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 التدريس جودة حول خالد امللك جامعة طالب تصورات
 اجلامعي

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى تصورات طالب  _ الممخص
جامعة الممك خالد بالكميات المختمفة حول جودة التدريس الجامعي، 
وأشارت إلى أن التعميم الجامعي في المممكة العربية السعودية ييدف 
إلى تحقيق ثالثة أىداف رئيسة ىي: التدريس الجامعي، البحث 
العممي، خدمة المجتمع وتنميتو. وتحقيق اليدف األول يتطمب تزويد 
الطالب بالمعارف اإلنسانية والعممية في حقل التخصص العممي؛ 

كسابو ميارات العمم وطرقو وعممياتو؛ وتنمية التفكير العمم ي لديو، وا 
وتنمية اتجاىاتو )اإليجابية(. إال أن المعمم الجامعي ممقن لممعرفة 
العممية والعالقة بينو والطالب تفتقد لمغة الحوار والنقاش رغم اتجاه 
المممكة العربية السعودية لتطبيق منظومة الجودة لتحقيق االعتماد 

د الباحث بشكل أساسي عمى "المنيج الوصفي". األكاديمي. وقد اعتم
وقد استخدم ىذا المنيج في الكشف عن واقع جودة ىذا التدريس في 
جامعة الممك خالد من وجية نظر طالبيا، وطّور استبانة لجمع 
البيانات، ثم التحقق من صدقيا وثباتيا بالطرق التربوية واإلحصائية 

%(. 89رونباخ الفا، )المناسبة، وبمغت قيمة معامل الثبات، ك
وأظيرت نتائج الدراسة أن متوسط الدرجات المعبرة عن تصورات 
طالب جامعة الممك خالد لجودة التدريس الجامعي وذلك من خالل 
االستبيان ككل؛ وكذا في كل بعد من أبعاد االستبيان الخمسة أقل من 
المتوسط المأمول؛ ويعكس ذلك عدم رضا عينة الدراسة عن جودة 

 .ريس الجامعي المقدم ليم في بعض جوانبوالتد
 .: مفيوم الجودة الشاممة في التعميمالكممات المفتاحية

 مقدمة. ال1
ُتعد الجودة من الميام األساسية في التدريس وقد أخذت      

طابًعا خاًصا في التدريس الجامعي والتطوير األكاديمي في 
األكاديمية أيًضا، وقد المؤسسات الجامعية واألكاديمية؛ بل وغير 

 Total Quality in)ظير مفيوم الجودة الشاممة في التعميم

Education)  في الواليات المتحدة خالل القرن الماضي؛ ليشير
إلى رؤية فكرية تنطوي عمى مجموعة من المبادئ والعمميات 
التي تسعى إلعادة تنظيم العمل داخل مؤسسات التعميم، لتحسين 

المنفذة بيا، واالرتقاء بقدرات العاممين من أجل جميع العمميات 
رفع كفاية مخرجات العممية التعميمية، وبما ينعكس عمى رفع 

[. وقد نشأ نظام الجودة 1كفاءة الخريجين والنيوض بمستوياتيم ]
 .الشاممة في كنف االقتصاد ودخمت مجال التعميم حديثاً 

 :مفيوم الجودة
بير ولبس لدى كثير من لقد أصبح اليوم وجود خمط ك      

العاممين في ىذا المجال يتعمق بمفيوم الجودة، فُيشير جانيس 
[ إلى أّن الجودة مفيوم فضفاض ومحير يصعب 2] أركارو

اإلمساك بو أو تحديده ويمكن تعريف الجودة حرفيًا بأنيا سمة 
متميزة وضرورية أو درجة من االمتياز وىو تعريف واسع 

 .المضمون جداً 
 Americanما ُيعّرف المعيد األمريكي لممعاييربين     

National Standard Institute  الجودة بأنيا "جممة السمات
والخصائص لممنتج أو الخدمة التي تجعمو قادًرا عمى الوفاء 

 [3]." باحتياجات معينة
ومعايير الجودة تعني إجرائًيا "الخصائص والشروط التي       

بحيث يؤدي استعمالو إلى تحقيق ينبغي أن تتوافر في الشيء 
أقصى درجة من األىداف المتوخاة منو، ويؤدي دائًما إلى جودة 
في االستعمال، وجودة في الناتج وفًقا لألغراض المطموبة 

[". مما سبق يمكن القول أن الجودة 4] والمواصفات المنشودة
عممية تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات التعميمية 

الالزمة لرفع مستوى جودة وحدة المنتج التعميمي والتربوية 
بواسطة كل األفراد العاممين بالمؤسسة التعميمية وفى جميع 

 .جوانب العمل التعميمي والتربوي بالمؤسسة
[ أّن الجودة في مجال 2] وبيذا المفيوم يرى جانيس أركارو     

التعميم تتسم بعدة خصائص جوىرية تتمثل في خمق ومحاولة 
ة إليجاد بيئة تعمم مفتوحة تركز عمى المتعمم كفرد مقبول مستمر 
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ولو احتياجاتو االجتماعية والعاطفية والعقمية، وتتيح لممتعمم 
فرصة االستفادة القصوى من بيئة التعمم؛ وتحمل المتعممين 
لمسئولية تعمميم، ومشاركة المعمم ليم في تحمل المسئولية 

ووفقًا إلمكاناتو؛ وأىمية  لموصول إلى األفضل بالنسبة لكل متعمم
التعاون بين المتعممين والعمل الجماعي، والمشاركة حيث ُيعبر 
كل متعمم عن أفكاره وآرائو بحرية لموصول إلى اإلجماع ورأى 

 .األغمبية
يتضح مما سبق أن الجودة ترتبط بمنظومة التعميم الجامعي     

شاماًل  وترتكز عمى عممية التعميم والتعّمم وتضع ليا تصوًرا
مرتبًطا بما ُيسمى مجتمع التعّمم وليس مجرد عممية تدريس 
تقميدية كما ىي عميو اآلن، ولكن عممية تدريس تشمل التفاوض 
عمى األىداف وزيادة مستوى توقعات المعممين من الطالب، 
والتعامل مع مصادر المعرفة المتنوعة وتحدي قدرات الطالب 

 .يباستمرار، والعمل الجماعي التعاون
 :تحقيق الجودة في التعميم الجامعي

ولتحقيق الجودة في التعميم الجامعي ال بد من وجود عدة      
أسس ميمة مثل: تنمية الوعي بمفيوم الجودة الشاممة في التعميم 
الجامعي لدى جميع المستويات التعميمية واإلدارية بالجامعة، 

فييا ووجود أىداف واضحة ومحددة لمجامعة ولمكمية يشارك 
داريين، وتصميم البرامج التعميمية  جميع العاممين من أكاديميين وا 
والمناىج الدراسية واختيار األساليب التعميمية في ضوء دراسة 
احتياجات ومتطمبات سوق العمل، واالستخدام الذكي لتكنولوجيا 
المعمومات، ووجود قاعدة بيانات متكاممة يتم استخداميا بصفة 

اتخاذ القرارات، وانفتاح الجامعة عمى البيئة دورية ألجل سالمة 
المحيطة، وتطبيق مبادئ التعميم المستمر والتدريب المتواصل، 
 والتقييم والتحسين المستمر لبرامج التعميم وتحديثيا وتطويرىا

.[5] 
[ إلى تمك األسس أساًسا آخر ميًما 6] وُيضيف عمم الدين     

ية. ويرجع االىتمام بجودة لمتدريس الجامعي وىو الحرية األكاديم
التدريس الجامعي لما لمجامعة من دور في تحقيق التنمية في 
شتى المجاالت المختمفة ويالحظ أن التعميم الجامعي لو أىدافو 

الخاصة والتي يجب أن تتحقق من خالل تحقيق الجودة الشاممة 
في منظومة التعميم الجامعي. فنجد أن التعميم الجامعي في 

ييدف إلى  -وفي المممكة العربية السعودية  –العالم معظم دول 
تحقيق ثالثة أىداف رئيسة ىي: التدريس الجامعي، البحث 

 .العممي، خدمة المجتمع وتنميتو
وبالنظر إلى اليدف األول وىو التدريس الجامعي نجد أن       

تحقيقو، يتطمب من الجامعة تزويد الطالب الجامعي بالمعارف 
ممية في حقل التخصص العممي أو الميني اإلنسانية والع

بأشكاليا المختمفة المتمثمة في الحقائق والمفاىيم والمبادئ 
والقوانين والنظريات... الخ، وتنمية التفكير العممي لدى الطالب، 
كسابو  كسابو ميارات العمم وطرقو وعممياتو وا  وتعميم التفكير، وا 

المينة( الذي الميارات األساسية المناسبة في التخصص )أو 
يمتحق بو، وتنمية االتجاىات )اإليجابية( والميول ومنظومة القيم 

 ].7في المجتمع لدى الطمبة ]
[ إلى ما سبق أّن التدريس الجامعي ييدف 8] وُيضيف جابر    

إلى توفير خبرة تربوية عامة ذات قيمة جوىرية وحقيقية في 
الناقد، ذاتيا، وىذه تتضمن تنمية عقل قادر عمى التفكير 

وتوظيف ميارات االستدالل واالستقاللية في التفكير، واكتساب 
المعرفة التي يحتاجيا المثقف؛ وتحقيق نمو متوازن ومتكامل 
لشخصية الطالب الجامعي، وترسيخ قاعدة التعمم مدى الحياة 
لديو. عالوة عمى إعداد الطالب لينتجوا المعرفة ويطبقونيا 

اب األطر والنظريات المعاصرة وينشرونيا وذلك من خالل اكتس
والصيغ األساسية لممادة الدراسية، وأن يحقق الطالب معرفة 
عميقة ومفصمة لبعض جوانب الموضوع، وفيم منيجيات 
جراءاتو، وأن يختبرىا لمتيقن من صدق  الموضوع أو المادة وا 
الحقيقة التي يتوصل إلييا، وأن يمم بالحدود األخالقية وطرق 

 .سوق الحججتناول الشواىد و 
مما سبق يتضح أن التدريس كيدف من أىداف الجامعة      

يحظى بمكانة كبيرة لما يمكن أن يتحقق عن طريقو من أىداف 
تعميمية متعددة لطالب الجامعة ولتعقد عممياتو المختمفة. 
فالتدريس مينة عممية راقية، تقوم عمى مجموعة من النظريات 
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من المصطمحات العممية  والمبادئ واألسس، وتستخدم مجموعة
ذات المعاني المحددة واإلجرائية، وعمى كل من يتصدى لعممية 
التدريس، ويتخذ من التدريس مينة ليؤدييا بفيم صحيح أداًء 
فعااًل مثمرًا ومؤديًا إلى تعمم فعال، وأن يتعرفيا ويفيميا بشكل 

 .صحيح
وُيعد التدريس الجامعي )الفعال( عممية ذات طبيعة معقدة      

كونيا تتأثر بعدد كبير من العوامل، منيا ما يتصل باألستاذ 
الجامعي من حيث إعداده العممي وتعمقو في التخصص، 
عداده الميني )التربوي المسمكي( في التدريس الجامعي،  وا 

عيم؛ وسمات شخصيتو وصالتو البينية مع الطمبة وتعاممو م
ومنيا ما يتصل بالطالب الجامعي نفسو من حيث: خصائصو 
الشخصية، وقدراتو، وميولو، ومستواه االقتصادي االجتماعي، 
واستعداده لمتعمم الجامعي؛ ومنيا ما يتصل بطبيعة المناىج 
)والبرامج( الجامعية والخطط الدراسية والتدريسية في الجامعة من 

وتقويميا ومتطمباتيا األخرى  حيث: طبيعتيا وأىدافيا ومحتواىا
وبخاصة مدى مواءمتيا مع اىتمامات الطالب وحاجاتو من جية 
ومتطمبات سوق العمل والمجتمع من جية أخرى، ىذا باإلضافة 
إلى اإلدارة الجامعية الرشيدة الناجحة التي تييئ مناخًا جامعيًا 

ون وتدفع تعميميًا تعّمميًا وبحثيًا مناسبًا، والتي كميا تتداخل وتتعا
باالتجاه نفسو؛ لتحقيق أىداف الجامعة الرئيسة المتمثمة في: 

 .التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع وتنميتو
إّن جودة التدريس تحدث عندما يأتي المعممون الجامعيون      

إلى قاعاتيم ومدرجاتيم ومعامميم بحقيبة غنية من المعرفة 
لممارسات التدريسية الفعالة والميارات والتي يتبعيا مجموعة من ا

والتي خالل الزمن ستؤدي إلى تعمم طالبيم. وجودة التدريس 
تحدث في بيئة داعمة تساعد عمى تسريع التعمم المتواصل 

 .لمطالب
[ أمرين ميمين من األمور التي 7] زيتونوُيضيف إلى ذلك      

تساعد عمى تحقيق جودة التدريس الجامعي وىي: أّن عممية 
الجامعي ليس عممية نقل معمومات؛ بل عممية إثارة  التدريس

لمتفكير والتساؤل واالستقصاء والبحث العممي المستمر، وبالتالي 

يكون محور االىتمام ىو التعّمم وليس التعميم. وكذلك عممية 
اتصال وتواصل اجتماعي باألستاذ الجامعي الذي يتمثل دوره 

كيري وميّسر لمتعّمم، في كونو قائد لممناقشة وموجو لمنشاط التف
 .ومرافق لمبحث والتقصي

[ إلى أن مكونات وعناصر 9] وُيشير العال وآخرون     
التدريس الجامعي الجيد تشمل خمسة مكونات وىي: المعرفة، 

 .والتنظيم، واالتجاه اإليجابي، والنظام المعرفي، والحماس
[ التمكن من المادة العممية، 10] وُتضيف إلييا فرحات     

ثارة اىتمام الطالب لممادة العممية،  واالىتمام بالطالب، وا 
ووضوح الشرح والتفسير، والحماس الواضح في تدريس المادة، 
وتشجيع الطالب عمى المشاركة واإليجابية، والحضور لالستشارة 
والمساعدة الساعات المكتبية، والعدالة والتنظيم، والتحضير 

ث بطالقة، والقدرة عمى إثارة واإلعداد الجيد، والقدرة عمى التحد
الدافعية لمتعمم الذاتي، وتقبل المعمم لتقويم طالبو لو، وتنمية 

 .التفكير اإلبداعي واالستقاللية لدى الطالب
 47[ تصورًا لمعايير جودة التدريس في 4] ويضع الناقة     

معيارًا، منيا أن تستند طرقو التدريسية إلى عمميات اختيار 
وتنظيم وعرض، ويستخدم استراتيجيات تدريسية  وانتقاء وصياغة

تحقق أىداف الموقف التعميمي وتكون شائقة وجذابة، وأن يستند 
تدريسو إلى تمكنو من طبيعة المادة المتعممة ومن طبائع 
المتعممين وخصائصيم، ويستخدم وسائل وأساليب تكنولوجيا 

قية، التعميم المعاصرة، ويحول المادة النظرية إلى جوانب تطبي
ويقدم األفكار المجردة بشكل محسوس، ويميد لمتعّمم بإثارة 
وتنشيط وحفز دوافع المتعممين وميوليم وحماستيم وتشوقيم وحب 
استطالعيم، ويتوجو في كل إجراءاتو نحو تحقيق النمو الشامل 
لممتعممين عقميًا ونفسيًا واجتماعيًا وجسميًا، ويركز عمى تنمية 

الناقدة، والفحص والتروي والتأمل، ويتيح  التفكير العممي، والروح
الفرصة لممتعممين لممشاركة والمناقشة والحوار وطرح األسئمة 

 .واالستكشاف والتقصي واالستنتاج
ويرى الباحث مما سبق أّن التدريس الجامعي عممية معقدة       

ومركبة لو معايير ترتبط بمستوى جودة ىذا التدريس، كما أنو 
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ومحوري من منظومة التعميم الجامعي. وعميو ال نظام فرعي ميم 
بد من ضرورة وعي عضو ىيئة التدريس بالمفيوم ومعاييره؛ 
لتحقيق ممارسات تدريسية عالية المستوى، وكذلك االىتمام 
بتطوير معتقدات وتصورات ورؤى أعضاء ىيئة التدريس حول 

ميم معايير جودة التدريس الجامعي. أّما بالنسبة لمتدريس في التع
العالي فيبقى التساؤل الخاص ما إذا كان الطالب لدييم المفيوم 
والقدرة عمى تقييم ما بحوث داخل فصوليم؟ عدد من القضايا 
تتضمن اختيار أعضاء ىيئة التدريس ونقص بالمعايير المتعمقة 
بتقديم خدمة التدريس يجب أن تثار مناقشتيا قبل أن يتم 

تقييم جودة التدريس عند استخدام ىذا األسموب مع الطالب ل
رصد واقع الممارسات التدريسية في الجامعات العربية عامة 
والسعودية خاصة يالحظ في عدد من المؤسسات التابعة لمتعميم 
العالي، أن الدروس التي تعطى لمطالب تستند عمى األسموب 
التمقيني، الذي ييتم بترديد المعمومات وتوجيو الطمبة إلى الحفظ 

ر، فإلقاء الدروس أو المحاضرات يعتبر أسموبًا تقميديًا واالستظيا
لو أىمية، ولكنو ال زال بدون تغيير وتطوير، ألنو ال يستند عمى 
تخطيط جيد يتيح لمطالب الفرصة في التعرف بسيولة عمى 
المعارف وفيميا وتحميميا ومناقشتيا. فيناك جمود ورتابة في 

بية ألنو ال يمكن إلقاء المحاضرات، وىو أسموب يتسم بالسم
الطالب من استعمال المصادر والمراجع، وال يشجع عمى التعمم 

 ].11] الذاتي واعتماد الخمق واالبتكار
وقد أشارت بعض الدراسات واألبحاث إلى أن انخفاض       

المستوى التعميمي لمطالب لو ارتباط باتباع األسموب التمقيني في 
الطريقة التي يعتمد عمييا التدريس أي أّن أسموب المحاضرة ىو 

كثيرًا في عممية التدريس الجامعي، الشيء الذي يدل عمى أّن 
الجامعات لم تبذل جيودًا كافية لتكوين تصور سميم عند معممييا 

 ].12عن التعميم الجامعي ]
وفي دراسة أخرى لوحظ أيضًا أن عممية التدريس تستند إلى      

بر مادة حفظ، وليس منيجًا التمقين، وأن العمم عند الطالب يعت
لمبحث والتجريب واالختيار واالستنباط، مع اإلشارة إلى أن 
مناىج التعميم المطبقة حاليًا في الدول العربية ما تزال في شكل 

تقميدي، وقاصرة عن متابعة الثورة العممية الثالثة مضمونيا 
 ].13,14التكنولوجية والمعموماتية ]

ير من الممارسات التدريسية مما سبق يتضح وجود كث     
الضعيفة داخل الجامعات العربية بوجو عام وداخل الجامعات 
السعودية بوجو خاص وىذه الممارسات تحد من قدرة الجامعة 
عمى ممارسة دورىا في خدمة المجتمعات التي تنتمي إلييا 
ويرجع ذلك إلى تصورات ومعتقدات أعضاء ىيئة التدريس 

 .جامعي ومعايير جودتووالطالب حول التدريس ال
[ إلى أن ىناك 15] وربما يرجع ذلك كما أشار مرسى     

عوامل متعددة تحول دون التعميم الجامعي الجيد تختمف 
باختالف الجامعات، وعمى كل جامعة أن تبحث عن معوقات 

 .التدريس الجيد بيا
وقد تعني عبارة التدريس الجامعي الجيد أن يكون معمم       

محبوبًا من طالبو وأن يثر اىتماميم وميوليم وأنيم الجامعة 
ينجحون في االمتحانات أو يحصمون عمى درجات عالية فييا أو 
أنيم ينجحون في أعماليم بعد تخرجيم أو أنيم يواصمون 

 .دراستيم األكاديمية العميا
إّن عدم االتفاق عمى تحديد مواصفات لمتدريس الجامعي      

يق لمبحث عن العوامل التي تعوق تحقيق الجيد يمثل بداية الطر 
مثل ىذا التدريس، ومن العوامل األخرى عدم التحمس لدراسة 
طرق التدريس الجامعي وأساليبو، ألن من يسمك طريق التدريس 
نما األىم عنده  الجامعي ليس االعتبار األول عنده التدريس، وا 
 البحث العممي في تخصصو والذي درب عميو في دراستو العميا
الجامعية، وقد ينظر إلى التدريس في ىذه الحالة عمى أنو 

 .عرض طارئ في حياتو األكاديمية المينية
ومن معوقات التدريس الجيد في الجامعة أيضًا أن الترقي      

في سمم الوظائف األكاديمية يعتمد أساسًا عمى البحث العممي ال 
ىيئة  عمى التدريس، ومن ىنا قد ينعدم الدافع الذاتي لعضو

التدريس بالبحث في أساليب تحسين تدريسو. وقد يكون لدى 
بعض أعضاء ىيئة التدريس اعتقاد بأن طرق التدريس الحالية 
 ليست سيئة أو أن البحث في طرق التدريس الجديدة غير عممي
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 .وغير مجد ومضيعة لموقت أو مصيره الفشل
مما سبق يتضح أن التدريس الجامعي يعاني من مشكمة      

التقميدية فالمعمم الجامعي ممقن لممعرفة العممية والعالقة بين 
المعمم الجامعي والطالب تفتقد لمغة الحوار والنقاش ومع اتجاه 
المممكة العربية السعودية؛ لتطبيق منظومة الجودة لتحقيق 

 .االعتماد األكاديمي
 مشكمة الدراسة. 2

العالي في بناء عمى ما سبق يمكن القول أن التعميم       
جامعات المممكة العربية السعودية يعاني من الكثير من 
المشكالت التي تعوق أدائو لمدور المرجو منو ومن أىم ىذه 
المشكالت أن التدريس الجامعي يتصف بالتقميدية واالقتصار 
عمى التمقين دون أدنى اىتمام بالتفكير واإلبداع المعرفي 

الجودة واالعتماد التربوي والعممي، ومن ثم كان تطبيق منظومة 
في جامعات المممكة العربية السعودية إلصالح أحوال التعميم 
العالي؛ كي يواكب تطورات العصر الذي نعيشو اآلن. إال أن 
ىذه المنظومة واجيت بعض المقاومة من أعضاء ىيئة التدريس 
رغم ما يعاني منو التعميم الجامعي من مشكالت خاصة في 

امعي يشعر بو الجميع ومن ىنا كانت مشكمة مجال التدريس الج
الدراسة الحالية. وعميو تتمحور مشكمة الدراسة الحالية في 

 :اإلجابة عن السؤال التالي
 أ. أسئمة الدراسة

ما تصورات طالب جامعة الممك خالد بالمممكة العربية السعودية 
 حول جودة التدريس الجامعي؟

 أهداف الدراسةب. 
الدراسة إلى التعرف عمى تصورات طالب ىدفت ىذه      

جامعة الممك خالد بالكميات المختمفة حول جودة التدريس 
الجامعي، وتقديم بعض التوصيات والمقترحات؛ لتطوير األداء 
التدريسي ألساتذة جامعة الممك خالد عمى وجو الخصوص، 

 . وأساتذة الجامعات السعودية عمى وجو العموم
 أهمية الدراسةج. 

 تكمن أىمية ىذه الدراسة كونيا تسمط األضواء عمى جودة       

التدريس الجامعي ألىميتو عمى تقديم قائمة من المعايير المتعمقة 
بتحديد جودة التدريس الجامعي لدى أساتذة الجامعات من وجيو 
نظر طالبيم، وىذا بدوره سيمكِّن المسئولين عن الجامعات من 

ي الكفاءة التدريسية ألساتذتيا، تشخيص جوانب القوة والضعف ف
مّما قد يسيم في تطوير أدائيم التدريسي، كما وتتيح قائمة 
معايير جودة ميارات التدريس الجامعي ىذه فرًصا ألستاذ 
الجامع؛ لكي يطمع عمى مضامين جودة التدريس الجامعي، مما 

 .قد يوفر لو خبرة حقيقية في ىذا المجال
 حدود الدراسةد. 

 :اسة حدود وىي عمى النحو التاليليذه الدر  
الحد الزماني: أجريت ىذه الدراسة في العام الجامعي: 

 .ه1434/1435
الحد المكاني: أجريت ىذه الدراسة بجامعة الممك خالد بالمممكة 

 .العربية السعودية
الحد البشري: اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة ممثمة من طالب 

ية السعودية من المستوى جامعة الممك خالد بالمممكة العرب
الخامس أو األعمى؛ لتوفر القدر الكافي من النضج التعميمي 
لخبرات تدريسية جامعية حول جودة التدريس الجامعي في العام 

 .الجامعي
الحد اإلجرائي والمنيجي: تتحدد نتائج ىذه الدراسة بشمولية 
األداة المستخدمة في الدراسة ومدى صدقيا وثباتيا، ودقة 

ابة أفراد العينة المقصودة بالدراسة في جامعة الممك خالد استج
 .بالمممكة العربية السعودية

 مصطمحات الدراسةه. 
 :تبنت الدراسة المصطمحات التالية

الجودة: وىي " جممة السمات والخصائص لممنتج أو الخدمة 
 ].3] التي تجعمو قادًرا عمى الوفاء باحتياجات معينة"

الجامعي: ُتعرف إجرائًيا: بأنيا كل ما يأتي بو جودة التدريس 
المعممون الجامعيون إلى قاعاتيم ومدرجاتيم ومعامميم بحقيبة 
غنية من المعرفة والميارات، والتي يتبعيا مجموعة من 

 الممارسات التدريسية الفعالة، والتي خالل الزمن ستؤدي إلى
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 .تعمم طالبيم
 الدراسات السابقة. االطار النظري و 3

أجريت عدة دراسات ذات صمة بموضوع الدراسة الحالية، اختار  
 :الباحث مجموعة منيا

[ ىدفت ىذه الدراسة إلى وضع تصورًا 4دراسة الناقة ] -1
معيارًا، منيا أن تستند طرقو  47لمعايير جودة التدريس في 

التدريسية إلى عمميات اختيار وانتقاء وصياغة وتنظيم وعرض، 
ات تدريسية تحقق أىداف الموقف التعميمي ويستخدم استراتيجي

وتكون شائقة وجذابة، وأن يستند تدريسو إلى تمكنو من طبيعة 
المادة المتعممة ومن طبائع المتعممين وخصائصيم، ويستخدم 
وسائل وأساليب تكنولوجيا التعميم المعاصرة، ويحول المادة 
 النظرية إلى جوانب تطبيقية، ويقدم األفكار المجردة بشكل
محسوس، ويميد لمتعّمم بإثارة وتنشيط وحفز دوافع المتعممين 
وميوليم وحماستيم وتشوقيم وحب استطالعيم، ويتوجو في كل 
إجراءاتو نحو تحقيق النمو الشامل لممتعممين عقميًا ونفسيًا 
واجتماعيًا وجسميًا، ويركز عمى تنمية التفكير العممي، والروح 

ل، ويتيح الفرصة لممتعممين الناقدة، والفحص والتروي والتأم
لممشاركة والمناقشة والحوار وطرح األسئمة واالستكشاف 

 .والتقصي واالستنتاج
[ ىدفت ىذه الدراسة إلى أن 9دراسة العال وآخرون ] -2

مكونات وعناصر التدريس الجامعي الجيد تشمل خمسة مكونات 
المعرفي، وىي: المعرفة، والتنظيم، واالتجاه اإليجابي، والنظام 

والحماس، واعتبرت الدراسة أن ىذه المكونات تجتمع؛ لتحقق 
 .الجودة األكاديمية في التدريس الجامعي

[ ىدفت ىذه الدراسة تحقيق الجودة في 10] دراسة فرحات -3
التدريس الجامعي، وذلك من خالل نقاط ميمة ال بد من توفرىا، 

ثارة وىي: التمكن من المادة العممية، واالىتمام بالط الب، وا 
اىتمام الطالب لممادة العممية، ووضوح الشرح والتفسير، 
والحماس الواضح في تدريس المادة، وتشجيع الطالب عمى 
المشاركة واإليجابية، والحضور لالستشارة والمساعدة الساعات 
المكتبية، والعدالة والتنظيم، والتحضير واإلعداد الجيد، والقدرة 

درة عمى إثارة الدافعية لمتعمم الذاتي، عمى التحدث بطالقة، والق
وتقبل المعمم لتقويم طالبو لو، وتنمية التفكير اإلبداعي 

 .واالستقاللية لدى الطالب
[ ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى 7] دراسة زيتون -4

أمرين ميمين من األمور التي تساعد عمى تحقيق جودة التدريس 
لجامعي ليس عممية نقل الجامعي وىي: أّن عممية التدريس ا

معمومات؛ بل عممية إثارة لمتفكير والتساؤل واالستقصاء والبحث 
العممي المستمر، وبالتالي يكون محور االىتمام ىو التعّمم وليس 
التعميم. وكذلك عممية اتصال وتواصل اجتماعي باألستاذ 
الجامعي الذي يتمثل دوره في كونو قائد لممناقشة وموجو لمنشاط 

 .ري وميّسر لمتعّمم، ومرافق لمبحث والتقصيالتفكي
[ ىدفت ىذه الدراسة إلى أن عممية 13دراسة الزعيمي ] -5

التدريس تستند إلى التمقين، وأّن العمم عند الطالب يعتبر مادة 
حفظ، وليس منيجًا لمبحث والتجريب واالختيار واالستنباط، مع 

الدول العربية ما  اإلشارة إلى أن مناىج التعميم المطبقة حاليًا في
تزال في شكل تقميدي، وقاصرة عن متابعة الثورة العممية الثالثة 

 .مضمونيا التكنولوجية والمعموماتية
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 
اتساقًا مع موضوع الدراسة ونوعيا وتحقيقًا ألىدافيا اعتمد      

ال يقوم عمى الباحث بشكل أساسي عمى "المنيج الوصفي"، ألنو 
نما يمضى إلى ما ىو أبعد من ذلك،  مجرد جمع المعمومات وا 

 .[16] ألنو يقوم بتفسيرىا بدقة وبشكل عممي وموضوعي منتظم
وقد استخدم ىذا المنيج في الكشف عن واقع جودة ىذه التدريس 

 .في جامعة الممك خالد من وجية نظر طالبيا
 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 

الدراسة من عينة ممثمة من طالب جامعة  تكون مجتمع     
الممك خالد بالمممكة العربية السعودية من المستوى الخامس أو 
األعمى؛ لتوفر القدر الكاف من النضج التعميمي لخبرات تدريسية 

 .جامعية حول جودة التدريس الجامعي في العام الجامعي
 أداة الدراسةج. 
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 :بناؤىا وصدقيا وثباتيا
أىداف الدراسة أعد الباحث استبانة، تم بناؤىا لتحقيق       

وتطويرىا باألدب التربوي، والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع 
الدراسة، وكذلك تم االستفادة من آراء المعممين، والعاممين في 

 .الحقل التربوي
 :إعداد االستبيان

لكي تحقق الدراسة الحالية أىدافيا قام الباحث بإعداد      
الستبيان الخاص بتصورات طالب جامعة الممك خالد وضبط ا

لجودة التدريس الجامعي. قد استعان عند تصميمو لعبارات 
االستبيان بنموذج "ليكرت" الثالثي، وفيما يمي وصف لمخطوات 

 .التي مرت بيا عممية اإلعداد
تحديد اليدف من االستبيان: ييدف االستبيان إلى التعرف      

معة الممك خالد حول مفيوم جودة عمى تصورات طالب جا
 .التدريس الجامعي بأبعاده المختمفة

 :تحديد أبعاد االستبيان
بعد الرجوع لألبحاث والدراسات التي تناولت إعداد مفيوم      

التدريس الجامعي، تم تحديد األبعاد التالية وىي مفيوم جودة 
التدريس مبادئ أساسية لضمان جودة التدريس، دور المعمم 

جامعي لتحقيق جودة التدريس، استراتيجيات التدريس، ال
 .واستخدام تكنولوجيا المعمومات

 :صياغة عبارات االستبيان
( 175قام الباحث بوضع عدد من العبارات بمغ عددىا )     

عبارة تمثل األبعاد الخمسة التي تم تحديدىا. وقد روعي عند 
ن أن تعطي صياغة عبارات المقياس استبعاد العبارة التي يمك

أكثر من معنى أو التي نتوقع أن يوافق عمييا الجميع أو 
يرفضيا، وأن تكون العبارة مصاغة بمغة بسيطة وواضحة، وأن 

 .تكون قصيرة وال تحتوي أكثر من فكرة واحدة

 :صدق االستبيان
تم تحديد صدق االستبانة والذي يقصد بو قدرة مفردات      

أجل قياسو، وتم ذلك من االستبانة عمى قياس ما وضعت من 
خالل استخدام الصدق الظاىري بعرض االستبيان عمى عدد من 
أساتذة القياس النفسي، وأساتذة المناىج وطرق التدريس، وفي 
ضوء المالحظات التي أبداىا ىؤالء المتخصصون تم تعديل 
صياغة ثمان عبارات أجمع المحكمون عمى عدم مناسبتيا، 

لك أصبح االستبيان يتكون من وحذف ست عبارات أخرى. وبذ
( عبارة تمثل األبعاد الخمسة لالستبيان؛ كل بعد من تمك 169)

األبعاد مقسم إلى مجموعة من األبعاد الفرعية عددىا بالترتيب 
(. ثم قام الباحث بتطبيق استبيان 2؛7؛12؛9؛8كما يمي )

تصورات طالب جامعة الممك خالد عن جودة التدريس الجامعي 
طالًبا بجامعة الممك خالد،  26ستطالعية مكونة من عمى عينة ا

وذلك بيدف معرفة معامالت ارتباط كل عبارة والبعد الذي تنتمي 
من ناحية، ولمعرفة معامالت  0.05إليو عند مستوى داللة 

ارتباط قيمة كل بعد بالقيمة الكمية لألداة عند مستوى الداللة ذاتو 
 .من ناحية أخرى

استخدام معامل "بيرسون" إلى أن وتوصل الباحث ب      
العبارات المندرجة تحت كل بعد من األبعاد الخمسة الستبيان 
تصورات طالب جامعة الممك خالد عن جودة التدريس الجامعي 
مرتبطة بالبعد المندرجة تحتو، كما أن جميع أبعاد االستبيان 
مرتبطة بالقيمة الكمية لألداة، حيث كانت جميع قيم معامالت 

، ويوضح 0.05تباط ذات داللة إحصائية عند مستوى االر 
( توزيع عبارات استبيان تصورات طالب جامعة الممك 1جدول )

خالد لجودة التدريس الجامعي عمى أبعاده الخمسة وكذا األبعاد 
 .الفرعية لكل منيا
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 1جدول 
 جامعة الممك خالد لجودة التدريس الجامعي عمى أبعادهتوزيع عبارات استبيان تصورات طالب 

 عدد العبارات عدد األبعاد الفرعية أبعاد االستبيان
 50 8 مفيوم جودة التدريس

 38 9 مبادئ أساسية لضمان جودة التدريس
 38 12 دور المعمم الجامعي لتحقيق جودة التدريس

 32 7 استراتيجيات التدريس
 11 2 المعموماتاستخدام تكنولوجيا 
 169 37 المجموع

 كل عن االستجابة تكونت: المحتممة االستجابات تقدير     
 حد إلى – نعم) استجابات ثالث من االستبيان عبارات من عبارة
 من عبارة لكل( 1 – 2 – 3) الدرجات تحديد وتم(. ال_  ما

 بين مقياس لكل الكمية الدرجة تتراوح وبذلك. االستبيان عبارات
 (.درجة 507 -169)

 :لالستبيان االستطالعي التجريب
 بو يقصد والذي الدراسة؛ ألداة الثبات قياس تم: االستبيان ثبات
 عمى تطبيقيا أعيد لو النتائج نفس يعطي االستبيان أن

 خالل من الثبات معامل احتساب وتم أخرى مرة المستجيبين
 وحيث ،%89 نسبتو بمغت حيث" كرونباخ ألفا" معامل احتساب

 إمكانية يعني ذلك فإن% 60 وىي المقبولة النسبة عن تزيد أنيا
 تحقيق في مصداقيتيا إلى واالطمئنان االستبيان نتائج اعتماد
 من عالية نسبة% 89 نسبة وتعتبر [17] الدراسة أىداف

 معامل زاد كمما انو في  Sekaran [18]يرى كما االعتمادية
 ثبات قيم بمغت وقد. ثباتاً  أكثر األداة كانت كمما" كرونباخ ألفا"

 الترتيب عمى لالستبيان الخمسة األبعاد من بعد كل

 (0.86,0.79,0.85,0.84,0.87.( 
 :االستبيان تطبيق
 بأفراد المباشر االلتقاء" بطريقة الدراسة استبيان تطبيق تم     
 الباحث تساعد -[ 19] دالين فان يرى كما -طريقة وىى" العينة
 واإلجابة ومغزاىا،( االستبيان) الدراسة أداة من الغرض شرح في
 عممية أثناء المبحوثين يبدييا التي واالستفسارات األسئمة عن

 اطمئنان زيادة فى الطريقة ىذه أىمية عن فضالً  التطبيق،
دراكيم المبحوثين  عمييم االستبيان تطبيق من لميدف وا 
 التطبيق عممية استغرقت وقد. عباراتو عن لإلجابة وتشجيعيم

 عينة عمى ه1435 صفر شير خالل وذلك األسبوعين قرابة
 .بقريقر الكميات بمجمع طالًبا 60 من مكونة

 نتائج. ال5
 طالباً  60 عمى االستبانة تطبيق تم الدراسة سؤال عن لإلجابة

 التكرارات رصد ثم. المختمفة بالكميات خالد الممك جامعة من
 والجدول. االستبيان عبارات حول الطالب باستجابات الخاصة
 .ذلك يوضح التالي

 2 جدول
 الجامعي التدريس لجودة خالد الممك جامعة طالب تصورات عن المعبرة الدرجات متوسط

 المتوسط عدد العبارات األبعاد الفرعية أبعاد االستبيان
 79.75 50 8 التدريسمفيوم جودة 

 61.1 38 9 مبادئ أساسية لضمان جودة التدريس
دور المعمم الجامعي لتحقيق جودة 

 التدريس
12 38 82.72 

 60.4 32 7 استراتيجيات التدريس
 14.42 11 2 استخدام تكنولوجيا المعمومات

 298.4 169 37 المجموع
 الجامعي التدريس لجودة خالد الممك جامعة طالب تصورات  عن المعبرة الدرجات متوسط أن السابق الجدول من يتضح     
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 أبعاد من بعد كل في وكذا ككل؛ االستبيان خالل من وذلك
 عدم ذلك ويعكس المأمول؛ المتوسط من أقل الخمسة االستبيان
 التدريس جودة حول الدراسة بعينة الخاصة الرؤية وضوح

 الجامعي التدريس جودة أبعاد من بعد وبكل عام؛ بوجو الجامعي
 الجامعي المعمم دور" ب الخاص البعد ماعدا خاص بوجو

( 82.72) الدرجات متوسط كان حيث" التدريس جودة لتحقيق
 الممك جامعة طالب من الدراسة عينة رؤى وضوح عن يعبر
. التدريس جودة تحقيق في الجامعيين المعممين دور عن خالد

ذا  الممك جامعة بكميات الطالب تصورات إلى بعمق النظر تم وا 
 الزماً  يكون فإنو الجامعي التدريس جودة عن المختمفة خالد
 االستبيان، محاور من فرعي محور كل حول استجاباتيم تحميل

 كل في ذلك عن المعبرة الدرجات متوسط يوضح التالي والجدول
 الجامعي التدريس بجودة الخاص االستبيان أبعاد من فرعي بعد

 أبعاد من فرعي بعد كل في الجامعي التدريس لجودة المختمفة
 .بيم الخاص االستبيان

 3 جدول
 خالد الممك جامعة بكميات الطالب تصورات عن المعبرة الدرجات متوسط

 متوسط الدرجات عدد العبارات األبعاد الفرعية أبعاد االستبيان
 10.5 7 تواصل إنساني واجتماعي مفيوم جودة التدريس

 8.52 5 تواصل معرفي
 11.5 5 إنتاج المعرفة

 9.08 7 التعامل مع مصادر المعرفة
 5.13 4 التعامل مع مشكالت المجتمع

 15.22 7 التعمم الذاتي والتنمية المينية المستدامة
 7.12 6 ممف التدريس

 12.68 9 ديمقراطية التدريس
 2.9 2 التفاوض عمى األىداف مبادئ أساسية لضمان جودة التدريس

 6.25 3 مستوى مقبول من الصعوبة
 10.53 6 التعامل مع مصادر متنوعة لممعرفة

 7.2 4 تحدي قدرات الطالب باستمرار
 4.83 4 االعتماد عمى التعاون والعمل الجماعي

 8.15 4 إلنجاز الميامإدارة الوقت 
احترام خصائص الطالب وتفردىم 

 ومواىبيم
5 5.73 

 10.23 7 التقييم المستمر والتغذية الراجعة
 5.28 3 عدالة التقييم

دور المعمم الجامعي لتحقيق جودة 
 التدريس

 16.67 6 متمكن من مادة تخصصو
 5.18 3 متمكن من المجاالت البينية

البحث في مادة متمكن من منيج 
 تخصصو

5 14.18 

 5.73 2 متمكن من مصادر المعرفة
 11.33 5 يحسن عرض المعرفة

يساعد ويوجو طالبو لكيفية التعامل / 
 الحصول مع مصادر المعرفة

2 4.5 

 4.68 3 موجو ومرشد اجتماعي / نفسي
 6.92 3 يوظف المادة لميدان العمل

 2.32 2 حميايقدم مشكالت واقعية ويساعد في 
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يقدم خبرات شخصية مينية حقيقية 
 لطالبو

1 1.2 

 6.23 3 يتقبل االختالف في الرأي
 6.78 3 محايد في عرض اآلراء المختمفة

 17.85 7 المحاضرة الفاعمة استراتيجيات التدريس
 13.95 6 المناقشة والحوار
 5.3 4 التعمم التعاوني

 1.15 1 العروض التوضيحية / المحاكاة
 3.52 3 االكتشاف / االستقصاء

 12.33 8 حل المشكالت
 6.3 3 المشروعات

 4.17 4 التواصل مع الطالب الكترونياً  استخدام تكنولوجيا المعمومات
 10.25 7 استخدام الكمبيوتر في عممية التعميم

 298.4 169 المجموع الكمي
تحميل النتائج الموجودة في الجدول السابق ما يتضح من خالل 

 :يمي
فيما يتعمق بالُبعد األول من أبعاد االستبيان نجد أن البعد     

لمدرجات متعمق بإنتاج  الفرعي الذي حصل عمى أعمى متوسط
المعرفة يميو البعد المتعمق بالتعمم الذاتي والتنمية المينية 

الطالب في أن أعضاء المستدامة وىو ما يعكس وجيو نظر 
ىيئة التدريس ييتموا بتضمين مقرراتيم مواقف تساعد طالبيم 
في توليد المعارف واختبار الفرضيات وتشكيل معارفيم الجديدة. 
وربما يرجع ذلك إلى طبيعة عمل عضو ىيئة التدريس واىتمامو 

 .بالبحث العممي، ثم يمييا التعمم الذاتي والتنمية المينية
تعمق بالُبعد الثاني من أبعاد االستبيان نجد أن البعد وفيما ي      

الفرعي الذي حصل عمى أعمى متوسط لمدرجات متعمق بمستوى 
مقبول من الصعوبة يميو البعد الخاص بإدارة وقت التعمم إلنجاز 
الميام، وىو ما يعكس اىتمام أعضاء ىيئة التدريس بتشجيع 

لموصول لممعرفة الطالب عمى اكتساب ميارات البحث المطموبة 
في مجال تخصصاتيم األكاديمية وتضمين المقرر الدراسي 
أىدافًا تركز عمى تنمية أساليب التفكير لدى طالبيم في مادة 
التخصص، عالوة عمى الحرص عمى توفير بيئة تعمم تساعد 
عمى توظيف الوقت المتاح لمتدريس بصورة فعالة لمقيام 

 .باألنشطة العممية والتطبيقية
 وفيما يتعمق بالُبعد الثالث من أبعاد االستبيان نجد أن البعد      

الفرعي الذي حصل عمى أعمى متوسط لمدرجات متعمق بالتمكن 
من منيج البحث في مادة تخصصو يميو التمكن من مادة 
التخصص وىو ما يعكس اىتمام أعضاء ىيئة التدريس من 

م عمى وجيو نظر طالبيم بتقديم مواقف تعميمية تشجع طالبي
المالحظة، وفرض الفروض واختبار صحتيا، وتفسير ونقد 
األفكار المختمفة في مادة تخصصاتيم األكاديمية. عالوة عمى 
حرصيم عمى التأكد من صحة وحداثة المادة العممية المتضمنة 

 .في مقرراتيم
فيما يتعمق بالبعد الرابع من أبعاد االستبيان نجد أن البعد      

عمى أعمى متوسط لمدرجات متعمق  الفرعي الذي حصل
المحاضرة الفاعمة يميو المناقشة والحوار وىو ما يعكس اىتمام 
أعضاء ىيئة التدريس بإعطاء طالبيم فرصة لطرح أسئمتيم بعد 
انتياء كل نقطة أساسية في المحاضرة، وربط المعارف الجديدة 
المقدمة بمعارف طالبيم السابقة، عالوة عمى تحفيزىم لجميع 

طالب عمى االشتراك في المناقشة مع عدم الخروج عن ال
موضوع المناقشة ومعاونتيم عمى تقويم نتائج المناقشة. مما سبق 
يتضح أن استراتيجيات التدريس الجامعي قاصرة عمي ما يألفو 
المعمم الجامعي وأن بعض االستراتيجيات الحديثة كالتعمم 

ية غير التعاوني واالكتشاف والمحاكاة والعروض العمم
 .مستخدمة

 وفيما يتعمق بالُبعد الخامس من أبعاد االستبيان نجد أن       
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البعد الفرعي الذي حصل عمى أعمى متوسط لمدرجات متعمق 
باستخدام الكمبيوتر في عممية التعميم عمى الرغم من ذلك نجده 
يعكس أيضًا قصورًا في وضوح رؤاىم لمعايير جودة التدريس 

ات عمى ىذا البعد مازالت أقل من حيث أن متوسط الدرج
المتوقع؛ عالوة عمى عدم تصورىم استخدم الحاسب اآللي في 
 عممية تنظيم بيانات تقييم الطالب أو استخدم وسيط الكتروني

 .انترنت، مجموعة مناقشة،....( الستكمال تكميفات مقرراتيم)
 توصيات. ال6

 في ضوء نتائج ىذه الدراسة يوصي الباحث بعدة توصيات
 :أىميا

االىتمام بتوعية أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة  -1
الممك خالد بأحد مياميم الثالثة األساسية وىو التدريس، وأىمية 

 .أدائو بشكل يعكس جودتو
محاولة تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم  -2

بجامعة الممك خالد فيما يتعمق بجوانب مفيوم جودة التدريس 
معي، وبصفة خاصة الجانب المتعمق بممف التدريس وكذا الجا

استراتيجيات التدريس المختمفة، واستخدام تكنولوجيا المعمومات 
 .في التدريس الجامعي

ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعميم بالمممكة العربية  -3
السعودية بتكثيف الدورات واألنشطة العممية التي تساىم في 

 .امعيجودة التدريس الج
ضرورة أن تقوم جامعة الممك خالد بالمممكة بعقد ورش عمل  -4

 .تدريبية لمعممييا في شتى التخصصات
محاولة نشر الوعي في المجتمع حول أىمية الجودة في  -5

 .التدريس بشكل عام، والتدريس الجامعي بشكل خاص
ضرورة أن تتوجو الجامعة إلى التعاون مع مؤسسات  -6

 .األندية العممية لدعم الجودة التدريسيةالمجتمع المحمي و 
 :أن تعمل وزارة التربية والتعميم بالمممكة عمى -7
توفير موازنة ىائمة وكافية مخصصة لدعم الجودة التدريسية  -

 .بالجامعات
 توفير األجيزة والوسائل التعميمية الخاصة بالجودة في -

 .التدريس الجامعي
المتعمقة بمجاالت أخرى لمجودة إجراء المزيد من الدراسات  -8

 .في التدريس الجامعي وأثرىا عميو
 :الدراسات المقترحة

من خالل ما توصمت إليو الدراسة الحالية من نتائج، وما قدمتو  
 :من توصيات، تثير أىمية وضرورة إجراء الدراسات التالية

إجراء دراسات مماثمة في جامعات سعودية أخرى لمعرفة  -1
 .الطالب لجودة التدريس الجامعيتصورات 

إجراء دراسات مماثمة لمعرفة آراء أعضاء ىيئو التدريس  -2
ومعاونييم في الجامعات السعودية عن جودة التدريس الجامعي 

 .ومدى قربيا أو بعدىا من رؤى طالبيم
إجراء دراسات مقارنة بين الجامعات السعودية؛ لالستفادة  -3

ا في مجال جودة األداء الجامعي من الخبرات المميزة وتبادلي
 .بصفة عامة، وجودة األداء التدريسي بصفة خاصة
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PERCEPTIONS OF KING KHALID 

UNIVERSITY STUDENTS ABOUT 

QUALITY OF UNIVERSITY 

TEACHING 

ABDALRAHMAN S. A. ALQAHTANY 

King Khalid University 

ABSTRACT_University education in the kingdom of Saudi Arabia aims to achieve three main 

objectives, university teaching, scientific research, and the community service and its development. 

To attain the first objective, the student must be provided with humanitarian and scientific 

Knowledge regarding scientific specialization, developing scientific thinking, improving teaching 

skills and best practice of it as well as developing his (positive) trends. The university teacher is 

regarded as a prompter to scientific knowledge, they never communicate with their students and 

his relationship with them lacks the Basis of discussion, however, the kingdom of Saudi Arabia 

tries hard to operate at international levels of quality to achieve academic accreditation. The 

researcher mainly used the "the descriptive approach”. This approach has been used in the 

detection of levels of teaching quality at King Khalid University, from the viewpoint of its students. 

Average score that expressing the student’s perceptions at King Khalid University about the 

quality of university teaching, through the question naireas a whole, are below average, this 

reflects their demilitarization of the quality of university teaching provided to the min some 

respects.   

KEY WORDS: Total Quality in Education. 

 

 

 

 

 

 

 


