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 فاعلية نظام ضمان اجلودة الداخلي بعمادة السنة التحضريية جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل  
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 امللخص

تفرض آليات تطوير مؤسسات التعليم العايل نوعا من املتغريات الداعمة لنظم ضمان وضبط جودة األداء داخله  

الفردية واحملاسبية املؤسسية، حيث تبنت العديد من املؤسسات التعليمية نظم اجلودة الداخلية كبديل عن  وفقا لقيم املسؤولية  

نظريهتا من نظم االعتماد املؤسسي أو الرباجمي من املؤسسات واهليئات اإلقليمية أو الدولية. وسعت الدراسة احلالية إىل  

اإلمام    جبامعة   والدراسات املساندة  ودة الداخلي لعمادة السنة التحضريية ضمان اجل  ام فاعلية نظما    : عن السؤال التايل   اإلجابة 

ألهدافها، حيث  املنهج الوصفي، ملالءمته  الدراسة    تاستخدم التدريس؟ و الرمحن بن فيصل من وجهة نظر أعضاء هيئة    عبد

السنة التحضريية والدراسات  ( عضواً من أعضاء اهليئة التدريسية بعمادة 114اشتملت عينة الدراسة على استطالع رأي )

املساندة جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل من خالل استبانة الكرتونية. وخلصت الدراسة إىل ارتباط قناعة أعضاء اهليئة  

املتغريات املرتبطة بدرجاهتم وختصصاهتم العلمية، ابإلضافة إىل  التدريسية آبليات تطبيق نظام اجلودة الداخلي مبجموعة من 

والقائمني على تنفيذ تلك اإلجراءات، وما    اباط فاعلية تلك النظم بقيم املشاركة بني القائمني على ختطيط ورسم إجراءاهتارت

 تفرضه تلك النظم الداخلية من فاعلية مستوايت اختاذ القرار بني أفراد املؤسسة ابختالف مستوايهتم التنفيذية واإلدارية. 

 مؤسسات التعليم العايل.   – القيم املؤسسية  - نظم اجلودة الداخلية  الكلمات املفتاحية: 
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The Effectiveness of Internal Quality Assurance System in Preparatory Year Deanship 

at Imam Abdulrahman Bin Faisal University from Faculty Members' Point of Views  

 

Abstract 

For many reasons and factors, huge changes were imposed in higher education 

institutions, which relates to the internal quality assurance systems, especially its 

relationship with institutional frameworks and values like responsibility, and 

accountability. These factors were analyzed in the light of improving the ability of higher 

education institutions to achieve international quality standards instated of external 

accreditation. A total number of 114 staff at IAU have been enrolled in an online survey 

to answer the following question; what is the effectiveness of internal quality assurance 

systems at Imam Abdulrahman Bin Faisal University (IAU) from faculty members’ point 

of views at preparatory year deanship? The study argued significate differences in staff 

awareness on their responsibility towards internal quality system procedures based on 

their specializations and academic rank. These results have provided an analysis of the 

relationship between the effectiveness of internal quality assurance system and some 

institutional values and decision-making levels. 

Key Words: Internal Quality Assurance- Institutional Values - Higher Education 

Institution 
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 :قدمةامل

تظل نظرية رأس املال البشري ـــ وما تبعها من حراك فكري خالل منتصف القرن املاضي ـــ نقطة االنطالق األساسية  
لتطبيق معايري ومتطلبات اجلودة يف اجملال التعليمي، وذلك ابعتبار أن العملية التعليمية وما تتضمنها من إدارة للعمليات اليت  

حتليلها وفق منظومة متكاملة من املدخالت، ومدى استثمار تلك املدخالت لتحقيق   تتم داخل املؤسسات التعليمية ميكن
فقا جملموعة من املؤشرات احملددة واليت قد يضعها النظام نفسه، أو يعتمد على هيئات ومؤسسات  و املخرجات املنشودة، وذلك  
 االعتماد احمللية أو العاملية.  

من الثورات العلمية    – سبباً ونتيجة    –عض التغريات العلمية اهلائلة، وما اقرتنت  فاحلركة املعيارية يف التعليم تعزى إىل ب
والتكنولوجية واملعلوماتية؛ هذا إىل جانب تداعياهتا من حتمية التنافسية وما حتكمها مقومات التميز واجلودة، ومن مث كان  

،  2008نتاج القوة البشرية املتميزة واملبدعة )عمار،من الضرورة إحداث تغيريات يف نظام التعليم ابعتباره املصدر الرئيسي إل
(. ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل أن حتليل العمليات اليت تسعى إىل حتويل مدخالت العملية التعليمية إىل املخرجات  39

يف احلكم على جودة تلك  املستهدفة من املؤسسة يف إطار قيمها احلاكمة، متثل املنظومة الداخلية هلا، وذلك وفقا ملا تعتمده  
 أهدافها.     حتقيق  أنشطتها، بغية  أداء  ومراقبة وإدارة وتوجيه قيادة   أجل  العمليات، من

ووفقا لذلك متثل ضمان جودة املؤسسات التعليمية مدخال من مداخل تطويرها، كوهنا تعرب عن السياسات والعمليات  
افظة عليها واالرتقاء هبا، وذلك من خالل التحقق من أن املعايري  املوجهة حنو توفري كل ما يساعد على حتقيق اجلودة واحمل
متوافقة يف جمملها مع   -وما تتضمنها من قيم وإطار تنظيمي -واملؤشرات واملمارسات األكادميية داخل تلك املؤسسات 

دايً كبريًا أمام  . فيما شكل ذلك حت(Lim, 2001, 25)رؤية املؤسسة ورسالتها وما يرتبط هبا من عمليات وممارسات 
مؤسسات التعليم العايل ليس فقط كوهنا حتتل رأس اهلرم يف العديد من األنظمة التعليمية وما متتلكه من أدوار جمتمعية  
وخصائص مؤسسية، وإمنا أيضا بوصفها حتداي أكادميًيا يهتم به األكادمييون أنفسهم يف علوم إدارة املنظمات واهليئات  

ا من أفكار وآليات منهجية تستطيع من خالهلا األنظمة التعليمية قياس ما حتققه من جناح يف االستثمار  التعليمية، وما تتضمنه
 البشري. 

فالفكرة الداعمة لتطبيق منظومة اجلودة داخل مؤسسات التعليم العايل هي فكرة االلتزام واملسئولية  
Accountability عنها،  )الفردية واملؤسسية(  وقبول املسئولية  أنشطتها، وتقدير ساب واملؤسسة حب من خالل التزام الفرد
والوضوح ، وهو ما يرتبط ابإلشكالية اليت طرحها املنتدى األوريب   ةي شفافتلك التقديرات بقدر من الوالكشف عن نتائج 

أم   Process لضمان جودة مؤسسات التعليم العايل حول ما إذا كانت آليات ضمان اجلودة تعرب عن إجراءات وعمليات
كعملية غائية آلليات ضمان اجلودة داخل     Accreditationالفرق املفاهيمي بني االعتماد، و Productنتائج ومنتج 

لألداء   املستمر  لتشجيع التحسيين، اليت تعرب عن اAuditionمؤسسات التعليم العايل وبني عمليات احملاسبية التدقيقية 
وهنا يشري البعض إىل أن تركيز املؤسسات التعليمية على حتقيق   (.Blackstock, 2012)  داخلها كبديل عن االعتماد

قد يشجع على إخفاء نقاط الضعف داخل تلك املؤسسات، ابإلضافة إىل أن   - بنوعيه املؤسسي واألكادميي -االعتماد 
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انحية وقد جتعلها عملية  اعتماد مجيع الربامج األكادميية اليت تقدمها املؤسسات قد تكون عملية ابهظة التكاليف من 
 .(Bollaert, 2007, 83) ىمن انحية أخر بريوقراطية مبالغ 

 :مشكلة الدراسة وتساؤالهتا

 Internal Qualityتسعى العديد من املؤسسات التعليمية إىل البحث عن آليات ضبط جودة األداء الداخلي

Assurance    خالل جمموعة من املؤشرات واملعايري اليت تتبنها املؤسسة، وذلك من أجل إصدار أحكاماً على املمارسات    من
األكادميية اليت تتم داخلها، وحتليل مدى كفاءهتا يف حتقيق أهدافها، من خالل املمارسات اليومية املرتبطة بعمليات التعليم  

شطة األكادميية واملهنية للهيئة التدريسية، واليت تُرسخ من خالل جمموعة من  والتعلم وسياسات التقييم والدعم الطاليب واألن
القيم واملبادئ احلاكمة واملؤثرة يف نظم حوكمة املؤسسات التعليمية. وتشري العديد من الدراسات إىل أن نظم اجلودة الداخلية  

تعلم وما يرتبط هبا من معلومات لتطوير املمارسات  مبؤسسات التعليم العايل تؤثر بشكل إجيايب يف مردود عمليات التعليم وال
األكادميية للهيئة التدريسية، وخلق نوعا من اإلبداع يف اسرتاتيجيات التدريس املقدمة للطالب، وما يتطلبه ذلك من آليات  

 .  (Tavares & others, 2017; Silaeva ,2018)التطوير املهين للهيئة التدريسية 

اإلمام عبد الرمحن بن فيصل إىل تبىن تلك النظم يف احلكم على املمارسات األكادميية، وذلك  جامعة وهو ما دفع 
 Quality Assurance System Dashboard من خالل برانجمًا داخليًا يف قيادة نظام ضمان جودة األداء

(QASD)  ساندة خالل العام األكادميي  حيث بدأ تنفيذ آليات ومراحل الربانمج بعمادة السنة التحضريية والدراسات امل
وفقا جملموعة من املعايري واملؤشرات الداخلية املرتبطة ابلفاعلية التعليمية ملمارساهتا األكادميية ، وذلك حتقيقا    2016-2017

األكادميية    ألحد معايري االعتماد الرباجمي للمركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي واخلاص إبنشاء نظام داخلي جلودة الربامج
(AID,2018  وهو ما تسعى إليه الدراسة من خالل حتليل فاعلية الربانمج بشكل خاص، ونظم اجلودة الداخلية بشكل .)

 عام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 

واليت ستستعرضها الدراسة   –ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل تناول العديد من الدراسات والكتاابت العلمية 
حتليل تلك النظم وقياس مدى مردودها يف خلق آليات لضبط األداء داخل املؤسسات التعليمية، وموائمتها مع   -االحق

  منظور اجلودة كألية لالتساق الداخلي املرتبط جبودة التعليم والتعلم، وما يرتبط بذلك من استحداث آليات لالعتماد الذات 
 ;Tavares et al., 2017)تلك اآلليات ) إطار  يف  اخلارجية ماداالعت هيئات ومسؤوليات أدوار وإشكالية حتديد 

Cardoso et al., 2018  
عمادة  املطبقة ب  ( QASD)  مشكلة الدراسة من احلاجة إىل قياس مدى فاعلية نظم ضمان اجلودة الداخلية   وعليه تنبع 
هبا، ويف إطار    من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل  والدراسات املساندة  السنة التحضريية
  ،والتقييم ، التعليم والتعلم اسرتاتيجيات دعم ، و الفاعلية التعليمية  تنفيذ الربانمج وما يعتمد عليه من حتقيق  معايري ومؤشرات 
  خطط و  من جانب والربامج األكادميية  هدفة للمقررات وما يرتبط بذلك من إعداد خمرجات التعلم املست، والدعم الطاليب
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االجابة  تها من خالل التغلب على مشكل وذلك تسعى الدراسة إىل  آخر. ألعضاء هيئة التدريس من جانب  هنية التنمية امل
   :عن السؤال التايل 

الرمحن بن   اإلمام عبد جبامعة  والدراسات املساندة ضمان اجلودة الداخلي لعمادة السنة التحضريية امفاعلية نظما 
 ؟ فيصل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

   التالية: التساؤالت  هويتفرع من 

 ما مدى قناعة أعضاء هيئة التدريس بنظام اجلودة الداخلي املطبق يف عمادة السنة التحضرية؟  األول:  السؤال .1
اجلودة الداخلي املطبق يف عمادة السنة التحضرية من وجهة نظر أعضاء  ما فاعلية إجراءات نظام  الثاين: السؤال .2

 هيئة التدريس؟ 
هل توجد فروق يف استجاابت عينة الدراسة حول قناعتهم بنظام اجلودة الداخلي املطبق يف عمادة   الثالث:  السؤال .3

 السنة التحضرية تعود ملتغري الدرجة العلمية؟ 
تجاابت عينة الدراسة حول رأيهم إبجراءات نظام اجلودة الداخلي املطبق يف  هل توجد فروق يف اس الرابع:  السؤال .4

عمادة السنة التحضرية تعود ملتغري التخصص العلمي، أو كوهنم أعضاء بلجان تطبيق إجراءات نظام ضمان اجلودة  
 الداخلي ابلعمادة؟ 

 :أهداف الدراسة
 يلي:   فيما  أهدافها  عرض ميكن   إجراءات نظرية وميدانية،وما تتضمنها من   وتساؤالهتا  الدراسة  مشكلةيف إطار 

 التعرف على مدى قناعة أعضاء هيئة التدريس بنظام اجلودة الداخلي املطبق يف عمادة السنة التحضرية.   •

التعرف على فاعلية إجراءات نظام اجلودة الداخلي املطبق يف عمادة السنة التحضرية من وجهة نظر أعضاء هيئة   •
 التدريس. 

ليل الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول قناعتهم بنظام اجلودة الداخلي املطبق يف عمادة السنة التحضرية  حت •
 وفًقا ملتغري الدرجة العلمية. 

حتليل الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول رأيهم إبجراءات نظام اجلودة الداخلي املطبق يف عمادة السنة   •
 ص العلمي، ومتغري عضوية جلان تطبيق إجراءات نظام ضمان اجلودة الداخلي ابلعمادة. التحضرية وفًقا ملتغري التخص

 :أمهية الدراسة

تكمن أمهية الدراسة يف االعتبارات النظرية املتمثلة فيما قد تضيفه الدراسة إىل أدبيات الفكر الرتبوي، من خالل  
وتوفري فهم أعمق لعناصر وآليات وأمثلة تلك النظم، بوصفها إحدى عوامل  حتليل املفاهيم املرتبطة ابلنظم الداخلية للجودة، 

 جناح مؤسسات التعليم العايل، وحتقيق التطوير املنشود. 
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وتساهم الدراسة يف تعزيز قناعات أعضاء هيئة التدريس لتبين إجراءات نظم ضمان اجلودة الداخلية، وتساعد صناع  
 نظم، واليت تساهم يف حتقيق االعتماد األكادميي.    القرار يف اجلامعات لتطبيق مثل هذه ال

 "حدود الدراسة

اقتصر الباحثان على دراسة نظام اجلودة الداخلية الذي مت تطبيقه بعمادة السنة التحضريية   احلدود املوضوعية: 
كأحد مناذج نظم اجلودة    (،QASDوالدراسات املساندة جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل، واملتمثل بربانمج قصد )

 الداخلية مبؤسسات التعليم العايل.  

، وهي: خمرجات  (QASDليل أربع جماالت من اجملاالت اخلمس لربانمج قصد )قامت الدراسة بتح  احلدود الزمانية:
التعلم املستهدفة، والتعليم والتعلم، والتقييم، وتنمية أعضاء هيئة التدريس، وفقا إلجراءات ومراحل تطبيق الربانمج خالل  

 . ه1441-1440ه، وحىت العام األكادميي احلايل 1438- 1437الفرتة من العام األكادميي 

اقتصرت الدراسة على أعضاء اهليئة التدريسية أبقسام: )تطوير الذات، واحلاسب اآليل، والعلوم   احلدود البشرية:
األساسية(، واستثين أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة اإلجنليزية حبكم أهنم ليسوا من منتسيب اجلامعة، حيث يتم التعاقد مع  

 قسم الدراسات اإلسالمية كون مقررات القسم مل يتم تضمينها إبجراءات وآليات  أغلبهم بواسطة شركة تعليمية. كما استثين 
 . QASDتنفيذ برانمج قصد 

 . الرمحن بن فيصل  اإلمام عبد جبامعة والدراسات املساندة  عمادة السنة التحضريية احلدود املكانية: 

 :مصطلحات الدراسة
تعتمد الدراسة على قياس مدى حتقيق نظام اجلودة الداخلية بعمادة السنة التحضريية  فاعلية نظام اجلودة الداخلي:   •

ألهدافه يف تعزيز ممارسات التعليم والتعلم وسياسات تقومي الطالب وإجراءاهتا وبرامج التنمية املهنية، وذلك من خالل  
ذ الربانمج واإلجراءات اليت مت تنفيذها خالل مرحلة تطوير املقررات  آراء أعضاء اهليئة التدريسية يف آليات تنفي

 األكادميية.  

 Quality Assuranceفهو اختصار هو برانمج لقيادة نظام ضمان اجلودة الداخلية : (QASD)برانمج قصد  •

System Dashboard،    حيث قامت وكالة جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل للشؤون األكادميية بتحديد آلياته
ومعايريه، وذلك هبدف ضبط املمارسات األكادميية اليومية ابلربامج األكادميية ابجلامعة من خالل مخس جماالت  

 ريسية.  مرتبطة آبليات التعليم والتعلم، والدعم الطاليب، والتنمية املهنية للهيئة التد
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 :اإلطار النظري

 اجلامعي: ؤسسات التعليم ملنظم اجلودة الداخلية  -

تشري الكتاابت إىل العديد من املداخل الفلسفية الداعمة لفكر املعيارية واالعتمادية األكادميية للربامج واملؤسسات  
، ميثل اهم تلك املداخل اليت  Performance Based Assessment مدخل التقومي املستند إىل األداءالتعليمية؛ ولعل 

فة عامة والتعليمية بوجه اخلصوص ، والذي نبعت من الظهري الفلسفي  تعتمد عليها نظم اجلودة الداخلية للمؤسسات بص
وضع مواصفات  وما هلا من أصول سلوكية من خالل اعتمادها على    كونه حيقق وظيفة تطبيقية ونفعية مباشرة  الربمجاتيةلرتبية  ل

ما  وهو  نفيذ املنهج الدراسيمسبقة للسلوك املرغوب من قبل املتعلمني، مث رصد ذلك السلوك أثناء وعقب االنتهاء من ت
يف  اصطالحا فيما مسى حيث توضع املواصفات الدقيقة ألداء املنتج ، ، التفكري ينتمي إىل ميدان الصناعةمن يعكس منطا 
يتم تصميم  ( إىل أنه 2008. ويشري هنا )مدبويل، Learning Outcomes" املستهدفة " خمرجات التعلمة ميدان الرتبي

حبيث تتوىل جهة ما مراقبة عمليات اإلنتاج   املصانع، يشبه خطوط اإلنتاج يف  متسلسل،كل خطي الربانمج الدراسي بش
ليس على أساس  و ملا سبق وضعه من خمرجات ومعايري،   اجلودة وفقامسرتشدة مبعايري صارمة حتدد مستوايت   خبطوة،خطوة 

 أداءات. ولكن على أساس املواصفات املوضوعة ملا يتوقع أن يقوم به من  كمنتج، مواصفاته هو  

  األكادميية  مسئوليتها  بني العايل  التعليم ملؤسسات اجملتمعي األكادميي الصراع من نوعاً  تصنع اليت اإلشكالية وتظل 
  اجملتمعي  مها التزا وبني جهة،  من  Accountability to the subject األكادمييني الزمالء  حنو  والتزامها 

Accountability to Society القبول،   سياسات على  بظالهلا تلقي  اإلشكالية تلك تظل حيث أخرى، جهة من
  ويف لرباجمها، تعليمية  فاعلية  لتحقيق املقبولني أعداد من  حتد جيعلها األكادميي املؤسسة فالتزام  وآليات تنفيذ تلك الربامج. 

  للجميع،  العايل التعليم ملبدأ حتقيقا الربامج أهداف يف كبريا  تنوعا تتيح فرص   إباتحة  جمتمعها حنو  املؤسسة تلتزم ذاته الوقت
هذا ابإلضافة إىل جدل القوة والسلطة   . االلتزامني هذين بني  املزاوجة للمؤسسة  حتقق  فاعلة إدارة يتطلب  الذي  األمر  وهو

“Controversy about Power”   فطبقا ملفاهيم اجلودة حتول األمر من اعتبار السلطة األكادميية واإلدارية هي املصدر
الرئيس لنظام املؤسسة وقراراهتا، إىل جعل اختاذ القرارات املؤسسية انبع من السلطة وأفراد املؤسسة واألقسام األكادميية  

ثل حتداًي وإشكالية عند البعض خاصة على املستوايت  وأعضائها األكادمييني والطالب واملستفيدين اخلارجني، وهذا ما مي
 التنظيمية العليا. 

فيما ميثله من انعكاسات داخل مؤسسات التعليم   ”Controversy about Change“كما أن جدلية التغيري   
طالب  العايل تظل هلا الدور األكرب يف حتقيق متطلبات اجلودة من خالل آليات تغريات واسعة النطاق على مستوى ال

واملقررات الدراسية وطرق التعلم والتقومي داخلها وأدوارها ووظائفها، ويف ضوء استجابة أعضائها واألكادمييني منهم بشكل  
خاص، ويف ظل التنوع الثقايف داخل تلك املؤسسات تظهر اإلشكالية عندما جتد تلك اآلليات نوعا من عدم الرتحيب من  

( جمموعة من  مفاهيم ومعايري جودة  34، 2003نقال عن )حممود ،  Toodar Marchesأعضاء املؤسسة. ويلخص 
تبين بعض القيم   -واألكادمييني منهم على وجه التحديد  –األداء واليت فرضت على مؤسسات التعليم العايل وأعضائها  
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داهنا الثقايف املؤسسي  واملفاهيم وصبغها ابلصبغة املؤسسية، كي تعرب عنها املؤسسة كقيم مؤسسية ، ولكي تتشكل داخل وج
؛ فعلى مستوى القيم جند قيم االستقاللية ألعضاء هيئة التدريس قد حتولت إىل قيم املسئولية اجلماعية للمؤسسة واألفراد  

قد حتولت إىل قيم االعتماد على حكمة     - ابعتباره أحد معايري اختيار القيادة اإلدارية  -على حد سواء ؛ وقيم إجناز العمل  
وممارسات التفرد قد حتولت إىل قيم العمل اجلماعي واعتبار أن ميثل اجلميع كيااًن واحًدا هو الكيان املؤسسي الذي   الفريق ؛

يعرب عنهم ، ابإلضافة إىل تطوير بعض وظائف املؤسسة وأدوارها مبا حيقق معايري ومؤشرات جودة األداء اليت تتبنها أو قد  
 تُفرض عليها. 

 األكادميي:  االعتماد  وأسس الداخلية دة اجلو  نظم ومؤشرات  معايري -

ــمان جودة  ــرات اجلودة الداخلية جمموعة من املعايري املرتبطة آبليات مراجعة الربامج وضــــــــ حيدد اإلطار األوريب ملؤشــــــــ
ــة بغرض  ــادر التعلم املتاحة للطالب، ومعاجلة املعلومات داخل املؤســـسـ ــاء هيئة التدريس، ومصـ ــية ألعضـ املمارســـات التدريسـ

 ,Orlanda & others)ابسرتاتيجيات التعلم املرتكزة على الطالب    دعم عمليات التطوير، ابإلضافة إىل مؤشرات خاصة

2017) . 

فاملعايري واملؤشــــرات اخلاصــــة أبســــاليب التعليم والتعلم وما يتصــــل ابلعملية التعليمية من إجراءات وآليات ، متثل لب 
احلاكمة، اليت إذا مل تســــتطع املؤســــســــة املعايري األكادميية، أو ما يســــميها بعض هيئات االعتماد األكادميي واجلودة ابملعايري  

ــيا يف اعتمادها األكادميي وحتقيق جودة األداء داخلها ، ذلك أن أحد  ــاســـ التعليمية حتقيقها فإهنا رمبا تفقد عامال هاما وأســـ
راحل أهم األهداف الرئيســــــــــــة ملؤســــــــــــســــــــــــات التعليم العايل واملنتج النهائي هلا هو خريج الربامج األكادميية هلا والذي مير ابمل

التعليمية واخلربات األكادميية داخلها ، وما يرتبط هبا من أســـــاليب للتعليم والتعلم ومصـــــادر دعم العملية التعليمية وعمليات 
 التقومي؛ ونتيجة لذلك تتعدد تلك املؤشرات واملعايري اليت تتبناها اهليئات العاملة يف جمال اجلودة واالعتماد األكادميي. 

ا لذلك هنجا اسرتاتيجيا ألساليب التعليم والتعلم تعزز من خالله الفهم املشرتك هلذا النهج بني  وتعتمد املؤسسة وفق
أعضائها وطالهبا واملستفيدين برباجمها ، ويعتمد على توفري أنشطتها التعليمية ومواردها للطالب أبسلوب حيقق مبدأ تكافؤ  

لتعليمية املنشودة ، حيث ُتشكل ممارسات التعليم والتعلم وأنشطتها  الفرص جلميع طالهبا ، وبفاعلية لتحقيق خمرجات العملية ا
من خالل انعكاسات رغبات الطالب والتقييمات املتخصصة واملوضوعية  لتلك املمارسات ؛ وتضمن املؤسسة أن مجيع  

ى مجع وحتليل  من يشاركون يف تقدمي خدمتها التعليمية مؤهلني للقيام هبا ودعمها وتطويرها ، حيث تعمل املؤسسة عل
املعلومات والبياانت الالزمة للتأكد من استمرار وفاعلية هنجها االسرتاتيجي يف تعزيز فرص التعليم والتعلم وتوفري البيئات  

 املادية واالفرتاضية واالجتماعية املعتمدة واآلمنة جلميع طالهبا . 

ألكادميية ومراجعتها من قبل اهليئة األكادميية  الربامج ا   موترتبط مبؤشرات تصميم الربامج، مؤشرات أخرى خاصة بتقيي
للوقوف على مدى جدوى تلك الربامج يف حتقيق أهداف املؤسسة ورسالتها، وتتمثل تلك املؤشرات يف أن تتأكد املؤسسة  

  لربامجكاملة للربامج األكادميية اليت تقدمها ، وذلك من خالل معايري خاصة اب   monitoringبشكل دوري من عملية رصد
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نتائج تعليمية  تلك الربامج من  هحتقق ما تقييم مدى ية، و تطبيقوممارساهتا اليف ضوء تطور املعرفة الحيتها ص ومدى احلالية 
،  النتائج التعليمية املستهدفةالطالب ، يف ضوء  تقييمعمليات فعالية املناهج الدراسية و ر لستممتقييم ، و لطالب لمستهدفة 

تنفيذها ومتابعتها من قبل اهليئة األكادميية بشكل    تقوم هبا اهليئة األكادميية خاصة برباجمها، يتمتوصيات  أي  لتأكد من أن  وا
الطالب   إلعالم الالزمة تدابري ال، يتم اختاذ  الربامجأحد وجود قرار بوقف ر، ويف حالة معاجلة أي أوجه قصو دوري و 

 .(QAA , 2010-2012)به جلني ومحاية مصاحل الطلبة املسواملستفيدين من الربانمج، 

مية  ليعالت املوارد  املصادر و أن مجيع  التأكد من  تضمن  ويتضح من حتليل مؤشرات ومعايري ضمان اجلودة الداخلية أهنا ت
ن يكونوا قادرين  ومدى أتهيل أعضاء هيئة التدريس أبعلى دراية ابخلدمات املتوفرة هلم. يستطيع الطالب الوصول هلا وأهنم 

ابإلضافة إىل توفر املؤسسة لطالهبا معلومات   ، (Legcevic,2016,78ابلدعم الطاليب ) كفاءاهتم اخلاصة على تطوير  
يف التعامل مع تلك الفرص    م واضحة عن فرص التعليم والتعلم، وتضع خطوات مدروسة وحمددة ملساعدهتم يف فهم مسؤولياهت

املقدمة، وصياغة جتارهبم التعليمية؛ كما توفر هلم رصًدا لتقدمهم األكادميي املتحقق من خالل منظومة للتغذية الراجعة من  
 قبل أعضائها. 

بد من  ويف هذا اإلطار تتضح جمموعة من املعايري املؤسسية اليت ترتبط مبعايري اإلدارة والتخطيط االسرتاتيجي، واليت ال 
الغائية؛ وأن تعلن   اتوافرها ابملؤسسة اجلامعية ومنها أن تنشر املؤسسة املعلومات اليت توصف رسالتها وقيمها واسرتاتيجياهت 

املؤسسة اإلطار العام ملعايريها األكادميية وضمان جودهتا وتدعمها بوصف اإلطار الزمين واملعلومات اليت تساعد على إجنازها،  
 يد املؤسسة ماذا تتوقع من طالهبا وماذا يتوقعوا من مؤسستهم. ابإلضافة إىل حتد

 نظم اجلودة الداخلية والقيم املؤسسية كآلية لتحقيق أهداف املؤسسات:   -

لعل من أهم مظاهر الصراع القيمي داخل مؤسسات التعليم العايل هو الصراع بني الرضا عن الذات كقيمة مؤسسية  
م ومستوايهتم التنفيذية والقيادية، وبني قيم السعي حنو التحسني والتطوير املستمر لألداء  حتكم أداء أعضائها ابختالف أدواره

وهو الصراع الذي يرتبط بوجود معايري حمددة لقياس األداء وحتديد مدى    – ورمبا عدم الرضا عن األداء يف بعض األحيان    –
تراقب مؤشرات األداء ومدى حتققها، وهو الصراع الذي  جودته مبا حيقق معايري ومؤشرات اجلودة، ووجود سلطة قائمة حتدد و 

 حيتدم يف ظل اجملتمع األكادميي، وإشكالية وجدل السلطة.  

وترتبط ممارسات التحسني والتطوير املستمر لألداء بقيم الشفافية اليت تسود املؤسسة ، ابعتبار أن تطوير األداء ينبع  
طوير هذا األداء ووفقا لتقارير ومعايري حماسبية سواء كانت داخلية أو خارجية،  من رغبه صادقة من قبل العاملني ابملؤسسة يف ت 

ويفرض هذا نوًعا من الشفافية والوضوح يف كافة تلك املمارسات ؛ كما أن قيم الشفافية على املستوى األكادميي البد أن  
حملاسبة ووجود منظومة للثواب والعقاب ،  تظهر يف آليات قبول الطالب وأساليب تقويهم ، وعلى املستوى اإلداري يف نظم ا

ابإلضافة إىل آليات اختيار القيادات اإلدارية ، وغريها من املمارسات األكادميية واإلدارية اليت ترتكز مدى جناحها على  
ة واملساواة  مدى تبين املؤسسة لقيم الشفافية كأحدي القيم املؤسسية اليت ترتكز عليها الثقافة املؤسسية ؛ كما أن قيم العدال 
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وتكافؤ الفرص تعرب عن احدي القيم األساسية اليت ينبغي أن يقوم عليها اإلطار القيمي ألي مؤسسة هادفة لضمان جودة  
 األداء داخلها . 

( يف هذا اإلطار بعض القيم املؤسسية املتضمنة يف اخلطط االسرتاتيجية  2012إبراهيم، ويعرض سامل إبراهيم )
الساعية لضمان جودة األداء داخلها : كقيم التميز والتجديد حيث تدعم املؤسسات وجود مناخ   ملؤسسات التعليم العايل

يدعم التميز والتحسني املستمر مبا ميكنها من الوفاء ابلتزاماهتا حنو طالهبا واجملتمع احمللي ، ابإلضافة إىل قيم التكامل لتحقيق  
جميع يف التعبري من أجل إثراء احلوار االسرتاتيجي وإاثبة املبادرات  رؤية املؤسسة ، واالبتكار من خالل إاتحة الفرصة لل

الفردية واجلماعية ؛ والتلبية من خالل تعهد املؤسسة اجلامعية ابإلجيابية يف دراسة احتياجاهتا وتنشد من خالهلا أن تكون  
 (. 297-295أكثر مرونة يف التعامل مع مشكالهتا )

شري ضمنا إىل أن املسؤولية عن اجلودة تقع داخل املؤسسات وأن  العايل ت مؤسسات التعليم جودة  فعمليات ضمان 
بدأت   ، وعلى هذا فقد التأكيد اخلارجي للجودة يعتمد على عمليات املراجعة املؤسسية ألنظمة ضمان اجلودة الداخلية 

تطوير عمليات التقييم  ل من خالعلى حنو أفضل  وتعزيز نظم تقييم اجلودة اخلاصة هبا - أو تنظيم - املؤسسات يف إنشاء 
، فنجد أن حتليل نظم اجلودة الداخلية يف إطار ما تفرضه تلك   (Cardoso,2017,330)  املتكامل املؤسسي الداخلي

النظم على املؤسسة يف تبىن بعض القيم املؤسسية الداعمة هلا كقيم احملاسبية واملسؤولية والشفافية، يفرض على القائمني حتليل  
 وقواعد داخلية تفرضه من ضوابط  تلك النظم يف إطار آليات وأهداف احلوكمة، وما تتبناه املؤسسة من مبادئها من خالل ما

 أخرى انحية وتطبيقها من انحية من توافرها يؤدي واليت املؤسسة داخل السلطات وتوزيع اختاذ القرارات كيفية حتدد وأسس

 السلطات.  بني التعارض تقليل إىل

اسبية املؤسسية واملسؤولية  ووفقا لذلك تقوم الدراسة احلالية بتحليل نظم اجلودة الداخلية بفاعليتها يف حتقيق قيم احمل
الفردية ابعتبارمها مبادئ وقيم مشرتكة لكال من احلوكمة الرشيدة من جانب ومعايري ومؤشرات ضمان جودة األداء من جانب  
آخر، ومدى أتثري ذلك على الفاعلية التعليمية خاصة ما يرتبط منها إبعداد خمرجات التعلم املستهدفة وسياسات وآليات  

 ب.  تقومي الطال

 : QASDضمان جودة األداء جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل نظم قيادة   -

  نظم   لقيادة   تبنت وكالة الشؤون األكادميية جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل جمموعة من املؤشرات واملعايري كربانمج
  والذي   الدولية  اجلامعات   من  العديد   يف  املستخدمة  الداخلية   اجلودة  نظم  آليات  أحد   ابعتباره(  QASD)  األداء  جودة   ضمان 

  هبدف  ليس  –  داخليا إعدادها  مت  اليت  واملؤشرات  املعايري  من  جملموعة  وفقا  األكادميية  املمارسات  واقع حتليل  يستهدف
  املقدمة   التعليمية   ابالسرتاتيجيات  وربطها   املمارسات  تلك  تطوير   هبدف  –   املعنية  واملؤسسات  اهليئات   من   األكادميي   االعتماد 
 . التدريسية  القاعات داخل للطالب 
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  ة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل املؤشرات واملعايري يف إطار منظومة متكاملة حتقق الرايدة والتميز جلامع  وهدفت تلك
ذلك النظام الداخلي للجودة من عمادة السنة التحضريية   انطالقة وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية أن تكون  ارأتت  حيث

حتليل واقع املمارسات األكادميية    ، وذلك من خالل والدراسات املساندة ابعتبارها نقطة االنطالقة للطالب يف دراسته اجلامعية
،  الدعم الطاليب، و التقييم ، وآلياتارسات التعليم والتعلم ، وممنواتج التعلمي: وهداخل العمادة وفقا خلمسة معايري أساسية 

 برامج تنمية أعضاء هيئة التدريس. و 

ووفقا للدراسة الذاتية لنظام اجلودة الداخلية وفقا لتلك املؤشرات، مت إعداد خطة تنفيذية من خالل جمموعة من  
 االنشطة والفاعليات وذلك تبعا للمراحل التالية:   

الفصل الدراسي األول  من مسارات العمادة )لى مستوى كل مسار  ع  املرحلة األوىل: إعداد خمرجات التعلم املستهدفة •
( وذلك ابلتعاون مع الكليات املستهدفة بكل مسار من خالل جمموعات من  ه1438/ 1437عام األكادميي لل

ورش العمل مع وكالء الكليات من جانب ومنسقي املسارات واملقررات من جانب آخر، حيث مت إعداد خمرجات  
ل واملهارات الشخصية والنفس  ( وفقا للمجاالت املعرفية واإلدراكية ومهارات االتصاPLOsالتعلم املستهدفة )

 حركية.    

الفصل الدراسي  ) املختلفة املرحلة الثانية: موائمة حمتوى مقررات السنة التحضريية مع برامج الكليات ابملسارات  •
ه( من خالل ورش عمل ملقارنة حمتوى مقررات السنة التحضريية مع مقررات  1438/  1437األول للعام األكادميي  
ا لكل مسار من مسارات العمادة، وذلك حتقيقا للتكامل بني حمتوى مقررات السنة التحضريية  برامج الكليات وفق

 وما يناظرها على مستوى كل برانمج من برامج الكليات. 

( واليت تشكلت على  ه 1438/  1437الفصل الدراسي الثاين للعام األكادميي  )  املرحلة الثالثة: جلان تطوير املقررات •
ررات األقسام األكادميية من أعضاء اهليئة التدريسية ابلعمادة، ابإلضافة إىل االستعانة ببعض  مستوى كل مقرر من مق

اخلرباء وميسري التطوير من ابقي كليات اجلامعة، وقد مرت كل جلنة من جلان التطوير وفقا ملراحل ثالث: مرحلة  
والتعلم النشط ودوائر التعلم، ومرحلة آليات  إعداد خمرجات التعلم للمقررات، ومرحلة اسرتاتيجيات التعليم والتعلم، 

 ووسائل تقييم املقررات. 

 :الدراسات السابقة

مبراجعة األدبيات املرتبطة بنظم اجلودة الداخلية مبؤسسات التعليم العايل، ميكن عرض بعض الدراسات املرتبطة  
 مبوضوع الدراسة فيما يلي:  

واليت كانت بعنوان " ضـمان اجلودة الداخلية: ثقافة جديدة أم   م(.2018وآخرون )  Sonia Cardosoدراسـةيف  
ضــــــمان اجلودة   ملمارســــــاتراســــــة إىل حتليل تصــــــورات أعضــــــاء هيئة التدريس والعاملني  بريوقراطية إضــــــافية " فقد هدفت الد

الداخلية مبؤســســات التعليم العايل يف الربتغال، وذلك من خالل حتليل أنظمة اجلودة الداخلية وفقا لثالثة أطر فلســفية وهي 
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ــاق ومتاســـــك داخلي. وقد أظ ــة مدى أتثري تطبيق أنظمة اجلودة كوهنا ثقافة، أو كوهنا التزام، واخريا كاتســـ هرت نتائج الدراســـ
اجلودة الداخلية يف زايدة آليات مراقبة األداء األكادميي، وزايدة الوقت املخصـص للمهام غري األكادميية، ابإلضـافة إىل زايدة 

ة يف املوائمة الضــغوط بني أعضــاء اهليئة التدريس، فيما أوضــحت النتائج مدى وعي عينة الدراســة أبمهية نظم اجلودة الداخلي
مع منظور اجلودة كألية لالتســــــــاق الداخلي من خالل الوعي بقضــــــــااي جودة عمليات التدريس، وحتســــــــني جودة املعلومات 

 (.Cardoso et al. , 2018املتاحة لألنشطة اليت تتم ابملؤسسات )

امعات التايوانية م(. تناولت حتدايت تطبيق االعتماد الذات ابجل2018وآخرون ) Angela Houوجند أن دراســــة  
 تعزيز  إىل  واليت هتدف  اجلودة  لضــــمان جديدة  ضــــمن ســــياســــة  2012عام    وفقا للمعايري اليت اعتمدهتا وزارة التعليم التايوانية

 على  العايل  التعليم  مؤســــســــات  تشــــجيع  للجودة، حيث يتم  الداخلية  للمراجعة  آلية  إنشــــاء  وكذلك  املؤســــســــية،  االســــتقاللية
ــمان  أطر  تطوير ــة  اجلودة  ضـ ــرتاتيجي  التوجه  على  بناءً   هبا  اخلاصـ ــمات  االسـ ــية اليت حتددها ذاتيا  والسـ ــسـ وقد اعتمدت   .املؤسـ
التايوانية،   وهيئات  اجلامعات  الذات  االعتماد  سـياسـة  وحتدايت  أتثريات  السـتكشـاف  والكمية  على املنهجية الكيفية  الدراسـة

 اجلودة  لضـــــــــــمان  اجلامعة  قدرات  بناء  يف  اإلجيابية  يد من النتائجله العد  الذات  االعتماد  وخلصـــــــــــت الدراســـــــــــة إىل أن آليات
ــبة الداخلية، على الرغم من قصــــــــــور آليات اختيار املراجعني غري ــيات  بني  االتســــــــــاق  وعدم  مناســــــــ املراجعني وقرارات   توصــــــــ

اخلارجية يف إطار سـياسـات االعتماد االعتماد    هيئات  ومسـؤوليات  أدوار حتديد  االعتماد الذات، ابإلضـافة إىل ضـرورة إعادة
    .(Hou et al. ,2018الذات للمؤسسات )

ــة   ــاء هيئة التدريس عن أتثري نظم 2017وآخرون ) Tavaresأما دراســــــــ ــورات أعضــــــــ م(. فقد هدفت لقياس تصــــــــ
( عضـو 1600ن )اجلودة الداخلية على آليات التعليم والتعلم ابجلامعات الربتغالية، وذلك من خالل اسـتطالع آراء أكثر م

هيئة تدريس حول فاعلية نظم اجلودة الداخلية يف زايدة الوعي بدعم اســــــــــــــرتاتيجيات التعليم والتعلم، وخلق االبداع ابلعملية 
التعليمية، ابإلضـــــافة إىل اليات تنمية املهارات األكادميية وبرامج التدريب ألعضـــــاء هيئة التدريس، حيث أوضـــــحت النتائج 

ــة عل ــات األكــــــادمييــــــة املتميزة، أتكــــــد عينــــــة الــــــدراســـــــــــــــــ  ى املردود اإلجيــــــايب لنظم اجلودة الــــــداخليــــــة يف دعم املمــــــارســـــــــــــــــ
 (.      Tavares et al. , 2017وفاعلية املعلومات اليت توفرها تلك النظم يف تطوير املهارات التدريسية         )

اجلودة مبؤسسات التعليم العايل حتليل املنظور التكاملي إلدارة نظم    م(2017وآخرون ) Manatosدراسة    وتناولت
يف إطار املعايري األوربية لنظم اجلودة الداخلية، حيث عرضت نتائج الدراسة ثالثة مستوايت إلدارة نظم اجلودة الداخلية من 

 خالل مبادئ وأبعاد إدارة اجلودة الداخلية وهي: 

  مستوى العمليات من خالل الرتكيز على عمليات التعليم والتعلم. أواًل:

 micro & macro dimensionsاملســتوى التنظيمي من خالل الرتكيز على االبعاد التنظيمية الصــغرى، والكربى    اثنًيا:
 وما يرتبط هبا من آليات الدعم املؤسسي. 
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ا: ــة يف إدارة اجلـودة  اثلـًــــــً ــات الـتـنـظـيـمـيـــــ ــل الضـــــــــــــــعـف يف الـتـوجـهـــــ ــادئ إدارة اجلـودة مـن خـالل حتـلـيـــــ ــتـوى مـبـــــ  مســـــــــــــ
((Manatos et al. , 2017. 

(. تناولت حتليل نظام اجلودة الداخلية ابجلامعات من خالل مبادى اإلدارة 2017وآخرون )  Agasistiأما دراسة  
. حيث اقرتحت الدراســــــــــــة توجه إلدارة النظم الداخلية للجودة New Public Management NPMالعامة اجلديدة  

 Implementation gapيركز يف األســـــــــــــاس على البعد التنظيمي للجامعة من خالل حتليل ما يســـــــــــــمى بفجوة التطبيق  
ــية  هبدف حتديد املتغريات ــاســــــــــ ــمان اجلودة الداخلية  تعزز  اليت  األســــــــــ ــياســــــــــــة  املطاف  هناية  يف وتدعم  الفعالة  تنفيذ ضــــــــــ   ســــــــــ

ــمان ــاملة لضـــــ ــفوفة   شـــــ ــة بتحليل منوذجا وفقا ملصـــــ اجلودة يف مخس جامعات إيطالية، وذلك من خالل ما قامت به الدراســـــ
ــان ـضـــــــــــــ  ــل جلـ ــة تشــــــــــــــكيـ ــاط تربط بني آليـ ــانـــب آخرارتبـ ــا من جـ ــانـــب وأدوارهـ ــات من جـ ــامعـ ــة ابجلـ ــداخليـ ــان اجلودة الـ   مـ

(Agasisti et al. , 2017.) 

(. إشـــــكالية نظم اجلودة الداخلية كوهنا حمددة بنموذج حمدد خارجيا 2017وآخرون ) Cardosoوتناولت دراســـــة  
ميكن تطبيقه على نطاقات واســـــــعة، أم كوهنا منوذج بتلف بطبيعة املؤســـــــســـــــة وتتأثر خبصـــــــائصـــــــها، وذلك من خالل حتليل 

 متيل إىل  املؤسسات  نتائج إىل أنالربتغالية. وقد خلصت ال  العايل  التعليم  مبؤسسات  الداخلية  اجلودة  ضمان  أنظمة  خصائص
ــتخدام  أو منوذج يناســـــــب  هنج  اتباع ــســـــــات من خالل اســـــ  أن  يبدو  مبعىن أخر فال  خرى،ا  هليئات  مماثلة  مرجعية  مجيع املؤســـــ

 .(Cardoso et al. , 2017)أساسيا يف تبىن منوذجا عن أخر  دوراً  لعبت ملؤسسيةا اخلصائص

م(. واليت كان عنواهنا: " تطور نظم ضــــمان اجلودة الداخلية يف إحدى 2017)  Sullivanوكذلك جند أن دراســــة  
ــة حـاـلة"، هـدـفت إىل حتلـيل تطور نظم اجلودة اـلداخلـية يف إحـدى اجلـامعـات خالل فرتة امـتدت إىل    15اجلـامعـات: دراســــــــــــ

ــتفيدين اخلارجيني ل Quality Review (QR)عاما واليت ارتكزت على حتليل تقارير اجلودة   ــاركةللمســــ ــميم  يف  لمشــــ  تصــــ
 وأعضــاء اإلدارة  من  كال  ســامهت على إقناع  مكثفة  الداخلية هبا ، وما تضــمنته من معلومات  اجلودة  ضــمان  عمليات  وتنفيذ
 واإلجراءات  والسـياسـات  األكادميي،  األداء  لقياس  األنشـطة  من  متنوعة  مبدى جدواها ، ابإلضـافة إىل جمموعة  التدريس  هيئة

 معا. وخلصــــــــت الدراســــــــة إىل أن هناك  واألداء  واالســــــــرتاتيجية  ، وفقا لنهج ثالثي يتضــــــــمن اجلودة  األحباث  وتقييم  املنظمة
 متزايًدا  وأتييًدا  اسـتجابة  حولت اجلامعة إىل ثقافة أكثر قد  للجامعة  الداخلية  اجلودة  ضـمان  سـياسـة  أن على  عديدة  مؤشـرات

 (. Sullivan,2017) املستفيدين اخلارجني والداخليني على حد سواء من

حتليل واقع اجلودة يف كليات االقتصــــاد والعلوم اإلدارية ضــــمن إطار م(  2017وتناولت دراســــة الفســــفوســــي، فؤاد )
ومكامن قوته، وصــــواًل إىل كشــــف الفجوة اإلســــرتاتيجية، وحتديد وســــائل النهوض مبقتضــــياته. لقد صــــيغت جمموعة   معيقاته

الدراسة، ودفعت هذه اإلاثرات اىل حماورة الواقع وأجبدايته العلمية، وبلورة إجاابت   إاثرات حبثية، مثلت مقدمة رئيسة إلطار
ــاد والعلوم  منطقية، قد ترســــــــــم مفردات النهوض مبتطلبات اجلودة يف إطار اجلامعات العربية بشــــــــــكل عام، وكليات االقتصــــــــ

لكليات املناظرة هلا يف العامل املتقدم علميا االدارية على وجه اخلصــوص، لبلوا املســتوى املطلوب للوصــول إىل ســوية اجلودة ل
ــلمات اجلودة، ــة على مســـــــ ــال   وتقانياً وتكنولوجياً. وتقوم الدراســـــــ اليت من أمهها، التجديد واإلبداع واملهارات اهلادفة النتشـــــــ
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ــاخ املقيت لألفكار وم ــتنسـ ــافة إىل جتاوز التقليد واالسـ ــاد والعلوم اإلدارية، إضـ ــع احلايل لكليات االقتصـ نهجياته الرتقية، الوضـ
 ميكن أن تتحقق إال من خالل قيادات  اليت نشــــــــــــــأت يف بيئة ال تتالءم وخصــــــــــــــوصــــــــــــــية الوطن العريب. وإن هذه املرحلة ال

ــبـــل تعزيزه   إداريـــة مؤهلـــة فكرايً وقيلمـــا وعلميـــًا وتقنيـــاً، ملواجهـــة التحـــدايت اليت تواجـــه ضــــــــــــــمـــان اجلودة والبحـــث عن ســــــــــــ
  م(. 2017)الفسفوسي، 

الكشــــــــف عن واقع متطلبات االعتماد وضــــــــمان اجلودة، يف كلية  م( على2016)عبد هللا   ،املعيقلوركزت دراســــــــة  
أهم   اقرتحتجبامعة اإلمام حممد بن ســـعود اإلســـالمية يف ضـــوء بعض التجارب العاملية املعاصـــرة، ومن مث    العلوم االجتماعية

جتماعية لتطبيق االعتماد وضمان اجلودة، من خالل آراء عينة من أعضاء املتطلبات اليت ينبغي توافرها لتهيئة كلية العلوم اال
ــتملت على    (72)هيئة التدريس يف الكلية بلغت   ــتبانة اشــــــ ــًوا، عن طريق اســــــ  هم النتائجوتوصــــــــلت ألعبارة.    (128)عضــــــ

رة الكلية املتميزة متوفر : أن واقع متطلبات االعتماد وضـــــــمان اجلودة يف الكلية، متوفر بدرجة متوســـــــطة، وأن جمال إداالتالية
بدرجة كبرية، وأن جمال حتقيق التعاون واملشـــــــاركة اجملتمعية ، متدنًيا مقارنة مبتوســـــــط غريه من جماالت، وأن الصـــــــعوابت اليت 
تواجه تطبيق االعتماد وضــــــمان اجلودة يف الكلية تقع يف فئة املوافقة بدرجة متوســــــطة، وأن أعلى الصــــــعوابت املتوفرة بدرجة 

ضعف التحديد الواضح والدقيق ملعايري االعتماد ، و اخنفاض مشاركة أعضاء هيئة التدريس ابلكلية يف صنع القرارات كبرية  
ــتمل على عدد  ــمان اجلودة يف الكلية تشــــ ــل إىل مانية معايري كمتطلبات ينبغي توافرها لتطبيق االعتماد وضــــ ، وقد مت التوصــــ

 م(.2016املعيقل، ) من املؤشرات، مع متطلبات لتحقيق كل معيار

م(. فقـد كـانـت عن حتليـل اجلـدارات اإلدارـية 2014) Thanomwan & Dhatthakanأمـا دراســـــــــــــــة كال من 
للعاملني اإلداريني وعالقتها بتطبيقات ضـمان اجلودة الداخلية ابملدارس صـغرية احلجم يف اتيلند، وهدفت الدراسـة إىل حتليل 

ــاـفة إىل )( من ـمدير 100مـاين جـدارات إدارـية جملموع ) ــام األكـادميية، 100ي امـلدارس، ابإلضــــــــــــ ( معلم من ـمديري األقســــــــــــ
نتيجة تطبيق جمموعة من معايري اجلودة الداخلية مبعامل   وخلصـت الدراسـة إىل حتقق تلك اجلدارات بدرجة عالية يف املدارس

نظام داخلي لضــــــــــــــمان جودة (، وهو معامل ارتباط يوضــــــــــــــح مدى ارتباط املهارات اإلدارية للعاملني بوجود  0.78ارتباط )
 .(Thanomwan and Dhatthakan, 2014)املمارسات اليومية 

إىل دراسـة معوقات وآفاق تطبيق نظام ضـمان اجلودة يف مؤسـسـات م(. حبث هدف 2013وأجرت رقاد، صـليحة )
جانبه النظري عرض قســــــــــــم البحث إىل جانب نظري وآخر تطبيقي، حيث تضــــــــــــمن البحث يف  وينالتعليم العايل اجلزائرية.  

ا، ودراســـــــة موضـــــــوع تطبيق نظام ضـــــــمان اجلودة وعالقته مبدخل إدارة نهاملفاهيم الفكرية املتعلقة جبودة التعليم العايل وضـــــــم
ــة ميدانية  لت مؤســـســـات التعليم العايل للشـــرق اجلزائري، حيث وجهت التغيري . أما اجلانب التطبيقي فتمحور حول دراسـ

دف التعرف على املربرات الدافعة لتطبيق نظام ضـــــمان اجلودة على مســـــتوى هب  ضـــــمان اجلودة  اســـــتمارة حبث إىل مســـــؤويل
ــا ــسـ ــية لتطبيقهتمؤسـ ــاسـ ــافة إىل حتديد املعوقات اليت حتد من عملية تطبيق هذا املدخل وعوامل اجناح ه م واخليارات األسـ ، اضـ

ارجية اليت تواجه مؤســـــــــســـــــــات التعليم العايل تطبيقه. وقد أظهرت نتائج الدراســـــــــة عن دفع كل من التحدايت الداخلية واخل
ا، ابإلضـــــافة إىل وجود اختالفات يف وجهات نظر مســـــؤويل ضـــــمان اجلودة حول هب اجلزائرية إىل تطبيق نظام ضـــــمان اجلودة
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الســياســة املناســبة لتطبيق نظام ضــمان اجلودة، كما كشــفت نتائج الدراســة عن وجود مجلة من املعوقات اليت حتد من تطبيق 
م ضــــــــــمان اجلودة واملتعلقة ابجلانب القيادي على مســــــــــتوى الوزارة الوصــــــــــية واجلانب اإلداري والتنظيمي على مســــــــــتوى نظا

ــة عن وجود مجلة من عو  ــلوكي لألطراف املعنية بتطبيقه، كما كشــــفت الدراســ ــة واجلانب الســ ــســ مل النجاح ذات أمهية ااملؤســ
تطبيق نظام ضمان اجلودة يف   إلجناحا  هب على صانعي القرار األخذمتفاوتة من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة، مما يتعني  

 .مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية

 :منهجية الدراسة وإجراءاهتا

الذي يقصـد به ذلك النوع من البحوث و مت اسـتخدام املنهج الوصـفي يف هذه الدراسـة، ملالءمته لطبيعة موضـوعها،  
ــتجواب مجيع أفراد جم ــة من الذي يتم بواســـــــطة اســـــ تمع البحث أو عينة كبرية منهم، وذلك هبدف وصـــــــف الظاهرة املدروســـــ
تســاعد  الســتنتاجات  للوصــول  يســعى  الذي فهو املنهج  (.191  ه، ص1427حيث طبيعتها ودرجة وجودها )العســاف،  

 واالجتاهات واملمارســـــــات الظروف طبيعة بتحديد يهتم وكذلك هو موجود، ما وصـــــــف وتطوره، من خالل الواقع فهم يف

 (.245م، ص 2001عدس، و  عبد احلق الستخالص نتائج مفيدة تثري جمال الدراسة )عبيدات، ويسعى السائدة

 وتسعى الدراسة من خالل املنهجية الوصفية التحليلية إىل اإلجابة عن تساؤالهتا، وذلك من خالل: 

ملاهية نظم اجلودة الداخلية ملؤسسات التعليم العايل ومقارنتها بنظم االعتماد األكادميي،   :أواًل: التحليل النظري 
ابإلضافة إىل عرض لنماذج معايري ومؤشرات النظم الداخلية لضمان جودة املمارسات األكادميية بربامج مؤسسات التعليم  

جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل وذلك كمدخل للجانب    العايل، مع حتليل املعايري املطبقة بربانمج ضمان اجلودة الداخلية
 امليداين. 

الداخلية   اجلودة ضمان نظام فاعلية مدى هدف اجلانب امليداين من الدراسة إىل قياس اثنًيا: اجلانب امليداين:
 : وذلك من خالل  ،بعمادة السنة التحضريية جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل 

الدرجة   تغريوارتباطها مب ، قناعاهتم ابلربانمج املطبق ور حمل، وفًقا لدراسة على أداة الدراسةحتليل استجاابت عينة ا •
 . العلمية 

طها مبتغريي:  وارتبا ، الربانمج  إجراءات تنفيذ مراحل حتليل استجاابت عينة الدراسة على أداة الدراسة، وفًقا حملور  •
 . املقررات األكادميية  ، وعضوية جلان تطوير )القسم األكادميي( خصص الت

 عينة الدراسة:  

( من إمجايل جمتمع الدراسة  ٪  46.5( عضواً من أعضاء اهليئة التدريسية مبا ميثل )114اشتملت عينة الدراسة على )
ويوضح  ا.  عضوً   (245)  )أعضاء اهليئة التدريسية أبقسام: )تطوير الذات، واحلاسب اآليل، والعلوم األساسية( والبالغ عددهم

 :  ملتغريات الدراسةا ( بعض اخلصائص األساسية لعينة الدراسة وفقً 1جدول ) 
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 : (1جدول )
 توزيع عينة الدراسة وفقا جملموعة من اخلصائص 

 إمجايل العينة(  )منالنسبة املئوية  العدد اخلصائص 

 الدرجة العلمية 

 ٪3.5 4 أستاذ 
 ٪19.3 22 أستاذ مشارك
 ٪54.4 62 أستاذ مساعد  
 ٪22.8 26 حماضر 

 التخصص 
 (األكادميي )القسم

 علمي 
 ٪36 41 )العلوم األساسية( 

 تربوي
 ٪56.1 64 الذات(  )تطوير

 حاسوب
 ٪7.9 9 )احلاسب اآليل( 

املقررات  عضوية جلان تطوير
  األكادميية

 ٪49 56 نعم 
 ٪51  58 ال

 جملتمع الدراسة من حيث: الدرجة  اليت متثل توزيعا ممثاًل ا لبعض اخلصائص  ويتضح من جدول توزيع عينة الدراسة وفقً 
ابإلضافة إىل عضوية جلان تطوير املقررات األكادميية املشكلة وفقا ملعايري وآليات   العلمية، والتخصص )القسم األكادميي(،

 الربانمج.  

 :أداة الدراسة

 فاعلية  مدى  جلمع بياانت الدراســة، ومت بنائها لقياسكأداة  (  1)ملحق رقم  اســتخدم الباحثان االســتبانة  االسـتبانة:  
ــمان  نظام ــنة التحضـــــــــريية جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصـــــــــل، وذلك من خالل رصـــــــــد   اجلودة  ضـــــــ الداخلية بعمادة الســـــــ

ــمان اجلودة الداخلية ــة، وحتليل قناعاهتم بربانمج نظم ضـــــ ــتجاابت عينة الدراســـــ ــوء   وإجراءات تنفيذه،، QASD  اســـــ يف ضـــــ
 ملتغريات.بعض ا

، التخصص )القسم األكادميي(، عضوية  العلميةالدرجة ، وهي: البياانت األولية األول يشمل  : وتكونت من جزئني
 جلان تطوير املقررات األكادميية. والثاين حماور االستبانة: 

  املطبق يف العمادة يشمل العبارات اليت تقيس قناعة أعضاء هيئة التدريس بنظام اجلودة الداخلي  احملور األول:  •
QASD( عبارات. 7، وفيه ) 

  احملور الثاين: يشمل العبارات اليت تقيس رأي أعضاء هيئة التدريس إبجراءات نظام اجلودة الداخلي املطبق يف العمادة •
QASD( عبارات. 13، وفيه ) 
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أشارت قيمة  حيث ، SPSSكرونباخ ابستخدام برانمج - معامل الفاعن طريق  لدراسة أداة اثبات ومت التأكد من 
 أداة الدراسة كما هو موضح ابجلدول التايل: ثبات كرونباخ إىل -معامل الفا

 : (2جدول )
   ألداة الدراسة كرونباخ -الفامعامل الًبات  

ًباتلمعامل ا  عدد العبارات   

20 0.894 

 : أساليب املعاجلة اإلحصائية

، ابإلضافة إىل املتوسطات احلسابية  لتكرارات، والنسب املئوية املرتبطة اب استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية 
واالحنرافات املعيارية، وذلك من أجل حتليل آراء أعضاء هيئة التدريس على حموري االستبانة اخلاص بنظام اجلودة الداخلية  

بني   T-testسبريمان( واختبار ت  –ما مت حساب معامالت االرتباط )بريسون وفاعليته يف دعم املمارسات األكادميية. ك
متغريات عينة الدراسة اخلاصة ابلدرجة العلمية والتخصص وعضوية جلان تطوير املقررات، وبني استجاابهتم لقناعاهتم بنظم  

 اجلودة الداخلية وإجراءاهتا وآليات تنفيذها.  

 عرض النتائج، ومناقشتها: 

الدراسة إىل حتليل نظم اجلودة الداخلية املطبقة بعمادة السنة التحضريية جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل  هدفت 
 وارتباطها ببعض املتغريات األكادميية وذلك وفقا للتايل: 

 ما مدى قناعة أعضاء هيئة التدريس بنظام اجلودة الداخلي املطبق يف العمادة؟  األول: إجابة السؤال  ▪

على السؤال مت حتليل قناعات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية والدراسات  لإلجابة 
املساندة، من خالل استجاابهتم لفقرات احملور األول لالستبانة، واملتعلق أبمهية نظام اجلودة الداخلية وما تتضمنه من معايري  

ميي، وذلك يف ضوء كون تلك النظم وما تتضمنها من إجراءات وآليات  ومؤشرات يف حتقيق متطلبات جودة األداء األكاد
ألعضاء اهليئة التدريسية من جانب، ومن العوامل الداعمة لعمل عضو هيئة التدريس من    ألكادمييا  عملال ال يتجزأ من    ءجز 

وإجراءاهتا، ويعرض اجلدول  جانب أخر؛ بعيدا عن كوهنا إجراءات تزيد من العبء الوظيفي واالكادميي مبتطلبات تلك النظم  
 التايل حتلياًل إحصائيا الستجاابت عينة الدراسة:  
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 : (3جدول )
 استجاابت عينة الدراسة على عبارات احملور األول  

املتوسط  املفردة 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 الوزن النسيب
 للموافقة 

 الداخلي املطبق يف العمادة قناعة أعضاء هيئة التدريس بنظام اجلودة  األول:اجملال 

 ٪ 85 0.57 3.39 متثل نظم وإجراءات اجلودة الداخلية جزء ال يتجزأ من عملي األكادميي  1

2 
تساعد نظم اجلودة الداخلية على تنمية املسؤولية الفردية لدى أعضاء 

 األكادميي. جودة األداءضمان  جتاههيئة التدريس 
3.15 0.70  79٪ 

3 
توفر نظم وآليات اجلودة الداخلية إطار ورؤية واضحة لوسائل تطوير 

   الدراسية.املقررات 
3.12 0.66  78٪ 

4 
توفر نظم اجلودة الداخلية آليات ووسائل ميكن من خالهلا التحقق 

  األكادميي.فعليا من جودة األداء 
3.08 0.56 77 ٪ 

هتتم نظم اجلودة الداخلية بتطبيق آليات ضمان جودة األداء األكادميي  5
 لقياس مدى الفاعلية التعليمية داخل القاعات الدراسية. 

3.05 0.70 76 ٪ 

 ٪ 76 0.74 3.03 التدريس. تنمي نظم اجلودة الداخلية قيم احملاسبية لدى أعضاء هيئة  6

7 
تزيد إجراءات ونظم جودة األداء من العبء التدريسي مبا متثله من 

 0.91 2.08    التدريسية.محالً وقتيا زائداً على أعضاء اهليئة 
52 ٪ 
 (-)مفردة 

ويتضح من التحليل االحصائي الستجاابت عينة الدراسة ارتفاع املتوسطات احلسابية والوزن النسيب جململ عبارات  
احملور السبعة مع ضعف قيم االحنراف املعياري، وذلك يف جممل عينة الدراسة ابختالف ختصصاهتم وسنوات خرباهتم ودرجاهتم  

اتفاق بني أعضاء اهليئة التدريسية أبمهية ودور نظم اجلودة الداخلية واعتبار  العلمية ، وهو ما يشري إىل وجود قناعة قوية و 
إجراءاهتا متطلباً أساسياً من املسؤوليات واملتطلبات الوظيفية يف توكيد وضمان جودة األداء األكادميي، وذلك من خالل ما  

 قبل أعضاء هيئة التدريس.  تقدمه تلك النظم من حتليل وأتكيد على املمارسات األكادميية املتميزة من 

فيما تشري النتائج أن أكثر من ثلثي عينة الدراسة يروا أنتلك االجراءات واملتطلبات متثل عبء أكادميي وتزيد من  
( كوهنا أقل متوسط  7املتطلبات التدريسية هلم، حيث يتضح ذلك من نتائج استجاابت عينة الدراسة على العبارة رقم )

؛ وميكن حتليل ذلك يف ضوء  )0.91( وأكرب احنراف معياري بقيمة )2.08عبارات احملور األول وذلك بقيمة ) حسايب بني 
( على أن إجراءات وآليات نظم اجلودة الداخلية هتتم بفاعلية العملية  5توافق تلك االستجاابت مع نتائج العبارة رقم )

األول على عضو هيئة التدريس ، وذلك مبتوسط حسايب للعبارة   التعليمية داخل القاعات الدراسية واليت تنصب يف املقام
 فقط وهو ما يشري إىل اتفاق كبري بني عينة الدراسة على ذلك.    ( 0.7)  ، واحنراف معياري( 3.05)

وبتحليل نتائج استجاابت عينة الدراسة فيما يرتبط ابلقيم املؤسسية، وحتليل دور نظم اجلودة الداخلية يف تنمية قيم  
ولية الفردية لدى أعضاء هيئة التدريس من جانب، وقيم احملاسبية املؤسسية وفقا ملا تقوم به املؤسسة من ضوابط  املسؤ 

وابحنراف   (3.15)وحمددات ألدوار هيئتها التدريسية من جانب أخر؛ حيث اتفقت عينة الدراسة مبتوسط حسايب
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د على تنمية قيم املسؤولية وهو ما يتضح من التحليل  على أن نظم وإجراءات نظم اجلودة الداخلية تساع (0.70)معياري 
(، ومبؤشرات إحصائية أقل إىل حد ما فيما يرتبط ابلقيم اخلاصة  2اإلحصائي الستجاابت عينة الدراسة على العبارة رقم )

تائج مع  (. كما اتفقت تلك الن6على العبارة رقم ) ( 0.74)واحنراف معياري (3.03)ابحملاسبية املؤسسية مبتوسط حسايب
مما يدل على اتفاق كبري بني   ( 0.66) واحنراف معياري  ( 3.12) ( مبتوسط حسايب 3استجابة عينة الدراسة على العبارة )

أعضاء هيئة التدريس من عينة الدراسة يف قناعتهم بفاعلية النظم الداخلي لضمان اجلودة املطبق ابلعمادة وما يرتبط بذلك  
 من رؤية وآليات تنفيذ واضحة لتطوير املقررات الدراسية من خالل أدوار ومسؤوليات واضحة ملستوايت التنفيذ.  

ئج السابقة ختلص الدراسة إىل ارتفاع درجة قناعة أعضاء هيئة التدريس بفاعلية نظام اجلودة الداخلي  وابستعراض النتا 
املطبق ابلعمادة يف حتقيق أهدافه، وارتباط تلك النظم ابلقيم املؤسسية ومبادئ وآليات حوكمة العمليات األكادميية داخل  

جات التعلم املستهدفة والربامج األكادميية خاصة ما يرتبط هبا  مؤسسات التعليم العايل؛ ومدى أتثري ذلك على تطوير خمر 
بعمليات تقييم الطالب من جانب، ومدى شعور اهليئة التدريسية ابملسؤولية الفردية يف حتقيق متطلبات جودة األداء ودور  

إليه من خالل التساؤل   اإلدارة اجلامعية يف ترسيخ قيم احملاسبية املؤسسية من جانب آخر. وهو ما سعت الدراسة للوصول 
 األول هلا. 

واتفقت تلك النتائج يف حتليل فاعلية وقناعة أعضـاء هيئة التدريس بنظم اجلودة الداخلي مع نتائج بعض الدراسـات 
ــابقــة يف  مــدى أتثري تطبيق أنظمــة اجلودة الــداخليــة من خالل زايدة آليــات مراقبــة األداء األكــادميي، وزايدة الوقــت الســــــــــــــ

دة الضــغوط بني أعضــاء اهليئة التدريس، ومدى املوائمة مع منظور اجلودة املخصــص للمهام غري األكادميية، ابإلضــافة إىل زاي
مردودها اإلجيايب يف دعم املمارســـــات األكادميية ( ، ابإلضـــــافة إىل  Cardoso et al., 2018كألية لالتســـــاق الداخلي  )

 (.  Tavares et al., 2017املتميزة، وفاعلية املعلومات اليت توفرها تلك النظم يف تطوير املهارات التدريسية )

الًاين: ما فاعلية إجراءات نظام اجلودة الداخلي املطبق يف العمادة من وجهة نظر أعضاء هيئة   إجابة السؤال  ▪
 التدريس؟ 

تضمنت أداة الدراسة يف حمورها الثاين اإلجابة على التساؤل اخلاص برصد قناعات عينة الدراسة من أعضاء هيئة  
ريية والدراسات املساندة حول فاعلية آليات وإجراءات نظم اجلودة الداخلية بعمادة السنة  التدريس بعمادة السنة التحض 

ترتبط إبعداد نواتج التعلم املستهدف وخمططات الدروس  ، واليت  QASDالتحضريية وذلك وفقا ملعايري ومؤشرات برانمج 
عداد خمططات االختبارات وخطط التقومي ابملقررات،  وفقا السرتاتيجيات التعلم النشط ابإلضافة اىل مرحلة التقييم من خالل إ

كما يشمل ذلك احملور على حتليل لفاعلية الربامج التدريبية املقدمة ألعضاء اهليئة التدريسية ووسائل الدعم الفين للقيام  
ستجاابت عينة  أبدوارهم وفقا ألهداف الربانمج وآليات نظم اجلودة الداخلية، ويعرض اجلدول التايل حتلياًل إحصائيا ال

 الدراسة: 
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 : (4جدول )
 استجاابت عينة الدراسة على عبارات احملور الًاين   

رقم 
 املفردة 

املتوسط  املفردة 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 الوزن النسيب
 للموافقة 

 اجملال الثاين: رأي أعضاء هيئة التدريس إبجراءات نظام اجلودة الداخلي املطبق يف العمادة 

8 
إعداد نواتج التعلم للمقررات الدراسية تنمي وعي أعضاء اهليئة التدريسية  
ابملخرجات املستهدفة خاصة يف جمايل تنمية مهارات االتصال للطالب 

   الشخصية.واملهارات 
3.34 0.66 84٪ 

9 
تصميم شجرة نواتج التعلم املستهدفة للمقررات الدراسية تؤثر إجيااب يف  

 ٪83 0.66 3.32   املختلفة.خمرجات املسارات وربطها بربامج الكليات 

13 
تساعد مقاييس االداء املتدرجة على تنمية قيم العدالة والشفافية يف تقدير 

 ٪ 80 0.55 3.20  الطالب.أداءات 

12 
من خالله آليات   تتالءمتساعد خمططات االختبارات على اعطاء وزن نسيب  

 ٪ 79 0.67 3.17  املستهدفة.التقييم مع نواتج التعلم 

10 
تدريسية فاعلة داخل  اسرتاتيجياتتساعد خمططات الدروس على تصميم 

 قاعات الدراسة. 
3.15 0.68 79٪ 

11 
تعمل خمططات الدروس إىل توحيد االسرتاتيجيات التدريسية مما يؤثر إجيااب 

 سواء.على حد  املقررات واملساراتعلى نواتج التعلم على مستوى 
3.10 0.75 77 ٪ 

16 
( املعدة ملخططات الدروس واالختبارات Templatesالنماذج )متيزت 

   .ودوائر التعلم ابلوضوح وسهولة االستخدام
2.99 0.67 75 ٪ 

14 
مبا يؤثر   التدريسيةتوفر دوائر التعلم الفرصة لتبادل اخلربات بني أعضاء اهليئة  

 املستخدمة. التدريسية  االسرتاتيجياتإجيابيا على 
2.98 0.79 75 ٪ 

 ٪74 0.72 2.97 . إبعدادهاوجدت التغذية الراجعة املناسبة ملخططات الدروس اليت قمت  17

20 
حصلت على إجاابت واضحة عن تساؤالت واستفسارات أثناء مراحل تنفيذ  

 ٪ 74 0.65 2.97   الربانمج.

19 
متيزت اللقاءات التعريفية وورش العمل املقدمة بتنوع الوسائل واألدوات 

 واألنشطة مبا حيقق مستهدفات الربانمج. 
2.96 0.70 74 ٪ 

18 
يرتبط حمتوى الربامج التدريبية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس ابلواقع التنفيذي 

 آلليات ووسائل ضمان جودة األداء ومستهدفاهتا. 
2.89 0.67 72 ٪ 

15 
تنمي زايرات االقران قيم التعاون بني أعضاء اهليئة التدريسية بعيدا عن فكرة 

   والتقييم.الرقابة 
2.75 0.87 69 ٪ 

وجود اتفاق بني اهليئة  ( 11، 10، 9، 8) ويتضح من جدول استجاابت عينة الدراسة على عبارات احملور الثاين
التدريسية على التأثري اإلجيايب إلجراءات وآليات نظام اجلودة الداخلي على حتقيق معايري جودة األداء األكادميي ابلعمادة،  
وذلك من خالل إعداد خمرجات التعلم للمقررات الدراسية املرتكزة على مهارات االتصال واملهارات الشخصية للطالب،  

رجات من خالل شجرة نواتج التعلم مع الربامج األكادميية املختلفة، ابإلضافة إىل فاعلية خمططات الدروس  وربط تلك املخ
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يف تصميم اسرتاتيجيات تدريسية فعالة وأتثريها بشكل إجيايب يف حتقيق نواتج التعلم للمقررات والربامج األكادميية على حد  
إىل   (3.34)  دات األربعة حيث تراوحت املتوسطات احلسابية منسواء. وهو ما يتضح من املؤشرات االحصائية للمفر 

، وهو ما تؤكده تعليقات عينة الدراسة على السؤال املفتوح اخلاص  ( 0.75)إىل  (0.66) واالحنرافات املعيارية من  ( 3.10)
رجات التعلم وربط  أبكثر ما حتقق من نظم جودة األداء الداخلي، حيث انصبت تلك التعليقات على فاعلية إعداد شجرة خم

املخرجات املستهدفة على مستوايت الدرس واملقرر والربانمج بشكل جممل، والتأثري االجيايب لذلك يف االسرتاتيجيات  
 التدريسية الفاعلة داخل القاعات الدراسية.  

االختبارات  ( على دور خمططات 12كما أكد أعضاء اهليئة التدريسية من عينة الدراسة ابستجاابهتم للعبارة رقم )
املستهدفة للمقررات األكادميية، ابإلضافة إىل وجود  مع نواتج التعلم آليات التقييم  من خالل مالئمة  اعطاء وزن نسيب يف 

تنمية قيم العدالة  يف مقاييس االداء املتدرجة بني عينة الدراسة على أمهية دور  ( 0.55) اتفاق كبري أبقل احنراف معياري 
 (.   13طالهبم )العبارة رقم  يف تقدير أداءات  لدى أعضاء هيئة التدريس والشفافية 

وفيما يرتبط آبليات وإجراءات نظم اجلودة الداخلية املرتبطة بزايرات األقران ودوائر التعلم بني أعضاء هيئة التدريس،  
على الرتتيب، ابإلضافة    (2.75) ،  ( 2.98)مبقدار  (15،  14)تشري التحليل اإلحصائي إىل ضعف املتوسط احلسايب للعبارتني 

تلك العبارات  وهي ، على الرتتيب (0.87)،  (0.79) إىل ضعف االتفاق بني عينة الدراسة من خالل االحنراف املعياري 
نبا  املرتبطة بقناعة هيئة التدريس والدور اإلجيايب لزايرات األقران ودوائر التعلم ابعتبارها فرصا لتبادل اخلربات بينهم مبا ميثل جا 

إجيابًيا على تنمية االسرتاتيجيات التدريسية املستخدمة داخل الفصول الدراسية، وهو ما يشري إىل أن هيئة التدريس ينظرون  
إىل تلك اآلليات ابعتبارها أدوات للرقابة والتقييم ألعضاء هيئة التدريس أكثر من كوهنا آلية للتعاون فيما بينهم، وهو ما  

 الدراسة على التساؤل املفتوح اخلاص أبقل ما حتقق من آليات ونظم اجلودة الداخلية املطبقة. أكده ايضا تعليقات عينة 
واملرتبط بنظم اجلودة الداخلية    QASDويف إطار الربامج التدريبية املقدمة للهيئة التدريسية ضمن آليات تنفيذ برانمج  

الربانمج ، يتضح من استجاابت عينة الدراسة وجود  وما يرتبط بذلك من دعم وتغذية راجعة لكافة مراحل وآليات عمل 
  بعض القصور خاصة فيما يتعلق مبحتوى تلك الربامج ومدى ارتباطها ابلواقع التنفيذي آلليات ووسائل ضمان جودة األداء 

، وارتبطت تلك النتائج بشكل مفصل جلوانب ذلك القصور   (2.89)( حيث حصلت على متوسط حسايب18)العبارة 
( مثل قصور التغذية الراجعة من قبل إدارة الربانمج ملخططات الدروس،  19)، ( 17ستجاابهتم على العبارتني )بنتائج ا

 الربانمج.   مستهدفات حيقق  ابإلضافة إىل قصور تنفيذ ورش العمل وأنشطتها التدريبية مبا
اجلودة الداخلي املطبق    هل توجد فروق يف استجاابت عينة الدراسة حول قناعتهم بنظام  الًالث:  إجابة السؤال ▪

 يف العمادة تعود ملتغري الدرجة العلمية؟ 

لإلجابة على السؤال مت حتليل استجاابت عينة الدراسة وفقا للدرجة العلمية ألعضاء اهليئة التدريسية ابملستوايت  
وجود تفاوت يف   حماضر(، وتشري املؤشرات اإلحصائية إىل  – أستاذ مساعد  – أستاذ مشارك  – الوظيفية األربع )أستاذ 

استجاابت عينة الدراسة على مفردات هذا السؤال، طبقا للدرجة العلمية والوظيفية بني األساتذة واألساتذة املشاركني من  
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جانب، وبني األساتذة املساعدين واحملاضرين من جانب آخر، ويعرض اجلدول التايل حتلياًل إحصائيا الستجاابت عينة  
 الدراسة:  

 : (٥جدول )
 استجاابت عينة الدراسة على عبارات احملور األول وفقا للدرجة العلمية )نسب مئوية(  

 االستجاابت 

جزء ال 
يتجزأ  
من 
 عملي

فاعلية 
النظم يف  

التحقق من 
 جودة األداء

تزيد من 
العبء  
 األكادميي

تقيس فاعلية 
األداء داخل 

 القاعات 

تعميق قيم 
 املسؤولية 

تعميق قيم 
 احملاسبية 

فر رؤية و ت
تطوير  ل

 املقررات

 أستاذ 

 ٪ 25 ٪ 25 ٪ 75 ٪ 50 - ٪ 25 ٪ 75 موافق جدا
 ٪ 75 ٪ 75 ٪ 25 ٪ 50 ٪ 50 ٪ 50 ٪ 25 موافق
 - - - - ٪ 50 ٪ 25 - ال أوافق

 - - - - - - - ال أوافق جدا

أستاذ 
 مشارك 
 

 ٪ 59 ٪ 31 ٪ 45 ٪ 31 ٪ 32 ٪ 45 ٪ 72 موافق جدا
 ٪ 36 ٪ 59 ٪ 50 ٪ 59 ٪ 32 ٪ 55 ٪ 28 موافق
 ٪ 5 ٪ 5 ٪ 5 ٪ 5 ٪ 13 - - ال أوافق

 - ٪ 5 - ٪ 5 ٪ 23 - - ال أوافق جدا

أستاذ 
 مساعد 
 

 ٪ 24 ٪ 26 ٪ 27 ٪ 23 ٪ 34 ٪ 15 ٪ 32 موافق جدا
 ٪ 58 ٪ 52 ٪ 50 ٪ 58 ٪ 34 ٪ 72 ٪ 64 موافق
 ٪ 18 ٪ 21 ٪ 21 ٪ 19 ٪ 31 ٪ 13 ٪ 4 ال أوافق

 - ٪ 1 ٪ 2 - ٪ 1 - - ال أوافق جدا

 حماضر
 

 ٪ 15 ٪ 23 ٪ 23 ٪ 23 ٪ 35 ٪ 12 ٪ 42 موافق جدا
 ٪ 58 ٪ 46 ٪ 69 ٪ 50 ٪ 27 ٪ 69 ٪ 46 موافق
 ٪ 27 ٪ 27 ٪ 4 ٪ 23 ٪ 38 ٪ 19 ٪ 12 ال أوافق

 - ٪ 4 ٪ 4 ٪ 4 - - - ال أوافق جدا

وإجراءات اجلودة الداخلية ابعتبارها جزء ال يتجزأ من  حيث يتضح من اجلدول أن مدى قناعة اهليئة التدريسية بنظم  
( من األساتذة املشاركني مبوافقتهم  ٪   72( من األساتذة، )75٪عملهم األكادميي تزداد بزايدة الدرجة العلمية، حيث يشري ) 

تيب، وهو ما  ( لألساتذة املساعدين واحملاضرين على الرت ٪  42(، )٪ 32الشديدة على ذلك فيما قلت تلك النسبة إىل )
( كون تلك النظم تزيد من العبء التدريسي هلم خاصة لألساتذة املساعدين. وعلى  3يتفق مع االستجاابت على العبارة )

مستوى القيم املؤسسية )املسؤولية واحملاسبية( وارتباطها بنظم اجلودة الداخلية يتضح من استعراض النتائج وجود تفاوت بني  
واألساتذة املشاركني من جانب، واألساتذة املساعدين واحملاضرين من جانب اخر، وذلك لصاحل  مستويني موافقة األساتذة 
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األساتذة واألساتذة املشاركني، ويظهر ذلك بوضوح يف استجاابت احملاضرين فيما يتعلق بقناعتهم ابرتباط النظم الداخلية  
رغم قناعتهم ابرتباطها بقيم املسؤولية الفردية حيث  على رفضهم لذلك  ٪(  31)  للجودة بقيم احملاسبية املؤسسية حيث يرى 

 فقط منهم على ذلك االرتباط.   ( ٪  8 )  أعرتض

وبتحليل جممل عبارات احملور األول من خالل حساب معامل االرتباط بني الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس  
( وهو معامل دال إحصائيا عند مستوى  0.277ومتوسط استجاابهتم على عباراته، جند وجود معامل ارتباط موجب بقيمة )

، حيث يشري ذلك املعامل إىل أـن أعضاء هيئة التدريس من الرتب العلمية األعلى تزداد قناعاهتم جبدوى نظم  )0.01داللة )
اجلودة الداخلية يف ضمان وضبط املمارسات التعليمية اليومية إذا ما قورنت ابلرتب العلمية األقل وهو ما يتضح من اجلدول  

 التايل:  

 : (٦جدول )
 األول  احملورومتوسط استجاابهتم على عبارات لعينة الدراسة بريسون بني الدرجة العلمية  معامل االرتباط 

 متوسط عبارات احملور األول

 الدرجة العلمية  
 **0.277  معامل ارتباط بريسون

 0.003 درجة الداللة اإلحصائية 

 114 عينة الدراسة  

 0.001مستوى داللة ** معامل االرتباط له داللة إحصائية عند  

هل توجد فروق يف استجاابت عينة الدراسة حول رأيهم إبجراءات نظام اجلودة الداخلي املطبق   الرابع:  إجابة السؤال ▪
اجلودة الداخلي  يف العمادة تعود ملتغري التخصص العلمي، أو كوهنم أعضاء بلجان تطبيق إجراءات نظام ضمان 

 ابلعمادة؟ 

لإلجابة على السؤال مت حتليل قناعات عينة الدراسة يف مفردات احملور الثاين بشكل جممل يف ضوء استجاابهتم،  
 وذلك وفًقا للتايل: 

جند وجود تفاوت لصاحل هيئة التدريس ذوي   علوم حاسب(: –علمي  –أواًل: ختصصاهتم األكادميية )تربوي 

رتبوية، وذلك يف قناعتهم مبدى فاعلية آليات وإجراءات نظم اجلودة الداخلية على دعم الفاعلية التعليمية،  اخللفية العلمية ال 
ومدى تطبيق نظم وآليات الربانمج داخل الفصول الدراسية من خالل خمططات الدروس واسرتاتيجيات التعلم النشط،  

افية فيما يرتبط بنظم وآليات تقييم الطالب، ويعرض اجلدول  وفاعلية خمططات االختبارات ومقاييس التدرج يف دعم قيم الشف
 التايل حتلياًل إحصائيا الستجاابت عينة الدراسة:  
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 : (7جدول )
 ( وفقا للتخصص 1٥ -14استجاابت عينة الدراسة على عبارات احملور الًاين )فيما عدا  

 االستجاابت 

إعداد    -8
املخرجات  

تنمى مهارات  
 الطالب 

شجرة    -9
خمرجات التعلم  
تدعم خمرجات  

 الربامج

خمطط    -10
الدروس 
داعم  

للتدريس  
 الفعال

خمطط    -11
الدروس 
داعم  

ملخرجات  
 التعلم

خمطط    -12
االختبار تعطى  
وزن مالئمة  
 آلليات التقييم 

13-  
مقاييس  
التدرج  
تدعم  
 الشفافية

1٦ -
النماذج  

املستخدمة 
 واضحة

 تربوي

 ٪ 23 ٪ 30 ٪ 31 ٪ 33 ٪ 34 ٪ 45 ٪ 53 موافق جدا
 ٪ 61 ٪ 64 ٪ 53 ٪ 52 ٪ 52 ٪ 44 ٪ 37 موافق
 ٪ 16 ٪  6 ٪ 16 ٪ 14 ٪ 11 ٪ 10 ٪ 10 ال أوافق
 - - - ٪ 1 ٪ 3 ٪ 1 - جداال أوافق 

 علمي
 

 ٪ 12 ٪ 17 ٪ 32 ٪ 27 ٪ 22 ٪ 36 ٪ 29 موافق جدا
 ٪ 61 ٪ 78 ٪ 56 ٪ 46 ٪ 63 ٪ 54 ٪ 59 موافق
 ٪ 25 ٪ 5 ٪ 10 ٪ 22 ٪ 15 ٪ 10 ٪ 12 ال أوافق

 ٪ 2 ٪ 5 ٪ 2 ٪ 5 - - - ال أوافق جدا

علوم 
 حاسب 

 

 ٪ 33 ٪ 44 ٪ 33 ٪ 33 ٪ 33 ٪ 44 ٪ 56 موافق جدا
 ٪ 56 ٪ 56 ٪ 56 ٪ 76 ٪ 76 ٪ 56 ٪ 33 موافق
 - - ٪ 11 - - - ٪ 11 ال أوافق

 ٪ 11 - - - - - - ال أوافق جدا

القسم األكادميي وإجراءات نظام اجلودة الداخلية املطبق  وبتحليل املؤشرات اإلحصائية ومعامالت االرتباط بني 
، حيث  )0.01( وهو معامل دال إحصائيا عند مستوى داللة )0.245معامل ارتباط موجب بقيمة )ابلعمادة، جند وجود 

التأثري اإلجيايب  يشري ذلك املعامل إىل أـن أعضاء هيئة التدريس ذوي اخللفية الرتبوية لديهم قناعة أكرب من غري الرتبويني يف 
ونظم اجلودة الداخلية وارتباطها ابلواقع التنفيذي آلليات ووسائل ضمان جودة األداء ابلعمادة. وهو ما يتضح   تإلجراءا

 من اجلدول التايل: 
 : (8جدول )

 على عبارات احملور الًاين  عينة الدراسةبريسون بني القسم األكادميي ومتوسط استجاابت  معامل االرتباط 

متوسط عبارات احملور  
 الثاين 

   )القسم األكادميي(التخصص 

 **0.245  معامل ارتباط بريسون 

 0.003 درجة الداللة اإلحصائية 

 114 عينة الدراسة  

 0.001إحصائية عند مستوى داللة ** معامل االرتباط له داللة 

إال أن آليات دوائر التعلم وزايرات األقران ودورها يف تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس يف تطوير املهارات  
( حيث ميكن قراءة تلك النتائج يف إطار أن الرتبويني  14التدريسية، جند وجود تفاوت ولكن لصاحل غري الرتبويني )املفردة رقم  
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ون أنفسهم قادرين على تنمية مهاراهتم التدريسية بدون استخدام تلك اآلليات، وذلك على الرغم من اتفاقهم ابختالف  جيد
 ( ابجلدول التايل: 15ختصصاهتم على كون دوائر التعلم متثل نوعا من أنواع الرقابة والتقييم كما يتضح من نتائج املفردة )

 (: 9جدول )
 )القسم األكادميي( ( وفقا للتخصص1٥ -14لعبارتني )استجاابت عينة الدراسة على ا

توفر دوائر التعلم فرصة  -14 االستجاابت 
 لتبادل اخلربات 

تنمي دوائر التعلم التعاون  -1٥
 بعيدا عن الرقابة والتقييم 

 تربوي
)قسم تطوير 
 الذات( 

 ٪ 19 ٪ 18 موافق جدا
 ٪ 50 ٪ 63 موافق
 ٪ 22 ٪ 11 ال أوافق

 ٪ 9 ٪  8 أوافق جداال 

 علمي
)قسم العلوم  
 األساسية( 

 ٪ 17 ٪ 32 موافق جدا
 ٪ 49 ٪ 46 موافق
 ٪ 24 ٪ 22 ال أوافق

 ٪ 10 - ال أوافق جدا
 علوم حاسب
)قسم احلاسب 

 اآليل( 

 

 ٪ 11 ٪ 33 موافق جدا
 ٪ 56 ٪ 45 موافق
 ٪ 11 ٪ 22 ال أوافق

 ٪ 22 - ال أوافق جدا

واليت مت تشكيلها من إدارة األقسام األكادميية وفقا ألهداف الربانمج وإجراءاته، جند   عضوية جلان التطوير:اثنًيا: 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني كون عضو هيئة التدريس عضوا بلجان التطوير أو مل يكن عضوا فيها، واتضح  

حملور الثاين، وهو ما توضحه نتيجة معامل االرتباط بريسون،  ذلك من خالل متوسط استجاابت عينة الدراسة على مفردات ا
 ابجلدول التايل: 

 : (10جدول )
 على عبارات احملور الًاين عينة الدراسة ومتوسط استجاابت املقررات األكادميية بريسون بني متغري عضوية جلان تطوير  معامل االرتباط

 متوسط عبارات احملور الثاين 

املقررات األكادميية عضوية جلان تطوير   

بريسونمعامل ارتباط   1060.  

.1320 درجة الداللة اإلحصائية   

 114 عينة الدراسة  

وهو ما ميكن تفسريه يف إطار قيم املشاركة بني أعضاء هيئة التدريس ابلعمادة، وجناح الربانمج يف توضيح آليات  
تنفيذه جلميع أعضاء اهليئة التدريسية سواء من أعضاء جلان التطوير أو غريهم ، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن جناح املؤسسة يف  

بشكل مباشر مبا يتوافر هبا من املشاركة الفاعلة بني القائمني على رسم السياسات    تطبيق آليات ونظم اجلودة الداخلية يرتبط
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واخلطط التطويرية من أعضاء جلان التطوير ومن يقوم بتنفيذ تلك اخلطط واآلليات على أرض الواقع من أعضاء اهليئة  
 مراحل نظم اجلودة الداخلية.   التدريسية، ابإلضافة إىل ضرورة إشراك أكرب عدد من أعضاء هيئة التدريس يف مجيع

 :ملخص نتائج الدراسة

 يف ضوء ما توصلت إلية الدراسة جبانبيها النظري وامليداين من نتائج، ميكن عرض ملخص لنتائجها فيما يلي:  

تزداد قناعة اهليئة التدريسية بفاعلية نظم اجلودة وآليات تطوير املقررات األكادميية إذا ما ارتبط ذلك مبدى تطبيق   ▪
تلك اآلليات وفق اطر داخلية مبا تتضمنه من مبادئ وقيم مؤسسية، وما يفرضه ذلك من إجراءات تساعد على 

 ا العنصرين احلامسني يف حتقيق ذلك.  تنمية املسؤولية الفردية واحملاسبية املؤسسية ابعتبارمه

تؤثر الدرجة العلمية ألعضاء اهليئة التدريسية على مدى شعورهم ابعتبار نظم اجلودة الداخلية وإجراءاهتا جزءا أصيال   ▪
من العمل األكادميي ومتطلباته واملسؤوليات الوظيفية هلم؛ حيث استخلصت الدراسة أنه كلما ازدادت الدرجة  

هيئة التدريس ازداد معها مسؤوليته يف رسم اخلطط والسياسات اخلاصة بتطوير األداء األكادميي،  العلمية لعضو 
ويرتبط ذلك ابلتوازن بني مستوايت القيادة اإلدارية من جانب، وبني األطراف املشاركة يف التطوير املؤسسي على  

 مستوى تنفيذ سياسات ونظم التطوير واجلودة من جانب أخر.  

 :اسةتوصيات الدر 

فيما يتعلق مبدى حتقيق آليات نظم اجلودة الداخلية لفاعليتها من  ا ميكن عرض أهم توصياهتالدراسة يف ضوء نتائج 
 خالل التايل:  

ضرورة حتقيق آليات اجلودة الداخلية قدرا من التوازن بني جدلية إخفاء نقاط الضعف والقصور املؤسسي واألكادميي   ▪
واليت ترتبط بنظم اجلودة اخلارجية وإجراءات االعتماد اخلارجي من جانب، وبني ما تفرضه  ابملؤسسات التعليمية 

سياسات ونظم التطوير األكادميي من حتليل لواقع ممارسات اهليئة التدريسية خاصة ما يتعلق هبا ابلفاعلية التعليمية  
طلبات اجلودة الداخلية إىل قيم املسؤولية  من جانب أخر. فقيم االستقاللية ألعضاء هيئة التدريس قد حتولت كأحد مت

 اجلماعية للمؤسسة واألفراد على حد سواء. 

تفرض ختصصات أعضاء اهليئة التدريسية نوعا من التباين يف مدى فاعلية آليات ونظم اجلودة الداخلية فيما يتعلق   ▪
األقران ودوائر التعلم، وهو األمر  مبشاركة وتبادل اخلربات األكادميية واالسرتاتيجيات التدريسية من خالل زايرات 

الذي جيب حتليله يف ضوء مدخل الكفاايت التدريسية ألعضاء هيئة التدريس عند االلتحاق بوظائفهم األكادميية  
 وما يرتبط بذلك من دبلومات التأهيل الرتبوي لغري الرتبويني. 

لداخلية من جانب وبني القائمني على تنفيذها  متثل قيم املشاركة بني القائمني على ختطيط ورسم آليات ونظم اجلودة ا  ▪
من جانب أخر، إحدى أهم القيم املؤسسية احلاكمة لفاعلية تلك النظم يف حتقيق أهدافها؛ وهو ما ميكن حتليله من  
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خالل قياس مدى فاعلية املؤسسة يف رسم خطوط ومستوايت اختاذ القرار وما تفرضه احلوكمة الرشيدة من تنظيم  
 ت بني أطراف املؤسسة ابختالف مستوايهتم التنفيذية واإلدارية.  تلك املسؤوليا

 :املقرتحات البحًية للدراسة

للتقومي  وطين  ل اركز  املمتها ملعايري  ءوموا  إجراء دراسة مقارنة لنظم ضمان اجلودة الداخلية املطبقة يف اجلامعات السعودية ▪
 . االعتماد األكادمييو 

 أعضاء هيئة التدريس وفًقا إلجراءات وآليات نظم اجلودة الداخلية. إجراء دراسة لتحليل مؤشرات أداء   ▪

 دراسة أثر تطبيق نظم ضمان اجلودة الداخلية على حتسني خمرجات الربامج األكادميية.  ▪
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