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Abstract: 
This study aims to know the attitudes of faculty members and students in the Department of Special Education 

towards the quality of education and to know the differences in their attitudes according to a number of demographic 

variables, which are for faculty members: gender, academic rank, and the number of years of experience. For 

students, there are only the variables of gender and GPA. The two researchers developed a scale to measure the 

attitudes of faculty members and students in the department, and it was presented to specialists with academic 

experience in quality, and the final study tool consists of four dimensions, which are the quality culture dimension 

that consists of 9 paragraphs, the quality of education that consists of 11 paragraphs, the administrative method in 

achieving quality that consists of 9 paragraphs, and the beneficiaries of quality that consists of 9 paragraphs. The tool 

was distributed to (117) including (26) faculty members and (91) male and female students. The results show that the 

general trend of faculty members and students towards quality in the department is positive and large, and the results 

show that there are no differences in the faculty members ’attitudes towards quality according to the variables 

(gender, academic rank, experience), and the results show no differences in trends. For students, according to the 

gender variable, while there are differences in attitudes towards quality among students attributed to the GPA 

variable in favor of those with an acceptable GPA, and finally the results indicate the existence of differences in 

attitudes between faculty members and students in the Department of Special Education towards the quality of 

learning for the benefit of members. 
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نحو  اتجاهات أعضاء هيئة التدريس والطلبة بقسم التربية الخاصة
 جودة التعليم

 وائل امين العلي* ناجح محمد الزواهرة*

 التربيةكلية 

 قسم علم النفس

 التربيةكلية ا

 قسم التربية الخاصة

 عة نجرانجام

Najeh1968@yahoo.com 

 جامعة نجران

waaaaalali@yahoo.com 

 
30/11/9312استالم البحث: 30/30/9393قبول البحث:   

 :الملخص
م تبًعا هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس والطلبة بقسم التربية الخاصة نحو جودة التعليم, ومعرفة الفروق في اتجاهاته

نس والمعدل من المتغيرات الديمغرافية, وهي ألعضاء هيئة التدريس: الجنس والرتبة العلمية, وعدد سنوات الخبرة. وبالنسبة للطالب هناك متغّيرا الج لعدد
الخبرة  التراكمي. وقد قام الباحثان بتطوير مقياس لقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في القسم, وتم عرضها على متخصصين من ذوي

فقرة,  11فقرات, وبعد جودة التعليم وتكون من  9األكاديمية في الجودة, وتكونت أداة الدارسة النهائية من أربعة أبعاد, هي: بعد ثقافة الجودة وتكون من 
 02( منهم 111ألداة على )فقرات. ووزعت ا 9فقرات, وبعد المستفيدين من الجودة وتكون من  9وبعد األسلوب اإلداري في تحقيق الجودة وتكون من 

( طالًبا وطالبة. وقد أظهرت النتائج أن االتجاه العام ألعضاء هيئة التدريس والطلبة نحو الجودة في القسم كانت إيجابية وكبيرة, 91عضو هيئة تدريس و)
لجنس, الرتبة العلمية, الخبرة(, كما وأظهرت كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو الجودة تبًعا للمتغيرات: )ا

تغير المعدل النتائج عدم وجود فروق في االتجاهات للطلبة تبًعا لمتغير الجنس, بينما كانت هناك فروق في االتجاهات نحو الجودة بين الطلبة تعزى لم
ود فروق في االتجاهات بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة بقسم التربية التراكمي, لصالح ذوي المعدل التراكمي بدرجة مقبول, وأخيًرا أشارت النتائج إلى وج

 الخاصة, نحو جودة التعلم لصالح األعضاء.

 .االتجاهات, الجودة في التعليم, قسم التربية الخاصة :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

تزايدددد االهتمدددام بقضدددية فدددي ممسسدددات التعلددديم العدددالي فدددي السدددنوات 
جل تحقيق الفاعلية والتميز وتحسدين جدودة المخرجدات أمن وذلك  ؛األخيرة

تبنددت معظددم دول العددالم بددرامج الجددودة الشدداملة فددي التعلدديم قددد و  ,التعليميددة
ن مخرجددددات التعلدددديم العددددالي هددددي المحددددرك أل ؛العددددالي لتطددددوير مخرجاتهددددا

األساسدددددي إلحدددددداث التغييدددددر فدددددي الممسسدددددات االجتماعيدددددة واالقتصدددددادية 
ويشدير دليددل  م أداة التغييدر األساسددية فدي أي مجتمد .وبالتدالي فهد ,وغيرهدا

ممسسات التعليم العالي أن كلمة جدودة فدي أصدل اللغدة تعندي الجيدد, وهدو 
نقدديا الددرديء, وأن الجددودة تعنددي مدددى التقددارب بددين خصددائ  المنددتج, 

 1.وحاجات الزبائن ورغباتهم
 في التعليم ضرورة ملحة  هالقد أصبح تطبيق نظم الجودة ومبادئ

 

 

 

 

 

 

 للممسسات التي ترغب في تحقيق التميز وخلق البيئة الداعمة لالبتكار, 

وأشددار  .6 (9330سددالمة والنوبدداني, )المسددتمر والمحافظددة علددى التطددوير 
الجدودة  ألهميدة 20  (Brown & Jacqueline)كدل مدن بدراون وجداكلين

ي التدددن التعلددديم هدددو أكثدددر القطاعدددات فدددي المجتمددد  أو  ,فدددي التعلددديم العدددالي
يعددد قددادة المجتمدد  الددذين يندداط  ألندد  ؛لتطبيددق نظددام الجددودة الشدداملة تحتددا 

ويدددذكر دليدددل الجدددودة الحيددداة. بهدددم إحدددداث التغييدددر فدددي مختلددد  مجددداالت 
  (ASQ)أن الجمعيدة األمريكيدة للجدودة 1لممسسات التعليم العالي العربيدة

لسدددددل  المتعّلقدددددة باعرفددددت الجدددددودة بعنهدددددا مجموعدددددة الخصدددددائ  والميدددددزات 
تعتمددد علددى مقدددرتها و  ,ثقددتهم وتزيدددرضددا الطددالب تحقددق التددي  ,لخدددماتوا

ا الممسسددددة فددددي حددددين عرفتهدددد, فددددي إرضدددداء الحاجددددات المحددددددة للمسددددتهلك
بعنها المجموع الكلي للمزايا والخصائ  (EOQC) األوروبية لضبط الجو

فيمددا . التددي تددمثر فددي قدددرة المنددتج أو الخدمددة علددى تلبيددة حاجددات معينددة
الجددودة بعنهددا الدرجددة (ISO) يددزو اآل /الدوليددة للمقدداييس عرفددت المنظمددة

مدن خدالل جملدة  ؛التي تشب  فيها الحاجات والتوقعات الظاهرية والضمنية
 تم نشر هذاالبحث بدعم من قبل عمادة البحث العلمي بجامعة*

 (NU/SHED/16/073)  ثنجران ورقم البح 
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. وفددددي التعلدددديم العددددالي يقصددددد 9مددددن الخصددددائ  الرئيسددددة المحددددددة مسددددبقا
بالمنتج هنا الخريجين الذين يناط بهم العمل والتغيير في المجتمد . ويشدير 

مفهددوم الجددودة الشدداملة فددي التعلدديم  إلددى أن11(9332) لمطيددريالقريددوتي وا
مجموعدددة مدددن المعدددايير واإلجدددراءات التدددي تهدددد  إلدددى  إلدددىالعدددالي يشدددير 

التحسددددين المسددددتمر فدددددي مخرجددددات النظددددام التعليمدددددي, وفددددي الخصدددددائ  
والمواصفات المطلوب توافرها في تلك المخرجات واألنشطة المختلفة التدي 

مجددداالت الجددودة فددي التعلدديم العدددالي  16(9332,قدديالمرزو )ترافقهددا. وعدددد 
وأشدددددار أنهدددددا تتضدددددمن المنددددداهج الدراسدددددية, والمبددددداني والمرافدددددق التعليميدددددة, 

خدمدددة المجتمددد , وتدددوفير الخددددمات للطلبدددة وأعضددداء و والبدددرامج التعليميدددة, 
 .الهيئة التدريسية. ومن أهم هذه المجاالت أعضاء هيئة التدريس والطلبة

تددريس والطلبدة مدن أهدم األطدرا  فدي العمليدة ويعد أعضداء هيئدة ال
التعليميدددة. ولمددددا كددددان عضددددو هيئددددة التدددددريس والطلبددددة هددددم أهددددم األطددددرا  

فدد ن معرفددة اتجاهدداتهم  ,الرئيسددة فددي الجامعددات وممسسددات التعلدديم العددالي
نحدو تطبيددق الجددودة فدي التعلدديم يعددد مدن أهددم متطلبددات تطبيدق الجددودة فددي 

 ا. كون لهم الدور المباشر في تطبيقها الحقً ألنهم سي ؛التعليم قبل تطبيقها
أن تطبيدددق بدددرامج الجدددودة فدددي  ىإلددد 22(1996) .وأشدددار جدددوميريز

ن أل ؛التعليم يعتمد على اتجاهات الموظفين ونشاطهم ورغبتهم في التغييدر
االتجاهددات لهددا أهميددة كبيددرة فددي حيدداة األفددراد مددن حيددث دورهددا فددي التنبددم 

وكونهددا تددنعكس علددى  ,للمواقدد  واألحددداثوالتددعثير فددي إدراكهددم  ,بسددلوكهم
 أقوال  وأفعال  وتمثل نتا  لخبرات .

نجدداز أهدددا  الممسسددات إكمددا تقددوم االتجاهددات بدددور جددوهري فددي 
نجاح البرامج المختلفة فيها  11(.9311)النصير, التعليمية وا 
يجابيددة فددي تحقيددق أهدددا  الممسسددة وبالتددالي تسددهم االتجاهددات اإل

نجاحهددددددا االتجاهددددددات السددددددلبية عمليددددددة التقدددددددم والتغييددددددر. ق و وقددددددد تعدددددد ,وا 
وتدددنعكس علدددى  ,فاالتجاهدددات تدددرتبط بسدددلوك األفدددراد فدددي الوقدددت الحاضدددر

السددددابقة.  م, وتمثددددل نتددددا  خبددددراتهموتفدددداعالته موأفعدددداله مسددددلوكهم وأقددددواله
 0(9330زهران,)

مفهددددوم االتجاهددددات: هددددي عبددددارة عددددن مجمددددوع األفكددددار والمشدددداعر 
وبالتدالي فهدي توجد  سدلوك الفدرد  ,موضوع ماوالمعتقدات والمدركات حول 

يجابي أو سلبي نحدو إوتحدد موقف  من ذلك الموضوع, وبالتالي فهي ميل 
 11.(1222)عليمدات, قضية معينة يتبناها الفرد ويقتن  بوجهة نظدره نحوهدا

 :هدي ,إلدى مكوندات االتجداه وهدي ثالثدة مكوندات 13(9311العلدي )ويشير 
ويددددرتبط كددددل  المعرفددددي, والمكددددون السددددلوكي.المكددددون الوجددددداني, والمكددددون 
فددددالمكون الوجددددداني يددددرتبط بمشدددداعر الفددددرد  ,مكددددون منهددددا بجانددددب معددددين

يجابيددددة أو سددددلبية, ويتعلددددق إكانددددت أواسددددتجابات  العاطفيددددة ورغباتدددد  سددددواء 
المكدددون المعرفدددي بالمعتقددددات التدددي يتبناهدددا الفدددرد نحدددو موضدددوع مدددا, فهدددو 

جدددداه, بينمددددا يشددددير المكددددون يشددددير إلددددى نمددددط التفكيددددر حددددول موضددددوع االت
 ,السلوكي إلدى سدلوكيات الفدرد المتعلقدة بموضدوع االتجداه واسدتجابات  نحدوه

والمعرفدددي ن الوجدددداني يوهدددو الدددذي يمثدددل الترجمدددة العمليدددة الفعليدددة للمكدددون
فدددان دراسدددة االتجاهدددات تسددداعد فدددي تفسدددير  . وبالتدددالي1(9331الحليبدددي, )

فدددة, وتدددرتبط بدددعدائهم الدددوظيفي سدددلوك األفدددراد فدددي المواقددد  والبيئدددات المختل
التدي تسداعد  المهمدةوتفاعلهم م  المستجدات, فدراستها تعدد أحدد المحداور 

 في تحقيق أهدا  العملية التعليمية.
نجدددداز األهدددددا  إا فددددي ا وجوهري ددددا حدددددداسمً االتجددددددداهات دورً  وتددددمّدي

نجداح بدرامج التغييدر أن  Beer & Nohria))19فقدد أوضدحت دراسدة  ,وا 
ن السدددبب الدددرئيس فدددي ذلدددك يعدددود أو  ,بدددادرات التغييدددر فشدددلتمدددن م 73%

لوجدددود مقاومدددة فدددي التغييدددر وتكدددوين اتجاهدددات سدددلبية لددددى األفدددراد تجددداه 
التغييددر. ويتضددح ممددا سددبق أهميددة االتجاهددات ودورهددا فددي إنجدداح التغييددر 
نحددددو بددددرامج الجدددددودة الشدددداملة, ولدددددذلك سددددارعت الكثيدددددر مددددن الممسسدددددات 

األفددراد نحددو الجددودة وتطبيقهددا فددي الممسسددات  التعليميددة لدراسددة اتجاهددات
 تجاهدات نحوهدا فدي قسدماالوهو مدا شدج  البداحثين علدى دراسدة  ,التعليمية

, وخاصددة أن أعضداء هيئدة التدددريس والطلبدة هدم العنصددر التربيدة الخاصدة
التربيددة  فددي قسددم هددانجدداح بددرامج الجددودة وتطبيقإاألساسددي الددذين يندداط بهددم 

  القسم علدى تحقيدق الجدودة لبرندامج التربيدة , باإلضافة إلى حر الخاصة
 الخاصة في الكلية.

دفعنددا ذلددك  ,وألهميدة دور االتجاهددات فددي إنجدداح الجددودة فددي التعلدديم
دراسددددتها لطرفددددي العمليددددة التعليميددددة الطالددددب وعضددددو هيئددددة  إلددددىكبدددداحثين 

بهددد  التنبددم بالسددلوك  ؛التدددريس فددي قسددم التربيددة الخاصددة بجامعددة نجددران
مكانيددة الددت والعمددل علددى تقددديم  ,حكم بدد  وتلمددس االحتياجددات مددن ناحيددةوا 

وبمدا  ,مقترحات للمسمولين بما يتفق م  مصلحة األفراد والعمليدة التعليميدة
 وجد. إنالخلل  إصالحيسهم في  أنيمكن 

 مشكلة الدراسة
تتنداول هددذه الدراسددة اتجاهددات أعضداء هيئددة التدددريس والطلبددة بقسددم 

ومعرفددة الفددروق فددي االتجاهددات لكددال  ,علدديمالتربيددة الخاصددة نحددو جددودة الت
ا لددددددبعا المتغيددددددرات تبًعدددددد ,أعضدددددداء هيئددددددة التدددددددريس والطددددددالب :الفئتددددددين

 :اآلتيةغرافية. وتتحدد مشكلة الدراسة في التسامالت و الديم
ما طبيعة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في قسم التربية الخاصة  -

 نحو جودة التعليم.

سددم التربيددة الخاصددة نحددو جددودة مددا طبيعددة اتجاهددات الطلبددة فددي ق -
 التعليم.

هدددل هنددداك فدددروق فدددي اتجاهدددات أعضددداء هيئدددة التددددريس فدددي قسدددم  -
)الجدددنس, الرتبدددة العلميدددة, عددددد  :ا للمتغيدددراتالتربيدددة الخاصدددة تبًعددد

 سنوات الخبرة(.

هل هناك فروق في اتجاهات الطلبة في قسم التربيدة الخاصدة تبعدا  -
 )الجنس, المعدل التراكمي(. :للمتغيرات

 مصطلحات الدراسة
االتجاه: هدو اسدتعداد نفسدي مدتعلم لالسدتجابة الموجبدة أو السدالبة للفدرد  -

نحو األشخا  أو الموضوعات أو المواق  أو رموز البيئدة التدي تثيدر 
ا هدددددي واالتجاهدددددات عموًمددددد 0 .(10129330) هدددددذه االسدددددتجابة زهدددددران
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يجابيددة أو سددلبية تجدداه موضددوع أو حدددث شددخ  معددين إوجهددات نظددر 
 .36انعكاس لخبرات الفرد م  البيئة المحيطةوهي 

جودة التعليم أو الجودة في العملية التعليمية: هي عملية تحقيق رغبة  -
بالشكل الصحيح وفق ما يراه من  ,العميل )عضو هيئة التدريس, الطالب(
 10(.81112931) وجهة نظره. محمد

ربية قسم التربية الخاصة في جامعة نجران: هو أحد أقسام كلية الت -
يستهد  إعداد وتعهيل كفاءات علمية وتقديم  ,وبرنامج التربية الخاصة

وتقديم خدمات  ,أنشطة بحثية ومجتمعية متميزة في مجال التربية الخاصة
 بحثية تلبي حاجة المجتم  واألفراد ذوي االحتياجات الخاصة.

 حدود الدراسة:   
أعضداء هيئدة حدود موضوعية: وتتحدد بقياس اتجاهات عينة الدراسة ) -

 التدريس والطالب( نحو جودة التعليم.

 حدود مكانية: قسم التربية الخاصة بجامعة نجران. -

حددددود بشدددرية: أعضددداء هيئدددة التددددريس وطدددالب وطالبدددات قسدددم التربيدددة  -
 الخاصة بكلية التربية بجامعة نجران.

هدد  1102/1113حدود زمنيدة: الفصدل الدراسدي الثداني للعدام الجدامعي  -
 م.9311/9312الموافق 

 أهمية الدراسة: 
تكتسدب الدراسددة أهميتهددا مددن موضددوعها الددذي تتناولدد  وهددو اتجاهددات أعضدداء 

في الوقت  التربية الخاصة, هيئة التدريس والطلبة نحو جودة التعليم بقسم
ن يتحسددو  ,قسددم إلدى الحصدول علددى االعتمداد البرامجديالالدذي يسدعى فيد  

األخددددرى بالمملكددددة العربيددددة مخرجددددات تعليميددددة منافسددددة للقسددددام المماثلددددة 
 السعودية.

 األهمية النظرية:
وتوجدد   ,تفيددد هددذه الدراسددة المسددمولين بقسددم التربيددة الخاصددة وكليددة التربيددة -

 ,تدددريسالاهتمددامهم لددتلمس اتجاهددات منسددوبي القسددم مددن أعضدداء هيئددة 
وهددم عصددب العمليددة التعليميددة والطددالب نحددو جددودة التعلدديم بالقسددم, مددن 

 ومعالجة القصور والخلل في القسم. ,يجابياتزيز اإلجل العمل على تعأ

جددل العمددل علددى اتفيددد هددذه الدراسددة كددذلك فددي األخددذ بدد راء الطددالب مددن  -
 كونهم أحد أطرا  العملية التعليمية. ؛توفير رغباتهم

تفيددد فددي تقددديم المعلومددات للقسددم خاصددة مدد  سددعي القسددم للحصددول علددى  -
 االعتماد البرامجي.

 :األهمية التطبيقية
إعددداد أداة خاصددة لقيدداس االتجاهددات نحددو جددودة الددتعلم فددي القسددم 

 :يمكن االستفادة منها لباحثين آخرين

  :أهداف الدراسة
 :تهد  هذه الدراسة إلى

معرفدددة اتجاهدددات أعضددداء هيئدددة التعلددديم نحدددو جدددودة التعلددديم بقسدددم  -
 .التربية الخاصة

معرفدددددة اتجاهدددددات الطلبدددددة نحدددددو جدددددودة التعلددددديم بقسدددددم التربيدددددة    -
 .خاصةال
ة الفروق في اتجاهات أعضاء هيئدة التددريس نحدو جدودة عرفم   -

التعلدددديم بقسددددم التربيددددة الخاصددددة تبًعددددا لمتغيددددرات الجددددنس, والرتبددددة 
 .العلمية, وعدد سنوات الخبرة

الفروق في الطلبة نحو جودة التعلديم بقسدم التربيدة الخاصدة  عرفةم -
 تبًعا لمتغيرات الجنس والمعدل التراكمي.

 سابقة: الدراسات ال
أجريددت العديددد مددن الدراسددات حددول موضددوع االتجاهددات نحددو الجددودة 

 في التعليم الجامعي ومنها:
بدراسددة هدددفت إلددى معرفددة االتجاهددات حيددث قددام  51(0212محمددد)

نحددو جدددودة التعلددديم بقسدددم التربيدددة الخاصدددة فدددي جامعدددة المجمعدددة بالمملكدددة 
لمتغيددرات معينددة  اي االتجاهددات تبًعددفددومعرفددة الفددروق  ,العربيددة السددعودية

, عبددارات12دراسددة اسددتبانة مكونددة مددن , واسددتخدمت الللطددالب واألعضدداء
, ( طالدددددب122( عضدددددو هيئدددددة تددددددريس و) 09دراسدددددة علدددددى )وطبقدددددت ال

يجابيددة إوأظهددرت نتددائج الدراسددة أن االتجاهددات نحددو جددودة التعلدديم كانددت 
ألعضاء هيئة التدريس والطالب, كما تم التوصل إلى وجود فروقات ذات 

مهددل لمتغيددر الم اداللددة إحصددائية فددي اتجاهددات أعضدداء هيئددة التدددريس تبًعدد
صدالح مدن خبدرتهم ا لسدنوات الخبدرة ول, وتبًعدالعلمي لصالح حملة الدكتوراه

ينمددا لددم تتوصددل الدراسددة إلددى وجددود فروقددات ذات ب خمددس سددنوات فددععلى,
الجدددددنس  يا لمتغيدددددر داللدددددة إحصدددددائية فدددددي االتجاهدددددات نحدددددو الجدددددودة تبًعددددد

, كذلك أوضحت عدم وجود فروقدات ذات داللدة إحصدائية فدي والتخص 
والمعددددل  ,والمسدددتوى الدراسدددي ,ا للعوامدددل: الجدددنساتجاهدددات الطالدددب تبًعددد

 .11والتخص  ,التراكمي
معرفدة جدودة الخددمات  إلدى 9(0212) دراسة صدالح الددين وهدفت

الجامعيدددة فدددي مركدددز خدمدددة المجتمددد  والتعلددديم المسدددتمر بجامعدددة السدددلطان 
وخلصددت الدراسددة  ,واسددتخدم الباحددث المددنهج الوصددفي ,بددن سددعيدقددابوس 

 , إلددى أن مسددتوى جددودة الخدددمات المقدمددة فددي المركددز ذات مسددتوى عددال 
وأشارت كذلك إلى عدم وجود فدروق ذات داللدة إحصدائية تعدزى لمتغيدرات 

 والوظيفة, والجنس في جمي  أبعاد األداة. ,النوع

دراسددة هدددفت لمعرفددة  2(0212) وأجددرى كددل مددن سددالمة والنوبدداني
اتجاهددات أعضدداء هيئددة التدددريس فددي كليددة التربيددة بجامعددة أم القددرى نحددو 

هيئة  و( عض12وتكونت عينة الدراسة من ) ,تطبيق نظام الجودة الشاملة
وتوصددلت الدراسددة إلددى أن اتجاهددات أعضدداء هيئددة التدددريس فددي  ,تدددريس

كدذلك إلدى عددم يجابيدة, وتوصدلت إكلية التربية نحو تطبيدق الجدودة كاندت 
أو  ,أو الخبدددددرة ,وجدددددود فدددددروق فدددددي االتجاهدددددات تعدددددزى للرتبدددددة األكاديميدددددة

 الجنسية.
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 إلددددىدراسددددة هدددددفت التعددددر   12(0210) وأجددددرى فرغلددددي وعثمددددان
اتجاهات أعضاء هيئدة التددريس بجامعدة نجدران نحدو تطبيدق نظدام الجدودة 

مددن  , وتكونددت عينددة الدراسددةوعالقتدد  بالرضددا الددوظيفي لددديهم ,فددي التعلدديم
كليددددددات العلميددددددة التدددددددريس بالجامعددددددة مددددددن مختلدددددد  هيئددددددة  عضددددددو( 25)

واإلنسانية, واشدتملت أدوات الدراسدة علدى مقيداس لالتجاهدات نحدو تطبيدق 
نظدام الجددودة ومقيدداس للرضدا الددوظيفي, وتوصددلت الدراسدة إلددى عدددة نتددائج 
مددن أهمهددا وجددود عالقددة ارتباطيدد  موجبددة مددا بددين اتجاهددات أعضدداء هيئددة 

لرضا الوظيفي لدديهم, كمدا لدم توجدد فدروق فدي االتجاهدات نحدو التدريس وا
تطبيدددق نظدددام الجدددودة فدددي التعلددديم تعدددزى لمتغيدددرات ندددوع الكليدددة أو الدرجدددة 

, فددي حددين كانددت االتجاهدددات لتدددريس أو الجدددنسالعلميددة ألعضدداء هيئددة ا
 يجابية.إو تطبيق نظام الجودة في التعليم لديهم نح

فت إلددددى معرفددددة اتجاهددددات بدراسددددة هددددد 11(0210وقددددام مسدددداعدة )
أعضاء هيئدة التددريس فدي جامعدة الزرقداء نحدو تطبيدق نظدام إدارة الجدودة 
الشاملة, ومعرفة الفروقات في اتجاهداتهم الناتجدة عدن عددد مدن المتغيدرات 

غرافيدددددة وهدددددي: الجدددددنس, والممهدددددل العلمدددددي, وعددددددد سدددددنوات الخبدددددرة و الديم
ة في الجامعة, والرتبة اإلجمالية في العمل األكاديمي, وعدد سنوات الخدم

اسددتبانة خاصددة ألغددراا هددذه  يميددة للمسددتجيبين. واسددتخدم الباحددثاألكاد
وزعدة علدى فقدرة لقيداس االتجاهدات نحدو الجدودة م (52, تضدمنت )الدراسة

( عضددو هيئددة تدددريس فددي 052, ووزعددت االسددتبانة علددى )خمسددة محدداور
اء هيئددددة وقدددد أظهدددرت نتدددائج الدراسدددة أن االتجددداه العدددام ألعضددد ,الجامعدددة

, واالتجاه نحو كل محور منها إيجدابي التدريس نحو تطبيق الجود الشاملة
وقدددوي, كمدددا تددددم التوصدددل إلددددى وجدددود فروقدددات ذات داللددددة إحصدددائية فددددي 

غرافيدددة المتمثلدددة ب دددد: و للعوامدددل الديم اهدددات أعضددداء هيئدددة التددددريس تبًعددداتجا
كدداديمي, الجددنس, والممهددل العلمددي, ومدددة الخبددرة اإلجماليددة فددي العمددل األ

بينمدددا لدددم تتوصدددل الدراسدددة إلدددى وجدددود فروقدددات ذات داللدددة إحصدددائية فدددي 
ا لمتغيدددر مددددة الخدمدددة فدددي الجامعدددة والرتبدددة االتجاهدددات نحدددو الجدددودة تبًعددد

 .12األكاديمية
دراسدددة هددددفت إلدددى معرفدددة اتجاهدددات  12(0211) وأجدددرت النصدددير

طبيدق بندت عبدد الدرحمن نحدو ت ةأعضاء هيئة التدريس بجامعة األميدرة ندور 
وتكون مجتم  الدراسة  ,نظام الجودة الشاملة في المملكة العربية السعودية

 ة( عضددو هيئددة تدددريس, واسددتخدمت الباحثددة اسددتبانة مددن خمسدد022مددن )
يجابيدة إمحاور, وتوصلت إلدى أن اتجاهدات أعضداء هيئدة التددريس كاندت 

لك , وأشدارت كدذةنحو تطبيق نظام الجودة الشاملة  في جامعة األميدرة ندور 
إلددى عدددم وجددود فددروق فددي االتجاهددات بددين أعضدداء هيئددة التدددريس تعددزى 

 لمتغيرات الرتبة العلمية, أو سنوات الخبرة , أو الجنسية, أو نوع الكلية.
بدراسددددة هدددددفت لمعرفددددة اتجاهددددات أعضدددداء هيئددددة  1(0229وقددددام شدددداهين)

 ,التدريس بجامعة القدس المفتوحة نحو تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة
( مدددددن أعضددددداء هيئدددددة التددددددريس والمشدددددرفين 229وتكوندددددت العيندددددة مدددددن ) 

األكاديميين, وخلصت الدراسة إلدى أن االتجاهدات نحدو تطبيدق نظدام إدارة 

ا في االتجاهات تبًعد ان هناك فروقً أيجابية وعالية, و إالجودة الشاملة كانت 
 لمتغير عدد سنوات الخبرة.

رفدددة اتجاهدددات دراسدددة هددددفت إلدددى مع 10(0221) وأجدددرى الغامددددي
القيدددادات التربويدددة بالمنطقدددة الشدددرقية مدددن المملكدددة العربيدددة السدددعودية نحدددو 
تطبيددددق مبدددداد  الجددددودة الشدددداملة فددددي ممسسددددات التعلدددديم العددددالي مددددا قبددددل 
الجددددامعي, وتوصددددلت الدراسددددة إلددددى أن اتجاهددددات القيددددادات التربويددددة نحددددو 

ات (, وقددد أظهددرت القيدداد%90.2تطبيددق مبدداد  الجددودة الشدداملة بلغددت )
)تجندب  اآلتيدة:ا تجاه كل مدن المبداد  يجابية عالية جد  إالتربوية اتجاهات 

وقوع األخطاء, التخطيط االستراتيجي للجدودة, التحسدين المسدتمر, تطبيدق 
. كمدددددا أظهدددددرت النتدددددائج (مفددددداهيم العمدددددل الجمددددداعي, والتددددددريب المسدددددتمر

ير, التقددددددو ا تجددددداه التركيدددددز علدددددى العميدددددل, يجابيدددددة عاليدددددة جدددددد  إاتجاهدددددات 
والتحضير, وأوصى الباحث بضرورة البدء بتطبيق مباد  الجدودة الشداملة 

 في إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية.
بدراسة بعنوان  21(Fakula&Nakolou.2005وقام فاكوال ونايكوال )

االتجاهات نحو التغيير التنظيمي, هدفت إلى معرفة اتجاهات العاملين 
وعالقتها بالضبط المهني, وااللتزام التنظيمي, وقد نحو التغيير التنظيمي 

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة سلبية بين الضغوط المهنية 
وبناء عالقات  ,واالتجاه نحو التغيير التنظيمي, فالتخل  من الصراعات

يجابية إيعمل على تعزيز تشكيل اتجاهات  ,تعاونية ونظام اتصاالت فعال
 الي نجاح عملية التغيير.نحو التغيير, وبالت

اتجاهدددات رمسددداء إلدددى بدراسدددة هددددفت التعدددر   2( 0222) وقدددام الشدددلول
األقسددام والمددديرين نحددو تطبيددق مبدداد  إدارة الجددودة الشدداملة فددي مددديريات 

ربدد, حيدث قدام الباحدث بتطدوير اسدتبانة اشدتملت إالتربية والتعليم لمحافظة 
شداملة, وطبقدت علدى عيندة ( فقرة تغطي موضوع إدارة الجدودة ال12على )

ا مددن مجتمدد  الدراسددة, وقددد توصددلت الدراسددة إلددى ( فددردً 102مكونددة مددن )
 أفددراديجددابي نحددو تطبيددق مبدداد  إدارة الجددودة الشدداملة لدددى إوجددود اتجدداه 

عينددددة مجتمدددد  الدراسددددة, وأوصددددت بضددددرورة تطبيددددق مبدددداد  إدارة الجددددودة 
نشداء أقسدام خاصدة فدي مدديريات  الشاملة في البيئة اإلدارية فدي األردن, وا 

 التربية والتعليم تعنى بتطبيق مباد  إدارة الجودة الشاملة.
بدراسة هددفت إلدى  20(Brown &Jacqueline,95وقام براون وجاكلين )

 ,معرفة اتجاهات منسوبي التعليم العالي نحدو تطبيدق إدارة الجدودة الشداملة
وخلصدت  وهدفت الدراسة كذلك إلى استقصاء عالقتهدا بدبعا المتغيدرات,

بينما لم تظهر الدراسة وجود فدروق  ,يجابيةإالدراسة إلى االتجاهات كانت 
ذات داللددة إحصددائية تتعلددق بمتغيددرات الخدمددة والجددنس علددى تطبيددق إدارة 

ا لمتغيددر المسددتوى التعليمددي هندداك فددروق تبًعدد تبينمددا كاندد ,الجددودة الشدداملة
 والعمر على تطبيق الجودة الشاملة.

 السابقة: تعقيب على الدراسات
أهميدددة االتجاهدددات وعالقتهدددا  يالحدددظ مدددن نتدددائج الدارسدددات السدددابقة

باإلنتاجيدة وجددودة األداء, وهددذا مدا دفدد  الممسسددات التعليميدة إلددى االهتمددام 
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باتجاهددات أطددرا  العمليددة التعليميددة, لدددعم االتجاهددات اإليجابيددة, والتقليددل 
وهدددو مدددا دفعندددا أو إضدددعا  االتجاهدددات السدددلبية المعيقدددة لعمليدددة التغييدددر, 

غلب الدارسات أشارت إلدى أهميدة تطبيدق أأن  كباحثين إلى دراستها, كما 
غلدددب االتجاهدددات نحوهدددا كاندددت أن أو  ,نظدددام الجدددودة الشددداملة فدددي التعلددديم

 (, فرغلددي وعثمددان0210غلددب الدراسددات كدراسددة مسدداعدة )أإيجابيددة فددي 
 شدددددددددددداهينو (, 0211ودراسددددددددددددة النصددددددددددددير) ,(0212) (, محمدددددددددددد0210)
 الغامددي ,(0212) سالمة والنوبدانيو (,0212صالح الدين )و  (,0229)
مدددددددن الجامعدددددددات  ان هنددددددداك اهتماًمددددددد. وأ( 0222) والشدددددددلول,  (0221)

والحددر  علددى تجويددد المخرجددات  ,المختلفددة لموضددوع الجددودة فددي التعلدديم
ن المخرجددات التعليميددة لتكددون مخرجددات يلتحسدد اوأن هندداك سددعيً  ,التعليميددة

غلددددب أدم وجددددود فددددروق فددددي االتجاهددددات فددددي منافسددددة. ويالحددددظ كددددذلك عدددد
(, 0210غرافيددة المسددتخدمة كدراسددة مسدداعدة )و الدراسددات للمتغيددرات الديم

(, 0211ودراسددددة النصددددير) ,(0212) (, محمددددد0210) فرغلددددي وعثمددددان
(. وقددد اسددتفاد الباحثددان مددن هددذه 0212(, صددالح الدددين )0229) شدداهين

دا منهدا فدي األدب التربدوي وكدذلك اسدتفا ,الدراسات فدي إعدداد أداة الدراسدة
إلدددى  دراسدددتهمامدددن خدددالل  انالمتعلدددق بموضدددوع الدراسدددة, ويسدددعى الباحثددد
وفددي الدراسددة الحاليددة يسددعى  تسددليط الضددوء علددى هددذا الموضددوع ألهميتدد .

الباحثان إلى االهتمدام التطبيقدي باتجاهدات أعضداء هيئدة التددريس والطلبدة 
االتجاهددات اإليجابيددة,  بقسددم التربيددة الخاصددة بجامعددة نجددران, بهددد  دعددم

وتقددددديم النتددددائج للمسددددمولين لالسددددتفادة منهددددا لدددددعم االتجاهددددات اإليجابيددددة, 
والتقليددل مدددن االتجاهدددات السدددلبية المعيقدددة لعمليددة الجدددودة فدددي قسدددم التربيدددة 

 الخاصة.

 الطريقة واإلجراءات: 
المدددنهج: تدددم اسدددتخدام المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي لتحديدددد اتجاهدددات  -أ

لمناسدبة هدذا ريس والطلبة بقسدم التربيدة الخاصدة, أعضاء هيئة التد
سديتم جمد  البياندات وتحليلهدا  فمدن خاللد  موضوع الدراسة, المنهج

 وتفسير النتائج التي يتم التوصل إليها.
عينددة الدراسددة جميدد  أفددراد مجتمدد   ضددّمت: تدد مجتمدد  الدراسددة وعين -ب

الدراسددة وهددم جميدد  أعضدداء هيئددة التدددريس بقسددم التربيددة الخاصددة 
, باإلضدددافة إلدددى جميددد  طلبدددة التربيدددة عضدددًوا (09لغ عدددددهم )ابدددالو 

. طالًبددا وطالبدددة (121الخاصددة مددن البنددين والبندددات وبلددغ عددددهم )
وتددم توزيدد  أداة الدراسددة علددى جميدد  أفددراد عينددة الدراسددة, واسددترج  

هيئدددة التددددريس بمدددا نسدددبت   اءعضددد( اسدددتبانة أل02منهدددا ) انالباحثددد
( 91يس بالقسدددددم, واسدددددترج  )( % مدددددن أعضددددداء هيئدددددة التددددددر 92)

( % من طلبة القسم, وبذلك يكدون 12استبانة للطالب بما نسبت  )
اآلتددي ويظهددر الجدددول  ,( اسددتبانة111عدددد االسددتبانات الموزعددة )

 غرافية لعينة الدراسة.و ( الخصائ  الديم1رقم )ذو ال
 
 

( يوضح الخصائ  الديموغرافية للعينة1الجدول ذو الرقم )  
 النسبة العدد املتغير العينة الرقم 

1  

 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

 

 الجنس

 4.56 11 ذكر

 6654 9 أنثى

 %111 64 املجموع

 

 الرتبة

 6158 8 محاضر

 6656 11 أستاذ مساعد

 6459 1 أستاذ مشارك

 %111 64 املجموع

 

 الخبرة

 6459 1 سنوات .أقل من 

 4.56 11 سنوات 11-.من 

 151 6 سنوات 11كثر من أ

 %111 64 املجموع

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب

 ذكر

 أنثى

 6156 66 ذكر

 651. 68 أنثى

 %111 91 املجموع

 

 املعدل

 التراكمي

 6159 69 ممتاز

 6651 61 جيد جدا

 6159 19 جيد

 6651 66 مقبول 

 %111 91 املجموع

 %111 111 املجموع الكلي  

داة الدراسة: لتحقيق هد  الدراسة قام الباحثان بتطوير مقياس أ -ت
لقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس والطلبدة فدي قسدم التربيدة 

وذلددك مددن خددالل الرجددوع لددلدب السددابق مددن رسددائل  ,الخاصددة
 صددالح الدددينو (, 9311) وأبحدداث سددابقة مثددل محمددد ,جامعيددة

(, 9319) شددددددددداهينو (, 9319) فرغلدددددددددي وعثمدددددددددانو (, 9311)
عدددددداد اسدددددتبانة لجمددددد   (,(, وقدددددام الباحثدددددان ب9319النصدددددير)و 

وتكونت أداة الدارسة النهائية من مجدالين  ,المعلومات والبيانات
والمجال الثاني ويضدم أربعدة  ,األول: ويضم البيانات الشخصية

 أبعاد هي:

  .( فقرات2بعد ثقافة الجودة وتكون من ) -

  .( فقرة11بعد جودة التعليم وتكون من ) -

( 2بعدددددد األسدددددلوب اإلداري فدددددي تحقيدددددق الجدددددودة وتكدددددون مدددددن ) -
  .فقرات

 ( فقرات. 2ن من الجودة وتكون من )يبعد المستفيد -

 ,وإلطددالق األحكددام علددى المتوسددطات تددم حسدداب المدددى وطددول الفئددة
سدلبية  أوتكدون الدرجدة ضدعيفة  بحيث ,(1033بحيث كان طول الفئة )

متوسددددطة إذا كانددددت (, وتكددددون 1022-1إذا كانددددت المتوسددددطات مددددن )
يجابيدددددددة إذا كاندددددددت 9022-9المتوسدددددددطات مدددددددن ) (, وتكدددددددون كبيدددددددرة وا 

 (.1-0المتوسطات من )
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 صدق األداة: 
من  األولية( فقرة بصورتها 11تم التحقق من صدق األداة المكونة من )  

خددالل عرضددها علددى مجموعددة مددن المحكمددين المتخصصددين مددن أعضدداء 
ا, وطلب منهم تحكيمهدا ( عضوً 12)وعددهم هيئة التدريس بجامعة نجران 

بداء الرأي فيها من حيث انتما  ,ها للمجال, ومن حيث الصياغة اللغويةم وا 
ا. وتدم اعتمداد نسدبة اتفداق ال والحذ  واإلضافة والتعدديل بمدا يروند  مناسدبً 

جم  الخبدراء علدى حدذفها أوتم حذ  بعا الفقرات التي  ,%22تقل عن 
عددددادة صددددياغة بعضددددها راء المحكمددددين لتصددددبح آل بحسددددب وتددددم التعدددددي ,وا 

 ( فقرة.22االستبانة بصورتها النهائية مكونة من )
وتددم التحقددق مددن الصدددق كددذلك بمعددامالت ارتبدداط بيرسددون علددى عينددة مددن 
خدددار  عيندددة الدراسدددة, وتدددم حسددداب صددددق االتسددداق بدددين األبعددداد والدرجدددة 

 ( يوضح ذلك:0الكلية للداة, والجدول اآلتي ذو الرقم )
 ( معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد أداة الدراسة والدرجة الكلية2الرقم )الجدول ذو 

 الرقم
 البعدمعامل ارتباط بيرسون 

 درجة الكليةبال
 اإلحصائيةالداللة 

البعد مع الدرجة 

 الكلية

 000. 748.** ثقافة الجودة 1

 001. 610.** جودة التعليم 6

6 
األسلوب اإلداري في تحقيق 

 الجودة
**.573 .002 

 007. 493.** املستفيدون من الجودة 6

 (.3031**دالة عند مستوى الداللة )

 ثبات األداة:
 ةتددم التحقددق مددن ثبددات األداة بحسدداب معامددل كرونبدداا ألفددا للبعدداد الثالثدد

علدى التدوالي:  بلغ معامل الثبدات للبعداد األربعدةقد و  ,وللداة بصورة كلية
 ,(0.85وبلددغ معامددل الثبددات الكلددي لددلداة ) ,(0.83/0.82/0.87/0.88)

 قيمة مقبولة ألغراا الدراسة.ال وُعّدت

 إجراءات الدراسة: 
قام الباحثدان بعدد االنتهداء مدن إعدداد األداة بتوزيد  االسدتبانة علدى الدزمالء 

والطلدب  سدين,مدن الجن بقسم التربيدة الخاصدةمن أعضاء الهيئة التدريسّية 
منهم أن يملموها بشفافية وجمعها منهم, كما تم توزي  االستبانة على طلبة 

وطلدددددب مدددددنهم ملهدددددا وتدددددم جمددددد   ,قسدددددم التربيدددددة الخاصدددددة مدددددن الجنسدددددين
كمدددال إجدددراءات المعالجدددات اإلحصدددائية الالزمدددة واسدددتخرا   االسددتبانات, وا 

 النتائج.

 نتائج الدراسة:
هدي اتجاهدات أعضداء هيئدة التددريس  مدا ونّص :السمال األول:  نتائج -1

ولإلجابددددة عليدددد  تددددم حسدددداب  ,بقسددددم التربيددددة الخاصددددة نحددددو جددددودة الددددتعلم
اآلتدددي ذي المتوسدددطات واالنحرافدددات المعياريدددة كمدددا هدددو مبدددين فدددي جددددول 

 (.0رقم )ال
 

( يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية التجاهات أعضاء هيئة 3الجدول ذو الرقم )

 ربية الخاصة نحو جودة التعلمالتدريس بقسم الت

يالحددددظ مددددن الجدددددول أن اتجاهددددات أعضدددداء هيئددددة التدددددريس كانددددت 
وللداة بجمي  أبعادهدا ككدل. فيمدا  ,يجابية وكبيرة للبعاد األربعة منفصلةإ

بحسددب  وفددق اآلتددييجابيددة تجدداه أبعدداد األداة علددى الترتيددب كددان ترتيددب اإل
متوسطاتها: )بعد جودة التعليم, بعد األسدلوب اإلداري فدي تحقيدق الجدودة, 

 ن من الجودة, بعد ثقافة الجودة(.يبعد المستفيد
ما هدي اتجاهدات الطلبدة بقسدم التربيدة  ونّص :نتائج السمال الثاني: -0

ولإلجابدددددة عليددددد  تدددددم حسددددداب المتوسدددددطات  ,الخاصدددددة نحدددددو جدددددودة الدددددتعلم
 (.1رقم )ال اآلتي ذي جدولالرية كما هو مبين في واالنحرافات المعيا
( يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية التجاهات الطلبة 6الجدول ذو الرقم )

 بقسم التربية الخاصة نحو جودة التعلم5

يجابيدددة وكبيدددرة إويالحدددظ مدددن الجددددول أن اتجاهدددات الطلبدددة كاندددت 
ككددل. فيمددا كددان ترتيددب  ولددلداة بجميدد  أبعادهددا ,للبعدداد األربعددة منفصددلة

بحسددب متوسددطاتها:  وفددق اآلتددييجابيددة تجدداه أبعدداد األداة علددى الترتيددب اإل
ن من الجودة, بعد جودة التعلديم, بعدد األسدلوب اإلداري فدي ي)بعد المستفيد

 تحقيق الجودة, بعد ثقافة الجودة(.
هدل هنداك فدروق فدي اتجاهدات  ونّص : -نتائج السمال الثالث: أ-2

ا لمتغيدر التدريس بقسم التربية الخاصة نحو جودة الدتعلم تبًعدأعضاء هيئة 
كمدا  ,ولإلجابة علي  تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية ,الجنس

لبيان داللدة الفدروق فدي االتجاهدات حسدب متغيدر  (ت)تم استخدام اختبار 
 (.5رقم ) اآلتي ذي جدولالالجنس كما هو مبين في 

 

 العدد األبعاد
املتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 املعيارية

 االتجاهات 

 يجابيةإو كبيرة  608. 3.23 91 ثقافة الجودة

 يجابيةإكبيرة و  540. 3.43 91 جودة التعليم

األسلوب اإلداري في 

 تحقيق الجودة

 يجابيةإكبيرة و  518. 3.41 91

تفيدون من املس

 الجودة

 يجابيةإكبيرة و  537. 3.47 91

 يجابيةإكبيرة و  488. 3.39 91 جميع األبعاد

 العدد األبعاد
املتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 املعيارية

 االتجاهات 

 يجابيةإو  كبيرة 422. 3.53 26 ثقافة الجودة

 يجابيةإكبيرة و  377. 3.69 26 جودة التعليم

األسلوب اإلداري في 

 تحقيق الجودة

 يجابيةإكبيرة و  327. 3.61 26

املستفيدون من 

 ودةالج

 يجابيةإكبيرة و  422. 3.57 26

 يجابيةإكبيرة و  323. 3.60 26 جميع األبعاد
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 الجنس وحساب( يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية للفروق في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة نحو جودة التعلم حسب متغير .رقم )ال ذو جدول ال

 :لبيان داللة الفروق في االتجاهات حسب متغير الجنس (ت)اختبار 

املتوسطات  العدد الجنس األبعاد

 الحسابية

االنحرافات 

 املعيارية
 مستوى الداللة درجات الحرية ختبار )ت(ا

 910. 24 -115.- 489. 3.52 17 ذكر ثقافة الجودة

 280. 3.54 9 أنثى

 -111.- 410. 3.68 17 ذكر جودة التعليم

 

24 

 

.912 

 328. 3.70 9 أنثى 

األسلوب اإلداري في تحقيق 

 الجودة

 907. 307. 3.65 17 ذكر

 
24 .373 

 368. 3.53 9 أنثى

 236. 24 1.215 439. 3.64 17 ذكر املستفيدون من الجودة

 370. 3.43 9 أنثى

 624. 24 497. 345. 3.63 17 ذكر جميع األبعاد

 292. 3.56 9 أنثى

ند  ال توجدد فدروق فدي اتجاهدات أعضداء هيئدة أيالحظ مدن الجددول 
 التدريس نحو جودة التعليم بين الجنسين.

هدددددل هنددددداك فدددددروق فدددددي  ونّصددددد : –الثالدددددث: ب  نتدددددائج السدددددمال-2
اتجاهددات أعضدداء هيئددة التدددريس بقسددم التربيددة الخاصددة نحددو جددودة الددتعلم 

 ولإلجابة علي  تم حساب المتوسطات  ,ا لمتغير الرتبة األكاديميةتبعً 

رقم اآلتدددي ذي الدددواالنحرافدددات المعياريدددة كمدددا هدددو مبدددين فدددي جددددول 
(2). 

وسطات واالنحرافات املعيارية للفروق في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة نحو جودة التعلم حسب متغير الرتبة ( يوضح املت4رقم )ال ذو جدول ال

 األكاديمية:

 االنحرافات املعيارية املتوسطات الحسابية العدد الرتبة األكاديمّية األبعاد

 197. 3.50 8 محاضر ثقافة الجودة

 557. 3.57 11 مساعد

 420. 3.51 7 مشارك

Total 26 3.53 .422 

 411. 3.65 8 محاضر جودة التعليم

 438. 3.70 11 مساعد

 267. 3.71 7 مشارك

Total 26 3.69 .377 

 األسلوب اإلداري 

 في تحقيق الجودة 

 324. 3.58 8 محاضر

 311. 3.70 11 مساعد

 368. 3.51 7 مشارك

Total 26 3.61 .327 

 467. 3.30 8 محاضر املستفيدون من الجودة

 282. 3.76 11 مساعد

 432. 3.57 7 مشارك

Total 26 3.57 .422 

 272. 3.52 8 محاضر جميع األبعاد

 368. 3.68 11 مساعد

 320. 3.58 7 مشارك
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 Total 26 3.60 .323 
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تربيدددة ولبيدددان داللدددة الفدددروق فدددي اتجاهدددات أعضددداء هيئدددة التددددريس بقسدددم ال
تدددم اسدددتخدام  ,ا لمتغيدددر الرتبدددة األكاديميدددةالخاصدددة نحدددو جدددودة الدددتعلم تبًعددد

اختبدار تحليدل التبداين األحدادي لبيدان داللدة الفدروق فدي االتجاهدات حسدب 
 ( يوضح ذلك:2رقم )ال اآلتي ذو والجدول ,متغير الرتبة

 علم حسب متغير الرتبة األكاديميةاهات أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة نحو جودة الت( يوضح اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في اتج1رقم )ال ذو جدول ال

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 

 املربعات
 مستوى الداللة )ف( متوسط املربعات درجات الحرية

 938. 064. 012. 2 025. بين املجموعات ثقافة الجودة

   192. 23 4.427 داخل املجموعات

    25 4.452 لكليا

 943. 059. 009. 2 018. بين املجموعات جودة التعليم

   153. 23 3.529 داخل املجموعات

    25 3.547 الكلي

 488. 741. 081. 2 162. بين املجموعات األسلوب اإلداري في تحقيق الجودة

   109. 23 2.511 داخل املجموعات

    25 2.673 الكلي

 053. 3.336 500. 2 999. بين املجموعات الجودة املستفيدون من

   150. 23 3.445 داخل املجموعات

    25 4.445 الكلي

 Between Groups .127 2 .063 .586 .565 جميع األبعاد

Within Groups 2.484 23 .108   

Total 2.611 25    

ندد عدم وجود فدروق ذات داللدة إحصدائية ع السابق ويظهر الجدول
 ( حسب متغير الرتبة األكاديمية.2.25مستوى )
هددددل هندددداك فددددروق فددددي  ونّصدددد : –نتددددائج السددددمال الثالددددث:    -2

اتجاهددات أعضدداء هيئددة التدددريس بقسددم التربيددة الخاصددة نحددو جددودة الددتعلم 

ولإلجابددة عليدد  تددم حسدداب المتوسددطات واالنحرافددات  ,ا لمتغيددر الخبددرةتبًعدد
 (.2رقم )لا اآلتي ذي المعيارية كما في جدول

 برة:( يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية للفروق في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة نحو جودة التعلم حسب متغير الخ8رقم )ال ذو جدول ال

 االنحرافات املعيارية املتوسطات الحسابية العدد سنوات الخبرة األبعاد

 ثقافة الجودة

 

 166. 3.48 7 سنوات .قل من أ

 501. 3.52 17 11إلى  .من 

 236. 3.83 2 11أكثر من 

Total 26 3.53 .422 

 

 جودة التعليم

 419. 3.53 7 سنوات .قل من أ

 367. 3.72 17 11إلى  .من 

 071. 3.95 2 11أكثر من 

Total 26 3.69 .377 

 

 ألسلوب اإلداري في تحقيق الجودةا

 323. 3.57 7 سنوات .قل من أ

 343. 3.61 17 11إلى  .من 

 314. 3.78 2 11أكثر من 

Total 26 3.61 .327 

 558. 3.34 7 سنوات .قل من أ املستفيدون من الجودة

 349. 3.63 17 11إلى  .من 

 265. 3.81 2 11أكثر من 

Total 26 3.57 .422 

 جميع األبعاد

 

 279. 3.48 7 سنوات .قل من أ

 346. 3.62 17 11لى إ .من 

 059. 3.85 2 11أكثر من 

Total 26 3.60 .323 
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ولبيدددان داللدددة الفدددروق فدددي اتجاهدددات أعضددداء هيئدددة التددددريس بقسدددم التربيدددة 
تدم اسدتخدام اختبدار تحليدل  ,ا لمتغيدر الخبدرةالخاصة نحو جدودة الدتعلم تبًعد

الخبددرة التبدداين األحددادي لبيددان داللددة الفددروق فددي االتجاهددات حسددب متغيددر 
 ( يوضح ذلك:9) اآلتي ذو الرقم والجدول

 :( يوضح اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة نحو جودة التعلم حسب متغير الخبرة9رقم )ال ذو جدول ال

 األبعاد
مجموع 

 املربعات
 لةمستوى الدال )ف( متوسط املربعات درجات الحرية

 فة الجودةثقا

 

Between Groups .207 2 .104 .562 .578 

 Within Groups 4.245 23 .185 
  

Total 4.452 25    

 Between Groups .337 2 .168 1.206 .318 جودة التعليم

Within Groups 3.210 23 .140 
  

Total 3.547 25    

 Between Groups .067 2 .033 .295 .748 األسلوب اإلداري في تحقيق الجودة

Within Groups 2.606 23 .113 
  

Total 2.673 25    

 Between Groups .556 2 .278 1.645 .215 ملستفيدون من الجودةا

Within Groups 3.889 23 .169 
  

Total 4.445 25    

 جميع األبعاد

 

Between Groups .225 2 .112 1.083 .355 

Within Groups 2.386 23 .104 
  

 Total 2.611 25 
   

( عددددددم وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة 9رقم )السدددددابق ذو الدددددويظهدددددر الجددددددول 
 ( حسب متغير الخبرة األكاديمية.2.25إحصائية عند مستوى )

هدل هنداك فدروق فدي اتجاهددات  ونّصد : -نتدائج السدمال الرابد : أ-1
لمتغيددددر المعدددددل  االطلبددددة بقسددددم التربيددددة الخاصددددة نحددددو جددددودة الددددتعلم تبًعدددد

ولإلجابة علي  تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية كما  ,التراكمي
 (.10رقم )ال اآلتي ذي جدولالفي 

 كمي:( يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية للفروق في اتجاهات الطلبة بقسم التربية الخاصة نحو جودة التعلم حسب متغير املعدل الترا10رقم )ال ذو جدول ال

 االنحرافات املعيارية املتوسطات الحسابية العدد املعدل األبعاد

 ثقافة الجودة

 

 571. 2.86 29 ممتاز

 455. 3.08 21 اجيد جد  

 589. 3.36 19 جيد

 401. 3.74 22 مقبول 

Total 91 3.23 .608 

 جودة التعليم
 511. 3.34 29 ممتاز

 567. 3.34 21 اجيد جد  
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 526. 3.41 19 جيد

 532. 3.66 22 مقبول 

Total 91 3.43 .540 

 األسلوب اإلداري في تحقيق الجودة

 495. 3.28 29 ممتاز

 471. 3.28 21 اجيد جد  

 479. 3.47 19 جيد

 565. 3.64 22 مقبول 

Total 91 3.41 .518 

 ملستفيدون من الجودةا

 562. 3.32 29 ممتاز

 482. 3.43 21 اجيد جد  

 573. 3.45 19 جيد

 456. 3.73 22 مقبول 

Total 91 3.47 .537 

 جميع األبعاد

 

 466. 3.21 29 ممتاز

 450. 3.29 21 اجيد جد  

 487. 3.42 19 جيد

 430. 3.69 22 مقبول 

Total 91 3.39 .488 

ولبيان داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي لبيدان داللدة 
 اآلتددي ذو والجدددول ,اتجاهددات الطلبددة نحددو الجددودة فددي التعلدديمالفددروق فددي 

 ( يوضح ذلك:11رقم )ال
 ( يوضح اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في اتجاهات الطلبة بالقسم نحو جودة التعلم حسب املعدل التراكمي:11رقم )ال ذو جدول ال

 الداللة )ف( اتمتوسط املربع درجات الحرية مجموع املربعات املصدر األبعاد

 ثقافة الجودة

 

 000. 13.135 3.456 3 10.367 بين املجموعات

   263. 87 22.888 داخل املجموعات

    90 33.254 الكلي

 145. 1.844 523. 3 1.570 بين املجموعات جودة التعليم

   284. 87 24.680 داخل املجموعات

    90 26.249 الكلي

 053. 2.667 678. 3 2.035 بين املجموعات يق الجودةاألسلوب اإلداري في تحق

   254. 87 22.123 داخل املجموعات

    90 24.157 الكلي

 049. 2.719 742. 3 2.227 بين املجموعات ملستفيدون من الجودةا

   273. 87 23.757 داخل املجموعات

    90 25.984 الكلي

 003. 5.052 1.061 3 3.183 بين املجموعات جميع األبعاد

   210. 87 18.274 داخل املجموعات

 90 21.457 الكلي
   

ولبيدان داللدة الفدروق بدين المجموعدات تدم اسدتخدام المقارندات  ,ظهر الجدول فدروق ذات داللدة إحصدائية علدى البعدد األول والبعدد الرابد  والكلديأو 
 ذلك: ( يوضح10) اآلتي ذو الرقموالجدول  ,البعدية باختبار شيفي 
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 ( يوضح املقارنات البعدية باختبار شيفيه للفروق في اتجاهات الطلبة بالقسم نحو جودة التعلم حسب املعدل التراكمي:16رقم )ال ذو جدول ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا لمتغيددددر المعدددددل ًعددددويظهددددر الجدددددول وجددددود فددددروق بددددين الطلبددددة تب
وذلددددك بددددين درجتددددي المعددددل التراكمددددي ممتدددداز ومقبددددول لصددددالح  ,التراكمدددي

الطلبددة ذوي المعددد التراكمددي بدرجددة مقبددول, ويظهددر الجدددول كددذلك وجددود 
وذلدك بدين درجتدي المعددل  ,ا لمتغير المعدل التراكميفروق بين الطلبة تبعً 

 كمي بدرجة مقبول.التراكمي جيد ومقبول لصالح الطلبة ذوي المعد الترا
هدددددل هنددددداك فدددددروق فدددددي  ونّصددددد : -نتدددددائج السدددددمال الرابددددد : ب- 1

ا لمتغيدددر اتجاهدددات الطلبدددة بقسدددم التربيدددة الخاصدددة نحدددو جدددودة الدددتعلم تبًعددد
ولإلجابة علي  تم حسداب المتوسدطات واالنحرافدات المعياريدة كمدا  ,الجنس

 (.12رقم )ال اآلتي ذي هو مبين في جدول
ضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية للفروق في اتجاهات ( يو 16) ذو الرقم جدول ال

 الطلبة بالقسم نحو جودة التعلم حسب الجنس:

 االنحرافات املعيارية املتوسطات العدد الجنس األبعاد

 ثقافة الجودة

 

 488. 3.51 43 ذكر

 599. 2.98 48 أنثى

 جودة التعليم
 519. 3.56 43 ذكر

 541. 3.32 48 أنثى

اإلداري في تحقيق  األسلوب

 الجودة

 468. 3.57 43 ذكر

 520. 3.26 48 أنثى

 ملستفيدون من الجودةا
 473. 3.62 43 ذكر

 560. 3.34 48 أنثى

 جميع األبعاد

 450. 3.56 43 ذكر

 471. 3.23 48 أنثى

 471. 3.23 48 أنثى

ندد  ال توجددد فدروق فددي اتجاهددات الطلبددة نحددو أويالحدظ مددن الجدددول 
 تعليم بين الجنسين.جودة ال
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مناقشة النتائج:
ما هي اتجاهات أعضداء هيئدة ": ونّص مناقشة نتائج السمال األول 

فقددد أظهددرت  ",التدددريس بقسددم التربيددة الخاصددة نحددو جددودة التعلدديم بالقسددم
النتددددائج أن االتجاهددددات كانددددت إيجابيددددة وكبيددددرة للبعدددداد األربعددددة منفصددددلة 

ككل, وقد يعزى ذلك إلى االهتمام الدذي توليد  إدارة  وللداة بجمي  أبعادها
بموضدددوع  ,وقسدددم التربيدددة الخاصدددة ,وعمدددادة كليدددة التربيدددة ,جامعدددة نجدددران

الجددودة فددي التعلدديم وسددعي القسددم إلددى الحصددول علددى االعتمدداد البرامجددي 
لبرامجدد , وكددذلك سدددعي  إلددى تحسدددين المخرجددات التعليميدددة لتكددون منافسدددة 

المملكددددة العربيددددة فددددي المنطقددددة الجنوبيددددة و فددددي رى للبددددرامج واألقسددددام األخدددد
, باإلضددافة إلددى االهتمددام بنشددر ثقافددة الجددودة بددين أعضدداء ككددل السددعودية

وذلدددك مدددن خدددالل إلحددداق األعضددداء بالددددورات  ؛هيئدددة التددددريس فدددي القسدددم
التدريبيدددة المختلفدددة وورل العمدددل الخاصدددة بدددالجودة فدددي التعلددديم واالعتمددداد 

كيات المرتبطدددة بدددالجودة سدددلوكيات روتينيدددة حتدددى تصدددبح السدددلو  ,البرامجدددي
لددددى األعضددداء, باإلضدددافة إلدددى المكافددد ت الماديدددة التدددي يدددتم إنفاقهدددا علدددى 

ا كذلك لنشر هذه الثقافة كانت محفزً  , حيثاألعضاء مقابل العمل بالجودة
االتجاهدددات اإليجابيدددة نحوهدددا, وكمدددا نعلدددم أن عضدددو هيئدددة تبّندددي وتقبلهدددا و 

األكاديمي في الجامعات, وان العناصدر البشدرية التدريس يعد عماد العمل 
ا إلدى تجويدد عملهدا األكداديمي حتدى يدنعكس ذلدك علدى المتميزة تسعى دومً 

جميدددد  عناصددددر العمليددددة التعليميددددة, فمددددن الطبيعددددي أن تكددددون االتجاهددددات 
 ,إيجابيدددددة وكبيدددددرة لقبدددددول األعضددددداء فكدددددرة الجدددددودة واالعتمددددداد األكددددداديمي

ماد البرامجدي. وتتفدق هدذه النتيجدة مد  وحرصهم على الحصول على االعت
 محمدددددددو (, 0210فرغلددددددي وعثمددددددان)و (, 0210نتيجدددددة دراسددددددة مسدددددداعدة )

صدددالح الددددين و (, 0229) شددداهينو (, 0211ودراسدددة النصدددير) ,(0212)
(, ممدددددا يمكدددددد حدددددر  الجامعدددددات 0212) سدددددالمة والنوبدددددانيو (, 0212)

 .Sig فرق املتوسطات املعدل (J) املعدل (I) املجال

all1 

 ممتاز

 951. -077.- اجيد جد  

 480. -214.- جيد

 005. -481.-* مقبول 

 اجيد جد  

 951. 077. ممتاز

 828. -137.- جيد

 045. -404.-* مقبول 

 جيد

 480. 214. ممتاز

 828. 137. اجيد جد  

 330. -268.- مقبول 

 مقبول 

 005. 481.* ممتاز

 045. 404.* اجيد جد  

 330. 268. جيد
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افة الجودة فدي واالهتمام بثق ,المختلفة على تطبيق نظام الجودة في التعليم
 الجامعات العربية.

مدا هدي اتجاهدات الطلبدة بقسدم ": ونّص مناقشة نتائج السمال الثاني 
فقددددد أظهددددرت النتددددائج أن  ",التربيددددة الخاصددددة نحددددو جددددودة التعلدددديم بالقسددددم

االتجاهددات كانددت إيجابيددة وكبيددرة للبعدداد األربعددة منفصددلة ولددلداة بجميدد  
م ب دارتد  وأعضدائ  علدى نشدر ثقافددة أبعادهدا ككدل, وهدذا يمكدد اهتمدام القسدد

مددن خددالل ورل العمددل,  ؛الجددودة لدددى الطلبددة أنفسددهم مددن البنددين والبنددات
والمحاضددرات المقدمددة للطلبددة عددن الجددودة, وسددعي العناصددر البشددرية فددي 

طددالب علددى التدددريس و المسددمولين وأعضدداء هيئددة الالعمليددة التعليميددة مددن 
يجدددة مددد  نتيجدددة دراسدددة محمدددد تحقيدددق الجدددودة فدددي القسدددم. وتتفدددق هدددذه النت

لطلبدة فدي اإلدى أن اتجاهدات  اأشدارت كلتا الدراستينن إ( من حيث 0212)
يجابيددة وكبيددرة تجدداه الجددودة فددي التعلدديم, مددا يعكددس التوجدد  إالقسددم كانددت 

العددددام للجامعددددات السددددعودية بمختلدددد  أقسددددامها نحددددو نشددددر ثقافددددة الجددددودة 
طددالب الالتعليميددة مددن واالعتمدداد األكدداديمي علددى جميدد  عناصددر العمليددة 

 تدريس.الوأعضاء هيئة 
هل هناك فدروق فدي اتجاهدات ": ونّص مناقشة نتائج السمال الثالث 

ا أعضدددداء هيئددددة التدددددريس بقسددددم التربيددددة الخاصددددة نحددددو جددددودة الددددتعلم تبًعدددد
فقد أظهدرت النتدائج عددم  ") الرتبة األكاديمية, الجنس , الخبرة(: لمتغيرات

ويعزى ذلك إلى المناا  ة,ا للمتغيرات الثالثعً وجود فروق في االتجاهات تب
التعليمدددي والبيئدددة التعليميدددة التدددي يتسدددم بهدددا قسدددم التربيدددة الخاصدددة بجامعدددة 

والعمدددل بدددروح  ,مدددن حيدددث التشددداركية بدددين أعضددداء هيئدددة التددددريس ,نجدددران
المتطلبدات الخاصدة بدالجودة مدن ناحيدة, ومدن حيدث  إلنجدازالفريق الواحد 

ظمة واإلجراءات اإلدارية والمعامالت الوظيفيدة علدى توحيد التعليمات واألن
ناثًدمسدتوى القسدم, بدل والكليدة ذكدورً  كددانوا أ)سدواء  ا, ومدن مختلد  الرتدبا وا 

كددانوا مددن أوسددواء  ,محاضددر(أو مسدداعد , أو مشددارك, أو بدرجددة أسددتاذ, 
ممددا يددوفر بيئددة  ,ذوي الخبددرات العلميددة أو مددن األعضدداء الجدددد فددي القسددم

ة وتعليميددددة موحددددة تجددداه الجددددودة واالعتمددداد األكدددداديمي, اجتماعيدددة ونفسدددي
باإلضدافة إلدى التفاعدل المشدترك بددين أعضداء هيئدة التددريس مدن الجنسددين 

وهذا بالتعكيد سيعمل على تشكيل اتجاهدات  ,ومن مختل  الخبرات والرتب
بغددا النظددر عددن الرتبددة أو  ,يجابيددة ومتماثلددة أو متقاربددة بددين األعضدداءإ

(, 0210. وتتفق هذه النتيجة م  نتيجة دراسدة مسداعدة )الخبرة أو الجنس
(, 0211( ودراسدددددة النصدددددير)0212محمدددددد)و (, 0210فرغلدددددي وعثمدددددان)و 
(. فدددددي حددددين اختلفددددت هدددددذه 0212صددددالح الدددددين )و (, 0229) شدددداهينو 

( فددي متغيدر واحددد (Brown&Jacqueline,95النتيجدة مد  نتيجددة دراسدة 
حيددددث أشددددارت  ,التدددددريسوهددددو متغيددددر الخبددددرة األكاديميددددة ألعضدددداء هيئددددة 

وقدد يعدزى  ,فروق في اتجاهات األعضاء لمتغيدر الخبدرة إلى وجوددراست  
ذلددك إلددى اخددتال  األدوات وعينددة الدراسددة والظددرو  البيئيددة المختلفددة مددن 

 مجتم  ألخر.
هدل هنداك فدروق فدي اتجاهدات ": ونّصد مناقشة نتائج السمال الراب  

)الجددنس, : لددتعلم تبعددا لمتغيددراتالطلبددة بقسددم التربيددة الخاصددة نحددو جددودة ا

فقددد أظهددرت النتددائج عدددم وجددود فددروق فددي االتجاهددات  "المعدددل التراكمددي(
فكان كل من الطلبة والطالبدات لدديهم اتجاهدات كبيدرة  ,ا لمتغير الجنستبعً 

ن مدا يقددم مدن أل طبيعيدة والنتيجدة ,يجابية نحو الجودة فدي التعلديما  وقوية و 
ورل كدد ,ب الدذكور يدتم تقديمدد  للطالبداتقبدل أعضداء هيئددة التددريس للطددال

نددد  أوهدددو مدددا يعتقدددد  ,الجودةبددد الخاّصدددةدورات الدددو  ,محاضدددراتالو  ,عمدددلال
السبب في عدم وجود فروق في االتجاهات بين الجنسين مدن الطلبدة تجداه 

هندداك فددروق فددي االتجاهددات نحددو الجددودة بددين الطلبددة  تالجدودة. بينمددا كاندد
وهددو بعددد ثقافددة  ,البعددد األول لددلداة تعددزى لمتغيددر المعدددل التراكمددي علددى

والبعدد الكلدي مدن خدالل  ,ن مدن الجدودةيالجودة, والرابد  وهدو بعدد المسدتفيد
بددددين معدددددل  اهندددداك فروًقددددأن اختبددددار المقارنددددات البعديددددة شدددديفي , واتضددددح 

مقبدول لصدالح المقبدول,  بتقددير تراكمديالمعددل الو  ,ممتدازبتقدير تراكمي ال
تراكمدددي المعددددل الو  ,جيددددبتقددددير تراكمدددي العددددل مالبدددين  ان هنددداك  فروًقدددأو 

 ذوي تقددديرالطلبدة أن وقدد يعدزى ذلددك إلدى  ,مقبدول لصدالح المقبددولبتقددير 
وكدذلك تكدون  ,ممتداز ذوي تقدديربدراستهم من الطلبة  اقل اهتمامً أالمقبول 

مشاركتهم في األنشدطة الالمنهجيدة المتعلقدة بدالجودة فدي التعلديم مدن ورل 
 بتقددديرأكثددر مددن زمالئهددم المتفددوقين  ,منهجيددة وغيرهدداعمددل ومحاضددرات ال

وكددذلك قددد يكددون بسددبب اهتمددام الطلبددة المتفددوقين  ,ممتدداز وجيددد مددن ناحيددة
وكدددذلك  ,ممتددداز بدراسددتهم أكثدددر مددن األنشدددطة األخددرى الالمنهجيدددة بتقدددير

جيد, وهذا قدد يدنعكس  بتقدير تراكمي ذوي معدلالطلبة ينسحب ذلك على 
تجاهدداتهم نحددو الجددودة. وتختلدد  هددذه النتيجددة مدد  بدددوره علددى حرصددهم وا

والتددي أشددارت إلددى عدددم وجددود فددروق فددي  ,(0212) نتيجددة دراسددة محمددد
وقدددد يعدددزى ذلدددك إلدددى  ,ا لمتغيدددر المعددددل التراكمددديلطدددالب تبًعدددااتجاهدددات 

اخدددتال  األدوات وعيندددة الدراسدددة والبيئدددة التعليميدددة فدددي قسدددمهم عدددن قسدددم 
 التربية الخاصة بجامعة نجران.
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