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تعريف بالمجلة

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية ،تصدر عن جامعة شقراء ،وتعنى بنشر الدارسات
واألبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكرة،
ووضوح المنهجية ،ودقة التوثيق في التخصصات اإلنسانية واإلدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة
اإلنجليزية.
الرؤية :
التميز في نشر األبحاث المتخصصة في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
الرسالة:
نشر األبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
األهداف:
تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية لتحقيق األهداف التالية :
1.اإلسهام في نشر العلوم اإلنسانية واإلدارية وتطبيقاتها .
2.تشجيع المهتمين في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية لنشر إنتاجهم العلمي والبحثي المبتكر.
3.إتاحة الفرصة لتبادل اإلنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي ،والعالمي.

و

قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية
المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها.
تعبر المواد
• ّ
َّ
• يتحمل الباحث /الباحثون المسؤولية الكاملة عن صحة الموضوع والمراجع المستعملة.
المقدمة ،حســب مقتضيات النشــر.
• تحتفــظ المجلــة بحــق إجراء تعديالت للتنســيقات التحريرية للمادة
ّ
• يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة مقاس (.)A4
• تكتــب البحــوث باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة ،ويرفــق عنــوان البحث وملخصــه باللغة العربيــة للبحوث
المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة ،وعنــوان البحــث وملخصــه باللغــة اإلنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة
العربيــة ،علــى أن تكــون ترجمــة الملخــص إلــى اللغــة اإلنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة ،ولــن تُ قبــل
الترجمــة الحرفيــة للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى اإلنترنــت .ويتضمــن الملخــص فكــرة
مختصــرة عــن موضــوع الدراســة ومنهجهــا وأهــم نتائجهــا بصــورة مجملــة ،وال يزيــد عــن  250كلمــة.
• يرفــق بالملخــص العربــي واإلنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة ( )Kay Wordsمــن أســفل ،وال تزيــد عــن
خمــس كلمــات.
• تُ ســتخدم األرقــام العربيــة ( ) Arabic 1,2,3,4بنــط  11ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم الصفحــات أو
الجــداول أو األشــكال أو المراجــع.
ً
متسلســا
ترقيمــا
خر ًجــا فــي صورتــه النهائيــة ،وتكــون صفحاتــه مرقمــة
• ُي َّ
ً
قــدم أصــل البحــث ُم َ
باســتخدام برنامــج  ،Ms Wordوخــط  ،Traditional Arabicمــع مراعــاة أن تكــون الكتابــة ببنــط  14للمتن،
و  12فــي الحاشــية ،و 10للجــداول واألشــكال ،وبالنســبة للغــة اإلنجليزيــة فتكتــب بخــط Times-
 Romanببنــط  ،12و( )10فــي الحاشــية ،و( )8فــي الجــداول واألشــكال ،مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول
واألشــكال مدرجــة فــي أماكنهــا الصحيحــة ،وأن تشــمل العناويــن والبيانــات اإليضاحيــة الضروريــة،
ويراعــى أال تتجــاوز أبعــاد األشــكال والجــداول مســاحة الصفحــة علــى أن تكــون هوامــش الصفحــة
( )3مــن كل االتجاهــات ،والتباعــد بيــن الســطور مســافة مفــردة ،وبيــن الفقــرات ( ،)10ويكــون ترقيــم
الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.
• ترسل األبحاث إلى المجلة على البريد اإللكتروني Jha@su.edu.sa
• ترسل نسخة من البحث بصيغة  Wordونسخة .PDF
• ُيعرض البحث على هيئة التحرير قبل إرساله للتحكيم ،وللهيئة الحق في قبوله أو رفضه.
• يكتــب عنــوان البحــث ،واســم المؤلــف (المؤلفيــن) ،والرتبــة العلميــة ،والتخصــص ،وجهــة العمــل،
وعنــوان المؤلــف (المؤلفيــن) باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
• يجــب أن تكــون الجــداول واألشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة ،وتُ َّ
رقــم حســب تسلســل ذكرهــا
فــي المتــن ،ويكتــب عنــوان الجــدول فــي األعلــى .أمــا عنــوان الشــكل فيكتــب العنــوان فــي األســفل؛
ملخصــا لمحتــواه.
بحيــث يكــون
ً

ز

دوليــا بـ ً
ـدل مــن كتابــة الكلمة كاملة مثل ســم ،ملــم ،كلم ،و %
• يجــب اســتعمال االختصــارات المقننــة
ً
(لــكل مــن ســنتيمتر ،ومليمتر ،كيلومتر ،والنســبة المئوية ،علــى التوالي)ُ .يفضل اســتعمال المقاييس

المتريــة ،وفــي حالــة اســتعمال وحــدات أخــرىُ ،يكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة ،ويشــار إلــى التعليــق فــي المتــن بأرقــام
مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس ،وترقــم الحواشــي مسلســلة داخــل المتــن ،وتكتــب فــي الصفحــة
نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.
• ال تُ عاد البحوث إلى أصحابها سواء نُ شرت أو لم تنشر.
• ُيتبــع أحــدث إصــدار مــن جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة  APAلكتابــة المراجــع وتوثيــق االقتباســات

(اإلصــدار الســادس).

• وعلــى الباحــث االلتــزام بعمليــة الرومنــة للمراجــع ،وهــي :إعــادة ترجمــة قائمــة المراجــع العربيــة
إلــى اإلنجليزيــة وإضافتهــا فــي قائمــة المراجــع.
• تُ عــد نســبة التشــابه  similarityالمقبولــة هــي  ،30%وإذا زاد البحــث عــن هــذه النســبة ُيعــرض علــى

هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه ،والتأكــد مــن تجنــب الســرقة األكاديميــة  ،plagiarismوالمحافظــة
علــى األصالــة البحثيــة.
ًّ
مستل من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
• أال يكون البحث

ح

أبحاث العدد

ط
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دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية
د .عدانن أمحد راشد الوراثن
أستاذ مشارك بقسم أصول الرتبية بكلية الرتبية ،جامعة شقراء

املستخلص:

هتــدف الدراســة إىل معرفــة دور االعتمــاد املؤسســي يف حتســن أداء اجلامعــات الســعودية ،والفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة ملتغــر الرتبــة األكادمييــة،
واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي ،وجــرى تطبيــق االســتبانة علــى عينــة قصديــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن يعملــون يف اجلــودة واالعتمــاد ابجلامعــات
الســعودية احلكوميــة الــي حصلــت علــى االعتمــاد املؤسســي الكامــل مــن هيئــة تقــومي التعليــم والتدريــب مــن اتريــخ االعتمــاد  2015حــى 2018م ،وعددهــا
( )11جامعــة ،وقــد بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ( )318عضـ ًـوا ،وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج مــن أمههــا :جــاءت مجيــع املعايــر بدرجــة عاليــة
جــداً؛ حيــث بلغــت النســبة املئويــة جلميــع جمــاالت االســتبانة ( ،)%86.2وأظهــرت النتائــج أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف األداء ابلنســبة جلميــع
.املعايــر بــن أفـراد عينــة الدراســة تعــزى ملتغــر الرتبــة األكادمييــة
الكلمات املفتاحية :معايري االعتماد املؤسسي ،حتسني األداء ،اجلامعات السعودية ،االعتماد املؤسسي.
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The Role of Institutional Accreditation in Improving the Performance of
Saudi Universities
Dr. Adnan Ahmed ALwrthan
Associate professor Shaqra University
Abstract:
The study aims to know the role of institutional accreditation in improving the performance
of Saudi universities. The study tool (the questionnaire) was designed, and the tool was applied
to an intentional sample of faculty members who work in quality and accreditation in Saudi
public universities that obtained full institutional accreditation from the Education Evaluation
Commission And the training from the date of accreditation to 2018, the number of (11)
universities, and the number of faculty members reached (318), and the researcher used the
descriptive survey method, to answer the questions, which are: The first question: What is the role
of institutional accreditation in improving the performance of Saudi universities from the point
of view of faculty members? The second question: Are there statistically significant differences
from the point of view of the study sample members due to the academic rank variable? The study
reached the following results: All criteria came to a very high degree, as the percentage of all areas
of the questionnaire reached (86.2%), which indicates that there is an actual role for institutional
accreditation in improving the performance of Saudi universities from the point of view of its
faculty members. The results showed that there were no statistically significant differences
in performance for all criteria among the study sample due to the academic rank variable.
Keywords: Institutional accreditation - Performance improvement - Saudi universities Institutional accreditation standards
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تشهد مؤسسات التعليم اجلامعي حماوالت جادة للتطوير والتحديث؛ من أمهها حماولة تقييم األداء وحتسينه من خالل تبين
االعتماد املؤسسي وجماالته اليت تغطي اجملاالت التالية :إدارة اجلودة ،والقيادة واإلدارة واحلوكمة ،والسياسات والتخطيط اإلسرتاتيجي،
وممارسات التعليم والتعلم والتقييم ونواتج تعلم الطلبة ،واخلدمات املساعدة ،والبحث العلمي وخدمة اجملتمع" ،وأولت معظم مؤسسات
كبريا مبجال حتسني أدائها وحتقيق اجلودة يف أنظمتها وعملياهتا وخمرجاهتا ،ولقد جلأت دول عديدة إىل تبين
التعليم اجلامعي
ً
اهتماما ً
فلسفة االعتماد املؤسسي؛ من أجل احملافظة على مستوى اجلودة ،ومواكبة احتياجات سوق العمل .ويُعد التعليم اجلامعي هو حجر
األساس يف صياغة األهداف اإلسرتاتيجية للتنمية الوطنية" (اليونسكو ،2003 ،ص" ،)9فالتعليم اجلامعي هو احملور األساسي يف
عملية التقدم؛ لذا جيب أن تكون املؤسسات التعليمية قادرةً على مواجهة التحدايت والتغريات" (عبدالعزيز ،2004 ،ص" ،)126مع
إخضاع هذه املؤسسات للمراجعة املستمرة؛ حىت ال تكون هذه املؤسسات أقل كفاءة وقدرة وجودة يف أداء وظائفها يف إطار مواجهة
التحدايت الداخلية واخلارجية" (احلوت ،2007 ،ص .)3ويتطلب تنفيذ أي إصالح للتعليم معرفة دور االعتماد املؤسسي وقياس
اإلجناز التعليمي من خالل مؤشرات الكفاءة والفاعلية ،وبدالالت الشفافية والعدالة املستهدفة يف الربامج التعليمية.)Maria,2000( .
وتتوقف فعالية اإلدارة يف املؤسسات التعليمية عادة على القياس الفعال لألداء يف حتديد ما حيتاج إىل حتسني ،والرتكيز على املقاييس
املناسبة اليت ترتبط مبؤشرات األداء ()SEBKOVA,H. 2005؛ لذا يهدف هذا البحث إىل معرفة دور االعتماد املؤسسي يف حتسني
أداء مؤسسات التعليم اجلامعي يف اجلامعات السعودية احلكومية اليت حصلت على االعتماد املؤسسي الوطين من هيئة تقومي التعليم.
وقد تزايد االهتمام جبودة التعليم  Quality of Educationعاملياً يف عقد الثمانينات؛ نظراًللشكوى العاملية من اخنفاض مستوايت اجلودة
يف التعليم .وتشري التقارير العاملية إىل أن تلك الشكوى ال تقتصر على الدول النامية ،بل تشملكذلك الدول املتقدمة (عابدين1421 ،هـ).
وبناءً على هذا التزايد يف االهتمام بتحقيق اجلودة واالعتماد األكادميي املؤسسي يف مؤسسات التعليم اجلامعي بشكل كبري ،فقد
استخدمت معظم الدول نظماً وإجراءات حمددة لضمان اجلودة يف التعليم ،وأييت اخنفاض مستوايت اجلودة ونسبة حتقيق املعايري
األكادميية؛ نتيجة التوسع الكبري يف قبول أعداد كبرية جداً من الطالب والطالبات داخل اجلامعات؛ مما ترتب عليه عدم قدرة هذه
اجلامعات على توفري املخرجات الكمية والكيفية اليت يتطلبها سوق العمل ،ابإلضافة إىل زايدة التنافس بني مؤسسات التعليم اجلامعي،
خباصة مع ازدايد االجتاه حنو خصخصته ،ومنو الربامج األكادميية املوجهة للسوق؛ مما دعا إىل ضرورة توفري احلد األدىن من حتقيق
معايري اجلودة يف مؤسسات التعليم اجلامعي على أقل تقدير ملواجهة هذه التحدايت ،ومواكبة تزايد االهتمام بتحقيق اجلودة يف التعليم
اجلامعي ،مع تنامى احلراك الدويل للطلبة والباحثني ،وتبادل خربات أساتذة اجلامعات والتعاون األكادميي الدويل وغريها.
وقد اتفق كلٌّ من أستني ( ،)Astinn, 1990ودوايل وابمينتيل ( ،)Duyal&Baymntal,1993,وبراون ( )Brown,1999على
أن االعتماد وسيلة من وسائل ضمان اجلودة ،بوصفه عملية تشخيص وتقييم وتطوير وحتسني؛ كونه ميثل نوعاً من التقييم املؤسسي
املوجه .وميكن أن ينظر إىل االعتماد على أنه نوع من املراجعة الشاملة والتقييم املستمر للمؤسسة التعليمية (االعتماد
الشامل و ّ
املؤسسي) أو الربامج (االعتماد الرباجمي) ،ويف كلتا احلالتني يؤدي االعتماد إىل اإلجابة بنعم أو ال ،حول مدى أحقية الرتخيص من
عدمه .ويف مؤسسات التعليم اجلامعي ،يُعد مفهوم االعتماد عملية ختضع مبوجبه هذه املؤسسات يف نشاطها إىل تقومي مستمر ،وذلك
على فرتات حمددة ،واهلدف من هذا التقومي هو معرفة ما إذا كانت األهداف التعليمية للمؤسسة قد حتققت أم ال؟ ،وكيفية حتقيقها؟
وما إذا كانت النتائج اليت جرى التوصل إليها تتماشى مع معايري حمددة ميكن حتقيقها يف مؤسسات مشاهبة من مؤسسات التعليم
اجلامعي يف وقت معني؟ (اخلطيب2003 ،م).
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ويعتقد كل من كيلز ويونج “ ( )Kells, 1988 and Young, 1979أن عملية االعتماد تقوم به هيئات متخصصة غري
حكومية هتدف إىل وضع املؤسسات األكادميية أمام مسؤولياهتا عن نشاطها املؤسسي ونشاطها الرباجمي ،ويشريان إىل أن هناك
اعا من االعتماد األكادميي منها االعتماد املؤسسي واالعتماد الرباجمي ،والذي يُقصد به نشاط هيئات االعتماد األكادميي
أنو ً
اليت أسستها مؤسسات التعليم اجلامعي ،واملكونة من كوادر متخصصة ،ومستشارين ،وفرق تقييم للمساعدة يف عمليات التقومي
والتطوير على املستوى املؤسسي؛ وملنح االعرتاف العام واملعلن وفق معايري حمددة تقيس الكفاءة املؤسسية والكفاءة التعليمية الرتبوية"
( ،)p. 132 -139حيث ترى جني هوتون  Jeanne Hoogtonأن االعتماد األكادميي عبارة عن املكانة أو الصفة العملية اليت
تطمح عليها املؤسسة التعليمية أو الربانمج التعليمي مقابل استيفاء معايري اجلودة النوعية املعتمدة لدى مؤسسات التقومي التعليمية
(.)Houghton,1996
ويرى اخلطيب ( )2003أن االعتماد األكادميي يُعد تنظيماً فنياً شامالً متكامالً للربامج واملؤسسات التعليمية اليت تتوخى الوصول
إىل اجلودة النوعية واجلودة الشاملة لتحقيق املنافع املرجوة من هذه الربامج واملؤسسات علمياً وجمتمعياً.
واالعتماد األكادميي هو عملية التقييم اخلارجي للجودة اليت يتم استخدامها بواسطة التعليم؛ هبدف حتقيق ضمان اجلودة يف برامج املؤسسات
التعليمية ،وحتسني جودهتا .ويشري إىل العمليات اليت يتم استخدامها لضمان أن املؤسسات التعليمية ،على اختالف مستوايهتا ،تعمل يف ظل
معايري اجلودة اليت هتدف إىل حتسن جودة املدخالت ،والعمليات ،واملخرجات ،واإلدارة واخلدمات املقدمة (.)Dill and Williams , 1996
وحيث إن معرفة دور االعتماد املؤسسي الكامل يف حتسني أداء اجلامعات السعودية يعطي هذا االعتماد أمهيته يف حتسني أداء
هذه اجلامعات ،ويوضح دوره يف تطويرها ،خصوصاً بعد حصوهلا على االعتماد املؤسسي الكامل ،والذي يغطي اجملاالت التالية:
إدارة اجلودة ،والقيادة واإلدارة واحلوكمة ،والسياسات والتخطيط اإلسرتاتيجي ،وممارسات التعليم والتعلم والتقييم ونواتج تعلم الطلبة،
واخلدمات املساعدة ،والبحث العلمي وخدمة اجملتمع ،واملعتمدة من هيئة تقومي التعليم والتدريب.
مشكلة الدراسة:
تسعى اجلامعات يف اململكة العربية السعودية جاهدة للوصول إىل اجلودة وتطبيق معايري االعتماد األكادميي املؤسسي ،وتُعد قضية
االعتماد املؤسسي وحتقيق قياس مؤشرات األداء واجلودة النوعية يف األداء ابملؤسسات التعليمية من املوضوعات اليت تلقى اهتمام
مجيع املؤسسات التعليمية يف أحناء العامل ،وذلك للوقوف على كفاءة وفاعلية األداء يف هذه املؤسسات ،مبا متلكه من أساليب علمية
تستخدم يف عملية تطوير األداء ومتيزه ،وغريها من األساليب اليت تسهم يف ضمان جودة أدائها .كما تُعد مسألة مؤشرات األداء
يف اجلامعات من أهم الطرق واألساليب اليت يتم احلكم يف ضوئها على كفاءة األداء ومتيزه مثل (القيادات ،وأعضاء هيئة التدريس،
واملوظفني ،والطالب ،واإلدارة ،والتمويل ،والبحوث العلمية ،والتدريس اجلامعي ،والبحوث األساسية ،وجودة املخرجات) ،وهي
موضوعات تلقى
كبريا يف حماولة لتشجيع اجلامعات (.)Cinzia, 2008
ً
اهتماما ً
فأصبح من الضروري تقصي مدى قدرة معايري االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات ،وختطي التحدايت والصعوابت
الستمرارية التحسني بعد احلصول على االعتماد املؤسسي ،وهذا ما تؤكده دراسة مورستوري ) ()Moreetsi Thobega ,2010
بعنوان( :تعزيز اجلودة لقطاع التعليم اجلامعي من خالل برامج االعتماد :حالة بتسواان)؛ حيث قدمت هذه الدراسة الواقع احلايل
للتعليم اجلامعي بتسواان واملشكالت املعقدة اليت يواجهها ،وكيف جلأت احلكومة إىل تعزيز اجلودة لربامج التعليم اجلامعي بتطبيق
االعتماد األكادميي .وقد أولت اجلامعات السعودية اهتماماً كبرياً بقضية اجلودة واالعتماد األكادميي ،وقطعت كثرياً من اجلامعات
شوطاً كبرياً يف هذا الصدد (الوراثن .)2013 ،كما أظهرت نتائج دراسة السرحان ( )2013اليت بعنوان( :أثر تطبيق معايري اجلودة
واالعتماد األكادميي على تسويق خمرجات التعليم يف اجلامعات السعودية) أن هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية قوية بني
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تركيز اإلدارة العليا يف اجلامعات السعودية على املعايري اليت مت حتديدها من قبل اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي يف اململكة،
وبني تسويق خمرجات التعليم يف اململكة العربية السعودية .وعليه ،جاءت هذه الدراسة ملعرفة دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء
اجلامعات السعودية احلكومية احلاصلة على االعتماد املؤسسي الكامل من هيئة تقومي التعليم والتدريب.
أسئلة الدراسة :حتاول الدراسة اإلجابة عن اآليت:
السؤال األول :ما دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
السؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حنو دور االعتماد املؤسسي الكامل يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري الرتبة األكادميية؟
أهداف الدراسة :هتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
التعرف على دور االعتماد املؤسسي الكامل يف حتسني أداء اجلامعات السعودية.
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية حنو دور االعتماد املؤسسي الكامل يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة
نظر أفراد الدراسة تعزى ملتغري الرتبة األكادميية.
أمهية الدراسة:
األمهية النظرية :تكمن األمهية يف موضوعها (دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية)؛ كون الدراسة توضح
مفهوم االعتماد املؤسسي ،وأهدافه ،وأثر تطبيقه يف رفع مستوى أداء اجلامعات السعودية ،مع الرتكيز على دور االعتماد املؤسسي
الكامل يف حتسني أداء اجلامعات السعودية.
األمهية التطبيقية :تكمن األمهية التطبيقية يف االستفادة من الدراسة من عدة أطراف منها هيئة تقومي التعليم ،واجلامعات ،ووزارة
التعليم ،وأصحاب سوق العمل ،والطلبة .كما تُعد هذه الدراسة إضافة جديدة إىل املكتبة العربية؛ مما يتيح الفرصة للباحثني يف جمال
اجلودة واالعتماد األكادميي لالستفادة منها.
حدود الدراسة		 :
احلد املوضوعي :يشمل االعتماد املؤسسي ودوره يف حتسني أداء اجلامعات السعودية وفق معايري االعتماد املؤسسي األساسية،
واليت تغطي اجملاالت اآلتية :إدارة اجلودة ،والقيادة واإلدارة واحلوكمة ،والسياسات والتخطيط اإلسرتاتيجي ،وممارسات التعليم والتعلم
والتقييم ونواتج تعلم الطلبة ،واخلدمات املساعدة ،والبحث العلمي وخدمة اجملتمع.
احلد املكاين :يشمل اجلامعات احلكومية السعودية اليت حصلت على االعتماد املؤسسي الكامل من هيئة تقومي التعليم
والتدريب ،واليت كانت من أوائل من حصل على االعتماد املؤسسي الكامل منذ عام  2015حىت 2018م؛ حيث طبقت املعايري يف
إصدارها األول .وهذه اجلامعات هي على النحو اآليت :جامعة امللك عبد العزيز ،جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ،جامعة امللك
سعود ،وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،وجامعة امللك خالد ،واجلامعة اإلسالمية ،وجامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم
الصحية ،وجامعة امللك فيصل ،وجامعة اجملمعة ،وجامعة جازان ،وجامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن .وتتضح اجلامعات املعتمدة من
موقع هيئة تقومي التعليم والتدريب يف الرابط/https://www.etec.gov.sa/ar :
احلد الزمين :الفصل الدراسي األول عام 1441هـ.
احلد البشري :أعضاء هيئة التدريس.
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املصطلحات واملفاهيم:
االعتماد :يعرف جملس اعتماد التعليم اجلامعي االعتماد أبنه" :عملية مراجعة خارجية للجودة تستخدم بواسطة التعليم اجلامعي
ملراقبة الكليات واجلامعات والربامج التعليمية لضمان اجلودة وحتسينها (.)Chea, 2002
االعتماد األكادميي املؤسسي" :االعتماد"  )Accreditationهو االعرتاف ،أو قبول املستوى العلمي ملؤسسة ما ،واالعرتاف هبا
من قبل هيئة حملية أو دولية ،واالعتماد املؤسسي هو اعتماد املؤسسة ككل وف ًقا ملعايري حمددة حتددها هيئة تقومي التعليم يف اململكة
العربية السعودية استناداً إىل معايري حمددة ،مث تقرر نتيجتها أبن تلك املؤسسة قد استوفت احلد األدىن من املعايري ،فتصبح معتمدة
كامل أو مشروطًا ،واالعتماد املؤسسي الكامل يعين استيفاء اجلامعة لكافة معايري وشروط
لفرتة زمنية حمددة؛ ويكون إما
اعتمادا ً
ً
ومتطلبات اجلودة واالعتماد األكادميي ،أما االعتماد املشروط فيشري إىل بعض أوجه القصور يف معايري اجلودة واالعتماد األكادميي،
كامل.
والذي مينح املؤسسة فرصة لتعديله؛ حىت يصبح
اعتمادا ً
ً
والتعريف اإلجرائي لالعتماد املؤسسي :أنه "عبارة عن جمموعة من املعايري واملؤشرات واملمارسات اليت تساعد اجلامعات على
حتسني األداء ،والرفع من مستوى العمل املؤسسي حال استيفاء اجلامعة احلد األدىن من هذه املعايري لالعتماد املؤسسي احمللي".
املعايري :مجع معيار ،وهي وصف للسمات واخلواص اليت يتم تقوميها يف مهمة حمددة ،أو جمموعة من احملكات اليت يتم الرجوع
إليها لتقومي األداء ،وتساعد هذه احملكات املقومني ليحافظوا على موضوعية التقومي ،والوصول إىل مستوى األداء املتوقع إلجناز عمل
معني ،وف ًقا جملموعة من االشرتاطات احملددة (جاد الرب.)2009 ،
حتسني األداء :هو الطريقة املنتظمة حلل مشـاكل املؤسسـات بصـورة متقنـة بدايـة ابلتقييم الـذايت للمؤسسـة إىل الصـورة التـي تطمـح
املؤسسـة الوصـول إليهـا ،ومـلء الفجـوة بـني احلـالتني (اخلشـروم.)1999 ،
اإلطار النظري للدراسة:
معايري ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي:
متثل اجلودة واالعتماد األكادميي أمهيةً كبرية للمؤسسات التعليمية (اجلامعات) ،ومن املعايري املستخدمة يف قياس اجلودة وضبطها،
وخباصة يف التعليم اجلامعي :معايري االعتماد األكادميي  ،Accreditationوهو مفهوم أمريكي حبت يتصل ابلعمليات االختيارية اليت
يقوم هبا فريق من املتخصصني إلجناز هدفني مها :جعل املؤسسات األكادميية مسؤولة أمام بعضها البعض عن حتقيق أهداف حمددة
ومالئمة هلا ولرباجمها الرتبوية ،وفحص مدى وفاء هذه املؤسسات وبراجمها مبعايري حمددة مسبقاً .وتؤكد دراسة مجعة ،ومسية ()2017
مهما يف ضمان جودة التعليم اجلامعي ابعرتافه أبهنا طُورت عملياً طبقاً للمعايري املرجعية املتفق عليها،
أن لالعتماد األكادميي دوراً ً
إضافة إىل أن إنشاء نظام لالعتماد هو اجلزء التكميلي إلنشاء وتطبيق أنظمة تعليم ٍ
عال طبقاً ملعايري اجلودة ،وليس بديالً عنها؛
حيث يتم تقييم مدى حتقيق املؤسسة هلذه املعايري من خالل عملية التقومي الذايت واخلارجي ،وقد أولت اجلامعات السعودية اهتماماً
كبرياً بقضية اجلودة واالعتماد األكادميي ،وقطعت كثري من اجلامعات شوطاً كبرياً يف هذا الصدد؛ حيث تسعى اجلامعات السعودية
إىل حتقيق معايري االعتماد األكادميي املعتمدة من اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي ابململكة العربية السعودية ،وهذه املعايري
السلـطات واإلدارة ،إدارة ضمان اجلودة وحتسينها ،التعلم والتعليم ،إدارة شؤون
تشمل اجملاالت التالية :الرؤية والرسالة واألهدافُ ،
الطالب واخلدمات املساندة ومصادر التعلم ،املرافق والتجهيزات ،التخطيط واإلدارة املالية ،عمليات التوظيف ،البحث العلمي ،عالقة
املؤسسة التعليمية ابجملتمع.
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اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي يف اململكة العربية السعودية (هيئة تقومي التعليم والتدريب):
أنشئت اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي (National Commission for Academic Accreditation
 )and Assessment (NCAAAملؤسسات التعليم اجلامعي عام  2009لالعتماد األكادميي والتقومي من قبل اجمللس األعلى
للتعليم يف اململكة العربية السعودية؛ هبدف إعداد معايري وحمكات للتقومي واالعتماد األكادميي على املستوى املؤسسي واليت
تغطي اجملاالت :إدارة اجلودة ،والقيادة واإلدارة واحلوكمة ،والسياسات والتخطيط اإلسرتاتيجي ،وممارسات التعليم والتعلم والتقييم
ونواتج تعلم الطلبة ،واخلدمات املساعدة ،والبحث العلمي وخدمة اجملتمع؛ هبدف تقومي مؤسسات التعليم اليت تُعىن ابلتعليم ما
بعد الثانوي .وتلتزم اهليئة الوطنية لتقومي التعليم إبسرتاتيجية تشجيع ودعم وتقومي عمليات ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم فوق
الثانوي؛ لضمان أن جودة التعليم واإلدارة يف مؤسسات التعليم اجلامعي مواكبة للمعايري اجلامعية والعاملية ،وقد جرى تغيري مسمى
اهليئة إىل هيئة تقومي التعليم والتدريب ،وقامت اهليئة بوضع جمموعة من املعايري لضمان جودة مؤسسات التعليم اجلامعي واعتمادها،
وجرى تطويرها .ولكي متنح املؤسسة االعتماد؛ فمن الضروري أن تق ّدم أدلة على األداء اجليد فيما يتعلق جبميع املعايري وفروعها.
أنواع االعتماد األكادميي:
االعتماد املؤسســي :وهو عملية تقومي جودة املســتوى التعليمي للمؤسســة ،ويتم من خالهلا منح املؤسســة التعليمية االعرتاف أبهناقد حققت الشروط واملواصفات املطلوبة شريطة أن يتم ذلك وفق معايري حمددة سلفاً ،ومن جهة خارجية (.)Hamm,1997

االعتمــاد الرباجمــي أو املتخصــص :ويطلــق عليــه االعتمــاد التخصصــي ،ويقصــد بــه تقييــم الربامــج مبؤسســة مــا ،والتأكــد مــن جــودةهــذه الربامــج ومــدى تناســبها ملســتوى الشــهادة املمنوحــة ،ويرتبــط هبيئــات اعتمــاد فنيــة وطنيــة مثــل هيئــات اعتمــاد برامــج التعليــم
اهلندســي (حممــد.)2012 ،
االعتمــاد املهــي املتخصــص :ويقصــد بــه االع ـراف بكيفيــة ممارســة مهنــة معينــة يف ضــوء معايــر تصدرهــا هيئــات ومنظمــاتمتخصصة على املســتوى احمللي واإلقليمي والدويل .مثل اشـراط احلصول على ترخيص مبزاولة مهنة التدريس ( Coffey,2004
.)and Millsaps

أهداف نظام االعتماد ملؤسسات التعليم اجلامعي:
يسعى نظام االعتماد املؤسسي إىل حتقيق أهداف حمددة؛ حيث يعمل على حتسني وتطوير مؤسسات التعليم اجلامعي وبراجمها
التعليمية ،كما يساعد على توفري املعلومات املتعلقة بنوعية الربامج املقدمة للجمهور لالطالع عليها ،وتدعيم مصداقية تلك املؤسسات
والربامج ،كما يهدف نظام االعتماد إىل حتقيق اجلودة والتميز والوصول إىل املستوايت العاملية ،وذلك عن طريق وضع معايري وقواعد
عامة لتقومي فعالية التعليم اجلامعي ،وتشجيع إصالحه وحتسينه من خالل الدراسة الذاتية والتخطيط املستمر (حممد.)2012 ،
وقد حدد سرتلنج ( )Sterling ,2002عدداً من أهداف االعتماد يف مؤسسات التعليم اجلامعي ،ميكن إجيازها فيما أييت:
مساعدة اجلامعات واملؤسسات التعليمية على حتديد أهدافها من خالل عملية التقومي الذايت ،ووضع خطط لتنفيذ وحتقيق ما مل يتحقق منها.
منح اجلامعات والربامج املعتمدة مكانة متميزة يف جمتمعها وبني اجلامعات األخرى.
تغذية سوق العمل أبفضل اخلرجيني واخلرجيات اجلامعيني.
زايدة ثقة أصحاب األعمال يف اجلامعات والربامج اليت تقدمها.
مساعدة اجلامعات يف احلصول على املزيد من التمويل احلكومي.
ويعد نظام االعتماد وضمان اجلودة عملية مشروعة يف األوساط العلمية؛ هبدف ضمان جودة املؤسسات التعليمية ،وإصدار األحكام
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الالزمة اليت تشهد أبن املؤسسة التعليمية وبراجمها األكادميية تفي مبعايري االعتماد األكادميي من حيث احملافظة على املستوى العلمي للمؤسسة
والتطوير املستمر ،ومواكبة اجلديد يف جمال التخصص ،وقدرهتا على مواكبة التغريات احمللية والعاملية (السمالوطي وآخرون.)2005 ،
الدراسات السابقة والتعليق عليها:
هناك العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع االعتماد األكادميي منها دراسات عربية ودراسات أجنبية ،وهيكما أييت:
أجرى آل انصر ( )2020دراسة هدفت إىل معرفة أثر تطبيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد يف تطوير أداء اجلامعات السعودية من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .واستخدم الباحث أداة االستبانة؛ حيث جرى تطبيق األداة على مخس جامعات سعودية تقع
يف مناطق إدارية خمتلفة ،وهذه اجلامعات هي (أم القرى ،اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ،جنران ،احلدود الشمالية ،وشقراء) .وكشفت
نتائج الدراسة عن حصول تطبيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد على درجة كبرية ،كما أظهرت النتائج وجود ارتباط إجيايب بني
تطبيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد وأداء اجلامعات السعودية؛ حيث تشري إىل درجة كبرية من االرتباط .كما مل تكن هناك
اختالفات ذات داللة إحصائية بني استجاابت العينة وف ًقا ملتغري الكلية.
أجرى الفكي ،وآخرون ( )2017دراسة هدفت إىل توضيح أمهية وجود املعايري الوطنية ودورها يف حتقيق اجلودة ،وكذلك حماولة وضع
إطار مقرتح لتطبيق املعايري الوطنية لضمان جودة التعليم العايل السوداين من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية ،ومت تصميم أداة
االستبانة ،وطبق املنهج الوصفي التحليلي ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى اإلملام ابملعايري
الوطنية لضمان جودة التعليم يف السودان تبعاً ملتغري الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف
مدى االلتزام بتطبيق معايري ضمان جودة التعليم يف السودان تبعاً للدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس ،ووجود توافق اتم مع
املعايري الوطنية لضمان جودة التعليم يف السودان مع املعايري الدولية لالعتماد اخلارجي ،كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف
أن عدم وجود مناذج حمددة يؤثر سلباً على التطبيق الفعال للمعايري الوطنية تبعاً للدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس.
أجرى شاهني ،والوراثن ( )2016دراسة هدفت إىل التعرف على مدى حتقق معيار التعلم والتعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
بكليات جامعة شقراء يف ضوء متطلبات التقومي واالعتماد األكادميي .ولتحقيق أهداف الدراسة؛ اُستخدمت أداة الدراسة (االستبانة)
وفق املنهج الوصفي املسحي ،وأظهرت نتائج الدراسة حتقق معيار التعلم والتعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة
شقراء يف ضوء متطلبات التقومي واالعتماد األكادميي بدرجة متوسطة ،وتوصلت إىل عدم وجود فروق تعزى ملتغريي اجلنس والتخصص،
وكذلك عدم وجود فروق تعزى ملتغري اخلربة التعليمية فيما عدا املعايري التالية )اخلدمات التعليمية للطالب  -جودة التدريس ودعم
جهود التحسني -مؤهالت هيئة التدريس -ترتيبات الشراكة مع مؤسسات أخرى) ،وذلك لصاحل ذوي اخلربة املتوسطة يف الفئة من
( )10-6سنوات ،وكذلك عدم وجود فروق تعزى ملتغري املرتبة األكادميية فيما عدا املعيارين (نواتج تعلم الطالب  -أنشطة اخلربة
امليدانية) .وهذه الفروق دالة يف معيار نواتج تعلم الطالب لصاحل املرتبة األكادميية فئة أستاذ .ويف ضوء نتائج الدراسة ،قُدمت بعض
املقرتحات من أمهها ضرورة االهتمام والرتكيز على معيار التعلم والتعليم ،والذي ميثل املعيار الرابع من املعايري الوطنية للتعليم اجلامعي.
 أجرى اخلطيب ( )2013دراسة هدفت إىل تطوير أمنوذج لالعتماد وضبط اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريب،وسوف يسهم هذا األمنوذج (أمنوذج اخلطيب) يف تطوير وحتسني أداء مؤسسات التعليم العايل العربية ،فضالً عن تعظيم كفاءهتا
وفاعليتها؛ لكي تتواءم خمرجاهتا مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات خطط التنمية الشاملة واملستدامة يف الوطن العريب .وقد
خبريا يف جمال التعليم العايل يف الوطن العريب؛ (رؤساء جامعات ونواهبم ،وأعضاء هيئات التدريس أو
تكون جمتمع البحث من ً 60
جمالس أو جلان االعتماد وضبط اجلودة) .وقام الباحث بتطوير أداة االستبانة للحكم على درجة جودة مؤسسات التعليم العايل
موزعة على احملاور اآلتية :الرؤية والرسالة واألهداف ،احلاكمية والتنظيم ،الربامج الرتبوية ،التعلم والتعليم ،مصادر التعلم واملكتبات
وتكنولوجيا املعلومات ،املرافق والتسهيالت واخلدمات الرتبوية ،البحث العلمي ،التمويل ،الرقابة واملساءلة والتقومي ،املخرجات.
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جدا) بني أفراد جمتمع البحث العتماد املعايري املقرتحة يف األمنوذج للحكم
وكشفت نتائج البحث عن وجود اتفاق (بدرجة كبرية ً
على درجة جودة مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريب.
أجرى بين عيسى ( )2013دراسة هدفت إىل التعرف على درجة تطبيق معايري اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي يف عمادات
السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،ولتحقيق أهداف الدراسة؛ قام الباحث ببناء استبانة
تكونت من أربعة جماالت ،وهي جمال التخطيط ،وجمال املوارد البشرية ،وجمال املرافق املادية ،وجمال القيادة .وأظهرت نتائج الدراسة
أن درجة تبين معايري إدارة اجلودة الشاملة واستثمارها يف التخطيط كانت متوسطة ،وأن درجة تبين معايري إدارة اجلودة الشاملة
وأنشطتها الداخلية من زاوية عالقتها ابملوارد البشرية واملادية كانت متوسطة ،وأن درجة تبين معايري إدارة اجلودة الشاملة وأنشطتها
الداخلية من زاوية عالقتها مبجال املرافق اجلامعية كانت مرتفعة ،وكذلك عالقتها مبجال القيادة كانت متوسطة ،وأوصى الباحث
بضرورة تبين ودعم القيادة لتطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي ابلسنة التحضريية؛ ليكون هلا الدور الفاعل يف حتسني األداء.
أجرى السرحان ( )2013دراسة هدفت إىل التعرف على أثر تطبيقات معايري اجلودة واالعتماد األكادميي على تسويق خمرجات التعليم
يف اجلامعات السعودية ،وقام الباحث ابستخدام أداة االستبانة جلمع البياانت الالزمة من خالل تطبيق أداة الدراسة على أعضاء
اهليئة التدريسية واهليئة اإلدارية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية قوية بني تركيز اإلدارة العليا
يف اجلامعات السعودية ،واليت تويل اهتماماً جوهرايً ابملعايري اليت جرى حتديدها من قبل اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي
يف اململكة ،وبني تسويق خمرجات التعليم يف اململكة العربية السعودية ،وأظهرت الدراسة أيضاً أن اجلامعات السعودية اليت تويل
اهتماماً واضحاً لعنصرين من عناصر إدارة اجلودة الشاملة ،وهي الثقافة التنظيمية للجامعات ،والرتكيز على تطوير العملية التعليمية
وحتسينها ،ستحقق عالقة إجيابية قوية بني تركيز هذه اجلامعات على التحسني والتطوير املستمر وخمرجات التعليم اجلامعي.
أجرت ( )Maria 2012دراسة هدفت إىل حتليل واقع تطبيق نظام ضمان اجلودة وآفاقه يف اجلامعات اإلسبانية ،من خالل استجواب
مسؤويل اجلودة ابجلامعات حمل الدراسة ابستخدام أداة االستبانة وأداة املقابلة ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وقد
أظهرت النتائج وجود خالاي لضمان اجلودة هبذه اجلامعات ،وتطور وظائفها وتنوعها من جمرد توفري معلومات لوحدات التقييم
الداخلية واخلارجية إىل السهر على التطبيق املستمر لنظام ضمان اجلودة ،كما كشفت الدراسة عن وجود مجلة من املعوقات
واملتطلبات ،نذكر منها عدم وجود مسؤول لضمان اجلودة واحلاجة للتحديد الدقيق لسياسة اجلودة وأهدافها ،واحلاجة لتحديد ووضع
اإلجراءات ونقص األفراد املختصني يف إدارة اجلودة ،واحلاجة للموارد التكنولوجية ،كما أظهرت الدراسة أن نظام ضمان اجلودة
يُ ُّ
عد أحد أهم العناصر اليت تضمن ملؤسسات التعليم العايل اإلسبانية التكيف بنجاح مع الفضاء األوريب للتعليم العايل.
 أجرت احلريب ( )2011دراسة هدفت إىل حتديد املعوقات اليت تواجه حتقيق اجلودة الشاملة والتهيئة ملتطلبات االعتماد األكادمييمن وجهة نظر عينة من مسؤويل ومسؤوالت اجلودة جبامعة أم القرى ،وحتديد درجة أتثري وجود تلك املعوقات ،وقد استخدمت
الدراسة املنهج الوصفي ،وطبقت أداة االستبانة على أفراد الدراسة ،وخلصت نتائج الدراسة إىل أن املعوقات املرتبطة ابلربامج
األكادميية قد جاءت يف املقدمة ،يليها العوامل املادية والبشرية ،فالعوامل التنظيمية واإلدارية على التوايل ،وقد جاءت مجيعها
بدرجة عالية ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بني االستجاابت بشأن درجة وجود املعوق تعزى ملتغري اجلنس أو التخصص أو
املرتبة العلمية أو سنوات اخلربة.
 أجرى أبو بكر ( )2010دراسة هدفت إىل تطوير معايري االعتماد األكادميي للجامعات الفلسطينية ،واستخدم الباحث أداة البحثاالستبانة؛ حيث جرى بناء استبانة ملعايري االعتماد األكادميي يف اجلامعات الفلسطينية ،وتضمنت تسعة جماالت ،وهي رسالة اجلامعة
وأهدافها ،واإلدارة وضمان اجلودة ،والربامج التعليمية والتعلمية واهليئة التدريسية ،واخلدمات الطالبية ،ومصادر التعليم والتعلم وخدمة
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اجملتمع ،واإلدارة املالية ،والبحث العلمي .وجاءت نتائج الدراسة ابلنسبة جلميع اجملاالت متوسطة بناءً على استجاابت عينة الدراسة.
 أجرى ( )Magud 2010دراسة هدفت إىل التعرف على درجة تطبيق جامعة أندروز ملبادئ دمينج يف اجلودة الشاملة لتحقيق امليزةالتنافسية بني اجلامعات األمريكية ،وقام الباحث بعمل مقابالت مع رؤساء اجلامعات ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن جامعة
أندروز تنفذ مبادئ دمينج؛ سعيا منها لتشكيل فريق عمل ال يسعى إىل التنافس فيما بينه ،بل يسعى للعمل كنظام متكامل حيقق
امليزة التنافسية للجامعة ككل ،كما جاء يف النتائج أن مفهوم دمينج للجودة الشاملة يف جامعة أندروز حيقق ميزتني رئيستني مها:
حتديد هدف واحد للجميع يتم االلتزام به ،والتخلص من ثقافة التفرد بصنع القرار.
 أجرى  )Hughey (2009دراسة هدفت إىل الكشف عن مدى تطبيق فلسفة دمينج للجودة الشاملة يف مؤسسات التعليماجلامعي يف غرب مدينة كنتاكي ،وأجرى الباحث مقابالت مع املديرين ورؤساء األقسام جبامعة غرب كنتاكي ،وتوصلت نتائج
الدراسة إىل أن تطبيق فلسفة دمينج للجودة الشاملة تُطبق يف جامعة غرب كنتاكي ابلوالايت املتحدة األمريكية بدرجة كبرية.
 أجرت درندري ،وهوك ( )2008دراسة هدفت إىل التعرف على واقع تطبيق اإلجراءات األولية اخلاصة ابلتقومي وتوكيد اجلودة يفاجلامعات السعودية من خالل استطالع آراء القائمني هبذه العملية واملشاركني فيها .وقد قامت الباحثتان بتطبيق استبانة على
عينة قصدية من القائمني واملشرفني على عمليات التقومي وتوكيد اجلودة واملهتمني ابجلامعات السعودية ،وأظهرت النتائج اختالف
مستوى اجلامعات من حيث تطبيق أنشطة وأدوات التقومي الالزمة للجودة واالعتماد األكادميي؛ حيث تراوحت من مؤسسات
تطبق مجيع األنشطة األساسية إىل مؤسسات ال تكاد تطبق شيئاً منها.
التعقيب على الدراسات السابقة :من خالل حتليل الدراسات السابقة يتضح ما أييت:
ركزت معظم الدراسات على درجة وإجراءات تطبيق معايري االعتماد األكادميي ،والتهيئة لالعتماد األكادميي ،وضمان اجلودة
يف اجلامعات مثل دراسة الفكي ( ،)2017ودراسة بين عيسى ( ،)2013ودراسة  )Maria (2012ودراسة احلريب ( )2011ودراسة
 ،)Magud (2010ودراسة درندري وهوك (.)2008
يف حني تناولت بعض الدراسات بناء تصور وفلسفة مقرتحة لتطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي مثل دراسة .)Hughey (2009
وتناولت بعض الدراسات واقع إدارة اجلودة يف اجلامعات وسبل تطويره مثل دراسة( ،)Maria,2012ودراسة الصعيدي
( ،)2011ودراسة أبو بكر (.)2010
وقد اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة حول دراسة دور وأثر االعتماد األكادميي يف حتسني أداء اجلامعات مثل
دراسة آل انصر ( ،)2020ودراسة شاهني ،والوراثن ( ،)2016ودراسة السرحان (.)2013
وكذلك اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة يف أمهية تطبيق معايري االعتماد األكادميي يف حتسني أداء مؤسسات التعليم اجلامعي.
إال أن هذه الدراسة احلالية متيزت على الدراسات السابقة يف حتديد (دور االعتماد املؤسسي الكامل يف حتسني أداء اجلامعات
السعودية) احلكومية احلاصلة على االعتماد املؤسسي الكامل من هيئة تقومي التعليم والتدريب يف اململكة العربية السعودية؛ حيث مل
جيد الباحث أي دراسة قامت بدراسة هذا املوضوع ابلذات حىت اتريخ عمل هذه الدراسة.
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة :جرى استخدام املنهج الوصفي املسحي ،والذي يهتم بدراسة الظواهر السلوكية والطبيعية يف بيئة معينة؛ ملعرفة
أسباهبا ،ووضع احللول املناسبة هلا (جامعة امللك سعود.)2017 ،
ويهتم املنهج الوصفي ابحلالة الراهنة للظاهرة؛ من حيث طبيعة الظروف واملمارسات واالجتاهات السائدة حاليًا ،ويهتم بوصف
أنشطة العمليات واألشخاص ،ويشمل حماوالت التنبؤ بوقائع يف املستقبل (الكيالين والشريفني.)2010 ،
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جمتمع الدراسة:
ومن يف حكمهم ممن يعملون يف جمال اجلودة واالعتماد املؤسسي يف اجلامعات املذكورة ،وبلغ
يتكون من أعضاء هيئة التدريس َ
ومن يف حكمهم ،وقد جرى توزيع االستبانة على كامل جمتمع الدراسة ،وبلغ عدد االستباانت
عددهم ( )550عضو هيئة التدريس َ
املسرتدة ( )328استبانة ،وجرى استبعاد عدد ( )10من االستجاابت بسبب عدم صالحيتها للتحليل ،وابلتايل بلغ عدد املستجيبني
ومن يف حكمهم ،ويبني اجلدول التايل خصائص أفراد الدراسة على النحو اآليت:
عضوا من أعضاء هيئة التدريس َ
(ً )318
اجلدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً ملتغريات الدراسة
املتغري

الفئة

الرتبة األكادميية

التكرار

النسبة

أستاذ

27

%8.5

أستاذ مشارك

81

%25.5

أستاذ مساعد

153

%48.1

حماضر

57

%17.9

اجملموع

318

% 100

أدوات الدراسة :جرى إعداد أداة االستبانة لإلجابة عن أسئلة الدراسة:
أداة االستبانة :لقياس وحتديد دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية احلكومية اليت حصلت على االعتماد
املؤسسي الكامل من هيئة تقومي التعليم والتدريب.
اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة:
أ /صدق األداة:
بعد االنتهاء من إعداد االستبانة املبدئية ،جرى عرضها على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف جمال اإلدارة الرتبوية ،واجلودة
واالعتماد األكادميي ،وحمكمني يف القياس والتقومي ،وكان هلم بعض اآلراء اليت متثلت يف صياغة بعض العبارات ،وقد جرى األخذ
هبا حىت أصبحت األداة يف صورهتا النهائية .كما جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالل تطبيقها على عينة
استطالعية ،مث حساب معامل ارتباط بريسون ،وذلك على النحو اآليت:
اجلدول ( :)2معامل ارتباط بريسون:
الرقم

املعيار

عدد الفقرات

معامل االرتباط احملور ابألداة ككل

الرؤية والرسالة واألهداف

3

850.

**

السلـطات واإلدارة
ُ

5

890.

**

إدارة ضمان اجلودة وحتسينها

5

898.

**

التعلم والتعليم

5

893.

**

إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة

4

822.

**

مصادر التعلم

2

872.

**

املرافق والتجهيزات

8

925.

**

د .عدانن أمحد راشد الوراثن :دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية...

334
الرقم

املعيار

عدد الفقرات

معامل االرتباط احملور ابألداة ككل

التخطيط واإلدارة املالية

3

875.

**

عمليات التوظيف

5

907.

**

البحث العلمي

5

898.

**

عالقة املؤسسة التعليمية ابجملتمع

4

829.

**

ويتضح من اجلدول ( )2أن قيم معامالت ارتباط املعيار ابألداء بني ( ،)0.93-0.82وهي قيم مرتفعة ومقبولة أيضاً ألغراض
الدراسة ،وكانت مجيعها دالة عند مستوى داللة (.)0.001
ب /ثبات األداة :لتقدير ثبات االستبانة؛ مت حساب ثبات األداة من خالل استخدام معادلة كرونباخ ألفا ( )αلالستبانة ككل؛
وذلك كما أييت:
اجلدول ( :)3معادلة كرونباخ ألفا ( )aαحلساب الثبات
الرقم

املعيار

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

الرؤية والرسالة واألهداف

3

927.

السلـطات واإلدارة
ُ

5

941.

إدارة ضمان اجلودة وحتسينها

5

945.

التعلم والتعليم

5

957.

إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة

4

945.

مصادر التعلم

2

910.

املرافق والتجهيزات

8

961.

التخطيط واإلدارة املالية

3

949.

عمليات التوظيف

5

938.

البحث العلمي

5

945.

عالقة املؤسسة التعليمية ابجملتمع

4

940.

الثبات الكلي

.،99

يتضح من اجلدول ( ) 3أن معامالت الثبات للمعايري تراوحت بني ( ،)0.96-0.91والثبات الكلي لألداة ( ،)0.99وهي قيم
مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة.
متغريات الدراسة :تضمنت الدراسة املتغري التايل:
املرتبة األكادميية ،وهلا أربعة مستوايت( :أستاذ– أستاذ مشارك – أستاذ مساعد -حماضر).
املعاجلات اإلحصائية :لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البياانت اليت مت جتميعها؛ جرى استخدام العديد من األساليب اإلحصائية
املناسبة ابستخدام برانمج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)Statistical Package for Social Science) (SPSSوحتديد
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احلد األعلى هلذه اخللية ،وهكذا أصبح طول اخلالاي كما أييت:
من  1إىل  1.80ميثل (بدرجة قليلة جدا) حنو كل فقرة ابختالف احملور /البعد املراد قياسه.
من  1.81إىل  2.60ميثل (بدرجة قليلة) حنو كل فقرة ابختالف احملور /البعد املراد قياسه.
من  2.61إىل  3.40ميثل (بدرجة متوسطة) حنو كل فقرة ابختالف احملور /البعد املراد قياسه.
من  3.41إىل  4.20ميثل (بدرجة كبرية) حنو كل فقرة ابختالف احملور /البعد املراد قياسه.
من  4.21إىل  5.00ميثل (بدرجة كبرية جدا) حنو كل فقرة ابختالف احملور /البعد املراد قياسه.
األساليب اإلحصائية :التكرارات ،املتوسط احلسايب ،االحنراف املعياري ،معامل ارتباط بريسون للتأكد من اتساق األداة الداخلي،
معادلة ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،اختبار التباين األحادي للمقارنة بني متغريات الدراسة.
حتليل نتائج االستجاابت على أسئلة أداة االستبانة ابلدراسة ومناقشتها:
السؤال األول :ما دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
لإلجابة عن السؤال األول؛ جرى استخراج املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية لفقرات أداة الدراسة،
عال جداًٍ )79.9% - 70%( ،
وجرى اعتماد املقياس اآليت ،لتقدير 80%( :فأكثر) ٍ
عال )69.9% - 60%( ،متوسط50%( ،
  )59.9%منخفض( ،أقل من  )50%منخفض جداً .ويبني اجلداول رقم ( )4النتائج:اجلدول ( )4املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية ،الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار األول:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار األول
الرؤية والرسالة واألهداف

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف التخطيط اإلسرتاتيجي ملستقبل اجلامعة ،وحتويل رؤيتها إىل واقع.

4.36

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف حتديد ووضع أهداف تعليمية بعيدة املدى تتوافق مع أهداف االعتماد
املؤسسي لتحسني أدائها.

4.30

875.

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف حتقيق الرؤية والرسالة واألهداف للجامعة وحتسني أدائها للوصول إىل
مستوى ٍ
عال من التنافسية العاملية.

4.28

825.

ٍ
عال جداً

4.31

793.

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية للمعيار األول

املتوسط االحنراف
احلسايب املعياري

املستوى

907.

ٍ
عال جداً
ٍ
عال جداً

نالحظ من اجلدول ( )4أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
يف املعيار األول قد أتى مبتوسط ( ،)4.31واحنراف معياري ( ،)0.793وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني
أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )1،2،3من فقرات املعيار األول كانت ذات أمهية نسبية عالية جداً؛ حيث تراوحت ما بني (87.2
  .)85.6أما نسبة الدور النسبية للمجال ككل فقد بلغت ( ،)86.2%وتقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على أن نسبةالدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت عالية جداً.
ويعزو الباحث النسبة العالية جداً إىل وعي أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اليت حصلت على االعتماد املؤسسي الكامل أبمهية
ودور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء مؤسسات التعليم اجلامعي ،ورغم حصول نسبة ( )86.2%حول دور االعتماد املؤسسي يف
مجيع املعايري بدرجة عالية جداً ،ويف سؤال الدراسة األول وفق استجاابت عينة الدراسة على أداة االستبانة ابجلامعات احلكومية ،وكون
هذه املعايري لالعتماد املؤسسي تسهم يف غالبيتها بدور فعلي يف حتسني أداء اجلامعات ،فإنه ليس يف املعايري مجيعاً قوة هذا الدور نفسه
الذي تقوم به؛ حيث إن هناك معايري مازالت حتتاج إىل تركيز أكثر وعناية أكثر ،ويتم توضيح ذلك بعد كل معيار من هذه املعايري.
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اجلدول ( )5املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية ،الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار الثاين:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار الثاين
السلـطات واإلدارة
ُ

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تطوير أداء اجلامعة.

4.33

913.

ٍ
عال جداً

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف صياغة خطة إسرتاتيجية شاملة للجامعة.

4.26

820.

ٍ
عال جداً

5

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف املراقبة واملراجعة املستمرة لنظام املؤشرات املستخدم يف اجلامعة من أجل التطوير
والتحسني ألدائها وخططها.

4.25

849.

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف حتفيز جملس اجلامعة للنظر يف املسؤوليات الرئيسة لتحسني أدائها مثل التمويل
وامليزانية....إخل.

4.20

920.

ٍ
عال جداً

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف حتفيز بيئة العمل بروح الفريق لتحقيق أهداف اجلامعة.

4.15

964.

ٍ
عال جداً

4.23

782.

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية
للمعيار الثاين

نالحظ من اجلدول ( )5أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس املعيار الثاين قد أتى مبتوسط ( ،)4.23واحنراف معياري ( ،)0.782وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف
حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن فقرات املعيار الثاين يف دور االعتماد املؤسسي حصلت على نسبة عالية جداً؛ حيث تراوحت ما بني (- 86.6
 .)83وبلغت نسبة الدور ككل ( ،)84.6وهي تقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على أن نسبة الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي
يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس عالية جداً ،ويعزو الباحث هذه النسبة العالية يف هذا املعيار
إىل التأسيس اجليد لألنظمة واللوائح والرتكيز القوي من قبل الدولة وجهاز الوزارة على اجلامعات؛ لتؤدي دورها املنشود منذ أتسيسها
اجلدول ( )6املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية ،الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار الثالث:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار الثالث
إدارة ضمان اجلودة وحتسينها

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف حث مجيع الوحدات األكادميية واإلدارية يف اجلامعة لتطبيق معايري االعتماد األكادميي لتحسني أدائها.

4.29

894.

ٍ
عال جداً

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف بناء وتطوير أدوات القياس والتقومي لتحديد مستوايت جودة األداء وقياس التغريات يف أداء
وحدات اجلامعة املختلفة.

4.17

961.

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف مشاركة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني يف عمليات التقومي الذايت.

4.09

1.010

ٍ
عال جداً

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف احملافظة على مستوى ٍ
عال ومستمر للكفاية اإلنتاجية للجامعة ،وتشجيع املنافسة بني
الوحدات املختلفة لزايدة إنتاجيتها وحتسني أدائها.

4.09

1.019

ٍ
عال جداً

5

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تشجيع االبتكـار واإلبداع على كل املستوايت يف اجلامعة.

3.92

1.09

ٍ
عال جداً

4.11

88.

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية للمعيار الثالث

نالحظ من اجلدول ( )6أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس يف املعيار الثالث قد أتى مبتوسط ( ،)4.11واحنراف معياري ( ،)0.88وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي
يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )1،4،2،3فقرات املعيار الثالث حققت نسبه عالية جداً يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث تراوحت
ما بني ( .)81.8 - 85.8أما الفقرة ( )5فقد كانت نسبة الدور فيها عالية؛ حيث بلغت ( .)78.4أما األمهية النسبية للمجال ككل
فقد بلغت ( ،)82.2وبذلك تقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على أن نسبة الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء
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اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت عالية جداً.
ورغم حصول املعيار الثالث إدارة ضمان اجلودة وحتسينها على نسبة عالية جداً ( )81،8%وفق استجاابت عينة الدراسة على
أداة االستبانة ابجلامعات احلكومية ،فإن أثر تطبيق معايري االعتماد املؤسسي على رفع مستوى أداء اجلامعات السعودية يف تشجيع
االبتكار واإلبداع على كل املستوايت ابجلامعة حصل على نسبة أقل ()78،4%؛ مما يتطلب الرتكيز على هذه املمارسة وتفعيل
اجلوانب اإلبداعية واالبتكارية يف كافة اجملاالت ابجلامعات اليت حصلت على االعتماد املؤسسي الكامل .كما أن هناك بعض
املتطلبات اليت ينبغي ملؤسسات التعليم اجلامعي االستفادة منها؛ من أجل حتقيق ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي .وكذلك دراسة
السدحان ( ،)2012واليت أظهرت نتائجها أن هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية قوية بني تركيز اإلدارة العليا ابجلامعات
السعودية على حتقيق املعايري ،وبني تسويق خمرجات التعليم من خالل احلرص على تطوير العملية التعليمية وحتسينها.
اجلدول ( )7املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار الرابع:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار الرابع
التعلم والتعليم

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إعداد تقارير حول املستوى العام ملعايري جودة الربامج على مستوى املؤسسة
ككل بصفة دورية لتحسني أداء اجلامعة.

4.25

91.

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف متابعة استيفاء معايري االعتماد األكادميي املؤسسي والرباجمي جبميع
الوحدات األكادميية ابجلامعة واقرتاح اللوائح واإلجراءات التنظيمية واإلجراءات الالزمة.

4.24

95.

ٍ
عال جداً

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إجراء تقومي شامل للعملية التعليمية التعلمية من قبل اللجنة األكادميية.

4.20

99.

ٍ
عال جداً

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تطبيق عمليات التقومي الذايت بصورة دورية من اللجان األكادميية ذات
العالقة لتحسني أداء اجلامعة.

4.17

951.

ٍ
عال جداً

5

االعتماد املؤسسي حمفز ألعضاء هيئة التدريس لتطبيق إسرتاتيجيات التدريس املناسبة ألنواع خمتلفة من نتائج
التعليم والتعلم.

4.13

1.03

ٍ
عال جداً

4.19

88.

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية للمعيار الرابع

نالحظ من اجلدول ( )7أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
يف املعيار الرابع قد أتى مبتوسط ( ،)4.19واحنراف معياري ( ،)0.88وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني
أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )4،2،1،3،5من فقرات املعيار الرابع جاءت نسبتها عالية جداً يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث
تراوحت ما بني ( .)82.6 - 85أما الفقرة ( )5فنسبة الدور للمجال ككل بلغت ( ،)83.8وبذلك يقع ضمن املستوى العال جداً؛ مما
يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسكانت عالية جداً.
إال أن الباحث يالحظ يف املعيار الرابع ضمن ممارسات التعلم والتعليم ،وخصوصاً ما يتعلق بقياس خمرجات التعليم ونواتج التعلم
ومدى توظيف اخلرجيني واخلرجيات ،وجود التفاوت الواضح بني ضمان توظيف خرجني جامعات معينة قبل خترجهم ،يف حني تتأخر
جامعات أخرى يف التوظيف أو ال يتوظف خرجيوها أصالً؛ وهلذا يتضح ضرورة إعادة النظر يف قياس خمرجات التعليم ونواتج التعلم
على املستوى املؤسسي والرباجمي واملقررات يف ضوء املعايري احملددة لصياغتها وتوافقها مع اإلطار الوطين ومواكبتها الحتياجات سوق
العمل ،وذلك من خالل استطالع رأي أرابب العمل واللجان املهنية .وهو ما تؤيده أيضاً الدراسات السابقة من ذلك دراسة شاهني
والوراثن ()2016؛ حيث أوصت الدراسة بضرورة االهتمام والرتكيز على معيار التعلم والتعليم ،والذي ميثل أهم معيار من املعايري اهليئة
الوطنية لتقومي التعليم اجلامعي .وكذلك دراسة السرحان ( ،)2013واليت تؤكد على أثر تطبيقات معايري اجلودة واالعتماد األكادميي
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على تسويق خمرجات التعليم يف اجلامعات السعودية والعالقة اإلجيابية ذات الداللة اإلحصائية القوية بني تركيز اإلدارة العليا ابجلامعات
السعودية على حتقيق املعايري ،وبني تسويق خمرجات التعليم من خالل احلرص على تطوير العملية التعليمية وحتسينها.
اجلدول ( )8املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار اخلامس:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار اخلامس
إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف قيام اجلامعة إبنشاء أنظمة إلكرتونية حاسوبية يف خدمة الطلبة :مثل إصدار
بطاقات الطلبة الشخصية ،وتسجيل الربامج واملقررات الدراسية ،وتسجيل اإلحصائيات املطلوبة.

4.29

925.

ٍ
عال جداً

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إعداد اجلامعة وإقرار “قواعد للسلوك” حتدد حقوق ومسؤوليات الطلبة.

4.22

88.

ٍ
عال جداً

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تطوير اجلامعة لنظام سجالت الطلبة يف اجلامعة بصورة دورية مثل البياانت
اإلحصائية املطلوبة للرجوع هلا يف إعداد اخلطط والتقارير.

4.16

896.

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف قيام اجلامعة حبـماية سجـالت الطلبة يف مكـان آمن ،واالحتفاظ بسجالت
احتياطية يف مكان آخر.

4.14

91.

ٍ
عال جداً

4.20

82.

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية
للمعيار اخلامس

نالحظ من اجلدول ( )8أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر وأعضاء هيئة
التدريس يف املعيار اخلامس قد أتى مبتوسط ( ،)4.20واحنراف معياري ( ،)0.82وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي
يف حتسني أداء مؤسسات التعليم اجلامعي من وجهة نظر وأعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم اجلامعي جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )1،4،3،2من فقرات املعيار اخلامس ذات نسبة عالية جداً يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث تراوحت
ما بني ( .)82.8 - 85.8أما نسبة الدور للمجال ككل فقد بلغت ( ،)%84وبذلك تقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على
أن نسبة الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت عالية جداً.
ورغم حصول املعيار اخلامس إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة على نسبة عالية جداً؛ حيث بلغت ( )84%يف دور
تضارب من اجلهات الداخلية ابجلامعات يف هذه البياانت اإلحصائية سواء عن أعداد الطالب
االعتماد املؤسسي ،اتضح أن هناك
ً
والطالبات أو أعضاء هيئة التدريس؛ مما يؤثر على دقة التقارير اإلحصائية والدراسات العلمية اليت يتم االستناد إليها ،ويتطلب ذلك
التحول الرقمي وأمتتة مجيع البياانت واخلدمات اليت تقدم من اجلامعة سواء للمستفيد اخلارجي أو الداخلي مبا يتوافق مع التوجه لتطبيق
احلوكمة اإللكرتونية.
اجلدول ( )9املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار السادس:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار السادس
مصادر التعلم

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إعداد اجلامعة خطة إسرتاتيجية واضحة ملصادر التعلم.

4.19

99.

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إنشاء اجلامعة قواعد املعلومات اإللكرتونية واملواد البحثية
واجملالت العلمية اليت تقدمها اجلامعة.

4.17

94.

ٍ
عال جداً

4.18

90.

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية للمعيار
السادس

نالحظ من اجلدول ( )9أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
يف املعيار السادس قد أتى مبتوسط ( ،)4،18واحنراف معياري ( ،)0.90وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني
أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
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كما نالحظ أن الفقرات ( )1،2من فقرات املعيار السادس ذات نسبة عالية جداً يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث تراوحت ما بني
( .)83.4%-83.8أما نسبة للمجالككل حول دور االعتماد املؤسسي فقد بلغت ( ،)83.6%وبذلك تقع ضمن املستوى العايل جداً؛
مما يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسكانت عالية جداً.
ويعزو الباحث هذه النسبة العالية إىل وجود قاعدة بياانت إلكرتونية ملصادر التعلم ،ومكتبة رقمية على مستوى اململكة والعامل؛
مما يسهل على منسويب اجلامعات والباحثني الوصول إىل مصادر التعلم بكل يسر وسهولة.
اجلدول ( )10املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار السابع:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار السابع
املرافق والتجهيزات

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتوفري مجيع شروط األمن والسالمة يف املباين؛ األمر الذي
يؤدي إىل سالمة األفراد داخل اجلامعة.

4.10

1.004

ٍ
عال جداً

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتجهيز املباين التعليمية والقاعات الدراسية املناسبة للعملية
التعليمية التعلمية.

4.05

99.

ٍ
عال جداً

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتوفري خدمات للطلبة (مطاعم ،كافيه ،مكتبة ،عيادة) مالئمة
الحتياجات الطلبة ،وهيئة التدريس ،والعاملني ابجلامعة.

4.04

1.077

ٍ
عال جداً

8

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتأهيل كوادرها وإحلاقهم ابلدورات التدريبية املناسبة مثل
(استخدام احلاسب اآليل ،تقومي الطلبة ...إخل).

4.04

1.004

ٍ
عال جداً

5

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتوفري أماكن مناسبة ألداء الفروض الدينية داخل اجلامعة.

4.02

1.005

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتوفري بيئة نظيفة وجذابة حتظى بصيانة دورية.

4.01

96.

ٍ
عال جداً

6

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتوفري املرافق املناسبة الحتياجات الطلبة امللتحقني ابجلامعة
من الناحية الثقافية ،والرايضية ،والنشاطات غري الصفية.

3.93

1.054

7

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتوفري أجهزة حاسوب مناسبة مع إعداد الطلبة ومتاحة
الستخدامها.

3.84

1.114

4.00

89.

الدرجة الكلية للمعيار السابع

ٍ
عال
ٍ
عال
ٍ
عال جداً

نالحظ من اجلدول ( )10أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
يف املعيار السابع قد أتى مبتوسط ( ،)4.00واحنراف معياري ( ،)0.89وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني
أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )3،1،4،8،5،2من فقرات املعيار السابع ذات نسبة عالية جداً حول دور االعتماد املؤسسي؛ حيث
تراوحت ما بني ( .)80.2% - 82%أما الفقرات ( )7،6فهى ذات نسبة عالية يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث بلغت (78.6%-
 .)%76.8أما نسبة اجملال ككل يف دور االعتماد املؤسسي فقد بلغت ()80؛ حيث تقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على
أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت مرتفعاً جداً.
ورغم حصول املعيار السابع املرافق والتجهيزات على نسبة عالية جداً؛ حيث بلغت ( )80%يف اإلجابة عن سؤال دور االعتماد
املؤسسي ،فإن نتائج املمارستني ( )7-6حصلت على أقل من ذلك ( ،)76،8 – 78،6وهو ما يتطلب االهتمام هبما؛ حيث تكمن
أمهيتهما ابرتباطهما ابلطالب والطالبات من حيث توفري املرافق املناسبة الحتياجات الطلبة من الناحية الثقافية والرايضية والنشاطات
غري الصفية ،وكذلك توفري أجهزة حاسوبية مناسبة مع أعداد الطلبة ومتاحة الستخدامها.

د .عدانن أمحد راشد الوراثن :دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية...
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اجلدول ( )11املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار الثامن:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار الثامن
التخطيط واإلدارة املالية

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف بناء اجلامعة إسرتاتيجيات لتقليل املخاطر.

4.07

0.99

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إجراء اجلامعة عمليات املراجـعة املالية الداخلية بشكل مستقل.

4.06

0.99

ٍ
عال جداً

3

االعتماد املؤسسي له دور يف عمليات التدقيق اخلارجي (املايل) سنوايً بواسطة جهة حكـومية مستقلة.

3.99

1.02

ٍ
عال

4.04

0.95

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية
للمعيار الثامن

نالحظ من اجلدول ( )11أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس املعيار الثامن قد أتى مبتوسط ( ،)4.04واحنراف معياري ( ،)0.95وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف
حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )2،1من فقرات املعيار الثامن ذات نسبة عالية جداً حول دور االعتماد املؤسسي؛ حيث تراوحت
ما بني ( .)81.1 81.2-أما الفقرة ( )3فهي ذات نسبة عالية يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث بلغت ( .)79.8%أما نسبة
اجملال ككل يف دور االعتماد املؤسسي فقد بلغت ( ،)80.7%وهي تقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على أن الدور الفعلي
لالعتماد املؤسسي يف حتسني األداء للجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت عالية جداً.
ورغم حصول املعيار الثامن التخطيط واإلدارة املالية على نسبة عالية جداً؛ حيث بلغت ( )80،7%يف دور االعتماد املؤسسي،
كما أن هذا املعيار حيتاج إىل عناية واهتمام وتركيز وتوضيح وإعادة صياغة؛ حبيث يغطي مجيع اجلوانب املالية املرتبطة به ويوضحها،
وقد أوصت العينة القصدية للدراسة بضرورة االهتمام ابلتخطيط املايل والرتكيز على االستثمار الصحيح للميزانية احملددة.
اجلدول ( )12املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار التاسع:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار التاسع
عمليات التوظيف

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة إبجراء تقومي دوري ألداء مجيع أعضاء هيئة
التدريس وغريهم من املوظفني ،مع تقدير األداء املتميز وتقدمي الدعم للتطوير املستمر.

4.07

0.98

ٍ
عال جداً

5

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تقدمي اجلامعة التدريب وأنشطة التطوير املهين املستمرة
ملنسوبيها.

4.07

0.91

ٍ
عال جداً

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتوفري أعضاء هيئة التدريس يف مجيع الربامج
يتناسب مع أعداد الطلبة األمر الذي يؤدي لتحسني أدائها.

4.05

1.02

ٍ
عال جداً

1

االعتمــاد املؤسســي لــه دور فعــال يف إعــداد اجلامعــة مدونــة توظيــف منشــورة علــى صفحــة اجلامعــة
لتحقيــق النزاهة والشــفافية.

4.02

1.05

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف بناء اجلامعة إسرتاتيجيات فعالة لتنظيم طريقة شغل
املناصب القيادية.

3.92

1.08

عال
ًٍ

4.02

0.89

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية للمعيار
التاسع

نالحظ من اجلدول ( )12أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس يف املعيار التاسع قد أتى مبتوسط ( ،)4.02واحنراف معياري ( ،)0.89وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي
يف حتسني أداء مؤسسات التعليم اجلامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )4،5،3،1من فقرات املعيار التاسع ذات نسبة عالية جداً حول دور االعتماد املؤسسي؛ حيث
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تراوحت ما بني ( .)80.4 81.4-أما الفقرة ( )2فهي ذات نسبة عالية يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث بلغت ( .)78.4أما نسبة
دور االعتماد املؤسسي للمجال ككل فقد بلغت ( ،)80.4وهي تقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على أن الدور الفعلي
لالعتماد املؤسسي يف حتسني األداء للجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت عالية جداً.
ورغم حصول املعيار التاسع عمليات التوظيف على نسبة عالية جداً؛ حيث بلغت ( )80،4%يف دور االعتماد املؤسسي ،فإن
نتائج املمارسة رقم ( )2حصلت على نسبة أقل ()78،4%؛ حيث حتتاج إىل تركيز واهتمام ،وتكمن أمهيتها يف أهنا مرتبطة ابملوظفني
واستحقاقاهتم يف احلصول على املناصب القيادية وضرورة وضع إسرتاتيجيات فعالة لتنظيم طريقة علمية حمددة لشغل املناصب القيادية،
وقد أوصت غالبية العينة القصدية للدراسة على ضرورة الرتكيز على الرتشيحات العادلة وفق معايري حمددة للمناصب القيادية ابجلامعة.
اجلدول ( )13املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار العاشر:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار العاشر
البحث العلمي

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف نشر اجلامعة تقارير سنوية حول أدائها يف جمال البحث العلمي.

4.17

0.95

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إعداد اجلامعة سياسات حتدد ما يُعرتف به كبحث علمي بشكل يتوافق مع
املعايري العاملية.

4.08

0.99

ٍ
عال جداً

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إعداد اجلامعة خططاً حمددة ومنشورة لتنمية البحث العلمي.

4.07

1.01

ٍ
عال جداً

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تشجيع أعضاء هيئة التدريس للبحث العلمي يف جمال ختصصاهتم.

4.01

1.05

ٍ
عال جداً

5

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف دعم اجلامعة للباحثني من طلبة الدراسات العليا وتوفري الدعم املادي هلم،
وفرص املشاركة يف املشروعات البحثية املشرتكة.

3.94

1.05

عال

4.05

0.90

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية للمعيار العاشر

نالحظ من اجلدول ( )13أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس يف املعيار العاشر قد أتى مبتوسط ( ،)4.05واحنراف معياري ( ،)0.90وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي
يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )3،2،1،4من فقرات املعيار العاشر ذات نسبة عالية جداً حول دور االعتماد املؤسسي؛ حيث
تراوحت ما بني ( .)80.2-81.3أما الفقرة ( )5فهي ذات نسبة عالية حول دور االعتماد املؤسسي؛ حيث بلغت ( .)78.9أما
نسبة دور االعتماد املؤسسي للمجال ككل فقد بلغت ( ،)81.1وهي تقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على أن الدور الفعلي
لالعتماد املؤسسي يف حتسني األداء للجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت عالية جداً ،ورغم حصول املعيار العاشر
البحث العلمي على نسبة عالية جداً؛ حيث بلغت ( )80،3%يف دور االعتماد املؤسسي ،فإن املمارسة رقم ( )5اليت حصلت على
نسبة أقل ( )78،9%حتتاج إىل عناية واهتمام وتركيز؛ حيث تطالب هذه املمارسة دعم الباحث من طلبة الدراسات العليا ،وتوفري
الدعم املادي هلم وفرص املشاركة يف املشروعات البحثية املشرتكة ،وقد أوصت غالبية العينة القصدية للدراسة على ضرورة زايدة املشاركة
يف نشر األحباث العلمية يف اجملالت العاملية.
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اجلدول ( )14املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار احلادي عشر:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار احلادي عشر
عالقة املؤسسة التعليمية ابجملتمع

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تقدمي اجلامعة خدماهتا للمجتمع احمللي (املسؤولية اجملتمعية).

4.11

0.90

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إعداد اجلامعة تقارير سنوية حول اإلسهامات اليت قدمتها للمجتمع.

4.06

0.95

ٍ
عال جداً

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال بتشجيع اجلامعة لإلسهام يف التنمية احمللية ضمن احلدود اجلغرافية للجامعة.

3.93

0.98

عال

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تشجيع اجلامعة وكلياهتا وأقسامها على التعاون يف أتسيس جهات لدعم
اجملتمع أو هيئات خدمة مهنية ذات عالقة ابحتياجات اجملتمع.

3.89

1.04

عال

4.00

0.88

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية للمعيار احلادي عشر

نالحظ من اجلدول ( )14أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس يف املعيار احلادي عشر قد أتى مبتوسط ( ،)4.00واحنراف معياري ( ،)0.88وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد
املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )2،1من فقرات املعيار احلادي عشر ذات نسبة عالية جداً؛ حيث تراوحت ما بني (.)81.1 82.3-
أما الفقرات ( )4،3ذات نسبة عالية يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث بلغت ( .)77.8 78.6-أما نسبة دور االعتماد املؤسسي
للمجال ككل فقد بلغت ( ،)80وتقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء
اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت عالية جداً ،ورغم حصول املعيار احلادي عشر عالقات املؤسسة
التعليمية ابجملتمع احمللي على نسبة عالية جداً؛ حيث بلغت ( )80%يف دور االعتماد املؤسسي ،فإن نتائج املمارستني ()4-3
حصلت على أقل من ذلك (  ،) 77،8 – 78،6وهو ما يتطلب االهتمام هبما؛ حيث تشمل دور اجلامعة يف تشجيع كلياهتا
وأقسامها على التعاون واإلسهام يف التنمية احمللية للمجتمع ضمن احلدود اجلغرافية للجامعة ،وتشمل أيضاً تشجيع اجلامعة وكلياهتا
وأقسامها على التعاون يف أتسيس جهات لدعم اجملتمع أو هيئات خدمة مهنية ذات عالقة ابحتياجات اجملتمع ،وقد أوصت العينة
القصدية للدراسة بضرورة احلرص على إسهام اجلامعات يف حل العديد من مشكالت اجملتمع وأفراده ،وأن أثر هذه اجلامعات مل يتضح
على اجملتمع احمللي وتنميته ابلصورة املطلوبة وهو ما أكدت عليه الدراسة السابقة ،ومنها دراسة الصعيدي ( )2011أبمهية توطيد عالقة
متطورة بني اجملتمع ومؤسسات التعليم اجلامعي.
اجلدول ( )15املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة مجيع معايري أداة االستبانة
رقم املعيار

مجيع املعايري

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

املستوى

1

الرؤية والرسالة واألهداف

4.31

793.

2
3

السلـطة واإلدارة
ُ

4.23

782.

ٍ
عال جداً
ٍ
عال جداً

إدارة ضمان اجلودة وحتسينها

4.11

88.

4

التعلم والتعليم

4.19

88.

5

إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة

4.20

82.

6

مصادر التعلم

4.17

90.

7

املرافق والتجهيزات

4.00

89.

8

التخطيط واإلدارة املالية

4.04

0.95

9

عمليات التوظيف

4.02

0.89

ٍ
عال جداً
ٍ
عال جداً

ٍ
عال جداً
ٍ
عال جداً

ٍ
عال جداً
ٍ
عال جداً

ٍ
عال جداً
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رقم املعيار

مجيع املعايري

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

املستوى

10

البحث العلمي

4.05

0.90

11

عالقة املؤسسة التعليمية ابجملتمع

4.00

0.88

ٍ
عال جداً
ٍ
عال جداً

4.11

0.77

الدرجة الكلية لكل فقرات االستبانة

ٍ
عال جداً

كما نالحظ من جدول ( )15أن املتوسط احلسايب الكلي جلميع فقرات املعيار قد بلغ ( ،)4.11وابحنراف معياري (،)0.77
وذات أمهية نسبية (.)82.2
ونستنتج من النتائج السابقة للسؤال األول املتعلق بدور االعتماد املؤسسي يف رفع مستوى حتسني اجلامعات السعودية ،أنه ممثل
بعدة معايري موحدة تقدمها هيئة تقومي التعليم والتدريب كجهة مستقلة للمؤسسات التعليمية؛ حيث حتث اهليئة على تطبيق معايري
االعتماد املؤسسي املعتمدة ،وفق أسس ومعايري حملية ودولية؛ كي تصل اجلامعات السعودية إىل مصاف اجلامعات العاملية؛ مما يؤثر
إجيابياً على مسعة تلك اجلامعات حملياً وإقليميا وعاملياً.
كما نالحظ أيضاً اتفاق أفراد عينة الدراسة على دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من حيث نتائج
املتوسط احلسايب ،ونسبة دور االعتماد املؤسسي لكل معيار؛ حيث أتت عالية جداً.
وهبذا ميكن القول إن اجلامعات اليت حصلت على االعتماد املؤسسي الكامل استطاعت أن تتخطي التحدايت والصعوابت
واملعوقات وامللحوظات اليت كانت تواجهها قبل حصوهلا على االعتماد املؤسسي .بناء على نتائج االستبانة واستجاابت عينة الدراسة؛
حيث إن االعتماد املؤسسي الكامل وتطبيق أدوات ضمان اجلودة أسهم يف بناء ثقافة اجلودة واالعتماد يف هذه اجلامعات بصورة
عامة؛ مما كان له أثر كبري يف تطبيق معايري االعتماد املؤسسي واحلصول عليه ،ورفع مستوى أداء هذه اجلامعات؛ حيث استطاعت
هذه اجلامعات تنفيذ التغريات الالزمة لتحقيق األهداف ،واإلسهام يف احلكم على مدى اقرتاب اجلامعة من مؤشرات التميز العاملية.
السؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر أفراد الدراسة تعزى ملتغري الرتبة األكادميية؟
لإلجابة عن السؤال الثاين :وللتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات إجاابت أفراد الدراسة؛
فقد اُستخدم حتليل التباين األحادي ( .)One Way ANOVAويبني اجلدول ( )16نتائج حتليل التباين األحادي تبعاً ملتغري الرتبة
األكادميية لكل جمال من جماالت الدراسة.
تبعا ملتغري الرتبة األكادميية.
جدول ( :)16نتائج حتليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAللفروق يف متوسطات إجاابت أفراد الدراسة ً
املعيار

األول

الثاين

الثالث

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة F

الداللة اإلحصائية

بني اجملموعات

67.686

3

22.562

4.121

0.266

داخل اجملموعات

1719.295

314

5.475

اجملموع

1786.981

317

بني اجملموعات

186.068

3

62.023

داخل اجملموعات

4638.611

314

14.773

اجملموع

4824.679

317

بني اجملموعات

209.010

3

69.670

داخل اجملموعات

5928.679

314

18.881

اجملموع

6137.689

317

4.198

3.690

0.258

0.314
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املعيار

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة F

الداللة اإلحصائية

الرابع

بني اجملموعات

193.898

3

64.633

3.411

0.349

داخل اجملموعات

5949.989

314

18.949

6143.887

317

بني اجملموعات

145.883

3

48.628

داخل اجملموعات

3322.797

314

10.582

اجملموع

3468.679

317

بني اجملموعات

59.776

3

19.925

داخل اجملموعات

967.356

314

3.081

اجملموع

1027.132

317

بني اجملموعات

893.020

3

297.673

داخل اجملموعات

15225.725

314

48.490

اجملموع

16118.745

317

بني اجملموعات

104.978

3

34.993

داخل اجملموعات

2428.947

314

7.735

اجملموع

2533.925

317

بني اجملموعات

338.668

3

112.889

داخل اجملموعات

5875.549

314

18.712

اجملموع

6214.217

317

بني اجملموعات

308.442

3

102.814

داخل اجملموعات

6005.370

314

19.125

اجملموع

6313.811

317

بني اجملموعات

496.072

3

165.357

داخل اجملموعات

3418.899

314

10.888

اجملموع

3914.972

317

اجملموع

اخلامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

احلادي عشر

4.595

6.468

6.139

4.524

6.033

5.376

15.187

0.221

0.105

0.120

0.227

0.125

0.162

0.11

نالحظ من جدول ( )16أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة يف األداء على مجيع املعايري تعزى ملتغري الرتبة
األكادميية .وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل وعي أعضاء هيئة التدريس أبمهية االعتماد املؤسسي ودوره يف حتسني أداء املؤسسة التعليمية.
توصيات الدراسة:
ضرورة تطبيق معايري االعتماد املؤسسي يف مجيع اجلامعات يف اململكة العربية السعودية؛ وذلك ألمهيته ودوره يف حتسني األداء.ضرورة حصول مجيع اجلامعات يف اململكة العربية السعودية على االعتماد املؤسسي الكامل؛ الرتباطه الوثيق بتحسني األداء.الرتكيز والعناية بتحقيق ممارسات معيار التعلم والتعليم ،وخصوصاً ما يتعلق بقياس خمرجات التعليم ونواتج التعلم ،ومدى حتقيقمتطلبات واحتياجات سوق العمل.
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احلرص على التشجيع على االبتكار واإلبداع علىكل املستوايت ابجلامعة ،وتفعيل اجلوانب اإلبداعية واالبتكارية يفكافة األعمال اجلامعية.احلرص على دعم الباحثني من طلبة الدراسات العليا وتوفري الدعم املادي هلم ،وإاتحة الفرص هلم للمشاركة يف املشروعاتالبحثية املشرتكة .وزايدة نشر األحباث العلمية يف اجملالت العاملية.
-احلرص على مسامهة اجلامعات يف حل مشكالت اجملتمع مبا يسهم يف تنمية اجملتمع احمللي وتطويره.
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املراجع
أوالً  /املراجع العربية:
أبــو بكــر ،ميســاء .)2010( .تطويــر معايــر اعتمــاد أكادميــي للجامعــات الفلســطينية( .رســالة دكتــوراه منشــورة) ،اجلامعــة األردنيــة،
األردن.
بــي عيســى ،إبراهيــم .)2013( .درجــة تطبيــق معايــر اجلــودة الشــاملة واالعتمــاد األكادميــي يف عمــادات الســنة التحضرييــة يف اجلامعــات
الســعودية مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس .جملــة اجلمعيــة املصريــة للرتبيــة املقارنــة واإلدارة التعليميــة عضــو اجمللــس العاملــي
جلمعيــات الرتبيــة املقارنــة.324 - 281، )40( 16،
جاد الرب ،سيد حممد .)2009( .مؤشرات ومعايري قياس األداء ،القاهرة ،مصر.
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خشــلة.73-55 ،)2(1 .
احلــريب ،حيــاة حممــد .)2011(.املعوقــات الــي تواجــه حتقيــق اجلــودة الشــاملة والتهيئــة ملتطلبــات االعتمــاد األكادميــي جبامعــة أم القــرى:
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عبدالعزيــز ،صفــاء حممــود ( .)2004حنــو رؤيــة جديــدة لتطويــر التعليــم االبتدائــي للدخــول إىل جمتمــع املعرفــة" ،التنميــة املســتدامة املؤمتــر
العلمــي لقســم أصــول الرتبيــة" ،جامعــة الزقازيــق .كليــة الرتبيــة.
الكيالين ،عبدهللا؛ والشـريفني ،نضال .)2010( .مدخل إىل البحث يف العلوم الرتبوية واالجتماعية أساســياته – مناهجه –تصاميمه
– أســاليبه اإلحصائية .األردن  :دار املســرة للنشــر والتوزيع.
حممــد ،عبداحلميــد حممــد؛ وقــرين ،أســامة حممــود .)2012( .االعتمــاد وضمــان جــودة املؤسســات التعليميــة ،اسـراتيجية مقرتحــة لتطويــر
منظومة إعداد املعلم يف ضوء معايري االعتماد لبعض الدول .املؤمتر السنوي الثالث عشر ،مصر ،اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة.
آل انصــر ،انصــر بــن عبــد هللا .)2020( .أثــر تطبيــق معايــر ضمــان اجلــودة واالعتمــاد يف تطويــر أداء اجلامعــات الســعودية ،جملــة مركــز
جزيــرة العــرب للبحــوث الرتبويــة واإلنســانية ،جامعــة النيلــن.59-31 ،)6(1 ،
اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي .)2007( .معايري االعتماد األكادميي .اململكة العربية السعودية .هيئة التقومي.
اهليئــة الوطنيــة للتقــومي واالعتمــاد األكادميــي .)2011( .مقاييــس التقــومي الــذايت اخلاصــة ابلتقــومي املؤسســي يف التعليــم العــايل.
اململكــة العربيــة الســعودية .هيئــة التقــومي.
الــوراثن ،عــدانن والزكــي ،أمحــد .)2013( .معوقــات حتقيــق اجلــودة واالعتمــاد األكادميــي جبامعــة شــقراء :دراســة ميدانيــة ،مقدمــة للقــاء
الســنوي الســادس عشــر للجمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية "جســن" يف الفــرة مــن  6-4فربايــر 2013م .جامعــة امللــك
ســعود .اجلمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية "جســن".
اليونسكو اإلقليمية ،وزارة الرتبية والتعليم ،.)2003( .اخلطة الوطنية للتعليم .مجهورية مصر العربية :املركز القومي للبحوث
الرتبوية والتنمية ،اليونسكو.
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