أوصت بو دراسات المحمدي 

 بأىمية أن تتبني الجامعات منظومة من اآلليات [13]واأللفي 
واالجراءات والقيم الداعمة لضمان الجودة وتييء البيئة المحفزة 
لمنسوبي الجامعة لالبتكار واالبداع، كما تسيم في سيادة قيم 

العدالة والمساواة، وتشجع العمل الجماعي بروح الفريق الواحد التي 
( جاءت العبارة 2تعزز الشعور بالوالء واالنتماء لدى منسوبييا. )

داء الميني لموظفي الجامعة بناًء عمى مبدأ الجدارة )الحكم عمى األ
والتميز فقط( بدرجة منخفضة من حيث إسيام نظم الجودة 

( وانحراف معياري 2,44واالعتماد في تحقيقيا بمتوسط حسابي )
(؛ وربما ترجع ىذه النتيجة إلى استمرارية وجود بعض من 1,19)

دارة التقميدية التي ظمت آليات واجراءات تقويم األداء وفقًا لثقافة اإل
إلى أىمية  [42]سائدة لفترة طويمة بالجامعات، حيث يؤكد المميجي 

أن تعيد الجامعات النظر في نظم تقويم األداء لدييا لتواكب أحدث 
 معايير التقويم العالمية.

 المحور الثامن: تطوير البنية التحتية الجامعية
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 12جدول 
في تحقيق متطمبات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة لدرجة اسهام نظم إسهام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي

 مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية بالنسبة تطوير البنية التحتية الجامعية مرتبة تنازلياً 
 الترتيب حسب

 المتوسط
درجة 
 االسهام

 نحرافاال 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  العبارات
 العبارة

توفير شبكة تقنية ذات سعة وسرعة وتغطية كافية وفعالو لجميع إدارات وكميات  3,24 1,12 متوسطة 1
 وعمادات الجامعة.

1 

توفير أجيزة حاسوبية مع متطمباتيا التقنية تتناسب مع متطمبات الجامعة؛  3,18 1,12 متوسطة 2
 )الطمبة والييئة األكاديمية واإلدارية(.

2 

 3 توفير المعامل والمختبرات المجيزة وفق المواصفات العالمية. 2,84 1,12 متوسطة 3
 4 توفر الجامعة المباني المجيزة والجذابة التي  تتناسب مع أعداد الطمبة. 2,65 1,18 متوسطة 4
 5 مجيزة.توفر صالة العاب وترفيو  2,25 1,19 منخفضة  5
 6 توفير المساحات الخضراء لممارسة األنشطة غير الصفية. 2,10 1,19 منخفضة 6

"تطوير البنية التحتية الجامعية" الدرجة الكمية لممحور الثامن 2871 1896 متوسطة  
( إسيام نظم الجودة واالعتماد 1( أن: )12يظير الجدول )     

البنية التحتية الجامعية كأحد متطمبات تحقيق  األكاديمي في تطوير
مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط 

(؛ كما جاءت جميع 0,96( وانحراف معياري )2,71حسابي )
بدرجة  - عدا ممارستين -الممارسات المندرجة تحت ىذا المحور 

بمتوسطات متوسطة من حيث إسيام نظم الجودة واالعتماد فييا و 
-1,12( وانحرافات معيارية بين )2,25-3,24تراوحت بين )

(. وتتفق ىذه النتيجة مع ما أوصت بو دراسات المميجي 1,19
من أن التميز في البنية التحتية ىو  [54]ومقدادي وآخرون  [42]

أحد االستراتيجيات اليامة لبناء قدرة الجامعات عمى مواكبة 
متطمبات مجتمع المعرفة وتدعيم ميزتيا التنافسية في ظل تغييرات 

( في حين جاءت الممارسة )توفر صالة 2ومستجدات العصر. )
 العاب وترفيو مجيزة( والممارسة )توفير المساحات الخضراء
لممارسة األنشطة غير الصفية( منخفضة من حيث إسيام نظم 

قيقيا بالجامعات وبمتوسط الجودة واالعتماد األكاديمي في تح
، 1,19(، عمى التوالي، وانحراف معياري )2,25، 2,10حسابي )

(، أن المباني التعميمية وتجييزاتيا كما يؤكد الطائي وآخرون 1,19
في التعميم الجامعي لما ليا من أداة فعالة لتحقيق الجودة  [56]

تأثير كبير عمى العممية التعميمية وجودتيا، وعمى أداء الييئة 
 التدريسية.

 المحور التاسع: دعم البحث العممي
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 13جدول 
في تحقيق متطمبات  إسهام نظم الجودة واالعتماد األكاديميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة لدرجة اسهام نظم 

 مرتبة تنازلياً  دعم البحث العمميمجتمع المعرفة بالجامعات السعودية بالنسبة 
 الترتيب حسب

 المتوسط
درجة 
 االسهام

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 رقم العبارة العبارات

 13 العممي في المجالت العممية المرموقة. تشجيع نشر نتائج البحث 3,21 1,20 متوسطة 1
إنشاء قواعد معمومات لمبحوث المنجزة والجارية لترشيد العمل البحثي عمى مستوى  2,79 1,15 متوسطة 2

 الجامعة.
12 

 14 وجود معايير ومؤشرات لألداء تقيس جودة اإلنتاج البحثي لمنسوبي الجامعة. 2,77 1,20 متوسطة 3
تفعيل مراكز البحث لكافة التخصصات العممية مع مراكز االبحاث االخرى في  2,77 1,13 متوسطة 4

 .الداخل
1 

وجود استراتيجيات تشجع عمى ربط األبحاث باألىداف التنموية لمدولة بالييئة  2,76 1,13 متوسطة 5
 التدريسية.

3 

 8 ماديًا.استثمار الطاقات البحثية المتاحة بالجامعة ودعميا  2,72 1,20 متوسطة 6
وجود استراتيجيات تشجع عمى ربط األبحاث باألىداف التنموية لمدولة بطمبة  2,66 1,13 متوسطة 7

 الدراسات العميا.
4 

 7 توفير الكوادر البشرية والخدمات المساندة إلجراء األبحاث بالجامعة. 2,66 1,17 متوسطة 8
 9 بالجامعة ودعميا تقنيًا. استثمار الطاقات البحثية المتاحة 2,65 1,17 متوسطة 9
فتح قنوات لمتعاون ولزيادة االستثمار في مجال البحث العممي عمى المستوى  2,64 1,16 متوسطة 10

 المحمي.
6 

فتح قنوات لمتعاون ولزيادة االستثمار في مجال البحث العممي عمى  2,60 1,18 متوسطة 11
 المستوىالعالمي.

5 

 11 بيئة تسمح ألعضاء ىيئة التدريس باجراء بحوث عممية ذات جودة عالية.تييئة  2,58 1,18 منخفضة 12
 10 استثمار الطاقات البحثية المتاحة بالجامعة ودعميا إداريًا. 2,57 1,16 منخفضة 13
تفعيل مراكز البحث لكافة التخصصات العممية مع مراكز االبحاث االخرى في  2,57 1,16 منخفضة 14

 الخارج.
2 

 الدرجة الكمية لممحور التاسع "دعم البحث العممي" 2871 1899 متوسطة
( إسيام نظم الجودة واالعتماد 1( أن: )13يبين الجدول )     

األكاديمي في دعم البحث العممي كأحد متطمبات تحقيق مجتمع 
المعرفة بالجامعات السعودية جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط عام 

(. وجاءت الممارسات المندرجة 0,99وانحراف معياري )( 2,71)
بدرجة متوسطة من حيث  - عدا ثالثة منيا -تحت ىذا المحور 

إسيام نظم الجودة واالعتماد في تحقيقيا بالجامعات وبمتوسطات 
-1,20( وانحرافات معيارية بين )2,60-3,21تراوحت بين )

، [37]ديكسون (. وتؤكد ىذه النتيجة ما توصمت إليو دراسة 1,16
من حيث ضرورة الحرص  [58]، والطبيب [57]وجمعة ومحمد 

عمى تطوير القدرات واآلليات لدعم البحث العممي وجودتو 
بالجامعات، عمى اعتبار أنو أحد األركان الخمس لبناء مجتمع 

( في 2. )[21]المعرفة كما جاء في تقرير التنمية االنسانية العربية 
يئة بيئة تسمح ألعضاء ىيئة التدريس حين حصمت الممارسة )تي

باجراء بحوث عممية ذات جودة عالية( عمى درجة منخفضة من 
اديمي في تحقيقيا بمتوسط حيث إسيام نظم الجودة واالعتماد األك

(، وتتفق ىذه النتيجة مع 1,18( وانحراف معياري )2,58حسابي )
من أن البحث العممي في  [59]ما أشارت إليو دراسة محمود 

جامعات الوطن العربي يعاني من قصور شديد نتيجة مجموعة من 
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العوامل والمؤثرات التي تقمل من قدرة أعضاء ىيئة التدريس عمى 
القيام بأبحاث متميزة تفيد في عمميات تطوير االنتاج والخدمات؛ 
ومن ىذه العوامل االعباء التدريسية وأنظمة البحث العممي، وغياب 

ة التي تحد من البيئة المحفزة لممشاركة التحفيز، والبيروقراطي
والتنافس وأطالق المواىب والمبادرات، إضافة لتدني سقف الحرية 
األكاديمية، جممة ىذه العوامل تؤثر بشكل كبير في بيئة البحث 

كما حصمت الممارسة )استثمار الطاقات  (3العممي بالجامعات. )
درجة منخفضة  البحثية المتاحة بالجامعة ودعميا إداريًا( عمى

(. وتتفق ىذه 1,16(، وانحراف معياري )2,57بمتوسط حسابي )
أن الجامعات السعودية  [60]النتيجة مع ماجاء في دراسة الشايع 

تعاني من ضعف االىتمام بالبحث العممي وعدم السعي الستقطاب 
الباحثين واالساتذة المتميزين لدعم مراكز البحوث، إضافة لغمبة 

روقراطية التي تحد من فعالية أداء الجامعة لوظائفيا التنظيمات البي
 والتي يعد البحث العممي أحدىا.

كما جاءت الممارسة )تفعيل مراكز البحث لكافة التخصصات  (4)
العممية مع مراكز االبحاث االخرى في الخارج( بدرجة منخفضة من 
حيث إسيام نظم الجودة واالعتماد في تحقيقيا كأحد متطمبات بناء 

( وانحراف 2,57جتمع المعرفة بالجامعات السعودية بمتوسط )م
(. وتختمف ىذه النتيجة مع ما أكدت عميو دراسة 1,16معياري )
من ضرورة تفعيل العالقة مع المراكز العالمية بايفاد  [61]الحمود 

الكفاءات المتميزة من الباحثين إلييا لمتابعة التطورات العالمية ونقل 
التقنية المتقدمة لالرتقاء بالبحث العممي عمى اعتبار أنو المحرك 

  الرئيس لقطار التنمية الشاممة.
يص أبرز ما تم يمكن تمخ المجاالت السابقةومن خالل نتائج      

( الذي يوضح 15التوصل إليو من نتائج من خالل جدول رقم )
في تحقيق  ترتيب أبعاد إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي

مرتبة تنازليًا حسب  متطمبات مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية
 المتوسطات الحسابية.

 14جدول 
ة واالنحرافات المعيارية البعاد مجاالت اسهام نظم الجودة واالعتماد االكاديمي في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة بالجامعات المتوسطات الحسابي

 السعودية مرتبة تنازلياً 
 التقدير الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط االبعاد  م
 متوسطة 1 0,92 3,23 تحسين وتطوير التقنية وتكنولوجيا المعمومات 1
 متوسطة 2 0,82 3,10 تييئة البرامج التعميمية 2
 متوسطة 3 0.94 2,98 دعم مصادر التعمم والخدمات الطالبية 3
 متوسطة 4 0,90 2,92 التنمية المينية العضاء ىيئة التدريس 4
 متوسطة 5 0,89 2,88 االرتقاء باالدارة الجامعية 5
 متوسطة 6 0,97 2,74 الجامعيةتشجيع االبتكار واالبداع بالبيئة  6
 متوسطة 7 0,99 2,72 الشراكات االكاديمية مع المؤسسات االخرى 7
 متوسطة 8 0,96 2,71 تطوير البنية التحتية لمجامعات 8
 دعم البحث العممي 9

 
 متوسطة 9 0,99 2,71

الدرجة الكمية السهام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق 
 المعرفة بالجامعات السعودية متطمبات مجتمع

 متوسطة 1,81 2,91

( أن: المتوسط الحسابي الموزون لدرجة 14يظير الجدول )     
إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطمبات 

( بدرجة متوسطة 2,90مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية بمغ )

( ما يدل عمى اتفاق المستجيبين عمى 0,81وبانحراف معياري )
تقدير الدرجة الكمية إلسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في 
تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية. حيث جاء 



 

67 

( بدرجة 3.23ُبعد تحسين وتطوير التقنية بالمرتبة األولى )
بدرجة  (3,10متوسطة، ثم تبعتيا تييئة البرامج التعميمية )

( بدرجة متوسطة، وتبعتيا 2,98متوسطة ثم دعم مصادر التعمم )
( ثم االرتقاء باإلدارة 2,91التنمية المينية العضاء ىيئة التدريس )

( ثم تشجيع االبتكار واالبداع بالبيئة الجامعية 2,88الجامعية )
(. وكانت أقل المراتب لدعم البحث العممي وتطوير البنية 2,74)

( بدرجة متوسطة لكل منيما. وتدل قيم االنحرافات 2.71التحتية )
المعيارية عمى تشابو وجيات النظر لممستجيبين حول درجات 
مساىمة نظم الجودة واالعتماد بالمجاالت المذكورة. كما يمكن 
القول أن إجمالي ىذه النتيجة بدرجتيا المتوسطة لكل األبعاد 

شراكة األكاديمية تختمف المحددة السيما ُبعد البرامج التعميمية وال
التي أشارت  [39] مع النتيجة التي توصمت ليا دراسة الذيبابي

إلى أن ىناك ضعف في إسيام الجامعات السعودية بالشكل الذي 
يتوافق والتحول نحو مجتمع المعرفة لعدم وجود خطط عممية 
مسبقة في مجال نشر المعرفة. كما أضاف أن عدم وجود شراكة 

مؤسسات القطاع الخاص أثر سمبًا عمى إسيام بين الجامعات و 
الجامعات السعودية في التحول نحو مجتمع المعرفة. فقد أكدت 
الدراسة الحالية أن نظم الجودة الشاممة واالعتماد األكاديمي التي 

م لتطبيقيا قد أسيمت 2006تسعي الجامعات السعودية منذ عام 

الجامعي  بشكل متوسط في إحداث تغييرات في أبعاد العمل
ساسًا لتحقيق أاألكاديمي واإلداري، وىذه التغييرات تعد مطمبًا 

 مجتمع المعرفة بيذه الجامعات.
إجابة السؤال الثاني: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
استجابات عينة الدراسة في تحديد درجة إسيام نظم الجودة 
ة واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطمبات مجتمع المعرف
 بالجامعات السعودية تبعًا لممتغيرات التالية: الجنس، والجامعة؟ 

لمكشف عن الداللة اإلحصائية لمفروق بين متوّسطات تقدير      
افراد العينة، حول درجة إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي 
في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية وفقًا 

لممقارنة بين عينتين  ت( -تمَّ استخدام )اختبارلمتغيرات الدراسة، 
وأيضًا لمكشف عن  ،Independent Sample T testمستقمتين 

الداللة االحصائية لمفروق وفقًا لمجنس وحصول الجامعة أو بعض 
برامجيا عمى االعتماد األكاديمي. كما تم استخدام تحميل التباين 

لمتعرف عمى داللة ما قد  (One-Way ANOVA)أحادي البعد 
يوجد من فروق بين المتوسطات التي ُتعزى لمتغيرات الدراسة: 
الجنس، والجامعة وذلك عمى التفصيل الذي تظيره الجداول 

 لتالية:ا
 الفروق بين المتوسطات وفقًا لمجنس:
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 15جدول 
 تقدير أفراد العينة في درجة إسهام نظم الجودة واالعتماد في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة التي ُتعزى لمجنست( لمفروق بين متوسطات  -)اختبار

المتوسط  المستويات األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 0,88 3,311 الذكور تييئة البرامج التعميمية
212 

 دالة 0,002 3,14
 0,75 2,96 االناث

ألعضاء ىيئة التدريس  التنمية المينية
 والموظفين

 غير دالة 0,16 1,39 212 0,94 3,01 الذكور
 0,87 2,84 اإلناث

 دالة 0,001 3,35 212 0.88 3,12 الذكور االرتقاء باإلدارة الجامعية
 0,85 2,71 اإلناث

 دالة 0,002 3,17 212 0,97 3,46 الذكور تحسين وتطوير التقنية 
 0,85 3,06 اإلناث

 دالة 0,00 2,73 212 0,96 3,19 الذكور دعم مصادر التعمم والخدمات الطالبية

 0,90 2,84 اإلناث
 دالة 0,01 2,61 212 1,06 2,92 الذكور الشراكة مع الجامعات

 0,91 2,57 اإلناث
 دالة 0,03 2,14 212 1,03 2,90 الذكور تشجيع ابتكار واإلبداع

 0,91 2,62 اإلناث
 دالة 0,000 4,90 212 0,92 3,07 الذكور تطوير البنية التحتية

 0,90 2,45 اإلناث
 دالة 0,03 2,15 212 1,03 2,88 الذكور دعم البحث العممي

إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في  0.94 2.58 اإلناث دالة
متطمبات مجتمع المعرفة بالجامعات تحقيق 

 السعودية

 دالة 0,002 3,10 212 0,85 3,09 الذكور

 0,74 2,75 اإلناث

ّلة ( أنو: توجد فروق ذات دال15يظير الجدول رقم )     
(، بين متوسطات استجابات 0,05) إحصائية عند مستوى الداللة

إسيام نظم الجودة واالعتماد  أفراد عينة الدراسة حول درجات
األكاديمي في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة التي ُتعزى لمجنس، 

( ومستوى الداللة اإلحصائية 3,10حيث بمغت  قيمة اختبار ت )
(، وىي قيمة تقل عن مستوى الداللة المحدد بالدراسة 0,02)
(. وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 0,05)

ر الذكور واإلناث في تقدير إسيام نظم الجودة واالعتماد تقدي
األكاديمي في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة ُتعزى لصالح 

( 3,09الذكور، حيث بمغ متوسط تقديرىم لدرجة اإلسيام ككل )

 (. 2,75مقابل اإلناث )
ويتبين وجود فروق في تقدير أفراد عينة الدراسة حول درجات      

الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطمبات إسيام نظم 
مجتمع المعرفة ُتعزى لمجنس باألبعاد )تييئة البرامج التعميمية، 
االرتقاء باإلدارة الجامعية، تحسين وتطوير التقنية وتكنولوجيا 
المعمومات، الشراكات األكاديمية مع المؤسسات األخرى، تشجيع 

دعم  ية، تطوير البنية التحتية،االبتكار واإلبداع في البيئة الجامع
( 2.15-4.90بين ) البحث العممي( حيث تراوحت قيم )ت(

، مما يعني وجود فروق بين 0,05بدالالت إحصائية أقل من 
 الذكور واإلناث كانت لصالح الذكور في كل األبعاد.
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 الفروق بين المتوسطات وفقًا لمجامعة  
 األحادي لمفروق بين( نتائج تحميل التباين 16يبين جدول رقم )

متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة إسيام نظم الجودة واالعتماد 

األكاديمي في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة بالجامعات 
 السعودية وفقًا لمجامعة. 

 16جدول 
العينة حول درجة إسهام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق ( لمفروق بين متوسطات تقدير أفراد ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي )

 متطمبات مجتمع المعرفة التي ُتعزى لمجامعة
مجموع  مصدر التباين المجاالت

 المربعات
متوسط  درجة الحرية

 المربعات
قيمة 
 )ف(

 مستوى
 الداللة

 1,111 5,150 3,248 4 12,99 بين المجموعات تهيئة البرامج التعميمية
 0,631 209 131,783 داخل المجموعات
 213 144,773 المجموع الكّمي

 1,116 3,734 2,924 4 11,698 بين المجموعات التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس
 0,783 209 163,673 داخل المجموعات
 213 175,370 المجموع الكّمي

 1,111 5,377 3,951 4 15,370 بين المجموعات االرتقاء باإلدارة الجامعية
 0,735 209 153,563 داخل المجموعات
 213 169,367 المجموع الكّمي

 1,111 4,729 3,789 4 15,157 بين المجموعات تحسين وتطوير التقنية وتكنولوجيا المعمومات
 0,801 209 167,484 داخل المجموعات
 213 182,642 المجموع الكّمي

 1,163 2,268 1,975 4 7,899 بين المجموعات مصادر التعممدعم  
 
 

 0,871 209 181,950 داخل المجموعات
 213 189,849 المجموع الكّمي

 1,111 6,993 6,225 4 24,901 بين المجموعات الشراكات مع الشركات األخرى
 0,890 209 186,056 داخل المجموعات
 213 210,957 المجموع الكّمي

 1,112 4,522 4,029 4 16,115 بين المجموعات تشجيع االبتكار واإلبداع بالبيئة الجامعية
 0,891 209 186,189 داخل المجموعات
 213 210,957 المجموع الكّمي

 1,111 4,660 4,055 4 16,222 بين المجموعات تطوير البنية التحتية
 0,870 209 181,897 داخل المجموعات
 213 198,119 المجموع الكّمي

 1,1111 6,635 5,908 4 23,631 بين المجموعات دعم البحث العممي
 0,890 209 186,101 داخل المجموعات
 213 209,732 المجموع الكّمي

إسهام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق 
 متطمبات مجتمع المعرفة بالجامعات السعودية

 1,1111 6,124 3,629 4 14,517 المجموعاتبين 
 0,593 209 123,859 داخل المجموعات
 213 138,376 المجموع الكّمي
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( توجد فروق ذات 1( ما يمي: )16يتبين من الجدول رقم )     
( بين متوسطات تقدير 0,05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

لدرجة إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطمبات 
بالجامعات السعودية وفقًا لمجامعة، حيث  ككلمجتمع المعرفة 
(، 0,000( وبمغت داللتيا اإلحصائية )6,124بمغت قيم )ف( )

( مما يعني وجود فروق 0,05وىي قيمة تقل عن مستوى الداللة )
وسطات لدرجات لدرجة إسيام نظم الجودة واالعتماد بين المت

بالجامعات  ككل األكاديمي في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة
 ،السعودية وفقًا لمجامعة

( 0,05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة( توجد فروق ذات 2)
بين متوسطات درجة إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في 

مع المعرفة وفقًا لمجامعة لألبعاد )تييئة تحقيق متطمبات مجت
البرامج التعميمية، التنمية المينية، االرتقاء باإلدارة الجامعية، 

تحسين وتطوير التقنية، الشراكات، تشجيع االبتكار واإلبداع في 
البيئة الجامعية، تطوير البنية التحتية، دعم البحث العممي( حيث 

وكانت دالالتيا  (3,73-6,99تراوحت قيمة )ف( بين )
(، ما يعني وجود فروق 0,05اإلحصائية تقل عن مستوى الداللة )

بين المتوسطات لدرجات تقدير إسيام نظم الجودة واالعتماد 
األكاديمي في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة باألبعاد المحددة 

 لدعمبينما ال توجد فروق  ،بالجامعات السعودية وفقًا لمجامعة
( ومن أجل تحديد اتجاه الفروق 3) ،فق الجامعةمصادر التعمم و 

لدرجة إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطمبات 
مجتمع المعرفة ككل وأبعادىا بالجامعات السعودية وفقًا لمجامعة 

( كما تبين النتائج LSDتم إجراء المقارنات البعدية باستخدام )
 (:17بجدول )

 17جدول 
( حول درجات إسهام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة ككل LSDنتائج اختبار اقل مربع الفرق لممقارنات البعدية )

 الجامعة متغير ُتعزى إلى وأبعادها بالجامعات السعودية
 أخرى أم القرى طيبة الجامعة األبعاد

 -- *0,71 *51 الممك عبد العزيز تهيئة البرامج التعميمية
 -- *0,90 *0,70 الجامعة اإلسالمية

 -- *0,39 -- أخرى
 -- *0,33 -- طيبة التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس

 -- *0,67 -- الممك عبد العزيز
 -- *0,85 -- الجامعة اإلسالمية

 -- *0,32 -- طيبة االرتقاء باإلدارة الجامعية
 -- *0,66 -- الممك عبد العزيز
 *1874 *1,16 *0,84 الجامعة اإلسالمية

 -- *0,42 -- أخرى
 *1,67 *0,91 *0,64 الممك عبد العزيز تحسين وتطوير التقنية

 *1,61 *0,85 *0,58 الجامعة اإلسالمية
 *1,89 *1,3 0,82 الممك عبد العزيز الشراكة 

 *1,12 *1,16 *0,95 اإلسالميةالجامعة 
 -- *0,60 -- الممك عبد العزيز  تشجيع االبتكار واإلبداع

 *1,96 *1,18 *0,99 الجامعة اإلسالمية
 *1,54 *0,80 *0,71 الممك عبد العزيز  تطوير البنية التحتية 

 *1,65 *0,91 *0,82 الجامعة اإلسالمية
 -- *0,90 *0,68 الممك عبد العزيز  دعم البحث العممي
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 *1,86 *1,27 *1,05 الجامعة اإلسالمية
درجة إسهام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي 

 في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة
 -- *0,75 *0,53 الممك عبد العزيز 
 *1,65 *0,99 *0,77 الجامعة اإلسالمية

 --- *1,34 -- أخرى
 (1815* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 ( ما يمي: 17يظير جدول )
أن الفروق في تقدير درجات إسيام نظم الجودة واالعتماد  -

األكاديمي في تحقيق متطمبات مجتمع المعرفة ككل  لصالح تقدير 
جامعة الممك عبد العزيز مقابل كل من جامعة طيبة، وأم القرى 

اإلسالمية مقابل كل من وكذلك تبين وجود الفروق لصالح الجامعة 
طيبة وأم القرى والجامعات األخرى، وكانت الفروق لصالح 

  ،الجامعات األخرى مقابل جامعة أم القرى
أن الفروق بمجال تييئة البرامج التعميمية كانت لصالح جامعة  -

الممك عبد العزيز والجامعة اإلسالمية مقابل جامعة طيبة وكذلك 
كذلك أن الفروق لصالح الجامعات  مقابل جامعة أم القرى، وتبين

 ،األخرى مقابل أم القرى
أن الفروق بمجال التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس كانت  -

لصالح جامعة طيبة وجامعة الممك عبد العزيز والجامعة اإلسالمية 
  ،مقابل جامعة أم القرى

أن الفروق بمجال االرتقاء باإلدارة الجامعية لصالح جامعة  -
لممك عبد العزيز، والجامعة اإلسالمية مقابل أم القرى طيبة وا

ولصالح الجامعة اإلسالمية، مقابل جامعة طيبة والجامعات 
  ،األخرى ولصالح الجامعات األخرى مقابل أم القرى

أن الفروق بمجال تحسين وتطوير التقنية وشراكة الجامعات  -
لعزيز األكاديمية مع المؤسسات األخرى لصالح جامعة الممك عبدا

والجامعة اإلسالمية مقابل الجامعات طيبة وأم القرى والجامعات 
 ،األخرى

أن الفروق بمجال االبتكار واإلبداع في البيئة الجامعية لصالح  -
 جامعة الممك عبد العزيز مقابل جامعة أم القرى ولصالح الجامعة

  ،اإلسالمية مقابل كل من طيبة وأم القرى والجامعات األخرى

 جامعة الممك لصالح التحتيةبمجال تطوير البنية  أن الفروق -
والجامعات  عبد العزيز واإلسالمية مقابل الجامعات طيبة وأم القرى

 ،األخرى
أن الفروق بمجال دعم البحث العممي لصالح تقدير جامعة  -

الممك عبد العزيز مقابل كل من جامعة طيبة وجامعة أم القرى، 
الجامعة اإلسالمية مقابل كل من وكذلك تبين وجود الفروق لصالح 
 ،طيبة وأم القرى والجامعات األخرى

 النتائج أىم
جاءت درجة إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في تحقيق  -

األبعاد التسعة المحددة بالدراسة كمتطمبات لتحقيق مجتمع المعرفة 
حيث جاء ُبعد  ،بدرجة متوسطة ومتفاوتة تبعًا لقيم متوسطاتيا

تحسين وتطوير التقنية وتكنولوجيا المعمومات في مقدمة ىذه 
األبعاد من حيث إسيام نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في 
تحقيقو، ليأتي دعم البحث العممي في آخر ىذه األبعاد من حيث 

  ،إسيام نظم الجودة واالعتماد في تحقيقو
داللة إحصائية بين وجدت الدراسة أن ىناك فروقًا ذات  -

استجابات عينة الدراسة في تقدير درجة اإلسيام تبعًا لمتغيري: 
 ،الجنس والجامعة

 التوصيات ،6
العمل عمى رفع الوعي بمجتمع المعرفة وأىميتو وكيفية تحقيقو  -1

براز دور نظم  داخل المجتمع الجامعي بكل الوسائل المتاحة، وا 
في تحقيقو وتدعيم القدرة  الجودة الشاممة واالعتماد األكاديمي

 دة مساىمتياالتنافسية لمجامعة في بناء االقتصاد المعرفي وزيا
 ،االنتاجية بالمجتمع
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أن تقوم القيادات بالجامعات السعودية بتكريس اإلمكانات  -2
المادية والبشرية لتحقيق متطمبات بناء مجتمع المعرفة، من خالل 

 واالعتماد األكاديمي بيادعم جيود تطبيق نظم الجودة الشاممة 
حداث التغييرات والتعديالت المطموبة في كافة أبعاد العمل  وا 

  ،األكاديمي واإلداري
التركيز عمى تحسين وتطوير البرامج األكاديمية من خالل  -3

  ،المراجعة الدورية آلراء أرباب العمل فييا
تفعيل برامج التبادل واالتصال العممي لتطوير أعضاء ىيئة  -4

  ،التدريس من خالل تبادل الخبرات والمعارف العالمية
العمل عمى تقديم الدعم المالي المناسب لتطوير شطر  -5

الطالبات، مع إعطاء الصالحيات المناسبة لضمان تفعيل اإلدارة 
الجامعية بالشطر النسائي بما يحقق أىداف وتوجيات الجامعة نحو 

  ،الجودة واالعتماد وبناء مجتمع المعرفة
وضع آليات ووسائل لقياس ومتابعة أثر التدريب المقدم عمى  -6

األداء الميني ألعضاء ىيئة التدريس والموظفين لتجويد برامج 
  ،التنمية المينية ليم وضمان جديتيا وتحقيقيا لما وضعت لو

تحسين وتطوير الخدمات الطالبية السيما لذوي االحتياجات  -7
  ،الخاصة منيم

اعمة لمتواصل مع خريجين الجامعة لمراقبة جودة بناء قنوات ف -8
  ،مخرجاتيا

وضع معايير مقننة لمحكم عمى األداء الميني بناًء عمى مبدأ  -9
الجدارة والتميز في األداء ألعضاء ىيئة التدريس والموظفين 

  ،بالجامعة
االىتمام بإنشاء المباني والمرافق التي تخدم أىداف الجامعة  10

  ،وأنشطتيا المتنوعةالتعميمية 
وضع استراتيجية تضمن توفير بيئة بحثية مشجعة ألعضاء  -11

  ،ىيئة التدريس والطمبة إلجراء بحوث ذات جودة عالية
 العمل عمى استثمار الطاقات المتوفرة بالجامعة لمقيام -12

  ،بالبحوث المتميزة وتقديم الدعم الالزم ليا

الجاد بين المراكز البحثية تفعيل التواصل البحثي والمعرفي  -13
بالجامعات ومثيالتيا بالدول العربية والغربية لتشجيع االبتكار 
واالبداع البحثي ومتابعة التطورات العممية والتقنية بكافة 

 ،التخصصات العممية
 المراجع

 المراجع العربية ،أ
دور التعميم العالي في  ،م(2008أشرف السعيد أحمد ) محمد، [1]

مجمة كمية  ،مواجية تحديات تأسيس مجتمع المعرفة في مصر
 ،121-3(، 68) 1، جالتربية بالمنصورة

إدارة المعرفة وتطوير  ،م(2009الكبيسي، عامر خضير ) [2]
 49 ،مجمة اإلدارة العامة ،المنظمات: الطموحات والتحديات

  ،602-561خاص(،  4)

خطاب موجو  ،م(2010السنبل، عبد العزيز عبد اهلل ) [3]
لممشاركين في المؤتمر الدولي الخامس لممركز العربي لمتعميم 

مستقبل اصالح التعميم العربي لمجتمع المعرفة  والتنمية:
، القاىرة: 1جتجارب ومعايير ورؤى المؤتمر الدولي الخامس 

ة العربية المركز العربي لمتعميم والتنمية )أسد( والجامع
 ،المفتوحة

الخشاب، عبد اهلل يوسف واألشعب، خالص حسني  [4]
 ،"محتوى التعميم العالي لمواكبة مجتمع المعرفة" ،م(2003)

المؤتمر التاسع لموزراء والمسئولين عن التعميم العالي والبحث 
دمشق: المنظمة العربية لمتربية  ،العممي في الوطن العربي

 ،والثقافة والعموم

وكالة الوزارة لمتخطيط والمعمومات وزارة التعميم العالي/ [5]
التعميم العالي وبناء مجتمع المعرفة في المممكة " ،م(2010)

 الرياض: مطبوعات اإلدارة ،"العربية السعودية: تقويم دولي
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 ،العامة لمتخطيط واإلحصاء

تحديات التعميم  ،م(2010العصيمي، عبد المحسن أحمد ) [6]
مستقبل اصالح التعميم العربي الجامعي في عصر المعرفة: 

لمجتمع المعرفة تجارب ومعايير ورؤى المؤتمر الدولي 
، القاىرة: المركز العربي لمتعميم والتنمية )أسد( 1جالخامس 

 ،والجامعة العربية المفتوحة

 تطوير ،م(2008العنقري، عبد العزيز سمطان عبد الرحمن ) [7]
التعميم العالي السعودي عمى ضوء بعض المستجدات 

نحو خطة إستراتيجية لمتعميم الجامعي العربي  ،التكنولوجية
، القاىرة: مركز تطوير المؤتمر القومي السنوي الخامس عشر

 ،التعميم الجامعي بجامعة عين شمس

التعميم العالي بدول  ،م(2007صائغ، عبدالرحمن أحمد ) [8]
المؤتمر  ،الخميج العربي )الواقع والتـحديات والرؤى المستقبمية(

العربي األول الجامعات العربية التحديات واألفاق المستقبمية، 
 ،الرباط: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية

"دليل  ،م(2009الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي ) [9]
واالعتماد األكاديمي في المممكة العربية  ضمان الجودة

السعودية: الجزء األول نظام ضمان الجودة واالعتماد 
الرياض: مطبوعات الييئة الوطنية  ،األكاديمي بالمممكة"

 ،لمتقويم واالعتماد األكاديمي

االستشراف  ،م(2005ابن دىيش، خالد بن عبد اهلل ) [10]
االبداع  ،المستقبمي لمنظم التعميمية في ضوء اقتصاد المعرفة

والتجديد من أجل التنمية االنسانية دور االدارة العربية في 
إقامة مجتمع المعرفة المؤتمر السنوي العام السادس في 

 ،سمطنة عمان: المنظمة العربية لمتنمية االدارية ،االدارة

  

 بطالة الخريجين واقعيا وسبل ،م(2012األغا، محمد أحمد ) [11]
مؤتمر استراتيجيات التعميم العالي وتخطيط الموارد  ،الحد منيا

: المنظمة العربية لمتنمية االدارية والجامعة البشرية، االردن
 ،الياشمية

المنيجية المتكاممة إلدارة  ،م(2001عقيمي، عمر وصفي ) [12]
 ،وائل لمنشر والتوزيععمان: دار  ،الجودة الشاممة "وجية نظر"

"معايير مقترحة  ،م(2011األلفي، ىاني رزق عبد الجواد ) [13]
لضمان الجودة واالعتماد بجامعة حائل باإلفادة من نموذج 

 2، جامعة المنصورة، جمجمة كمية التربية ،جامعة أكسفورد"
(77 ،)258-307، 

 ،م(2010المميجي، رضا إبراىيم والبرازي، مبارك عواد ) [14]
الجودة الشاممة واالعتماد المؤسسي "رؤى مستقبمية لتحقيق 

 ،القاىرة: عالم الكتب ،جودة التعميمفي عصر المعموماتية"

الجودة في  ،م(2008الفتالوي، سييمة محسن كاظم ) [15]
عمان:  ،التعميم: المفاىيم، المعايير، المواصفات، المسؤوليات

 ،دار الشروق

وثيقة  ،م(2009واالعتماد األكاديمي ) الييئة الوطنية لمتقويم [16]
متطمبات التأىل لالعتماد البرامجي في المممكة العربية 

الرياض: مطبوعات الييئة الوطنية لمتقويم  ،السعودية
 ،واالعتماد األكاديمي

إدارة الجودة الشاممة  ،م(2006الحربي، حياة محمد سعد ) [17]
واالعتماد في مؤسسات التعميم العالي بالمممكة العربية 

مجمة البحث في التربية  ،السعودية: جامعة أم القرى كنموذج
-81(، 4)18، بكمية التربية بجامعة المنيا، وعمم النفس

200، 
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 ،م(2004مجاىد، محمد عطوة وبدير، المتولي اسماعيل ) [18]
 في التعميم الجامعي: التطبيق عمى كمياتالجودة واالعتماد 

 ،القاىرة: المكتبة العصرية ،التربية

 ،م(2010ضحاوي، بيومي محمد، والمميجي، رضا ابراىيم ) [19]
في  "دراسة مقارن لنظم الجودة واالعتماد المؤسسي لمجامعات

انية اإلفادة منيا في مصر"، ككل من استراليا وألمانيا وام
مستقبل إصالح التعميم العربي لمجتمع المعرفة: تجارب 

القاىرة:  ،2المؤتمر الدولي الخامس ج ومعايير ورؤى، 
المركز العربي لمتعميم والتنمية )أسد( والجامعة العربية 

 ،المفتوحة

اقتصاد المعرفة: نحو منظور  ،م(2011الزيات، فتحي ) [20]
 ،القاىرة: دار النشر لمجامعات ،المعرفيةأشمل لألصول 

تقرير التنمية " ،م(2003برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) [21]
برنامج  ،م: بناء مجتمع المعرفة"2003اإلنسانية العربية لمعام 

 ،األمم المتحدة اإلنمائي، َعمَّان: المكتب اإلقميمي

منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة اليونسكو  [23]
من مجتمع المعمومات إلى مجتمعات " ،م(2005)

 ،فرنسا: مطبوعات اليونسكو ،المعمومات"

رؤية لتعزيز مجتمع  ،م(2004حجر، ابراىيم االمين ) [24]
مجمة اتحاد الجامعات  ،المعرفة واالبتكار في الوطن العربي

 ،303-293(، 43، )العربية

األدوار الجديدة  ،م(2004حيدر، عبد المطيف حسين ) [25]
مجتمع  لمؤسات التعميم في الوطن العربي في ظل متطمبات

 ،44-1(،  21، )جامعة االمارات مة كمية التربيةمج ،المعرفة

المناىج  ،م(2008عبد السالم، مصطفي عبد السالم ) [27] 
عداد اإلنسان العربي لتمبية متطمبات مجتمع  الدراسية وا 

تطوير التعميم النوعي  ،المعرفة ومواجية تحديات العولمة
بمصر والوطن العربي لمواجية متطمبات سوق العمل في 
، عصر العولمة )رؤى إستراتيجية( المؤتمر السنوي الثالث

 ،مصر: كمية التربية النوعية بجامعة المنصورة

تطوير برامج تدريب " ،م(2012سناء ) ،بثينة وأحمد ،محمد[29] 
معممي المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية في ضوء 

ة لمدراسات التربوية المجمة العربي ،"متطمبات مجتمع المعرفة
 ،(1)، واالجتماعية

إعادة ىندسة التعميم  ،م(2012عمر، فدوى فاروق ) [30]
المجمة  ،باالنتساب لصالح التعميم عن ُبعد: قرار استراتيجي

، مجمس النشر العممي جامعة الكويت، (13)26 ،1التربوية ج
135-194، 

آليات االعتماد االكاديمي  ،م(2010الييم، عيد صقر ) [33] 
لمؤسسات التعميم العالي العربي في ضوء بعض االتجاىات 

 ،186-142(، 33)2، جمة الثقافة والتنميةمالمعاصرة، 

دور الجامعة في  ،م(2005الشرعي، بمقيس غالب )  [36]
االبداع والتجديد من أجل  ،صناعة المعرفة: الواقع والمستقبل

دور االدارة العربية في إقامة مجتمع المعرفة التنمية االنسانية 
سمطنة عمان:  ،المؤتمر السنوي العام السادس في االدارة

   ،المنظمة العربية لمتنمية االدارية

تصور مقترح لدور  ،م(2010المحمدي، رضا أحمد عمي ) [38]
رسالة  ،"الجامعة بمصر في ضوء متطمبات مجتمع المعرفة

  ،، جامعة األزىر، كمية التربية، القاىرةدكتوراه غير منشورة
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دور الجامعات السعودية  ،م(2012الذبياني، محمد عودة ) [39]
في بناء مجتمع المعرفة كخيار استراتيجي لممممكة العربية 

 ،200-153(، 124، )مجمة رسالة الخميج العربي ،السعودية

المدادحة، أحمد نافع، والسردي، محمد الدبس، وبدح، أحمد  [41] 
دور الجامعات االردنية في بناء وتنمية مجتمع  ،م(2013)

- 15،(2) ،لمدراسات المعموماتية العربيةالمجمة  ،المعرفة
 متاح عبر:  179

http://ajis,arabstudiesjournals,com/articles,php

?artid=437 

متطمبات تحقيق ضمان  ،م(2012المميجي، رضا ابراىيم ) [42]
جودة واعتماد مؤسسات التعميم الجامعى المصرى لمواكبة 

المستمر وتحديات مؤتمر التعميم  ،متطمبات مجتمع المعرفة
 ،، المدينة المنورة: كمية التربية جامعة طيبةمجتمع المعرفة

ضمان الجودة  ،ىـ(1433عبد الجبار، زىير بن صالح عمر ) [43]
المجمة السعودية  ،واالعتماد االكاديمي في التعميم العالي السعودي

 ،69-61(، 7، )لمتعميم العالي

الطالب وعضو ىيئة  ،م(2006الشخيبي، عمي السيد ) [44]
التعميم العالي والبحث  ،التدريس من منظور مجتمع المعرفة

العممي في مجتمع المعرفة المؤتمر التاسع لموزراء المسؤولين 
، تونس: عن التعميم العالي والبحث العممي في الوطن العربي

 ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم

متطمبات  ،م(2011كيم )مرزوق، فاروق جعفر عبد الح [45]
التعميم والبحث العممي  ،إقامة مجتمع المعرفة معالجة تربوية

في مشروع النيضة العربية "أفاق نحو مجتمع المعرفة" 
: المركز العربي لمتعميم المؤتمر الدولي السادس، القاىرة

 ،والتنمية )أسد(

التحديات التي  ،م(2011الشايع، عمي بن صالح بن عمي ) [46]
مجمة  ،و الجامعات السعودية لمتحول نحو مجتمع المعرفةتواج

 ،445-399 (،2)21 كمية التربية باالسكندرية

معوقات تطبيق إدارة  ،م(2008العضاضي، سعيد بن عمي ) [47]
الجودة الشاممة واالعتماد حالة تطبيقية عمى جامعة الممك 

نحو بناء مجتمع معرفي المؤتمر الثاني لتخطيط  ،خالد
، 1التعميم والبحث العممي في الدول العربية جوتطوير 

 ،الظيران: جامعة الممك فيد لمبترول والمعادن

تجارب بعض الجامعات  ،م(2009النصير، دالل منزل ) [48]
العالمية والعربية والمحمية في تطبيق الجودة سعيًا نحو 
التميز، أبحاث المؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية: نحو أداء 

 ،، الرياض: معيد اإلدارة العامةالقطاع الحكوميمتميز في 

المعوقات التي تواجو  ،م(2011الحربي، حياة محمد سعد ) [50] 
ماد االكاديمي بجامعة أم تحقيق الجودة الشاممة والتييئة لالعت

مجمة دراسات تربوية واجتماعية كمية  ،(القرى )دراسة ميدانية
 ،107-11(، 2)17، التربية بجامعة حموان

وثيقة  ،م(2009الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي ) [51]
مقاييس التقويم الذاتي لمؤسسات التعميم العالي بالمممكة 

الرياض: مطبوعات الييئة الوطنية لمتقويم  ،العربية السعودية
 ،واالعتماد األكاديمي

التعميم  ،م(2010العوىمي، محمد، وعبدالقادر، عبداهلل ) [52]
 ،العالي والجامعات السعودية: التحديات وبرامج التطوير

، التحديات واآلفاق المؤتمر العربي الثالث -الجامعات العربية 
 ،شرم الشيخ بمصر: المنظمة العربية لمتنمية االدارية

تقويم األداء األكاديمي  ،م(2007سالم، عبد الرحمن محمد ) [53]
لعالمية من وجية نظر لجامعة عدن باستخدام معايير التقييم ا
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أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم )كمية العموم اإلدارية 
تطوير الجامعات العربية "تقويم األداء وتحسين  ،أنموذج(

 الجودة"، المؤتمر العربي الثاني، القاىرة: المنظمة العربية

 ،لمتنمية اإلدارية     

مقدادي، يونس عبد العزيز، والصرايرة، خالد أحمد، والشورة،  [54]
المعرفة السوقية ودورىا في تحديد  ،م(2012محمد سميم )

االستراتيجيات التنافسية لمبرامج االكاديمية في الجامعات 
المجمة العربية لضمان  ،االردنية الخاصة في العاصمة عمان

مارس  11في  ،100 -61(، 10) 5، جودة التعميم الجامعي
م، متاح عبر: 2013

http://www,ust,edu/uaqe/count/2012/2_2,php 

واقع دور الجامعات  ،م(2010بركات، زياد وعوض، احمد ) [55]
العربية في تنمية مجتمع المعرفة من وجية نظر عينة من 

، مجلة اتحاد الجامعات العربية ،اعضاء ىيئة التدريس فييا
(56 ،)71-113، 

الطائي، يوسف حجيم، العبادي، محمد فوزي، العبادي،  [56]
إدارة الجودة الشاممة في التعميم  ،م(2009ىاشم فوزي )

 ،، عمان: مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيعالجامعي

جمعة، عفاف صالح الدين، ومحمد، دالل يسراهلل  [57]
الجودة الشاممة ونظم االعتماد االكاديمي في  ،م(2009)

االعتماد  ،الدولية لمؤسسات التعميم العاليضوء المعايير 
االكاديمي لمؤسسات وبرامج التعميم العالي النوعي بمصر 

اقع والمأمول"، المؤتمر السنوي )الدولي والعالم العربي "الو 
مصر: كمية التربية النوعية بجامعة (، العربي الرابع -األول

 ،المنصورة

مان جودة ض ،م(2012الطبيب، مصطفي عبد العظيم ) [58]
 ،البحث العممي في الوطن العربي )دراسة تحميمية ميدانية(

المؤتمر العربي الثاني لضمان جودة التعميم العالي، البحرين: 
 م، متاح عبر:  2013ابريل  7في  ،الجامعة الخميجية

http://iacqa,org/ebooks/part2012/index,html       

التعميم العالي والبحث العممي  ،م(2010محمود، أمين ) [59]
التحديات  الجامعات العربية ،ومسار التنمية في الوطن العربي
، شرم الشيخ بمصر: المنظمة واآلفاق المؤتمر العربي الثالث

 ،العربية لمتنمية االدارية

البحث العممي  ،م(2010الشايع، عمي بن صالح بن عمي ) [60]
مستقبل  ،ومجتمع المعرفة في المممكة العربية السعودية

اصالح التعميم العربي لمجتمع المعرفة تجارب ومعايير ورؤى 
، القاىرة: المركز العربي لمتعميم 2ج المؤتمر الدولي الخامس

 ،والتنمية )أسد( والجامعة العربية المفتوحة

دور مخرجات البحث  ،م(2012الحمود، إبراىيم بن ناصر ) [61]
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THE DEGREE OF PARTICIPATION OF QUALITY 

SYSTEMS AND ACADEMIC ACCREDITATION FOR 

THE FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS OF 

KNOWLEDGE SOCIETY IN SAUDI UNIVERSITIES:  A 

FIELD STUDY FOR THE VIEWS OF A SPECIMEN OF 

THEIR ACADEMIC STAFF 

 Fadwa F, I, Omar                                          Hayat  mohammad  saad alharbi 

         Faculty of Education                                                  Faculty of Education                                                         

            Taibah University                                                  umm alqura  university 

Abstract:One of the Goals of the Kingdom of Saudi Arabia is to proceed towards an economy built on 

knowledge, Such direction yielded the initiation of numerous new universities and the initiation and 

support of Knowledge Industry, 

     To ascertain their effectiveness, some universities proceeded to apply Quality System (QS) as well 

as Academic Accreditation (AA) for their input data and their process of teaching systems, utilizing 

the criteria of the National    

     Commission for Appraisal and Academic Accreditation (NCAAA), in addition to those of 

International Commissions, Some universities obtained accreditation; others are on the way to it,  

     The aim of the study is to determine the degree of participation of (QS) together with (AA) for the 

fulfillment of Knowledge Society`s (KS) requirements as produced by Saudi Universities, from the 

point of view of a specimen of their academic staff; also to know the difference in the responses of the 

study specimen according to Sex or University, The study used the descriptive-analytical approach; 

and a questionnaire to collect data, 

Important results: The degree of participation of the (QS) and the (AA) for the fulfillment the nine 

dimensions which are defined as prerequisite for (KS) came in a moderate degree and varies 

according to its arithmetical mean, The dimension of improving and developing Technology as well as 

information Technology came at the head of other dimensions, The study also found statistical 

differences in the assessment of the degree of participation according to the variables of Sex or 

University, 

     The study produced some recommendations to increase the degree of participation of (QS and CA) 

in the attainment of (KS) requirements, 

Keywords: Quality System, Academic Accreditation, Requirements of Knowledge Society, Institutes of 

Higher Education, 

 
 


