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م تطبيق التعليميةمتطلبات العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية   نن

باملزاحمية بية ال ميدانية"لية اسة  "رد

الفراج لولوة صا ت   ب

ة بو ال العلوم باملزاحمية قسم بية ال شقراء- لية السعودية- جامعة ية العر   اململكة

 lolo27saleh@gmail.com: االیمیل
  

ص     :امل

التعرف      اسة الد العمليةعردفت ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق نمتطلبات

شقراء بجامعة باملزاحمية، بية ال لية ب املس. التعليمية الوصفي املن استخدام ونت. تم ت

بجامعة باملزاحمية بية ال لية ب س التد يئة عضوات ع عت و بانة اس من اسة الد رأداة زر

محاوشقراء، ستة ع يئة: رواشتملت عضوات سية، التد املنا امعية، ا ة ردا ر

م التقو التعليمية، ئة الب الطالبات، س، بانة. رالتد س وثبات صدق من التأكد ت. تم ي و

مية أ أن اسة الد التعليميةرنتائج العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق نمتطلبات

العملي ملحاو متوسط مستو ع رحصلت التعليمةى سية،(ة التد املنا امعية، ا ة ردا ر

م التقو التعليمية، ئة الب محو)الطالبات، جاء نما ب س(ر، التد يئة عا) رعضوات .ىبمستو

العملية ان أر جميع ايز ية من تطبيق امعة ا تب ا م حات مق اسة الد قدمت نوقد ر

التعلي املستو لرفع كأداة دارىالتعليمية داء  .يو

املفتاحية لمات التعليمية: ال العملية ، ايز ال ية من ، العا   .نالتعليم
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Requirements of Applying the Kaizen Methodology to 
Improve the Pillars of Educational Process in the College 

of Education in Muzahimiyah: A field Study 

Lulwa Bint Saleh Al-Faraj 
Department of Education and Management, Faculty of Education 
in Mazmahmiya, Shaqra University, Kingdom of Saudi Arabia 
Email: lolo27saleh@gmail.com 
ABSTRACT 
This study aimed to identify the requirements of the application 
of the Kaizen methodology to improve the aspects in Faculty of 
Education, Mazmahmiya, Shaqra University. A descriptive 
survey approach was used. The study tool included a 
questionnaire completed by the faculty members of the Faculty 
of Education in Mazmahmiya, Shaqra University, and included 
six aspects: university administration, curriculum, faculty 
members, students, educational environment and evaluation. The 
validity and reliability of the questionnaire was verified. The 
results of the study showed that the importance of the 
requirements of applying the Kaizen methodology to improve the 
pillars of the university educational process obtained a medium 
level for aspects (university administration, curriculum, students, 
educational environment, evaluation). While the dimensions 
(female faculty members) came at a high level. The study 
presented recommened including the adoption of Kaizen 
methodology in all aspects of the educational process as a tool to 
raise the educational level and administrative performance. 
Keywords: Higher Education, Kaizen Methodology, Educational 
Process, Faculty Members 
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 :املقدمة

وال سان حياة مة امل مو من التعليم غرعت اال وع و يل، أليس ضة ل
أم متقدمة دوال انت أ سواء الدو ات وأولو تمامات ا يتصدر شره أصبح لذلك مجتمع،

ً
ل

أداء ر تطو نالك و ي أن يجب لذلك نننامية، التعليميةوتحس شافاملؤسسات واك
والقصوجوانب نومعوقاترالضعف اوالتعاملالتحس تطو أك بطر ا رمع   .وابداعاق

التعليمية العملية ان أر ن لتحس املالئمة ديثة ا ات تجا ايز ومن ية بمن عرف نما
أماي اي س ما ي اليابا ب ا يد ر،)Masaaki Imai(ع والتطو ن للتحس يابانية ية من و

اف ناملستمر التحس عت والتطبيقي، ، دار و ، والتعلي ، بو ال العمل جوانب ية ي
مبدأ يقوم حيث العمليات در ال من للتخلص الرائدة ار ف من ايز باستخدام ناملستمر
ا ل ة صغ خطوات خالل من املستمر ر التطو حق م ل املنظمة ن العامل جميع أن ع نايز

ا ع الكب ا يملستقبلأثر اليابا التعليم نظام تفو سر و ودةق، ل مرادف وم مف و و ،
ياة ا منا ل والشامل الواسع ا ي،(بمعنا ر   ).236: 2017ا

جيدة بنوعية مخرجات إ نحتاج العا التعليم ع. و التعليمية املؤسسات وتحرص
يز ادة كش العاملية ودة ا ادات ش ع صو وا اديISOل عتماد ادة ش أو

Academic Accreditation.  

ذكر مؤسسات (Sunder, 2015, 1095)ولقد ودة ا تطبيق يم ملفا ة امل اجة ا أن
تمثلت عوامل، عدة من عة نا العا التعليم: التعليم ا تحقيق املطلوب داء مؤشرات

و ات، ا لالبت اجة ا ، املعرفةرالعا وتطبيقات التعليمية، العمليات ة معا ن لتحس اجة ا
قياس لنظام اجة وا م، ضا إل اجة وا كعمالء للطالب والنظر الطالب، ا يحتاج رال
والتقيد التعليمية، املؤسسات ات ثما اس ع فاظ ل اجة وا والتعلم، التعليم، ردمات

والدول املحلية العا التعليم العملبمعاي سو قيمة ذات عملية ياة الطالب وإعداد قية،
ديدات و ضغوطات، من ا ي وما ، العا التعليم نظام عقيدات مع والتعامل املرتقب،

وعاملية ةمحلية، م ة وضر ا، حيو وأمرا ا، حضا مطلبا ودة ا معاي تحقيق أصبح رلذلك ور ً ًً ً

التعليم بمستو وض لل ا ع غ ملساعدةىال أسا مطلب ودة فا املة، املت بمنظومتھ
عت و ، التغي ع سر عالم ا أدا ن تحس ستمرار و البقاء، ع ة بو ال املؤسسات

ية باستمرارKaizen) نايز(من ود ا بذل من وتنطلق ودة، ا تحقيق مداخل م أ أحد
ف ك شا الشاملة، ودة ا غايات وفق ن إجراءرللتحس يتم أن ع ن، العامل جميع ا

ة دا والعمليات والفعاليات شطة و املجاالت جميع نات   .رالتحس

الو سة، الرئ املتطلبات لتحديد ايز ية من من لالستفادة الية ا اسة الد نجاءت ر
ا توظيف امعية،يمكن ا التعليمية العملية ان أر ن مخرجاتلتحس تقديم جودةلضمان ذات

التحديات ة مواج من ا تمك تنافسية ة بم تتمتع   .عالية،

  

  

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة إبریل، )3(، الجزء )190: (العدد

 

 

311 

اسة الد لة  : رمش

عد لذا العمل، وإجراءات شطة أ ر تطو ر الضر من ومتطو متغ عمل مناخ يظل و ر
ر تطو إ تحتاج ال املؤسسات م أ من السعودية ية العر اململكة ام ا التعليم ات رإدا

جودة التعليملتحقيق ر لتطو اتيجيات اس نفيذ ب وذلك التعليم، منظومة ن لتحس داء
لذلك التعليمية، ة دا جودة معاي تحقق جديدة ة إدا ية من تب ستد مما روجودتھ، ر
التعليمية، طر و ل يا ال ملراجعة ة ودو مستمرة صفة و اليوم السعودية امعات ا رتحتاج

والسلوكيا داف دارو التطو مجال جديد و ما ل ع تقف ح يت،   . ر

فع إ السعودية امعات ا اجة و ، العا التعليم مجال املستمرة التحوالت روملواكبة
من املرجوة داف تحقيق أجل ومن التعليمية، العملية كفاءة ن لتحس التنافسية، ا رقد

ذا و اململكة التعلي امعات،النظام ا تدار أن البد املستمرة؛ ات بالتغ ء امل العصر
دار سلوب ذا و ، التد التغي تحقيق إ س إدار بأسلوب التعليمية يواملؤسسات ري

ة دا ايز اتيجية باس رعرف ،(ن ي امعات) 2014تركستا ا ايز اتيجية اس نفتطبيق
التعل جودة ن تحس ماساعد ل شطب و حذف ع التغي ع امعة ا جرآة خالل من يم

العا التعليم مؤسسات ايز ية من تطبيق مية وأل ن، قوان و نظم من بداع نعيق
  )59: 2013محمد،(

شراحي اسة د مثل اسة الد من العديد روجاءت ،)(Mertol and Duran, 2020،)2020(ر
اسة اسة(da Cruz, et.al,2020)رد عثمان(Josanov – Vrgovic, et.al.,2020)رد اسة رود

الكسر)2017( اسة د ي)2017(ر، ر ا اسة ود اسة) 2017(ر، اسة) Kregel, 2017(رود رود
)Sapungan and Cuarteros, 2016 (اسة ية) Feijoo et al., 2014(رود من تطبيق مية أ لتؤكد

ن لتحس العا التعليم مؤسسة التعليميةنايز   .العملية

اسة الد   :رأسئلة

التالية  سئلة اسة الد لة مش صياغة   :ريمكن

بيةما .1 ال لية التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق نمتطلبات
البحث؟ عينة أفراد يئة نظر ة وج من شقراء بجامعة  باملزاحمية،

ية .2 من تطبيق متطلبات تختلف مدى أي التعليميةإ العملية ان أر ن لتحس ايز نال
اديمية؟ الرتبة ملتغ وفقا باملزاحمية بية ال   لية

التعليمية .3 العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق متطلبات تختلف مدى أي نإ
دمة؟ ا سنوات ملتغ وفقا باملزاحمية بية ال   لية

اسة الد داف  :رأ

اسة الد  :إردف

لية .1 التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق متطلبات ع نالتعرف
شقراء بجامعة باملزاحمية، بية   .ال



جیة الكایزن لتحسین أركان العملیة التعلیمیة في متطلبات تطبیق منھ
 "دراسة میدانیة"كلیة التربیة بالمزاحمیة 

 
 بنت صالح الفراج لولوة/ د
 

 

 

312 

متطلبات .2 حو اديمية الرتبة ملتغ وفقا س التد يئة أعضاء ن ب ق الفر لتحديد ر و
ال لية ب التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من شقراءنتطبيق بجامعة   .بية

متطلبات .3 حو دمة ا سنوات ملتغ وفقا س التد يئة أعضاء ن ب ق الفر لتحديد ر و
شقراء بجامعة بية ال لية ب التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من  .نتطبيق

اسة الد مية  : رأ

يتتحدد  :فيما

الت .1 العملية ان أر ن تحس متطلبات ع التعرف السعوديةساعد امعات ا   .عليمية

السعودية .2 امعات ا التعليمية العملية جودة فع   .رساعد

العا .3 التعليم مؤسسات ايز ية من بتطبيق تمت ا ال اسات الد ة ند غرة نسد ر ر
خاصة ة بصو السعودية امعات ا و عامة ة بصو ية العر رالدو ر  .ل

اسة الد  : رحدود

اسة الد   :عراقتصرت

املوضوعية .1 دود التعليمية: ا العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق نمتطلبات
شقراء بجامعة باملزاحمية بية ال لية ب امعية   .ا

ة .2 شر ال دود شقراء: ا بجامعة باملزاحمية بية ال لية ب س التد يئة   .رأعضاء

انية .3 امل دود شق: ا بجامعة باملزاحمية بية ال   راءلية

الزمنية .4 دود ا: ا الد العام من ي الثا ا الد رالفصل   .ـ1440 -ـ1439ر

اسة الد ات   :رمصط

ايز جزأين):Kaizen(نال إ تنقسم يابانية ع) kai(لمة ر،: و التطو أو التغ
لمة ع) zen(و وم: و مف ر ظ وقد فضل، أو تا1984عام" نايز"حسن ا وابتكر

ونو ا) Tailchi Ohno(أو تطبيق قطاعات،الیابانوتم عدة العاملية رب ا عد
خالل اليابان، ومية ا وغ ومية ا واملنظمات حية، الر واملؤسسات واملالية، الصناعية،

م وخاصة ي، اليابا صالح ة لف ك الفرد تحسن إ دف وال والتعليم، بية ال جاالت
عثمان،356: 2013يوسف،(   ).71: 2017؛

التعليمية العملية ان   :أر

ا بأ إجرائيا الباحثة ا عرف
ً

و:  باملزاحمية بية ال لية ب التعليمية العملية ونات ة(م   ردا

س، التد يئة عضوات ، ا الد املن رالتعليمية، مر التقو التعليمية، ئة الب ) الطالبات،
اسة الد بأداة   .رواملقاسة
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السابقة-2 اسات والد النظر رطار   :ي

ية من وم املستمر) نايز(مف ن   .للتحس

لمة اليابانية،) نايز(إن لمات ال ، ) Kaiاي(من التغي يد، ) Zenنز(ع ا ع
التد ن التحس ية نجل اللغة العمليةو ع تركز ية من ايز ف املستمر، نأو ر

يل العمل ان م يح ل ش ا القيام عند عملية ايز و سواء، حد ع نالنتائج
حيث سدي، ا أو العق سواء داع، دو الشاق والفاقدنالعمل در ال من التخلص يتم

 .(Luis, Maldonado, Oropesa, 2017, 16)العمليات

ش شاواتا(و أن ) Ishiwataإ مختلف) نايز(إ شمل و شمل ف التعر ن، ف عر لھ
ن، تحس وأساليب وفلسفات ة إدا سات مما من شملھ بما ودة ا ة وإدا نتاج رنوا ر ر
ان م ن بتحس تم الضيق ومھ بمف و ف ي الثا ف التعر أما الفلسفات، تلك أحد ايز نو

م املستمد احاتالعمل ق ونظم ودة، ا مراقبة دائرة أساس ع العمال حات مق مما. ن
ية من وم مف أن مدى) نايز(يؤكد وتحديد ا، حول العمل من البد ، محاو عدة رشمل

م وقيم ن العامل سلوكيات ا م ا، تطبيق عند فائدة أك تحقيق يتم ح ا، بي فيما رتباط
وتح التنظيمية، م ساتوأعراف مما تطبيق عند ستخدم ال دوات ن)نایز(رديد فالتحس ،

ر تطو إ تؤدي جديدة بأعمال القيام متھ مسا ع دليال س ل العمل إلجراءات املستمر
ية من صياغة إعادة من البد لذا ن، للتحس م الال املستو تحديد ذلك تطلب و زداء، ى

ا) نايز( فلسف خالل من ا ر مؤسسةوتطو ل شاط طبيعة وفق العمليات ة إدا ة راملطلو
التنظيمية ا داف وأ ا  )701-700: 2019رحمة،. (ونوعي

ايز ال تطبيق    ):Kaizen(نخطوات

ت   شيوا وال بواسطة ايز ال خطوات روضعت وتم1920عام) Walter Shewhart(ن ،
ديمنج د ادوا بواسطة ا رتطو مراحل1950 عام) Edward Deming(ر عة أ تمثل و ر،

ة دو التا) PDCA(رس النحو   ):Khayum, 2017: 14-15(ع

ة): Plan(التخطيط .1 الضر والعمليات واملواصفات داف   .ورتحديد

تخطيطھ): Do(التنفيذ .2 تم ما   .تنفيذ

داف): Check(املراجعة .3 مع ا ن ومقا ا عل صو ا تم ال النتائج رفحص ل
 .واصفاتوامل

ر .4 والتعديالت): Act(التطو نات التحس إجراء يتم والتقييم الفحص نتائج ع ًبناء

مة  .زالال
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ايز ال  ):Kaizen(نعناصر

بحرف تبدأ عناصر خمسة من ايز ال و نيت يطلق) S(ن لذلك واليابانية، ية نجل ن اللغت
التا) 5S(عليھ النحو طيب،(ع  ):63: 2008ا

من: Straightenفيةالتص )1 والتخلص ا إل اجة ا عند ة الضر الفقرات نقل ورع
الوسائل واستخدام التعليم، التقليدية الوسائل بعاد اس أي ة، الضر غ ورالفقرات

ديثة   .ا

ب )2 ت ال أو وسائل :Set in orderالتنظيم ب ترت أي يحة، ال ا أماك شياء وضع ع
املحاضرة   .عرض

داء، :Shineالتنظيف )3 جودة ن تحس ع ساعد ما و و للعمل مناسب مناخ توف ع
للتعلم ديثة ا الوسائل توف العرض(أي شاشة عرض) البتوب، ل س املحاضرةمما

ل  .جيدش

املعايرة )4 أو س جيدة :Standardizeالتقي عمل حالة ائن وامل املعدات بقاء من التأكد
ل تجنبا

ً
املحاضرة س لضمان ديثة ا التعلم وسائل وصيانة عة متا أي ة، املتكر رلعطالت

مفاجئة توقفات دو املطلوب ل  .نبالش

نضباط )5 و ب اليومي :Sustainرالتد السلوك من جزءا أعاله د ماو جميع جعل رع
س التد ب تد أي العمل، بقواعد ن والعامل ة دا ام ال ذلك تطلب و رللعامل ر عر ن ي

املحاضرة عرض ديثة ا الوسائل  .استخدام

تنفيذ ايزمراحل  ):Kaizen(نال

التا النحو ع   ):Kaplan& Atkinson, 1998: 230(تتم

شاط )1 ل لتحديد للعمليات مخطط  .وضع

شاط )2 ل لفة ت  .تحديد

خالل )3 من ن التحس ألجل عة الضا الفرص العملياتإعادة(يص ندسة
اللتحديد شطة ال احتياجات تلك أداء ن تحس ستمرار و قيمة، تضيف ال

قيمة  ).تضيف

نات )4 التحس ألجراء ة املطلو سبقيات  .تحديد

العمليات )5 ندسة إلعادة عمل خطط  .تقديم

شطة )6 لف لتقليل منھ التخلص يمكن ما  .تحديد

ة )7 املطلو ات التغي  .إحداث

املتحققة )1 املنافع نة اليفرمقا ت  .الصنعمع

  

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة إبریل، )3(، الجزء )190: (العدد

 

 

315 

ايزأدوات  ):Kaizen(نال

اما ا دو تؤدي متعددة إحصائية وأساليب أدوات اعتماد يمكن فإنھ ، ايز ال عناصر لتطبيق
ً

ر ن
  

العالقات شاف اك خالل من املستمر ن التحس فرص تحديد يتم إذ املستمر، ن التحس
يان ب بطة املست العالقات واختبار العمليات ية االسب قبول قبل واقعية ي(. ات بو ،را

2008 :277 .(  

دوات ذه  ):Aichouni & Al-Ghonamy, 2010: 131-133(و

التدفق )1  .Flow Charts: خرائط

ختبار )2   .Check Sheets: قوائم

تو )3 با   .Pareto Diagram: رمخطط

التكرار )4 ع يالتو  .Histogram: ز

ثر )5 و ب الس  .Cause and Effect Diagram: مخطط

شار )6 ن  .Scatter Diagram: مخطط

املراقبة )7  .Control Charts: خرائط

السابقة اسات  :رالد

شراحي اسة د إليھ) 2020(ردفت وصل ما أحدث ع ية مب ة نظر قاعدة س تأس إ
صا ودعم ، العا التعليم مؤسسات ايز فلسفة سات مما مجال نالباحثو رن

القرا ومتخذي نالسياسات س واملما ن والباحث السعودي، العا التعليم مؤسسات رات ر
الفلسفة ذه بتطبيقات ن تم املراجعة. امل قة طر الباحث استخدم ن دف ال ذين ولتحقيق

العلمية املجالت شره تم ملا ديثة ا لألدبيات ية ركزت) ۲۰۲۰إ۲۰۱۵من(املن وال
فلسف تطبيقات ع مباشرة مبصفة أ تحديد من ليتمكن ة؛ يو ا املؤسسات ذه ايز نة

ومجاالتھ ع. تطبيقاتھ، اسة الد ذه نتائج أبر ت روتمحو ز أبر) 1: ر من بات ایز منظو زإن نر
دمة ا تقديم ومستو والتعلم التعليم مخرجات جودة ن لتحس ساسية ىاملمكنات

العا التعليم الفلسف) ۲. مؤسسات ذه امعاتباتت ل جتما طار خارج ح تطبق ة
املجال ذا الرائدة ية جامعات) ۳. الغر ايز فلسفة تطبيقات ة وا ة ند ننالك ر

صوص ا وجھ ع السعودية امعات وا عامة، بصفة ليجية ا امعات وا ي، العر . الوطن
من) 4 د ملز والعاجلة ة امل اجة ا اسة الد ذه املتعمقةرتؤكد امليدانية العلمية اسات رالد

وجدت إن ا ف اماتھ إس وإلبراز السعودي، العا التعليم مؤسسات الفلسفة ذه ن . لتوط
ع) 5 اعتمد ا معظم إن بل ن؛ ال البحث ية من ع عتمد لم الية ا اسات الد رإن

محدودة بحثية وعينات فردية بحثية ت .منا م اسة د انروأكدت ودو رو  Mertol andل
Duran, 2020) (تحليل ع املعتمد النظر ما   يبح
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السابقة اسات بحتة(رالد أدبية أن) مراجعات أكدا ، ايز فلسفة تطبيقات ع ركزت نال
ت أث حيث ، العا التعليم مؤسسات ملنا املستمر ن التحس عملية فاعلة أداة نايز

عد أنواع ر تطو املثالجدواه يل س ع ا م ، املنا من واملنا: ة العامة، املنا
اديمية،. املتخصصة امج ال ذه داف أ ن تحس ح شمل الفلسفة ذه أن ذكرا كما

الطالب أداء تقييم أدوات إ باإلضافة ا، ذا املنا ذه ومصادر ا، ومخرجا ا، ا ومحتو
ن امج ال وكذلك امج ال اذه   .فس

ن وآخر ز كر دا اسة د ت ووأشا و ر اص(da Cruz, et.al,2020)ر ا العا التعليم أن إ
ا، لطال محرج سرب ب نة مقا اسية؛ الد الرسوم تفاع ا عن نجمت تحديات يواجھ ل ا رال ر ر ز

ع ا قد لعدم حتمية يجة كن املنافسة؛ امعات ا ذه ة قد مستو ي تد عن رالناتجة ر ى
ن الطالبتحس ؤالء ل املقدمة التعليمية ا عن. خدما ة عبا انت النتائج ذه أن رواملالحظ

ة عبا انت م اس فد م، اس د نتائج عن ناجمة ست ول ة شو م إحصائية ر تقا من تاج راست ر ر رر
مستمر ن تحس إلحداث وأدواتھ؛ ايز فلسفة توظيف مية بأ نادت لألدبيات مراجعة نعن

امعات ا عامةخدمات العاملية امعات وا صوص، ا وجھ ع لية ا   .زال

جوسانوف اسة د ن-رو وأخر ش جوفي اJosanov – Vrgovic, et.al.,2020)( وف وأشار
ن بتحس يتعلق فيما العا التعليم مؤسسات ممكنات م أ من بات ايز أن إ م نبح

التعليمية م أ. خدما ذا م بح نتائج أكدت املعرفةوقد املؤسسات ذه يدعم ايز نن
اسات ع ا إ يؤدي قد مما إيجابية؛ بصفة واملرتقبة الية ا م لطال والتوقعات الدقيقة
أيضا املحيط واملجتمع س التد يئة أعضاء ع بالنفع وسيعود الطالب، سلوك . رإيجابية

با شرة امل اسات ع ذه مثل أن اسة الد ذه أكدت بلدروقد اقتصاد ع ب ت قد
املعرفة اقتصاديات معاي وفق التعليمية املؤسسات لم. ذه ا أ اسة الد ذه ع رونالحظ

م نتائج بمثل ج ر ل ايز فلسفة تطبيق عند املتبعة التطبيقية لية وتحدد   . ن

عثمان اسة د دفت ن) 2017(رو ايز ال اتيجية اس أثر اختبار أداءع kaizen إ
شة ب جامعة ع تطبيقا امعات، السعودية ا ية العر الوصفي. باململكة املن استخدام تم

س التد يئة أعضاء من اسة الد مجتمع و وت بانة، س اسة الد أداة وتمثلت ، رالتحلي ر نر
امعة با ن دا التحليل. رو ا م حصائية ساليب من بمجموعة البيانات ،وحللت العام

نحدار وتحليل ، سو ب تباط ا نمعامل ة. ر ومعنو موجبة، عالقة وجود إ اسة الد روتوصلت
التعليمية، العملية ن وتحس ة، دا العملية ن تحس من ل و ن، ايز ال اتيجية اس ن رب

امعة ل املجتمعية دمات ا ن تحس إ   .باإلضافة

الكسر اسة د إ) 2017(رو دفت ليةال ب ة دا يئة ال عضوات اء آ ع رالتعرف ر
شقراء، جامعة ة دا ايز اتيجية اس متطلبات مية أ شقراء بجامعة للبنات بية رال ن

امعة ا املتطلبات ذه تطبيق انية بانة. وإم اس واستخدمت الوصفي، املن استخدم
ة دا يئة ال أعضاء من عينة ع عت رو عز احتوت شقراء، بجامعة للبنات بية ال لية

مجاالت عة صياغة: رأ متطلبات ، ايز اتيجية اس منظو من ة لإلدا عامة نمتطلبات ر ر
ايز اتيجية اس م تقو متطلبات ، ايز اتيجية اس تطبيق متطلبات ، ايز اتيجية ناس ن . )ن

لإل ايز اتيجية اس متطلبات مية أ البحث نتائج ت متطلباتنبي تطبيق انية وإم ة، ردا
اتيجية كأداة. س ة دا ايز اتيجية اس اتباع شقراء جامعة ب ت أن اسة الد حت راق نر

دار للعمل ر والتطو التغي أدوات   .يمن
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ي ر ا اسة ،) 2017(رود ايز ية ملن الفلسفية سس م أ ع التعرف إ دفت نال
متطلبات امعيةوتحديد ا القيادة أساليب ن لتحس ايز ية املن. نمن اسة الد راعتمدت

ية ومن عامة، ة بو ال للقيادة ديثة ا ات تجا املتخصصة لألدبيات التحلي الوصفى
املجال ذا السابقة اسات الد إ إضافة ، رايز ي. ن ما إ اسة الد اتفاق: رتوصلت عدم

ا ة دا اتيجية،رمتخص إس ا عل يطلق إذ ، ايز ية من ية ملا محدد وصف ع نديثة
ا بأ عرف و املرنة، ة دا أساليب أحد ا بأ م عض ا صف و ة، إدا فلسفة رأو للتغي"ر ية من

الفع العمل موقع من ة دا مبدأ ع تركز ل، الطو املدى ع املستمر ن والتحس ر روالتطو
اليف الت انوخفض وامل للزمان ة إدا بذلك و ن". ر، لتحس سة الرئ املتطلبات من كذلك

ايز ية من ضوء امعية ا القيادة ا،: نأساليب بتطبيق ام ل و ية للمن امعات ا تب
ثقافة وترسيخ املستمر، ن والتحس ودة ا مجال واملتخصصة لة املؤ القيادات واختيار

والع املستمر ن ارالتحس ف و ات املباد يع و املدنية، القيادة ع عتماد و ، ما ا رمل
ن العامل جميع من امعية. بداعية ا القيادة أساليب ن تحس ام س ايز ية ملن نيمكن

ي خالل القيادة: من مجال ديثة ا ات تجا توظيف دث، ا موقع من القيادة
س اعتماد امعية، در،ا ال من التقليل ن، والتحس للتخطيط ديثة ا والنماذج اتيجيات

التد ن والتحس التغي مبدأ   .رواعتماد

جل كر اسة قد) Kregel, 2017(رود ايز ال ية من أن من التحقق إ اسة الد دفت نال ر
وت ملانية، العا التعليم مؤسسات س التد نوعية ن تحس مفيدة و رت التبادلن كثيف

إ تؤدي ال وال الية ا التقييم معاي من بدال وذلك ن، واملتعلم ن املحاضر ن ب واملناقشة
حيان من كث ودة ا ن مع. تحس ل النظر انب ا وصف اسة الد ية من يتمثلت ر

بيانات استخدام مع الطالب، مقر تقييم مع ايز ل املستمر ن التحس فلسفة ن رب التقييمن
تجر منظو من النتائج لوصف للمقر ن ت ردو ر س. ر التد نوعية تحسن إ النتائج رتوصلت

عن الرضا أيضا ديدة، ا املعرفة سبة و املحتو شمو ومدى املحاضر، سرعة يتعلق ًفيما ى ل
العرض ونوع ل   . ش

تر ا سابوجان، اسة د زو ر إال) Sapungan and Cuarteros, 2016(ر اسة الد ردفت
تطبيق خالل من التعلم يل س من مختلفة مجاالت ايز مبادئ صالحية مدى ناستكشاف

علمية و عليمية ئة ب مبادئ. نايز تكييف ة ضر إ اسة الد رتوصلت سKaizenور التد رمع
ال ع ذلك ان أ سواء التعلم، ام م جميع ودة ل املستمر ن التحس ع فاظ تطبيقل

ة بو ال القيادة ا فعالي أم ن، املتعلم مختلف ن ب التعلم ا وموثوقي س، التد . رالعم
يد ا والتعلم للتعليم وقائد سر وكم ودة ل املستمر ن للتحس س   .ركمما

ن وآخر فيجو اسة وود ايز) Feijoo et al., 2014(ر ال بتقنيات ف التعر إ دفت نال
وأس مسة، العاا التعليم ودة ا ة إدا ن لتحس ا توظيف املن. راليب استخدام تم
التحلي و. الوصفي املستمر ر للتطو مس ا اتيجيات س تطبيق أن إ اسة الد : رخلصت

ودة، ا س ومقاي العالية، ة املعنو ح والر ، ال نضباط و ق، الفر ح بر والعمل و
والتحس ر التطو احات اديميةواق و ة دا سات املما غي م س أن يمكن رن، ر

إ وصوال ا، شط وأ ا لعمليا ودة ا ة إدا ن تحس ع عمل و ، العا التعليم رمؤسسات
ي ا ال غ املستمر ن   .التحس
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وأحمد الرحمن عبد اسة د دفت من ) 2013(رو امعية ا دمة ا كفاءة ن وتحس فع رإ
است أيخالل املستمر، ن التحس تقنية من: خدام بدال للتعلم ديثة ا الوسائل استخدام

الوسائل ع التعليمية املؤسسات اعتماد ة ضر إ الباحثان وتوصل التقليدية، ورالوسائل
بما التعليمية العملية تخدم ال العلمية ات التطو مواكبة لضمان وذلك التعلم، ديثة را

التو سرعة م ظلس البقاء ع ة القد ع ساعد ما و س، والتد الطالب ن ب ما راصل ر
ا م أ من بتوصيات اسة الد وخلصت اصلة، ا التكنولوجية ات رالتطو ستمرار: ر ة ورضر

التعليمية العملية نات التحس   . إجراء

الية ا اسة الد مع ختالف وأوجھ تفاق   :رأوجھ

شراحي اسة د وأحمد )2020(راتفقت عبدالرحمن اسة ود الية)2013(ر، ا اسة الد مع ر،
ام ا التعليم وخاصة التعليم ايز ال ثقافة ترسيخ ان. نع ودو تو م اسة د ركذلك ل ر

الكسر)2020( اسة ود ايز)2017(ر، فلسفة تطبيقات ع ركزت ز. ن، داكر اسة وود ر
ن جوسانوف)2020(ووآخر اسة د وكذلك ج-ر، نف وأخر ش  ,Josanov – Vrgovic)( ووفي

التعليمية العملية ايز فلسفة توظيف مية أ ع الية ا اسة الد مع ناتفقوا   .ر

عثمان اسة د جل)2017(راختلفت كر وكذلك ع) 2017( ، ايز ال اتيجية اس أثر اختبار نإ
ع التعرف إ دفت ال الية ا اسة الد مع امعات، ا ايزرأداء تطبيق كما. نمتطلبات

الكسر اسة د بية) 2017(ردفت ال لية ة بإدا ة دا يئة ال عضوات اء آ ع التعرف رإ ر ر
أعضاء اء آ ع التعرف إ الية ا اسة الد جات نما ب عة، ا مجاال و شقراء، ربجامعة ر ر

تط بمتطلبات خاصة محاو ستة ع واشتملت لية بال س التد ريئة ايزر اتيجية اس . نبيق
ي ر ا اسة د ن)2017(رواعتمدت وآخر فيجو اسة ود و، التحلي) 2014( ر الوصفي املن ع

الية ا اسة الد أما امعية، ا القيادة أساليب ن لتحس ايز ية من متطلبات روتحديد ن
املن   اعتمدت

املس   .الوصفي

اسة الد  :رإجراءات

اسة الد   :رمن

دا أ اختيارلتحقيق يتطلب والذي ، املس الوصفي املن استخدام تم اسة الد رف
رة، الظا طبيعة وصف و ذلك من دف وال منھ، ة كب عينة أو بأكملھ، اسة د رمجتمع

مثل ن املفحوص من املعلومات مع العل البحث أدوات من ا كث ستخدم و
ً

يانات:  ست
والعامر( ي،   ).179: 2010يالقحطا

اسةمجتمع الد   :روعينة

بجامعة باملزاحمية بية ال لية ب س التد يئة عضوات افة من اسة الد مجتمع و رت ر ن
ن عدد بلغ وقد ا) 93(شقراء، الد العام س التد يئة أعضاء من رعضوة / 1439(ر

عدد). ـ1440 سو ن م يصل ولم اسة الد مجتمع ع اسة الد أداة تطبيق ىوتم ر ) 56(ر
ة   . راستما
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اسة الد   :رأداة

امعية ا التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق متطلبات استخالص نتم
ولية البيانات تضمنت التحكيم، بانة اس بناء تم ثم ومن ، النظر طار خالل الرتبة(يمن

دمة ا سنوات عدد ساسية)اديمية، والبيانات ح. ، التحليل أسلوب وفقاعتمد ي صا
ي الثال ليكرت محاو. مقياس ستة ع بانة س املنا(راشتملت امعية، ا ة ردا

م التقو التعليمية، ئة الب الطالبات، س، التد يئة عضوات سية، رالتد محاو). ر راشتملت
ات عبا ع بانة ب15،9،6،10،10،9(رس ت ال ع جا). ، مد نا و ة عبا ل ل رأعطى زر

املتطلبلتق مية أ جة د متوسط3=عا(ردير ضعبف2=، قيمة). 1=، خالل من النتائج ت حس
خالل من التدرج، ع الفاصلة النقاط حددت حيث ، القصو جة الد ع ي سا ا ىاملتوسط ر

ات–ع( مستو ثالثة ع مقسوما ى املتوسطات)2/3(أي) د ن ب نة املقا غرض وذلك ر،
مية أ جة د ب جدو. املتطلباتروترت من املتطلب مية أ جة د وصف تم التا لو   ).1(ر

  )1(لجدو

املتطلب مية أ جة د   رتوضيح

املتطلب مية أ جة   املتوسط  رد

  3إ2.34من  عالية

من1.67من  متوسطة أقل   2.34إ

من  ضعيفة   1.67أقل

ا وثبا اسة الد أداة   :رصدق

ن املحكم داة :صدق صدق إ منللتوصل ن املحكم من عدد ع ولية ا بصو   رعرضت

م عدد بلغ املجال، ذا ن املختص السعودية امعات ا س التد يئة ) خمسة(رأعضاء
ا صياغ وسالمة ا، وضوح جة د الرأي وإبداء بانة، س ات عبا قراءة م م وطلب ن، رمحكم ر

إل ت ت الذي للمحو ا مالءم جة ود ة، راللغو إضافةر أو اح واق ات، عبا حذف أو وإضافة ريھ،
النظر، ات وج عديلبيان و وإضافة حذف من مة الال التعديالت بإجراء الباحثة قامت زوقد

م حا مق ا.ضوء محاو عدد بلغ وقد ائية، ال ا بصو بانة س استقرت أن رإ وعدد)6(ر ،
ا ا ة) 59(رعبا   .رعبا

ل الداخ ساق بانةصدق س ات ات:رعبا لعبا الداخ ساق بحساب الباحثة رقامت
من ونت ت استطالعية، عينة ع بانة وذلك) 15(س س، التد يئة عضوات من رعضوة

دو وا ا، ل ع التا للمحو لية ال جة والد ة عبا ل ن ب تباط معامالت لبحساب ر ر ر يو) 2(ر
 .ذلك

  

  

  



جیة الكایزن لتحسین أركان العملیة التعلیمیة في متطلبات تطبیق منھ
 "دراسة میدانیة"كلیة التربیة بالمزاحمیة 

 
 بنت صالح الفراج لولوة/ د
 

 

 

320 

  ) 2(لجدو

ل الداخ بانةساق س ات   رعبا

ة ردا
امعية   ا

املنا
سية   رالتد

عضوات
يئة

س  رالتد
  الطالبات

ئة الب
  التعليمية

م   التقو

1.   .641**  1.   .801** 1.   .663** 1.   .676** 1.   .765** 1.   .806** 

2.   .686** 2.   .848** 2.   .798** 2.   .852** 2.   .734** 2.   .817** 

3.   .576** 3.   .807** 3.   .789** 3.   .733** 3.   .682** 3.   .941** 

4.   .703** 4.   .727** 4.   .615** 4.   .522** 4.   .787** 4.   .594** 

5.   .746** 5.   .833** 5.   .810** 5.   .629** 5.   .580** 5.   .863** 

6.   .680** 6.   .799** 6.   .825** 6.   .856** 6.   .825** 6.   .833** 

7.   .768** 7.   .664**    7.   .786**  7.   .785** 7.   .859** 

8.   .942** 8.   .736**    8.   .808**  8.   .779** 8.   .855** 

9.   .867** 9.   .718**    9.   .829**  9.   .788** 9.   .921** 

10.   .758**        10.   .659**  10.   .710**    

11.   .674**                    

12.   .634**                     

13.   .805**                     

14.   .770**                     

15.   .774**                     

الفر للبعد لية ال جة بالد البنود تباط ا معامالت جميع أن السابق دو ا من ريت ر ل
تالذي مستوت عند إحصائيا دالة ىإليھ

ً
عاد)0.01( تباط ا معامالت حساب تم كما ر،

دو ا ة مو كما لية ال جة بالد لالفرعية   ).3(ر
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دو   ) 3(لا

والد عاد ن ب تباط يانرمعامل لالست لية ال   رجة

  عاد
ة ردا

امعية   ا
املنا

سية  رالتد

عضوات
يئة

س  رالتد
  الطالبات

ئة الب
  التعليمية

م   التقو

معامل
  رتباط

.914**  .810** .833** .862** .871** .916** 

دو ا من ل) 3(ليت ال جة والد الفرعية عاد ن ب تباط معامالت قيم جميع رأن يةر
مستو عند دالة ساق)0.01(ىللمقياس من مرتفعة جة بد البنود تمتع ذا حقق و ر،

 .الداخ

اسة الد أداة    :رثبات

بانة س عاد أل نباخ كر ألفا قة طر باستخدام بانة س ثبات بحساب الباحثة وقامت
ا التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من متطلبات مية أل ). 4لجدو(امعيةنالستة

اسة الد أداة ثبات ع يدل ذا و مرتفعة، الثبات معامالت جميع   .رانت

  ) 4(لجدو

اسة الد ألداة الثبات   رمعامل

نباخ  عاد  م كر ألفا   ومعامل

امعية  1 ا ة   0.94  ردا

سية  2 التد   0.88  راملنا

س  3 التد يئة   0.84  رعضوات

  0.91  الطالبات  4

ال  5 ئة   0.89  تعليميةالب

م  6   0.94  التقو

ل ك   0.98  داة

حصائية ة نامج:املعا ال بواسطة إحصائيا ا بتحليل املعلومات جمع عد الباحثة قامت
جتماعية للعلوم ي و),SPSS(حصا حصائية ساليب من عددا مستخدما ،:  

سابية،- ا واملتوسطات ة، املئو سب وال ات، ةرالتكرا املعيا نحرافات   .رو

نباخ- كر الفا معامل ، سو ب تباط ا ومعامل ن   . ر

التباين-   .تحليل
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ا-3 ومناقش اسة الد   :رنتائج

ع ينص والذي اسة الد أسئلة من و س الرئ السؤال ع رلإلجابة   :ل

بيةما" ال لية التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق نمتطلبات
اسة؟ الد عينة فراد نظر ة وج من شقراء بجامعة   "رباملزاحمية،

ل ل ة، املعيا نحرافات و سابية، ا واملتوسطات ة، املئو سب وال ات، التكرا استخدام رتم ر
متطلبات من لمتطلب ضمن التعليمية، العملية ان أر ن لتحس ؛ ايز ال ية من نتطبيق

امل ة عبا ل ول ل، ك وللمجال اسةرمجال، الد لنتائج عرض ي وفيما   :رجال،

امعية ا ة   :ردا

دو ا من مجال) 5(ليالحظ دة الوا ات العبا بنود متوسط رأن امعيةر ا ة بواقعردا جاء
املتوسطة) 1.99( جة الد ضمن جاءت البنود جميع أن كما املتوسطة، جة الد ضمن يقع و رو ر

ة العبا ا"روجاءت العمل ثقافة ز ليةعز ال شطة أ بمتوسط" ما و املرتبة
ي ة)2.29(حسا العبا وجاءت ا"ر، شط أ ميع ا بمشاركة ايز ال ثقافة املرتبة" نشر

ي حسا بمتوسط ة اسة). 1.71(خ د مع النتائج ذه غيوربضر) 2013(يوسفروتتفق ة
مالية د موا يتطلب ال ألنھ امعات ا ايز أسلوب إ ة دا رأسلوب فقطجديدة،نر ولكنھ

شطة أ افة املستمر ن فالتحس مرافق، من موجود و ملا حسن ستخدام يتطلب
عاملية انة م ا وأخذ ا ر تطو ع ساعد امعات ي. ا ر ا اسة د ت عز ركما نتائج) 2017(ز

منالد ا بتطبيق ام ل و ايز ية ملن امعات ا تب ة ضر ت بي حيث الية ا ناسة ر ور
امعية ا القيادة أساليب ن لتحس سة الرئ الكسراملتطلبات اسة د ت وأشا ر، إ) 2017(ر

ايز ايتجية اس متطلبات مية دارنأ العمل إنجاح م م اسة. يكعامل د ت أشا ركما ر
ةإ) 2017(عثمان دا العملية ن وتحس ايز اتيجية إس ن ب ة معنو إيجابية عالقة روجود ن

امعة   .ا
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  ) 5(لجدو

التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق امعية(نمتطلبات ا ة  )ردا

ات   رالعبا
ات / رالتكرا
سب   ال

 عا متوسط ضعيف
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 ىاملستو

متوسطة 0.8 1.86 20 32 4 التكرار العليا .1 ة دا رتب
ا ام ل و ايز ية     35.7 57.1 7.1 % نملن

متوسطة 0.68 1.79 14 20 22 التكرار من .2 ايز ية من نتفعيل
بية ال لية القيادات

    25 35.7 39.3 % باملزاحمية

متوسطة 0.65 1.71 8 28 20 التكرار ايز .3 ال ثقافة نشر
ميع ا بمشاركة

شط     14.3 50 35.7 % اأ

متوسطة 0.59 2.29 6 28 22 التكرار العمل .4 ثقافة ز عز
لية ال شطة أ ما     10.7 50 39.3 % ا

متوسطة 0.62 2.11 14 34 8 التكرار ات .5 واملباد ار ف ريع
يئة ألعضاء بداعية

س     25 60.7 14.3 % رالتد

متوسطة 0.66 1.93 10 32 14 التكرار امعية .6 ا القيادات ترك
در ال معدالت تخفيض ع

ادي و واملا     17.9 57.1 25 % يدار

متوسطة 0.77 2.18 22 22 12 التكرار وسائل .7 توظيف
عمليات التكنولوجيا

لية بال ة     39.3 39.3 21.4 % ردا

متوسطة 0.74 1.96 14 26 16 التكرار ال .8 أساليب قيادةتركز
قيادة ع امعية ا
ر والتطو التغي عمليات

لألحداث الفع املوقع  من
% 28.6 46.4 25    

متوسطة 0.77 1.82 12 22 22 التكرار ات .9 تجا توظيف
امعية ا ة دا ديثة     21.4 39.3 39.3 % را

متوسطة 0.73 2.11 18 26 12 التكرار التغي .10 مبدأ اعتماد
عوالتح التد ن رس

لية بال ل الطو     32.1 46.4 21.4 % املدى

ة .11 وا ا ر متوسطة 0.73 2.11 18 26 12 التكرارؤوضع
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ات   رالعبا
ات / رالتكرا
سب   ال

 عا متوسط ضعيف
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 ىاملستو

آمال مع تتفق لية لل
امعة ا ومتطلبات

التعليمية اتيجيات س  و
% 21.4 46.4 32.1    

متوسطة 0.66 1.82 8 30 18 التكرار املناسبة .12 الوسائل توف
املؤسلتطو العمل ر

لية     14.3 53.6 32.1 % بال

متوسطة 0.77 2.18 22 22 12 التكرار ليات .13 املسؤ وتحديد
ن العامل ام وم والوظائف

لية     39.3 39.3 21.4 % بال

متوسطة 0.69 2.04 14 30 12 التكرار معلومات .14 نظم توف
اتخاذ عملية ل س جيدة

ات     25 53.6 21.4 % رالقرا

متوسطة 0.71 1.93 12 28 16 التكرار اتصال .15 نظم توف
م ف ع ساعد جيدة

املتخذة ات     21.4 50 28.6 % رالقرا

امعية ا ة  متوسطة 0.7 1.99 ردا

سية )1 التد  :راملنا

دو ا من امل) 6(ليالحظ مجال دة الوا ات العبا بنود متوسط رأن بواقعر سية التد رنا
ن) 2.09( ت للعبا سب ال متوسط وأن املتوسطة، جة الد ضمن يقع و رو املنا"ر تتضمن

والتطبيقي النظر ن انب ا اسية يالد الفصل"و" ر بداية اسية الد املنا توصيف عرض ريتم
للطالبات ا تقع"رالد ات العبا با جاءت نما ب العالية، جة الد ضمن دت و ر، ر جةر الد رضمن

ة العبا وجاءت اسية"راملتوسطة، الد املنا لتصميم التعليمية اتيجيات س رستخدم
ونيا ي" ًإلك حسا بمتوسط ة خ يئة). 1.64(املرتبة عضوات اك إد يجة الن ذه روتؤكد

متمثلة ايز ية من متطلبات مية أ شقراء بجامعة للبنات بية ال لية س نالتد املنار
سية متوسطةرالتد جة بد التعليمية العملية ان أر ن تحس م م يجة. ركعامل الن ذه وتتفق

اسةمع املستمر) (Mertol and Duran, 2020رد ن التحس عملية فاعلة أداة ايز أن نع
العا التعليم مؤسسات   . ملنا
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  ): 6(لجدو

ن لتحس ايز ال ية من تطبيق التعليميةنمتطلبات العملية ان سية(أر التد  )راملنا

ات   رالعبا
ات / رالتكرا
سب   ال

 عا متوسط ضعيف
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 ىاملستو

 8 28 20 التكرار
اسية .1 الد املنا رتحديث

اصل ا التطو رضوء
ات ومتغ املجتمع واحتياجات

 14.3 50.0 35.7 % العصر
 متوسطة 0.68 1.79

اسية .2 10 28 18 التكرار الد املنا رتتضمن
م ل تؤ ال ات ا امل رللطالبات

العمل لسو  17.9 50.0 32.1 % قبكفاءة
 متوسطة 0.70 1.86

اسية .3 12 30 14 التكرار الد املنا عليم رط ر
املجتمع ف وظر ياة وبا

العاملية والقضايا ات  21.4 53.6 25.0 % والتغ
 متوسطة 0.69 1.96

 26 26 4 التكرار
اسية .4 الد املنا رتتضمن

والتطبيقي النظر ن انب  يا
% 7.1 46.4 46.4 

 عالية 0.62 2.39

املعرفية .5 16 32 8 التكرار املصادر توافر
ات بمحتو اصة ا املختلفة

اسية الد  28.6 57.1 14.3 % راملنا
 متوسطة 0.64 2.14

اتيجيا .6 6 24 26 التكرار س تستخدم
املنا لتصميم التعليمية
ونيا إلك اسية ًالد  10.7 42.9 46.4 % ر

 متوسطة 0.67 1.64

املنا .7 38 18 0 التكرار توصيف عرض
الفصل بداية اسية رالد

للطالبات ا  67.9 32.1 0 % رالد
 عالية 0.47 2.68

ع .8 22 30 4 التكرار البحث انية إم توفر
املعلوم عن نت املرتبطةن ات

املنا  39.3 53.6 7.1 % بموضوعات
 متوسطة 0.61 2.32

املتقدمة .9 14 28 14 التكرار التكنولوجيا توظيف
يؤدي ل ش س التد رعمليات

داء ر تطو  25.0 50.0 25.0 % إ
 متوسطة 0.71 2.00

  
اسية الد  راملنا

 متوسطة 0.64 2.09
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ي )2 سعضوات التد  :رئة

قم جدو ريو ية) 7(ل من تطبيق متطلبات مجال دة الوا ات العبا بنود متوسط رأن ر
بواقع جاء س التد يئة عضوات بخصوص التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز رال ،)2.34(ن

العالية جة الد ضمن جاءت املجال ذا بنود جميع أن كما العالية، جة الد ضمن يقع و رو ر
نم نب ت العبا جاءت لعضوات" را ة بو وال العلمية ات القد ر لتطو محددة منية خطة رتوفر ز

ا طالبا مع للتعامل ة بو ال بالطر العضوة إملام س، التد قيئة ذه" ر وتدل متوسطة، جة ربد
م م كعامل س التد يئة عضوات متمثلة ايز ية من متطلبات مية أ ع رالنتائج ن

أر ن اسةتحس د تر حيث شقراء، بجامعة بية ال لية ب التعليمية العملية ران  – Josanov)  ى
Vrgovic, et.al.,2020)يتعلق فيما العا التعليم مؤسسات ممكنات م أ من بات ايز نأن

س التد يئة أعضاء ع بالنفع وسيعود التعليمية، م خدما ن  . ربتحس

  ) 7(لجدو
ال ية من تطبيق التعليميةمتطلبات العملية ان أر ن لتحس س(نايز التد يئة   )رعضوات

ات   رالعبا
ات / رالتكرا
سب   ال

 عا متوسط ضعيف
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 ىاملستو

منية .1 8 28  20 التكرار خطة زتوفر
ر لتطو محددة

العلمية ات رالقد
لعضوات ة بو وال

س التد  ريئة

%  35.7  50.0 14.3  
 متوسطة 0.68 1.79

العضوة .2 30 26  0 التكرار إملام
العلمية ا  53.6 46.4  0  % بماد

 عالية 0.50 2.54

العضوة .3 20 34  2 التكرار إملام
ة بو ال قبالطر

مع للتعامل
ا  طالبا

% 3.6 60.7 35.7 
 متوسطة 0.54 2.32

العضوة .4 26 30  0 التكرار ة رقد
استخدام ع

تصال وسائل
ديثة ا

جياوتكنولو
 املعلومات

% 0  53.6 46.4 
 عالية 0.50 2.46

وقت .5 22 34  0 التكرار ة رإدا
بكفاءة  39.3 60.7  0 % املحاضرة

 عالية 0.49 2.39

 26 30  0 التكرار
العضوة .6 ة رقد

استخدام ع
التعليمية الوسائل

ل ش املتاحة
 فاعل

  
 

% 0  53.6 46.4 
 عالية 0.50 2.46

س التد يئة  عالية  0.54 2.34 رعضوات
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 :الطالبات )3

جدو قراءة تطبيق) 8(لمن متطلبات مجال دة الوا ات العبا بنود متوسط أن ن ب ري ر
بواقع جاء الطالبات بخصوص التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية و)2.13(نمن و ،

تقع ن ت عبا ناك أن كما املتوسطة، جة الد ضمن ريقع العاليةر جة الد ما. رضمن حرص" و
ن ل إضافية علم فرص توفر ومدى ات املتع عة متا ع لية متحانات"و"ال تتصف

ات للمقر والتطبيقية ة النظر وانب ا افة غطية و ة"رباملوضوعية العبا وجاءت يع(ر،
ا للمقر التعليمية اتيجيات س صياغة املشاركة ع ارالطالبات ة) رلد خ املرتبة

ي حسا متمثلة). 1.86(بمتوسط ايز ية من متطلبات مية أ ع النتائج ذه نوتدل
شقراء بجامعة بية ال لية ب التعليمية العملية ان أر ن تحس م م كعامل  . الطالبات

  ): 8(لجدو

التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق  )الطالبات (نمتطلبات

ات   رالعبا
ات / رالتكرا
سب   ال

 عا متوسط ضعيف
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 ىاملستو

سياســــــــــــــــــات .1 12 32 12 التكرار توجــــــــــــــــــد
لتقــــــديم معلنــــــة وآليــــــات
بأنواعـــــــــــــــــــــــــــــــھ الـــــــــــــــــــــــــــــــدعم

املــــــــــــــــــــادي،(للطالبـــــــــــــــــــات
ادي ،  )الص

% 21.4 57.1 21.4 
 متوسطة 0.66 2.00

ليــــــــــــــــــــــــة .2 20 22 14 التكرار ال تمـــــــــــــــــــــــام ا
اســـــة غيـــــابربد أســـــباب

الطالبـــــــــــــات انقطــــــــــــاع أو
اسة الد  رعن

% 25.0 39.3 35.7 
 متوسطة 0.78 2.11

ـــــــ .3 30 22 4 التكرار ع ليـــــــة ال حـــــــرص
ومــدى ات ــ املتع عــة متا
علـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــرص تـــــــــــــــــوفر

ن ل  إضافية
% 7.1  39.3 53.6 

 عالية 0.63 2.46

عـــــــــدد .4 10 32 14 التكرار ن بـــــــــ نالتـــــــــواز
املقبـــــــــــــــوالت الطالبـــــــــــــــات

أ يئـــــــــــةوعـــــــــــدد عـــــــــــضاء
القاعـــــــات ـــــــ س رالتـــــــد

اسية  رالد
% 25.0 57.1 17.9 

 متوسطة 0.66 1.93

الطالبـــــــــــات .5 8 22 26 التكرار يع ـــــــــــ
ــــــــــــــــــ املــــــــــــــــــشاركة ــــــــــــــــــ ع

اتيجيات ســـــ صـــــياغة
للمقـــــــــــــــــــــــر رالتعليميــــــــــــــــــــــة

% 46.4 39.3 14.3 
 متوسطة 0.72 1.68
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ات   رالعبا
ات / رالتكرا
سب   ال

 عا متوسط ضعيف
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 ىاملستو

ا  رالد

الطالبـــــــــــات .6 16 26 14 التكرار يع ـــــــــــ
و ــــــــــار بت ـــــــــ تقــــــــــديمع

جديــــــــدة وحلــــــــو ــــــــار لأف
 للمشكالت

% 25.0 46.4 28.6 
 متوسطة 0.74 2.04

متحانــــــات .7 28 24 4 التكرار تتــــــصف
غطيــــــــــــة و باملوضــــــــــــوعية
ـــة النظر وانـــب ا افـــة

ات للمقر  روالتطبيقية
% 7.1  42.9 50.0 

 عالية 0.63 2.43

العـــــــــــــــــــــــضو .8 20 28 8 التكرار تفاعـــــــــــــــــــــــل
خـــــــالل مـــــــن والطالبـــــــات

العلميـــــــــــــــــــــــةاملناقـــــــــــــــــــــــش ة
ات  رللمقر

% 14.3 50.0 35.7 
 متوسطة 0.68 2.21

ب .9 20 28 8 التكرار التـــــــــــــــــــــد رجـــــــــــــــــــــودة
ات ا امل لتنمية ي رامليدا

للطالبات  35.7 50.0 14.3 % العملية
 متوسطة 0.68 2.21

الطالبــــــــــــات .10 20 28 8 لتكرارا ـــــــــــد وتز
أثنــاء الراجعــة بالتغذيــة
ات املقر س تد رعملية ر

سية  رالتد
% 14.3 50.0 35.7 

 متوسطة 0.68 2.21

 متوسطة 0.68 2.13 الطالبات

التعليمية )4 ئة  :الب

جدو النتائج التعليمية) 9(لش ئة الب مجال دة الوا ات العبا بنود متوسط رأن ر
بواقع جاءت) 2.08(جاء دة وا ات عبا ثالث أن كما املتوسطة، جة الد ضمن يقع و رو ر ضمنر

م و العالية، جة لية" رالد ال للطالبات والقاعات ي املبا ئة" ،"كفاية ب ذات مكتبة توفر
س" و" مناسبة التد يئة أعضاء اتب م يئة". رجودة عضوات اك إد يجة الن ذه روتؤكد

ال متمثلة ايز ية من متطلبات مية أل شقراء بجامعة للبنات بية ال لية س نالتد ئةر ب
التعليمية العملية ان أر ن تحس م م كعامل عثمان. التعليمية اسة د النتائج ذه روتؤكد

ن) 2017( وتحس ايز ال اتيجية إس ن ب ة معنو ايجابية عالقة وجود ا توصلت نوال
امعة ل املجتمعية دمات وأحمد. ا الرحمن عبد اسة د توصلت ة) 2013(ركذلك ضر ورإ

امل املستمراعتماد ن التحس واستخدام التعلم، ديثة ا الوسائل ع التعليمية ؤسسات
التعليمية العملية تخدم ال العلمية ات التطو مواكبة لضمان وذلك التعليمية، رالعملية

اصلة ا التكنولوجية ات التطو ظل البقاء ع ة روالقد   .ر
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  ) 9(لجدو

ن لتحس ايز ال ية من تطبيق التعليميةنمتطلبات العملية ان التعليمية(أر ئة  )الب

ات   رالعبا
ات / رالتكرا
سب   ال

 عا متوسط ضعيف
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 ىاملستو

مناسبة hpl]10 24 22, التكرار عليمية ئة ب خلق
من وخالية شطة باأل ومليئة

للطالبات، القلق ب س ما ل
إثراء ق طر عن ذلك تم و

 شطة
% 17.9 42.9 39.3 

 متوسطة 0.73 2.21

اسة 10 34 12 التكرار لد مة الال ات التج رتوفر ز
ات للمقر العملية وانب را

اسية  17.9 60.7 21.4 % رالد
 متوسطة 0.63 1.96

والقاعات 30 24 2 التكرار ي املبا كفاية
لية ال  53.6 42.9  3.6 % للطالبات

 عالية 0.57 2.50

التكنولوجيا 10 32 14 التكرار وسائل توفر
أعداد مع ناسب ت بأعداد

 17.9 57.1 25.0 % الطالبات
 متوسطة 0.66 1.93

يئة 28 22 6 التكرار أعضاء اتب م جودة
س  50.0 39.3  10.7 % رالتد

 عالية 0.68 2.39

املساندة 16 28 12 التكرار دمات ا توفر
 28.6 50.0 21.4 % للطالبات

 متوسطة 0.71 2.07

لذو 8 32 16 التكرار املناسبة دمات ا يتوفر
اصة ا  14.3 57.1 28.6 % حتياجات

 متوسطة 0.64 1.86

 26 28 2 التكرار
مناسبة ئة ب ذات مكتبة  توفر

% 3.6  50.0 46.4 
 عالية 0.57 2.43

املتوفرة 14 26 16 التكرار املكتبة خدمات تتالءم
متطلبات والتعليممع املنا

التعلم اتيجيات  25.0 46.4 28.6 % واس
 متوسطة 0.74 1.96
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ات   رالعبا
ات / رالتكرا
سب   ال

 عا متوسط ضعيف
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 ىاملستو

املناسبة 2 24 30 التكرار الطالبية املطاعم توفر
الطالبات  لرغبات

% 53.6 42.9 3.6 
 متوسطة 0.57 1.50

التعليمية ئة  متوسطة  0.65 2.08 الب

م )5  :التقو

النتائج مجال) 10(لجدوتو دة الوا ات العبا بنود متوسط رأن مر جاءالتقو
جة) 2.04(بواقع الد ضمن ات العبا جميع وجاءت املتوسطة، جة الد ضمن يقع و رو ر ر

ن ب يقع ي حسا بمتوسط ألفراد). 2.21: 1.89(املتوسطة متوسط إيمان النتائج ذه وتو
الت و م، التقو أسس تحديد اسة الد بخصوصرعينة ومتحدة موحدة اء آ وجود ضمان را

بية ال لية مة الال الرقابة وآليات داء س مقاي تحديد ثم ومن امة، ال واملسائل زفعال
التعليمية العملية ان أر ن تحس اسة. لضمان د تؤكده ما ذا (Duran and Mertol, 2020)رو

اسة الط) (Kregel, 2017رود أداء تقييم مية امعيةأ ا اديمية برامج  .الب

  )10(لجدو

التعليمية  العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق م(نمتطلبات   )التقو

ات   رالعبا
ات / رالتكرا
سب   ال

 عا متوسط ضعيف
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 ىاملستو

 18 32 6 ارالتكر
باملعاي .1 لية ال أداء نتقار

امعة ا قبل من  املوضوعة
% 10.7 57.1 32.1 

 متوسطة 0.62 2.21

مع .2 14 24 18 التكرار ا أداء لية ال نتقار
خر ليات ال أداء

ًوعامليا محليا
ً

 % 32.1 42.9 25.0 
 متوسطة 0.76 1.93

أخذ .3 16 28 12 التكرار ع لية ال تحرص
ا أدا عن الراجعة التغذية
من املستفيدة ات ا من

ا  خدما
% 21.4 50.0 28.6 

 متوسطة 0.71 2.07

الراجعة .4 14 30 12 التكرار التغذية تؤخذ
أعضاء من لية ال أداء عن
ة دا و التعليمية يئة رال

 والطالبات
% 21.4 53.6 25.0 

 متوسطة 0.69 2.04

جراءات .5 عدل
نتائج ضوء سات رواملما

 متوسطة 0.71 2.00 14 28 14 التكرار
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ات   رالعبا
ات / رالتكرا
سب   ال

 عا متوسط ضعيف
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 ىاملستو

م  25.0 50.0 25.0 % التقو

 10 30 16 التكرار
داف .6 و طط ا عدل

تحليل نتائج  SWOTضوء
% 28.6 53.6 17.9 

 متوسطة 0.68 1.89

ع .7 12 34 10 التكرار لية ال ة إدا رتحرص
أداء م تقو نتائج إيصال

املستفيد املجتمع إ لية  21.4 60.7 17.9 % ال
 متوسطة 0.63 2.04

 14 32 10 التكرار
ي .8 دو ل ش لية ال س رتق

واملستفيدين ا أفراد  رضا
% 17.9 57.1 25.0 

 متوسطة 0.66 2.07

م .9 16 28 12 التكرار التقو عملية غطي
أداء مة امل وانب ا افة

الداخلية ا ئ و لية ال
جية ا  روا

% 21.4 50.0 28.6 
 متوسطة 0.71 2.07

م  متوسطة 0.69 2.04 التقو

كما التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق متطلبات ن ب نة املقا مكن نو ر
دو ا مو ي) 11(لو البيا ل  ).1(والش

عد جاء أنھ ي البيا ل والش دو ا من ت س( لو التد يئة العملية) رعضوات ان أر من
بمت و املرتبة يالتعليمية حسا عد) 2.34(وسط يليھ مرتفعة، جة الد ) الطالبات( رضمن

ي حسا و)2.13(بمتوسط اسية( ، الد ي) راملنا حسا و)2.13(بمتوسط التعليمية(، ئة ) الب
ي حسا و)2.13(بمتوسط م(، ي) التقو حسا ا)2.04(بمتوسط وأخ ،

ً
امعية( ا ة ) ردا

ي حسا املتو) 1.99(بمتوسط جة الد جةرضمن بد لألداء العام املتوسط وجاء رسطة،
من ل اسات د تؤكده ما ذا و شراحي: رمتوسطة، اسة  ,Mertol and Duran،)2020(رد

اسة)(2020 د اسة(da Cruz, et.al,2020)ر، اسة(Josanov – Vrgovic, et.al.,2020)رد رود
الكسر)2017(عثمان اسة د ي)2017(ر، ر ا اسة ود اس) 2017(ر، ) Kregel, 2017(ةرود

اسة اسة) Sapungan and Cuarteros, 2016(رود تطبيق) Feijoo et al., 2014(رود مية أ
التعليمية العملية ن لتحس العا التعليم مؤسسة ايز ية   .نمن
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  ) 11(لجدو

أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق ملتطلبات ب ت وال املعيار نحراف و ي سا ا ناملتوسط اني
التعليمية   العملية

  املتغ
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
 ياملعيار

ب ىاملستو ت  ال

امعية ا ة  6.00 متوسطة 0.70 1.99 ردا

اسية الد  3.00 متوسطة 0.64 2.09 راملنا

س التد يئة  1.00 مرتفعة 0.54 2.34 رعضوات

 2.00 متوسطة 0.68 2.13 الطالبات

التعليمية ئة  4.00 متوسطة 0.65 2.08 الب

م  5.00 متوسطة 0.69 2.04 التقو

ل ك  متوسطة 0.65 2.11 داء

 

 

  

ي الثا السؤال ع ن :جابة لتحس ايز ال ية من تطبيق متطلبات تختلف مدى أي نإ
اديمية؟ الرتبة ملتغ وفقا باملزاحمية بية ال لية التعليمية العملية ان   أر

ع متغلإلجابة فئات ن ب ق الفر الختبار التباين تحليل استخدام تم ي، الثا الرتبةوالسؤال
بية ال لية التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق متطلبات ناديمية



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة إبریل، )3(، الجزء )190: (العدد

 

 

333 

جدو. باملزاحمية النتائج ت عند،)12(لأو إحصائية داللة ذات ق فر وجود وعدم
داللة الرتبة) 0.05(ىمستو متغ فئات ن مساعد،(اديميةب أستاذ ك، مشا رأستاذ

معيد لية)محاضر، التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق نمتطلبات
بية ة. ال إدا طبيعة م وف والسلوك والقيم والثقافة العمل ف ظر شابھ إ ذلك رجع رو و

ايز ال ية مبانمن توافروتطبيق مية وأ جة، الد بنفس ا مختلفمتطلباترد ودة ا
التعليمية العملية ان لأر ش و وعامليا، وإقليميا محليا ومتطلباتھ املجتمع احتياجات تل وال

ا ف مع عاملية ملعاي طبقا ن ج خر   .يضمن

  ) 12(لجدو

ملتغ قات للفر التباين تحليل اديميةونتائج ن الرتبة لتحس ايز ال ية من تطبيق نمتطلبات
باملزاحمية بية ال لية التعليمية العملية ان  أر

التباين  املتغ مجموع  مصدر
عات   املر

جات رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

قيمة
  ف

  الداللة

املجموعات ن  16.16  3 48.47  ب
داخل

 املجموعات
3287.74 52  63.23 

ة ردا
امعية   ا

ل    55 3336.21 ك

.256 

 

.857 

 

املجموعات  ن  15.01  3 45.04 ب
داخل

 املجموعات
888.39 52  17.08 

املنا
سية  رالتد

ل    55 933.43 ك

.879 

 

 

.458 

 

املجموعات  ن  2.50  3 7.50 ب
داخل

 املجموعات
310.42 52  5.97 

عضوات
يئة

س ل رالتد    55 317.93 ك

.419 

 

 

.740 

 

املجموعات  ن  8.10  3 24.29 ب
داخل

 املجموعات
 لطالباتا 26.52  52 1379.14

ل    55 1403.43 ك

.305 

 

 

.821 

 

املجموعات  ن  11.94  3 35.83 ب
داخل

 املجموعات
1136.39 52  21.85 

ئة الب
 التعليمية

ل    55 1172.21 ك

.546 

 

 

.653 

 

املجموعات  ن  4.90  3 14.70 ب
داخل

 املجموعات
م 27.64  52 1437.51  التقو

ل    55 1452.21 ك

.177 

 

 

.911 

 

املجموعات  ن  104.09  3 312.26 ب
داخل

 املجموعات
ل 683.76  52 35555.74 ك   داء

ل     55 35868.00 ك

.152 .928 
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الثالث السؤال ع ايز: جابة ال ية من تطبيق متطلبات تختلف مدى أي نإ
دمة؟ ا سنوات ملتغ وفقا باملزاحمية بية ال لية التعليمية العملية ان أر ن  لتحس

متغ فئات ن ب ق الفر الختبار التباين تحليل استخدام تم الثالث، السؤال ع ولإلجابة
لية التعليمية العملية ان أر ن لتحس ايز ال ية من تطبيق متطلبات دمة ا نسنوات

باملزاحميةال جدو. بية النتائج ت عند،)13(لأو إحصائية داللة ذات ق فر ووجود
داللة ة) 0.05(ىمستو ا سنوات فئات ن نب لتحس ايز ال ية من تطبيق نمتطلبات

عدي بية ال لية التعليمية العملية ان التعليمية(أر ئة والب سية التد ال)راملنا نما ب ،
قتوجد داللةوفر مستو عند إحصائية داللة عاد) 0.05(ىذات أ م امعية،(بي ا ة ردا

م والتقو الطالبات، س، التد يئة  ).رعضوات

قة طر استخدام تم ق الفر داللة نات) شفيھ(ووملعرفة ن رللمقا ب املتوسطات، املتعددة
دو   .ذلكيو) 14(لوا

  ) 13(لجدو

لل التباين تحليل ملتغنتائج قات دمةوفر ا نسنوات لتحس ايز ال ية من تطبيق نمتطلبات
باملزاحمية بية ال لية التعليمية العملية ان  أر

التباين  املتغ مجموع  مصدر
عات   املر

جات رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

ف   الداللة  قيمة

املجموعات ن  169.19  2 338.39  ب
املجموعات  56.14  53 2975.17 داخل

ة ردا
امعية   ا

ل     55 3313.55 ك

3.014 

  

  

.058 

  

املجموعات   ن  51.38  2 102.76 ب
املجموعات  15.67  53 830.67 داخل

املنا
سية  رالتد

ل     55 933.43 ك

3.278 

  

  

.045 

  

املجموعات   ن  9.41  2 18.82 ب
املجموعاتد  5.64  53 299.11 اخل

عضوات
يئة

س ل رالتد     55 317.93 ك

1.667 

  

  

.199 

  

املجموعات   ن  56.55  2 113.10 ب
املجموعات  الطالبات 24.35  53 1290.33 داخل

ل     55 1403.43 ك

2.323 

  

  

.108 

  

املجموعات   ن  66.11  2 132.21 ب
املجموعات  19.62  53 1040.00 داخل

ئة الب
 التعليمية

ل     55 1172.21 ك

3.369 

  

  

.042 

  

املجموعات   ن  72.72  2 145.44 ب
املجموعات م 24.66  53 1306.78 داخل  التقو

ل     55 1452.21 ك

2.949 

  

  

.061 

  

املجموعات   ن ل 2057.78  2 4115.56 ب ك   داء
املجموعات  599.10  53 31752.44 داخل

3.435 .040 
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التباين  املتغ مجموع  مصدر
عات   املر

جات رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

ف   الداللة  قيمة

ل     55 35868.00 ك
  ) 14(لجدو

ة ا ملجموعات طبقا املتوسطات ن ب نات للمقا شفيھ  راختبار

ات  املتغ
ن ب ق والفر
  املتوسطات

 الداللة

من 045. *-7.55556- سنوات10إ5من   سنوات5أقل

فأك10  071. 6.78- سنوات

من  سنوات10إ5من 045. *7.55556 سنوات5أقل

فأك10  794. 0.78 سنوات

من  071. 6.78 سنوات5أقل

املنا
سية   رالتد

فأك10  سنوات

 794. 0.78- سنوات10إ5من

من 042. *-8.55556- سنوات10إ5من  سنوات5أقل

فأك10  058. 7.89- سنوات

من  سنوات10إ5من 042. *8.55556 سنوات5أقل

فأك10  873. 0.67 سنوات

من  058. 7.89 سنوات5أقل

ئة الب
 التعليمية

فأك10  سنوات

 873. 0.67- سنوات10إ5من

من 041. *-47.55556- سنوات10إ5من  سنوات5أقل

فأك10  051. 44.67- سنوات

من  سنوات10إ5من 041. *47.55556 سنوات5أقل

فأك10  920. 2.89 سنوات

من  051. 44.67 سنوات5أقل

ل ك   داء

فأك10  سنوات

 920. 2.89- سنوات10إ5من
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جدو               من داللة) 14(ليت مستو عند احصائية داللة ذات ق فر ناك ىأن ) 0.05(و
عاد التعليمية(أ ئة الب اسية، الد ايز) راملنا ال ية من تطبيق متطلبات الك داء نو

ذواتلتحس س التد يئة عضوات ن ب باملزاحمية بية ال لية التعليمية العملية ان أر رن
من ة إ5ا لصا10سنوات سنوات خمس من أقل س التد يئة وعضوات رسنوات،

من ة ا إ5ذوات ية. سنوات10سنوات من تطبيق دو ا ل ة ا أن ع ذا دل رو
تطبيق عند التعليميةنايز ئة الب و اسية الد  .راملنا

اسة-5 الد   :رتوصيات

ع العا التعليم مؤسسات والتقنيات ديثة ا ات تجا ائل ال للتطو رنظرا
العمل إ السعودية، ية العر اململكة املحلية امعات ا وحاجة ، والدو العال ىاملستو

التعليمي ات التطو ذه مواكبة أعررع مع التوأمة إ الس وإ ، ادي عتماد وإ قة،
و ودوليا، محليا املنافسة ستطيع الطالب و و منتج إخراج دف العاملية، امعات خاللا من

ي بما التوصية أمكن   :النتائج

باملزاحمية )1 بية ال لية ب ن العامل لدى ايز ية من ثقافة سيخ ل آلية   .نوضع

دو )2 داءإبراز و التعلي املستو لرفع املستمر ن التحس ايز ية من مية ىوأ ن ر
شقراء جامعة باملزاحمية بية ال لية   .يدار

مجال )3 وخصوصا ية والعر العاملية املختلفة ليات وال امعات ا مع ات ا تبادل
املستمر ن  .التحس
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