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 ص الدراسة : خمل

ــد  ــ  ت دي ــوا ر  هــد ت هــذد الدراســة إل ــة القاعــات مــدت ت ــل بيئ ــز الجــودة   عوامــل تعزي
ولت قيـق  والكشف عن مدت صـح يتاا وسـبل تطويرهـا  ،التدريسية بكمية التربية بجامعة الطائف

( عبـارة وزعـت عمـ  42صممت استبانة لجمع البيانات والمعمومات  ـوت عمـ  ) ،أهداف الدراسة
وبعـد جمـع البيانـات والمعمومـات وت ميماـا ارجـت الدراسـة بعـدد مـن  ، بعد ت كيماا،عينة الدراسة

 النتائج من أهماا ما يمل: 
قبـل أ ـراد عينـة الدراسـة عمـ  أن عوامـل تعزيـز الجـودة  ـل بيئـة القاعـات  أن هناك إجماع من -

 مثل: التدريسية ال تتوا ر بالقدر المطموب بل بعضاا ال يتو ر مطمقا  

  السبورة الضوئية 

 جااز  اسوب 

 إمكانية االتصال باإلنترنت 

 عازل الصوت 

 الستائر 

 ا : وقد أوصت الدراسة  ل ضوء نتائجاا بعدة توصيات من أبرزه
تزويد كل قاعة تدريسية بجااز  اسوب وسـبورة ضـوئية، وسـتائر لتعتيماـا عنـد ال اجـة  -0

مكانية االتصال باإلنترنت    وا 

وتتناسـب  ،ومن األ ضل أن تكـون مت ركـة ،ااتيار مقاعد لمطمبة أكثر را ة وأنسب أل جامام -4
 أعدادها مع مسا ة القاعة ب يث تسال ال ركة داال القاعة  

 يانة ونظا ة القاعات التدريسية باستمرار  االهتمام بص -6

 ااتيار مكيفات صامتة ال تزعج الطمبة والم اضرين   -2

 تأمين وسائل األمن والسحمة بكل القاعات التدريسية   -5
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Abstract 
 

The Title : Degree of Availability of Quality Promotion Factors in 

Lecture Room Environment in Faculty of Education at Taif University 

from Perspective of Teaching Staff and Students at the Faculty   

 

Dr. Awad Awwad Al Thobaiti    
 

     This study aimed at determining the degree of availability of quality 

promotion factors in lecture room environment in faculty of education at 

Taif University as well as exploring whether they are feasible and methods 

of developing them.   

To achieve the objectives of this study a questionnaire was designed for 

collecting data and information which included (27) statements and 

distributed to the study sample after standardization. After collection and 

analysis of data, the study formulated many findings, chief among them:   

- There is unanimity from the part of the study sample that quality 

promotion factors in lecture room environment are not sufficiently 

available, while some of them are totally unavailable such as: 

- Smart Board 

- A computer 

-  Internet access 

-  Sound insulation 

-  Curtains 

  

In terms of the findings, the study recommended the following:   

1. Providing each lecture room with computer and electronic board 

and curtains so as to darken them on request as well as Internet 

access.  

2. Providing most comfortable and consistent chairs that suit the size 

of the students. The chairs should be mobile and their numbers 

should be matched with the area of lecture room so as to facilitate 

movement in the class room.  

3. Maintenance and cleaning of lecture rooms on regular basis.  

4. Using quite air conditioners so that they can not disturb students 

and audience.  

5. Maintaining security and safety measures in all lecture rooms.       
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 املكدمة : 

 ،يعتبر التعميم من أهم األمور  ل  ياة األمم ألنه يساهم  ل تطوير األمة ورقياا
 هم لم ياة المستقبمية ويعد  

أن  كان هناك إدراكوالتعميم والتعمم المميز يتطمب بيئة تعميمية جاذبة اصوصا  إذا 
ب يث يسمح  قف عند كسب المعمومات بل يتعدت هذا ال د  الغرض من التعميم الجامعل ال ي

ويبدو أن إيجاد بيئة تعميمية   قدراتام  ل التفكير واإلبداع واالستقحلية والمطمبة أن يطور 
 عن التعميم الجامعل  هم الت ديات التل تواجه المسئولينإيجابية لجميع الطمبة أصب ت من أ

 ميمية المناسبة من المقومات األساسية لتقديمتو ير المرا ق والتجايزات التع يعد  و 
 الة لت قيق الجودة الشاممة  وأداة  ع   ،وتدريب عالل الجودة تعميم

 ؛وبيئة القاعات التدريسية ذات أثر واضح  ل إنتاجية عضو هيئة التدريس والطمبة
أن  وعامل أساسل  ل ت قيق متطمبات التدريس ال ديثة، وهذا يعنل ،ألناا ممتق  التفاعل

 ا  مؤشر  د  قويا  ل نواتج العممية التعميمية التل تعتأثيرا  نوعية بيئة القاعات التدريسية تؤثر 
 لمجودة    ا   قيق

اذ بمبدأ ت قيق الجودة لألكميات التربية من أكثر المؤسسات الجامعية  اجة و 
ا أمر تطوير عال  ل إعداد الكوادر المناط باهام و    واالعتماد األكاديمل لما لاا من دور  

والقدوة  ل هذا المجال بفضل  ،التعميم  ل كا ة مؤسساته، بل ينبغل أن يكون لاا الدور الرائد
)الدهشان،  "ة أساسا  بكل ما يتعمق بالعممية التعميميةيما تممكه من كوادر وتاصصات معن

 (  4م، ص 4112

 مشكلة الدراسة : 

ية وشعورد بأهمية بيئة مبالك الدراسة من إ ساس البا ث الذي يعمل ةنبعت مشكم
ساسل  ل األمؤشر ال د  ال  ل زيادة كفاءة المنتج الذي يعودورها الفع   ،القاعات التدريسية

والرغبة  ل تطوير بيئة القاعات التدريسية لتحئم متطمبات البيئة التعميمية  ،ت قيق الجودة
 ال ديثة التل تدعم مبدأ ت قيق الجودة  
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  ل التساؤالت التالية:  وت ددت مشكمة الدراسة

ما مدت توا ر عوامل تعزيز الجودة  ل بيئة القاعات التدريسية بكمية التربية بجامعة  -0
 الطائف؟

عوامل تعزيز الجودة ما أثر متغير التاصص بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس عم   -4
  ل بيئة القاعات التدريسية بكمية التربية بجامعة الطائف؟

عوامل تعزيز الجودة  ل بيئة بة ألعضاء هيئة التدريس عم  ما أثر الابرة بالنس -6
 القاعات التدريسية بكمية التربية بجامعة الطائف؟

عوامل تعزيز الجودة  ل بيئة القاعات ما أثر المستوت الدراسل بالنسبة لمطحب عم   -2
  التدريسية بكمية التربية بجامعة الطائف؟

 أهمية الدراسة : 

 ما يمل:  تكمن أهمية الدراسة  ل

 ت ديد متطمبات بيئة القاعات التدريسية  ل ضوء نظم الجودة   -0
 زيادة كفاءة أداء أعضاء هيئة التدريس والطمبة  -4
 زيادة الشعور بأهمية دور بيئة القاعات التدريسية  ل ت قيق جودة المنتج التعميمل  -6

 أهداف الدراسة : 

 اعات التدريسية  مدت توا ر عوامل تعزيز الجودة  ل بيئة القالكشف عن  -0
 الكشف عن مدت صح ية بيئة القاعات التدريسية  ل ظل ت قيق الجودة  -4
 ت ديد سبل تطوير بيئة القاعات التدريسية لتعزيز الجودة  ل كمية التربية  -6

 أداة الدراسة : 

قام البا ث بتصميم إستبانه لتجميع البيانات  ل ضوء مشكمة الدراسة وأهدا اا 
وكذلك عم   ،يات والدراسات والب وث العربية المتصمة بموضوع الدراسةمستعينا ببعض األدب

با ث بصياغة أولية لعبارات ال  وارج  ضبعض المقاييس التل استادمت لنفس الفر 
ابرة ، أثروا المن ذوي  ا  ( م كم04وتم عرضاا عم  الم كمين وعددهم ) ،اإلستبانه
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ضا ات بالغة األهمية   صياغة اإلستبانة الصياغة الناائية  لدت ساع ،اإلستبانه بتعديحت وا 
تتوا ر  -بدرجة كبيرة  )تتوا ر تدريج ثحثل أمام كل عبارة  ،( عبارة42اإلستبانه من ) تتكونو 

  (ال تتوا ر -بدرجة متوسطة  

 الدراسة :  حدود

لتربية  رع الطحب بجامعة ا بكميةاقتصرت الدراسة عم  بيئة القاعات التدريسية 
م  طحب الماجستير بالكمية الذين ما زالوا يتمقون الم اضرات بالقاعات وع ،الطائف

 ،ااصة بالكميةالوكذلك طحب الدبموم التربوي  وطحب مسارات قسم التربية  ،التدريسية
وكذلك عم  الظروف المادية لبيئة القاعات التدريسية  وأعضاء هيئة التدريس بأقسام الكمية 

ومعدات  ،وما يوجد باا من أثاث ،القاعات التدريسية مالتل تتعمق بتصميم شكل و ج
 ،واإلضاءة ،والتكييف والتاوية ،والفراغات بين المقاعد ،وتنسيق ترتيباا ،وطاوالت ،ومقاعد

 وتقنيات التدريس  

 جمتمع الدراسة : 

( عضو 21يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكمية وعددهم )
التربية )بمسارات  وطحب البكالوريوس ،ا  ( طالب31حب الماجستير وعددهم )وط ،هيئة تدريس

 ( يبين عدد أ راد مجتمع الدراسة 0والجدول ) ( طالب 507الااصة( وعددهم )
 

 عدد أ راد مجتمع الدراسة: ( 0جدول ) 
 العدد الفئات

 21 أعضاء هيئة التدريس
 31 طحب الماجستير

 71 طحب ودبموم التربوي
 507 حب البكالوريوس )التربية الااصة(ط

 747 المجموع الكمل 

 عينة الدراسة : 
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الذين ما زالوا  ااوطحب ،طبقت الدراسة عم  أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكمية
التدريسية بالكمية   وبمغ عدد االستبيانات العائدة والصال ة  مقون الم اضرات بالقاعاتيت

 لل: عم  الن و التا لحستادام
أما   (%75 52)بنسبة  إستبانه (27)بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس بمغ العدد 

وبالنسبة لطحب الدبموم  (%21)إستبانه بنسبة  (22)بمغ  بالنسبة لطحب الماجستير 
 بمسارات وبالنسبة لطحب البكالوريوس (%31)إستبانه بنسبة  (24)التربوي بمغ العدد 

 عينه والجدول رقم يبين عدد أ راد (%46)إستبانه بنسبة  (041)التربية الااصة بمغ العدد 
 كل  ئة من الفئات 

 عدد أ راد عينه الدراسة: ( 4جدول ) 
 النسبة العدد الفئات

 %75 52 27 أعضاء هيئة التدريس
 %21 22 طحب الماجستير

 %31 24 طحب ودبموم التربوي
 %46 041 الااصة(بمسارات التربية طحب البكالوريوس )

  457 المجموع الكمل 

 منوج الدراسة : 

 المناج الوصفل  يث ياتم بوصف ما هو كائن  استادامتم 

 مصطلحات الدراسة : 

 ،والتأثيث ،التصميم: يقصد باا القاعات كمبن  من  يث بيئة القاعات التدريسية: 
 (  52ال مدان وزميمه : ص ) والنظا ة    ،والتاوية ،واإلضاة ،والصيانة

وبشرية داال القاعات  ،من إمكانات مادية بالطمبةكل ما ي يط  ويقصد باا أيضا  
 ويتأثرون باا إيجابا  أو سمبا   ،التدريسية
ومن  عدة تعاريف لمجودة( 47م : ص 4101، المميجل وزميمه)ستعرض لقد ا الجودة : 

اصائص  ل التعميم هل مجمل السمات وال ةأن الجود: " أشارها تعريف ضياء زاهر 
أو هل  ،وهل التل تستطيع أن تفل با تياجات الطحب ،التل تتعمق بالادمة التعميمية

جممة الجاود المبذولة من قبل العاممين  ل مجال التعميم لر ع وت سين و دة المنتج 
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التعميمل بما يتناسب مع رغبات المستفيدين ومع قدرات وسمات واصائص و دة المنتج 
   "التعميمل

عبارة عن نظام شامل متكامل يادف "ودة  ل التربية والتعميم بأناا وعر ت الج
وعمميات التدريس  ،لمت سين المستمر لجوانب النظام التعميمل التل تشمل المتعمم والمناهج

)برنامج تجويد التعميم  ل الدول األعضاء بمكتب   "والبيئة التعميمية والتجايزات ونواتج التعمم
 ( 01، ص م4101لاميج ، التربية العربل لدول ا

تعنل اإلتقان "دراسته بأن الجودة  ل ( 2، بدون تاريخ : ص السيد)كما عر اا 
 بعضام  ،والعمل ال سن أما مفاهيم الجودة  قد تعددت و قا  لتعدد وجاات نظر المنظرون

أو إرضاء  ،أو المنتج ،ينظر إلياا عم  أساس القيمة والسعر والبعض عم  أساس التصميم
يل، والبعض اآلار يرت أناا تعنل معايير عالمية لمقياس واالعتراف واالنتقال من ثقا ة العم
واعتبار المستقبل هد ا  نسع  إليه أي أناا غاية  ،األدن  إل  ثقا ة اإلتقان والتميز ال د  

 كل المؤسسات والمنشآت الماتمفة"   تسع  إلياا

االعتماد األكاديمل بالمممكة العربية يمتزم البا ث بتعريف الايئة الوطنية لمتقويم و و 
الجودة ( والذي ينص عم  أن 4112)الايئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمل،  السعودية

برنامج تعميمل  تعنل القيمة أو القْدر الكمل أو المستوت الذي يمنح لمؤسسة تعميمية أو
ج تعميمل من نوعه   ضمان مقارنة بالمعايير المقبولة عموما لمؤسسة تعميمية أو برنام

 الجودة هل العمميات التل تقوم باا المؤسسة التعميمية لضمان جودة أدائاا  ل كا ة األنشطة
 أو هل عمميات التقويم والمتابعة المتعمقة بجودة األداء، والتل تادم غرضين ماتمفين: 

 ضمان ال فاظ عم  المستوت المطموب من الجودة وتطويرد   -

لألطراف المعنية بأن الجودة يتم ال فاظ عمياا عند مستويات مماثمة  تو ير ضمان -
 لمممارسة الجيدة  ل المؤسسات المتميزة  ل مناطق أارت من العالم 

من شأنه أن يقوي  ،أو الرمز ،أو الفعل ،التعزيز هو  دث معين يتاذ شكل القولالتعزيز : 
 (  002: ص  م4101لكسبانل، ا)رارد ـويزيد من ا تمال تك ،نمطا  سموكيا  معينا  

 للبحح اإلطار النظري
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تبدي الكثير من الدول ومناا المممكة العربية السعودية، اهتمام ا متزايد ا بالجودة  ل 
التأكيد عم  تطبيق معايير لتقييم طبيعة العممية التربوية  التعميم العالل ويتضمن هذا االهتمام 

  مثم  لمت قق من مستوت التمكنومارجاتاا، عم  اعتبار أناا الطريقة ال

و ضمان الجودة  ل قطاع التعميم العالل يتم من احل التقويم واالعتماد  ل 
مؤسسات التعميم العالل وذلك لرصد جممة المفاهيم واإلجراءات المتبعة  ل مؤسسات التعميم 

  (Davis & Ringsted, 2006)العالل عم  المستوت العالمل 

 األكاديمية األنشطة وجودة األكاديمية المعاييروالجامعة عمياا مسئولية االهتمام ب
  .التعميمية تدير البرامج التل المؤسسة بوصفاا وكذلك العممية لممؤهحت مان ة جاة بوصفاا

  من هنا كان من الضروري لمتعميم الجامعل أن ياتم بضمان الجودة واالعتماد األكاديمل

 ئة الوطنية التقويم واالعتماد األكاديمل بالمممكة العربية السعوديةأقرت الايوقد 
 مجموعة من المبادئ المكونة لنظام الجودة هل: ( 4112)

 تقع مسؤولية الجودة عم  عاتق الجاة التعميمية المقدمة لمبرامج التعميمية -0

 ارتباط الجودة بجميع أنشطة وممارسات المؤسسة التعميمية -4

عم  الدعم المستمر إلجراءات تطوير الجودة بدال من التركيز عم  م اولة التأكيد  -6
 الوصول لممعايير المطموبة

 ضرورة إقامة عحقات بناءة  -2

 تقييم الجودة البد أن يكون مبنيا عم  الدليل ويتم الت قق منه بشكل مستقل -5

 التشجيع عم  التنوع -3

 ل التاطيط وعمميات التقويم مع ال صول  ضرورة إشراك أص اِب العحقة بشكل أساسل -7
عم  المح ظات ووجاات النظر الماتمفة بشكل مستمر باإلضا ة إل  ت ميماا والتفاعل 

 معاا 

االلتزام الكامل من قبل المؤسسة التعميمية بتطوير الجودة يت قق عبر القيادة الفعالة  -2
 والمشاركة الواسعة 
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ا حددتوا اهليئة الوطنية للتكويم واالعتماد األكادميي معايري االعتماد وضمان اجلودة  كم

 باململكة العربية الشعودية

بنيت عم  ما يمكن  االكاديملالمعايير المستادمة لم كم عم  الجودة واالعتماد  
اعتبارد بشكل عام ممارسات جيدة    مؤسسات التعميم العالل  وترد هذد المعايير  ل امس 

 مجموعات هل: 
إدارة ضمان الجودة  -السمطات واإلدارة   -المؤسسل: ويشمل الرسالة واألهداف أ  السياق 
 والتطوير

 ب  جودة التعمم والتعميم: ويشمل التعمم والتعميم  
دارة الطحب  جـ  دعم تعميم الطحب:  مصادر التعمم -ويشمل ادمات دعم وا 

عمميات  -والتاطيط المالل  اإلدارة  -د  دعم البنية الت تية :ويشمل  المرا ق والتجايزات 
 التوظيف

 العحقات المؤسسية مع المجتمع  -هـ  اإلساامات االجتماعية:  وتشمل الب ث 

ويجب أن ت قق البرامج معايير ت صيل الطحب التل تتسق مع متطمبات اإلطار  
الوطنل لممؤهحت ، وهل وثيقة تصف بشكل عام شروط تنمية مستويات المعر ة والماارات 

 زمة لممؤهحت العميا الح 
ونظرأ ألن معيار المرا ق والتجايزات هو أهم معايير الجودة  ل البرامج والمؤسسات 
التعميمية كان البد من االهتمام به من احل الدراسات التل تتناول كيفية ت ويمه إل  

  جامعة الطائف  -ممارسات عممية وت قيقه  ل كمية التربية

من ضمن   يث يرت أن( 043 -045: ص  م4101، مهالمميجل وزمي)  وأكد ذلك
 ،والموارد اإلمكاناتومعاييرها  ل المؤسسات التعميمية  جودة ، مجاالت الجودة الشاممة

ويقصد باا كيف تدير وتطور المؤسسة التعميمية معارف وقدرات العاممين باا إل  أقص  ما 
ن المبن  المدرسل وذكر بأ  ككل تمكنام قدراتام عم  المستوت الفردي والجماعل والمؤسسل 

م ور هام من م اور العممية التعميمية،  يث يتم  يه التفاعل بين مجموع  يعد  " وتجايزاته 
الة لت قيق الجودة الشاممة  ل التعميم لما لاا ، وجودة المبانل تعتبر بمثابة أداة  ع  دعناصر 

  "من تأثير  عال عم  العممية التعميمية وجودتاا
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 ،مة المبن  التعميمل ل جم الطحببمدت محء واإلمكاناتدة الموارد وتقاس جو 
طوير المبانل واألجازة وطبيعة البرامج التعميمية ، ومدت توا ر اطط طويمة المدت لت

( أن أهم مقومات البيئة الجامعية 3-6: ص هـ 0261) بريكيت وآارون،  دد و التعميمية  
 : ما تتمثل باآلتل  الجاذبة
 التدريس عضو هيئة  -0
   الطمبة -4
 إدارة جامعة  -6
 الم توت التعميمل  -2
 المبانل والتجايزات  -5
 التقنيات ال ديثة  -3
 الجوانب المالية  -7

 وذكر بأناا تتنوع ب سب دورها  ل تايئة الجو التعميمل المناسب 

القاعات داال  أتساعأن "( 072: ص  م4115، أبو سمرة وآارون )  واشار
ستيفائاا لمشروط  بالطمبة، وجودة اإلضاءة والتاوية،ا وعدم إكتظاظا ،المبن  الدراسل وا 

العامة لسحمة مستادمياا، باإلضا ة إل  وجود ماتبرات ومعامل بمواصفات جيدة يعد من 
   مقومات الجاذبة لمبيئة الجامعية"ال

إنه تم االتفاق  ل مؤتمر اليونسكو لمتعميم ( 2م : ص 4112ذكر )العبيدي، و كما 
م أن الجودة  ل التعميم العالل مفاوم متعدد 0222عام  أكتوبرريس  ل الذي أقيم  ل با

 : ل جميع وظائف التعميم وأنشطته المتمثمة باآلتلاألبعاد ينبغل أن يشم
 المناهج الدراسية  -
 البرامج التعميمية  -
 الب وث العممية   -
 الطحب  -
 المبانل والمرا ق واألدوات   -
 تو ير الادمات لممجتمع الم مل  -
 يم الذاتل الداامل التعم -
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 معترف باا دولية  ت ديد معايير مقارنه لمجودة -

ركزت األمانة العامة الت اد الجامعات العربية  ل دليماا الثالث الااص )بالمقاييس و 
، النوعية والمؤشرات الكمية لضمان الجودة واالعتماد لمجامعات العربية أعضاء االت اد

 ،ضمناا م ور مقياس جودة الموارد الماديةعم  عدة م اور من  (63-65: ص  م4112
 و ددت عدة عبارات من ضمناا ما يمل: 

 هل تتناسب أبنية المؤسسة والقدرة االستيعابية لمطمبة؟ -0
هل تتوا ر  ل المؤسسة القاعات الدراسية المناسبة لمدراسة من  يث التاوية  -4

 واإلضاءة والمسا ة وغيرها؟
 ة  ل كا ة مرا قاا؟هل تو ر المؤسسة شروط األمن والسحم -6
 هل تتو ر  ل المؤسسة األجازة والمعدات والمعامل الكا ية؟ -2

عدة م اور لألاذ بمفاوم الجودة ( 052م : ص 4116،  ا ظ وزميمه)و دد أيضا 
البنا )وأوضح  وكان من ضمناا جودة القاعات التعميمية وتجايزاتاا  ،الشاممة  ل الجامعة

اما جممة من الصعاب التل تواجه تطبيق االعتماد  ل دراست( 427م : ص 4115، وزميمه
وكان من ضمناا قصور المرا ق والتجايزات  ضح   ،األكاديمل بمؤسسات التعميم العالل بمصر

وال يواظب عم  الصيانة  ،عن قمة قيام مؤسسات التعميم العالل بالصيانة الوقائية لممرا ق
 العحجية  

عم  م ور جودة المبانل التعميمية  (466م : ص 4101، ال ريري)ت ز ككما ر  
وذكرت  ،والتجايزات والبيئة التعميمية  وهو أ د م اور إدارة الجودة الشاممة  ل التعميم العالل

المبن  التعميمل وتجايزاته من الم اور الاامة لمعممية التعميمية، ذلك ألنه يتم  بالنص " يعد  
جودة المبانل والتجايزات أداة  اعمة  ، وتعد  عناصر المنظومة الجامعية  يه التفاعل بين جميع

لت قيق الجودة الشاممة  ل التعميم  وتتضمن جودة المبانل التعميمية والتجايزات موقع المبن  
 ،وجودة التاوية واإلنارة ،ومطعمه ،ومكتبته ،وصاالته ومرا قه ،وقاعاته الدراسية ،ومسا ته

والماتبرات والمعامل والتقنيات بأنواعاا   ومؤثرات الصوت، ،وجودة األثاث ،وسعة المكان
وتثري القيمة الذوقية  ،إضا ة إل  الجماليات التل تضفل عم  المبن  لمسات  نية جميمة

والمتميزة  ،والفنية مع تايئة البيئة المري ة والمحئمة التل تثير الدا عية لدت الطحب لمتعمم
 بالادوء والتعاون"  
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 الشابكة الدراسات

عن وجود بعض ( 5: ص  م4112عام ، الدهشان) راسة التل أجراها شفت الدك
 : لتربية بجامعة المنو ية من بينااا بكميةمعوقات ت قيق الجودة 

    قاعات الدراسة غير مناسبة لطبيعة ومتطمبات تدريس بعض المقررات 
  قاعات الدراسة غير مناسبة ألعداد الطحب 
 لتكنولوجية ال ديثة امو معظم قاعات الدراسة من الوسائل ا 

 ما يمل : ( 0، بدون تاريخ : ص السيد)من ضمن توصيات دراسة و 
 ياا شكل المبن    بطريقة عممية يراع سالعمل عم  تصميم بيئات قاعات التدري 

 والتكييف  ،والتاوية ،واإلضاءة ،وتصميمه
  ااتيار المقاعد والطاوالت وترتيباا بطريقة معينة 
 التدريسقاعات  ديثة  ل ر وسائل وتقنيات ااتيا  

إن استراتيجيات إل  العديد من النتائج من بيناا  (م0222، سميمان)توصمت دراسة و 
إدارة الجودة الشاممة تكون  عالة  ل ت قيق تكامل الجودة من احل المبادرة إل  تقويم البيئة 

 الداامية والاارجية 

ت صيمل لطمبة الجامعة أن انافاض المستوت ال( م4115، الك موت)أكدت دراسة و 
اإلسحمية بغزد يعود  ل غالبه إل  البيئة التعميمية سوءا البيئة الاارجية أو الداامية   كما 
أسفرت الدراسة عن أن العمل عم  تطوير البيئة التعميمية لطحب الجامعة يعمل عم  الرقل 

 بمستوياتام العممية 

أهمية  صيات من أهماا:عدة تو ( هـ 0261بريكيت، وآارون )تضمنت دراسة و 
 والمادية لمبيئة الجامعية الجاذبة وتطويرها  ،األاذ بكا ة المقومات البشرية

 ، ل دراستاا بضرورة االهتمام بالمقاعد الدراسية م(0224، الجبر) أوصت و 
وتوا ر الشروط الص ية والفنية  ، وتوسيع مسا ات القاعات الدراسية،وت سين نوعية األثاث

 القاعات الدراسية  باألثاث داال
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التل قدمت  ل مؤتمر ( 07م : ص 4112، عحونةمن ضمن توصيات دراسة )و 
م االهتمام 4112النوعية  ل التعميم الجامعل الفمسطينل ، جامعة القدس المفتو ة عام 

 وأساليب التواصل والتوصيل  ،بالبيئة التربوية داال الجامعة

 : (77م : ص 4116 ،وزميمه ال مدان) من ضمن توصيات دراسة و 
   ضرورة مراعاة زيادة التبريد صيفا  والتد ئة شتاء 
 وت ديد جدول زمنل لذلك  ،القيام بصيانة شاممة دورية ثابتة لمقاعات الدراسية 
  تقميل أعداد الطمبة عند تسجيل المقررات بما يناسب  جم القاعات الدراسية 
  عمل عازل صوتل لمنوا ذ واألبواب 
 وأنسب أل جام بعض الطمبة  ،لتكون أكثر را ة ،مبةتغيير مقاعد الط 

 ل ب ثاا المقدم استكماال  لمتطمبات ( 422هـ، ص0242، المبيريك) ذكرت و 
ال صول عم  درجة الدكتوراد العديد من التوصيات التل كان من ضمناا العمل عم  ت سين 

قنيات التعميمية بيئة ظروف العمل  ل الجامعات وااصة  يما يتعمق بتو ر األجازة والت
 ،وتو ير المكاتب الااصة ألعضاء هيئة التدريس ،ومدت صح ية المبانل لمتعميم ،ال ديثة

 والنظا ة وغيرها  ،ووسائل التاوية والتكييف

( 3هـ : ص 0242المشار إلياما  ل )الورثان،  BROWNS & RACE.PHذكر و 
معايير  ل الجودة  ل التعميم منااستاداماا  ل مجامن المعايير والمؤشرات التل يتم االعديد 

 ،وقدرته عم  ت قيق األهداف ،مرتبطة باإلمكانات المادية: من  يث مرونة المبن  المدرسل
 عتمادات المالية و جم اال ،واألدوات ،واألجازة ،مكتبةستفادة الطحب من الومدت ا

 ألداء ن من ضمن معايير الجودةأ ل دراستاا ( 01، ص هـ0242، العنزي) أشارت و 
  :نب تو ير بيئة صفية معززد لمتعممالمعمم لدورد  ل جا

  دارتاا لتكون بيئة تعميمية ت قق المرونة  ل التعامل  ترتيب  جرة الدراسة وا 
 أساليب جديدة  ل تنظيم البيئة الصفية ت قق تدريب الطحب عم  أشكال جديدة  استادام

 من التعمم مثل التعمم التعاونل 

أنه من ضمن مؤشرات الجودة  ل التعميم  (04م : ص4115 ،دياب)كما أشارت 
فايته وك ،لمنوطة بهاوقدرته عم  أداء المامة  ،الجامعل الفمسطينل مرونة المبن  الجامعل
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 ،ستفادة أعضاء هيئة التدريس والطمبة من المكتبة الجامعيةومدت ا ،إلستيعاب عدد الطمبة
 والتقنيات المتوا رة  ،والمعامل

أن من ضمن المعوقات العامة لتطبيق إدارة ( 05، ص د ت عبان، )شكما أكد 
مة أدوات العممية التعميمية واإلمكانات المادية ءالجودة الشاممة  ل الجامعات عدم مح

م : 4115)عحونه وزميمه، أوص  و  الجودة الشاممة  إدارةبالجامعات لمتطمبات تطبيق مدال 
 ،نجاح العممية التعميمية التعممية من قاعاتبالعمل عم  تو ير كل ما يمزم إل ( 475ص 

 و واسيب ومراجع وغيرها  ،ومرا ق

بعض مؤشرات قياس جودة التعميم العالل ( 0: ص م4110، م مد)و ددت دراسة 
 واإلمكانات المادية  ، ل كميات التربية  ل عشر مجاالت وكان من ضمناا بيئة التعميم والتعمم

( عن العديد من معوقات 22هـ : ص0242المطيف وزميمه،  كشفت دراسة )العار ه، عبدكما 
 تطبيق الجودة  ل التعميم والمتعمقة بالبيئة المدرسية، وكان من أبرزها : 

 ضعف الصيانة الدورية لممبنل المدرسل   -
 عدم مراعاة الشروط الاندسية  ل المبن    -
 ضعف التجايزات    -

 خالصة الدراسات الشابكة : 

لسابقة أهمية االهتمام ببيئة القاعات التدريسية اصوصا  ما أوض ت الدراسات ا 
ض ،وتاويتاا ،وعممية تكييفاا ،والتوما يوجد باا من مقاعد وطا ،يتعمق بتصميماا  ،اءتااوا 

منطمق  مية بيئة القاعات التدريسية يعد  وال غرابة  ل هذا ألن تن ،وتو ير تقنيات التدريس
 مية وجودتاا  االرتقاء بالعممية التعميمية التعم

 يث ي دث التعميم ومكان ت ديات  ؛منطقة ال رج  ل الكميات د  يععينه و ل الوقت  
 الجودة ال قيقية  
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 نتائج الدراسة ومناقشتوا 

ما مدت توا ر عوامل تعزيز الجودة  ل بيئة " عم  نص يوالذ األول التساؤل عن اإلجابة
  "؟القاعات التدريسية بكمية التربية بجامعة الطائف

 والنســـب االســـتبانة مفـــردات متوســـطات  ســـاب تـــم الســـابق التســـاؤل عـــن ولإلجابـــة
 المفـردات درجـات أن  يث(  0)  الفرض  االعتبارت المتوسط اعتماد وتم  لاا المقابمة المئوية

  ـذن(  0)  الفرضـ  ياالعتبـار  المتوسـط عـن المح ـظ ال سـابل المتوسـط زاد  ـذذا( 4، 0 ،1)
ذا الجــودة تعزيــز عوامــل مــن العامــل هــذا تــوا ر عمــ  دراســةال عينــة مــن اتفــاق هنــاك  قــل وا 

 هــذا تــوا ر ضــعف عمــ  ذلــك دل لممفــردة الفرضــ  المتوســط عــن المح ــظ ال ســابل المتوســط
    النتائج توضيح يمل و يما الجودة تعزيز عوامل من العامل
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جامعة الطائف  -ية الرتبية  توافر عوامل تعزيز اجلودة يف بيئة الكاعات التدريشية بكل ى: مدأواًل

 . من وجوة نظر أعضاء هيئة التدريص

جامعة  -الجودة  ل بيئة القاعات التدريسية بكمية التربية   يز(: مدت توا ر عوامل تعز 6) جدول
 الطائف من وجاة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 
 العبارات

 هيئة التدريس أعضاء
 متوسط

 النسبة االستجابات

 46 67 72 1 التدريسية ألنشطةم قاعات التدريس عم  ممارسة ماتمف اتصمي يساعد 0
 32 31 40 0 عدد الطحب مع عدد المقاعد المتو رة  ل قاعات التدريس يتناسب 4
 55 24 25 1 بساولة ثاثواأل  جازةأرضية قاعات التدريس ب ركة األ تسمح 6
 72 25 20 1 ة العروض الضوئيةوضع المقاعد بقاعة التدريس لجميع الطحب بمشاهد يسمح 2
 63 62 72 1 وال ركة  ل قاعات التدريس نقل راغات كا ية بين المقاعد تسال عممية الت يوجد 5
 46 67 72 1 قاعات التدريس طبيعة ومتطمبات تدريس كل المقررات  تناسب 3
 77 04 43 1  ل القاعات لمسات  نية وجمالية تؤدي إل  الرا ة النفسية لدت الطحب يوجد 7
 34 26 27 1 بقاعات التدريس مري ة ومناسبة أل جام الطحب المقاعد 2
 12 02 63 1 ت ريك المقاعد داال قاعات التدريس بما يتناسب مع طبيعة النشاط التعميمل يسال 2
 27 42 22 1 العمل  ل مجموعات أو ثنائيات داال قاعات التدريس بساولة ممكن 01
 64 5 00 1 ية  ل كل قاعة تدريسسبورة ضوئ تو ر 00
 05 02 62 1 إمكانية لتعميق المو ات المستادمة  ل الشرح توجد 04
 13 0 14 1 جااز  اسوب  ل كل قاعة تدريس تو ر 06
 50 2 07 1 إمكانية االتصال باإلنترنت تو ر 02
 06 4 12 1 جااز عرض لمشفا يات داال كل قاعة تدريس تو ر 05
 62 3 06 1 بقاعات التدريس لتعتيماا عند ال اجةستائر  تو ر 03
 12 62 32 1 الوصحت الكاربائية الحزمة الستادام بعض االجازة  ل القاعات التدريسية تتو ر 07
 11 51 11 0 مكيفات  ديثة ومناسبة  ل كل قاعة تدريس تتو ر 02
 71 00 46 1 قاعات التدريس عم  عازل لمصوت ت توي 02
 64 55 00 0 اءة مناسبة  ل كل قاعة تدريسإض تتو ر 41
 43 52 12 0 جيدة داال قاعات التدريس  يةتاو  تو ر 40
 61 62 77 1 وسائل األمن والسحمة  ل قاعات التدريس تو ر 44
 61 62 77 1 النظا ة الدائمة داال قاعات التدريس تو ر 46
 20 60 32 1 لقاعات التدريس ريةالصيانة الدو  تو ر 42
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 عم  التدريس هيئة أعضاء عينة استجابة متوسط نسبة  يوضح التالل البيانل الشكلو 
 االستبانة عبارات
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( تشــير النتــائج إلــ  أتفــاق العينــة مــن أعضــاء 0)رقــم ( وكــذلك الشــكل البيــانل 6الجــدول ) مــن

الجودة  ل بيئـة القاعـات التدريسـية من عوامل تعزيز  لتاليةهيئة التدريس عم  توا ر العوامل ا
 بدرجة مقبولة وهل: 

 سابل  سطالطحب مع عدد المقاعد المتو رة  ل قاعات التدريس بمتو  ددع يتناسب 
 (%32 31( ونسبة مئوية )40 0)

 ( ونسبة 11 0مكيفات  ديثة ومناسبة  ل كل قاعة تدريس بمتوسط  سابل ) تتو ر
 (%11 51مئوية )

 ( ونسبة مئوية 00 0 ل كل قاعة تدريس بمتوسط  سابل )إضاءة مناسبة  تتو ر
(55 64%) 

 ( ونسبة 12 0تاوية جيدة داال قاعات التدريس  بمتوسط  سابل ) تو ر
(52 43%) 

 التدريسية   قد أشارت النتائج إل  تدنل توا ر هذد العوامل  ل بيئة القاعات  لباقل العوام أما
جامعااة  -يف بيئااة الكاعااات التدريشااية بكليااة الرتبيااة    ودة: ماادى تااوافر عواماال تعزيااز اجلاا ثانيااًا

 . بالكلية الطالبالطائف من وجوة نظر 
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جامعة  -(: مدت توا ر عوامل تعزيز الجودة  ل بيئة القاعات التدريسية بكمية التربية  2) جدول
 بالكمية  الطحبالطائف من وجاة نظر 

 العبارات
 الطحب

 متوسط
 النسبة االستجابات

 15 02 62 1 التدريس عم  ممارسة ماتمف األنشطة التدريسية عاتقا ميمتص يساعد
 26 20 26 1 الطحب مع عدد المقاعد المتو رة  ل قاعات التدريس دعد يتناسب
 21 63 72 1 ثاث بساولةاأل و  جازةأرضية قاعات التدريس ب ركة األ تسمح
 42 42 52 1 ة العروض الضوئيةوضع المقاعد بقاعة التدريس لجميع الطحب بمشاهد يسمح
 25 65 74 1 وال ركة  ل قاعات التدريس ل راغات كا ية بين المقاعد تسال عممية التنق يوجد
 62 47 55 1  اتقاعات التدريس طبيعة ومتطمبات تدريس كل المقرر  تناسب
 25 5 04 1  ل القاعات لمسات  نية وجمالية تؤدي إل  الرا ة النفسية لدت الطحب يوجد

 21 40 22 1 بقاعات التدريس مري ة ومناسبة أل جام الطحب المقاعد
 57 06 47 1 التدريس بما يتناسب مع طبيعة النشاط التعميمل تداال قاعا عدت ريك المقا يسال
 22 41 20 1 العمل  ل مجموعات أو ثنائيات داال قاعات التدريس بساولة ممكن
 15 2 12 1 يسضوئية  ل كل قاعة تدر  سبورة تو ر
 15 02 62 1 إمكانية لتعميق المو ات المستادمة  ل الشرح توجد
 62 4 15 1 جااز  اسوب  ل كل قاعة تدريس تو ر
 01 6 13 1 إلنترنتإمكانية االتصال با تو ر
 42 2 12 1 جااز عرض لمشفا يات داال كل قاعة تدريس تو ر
 34 4 15 1 جةستائر بقاعات التدريس لتعتيماا عند ال ا تو ر
 02 64 32 1 جازة  ل القاعات التدريسيةاربائية الحزمة الستادام بعض األالوصحت الك تتو ر
 34 47 55 1 ومناسبة  ل كل قاعة تدريس ديثةمكيفات   تتو ر
 66 2 07 1 قاعات التدريس عم  عازل لمصوت ت توي
 54 22 22 1 إضاءة مناسبة  ل كل قاعة تدريس تتو ر
 23 24 23 1 تاوية جيدة داال قاعات التدريس  تو ر
 66 06 47 1 وسائل األمن والسحمة  ل قاعات التدريس تو ر
 73 42 51 1 النظا ة الدائمة داال قاعات التدريس تو ر
 34 04 45 1 التدريس قاعاتالدورية ل نةالصيا تو ر
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 ةاالستبان عبارات عم  بالطح من العينة استجابة متوسط نسبة يوضح( 4رقم ) بيانل شكل
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نسبة متوسط االستجابة
  

الطــحب ( تشــير النتــائج إلــ  أتفــاق العينــة مــن 4)رقــم ( وكــذلك الشــكل البيــانل 2مــن الجــدول )
 التدريسية  ضعف توا ر عوامل تعزيز الجودة  ل بيئة القاعات عم  
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جامعااة  -يشااية بكليااة الرتبيااة   : ماادى تااوافر عواماال تعزيااز اجلااودة يف بيئااة الكاعااات التدر  ثالجااًا

 الطائف من وجوة نظر أعضاء هيئة التدريص والطالب بكلية الرتبية

جامعة  -(: مدت توا ر عوامل تعزيز الجودة  ل بيئة القاعات التدريسية بكمية التربية  5) جدولال
 هيئة التدريس والطحب بكمية التربية  أعضاءالطائف من وجاة نظر 

 
 العبارات

لمعينة لاإلجمال  
 متوسط
 االستجابة

 متوسط نسبة
 االستجابة

 67 44 25 1 تصميم قاعات التدريس عم  ممارسة ماتمف األنشطة التدريسية يساعد 0
 22 22 21 1 عدد الطحب مع عدد المقاعد المتو رة  ل قاعات التدريس يتناسب 4
 22 67 73 1 ثاث بساولةواأل  جازةأرضية قاعات التدريس ب ركة األ تسمح 6
 61 64 35 1 وضع المقاعد بقاعة التدريس لجميع الطحب بمشاهدة العروض الضوئية يسمح 2
 52 63 76 1  راغات كا ية بين المقاعد تسال عممية التنقل وال ركة  ل قاعات التدريس يوجد 5
 02 42 52 1 قاعات التدريس طبيعة ومتطمبات تدريس كل المقررات  تناسب 3
 41 7 02 1 القاعات لمسات  نية وجمالية تؤدي إل  الرا ة النفسية لدت الطحب ل  يوجد 7
 22 45 54 1 بقاعات التدريس مري ة ومناسبة أل جام الطحب المقاعد 2
 21 02 42 1 ت ريك المقاعد داال قاعات التدريس بما يتناسب مع طبيعة النشاط التعميمل يسال 2
 40 40 24 1 ائيات داال قاعات التدريس بساولةالعمل  ل مجموعات أو ثن ممكن 01
 42 2 12 1 سبورة ضوئية  ل كل قاعة تدريس تو ر 00
 17 02 62 1 إمكانية لتعميق المو ات المستادمة  ل الشرح توجد 04
 02 4 12 1 جااز  اسوب  ل كل قاعة تدريس تو ر 06
 12 2 12 1 إمكانية االتصال باإلنترنت تو ر 02
 22 6 12 1 از عرض لمشفا يات داال كل قاعة تدريسجا تو ر 05
 60 6 17 1 ستائر بقاعات التدريس لتعتيماا عند ال اجة تو ر 03
 22 64 35 1 الوصحت الكاربائية الحزمة الستادام بعض االجازة  ل القاعات التدريسية تتو ر 07
 70 60 36 1 مكيفات  ديثة ومناسبة  ل كل قاعة تدريس تتو ر 02
 25 2 02 1 قاعات التدريس عم  عازل لمصوت ت توي 02
 51 23 26 1 إضاءة مناسبة  ل كل قاعة تدريس تتو ر 41
 22 22 21 1 تاوية جيدة داال قاعات التدريس  تو ر 40
 21 07 63 1 وسائل األمن والسحمة  ل قاعات التدريس تو ر 44
 42 47 52 1 النظا ة الدائمة داال قاعات التدريس تو ر 46
 05 03 64 1 الصيانة الدورية لقاعات التدريس تو ر 42
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 التدريس هيئة وأعضاء الطحب من العينة استجابة متوسط نسبة يوضح( 6رقم ) بيانل شكل
  انةاالستب عبارات عم 
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  ن  ة م  س  اس  ابا  ا    ة    
 هيئة أعضاء من ةالعين أتفاق إل  النتائج تشير( 4) البيانل الشكل وكذلك( 5) الجدول من

 تدريسية  ال القاعات بيئة  ل الجودة تعزيز عوامل توا ر ضعف عم  والطحب التدريس

ومن احل العرض السابق لنتـائج الدراسـة ال اليـة أتضـح لنـا جميـا  بـأن نتائجاـا تتفـق 
مع ما أكدته الدراسات السـابقة والتـل أشـارت إلـ  أهميـة تـوا ر عوامـل تعزيـز الجـودة  ـل بيئـة 

 قاعات التدريسية من أجل ت قيق الجودة  ل التعميم الجامعل  ال

ما أثر متغير التاصص بالنسبة نص عم  "   والذي  الثاني التساؤل عن اإلجابة -0
ألعضاء هيئة التدريس عم  عوامل تعزيز الجودة  ل بيئة القاعات التدريسية بكمية 

 "التربية بجامعة الطائف؟

 وجـود عمـ  لمتعرف االتجاد  ادياأل التباين ت ميل اماستاد تم التساؤل عم  ولإلجابة
 الت ميـــل برنـــامج اســـتادم يـــث    التـــدريس هيئـــة أعضـــاء تاصصـــات بـــين إ صـــائية داللـــة

 :كالتالل النتائج وكانت النتائج لت ميل SPSS اإل صائل
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  التدريس هيئة أعضاء لتاصصات المعيارية واالن را ات ال سابية المتوسطات(: 3) جدول

 االن راف المعياري المتوسط ن تغيرالم

0 11 2 60 5553 7 25071 

4 11 04 61 1266 2 22722 

6 11 00 67 2525 7 42501 

2 11 05 62 2666 5 24070 

  التاصص متغير و ق التدريس هيئة أعضاء لدرجات التباين ت ميل:  (7) جدول

 
مجموع 
 درجة ال رية المربعات

متوسط 
 وت الداللةمست قيمة ف المجموعات

 617 4 650 045 6 154 673 بين المجموعات

 

 

1 121 

 

 
داال 

 المجموعات

4663 722 26 52 622 

  23 250 4704 المجموع

تاصـص أعضـاء هيئـة  درجـات بـين  صـائيا  إ دالـة  ـروق وجـود عدم إل ( 7) جدول  ل النتائج تشير
 15 1 مستوت دعن إ صائيا   دالة غير الم سوبة ف قيمة أن  يثالتدريس 

ما أثر الابرة بالنسبة ألعضاء هيئة " نص عم  يوالذ الثالث التساؤل عن اإلجابة -4
التدريس عم  عوامل تعزيز الجودة  ل بيئة القاعات التدريسية بكمية التربية بجامعة 

 الطائف؟

 وجـود عمـ  لمتعرف االتجاد  ادياأل التباين ت ميل استادام تم التساؤل عم  ولإلجابة
  اإل صـائل الت ميـل برنـامج اسـتادام وتـم   التدريس هيئة أعضاء ابرات بين إ صائية داللة

SPSSكالتالل النتائج وكانت النتائج لت ميل: 
   التدريس هيئة أعضاءابرة ل المعيارية واالن را ات ال سابية المتوسطات: (2)رقم  جدول

 االن راف المعياري المتوسط ن المتغير
0 11 2 67 6751 2 24342 
4 11 04 61 1111 2 23432 
6 11 47 62 0220 3 72135 
 37254 7 3626 66 27 المجموع

  الابرة متغير و ق التدريس هيئة أعضاء لدرجات التباين ت ميل: (2) جدول
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 مجموع المربعات 
درجة 
 ال رية

متوسط 
 قيمة ف المجموعات

مستوت 
 الداللة

 512 4 722 062 4 532 477 بين المجموعات
  
  

 126 
  
 627 55 22 424 4265 داال المجموعات  

   23 250 4704 المجموع

ابــرة أعضــاء هيئــة  درجــات بــين إ صــائيا دالــة  ــروق وجــود عــدم إلــ ( 2) جــدول  ــل النتــائج تشــير
 (   α = 1 15) الداللة  مستوت عند إ صائيا   دالة غير الم سوبة ف قيمة أن  يثالتدريس 

ما أثر المستوت الدراسل بالنسبة نص عم "  والذي الرابع لالتساؤ عن اإلجابة -6
لمطحب عم  عوامل تعزيز الجودة  ل بيئة القاعات التدريسية بكمية التربية بجامعة 

 الطائف؟ 

 وجـود عمـ  لمتعـرف االتجـاد أ ـادي التبـاين ت ميـل استادام تم التساؤل عم  ولإلجابة
 اإل صــائل الت ميــل برنــامج اســتادام وتــم   لمطــحب الدراســل المســتوت بــين إ صــائية داللــة

SPSS كالتالل النتائج وكانت النتائج لت ميل: 
   لمطحب الدراسل لممستوت المعيارية واالن را ات ال سابية المتوسطات: (01) جدول

 االن راف المعياري المتوسط ن المتغير

 67407 5 7266 62 041 البكالوريوس

 24220 5 2734 67 24 الدبموم

 43525 7 0451 62 22 الماجستير

 62450 3 0423 62 401 المجموع

  لمطحب الدراسل المستوت لدرجات التباين ت ميل: (00)  جدول

 قيمة ف متوسط المجموعات درجة ال رية مجموع المربعات 

مستوت 
 الداللة

 111 1 534 05 232 522 4 263 0122 بين المجموعات

     617 65 417 526 7612 داال المجموعات

       412 542 2217 المجموع
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 المسـتوت درجـات بـين ا صـائيا   دالـة  ـروق وجـود إلـ ( 00) جـدول  ل النتائج تشير
ــة الم ســوبة ف قيمــة أن  يــث لمطــحب الدراســل ــد إ صــائيا   دال مســتوت  مــن أقــل مســتوت عن
 (   α = 1 15الداللة ) 

ــة اتجــاد مــن ولمتأكــد ــم الفــروق دالل ــ اســتادام ت ــة لتوضــيح شــيفيه ارااتب ــين الدالل  ب
 التالل بالجدول كما النتائج وكانت المجموعات

 لمتغير و قا الطحب من الب ث عينة درجات عم  شيفيه ااتبار تطبيق نتائج: (04) جدول
  الدراسل المستوت

 4 0 العدد المتغيرات

   0451 62 22 الماجستير

 2734 67   24 الدبموم

 7 26662   041 البكالوريوس

 وهـو( 0) المتغيـر لصـالح تسـير الفـروق داللـة أن إلـ  النتائج تشير( 04) جدول من
وهذا يعود إل  أن طحب البكالوريوس هم طحب التربيـة الااصـة بالكميـة    البكالوريوس مر مة

وهؤالء الطـحب يمكثـون أربـع سـنوات وهـم يتمقـون الم اضـرات بقاعـات كميـة التربيـة  اـم أكثـر 
ل  أمـــا طـــحب الـــدبموم مـــلتمقـــل م اضـــرات لمـــواد ماتمفـــة مناـــا النظـــري والعممـــن يرتادهـــا 

والماجستير  اـم يتمقـون الـدروس باـذد القاعـات لمـدة  صـمين دراسـيين  قـط  لاـذا  ـذن طـحب 
 البكالوريوس هم أكثر من يعكس واقع القاعات التدريسية  

 خالصة نتائج الدراسة : 

 ما يمل :  تبين من عرض نتائج الدراسة وتفسيرها 

أن هنـــاك إجمـــاع مـــن قبـــل أ ـــراد عينـــة الدراســـة مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس والطـــحب أن  -
ــوا ر  ــة القاعــات التدريســية ال تت ــة التــل عرضــت  ــل االســتبانة بالنســبة لبيئ الظــروف المادي

 بل بعضاا ال يتوا ر مطمقا  مثل : ،بالقدر المطموب

 السبورة الضوئية  -

 جااز  اسوب -
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 ل باإلنترنتإمكانية االتصا -

 عازل الصوت -

 الستائر -

واسـتيعاب  ،ق بطـرق التـدريسوهذا سوف يعيق ت قيـق الجـودة عمـ  أقـل تقـدير  يمـا يتعمـ
 وكذلك تفاعل الطحب  ل األنشطة داال القاعات التدريسية   ،الطحب

أظارت نتائج الدراسة أنه ال يوجد  روق ذات داللة إ صـائية بـين درجـات تاصـص وابـرة   0
ــراد عينــة  ــة إ صــائيا  عنــدأ  ــث أن )ف( الم ســوبة غيــر دال  أعضــاء هيئــة التــدريس   ي

 (   α = 1 15مستوت الداللة ) 

أل ـراد عينـة الطـحب  لأظارت نتائج الدراسة أنـه يوجـد  ـروق ذات داللـة إ صـائية بـين درجـات المسـتوت الدراسـ  4
 (   15 1) و يث أن قيمة )ف( الم سوبة دالة إ صائيا  عند مستوت أقل من

 وصيات : الت

 ل ضوء نتـائج الدراسـة ال اليـة، ولتطـوير بيئـة القاعـات التدريسـية بكميـة التربيـة وجعماـا 
 جاذبة وتساعد عم  ت قيق الجودة وتعزيزها يوصل البا ث بما يمل : 

تزويد كل قاعة تدريسية بجاـاز  اسـوب وسـبورة ضـوئية، وسـتائر لتعتيماـا عنـد ال اجـة  -0
مكانية االتصال باإلنترنت    وا 

ــر را ــة وأنســب أل جــامام -4 ــة أكث ــار مقاعــد لمطمب ــة ،ااتي  ،ومــن األ ضــل أن تكــون مت رك
 وتتناسب أعدادها مع مسا ة القاعة ب يث تسال ال ركة داال القاعة  

 االهتمام بصيانة ونظا ة القاعات التدريسية باستمرار   -6

 جعل أعداد الطمبة  ل المجموعات يتناسب مع  جم القاعات التدريسية   -2

 يار مكيفات صامتة  ت  ال تزعج الطمبة والم اضرين  اات -5

    تأمين وسائل األمن والسحمة بكل القاعات التدريسية -3

 عمل عازل صوتل لمنوا ذ واألبواب   -7

أما  يما يتعمق بالدراسات المستقبمية  يوصل البا ث بذجراء دراسة لبيئـة كميـة التربيـة مـن 
ـــل ـــوا ر المعام ـــث ت ـــرات ، ي ـــة ،والماتب ـــف ، وأمـــاكن اوالمطـــاعم ،والمكتب ـــة ماتم ـــه ومزاول لتر ي

 األنشطة  
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 املراجع :

م(  واقع نظام التعميم  ل جامعة القدس  ل ضوء معـايير إدارة 4115أبو سمرة، م مود وآارون )-0
الجــودة الشـــاممة، مـــن وجاـــة نظــر أعضـــاء هيئـــة التـــدريس  ياــا، مجمـــة ات ـــاد الجامعـــات 

 (  25)  العربية، ع

 آارون )بدون تاريخ(  مقومات البيئة الجامعية الجاذبة  كيت، أكرم و يبر -4

م(  إدراك أعضـاء هيئـة التـدريس لمتطمبـات االعتمـاد وضـمان الجــودة 4115البنـا، عـادل السـعيد )-6
دراسـة ميدانيـة قـدمت  ـل  يقه بمؤسسـات التعمـيم العـالل بمصـر والصعوبات التل تواجه تطب

 وء معايير الجودة الشاممة ونظم االعتماد  مؤتمر تطوير أداء الجامعات العربية  ل ض

م(  مـدت تـوا ر الشـروط الفنيـة والصـ ية الااصـة باإلضـاءة والتاويـة دااـل 0220الجبر، زينـب )-2
   66 جرات الدراسة  ل مدارس التعميم العام  ل الكويت  مجمة دراسات تربوية، جزء 

ااصـة باألثـاث المسـتادم دااـل  جـرات م(  توا ر الشروط الص ية والفنية ال0224الجبر، زينب )-5
ــيم العــام بدولــة الكويــت ب ــث ميــدانل  مجمــة جامعــة الممــك ســعود،   الدراســة بمــدارس التعم

 ، الرياض  2المجمد 

 م(  إدارة المؤسسات التربوية القاهرة، عالم الكتب  4116 ا ظ  رج أ مد وزميمه )-3

دارة الجــودة 4101ال ريــري، را ــدة )-7 ، عمــان : دار الثقا ــة 0 ــل التعمــيم العــالل، طم(  القيــادة وا 
 لمنشر والتوزيع  

 سن، عماد الدين شعبان )بدون تاريخ(  الجودة الشاممة ونظم االعتماد األكـاديمل  ـل الجامعـات -2
  ل ضوء المعايير الدولية  

م(  مشــكحت ومعوقــات ت قيــق الجــودة  ــل كميــة التربيــة جامعــة 4112الدهشــان، جمــال عمــل )-2
نو ية  ورقة عمل مقدمة إل  الندوة الثانية لقسم التربية المقارنـة واإلدارة التعميميـة بكميـة الم

التربية، جامعة طنطا، ت ت عنوان " نماذج عربية وعالمية  ل ضمان الجودة واالعتمـاد  ـل 
 التعميم الجامعل"  

اق وت قيــق جـــودة م(  رؤيــة مســـتقبمية لتكامــل الجــودة وااللت ــ0222) مســميمان، نجــدة إبــراهي-01
التعمــيم  ــل التعمــيم العــالل  ــل ضــوء تجــارب بعــض الــدول المتقدمــة  مــؤتمر جامعــة القــاهرة 

 لتطوير التعميم العالل  

 السيد، م مد آدم )بدون تاريخ( تقنيات تصميم بيئات قاعات التدريب  -00
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تعمـيم العـام مـن وجاـة هـ(  معوقات تطبيق الجودة  ل ال0242العار ة، عبد المطيف عبد اهلل وزميمه )
قـدمت  –نظر المسئولين والمشر ين التربويين ومديري المدارس  ل منطقة البا ـة التعميميـة 

 لممؤتمر الرابع عشر )الجودة  ل التعميم(  

م(  ضــمان جــودة مارجــات التعمــيم العــالل  ــل إطــار  اجــات 4112العبيــدي، ســيحن جبــران )-04
( لمـوزراء المسـؤولين عـن التعمـيم العـالل والب ـث 04المجتمع  ورقة عمـل قـدمت لممـؤتمر )

 العممل  ل الوطن العربل  

م(  واقع نظام التعمـيم  ـل الجامعـات الفمسـطينية  ـل ضـوء معـايير إدارة 4115عحونة، معزوز )-06
 الجودة الشاممة من وجاة نظر أعضاء هيئة التدريس  

الجـودة الشـاممة  ـل الجامعـة العربيـة  م(  مدت تطبيـق مبـادئ إدارة4112عحونه، معزوز جابر)-02
 األمريكية، من وجاة نظر أعضاء الايئة التدريسية  

هـ(  تطوير كفايات المعمم  ل ضوء معايير الجودة  ل التعميم العام، 0242العنزي، بشرت امف )-05
 ( لجستن  02ب ث مقدم  ل المقاء السنوي )

ة عمـ  األداء األكـاديمل لطمبـة الجامعـة اإلسـحمية، م(  أثر البيئة التعميميـ4115الك موت، م مد )-03
    (4  )ع (0)بغزة، مجمة الجودة  ل التعميم العالل، الجامعة اإلسحمية : غزة ، م  

ـــل )-07 ـــد الســـيد عم ـــاهج وطـــرق ا4101الكســـبانل، م م ـــل المن ـــدريس، طم(  مصـــطم ات   ، 0لت
 ورس الدولية  اإلسكندرية : مؤسسة ه

بعض مؤشرات جودة التعميم الجامعل مع التطبيق عم  كميات "م(  4110)م مد، أشرف السعيد -02
 جامعة المنصورة، كمية التربية  غير منشورة،  ماجستيررسالة   "التربية

م(  برنامج تجويد التعميم  ل الدول األعضـاء بمكتـب 4101مكتب التربية العربل لدول الاميج، )-02
رشادية، الرياض : الناشر مكتب التربيـة العربـل لـدول التربية العربل لدول الاميج، األدلة اإل 

 الاميج  

، القـاهرة : 0اممة واالعتمـاد المؤسسـل، ط م(  الجودة الش4101المميجل، رضا إبراهيم وزميمه )-41
 عالم الكتب  

( دليل ضمان الجودة واالعتماد األكاديمل 4112الايئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمل) -40
 مممكة العربية السعودية: الرياض ل ال

22-Davis, D. J., & Ringsted, C. (2006)Accreditation of 

undergraduate and graduate medical education: how do 

the standards contribute to quality? Adv Health Sci Educ 

Theory Pract, 11(3), 305-313  
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لاااااااااملالح  

 معمومات عامة :  الجزء األول :
 التاصص :     المؤهل :  -0

 القسم :  -4

 سنوات الابرة :   -6

  سنوات      5أقل من 

  سنوات   01سنوات إل  أقل من  5من  

  سنوات   01أكثر من 

 المستوت الدراسل : -2
               ماجستير 
      دبموم تربوي 
   بكالوريوس 

 الجزء الثانل : 
( أمـام إ ـدت العبـارات التـل توا ر كـل عامـل وذلـك بوضـع عحمـة )من  ضمك صنف مدت  

 ال تتوا ر   –تتوا ر بدرجة متوسطة  –تمثل رأيك  تتوا ر بدرجة كبيرة 

 العــــــــــــبارة الرقم
 مدت توا ر العامل

تتوا ر بدرجة 
 كبيرة

تتوا ر بدرجة 
 متوسطة

ال 
 تتوا ر

ة يساعد تصميم قاعات التدريس عم  ممارسـ   0
 ماتمف األنشطة التدريسية  

   

يتناسب عدد الطحب مع المقاعد المتو رة  ل    4
 قاعات التدريس  

   

ـــــدريس ب ركـــــة    6 تســـــمح أرضـــــية قاعـــــات الت
 األجازة واألثاث بساولة  

   

يسمح وضع المقاعد بقاعـة التـدريس لجميـع    2
 الطحب بمشاهدة العروض الضوئية  

   

اعــــد تســــال يوجــــد  راغــــات كا يــــة بــــين المق   5
 عممية التنقل وال ركة  ل قاعات التدريس  
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 العــــــــــــبارة الرقم
 مدت توا ر العامل

تتوا ر بدرجة 
 كبيرة

تتوا ر بدرجة 
 متوسطة

ال 
 تتوا ر

تناســـب قاعـــات التـــدريس طبيعـــة ومتطمبـــات    3
 تدريس كل المقررات  

   

ـــة    7 ـــة وجمالي ـــل القاعـــات لمســـات  ني يوجـــد  
 تؤدي إل  الرا ة النفسية لدت الطحب  

   

المقاعــد بقاعــات التــدريس مري ــة ومناســبة    2
 أل جام الطحب  

   

ريك المقاعد دااـل قاعـات التـدريس يسال ت    2
 بما يتناسب مع طبيعة النشاط التعميمل 

   

ممكن العمل  ل مجموعـات أو ثنائيـات دااـل    01
 قاعات التدريس بساولة  

   

    تو ر سبورة ضوئية  ل كل قاعة تدريس     00
توجد إمكانية لتعميق المو ات المستادمة  ل    04

 الشرح  
   

    قاعة تدريس  تو ر جااز  اسوب  ل كل    06
    تتوا ر إمكانية االتصال باإلنترنت     02
تو ر جااز عرض لمشفا يات داال كـل قاعـة    05

 تدريس  
   

تــو ر ســتائر بقاعــات التــدريس لتعتيماــا عنــد    03
 ال اجة  

   

تتو ر الوصحت الكاربائية الحزمـة السـتادام    07
 بعض األجازة  ل القاعات التدريسية  

   

 ديثـة ومناسـبة  ـل كـل قاعـة تتو ر مكيفات    02
 تدريس  

   

    ت توي قاعات التدريس عم  عازل لمصوت     02
    تتو ر إضاءة مناسبة  ل كل قاعة تدريس     41
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 العــــــــــــبارة الرقم
 مدت توا ر العامل

تتوا ر بدرجة 
 كبيرة

تتوا ر بدرجة 
 متوسطة

ال 
 تتوا ر

    تو ر تاوية جيدة داال قاعات التدريس     40
ـــل قاعـــات    44 ـــن والســـحمة   ـــو ر وســـائل األم ت

 التدريس  
   

    تو ر النظا ة الدائمة داال قاعات التدريس     46
    تو ر الصيانة الدورية لقاعات التدريس     42
 
  

 


