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   ملخص البحث  
هدف البحث إىل تقويم مناهج الدبلوم يف جامعة املجمعة 
هي:  حماور  أربعة  يف  الشاملة  اجلودة  معايري  ضوء  يف 
)أهداف مناهج برنامج الدبلوم - حمتوى الربنامج - تنفيذ 
الربنامج - خمرجات الربنامج(، وتكونت عينة البحث من 
دبلوم  برناجمي  ايف  والطالبات  الطالب  جمموع  هم   )82(
األرسي،  اإلرشاد  ودبلوم  االجتامعية  املسؤولية  أخصائي 
الوصفي  املنهج  استخدام  تم  البحث  أهداف  ولتحقيق 
التحلييل وتصميم استبانة مكونة من أربعة حماور و )39( 
فقرة موزعة عىل املحاور األربعة، وقد توصل الباحث إىل 
نتائج منها: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  عدى 
جنس  ألثر  تعزى   )a = 0.05( الداللة  مستوى  عند 
باستثناء  الكلية  الدرجة  ويف  املجاالت  مجيع  يف  الدارسني 
تنفيذ الربنامج وجاءت الفروق لصالح الطالب، كام أثبت 
البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر نوع 
باستثناء  الكلية  الدرجة  ويف  املجاالت  مجيع  يف  الدبلوم 
حمتوى مناهج الربنامج، وتنفيذ الربنامج وجاءت الفروق 
ختم  ثم  االجتامعية.  املسؤولية  أخصائي  دبلوم  لصالح 

البحث بعدد من املقرتحات والتوصيات.
الكلامت املفتاحية: 

تقويم - املناهج - معايري اجلودة الشاملة - الدبلوم.

Abstract
The research aims to evaluate the diploma cur-
ricula at Majmaah University in light of the 
comprehensive quality standards in four axes: 
)the objectives of the diploma program curric-
ula- content of the program - implementation of 
the program - outputs of the program(. 
The research sample consisted of )82( the total 
number of male and female students in the Di-
ploma Programs of Social Responsibility Spe-
cialist and Diploma in Family Counseling.
To achieve the objectives of the research, the 
analytical descriptive approach was used, and 
a questionnaire was designed consisting of four 
axes and )39( paragraphs that was distributed on 
the four axes. 
The researcher reached several results, includ-
ing: There are no statistically significant differ-
ences at the significance level (a = 0.05) due to 
the effect of student's sex in all fields except for 
the implementation of the program, in which the 
differences came in favor of the students.
The research also proved the existence of statis-
tically significant differences which are due to 
the effect of the type of diploma in all fields and 
in the total degree, except for the content of the 
program's curricula, and the implementation of 
the program. 
The differences came in favor of the diploma of 
a social responsibility specialist. Then the re-
search concluded with a number of suggestions 
and recommendations.

Keywords:
Evaluation - curriculums - Total Quality Stan-
dards – Diploma.  
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املقـدمــة: 

مــن  التعليــم  إىل  املتحــرة  املجتمعــات  احتيــاج 
ــب  ــق برك ــدول تلح ــل ال ــي جتع ــة الت ــور املهم األم
وتعــد  والرقــي،  والتطــور  والتقــدم  احلضــارة 
اجلامعــات يف العــامل مــن أهــم تلــك األدوات املســامهة 
ــة املتخصصــة والقــادرة عــىل  يف إعــداد القــوى البرشي
ــالل  ــن خ ــن م ــع امليادي ــا يف مجي ــوض بمجتمعاهت النه
توظيــف قدراهتــا وإمكانياهتــا بكفــاءة وفاعليــة، لســد 
املهــرة،  باملتخصصــني  العمــل  ســوق  احتياجــات 
ــدي  ــات يف التص ــاهم اجلامع ــام تس ــم. ك ــني ملهنه املتقن
للمشــكالت والقضايــا املختلفــة، حيــث هتتــم بالتعليم 
املســتمر ألفــراد املجتمــع، لتطويرهــم والرقــي بحياهتم 
املهنيــة ممــا يعود باخلــري والنــامء عــىل الوطــن واملواطن، 
ولــن تتمكــن أي جامعــة مــن إحــداث التغــري املطلوب 
ــة  ــالل التنمي ــن خ ــا إال م ــا يف جمتمعه ــق أهدافه لتحقي
البرشيــة ألفــراده وفــق اخلطــط االســرتاتيجية للــدول. 
إن مــن صفــات العــر احلديــث التغــري باســتمرار ويف 
ــة  ــورة مذهل ــور بص ــة، ويتط ــاالت احلياتي ــع املج مجي
ــتطيع  ــن يس ــه ل ــد )kabuki,2010( أن ــة، ويؤك رسيع
املســؤولون مواكبــة هــذا التطــور إال مــن خــالل 
ــر  ــها تطوي ــىل رأس ــة وع ــوات مهم ــدة خط ــام بع القي
ــة  ــل إلزال ــم عام ــم أه ــد التعلي ــة، ويع ــة البرشي التنمي
ــر أفــراد املجتمــع  اجلهــل بــل مــن أهــم عوامــل تطوي
وحــل مشــكالهتم وحتقيــق األهــداف التنمويــة يف 
ــة  ــة، إضاف ــة والرتبوي ــة واالقتصادي ــا املجتمعي القضاي
ــن  ــع م ــه املجتم ــح ل ــا يطم ــق م ــىل حتقي ــل ع إىل العم

ــتدامة. ــة املس التنمي
ــورة،  ــة املتط ــز احلديث ــن الركائ ــي م ــم اجلامع والتعلي
باعتبــاره العامــل املهــم واألســاس للتنميــة والتطويــر، 
ــة  ــروة البرشي ــة الث ــاًل لتنمي ــتثامر، وعق ــدًرا لالس ومص
واملجتمعيــة، يف كافــة مســتوياته وبقــاء مؤسســاته 
اجلامعيــة،  ونجاحهــا يتوقــف عــىل اســتجابتها الفّعالــة 

للعديــد مــن القــوى واملتغــريات الداخليــة واخلارجيــة 
املحليــة والعامليــة، لــذا أصبــح التعليــم اجلامعــي 
ــا ليكــون مســتعدًا ملواجهــة تلــك  يشــهد اهتاممــًا عاملًي
ــة  ــىل كاف ــة ع ــري املتوقع ــد غ ــورات ذات العوائ التط
األصعــدة، وذلــك مــن خــالل وضــع االســرتاتيجيات 
والتطــورات  التغــريات  مــع  للتكيــف  املناســبة 
أدواًرا  تتبنــي  أن  للجامعــات  والبــد  والتحديــات، 
ووظائــف ترتكــز عــىل جمموعــة مــن اإلجــراءات 
واملعايــري واملامرســات التــي تضمــن جودهتــا وحُتســن 
ــدة  ــة اجلدي ــة النظــم العاملي ــل مواجه ــن أج ــا م إنتاجه
ــرص  ــذا حي ــي، ول ــة العامل ــوق املنافس ــود يف س والصم
القائمــون عــىل التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية 
ــاملة  ــة ش ــوي؛ علمي ــر الرتب ــة التطوي ــون حرك أن تك
ــب  ــي وتتواك ــدم العلم ــري والتق ــور الفك ــاير التط تس

ــة.  ــر التطويري ــة الع ــع رسع م
وتعــد اجلامعــات مؤسســات تربويــة ومصــدر إشــعاع 
حضــاري يف كل أوطــان العــامل املتحــر، ويؤمــل 
ــات  ــون للجامع ــات أن يك ــن اجلامع ــة م ــواد الرتبي ق
الريــادة يف عمليــة تطويــر مواطنــي تلــك الــدول 
وتنميــة مهاراهتــم الشــخصية ممــا ينعكــس إجيابــًا 
ــىل  ــم ع ــة وه ــم الوظيفي ــم يف أداء أعامهل ــىل مهاراهت ع
رأس العمــل، فمــن مهــام اجلامعــة مهــام بحثيــة 
ــرتاتيجية ألي  ــام االس ــن امله ــا م ــة ومه ــام تعليمي ومه
ــي  ــة وه ــة يف األمهي ــة غاي ــا مهم ــاف إليه ــة يض جامع
ــم  ــة التعلي ــت سياس ــام أوضح ــع، وك ــة املجتم خدم
يف اململكــة أال يقتــر دور اجلامعــات عــىل عمليــة 
التدريــس فحســب بــل يتعــدى دورهــا النافــع ليشــمل 
البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع، وإعــداد اخلرجيــني 
تأهيــاًل عاليــًا لســد احتياجــات ســوق  املؤهلــني 
ــة  ــاد منظوم ــىل إجي ــل ع ــب العم ــذا يتطل ــل، وه العم
متكاملــة السياســات الرتبويــة واخلطــط املدروســة 
ــة  ــة واملتوافق ــم يف اململك ــة التعلي ــع سياس ــة م املتوافق
ــداف  ــق أه ــن حتقي ــة م ــه اململك ــح إلي ــا تطم ــع م م
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ــتثامر  ــا االس ــم أهدافه ــن أه ــي م ــا 2030، والت رؤيته
ــارات  ــباب بامله ــد الش ــم وتزوي ــب والتعلي يف التدري

ــتقبلية. ــف املس ــة للوظائ الالزم
الوطنــي 2020  التحــول  برنامــج  احتــوى  ولقــد 
عــىل العديــد مــن األهــداف االســرتاتيجية ومنهــا 
ــم  ــة التعلي ــذي يســعى لتحســني بيئ اهلــدف الثالــث ال
املحفــزة لإلبــداع واالبتــكار وذلــك برتســيخ وتثبيــت 
ــا  ــة وتزويده ــخصية املتزن ــاء الش ــة وبن ــم اإلجيابي القي
ــام أن  ــارات، ك ــارف ومه ــوم ومع ــن عل ــه م ــام حتتاج ب
ــز  ــىل تعزي ــث ع ــادس حي ــرتاتيجي الس ــدف االس اهل
ملتطلبــات  التعليــم عــىل االســتجابة  نظــام  قــدرة 
التنميــة وذلــك بتزويــد املواطنــني باملعــارف واملهــارات 

الالزمــة.   برنامــج التحــول الوطنــي )2020م(.
وتشــري دراســة العمــودي )2015م( إىل أن الدبلومات 
املجتمــع،  يف  قــوة  تشــكل  اجلامعيــة  األكاديميــة 
فالعالقــة بــني اجلامعــات واملجتمعــات عالقــة قويــة، 
ومــا يميــز اجلامعــات عــن املؤسســات التعليميــة 
ــي  ــام التعليم ــرم النظ ــة ه ــرتأس قم ــا ت ــرى أهن األخ
للمجتمــع، ممــا يعكــس أمهيتهــا يف القيــام بــدور مهــم 
يف بنــاء املجتمــع واملســاعدة يف تطويــره وتنميــة أفــراده، 
ــة  ــة، واملجتمعي ــة واألكاديمي ــه املعرفي ــة احتياجات وتلبي
ــات،  ــة للجامع ــؤولية االجتامعي ــكل املس ــا يش ــو م وه
فاملســؤولية االجتامعيــة التــزام مســتمر مــن اجلامعــات 
والثقــايف  التعليمــي  املســتوى  وحتســني  تطويــر  يف 
ــر  ــالل تواف ــن خ ــراده م ــع وأف ــادي للمجتم واالقتص
ــز  ــة وتعزي ــهم يف تقوي ــي تس ــة الت ــات املتنوع اخلدم
تقتــر  وال  املجتمــع،  يف  املؤسســة  هــذه  عالقــة 
املســؤولية االجتامعيــة للجامعــات عــىل املشــاركة 
وعمــل  العامــة  واملناســبات  اخلرييــة  األعــامل  يف 
ــني  ــزام بالقوان ــن االلت ــد م ــل الب ــة، ب ــالت تطوعي مح
املتبعــة، واملســامهة يف تنميــة املجتمــع املــدين.    رحــال 

)2011م(.
ــا  ــة يف عاملن ــات التعليمي ــة املؤسس ــت كاف ــد أصبح وق

اليــوم تســعى إىل االرتقــاء باإلنتاجيــة مــن خــالل نظام 
ضــامن اجلــودة، ومــن أجــل مواجهــة خمتلــف أشــكال 
ــات والتغــريات التــي حتــدث يف العــامل اليــوم،  التحدي
وهــذا األمــر يدعونــا إىل التفكــري يف حتديث األســاليب 
ــة عــىل  ــة واخلدمي ــي تعتمدهــا املؤسســات اإلنتاجي الت
حــد ســواء خلدمــة املجتمــع، ويعــد التعليــم اجلامعــي 
مــن أهــم مياديــن احليــاة التــي تتأثــر باهتــامم قطاعــات 
املجتمــع كافــة وذلــك بســبب العالقــة املبــارشة، بــني 
ــار  ــم اجلامعــي والنمــو املجتمعــي، باعتب جــودة التعلي
أن التعليــم اجلامعــي مــن أهــم مقومــات التقــدم 

والرقــي احلضــاري.
وتعــد جامعــة املجمعــة إحــدى تســع وعرشيــن جامعة 
حكوميــة تقــدم خدماهتــا للمجتمــع عــن طريــق 
الربامــج التوعويــة والتثقيفيــة واألكاديميــة مــن خــالل 
الدبلومــات املختلفــة التــي يقدمهــا معهــد الدراســات 
واخلدمــات االستشــارية وهــو معهــد أنشــأته اجلامعــة 
يف عــام 1430هـــ، حيــث يعــد املعهــد بيت خــربة رائد 
ــة،  ــة والتأهيلي ــات األكاديمي ــم اخلدم ــز يف تقدي ومتمي
ــني يف  ــأداء العامل ــاء ب ــي لالرتق ــر املهن ــم التطوي وتقدي
القطاعــات املختلفــة، لتســهم بفعاليــة يف بنــاء املجتمــع 
ــس إلدارة  ئي ــل الرَّ ــو املمث ــد ه ــام أن املعه ــه، ك وتنميت
ــات  ــوث والدراس ــة والبح ــج األكاديمي ــذ الربام وتنفي
واخلدمــات االستشــارية والعلميــة والبحثية والربامـــج 
التدريبيـــة التي تقدمهـــا اجلامعـــة للمجتمــع  ، ويعمل 
براجمــه مــن خــالل كــوادره  تنفيــذ  املعهــد عــىل 
املؤهلــة، والتنســيق والتكامــل بــني وحــدات اجلامعــة 
ــتفادة  ــه ، واالس ــام بمهام ــة للقي ــة واإلداري األكاديمي
ــة ،   ــة واملادي ــة  البرشي ــات اجلامع ــن إمكان ــة م الكامل
وقــد قــدم املعهــد العديــد مــن الدبلومــات للقطاعــات 
ــني يف  ــن املوظف ــري م ب الكث ــة ودرَّ ــة واألهلي احلكومي
ــة يف  ــارات الروري ــاهبم امله ــات إلكس ــك القطاع تل
جمــال ختصصهــم، ومــن أنــواع الدبلومــات التــي قدمها 
ــي  ــوم أخصائ ــاد األرسي ودبل ــوم اإلرش ــد دبل املعه
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الفكــري  األمــن  ودبلــوم  االجتامعيــة  املســؤولية 
كــام  للمجتمــع،   النافعــة  الربامــج  مــن  وغريهــا 
ــاالت  ــة يف املج ــات تطويري ــدة خدم ــد ع ــدم املعه يق
ــوالت،  ــم، والربوتوك ــة، واملراس ــة، والقانوني اإلداري
والصحيــة،  والرتبويــة،  واهلندســية،  والتقنيــة، 
واللغــات، واألمــن الســيرباين، وغريهــا مــن الربامــج، 
وقــد اختــار الباحــث نوعــني مــن الدبلومــات ليكونــا 
موضوعــًا لبحثــه، ومــدة الربنامــج ســنة دراســية لــكل 
برنامــج موزعــة عــىل فصلــني دراســيني يــدرس فيهــا 
الدبلــوم  ختصــص  يف  مــواد  والطالبــات  الطــالب 

ــم. ــدم هل املق
ــج  ــن الربام ــني م ــىل برناجم ــث ع ــذا البح ــز ه ويرك
املتعــددة التــي يقدمهــا معهــد الدراســات واخلدمــات 

ــا: ــة مه ــة املجمع ــارية بجامع االستش

أوالً: برنامج دبلوم أخصائي املسؤولية االجتامعية: 
يشــري املعهــد إىل أنــه عــىل الرغــم مــن أمهيــة املســؤولية 
ــال،  ــذا املج ــة  يف ه ــازات املحقق ــة، واالنج االجتامعي
إال أن العمــل املؤســي املبنــي عــىل األصــول العلميــة 
ــة،  ــؤولية االجتامعي ــال املس ــتدامة  يف جم ــة املس واملهني
ــة،  ــوادر املتخصص ــل الك ــب تأهي ــًا  يف جان وخصوص
ــربز  ــك ت ــة، ولذل ــن العناي ــد م ــاج إىل مزي ــزال حيت ال ي
احلاجــة إىل وجــود برنامــج رصــني  يســهم  يف إعــداد 
املتخصصــني يف جمــال املســؤولية املجتمعيــة، لعــدة 
ــج  ــود برنام ــدم وج ــا؛ ع ــن أبرزه ــل م ــربرات لع م
ــني  يف  ــل مهني ــداد وتأهي ــص  يف إع ــي متخص تعليم
ــني  ــداد املهني ــدرة أع ــة، ون ــؤولية االجتامعي ــال املس جم
ــة إىل أن  ــة، إضاف ــؤولية االجتامعي ــني باملس املتخصص
ــة  ــة والعاملي ــات املحلي ــي التوجيه ــج يلب ــذا الربنام ه
ــام أن  ــات. ك ــة للجامع ــؤولية االجتامعي ــل املس بتفعي
ــيني  ــني دراس ــج يف فصل ــذا الربنام ــدم ه ــة تق اجلامع
درجــة  حيملــون  الذيــن  والطالبــات  للطــالب 

البكالوريــوس. 

ــة  ــؤولية االجتامعي ــج املس ــالة برنام ــن رس ــح م ويتض
ــال إدارة  ــني يف جم ــداد املتخصص ــىل إع ــل ع ــه يعم أن
جمــاالت  وتطويــر  االجتامعيــة  املســؤولية  برامــج 
العمــل املجتمعــي للقطاعــات العامــة واخلاصــة غــري 
ــه  ــة يف تطلع ــه املتمثل ــق رؤيت ــاعيًا إىل حتقي ــة، س الربحي
إىل الريــادة يف تأهيــل املختصــني يف جمــال إدارة برامــج 
املســؤولية االجتامعيــة. ومنطلقــًا لتحقيــق أهدافــه 
املحــددة ومــن أمههــا أن هــذا الربنامــج يســد احلاجــة 
الكبــرية يف جانــب إجيــاد جهــة موثوقــة لتقديــم برامــج 
ــؤولية  ــال املس ــة يف جم ــي رصين ــي وأكاديم ــل مهن تأهي
يف  الدولــة  رؤيــة  حتقيــق  يف  ويســهم  االجتامعيــة، 
التنميــة ويف تفعيــل املامرســات التنمويــة املؤسســية 
املســؤولة، إضافــة إىل التفاعــل مــع الربامــج التنمويــة 
ــل  ــة مث ــؤولية االجتامعي ــاط باملس ــة ذات االرتب الدولي

ــتدامة. ــة املس ــدة للتنمي ــم املتح ــداف األم ــة أه خط

ثانيًا: برنامج الدبلوم العايل يف اإلرشاد األرسي:
وتتحــدد قيمــة أي برنامــج تعليمــي مــن خــالل معرفــة 
أهدافــه، وقــد حــدد املعهــد أهدافــًا متميــزة يرغــب يف 
ــه  ــت يف أن ــوم متثل ــات الدبل ــالب وطالب ــا يف ط حتقيقه
يســاعد الدارســني عــىل التعــرف عــىل مبــادئ التوجيــه 
واإلرشــاد النفــي واألرسي وجماالتــه، ويكســبهم 
بعــض املعلومــات املتعلقــة بمفاهيــم وأســس الصحــة 
ــة  ــاس اخلاص ــات األس ــم باملعلوم ــية، وتزيده النفس
ــم  ــروع عل ــه بف ــو وعالقت ــس النم ــم نف ــة عل بطبيع
ــم األســاس يف  ــه يعرفهــم عــىل املفاهي النفــس. كــام أن
علــم النفــس الرتبــوي. إضافــة إىل تدريــب الدارســني 
عــىل أدوات دراســة احلالــة مــن مقاييــس واختبــارات 
ــاس  ــس القي ــادئ وأس ــىل مب ــون ع ــام يتدرب ــة ك خمتلف
ــم وأدوات التشــخيص. كــام هيــدف الربنامــج  والتقوي
التواصــل  مهــارات  عــىل  الدارســني  تعــرف  إىل 
وأســاليبه ويطبقوهنــا. إضافــة إىل أن الربنامــج يــدرب 
ومجــع  املقابــالت  إجــراء  عــىل  عمليــًا  الطــالب 
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ــادية يف  ــاليب إرش ــارات وأس ــن مه ــات وأن يتق البيان
جمــال اإلرشــاد النفــي واألرسي، كــام يعــد مــن أهــم 
ــات  ــالب والطالب ــب الط ــج أن يكتس ــداف الربنام أه
ــس  ــق بأس ــام يتعل ــاس في ــات األس ــارات واملعلوم امله
النفــي واألرسي؛  التوجيــه واإلرشــاد  ونظريــات 

ــوري. ــي واحلض ــاد اهلاتف ــال اإلرش ــا يف جم لتطبيقه
وممــا يميــز تلــك الدبلومــات أهنــا جتمــع بــني اجلوانــب 
النظريــة واجلوانــب التطبيقيــة التــي يتــدرب فيهــا 
ــات عــىل ممارســة مــا تعلمــوه حتــت  الطــالب والطالب
التدريــب،  يف  ومتخصصــات  متخصصــني  إرشاف 
التعليــم يف  مــواد سياســة  بعــض  اهتمــت  ولقــد 
اململكــة العربيــة الســعودية )2016( بالتدريــب لكونــه 
وســيلة مهمــة للتطويــر املهنــي املســتمر، الــذي يواكب 
ــي  ــىل أن تعط ــزت ع ــتحدثات، ورك ــورات واملس التط
ــة بالــدورات  اجلهــات ذات العالقــة بالتخصــص عناي
ــاب  ــربات، واكتس ــيخ اخل ــة لرتس ــة والتوعوي التدريبي

ــة. ــارات احلديث ــات وامله املعلوم
ــه مــن الــروري توافــق  ويــرى )Hoskins,2010( أن
حمتــوى الربنامــج التدريبــي الحتيــاج املتدربــني، فعــدم 
ــات  ــوق عملي ــا يع ــور م ــؤدي إىل ظه ــد ي ــه ق توافق
ــة  ــام أن تلبي ــال، ك ــب الفع ــع التدري ــب، ويمن التدري
ــم  ــني حيفزه ــات املتدرب ــي الحتياج ــج التدريب الربنام
عــىل اإلقبــال عــىل التدريــب بدافــع قــوي، مما يكســبهم 

ــدد.  ــاالت املتع ــة يف املج ــارات الروري امله
العنــارص  مــن  والتنميــة  التدريــب  أصبــح  ولقــد 
املرتابطــة يف مجيــع جمــاالت احليــاة، ولــذا هتتــم الــدول 
املتقدمــة اهتاممــًا كبــريًا بالتنميــة املســتمرة للرقــي 
بالعنــر البــرشي وتدريبــه وتعليمــه وتأهيلــه، ليكــون 
ــل  ــى ال حيص ــة، وحت ــور والتنمي ــاًم يف التط ــاًل مه عام
خلــل يف تعطيــل املتعلــم عــن عملــه جلــأت املنظــامت 
إىل تدريبــه وهــو عــىل رأس العمــل بحيــث جيمــع 
املتــدرب بــني التعلــم والعمــل وأشــارت دراســة أبــو 
احلجــاج )2010م( إىل أن التدريــب أثنــاء العمــل 

والتأهــب  باالســتعداد  املنظمــة  ألعضــاء  يســمح 
ــد  ــف، و يؤك ــام بالوظائ ــم للقي ــتمر ودائ ــكل مس بش
ــاء  ــب أثن ــالل )2013م( أن التدري ــى، وه ــد الغن عب
الوظيفــة نشــاط خمطــط لــه لتطويــر مهــارات واجتاهات 
املتدربــني، فالتدريــب أثنــاء اخلدمــة يمثــل إســرتاتيجيه 
طويلــة األمــد، فهــو يســهم يف خفــض تكاليــف 
الرتبيــة، والتعليــم، حيــث تعــاين بعــض البلــدان مــن 
عجــز يف متويــل جمــاالت الرتبيــة والتعليــم ومــا يتبعهــا 
ــب  ــع، فالتدري ــراد املجتم ــل ألف ــب وتأهي ــن تدري م
ــد  ــت ويزي ــد والوق ــال واجله ــر امل ــة يوف ــاء اخلدم أثن
ــني. وتؤكــد اخلنيفــر )2017م(:  ــن كفــاءة املتدرب م
أهــم  مــن  يعــد  املعــارص  عاملنــا  يف  التدريــب  أن 
ــا  ــنا توظيفه ــي إذا أحس ــائلها الت ــة ووس أدوات التنمي
ــق  ــن حتقي ــع م ــات املجتم ــت مؤسس ــتثامرها متكن واس
الكفــاءة يف اإلنتــاج، والتميــز يف األداء وهــذه العالقــة 
ــب  ــت التدري ــب جعل ــة، والتدري ــني التنمي ــة ب القوي
ــن اإلدارات يف  ــري م ــد كث ــاس عن ــا األس ــن القضاي م

ــات. ــع القطاع مجي
وللتعــرف عــىل ماهيــة التدريــب تشــري دراســة حيــدر 
ــة  ــه عملي ــوما)2019م(: بأن ــة س ) 2020م(، ودراس
ــربات  ــري يف وخ ــداث تغ ــا إح ــدف منه ــة اهل ديناميكي
واجتاهاهتــم،  وســلوكهم  ومعلوماهتــم  املتدربــني، 
ليتمكنــوا مــن اســتغالل مــا لدهيــم مــن طاقــات كامنــة 
ــم يف  ــن قدراهت ــع م ــىل الرف ــاعدهم ع ــات تس وإمكان
ــل.  ــة أفض ــدة وطريق ــة جي ــم بإنتاجي ــة وظائفه ممارس
وحتــى ال حيــدث خلــل يف األعــامل التــي يؤدهيــا 
املتدربــون جلــأت املنظــامت إىل املوازنــة بــني التدريــب 
دون إخــالل بالوظيفــة وهــو مــا يســمى التدريــب أثناء 
ــد )2021م(  ــة آل مريش ــدت دراس ــث أك ــة حي اخلدم
زيتــوين  ودراســة  )2018م(،  العتيبــي  ودراســة 
)2015م(: إىل أن التدريــب أثنــاء اخلدمــة هــو أنشــطة 
منظمــة وخمطــط هلــا ؛ هتــدف إىل تنميــة املتدربــني 
الفعليــة  حاجاهتــم  مــن  نابعــة  مســتمر،  بشــكل 
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ــددت  ــي حت ــا، والت ــون عليه ــي يتدرب ــارات الت للمه
وإمكانياتــه  األداء  واحتياجــات  متطلبــات  ظــل  يف 
األساســية؛ وتســعى هــذه األنشــطة إىل تنميــة مهــارات 
املتدربــني ومســاعدهتم عــىل النمــو املهنــي عــن طريــق 
والفرديــة  اجلامعيــة  التدريبيــة  الطــرق  اســتخدام 

ــب. ــن التدري ــدف م ــق اهل ــة ؛ لتحقي احلديث
ــات  ــن الروري ــص م ــب املتخص ــد التدري ــذا يع ول
ــاس  ــة أس ــو لبن ــان، وه ــاء اإلنس ــىل بن ــز ع ــي ترك الت
ــة  ــوى البرشي ــة الق ــا لتنمي ــتغناء عنه ــن االس ال يمك
ــاة  ــاالت احلي ــة يف كل جم ــورات املتالحق ــة التط ملواكب
وأصبــح مــن احلاجــات املهمــة وامللحــة لتطويــر 
إجيابيــة  ســلوكيات  إكســاهبم  و  املجتمــع،  أفــراد 
تســاعدهم عــىل إتقــان أعامهلــم بمهــارة وتوفــر الوقــت 
ــة  ــارات املهني ــان امله ــؤدي إىل إتق ــال، وي ــد وامل واجله
ــام  ــل، ك ــاج والعم ــىل اإلنت ــراد ع ــدرة األف ــادة ق وزي
تؤكــد دراســة )زنــايت،2013م(، ودراســة غــاوي 
)2008م(، ودراســة عبدالســميع، وحوالــة )2005م( 
أن للتدريــب أثنــاء اخلدمــة عــدة ضوابــط حيــث جيــب 
مراعاهتــا حتــى تتحقــق األهــداف مــن التدريــب ومــن 

ــا: أمهه
االستمرارية.. 1
الشمولية.. 2
املرونة.. 3
 الواقعية.. 4
الفعالية.. 5
التدرج.. 6

 فــإذا اكتملــت تلــك املبــادئ والضوابــط فــإن التدريب 
أثنــاء اخلدمــة يمكنــه حتقيــق األهــداف التالية:

ــتثامرها يف . 1 ــة واس ــارات وظيفي ــىل مه ــرف ع  التع
ــي. ــع الوظيف الواق

املتدربــني . 2 وميــول  احتياجــات  عــىل  التعــرف 
النفســية. واســتعداداهتم 

ــة . 3 ــب بتغذي ــج التدري ــىل برام ــني ع ــد القائم  تزوي

ــج. ــر الربام ــىل تطوي ــاعد ع ــة تس راجع
نامء التفكري اإلبداعي لدى املتدربني.. 4
ربط املتدرب ببيئته املحلية.. 5
حتســني أداء املتــدرب ممــا يرفــع مــن روحــه . 6

والنفســية.  املعنويــة 
ومــن خــالل اطــالع الباحــث عــىل أدبيــات األبحــاث 
والدراســات الســابقة ذات العالقــة بمفهــوم التقويــم، 
ــه عــدة تعريفــات خمتلفــة، حيــث  ــم ل وجــد أن التقوي
يــرى أبوعــالم )2014م(: أن التقويــم عمليــة تشــمل 
إصــدار حكــم كيفــي أو كمــي أو تشــمل احلكمــني مًعا 
عــىل حتقيــق األهــداف والتحقــق مــن أثرهــا، واحلكــم 
عــىل الظــروف التــي حتــول دون حتقيــق األهــداف حتى 
يتمكــن املقومــون مــن التحســني والتطويــر والتعديــل 
، وهــذا يتوافــق إىل حــد مــا مــع مــا تشــري إليــه دراســة  
كراجــه )1997م( مــن أن التقويــم عمليــة وقائيــة 
ــف  ــدف إىل الكش ــخيصية هت ــية تش ــة، و قياس عالجي
عــن أماكــن القــوة فتعززهــا وأماكــن الضعــف فتقــي 
عليهــا لتتمكــن مــن تطويــر عمليــات التعليــم والتعلــم 

بالصــورة التــي تســهم بتحقيــق األهــداف املنشــودة.
وإذا حددنــا التقويــم بشــكل خــاص يف جمــال الربامــج 
ــم  ــف لتقوي ــدة تعاري ــاك ع ــد هن ــا نج ــة، فإنن التعليمي
الربامــج منهــا مــا أورده عــالم )2003م: ص 36( 
ــج  ــتويات الربام ــول مس ــاق ح ــة االتف ــه: "عملي بأن
 - تصميمهــا  ومراحــل  حمتواهــا  أي   - التعليميــة 
ــني  ــاوت ب ــالف أو تف ــاك اخت ــا إذا كان هن ــد م وحتدي
ــم  ــي حتك ــتويات الت ــج واملس ــب الربام ــض جوان بع
هــذه اجلوانــب، واإلفــادة مــن ذلــك يف حتديــد أوجــه 
قصــور الربنامــج". كذلــك عــرف عــودة )،1999 
" عمليــة منظمــة جلمــع  ص: 25( التقويــم بأنــه: 
ــق  ــة حتقي ــد درج ــرض حتدي ــات بغ ــل املعلوم وحتلي
األهــداف، واختــاذ القــرارات بشــأهنا ملعاجلــة جوانــب 

ــف".  الضع
ــم  ــث أن معظ ــح للباح ــبق يتض ــا س ــالل م ــن خ وم
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ــىل اآليت: ــز ع ــا ترك ــم إيراده ــي ت ــف الت التعاري
ــداف 	  ــق أه ــة حتق ــة درج ــؤدي إىل معرف ــم ي التقوي

ــة. ــج التعليمي الربام
التقويــم يبــني نقــاط القــوة والضعــف يف خمتلــف 	 

ــج التعليمــي. ــب الربنام جوان
ــز 	  ــلبيات وتعزي ــة الس ــىل معاجل ــل ع ــم يعم التقوي

ــات. اإلجيابي
التقويــم حيــدد اجلــدوى أو الفائــدة مــن الربنامــج 	 

املقــوم.
ــاه 	  ــب جت ــرار املناس ــاذ الق ــهم يف اخت ــم يس التقوي

ــه. ــم تقويم ــذي ت ــج ال الربنام
ــذا  ــوع ه ــب ملوض ــن املناس ــه م ــث أن ــرى الباح وي
تعريــف  هــو  الســابقة   التعريفــات  مــن  البحــث 
ــو  ــايس ه ــث األس ــدف البح ــابق،  فه ــه الس الكراج
برنامــج  وخاصــة  التعليميــة  الدبلومــات  تقويــم 
املســؤولية االجتامعيــة وبرنامــج اإلرشــاد األرسي 
واخلدمــات  الدراســات  معهــد  يقدمــه  الــذي 
ــم  ــايل فالتقوي ــة،  وبالت ــة املجمع ــارية بجامع االستش
ــات  ــع املعلوم ــث جتم ــخيصية، حي ــية تش ــة قياس عملي
يف  الضعــف  ومكامــن  و  القــوة  مكامــن  وحتديــد 
الربامــج املقومــة،  وتعنــي كلمــة وقائيــة؛ إصــدار 
ــل  ــع البدائ ــع وض ــاء م ــىل األخط ــة ع ــكام خاص أح
ــة؛  ــة عالجي ــي كلم ــام تعن ــذ، ك ــى التنفي ــبة حت املناس
وضــع احللــول واملقرتحــات املناســبة للحــد مــن 
ــا  ــوة وتعزيزه ــن الق ــراز مواط ــف وإب ــب الضع جوان
ــج  ــر الربام ــم بتطوي ــج التقوي ــن نتائ ــتفاد م ــى يس حت

املقومــة.

أمهية تقويم برامج الدبلوم:
ودراســة  )2020م(،  غــراب  دراســة  حــددت 
زاهــي)2013م(،  ودراســة  الكلبــاين)2018م(، 
ودراســة موســى، والعطيــات)2010م(، ودراســة 
أمهيــة  تبــني  جوانــب  عــدة  )2007م(  الضلعــان 

التقويــم وفوائــده املرجــوة ومنهــا مــا يــيل: 
الكشــف عــن جوانــب قــوة الربنامــج وتعزيزهــا 	 

وجوانــب ضعفــه للقضــاء عليهــا.
ــوم 	  ــج الدبل ــيل لربام ــع الفع ــىل الواق ــوف ع الوق

ــا. ــكالت وتداركه ــد املش ــن حتدي ــن م ــم التمك ليت
التغذيــة 	  يف  التقويميــة  النتائــج  مــن  اإلفــادة 

الراجعــة للدبلــوم مــن حيــث تعديــل الدبلــوم أو 
االســتمرار فيــه أو حذفــه.

تعطــي مــؤرشات اقتصاديــة باملقارنــة بــني الكلفــة 	 
واملــردود. 

ــددة 	  ــداف املح ــن األه ــه م ــم حتقيق ــا ت ــة م معرف
ــوم.  ــج الدبل لربام

وجــوب تقويــم الدبلومــات التعليميــة باســتمرار 	 
لضــامن ســريها فيــام خطــط هلــا. 

وممــا ســبق يــرى الباحــث أن الربامــج التعليميــة ختضع 
ــة يف  ــب يف الرغب ــباب، تنص ــن األس ــدد م ــم لع للتقوي
تطويــر الربامــج وحتســينها بقصد رفــع كفاءهتــا وبالتايل 
ــع  ــخيص واق ــق تش ــن طري ــا، ع ــاءة خمرجاهت ــع كف رف
ــه  ــب ضعف ــه وجوان ــب قوت ــرف جوان ــج لتع الربنام
بغيــة حتســينه، ســعيًا ملواكبــة التطــور العلمــي ولتحقــق 
النظــم التعليميــة أهدافهــا ورؤى جمتمعاهتــا، ومــن 
ــة )2009م(  ــو دق ــه أب ــار إلي ــا أش ــم م ــباب التقوي أس
ــع  ــو التوس ــم ه ــباب التقوي ــم أس ــر أن أه ــث ذك حي
ــايل  ــم الع ــم التعلي ــهدته نظ ــذي ش ــل ال ــوع اهلائ والتن
ــات،  ــن احلكوم ــري م ــادة إدراك كث ــاته، وزي ومؤسس
ــات  ــامت، واجله ــايل، واملنظ ــم الع ــات التعلي ومؤسس
ــر  ــة بأم ــة ذات الصل ــة، والدولي ــة، واإلقليمي الوطني
ــاليب  ــات واألس ــط، واملامرس ــايل للضواب ــم الع التعلي
واملعايــري األكاديميــة التقليديــة املســتخدمة يف التقويــم، 
ــة  ــت مظل ــة حت ــات العامل ــة املؤسس ــة إىل حاج إضاف
ــطة؛  ــا يف األنش ــرق أدائه ــم ط ــايل إىل تقوي ــم الع التعلي
لكــي تضبــط املدخــالت، فتظهــر املخرجــات بصــورة 
جليــة حتــى نصــل إىل مســتوى اجلــودة الشــاملة ، 
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ــق  ــج أن تتحق ــب الربام ــم مطال ــن أه ــا م ــث إهن حي
ــه،  ــق أهداف ــامره وحيق ــؤيت ث ــاملة لي ــودة الش ــه اجل في
ويرجــع مفهــوم اجلــودة Quslity إىل الكلمــة الالتينيــة 
ــدل عــىل طبيعــة الــيء، وهــذا مــا  ــي ت Qualits والت

أكدتــه دراســة الغيثــي )2007م( حيــث يــرى أن 
اجلــودة الشــاملة يف التعليــم عبــارة عــن جمموعــة مــن 
املعايــري واإلجــراءات التــي هيــدف تنفيذهــا إىل حتقيــق 
ــني األداء  ــة وحتس ــة للمؤسس ــة عالي ــداف بدرج األه
ــد  ــة أو جه ــل تكلف ــة بأق ــات املؤمل ــًا للمواصف وفق
وبأفضــل الطــرق، بينــام أكــد الربيعــي )2005م( بــأن 
ــات  ــع العملي ــع إىل مجي ــودة يرج ــامن اجل ــوم ض مفه
ــق  ــىل حتقي ــاعد ع ــا يس ــري كل م ــو توف ــة نح املوجه
اجلــودة واملحافظــة عليهــا، واالرتقــاء بأدائهــا، وهــذا 
الــذي يــرى  إبراهيــم ) 2002م(  إليــه  مــا يشــري 
ــدة رشوط  ــق ع ــة تطبي ــن عملي ــارة ع ــودة عب أن اجل
تعليميــة الزمــة هبــدف رفــع مســتوى جــودة خمرجــات 
ــني  ــراد العامل ــق األف ــن طري ــة ع ــات التعليمي املؤسس
أن اجلــودة  إىل  فيهــا. كــام يشــري مجيــل )2005م( 
ــري  ــراءات واملعاي ــن اإلج ــة م ــي جمموع ــاملة تعن الش
ــق  ــة للتحقي ــات التعليمي ــم املؤسس ــتخدمة يف تقيي املس
ــة  ــة والتنظيمي ــرشوط األكاديمي ــتيفاء ال ــدى اس ــن م م
واإلداريـــة التـــي تضمــن حتقيــق رؤيــة ورســالة 
وأهــداف هــذه املؤسســات التعليميــة. وذلــك مــا 
أكــده فــرج، وحافــظ )2003م( حــول مفهــوم اجلــودة 
يف التعليــم، حيــث أشــارا إىل أهنــا تعنــي مــدى قــدرة 
ــتفيد  ــات املس ــة احتياج ــىل تلبي ــة ع ــة التعليمي املؤسس
ــي. ــج التعليم ــن املنت ــام ع ــاه الت ــة، ورض ــن املؤسس م
ــامن  ــأن ض ــول ب ــن الق ــدم يمك ــا تق ــالل م ــن خ وم
ــي  ــراءات الت ــات واإلج ــن العملي ــة م ــودة جمموع اجل
ــري  ــتيفاء معاي ــدى اس ــن م ــد م ــا التأك ــن خالهل ــم م يت
ورشوط ومــؤرشات اجلــودة مــن قبــل مؤسســات 
ــم العــايل يف كافــة عنارصهــا، وفــق مــا يضمــن  التعلي
حتقيــق التطويــر املســتمر يف أدائهــا لوظائفهــا مــن حيث 

التدريــس، والبحــث العلمــي، وخدمــة املجتمــع، 
ومــن دواعــي تطبيــق معايــري اجلــودة الشــاملة يف 
التعليــم ومربراهتــا التــي أشــارت إليهــا دراســة املدلــج 
)2022م(، ودراســة زيــادي، وعلومــي )2021م(، 
علــوان  ودراســة  )2020م(  البطــري  ودراســة 

ــيل:  ــام ي ــي ك )2009م(، وه
ــم املســتمر الســرتاتيجية املنظمــة . 1 تســهم يف التقوي

الشــاملة.
اجلــودة الشــاملة متثــل فلســفة تنظيميــة هتيــئ بيئــة . 2

جيــدة لتحقيــق اجلــودة املســتهدفة للعمليــات.
توفــر احتياجــات إقامــة نظــام نوعــي ملخرجــات . 3

ــية. ــامت تنافس ذات س
تدمــج كافــة املكونــات التنظيميــة يف مراحــل . 4

التخطيــط والتنفيــذ والرقابــة يف ضــوء معايــري 
املتجــددة. األداء 

لنشــاطات . 5 النوعــي  األداء  حتســني  إىل  تــؤدي 
لزيــادة  الالزمــة  الربامــج  وحتديــد  املنظمــة 

األداء. كفــاءة  لرفــع  التنظيميــة  القــدرات 
مــن . 6 املســتفيدين  تطلعــات  حتقيــق  يف  تســهم 

املنظــامت. خدمــات 
املــوارد . 7 جــودة  مســتوى  حتديــد  يف  تســاعد 

ــق  ــتوى األداء وف ــع مس ــح توق ــا يتي ــة مم التنظيمي
ورغباهتــم. املســتفيدين  حاجــات 

ــات . 8 ــق متطلب ــه وف ــل وقيم ــادئ العم ــور مب تط
نظــرة  إطــار  يف  لتطبيقاهتــا،  الالزمــة  التغيــري 

والتحديــات. للفــرص  مســتقبلية 

مشكلة البحث: 
يعــد تقويــم املــواد املقــررة يف الربامــج الدراســية 
مــن أهــم اخلطــوات املؤديــة الكتشــاف النواحــي 
ــا  ــلبية وتعديله ــي الس ــة النواح ــا ومعرف ــة فيه اإلجيابي
ــواد  ــر لتحقــق تلــك امل ــة التطوي ــايل تكــون عملي وبالت
املقــررة أهدافهــا التــي وضعــت مــن أجلهــا، وانطالقــًا 
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ــة  ــدم جامع ــات تق ــي للجامع ــدور االجتامع ــن ال م
ــتهدف  ــة تس ــد اجلامع ــا بع ــوم م ــج دبل ــة برام املجمع
ــني  ــني وخرجي ــني وموظف ــن معلم ــيل م ــع املح املجتم
)ذكــورًا وإناثــًا(؛ للرقــي بمســتواهم املهنــي وإكســاهبم 
ــان  ــم بإتق ــام بوظائفه ــىل القي ــاعدهم ع ــارات تس مه
ومهــارة، وانطالقــًا مــن توصيــات الدراســات الســابقة 
ــد رضورة  ــي تؤك ــوم الت ــج الدبل ــة بربام ذات العالق
التحقــق مــن انطبــاق معايــري اجلــودة الشــاملة يف برامج 
الدبلومــات التــي تقدمهــا اجلامعــات ألفــراد املجتمــع 
ــح )  ــة الفري ــامل ) 2020م(، ودراس ــة الع ــا دراس ومنه
2015م(، إضافــة إىل توصيــات الدراســات التــي حتث 
عــىل إجــراء دراســات يف جمــال تقويــم برامــج الدبلــوم 
ــة  ــرون )2022م(، ودراس ــيل، وآخ ــة ع ــل: دراس مث
إبراهيــم ) 2020م(، ودراســة العابــدي )2015م(، 
حيــث أكــدت عــىل أمهيــة تقويــم الربامــج والســعي إىل 
تطويرهــا ووصوهلــا إىل أعــىل معايــري اجلــودة الشــاملة. 
ونظــًرا للتفــاوت احلــادث كــاًم، ونوًعــا بــني اجلامعــات 
احلكوميــة باململكــة مــن حيــث تطبيقهــا لنظــم اجلــودة 
ــة ووصــول البعــض مــن  الشــاملة يف براجمهــا التعليمي
هــذه الربامــج لالعتــامد األكاديمــي وقلــة الدراســات 
والبحــوث التــي تظهــر جتــارب هــذه الربامــج يف 
ــريات  ــل املتغ ــاملة، ويف ظ ــودة الش ــم اجل ــق نظ تطبي
ــني  ــن ح ــددة م ــورات املتج ــايرة التط ــارصة، وملس املع
آلخــر يف املجــاالت التعليميــة والتدريبيــة؛ أصبــح 
مــن الــرورة إخضــاع برامــج الدبلومــات يف جامعــة 
املجمعــة إىل عمليــة التقويــم لتحديــد جودهتــا يف ضــوء 
ــة  ــل مواكب ــن أج ــك م ــاملة، وذل ــودة الش ــري اجل معاي
التطــورات التعليميــة واالجتامعيــة، ممــا يســهم يف 
الوفــاء بحاجــات املجتمــع ومتطلبــات ســوق العمــل، 
ــن  ــات، وم ــج الدبلوم ــج برام ــر مناه ــة إىل تطوي إضاف

ــايل. ــث احل ــكلة البح ــرزت مش ــا ب هن

أسـئلة البحث: 
حاول البحث اإلجابة عن األسئلة التالية:

الســؤال األول: مــا معايــري اجلــودة الشــاملة الواجــب 
جامعــة  يف  الدبلــوم  برامــج  مناهــج  يف  توافرهــا 

املجمعــة؟

الســؤال الثــاين: مــا درجــة توافــر معايــري اجلــودة 
ــن  ــة م ــة املجمع ــوم يف جامع ــج الدبل ــاملة يف مناه الش
ــوى.  ــوم. ب- املحت ــج الدبل ــداف مناه ــث: أ- أه حي

ج- التنفيــذ. د- املخرجــات.

الســؤال الثالــث: هــل يوجــد فــروق ذات داللــة 
يف   )a ≤ 0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
اســتجابات العينــة عــىل حمــاور أداة البحــث تبعــًا 
ــربة(. ــنوات اخل ــوم - س ــوع الدبل ــس - ن ــري )اجلن ملتغ

أهــداف البحث: 
هدف البحث احلايل إىل:

مناهــج 	  يف  الشــاملة  اجلــودة  معايــري  حتديــد 
معهــد  يقدمهــا  التــي  التعليميــة  الدبلومــات 
بجامعــة  االستشــارية  واخلدمــات  الدراســات 

املجمعــة.
ــاملة يف 	  ــودة الش ــري اجل ــر معاي ــة تواف ــة درج معرف

مناهــج الدبلومــات التعليميــة التــي يقدمهــا معهد 
ــة يف  ــة املجمع ــارات بجامع ــات واالستش الدراس
جمــاالت )أهــداف مناهــج الدبلــوم - املحتــوى - 

ــذ - املخرجــات( التنفي
ــي 	  ــوى العلم ــداد املحت ــىل إع ــني ع ــد القائم تزوي

ــج  ــث بنتائ ــذا البح ــتهدفني يف ه ــني املس للربناجم
ــام. ــا أهدافه ــا ليحقق ــد يف تطويرمه ــد تفي ق

أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث يف اآليت:

 حســب علــم الباحــث أنــه البحــث الوحيــد 	 
الــذي يبحــث يف وجــود معايــري اجلــودة الشــاملة 
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ــي  ــوم أخصائ ــوم )دبل ــي الدبل ــج برناجم يف مناه
املســؤولية االجتامعيــة ودبلــوم اإلرشــاد األرسي(.

ــة 	  ــات يف جامع ــج الدبلوم ــر برام ــهم يف تطوي يس
ــة.  ــس علمي ــىل أس ــة ع املجمع

يــزود القائمني عــىل برامــج الدبلومــات يف اجلامعة 	 
بتغذيــة رجعــة متكنهــم مــن معرفــة االحتياجــات 

املهنيــة واألكاديميــة لفئــات املجتمــع املســتهدفة.

حـدود البحث:
اقتر البحث احلايل عىل احلدود التالية:

احلــدود املوضوعيــة: اقتــر البحــث احلــايل عــىل 	 
ــة يف برناجمــي  تقويــم مناهــج الدبلومــات التعليمي
))دبلــوم أخصائــي املســؤولية االجتامعيــة ودبلــوم 
اإلرشــاد األرسي( الــذي تنفــذه جامعــة املجمعــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــاملة م ــودة الش ــري اجل ــق معاي وف
الطــالب والطالبــات يف املحــاور التاليــة: )أهــداف 
ــج -  ــوى الربنام ــوم - حمت ــج الدبل ــج برنام مناه
تنفيــذ الربنامــج - خمرجــات الربنامــج(. وقــد 
ــه  ــم أن ــني بحك ــن الربناجم ــث هذي ــار الباح اخت
ــني  ــرف الربناجم ــام ويع ــس فيه ــة تدري ــو هيئ عض

عن قرب وممارسة عملية. 
احلــدود املكانيــة: ُطبقــت أداة البحــث احلــايل 	 

يف معهــد الدراســات واخلدمــات االستشــارية 
بجامعــة املجمعــة.

احلــدود البرشيــة: طــالب، وطالبــات برنامــج 	 
دبلــوم أخصائــي املســؤولية االجتامعيــة وبرنامــج 
دبلــوم اإلرشــاد األرسي يف معهــد الدراســات 
املجمعــة  بجامعــة  االستشــارية  واخلدمــات 

وعددهــم 46 طالًبــا و36طالبــة.
ــايل يف 	  ــث احل ــت أداة البح ــة: ُطبق ــدود الزمني احل

ــي  ــام اجلامع ــن الع ــاين م ــدرايس الث ــل ال الفص
1443هـ.

مصطلحات البحث: 

تقويم الربامج:
بأنــه: 	  ص:155(   ,2018( ســلوى  عرفتــه 

ــا  ــن طريقه ــم ع ــي يت ــة الت ــراءات املنهجي "اإلج
دراســة الربامــج والسياســات القائمــة للتثبــت من 
ــارص  ــداف والعن ــق األه ــا يف حتقي ــة فاعليته درج

ــددة". ــج حم ــا برام ــي تتضمنه الت
ــة 	  ــه: عملي ــث بأن ــذا البح ــا يف ه ــرف إجرائًي ويع

تقويميــة تســتند عــىل معايــري علميــة حمــددة 
ــج  ــودة يف مناه ــري اجل ــر معاي ــة تواف ــاس درج لقي
ــة  ــؤولية االجتامعي ــي املس ــوم أخصائ ــج دبل برنام
معهــد  يف  األرسي  اإلرشــاد  دبلــوم  وبرنامــج 
بجامعــة  االستشــارية  واخلدمــات  الدراســات 

املجمعــة.

املعايري:
يعــرف احلــاميل )1429هـــ، ص: 5( املعيــار بأنه: " 	 

املســتوى املســتهدف للوصــول إىل األداء اجليــد".
ــا بأهنــا: مســتويات األداء 	  وتعــرف املعايــري إجرائًي

ــج  ــة مناه ــا يف كاف ــب حتقيقه ــي جي ــة والت املتوقع
الدبلومــات التعليميــة يف جامعــة املجمعــة والتــي 
ــات. ــذه الدبلوم ــج يف ه ــودة املناه ــدى ج ــدد م حت

اجلودة الشاملة:
ــا 	  ــرون )1427هـــ : 88 ( بأهن ــر وآخ ــا النم عرفه

: "خلــق ثقافــة متميــزة يف األداء حيــث يعمــل 
املديــرون واملوظفــون بشــكل مســتمر ودؤوب 
لتحقيــق توقعــات العمــالء واملســتفيدين وأداء 
العمــل بشــكل صحيــح منــذ البدايــة،  مــع حتقيــق 
اجلــودة بشــكل أفضــل وفاعليــة ويف أقــر وقــت 

ــن". ممك
الشــاملة 	  اجلــودة  معايــري  الباحــث  ويعــرف 

إجرائًيــا بأهنــا: جمموعــة مــن األنشــطة والعمليــات 
ــج  ــة مناه ــا يف كاف ــب حتقيقه ــي جي ــة الت التطويري
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الدبلــوم التعليميــة مــن أجــل التأكــد مــن جــودة 
ــق  ــا حتق ــا وأهن ــي يقدمه ــات الت ــج واخلدم الربام

ــددة. ــداف املح األه

منهجية البحث وإجراءاته:
 Content( ــيل ــي التحلي ــج الوصف ــث املنه ــع الباح اتب
ــة  ــىل دراس ــج ع ــذا املنه ــد ه ــث يعتم Analysis (حي

الظاهــرة كــام هــي يف الواقــع ووصفهــا بدقــة والتعبــري 
وكايــد  عــدس،  )عبيــدت،  وكيفيــًا.  كميــًا  عنهــا 
ــلوبًا  ــج أس ــذا املنه ــث ه ــار الباح ــد اخت )2003( وق
لبيــان حتقــق معايــري اجلــودة الشــاملة يف حمتــوى 
ــن  ــث م ــدود البح ــني يف ح ــوم املوضح ــي الدبل برناجم

ــا. عدمه

جمتمع البحث وعينته:
جمتمــع البحــث احلــايل هــو عينتــه، حيــث تكــون 
املجتمــع والعينــة مــن كافــة الطــالب والطالبــات 
املســؤولية  أخصائــي  دبلــوم  بربنامــج  امللتحقــني 
معهــد  يف  األرسي  اإلرشــاد  وبرنامــج  االجتامعيــة 
الدراســات واخلدمــات االستشــارية بجامعــة املجمعــة 
ــًا  ــم قصدي ــم اختياره ــدرايس 1443هـــ، ت ــام ال للع
ــا  ــق أهــداف البحــث، وبلــغ عددهــم )46طالًب لتحقي
ــف  ــث توصي ــاول الباح ــيل يتن ــام ي ــة(، وفي و36 طالب
ــا للمتغــريات  ــة البحــث بحســب خصائصهــا وفًق عين
التاليــة: )اجلنــس - نــوع الدبلــوم - ســنوات اخلــربة(، 

ــايل:  ــدول الت ــني باجل ــو مب ــام ه ــج ك ــاءت النتائ وج
جدول )1( التكرارات والنسب املئوية حسب متغريات البحث

النسبةالتكرارالفئاتاملتغريات املستقلة

4656.1طالباملشارك
3643.9طالبة

5061.0دبلوم أخصائي املسؤولية االجتامعيةنوع الدبلوم
3239.0دبلوم اإلرشاد األرسي

3441.5أقل من 10 سنواتاخلربة
4858.5أكثر من 10 سنوات

82100.0املجموع

أداة البحث:
للحصــول عــىل البيانــات األوليــة التــي حتقــق أهــداف 
البحــث عمــد الباحــث إىل مراجعــة بعــض األدبيــات 
العربيــة ذات العالقــة بموضــوع البحــث احلــايل،  
ــي  ــامد األكاديم ــودة واالعت ــامن اجل ــل ض ــا: دلي ومنه
ــل  ــعودية )NCAAA(،  ودلي ــة الس ــة العربي يف اململك
ــات  ــة يف مؤسس ــج التعليمي ــامد للربام ــم واالعت التقوي
ــرشوع  ــة )NAQAAE(،  وال ــايل املري ــم الع التعلي
يف تصميــم أداة للبحــث متثلــت يف اســتبانة لتقويــم 
االجتامعيــة  املســؤولية  أخصائــي  دبلــوم  برنامــج 
ــر  ــة تواف ــاس درج ــاد األرسي،  وقي ــج اإلرش وبرنام
املعايــري اجلــودة فيــه،  ويف اجلوانــب اخلاصــة بالطــالب 
ــزء األول  ــن،  اجل ــن جزأي ــت م ــات،  وتكون والطالب

يتعلــق بخصائــص العينــة ،  وقــد شــملت هــذه 
اخلصائــص: )اجلنــس - نــوع الدبلــوم - ســنوات 
اخلــربة(،  أمــا اجلــزء الثــاين مــن االســتبانة فقــد 
ــة  ــىل أربع ــة ع ــرة موزع ــدد )39( فق ــىل ع ــتمل ع اش
حمــاور هتــدف إىل قيــاس درجــة توافــر معايــري اجلــودة 
املســؤولية  أخصائــي  دبلــوم  برنامــج  يف  الشــاملة 
االجتامعيــة وبرنامــج دبلــوم اإلرشــاد األرسي،  وهــي 
كالتــايل: ) أهــداف مناهــج الربامــج - حمتــوى مناهــج 

ــج(. ــات الربام ــج -  خمرج ــذ الربام ــج - تنفي برام

األساليب االحصائية املستخدمة:
ــح أدوات  ــاميس لتصحي ــرت اخل ــلم ليك ــامد س ــم اعت ت
البحــث، بإعطــاء كل فقــرة مــن فقراتــه درجــة واحــدة 
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جدول )2( معامالت االرتباط بني الفقرة والدرجة الكلية واملجال التي تنتمي إليه

ــرية،  ــة كب ــق بدرج ــس )مواف ــه اخلم ــني درجات ــن ب م
ــي  ــًا( وه ــق مطلق ــق، ال أواف ــد، ال أواف ــق، حماي مواف
متثــل رقميــًا )5، 4، 3، 2، 1( عــىل الرتتيــب، وقــد تــم 

ــج: ــل النتائ ــايل ألغــراض حتلي ــاس الت ــامد املقي اعت
قليلة  من 1.00- 2.33  

متوسطة  من 2.34- 3.67  
كبرية  من 3.68- 5.00  

ــتخدام  ــالل اس ــن خ ــاس م ــاب املقي ــم احتس ــد ت وق
ــة: ــة التالي املعادل

األدنــى  احلــد   -  )5( للمقيــاس  األعــىل  (احلــد 
)3( املطلوبــة  الفئــات  عــدد   )1( للمقيــاس 

 1.33=  3/)1-5 (=

ومن ثم إضافة اجلواب )1.33( إىل هناية كل فئة.

صدق أداة البحث: 
للمقيــاس،  البنــاء  صــدق  دالالت  الســتخراج 
وبــني  فقــرة  كل  ارتبــاط  معامــالت  اســتخرجت 
ــني كل فقــرة وارتباطهــا باملجــال  ــة، وب الدرجــة الكلي
التــي تنتمــي إليــه، وبــني املجــاالت ببعضهــا والدرجــة 
عينــة  خــارج  مــن  اســتطالعية  عينــة  يف  الكليــة، 
ــًا وطالبــة، وقــد تراوحــت  البحــث بلغــت )20( طالب
ــني  ــا ب ــع األداة ككل م ــرات م ــاط الفق ــالت ارتب معام
 )0.97-0.78( املجــال  ومــع   ،)0.94-0.78(

ــك. ــني ذل ــايل يب ــدول الت واجل

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

مع املجال

معامل 
االرتباط
مع األداة

رقم الفقرة
معامل 
االرتباط

مع املجال

معامل 
االرتباط
مع األداة

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

مع املجال

معامل 
االرتباط
مع األداة

1**. 89**. 9214**. 91**. 8527**. 89**. 89

2**. 84**. 7815**. 97**. 9328**. 89**. 90

3**. 78**. 8216**. 90**. 8429**. 89**. 88

4**. 84**. 8517**. 90**. 8530**. 91**. 88

5**. 96**. 9218**. 92**. 9031**. 88**. 87

6**. 92**. 9019**. 92**. 9232**. 93**. 93

7**. 90**. 9020**. 86**. 8433**. 92**. 90

8**. 91**. 8621**. 93**. 9434**. 93**. 91

9**. 95**. 9122**. 93**. 9135**. 90**. 85

10**. 92**. 9123**. 93**. 9136**. 97**. 92

11**. 86**. 9124**. 94**. 9137**. 94**. 89

12**. 86**. 8525**. 93**. 9238**. 94**. 90

13**. 97**. 9226**. 95**. 9439**. 89**. 85
*    دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05(. 
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01(.

وجتــدر اإلشــارة أن مجيــع معامــالت االرتبــاط كانــت 
ذات درجــات مقبولــة ودالــة إحصائيــا، ولذلــك مل يتــم 

حــذف أي مــن هــذه الفقــرات.

وتــم اســتخراج معامــل ارتبــاط املجــال بالدرجــة 
الكليــة ومعامــالت االرتبــاط بــني املجــاالت ببعضهــا 

ــك ــني ذل ــدول )3( يب واجل
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جدول )3( معامالت االرتباط بني املجاالت ببعضها وبالدرجة الكلية 

جدول )3( معامالت االرتباط بني املجاالت ببعضها وبالدرجة الكلية 

الدرجة الكليةخمرجات الربنامجتنفيذ الربنامجحمتوى مناهج الربنامج أهداف مناهج الدبلوم
1أهداف مناهج الدبلوم

9561.**حمتوى مناهج الربنامج 

9541 .**962 .**تنفيذ الربنامج

9491 .**896 .**941 .**خمرجات الربنامج

9721 .**987 .**970 .**985 .**الدرجة الكلية

*     دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05(.
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01(.

يبــني اجلــدول )3( أن مجيــع معامــالت االرتبــاط 
ــا  ــا، مم ــة إحصائي ــة ودال ــات مقبول ــت ذات درج كان

ــاء. ــدق البن ــن ص ــبة م ــة مناس ــري إىل درج يش

ثبات أداة البحث:
ــق  ــم التحق ــد ت ــث، فق ــات أداة البح ــن ثب ــد م للتأك
 )test-retest( بطريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار 
بتطبيــق املقيــاس، وإعــادة تطبيقــه بعــد أســبوعني عــىل 
جمموعــة مــن خــارج عينــة البحــث بلغــت )20( 
طالبــًا وطالبــة، ومــن ثــم تــم حســاب معامــل ارتبــاط 

ــني. ــم يف املرت ــني تقديراهت ــون ب بريس
وتــم أيضــًا حســاب معامــل الثبــات بطريقــة االتســاق 
ــدول  ــا، واجل ــاخ ألف ــة كرونب ــب معادل ــيل حس الداخ
رقــم )4( يبــني معامــل االتســاق الداخــيل وفــق 
ــاالت  ــادة للمج ــات اإلع ــا وثب ــاخ ألف ــة كرونب معادل
والدرجــة الكليــة واعتــربت هــذه القيــم مالئمــة 

ــث. ــذا البح ــات ه لغاي

نتائج البحث ومناقشتها:
أســئلة  مــن  األول  الســؤال  عــن  اإلجابــة  أواًل- 
الشــاملة  مــا معايــري اجلــودة   " البحــث، ونصــه: 
يف  الدبلــوم  برامــج  مناهــج  يف  توافرهــا  الواجــب 

املجمعــة؟ جامعــة 
ــة  ــث أربع ــدد الباح ــؤال ح ــذا الس ــن ه ــة ع ولإلجاب
جمــاالت هــي: أهــداف مناهــج برنامــج الدبلــوم، 
وحمتــوى مناهــج برنامــج الدبلــوم، وتنفيــذ الربنامــج، 
وخمرجــات الربنامــج وذلــك بعــد الرجــوع إىل أدبيــات 
البحــث الرتبــوي واالطــالع عــىل الدراســات الســابقة 
ذات الصلــة بموضــوع املعايــري العامليــة يف جــودة 
ــة  ــري خاص ــل بمعاي ــا يف التوص ــادة منه ــج  واإلف املناه
هبــذا البحــث تتعلــق باملجــاالت األربعــة التــي تشــكل 
حمــاور االســتبانة يف هــذا البحــث ثــم عــرض معايــري 
اجلــودة الشــاملة عــىل متخصصــني يف تصميــم املناهــج 
وفــق معايــري اجلــودة الشــاملة واألخــذ بآرائهــم 
ــث  ــتخلص الباح ــم اس ــم ث ــم ومالحظاهت وتوجيهه
ــت  ــري اجلــودة الشــاملة يف جمــاالت البحــث فكان معاي

كــام يــيل: 

معايري اجلودة الشاملة يف املجال األول: 
أهداف مناهج الدبلوم:

وتضمنت تسعة معايري وهي كام ييل: 
ــوم . 1 ــج الدبل ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه أه

حمددة بدقة.    

االتساق ثبات اإلعادةاملجال
الداخيل

0.820.75أهداف مناهج الدبلوم
0.800.73حمتوى مناهج الربنامج 

0.810.77تنفيذ الربنامج
0.830.81خمرجات الربنامج

0.860.82الدرجة الكلية
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ــج . 2 ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه ــي األه تراع
الدبلوم خصوصية املجتمع.  

ــوم . 3 ــج الدبل ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه أه
واضحة للدارسني.    

ــوم . 4 ــج الدبل ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه أه
قابلة للتطبيق.    

ــوم . 5 ــج الدبل ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه أه
قابلة للقياس.    

ــج . 6 ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه ــب أه تتواك
الدبلوم مع العر احلديث.   

الدبلــوم . 7 برنامــج  يف  املناهــج  أهــداف  تركــز 
عــىل إكســاب الدارســني املهــارات املهنيــة يف 

التخصص 
ــوم . 8 ــج الدبل ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه أه

قابلة للتطوير.    
ــوم . 9 ــج الدبل ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه أه

ــة. ــة ومتكامل مرتابط

معايري اجلودة الشاملة يف املجال الثاين: 
حمتوى مناهج الربنامج:

وتضمنت تسعة معايري وهي كام ييل:
تلبــي املناهــج الدراســية يف الدبلــوم حاجــات . 1

الدارسني.     
الدبلــوم . 2 الدراســية يف  املناهــج  حيقــق حمتــوى 

أهداف برنامج الدبلوم.    
ــوم . 3 ــية يف الدبل ــج الدراس ــوى املناه ــن حمت يتضم

النظريات الرتبوية احلديثة.   
ــوم . 4 ــية يف الدبل ــج الدراس ــوى يف املناه ــث املحت حي

الدارسني عىل تنويع مصادر املعرفة  
يراعــي حمتــوى املناهــج الدراســية يف الدبلــوم . 5

الفروق الفردية بني الدارسني.  
حمتــوى املناهــج الدراســية يف الدبلــوم يــوازن بــني . 6

اجلانب النظري واجلانب التطبيقي.  

املناهــج . 7 ملحتــوى  شــامل  توصيــف  مرفــق 
الدراسية يف الدبلوم.   

تنمــي املناهــج الدراســية يف الدبلــوم مهــارات . 8
البحث العلمي لدى الدارسني.  

يبــني . 9 الدبلــوم  يف  الدراســية  املناهــج  حمتــوى 
الســعودي. املجتمــع  خصوصيــة 

معايري اجلودة الشاملة يف املجال الثالث:
 تنفيذ الربنامج:

وتضمنت تسعة معايري وهي كام ييل:
يتيــح برنامــج الدبلــوم للدراســني فرصة املشــاركة . 1

الفاعلة يف العملية التعليمية.  
ــاء . 2 ــة ألعض ــية والعملي ــربات التدريس ــوع اخل تتن

هيئة التدريس مما حيسن من تنفيذ الربنامج. 
تراعــي طــرق التقويــم الفــروق الفرديــة بــني . 3

الدارسني.     
ــة . 4 ــطة تعليمي ــأداء أنش ــني ب ــف الدارس ــم تكلي يت

ــات  ــق بموضوع ــة تتعل ــات إثرائي ــذ واجب وتنفي
املقررات. 

تســاعد التخصصــات العلميــة ألعضــاء هيئــة . 5
التدريس عىل سالسة تنفيذ الربنامج. 

يتــم توظيــف اســرتاتيجيات تدريســية تســاعد . 6
عىل سهولة تنفيذ الربنامج.   

تتنوع وسائل تقويم الدارسني.  . 7
تســتخدم وســائل وتقنيــات تعليميــة يف تنفيــذ . 8

الربنامج.     
ــة . 9 ــب املعرفي ــىل اجلوان ــوم ع ــج الدبل ــز برنام يرك

والتطبيقيــة.

معايري اجلودة الشاملة يف املجال الرابع: 
خمرجات الربنامج:

وتضمنت اثني عرش معيارًا وهي كام ييل:
ــات . 1 ــة االجتاه ــاهم يف تنمي ــوم يس ــج الدبل برنام

اإلجيابية لدى الدارسني نحو التخصص. 
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ينمــي برنامــج الدبلــوم يف الدارســني قــدرات . 2
الدارسني املهارية.    

ينمــي برنامــج الدبلــوم يف الدارســني قــدرات . 3
الدارسني املعرفية.    

يســاهم برنامــج الدبلــوم يف تنميــة التعلــم الــذايت . 4
لدى الدارسني.   

ينمــي برنامــج الدبلــوم مهــارات التعلــم التعــاوين . 5
للدراسني.    

يــزود برنامــج الدبلــوم الدارســني بمهــارات . 6
االتصال مع اآلخرين.   

يــزود برنامــج الدبلــوم الدارســني بمهــارات . 7
حياتية مهمة.    

شــجع برنامــج الدبلــوم الدارســني عــىل مواصلــة . 8
دراساهتم العليا.   

حلــول . 9 تقديــم  يف  الدبلــوم  برنامــج  ســاهم 
يف  الدارســني  تواجــه  التــي  للمشــكالت 

التخصص.  

ــارات . 10 ــني بمه ــوم الدارس ــج الدبل زود برنام
البحث العلمي.   

تنويــع . 11 عــىل  الدارســني  الدبلــوم  شــجع 
مصادر املعلومات يف ختصصاهتم. 

ــة . 12 ــوم املهــارات امليداني ــور برنامــج الدبل ط
لدى الدارسني. 

ثانًيــا - لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مــن أســئلة 
ــودة  ــري اجل ــر معاي ــة تواف ــا درج ــه: " م ــث، ونص البح
ــن  ــة م ــة املجمع ــوم يف جامع ــج الدبل ــاملة يف مناه الش
ــوى.  ــوم. ب- املحت ــج الدبل ــداف مناه ــث: أ- أه حي
ج- التنفيــذ. د- املخرجــات.؟" تــم اتبــاع اإلجــراءات 

ــة: التالي
ــات  ــابية واالنحراف ــطات احلس ــتخراج املتوس ــم اس ت
ــاملة يف  ــودة الش ــري اجل ــر معاي ــة تواف ــة لدرج املعياري
ــدول )5(  ــة، واجل ــة املجمع ــوم بجامع ــج الدبل برنام

ــك. ــح ذل ــاه يوض أدن

جدول )5( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لدرجة توافر معايري اجلودة الشاملة يف برنامج الدبلوم بجامعة املجمعة مرتبة تنازليًا حسب املتوسط احلسايب

الدرجةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايباملجالالرقمالرتبة
مرتفعة4.52.681خمرجات الربنامج14
مرتفعة4.51.637أهداف مناهج الدبلوم21
مرتفعة4.42.698تنفيذ الربنامج33
مرتفعة4.39.719حمتوى مناهج الربنامج42

مرتفعة4.46.665الدرجة الكلية

قــد  احلســابية  املتوســطات  أن   )5( اجلــدول  يبــني 
حيــث   ،)4.52-4.39( بــني  مــا  تراوحــت 
األوىل  املرتبــة  يف  الربنامــج  خمرجــات  جمــال  جــاء 
ــاء  ــام ج ــغ )4.52(، بين ــايب بل ــط حس ــىل متوس بأع
ــرية  ــة األخ ــج يف املرتب ــج الربنام ــوى مناه ــال حمت جم
ــل  ــا باملجم ــغ )4.39(، ومه ــايب بل ــط حس وبمتوس
متوســطان مرتفعــان مــع اختــالف درجــة متوســطهام 
احلســايب، ويــرى الباحــث أن الســبب يعــود إىل أن 
الفئــة املســتهدفة كانــت مؤهلــة علميــًا قبــل االلتحــاق 

يف الربنامــج وازدادت مهاراهتــا بعــد االلتحــاق يف 
ــة  ــاع درج ــباب ارتف ــن أس ــذا م ــوم وه ــج الدبل برنام
املتوســط احلســايب يف جمــاالت البحــث األربعــة. وبلــغ 
املتوســط احلســايب لدرجــة توافــر معايــري اجلــودة 
ــة ككل  ــة املجمع ــوم بجامع ــج الدبل ــاملة يف برنام الش
)4.46(. وهــذا يتوافــق مــع مــا أشــارت إليــه نتائــج 
 ،)2019( وســوما   ،)2021( مريشــد  آل  دراســة 

.)2008( وغــاوي   ،)2017( واخلنيفــر 
كــام تــم حســاب املتوســطات احلســابية واالنحرافــات 
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تقويم مناهج الدبلوم يف جامعة املجمعة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

جدول )6( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بأهداف مناهج الدبلوم مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية

جدول )7( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بمحتوى مناهج برنامج الدبلوم مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية

املعياريــة لتقديــرات أفــراد عينــة البحــث عــىل فقــرات 
كل جمــال عــىل حــدة، حيــث كانــت عــىل النحــو التايل:

أوال: أهداف مناهج الدبلوم:
يبــني اجلــدول )6( أن معايــري اجلــودة الشــاملة يف 

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
الدرجةاملعياري

مرتفعة4.61.628تتواكب أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم مع العر احلديث16
مرتفعة4.61.666أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم قابلة للتطوير.18
مرتفعة4.56.673تراعي أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم خصوصية املجتمع32
مرتفعة4.54.711أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم حمددة بدقة41
مرتفعة4.51.711أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم واضحة للدارسني.53

تركز أهداف مناهج برنامج الدبلوم عىل إكساب الدارسني املهارات املهنية 67
مرتفعة4.49.779يف التخصص

مرتفعة4.46.745أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم قابلة للتطبيق.74
مرتفعة4.41.805أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم مرتابطة ومتكاملة.89
مرتفعة4.39.802أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم قابلة للقياس.95

مرتفعة4.51.637أهداف مناهج الدبلوم

أهــداف  بمجــال  املتعلقــة  احلســابية  املتوســطات 
املناهــج قــد تراوحــت مــا بــني )4.61-4.39(، 
حيــث جــاءت الفقرتــان رقــم )6، و8( والتــي تنصــان 
عــىل "تتواكــب أهــداف املناهــج الدراســية يف برنامــج 
ــج  ــداف املناه ــث"، و"أه ــر احلدي ــع الع ــوم م الدبل
الدراســية يف برنامــج الدبلــوم قابلــة للتطويــر" يف 
املرتبــة األوىل وبمتوســط حســايب بلــغ )4.61(، وهــو 
ــث؛ ألن  ــراه الباح ــا ي ــب م ــان حس ــطان مرتفع متوس
املعهــد ركــز قبــل بــدء الربنامــج عــىل حتديــد أهــداف 
ــت  ــري وحت ــن املعاي ــتوى م ــىل مس ــىل أع ــج ع كل برنام
إرشاف خــرباء يف تلــك املقــررات، بينــام جــاءت الفقرة 

رقــم )5( ونصهــا "أهــداف املناهــج الدراســية يف 
برنامــج الدبلــوم قابلــة للقيــاس" باملرتبتــني اآلخرتــني 
ومــع ذلــك فهــام حصلتــا عــىل درجــة مرتفعــة لكنهــا 
ــط  ــغ  املتوس ــث بل ــابقتني حي ــني الس ــن الفقرت ــل م أق
احلســايب هلــام )4.39(، وهــذا يتوافــق مــع ما أشــارت 
إليــه نتائــج دراســة زيــن العابديــن )2021(، ودراســة 
حيــدر )2020(، ودراســة الفريــح )2015(، ودراســة 
ــال  ــايب ملج ــط احلس ــغ املتوس ــام بل ــايت )2013(. ك زن

ــوم ككل )4.51(. ــج الدبل ــداف مناه أه

ثانيًا: املحتوى:
يبــني اجلــدول )7( أن معايــري اجلــودة الشــاملة يف 

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
الدرجةاملعياري

مرتفعة4.44.709حيقق حمتوى املناهج الدراسية يف الدبلوم أهداف برنامج الدبلوم.111
مرتفعة4.44.808يتضمن حمتوى املناهج الدراسية يف الدبلوم النظريات الرتبوية احلديثة.112
مرتفعة4.44.867تنمي املناهج الدراسية يف الدبلوم مهارات البحث العلمي لدى الدارسني.117
مرتفعة4.44.743حمتوى املناهج الدراسية يف الدبلوم يبني خصوصية املجتمع السعودي118
مرتفعة4.41.836تلبي املناهج الدراسية يف الدبلوم حاجات الدارسني املعرفية.510

حيث املحتوى يف املناهج الدراسية يف الدبلوم الدارسني عىل تنويع مصادر 513
مرتفعة4.41.836املعرفة
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املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
الدرجةاملعياري

مرتفعة4.32.789يراعي حمتوى املناهج الدراسية يف الدبلوم الفروق الفردية بني الدارسني.714

حمتوى املناهج الدراسية يف الدبلوم يوازن بني اجلانب النظري واجلانب 715
مرتفعة4.32.934التطبيقي.

مرتفعة4.27.949مرفق توصيف شامل ملحتوى املناهج الدراسية يف الدبلوم916
مرتفعة4.39.719حمتوى مناهج الربنامج 

املتوســطات احلســابية قــد تراوحــت مــا بــني )4.27-
ــم )11، و12،  ــرات رق ــاءت الفق ــث ج 4.44(، حي
حمتــوى  "حيقــق  عــىل  تنــص  والتــي  و18(  و17، 
املناهــج الدراســية يف الدبلــوم أهــداف مناهــج برنامــج 
ــية يف  ــج الدراس ــوى املناه ــن حمت ــوم"، و"يتضم الدبل
الدبلــوم النظريــات الرتبويــة احلديثة"، و"تنمــي املناهج 
الدراســية يف الدبلــوم مهــارات البحــث العلمــي لــدى 
ــوم  ــية يف الدبل ــج الدراس ــوى املناه الدارســني"، و"حمت
يبــني خصوصيــة املجتمــع الســعودي" يف املرتبــة األوىل 
ــع  ــول أرف ــغ )4.44(، وحص ــايب بل ــط حس وبمتوس
فقــرات عــىل متوســط حســايب عــايل وبدرجــة مرتفعــة 
ــزت  ــث رك ــوى حي ــداف باملحت ــاط األه ــد ارتب يؤك
ــاءت آراء  ــذا ج ــوى ول ــودة املحت ــىل ج ــداف ع األه

عينــة البحــث متوافقــة مــع ارتفــاع املتوســط احلســايب 
ــا  ــم )16( ونصه ــرة رق ــاءت الفق ــام ج ــداف بين لأله
ــية  ــج الدراس ــوى املناه ــامل ملحت ــف ش ــق توصي "مرف
يف الدبلــوم" باملرتبــة األخــرية وبمتوســط حســايب بلــغ 
ــة  ــة مرتفع ــىل درج ــًا ع ــا أيض ــد حصلت )4.27(، وق
ــج  ــوى مناه ــال حمت ــايب ملج ــط احلس ــغ املتوس ــد بل وق
عينــة  رضــا  يؤكــد  ممــا   ،)4.39( ككل  الربنامــج 
البحــث عــن حمتــوى الربنامــج وحتقيقــه ملعايــري اجلودة 
ــق مــع  ــذا يتواف الشــاملة حســب وجهــة نظرهــم. وه
ــراب )2020(،  ــة غ ــج دراس ــه نتائ ــارت إلي ــا أش م
الكلبــاين  ودراســة   ،)2020( البطــري  ودراســة 

)2018(، ودراســة موســى والعطيــات )2010(.

ثالثًا: تنفيذ الربنامج:
جدول )8( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بتنفيذ الربنامج مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
الدرجةاملعياري

يتم تكليف الدارسني بأداء أنشطة تعليمية وتنفيذ واجبات إثرائية 122
مرتفعة4.51.779تتعلق بموضوعات املقررات

تتنوع اخلربات التدريسية والعملية ألعضاء هيئة التدريس مما حيسن من 220
مرتفعة4.46.711تنفيذ الربنامج

تساعد التخصصات العلمية ألعضاء هيئة التدريس عىل سالسة تنفيذ 223
مرتفعة4.46.711الربنامج

مرتفعة4.46.897يركز برنامج الدبلوم عىل اجلوانب املعرفية والتطبيقية.227

يتيح برنامج الدبلوم للدراسني فرصة املشاركة الفاعلة يف العملية 519
مرتفعة4.41.741التعليمية

مرتفعة4.41.741يتم توظيف اسرتاتيجيات تدريسية تساعد عىل سهولة تنفيذ الربنامج.524

مرتفعة4.41.836تستخدم وسائل وتقنيات تعليمية يف تنفيذ الربنامج.526
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جدول )9( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بمخرجات الربنامج مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
الدرجةاملعياري

مرتفعة4.39.802تتنوع وسائل تقويم الدارسني.825

مرتفعة4.24.830تراعي طرق التقويم الفروق الفردية بني الدارسني.921

مرتفعة4.42.698تنفيذ الربنامج

يبــني اجلــدول )8( أن معايــري اجلــودة الشــاملة يف 
املتوســطات احلســابية قــد تراوحــت مــا بــني )4.24-
ــي  ــم )22( والت ــرة رق ــاءت الفق ــث ج 4.51(، حي
ــطة  ــأداء أنش ــني ب ــف الدارس ــم تكلي ــىل "يت ــص ع تن
تعليميــة وتنفيــذ واجبــات إثرائيــة تتعلــق بموضوعات 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــة األوىل وبمتوس ــررات" يف املرتب املق
)4.51(، ويفــر الباحــث هــذه النتيجــة املرتفعــة بأن 
ــني  ــع ب ــة جتم ــية تفصيلي ــًا دراس ــار خطط ــد اخت املعه
العلــم النظــري والتطبيقــي امليــداين، إضافــة إىل وجــود 
أســاتذة متخصصــني متمكنــني مــن مهــارات التدريس 
ــق  ــج وف ــذ الربنام ــودة تنفي ــىل ج ــر ع ــه األث ــا كان ل مم

مــا خطــط لــه مــن أهــداف، كــام أن الفقــرة رقــم )21( 
ونصهــا "تراعــي طــرق التقويــم الفــروق الفرديــة بــني 
الدارســني" حصلــت عــىل املرتبــة األخــرية وبمتوســط 
حســايب بلــغ )4.24(، و أيضــًا متوســط حســايب 
ــام  ــابقًا ك ــر س ــا ذك ــد م ــا يؤك ــع مم ــة مرتف ــال درج ن
ــج ككل  ــذ الربنام ــال تنفي ــايب ملج ــط احلس ــغ املتوس بل
)4.42(، وهــذا يتوافــق مــع مــا أشــارت إليــه نتائــج 
دراســة املدلــج )2022(، ودراســة إبراهيــم  )2020(، 
ودراســة ســلوى )2018(، ودراســة علوان )2009(، 

ــي )2007(. ــة الغيث ودراس

رابعًا: خمرجات الربنامج:

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

انحراف 
الدرجةمعياري

برنامج الدبلوم يساهم يف تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى الدارسني نحو 128
مرتفعة4.59.706التخصص.

مرتفعة4.59.706يساهم برنامج الدبلوم يف تنمية التعلم الذايت لدى الدارسني.131
مرتفعة4.56.709بنمي برنامج الدبلوم يف الدارسني قدرات الدارسني املعرفية.330
مرتفعة4.56.709يزود برنامج الدبلوم الدارسني بمهارات االتصال مع اآلخرين.333
مرتفعة4.56.709يزود برنامج الدبلوم الدارسني بمهارات حياتية مهمة.334
مرتفعة4.54.809شجع برنامج الدبلوم الدارسني عىل مواصلة دراساهتم العليا.635

ساهم برنامج الدبلوم يف تقديم حلول للمشكالت التي تواجه الدارسني 736
مرتفعة4.51.746يف التخصص.

مرتفعة4.51.746زود برنامج الدبلوم الدارسني بمهارات البحث العلمي.737
مرتفعة4.51.711شجع الدبلوم الدارسني عىل تنويع مصادر املعلومات يف ختصصاهتم.738

مرتفعة4.49.810بنمي برنامج الدبلوم يف الدارسني قدرات الدارسني املهارية.1029
مرتفعة4.49.746ينمي برنامج الدبلوم مهارات التعلم التعاوين للدراسني1132
مرتفعة4.34.990طور برنامج الدبلوم املهارات امليدانية لدى الدارسني.1239

مرتفعة4.52.681خمرجات الربنامج
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يبــني اجلــدول )9( أن معايــري اجلــودة الشــاملة يف 
املتوســطات احلســابية قــد تراوحــت مــا بــني )4.34-
ــم )28، و31(  ــان رق ــاءت الفقرت ــث ج 4.59(، حي
والتــي تنصــان عــىل "برنامــج الدبلــوم يســاهم يف 
ــو  ــني نح ــدى الدارس ــة ل ــات اإلجيابي ــة االجتاه تنمي
ــة  ــوم يف تنمي ــج الدبل ــاهم برنام ــص"، و"يس التخص
التعلــم الــذايت لــدى الدارســني" يف املرتبــة األوىل 
ــري  ــب تفس ــغ )4.59(، وحس ــايب بل ــط حس وبمتوس
ــع  ــط املرتف ــذا املتوس ــىل ه ــام ع ــإن حصوهل ــث ف الباح
ينــم عــن انطبــاع بالرضــاء بعــد إحســاس عــني البحث 
ــوم وأن  ــة الدبل ــد هناي ــاري ازداد بع ــتواهم امله أن مس
هلــم القــدرة عــىل ممارســة التخصــص بطريقــة أســهل 
ــهم يف  ــوم أس ــابق وأن الدبل ــه يف الس ــت علي ــا كان مم
إجيــاد اجتاهــات إجيابيــة نحــو التخصــص، كــام أن بينــام 
ــوم  ــج الدبل ــور برنام ــا "ط ــم )39( ونصه ــرة رق الفق
ــة لــدى الدارســني" جــاءت متأخــرة  املهــارات امليداني
يف الرتتيــب وبمتوســط حســايب بلــغ )4.34(، وهــذا 
ــا  ــب م ــة حس ــة مرتفع ــىل درج ــا ع ــي حصوهل ال يلغ
ــايب  ــط احلس ــغ املتوس ــام وبل ــث، ك ــة البح ــراه عين ت

ملجــال خمرجــات الربنامــج ككل )4.52(، وهــذا 
ــه نتائــج دراســة إبراهيــم  يتوافــق مــع مــا أشــارت إلي
ودراســة   ،)2020( غــراب  ودراســة   ،)2020(

الفريــح )2015(.
ــئلة  ــن أس ــث م ــؤال الثال ــن الس ــة ع ــا- لإلجاب ثالًث
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ــه: "ه ــث، ونص البح
إحصائيــة )a = 0.05( يف درجــة توافــر معايــري اجلــودة 
املجمعــة  بجامعــة  الدبلــوم  برنامــج  يف  الشــاملة 
ــربة  ــوم، واخل ــوع الدبل ــارك، ون ــريات املش ــزى ملتغ تع

ــة: ــراءات التالي ــاع اإلج ــم اتب ــة؟" ت العملي
ــات  ــابية واالنحراف ــطات احلس ــتخراج املتوس ــم اس ت
ــاملة يف  ــودة الش ــري اجل ــر معاي ــة تواف ــة لدرج املعياري
برنامــج الدبلــوم بجامعــة املجمعــة حســب متغــريات 
ــان  ــة، ولبي ــربة العملي ــوم، واخل ــوع الدبل ــارك، ون املش
ــم  ــابية ت ــطات احلس ــني املتوس ــة ب ــروق اإلحصائي الف
اســتخدام اختبــار "ت"، واجلــداول أدنــاه توضــح 

ــك. ذل

أوالً: اجلنس: 

جدول )10( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" ألثر املشارك عىل درجة توافر معايري اجلودة يف دبلوم جامعة املجمعة

املتوسط العدداملشارك
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة
“ت”

درجات 
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

484.64.4431.53639.133طالبأهداف مناهج الدبلوم
344.34.804طالبة

484.55.5131.62639.112طالبحمتوى مناهج الربنامج 
344.19.894طالبة

484.62.4572.14739.038طالبتنفيذ الربنامج
344.17.869طالبة

484.70.3921.92739.061طالبخمرجات الربنامج
344.30.892طالبة

484.63.4281.87239.069طالبالدرجة الكلية
344.25.848طالبة

ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )10( ع ــن اجل ــني م يتب
 )a = 0.05( ــة ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي دالل
ــع املجــاالت ويف الدرجــة  ــر اجلنــس يف مجي تعــزى ألث

ــروق  ــاءت الف ــج وج ــذ الربنام ــتثناء تنفي ــة باس الكلي
ــب. ــح الطال لصال
ثانيًا: نوع الدبلوم:
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جدول )11( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واختبار "ت" ألثر نوع الدبلوم عىل درجة توافر معايري اجلودة  يف دبلوم جامعة املجمعة

جدول )12( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" ألثر اخلربة عىل درجة توافر معايري اجلودة يف دبلوم جامعة املجمعة

املتوسط العددنوع الدبلوم
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة
"ت"

درجات 
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

أهداف مناهج 
الدبلوم

254.68.4402.24739.030دبلوم أخصائي املسؤولية االجتامعية
164.24.806دبلوم اإلرشاد األرسي

حمتوى مناهج 
الربنامج 

254.53.5641.65739.105دبلوم أخصائي املسؤولية االجتامعية
164.16.883دبلوم اإلرشاد األرسي

254.55.5511.52739.135دبلوم أخصائي املسؤولية االجتامعيةتنفيذ الربنامج
164.22.860دبلوم اإلرشاد األرسي

خمرجات 
الربنامج

254.72.4222.54639.015دبلوم أخصائي املسؤولية االجتامعية
164.20.880دبلوم اإلرشاد األرسي

254.63.4622.07439.045دبلوم أخصائي املسؤولية االجتامعيةالدرجة الكلية
164.21.849دبلوم اإلرشاد األرسي

ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــدول )11( وج ــن اجل ــني م يتب
ــوم يف  ــوع الدبل ــر ن ــزى ألث ــة )a = 0.05( تع إحصائي
مجيــع املجــاالت ويف الدرجــة الكليــة باســتثناء حمتــوى 

مناهــج الربنامــج، وتنفيــذ الربنامــج وجــاءت الفــروق 
ــة. ــي املســؤولية االجتامعي ــح دبلــوم أخصائ لصال

ثالثًا: اخلربة:

املتوسط العدداخلربة
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة
"ت"

درجات 
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

1.16339.252  -.344.37796أقل من 10 سنواتأهداف مناهج الدبلوم
.484.61491أكثر من 10 سنوات

94339.351.-.344.26866أقل من 10 سنواتحمتوى مناهج الربنامج
.484.48598أكثر من 10 سنوات

66539.510.-.344.33801أقل من 10 سنواتتنفيذ الربنامج
.484.48626أكثر من 10 سنوات

31339.756.-.344.48811أقل من 10 سنواتخمرجات الربنامج
.484.55588أكثر من 10 سنوات

74939.458.-.344.37804أقل من 10 سنواتالدرجة الكلية
.484.53556أكثر من 10 سنوات

ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )12( ع ــن اجل ــني م يتب
ــربة يف  ــر اخل ــزى ألث ــة )a = 0.05( تع ــة إحصائي دالل

ــة. ــة الكلي ــاالت ويف الدرج ــع املج مجي
كام يتبني من اجلدول السابق ما ييل: 

ــد . 1 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع
مســتوى الداللــة )a = 0.05( تعــزى ألثــر جنــس 
الدرجــة  ويف  املجــاالت  مجيــع  يف  الدارســني 
وجــاءت  الربنامــج  تنفيــذ  باســتثناء  الكليــة 

الفــروق لصالــح الطــالب، ويعــزو الباحــث 
ــم  ــات بحك ــىل الطالب ــور ع ــالب الذك ــوق الط تف
أن املجــاالت التنفيذيــة املتاحــة للطــالب أكثــر ممــا 
ــذ  ــات حيــث يســتطيع الطــالب تنفي ــاح للطالب يت
مــا درســوه يف الدبلومــات يف املالعــب الرياضيــة، 
واملهرجانــات، واملناســبات، واألنديــة، بينــام يقــل 
ــود  ــام يع ــن ورب ــك امليادي ــات يف تل ــاط الطالب نش
ــه  ــت علي ــذي جبل ــري ال ــاء الفط ــبب للحي الس
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ــى.  األنث
عنــد . 2 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود 

ــوع  ــر ن ــزى ألث ــة )a = 0.05( تع ــتوى الدالل مس
ــة  ــة الكلي ــاالت ويف الدرج ــع املج ــوم يف مجي الدبل
وتنفيــذ  الربنامــج،  مناهــج  حمتــوى  باســتثناء 
دبلــوم  لصالــح  الفــروق  وجــاءت  الربنامــج 
ــث  ــزو الباح ــؤولية االجتامعية.ويع ــي املس أخصائ
ــة يف  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــبب وج س
ــوم  ــج دبل ــح برنام ــج لصال ــوى املناه ــال حمت جم
هــذا  أن  إىل  االجتامعيــة  املســؤولية  أخصائــي 
الربنامــج هــو األول مــن نوعــه الــذي يقــدم عــىل 
ــد  ــى املعه ــعودية واعتن ــات الس ــتوى اجلامع مس
يف انتقــاء حمتــوى مناهجــه بعنايــة مــن خــالل 
تكليــف خــرباء يف املســؤولية االجتامعيــة باختيــار 
ــة  ــادة العلمي ــاء امل ــج وانتق ــج الربنام ــوى مناه حمت
ــة  ــم ومواكب ــذا العل ــة ه ــني أصال ــع ب ــي جتم الت
ــة إىل  ــه إضاف ــة حول ــة والدولي ــتجدات املحلي املس
اجلمــع بــني املحتــوى النظــري وتنفيــذ مــا تعلمــه 
ــل  ــا جع ــذا م ــًا وه ــات ميداني ــالب والطالب الط

ــريه.   ــن غ ــز ع ــوى يتمي املحت
ــد . 3 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة )a = 0.05( تعــزى ألثــر اخلــربة 
ــزو  ــة، ويع ــة الكلي ــاالت ويف الدرج ــع املج يف مجي
ــدرايس  ــل ال ــة إىل أن املؤه ــذه النتيج ــث ه الباح
ــوس  ــو البكالوري ــًا ه ــات مجيع ــالب والطالب للط
ــم  ــدرايس وخرباهت ــل ال ــاوون يف املؤه ــم متس فه
ــة  ــها ذات العالق ــامل نفس ــون األع ــة ويامس متقارب
ــالف  ــىل اخت ــونه ع ــذي يدرس ــوم ال ــوع الدبل بن
ــروق ذات  ــاك ف ــن هن ــذا مل يك ــة ل ــنوات اخلدم س
ــت  ــد توافق ــربة. وق ــزى للخ ــة تع ــة إحصائي دالل
ــراب  ــة غ ــج دراس ــع نتائ ــؤال م ــذه الس ــج ه نتائ
ودراســة   ،)2020( العــامل  ودراســة   ،)2020(

الفريــح )2015(، ودراســة أبودقــة )2009(. 

التوصيات:
برامــج 	  يف  للمتميزيــن  مكافــآت  نظــام  تبنــي 

اإلبــداع. عــىل  لتحفيزهــم  الدبلــوم 
رضورة توفــر إرشــاد أكاديمــي لتوجيــه امللتحقــني 	 

يف برامــج الدبلــوم للمســاعدة عــىل تفوقهــم.
التوســع يف برامــج الدبلومــات املتخصصــة وفــق 	 

ــع. ــات املجتم احتياج

املقرتحات:
إعــداد بحــوث مماثلــة للتعــرف عــىل تقويــم 	 

برامــج  املقــررة يف  الدبلــوم  مــواد  املناهــج يف 
الدبلــوم مــا بعــد اجلامعــي.

وضــع ســاعة مكتبيــة عــن بعــد أســبوعيًا لعضــو 	 
استفســارات  عــن  لإلجابــة  التدريــس  هيئــة 
الطــالب والطالبــات يف املــادة العلميــة للمقــرر.

املراجع:

إبراهيــم، أمحــد. )2002(. اجلــودة الشــاملة يف . 1
دار  اإلســكندرية،  املدرســية.  التعليميــة  اإلدارة 

ــاء. الوف

التميــز . 2  .)2020( قــدري.  خالــد  إبراهيــم، 
املؤســي وتقويــم أداء املعلمــني يف ضــوء أفضــل 
املامرســات العامليــة ومــدى إمكانيــة اإلفــادة منهــا 
ــة، 27)127(،  ــة العربي ــتقبل الرتبي ــر. مس يف م

 .140  -  11

فنــون . 3  .)2010( يوســف.  احلجــاج،  أبــو 
البرشيــة.  املــوارد  وتنميــة  إدارة  ومهــارات 

الوليــد.  دار  النــارش  القاهــرة، 

جــودة . 4 تقويــم   .)2009( ســناء.  دقــة،  أبــو 
ــزة  ــالمية بغ ــة اإلس ــة باجلامع ــج األكاديمي الربام
مــن وجهــة نظــر اخلرجيــني، جملــة العلــوم الرتبويــة 

والنفســية،10)2(،115-87.

تقويــم . 5  .)2014( حممــود.  رجــاء  أبوعــالم، 
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للنــرش  امليــرة  دار  عــامن،  األردن،  التعلــم. 
والتوزيــع.

 آل مريشــد، ســامل بــن ســعد. )2021(. دور . 6
التدريــب  دافعيــة  رفــع  يف  الرتبــوي  املــرشف 
الــذايت أثنــاء اخلدمــة لــدى املعلمــني[ رســالة 
ماجســتري غــري منشــورة ]. كليــة الرتبيــة، جامعــة 

امللــك ســعود، الســعودية

البطــري، حممــد صالــح. )2020(. معوقــات . 7
تطبيــق معايــري اجلــودة الشــاملة بجامعــة صعــدة، 
ــة  ــوث الرتبوي ــرب للبح ــرة الع ــز جزي ــة مرك جمل

واإلنســانية، 1)4(، 1 – 25.

البكــر، حممــد بــن عبــد اهلل. )2001(. أســس . 8
ــات  ــاملة يف املؤسس ــودة الش ــام اجل ــري نظ ومعاي
الرتبويــة والتعليميــة. املجلــة الرتبويــة، 15)60(، 
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تتعــدى  للجامعــات  املجتمعيــة  املســؤولية 
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التعليــم . 43 جــودة  لضــامن  القوميــة  اهليئــة 
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يف  التعليمــي  للربنامــج  واالعتــامد  التقويــم 
مــر  مجهوريــة  العــايل،  التعليــم  مؤسســات 
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اهليئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتــامد األكاديمــي . 44
اجلــودة  ضــامن  دليــل   ،)2011(  .)ACAAA(
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