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 المستخلص

تحقيق  ودورها في النظم القائمة على المعرفةالتعرف على يهدف البحث الى 

التي  التي تعد هدفا ومتطلبا اساسيا من متطلبات جامعة المستقبل معايير الجودة التعليمية

وقد تم اختيار الجامعة ، تعمل على الوصول اليها الجامعات والمؤسسات التعليمية

( 185من ) عينة عشوائيةاختيار وتم المستنصرية وكلياتها كميدان لتطبيق الدراسة، 

انموذج افتراضي يوضح طبيعة  تدريسيا، وفي مجال المعالجة االحصائية تم تقديم

( SEMباستخدام معادلة النمذجة الهيكلية ) لالختبارالعالقات ومن ثم اختبار صالحيته 

(Structural Equation Model) ،اختبار العالقات باستخدام برنامج الرزمة و

وفي ضوء النتائج تم الحصول على  ،(SPSS V.18االحصائية للعلوم االجتماعية )

ان التزام المؤسسات التعليمية بتحسين معايير الجودة مجموعة من االستنتاجات اهمها: 

التعليمية لديها يرتكز على مدى قدرتها على االستخدام والتطبيق الفعال للنظم القائمة على 

لبات البشرية المعرفة، وهذا االمر يتطلب االهتمام بسلسلة من االجراءات والمتط

 والمادية.  

 .معايير الجودة : الجودة التعليمية, نظم المعرفة,الرئيسيةالكلمات 
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 منهجية البحث: المبحث االول

 مشكلة البحث :اوال

يمكن ان  التي التعليمية يواجه التعليم في عصرنا الحالي مجموعة من التحديات

فرضتها التغييرات البيئية في   تساهم النظم القائمة على المعرفة في تجاوزها والتي

مختلف النواحي، وبات االمر اكثر صعوبة من ذي قبل مما حدا بالجامعات والمؤسسات 

التعليمية الى البحث باستمرار عن االساليب والوسائل التي يمكن ان تساعدها في تقديم 

ية بجودة ونوعية عالية، ومع تعدد المفاهيم والمداخل التي تتناول الحلول الخدمة التعليم

، والتي معرفية كواحدة من اهم هذه الحلولالممكنة لمثل هذه التحديات برز مفهوم النظم ال

 .ان تساعد في مواجهة هذه التحدياتيمكن 

 :ةومن هنا يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل التساؤالت االتي

 اهميتها وعناصرها؟ النظم القائمة على المعرفة وما هيما .1

 ؟ليمية واهم العناصر المرتبطة بهاماهي الجودة التع .2

هل تسهم النظم القائمة على المعرفة في تحقيق معايير الجودة التعليمية  .3

 ومتطلبات جامعة المستقبل المنشودة؟

 

 اهمية البحث  :ثانيا

تتضح اهمية البحث من خالل تناوله لموضوع زاد االهتمام به بشكل كبير وهو 

تناول تم موضوع الجودة التعليمية، والتي اصبحت الشغل الشاغل للمؤسسات التعليمية، 

، ومتطلباتها الحالية والمستقبلية ذلك من خالل التطرق لالطار المفاهيمي للجودة التعليمية

، وقياس ذلك قيقها والمتمثلة بالنظم المعرفيةتساهم في تحوالبحث عن االساليب التي 

هداف عمليا من خالل العالقات التي تربط بين متغيراتها، ومدى مساهمتها في تحقيق اال

 .المنشودة للجودة التعليمية

 اهداف البحث: ثالثا

 تحديد طبيعة العالقة التي تربط النظم القائمة على المعرفة وتحقيق يهدف البحث الى

 الجودة التعليمية من خالل االتي: معايير

 وعناصرها.تسليط الضوء على مفهوم النظم القائمة على المعرفة وماهيتها  .1

 وعناصرها.التعرف على ماهية الجودة التعليمية  .2

نظم القائمة على المعرفة في تحقيق معايير الجودة تحليل عالقة التاثير لل .3

 التعليمية.
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 فرضيات البحث :رابعا

)النظم القائمة على توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  :سة األولىيالفرضية الرئ

 وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: ،المعرفة( و)معايير الجودة التعليمية(

)معايير الجودة  و التكنولوجيا( )استخدامتوجد عالقة ارتباط معنوية بين  .1

 .التعليمية(

 .و)معايير الجودة التعليمية( )المهارة والخبرة(توجد عالقة ارتباط معنوية بين  .2

 .و)معايير الجودة التعليمية( )حداثة التكنولوجيا(توجد عالقة ارتباط معنوية بين  .3

 .و)معايير الجودة التعليمية( )صناع المعرفة(توجد عالقة ارتباط معنوية بين  .4

)النظم القائمة على المعرفة( في )معايير الجودة تؤثر   الفرضية الرئيسية الثانية:

 وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:، التعليمية(

 .معنويا في )معايير الجودة التعليمية( يؤثر )استخدام التكنولوجيا( .1

 .معنويا في )معايير الجودة التعليمية( تؤثر )المهارة والخبرة( .2

 .عايير الجودة التعليمية(معنويا في )م ؤثر )حداثة التكنولوجيا(ت .3

 .معنويا في )معايير الجودة التعليمية( يؤثر )صناع المعرفة( .4

 

 االفتراضيانموذج البحث  :خامسا

 :ن من المتغيرات وكاالتييعتللبحث مجموالمخطط االفتراضي يتضمن 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 فتراضيأنموذج البحث اال ( 1الشكل )

النظم القائمة على 
 املعرفة

 المهارة والخبرة

 حداثة التكنولوجيا

 المعرفةصناع 

استخدام 
 التكنولوجيا

 
معايري اجلودة 

 التعليمية
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 ،وتشمل )استخدام التكنولوجيا :)النظم القائمة على المعرفة(المتغير المستقل:  .1

 حداثة التكنولوجيا، صناع المعرفة( المهارة والخبرة،

 .(معايير الجودة التعليمية: )المتغير المعتمد .2

 

 البحث  وعينة : مجتمعسادسا

، حيث تم اختيار عينة اساتذة بعض كليات الجامعة المستنصرية يتكون مجتمع البحث من 

( والتي تحسب Richard Geiger equationبحسب معادلة ) ، تم حسابهاهمعشوائية من

 (4: 2013)الحدراوي ،  :من المعادلة التالية

 

𝑛 =  
(

𝑧
𝑑

)
2

× (0.50)2

1 +  
1
𝑁

[(
𝑧
𝑑

)
2

× (0.50)2 − 1]
 

 :حيث ان 

 N:  حجم المجتمع

 z: 1.96وتساوي    0.95الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة 

 dنسبة الخطأ: 

اعاله تم التوصل الى ان حجم العينة يكون الواردة في ومن المعادلة 

(n>=178( وبلغ عدد االستمارات الموزعة ،)188( استمارة، تم استرجاع )220 )

(، %85,4( استمارة، وبنسبة استرجاع )185استمارة، وكان عدد الصالح للتحليل منها )

 (.n=185وهنا اصبح حجم العينة )

 

 النظم القائمة على المعرفة: المبحث الثاني

 نظم المعرفة :اوال

يشهد هذا العصر ومنذ بداياته ثورة افرزتها الثورة المعلوماتية، اتفق على 

المعرفية واصبحت تحظى باهتمام كبير من قبل العديد من الكتاب  تسميتها الثورة

يكون متفقا  ، واصبح التركيز منصبا على دراسة ماهية المعرفة بشكل قد الوالباحثين

موجودات غير منظورة للمنظمة وأنها تشمل الخبرة الواسعة ، فعرفت المعرفة بانها عليه

ويعرفها (، Darling,1996 :1) ة للمنظمةوأسلوب اإلدارة المتميزة والثقافة المتراكم



النظم القائمة على المعرفة في تحقيق معايير الجودة التعليمية  دور

 ومتطلبات جامعة المستقبل

 حامد كريم , ارادن حاتم, د. د.

 خالدية مصطفى د.

 2016/  39العدد  

 

 ISSN (1681-6870)                               125                      مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

 

(Daft, 2001 :258 بانها تراكم لدى االفراد والمنظمة وذلك عن طريق اضافة ما )

 تكسبه من معلومات الى الخبرات، الفكر المسبق والخلفية الثقافية التي تمتلكها مسبقا.

بسهولة وتكون على نوعين ظاهرة يسهل التعبير عنها وضمنية يصعب التعبير عنها 

 ويصعب نقلها الى االخرين.

مثل تويشير عدد من الكتاب والباحثين الى ان نظم المعرفة او نظم ادارة المعرفة 

يقات المتنوعة في معالجة مجموعة األدوات المؤثرة في اإلدارة المتعلقة بالمعرفة، والتطب

االفراد المهنيين والمدراء أن على ( Alavi & Leidner، وهنا يؤكد كل من )الظواهر

الخلق والمشاركة الفاعلين هم اولئك الذين يركزون على النظم المعرفة من خالل عمليات 

وتنظيم المعرفة المنظمية وتوزيعها كالذي يضع المعلومات والبيانات باتجاه معين 

(Fennessy 2002وهذا ما ) أو أي برنامج لت ً ً تطبيقيا قنية يجعله يمثل باعتباره نظاما

االتصاالت، والمعلومات يكامل ويربط الوظائف، بالتعامل مع معارفها الضمنية، 

 Lhner)الذي تقصده إدارة المعرفة )والظاهرة للمنظمة ككل، أو لجزء منها، و

&Maier,1999:76 عدد من كة صناع المعرفة في ، حيث ان النظم المعرفية تدعم شب

يد، الحصول، االختيار، التقييم، التنظيم، الهيكلية، تحدالبناء، ال، لتشكيلا العمليات مثل )

تطبيق المعرفة بهدف ( ومن ثم بحثالدخول، ال، االحتفاظتوزيع، الرؤية، الالصياغة، 

( وفي هذا االطار 90: 2008دعم ديناميكية التعلم المنظمي، والفاعلية النظمية )النقار،

رفة ونظمها تنحصر ضمن ( الى ان جميع تعريفات المع1024: 2012يشير )محمد ،

 :همااطارين رئيسين 

 :الصريحة المعرفة على القائمة التعريفات .1

 تمثل الخبرة التي يمكن توصيلها وتقاسمها الى المعلومات في النشاط.و 

  المعرفة تتكون من البيانات او المعلومات التي تم تنظيمها ومعالجتها لنقل

 العلم والخبرة.

 بالطريقة التي يمكن معالجتها. يندمج او يقدم المعرفة هي ما 

 بلة لالستخدام في حل مشكلة معينة.المعرفة تمثل المعلومات القا 

 

 األفراد رؤوس في الضمنية المعرفة على القائمة التعريفات .2

تركز على خصائص المعرفة الضمنية التي يمكن التشارك فيها وتعلمها ولكن و

يبقى في راس  حيث تعد المعرفة بانها ما لألخرينمن الصعب التعبير عنها او نقلها 

، وهي المزيج السائل من الخبرة والقيم والمعلومات السباقة والرؤى الخبيرة التي الفرد

  تقدم اطارا لتقييم وتقييم الخبرات.
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 اهمية المعرفة :ثانيا

ستراتيجية قادرة على خلق منظمة شاملة اداة اتأتي أهمية المعرفة من كونها 

 ,Prusak)ويبين  ،عن طريق تحديد قدراتها وحاجاتها المستقبلية للمعرفةمتحسسة 

على أن الشيء الوحيد الذي يمنح المنظمة الميزة التنافسية هي مقدار ما ( 6 :1996

 2008)الكبيسي،  تعرفه، وكيفية استخدام ما تعرفه، والسرعة التي تتعلم فيها شيئا جديدا

 (:109:  2008، العانيالمعرفة بما يأتي)يمكن تحديد أهمية ، ومن هنا (29:

الميزة التنافسية والمحافظة عليها، فمنظمات  إليجادتعد المعرفة األساس  .1

هي المعرفة ألجل البقاء  واستراتيجيةاألعمال أيقنت أن المصدر األكثر أهمية 

 ضمن إطار التنافسية.

اص وطبيعتها إن للمعرفة القابلية على االنتقال عبر المكان والمهام واألشخ .2

المخفية كونها تتولد في عقول البشر، لذا فهي ال تنقص باالستعمال أو المشاركة 

 بقدر ما تتزايد مكونة رافعة تتضاعف فيها قدرات المنظمة.

أتاحت المجال للمنظمة للتركيز على األقسام األكثر إبداعاً، وتحفيز اإلبداع  .3

 (.13: 2005سي، واالبتكار المتواصل ألفرادها وجماعاتها )الكبي

أن أهمية المعرفة تنطلق من  (Loudon & Loudon, 2002: 434)بين  .4

زيادة االستثمار في المعرفة وحقولها المتنوعة، فعلى سبيل المثال االستثمار في 

( من الناتج القومي اإلجمالي، فيما يساهم قطاع  4.5 %بريطانيا ما يساوي )

( من إجمالي الناتج  (60%ت بمقدار المعرفة وتكنلوجيا المعلومات واالتصاال

( من  70%المحلي األمريكي، وإن حجم االستثمار في حقول المعرفة يقدر بـ)

 .2001عام  الواليات المتحدة االمريكيةإجمالي االستثمار في 

ً للقوة. وذلك من خالل قدرتها   .5 تتمثل أهمية المعرفة بكونها عنصراً ديمقراطيا

 .على تخطي المسافات والحدود وباإلمكان امتالكها من قبل أي شخص 

إسهامها في تحول المنظمات إلى مجتمعات معرفية تحدث التغيير الجذري في  .6

مواجهة التعقيد المنظمة، لتتكيف مع التغيير المتسارع في بيئة األعمال، ول

 المتزايد فيها.

 تعد المعرفة لدى األشخاص المصدر األساس للقيمة. .7

 

 ابعاد نظم المعرفة :ثالثا

يشير عدد من الباحثين الى ان النظم القائمة على المعرفة تتطلب مجموعة من 

 وكاالتي: او االبعاد المتطلبات االساسية
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دة على أنظمة المعلومات التكنولوجيا المعتمتمثل استخدام و: استخدام التكنولوجيا -1

، والتي اصبحت تعد قوة رئيسة للتغيريين المنظمي واإلداري، وأدائها في المحوسبة

اتخاذ القرار، وتصميم الهياكل اإلدارية، ومهمات العمل الوظيفي في مختلف 

(، ويشير الى تبني O’Brien , 2000:P.467المنظمات ذات النشاط العالمي )

دام التكنولوجيا التي تساعد على انتاج ومعالجة وتخزين واالتصال ونشر استخ

، االدوات، الوسائل، او النظم المختلفة التي مات، والتي تمثل مجموع  التقنياتالمعلو

 يتم توظيفها لمعالجة المضمون او المحتوى الذي يراد توصيله.
ع ان نحدد لها مقاييس المهارة تمثل جميع االشياء التي نستطيالمهارة والخبرة:  -2

ملموسة الكتسابها الناجح، اما الخبرة فهي المالحظة الفعلية او المعرفة العملية 

بالحقائق او االحداث، حيث تعد الخبرة االكثر قيمة وصعوبة من الموجودات 

الضمنية، كما وان المهارة والخبرة تمثالن عوامال فردية وتنظيمية مختلفة والتي البد 

وكذلك  لألفراديتم ذلك اال من خالل التجارب الشخصية  وتطويرها والمن تنميتها 

ينفصالن  ( ومن هنا فان المصطلحان يكادان ال69: 2006التعلم المنتظم )الكعبي، 

، ومن هنا فان المهارة بمهارة حيث ان المهارة تولد الخبرة والخبرة كافية الى العمل

 .جاح المنظماتية باتت مهمة جدا لنوالخبرة للموارد البشر
قدرات المعرفية ان استخدام وتبني التكنولوجيا الحديثة يمثل بناء ال: حداثة التكنولوجيا -3

، ومواكبة التطور التكنولوجي، بحيث يكون قرار اختيار لمواجهة التحديات

جات وتقديم الخدمات تكنولوجيا المعلومات مؤثرا في قدرة المنظمة على تصنيع المنت

 ومواكبة احتياجات المستهلكين ومتطلبات سوق العمل.، بكفاءة عالية

ويمثلون العاملين الذين لديهم القدرة على استخدام عقولهم ومعارفهم : صناع المعرفة -4

تطوير عملهم  الكامنة بكفاءة عالية لحل المشاكل التي يتعرضون لها، والقدرة على

 (40: 2012، في المستقبل )العلي

 

 جودة التعليميةمعايير ال: المبحث الثالث

 الجودة التعليمية :اوال

 الصناعية بالمنتجات العالم من واسع نطاق علىفي اغلب االحيان  الجودة ارتبطت

 ارتبطت كما االقتصادية، للمنافسة عالية قدرة للمؤسسات حققت ألنها الخدمات، وقطاع

 من العالمية األسواق وتغزو سمعتها تحسن أن استطاعت اليابانية التي بالمنتجات الجودة

 مصطلح رجعيو ،(Ashok Rao,1997) تطلعات المستفيدين تجاوز على قدرتها خالل

( والتي يقصد بها طبيعة الشخص او Qualities( الى الكلمة الالتينية )Qualityالجودة )

( وقد 3: 2009وكانت تعني قديما الدقة واالتقان )متولي، ، الشيء ودرجة صالحيته

متعددة تبعا لخلفياتهم االدبية  بتعريفاتمن قبل عدد من الكتاب والباحثين عرفت الجودة 

واالدارات  الوظائف( بانها مجموعة من Schon,1992 :26والفكرية حيث يعرفها )

التي تجعل جميع العاملين في المنظمات يركزون على التحسين المستمر من وجهة نظر 
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بانها إدارة تعبر عن  (7 : 1998زي، ( ويصفها )العزي26: 2003العميل )العميرة، 

، فيد وتحويلها الى خدمات وسلعتمجموعة من االنشطة تعنى وتهتم بتحديد احتياجات المس

( فيعرفها بانها المطابقة لالستعمال Juranوهي استراتيجية بعيدة المدى. اما )

 ( وتصف الجمعية األمريكية للجودة بان الجودة  تمثل أجمالي816:  2001،)نجم

    الصفات والخصائص الشاملة للمنتوج والتي تظهر قدرتها إلشباع حاجات محددة

Evans,1993 :45)). 

( الى أن جودة التعليم Trypus,2001اما في مجال ربط الجودة في التعليم فيشير ) 

هي تحقيق لفكر المدرسة الفعالة التي تقدم إطارا عاما للممارسات التعليمية التي تساهم في 

الطلبة وبناء معايير مرتفعة وتوقعات طموحة في ظل مناخ تربوي مناسب لجودة  تعليم

، ومن هنا في نظام التعليم ونعني به الطالبالمنتج، او التركيز على المستفيد األول 

، ومن هنا يشير (6: 2008عرفت الجودة بانها جعل التعليم متعه وبهجه )الحسين ،

يمثل االجراءات المنظمة في االدارة جودة التعليم الى ان ضمان ( 12: 2008)المحاميد ،

بمستوى الجودة في والتقييم لضمان الوصول الى مستوى معين من الجودة او االرتقاء 

 ، بما يعزز ثقة من يهمه االمر مباشرة في نظام التعليم ومخرجاته. التعليم العالي

 

 اهمية معايير الجودة التعليمية :ثانيا

 وضمان جودته   تحسين يتطلب وهذا والمعرفة التعليم ركائز من العالي التعليم يعد

 النوعية لضمان ومعايير آليات وضع من البد كان العولمة والمنافسة ظل وفي نوعيته،

 تعرضت االخيرة اآلونة الدولية، وفي المعايير مع يتناسب بما العالي التعليم في والجودة

في  الهائل التطور بعد، عن التعليم مثل المتغيرات من للعديد العالي التعليم مؤسسات

 واعداد البالغين تعليم حجم في الكبيرة الزيادة واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا مجاالت

 حيث من التغير في والتطوير العلمي البحث انشطة دور الى باإلضافة عام بشكل الطلبة

 اجل والتعليم، ومن التقليدي البحثعلى  عالوة واالقتصاد بالصناعة والعالقة التطبيق

 لتشرف العالي التعليم في واالعتماد النوعية هيئات إلنشاء الدول من الكثير اتجهت ذلك

( وكان هذا 7: 2011واخرون، الجامعات )عبد الرحمن، في الجودة والنوعية على

مع اهمية موضوع الجودة في التعليم ، وبرزت  تتالءمبمستويات واستراتيجيات متعددة 

في هذا المجال استراتيجية كبيرة للجودة على مستوى المنظمة بشكل خاص والمجتمع 

بشكل عام سواء أكان في قطاع اإلنتاج أم الخدمات، باعتبارها تمثل أهم العوامل األساسية 

يتفق عدد من الكتاب و (.28 2003 ،لتحديد حجم الطلب على المنتج والخدمات )الربيعي

:  2002)العزاوي،  (،3: 2002 لغامدي،ا( )Brown,1996:186والباحثين ومنهم  )

 (:15: 2004وسي ، لتكمن في تحقيق االتي )االبشكل عام ( الى ان اهمية الجودة  23

  التقليل من األخطاء. .1

  التقليل من الوقت الالزم إلنهاء المهام. .2

  المتاحة.االستفادة المثلى من الموارد  .3
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  اإلقالل من عمليات الرقابة. .4

  زيادة رضا العاملين. .5

عدد المنظمات الداخلة إلى السوق والتي تتنافس على معايير الصنف  تزايد .6

 العالمي.

 ازدياد الخيارات المتاحة أمام الزبائن. .7

 قدرتها على إشباع حاجات الزبائن . .8

 الموقع التنافسي .دعمها إلمكانية تميز المنتوج في السوق والحصول على  .9

صلتها بالمجتمع ) أثارها الصحية والثقافية والحضارية ( وكذلك أثرها على  .10

 خبرات العاملين.

 
 ابعاد الجودة :ثالثا

، الكمية فقط باألبعاديعبر عنها  لم يكن قياس الجودة دائما بالمهمة السهلة، فالجودة ال

(، اال ان ذلك يرتبط 34: 2008وانما هنالك ابعاد غير كمية او ابعاد نوعية )رشود ،

بطبيعة المنظمات المبحوثة ونوعية الخدمات والمنتجات التي تقدمها، وفي هذا الصدد 

مثل ت( الى ان من اكثر االبعاد شيوعا وتالئما مع الخدمات ت49: 2005 شير )يحيى،ي

 التالية: باألبعاد

 البداية .وتمثل تقديم الخدمة المعتمدة والصحيحة منذ  المعولية : .1

الوقت: حيث يعد الوقت عامال مهما في تقديم الخدمة في الوقت المناسب  .2

 والسرعة الممكنة.

 وتمثل االستجابة الكاملة وفي كل وقت ومكان. االستجابة : .3

والمستلزمات والمتطلبات  مالكاتوالدعم الكامل بال التأكيدوهي  التأكيد: .4

 الكاملة والحديثة .

 

 العناصر التعليمية المرتبطة بالجودة التعليمية  :رابعا

 معايير مثل والشائعة المعروفة التقليدية المفاهيم الى التعليم مخرجات جودة تعود

 خاص معنى تحديد الى تؤدي التي االسباب أحد والمهارات والتطور المعرفي، وان التعلم

 هذه مثل قياس بإمكانية الشعور الى يعود المخرجات مفهوم خالل التعليم، من لجودة

( ومن هنا فان هنالك مجموعة من 366: 2015الغالب )ابراهيم ، في المخرجات

، بط بالجودة وهي كاالتي )عز الدينالعناصر التي تتضمنها العملية التعليمية ترت

 (:3، :2010والزهراء 

النفسية على  وتأثيراتهويشمل تصميم المبنى التعليم: المبنى التعليمي وتكنولوجيا  .1

الطالب والمعلم، من حيث الشكل والسعة والتكييف والتهوية والموقع وايضا تصميم 
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، ، والمختبراتتحتويه من ادوات تعليمية ووسائل تقنية ، وماوإضاءتها والوانهاالفصول 

برامج التعلم، وكذلك الورش العملية والمهنية المالئمة  بأحدثواجهزة الحاسوب المزودة 

 .اصول السالمة والعناية بالصحةالحديثة للتدريب والمتبعة  باآلالت والمزودة

يمثل الطلبة المخرجات التي نتطلع بان تكون في احسن مستوى ، وهم  الطلبة: .2

 اساس العملية التعليمية.

المؤسسات التعليمية،  بإدارةالبشرية التي تقوم  مالكاتوهي ال :االدارة التعليمية .3

يادية ، تتحلى بصفات قادارية وتعليمية متخصصة ومدربة رحيث يجب ان تتوفر كواد

ل ، من اجيخضعوا لدورات تدريبية وتطويرية ، وانتعليمية ذات شهادات متخصصة

 .االطالع على المستجدات العلمية

، لذا يجب االهتمام اهم ركيزة في العملية التعليمية التدريسيونيعد  :التدريسيون .4

، عن طريق التدريب ير قدراته ومهاراته ومعارفه، وتطوبكفاءتهوالرقي  بإعداده

 .الدراسية ومنحه الحوافز المناسبة، وتوفير الجو المناسب له في الفصول المستمر

يعد المنهج التعليمي ذو اهمية كبيرة في جذب الطالب للتعلم،  المنهج التعليمي: .5

يفرضه احتياج سوق العمل  ومن هنا يجب تطوير المناهج التعليمية حيث تتواكب مع ما

 الى شكل الطباعة ونوع الورق والمضمون العلمي . باإلضافةومتطلبات المجتمع، 

نستطيع ان  للبحوث دور فعال في التنمية الوطنية بشكل عام، وال: البحوث .6

نتجاهل اهمية البحوث في تطوير الكفاءة الداخلية والخارجية للتعليم، لهذا يجب اعطاء 

المناسبة، وذلك من خالل تشجيع الدارسين على اجراء البحوث من اجل  البحوث االهمية

لى مهارات هذا اال عن طريق التدريب المستمر ع يتأتى خدمة المجتمع وحل مشاكله، وال

 .البحث العلمي واساليبه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



النظم القائمة على المعرفة في تحقيق معايير الجودة التعليمية  دور

 ومتطلبات جامعة المستقبل

 حامد كريم , ارادن حاتم, د. د.

 خالدية مصطفى د.

 2016/  39العدد  

 

 ISSN (1681-6870)                               131                      مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

 

 الجانب التطبيقي 

 اختبار المقاييس وبناء النماذج: اوال

من اجل اختبار الصدق الظاهري ألداة الدراسة تمت  :الصدق الظاهري .1

من المحكمين من اعضاء الهيئة التدريسية والمتخصصين  بمجموعةاالستعانة 

تهم المتراكمة من اجل تعديل االستبانة اواالستفادة من خبر آرائهمألخذ 

 والخروج بها على صورتها الحالية .

ستخدام  معامل كرونباخ الفا لقياس مدى ثبات االستبانة تم االمقياس: ثبات  .2

(Cronbach Alpha حيث )(1نتائجه كما في الجدول ) جاءت 

 معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات المحاور: (1الجدول )
 الفاقيمة  عدد الفقرات الرمز المستخدم فقرات االستبانة

 X 21 0.756 النظم القائمة على المعرفةاوال /

 x1 6 0.723 استخدام التكنولوجيا

 x2 5 0.824 المهارة والخبرة

 x3 5 0.776 التكنولوجيا حداثة

 x4 5 0.712 صناع المعرفة

 Y 20 0.645 معايير الجودة التعليميةثانيا / 

 y1 5 0.692 المعولية

 y2 5 0.687 الوقت

 y3 5 0.665 االستجابة

 y4 5 0.642 التأكيد

 0.780 41  كافة االبعاد
 

مقبول حيث بلغت قيمته  لالستبانةيتضح من الجدول اعاله ان معامل الثبات العام 

، ومن هنا (0.642-0.824( وقد تراوحت قيم معامالت الثبات للمحاور بين )0.780)

 فان االستبانة بجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 (SEM) او الهيكلية المعادلة البنائية يعد اسلوب نمذجة: بناء نماذج المتغيرات .3

(Structural Equation Modeling ) احدى االساليب االحصائية الحديثة

، التي يتم من خاللها بناء المقاييس في العلوم االدارية والتربوية واالجتماعية

ختبار النماذج متعددة ق التي تستخدم الائمن افضل الطر باعتبارها تعد

تعطي للباحث امكانية اختبار العالقة بين هذه المتغيرات  ألنها، وذلك المتغيرات

نموذج للبيانات التي يتم تجميعها من خالل الدفعة واحدة مع تحديد مدى مالئمة ا
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، والذي يستخدم للتأكد مجموعة مؤشرات يطلق عليها مؤشرات جودة المطابقة

تقيس فعال ما نموذج مع بيانات العينة المستخدمة وأنها المن مدى مالئمة ا

وضعت من اجل قياسه، ويتم الحكم على مدى مالئمة النموذج الهيكلي من خالل 

(، حيث تستخرج مؤشرات جودة 2مؤشرات المالئمة والموضحة في الجدول )

مقبولية العالقة المفترضة  المطابقة والتي من خاللها يتم التعرف على مدى

لهذه المؤشرات فان االختبار يكون ، وعندما يكون هنالك قبول جيد طبقا سابقا

 Byrneنموذج )الدقيق جدا، وعكس ذلك يكون ضعيف وغير جيد ويرفض ا

,2010 :3. ) 

بعض مؤشرات جودة المطابقة بحسب نمذجة المعادالت الهيكلية (: 2الجدول )

(SEM) 

حامد كريم, الريادة كمدخل لمنظمات االعمال المعاصرة في ظل تبني  المصدر: الحدراوي,

 .25ص ,2013, مفهوم رأس المال الفكري, مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية

 
 مة على المعرفةئالنظم القا (1

 اربعةوالذي يتكون من  القائمة على المعرفة النظمموذج متغير ان( 2يعرض الشكل )

ابعاد اساسية ، وسيتم اختبار النموذج هل هو مالئم لالختبار ام ال وفي حالة عدم مالئمته 

( التي يتم اقتراحها ضمن modification indicesيتم اعتماد مجموعة التعديالت )

 نمذجة المعادلة الهيكلية.

 

 مطابقة أفضل قيمة للمؤشر المثالى المدى المؤشر

دالة القيمة المرتفعة  غير تكون أن (Chi-square) مربع كاي 

 تشير الى تطابق غير حسن

 دالة ( غيرChi-squareتكون   ) أن

القيمة المنخفضة تشير الى تطابق 

 حسن

القيم المنخفضة تشير الى تطابق  قبول وتطابق حسن 5اقل من  (Chi-square/dfنسبة قيمة )

 افضل

 مطابقة تامة(  GFI=1) أفضل تطابق (GFI> 0.90) (GFI)المطابقة  جودة

 مطابقة تامة  (AGFI=1) أفضل (  تطابقAGFI>0.90) (AGFI)المطابقة المصحح 

(RMSEA<0.05) (RMSEA) (0.08-0.05) جذر متوسط مربعات الخطأ    تطابق افضل 

مؤشر المطابقة المعياري 

(NFI) 

(NFI>0.90تطابق) أفضل (NFI=1)  مطابقة تامة 

مؤشر المطابقة المقارن 

(CFI) 

(CFI>0.95تطابق ) أفضل (CFI=1مطابقة تامة ) 
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 النظم القائمة على المعرفة( لمتغير SEMنمذجة المعادلة الهيكلية )  (2الشكل )
 (AMOS v.18)المصدر: باالعتماد على مخرجات برنامج 

موذج يتضح بان المؤشرات ضعيفة وغير نمن خالل مراجعة المؤشرات ضمن اال

( كانت قيمتها اكبر من الحد RMSEAمقبولة كما ان قيمة مؤشر متوسط مربع الخطأ )

موذج لم يحقق ( ومن هنا يتضح بان االن0.08المسموح به اي ان قيمتها اكبر من )

الصدق البنائي للمقياس ، من اجل ذلك البد من القيام بالتعديالت المطلوبة على النموذج 

( التي تتضمن اما حذف Modification Indicesوبحسب توصيات مؤشرات التعديل )

رتفع ضمن النموذج او تعديلها ، وبعد هذا االجراء يكون الفقرات ذات التباين المشترك الم

 النموذج النهائي بعد التعديل كما في الشكل التالي.
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  النظم القائمة على المعرفةنموذج المعدل لمتغير اال ( 3الشكل )
 (AMOS v.18)المصدر: باالعتماد على مخرجات برنامج 

يمكن مقارنتها مع القيم المطلوبة لجودة او حسن المطابقة وبعد مراجعة قيم التحليل 

 وكاالتي:

 القيمة المسجلة المؤشر
 3.182 ( الى درجات الحريةChi-squareنسبة )

 (AFIالمطابقة المطلقة ) مؤشرات
 0.923 (GFIمؤشر جودة المطابقة )

 0.912 (AGFI مؤشر جودة المطابقة المعدل) 
 0.077 (RMSEAالتقريبي )جذر متوسط مربع خطا 

 (IFI) مؤشرات المطابقة المتزايدة
 CFI 0.952المطابقة المقارن مؤشر 

 (AMOS v.18)( من برنامج  SEMباالعتماد على ) :المصدر
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( Goodness of Fitويتضح من الجدول اعاله لمؤشرات جودة او حسن المطابقة )

جيدة للمؤشرات ، كما ان قيم معامالت نموذج المعدل قد حاز على قيم الالمستخرجة بان ا

( 0.40الصدق تحكم بالقبول والصدق للفقرات وأنها حققت الشرط بأنها اكبر او تساوي )

(Costello & Osborne,2005 ومن هنا اصبحت الفقرات الواردة في انموذج بعد )

 وضعت من اجل قياسه . التعديل قادرة على قياس ما

 
  معايير الجودة التعليمية (2

( يعرض مؤشرات جودة المطابقة وفقا 4، والشكل )اربعة ابعاديتكون هذا المقياس من 

 .الجودة التعليمية يارلمعلمعادلة النمذجة الهيكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  لمعايير الجودة التعليمية( SEMنموذج المعادلة الهيكلية )ا (4الشكل )

 (AMOS v.18): باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر

نموذج في الشكل اعاله يتضح بان المؤشرات الوبعد مراجعة المؤشرات ضمن ا

( كانت غير مقبولة RMSEAضعيفة باإلضافة الى ان قيمة مؤشر متوسط مربع الخطأ )

( ، وهذا يشير الى ان انموذج غير مقبول ولم يحقق 0.08حيث كانت قيمتها اكبر من )
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د من القيام بالتعديالت المطلوبة على انموذج الصدق البنائي للمقياس، ومن هنا الب

(، وبعد هذا االجراء يكون Modification Indicesوبحسب مؤشرات التعديل )

 :االتينموذج النهائي كما في الشكل اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  لمعايير الجودة التعليميةانموذج المعدل  (5الشكل ) 

 (AMOS v.18)المصدر : باالعتماد على مخرجات برنامج 

( المستخرجة Goodness of Fitوبحسب مؤشرات جودة او حسن المطابقة )

موذج قد حاز على قيم جيدة لمؤشرات جودة الن(، يتضح بان ا6والموضحة في الشكل )

جيدة او حسن المطابقة حيث حققت شروط القبول وكانت بعضها قريبة جدا من النسبة ال

  المقبولة وكاالتي :
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 القيمة المسجلة المؤشر
 2.755 ( الى درجات الحريةChi-squareنسبة )

 (AFIالمطابقة المطلقة ) مؤشرات
 0.914 (GFIمؤشر جودة المطابقة )

 0.908 (AGFI مؤشر جودة المطابقة المعدل) 
 0.073 (RMSEAجذر متوسط مربع خطا التقريبي )

 (IFI) المتزايدةمؤشرات المطابقة 
 CFI 0.942المطابقة المقارن مؤشر 

 (AMOS v.18)( من برنامج  SEMالمصدر: باالعتماد على )

 عالقات االرتباط  :ثانيا

 اختبار الفرضية الفرعية األولى .1

( وجود عالقة ارتباط طردية دالة احصائيا عند 3يتضح من نتائج الجدول )

)استخدام التكنولوجيا ومعايير الجودة التعليمية(، المتغيرين  بين (0.01مستوى معنوية )

 عالقة معنوية نالحظ (tقيم ) متابعة ومن ،(0.775) معامل االرتباط قيمتهحيث بلغت 

المحسوبة اكبر  القيمة حيث كانت (t)المتغيرين باالعتماد على معنوية قيمة  بين رتباطاال

، ويدعم ذلك قيمة مستوى الداللة التي كانت قيمتها اصغر من  الجدولية القيمة من

(0.05 . ) 

معايير الجودة و استخدام التكنولوجيا( نتائج عالقات االرتباط بين 3الجدول )

 التعليمية

 قيمة االرتباط المتغيرات
الداللة 

 االحصائية
القيمة 
 تفسير الداللة االحصائية التائية

 استخدام التكنولوجيا
وجود عالقة طردية ذات داللة  16.611 0.000 **0.775

 معايير الجودة التعليمية (0.01احصائية عند مستوى )
 (= 0.05)*( تعني االرتباط معنوي عند مستوى الداللة )

 (= 0.01)**( تعني االرتباط معنوي عند مستوى الداللة )
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 الفرضية الفرعية الثانية اختبار .2

( وجود عالقة ارتباط طردية دالة احصائيا عند 4يتضح من نتائج الجدول )

ومعايير الجودة التعليمية(، حيث  المهارة والخبرةالمتغيرين ) بين (0.01)مستوى معنوية 

 رتباطاال عالقة معنوية نالحظ (tقيم ) متابعة ومن ،(0.755)معامل االرتباط  قيمتهبلغت 

 المحسوبة اكبر من  القيمة ( حيث كانتtالمتغيرين باالعتماد على معنوية قيمة ) بين

 ( . 0.05الجدولية ، ويدعم ذلك قيمة مستوى الداللة التي كانت اصغر من ) القيمة
 

  معايير الجودة التعليميةو المهارة والخبرة( نتائج عالقات االرتباط بين 4لجدول )ا

 تفسير الداللة االحصائية القيمة التائية الداللة االحصائية قيمة االرتباط المتغيرات
 المهارة والخبرة

وجود عالقة طردية ذات داللة  15.582 0.000 **0.755
 معايير الجودة التعليمية (0.01احصائية عند مستوى )

 (= 0.05)*( تعني االرتباط معنوي عند مستوى الداللة )

 (= 0.01تعني االرتباط معنوي عند مستوى الداللة ))**( 

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة .3

( وجود عالقة ارتباط طردية دالة احصائيا عند 5يتضح من نتائج الجدول )

المتغيرين )حداثة التكنولوجيا ومعايير الجودة التعليمية(،  بين (0.01)مستوى معنوية 

 عالقة معنوية نالحظ (tقيم ) متابعة ومن ،(0.791)معامل االرتباط  قيمتهحيث بلغت 

المحسوبة اكبر  القيمة ( حيث كانتtالمتغيرين باالعتماد على معنوية قيمة ) بين رتباطاال

 ( . 0.05الجدولية ، ويدعم ذلك قيمة مستوى الداللة التي كانت اصغر من ) القيمة من
 

  معايير الجودة التعليميةو حداثة التكنولوجيا( نتائج عالقات االرتباط بين 5الجدول )

 تفسير الداللة االحصائية القيمة التائية الداللة االحصائية قيمة االرتباط المتغيرات

 التكنولوجيا حداثة
وجود عالقة طردية ذات داللة  17.512 0.000 **0.791

 الجودة التعليميةمعايير  (0.01احصائية عند مستوى )
 (= 0.05)*( تعني االرتباط معنوي عند مستوى الداللة )

 (= 0.01)**( تعني االرتباط معنوي عند مستوى الداللة )
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 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة .4

( وجود عالقة ارتباط طردية دالة احصائيا عند 6يتضح من نتائج الجدول )

المتغيرين )صناع المعرفة ومعايير الجودة التعليمية(، حيث  بين (0.01)مستوى معنوية 

 رتباطاال عالقة معنوية نالحظ (tقيم ) متابعة ومن ،(0.685)معامل االرتباط  قيمتهبلغت 

 المحسوبة اكبر من القيمة  ( حيث كانتtالمتغيرين باالعتماد على معنوية قيمة ) بين

 ( . 0.05الجدولية، ويدعم ذلك قيمة مستوى الداللة التي كانت اصغر من ) القيمة
 

 معايير الجودة التعليميةو صناع المعرفة( نتائج عالقات االرتباط بين 6الجدول )

 تفسير الداللة االحصائية القيمة التائية الداللة االحصائية قيمة االرتباط المتغيرات

 صناع المعرفة
وجود عالقة طردية ذات داللة  12.730 0.000 **0.685

 معايير الجودة التعليمية (0.01احصائية عند مستوى )
 (= 0.05)*( تعني االرتباط معنوي عند مستوى الداللة )

 (= 0.01)**( تعني االرتباط معنوي عند مستوى الداللة )

 اختبار الفرضية الرئيسة االولى .5

 عالقة وجودتحقق الفرضية الرئيسية األولى وذلك بيتضح ( 7) لجدولمن معطيات ا

 خالل من ويتضح ،(معايير الجودة التعليميةو نظم المعرفةالمتغيرات ) بين موجبة ارتباط

 معنوية نالحظ (tقيم ) متابعة ومن ،(0.829)قيمة معامل االرتباط الذي بلغت قيمته 

، ويدعم ذلك قيمة الجدولية  القيمة المحسوبة اكبر منالقيمة  ( tحيث كانت قيمة ) عالقةال

  . (0.05مستوى الداللة التي كانت اصغر من )

 معايير الجودة التعليميةو نظم المعرفةنتائج عالقات االرتباط بين ( 7الجدول )

 تفسير الداللة االحصائية القيمة التائية الداللة االحصائية قيمة االرتباط المتغيرات
 نظم المعرفة

وجود عالقة طردية ذات داللة  20.062 0.000 **0.829
 معايير الجودة التعليمية (0.01احصائية عند مستوى )

 (= 0.05)*( تعني االرتباط معنوي عند مستوى الداللة )

 (= 0.01االرتباط معنوي عند مستوى الداللة ) )**( تعني
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( الذي يتضمن خالصة 6العالقات من خالل الشكل )جميع كما يمكن توضيح 

 .نتائجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغيراتنتائج عالقات االرتباط بين خالصة  (6) الشكل

 الدراسة متغيرات بين التأثير عالقات تحليل: لثالثا المبحث

 :يتضح االتي  (8في الجدول )من القيم الواردة 

كان معنويا في  )استخدام التكنولوجيا( المستقل المتغير تأثيراشار الجدول الى ان  .1

اكبر من قيمتها المحسوبة  fقيمة  كانت( اذ معايير الجودة التعليميةالمتغير المعتمد )

 (، في حين كانت قيمة0.663لهذا المتطلب ) ()وبلغت قيمة المعلمة ،  الجدولية

() (0.775( وهذا يعني أن تغييراً مقداره ،)في 1 ) يحدث  استخدام التكنولوجيابعد

وان المتغير المستقل ، معايير الجودة التعليمية بعد ( في0.775تغييراً مقداره )

المتغير المعتمد ( من التغيرات الحاصلة في %0.601( يفسر )استخدام التكنولوجيا)

 .(R2=0.601( اذ بلغت قيمة معامل التحديد )معايير الجودة التعليمية)

 
كان معنويا في المتغير المستقل )المهارة والخبرة(  المتغير تأثيراشار الجدول الى ان  .2

اكبر من قيمتها الجدولية المحسوبة  fقيمة  كانت( اذ معايير الجودة التعليميةالمعتمد )

(، وهذا  يعني ان 0.755) ()( ، في حين كانت قيمة 0.556تعادل ) ()وبقيمة ،

 

 

 

 

معايري اجلودة 
 التعليمية

 النظم القائمة على املعرفة

 

                

                  

             

                    

         

0.775** 

 0.755** 

 0.791** 

 0.685** 

 

0.829** 
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بعد ( في 0.755يقود إلى تغيير مقداره )  المهارة والخبرة( في 1تغييراً مقداره )

( من التغيرات الحاصلة في المتغير 0.570%يفسر )ه وان ،معايير الجودة التعليمية

 .( R2=0.570قيمة معامل التحديد )( اذ بلغت معايير الجودة التعليميةالمعتمد )

( معايير الجودة التعليمية)بعد أثرا ذو داللة معنوية في  حداثة التكنولوجياأظهر بعد  .3

، (0.539تعادل ) ()وبقيمة ،  المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية (F)إذ كانت قيمة 

حداثة ( في 1(، وهذا  يعني ان تغييراً مقداره )0.791) ()في حين كانت قيمة 

ه وان ،معايير الجودة التعليمية بعد ( في0.791يقود إلى تغيير مقداره ) التكنولوجيا

معايير الجودة من التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد ) (0.626%)يفسر 

 . (R2=0.626)( اذ بلغت قيمة معامل التحديد التعليمية

( إذ كانت معايير الجودة التعليميةأثرا ذو داللة معنوية في ) المعرفة صناعأظهر بعد  .4

(، في حين 0.480تعادل ) ()وبقيمة ، المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية  (F)قيمة 

يقود  صناع المعرفة( في 1(، وهذا  يعني ان تغييراً مقداره )0.685) ()كانت قيمة 

وان المتغير المستقل . معايير الجودة التعليمية( في بعد 0.685إلى تغيير مقداره )

( من التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد 0.470%) ( يفسر صناع المعرفة)

 .(R2=0.470) ( اذ بلغت قيمة معامل التحديدمعايير الجودة التعليمية)

 

ومن خالل النتائج اعاله يتضح أن جميع ابعاد نظم المعرفة كان لها أثرا معنويا 

، وكانت قوة هذا التأثير كانت على المستوى المنفردجوهريا في معايير الجودة التعليمية 

 متفاوتة بين هذه األبعاد .

 بين المتغيرات التأثير( عالقات 8الجدول )

 المتغيرات المستقلة
 المعتمد المتغير

X1 

استخدام 
 التكنولوجيا

X2 

المهارة 
 والخبرة

X3 

حداثة 
 التكنولوجيا

X4 

صناع 
 المعرفة

معايير 
الجودة 
 التعليمية

0.663 0.556 0.539 0.480 

B 0.775 0.755 0.791 0.685 

F 275.926 242.811 306.674 162.065 

R2 0.601 0.570 0.626 0.470 

 المصدر: وفقاً لنتائج الحاسوب



النظم القائمة على المعرفة في تحقيق معايير الجودة التعليمية  دور

 ومتطلبات جامعة المستقبل

 حامد كريم , ارادن حاتم, د. د.

 خالدية مصطفى د.

 2016/  39العدد  

 

 ISSN (1681-6870)                               142                      مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

 

( والشكل 9وعلى مستوى االبعاد مجتمعة تشير المؤشرات التحليلية في الجدول )

، وبشكل )معايير الجودة التعليمية(( الى أن االبعاد مجتمعة كان لها تاثيرا معنويا في 7)

، المهارة والخبرة، حداثة التكنولوجيا(، ظهرت ابعاد )استخدام التكنولوجياجزئي حيث ا

بينما كان تاثر االبعاد االخرى )صناع المعرفة( غير معنويا ضمن اظهرت تاثيرا معنويا، 

( من %70.9)نموذج االنحدار المتعدد، وان القدرة التفسيرية للنموذج العام بلغت 

بلغت قيمة معامل  إذ( معايير الجودة التعليميةالتغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد )

 وذج النهائي بعد االختبار.( االنم8ويوضح الشكل ) (R2=0.709التحديد )

 وبهذا تكون معادلة نموذج االنحدار المتعدد بالصيغة االتية: 

Y= + 1x1+ 2x2+3x3+4x4 
Y= 1.115+0.364(x1) +0.213(x2) +0.286(x3) 

 حيث:

Y.معايير الجودة التعليمية : 

x1 .استخدام التكنولوجيا : 

x2 .المهارة والخبرة : 

x3 حداثة التكنولوجيا : 

 معايير الجودة التعليمية(  خالصة نتائج التحليل ألثر االبعاد مجتمعة في 9الجدول )

   R2 F P االبعاد

 استخدام التكنولوجيا

1.115 

0.364 

0.709 109.504 

0.000 

 0.006 0.213 المهارة والخبرة

 0.002 0.286 حداثة التكنولوجيا

 0.411 0.059 صناع المعرفة

 (SPSS v.18باالعتماد على مخرجات برنامج )المصدر : 
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 معامالت النموذج لتأثير االبعاد مجتمعة (7الشكل )

 (AMOS v.18)المصدر : مخرجات برنامج 

 (8وبهذا يكون االنموذج بعد االختبار كما في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنموذج بعد االختبار (8الشكل )

 (AMOS v.18)المصدر : مخرجات برنامج 
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 التوصياتو االستنتاجات: المبحث الرابع

 االستنتاجات :اوال

 من نتائج الجانب العملي للبحث يمكن استخالص االتي:

أظهرت الدراسة أن هنالك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة معنوية بين عناصر  .1

 التعليمية.النظم المعرفية ومعايير الجودة 

االثر االجمالي للنظم القائمة على المعرفة اثرا مالئما لتحقيق تحسين في اظهر  .2

 معايير الجودة التعليمية .

ان التزام المؤسسات التعليمية بتحسين معايير الجودة التعليمية لديها يرتكز على  .3

، وهذا  ال للنظم القائمة على المعرفةمدى قدرتها على االستخدام والتطبيق الفع

   .االمر يتطلب سلسلة من االجراءات والمتطلبات البشرية والمادية

والخبرات داخل المؤسسة التعليمية يؤثر سلبا  تان الضعف والخلل في المهارا .4

 .يث اثبتت ذلك قوة العالقة بينهما، حوبشكل كبير على الجودة التعليمية

معنوية ذات داللة معنوية كشفت التحليالت اإلحصائية عن وجود تأثيرات  .5

وعلى  الكلي المستوى على، معايير الجودة التعليميةفي لعناصر النظم المعرفية 

قوة العالقة والتأثير بين المتغيرات ، وثبتت مستوى العوامل الفرعية المكونة لها

في بناء مخطط الدراسة ، وبهذا أسفرت النتائج على قبول مخطط  اعتمدتالتي 

 .وبنسب متفاوتة ، مما يعطي مؤشراً على إمكانية اعتماده الدراسة قبوالً 

اظهر عنصر حداثة التكنولوجيا اثرا كبيرا ويحتل المرتبة االولى من بين جميع  .6

االبعاد ، وهذا يشير الى اهمية اقتناء التكنولوجيا الحديثة بشكل يؤثر ايجابا في 

 منشودة.تحقيق متطلبات الجودة التعليمية والجامعة المستقبلية ال

 التوصيات :ثانيا

واشاعتها بين افراد الجامعة والكلية، وتسهيل  التكنولوجية النظم المعرفيةتعزيز  .1

 استخدامها والوصول اليها.

ختيارها وفق معيار نوعي وليس ضرورة اقتناء الوسائل التكنولوجية الحديثة، وا .2

 .كمي

واالبداع وتشجيعهم ماديا ذوي المهارات  لألفرادتقديم كل انواع الدعم الكافي  .3

 .ومعنويا
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تشجيع اعضاء الهيئات التدريسية للكليات على المشاركة الفاعلة في الدورات  .4

كل حسب اختصاصه وطبيعة  التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات

 . المهام الموكلة اليه

ضرورة تبني خطط طويلة األجل من اجل توفير نظم معرفية حديثة مع مراعاة  .5

امل معها، وبشكل متوازن بين عتدريب فعال للموارد البشرية التي ستت

 . الحتياجاتاالمكانيات وا

 
 المصادر
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Abstract: This research sought to identify the role 

of knowledge-based systems  in achievement of 

education quality standards (EQS) which are key 

requirement for the future Universities, Data was 

collected using a questionnaire,(185) questionnaires 

were distributed and analyzed ,where the distribution 

of a random sample of university professors in 

(university of Mustansiriyah) , Model analyzing and 

testing  the validity of this model using structural 

modeling (SEM) (Structural Equation Modeling). 
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 And then test the relationships between variables 

using the software of Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS V.18), The results show that: The 

commitment of using knowledge-based systems will 

enhance and improve the education quality 

standards, and this need to be supported by many 

requirements like human, finance and technology . 

Keywords: Knowledge System, Quality Standards 

Educatoinl Quality 

 

 
 


