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املقدمة
إن النخبة الفكرية والعلمية والدينية واالقتصادية والسياسية في أي وطن تكون متميزة بنوعيتها
في التعليم الجامعي ،وشهد العالم في العقود األخيرة تطورا في التعليم الجامعي نتج عنه زيادة في
عدد املؤسسات التعليمية التي تقدم البرامج التعليمية ،والتي تهتم باملنافسة في إعداد البرامج
بأنواعها املختلفة؛ مما أدى إلى ضرورة تقويم وتطوير البرامج األكاديمية؛ للتأكد من جودة نوعية
التعليم املقدم ،وضمان تطوير هذي البرامج باملؤسسات التعليمية ضمن عمليات االعتماد
األكاديمي ،وقد تطور أسلوب االعتماد خالل السنوات املاضية ليصبح نظاما مبنيا على التقويم
الذاتي ويركز على التقويم والتطوير املستمر للجودة النوعية ،وأصبح بذلك عملية يتم من
خاللها العمل والتحسين والتطوير املستمر ملؤسسات وبرامج التعليم العالي؛ وذلك من خالل
عمليتي التقويم الذاتي والتقويم الخارجي للمؤسسة وبرامجها التعليمية (املؤتمر الدولي التقييم
والجودة واالعتماد األكاديمي في التعليم العالي.)2015 ،

واقع تطوير البرامج األكاديمية في جامعة أم القرى في ضوء مؤشرات األداء الرئيسية
للجودة من وجهة نظر طالب قسم اإلدارة التربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه
بجامعة أم القرى بمكة املكرمة.

االهتمام بالجودة في الجامعات يعني االهتمام باألطراف املعنية لجودة املنتج بمضاعفة كافة الجهود التعليمية
لتحقيق أفضل الخدمات التي يرض ى عنها املستفيد واملجتمع ككل .ويعد االعتماد األكاديمي اتجاها معاصرا يمثل إطارا
مرجعيا في معظم دول العالم لتقويم األداء في املؤسسات التعليمية وتطويرها ،كما تكشف مؤشرات األداء املشكالت
الهامة في إدارة النظام األكاديمي وهي األداة التي يحكم في ضوئها على نجاح أو فشل الجامعات في الوصول لتحقيق
أهدافها؛ مما الشك فيه أن هذا التطوير سينعكس بشكل إيجابي على املستفيدين من الطالب والعاملين بالجامعة؛
فالجامعة تبني مصداقيتها وفق إنجازات طالبها (املؤتمر الدولي التقييم والجودة واالعتماد األكاديمي في التعليم العالي،
.)2015
فقد بات من الضروري أن تطبق مؤسسات التعليم العالي مرتكزات هذا النظام ومحدداته لتتمكن من إيجاد القيمة
املضافة لعناصر النظام التعليمي ،من برامج أكاديمية تشمل الطلبة والهيئة التدريسية واملناهج أي شاملة العملية
التعلمية التعليمية ككل.

ما واقع تطوير البرامج األكاديمية في جامعة أم القرى في ضوء مؤشرات األداء الرئيسية للجودة من وجهة
نظر طالب قسم اإلدارة التربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة؟
وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت اآلتية:
 ما واقع تطبيق مؤشرات األداء للجودة في البرامج األكاديمية من وجهة نظر طالب قسم اإلدارة التربويةوالتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة؟
 ما األساليب املتبعة بشأن تفعيل مؤشرات األداء في البرامج األكاديمية بقسم اإلدارة التربوية والتخطيطفي مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة؟
 ما التحديات التي قد تحول دون تطبيق معايير الجودة في ضوء مؤشرات األداء الرئيسية بقسم اإلدارةالتربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة؟

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 التعرف على واقع تطبيق مؤشرات األداء للجودة في البرامج األكاديمية من وجهة نظر طالب قسماإلدارة التربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة.
 التعرف على األساليب املتبعة بشأن تفعيل مؤشرات األداء في البرامج األكاديمية بقسم اإلدارةالتربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة.
 الكشف عن التحديات التي قد تحول دون تطبيق معايير الجودة في ضوء مؤشرات األداءالرئيسية بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة.

تأتي أهمية هذه الدراسة بالتركيز على تطوير البرامج األكاديمية في جامعة أم القرى في ضوء مؤشرات اآلداء الرئيسية
للجودة ،والتي تعد من املوضوعات الحديثة نسبيا على املستوى العالمي بشكل عام واملستوى العربي بشكل خاص؛
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة إلى عدة مبررات:
 تتناول الدراسة بعض املفاهيم الحديثة في مجال جودة التعليم العالي وما ارتبط بتلك املفاهيم من مداخل
لتقويم البرامج األكاديمية في الجامعة.
 مراجعة معايير ومؤشرات االعتماد األكاديمي الصادرة من أهم الهيئات الدولية واإلقليمية بما تتضمنه من معايير
خاصة باالعتماد األكاديمي لكليات التربية.
ومن النقاط التي ستبرز أهمية نتائج الدراسة حيث أنه سيستفاد منها لدى:
 متخذي القرار باملؤسسات التعليمية؛ إذ أن نتائج هذه الدراسة قد تساعد على وضع خطط استراتيجية لتطبيق
مؤشرات األداء في البرامج األكاديمية.
 القيادات اإلدارية بالجامعات بما تقدمه من توصيات ومقترحات يمكن توظيفها في تنمية البرامج األكاديمية
وبالتآلي تنمية رأس املال البشري.

 ساهم واقع تطبيق مؤشرات األداء للجودة في تحسين البرامج األكاديمية من وجهة نظر طالبقسم اإلدارة التربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة.
 هناك أثر واضحا لألساليب املتبعة بشأن تفعيل مؤشرات األداء في البرامج األكاديمية بقسماإلدارة التربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة.
 ساهم واقع التحديات التي قد تحول دون تطبيق معايير الجودة في ضوء مؤشرات األداءالرئيسية بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة.

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي هذا املنهج ال يقف عند حد وصف الظاهرة فحسب
بل يحلل واقعها ،ويفسر نتائجها من خالل معالجة بيانات الدراسة ،أمال في الوصول إلى تفسيرات
يمكن تعميمها لزيادة رصيد املعرفة عن تلك الظاهرة ،فاملنهج الوصفي يعتمد على تجميع الحقائق
واملعلومات ومقارنتها وتفسيرها وصوال إلى تعميمات مقبولة ويمكن تطبيقها على واقع بيئة
الدراسة ،وكذلك عرض وتحليل أهم الدراسات التي تناولت واقع البرامج األكاديمية في الجامعات
من منظور االعتماد األكاديمي ،وذلك الستخالص النتائج املستفادة مما يساعد على تقديم
مقترحات تطويرية للبرامج األكاديمية في الجامعة.

الحدود املوضوعية:
يتطلب التقويم الشامل لجودة البرامج األكاديمية بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط في كلية
التربية بجامعة أم القرى استطالع آراء العديد من األطراف ذات الصلة واملؤثرة في جودة تلك
البرامج وسوف تقتصر الدراسة في الجزء امليداني على استطالع آراء طالب الدكتوراه قسم اإلدارة
التربوية والتخطيط.
الحدود الزمانية:
تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 1436 /1435هـ

يتألف مجتمع الدراسة من طالب قسم اإلدارة التربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم
القرى بمكة املكرمة للعام الدراس ي 1436 /1435ه ليكون مجموع أفراد مجتمع الدراسة ( ) 11
طالبا ،وهذه اإلحصائيات وفق إحصائية وكالة الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة املكرمة
للعام الدراس ي 1436 /1435هـ.

استخدمت الباحثة أدوات الدراسة املتنوعة (استبانة ،مقابالت شخصية مفتوحة).
صممت استبانة لإلجابة على السؤال األول  ..لقياس واقع تطبيق مؤشرات الجودة في البرامج األكاديمية
بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط بكلية التربية.
تم االستفادة من األدب النظري وإجراء مقابالت شخصية لإلجابة على السؤال الثاني والثالث  ..ما
األساليب املتبعة بشأن تفعيل مؤشرات األداء في البرامج األكاديمية بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط في
مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة؟ و ما التحديات التي قد تحول دون تطبيق معايير الجودة
في ضوء مؤشرات األداء الرئيسية بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى
بمكة املكرمة؟
تم االستفادة من البرنامج اإللكتروني في معالجة تلك البيانات واملعلومات.

 -1أسلوب التقويم الذاتي Self-Assessment

وهي عملية تقوم بها وحدة ضمان الجودة واالعتماد في املؤسسة نفسها على ضوء الضوابط واملعايير املحددة في دليل التقويم
الذاتي والخارجي واالعتماد العام للجامعات العربية املعد من قبل األمانة العامة لالتحاد ،ويمكن أن يكون التقويم الذاتي
للمؤسسة أو الوحدة أو قسم دراس ي أو منهج معين.
 -2أسلوب التقويم الخارجي External Assessment
وهي عملية تقوم بها جهة خارجية يكفلها املكتب التنفيذي لضمان الجودة واالعتماد في االتحاد أو وزارة التعليم ،أو أي جهة
خارجية أخرى ،وتعمل على تقويم املؤسسة في ضوء ضوابط ومعايير
تحدد من قبل الجهات الخارجية ويمكن أن يكون التقويم الخارجي للمؤسسة أو الوحدة أو قسم دراس ي أو منهج معين.
 -3أسلوب املقارنات املرجعية Benchmarking
وهي عملية مستمرة ومنتظمة تجرى ملقارنة نتائج أداء عمل املؤسسة مع نتائج العمل نفسه في مؤسسة أخرى من االختصاص
نفسه مع األخذ باالعتبار األنشطة والعمليات الداخلية والوظائف التي تقوم بها املؤسسة.
 -4تقويم األقران Peer-Evaluation
ويعني عملية مشاركة ومساهمة أساتذة الجامعات والباحثين واملمارسين املهنيين في إصدار األحكام أو إعطاء النصائح أو
إصدار القرارات بشأن اقتراح برامج أكاديمية جديدة ،أو االستمرار في القائم منها أو تعديلها ،وهو يعد أحد أشكال التقويم
الداخلي.

 -5الجودة الشاملة Total Quality

ويقصد بها تقويم جودة املؤسسة كمنظومة متكاملة شاملة كل مكوناتها وأبعادها ومجاالتها ،وهي عملية مراقبة مستمرة
ملدخالت وعمليات ومخرجات املؤسسة ومستوى الجودة الذي حققته أو تعمل على تحقيقه مقارنة باملستويات الوطنية أو
العربية أو الدولية .وغالبا ما يستخدم أسلوب معالجة النظم كأنموذج تقويمي يتميز بالتفصيل والحساب الدقيق لجميع
العناصر واملتغيرات الداخلة في النظام من مدخالت ( )Inputوعمليات)  ) Processومخرجات) )Output
 -6االعتماد Accreditation
هو رتبة أكاديمية أو وضع أكاديمي علمي يمنح للمؤسسة أو البرنامج األكاديمي مقابل استيفاء املؤسسة معايير الجودة الوطنية
أو العربية أو الدولية وفق ما يتفق عليه مع مؤسسات التقويم التربوية ،ويعد االعتماد خطوة أساسية للمؤسسة للسير نحو
التميز في اطار توافقها وانسجامها مع أفضل املعايير العاملية املعروفة ،وتيسير سبل االعتراف بها من قبل األوساط األكاديمية
واملهنية الدولية والقدرة على التنافس مع املؤسسات األخرى (املؤتمر الدولي التقييم والجودة واالعتماد األكاديمي في التعليم
العالي.)2015 ،
 -7التعريف اإلجرائي ملؤشرات األداء الرئيسية
هي مجموعة من املقاييس الكمية والنوعية تستخدم لتتبع األداء ،ويجب أن تكون محددة حتى يمكن مراقبة مدى تحقق
الغايات واألهداف بشكل مستمر؛ لالستدالل على مدى فاعلية مستويات األداء املتفق عليها وهي تعتبر نقاط الفحص التي
تراقب التقدم نحو تحقيق املعايير.
التعريف اإلجرائي للبرامج االكاديمية
هي منهج عمل كافة املجاالت التي يتداولها طالب قسم اإلدارة التربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة
املكرمة.

تحليل وتفسير النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
 ما واقع تطبيق مؤشرات األداء للجودة في البرامج األكاديمية من وجهة نظر طالب قسم اإلدارةالتربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة؟
لإلجابة على هذا التساؤل تم بناء استبانة في ضوء مؤشرات الجودة الخاصة بالهيئة السعودية
لضمان الجودة ،وكذلك من خالل أهم الدراسات في مجال تقويم الجودة في الجامعات العربية
واألجنبية ،ووزعت االستبانة على طالب مرحلة الدكتوراه بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط بكلية
التربية جامعة أم القرى بمكة املكرمة.
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يتبين من الجدول رقم ( )5تم الحصول على النتيجة النهائية ملعايير تطوير البرامج األكاديمية في
جامعة أم القرى في ضوء مؤشرات األداء الرئيسية للجودة في ضوء املعايير األربعة (الرسالة
والغايات واألهداف ،التعلم والتعليم ،األنشطة والبحث العلمي ،خدمة املجتمع) تم حساب
املتوسط العام لجميع املعايير وذلك بقسمة املتوسطات الناتجة على( )4كانت النتيجة:
حصل برنامج الدكتوراه بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط من خالل تطبيق مقياس التقويم
الذاتي للبرامج في التعليم العالي في املعدل العام على  3,09ما يعادل  3نجوم (***)
و هذا يشير إلى أن البرنامج ذا جودة متوسطة .وإن كان مازال هناك لبعض للتحسين حيث هناك
اثنان من املعايير حصل على نجمتين مما يستدعي االهتمام ووضع اآلليات التي تسهم في رفع
مستوى الجودة.

•
•

•
•
•
•

تحليل وتفسير النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:
 ما األساليب املتبعة بشأن تفعيل مؤشرات األداء في البرامج األكاديمية بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط فيمرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة؟
من خالل األدب النظري والدراسات السابقة وأداة الدراسة املقابلة تم التوصل لألساليب املتبعة في تفعيل
مؤشرات األداء في البرامج األكاديمية وهي كاآلتي:
 خلق ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمية بين العاملين في املؤسسة ويتحقق ذلك من خالل ثقافة نشر
الوعي املجتمعي العام بقيمة الجودة.
 الحرص على اختيار القيادات في العمل وعلى مختلف مستوياتهم وفق مبدأ معيار الكفاءة والخبرة
واإلخالص وليس أية معايير أخرى تعوق جودة األداء.
 وضع خطة تدريبية لتوعية العاملين في داخل املؤسسة على تحقيق ضمان الجودة في املؤسسة.
 إشراك عمداء الكليات ورؤساء األقسام واملراكز في اختيار العمليات املراد تحسينها.
التعرف على اتجاهات العاملين نحو تطبيق الجودة من خالل:
استطالع آراء العاملين نحو تطبيق الجودة.
دراسة وضع العاملين في املؤسسة وإمكانية التطبيق.
دراسة اللوائح التنظيمية والقواعد األساسية املنظمة ألعمال املؤسسة.
دراسة اإلمكانات املالية والبشرية للمؤسسة.

تحليل وتفسير النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:
 ما التحديات التي قد تحول دون تطبيق معايير الجودة في ضوء مؤشرات األداء الرئيسية بقسماإلدارة التربوية والتخطيط في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة؟
أوال :التحديات الخارجية
ثانيا :التحديات الداخلية
توصيات الدراسة:
• يجب على قسم اإلدارة التربوية والتخطيط واألقسام األخرى أن تولى البرامج األكاديمية عناية خاصة
لدراسة عناصر املنافع والتكاليف املصاحبة لعملية الحصول على االعتراف األكاديمي.
• إنشاء قاعدة بيانات تحوى كافة البيانات الخاصة بالبرنامج بمجرد اتخاذ قرار البدء في إجراءات
الحصول على االعتماد األكاديمي وتحديثها بصفة مستمرة بهدف التأكد من وجود الوثائق الدالة على
اتفاق مخرجات البرنامج وأهدافه.
• ضمان التركيز على تحسين جودة البرنامج أكثر من مجرد التركيز على الوفاء بمتطلبات االعتراف
األكاديمي.
• مراجعة وتطوير الخطة الدراسية للبرنامج على فترات تتراوح بين الخمس والسبع سنوات على األكثر مع
األخذ في االعتبار التطورات التكنولوجية واالقتصادية الحادثة في بيئة العمل.

•

•

•
•
•

مراجعة وتطوير رسالة وأهداف البرنامج بحيث تصبح أكثر وضوحا وفهما من قبل طالب
البرنامج مع ضرورة مراعاة تحقيق االتساق فيما بينها وبين أهداف البرنامج هذا باإلضافة إلى
العمل على توصيل رسالة وأهداف البرنامج لطالب الكلية بالوسائل املناسبة وبما يساعدهم
على اختيار تخصصاتهم في ضوء املعرفة والفهم لرسالة القسم وأهدافه.
يجب أن تسعى برامج كلية التربية لتوفير مجموعة من الخصائص أو االشتراطات في أعضاء
الهيئة التدريسية العاملين بتلك البرامج ،وذلك من حيث وجود توازن في تركيبة أعضاء الهيئة
التدريسية من حيث الدرجات العلمية ،ومن حيث تنوع في كل من هيكل املؤهالت العلمية
وهيكل الخبرات العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية.
ربط التقدم للترقية العلمية ألعضاء هيئة التدريس والحوافز الوظيفية للموظفين بمشاركاتهم
وإسهاماتهم في تحسين البيئة الداخلية بالكلية.
عقد ندوات وورش عمل تدريبية تستهدف مناقشة واقع مكونات البيئة الداخلية بجامعة
وبحث سبل تحسينها بما يتوافق مع معايير االعتماد األكاديمي.
تحسين بيئة العمل داخل الكلية ليتمكن عضو هيئة التدريس والطالب من أداء عملهم
بارتياح تام.
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