
 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130 
      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                      143ص – 117، ص2019 -2العدد  -5املجلد

     https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2019.5.2.3                                        www.refaad.com  

درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في 

 1التدريسجامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 قرقزإبراهيم نائل محمد 
 جامعة القصيم -في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية تدريس التربية اإلسالمية املشارك أستاذ مناهج وطرق 

dr.nail196833@gmail.com 

 امللخص:
 هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم

( عضو هيئة تدريس خالل 377فقد تكونت العينة من جميع أفراد مجتمع الدراسة األصلي والبالغ عددهم )من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 

. ولتحقيق استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي )165( استبانة واسترجع منها )229تم توزيع )   .م2016/2017الدراس ي الثاني من العام الجامعي الفصل 

. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توفر معايير ضمان جودة 92هدف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من )
ً
( فقرة موزعة على أحد عشر مجاال

 كانت كبيرة وفي املجاالت اآلتية: البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

، الطلبة والخدمات املساندةإدارة شؤون ، التعلم والتعليم، إدارة ضمان جودة البرامج األكاديمية، الرسالة والغاية واألهداف، إدارة البرامج األكاديمية)

العالقات ، البحث العلمي، التخطيط واإلدارة املالية، )املرافق والتجهيزات عمليات التوظيف(، بينما كانت متوسطة في املجاالت اآلتية:، مصادر التعلم

 تعزى ملتغير الجنس وفي جميع املجا(. مع املجتمع
ً
، الت باستثناء مجال الرسالة والغايات واألهدافكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 عدم كما أظهرت النتائج  وجاءت لصالح )اإلناث(، البرامج األكاديمية ومجال إدارة ضمان الجودة
ً
 تعزى ملتغير الرتبة األكاديميةوجود فروق دالة إحصائيا

، التعلم والتعليم، إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة، البرامج األكاديمية إدارة ضمان جودةاألكاديمية،  باستثناء املجاالت اآلتية )إدارة البرامج

وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: تطوير تطبيق املعايير التي )أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد(.  عمليات التوظيف( وجاءت لصالح 

ن جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ومثليتها في الكليات حصلت على درجة متوسطة، إجراء دراسات مستقلة للمقارنة بي

 الشرعية في الجامعات األخرى املحلية والعربية والعاملية.

  جودة، البرامج األكاديمية، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة القصيم.المعايير ضمان الكلمات املفتاحية:  

  :املقدمة
يعد التعليم العالي وسيلة لتقدم ورفاهية املجتمعات، ورقيها وتطورها؛ فالجامعات مؤسسات علمية، وتربوية ذات مستويات رفيعة، تتركز 

التي تتطلبها بيقية مهامها الرئيسة في إعداد الكوادر املؤهلة؛ لتبوء مراكز قيادية في مختلف املجاالت املوجودة في املجتمع وإعداد البحوث النظرية والتط

عملية التقدم العلمي والتكنولوجي في املجتمع، من أجل خدمته من خالل أنشطة علمية متعددة، ومختلفة لتكون على اتصال مستمر به فيتحسن 

 تطويره من خاللها. 

صر والتوقعات املستقبلية تعد قضية ضمان الجودة للجامعات من القضايا املهمة وامللحة في الوقت الحاضر وفي ظل ما فرضه الواقع املعا

 باتجاه العوملة وما نتج عنها من ظاهرة التنافسية واالنفتاح العالمي في كافة املجاالت، وخاصة في ظل ثورة املعلوما
ً
ت واالتصاالت. إن كل التي تتجه جميعا

 على الجامعات السعودية القيام بمراجعة برامجها األكاديمية بشكل دوري والتح
ً
قق من جودة مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها. حيث أن ذلك أصبح لزاما

 االهتمام بضمان جودة البرامج األكاديمية يعد الدعامة األساسية لتحقيق التنمية املستدامة. 

تعود . تعد اململكة العربية السعودية من الدول العربية السباقة إلى تبني ضمان الجودة في جامعاتها وما تقدمه للطالب من برامج أكاديمية

م، وذلك عند إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، وتتمتع هذه الهيئة 2003بدايات ضمان الجودة في اململكة العربية السعودية إلى عام 

ليم العالي فوق باالستقاللية املالية واإلدارية تحت إشراف مجلس التعليم العالي. وتعنى هذه الهيئة بمتابعة شؤون االعتماد األكاديمي في مؤسسات التع

ن الهدف من وراء إنشاء هذه الهيئة في قيامها بمسؤولية وضع املعايير القياسية ملؤسسات التعليم العالي الثانوي ما عدا التعليم العسكري. ويكم

سبيل ذلك أصدرت وبرامجها التعليمية كافة بما فيها برامج الدراسات العليا، ومن ثم تقويمها واعتمادها شريطة أن تستوفي معايير الجودة املطلوبة. وفي 

                                                             
1

 ".م 2015ھ /1436( خالل السنة الجامعية 3293لهذا البحث تحت رقم ) يتقدم الباحث بجزيل الشكر لجامعة القصيم ممثلة بعمادة البحث العلمي على دعمها املادي 
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ل"، وقد شملت املعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للتقويم اضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في برامج مؤسسات التعليم الع "معايير الهيئة دليل

دارة يار الثاني: إواالعتماد األكاديمي لضمان جودة املؤسسات والبرامج التعليمية أحد عشر معياًر، هي: املعيار األول: الرسالة والغايات واألهداف، املع

املساندة، املعيار  البرامج، املعيار الثالث: إدارة ضمان جودة البرامج، املعيار الرابع: التعلم والتعليم، املعيار الخامس: إدارة شؤون الطلبة والخدمات

التاسع: عمليات التوظيف، املعيار  السادس: مصادر التعلم، املعيار السابع: املرافق والتجهيزات، املعيار الثامن: التخطيط واإلدارة املالية، املعيار

 ( .2011العاشر: البحث العلمي، املعيار الحادي عشر: العالقات مع املجتمع )الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،

نطقة القصيم، كلية موزعة على عدد من املحافظات في م (23) وحيث أن جامعة القصيم من الجامعات السعودية الناشئة، والتي يوجد فيها

 لكثير من التوصيات التي تمخضت عنها الكثير 
ً
 لقلة الدراسات التي تناولت موضوع ضمان الجودة على مستوى الجامعة، وكذلك تحقيقا

ً
من ونظرا

الدولي املؤتمر العربي و  م،2009املؤتمر الثاني للجودة في التعليم العالي عام  الدراسات السابقة واملؤتمرات املحلية والعربية في مجال التعليم العالي مثل:

(؛ ودراسة 2016(؛ ودراسة  أبو هاشم )2017(؛ ودراسة نصيرات )2017ودراسة الغزو والقرعان )م، 2017السابع لضمان جودة التعليم العالي عام 

(Al- Homoud, Said, 2016)( ( والتي أكدت جميعها على ضرورة 2012؛ ودراسة آل الفهيد )) 2014(؛ ودراسة حمادنة )2015؛ ودراسة آل سفران

 يمية. األخذ بمفهوم ضمان الجودة في البرامج األكاديمية وتقويمها، وكذلك التوصية بإجراء املزيد من الدراسات حول ضمان جودة البرامج األكاد

 لكون البحث قد عمل في لجنة الجودة في كلي
ً
ة الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم، ورغبة منه في املشاركة في تطوير ونظرا

ة والدراسات البرامج األكاديمية في الكلية، لذا قام بإجراء هذه الدراسة بعنوان "درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريع

 اء هيئة التدريس". اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعض

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 
 تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في محاولتها اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

من وجهة نظر أعضاء هيئة ما درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم  .1

 التدريس؟

 بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس في تحديدهم لدرجة توفر معايير ضمان جودة البرامج هل توجد  .2
ً
فروق دالة إحصائيا

 غير الجنس، والرتبة األكاديمية؟األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم تعزى مل

 أهداف الدراسة 
 األهداف التالية: تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق    

 إتباعها لضمان جودة برامجها األكاديمية. للجامعاتالتعرف إلى أهم معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية والخطوات التي ينبغي  .1

والدراسات اإلسالمية في التعرف إلى تقديرات أفراد عينة الدراسة حول تحديد درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة   .2

 جامعة القصيم.

والدراسات اإلسالمية تحديد الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة  .3

 .ملتغير الجنس ، والرتبة األكاديمية تعزى في جامعة القصيم 

ة فعالية تطبيق معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة تقديم االقتراحات والتوصيات لزياد .4

 القصيم.

 أهمية الدراسة 
 تستمد الدراسة الحالية أهميتها من خالل:    

 القصيم.تناولها موضوعا مهما أال وهو معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة في جامعة  .1

 تعد الدراسة الحالية إضافة للمكتبة العلمية من خالل تسليطها الضوء على جودة البرامج األكاديمية.  .2

 .تقديم التوصيات واملقترحات لالستفادة منها في تحسين جودة هذه البرامج بما يتالءم واحتياجات سوق العمل .3

 حدود الدراسة 
 نتائجها على الحدود اآلتية: تقتصر حدود الدراسة الحالية وإمكانية تعميم

تقتصر الدراسة الحالية على التعرف على درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات الحدود املوضوعية: 

، هي: )الرسالة والغايات واألهداف، إدارة البرامج، إدارة ضمان جودة البرامج، التع
ً
لم والتعليم، اإلسالمية في جامعة القصيم في ضوء أحد عشر مجاال
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ت ن الطلبة والخدمات املساندة، مصادر التعلم، املرافق والتجهيزات، التخطيط واإلدارة املالية، عمليات التوظيف، البحث العلمي، العالقاإدارة شؤو 

  مع املجتمع(. 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم في اململكة العربية السعودية. الحدود املكانية: 

 .م2016/2017العام الجامعي  فصل الثاني منال الحدود الزمنية:

أعضاء هيئة التدريس العاملين في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم، وممن هم برتبة )أستاذ، أستاذ مشارك،  الحدود البشرية:

 أستاذ مساعد، محاضر، معيد(.

 مصطلحات الدراسة 
 التالية:اشتملت الدراسة الحالية على املصطلحات 

 :هي الدرجة الكلية التي يتم الحصول عليها من استجابات عينة الدراسة حول فقرات االستبانة التي أعدت لهذا الغرض.    درجة توفر 

 التوجيهية التي يمكن استخدامها؛ لضمان أن املواد، واملنتجات، والعمليات صالحة ألغراضها  واملبادئمجموعة املتطلبات واملواصفات : املعايير

(ISO, 2017 .) 

 هي مجموعة املواصفات الالزمة للتعليم العالي والجامعي الجيد الذي يمكن قبوله؛ لضمان جودته، وزيادة فعاليته على  :معايير ضمان الجودة

. ويقصد بها في هذه الدراسة بيان املستوى املتوقع املقبول لجودة البرامج (15 ،2011، )الحاج وآخرون لعامليةاملنافسة في الساحات التربوية ا

الذي قررته الجهة املانحة لالعتماد بشأن درجة أو ناتج معين، يراد في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم، و  األكاديمية

 الحد األدنى للمعيار القياس ي.الوصول إليه وال يقل عن 

 يقصد بها في هذه الدراسة جميع البرامج األكاديمية في جامعة القصيم في التخصصات الشرعية.البرامج األكاديمية : 

 ة : هي جامعة سعودية عامة، موقعها في منطقة القصيم تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم واملاجستير والدكتوراه وفق الدراسجامعة القصيم

 املنتظمة.

 األدب النظري والدراسات السابقة 

: األدب النظري 
ً
 أوال

 مفهوم ضمان جودة البرامج األكاديمية

تسعى املؤسسات التعليمية الشرعية بجميع مستوياتها إلى تطوير التعليم بشكل مستمر من خالل االستفادة من املنجزات الجديدة املفيدة 

واالعتماد األكاديمي من املداخل التنظيمية الحديثة لالرتقاء بالتعليم العام والعالي ، ورغم أن مصطلح الجودة، أو والنافعة، وتعتبر معايير الجودة 

والنماذج الجودة الشاملة أو ضمان الجودة قد اقترن في الوقت الحاضر بالفكر الغربي بمدارسه املختلفة وهناك رواد في هذا املجال وضعوا املبادئ 

ير التي تعمل على أساسها الهيئات العاملية واإلقليمية واملحلية. إال أن تعبير الجودة ليس غريبا عن نصوص الكتاب والسنة، فقد ورد واألسس واملعاي

َوُهْم  :"بألفاظ أخرى كاإلبداع واإلتقان واإلحسان ويقول هللا سبحانه وتعالى
ُ
ْبل

َ
َها ِلن

َ
 ل

ً
ة

َ
ْرِض ِزين

َ
ى األ

َ
ا َما َعل

َ
ن

ْ
ا َجَعل

َّ
 ")سورة الكهف:ِإن

ً
ْحَسُن َعَمال

َ
ُهْم أ يُّ

َ
(،  7أ

ْحِسِنيَن" )سورة البقرة :
ُ ْ
َ ُيِحبُّ امل وا ِإنَّ َّللاَّ

ُ
ْحِسن

َ
. ففي هذه اآلية الكريمة أمر باإلحسان والتحسين املستمر بصورة تشمل جوانب (195وقوله تعالى: " َوأ

تتطلب تجويد كل عناصرها ، وإحسان العمل في ميادين التعليم من خالل تحقيق جودة  الحياة كلها، والعبرة بالكيف ال بالكم، والعملية التعليمية

ط التعليم كمقصد شرعي يأمر به اإلسالم، وذلك من خالل بعض اإلجراءات مثل: تحسين فاعلية العملية التعليمية، والعمل ضمن الشروط والضواب

ودولية،  بهدف تقليل األخطاء، والخروج بنواتج تعليمية يتوفر فيها اإلحسان واإلتقان كما  واملعايير املحددة من قبل مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية

 أن يتقنه" )األلباني، 
ً
ويعتبر مفهوم ضمان الجودة من أكثر املفاهيم (. 384، 1988أمرنا محمد صلى هللا عليه وسلم: " إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال

، فمعنى ضمان الجودة يمكن ت
ً
ناوله بال حدود؛ نظر لعدم وجود اتفاق أو رأي موحد حوله، حيث أن هناك مفاهيم عديدة لضمان الجودة، وقبل جدال

اد األكاديمي، التعرف على مفهوم ضمان الجودة ال بد من التعرف على املفاهيم واملفردات ذات العالقة به وهي الجودة، وإدارة الجودة الشاملة، واالعتم

 لجودة. ومن ثم تعريف ضمان ا

 :مفهوم الجودة .1

 ي صار جيدتعود كلمة الجودة في اللغة العربية إلى الفعل جود، وهي تعني نقيض الرديء، وجاد الش يء ُجودة وَجودة أ
ً
، وأجدت الش يء فجاد ا

د فالن في عمله الش يء، والتجويد مثله. ويقال هذا الش يء جيد بين الُجودة والَجودة. وقد جاء َجودة وأجاد: أتى بالجيد من القول أو الفعل. ويقال: أجا

ليزية تعني الكيفية أو النوعية، وكذلك تعني ( في اللغة اإلنجQuality(، في حين أن كلمة الجودة )254، 2004وأجود وجاد عمله بجود َجودة )ابن منظور، 
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(، وكذلك تعني مجموعة من 2008االمتياز، وأحيانا تعني تلك العالمات أو املؤشرات التي يمكن من خاللها تحديد الش يء أوفهم بنيته )مجيد والزيادات، 

 (.2010املتوقعة من املستفيد )الخطيب والخطيب،الخصائص واملميزات لكيان ما تعبر عن قدرتها على تحقيق املتطلبات املحددة أو 

اه أما بالنسبة ملفهوم الجودة في التعليم، فإنها تعني قدرة املؤسسة التعليمية على تحقيق احتياجات املستفيد من املؤسسة التعليمية، ورض

في الخريجين بما يحقق رضا املجتمع بوصفه املستفيد األول التام عن املنتج )الخريجين(، وبمعنى آخر فإنها تعني مدى تحقيق أهداف البرامج التعليمية 

 (.2003من وجود املؤسسة التعليمية )فرج وحافظ، 

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة: .2

حة، ملتاتعرف إدارة الجودة الشاملة بأنها مجموعة املبادئ والسياسات والهياكل التنظيمية املتميزة باستخدام كافة املوارد املادية والبشرية ا

 .(2004، بغرض تحسين األداء والخدمات املقدمة وتحقيق أعلى معيار لألداء والتحقق من مدى تطابق األداء والخدمات مع املعايير املستهدفة )محفوظ

 :مفهوم االعتماد األكاديمي  .3

الكليات والجامعات والبرامج األكاديمية يعرف االعتماد بأنه عملية مراجعة للجودة الخارجية، تستخدم بواسطة التعليم العالي ملراقبة 

 . CHEA,2017)لضمان الجودة وتحسينها )

 مفهوم ضمان الجودة: .4

يعرف مصطلح ضمان الجودة بأنه تأدية العمل الصحيح على نحو صحيح من املرة األولى مع االعتماد على االستفادة بتقويم املستفيد في 

 (. 2010معرفة مدى تحسن األداء )داوود، 

يعرف بأنه جميع السياسات والعمليات املوجهة نحو توفير كل ما يساعد على تحقيق الجودة واملحافظة عليها، واالرتقاء بها )البهواش ي كما 

 (.2005والربيعي، 

ؤسسات مجموعة من األنشطة واإلجراءات واملعايير املستخدمة في فحص وتقييم املأما بالنسبة لضمان الجودة في التعليم، فإنه يعرف بأنه 

ه التعليمية والدراسية؛ للتحقق من استيفاء الشروط واملقومات األكاديمية والتنظيمية واإلدارية التي تضمن تحقيق رؤية ورسالة وأهداف هذ

 (.2005ا )مخيمر، املؤسسات في مجاالت التعليم والتعلم والبحوث وتطوير املعرفة وخدمة املجتمع، بشكل يتالءم مع تلك املستويات املتعارف عليها عاملي

( بأن هناك عالقة تبادلية للتأثير والتأثر بين مفهوم 2011وتجدر اإلشارة هنا إلى بيان العالقة بين ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي؛ حيث يذكر فاضل )

ات التعليم ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، ويرجع ذلك إلى أن ضمان الجودة يعنى بعمليات تقويم املدخالت ومراجعتها واملخرجات والعمليات ملؤسس

االعتماد، فإنه يحتاج الحصول عليه املرور بعمليات لتقويم مستوى جودة البرامج العالي وفق معايير محددة للتأكد من مطابقتها للمعايير املعترف بها. أما 

 من أنواع  األكاديمية املختلفة وذلك في ضوء معايير الجودة. وهذا يدل على أن االعتماد يعد وسيلة لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ويعد
ً
نوعا

 لتحقيق 
ً
 تطويريا

ً
 (. 2006ضمان الجودة )سكر، التقويم املؤسس ي، ومدخال

  أهداف ضمان جودة البرامج األكاديمية
 ( أهداف تطبيق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها األكاديمية بما يلي: 2003لخص حسن )

لهذه البرامج، والتحقق ضمان الوضوح والشفافية للبرامج األكاديمية املقدمة للطلبة في هذه املؤسسات، وتحديد أهداف واضحة ودقيقة  .1

 من توفر الشروط الالزمة لتحقيق هذه األهداف بفاعلية من خالل توفير آلية ملساءلة جميع املعنيين باإلعداد والتنفيذ واإلشراف عليها.

يم العالي ومتطلبات املهن ضمان أن األنشطة التربوية للبرامج املعتمدة تلبي متطلبات االعتماد األكاديمي وتتفق مع املعايير العاملية في التعل .2

 وكذلك حاجات الجامعات، والطلبة، والدولة، واملجتمع.

 امج.تعزيز سمعة البرامج املعتمدة لدى املجتمع الذي يثق بعمليتي التقويم الخارجي واالعتماد األكاديمي، وكسب دعم وثقة املجتمع بهذه البر  .3

التعليم العالي للمجتمع، بما يضمن تحقيق أقص ى استفادة من املوارد واملصادر االرتقاء بمستوى الخدمات املهنية التي تقدمها مؤسسات  .4

 وصوال إلى مخرجات تعليمية عالية الجودة.

 (. & Venter, 2007 BezuidenhoLاالستعداد لعملية االعتماد البرامجي أو التخصص ي ) .5

( أن عملية ضمان الجودة تهدف إلى تأكيد الجودة والنوعية في التعليم العالي، ويتطلب ذلك تجويد وتطوير 20110ويرى املليجي والبرازي )

، العملية التعليمية بكل عناصرها وأبعادها، كما يحتاج إلى إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، وبنيته، وأسس قبول الطلبة، والتدريس

 للوقوف على والتقييم، وإعداد املناهج واملقرر 
ً
 مرجعيا

ً
ات الدراسية، وضرورة ربطها بالحياة الواقعية واملستقبل، كما أن ضمان الجودة يقدم إطارا

ظم الروابط بين البرامج األكاديمية، واألجهزة األكاديمية واإلدارية ملؤسسات التعليم العالي، حيث تؤدي ضمان الجودة إلى تحسين فعالية ن

 فإن وجود تقييم خارجي لتقييم فاعلية اإلدارة الجامعية، سيزيد من كفاءة مؤسسات التعليم العالي وفعاليتها. التعليم، وفي الوقت نفسه 
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  معايير ضمان جوة البرامج األكاديمية
تعد معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية متطلبات الحد األدنى من معايير الجودة التي يشترط للبرامج األكاديمية استيفاؤها من أجل 

، إذ أن ضمان كاديميةإجازاتها واعتمادها بطاقة استيعابية معينة. والبد من التمييز بين معايير اعتماد البرامج األكاديمية ومعايير ضمان جودة البرامج األ

النتائج جودة التعليم هو فحص إجرائي نظامي للمؤسسة وبرامجها األكاديمية لقياس املنهجية من حيث مناسبة الترتيبات املخططة لتحقيق أهدافها، و 

ن خالل تقويمها الذاتي من حيث ترتيب التحقيقات واإلجراءات للنتائج املطلوبة، والتقويم واملراجعة من حيث قيام املؤسسة بالتحسين والتطوير م

 حددتها 
ً
حد الهيئة الوطنية للترتيبات والطرق والتنفيذ والنتائج. ويتم التقويم الذاتي للبرامج األكاديمي في الجامعات السعودية في ضوء أحد عشر معيارا

هذه املعايير على النحو اآلتي على النحو اآلتي )الهيئة  للتقويم واالعتماد األكاديمي في وثيقة " معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية " ويمكن عرض

 (: 2011الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، 

يجب أن تكون رسالة البرنامج متسقة مع رسالة املؤسسة وتدعم تطبيقها على غايات ومتطلبات البرنامج، الرسالة والغايات واألهداف ) املعيار األول:

 كل مناسب األهداف واألولويات األساسية للبرنامج، وأن تكون مؤثرة في توجيه التخطيط والعمل فيه(.ويجب أن تحدد بوضوح وبش

 بين تحقيق املساءلة أمام كبار املسؤولين إدارة البرنامج ) املعيار الثاني:
ً
 مناسبا

ً
يجب أن تقوم إدارة البرنامج بقيادة البرنامج قيادة فعالة تعكس توازنا

املجلس اإلداري األعلى )مجلس الجامعة أو مجلس األمناء( للمؤسسة التعليمية التي تقدم البرنامج، وبين تحقيق املرونة التي تسمح باإلدارة العليا و 

 نية، وممثليبالوفاء باملتطلبات الخاصة بالبرنامج املعني. ويجب أن تشمل عملية التخطيط للبرنامج إشراك ذوي العالقة، مثل: )الطلبة، والجهات امله

 للطالب الصناعة، وأعضاء هيئة التدريس( في وضع غايات البرنامج وأهدافه ومراجعتها وتعديلها بناء على نتائج املراجعة. وفي البرامج التي تضم 
ً
قسما

 للطالبات يجب أن تكون املوارد متكافئة في القسمين، ويجب أن يكون هناك اتصال فعال بينهما، ومشاركة كاملة في عمليات 
ً
التخطيط وصنع وقسما

ة الراجعة من القرار في كل منهما. ويجب أن تكون هناك مراقبة دورية لجودة املقررات وجودة البرنامج، وأن تجرى التعديالت الالزمة بناًء على التغذي

 .(عملية التقويم، والتطورات في البيئة الخارجية التي تؤثر على البرنامج

يجب أن يقوم أداء أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من املوظفين بالبرنامج بشكل دوري، وأن يلتزموا بتحسين إدارة ضمان جودة البرنامج ) املعيار الثالث:

ا. أدائهم وتحسين الجودة في البرنامج بشكل عام. ويجب أن تجرى عمليات تقويم للجودة في كل مقرر دراس ي، وأن تعد خطط للتحسين ويتم تنفيذه

ع ن يستند تقويم الجودة إلى األدلة والبراهين، وأن يتضمن النظر في مؤشرات أداء محددة ومناسبة ومعايير مقارنة مرجعية خارجية تحمل طابويجب أ

 التحدي. ويجب أن يتمركز االهتمام حول نواتج تعلم الطلبة في كل مقرر دراس ي، والتي تسهم بدورها في تحقيق األهداف العامة للبرنامج(.

يجب أن تكون نواتج تعلم الطلبة محددة بدقة، ومتسقة مع متطلبات املؤهالت الوطنية، وذلك في جميع البرامج التعلم والتعليم ) يار الرابع:املع

 مع متطلبات التوظيف، أو ما تتطلبه ممارسة املهنة. ويجب أن ي
ً
تقويم مستويات تم العلمية، أما في البرامج املهنية فينبغي أن تتوافق نواتج التعلم أيضا

أعضاء  التعلم والتحقق منها من خالل عمليات مالئمة، وأن تتم مقارنتها بمعايير قياسية مرجعية خارجية مناسبة وذات مستوى رفيع. ويجب أن يكون 

دريسية مالئمة للنواتج هيئة التدريس مؤهلين بصورة مناسبة، ولديهم الخبرة الالزمة للقيام بمسؤولياتهم التدريسية، وأن يطبقوا استراتيجيات ت

ج من خالل التعليمية املختلفة، وأن يشتركوا في األنشطة املناسبة لتحسين كفاءاتهم التدريسية. ويجب أن يتم تقويم جودة التدريس وفاعلية البرنام

 )تقويمات الطلبة، واستطالع آراء الخريجين، واستطالع آراء أصحاب األعمال(، مع أهمية استخدام األدلة والن
ً
تائج املستخلصة من هذه املصادر أساسا

 الشطرين(. لخطط التحسين. ويجب أن تكون املستويات املطلوبة في أقسام الطالب وأقسام الطالبات متماثلة، وال بد من توفير املوارد بشكل متكافئ في

فعالة وعادلة، ومتجاوبة مع احتياجات الطلبة  إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة )يجب أن تكون عمليات قبول الطلبة املعيار الخامس:

ة بسهولة املتقدمين للقبول في البرنامج. ويجب أن تكون املعلومات الخاصة بمتطلبات البرنامج وشروط القبول فيه، ومتطلبات إكمال البرنامج متوفر 

رنامج. ويجب أن يتم وصف آليات التظلم واالستئناف وحل للطلبة الذين يتقدمون للبرنامج، وعند الحاجة لهذه املعلومات في مرحلة الحقة من الب

 ي البرنامج(.النزاعات بوضوح، وأن يتم إعالنها، وتطبيقها بعدالة. ويجب تقديم خدمات اإلرشاد املنهي املتعلقة بالوظائف املتصلة بمجاالت الدراسة ف

اصة بها كافية لتلبية احتياجات البرنامج ومقرراته الدراسية، ويمكن مصادر التعلم )يجب أن تكون مصادر التعلم والخدمات الخ املعيار السادس:

اٍف الوصول إليها بسهولة عند حاجة الطلبة لها. ويجب أن تقوم هيئة التدريس بتقديم معلومات باحتياجات مصادر التعلم قبل استخدامها بوقت ك

 لطبيعة البرنامج  ليتم تطويرها، ويجب أن يشترك أعضاء هيئة التدريس والطلبة في تقويم
ً
ما يتم توفيره من هذه املصادر. ويجب أن يراعى التباين وفقا

ة لتشغيل وأساليب التدريس في االحتياجات الخاصة باملواد املرجعية، وقواعد البيانات اإللكترونية، ووحدات الحاسب، واملساعدات التقنية املطلوب

 هذه التجهيزات(. 

يزات )يجب توفر مرافق وتجهيزات مناسبة للوفاء باحتياجات التعلم والتعليم في البرنامج. ويجب أن تتم متابعة مدى املرافق والتجه املعيار السابع:

 فين(.استخدام املرافق والتجهيزات، وأن يتم تقويمها بانتظام لتحديد مدى كفايتها، وذلك من خالل املشاورات مع هيئة التدريس والطلبة واملوظ
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خطيط واإلدارة املالية )يجب أن تكون املوارد املالية كافية لضمان تقديم البرنامج بفعالية. ويجب أن تكون متطلبات البرنامج معروفة الت املعيار الثامن:

، وبوقت كاٍف، يمكن إدراجها ضمن خطة ميزانية املؤسسة التعليمية. ويجب أن تتوفر املرونة الكافية بما يضمن اإلدارة الفعالة لل
ً
 ميزانيةمقدما

 واالستجابة لألحداث غير املتوقعة، ويجب أن تكون تلك املرونة مصحوبة بدرجة مناسبة من املساءلة وآليات تقويم التقارير(.

عمليات التوظيف )يجب أن يكون لدى هيئة التدريس وغيرهم من املوظفين في البرنامج املؤهالت والخبرات الالزمة للقيام بمهامهم  املعيار التاسع:

ة ومسؤولياتهم األخرى، ويجب التحقق من تلك املؤهالت والخبرات قبل التعيين. ويجب أن يعطى أعضاء هيئة التدريس الجدد فكرة واضحة التدريسي

 عن البرنامج، وعن مسؤولياتهم التدريسية قبل أن يبدأوا عملهم. ويجب أن يتم تقويم أداء جميع أعضاء الهيئة التدريسية وغيرهم من املوظ
ً
 فين تقويما

، وأن يتم تقدير األداء املتميز، مع تقديم الدعم للتنمية املهنية وتطوير األداء التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس(.
ً
 دوريا

على جميع املعيار العاشر: البحث العلمي )ينبغي أن يضع البرنامج استراتيجية للبحث العلمي تتفق مع طبيعة املؤسسة التعليمية ورسالتها. وينبغي 

هيئة التدريس أن يشاركوا في أنشطة البحث العلمي بصورة كافية ومناسبة، بما يضمن بقاءهم على دراية باملستجدات في مجال تخصصاتهم، مع أعضاء 

على شراف أهمية أن ينعكس ذلك على أدائهم التدريس ي. كما يجب أن يشارك أعضاء هيئة التدريس القائمون بالتدريس في برامج الدراسات العليا، أو اإل 

 أن تتوافر املرافق والتجهيزات الالزمة لدعم أنشطة  شاركةمأبحاث طلبة الدراسات العليا، 
ً
نشطة في البحث العلمي في مجاالت تخصصاتهم. ويجب أيضا

ر اإلنجازات البحوث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا؛ للوفاء بهذه املتطلبات في املجاالت ذات العالقة بالبرنامج. ويجب أن تقد

 ة التدريس، وأن ينعكس ذلك على محكات تقويمهم وترقيتهم(.البحثية ألعضاء هيئ

ليمية، وأن املعيار الحادي عشر: العالقات مع املجتمع )يجب أن يكون للبرنامج إسهامات جوهرية مناسبة في خدمة املجتمع الذي توجد به املؤسسة التع

 من األنشطة يتم االستعانة بعلم وخبرة أعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة احتياجات امل
ً
جتمع لتلك الخبرات. وتشمل اإلسهامات في خدمة املجتمع كال

لون عن إدارة التي ينفذها منسوبو البرنامج، والتي تأتي نتيجة مبادرات منهم، إضافة إلى البرامج الرسمية التي تنظمها املؤسسة التعليمية أو املسؤو 

ل املؤسسة التعليمية وفي املجتمع، وأن تقابل بالتقدير إسهامات أعضاء هيئة التدريس في خدمة البرنامج. ويجب توثيق هذه األنشطة واإلعالن عنها داخ

 املجتمع(.

 متطلبات تطبيق ضمان الجودة في البرامج األكاديمية 

ة تحتاج عملية تطبيق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها األكاديمية متطلبات أساسية؛ حتى تستطيع تقبل مفاهيم الجودة بصور 

كاديمية األ سليمة قابلة للتطبيق العملي وليس مجرد مفاهيم نظرية بعيدة عن الواقع، ولكي تترجم مفاهيم الجودة في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها

 (: 2008للوصول إلى رضا املستفيد من املؤسسة. وهذه املتطلبات )مجيد والزيادات، 

 دعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام ضمان الجودة.  .1

 ملحلي.ااألخذ بعين االعتبار األهداف التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقها وتوجيهها نحو احتياجات ورغبات الطلبة وأولياء أمورهم ومؤسسات املجتمع  .2

 مشاركة جميع العاملين في املؤسسة. .3

 تدريب جميع العاملين على نماذج الجودة. .4

 إدخال التحسينات على األساليب واإلجراءات املعمول بها في املؤسسة. .5

 تطوير املنهاج الدراسية وأساليب التقويم.- .6

 توفير قاعدة للبيانات واملعلومات الستخدامها في عملية اتخاذ القرارات.  .7

 ع العاملين ومنحهم الثقة والسلطة ألداء األدوار واملهام املطلوبة منهم. تشجي .8

 االستفادة من التجارب في مؤسسات تعليم العالي املماثلة. .9

 االبتعاد عن الخوف.   .10

 مراحل الحصول على شهادة ضمان الجودة للبرامج األكاديمية 
تعتمد عملية منح شهادة ضمان الجودة للبرامج األكاديمية من قبل الهيئات الدولية على مجموعة من الضوابط التي يجب دراستها بعناية 

 (:  18، 2011وأخذها في االعتبار عند التقدم بطلب الحصول على الشهادة، وهي )الجلبي، 

 من مجلس الكلية، وكذلك البيانات الوصفية الكافية عن تتقدم الكلية بطلب الحصول على شهادة ضمان الجودة للبرنا .1
ً
مج األكاديمي معتمدا

 البرنامج من خالل ملء استمارة خاصة بذلك.

 يتم رفض طلب التقدم لضمان جودة البرامج األكاديمية إذا تبين لفريق الجودة في هيئة االعتماد أن البرنامج غير مستوفي للشروط املؤهلة .2

يئة، وفي هذه الحالة ال يجوز للكلية إعادة التقدم إال بعد انقضاء املدة املحددة من قبل هيئة االعتماد على األقل من تاريخ واملحددة من قبل اله

 رفض الطلب.
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 في حال استيفاء البرنامج للشروط املؤهلة للتقدم لشهادة ضمان الجودة، وذلك بما يفيد قبول  .3
ً
طلب ال تقوم هيئة االعتماد بمخاطبة الكلية رسميا

ارد في خالل مدة ال تزيد عن شهر واحد من تاريخ التقدم وتحثها على البدء بملء االستمارات ذات العالقة بضمان الجودة املعدة لهذا الغرض والو 

 دليل ضمان جودة البرامج األكاديمية. 

 االعتماد.يتعين على الكلية أن تدفع رسوم ضمان جودة البرامج األكاديمية واملحددة من قبل هيئة  .4

 من انتهائها من عملية التقويم، وذلك 60تقوم هيئة االعتماد بإخطار الكلية التابع لها البرنامج محل التقويم بنتائج عملية التقويم خالل ) .5
ً
( يوما

 إحدى الحاالت اآلتية:
ً
 بكتاب موص ى عليه متضمنا

البرنامج األكاديمي في الكلية على تحقيق متطلبات جودة املحاور أو تمنح شهادة ضمان الجودة من قبل هيئة االعتماد عند التأكد من مقدرة  - أ

بسجالت  املعايير للبرنامج األكاديمي. وتقوم الهيئة باإلعالن عن هذا املنح بإضافة اسم البرنامج واملؤسسة التابعة إلى سجل البرامج املعتمدة

 الهيئة وبموقعها اإللكتروني.

تحجب شهادة ضمان الجودة عن البرنامج األكاديمي في حالة عدم مقدرته على تحقيق بعض املعايير الخاصة بجودة البرنامج األكاديمي،  - ب

 وتصميم البرامج واملقررات، والتعليم والتعلم، حيث تعتبر من املعايير األساسية في عملية ضمان الجودة. 

يجة النهائية والتي تتضمن مجاالت القوة في البرنامج واملجاالت املطلوب تحسينها، مع التأكيد على تتولى هيئة االعتماد إخطار الكلية بالنت - ج

بل االستعداد التام للهيئة لتقديم مختلف جوانب التوجيه واإلرشاد ملساعدة الكلية في الوفاء بمعايير ضمان جودة البرامج األكاديمية من ق

 الهيئة. 

 البرامج األكاديمية  معوقات تطبيق ضمان الجودة في

 : ) 2016تواجه عملية تطبيق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي مجموعة من املعوقات، أهمها )رقاد ولعكيكزة،

 عدم وضوح سياسة تطبيق نظام ضمان الجودة. .1

 عدم حرص القيادة على توثيق سياسة تطبيق نظام ضمان الجودة. .2

 هيئات االعتماد املسؤولة عن التأكد من تحقيق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي.عدم حرص القيادة على التواصل مع  .3

 املركزية في اتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق نظام ضمان الجودة. .4

 عدم قناعة القيادة بأهمية تطبيق نظام ضمان الجودة. .5

 يم الذاتي للمؤسسة وبرامجها األكاديمية.عدم حرص مسؤولي ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي على إجراء التقو  .6

 قلة البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومسؤولي ضمان الجودة فيما يتعلق بآليات تطبيق نظام ضمان الجودة. .7

( أهم املعوقات التي تعترض تطبيق ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في اآلتي: عدم اتساق رسالة البرامج مع رسالة الجامعة، 2014وحدد املطوع )     

علم، وعدم إجراء عملية التقويم لعناصر الجامعة بصورة دورية، وعدم وجود إدارة لعمليات ضمان الجودة، وعدم مناسبة عمليات تقويم معايير الت

 عم املخصص لتحسين جودة التدريس. وقلة الد

: الدراسات السابقة 
ً
 ثانيا

 ( دراسة هدفت التعرف إلى تقويم جودة البرامج األكاديمية في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة. وقد استخدمت 2017أجرى الغزو والقرعان )

البكالوريوس من مستوى السنة الثالثة والرابعة في جميع الكليات الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة 

م. تكونت عينة الدراسة 2016( طالبا وطالبة للفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 15152العلمية واإلنسانية في الجامعة والبالغ عددهم )

يم طلبة مرحلة البكالوريوس من و ت نتائج الدراسة أن درجة تق( طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية. أظهر 400من )

 
ً
تعزى  مستوى السنة الثالثة والرابعة في جامعة اليرموك لجودة البرامج األكاديمية كانت متوسطة، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير الكلية. 

 ( دراسة هدفت إلى مدى توافر معايير جو 2016أجرى نصيرات ) دة البرنامج األكاديمي في برنامج إعداد معلمي املوسيقى في الجامعة األردنية من

 وطالبة ممن هم على مقاعد الدراسة في تخصص التربية املوسيقية 53وجهة نظر الطلبة في التخصص. وقد تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

( مجاالت. وقد أظهرت 6لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام استبانة مكونة من )واألداء املوسيقي. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. و 

انت كبيرة وفي نتائج الدراسة أن توافر معايير جودة البرنامج األكاديمي في برنامج إعداد معلمي املوسيقى في الجامعة األردنية من وجهة نظر الطلبة ك

واملنهاج، وطرق التدريس، والتقويم، والجانب التطبيقي امليداني(، وكانت متوسطة في مجال جميع املجاالت اآلتية )أهداف برنامج البكالوريوس، 

 )املرافق والتجهيزات العينية(.



 .....                                                          نائل قرقزدرجة توفر معايري ضمان جودة الربامج األكادميية يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة القصيم 

 2019 -2، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
124 

 

 ( إلى التعرف على درجة تطبيق معيار جودة التعلم والتعليم في برامج كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة 2017وهدفت دراسة قرقز )

نظر الطالب املتوقع تخرجهم ، باإلضافة إلى التعرف فيما إذا كانت هناك فروق في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغير القصيم من وجهة 

صل البرنامج، واملعدل التراكمي. وقد تكونت عينة الدراسة من الطلبة الذكور املتوقع تخرجهم في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في الف

( طالبا. ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم تطوير استبانة 155م في جامعة القصيم ، والبالغ عددهم )2014/  2013ام الجامعي الصيفي من الع

( فقرة، موزعة على خمسة مجاالت هي: )نواتج تعلم الطلبة، تقييم الطلبة، املساعدات التعليمية للطلبة، جودة التدريس، أنشطة 34مكونة من )

ة(. وقد أظهرت نتائج الدراسة  أن درجة تطبيق معيار جودة التعلم والتعليم في برامج كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جاءت الخبرة امليداني

(، حيث جاء في املرتبة األولى مجال جودة التدريس 0.44( وبانحراف معياري بلغ )3.148متوسطة في جميع املجاالت، وبمتوسط حسابي بلغ )

(، في حين جاء في املرتبة األخيرة مجال املساعدات التعليمية للطلبة بمتوسط حسابي 0.41( وبانحراف معياري بلغ )3.468) بمتوسط حسابي بلغ

(. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  بين استجابات أفراد 0.43( وبانحراف معياري بلغ )2.796بلغ )

 ى ملتغير البرنامج، بينما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير املعدل التراكمي  لصالح )جيد جدا فأعلى(.عينة الدراسة تعز 

 ( دراسة هدفت إلى تقويم جودة برنامج ماجستير علم النفس بكلية التربية جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطلبة في 2016وأجرى أبو هاشم )

 وطالبة في جميع مسارات البرنامج، طبقت عليهم استبانة مكونة من )76االعتماد األكاديمي. تكونت عينة الدراسة من )ضوء معايير 
ً
( 7( طالبا

نظر مجاالت. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لتقويم جودة برنامج ماجستير علم النفس بكلية التربية جامعة امللك خالد من وجهة 

ضوء معايير االعتماد األكاديمي كانت كبيرة وفي جميع املجاالت اآلتية )أهداف البرنامج، والتعلم والتعليم، وأعضاء هيئة التدريس،  الطلبة في

 والقبول والتسجيل، واملرافق والتجهيزات(، ومتوسطة في مجالي )املقررات الدراسية، واإلشراف(.

 التعرف إلى مستوى تطبيق معايير هيئة االعتماد للبرامج التربوية في الدراسات العليا في كليات التربية  بهدفدراسة ب( 2016العزام وعليمات ) قامت

مج الجامعات األردنية الحكومية. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. ولتحقيق ذلك تم تصميم استبانة وفق معايير هيئة االعتماد للبرا

، و 23كليات التربية في الجامعات األردنية، ووزعت على عينة مكونة من ) التربوية في الدراسات العليا في
ً
 أكاديميا

ً
عضو هيئة تدريس(.  161قائدا

جاء  وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق معايير هيئة االعتماد للبرامج التربوية في الدراسات العليا في الجامعات األردنية الحكومية

 وفي املجاالت 
ً
اآلتية )البرنامج التعليمي، والطلبة، وفاعلية البرنامج، والبحث العلمي وتبادل التعليم، واملصادر، والتفاعل مع املجتمع متوسطا

كوادر الفنية والعالقات الدولية(، وكبيرة في باقي املجاالت اآلتية )الرؤية والرسالة واألهداف، والحاكمية واإلدارة، وأعضاء الهيئة التدريسية وال

 تعزى ملتغير الجنس.واإل 
ً
 دارية(. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا

  قامو Al- Homoud, Said, 2016) )تقويم جودة برامج الهندسة واإلدارة الصناعية في جامعة امللك فهد للبترول  على لتعرفبدراسة هدفت ل

اهات واملعادن. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تقويم جودة برامج الهندسة واإلدارة الصناعية في جامعة امللك فهد للبترول واملعادن تتطلب اتج

كل خمس سنوات، كما تبين أن كل برنامج أكاديمي يتطلب أدوات وأساليب تقويم  جديدة في أساليب التقويم، ومنها التقويم الذاتي الذي يجري 

من قبل  خاصة به، ومن أهم األبعاد التي تم التركيز عليها في التقويم هي: أعضاء هيئة التدريس، واملناهج املقررة، والخدمات الطالبية املقدمة

قهم النجاح، ووصولهم إلى غاياتهم الوظيفية بعد التخرج. وقد أوصت الدراسة بضرورة الكليات، األمر الذي يساهم في تعزيز تعلم الطلبة وتحقي

 وجود فهم مشترك لرسالة البرامج األكاديمية وأهدافها ونتائجها، وضرورة بذل الجهود من أجل تحسين جودة تقويم البرامج األكاديمية. 

  رامج الدراسات العليا بكلية التربية في جامعة امللك خالد في ضوء معايير درجة تقويم ب علىلتعرف ة هدفت لدراسب( 2015آل سفران ) قامو

ونت الجودة واالعتماد األكاديمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. وقد تك

 وطالبة 279( عضو هيئة تدريس، و)50عينة الدراسة من )
ً
من طلبة الدراسات العليا. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام استبانة ( طالبا

( مجاالت. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لتقويم برامج الدراسات العليا بكلية التربية في جامعة امللك خالد في ضوء 9مكونة من )

املجاالت اآلتية )اللوائح والنظم التعليمية، والتعليم والتعلم، وتقويم تعلم معايير الجودة واالعتماد األكاديمي كانت متوسطة وكذلك في جميع 

فعة في الطالب، واإلمكانات املادية ومصادر التعلم، واإلمكانات البشرية، وخدمة املجتمع، وضمان جودة البرنامج والتحسين املستمر(، وكانت مرت

 البرنامج(.  املجالين اآلتيين )مواصفات البرنامج التعليمي، وإدارة

 ( لتعرف إلى درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في برامج الدراسات العليا في كليات التربية في ل )2014هدفت الدراسة التي أجراها حمادنة

هدف ( عضو هيئة تدريس ممن هم برتبة أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد. ولتحقيق 115الجامعات األردنية. تكونت عينة الدراسة من )

. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في برام
ً
ج الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة موزعة إلى اثني عشر مجاال

)الرسالة الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد جاءت كبيرة وفي جميع املجاالت اآلتية: 

 واألهداف، والخطة الدراسية، والطلبة والخدمات الطالبية، وأعضاء هيئة التدريس، والتعلم والتعليم، واملكتبة ومصادر التعلم، والعدالة

واملصادر املادية، والشفافية، وإدارة برامج الدراسات العليا(، بينما كانت متوسطة في باقي املجاالت اآلتية: )البحث العلمي، والتفاعل مع املجتمع، 
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 تعزى ملتغير الجنس، وكذلك تعزى ملتغير الرتب
ً
ة وإدارة ضمان جودة برامج الدراسات العليا(. كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

 األكاديمية.   

 درجة توفر معايير االعتماد األكاديمي في برامج الدراسات العليا التربوية بجامعة  علىالتعرف إلى ( 2012آل الفهيد ) وهدفت الدراسة التي أجرتها

( عضو هيئة تدريس ممن هم برتبة أستاذ، 32تكونت عينة الدراسة من )اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 

ت الباحثة استبانة موزعة على عشرة مجاالت. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد. ولتحقيق هدف الدراسة استخدم

معايير االعتماد األكاديمي في برامج الدراسات العليا التربوية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية متوفرة بدرجة متوسطة في 

هيئة التدريس، وإدارة شؤون الطالب والخدمات املساندة، ومصادر مجاالت:)الرسالة واألهداف، وإدارة البرنامج، والتعليم والتعلم، وأعضاء 

كما أشارت بدرجة ضعيفة في مجال جودة تحسين البرامج. التعلم، واملرافق والتجهيزات، والبحث العلمي، والعالقة مع املجتمع(، بينما متوفرة 

 تعزى ملتغير الجنس، وكذلك تعزى مل
ً
 تغير الرتبة األكاديمية.النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا

  وأجرتAl-Subait, 2012) (Elzubeir &   التعرف إلى درجة تطبيق معايير الجودة في برنامج ماجستير التعليم الطبي في جامعة  بهدفدراسة

امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي من خالل 

طالبة وطالبة(. وقد أظهرت نتائج  11عضو هيئة تدريس، و 67نة الدراسة من )استخدام املقابالت وتحليل والوثائق والسجالت. وقد تكونت عي

الدراسة أن درجة تطبيق معايير الجودة في برنامج ماجستير التعليم الطبي في جامعة امللك سعود بن عبد العزيز من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 التدريس والطلبة كانت مرتفعة. 

 التعرف إلى تقويم جودة البرامج األكاديمية في الجامعة اإلسالمية بغزة من وجهة نظر الخريجين.  بهدف( 2009أبو دقة ) وفي دراسة قامت بها

( طالب وطالبة. أظهرت 30ولتحقيق ذلك تم توزيع استبانة على عينة عشوائية من الخريجين في التخصصات املختلفة في الجامعة وتكونت من )

عدم  نتائج الدراسة أن درجة تقويم الطلبة الخريجين لجودة البرامج األكاديمية في الجامعة اإلسالمية بغزة كانت مرتفعة، كما أظهرت النتائج

 وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغير الجنس. 

 هدفت التعرف إلى درجة تطبيق معايير الجودة في البرامج األكاديمية الشرعية في الجامعات الفلسطينية.  فقد( 2004شبيطة وعويد ) أما دراسة

( عضو هيئة تدريس العاملين في كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية في 43اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. وتكونت عينة الدراسة من )

جاح الوطنية، وجامعة القدس أبو ديس، وجامعة الخليل، وكلية الدعوة/ قلقيلية(. ولتحقيق هدف الدراسة الجامعات الفلسطينية )جامعة الن

( مجاالت. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لتطبيق معايير الجودة في البرامج األكاديمية الشرعية 6تم استخدام استبانة موزعة على )

توسطة، أما فيما يتعلق باملجاالت فقد كانت درجة التطبيق كبيرة في مجال )جودة املناهج الدراسية(، ومتوسطة في الجامعات الفلسطينية كانت م

رامج(، في املجاالت اآلتية: )جودة املستوى النوعي للخريجين، وجودة اإلشراف األكاديمي، وجودة البحث العلمي، وجودة املؤتمرات والندوات والب

 كتب واملؤلفات الدينية(.  وقليلة في مجال )جودة ال

 تعقيب على الدراسات السابقة 

  :يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة التالي

  من الجامعات بتطبيق معايير ضمان الجودة فيها، ملا له من دور في حصول الجامعة على شهادة ضمان الجودة 
ً
 متزايدا

ً
إن هناك اهتماما

واالعتماد األكاديمي، وينعكس ذلك على جودة التعليم والتعلم في الجامعات، ويعطي اطمئنان للمجتمع وسوق العمل على مستوى عالي من 

 جي هذه الجامعة. املهارات لخري

  وفي أداة الدراسة. تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها موضوع معايير ضمان جودة في البرامج األكاديمية 

 ة، استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة، وتحديد املنهج املتبع، واستخدام االستبانة أداة لتحقيق أهداف الدراس

 وكذلك في تطوير أداة الدراسة، ومناقشة النتائج والتوصيات.

  تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في محاولتها معرفة درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة

 والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

 :الدراسةمنهج 

؛ ملالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة، وذلك باستخدام االستبانة كأداة مسحية لجمع   
ً
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي نظرا

 البيانات من أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم.
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   :مجتمع الدراسة

جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم في الفصل األول للعام تكون مجتمع الدراسة من 

( يبين توزيع التكرارات والنسب املئوية 1( عضو هيئة تدريس موزعين على البرامج األكاديمية. والجدول )377، والبالغ عددهم )م2016/2017  الجامعي

 متغيرات الدراسة. ألفراد مجتمع الدراسة حسب

 ع الدراسة حسب متغيرات الدراسةالتكرارات والنسب املئوية ألفراد مجتم :(1جدول )
 النسب املئوية التكرارات الفئة املتغير

 0.71 269 ذكور  الجنس

 0.29 108 إناث

 0.28 104 أستاذ مشارك فأعلى الرتبة األكاديمية

 0.38 145 أستاذ مساعد

 0.13 48 محاضر

 0.21 80 معيد

 100.0 377 املجموع

  :عينة الدراسة

 لصغر حجم املجتمع فقد تكونت العينة من جميع أفراد مجتمع الدراسة األصلي والبالغ عددهم )
ً
( عضو هيئة تدريس. وفي الوقت 377نظرا

 165( استبانة واسترجع منها )229لقد تم توزيع ) ( عضو هيئة تدريس من عينة الدراسة وذلك الختيارهم في قياس ثبات األداة.20نفسه تم استثناء )

 ( يبين التكرارات والنسبة املئوية ألفراد العينة حسب متغيرات الدراسة.2استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي. والجدول ))

 فراد العينة حسب متغيرات الدراسةالتكرارات والنسب املئوية أل (: 2جدول )
 املئويةالنسب  التكرارات الفئة املتغير

 0.58 95 ذكور  الجنس

 0.42 70 إناث

 0.20 32 أستاذ مشارك فأعلى الرتبة األكاديمية

 0.39 65 أستاذ مساعد

 0.28 46 محاضر

 0.13 22 معيد

 100.0 165 املجموع

 :أداة الدراسة
لتقدير درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر 

نية الوطهيئة أعضاء هيئة التدريس، قام الباحث بتطوير استبانة بعد االطالع على األدب النظري ومعايير ضمان جودة البرامج األكاديمية الصادرة من ال

  &  Al- Homoud, 2016)  (Said ؛ (2016(؛ وأبو هاشم )2017مثل: دراسة كل من الغزو والقرعان )والدراسات السابقة  للتقويم واالعتماد األكاديمي

فقرة موزعة ( 92(. وقد تكونت االستبانة في صورتها النهائية من )2004وشبيطة وعويد ) ؛& Al-Subait, 2012 (Elzubeir)(؛ و2015وآل سفران )

، هي: )الرسالة والغاية واألهداف، وإدارة البرامج
ً
، والتعلم والتعليم، وإدارة البرامج األكاديمية ودةج، وإدارة ضمان األكاديمية على أحد عشر مجاال

وظيف، والبحث العلمي، والعالقات شؤون الطلبة والخدمات املساندة، ومصادر التعلم، واملرافق والتجهيزات، والتخطيط واإلدارة املالية، وعمليات الت

  كبيرة، وقد تم اعتماد املعيار اآلتي في الحكم: )واستخدام الباحث سلم ليكرت الخماس ي لتقدير درجة التوفرمع املجتمع(. 
ً
، 3، متوسطة 4 كبيرة، 5جدا

 قليلة ، 2قليلة
ً
 (. 3كما هو مبين في الجدول ) (. وتم استخدام املعيار اإلحصائي اآلتي لغرض تقدير درجة التوفر.1جدا

من معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم  (: املعيار اإلحصائي لتقدير درجة توفر3جدول )

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
 املستوى  الفئة م

1 1.00- 1.80   
ً
 قليلة جدا

 قليلة 1.81-2.60 2

 متوسطة 2.61-340 3

 كبيرة 3.41-420 4

5 4.21-5.00  
ً
 كبيرة جدا
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 صدق أداة الدراسة: 

للتحقق من صدق أداة الدراسة، تم عرضها على مجموعة من املحكمين من أعضاء هيئة التدريس في كليتي الشريعة والدراسات 

محكمين. وقد طلب منهم إبداء الرأي بأداة الدراسة بغرض مدى صالحية فقرات ( 10اإلسالمية وكلية التربية في جامعة القصيم، والبالغ عددهم )

 األداة، ووضوحها، وسالمة صياغتها اللغوية، وتمثيلها للغرض الذي بنيت من أجله. وقد استفاد الباحث من مالحظات املحكمين من حيث تعديل

( يبين عدد فقرات االستبانة قبل عملية التحكيم 4فقرات. والجدول )بعض الفقرات أو حذفها أو إضافة فقرات جديدة وإعادة صياغة بعض ال

 وبعدها. 

 تبانة قبل عملية التحكيم وبعدها(: عدد فقرات االس4جدول )
عدد الفقرات بعد  عدد الفقرات قبل التحكيم املجال الرقم

 التحكيم

عدد الفقرات 

 املحذوفة

عدد الفقرات 

 املضافة

 0 1 10 11 الرسالة والغاية واألهداف 1

 0 0 11 11 األكاديمية إدارة البرامج 2
 0 0 6 6 البرامج األكاديمية إدارة ضمان الجودة 3
 0 0 17 17 التعلم والتعليم 4
 0 1 11 12 إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة 5
 0 0 7 7 مصادر التعلم 6
 0 0 5 5 املرافق والتجهيزات 7
 0 3 5 8 التخطيط واإلدارة املالية 8
 0 0 5 6 عمليات التوظيف 9
 1 5 6 9 البحث العلمي 10

 0 2 9 11 العالقات مع املجتمع  11

 1 12 92 103 املجموع

 :ثبات أداة الدراسة
( عضو هيئة 20للتحقق من ثبات أداة الدراسة، تم اختيار عينة عشوائية استطالعية من خارج عينة الدراسة األصلية، مكونة من )

ى في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم. وتم توزيع االستبانة عليهم، وبفارق أسبوعين تم تطبيق االستبانة مرة أخرى علتدريس 

(، كما تم حساب معامل ثبات االتساق 0.89العينة االستطالعية. وبعدها تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين، وبلغت قيمته لألداة )

(. واعتبرت هذه القيم أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالتساق، وبالتالي 0.96لداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمته لألداة )ا

سة ( يبين قيم معامالت ثبات اإلعادة ومعامالت االتساق الداخلي لكل مجال من مجاالت الدرا5فهي تصلح لتحقيق أغراض الدراسة. والجدول )

 واألداة ككل.  

 قيم معامالت ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي ملجاالت أداة الدراسة واألداة ككل :(5جدول )
 معامل ثبات اإلعادة عدد الفقرات  املجال الرقم

 معامل ارتباط بيرسون 

 معامل ثبات االتساق الداخلي

 ألفا -كرونباخ 

 0.91 0.91 10 الرسالة والغاية واألهداف 1

 0.89 0.86 11 األكاديمية إدارة البرامج 2

 0.87 0.84 6 البرامج األكاديمية إدارة ضمان الجودة 3

 0.90 0.89 17 التعلم والتعليم 4

 0.88 0.86 11 إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة 5

 0.84 0.90 7 مصادر التعلم 6

 0.90 0.86 5 املرافق والتجهيزات 7

 0.96 0.83 5 املاليةالتخطيط واإلدارة  8

 0.89 0.87 5 عمليات التوظيف 9

 0.88 0.90 6 البحث العلمي 10

 0.87 0.90 9 العالقات مع املجتمع  11

 0.96 0.89 92 املجموع

 



 .....                                                          نائل قرقزدرجة توفر معايري ضمان جودة الربامج األكادميية يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة القصيم 

 2019 -2، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
128 

 

 :متغيرات الدراسة
:
ً
 املتغيرات املستقلة: أوال

 .)الجنس: )ذكر، أنثى 

 ،محاضر، معيد(. الرتبة األكاديمية: )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد 

: املتغير التابع: 
ً
توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة  تقدير درجةثانيا

 باملتوسطات الحسابية.التدريس في جامعة القصيم، والذي يعبر عنه بدرجة استجابة عينة الدراسة على أداة الدراسة وتم حسابه 

  :إجراءات تطبيق الدراسة
 اتبع الباحث في تنفيذ إجراءات الدراسة الخطوات اآلتية:

 .تحديد مجتمع وعينة الدراسة 

 امعة تصميم أداة الدراسة )استبانة درجة تقدير توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في ج

 القصيم( وفق إجراءات البحث العلمي املعتمدة ملعايير الصدق والثبات.

 ( عضو هيئة تدريس.20تطبيق االستبانة على عينة استطالعية بلغ عددها ) 

 .توزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة واإلجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم 

 جمع البيانات وتفريغها ثم تحليلها إجراء التحليالت اإلحصا( ئية باستخدام البرنامج اإلحصائيSPSS.للوصول إلى النتائج وتفسيرها والتوصيات ،) 

 :املعالجات اإلحصائية
 تم استخدام املعالجات اإلحصائية اآلتية:

   .املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإلجابة عن السؤال األول والثاني 

 ( اختبارIndependent Sampled T – Testوتح ،) ليل التباين األحاديONE WAY) ANOVA واختبار ،)(LSD)  للمقارنات البعدية

 .لإلجابة عن السؤال الثاني

 ومناقشتهانتائج الدراسة 
:"ما درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات  ، وهوومناقشته أوال: النتائج املتعلقة بالسؤال األول 

 ."اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

مية في جامعة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقدير درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكادي

 ك.( يبين ذل6القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. والجدول )

افات املعيارية لتقدير درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في جامعة القصيم من وجهة نظ :(6جدول ) ر أعضاء املتوسطات الحسابية واالنحر

 حسب املتوسطات الحسابية هيئة التدريس
ً
 .مرتبة تنازليا

 التوفر درجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال الرقم الرتبة

 كبيرة 0.60 3.79 إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة 5 1

 كبيرة 0.52 3.76 الرسالة والغاية واألهداف 1 2

 كبيرة 0.93 3.73 عمليات التوظيف 9 3

 كبيرة 0.54 3.66 التعلم والتعليم 4 4

 كبيرة 0.65 3.64 مصادر التعلم 6 5

 كبيرة 1.00 3.60 األكاديميةإدارة ضمان جودة البرامج  3 6

 كبيرة 0.54 3.57 إدارة البرامج األكاديمية 2 7

 متوسطة 0.51 3.31 املرافق والتجهيزات 7 8

 متوسطة 0.81 3.09 البحث العلمي 10 9

 متوسطة  0.71 3.06 العالقات مع املجتمع 11 10

 متوسطة 0.87 2.89 التخطيط واإلدارة املالية 8 11

 كبيرة 0.49 3.46 الحسابي الكلي لألداةاملتوسط 
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( أن تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في 6يبين الجدول )

للدور الفاعل الذي تقوم به  وقد يعزى ذلك إلى(. 3.46جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد جاءت كبيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

الجودة في  وكالة التطوير والتخطيط والجودة في الكلية وما ينبثق عنها من وحدات وبرنامج فهناك وحدة لضمان الجودة في الكلية وهي تشرف على برامج

الشريعة و برنامج جودة الدراسات اإلسالمية و برنامج جودة األنظمة، وقد حصلت جوائز متعددة في الجامعة في مجال  الكلية الثالثة وهي : برنامج جودة

األكاديمي في ضمان الجودة، هذا وقد تقدمت الكلية ببرنامج الشريعة للحصول على االعتماد األكاديمي للبرنامج من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 

ا مؤشر على أن ثقافة الجودة منتشرة بين أعضاء هيئة التدريس في البرامج املختلفة، وخصوصا أن الكلية تطلب من عضو هيئة التدريس اململكة، وهذ

 وأكاديميا  فيؤدي ذلك لزيادة درجة ممارسة املعايير في البرا
ً
 ية.مج األكاديمتسليم متطلبات الجودة للبرنامج األكاديمي التي يتبع له املدرس إداريا

تربية توافر معايير جودة البرنامج األكاديمي في برنامج إعداد معلمي الدرجة ( التي أظهرت نتائجها أن 2017كل من نصيرات )تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

ية التربية جامعة امللك خالد ( التي أظهرت نتائجها أن الدرجة الكلية لتقويم جودة برنامج ماجستير علم النفس بكل2016كانت كبيرة؛ وأبو هاشم ) الفنية

( التي أظهرت نتائجها أن الدراسة أن درجة تطبيق معايير 2014ودراسة حمادنة ) من وجهة نظر الطلبة في ضوء معايير االعتماد األكاديمي كانت كبيرة؛

  &Al-Subait) هيئة التدريس قد جاءت كبيرة؛ ضمان الجودة في برامج الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء

Elzubeir,2012)  التي أظهرت نتائجها أن درجة تطبيق معايير الجودة في برنامج ماجستير التعليم الطبي في جامعة امللك سعود بن عبد العزيز كانت

 البرامج األكاديمية كانت مرتفعة.( التي أظهرت نتائجها أن درجة تقويم الطلبة الخريجين لجودة 2009مرتفعة؛ و أبو دقة )

( التي أظهرت نتائج دراستها أن درجة تقويم جودة  البرامج األكاديمية كانت 2017في حين تختلف هذه النتيجة عن دراسة كل من الغزو والقرعان )

ج التربوية في الدراسات العليا في الجامعات ( التي أظهرت نتائجها أن مستوى تطبيق معايير هيئة االعتماد للبرام2016متوسطة؛ و العزام وعليمات )

؛ و آل سفران )
ً
( أن الدرجة الكلية لتقويم برامج الدراسات العليا بكلية التربية في جامعة امللك خالد في ضوء 2015األردنية الحكومية جاء متوسطا

تائجها أن معايير االعتماد األكاديمي في برامج الدراسات العليا ( التي أظهرت ن2012آل الفهيد ) معايير الجودة واالعتماد األكاديمي كانت متوسطة؛ و

( التي أظهرت نتائجها  أن الدرجة الكلية لتطبيق 2004شبيطة وعويد )التربوية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية متوفرة بدرجة متوسطة؛ و 

 ية كانت متوسطة. معايير الجودة في البرامج األكاديمية الشرعية في الجامعات الفلسطين

 حو اآلتي: وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجاالت أداة الدراسة، وكانت على الن

 املجال األول: الرسالة والغايات واألهداف 
 (.7مجال الرسالة والغايات واألهداف. كما هو مبين في الجدول )تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات 

 حسب املتوسطات الحسابية.  :(7جدول )
ً
افات املعيارية لفقرات مجال الرسالة والغايات واألهداف مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة التوفر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

  0.77 4.67 تتوافق الرسالة مع املعتقدات والقيم اإلسالمية. 3 1
ً
 كبيرة جدا

  0.84 4.64 يتم اعتماد الرسالة رسميا من قبل الجهات املعنية داخل الجامعة.  8 2
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 1.00 3.94 تتسق رسالة البرامج مع رسالة الجامعة. 1 3

 كبيرة 1.21 3.90 صياغة الرسالة واضحة. 5 4

 كبيرة 1.18 3.85 رسالة البرامج قابلة للتحقق. 4 5

 كبيرة 1.30 3.67 توجه الرسالة غايات وأهداف البرامج. 7 6

 كبيرة 1.31 3.65 يتم مراجعة رسالة البرامج دوريا في ضوء الظروف املتغيرة.  10 7

 متوسطة 1.12 3.33 الطلبة. تحدد الرسالة اتجاهات تطوير البرامج بما يتناسب وطبيعة واحتياجات 2 8

 متوسطة 1.12 3.30 وجود وعي لدى أعضاء هيئة التدريس برسالة البرامج. 9 9

 قليلة 0.68 2.58 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صياغة الرسالة. 6 10

 كبيرة 0.52 3.76 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

  ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات7يبين الجدول ) 
ً
املعيارية لفقرات مجال )الرسالة والغايات واألهداف(، وتراوحت املتوسطات الحسابية تنازليا

املرتبة األولى وبمتوسط حسابي في " تتوافق الرسالة مع املعتقدات والقيم اإلسالمية.( ونصها "3(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.67-2.58ما بين )

(. وقد 2.58" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي )مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صياغة الرسالةها" ( ونص6(، في حين جاءت الفقرة رقم )4.67)

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صياغة )كبيرة(.  توفر( وهو ما يقابل درجة 3.76بلغ  املتوسط الكلي للمجال )

قافة الجودة منتشرة بين أعضاء هيئة التدريس في البرامج املختلفة ، وخصوصا أن البرامج تحرص على إعالن الرسالة والغايات واألهداف ، وأن ث

البرامج الرسالة والغايات واألهداف في املجالس العلمية لألقسام ومناقشتها واعتمادها فيؤدي ذلك لنشر ثقافة الجودة وزيادة درجة ممارستها في 

 األكاديمية.
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( 2016أبو هاشم )( التي أظهرت نتائجها أن مجال أهداف برنامج البكالوريوس متوفر بدرجة كبيرة؛ 2017جة مع دراسة كل من نصيرات )تتفق هذه النتي

( التي أظهرت نتائجها أن مجال الرؤية والرسالة واألهداف 2016والعزام وعليمات )التي أظهرت نتائجها أن مجال أهداف البرنامج قد جاء بدرجة كبيرة؛ 

   ( التي أظهرت نتائجها أن مجال الرسالة واألهداف قد جاء بدرجة تطبيق كبيرة. 2014؛ وحمادنة )قد جاء بمستوى كبير

 بدرجة متوسطة( التي أظهرت نتائجها أن مجال الرسالة واألهداف قد جاء 2012في حين تختلف هذه النتيجة عن دراسة آل الفهيد )
ً
 . متوفرا

 برامج األكاديمية املجال الثاني: إدارة ال

 (.8تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال إدارة البرامج األكاديمية. كما هو مبين في الجدول )

 حسب املتوسطات 8جدول )
ً
افات املعيارية لفقرات مجال إدارة البرامج األكاديمية مرتبة تنازليا  الحسابية( املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة التوفر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

  0.51 4.84 وجود وصف وظيفي واضح لرئيس القسم.  1 1
ً
 كبيرة جدا

  0.57 4.82 يلتزم أعضاء هيئة التدريس بقواعد املمارسات األخالقية والسلوك في كافة واجباتهم ومهامهم 10 2
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 0.98 4.16 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في التخطيط للبرامج. 6 3

تركز عمليات التخطيط على )نواتج تعلم الطلبة، ومحتويات املقررات، واستراتيجيات  7 4

 التعلم، والتقويم(.

 كبيرة 0.99 4.15

واألهداف  وجود آليات للتأكد من تحقق األهداف القريبة املدى، واألهداف املتوسطة املدى، 8 5

 بعيدة املدى.

 كبيرة 1.13 3.44

 متوسطة 1.15 3.33 تشجع إدارة البرامج مبادرات أعضاء هيئة التدريس وتكافئها. 2 6

 متوسطة 1.17 3.22 تقدم إدارة البرامج تقارير دورية عن أداء أعضاء هيئة التدريس في القسم.  4 7

 متوسطة 1.19 3.03 البيئة الداخلية والخارجية.وجود خطط استراتيجية للبرامج تراعي العوامل  5 8

 متوسطة 0.98 2.85 تتحمل إدارة البرامج املسؤولية عن جودة أنشطة البرامج وفاعليتها.  3 9

 متوسطة 0.97 2.79 تراجع خطط البرامج دوريا في ضوء املتغيرات. 9 10

 قليلة 0.68 2.58 اإلعالن عن املصادر املالية املخصصة للبرامج في القسم. 11 11

 كبيرة 0.54 3.57 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

 ما 8يبين الجدول )
ً
( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )إدارة البرامج األكاديمية(، وتراوحت املتوسطات الحسابية تنازليا

(، في 4.84املرتبة األولى وبمتوسط حسابي )في " وظيفي واضح لرئيس القسموجود وصف ( ونصها "1(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.84-2.58بين )

(. وقد بلغ 2.58" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي )اإلعالن عن املصادر املالية املخصصة للبرامج في القسم.( ونصها" 11حين جاءت الفقرة رقم )

أن ثقافة الجودة منتشرة بين أعضاء هيئة التدريس في البرامج  وقد يعزى ذلك إلىيرة(. ( وهو ما يقابل درجة توفر )كب3.57املتوسط الكلي للمجال )

املختلفة، وخصوصا أن البرامج تحرص إشراك أكبر عدد ممكن من األعضاء في عمليات الجودة فيؤدي ذلك لنشر ثقافة الجودة وزيادة درجة 

 ممارستها في البرامج األكاديمية.

؛ وآل سفران ( التي أظهرت نتائجها أن مجال الحاكمية واإلدارة قد جاء بمستوى كبير2016والعزام وعليمات )ة كل من تفق هذه النتيجة مع دراس

( التي أظهرت نتائجها أن مجال إدارة برامج الدراسات 2014؛ وحمادنة )( التي أظهرت نتائجها أن مجال إدارة البرنامج قد جاء بدرجة مرتفعة2015)

 العليا قد جاء بدرجة تطبيق كبيرة.   

 بدرجة متوسطة. 2012في حين تختلف هذه النتيجة عن دراسة آل الفهيد ) 
ً
 ( التي أظهرت نتائجها أن مجال إدارة البرنامج قد جاء متوفرا

 ميةاملجال الثالث: إدارة ضمان جودة البرامج األكادي

 (.9تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال إدارة ضمان جودة البرامج األكاديمية. كما هو مبين في الجدول )

 حسب املتوسطات الحسابية :(9جدول )
ً
افات املعيارية لفقرات مجال إدارة ضمان جودة البرامج األكاديمية مرتبة تنازليا  . املتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

 املعياري 

درجة 

 التوفر

 كبيرة 1.13 4.15 م الذاتي على مؤشرات محددة مسبقاتبنى عمليات التقوي 5 1

 كبيرة 1.17 4.12 من نتائج عمليات التقويم الذاتي االستعانة بخبراء مستقلين للتأكد 6 2

 متوسطة 1.25 3.38 واالعتماد األكاديمي في البرامج.تتضمن عمليات التقويم استيفاء معايير ضمان الجودة  4 3

 متوسطة 1.27 3.36 ملخرجاتواملخرجات وتركيزها بشكل أكبر على اشمولية عمليات التقويم الذاتي للمدخالت والعمليات  3 4

 متوسطة 1.26 3.33 ي عمليات التقويم الذاتي للبرامجمشاركة أعضاء هيئة التدريس ف 1 5

 متوسطة 1.28 3.26 ر السياسات واإلرشادات واملساءلةتشجع إدارة البرامج اإلبداع واالبتكار في إطا 2 6

 كبيرة 1.00 3.60 الكلي للمجالاملتوسط الحسابي 
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( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )إدارة ضمان جودة البرامج األكاديمية(، وتراوحت املتوسطات 9يبين الجدول ) 

 ما بين )
ً
" في املرتبة مؤشرات محددة مسبقا تبنى عمليات التقويم الذاتي على( ونصها " 5(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.15-3.26الحسابية تنازليا

تشجع إدارة البرامج اإلبداع واالبتكار في إطار السياسات واإلرشادات ( ونصها " 2(، في حين جاءت الفقرة رقم )4.15األولى وبمتوسط حسابي )

 وقد يعزى ذلك إلىيقابل درجة توفر )كبيرة(. ( وهو ما 3.60(. وقد بلغ املتوسط الكلي للمجال )3.26" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي )واملساءلة

أن ثقافة الجودة منتشرة بين أعضاء هيئة التدريس في البرامج املختلفة، وخصوصا أن البرامج تحرص إشراك أكبر عدد ممكن من األعضاء في 

 .عمليات الجودة فيؤدي ذلك لنشر ثقافة الجودة وزيادة درجة ممارستها لدى أعضاء هيئة التدريس

( التي أظهرت نتائجها أن مجال ضمان جودة البرنامج والتحسين املستمر قد جاء بدرجة 2015آل سفران ) كل من تختلف هذه النتيجة عن دراسة

وآل الفهيد ( التي أظهرت نتائجها أن مجال إدارة ضمان جودة برامج الدراسات العليا قد جاء بدرجة تطبيق متوسطة؛ 2014وحمادنة ) ؛متوسطة

 بدرجة ضعيفة. 2012)
ً
 ( التي أظهرت نتائجها أن مجال تحسين جودة البرامج قد جاء متوفرا

 املجال الرابع: التعلم والتعليم

 (.10تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال التعلم والتعليم. كما هو مبين في الجدول )

افات املعيارية لفقرات مجال التعلم والتعليم مرتبة ت :(10جدول )  حسب املتوسطات الحسابيةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 نازليا

 درجة التوفر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

 كبيرة 1.09 4.18 وجود وصف واضح ملخرجات التعلم املطلوبة من البرامج. 1 1

 كبيرة 1.23 4.16 مناسبة خبرات ومؤهالت أعضاء هيئة التدريس للمقررات التي يدرسونها.  15 2

 كبيرة 0.96 4.15 وجود برامج للتنمية املهنية لجميع أعضاء هيئة التدريس. 13 3

 كبيرة 0.98 4.13 وجود برامج للتهيئة والتدريب في مهارات التدريس ألعضاء هيئة التدريس. 12 4

 كبيرة 0.99 4.12 آليات للتأكد من مدى تحقيق الطلبة لنواتج التعلم املطلوبة.وجود  3 5

تتضمن الخطط الدراسية معلومات تفصيلية عن )املعارف واملهارات املطلوبة، واستراتيجيات  4 6

 التعليم، وأساليب التقويم(.

 كبيرة 1.00 4.10

 كبيرة 1.05 4.08 املستخدمة. يتفق محتوى املقررات الدراسية واستراتيجيات التعلم 5 7

 كبيرة 1.09 4.06 يتم تقويم أعمال الطلبة بصورة عادلة وموضوعية. 9 8

 كبيرة 1.23 4.04 تتصف الكتب املقررة في الخطة بالحداثة. 14 9

 متوسطة 1.16 3.39 يعطى الطلبة تغذية راجعة عن أدائهم ونتائج تقويمهم. 11 10

 متوسطة 1.19 3.38 بداية تقرير املقررات الدراسية. توضح آليات التقويم عند 8 11

 متوسطة 1.23 3.36 يتم تقويم املقررات الدراسية واستراتيجيات التعلم بصورة دورية. 6 12

 متوسطة 1.24 3.35 تتوافق مخرجات التعلم مع متطلبات املؤهالت الوطنية. 2 13

ييهئ أعضاء هيئة التدريس الطلبة قبل الذهاب إلى امليدان من خالل اللقاءات التعريفية والدروس  17 14

 التوضيحية. 

 متوسطة 1.27 3.33

 متوسطة 1.21 3.32 يحدد أعضاء هيئة التدريس أوقات كافية ومحددة لتقديم املشورة واإلرشاد للطلبة. 10 15

 متوسطة 1.27 3.30 تتفق آليات تقويم الطلبة مع أنماط التعلم املطلوبة.  7 16

  1.55 1.79 يقوم أعضاء هيئة التدريس بزيارات ميدانية للطلبة.  16 17
ً
 قليلة جدا

 كبيرة 0.54 3.66 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

 ما بين )( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 10يبين الجدول ) 
ً
-1.79لفقرات مجال )التعلم والتعليم(، وتراوحت املتوسطات الحسابية تنازليا

(، في 4.18"في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي ) وجود وصف واضح ملخرجات التعلم املطلوبة من البرامج( ونصها "1(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.18

(. وقد بلغ املتوسط 1.79" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي )هيئة التدريس بزيارات ميدانية للطلبةيقوم أعضاء ( ونصها " 16حين جاءت الفقرة رقم )

أن ثقافة الجودة منتشرة بين أعضاء هيئة التدريس في البرامج املختلفة،  وقد يعزى ذلك إلى( وهو ما يقابل درجة توفر )كبيرة(. 3.66الكلي للمجال )

اك أكبر عدد ممكن من األعضاء في عمليات الجودة فيؤدي ذلك لنشر ثقافة الجودة وزيادة درجة ممارستها في البرامج وخصوصا أن البرامج تحرص إشر 

 األكاديمية.

 ي حين تختلف هذه النتيجة عن. ف( التي أظهرت نتائجها أن مجال التعلم والتعليم قد جاء بدرجة كبيرة2016أبو هاشم ) دراسةتتفق هذه النتيجة مع 

التي أظهرت نتائجها أن  2015)آل سفران )( التي أظهرت نتائجها أن مجال التعلم والتعليم جاء بدرجة متوسطة، وتختلف مع دراسة 2017قرقز )دراسة 

 وآل ( التي أظهرت نتائجها أن مجال التعلم والتعليم قد جاء بدرجة تطبيق كبيرة؛2014وحمادنة ) ؛مجال التعليم والتعلم قد جاء بدرجة متوسطة

 بدرجة متوسطة. 2012الفهيد )
ً
 ( التي أظهرت نتائجها أن مجال التعليم والتعلم قد جاء متوفرا
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 إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندةاملجال الخامس: 

 (.11الجدول ). كما هو مبين في إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندةتم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال 

افات املعيارية لفقرات مجال  :(11جدول )  حسب املتوسطات الحسابية إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

 درجة التوفر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

  0.42 4.88 البرامج بشكل عادل وموضوعي.تطبق متطلبات قبول الطلبة في  1 1
ً
 كبيرة جدا

  0.51 4.84 يتم التحقق رسميا من استيفاء الطلبة ملتطلبات التخرج. 7 2
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 0.99 3.98 يتم اإلعالن بالوسائل املختلفة عن نتائج قبول الطلبة. 2 3

 كبيرة 1.05 3.98 وجود برامج إرشادية لتهيئة الطلبة الجدد.  4 4

 كبيرة 1.10 3.64 وجود سجالت مبرمجة ملتابعة تحصيل الطلبة. 5 5

 كبيرة 1.14 3.59 وجود آليات لتلقي تظلمات الطلبة. 8 6

 كبيرة 1.12 3.56 وجود آليات للتعامل مع السلوكيات األكاديمية غير املقبولة. 9 7

 كبيرة 1.15 3.53 وجود آليات تحكم سرية معلومات سجالت الطلبة. 6 8

 متوسطة 1.21 3.33 وجود نظام دعم لحل مشكالت الطلبة )ماليا، ونفسيا، وصحيا، وعائليا، وشخصيا(.  11 9

 متوسطة 1.22 3.26 وجود مرشدون ملمون بتفاصيل متطلبات املقررات إلرشاد الطلبة. 3 10

 متوسطة 1.21 3.22 وجود برامج لإلرشاد األكاديمي واملنهي للطلبة. 10 11

 كبيرة 0.60 3.79 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

(، وتراوحت املتوسطات إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )11يبين الجدول )

 ما بين )
ً
" في املرتبة  قبول الطلبة في البرامج بشكل عادل وموضوعيتطبق متطلبات ( ونصها " 1(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.88-3.22الحسابية تنازليا

" في املرتبة األخيرة وبمتوسط  وجود برامج لإلرشاد األكاديمي واملنهي للطلبة( ونصها " 10(، في حين جاءت الفقرة رقم )4.88األولى وبمتوسط حسابي )

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن الكلية  وقد يعزى ذلك إلى( وهو ما يقابل درجة توفر )كبيرة(. 3.79(. وقد بلغ املتوسط الكلي للمجال )3.22حسابي )

تحرص على تطبيق أسس قبول الطلبة في البرامج بشكل عادل وموضوعي، ويشير كذلك إلى أن ثقافة الجودة منتشرة بين أعضاء هيئة التدريس في 

إشراك أكبر عدد ممكن من األعضاء في عمليات الجودة فيؤدي ذلك لنشر ثقافة الجودة وزيادة درجة  البرامج املختلفة، وخصوصا أن البرامج تحرص

 ممارستها في البرامج األكاديمية.

 ( التي أظهرت نتائجها أن مجال الطلبة والخدمات الطالبية قد جاء بدرجة تطبيق كبيرة.2014تتفق هذه النتيجة مع دراسة حمادنة )

 بدرجة 2012عن دراسة آل الفهيد ) تختلف هذه النتيجة
ً
( التي أظهرت نتائجها أن مجال إدارة شؤون الطالب والخدمات املساندة قد جاء متوفرا

 متوسطة. 

 مصادر التعلم املجال السادس: 

 (12. كما هو مبين في الجدول )مصادر التعلمتم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال 

افات املعيارية لفقرات مجال  :(12جدول)  حسب املتوسطات الحسابية مصادر التعلماملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

 درجة التوفر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

 كبيرة  0.67 4.85 سهولة الوصول إلى قواعد البيانات اإللكترونية واملجالت. 2 1
ً
 جدا

  0.73 4.82 وجود أنظمة إلكترونية تساعد الوصول إلى مصادر املعلومات داخل الجامعة وخارجها. 5 2
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 1.13 3.45 إمكانية استفادة أعضاء هيئة التدريس من خدمات املكتبة لساعات طويلة.  1 3

 كبيرة 1.13 3.44 توفر عدد كاف من الكتب واملجالت لتلبية احتياجات البرامج. 6 4

 كبيرة 1.16 3.42 كفاية املرافق والتجهيزات في املكتبة بما يتالءم مع احتياجات البرامج. 7 5

 متوسطة 0.93 2.85 توفر املكتبة برامج إرشادية ألعضاء هيئة التدريس الستخدام مرافقها. 7 6

 متوسطة 0.68 2.62 توفر املكتبة خدمة توفير املراجع من جامعات أخرى. 4 7

 كبيرة 0.56 3.64 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

 ما بين )مصادر التعلم( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )12يبين الجدول )
ً
-2.62(، وتراوحت املتوسطات الحسابية تنازليا

(، في 4.85"في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي ) البيانات اإللكترونية واملجالتسهولة الوصول إلى قواعد ( ونصها " 2(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.85

(. وقد بلغ  املتوسط 2.62" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي ) توفر املكتبة خدمة توفير املراجع من جامعات أخرى ( ونصها" 4حين جاءت الفقرة رقم )

أن ثقافة الجودة منتشرة بين أعضاء هيئة التدريس في البرامج املختلفة،  وقد يعزى ذلك إلى( وهو ما يقابل درجة توفر )كبيرة(. 3.64الكلي للمجال )
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برامج وخصوصا أن البرامج تحرص إشراك أكبر عدد ممكن من األعضاء في عمليات الجودة فيؤدي ذلك لنشر ثقافة الجودة وزيادة درجة ممارستها في ال

 مية.األكادي

( 2015؛ وآل سفران )قد جاء بمستوى متوسط( التي أظهرت نتائجها أن مجال املصادر 2015العزام وعليمات ) كل من تختلف هذه النتيجة عن دراسة

املكتبة ( التي أظهرت نتائجها أن مجال 2014وحمادنة ) ؛التي أظهرت نتائجها أن مجال اإلمكانات املادية ومصادر التعلم قد جاء بدرجة متوسطة

 بدرجة متوسطة.2012وآل الفهيد ) ومصادر التعلم قد جاء بدرجة تطبيق كبيرة؛
ً
 ( التي أظهرت نتائجها أن مجال مصادر التعلم قد جاء متوفرا

افق والتجهيزات   املجال السابع: املر

 (.13كما هو مبين في الجدول ) املرافق والتجهيزات.تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال 

افات املعيارية لفقرات مجال  :(13جدول ) افق والتجهيزاتاملتوسطات الحسابية واالنحر  حسب املتوسطات الحسابية املر
ً
 مرتبة تنازليا

 درجة التوفر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

  1.05 4.24 املرافق والتجهيزات.توفر متطلبات الصحة والسالمة في  2 1
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 1.15 3.95 توفر مرافق وتجهيزات بما يلبي احتياجات البرامج. 1 2

 كبيرة 0.95 3.88 توفر وسائل وخدمات لذوي االحتياجات الخاصة. 4 3

 كفاية املرافق والتجهيزات ملمارسة أعضاء هيئة التدريس والطلبة ألنشطتهم األكاديمية 3 4

 والبحثية.

 متوسطة 0.68 2.62

 متوسطة 1.58 1.82 مناسب أجهزة الحواسيب والبرمجيات الحتياجات البرامج. 5 5

 متوسطة 0.51 3.31 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

 ما بين (، وتراوحت املرافق والتجهيزات( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )13يبين الجدول )
ً
املتوسطات الحسابية تنازليا

(، 4.24" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي ) توفر متطلبات الصحة والسالمة في املرافق والتجهيزات( ونصها "2(، حيث جاءت الفقرة رقم )1.82-4.24)

(. وقد بلغ 1.82" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي ) مناسب أجهزة الحواسيب والبرمجيات الحتياجات البرامج( ونصها " 5في حين جاءت الفقرة رقم )

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن تجهيزات املبنى لم تكتمل بسبب حداثة ( وهو ما يقابل درجة توفر )متوسطة(. 3.31املتوسط الكلي للمجال )

 
ً
 بأول .  االنتقال إلى املبنى الجديد للكلية وما زالت عطاءات التجهيز قائمة وتكتمل أوال

( 2015؛ وآل سفران )( التي أظهرت نتائجها أن املرافق والتجهيزات العينية متوفر بدرجة متوسطة2017نصيرات )كل من تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

أن مجال املصادر املادية ( التي أظهرت نتائجها 2014وحمادنة ) التي أظهرت نتائجها أن مجال اإلمكانات املادية ومصادر التعلم قد جاء بدرجة متوسطة؛

 بدرجة متوسطة. 2012وآل الفهيد ) قد جاء بدرجة تطبيق متوسطة؛
ً
 ( التي أظهرت نتائجها أن مجال املرافق والتجهيزات قد جاء متوفرا

 كبيرة.  قد جاء بدرجة التي أظهرت نتائجها أن مجال املرافق والتجهيزات) 2016في حين تختلف هذه النتيجة عن دراسة أبو هاشم ) 

 املجال الثامن: التخطيط واإلدارة املالية  

 (.14كما هو مبين في الجدول ) التخطيط واإلدارة املالية.تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال 

افات املعيارية لفقرات مجال  :(14جدول )  حسب املتوسطات الحسابيةمرتبة ت املاليةالتخطيط واإلدارة املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 نازليا

 درجة التوفر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

 متوسطة 1.24 3.38 وجود نظام محاسبي تخضع له ميزانية البرامج. 4 1

 متوسطة 1.24 3.36 يتم إعداد تقارير دورية عن ميزانية البرامج طوال السنة. 5 2

 متوسطة 1.24 3.35 توفر موارد مالية كافية لتقديم برامج عالية الجودة. 1 3

 قليلة 0.72 2.58 وجود وصف واضح للصالحيات املالية للبرامج. 3 4

  1.55 1.79 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في عملية التخطيط للميزانية. 5 5
ً
 قليلة جدا

 متوسطة 0.87 2.89 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

 ما بين التخطيط واإلدارة املالية( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )14يبين الجدول )
ً
(، وتراوحت املتوسطات الحسابية تنازليا

(، في حين 3.38" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي ) وجود نظام محاسبي تخضع له ميزانية البرامج( ونصها "4(، حيث جاءت الفقرة رقم )1.79-3.38)

(. وقد بلغ  1.79" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي ) مشاركة أعضاء هيئة التدريس في عملية التخطيط للميزانية( ونصها " 5جاءت الفقرة رقم )

أن العمليات املالية والتخطيط للميزانية ومعرفة تفاصيل ذلك إلى  وقد يعزى ذلك( وهو ما يقابل درجة توفر )متوسطة(. 2.89املتوسط الكلي للمجال )

 ليست من اختصاص أعضاء هيئة التدريس ، وكما أن عضو هيئة التدريس ال يعتني بمعرفة األمور املالية . 
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 املجال التاسع: عمليات التوظيف   

 (.15كما هو مبين في الجدول ) عمليات التوظيف.تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال 

افات املعيارية لفقرات مجال  :(15جدول )  حسب املتوسطات الحسابيةمرتبة ت عمليات التوظيفاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 نازليا

املتوسط  الفقرة  الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 درجة التوفر

هيئة التدريس خبراتهم ومهاراتهم وسماتهم الشخصية التي تفي بمتطلبات  تتضمن عملية توظيف أعضاء 1 1

 التدريس في البرامج.

 كبيرة 1.13 3.98

 كبيرة 1.16 3.94 يتم التحقق من صحة املؤهالت والخبرات الخاصة باملرشحين قبل تعيينهم. 3 2

 كبيرة 1.24 3.89 يعطى جميع أعضاء هيئة التدريس فرصا عادلة ومناسبة للتطوير الشخص ي واملنهي.  5 3

 كبيرة 1.12 3.60 يتم تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بسرية تامة مع توثيقها وحفظها. 4 4

 متوسطة 1.50 3.22 فيها.يتم تزويد املرشحين للتوظيف ببيانات كاملة عن مواصفات الوظيفة وشروط التعيين  2 5

 كبيرة 0.93 3.73 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

 ما بين عمليات التوظيف( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )15يبين الجدول )
ً
(، وتراوحت املتوسطات الحسابية تنازليا

توظيف أعضاء هيئة التدريس خبراتهم ومهاراتهم وسماتهم الشخصية التي تفي  تتضمن عملية( ونصها "1(، حيث جاءت الفقرة رقم )3.22-3.98)

يتم تزويد املرشحين للتوظيف ببيانات ( ونصها " 2(، في حين جاءت الفقرة رقم )3.98" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي )بمتطلبات التدريس في البرامج

( وهو ما يقابل 3.73(. وقد بلغ املتوسط الكلي للمجال )3.22املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي ) " في كاملة عن مواصفات الوظيفة وشروط التعيين فيها

أن معايير التوظيف واضحة املعالم واألسس لعضو هيئة التدريس فقد مر بها عند تقدمه للتعيين في الجامعة وقد يعزى ذلك إلى درجة توفر )كبيرة(. 

ية وتحرص على تطوير مهاراتهم األدائية سواء دورات تهيئة املدرسين الجدد ، وكما يركز في مجالس األقسام على وهي تركز على الكفاءة العلمية واملهن

فة أو الشفافية عند التعيين وهي أسس واضحة ويطلب من املتقدم أن يقدم الوثائق الدالة على امتالكه للكفاءة في األداء كحضور الدورات املختل

   .لحكم بممارسة املعيار التاسع بدرجة كبيرةتقديمها مما انعكس على ا

 املجال العاشر: البحث العلمي   

 (.16كما هو مبين في الجدول ) البحث العلمي.تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال 

افات املعيارية لفقرات مجال  :(16جدول )  حسب املتوسطات الحسابيةمرتبة  البحث العلمياملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
  تنازليا

املتوسط  الفقرة  الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 التوفر

 متوسطة 1.24 3.39 تتسم بحوث أعضاء هيئة التدريس باألصالة واالبتكار. 2 1

 متوسطة 1.24 3.36 توفر املرافق والتجهيزات الالزمة إلجراء البحوث. 6 2

 متوسطة 1.21 3.33 الدعم املالي الالزم إلجراء البحوث. توفر 5 3

 متوسطة 1.21 3.32 وجود آليات واضحة تحدد التوقعات املتعلقة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس في األنشطة البحثية والعلمية. 1 4

 قليلة 0.73 2.57 توفر الدعم الكافي ملساعدة أعضاء هيئة التدريس الجدد في تطوير برامجهم البحثية. 3 5

 قليلة 0.73 2.56 يتاح لطلبة الدراسات العليا فرصة املشاركة في مشروعات األبحاث املشتركة. 4 6

 متوسطة 0.81 3.09 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

 ما بين )(، وتراوحت البحث العلمي( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )16يبين الجدول )
ً
-2.56املتوسطات الحسابية تنازليا

(، في حين 3.39" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي )تتسم بحوث أعضاء هيئة التدريس باألصالة واالبتكار( ونصها "2(، حيث جاءت الفقرة رقم )3.39

" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي  ألبحاث املشتركةيتاح لطلبة الدراسات العليا فرصة املشاركة في مشروعات ا( ونصها " 4جاءت الفقرة رقم )

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن هناك وقد يعزى ذلك إلى (. متوسطة( وهو ما يقابل درجة توفر )3.73(. وقد بلغ املتوسط الكلي للمجال )2.56)

ما زالت معرفتهم بإجراءات البحث العلمي في الجامعة متوسطة،  % من أفراد عينة الدراسة من يحملون رتبة معيد ومحاضر وهؤالء 41نسبة تصل إلى 

عيد ، محاضر ، وينبغي العمل على نشر ثقافة الجودة املتعلقة في معيار البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس كافة مع التركيز على الفئات اآلتية : م

 أستاذ مساعد 

( التي أظهرت نتائجها أن مجال البحث العلمي وتبادل التعليم قد جاء بمستوى 2015وعليمات )العزام  كل من تتفق هذه النتيجة مع دراسة      

( التي أظهرت نتائجها أن 2012وآل الفهيد )( التي أظهرت نتائجها أن مجال البحث العلمي قد جاء بدرجة متوسطة؛ 2014وحمادنة ) ؛متوسط
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 بدرجة متوسطة؛ 
ً
( التي أظهرت نتائجها أن مجال جودة البحث العلمي قد جاء بدرجة 2004بيطة وعويد )وشمجال البحث العلمي قد جاء متوفرا

 تطبيق متوسطة. 

 املجال الحادي عشر: العالقات مع املجتمع    

 (.17كما هو مبين في الجدول ) العالقات مع املجتمع.تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال 

افات املعيارية لفقرات مجال  :(17جدول )  حسب املتوسطات الحسابيةمرتبة ت العالقات مع املجتمعاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 نازليا

املتوسط  الفقرة  الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 درجة التوفر

  0.92 4.21 للمجتمع املحلي.ترتبط ترقية أعضاء هيئة التدريس وتقييم أدائهم بالخدمات التي يقدمونها  3 1
ً
 كبيرة جدا

 متوسطة  1.32 3.30 يتم إعداد تقارير سنوية حول الخدمات التي تقدم للمجتمع املحلي. 2 2

 متوسطة 1.22 3.28 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الندوات واملؤتمرات ذات مساس باملجتمع املحلي. 5 3

 متوسطة 1.19 3.27 املعنية في الجامعة بشأن مبادرات خدمة املجتمع، منعا من تكرارها.ينسق إدارة البرامج مع الوحدات  4 4

 متوسطة 1.22 3.26 وجود وصف واضح للخدمات التي تقدمها البرامج للمجتمع املحلي. 1 5

 متوسطة 1.50 3.22 تقيم إدارة البرامج عالقات وطيدة مع مؤسسات املجتمع املحلي.  6 6

 قليلة  0.76 2.48 وجود قاعدة بيانات تشمل النشاطات التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في خدمة املجتمع املحلي.  9 7

 قليلة  1.84 2.30 ترتبط إدارة البرامج بصالت مستمرة مع املدارس املوجودة في املجتمع املحلي. 7 8

 قليلة 1.75 2.18 البرامج.تحافظ إدارة البرامج على تواصل فعال مع خريجي  8 9

 متوسطة 0.71 3.06 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

 
 ما بين البحث العلمي( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )17يبين الجدول ) 

ً
(، وتراوحت املتوسطات الحسابية تنازليا

" في  ترقية أعضاء هيئة التدريس وتقييم أدائهم بالخدمات التي يقدمونها للمجتمع املحليترتبط ( ونصها " 3(، حيث جاءت الفقرة رقم )2.18-4.21)

" في املرتبة  تحافظ إدارة البرامج على تواصل فعال مع خريجي البرامج( ونصها " 8(، في حين جاءت الفقرة رقم )4.21املرتبة األولى وبمتوسط حسابي )

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن ( وهو ما يقابل درجة توفر )متوسطة(. 3.06املتوسط الكلي للمجال ) (. وقد بلغ2.18األخيرة وبمتوسط حسابي )

% من أفراد عينة الدراسة من يحملون رتبة معيد ومحاضر وهؤالء ما زالت معرفتهم  بدور وواجبات ومهام عضو هيئة في  41هناك نسبة تصل إلى 

عكس على درجة ممارسة هذا املعيار ، بينما نجد أن رتبة أستاذ ، أستاذ مشارك ، واألستاذ املساعد ممن له الجامعة تجاه املجتمع متوسطة ممن ان

دة خبرة على علم أن من شروط الترقية خدمة املجتمع في البحوث واملحاضرات واملشاركات العلمية وغيرها ، وينبغي العمل على نشر ثقافة الجو 

املجتمع  بين أعضاء هيئة التدريس كافة مع التركيز على الفئات اآلتية : معيد ، محاضر ، أستاذ مساعد وخصوصا املتعلقة في معيار العالقات مع 

 .و املتعاقد معهم من خارج اململكةحديث التعيين أ

قد جاء بمستوى  ات الدوليةالتفاعل مع املجتمع والعالق( التي أظهرت نتائجها أن مجال 2015تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من العزام وعليمات )

( التي أظهرت نتائجها أن 2014وحمادنة ) ؛( التي أظهرت نتائجها أن مجال خدمة املجتمع قد جاء بدرجة متوسطة2015وآل سفران )متوسط؛ 

مع املجتمع قد جاء  ( التي أظهرت نتائجها أن مجال العالقة2012آل الفهيد )دراسة و  مجال التفاعل مع املجتمع قد جاء بدرجة تطبيق متوسطة؛

 بدرجة متوسطة.
ً
 متوفرا

: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشته، وهو: 
ً
 بين متوسطات تقديرات درجة توفر معايير ضمان هل "ثانيا

ً
توجد فروق دالة إحصائيا

نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغيري الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة 

 الدراسة )الجنس، والرتبة األكاديمية(؟".

 متغير الجنس - أ

( لداللة الفروق بين متوسطات تقديرات درجة توفر معايير ضمان Independent Samples T – Testلإلجابة عن هذا السؤال، تم استخدام اختبار )

يعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لكل مجال من مجاالت أداة الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشر 

 ( يبين ذلك.18الدراسة تعزى ملتغير الجنس. والجدول )
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األكاديمية في كلية الشريعة تقديرات درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج ( لداللة الفروق بين متوسطات T – Test(: نتائج اختبار )18جدول )

 أداة الدراسة تعزى ملتغير الجنس والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لكل مجال من مجاالت
 الداللة اإلحصائية T االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الجنس  املجال الرقم

 *0.013 2.523 0.51 3.67 ذكور  الرسالة والغاية واألهداف 1

 0.51 3.87 إناث 

 0.257 1.136 0.56 3.53 ذكور  األكاديمية إدارة البرامج 2

 0.51 3.62 إناث 

 *0.043 2.036 0.97 3.74 ذكور  البرامج األكاديمية إدارة ضمان الجودة 3

 1.02 3.76 إناث 

 0.20 1.287 0.54 3.62 ذكور  التعلم والتعليم 4

 0.55 3.73 إناث 

 0.132 1.515 0.59 3.73 ذكور  إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة 5

 0.60 3.88 إناث 

 0.052 1.965 0.55 3.57 ذكور  مصادر التعلم 6

 0.55 3.74 إناث 

 0.873 0.16 0.54 3.30 ذكور  املرافق والتجهيزات 7

 0.48 3.31 إناث 

 0.499 0.678 0.91 2.85 ذكور  واإلدارة املاليةالتخطيط  8

 0.83 2.95 إناث 

 0.369 0.9 0.89 3.67 ذكور  عمليات التوظيف 9

 0.99 3.80 إناث 

 0.152 1.438 0.83 3.01 ذكور  البحث العلمي 10

 0.78 3.20 إناث 

 0.91 0.113 0.75 3.05 ذكور  العالقات مع املجتمع  11

 0.66 3.07 إناث 

 بين متوسطات تقديرات درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة 18يبين الجدو )
ً
( عدم وجود فروق دالة إحصائيا

تعزى ملتغير الجنس باستثناء مجال  على مجاالت األداة واألداة ككل والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

البرامج األكاديمية وبمستوى داللة إحصائية  ، ومجال إدارة ضمان الجودة)0.013الرسالة والغاية واألهداف وبمستوى داللة إحصائية )

وربما يكون السبب بعدم وجود فروق في بقية املعايير حيث تعزى النتيجة إلى أن اإلدارة في الكليتين واحدة، من حيث  وجاءت لصالح )اإلناث(.)0.043)

 أن العميد مسئول عن  أعضاء هيئة التدريس من الذكور واإلناث، وتحرص العمادة على استقطاب أفضل الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس ذكورا

رة الكلية بتطوير مهارات العضو من كال الجنسين،  في جانب التنمية املهنية من خالل الدورات وحلقات النقاش والورش، مع وإناثا ، وكما تهتم إدا

 الحرص على التقدم لالعتماد األكاديمي، الذي يتطلب العناية بعضو هيئة التدريس بغض النظر عن الجنس. 

 على مجاالت األداة واألداة 2014؛ وحمادنة )(2012تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من آل الفهيد ) 
ً
( التي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا

 ككل تعزى ملتغير الجنس. 

  (2009أبو دقة )؛ (2016العزام وعليمات )هذه النتيجة مع دراسة كل من  تختلف في حين 
ً
على مجاالت األداة واألداة عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 تعزى ملتغير الجنس. ككل 

 متغير الرتبة األكاديمية  - ب

( لداللة الفروق بين لداللة الفروق بين متوسطات تقديرات درجة ONE WAY ANOVAالتباين األحادي )لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخدام 

جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لكل توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في 

 ( يبين ذلك.19مجال من مجاالت أداة الدراسة تعزى ملتغير الرتبة األكاديمية. والجدول )
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األكاديمية في كلية ( لداللة الفروق بين متوسطات تقديرات درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج ONE WAY ANOVAنتائج اختبار )(: 19جدول )

 ة تعزى ملتغير الرتبة األكاديميةالشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لكل مجال من مجاالت أداة الدراس
 الداللة اإلحصائية F متوسط املربعات درجات الحرية  مجموع املربعات مصدر التباين املجال الرقم

 0.631 0.577 0.156 3 0.469 بين املجموعات  والغاية واألهداف الرسالة 1

 0.271 161 43.598 داخل املجموعات

  164 44.067 املجموع الكلي 

*0.001 5.394 1.442 3 4.325 بين املجموعات  األكاديمية إدارة البرامج 2  

 0.267 161 43.036 داخل املجموعات

  164 47.361 املجموع الكلي 

*0.038 2.874 2.786 3 8.357 بين املجموعات  البرامج األكاديمية ودةجإدارة ضمان  3  

 0.969 161 156.064 داخل املجموعات

  164 164.422 املجموع الكلي 

*0.034 2.959 0.847 3 2.542 بين املجموعات  التعلم والتعليم 4  

 0.286 161 46.107 داخل املجموعات

  164 48.649 املجموع الكلي 

*0.001 6.174 2.023 3 6.068 بين املجموعات  إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة 5  

 0.328 161 52.741 داخل املجموعات

  164 58.808 املجموع الكلي 

 0.536 0.729 0.228 3 0.684 بين املجموعات  مصادر التعلم 6

 0.313 161 50.397 املجموعاتداخل 

  164 51.082 املجموع الكلي 

 0.079 2.303 0.595 3 1.786 بين املجموعات  املرافق والتجهيزات 7

 0.259 161 41.619 داخل املجموعات

  164 43.405 املجموع الكلي 

 0.645 0.556 0.428 3 1.284 بين املجموعات  التخطيط واإلدارة املالية 8

 0.769 161 123.878 داخل املجموعات

  164 125.163 املجموع الكلي 

*0.006 4.358 3.542 3 10.625 بين املجموعات  عمليات التوظيف 9  

 0.813 161 130.833 داخل املجموعات

  164 141.458 املجموع الكلي 

 0.447 0.891 0.591 3 1.774 بين املجموعات البحث العلمي 10

 0.664 161 106.863 داخل املجموعات

  164 108.636 املجموع الكلي

 0.553 0.701 0.358 3 1.073 بين املجموعات  العالقات مع املجتمع  11

 0.51 161 82.151 داخل املجموعات

  164 83.224 املجموع الكلي 

 بين متوسطات تقديرات درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة ( عدم وجود فروق دالة 19يبين الجدول )
ً
إحصائيا

مية والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة تعزى ملتغير الرتبة األكادي

، التعلم والتعليم، إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة، البرامج األكاديمية إدارة ضمان جودةاألكاديمية،  ة البرامجباستثناء املجاالت اآلتية: )إدار 

والتعلم والتعليم، وإدارة وملعرفة مصادر الفروق بين مجاالت )إدارة البرامج األكاديمية، وإدارة ضمان جودة البرامج األكاديمية، عمليات التوظيف(. 

 ( يبين ذلك. 20. والجدول )LSD)) املقارنات البعدية لطلبة والخدمات املساندة، وعمليات التوظيف( تم استخدام اختبارشؤون ا
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 تعزى ملتغير الرتبة األكاديمية ( للمقارنات البعدية لكل مجال من مجاالت أداة الدراسةLSD) نتائج اختبار(: 20جدول )
 الفئة املسيطرة الداللة اإلحصائية متوسط الفرق  الفئة املقارنة الفئة املقارنة

0.34712- أستاذ مشارك أستاذ  أستاذ مشارك 0.002 (*)

0.30954- أستاذ مساعد  أستاذ مساعد 0.01 (*) 

 - 0.843 0.02841 محاضر 

 أستاذ مشارك 0.002 (*)0.34712 أستاذ أستاذ مشارك

 - 0.706 0.03758 أستاذ مساعد

 أستاذ مشارك 0.004 (*)0.37552 محاضر 

 أستاذ مساعد 0.01 (*)0.30954 أستاذ أستاذ مساعد

0.03758- أستاذ مشارك  0.706 - 

 أستاذ مساعد 0.013 (*)0.33794 محاضر

0.02841- أستاذ محاضر ومعيد  0.843 - 

0.37552- أستاذ مشارك  أستاذ مشارك 0.004 (*)

0.33794- أستاذ مساعد  أستاذ مساعد 0.013 (*)

 بين متوسطات جدول املقارنات القبلية السابق، حيث جاءت الفروق لصالح )أستاذ،20يبين الجدول رقم )
ً
أستاذ مشارك  ( وجود فروق دالة إحصائيا

ث االكتفاء بهذا الجدول وأستاذ مساعد( ألنهما أصحاب املتوسطات الحسابية األعلى من بين الرتب األخرى، وهذا انطبق على جميع املعايير ويرى الباح

 لعدم التكرار واإلطالة غير الضرورية لعدم اختالف النتائج بالنسبة للمقارنات البعدية.

اعدته على وربما تعزى النتيجة إلى أن عضو هيئة التدريس من ذوي الرتبة العلمية األعلى قد مر بمجموعة من الخبرات العملية والدورات التدريبية س 

تاذ ، أستاذ تكوين ثقافة علمية حول مفاهيم ومتطلبات الجودة مما أدى إلى انتشار ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون رتبة ) أس

مي مشارك ، أستاذ مساعد ( ، ونجد أن الجامعة لديها مجموعة من الدورات ويطالب عضو هيئة التدريس بحضورها ، وتحرص عمادة التطوير األكادي

املقرر وتقرير املقرر  بجامعة القصيم على عقد دورات تدريبية يقدمها مدربين على كفاءة عالية في موضوع : توصيف البرنامج، وتقرير البرنامج، وتوصيف

( ساعة تدريبة بمعنى أن املتقدم للترقية يشترط أن 40، ونواتج والجودة في العملية التدريسية ، بل إن الجامعة تشترط للترقية لرتبة أعلى حضور )

رير املقرر، ونواتج التعلم والجودة في ( ساعة تدريبية ، وتحرص الكليات العلمية أن تكون من بين هذه الدورات ما يتعلق وتوصيف املقرر وتق80يحضر)

ثقافتها في العملية التدريسية ، وكما تحرص األقسام العلمية على نشر ثقافة الجودة بين منسبيها من خالل عرض ومناقشة ما يتعلق بمتطلبات الجودة و 

، وكلما كانت الرتبة العلمية أعلى كانت معرفة عضو  جلسات مجالسها العلمية، وتعقد دورات وورش تدريبية حول نماذج الجودة وتطبيقاتها العملية

إلكمال دراسة  هيئة التدريس أكثر، وهذه الخبرة املتوالية ال يتعرض لها املحاضر واملعيد باعتبار أنهما ليسوا من أعضاء مجلس القسم ، ويتم ابتعاثهم

على معرفتهم بمتطلبات الجودة فجاءت تقديرهم لدرجة تطبيق معايير  املعيد لدراسة املاجستير واملحاضر للحصول على درجة الدكتوراه مما ينعكس

ها للقيام بمهام الجودة واالعتماد األكاديمي األدنى مقارنة بالرتب العلمية ألعضاء هيئة التدريس، وكما تعمل األقسام العلمية على تشكيل لجان جودة في

ف درجاتهم العلمية، ومن ضمن سياسات األقسام العلمية تنويع املشاركين في هذه اللجان الجودة في القسم ونقل ثقافة الجودة ملنسوبي القسم بمختل

 .  دريس مما يؤدي لنشر ثقافة الجودةمن أجل اشراك أكبر عدد ممكن من أعضاء هيئة الت

 تعزى ملتغير الرتبة األكاديمية.( التي أظهرت نتائجها وجود فروق دا2014؛ وحمادنة )( 2012آل الفهيد )تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من 
ً
 لة إحصائيا

 التوصيات 
 في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحث بالتالي:

العالقات مع ، البحث العلمي، التخطيط واإلدارة املالية، وهي: )املرافق والتجهيزات متوسطة،توفر تطوير تطبيق املعايير التي حصلت على درجة  .1

 املجتمع(.

 لكافة مدخالت وعمليات ومخرجات البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم.إجراء تقويم دوري  .2

ي عقد دورات وورش عمل وحلقات النقاش لنشر ثقافة معايير الجودة ومؤشراتها بين املعيدين واملحاضرين، وتدريبهم على آليات التقويم الدور  .3

 للحكم على جودة هذه البرامج.
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 إعداد دليل خاص بمعايير ضمان جودة برامج كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ليتناسب مع خصوصية العلوم الشرعية. .4

لجامعات إجراء دراسات مستقلة للمقارنة بين جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ومثليتها في الكليات الشرعية في ا .5

 لعربية والعاملية.األخرى املحلية وا

 :املراجع
: املراجع العربية:

ً
  أوال

 ( لسان العرب املحيط. بيروت: دار الرسالة. 2004) ،ابن منظور، محمد بن مكرم .1

( تقويم جودة البرامج األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة من وجهة نظر الخريجين. مجلة العلوم التربوية والنفسية 2009) ،أبو دقة، سناء .2

 . 116-87(،2) 10)الجامعة اإلسالمية بغزة(، 

لبة على ضوء معايير ( تقويم برنامج ماجستير علم النفس بكلية التربية جامعة امللك سعود من وجهة نظر الط2016) ،أبو هاشم، السيد محمد .3

 .219-201(، 24) 9االعتماد األكاديمي. املجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، 

( تطوير برامج الدراسات العليا التربوية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء 2012) ،آل الفهيد، غدير بنت عبد هللا بن منديل .4

 السعودية. الرياض، لة ماجستير غير منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،معايير االعتماد األكاديمي. رسا

( تقويم برامج الدراسات العليا بكلية التربية جامعة امللك خالد في ضوء معايير الجودة واالعتماد 2015) ،آل سفران، محمد حسن سعيد .5

 . 871-847(، 3) 42العليا. مجلة دراسات العلوم التربوية، األكاديمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات 

( سلسلة األحاديث الصحيحة وش يء من فقهها وفوائدها )السلسلة الصحيحة(. بيروت: مكتبة املعارف 1988) ،األلباني، محمد ناصر الدين .6

 اإلسالمية. 

تجارب عاملية. القاهرة: عالم  -في التعليم العالي: مفهومها ومبادئها( ضمان الجودة 2005) ،البهواش ي، السيد عبد العزيز والربيعي، سعيد بن حمد .7

 الكتب.

( ضمان جودة واعتماد البرامج األكاديمية في املؤسسات التعليمية )األهداف، اإلجراءات، النتائج(. مؤتمر 2011) ،الجلبي، سوسن شاكر مجيد .8

س األوروبي "نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لضمان جودة التعليم العالي في رابطة جامعات لبنان بالتعاون مع املكتب الوطني لبرنامج تمبو 

 / نيسان، بيروت، لبنان. 30-29لبنان"، 

( دليل ضمان جودة البرامج 2011) ،الحاج، فيصل عبد هللا ومجيد، سوسن شاكر وأبو الرب، عماد الدين صادق والخرابشة، محمد أمين .9

 األردن.  –عربية أعضاء االتحاد. اتحاد الجامعات العربية، األمانة العامة، عمان األكاديمية في كليات الجامعات ال

الجودة الشاملة ونظم االعتماد األكاديمي في الجامعات في ضوء املعايير الدولية. تم االسترجاع بتاريخ  ،(2003) ،حسن، عماد الدين شعبان .10

 . faculty.ksu.edu.sa/alisaad/DocLib  من املصدرم، 6/12/2017

( درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في برامج الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية: 2014) ،حمادنة، همام سمير أحمد .11

 األردن.   –املعوقات ومقترحات التطوير. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد 

 االعتماد وضبط الجودة في الجامعات العربية: أنموذج مقترح. إربد: عالم الكتب الحديث. (2010) ،والخطيب، رداح ،الخطيب، أحمد .12

 ( إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم. الكويت: دار الفالح للنشر والتوزيع.2010) ،داوود، عبد العزيز أحمد .13

مان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية: دراسة حالة الجامعات ( معوقات تطبيق نظام ض2016) ،ولعكيكزة، ياسين ،رقاد، صليحة .14

  .119-107(، 3العمومية الجزائرية. املجلة الجزائرية للدراسات املحاسبية واملالية، )

دة الجامعات ( تقويم أداء جامعة األقص ى بغزة كخطوة على طريق تحقيق جودتها الشاملة. املؤتمر العربي األول "جو 2006) ،سكر، ناجي .15

 ومتطلبات التراخيص واالعتماد"، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية وجامعة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة. 

( مدى تطبيق معايير الجودة في التخصصات الشرعية في الجامعات الفلسطينية. بحث مقدم إلى 2014) ،شبيطة، مها توفيق وعويد، محمد .16

/أيلول، جامعة 24-23الجودة إلعداد الخطط الدراسية التي تعتمد لدى مؤسسات التعليم العالي في الدراسات الشرعّية، الدولي )املؤتمر العلمي 

 اليرموك، إربد. 

لجامعات ( مستوى تطبيق معايير هيئة االعتماد للبرامج التربوية في الدراسات العليا في كليات التربية في ا2016) ،العزام، ميسم وعليمات، صالح .17

 .1372 -1346(،7)29األردنية الحكومية. مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، 

( تقييم جودة البرامج األكاديمية في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة. مجلة العلوم 2017) ،الغزو، علي محمد والقرعان، محمود فيصل .18

 . 418-390(، 4) 25(، التربوية والنفسية )الجامعة اإلسالمية بغزة
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( إدارة األقسام األكاديمية في ضوء معايير الجودة الشاملة واالنتماء بجامعتي أم القرى وامللك عبد العزيز. رسالة 2011) ،فاضل، مها قاسم .19

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية.

 ( إدارة املؤسسات التربوية. القاهرة: عالم الكتب.2003) ،محمد صبري فرج، حافظ وحافظ،  .20

درجة تطبيق معيار جودة التعلم والتعليم في برامج كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر قرقز، نائل محمد،  .21

( 1( ، العدد )32اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مؤتة، األردن، املجلد )مجلة مؤتة للدراسات والبحوث، سلسلة العلوم   الطالب املتوقع تخرجهم،

 (.174 - 139م، ص )2017هـ/1439، لعام

( إدارة الجودة الشاملة واالعتماد للجامعة ومؤسسات التعليم العالي. املؤتمر السنوي الثاني عشر )العربي الرابع( 2005) ،محفوظ، أحمد فاروق .22

 / ديسمبر، جامعة عين شمس، القاهرة. 19-18آفاق اإلصالح والتطوير"،  –ملركز تطوير التعليم الجامعي "التعليم الجامعي 

إلى الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات العربية. املؤتمر السنوي الثاني عشر )العربي الرابع( ( الطريق 2005) ،مخيمر، عبد العزيز جميل .23

 / ديسمبر، جامعة عين شمس، القاهرة. 19-18آفاق اإلصالح والتطوير"،  –ملركز تطوير التعليم الجامعي "التعليم الجامعي 

ى االعتماد األكاديمي وضمان الجودة للبرامج التعليمية في كلية العلوم والدراسات ( معوقات الحصول عل2014) ،املطوع، نايف بن عبد العزيز .24

 .127-111(، 17)7اإلنسانية في جامعة شقراء باململكة العربية السعودية، املجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، 

( الجودة الشاملة واالعتماد املؤسس ي: رؤى مستقبلية لتحقيق جودة التعليم في عصر 2006) ،املليجي، رضا إبراهيم والبرازي، مبارك عواد .25

 املعلوماتية. القاهرة: عالم الكتب. 

مدى توافر معايير جودة البرنامج األكاديمي في برنامج إعداد معلمي املوسيقى في الجامعة األردنية من وجهة نظر  (2017) ،نصيرات، نضال محمود .26

 .204-181(، 30) 10صص. املجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، الطلبة في التخ

( دليل معايير ضمان الجودة واالعتماد لبرامج التعليم العالي. الرياض، اململكة العربية 2011) ،الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي .27

 السعودية.

: املراجع األجنبية:
ً
 ثانيا

[1] Al- Subait. Reem & Elzubeir. Margare, Evaluating a masters of medical  education program: Attaining 

minimum quality standards?. Medical Teacher, 34(2012), 67-74, https://doi.org/10.3109/0142159x.2012.656746    

[2] Al-Homoud. M.& Said. S., Academic Program Assessment and Accreditation: KFUPM Experience, 

Research Gate Journal, 1-12(2016). 

[3] Council for Higher Education Accreditation (CHEA), Information about Accreditation,  Retrieved 
10/6/2017, from www.chea.org. 

[4] ISO 9000, What is a Standard. Retrieved 10/6/2017 from: http://www.iso.org/iso/home/standards.htm.  

[5] Venter. p. & Bezuidenhout. M., A mechanism for programme evaluation in higher education. A 
mechanism for programme evaluation in higher education, 22(5)(2007), 1114-1125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chea.org/
http://www.iso.org/iso/home/standards.htm


 .....                                                          نائل قرقزدرجة توفر معايري ضمان جودة الربامج األكادميية يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة القصيم 

 2019 -2، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
141 

 

 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130 
      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                      143ص – 117، ص2019 -2العدد  -5املجلد

    https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2019.5.2.3                                        www.refaad.com   
 

 

The Degree of Quality Assurance Criteria of Academic Programs at the Faculty 

of Sharia'a and Islamic studies at Al-Qassim University from the Viewpoint of 

Faculty Members 
2
  

Nail Mohammed karkaz 
Associate Professor- of curriculum and teaching methods of Islamic Education 

College of Sharia and Islamic Studies- Qassim University- KSA 
dr.nail196833@gmail.com 

 

Abstract:     This study aims to identify the degree of availability of the quality assurance criteria of academic 

programs at the faculty of Sharia’a and Islamic studies at Al-Qassim University from the viewpoint of the 
faculty members, in addition to identifying whether there are differences in the study sample responses due to 

academic rank and sex. The study sample consisted of faculty members and those in similar situation at the 

Faculty of Sharia'a and Islamic Studies in the second semester of the academic year, 1437-1438 Hegira - 
2016/2017, and has a total of 377 faculty members. In order to achieve the objectives of the study, a 

questionnaire of 92 paragraphs was developed, distributed in eleven areas of quality criteria: (message, goals 

and objectives, programme management, Programme Quality Assurance Department, learning and education, 
management of student affairs and support services, learning resources, utilities and equipment, planning and 

financial management, recruitment processes, scientific research, relations with the community). The results 

of the study showed that the degree of application of the criteria of quality assurance of academic programmes 

at the faculty of Sharia'a and Islamic Studies was high on the following criteria (message, goals and 
objectives, programme management, Programme Quality Assurance Management, learning and education, 

student management and support services, learning resources, recruitment processes) and have been monitored 

by arithmetic mean ranging from (3, 57-3, 79), while the degree of application of the quality assurance criteria 
of academic programmes at the Faculty of Sharia'a and Islamic Studies was moderate to the following criteria: 

(facilities and equipment, planning and financial management, scientific research, relations with society) and 

have been monitored by arithmetic mean ranging from (2, 89-3, 30), while the degree of application of the 

tool as a whole is significant, with an arithmetic mean of (3, 46) and with a standard deviation (0.49). The 
criteria of the administration of student affairs and support services came first at an arithmetic mean reached 

(3, 79) with a standard deviation of (0.60), while the criterion of planning and financial management was 

ranked last at an arithmetic mean (2, 89) with a standard deviation (0.87). The results also showed statistically 

significant differences in the level of significance )05.0(   among the responses of the study sample due to 

the gender variable in the first criterion, while the third criterion is in favour of females, there are no 

differences in the rest of the criteria, while the results showed a statistically significant difference attributable 
to the academic grade variable for the benefit of (Associate Professor and Assistant Professor).  

Keywords: Degree of Application, Criteria, Quality Assurance, Academic Programs. 
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