االترحاب جبىدة سري االخخببتراث من وجهت نظر أعضب هيئت
الخدتريس يف كليت الرتبيت جبمعت األمرية نىتره بنج عبد
الرمحن
ميا عثمان الزامل*

* األستاذ المساعد في قسم اإلدارة والتخطيط التربوي _ كمية التربية _ جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن
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االترحاب جبىدة سري االخخببتراث من وجهت نظر أعضب هيئت
الخدتريس يف كليت الرتبيت جبمعت األمرية نىتره بنج عبد
الرمحن
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى واقع سير

أظيرت النتائج إف االستخداـ األمثؿ لمتقنية ،وتفعيؿ الشاشات

االختبارات في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمف مف وجية نظر

االلكترونية في الكمية لممساىمة في االعبلنات عف االختبارات ،وتفعيؿ

أعضاء ىيئة التدريس ،والتعرؼ عمى واقع التنظيـ ،واالتصاؿ في

خدمات االنترنت ،مف االليات المقترحة لبلرتقاء بوحدة سير

وحدة سير االختبارات في كمية التربية ،والمساىمة في وضع آليات

االختبارات.

لبلرتقاء بوحدة سير االختبارات في كمية التربية جامعة األميرة نوره

وقد خرجت الرسالة بعدد مف التوصيات.

بنت عبد الرحمف ،وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ،واالستبانة

 .1المقدمة

كأداة لمدراسة.

تولي الدوؿ المتقدمة عناية خاصة بتحقيؽ الجودة

ومف النتائج التي توصمت ليا الدراسة إف تحديد وحدة سير

األكاديمية في مؤسسات التعميـ العالي ،وال يقتصر تحقيؽ

االختبارات لمياـ عضو الييئة التدريسية أثناء االختبارات ،يعد مف

الجودة في التعميـ فقط ،ولكف يشمؿ كافة النواحي التعميمية

االعتبارات التنظيمية الميمة لعضو ىيئة التدريس في كمية التربية

واإلدارية.

جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمف ،كذلؾ اسفرت نتائج الدراسة أف

لذا سعت مؤسسات التعميـ العالي لتطبيؽ نظاـ الجودة،

التنظيـ في تصميـ الجداوؿ ،ووضوحيا ،ذات أىمية عند عضو ىيئة

واالنتقاؿ مف األنظمة التقميدية والبيروقراطية في إدارة الجامعات

التدريس .واف اتباع وحدة سير االختبارات لسياسة واضحة ،والحرص

إلى األنظمة الحديثة المعاصرة ،حتى صار السعي وراء تطبيؽ

عمى البساطة في إجراءات العمؿ ،ووضوحيا ،تساعد عضو ىيئة

الجودة في المؤسسات التعميمية مطمباً ضروريا ،وىذا األمر

التدريس عمى اتقاف العمؿ.

يتطمب االرتقاء بمستوى األداء لدى مؤسسات التعميـ العالي نحو

كما كشفت نتائج الدراسة أف حصوؿ عضو ىيئة التدريس عمى
المعمومات عف سير االختبارات الكترونياً ،واستيفاء جداوؿ االختبارات

الجودة واإلبداع في جميع أقساميا ووحداتيا.

لكافة المعمومات ،توفر لو مزيداً مف الوقت والجيد وتمنحو المرونة في

ومما الشؾ فيو أف وحدة سير االختبارات في الجامعات تعتبر

الحصوؿ عمى المعمومات.

جزء ال يتج أز مف منظومة مؤسسات التعميـ العالي.

وكشفت النتائج أف ميارة التواصؿ الجيد يؤدي إلى تحسيف أداء فرؽ

وقد أشار العديد مف الباحثيف مثؿ عبلـ [ ،]1الكبيسي []2

العمؿ في وحدة سير االختبارات.

إلى أف االختبارات تعد مف الوسائؿ الميمة التي يعتمد عمييا في

ومف ناحية أخرى تساىـ المرونة بشكؿ مباشر في جودة إداء فريؽ

قياس وتقويـ قدرات الطمبة عمى اختبلؼ مستوياتيـ الدراسية،

العمؿ في وحدة سير االختبارات.

فمف خبلليا يمكف الكشؼ عف عناصر النجاح وتشخيص نقاط

ويرى أعضاء ىيئة التدريس اف مف آلليات المقترحة لبلرتقاء بجودة

القوة ،والضعؼ لدى الطمبة مف أجؿ االرتقاء ،وتطوير المستوى.

سير االختبارات ىو تصميـ خطة لتقييـ أداء وحدة سير االختبارات في

ومف ىذا المنطمؽ فإف االرتقاء بمستوى الجودة في تنظيـ

ضوء أسس الجودة الشاممة ،واستخداـ بطاقات نتائج تحميؿ البيانات

سير االختبارات في الجامعات ،ينعكس عمى تييئة المناخ،

كوسيمة لممتابعة.
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وخاصة الميارات اإلدارية [.[6

المبلئـ لمطبلب ،أثناء االختبارات ،وخمؽ ظروؼ مواتية لبلبتكار
واالبداع في ىذه الفترة ،والوفاء بمتطمبات واحتياجات الطبلب

فميس مف المستغرب أف تقوـ الجامعات في دوؿ العالـ

األكاديمية والنفسية لبموغ المستوى الذي تسعى اليو الجامعات

بمراجعة أنظمتيا لتممس مواطف القصور ،والضعؼ فييا ،والتقييـ

لبموغو.

الذاتي إلجراءاتيا اإلدارية التقميدية ،خصوصا في ظؿ ما يشيده
العالـ مف تغييرات اقتصاديو واجتماعيو.

وبالتالي فإف عدـ تحقيؽ تصورات الطالب عف الخدمة
الجامعية ،قد يؤدي إلى إصابتو بالخيبة التي ستؤثر تمقائياً عمى

ومما يعزز ذلؾ اف األدوار المطموبة مف الجامعات القياـ

تفاعمو ومستواه األكاديمي ،أما في حيف كانت الخدمات الجامعية

بيا في تجدد وتنوع مستمر ،فتطور تقنيات االتصاؿ وتنوع

المتوفرة متوافقة إلى حد ما مع تصوراتو ،وتوقعاتو ،فإف الطالب

مصادر المعرفة أدت الى حدوث تغيرات جوىريو في متطمبات

سيشعر بالرضى ،وينعكس ذلؾ عمى تفاعمو الجامعي وتحصيمو

الوظائؼ الجامعية مما جعميا في حاجو ماسة الى التحديث

األكاديمي [.[3

المستمر في جميع مكوناتيا ومف ىذا المنطمؽ جاء توجو

لذا يميؿ كثيروف إلى االعتقاد بأف تدني األداء اإلداري قد يكوف

المؤسسات التعميمية نحو األخذ بنظاـ الجودة ،ووضع آليات

السبب الرئيس خمؼ اخفاقات التطبيقات التربوية في الميداف

لضماف تحقيقيا في برامجيا األكاديمية واجراءاتيا االدارية.
وحتى يكتمؿ الييكؿ االداري لممؤسسات التعميمية يجب أف

[.[4

يكوف رؤساء الوحدات االدارية المساندة مف االشخاص الذيف

ومف ىنا يتضح أف الجودة ىي القوة الدافعة المطموبة لدفع

تمقوا تدريبا وتأىيبل عاليا في ادارة المؤسسات التربوية [.[6

فعاؿ لتحقيؽ أىدافو ورسالتو المنوط
نظاـ التعميـ الجامعي بشكؿ ً

وتعتبر وحدة سير االختبارات في الجامعات مف أىـ

بو مف قبؿ المجتمع واألطراؼ العديدة ذات االىتماـ بالتعميـ

الجامعي [.[5

الوحدات في اليياكؿ اإلدارية .وتعتمد نجاح الخدمات التي

وحتى تحقؽ الجودة ثمارىا فإنيا تحتاج إلى إدارة فاعمة ،تنظـ

تقدميا الجامعات مف خدمة التدريس وخدمة المجتمع وخدمة

عمميا وتنسؽ جيود أفرادىا ،مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجوة.

البحث العممي عمى جودة الخدمات االدارية المعاونة [.[7

وحيث أف معظـ مؤسسات التربوية لـ تصؿ بعد إلى

فميكانيكية العمؿ الجامعي أثناء االختبارات وتطبيؽ األنظمة

المستوى المطموب مف الجودة التي يتمناىا القائموف عمى ىذه

والتعميمات تمر مف خبلؿ وحدة سير االختبارات ،وعمييا تسييؿ

المؤسسات ،فإف ىذه الدراسة تيدؼ إلى تسميط الضوء عمى واقع

اإلجراءات وتقديـ الخدمات وتذليؿ العقبات وتييئة المناخ المبلئـ

سير االختبارات في كمية التربية جامعة األميرة نوره بنت عبد

لمطبلب وأعضاء ىيئة التدريس أثناء االختبارات.

الرحمف مف ناحية التنظيـ ،واالتصاؿ ،ووضع آليات تسيـ في

وفي ضوء ما تقدـ نجد أف نجاح المؤسسات التعميمية

االرتقاء بجودة سير االختبارات مف خبلؿ استطبلع آراء أعضاء

يعتمد بشكؿ رئيس عمى جودة الخدمات االدارية التي تقدميا مما

ىيئة التدريس في كمية التربية.

يؤدي الى تحقيؽ اىدافيا بكفاءة وفاعمية .لذا اصبح مف
الضروري عمى الجامعات تحديث أساليبيا االدارية.

 .2مشكمة الدراسة
يشيد العالـ في اآلونة األخير تغيرات متسارعة مف جميع

وعمييا وجدت الباحثة أف مف األىمية دراسة واقع سير

النواحي االقتصادية واالجتماعية ،والتكنولوجية ،والتعميمية ،ومف

االختبارات في كمية التربية في جامعة االميرة نورة بنت

أبرز ما يميز المجتمعات المتقدمة ما يتوفر في ىذه المؤسسات

عبدالرحمف مف ناحية التنظيـ واالتصاؿ ،والمساىمة في وضع

مف قػ ػ ػ ػ ػدرات أو طاق ػ ػ ػات ،وما يمتمكػ ػ ػ ػو األفػ ػ ػراد فييا مف ميارات،

آليات لبلرتقاء بجودة سير االختبارات ،وتقييميا مف قبؿ أعضػ ػاء
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الطالبات وأعضاء ىيئة التدريس.

ومما يعزز مف أىمية ىذه الدراسة أف موضوع االرتقاء

 -الكشؼ عف واقع التنظيـ واالتصاؿ في وحدة سير االختبارات

بجودة سير االختبارات لـ تتناولو أي دراسة عمى  -حد عمـ

مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية جامعة

الباحثة -مف خبلؿ االطبلع عمى كثير مف الدراسات واألبحاث

األميرة نوره بنت عبد الرحمف.

السابقة.

 -تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة فيما سيسفر عنو مف نتائج تكوف

وعميو يمكف صياغة مشكمة الدراسة باألسئمة التالية:

ذات فائدة لممؤسسات التعميمية خاصة الجامعات المسؤولة عف

أ .أسئمة الدراسة

تنظيـ إجراءات االختبارات.

 -ما واقع التنظيـ في وحدة سير االختبارات مف وجية نظر

 -تأني ىذه الدراسة في سياؽ قناعة اإلدارات الجامعية بأىمية

أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية جامعة األمير نوره بنت

الجودة بصفتيا خيا اًر مصيري ًا الستمرار الجامعة ونموىا،

عبد الرحمف؟

وتطورىا الرتقاء بجودة أدائيا.

 -ما واقع االتصاؿ في وحدة سير االختبارات مف وجية نظر

 -كما تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف كونيا –عمى حد عمـ

أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية جامعة األمير نوره بنت

الباحثة -الدراسة األولى مف نوعيا التي تيدؼ إلى االرتقاء

عبد الرحمف؟

بجودة سير االختبارات عمى صعيد الجامعات ،وإلثراء المكتبة،

 -ما اآلليات المقترحة لبلرتقاء بجودة سير االختبارات في كمية

نظ اًر لندرة األبحاث التي تناولت ىذا الموضوع.

التربية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية

د .مصطمحات الدراسة

جامعة األمير نوره بنت عبد الرحمف؟

الجودة:
عرفيا (معجـ الوسيط) لغة :مف كممة أجاد أي أتى بالجيد

ب .أىداف الدراسة
 -إلقاء الضوء عمى واقع سير االختبارات في كمية التربية في

مف قوؿ أو عمؿ ،وجاد الشيء صيره جيداً ،والجيد غالباً يكوف

جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمف.

نقيض الرديء.
وتعرؼ الباحثة جودة سير االختبارات بأنيا :جودة العمميات

 التعرؼ عمى واقع التنظيـ في وحدة سير االختبارات في كميةالتربية في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمف.

واإلجراءات اإلدارية التي تقوـ بيا وحدة سير االختبارات في

 -الكشؼ عف واقع االتصاؿ وحدة سير االختبارات في كمية

ضوء إدارة الجودة الشاممة ،بيدؼ التحسيف ،والتطوير المستمر

التربية في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمف.

لمعمؿ واألداء بكفاءة وفعالية ،بشكؿ يمبي حاجات المستفيديف

 -المساىمة في وضع آليات لبلرتقاء بوحدة سير االختبارات في

والطالب عمى وجو الخصوص.

كمية التربية في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمف.

سير االختبارات:
تعني العممية التي يتـ فييا تنظيـ االختبارات ،وقد تكوف

ج .أىمية الدراسة

طريقة سير االختبارات تقميدية ،وقد تكوف الكترونية حديثة تعتمد

 تعد الدراسة محاولة لتسميط الضوء عمى واقع سيراالختبارات في كمية التربية في جامعة األميرة نوره بنت عبد

عمى التقنية ].[8

الرحمف.

ويمكف تعريفيا :بأنيا نظاـ لتنظيـ عممية سير االختبارات قبؿ

 -يؤمؿ أف تفيد ىذه الدراسة القيادات اإلدارية في الجامعات في

وأثناء فترة االختبارات ،بدءاً بوضع جداوؿ االختبارات ،وجداوؿ

تطبيؽ الجودة في وحدة سير االختبارات بما يخدـ مصمحة

القاعات ،وجداوؿ رئيسات المجاف والمراقبات ،واالشراؼ عمى
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االختبارات ،والتنسيؽ مع الكميات مف حيث مواعيد االختبارات،

 -2ويعرفيا بعض الباحثيف بأنيا :مجموعة مف األنشطة

ومواقعيا ،وجاىزية قاعاتيا ،ووضع تقارير مفصمة عف عممية

والميارات التي يقوـ بيا المسؤولوف لتسيير شؤوف التعميـ ،التي

تنظيـ االختبارات.

تشمؿ التخطيط لمجودة ،وتنفيذىا ،وتقويميا ،وتحسينيا في كافة
مجاالت العممية التعميمية [.[14

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
لقد تناوؿ الباحثوف في دراساتيـ موضوع الجودة ،وناقشوه،

 -3يرى آخروف أف جودة التعميـ العالي ىي :التحسيف المستمر

وعالجوه مف أكثر مف منظور ،وىذا أدى إلى تنوع ،وتعدد

لعمميات اإلدارة التربوية أو المدرسية ،وذلؾ بم ارجعتيا ،وتحميميا

التعريفات الخاصة بيذا المفيوـ.

والبحث عف الوسائؿ ،والطرؽ لرفع مستوى األداء واإلنتاجية

"جود"
وتعرؼ معاجـ المغة العربية كممة الجودة بأف أصميا ّ

بالمؤسسات التعميمية ،وتقميؿ الوقت البلزـ إلنجاز العممية
التعميمية ،باستبعاد المياـ عديمة الفائدة ،وغير الضرورية

وجوده صار جيدا
والجيد نقيض الرديء ،وجاد الشيء ّ
جودهّ ،
[.[9

لمطالب ،مما يؤدي إلى تخفيض التكمفة ورفع مستوى الجودة

ويشير مصطمح الجودة إلى مجمؿ السمات والخصائص التي

[.[15

وفاء باحتياجات المستفيديف مف تمؾ الخدمة
تتعمؽ بالخدمة
ً

وتعرؼ الجودة حسب مضموف المواصفات القياسية [.[16
بأنيا "مجموعة الصفات المميزة لممنتج (أو النشاط أو العممية أو

[.[10

ومف أشير تعريفات الجودة ىو تعريؼ الجمعية األمريكية

المؤسسة أو الشخص) التي تجعمو ممبياً لمحاجات المعمنة،

لمجودة ،والذي أشار إليو الباحثاف ريندر ،ىيزر [ ]11ووفقاً ليذا

والمتوقعة أو قاد اًر عمى تمبيتيا "وبقدر ما يكوف المنتج ممبياً

التعريؼ فالجودة ىي الييئة والخصائص الكمية لممنتج (خدمة أو

لمحاجات ،والتوقعات ،نصفو منتجاً جيداً أو عالي الجودة أو

سمعة) التي تظير وتعكس قدرة ىذا المنتج عمى اشباع حاجات

رديئاً ،ويعبر عف الحاجات المعمنة ،في عقد الشراء أو البيع

صريحة ومعينة.

بمواصفات محددة لممنتج المراد شراؤه أو بيعو.

وعرفيا عمي ،شاستري [ ]12بأنيا قدرة المؤسسة عمى" تمبية

الجودة في التعميـ العالي:
تتمثؿ الجودة في التعميـ العالي بمقدرة مجموع خصائص

احتياجات العمبلء والمحافظة باستمرار عمى أداء وظائفيا عمى

ومميزات المنتج التعميمي عمى تمبية متطمبات الطالب ،وسوؽ

النحو المرغوب فيو مف قبميـ وحسب المعايير المحددة.
أما جودة الخدمة مف وجية نظر الباحثيف [ ]13فإنيا تمؾ

العمؿ،

الدرجة مف الرضا التي يمكف أف تحققيا الخدمة لممستفيديف

المنتفعة ].[17

والزبائف عف طريؽ إشباع وتمبية حاجاتيـ ،ورغباتيـ وتوقعاتيـ.

كما أشير إلييا بأنيا جممة الجيود المبذولة مف قبؿ العامميف في

ولقد اختمفت رؤية المؤسسات ،والميتميف حوؿ تعريؼ مفيوـ

مجاؿ التعميـ العالي لدفع ،وتحسيف وحدة المنتج التعميمي ،وبما

الجودة ونذكر بعضاً منيا كاآلتي:

يتوافؽ مع احتياجات المستفيد ،ومع قدرات ،وسمات وحدة المنتج

 -1الجودة :أسموب لوصؼ جميع األنظمة ،والمواد ،والمعايير

التعميمي ].[18

المستخدمة مف قبؿ الجامعات ،ومعاىد التعميـ لمحفاظ عمى

ويرى بعض الباحثيف أف مفيوـ الجودة في التعميـ العالي يقع

مستوى المعايير ،والجودة ،وتحسينيا ،ويتضمف ذلؾ التدريس،

ضمف ستة محاور رئيسة ىي ]:[19

وكيفية تعمـ الطبلب ،والمنح الدراسية والبحوث" وكالة ضماف

 -1الجودة تشير الى تحقيؽ األىداؼ :فمؤسسات التعميـ العالي

الجودة بالتعميـ العالي بالمممكة المتحدة".

ذات الجودة العالية ىي التي تضع أىدافاً محددىا ليا وتحققي ػ ػ ػ ػ ػ ػا
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بشكؿ جيد.

مباشرة ،ومف ىنا تبرز أىمية تطبيؽ معايير ضماف الجودة

 -2جودة المدخبلت والعمميات :فتحقيؽ األىداؼ يتوقؼ .عمى

لتحقيؽ أفضؿ استثمار لمموارد المالية والبشرية.

جودة المدخبلت المادية والبشرية المستخدمة ،وعمى الطرؽ،

 -3تحقيؽ الدور المجتمعي لمؤسسات التعميـ العالي :إذ إف

والعمميات المستخدمة في استثمار ىذه المدخبلت.

رسالة المؤسسات ال تقؼ عند الغايات التعميمية فقط بؿ تتعدى

 -3الجودة المعيارية :يكوف مصطمح الجودة معيارياً بدالً مف

ذلؾ إلى نطاؽ أوسع وىو الدور المجتمعي ،واإلنساني .والشؾ

كونو وصفياً فيشار إلى األداء بأنو ممتاز أو جيد أو سيء وفؽ

أف جودة التعميـ سيكوف ليا التأثير المباشر في المجتمع مف

أسس وعبلمات معيارية محددة.

خبلؿ مخرجاتيا (الطمبة) الذيف يساىموف في اقتراح حموؿ

 -4الجودة في مقابؿ الكـ :التعميـ الجيد يتطمب التوازف بيف الكـ

لممشكبلت االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والبيئية

والنوع.

التكنولوجية ،والصناعية ،وغيرىا التي مف شأنيا أف تحد مف

 -5الجودة التكنوقراطية :وىي قدرة النظاـ التعميمي لمؤسسات

تأثيرات محركات التغيير العالمية.

التعميـ العالي عمى تمبية احتياجات المجتمع التكنولوجية

 -4تطوير مجاؿ العامميف في مجاؿ التعميـ العالي :إذ إف

واالقتصادية.

معايير ضماف الجودة تشترط عمى العامميف في المؤسسات

 -6الجودة الثبلثية النوعية ،وتتضمف:

التعميمية مستويات عالية مف الكفاءة المينية ،والتدريب المستمر،

 -جودة التصميـ :مف خبلؿ تحديد المواصفات ،والخصائص

واستخداـ أمثؿ لمصادر التقنية الحديثة ،وامتبلؾ لمميارات

التي يجب أف تراعى في التخطيط ،والعمؿ.

القيادية ،مما ينعكس ذلؾ عمى أداء وانتاجية العمؿ.
ويتطمب تحقيؽ الجودة في الجامعات إعادة النظر في

 جودة األداء :أي القياـ باألعماؿ وفؽ المعايير المحددة. -جودة المخرج :وتتمثؿ بالحصوؿ عمى منتج وخدمات تعميمية

رسالة ،وأىداؼ الجامعات ،وكذلؾ مراجعة المعايير ،واإلجراءات

وفؽ الخصائص والمواصفات المتوقعة.

المتبعة لمتقويـ ،والوقوؼ عمى حاجات الطمبة مف برامج،

أىمية الجودة في التعميـ العالي:

وخدمات لتمبية حاجاتيـ ،وتحقيؽ األىداؼ الحالية والمستقبمية

وتبرز أىمية الجودة في التعميـ العالي مف خبلؿ ما يمكف أف

[.[21
ويرى موىرماف [ ]22إف البدء بتطبيؽ الجودة يتطمب

نحققو مف فوائد عند تطبيقو لمعايير ضماف الجودة ومف أبرزىا
كما ذكرىا الطروانة [:[20

وجود قاعدة بيانات تشتمؿ عمى معمومات دقيقة شاممة لواقع

 -1التطوير المستمر لرسالة المؤسسة التعميمية وأىدافيا :إذ إف

المنظمة ،والخدمات التي تقدميا ،ومف المستفيد منيا ،وعوائؽ

تطبيؽ معايير ضماف الجودة سيدفع مؤسسات التعميـ العالي إلى

إنجاز العمميات بشكؿ دقيؽ بما يضمف تقسيـ واقع المنظمة،

مراجعة دائمة ألىدافيا ،حتى تستطيع مواكبة التغييرات

وتحديد المشكبلت القائمة ،والمتوقعة ،واألسباب التي تدفع

المتبلحقة التي تفرضيا اقتصاديات المعرفة ،وكذلؾ تمبي

المنظمة إلى تبني ىذا المفيوـ.

متطمبات التنمية.

متطمبات تحقيؽ الجودة في الجامعات:

 -2االستثمار األمثؿ لمموارد المالية والبشرية :فمؤسسات التعميـ

حدد كبلً مف فتحي وزيداف [ ]23متطمبات تحقيؽ الجودة في

العالي تعاني مف ىدر لمطاقات البشرية ،كما أف مواردىا المالية

الجامعات ما يمي:

إما أف تكوف غير قادرة عمى تحقيؽ متطمباتيا ،وتنفيذ برامجيا،

 -1رسـ سياسة الجودة :كيؼ يتـ مراقبة ،ومراجعة نظاـ إدارة

أو أف تستنزؼ في مجاالت ال تخدـ العممية التعميمية بصفة

الجودة مف جانب اإلدارة ،تحديد المياـ التي بجب أف تتـ
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اإلجراءات المحددة ليا ،وكيفية مراقبة تمؾ اإلجراءات وكيفية

وتقدي اًر وصورة ذىبية إيجابية.

القياـ بالعمؿ التصحيحي في حالة اإلخفاؽ في االلتزاـ

ومف المبادئ التي تعزز مف تحقيؽ الجودة في التعميـ الجامعي

باإلجراءات.

وتنعكس ضمناً عمى متطمبات الجودة في الجامعات كما ذكرىا

 -2تحديد اإلجراءات التي تشمؿ (التوثيؽ بالتسجيؿ ،تقديـ

[ ]23ىي:

المشورة ،تخطيط المناىج وتطويرىا ،التقويـ ،اختيار وتعييف

 -1أف تكوف السياسات واإلجراءات واضحة ،وعادلة ومتجانسة

الموارد البشرية وتطويرىـ).

عند التطبيؽ وأف تكيؼ وفقاً لمتطمبات العممية التعميمية

 -3توضيح ونشر تعميمات العمؿ ويجب أف تكوف ىذه

الجامعية.

التعميمات واضحة ،وقابمة لمتطبيؽ.

 -2أف تكوف المعمومات المتوفرة لمييئات التدريسية واإلدارية

 -4القدرة عمى القياـ بالعمؿ التصحيحي ويشمؿ تصحيح ما تـ

واضحة وممكف تناوليا بسيولة.

إغفالو ،واجراء التعديبلت.

معرفة
 -3أف تكوف أدوار ومسؤوليات الييئة التعميمية واإلدارية ّ

فوائد تطبيؽ الجودة في التعميـ العالي:

بوضوح ،وأف يكوف األشخاص مؤىميف لتحمؿ مسؤولياتيـ.

ذكر خضير [ ]24إف مف فوائد تطبيؽ الجودة في التعميـ العالي

 -4تقديـ المساندة المبلئمة لمعممية التعميمية بمكوناتيا المختمفة.

كالتالي:

 -5مراقبة ومراجعة اإلجراءات والسياسات.

 -1تطوير النظاـ اإلداري في الجامعة نتيجة وضوح األدوار،

ولتحقيؽ الجودة النوعية والتميز في أداء مؤسسات التعميـ العالي

وتحديد المسؤوليات.

ال بد مف التركيز عمى السبعة عناصر كما ذكرىا فيميب []25

 -2االرتقاء بمستوى الخدمات التعميمة المقدمة لمطبلب التي

كالتالي:

تنعكس عمى جوانب شخصياتيـ.

االستراتيجية :وتعني الرؤية الكمية التي تحكـ أىداؼ وأفكار

 -3زيادة الكفاءة التعميمية ورفع مستوى األداء لجميع

وعمؿ فرؽ العمؿ في إطار مؤسسات التعميـ العالي.

األكاديمييف ،واإلدارييف.

الييكمة:

 -4الوفاء بمتطمبات الطبلب والمجتمع ،والبحث العممي

االستراتيجية بما يتضمنو ذلؾ مف إعادة تغيير األنماط السائدة

والوصوؿ الى رضاىـ.

في العبلقات والعمؿ.

 -5توفير جو مف التفاىـ والتعاوف والعبلقات اإلنسانية السميمة

النظـ :كي تؤدي العمؿ بصورة صحيحة يتـ ذلؾ بالمرونة

بيف العامميف.

واالبتكار.

 -6تمكيف إدارة الجامعة مف حؿ المشكبلت بالطرؽ العممية

العامموف :وىـ أىـ عنصر في تحقيؽ الجودة الشاممة بتأكيد

الصحيحة والتعامؿ معيا مف خبلؿ اإلجراءات التصحيحية

أسموب الرقابة الذاتية باإلثراء الوظيفي واإلدارة باألىداؼ.

والوقائية لمنع حدوثيا مستقببلً.

الميارات :أي ضرورة استثمار كؿ الميارات الحالية الكامنة

 -7رفع مستوى الوعي لدى المستفيديف مف خدمات الجامعة مف

لؤلفراد في منظمة العمؿ وتشجيع االبتكار والتطوير فييا لمتغيير

خبلؿ إبراز االلتزاـ بنظاـ الجودة.

المستمر نحو األفضؿ.

 -8الترابط والتكامؿ بيف جميع األكاديمييف واإلدارييف في

النمط :ويعني نمط القيادة الذي يقود إلدارة الجودة في النظاـ.

الجامعة والعمؿ بروح الفريؽ الواحد.

القيـ المشتركة :وىي نظـ القيـ السائدة التي يجب أف نؤمف

 -9تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة يمنح الجامعة احتراماً

بمفي ػ ػوـ الج ػ ػودة والتم ػ ػيز في ثقاف ػ ػة تنظيمي ػ ػة يتفؽ عمييا ،وتكوف
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بمثابة معايير وقائية مف أي انحراؼ عف األىداؼ.

الميمة عمى الطمبة ،ومشرفي المجاف ،ويصبح الوصوؿ لقاعة

حيث تشكؿ العناصر األربعة األخيرة فريؽ العمؿ الذي يحقؽ

االختبار سيمة ومرنة.

التطور والتميز في الجودة بتشجيع مف القيادة التي تقود التغيير

رابعاً :جمع المعمومات عف المقررات والشعب وأعداد الطمبة مف

واالبتكار [.[26

مصادرىا األولية:

سير االختبارات:

يتـ جمع بيانات الشعب وأعداد الطمبة والمقررات المتفرقة مف

تعتبر االختبارات مف أىـ أشكاؿ التقويـ التي يمكف مف خبلليا

مكتب شؤوف الطمبة ،بصيغة الورد .تسييبل عمى الطمبة،

الحكـ عمى مدى تحقؽ األىداؼ التعميمية.

والمراقبات ومنعاً لمقراءة الخاطئة لمجدوؿ.

واف االىتماـ بتنظيـ االختبارات يساعد عمى توفير بيئة مناخ

خامساً :إعداد جداوؿ االختبارات

مستقرة لمطالب أثناء االختبارات [.[27

 -1جداوؿ لمطالبات:

ومف ىذا المنطمؽ حرصت الجامعات عمى إنشاء وحدة سير

التدرج حسب المستوى تسييبلً لمطمبة ،والتقميؿ مف القراءة

االختبارات تعمؿ عمى تنظيـ عممية االختبارات قبؿ وأثناء فترة

الخاطئة لمجدوؿ ،ويتـ نشره في موقع الجامعة ،والتويتر،

االختبارات.

والموحات اإلرشادية في الكمية.

مياـ وحدة سير االختبارات:

 -2جداوؿ لممراقبات:

أوالً :بناء وتشكيؿ الييكؿ اإلداري لوحدة سير االختبارات:

التدرج حسب يوـ وتاريخ االختبار ،تسييبل لممراقبات.

يتـ بناء وتشكيؿ الييكؿ اإلداري لوحدة سير االختبارات ،ورسـ

سادساً :االشراؼ عمى فرؽ العمؿ بشأف تصوير أسئمة

الييكؿ التنظيمي (الخريطة التنظيمية) توضح حجـ الييكؿ

االختبارات:

التنظيمي ،والتبعية ،ونطاؽ اإلشراؼ لكؿ فرد في فريؽ العمؿ.

يتـ اعداد جداوؿ تصوير االختبارات النيائية مف قبؿ فرؽ

ثانياً :تشكيؿ فرؽ العمؿ:

العمؿ ،واإلشراؼ عمى التصوير ولجنة االستبلـ والتسميـ.

 -تشكيؿ فرؽ عمؿ مؤىمة ومدربة لتنظيـ عممية سير

سابعاً :عمؿ مخطط لكافة القاعات وتحديد الطاقة االستيعابية

االختبارات.

ليا:

 -توزيع المياـ واألعماؿ عمى فرؽ العمؿ بشكؿ دقيؽ.

يتـ دراسة ووضع مخطط لكافة القاعات في جميع األدوار،

 -تحدد العبلقات بيف فرؽ العمؿ بشكؿ واضح.

وعمؿ مخطط لكؿ قاعة ،وكيفية تنظيـ القاعات ،وطريقة توزيع

 -تحديد وسائؿ االتصاؿ بيف فرؽ العمؿ في وحدة سير

المقاعد الدراسية حتى تستوعب الطمبة ،وتسيؿ الميمة عمى

االختبارات.

رئيسات المجاف.

ثالثاً :تنظيـ مواقع لجاف االختبارات:

ثامناُ :جداوؿ قاعات االختبارات:
يتـ اعداد جداوؿ لكؿ قاعة اختبار ،تسييبل لمطمبة والمراقبات

تنظيـ لجاف األقساـ:

ورئيسات لجاف االختبارات.

يتـ تنظيـ لجاف ومستويات كؿ قسـ في كؿ دور عمى حده،
وتثبيت كؿ مستوى في نفس الدور طيمة فترة االختبارات ،ونشر

تاسعاً :جداوؿ االستبلـ والتسميـ:

جداوؿ االختبارات لمطالبات في موقع الجامعة والتويتر ،وبيذا

يتـ اعداد جداوؿ االستبلـ والتسميـ لكؿ مقرر في كؿ قسـ مف

يتمكف الطمبة مف معرفة قاعة االختبار مسبقا مف اليواتؼ

قبؿ فرؽ العمؿ.

المحمولة قبؿ االختبارات بقرابة شير ،وىذه الطريقة تسيؿ

عاش اًر :التعميم ػ ػ ػات الخاصػ ػة بأساتػ ػ ػذة المق ػ ػررات ورؤساء لج ػ ػ ػ ػ ػاف
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تحسيف األداء وتحقيؽ التفوؽ.

االختبار:
وضع تعميمات خاصة بأساتذة المقررات قبؿ تصوير أسئمتيف

كما وأجرى العاجز [ ]31دراستو التي ىدفت الى التعرؼ

وآلية رصد درجات مقرراتيف ،وتعميمات لرؤساء لجاف

عمى طبيعة إجراءات امتحانات الجامعة اإلسبلمية مف وجية

االختبارات.

نظر طمبتيا ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ،واالستبانة كأداة

الدراسات السابقة:

لمدراسة ،وبمغت عينة الدراسة ( )824طالباً وطالبة .ومف النتائج

عمى الرغـ مف حداثة موضوع الدراسة إال أف الباحثة

التي توصمت ليا الدراسة ضرورة االىتماـ بنوعية االمتحانات

تمكنت مف الحصوؿ عمى عدد مف الدراسات المتعمقة بتنظيـ

وتنظيميا ،وضرورة تبصير الطمبة بطبيعة واجراءات االختبارات.
وفي دراسة مشابية قامت درندري ،ىوؾ [ ]17إلى التعرؼ

االختبارات ،والمتعمقة بالجودة:
حيث ىدفت دراسة اليادي [ ]28إلى وضع تصور لتطوير

عمى واقع تطبيؽ اإلج ارءات األولية الخاصة بالتقويـ ،وتوكيد

أداء الجامعات اليمنية وفؽ معايير الجودة الشاممة ،وقد اعتمدت

الجودة في الجامعات السعودية ،والصعوبات التي يواجيونيا،

الدراسة عمى المؤشرات والبيانات اإلحصائية ،والمعمومات مف

واستخدمت االستبانة والمقاببلت كأداة لمدراسة ،وأوضحت نتائج

واقع التقارير ،والوثائؽ ،وقد خرجت ىذه الدراسة بعدد مف

الدراسة عمى أف ىناؾ اختبلؼ في مستوى الجامعات مف حيث

التوصيات ،والمقترحات لتطوير أداء الجامعات اليمنية وفؽ

تطبيؽ أدوات التقويـ البلزمة لمجودة واالعتماد األكاديمي،

أحدث النماذج والمعايير المعاصرة.

واتضح أف مف أىـ عوائؽ التطبيؽ ىي عدـ المعرفة بالمياـ،
واالفتقار لمتدريب الكافي ،وأوصت الباحثتاف بضرورة تقييـ

أما دراسة حمداف [ ]29فقد ىدفت إلى بياف أثر جودة

احتياجات التدريب ،واألداء.

الخدمة التعميمية عمى رضى الطمبة ،ومف النتائج التي توصمت
ليا الدراسة ىي إف ارتفاع مستوى جودة الخدمة التعميمية،

وفي ىذا اإلطار استعرضت دراسة مقدـ [ ]32بعنواف:

وتحسيف المناخ المييئ لمطمبة يرتبط بارتفاع رضى الطمبة،

"االتجاىات الحديثة في تقويـ الطبلب مف منظور الجودة

وقدمت عدة توصيات مف أىميا استمرار الجامعة بالتأكيد عمى

واالعتماد األكاديمي "إلى المفيوـ الجديد لمتقويـ مف خبلؿ

االلتزاـ والتطوير المستمر لمخطة التعميمية ،وتحسيف البرامج

مفاىيـ الجودة واالعتماد األكاديمي ،كذلؾ خطوات تقويـ األداء

المتبنية مف قبؿ الجامعة لزيادة جودة عممياتيا.

مع تدعيميا بأمثمة واقعية مف مقرر البحث العممي.

وفي نفس اإلطار جاءت دراسة الطروانة [ ]20في محاولة

كما وأجرى المصري [ ]33دراسة ىدفت الى التعرؼ عمى

القاء الضوء عمى واقع الجودة في التعالي العالي ،واظيرت نتائج

مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقساـ وفؽ معايير الجودة

الدراسة أف ضرورة تطوير معايير الجودة ،وتعديميا مف خبلؿ

الشاممة ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ،واستخدـ االستبانة

إعادة النظر في رؤية المؤسسة ،ورسالتيا ،ونشر ثقافة الجودة،

كأداة ،وكانت عينة الدراسة ( )770محاضر ،ومف النتائج التي

وتدريب العامميف عمييا.

توصمت ليا الدراسة العمؿ عمى توضيح مياـ رؤساء األقساـ،

وأجرى الصواؼ [ ]30دراسة سعت إلى تقديـ إطار نظري

وايجاد سياسة موحدة لفريؽ العمؿ ،والعناية بتدريبيـ ،والتوسع

وتطبيقي حوؿ إمكانية نشر ثقافة الجودة في تفعيؿ أداء

في استخداـ تكنولوجيا المعمومات لتحسيف األداء اإلداري

المنظمات لموصوؿ إلى النجاح والتميز .ومف أىـ االستنتاجات

واألكاديمي.

أف الجودة مفيوـ ىاـ في المنظمة يحتاج إلى االىتماـ الكبير

وىدفت دراسة الخولي [ ]34إلى التعرؼ عمى واقع الجودة

والعناية الفائقة لتنميتو ،ونشره في كافة أقساـ المنظمة مف أجػ ػ ػ ػ ػؿ

اإلدارية في الجامعات الفمسطينية ،واستخدـ الباحث المنيج
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الوصفي ،واستخدـ االستبانة كأداة لمدراسة ،وعينة الدراسة ()30

المجتمع .وكذلؾ نشر الوعي التربوي بأىمية التكنولوجيا في

فرداً ،ومف النتائج الي توصمت ليا الدراسة ضرورة نشر ثقافة

الجامعة العربية األمريكية ،وتوضيح دورىا في العممية التربوية،

الجودة ،استحداث عمادة لشؤوف الجودة ،توضيح المياـ

واالىتماـ بالبيئة التربوية داخؿ الجامعة ،وأساليب التواصؿ.
كما وأجرى سيروش [ ]39دراسة عف اتجاىات الدراسة لدى

لمعامميف ،اعتماد نظاـ رقابي لمتحقؽ مف تطبيؽ الجودة في

منخفضي التحصيؿ بسبب سوء تنظيـ االختبارات ،وقد كانت

العمؿ.
وقد استخمصت دراسة الدامغ [ ]35والتي كانت بعنواف

عينة الدراسة ( )81طالب في جامعة أنقرة التركية ،وقد أظيرت

"استخداـ الحاسب االلي في تنظيـ االختبارات :دراسة تحميمية

النتائج أف السبب الرئيس لدى الطبلب المذيف حصموا عمى

نقدية" إلى :أف ىناؾ ثبلثة أنواع مف البرامج الحاسوبية والتي

درجات منخفضة ،تمثمت في عدـ تنظيـ االختبارات ،وعدـ توفير

مف الممكف استخداميا في تنظيـ االختبارات ،واف مف ايجابيات

مناخ مبلئـ لمطبلب ،وضعؼ التدريب في تنظيـ االختبارات.
وفي ىذا اإلطار ىدفت دراسة تاف ،كيؾ [ ]40إلى معرفة

تنظيـ االختبارات (زيادة معامبلت الثبات ،موضوعية وعدالة

مدى تأثير جودة الخدمة عمى رضى ووالء الطمبة في الجامعات،

التقييـ) ،وتوفير بيئة ومناخ لمطمبة يتوافؽ مع رضى الطبلب.
كما سعت دراسة الفييقي [ ]36والتي كانت بعنواف :أثر

أجريت الدراسة باستخداـ مسح يبيف تأثير عدد مف العوامؿ عمى

استخداـ الحاسب االلي في تنظيـ االختبارات عمى تحصيؿ

والء ورضى الطالب ،وتـ تطبيؽ المنيج في جامعتيف محميتيف.

طبلب كمية المعمميف بمحافظة سكاكا" إلى التعرؼ عمى أثر

وأشارت النتائج إلى أف التحميبلت الدقيقة أثبتت ووضحت فائدة

استخداـ التعميـ المبرمج والحاسب اآللي في تنظيـ االختبارات،

المنيج في إثارة انتباه الطمبة ،ومنحيـ قد اَر أكبر مف الفائدة التي

وتـ استخداـ المنيج الشبو تجريبي ،وتمثمت العينة في ()90

ستنعكس عمى رضاىـ ،ووالئيـ لمخدمات التعميمية المقدمة ليـ.

طالباً ،ومف النتائج التي خرجت منيا الدراسة ىي :تفوؽ تنظيـ

وفي دراسة مشابية لػدراسة الخطيب [ ]41ىدفت إلى

االختبارات مف خبلؿ استخداـ الطرؽ التقنية عمى الطرؽ

معرفة مدى امكانية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في اإلدارة

التقميدية.

الجامعية ،بيدؼ تحقيؽ اإلصبلح ،والتطوير ،وقد استخمصت

وألقت دراسة جرجيس [ ]37الضوء عمى معوقات وآلية

الدراسة أف ىذا النظاـ يعتبر استجابة لمتحوالت ،والتغييرات

تنظيـ االختبارات في جامعة أكسفورد ،وقد تـ إجراء الدراسة

العالمية ،في شتى المياديف ،وخرجت بتصور أو نموذج لتطوير

عمى عينة ( )20طالب ،وفد نتج عف تممؾ الدراسة أىمية

األنظمة الجامعية العربية وفؽ معايير الجودة الشاممة.

استخداـ التقنيات الحديثة في تنظيـ االختبارات ،وتأتي في مقدمة

وأجرى ود ريؾ ]42[ ،دراسة ىدفت إلى قياس أبعاد الجودة

المعوقات التي تحد مف تنظيـ االختبارات قمة توفر التقنيات

في التعميـ العالي ،وتكونت عينة الدراسة مف كافة القيادة العاممة

الحديثة ،واالفتقار الى تدريب فرؽ العمؿ ،وعدـ وجود سياسة

في (معيد روشيست التقني) .وناقشت الدراسة العديد مف األمور

موحدة في تنظيـ االختبارات.

منيا تقييـ جودة البحث العممي :وآليات تطوير المنياج واألدوات

كما ىدفت دراسة حسيف [ ]38إلى التعرؼ عمى مدى

البلزمة لذلؾ ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى العديد مف النتائج،

تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة في الجامعات العربية األمريكية ،ومما

مف أبرزىا أف االعتماد عمى أبعاد الجودة يؤدي إلى تخطيط

خمصت اليو الدراسة أف مجاالت إدارة الجودة الواجب تطبيقيا

وتطبيؽ درجة معاصرة في المعايير باإلضافة إلى تطوير نظاـ

في مؤسسات التعميـ العالي تنحصر بتييئة متطمبات الجودة،

معاصر لمعوائد.
كما ىدفت دراسة اكس يو [ ]43إلى التعرؼ إلى الممارسات

ومتابعة العممية التعميمية ،وتطوير القوى البشرية ،وخدمة
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الفاعمة إلدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي،

التقميدية.

وركزت عمى نوعية الممارسات الناجحة ،والفاشمة في البيئة

 -وتوافقت دراسة الصواؼ [ ]30مع ىذه الدراسة عمى أىمية

األكاديمية ،وتـ اعتماد نموذج مقترح لمعرفة جودة األداء ،وتـ

نشر ثقافة الجودة في تفعيؿ أداء المنظمات لموصوؿ إلى النجاح

تحميؿ النتائج ،وتوصمت إلى توزيع مؤسسات التعميـ العالي إلى

والتميز وكذلؾ تحسيف األداء وتحقيؽ التفوؽ.

ثبلث مجموعات مف حيث تطبيقيا لمجودة :المبتدئيف في

 -وأكدت دراسة حسيف [ ]38والدراسة الحالية عمى ضرورة

الجودة ،وذوي الخبرة المحددة ،والطويمة في التطبيؽ.

تييئة متطمبات الجودة وتطوير القوى البشرية .وكذلؾ نشر

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

الوعي بأىمية التكنولوجيا ،وأساليب التواصؿ الفعاًؿ.

مف خبلؿ ما توصمت إليو الدراسات السابقة مف نتائج يتضح

 -وأوضحت دراسة جرجيس [ ]37والدراسة الحالية أىمية

لمباحثة ما يمي:

استخداـ التقنيات الحديثة في تنظيـ االختبارات ،وتأتي في مقدمة

 -ال توجد دراسة مف بيف الدراسات السابقة تناولت االرتقاء

المعوقات التي تحد مف تنظيـ االختبارات قمة توفر التقنيات

بجودة سير االختبارات مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.

الحديثة ،واالفتقار الى تدريب فرؽ العمؿ ،وعدـ وجود سياسة

 -ومما أكدت عميو دراسة حمداف [ ]29والدامغ [ ]35عمى

موحدة في تنظيـ االختبارات.

أىمية تحسيف المناخ المييئ لمطمبة مف جميع النواحي وأنو

 -وأظيرت دراسة سيروش [ ]39أف السبب الرئيس لدى الطبلب

يرتبط بارتفاع رضى الطمبة ،وىذا ما تتفؽ معيا اىذه الدراسة.

المذيف حصموا عمى درجات منخفضة ،تمثمت في عدـ تنظيـ

 -واتفقت دراسة الطروانة [ ]20مع الدراسة الحالية عمى ضرورة

االختبارات ،وعدـ توفير مناخ مبلئـ لمطبلب أثناء االختبارات.،

تطوير معايير الجودة ،وتعديميا مف خبلؿ نشر ثقافة الجودة،

وىذا ما تتفؽ معيا الدراسة الحالية.

وتدريب العامميف عمييا.

وقد اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة أنيا تحاوؿ

 -ومف أبرز النتائج التي توصمت ليا دراسة درندري ،ىوؾ

تسميط الضوء عمى واقع سير االختبا ارت في كمية التربية في

[ ]17واتفقت معيا الدراسة الحالية إف مف أىـ عوائؽ التطبيؽ

جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمف.

ىي عدـ المعرفة بالمياـ ،واالفتقار لمتدريب الكافي ،وأوصت

وتؤمؿ ىذه الدراسة القيادات اإلدارية في الجامعات في تطبيؽ

الدراسة بضرورة تقييـ احتياجات التدريب ،واألداء.

الجودة في وحدة سير االختبارات.

 -ومما اتفقت عميو دراسة المصري [ ]33مع الدراسة الحالية

والكشؼ عف واقع التنظيـ واالتصاؿ في وحدة سير االختبارات.

عمى ضرورة توضيح المياـ ،وايجاد سياسة موحدة لفريؽ العمؿ،

وتتجمى أىمية ىذه الدراسة فيما سيسفر عنو مف نتائج تكوف

والعناية بتدريبيـ ،والتوسع في استخداـ تكنولوجيا المعمومات

ذات فائدة لمجامعات في تنظيـ إجراءات االختبارات.

لتحسيف األداء اإلداري واألكاديمي.

 -كما تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف كونيا – عمى حد عمـ

 -ومف خبلؿ دراسة الخولي [ ]34وما تتفؽ معو الدراسة الحالية

الباحثة  -الدراسة األولى مف نوعيا التي تيدؼ إلى االرتقاء

عمى ضرورة نشر ثقافة الجودة ،واستحداث عمادة لشؤوف

بجودة سير االختبارات عمى صعيد الجامعات ،وضرورة امتبلؾ

الجودة ،وتوضيح المياـ لمعامميف ،واعتماد نظاـ رقابي لمتحقؽ

وحدة سير االختبارات عمى سياسة واضحة في تنفيذ إجراءات

مف تطبيؽ الجودة في العمؿ.

العمؿ ،وتوضيح المياـ بشكؿ واضح ودقيؽ ،والعمؿ عمى توفير

 -واتفقت دراسة الفييقي [ ]36مع ىذه الدراسة عمى تفوؽ تنظيـ

كافة المعمومات المتعمقة باالختبارات الكترونياً لمطالبات

االختبارات مف خبلؿ استخداـ الطرؽ التقنية عمى الط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرؽ

والمراقبات.
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1437ىػ) ،وتـ تحديد عينة الدراسة مف الييئة التعميمية في كمية

ودوره المؤثر في تسيير دفة سير االختبارات بكؿ سيولة

التربية وعددىـ (136عضو).

ومرونة ،وعمى أىمية التنظيـ.

أسفرت نتائج المعالجة اإلحصائية لبلستبانة إلى النتائج التالية:

وتحاوؿ ىذه الدراسة المساىمة في القاء الضوء عمى واقع سير

البيانات األولية:
يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )1أف النسبة األكبر كانت لقسـ

االختبارات في كمية التربية في جامعة األميرة نوره بنت عبد

المناىج وطرؽ التدريس بنسبة ( ،)26.69%ثـ تمييا قسـ

الرحمف ووضع آليات لبلرتقاء بوحدة سير االختبارات.

الطفولة المبكرة بنسبة ( ،)20.87%ثـ تمييا قسـ التربية

 .4الطريقة واإلجرااات
أ .منيج الدراسة

الخاصة بنسبة ( ،)20.00%ثـ تمييا قسـ اإلدارة والتخطيط

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي.

التربوي بنسبة ( ،)11.30%ثـ تمييا قسـ التقنيات ووسائؿ

ب .مجتمع وعينة الدراسة

التعميـ بنسبة ( ،)9.57%ثـ تمييا قسـ عمـ النفس بنسبة
( ،)6.96%ثـ تمييا قسـ أصوؿ التربية بنسبة (.)4.35%

يتكوف مجتمع الدراسة مف الييئة التعميمية في جامعة
األميرة نوره بنت عبد الرحمف بالرياض لمعاـ الجامعي (-1436

جدول 1
توزيع أفراد العينة حسب القسم الذي ينتمي إليو
النسبة

العدد

القسم
اإلدارة والتخطيط التربوي

%11.30

13

المناىج وطرؽ التدريس

%26.96

31

أصوؿ التربية

%4.35

5

الطفولة المبكرة

%20.87

24

التربية الخاصة

%20.00

23

التقنيات ووسائؿ التعميـ

%9.57

11

عمـ النفس

%6.95

8

درجة أستاذ مشارؾ بنسبة ( )8.70%ثـ تمييا درجة أستاذ بنسبة

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )2أف النسبة األكبر كانت لدرجة

(.)2.61%

أستاذ مساعد بنسبة ( )43.48%ثـ تمييا درجة محاضر بنسبة
( ،)26.96%ثـ تمييا درجة معيد بنسبة ( ،)18.96%ثـ تمييا

جدول 2

توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العممية
القسم

النسبة

العدد

أستاذ

%2.61

3

أستاذ مشارؾ

%8.70

10

أستاذ مساعد

%43.48

50

محاضر

%26.96

31

معيد

%18.96

21

بنسبة ( ،)28.70%ثـ تمييا عدد سنوات الخبرة أقؿ مف 4

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )3أف النسبة األكبر ألفراد العينة

سنوات بنسبة (.)22.61%

التي تتراوح عدد سنوات خبرتيـ مف  8سنوات فأكثر بنسبة
( ،)48.78%ثـ عدد سنوات الخبرة  -4أقؿ مف  8سنوات
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جدول 3
توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة
القسم

النسبة

العدد

أقؿ مف  4سنوات

%22.61

26

-4أقؿ مف  8سنوات

%28.70

33

 8سنوات فأكثر

%48.78

56

ولمتأكد مف ثبات االستبانة اعتمدت الباحثة عمى معامؿ الفا

ج .أداة الدراسة

كرونباخ ،وقد بمغت درجة ثبات االستبانة ( )0.94وتعد نسبو

استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لمدراسة ،وقد ٌعرضت

عمى بعض مف المختصيف ،وأخذت أراءىـ ،وتـ تطبيقيا في

عالية وىو مؤشر عمى اف استبانة ىذه الدراسة تتسـ بدرجة ثبات

الدراسة ،وتـ توزيع ( )136استبانة ،واسترد منيا ()116

احصائي مرتفع.

استبانة.

 .5النتائج
البيانات العممية:

صدؽ أداة الدراسة:

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ والذي ينص عمى:

تـ التحقؽ مف صدؽ االداة عف طريؽ عرضيا عمى
مجموعة مف المحكميف األكاديمييف ،وذوي االختصاص في

ما واقع التنظيـ في وحدة سير االختبارات مف وجية نظر

المجاؿ ،والقيادات اإلدارية ،لمعرفة حكميـ عف مدى مبلئمتو

أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية جامعة األمير نوره بنت

لقياس ما وضع لقياسو ووضوحو ،وترابط متغيراتو ،وقد تـ تعديؿ

عبد الرحمف؟

وصياغة بعض بنود االستبانة لتصبح أكثر وضوحا وصدقاً في

ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ المتوسطات

قياسيا لمتغيرات الدراسة.

والنسب المئوية ،وحساب االنحراؼ المعياري كما في الجدوؿ رقـ

ثبات أداة الدراسة:

(.)4
جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات واقع التنظيم من وجية نظر أعضاا ىيئة التدريس
الفقرة

ـ

االنحراؼ

موافؽ

إلى حد ما

غير موافؽ

المتوسط

1

تمتمؾ وحدة سير االختبارات سياسة واضحة في تنفيذ إجراءات العمؿ.

74.49%

23.27%

2.04%

1.28

0.43

2

تتبع جميع لجاف سير االختبارات سياسة موحدة في إجراءات عمميا.

67.22%

24.49%

8.16%

1.41

0.66

3

تحدد وحدة سير االختبارات مياـ عضو الييئة التعميمية المشارؾ بأعماؿ

84.69%

12.24%

3.06%

1.18

0.54

المعياري

االختبارات بوضوح.
4

تتوفر المعمومات عف سير االختبارات الكترونيا.

75.55%

19.39%

5.10%

1.30

0.73

5

توضع جداوؿ االختبارات لمطالبات وأعضاء الييئة التعميمية في موقع الجامعة.

74.49%

15.31%

10.20%

1.36

0.77

6

تتوفر لوحات ارشادية عف مواقع لجاف االختبارات.

72.45%

20.41%

7.14%

1.38

0.67

8

تتسـ جداوؿ االختبارات بالوضوح.

77.55%

17.35%

5.10%

1.28

0.63

9

المعمومات في جداوؿ االختبارات كاممة.

69.39%

23.47%

7.14%

1.38

0.49

10

تتسـ قاعات االختبار بالتنظيـ.

68.37%

25.51%

6.12%

1.38

0.64

11

تتناسب قاعة االختبارات مع أعداد الطالبات.

58.16%

24.49%

17.35%

1.59

0.74

12

تتناسب أعداد المراقبات مع أعداد الطالبات في القاعات.

56.12%

29.59%

14.29%

1.58

0.76

13

يتـ االعبلف عف جداوؿ االختبارات بوقت مبكر قبؿ بدء االختبارات.

79.59%

19.39%

1.02%

1.21

0.55

14

تمتزـ وحدة سير االختبارات بمواعيد بدء االختبار ونيايتو.

71.43%

20.41%

8.16%

1.37

0.46

15

تتسـ إجراءات االختبارات بالسيولة والمرونة.

74.49%

21.43%

4.08%

1.28

0.56
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16

سرعة سد العجز في نقص المراقبات نتيجة الغياب.

60.20%

29.59%

10.20%

1.50

0.61

17

التفاعؿ السريع مع المواقؼ الطارئة.

63.27%

20.41%

16.33%

1.53

0.61

18

الحؿ السريع لمشكبلت الطالبات أثناء االختبار.

61.22%

23.47%

15.31%

1.54

0.60

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )4أف العبارة " تحدد وحدة

واحتمت العبارة" تتناسب قاعة االختبارات مع أعداد الطالبات"

سير االختبارات مياـ عضو الييئة التعميمية المشارؾ بأعماؿ

عمى أقؿ النسب وىي ( ،)58.16%بمتوسط حسابي ()1.59

االختبارات بوضوح " قد أحرزت أعمى نسبة وىي (،)84.69%

وتمييا عبارة" تتناسب أعداد المراقبات مع أعداد الطالبات في

بمتوسط حسابي (.)1.18

القاعات" بنسبة ( ،)56.12%وبمتوسط حسابي (.)1.58

ثـ تمييا عبارة " يتـ االعبلف عف جداوؿ االختبارات بوقت مبكر

لئلجابة عف السؤاؿ الثاني:

قبؿ بدء االختبارات" بنسبة ( )79.59%بمتوسط حسابي

ما واقع االتصاؿ في وحدة سير االختبارات مف وجية نظر

( .)1.21ثـ تمييا عبارة" تتسـ جداوؿ االختبارات بالوضوح"

أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية جامعة األمير نوره بنت

بنسبة ( ،)77.55%وبمتوسط حسابي (.)1.28

عبد الرحمف؟
جدول 5

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لفقرات واقع االتصال في وحدة سير االختبارات
موافق

إلى حد ما

غير

م
1

تصدر وحدة سير االختبارات تعميمات واضحة عف إجراءات االختبارات.

80.21%

17.71%

2.08

1.22

2

يتواجد أعضاء وحدة سير االختبارات خبلؿ انعقاد فترة االختبار وبعده.

75.00%

17.71%

7.29%

1.32

0.46

3

تتوفر ألعضاء الييئة التعميمية كافة المعمومات المتعمقة بسير االختبارات الكترونيا

72.92%

19.79%

7.29%

1.34

0.69

4

تزود الطالبات بكافة المعمومات الخاصة بسير االختبارات إلكترونياً

77.08%

18.75%

4.17%

1.27

0.56

68.75%

23.96%

7.29%

1.32

0.67

5

الفقرة

المعمومات عف إجراءات االختبارات متوفرة لمجميع في مكاتب سير االختبارات

موافق

المتوسط

االنحراف
0.42

المعياري

بالكمية.
6

88.54%

يمتمؾ أعضاء وحدة سير االختبارات ميارات التواصؿ الجيد مع أعضاء الييئة

7.29%

4.17%

1.16

0.63

التعميمية.
7

تتميز وحدة سير االختبارات بسرعة التواصؿ مع أعضاء الييئة التعميمية.

81.25%

17.71%

1.04%

1.20

0.53

8

تستجيب وحدة سير االختبارات لممقترحات والشكاوى المقدمة مف أعضاء الييئة

69.79%

23.96%

6.52%

1.36

0.61

التعميمية.
9

تقدـ وحدة سير االختبارات التسييبلت التي يحتاجيا عضو الييئة التعميمية.

68.75%

20.83%

10.42%

1.42

0.50

10

يتمتع أعضاء وحدة سير االختبارات بالمرونة الكافية في التعامؿ مع الغير.

78.13%

18.75%

3.13%

1.25

0.53

11

حسف تواصؿ أعضاء وحدة سير االختبارات يسيؿ تطبيؽ إجراءات االختبارات.

85.42%

12.50%

2.08%

1.17

0.42

12

توفر قنوات اتصاؿ جيدة بيف جميع لجاف االختبارات في كمية التربية.

71.88%

25.00%

3.13%

1.31

0.60

13

التواصؿ السريع لحؿ األزمات الطارئة.

72.92%

18.75%

8.33%

1.35

0.62

14

الرد السريع عمى استفسارات الطالبات عف محتوى االختبار.

55.21%

41.67%4

3.13%

1.48

0.60

15

التواصؿ لحؿ مشاكؿ تعارض المقررات منذ بداية الفصؿ الدراسي.

69.79%

18.75%

11.46%

1.42

0.46

يسيؿ تطبيؽ إجراءات االختبارات" بنسبة (،)85.42%

يبلحظ مف الجدوؿ أف الفقرة السادسة " يمتمؾ أعضاء

وبمتوسط حسابي (.)1.16

وحدة سير االختبارات ميارات التواصؿ الجيد مع أعضاء الييئة

ثـ تمتيا عبارة " تتميز وحدة سير االختبارات بسرعة التواصؿ

التعميمية " ،قد أحرزت أعمى نسبة وىي ( ،)88.54%وبمتوسط

مع أعضاء الييئة التعميمية" بنسبة ( ،)81.25%وبمتوسط

حسابي (.)1.16

حسابي (.)1.20

وتمتيا عبارة " حسف تواصؿ أعضاء وحدة سير االختبارات
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واحتمت العبارة" الرد السريع عمى استفسارات الطالبات عف

سير االختبارات في كمية التربية مف وجية نظر أعضاء ىيئة

محتوى االختبار" عمى أقؿ النسب وىي ( ،)55.21%وبمتوسط

التدريس في كمية التربية في جامعة األميرة نوره بنت عبد

حسابي (.)1.48

الرحمف؟
تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:

لآلليات المقترحة كما ىو موضح في الجدوؿ (.)6

لئلجابة عف السؤاؿ الثالث :ما اآلليات المقترحة لبلرتقاء بجػ ػ ػ ػودة

جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لآلليات المقترحة لالرتقاا بجودة سير االختبارات من وجية نظر أعضاا ىيئة التدريس
م

الفقرة

موافق

إلى حد ما

غير

1

أف تكوف وحدة سير االختبارات مركزية تتولى االشراؼ عمى جميع لجاف االختبارات في

83.70%

10.87%

5.43%

موافق

المتوسط

االنحراف

1.22

0.62

المعياري

الكمية.
2

تحديد مياـ أعضاء لجاف االختبارات وفؽ الييكؿ التنظيمي ليا.

90.22%

7.61%

2.17%

1.12

0.39

3

منح الصبلحيات لمجاف سير االختبارات وفؽ المياـ الموكمة الييـ.

89.13%

8.70%

2.17%

1.13

0.48

4

توفير الموارد المادية والبشرية البلزمة لتطبيؽ الجودة في سير االختبارات.

79.35%

16.30%

4.35%

1.25

0.63

5

تقييـ ومتابعة رضا أعضاء الييئة التعميمية عف أداء وحدة سير االختبارات.

86.96%

9.78%

3.26%

1.20

0.52

6

تقييـ ومتابعة رضا الطالبات عف أداء وحدة سير االختبارات.

82.61%

10.87%

6.52%

1.24

0.52

7

تحميؿ تقارير تقييـ أعضاء الييئة التعميمية والطالبات لبلرتقاء بجودة أداء وحدة سير

86.96%

9.78%

3.26%

1.16

0.41

االختبارات.
8

إضافة تقارير وحدة سير االختبارات الى الخطة السنوية لمكمية ليتـ تطوير أدائيا.

85.87%

9.78%

4.35%

1.18

0.33

9

تحميؿ كافة التقارير الواردة مف لجاف سير االختبارات لبلرتقاء بجودة أداء سير

91.30%

6.52%

1.09%

1.10

0.40

االختبارات.
10

متابعة إنجاز األعماؿ ،والتأكد مف مطابقتيا لخطة وحدة سير االختبارات.

89.13%

8.70%

2.17%

1.13

0.34

11

استخداـ بطاقات نتائج تحميؿ البيانات كوسيمة لممتابعة وتعديؿ المسار لبلرتقاء بجودة

91.30%

6.52%

1.09%

1.11

0.47

أداء سير االختبارات.
12

تحديد مؤشرات لقياس مستوى أداء وحدة سير االختبارات.

92.39%

6.52%

1.09%

1.09

0.39

13

تصميـ دليؿ إجرائي لوحدة سير االختبارات يشتمؿ عمى كافة اإلجراءات بدقة.

90.22%

7.61%

2.17%

1.12

0.46

14

تصميـ خطة لتقييـ أداء وحدة سير االختبارات في ضوء أسس الجودة الشاممة لتحسيف

95.65%

3.26%

1.09%

1.05

0.40

أدائيا.
15

نشر تقارير وحدة سير االختبارات عمى موقع الجامعة.

82.61%

10.87%

6.52%

1.24

0.61

16

توعية رؤساء سير االختبارات بمبادئ تفعيؿ الجودة.

88.04%

9.78%

2.17%

1.14

0.32

17

وضع نظاـ حوافز ألعضاء وحدة سير االختبارات لتحقيؽ التميز في األداء.

84.78%

11.96%

3.26%

1.18

0.54

18

تدريب فريؽ لمتابعة تطبيؽ الجودة في سير االختبارات.

94.57%

3.26%

2.17%

1.08

0.46

19

تفعيؿ الشاشات االلكترونية في الكمية لممساىمة في االعبلنات عف االختبارات.

92.39%

6.52%

1.09%

1.09

050

20

توثيؽ كافة المعمومات عف إجراءات االختبارات لبلستفادة منيا في المستقبؿ.

84.78%

5.43%

9.78%

1.25

0.45

21

اصدار تقارير يومية مف رئيسات لجاف االختبارات عف سير االختبارات.

84.78%

14.13%

1.09%

1.16

0.56

22

توظيؼ خدمات االنترنت لتسييؿ الحصوؿ عمى المعمومات عف االختبارات.

91.30%

6.52%

2.17%

1.11

0.37

23

توفير قاعات مناسبة لممرضى وذوي االحتياجات الخاصة أثناء االختبارات.

73.91%

18.48%

7.61%

1.34

0.37

24

انشاء موقع االلكتروني لوحدة سير االختبارات.

90.22%

7.61%

2.17%

1.12

0.53

25

المشاركة في تحديد جدوؿ االختبارات قبؿ اعتماده.

80.43%

15.22%

4.35%

1.24

0.49

26

التأكيد عمى دمج الشعب قميمة األعداد وذات المقرر الواحد.

75.00%

16.30%

8.35%

1.34

0.27

27

حؿ مشاكؿ جداوؿ االختبارات مف األسبوع الخامس لمدراسة.

86.96%

6.52%

6.52%

1.20

0.39
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يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )6أف العبارات التي سجمت أعمى

عند عضو ىيئة التدريس ،حتى ال يقع لبس في قراءة جدوؿ

ارتفاع بنسبة ( )95.65%وبمتوسط حسابي ( )1.05ىي

االختبارات ،وىذا ما أكدت عميو دراسة الدامغ [ ،]35ودراسة

تصميـ خطة لتقييـ أداء وحدة سير االختبارات في ضوء أسس

سيروش [ ]39في أىمية تنظيـ االختبارات.
واف اتباع وحدة سير االختبارات لسياسة واضحة ،والحرص

الجودة الشاممة لتحسيف أدائيا.
ويرى أعضاء ىيئة التدريس أىمية تدريب فريؽ لمتابعة

عمى البساطة في إجراءات العمؿ ،ووضوحيا ،وبعدىا عف

تطبيؽ الجودة في سير االختبارات ،بنسبة (،)94.57%

االزدواجية في مياميا اإلدارية ،وتعامبلتيا تساعد عضو ىيئة

وبمتوسط حسابي (.)1.08

التدريس عمى اتقاف العمؿ ،وتبعده عف كؿ لبس قد يحاسب عميو

وأف تفعيؿ الشاشات االلكترونية في الكمية لممساىمة في

في حاؿ غياب وضوح الرؤية ،وىذا ما أكدت عميو دراسة حسيف

االعبلنات عف االختبارات ،ذات أولوية عند عضو ىيئة

[ ]38إذ أف غموض اإلجراءات وتعقيدىا يؤدي إلى التصرؼ

التدريس ،بنسبة ( ،)92.39%وبمتوسط حسابي (.)1.09

واالجتياد الشخصي في غير محمو ،كذلؾ وضوح اإلجراءات

أما الفقرة التي سجمت أكثر انخفاضاً بنسبة (،)83.70%

تضمف لوحدة سير االختبارات أسموباً متقناً في الرقابة ،واإلشراؼ

وبمتوسط حسابي ( )1.22فيي "أف تكوف وحدة سير االختبارات

ويسيؿ التزاـ فرؽ العمؿ لدييا ،وسيولة محاسبتيـ عند االخبلؿ

مركزية تتولى االشراؼ عمى جميع لجاف االختبارات في الكمية".

بالعمؿ.

ونالت نسبة ( ،)82.61%وبمتوسط حسابي (،)1.21

كما كشفت نتائج الدراسة أف حصوؿ عضو ىيئة التدريس

عبارات "تقييـ ومتابعة رضا الطالبات عف أداء وحدة سير

عمى المعمومات عف سير االختبارات الكترونياً ،واستيفاء جداوؿ

االختبارات" ،و" نشر تقارير وحدة سير االختبارات عمى موقع

االختبارات لكافة المعمومات ،توفر لو مزيداً مف الوقت والجيد

الجامعة".

وتمنحو المرونة في الحصوؿ عمى المعمومات ،وتساعد وحدة
سير االختبارات في تسييؿ عمميا بكؿ سبلسة  -وىذا ما أكدت

 .6مناقشة النتائج
أظيرت نتائج الدراسة إف تحديد وحدة سير االختبارات

عميو دراسة المصري [ ،]33ودراسة الفييقي [ ،]36عمى ضرورة

لمياـ عضو الييئة التعميمية أثناء االختبارات ،يعد مف

التوسع في استخداـ تكنولوجيا المعمومات لتحسيف األداء اإلداري

االعتبارات التنظيمية الميمة لعضو ىيئة التدريس في كمية

واألكاديمي.

التربية جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمف ،وىذا ما أكدت عميو

وأظيرت النتائج أف الطاقة االستيعابية لقاعات كمية التربية

دراسة درندري ،ىوؾ [ ،]17ودراسة المصري [ ،]33حتي يعرؼ

ال تتناسب مع األعداد المتزايدة مف الطالبات وعدىف ()9000

كؿ عضو المياـ المناطة بو أثناء االختبارات لتسيير دفة

طالبة ،وىذا يتجمى بوضوح في أعداد المراقبات التي ال تناسب

االختبارات بكؿ سيولة ومرونة ،واف حسف التنظيـ والبدء

مع أعداد الطالبات المتصاعد.

باالستعداد لبلختبارات ،واالنتياء مف الجداوؿ بوقت كافي،

وكشفت النتائج أف أعضاء وحدة سير االختبارات يمتمكوف

واالعبلف عنيا بوقت مبكر قبؿ بدء االختبارات ،حتى يتسنى

ميارات التواصؿ الجيد مع أعضاء الييئة التعميمية" ،وىذا لو

لعضو ىيئة التدريس ،االستعداد لبلختبارات ،واالطبلع عمى

داللة واضحة بأىمية التواصؿ الفعاؿ ،وأنو مفتاح لمعبلقات

موعد ،وقاعة اختبار مقرره ،وكذلؾ عمى القاعات التي يشرؼ

االيجابية ،ونجاح أي مؤسسة ،وىذا ما أكدت عميو دراسة تاف،

عمييا لممراقبة.

كيؾ [ ،]40كذلؾ التواصؿ الجيد يمنح عضو ىيئة التدريس

كذلؾ اسفرت نتائج الدراسة أف التنظيـ في تصميـ

المعمومات الوافية التي يحتاج إلييا ،مما يدؿ داللة واضحة أف

الجداوؿ ،ووضوحيا ،وخموىا مف العبارات المبيمة ذات أولوية

االتصاؿ الجيد ذات أولوية كبيرة لدى عضو ىيئة التدري ػ ػس أثناء
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الطروانة [ ،]20عمى ضرورة توفير المعمومات الكاممة عف خطة

االختبارات.
كذلؾ إف ميارة التواصؿ الجيد يؤدي إلى تحسيف أداء فرؽ

األداء ،وأىدافو ،والمعدالت المحددة ،ومستويات الجودة ومعايير

العمؿ في وحدة سير االختبارات ،ويسيؿ تطبيؽ إجراءات

تقييـ النتائج .وتدريب فريؽ لمتابعة تطبيؽ الجودة في سير

االختبارات ،ويساعد عمى التخطيط الجيد ،ويؤثر عمى سرعة

االختبارات .والتوعية بمبادئ تفعيؿ الجودة.
واستخداـ بطاقات نتائج تحميؿ البيانات كوسيمة لممتابعة وتعديؿ

اإلنجاز ،والتنظيـ.
وأسفرت نتائج الدراسة عف الدور الفعاؿ الذي يمعبو

المسار ،ومتابعة أداء فريؽ العمؿ ،وتزويده بالمعمومات

االتصاؿ الجيد مع عضو ىيئة التدريس والطالب ،وىذا ما أكدت

المتجددة .وتخطي ما قد يصادفو مف عقبات ،لبلرتقاء بجودة

عميو دراسة حمداف [ ،]29ألف االتصاؿ الفعاؿ يزودىـ بكافة

أداء سير االختبارات وىذا ما أكدتو دراسة [.[37
أظيرت النتائج إف االستخداـ األمثؿ لمتقنية ،وتفعيؿ

المعمومات التي يحتاجوف إلييا ،ولتفادي أي فيـ أو مصادر

الشاشات االلكترونية في الكمية لممساىمة في االعبلنات عف

معمومات خاطئة.
كذلؾ إف امتبلؾ وحدة سير االختبارات لممرونة في التعامؿ

االختبارات ،وتفعيؿ خدمات االنترنت واالستفادة مف التكنولوجيا،

مع اآلخريف ،ىذا يمنح عضو ىيئة التدريس اريحية في التعامؿ

وتوظيفيا لتسييؿ الحصوؿ عمى المعمومات والتواصؿ الفعاؿ مع

مع وحدة سير االختبارات.

وحدة سير االختبارات ،مف االليات المقترحة لبلرتقاء بوحدة سير
االختبارات ،فاستغبلؿ التقنية بشكؿ مثالي يساىـ في كفاءة

ومف ناحية أخرى تساىـ المرونة بشكؿ مباشر في جودة

األداء وفعاليتو ،وتحسيف جودة العمميات ،والسرعة في اإلنجاز،

إداء فريؽ العمؿ في وحدة سير االختبارات.

وىذا ما أكدت عميو دراسة [.[33

وتتجمى أىمية االتصاؿ الجيد بيف وحدة سير االختبارات

وكذلؾ مف األليات المقترحة لبلرتقاء بجودة سير االختبار

والكميات األخرى ،بشأف مشاكؿ تعارض المقررات عند بعض
الطالبات ،وحصرىا بوقت مبكر (منذ بداية الفصؿ) ،تفادياً

التي حظيت بتأييد أقؿ مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس ىو تقييـ

لتبعات تأخير المشكمة.

ومتابعة رضا الطالبات عف أداء وحدة سير االختبارات ،وأنو

وكشفت الدراسة أف تأخر أستاذة المقرر عف الرد السريع

ليس بالضرورة نشر تقارير وحدة سير االختبارات عمى موقع

عمى استفسارات الطالبات عف محتوى االختبار ،أو عدـ تواجدىا

الجامعة ،وال يرى األعضاء أىمية المشاركة في تحديد جدوؿ

أثناء اختبار مقررىا ،يؤثر بشكؿ سمبي عمى حسف تواصؿ

االختبارات قبؿ اعتماده ،فقد يؤدي ذلؾ إلى خمؽ جو مف

األستاذ مع الطمبة أثناء االختبارات.

الصراعات بيف األعضاء .ويرى نسبة منيـ أف دمج الشعب

ويرى أعضاء ىيئة التدريس أف مف آلليات المقترحة

قميمة األعداد وذات المقرر الواحد ذات أىمية ثانوية في تحقيؽ

لبلرتقاء بجودة سير االختبارات ىو تصميـ خطة لتقييـ أداء

الجودة في سير االختبارات .وأما تخصيص قاعات لممرضى

وحدة سير االختبارات في ضوء أسس الجودة الشاممة لتحسيف

وذوي االحتياجات الخاصة فقد نالت أقؿ النسب انخفاضاً.

أدائيا ،و تييئة الظروؼ المحيطة بمكاف تنفيذ العمؿ بما يتوافؽ

 .7التوصيـات

ومتطمبات التنفيذ السميـ ،.ويكوف تصميـ العمؿ بطريقة عممية

 -1ضرورة نشر ثقافة الجودة ،بدأً بالقيادات اإلدارية واتخاذىا

سميمة يحدد األداء المطموب وطريقتو والنتائج المتوقعة منو.

قرار التطبيؽ ،وتنتيي بفرؽ العمؿ المنفذيف ليا.

كذلؾ أىمية توفير األفراد المؤىميف لمقياـ بالعمؿ ،واعدادىـ

 -2ضرورة تدريب فرؽ العمؿ في وحدة سير االختبارات،

وتدريبيـ عمى طرؽ األداء الصحيحة ،وىذا ما أكدتو دراسة

واختيارىـ وفؽ أسس عممية صحيحة مع وضع معايير لبلختيار،
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ألف سياسة الجودة وتطبيقاتيا أظيرت أف تدريب فرؽ العمؿ ىو

2015

المراجع

المحرؾ لمنجاح.

أ .المراجع العربية

 -3الحرص عمى وضوح الرؤية والمياـ مف خبلؿ منع تداخؿ

] [1عبلـ ،صبلح الديف (" :)2004التقويـ التربوي البديؿ:

االختصاصات وتبسيط اإلجراءات ،ووضع قواعد تنظيمية

أسسو النظرية وتطبيقاتو الميدانية" ،الطبعة األولى ،القاىرة:

متطورة تتبلءـ مع تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة ،واعادة النظر في

دار الفكر العربي.

مستويات اإلشراؼ والرقابة مف أجؿ زيادة الكفاءة والفعالية.

] [2الكبيسي ،عامر خضير (" :)2207التنمية اإلدارية :رؤى

 -4مف االليات المقترحة لبلرتقاء بجودة سير االختبارات ىو

ومفاىيـ عصرية" ،الرياض ،مؤسسة اليمامة.

االىتماـ بالحوافز المادية والمعنوية وتشجيع اإلبداع واالبتكار

] [4آؿ حفيظ ،سالـ (" :)1988الميارات اإلبداعية لمقائد

مما لو أثر كبير في تحديث وتطوير العمؿ واألداء.

اإلداري وأثرىا عمى أداء العامميف مف وجية نظر رؤساء

 -5ضرورة تخصيص فروع لوحدات الجودة النوعية في كؿ

األقساـ في مراكز الو ازرات" ،سمطنة ًعماف( ،رسالة

كمية ،وربطيا بالوحدة الرئيسية الجامعية وفؽ لوائح ،وآليات،

ماجستير غير منشورة).

وبرامج معتمدة مف المجالس الجامعية ،لتدريب فرؽ العمؿ في
وحدة سير االختبارات عمى المفاىيـ األساسية إلدارة الجودة

] [6الخطيب (" :)2006التعميـ الجامعي في الوطف العربي

ومتطمبات التطبيؽ.

"التحديات والبدائؿ المستقبمية" ،مجمة اتحاد الجامعات

 -6مف التوصيات العمؿ عمى تطوير نظاـ معايير فعاؿ لمتابعة

العربية ،المجمد العاشر العدد ( ،)27يناير ص .77-63

أداء فرؽ العمؿ ،وتقييمو مع التركيز أف يكوف قياس رضى

] [7البيواشي ،عبد العزيز (" :)2006معجـ مصطمحات

الطمبة واحداً مف ىذه المعايير.
 -7تصميـ دليؿ إجرائي لوحدة سير االختبارات يشتمؿ عمى

االعتماد و ضماف الجودة في التعميـ العالي" ،عالـ الكتب.

كافة اإلجراءات بدقة ،واضافة تقارير وحدة سير االختبارات الى

] [8الحامد ،محمد معجب وآخروف (" :)1428التعميـ في

الخطة السنوية لمكمية ليتـ تطوير أدائو.

المممكة العربية السعودية رؤية الحاضر واستشراؼ

 -8االىتماـ بمبدأ التحسيف المستمر في أداء فرؽ العمؿ في

المستقبؿ ،ط ،4الرياض :مكتبة الرشد.

وحدة سير االختبارات ،وذلؾ لضماف معالجة نقاط الضعؼ التي

] [9ابف منظور ( :)1984لساف العرب ،الجزء الثاني دار

يتـ اكتشافيا ،واالرتقاء بنقاط القوة المتحققة.

المعارؼ ،القاىرة.

 -9االطبلع عمى االتجاىات العالمية المعاصرة في التنظيـ
لبلختبارات ،وبشكؿ دوري بما يسيـ في تحقيؽ ضماف الجودة.

] [14الصواؼ محفوظ واسماعيؿ عمر (2009ـ)" .نشر ثقافة

 -10االستعانة بخبراء الجودة في تقويـ تطبيؽ وحدة سير

الجودة وأثرىا في تعزيز أداء المنظمات الفندقية" .المؤتمر

االختبارات إلدارة الجودة الشاممة.

الدولي لمتنمية اإلدارية – معيد اإلدارة العامة – الرياض.

 -11االستخداـ األمثؿ لمتقنية ووسائؿ االتصاؿ الحديثة لتعزيز

] [15الطروانة ،محمد ،حسف (" :)2011نموذج مقترح لمعايير

كفاءة أداء فرؽ العمؿ في وحدة سير االختبارات.

ضماف جودة التقويـ الحقيقي لمطمبة في مناىج التعميـ

 -12إنشاء موقع إلكتروني لوحدة سير االختبارات يتضمف كافة

العالي" ،مقدـ لممؤتمر العربي الدولي لضماف جودة التعميـ

اإلجراءات ،واألنظمة ،وجميع المعمومات المتعمقة باالختبارات.

العالي مف .2011/12-10
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] [17درندري ،إقباؿ زيف العابديف ،وىوؾ ،طاىرة (:)2008

] [25تكنسوف .فيميب ":)1995(.إدارة الجودة الشاممة ،التغيير

"دراسة استطبلعية آلراء بعض المسؤوليف وأعضاء ىيئة

الثقافي :األساس الصحيح إلدارة الجودة الشاممة ،جػ،1

التدريس عف إجراءات تطبيؽ عمميات التقويـ وتوكيد

تعريب عبدالفتاح السيد النعماني ،مركز الخبرات المينية

الجودة في الجامعات السعودية" ،بحث مقدـ إلى المؤتمر

لئلدارة "بميؾ" .

السنوي الرابع عشر لمجمعية السعودية لمعموـ النفسية

] [26النجار ،فريد (" :)2000ادارة الجامعات بالجودة الشاممة"،

والتربوية (جستف) القصيـ 1428/29-28ىػ.

الناشر :مركز التميز لعموـ اإلدارة والحاسب ،المجمد األوؿ
الطبعة األولى ،بيروت ،لبناف.

] [18الظاىر ،محمد سعيد (" :)2007الجودة في التعميـ العالي

رؤية وأبعاد" ،بحث مقدـ لممؤتمر العربي األوؿ الجامعات

] [27الدوسري ،راشد ،حماد ( : ) 2000القياس والتقويـ التربوي

العربية :التحديات المستقبمية ،الرباط.2007/13-9 ،

الحديث ،عماف :دار الفكر.)34 :

] [19الحنيطي ،عبد الرحيـ (" :)2004معايير الجودة والنوعية

] [28اليادي ،شرؼ ابراىيـ (" :)2013إدارة تغيير مؤسسات

في التعميـ المفتوح والتعميـ عف بعد" ،الشبكة العربية لمتعميـ

التعميـ العالي العربي نحو جودة النوعية وتميز األداء"،

المفتوح والتعميـ عف بعد.

المجمة العربية لضماف جودة التعميـ الجامعي ،المجمد
( ،)11العدد  124ص.2013-77-57 :

] [20الطروانة ،اخميؼ (" :)2010ضبط الجودة في التعميـ

العالي وعبلقتو بالتنمية" ،مقدـ لممؤتمر األكاديمي الخامس

] [29حمداف ،خالد محمد (" :)2012جودة الخدمة التعميمية

عشر في .2010/12-10

وأثرىا عمى رضى الطمبة دراسة تطبيقية عمى طمبة جامعة

العموـ التطبيقية الخاصة" ورقة عمؿ مقدمة لمؤتمر العربي

] [21المحاميد ،حسف (" :)2008عمميات إدارة المعرفة تأثيرىا

الدولي الثاني لضماف جودة التعميـ العالي (.)2012

في تحقيؽ الميزة التنافسية" ،الممتقى الدولي الرابع حوؿ
المنافسة واالستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية في

] [30الصواؼ ،محفوظ اسماعيؿ (" :)2009نشر ثقافة الجودة

الدوؿ العربية.

وأثرىا في تعزيز أداء المنظمات الفندقية .المؤتمر الدولي
لمتنمية اإلدارية -معيد اإلدارة العامة -الرياض.

] [23فتحي ،شاكر أحمد ،زيداف ،ىماـ بدراوي (" :)2004تقويـ

أداء كميات التربية في ضوء إدارتيا الفعالة ،بحث مقدـ

] [31العاجز ،فؤاد عمي (" :)2008دراسة تقويمية لطبيعة اجراء

لممؤتمر التربوي الدولي الثالث (نحو إعداد أفضؿ لمعمـ

امتحانات الجامعة اإلسبلمية مف وجية نظر طمبتيا" ،مجمة

المستقبؿ) ،كمية التربية ،جامعة السمطاف قابوس ،سمطنة

الجامعة اإلسبلمية :سمسمة الدراسات اإلنسانية :مجمد .16

عماف.

ع 2.يونيو .2008

] [24خضير ،كاظـ محمود (" :)2002إدارة الجودة الشاممة

] [32مقدـ ،عبدالحفيظ سعيد (" :)2008االتجاىات الحديثة في

وخدمة العمبلء" ،دار السيرة ،عماف ،المممكة األردنية

تقويـ الطبلب مف منظور الجودة واالعتماد األكاديمي"،

الياشمية.

المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب ،)49( 24
.2008 /182-155
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IMPROVE THE QUALITY OF THE CONDUCT
OF THE TESTS FROM THE VIEWPOINT OF
FACULTY MEMBERS COLLEGE OF
EDUCATION AT THE OF PRINCESS NOURA
BINT ABDUL RAHMAN UNIVERSITY
MAHA ZAMIL
College Of Education
Princess Noura girl Abdul Rahman University
ABSTRACT _This study aimed to shed light on the reality of the conduct of the tests at Princess
Noura girl Abdul Rahman University from the viewpoint of faculty members, and recognize the
reality of the organization, and communication in the unit functioning Alachtbaratvi College of
Education, and contribute to the development of mechanisms to elevate the unity of the conduct of
the tests in the Faculty of Education, University of Princess Nora girl Abdel-Rahman, the
researcher has used the descriptive approach, and the questionnaire as a tool for study.
It is the findings of her study The determination and unity of the conduct of the tests of the
functions of a member of the teaching staff during the tests, is an important regulatory
considerations for a faculty member in the College of Education, University of Princess Noura girl
Abdel-Rahman, the results of the study also yielded that Altnziam in the design tables, and clarity,
relevance When a faculty member. If you follow the course of unit tests for a clear policy, and
concern for the simplicity in the work procedures, and clarity, help faculty member to master the
work.
Results of the study also revealed that a faculty member for the information electronically on
the progress of the tests, and the tests meet the schedules for all of the information, provide him
with more time, effort, and gives him the flexibility to access information.
Results revealed that good communication skill will improve the performance of teams in the unity
of the conduct of the tests.
On the other hand flexibility contributes directly to the quality of work performance and team
unity in the conduct of the tests.
Faculty members believe that the mechanisms proposed to improve the quality of the conduct
of the tests is to design a plan for evaluating the performance and conduct of unit tests in the light
of the overall quality grounds, and use the results of the analysis of the data cards as a means of
follow-up.
The results showed that the optimal use of technology, and to activate the electronic screens at the
college to contribute to the advertisements for the tests, and activate Internet services, of the
proposed mechanisms to elevate the unity of the conduct of the tests. The study contained a
number of recommendations.
Keyword: Quality Of The Conduct, Tests, Faculty Members.
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