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 الذراسة سألةممقذمة وال:  أوالا 

اخلدمة االجتماعية أحد الربامج اذلامة اليت تقدـ لطالب وطالبات التعليم العايل يف شىت يعد برنامج 
البكالوريوس  يف مرحلةمجيع ادلستويات يف التعليم اجلامعي سواًء يف ـ للطلبة قد  بقاع ادلعمورة. فهو ي  

بل إف بعض اجلامعات يف الدوؿ ادلتقدمة مثل  أو ادلاجستَت أو الدكتوراه بنوعيها الفلسفي وادلهٍت.
قد خصصت للخدمة االجتماعية كليات منفردة وبعض الدوؿ األوروبية الواليات ادلتحدة األمريكية 

تماعيُت يسامهوف يف حل تقـو بتدريس وهتيئة الطلبة ادللتحقُت بالربنامج ليكونوا شلارسُت اج
لذلك صلد أف  ادلشكالت االجتماعية اليت يعاين من األفراد أو اجلماعات أو ادلنظمات يف رلتمعاهتم.

من ختصص اخلدمة االجتماعية يف سلتلف  العلميةمعظم اجلامعات السعودية ال تكاد ختلو برارلها 
امعة ادللك اعية يف كلية اآلداب جبنتيجًة لذلك فإف قسم الدراسات االجتم. األكاددييةالدرجات 

حيث مت إنشاؤه يف بداية عاـ يف اجملاالت االجتماعية الذي يعد من األقساـ الرائدة - سعود
يوفر  -( 0202ىػ )قسم الدراسات االجتماعية، 1959ىػ وبدأت الدراسة فيو يف عاـ 1951

األكادديية ادلتمثلة يف درجة برنارلاً للخدمة االجتماعية للطالب والطالبات يف مجيع ادلراحل 
حباجة إىل  -مثلو مثل بقية الربامج األكادديية-إال أف الربنامج  البكالوريوس وادلاجستَت والدكتوراه.

ادلتجددة اليت هتتم بتعليم وهتيئة الطلبة دلساعدة األفراد يف سيما أنو من الربامج ومتجدد تقومي مستمر 
، اجات ومشكالت ناجتة عن عوامل اجتماعية معاصرة وحديثةاجملتمع احمللي وما يواجهوف من احتي

وىذا ما ديكن اعتباره أوؿ مسألة من مسائل البحث وأحد أىم العوامل اليت قادت إىل القياـ هبذه 
 الدراسة. 

الدراسات التقوديية اليت تناولت تقومي يف ندرة حسب علم الباحث فإف ىناؾ و باإلضافة إىل ذلك، 
جوانب القوة  اليت جيب أف تقـو بالكشف عنالبكالوريوس برنامج اخلدمة االجتماعية لطالب 

ف سلرجات الربنامج مهيؤوف من . وأخَتاً، فإف الغرض من ىذه الدراسة ىو التحقق من أوالضعف فيو
نامج، وكذلك من الناحية العملية أو التطبيقية اليت الناحية النظرية من خالؿ ادلقررات اليت يقدمها الرب 

 تتاح ذلم يف ادلستويات ادلتقدمة واألخَتة من الربنامج. 

لربنامج اخلدمة  االعتماد الربارليدرجة توفر معايَت فإف مسألة الدراسة تكمن يف التعرؼ على عليو 
يف جامعة ادللك سعود من الذي يقدمو قسم الدراسات االجتماعية التابع لكلية اآلداب االجتماعية 

يف سلتلف درجاهتم العلمية وكذلك من وجهة من ىم يف حكم وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس 
 . ، والطلبة يف ادلراحل ادلختلفة يف الربنامجأعضاء ىيئة التدريس الذين ىم على رأس العمل يف القسم
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 : أهمية الذراسة ياا ثان

توضح هنا وذلك ألمن عدة اجتاىات تعترب ذات أمهية بالغة فإف الدراسات التقوديية بشكٍل عاـ، 
للقائمُت على الربامج األكادديية مدى صلاح الربنامج من عدمو وذلك من خالؿ عمليات التقومي 

تنفيذ الربامج وادلشروعات وىو ما قد يسمى بدراسة اجلدوى من إقامة  وأالقبلية اليت تسبق إقامة 
. إضافًة إىل ذلك، فالدراسات التقوديية البينية اليت تنفذ أثناء العمل على تطبيق الربامج وادلشاريع

الربامج األكادديية ىي األخرى ذات أمهية وذلك ألهنا تساعد يف استكشاؼ جوانب القوة والضعف 
شلا يساعد على تعزيز جوانب القوة والعمل على إصالح جوانب الضعف. وأخَتاً، يف  لتلك الربامج

بعض األنواع من الربامج يكوف ىناؾ عمليات تقومي تكوف بعد االنتهاء من تلك الربامج وىذا يوضح 
للقائمُت عليها مدى فاعليتها والنتائج اليت حققتها ومدى إمكانية إقامتها وتكرارىا لعدة مرات أو 

البحوث والدراسات التقوديية تأخذ ونتيجًة لذلك،  أهنا مل حتقق األىداؼ اليت وضعت من أجلها.
من عدة طرؽ ورلاالت سواًء فيما يتعلق باجلوانب العلمية واألكادديية، أو النواحي العملية، أو أمهيتها 

 يها. والفئة ادلستفيدة من تلك الربامج وكذلك القائمُت علالفائدة ادلرجوة للباحث 

فلو مت تسليط الضوء على أمهية الدراسة من الناحية العلمية لوجدنا أهنا تشكل إضافة للدراسات 
التقوديية اليت ال تلقى شيوعاً يف العلـو االجتماعية بعكس ما ىو معموؿ بو يف بعض التخصصات 

ديكن  األخرى. إضافًة إىل ذلك، ستكوف الدراسة مرجعاً أكادديياً حيتوي على بيانات وإحصائيات
االستفادة منها يف الدراسات التقوديية الالحقة. وأخَتاً، زيادة عدد الدراسات والبحوث التقوديية اليت 

 تفتقر ذلا مكتبة قسم الدراسات االجتماعية بكلية اآلداب يف جامعة ادللك سعود. 

حتتل الدراسة أمهية من الناحية العملية وذلك أهنا ستوضح مكامن القوى والضعف من جهٍة أخرى، 
وىذا ال شك ربنامج لدرجة توفر معايَت اجلودة لمن خالؿ توضيح لربنامج اخلدمة االجتماعية 

سيساعد القائمُت على الربنامج فيما يتعلق جبودة الربامج اليت يقدموهنا للطالب والطالبات يف مجيع 
؛ فإهنا توصل ذلا الباحثسيمن خالؿ النتائج والتوصيات اليت ل األكادديية. إضافًة إىل ذلك، ادلراح

يف التعرؼ على ادلهتمُت والقائمُت على الربنامج ضمن ادلصادر اليت تساعد بال شك ستكوف 
اجلهات عايَت اليت وضعتها الدراسة والصادرة من دلعايَت اجلودة للربامج األكادديية حسب ادل تيفائواس

 ذات العالقة يف ادلملكة العربية السعودية. 
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أمهية ىذه الدراسة تكمن يف حتديد درجة توفر معايَت االعتماد الربارلي لربنامج اخلدمة فإف وأخَتاً 
ىيئة تقومي التعليم والتدريب يف االجتماعية يف جامعة ادللك سعود وفق ادلعايَت ادلطورة اليت وضعتها 

 يف ادلملكة العربية السعودية.  ومي واالعتماد األكاددييادلركز الوطٍت للتق
 : أهذاف الذراسة ثالثاا 

 للغايات التالية:إىل تقومي برنامج اخلدمة االجتماعية يف جامعة ادللك سعود ىدفت الدراسة 

االعتماد الربارلي لربنامج اخلدمة االجتماعية يف جامعة ادللك سعود فر معايَت التعرؼ إىل درجة تو  .1
 .طالب البكالوريوسمن وجهة نظر 

ىي حباجة اليت  االعتماد الربارلي لربنامج اخلدمة االجتماعية يف جامعة ادللك سعودمعايَت حتديد  .0
 .وتطوير تنميةأكثر إىل 

الربارلي لربنامج اخلدمة االجتماعية يف جامعة االعتماد معايَت ادلعوقات اليت تواجو تفعيل  إيضاح .9
 . طالب البكالوريوسرللس من وجهة نظر  ادللك سعود

االعتماد الربارلي لربنامج اخلدمة معايَت تقدمي االقًتاحات والتوصيات لزيادة فعالية تطبيق  .4
 . معايَت االجتماعية يف جامعة ادللك سعود

 : تساؤالت الذراسة رابعاا 

اخلدمة االجتماعية الذي يتم من خالؿ قسم الدراسة االجتماعية برنامج مبا أنو وحسب علم الباحث أف 
 الدراسة تتحدد يف اآليت:تساؤالت مل يتم تقوديو من قبل فإف  بكلية اآلداب يف جامعة ادللك سعود

االعتماد الربارلي لربنامج اخلدمة االجتماعية يف جامعة ادللك سعود من فر معايَت تو ما مدى  .1
  ؟طالب البكالوريوسوجهة نظر 

ىي حباجة اليت  ما معايَت االعتماد الربارلي لربنامج اخلدمة االجتماعية يف جامعة ادللك سعود .0
 ؟وتطوير تنميةأكثر إىل 

 اخلدمة االجتماعية يف جامعة ادللك سعوداالعتماد الربارلي لربنامج معايَت تفعيل ما معوقات  .9
 ؟طالب البكالوريوسرللس من وجهة نظر 

لزيادة فعالية تطبيق معايَت االعتماد الربارلي لربنامج اخلدمة االجتماعية يف ما التوصيات ادلقًتحة  .4
 ؟جامعة ادللك سعود معايَت

 الذراسة حذود:  خامساا 
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 االعتماد الربارلي سوؼ تكوف احلدود ادلوضوعية ذلذه الدراسة مقتصرة على معايَت : الحدود الموضوعية
ىيئة و ، الطالبو ، التعليم والتعلمو ، إدارة الربنامج وضماف جودتوو ، الرسالة واألىداؼالسبعة، وىي )

 (.البحوث العلمية، مصادر التعّلم وادلرافق والتجهيزاتو ، التدريس

  ـ.0200/0209الدراسي األوؿ من العاـ اجلامعي الفصل : الزمنيةالحدود 

  قسم الدراسات االجتماعية بكلية اآلداب يف جامعة ادللك سعود. : المكانيةالحدود 

  جامعة ادللك يف قسم الدراسات االجتماعية بكلية اآلداب يفطالب البكالوريوس : البشريةالحدود 
 أو ادلتوقع خترجهم(.  اخلرجيوفالذين ىم يف السنة األخَتة من الربنامج )سعود 

 الذراسةمصطلحات :  سادساا 

  :يف قسم الدراسات االجتماعية على الطلبة  ىي الدرجة اإلمجالية ادلتحصلة عن إجاباتدرجة توفر
 .استيفائها بعدمناذج االستبياف ادلسًتدة 

 عن ىيئة تقومي التعليم ـ 0215ىػ ادلوافق 1495يف عاـ صادرة رئيسية معايَت ستة ىي : المعايير
  ادلملكة العربية السعودية. يف والتدريب 

 شهادة رمسية من ىيئة تقومي  علىاخلدمة االجتماعية برنامج حصوؿ  بو ي قصد: االعتماد البرامجي
  يف ادلعايَت الستة الرئيسية.  بعد استيفاء الشروط ادلذكورةالتعليم والتدريب 

 يقصد بو برنامج اخلدمة االجتماعية الذي يقدـ لطالب وطالبات البكالوريوس يف قسم برنامج: ال
 الدراسات االجتماعية يف كلية اآلداب جبامعة ادللك سعود. 

  :الرياض، جامعة حكومية تقع يف ادلملكة العربية السعودية وحتديداً يف العاصمة جامعة الملك سعود
 وتقدـ العديد من الربامج األكادديية يف مرحلة البكالوريوس وادلاجستَت والدكتوراه. 

  :الذين يدرسوف يف ادلستويات األخَتة من الربنامج يف اخلدمة االجتماعية طالب البكالوريوس الطلبة
 وحتديداً يف ادلستوى السابع والثامن. 

 : منهجية الذراسة اا سابع

الوصفي التحليلي، وقد استخدـ الباحث سوؼ يستخدـ ادلنهج نظراً لطبيعة الدراسة؛ فإف الباحث 
يف قسم الدراسات  طالب البكالوريوسيف  رلتمع الدراسة ادلتمثلاالستبياف كأداة جلمع البيانات من 

  االجتماعية بكلية اآلداب يف جامعة ادللك سعود. 
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 أدبيات الذراسة:  أوالا 

  األكاديمياالعتماد 

شلا ال شك فيو أف ادلؤسسات التعليمية بشىت أنواعها سواًء احلكومية أو األىلية واخلاصة وعلى مجيع 
مستوياهتا التعليمية سواًء على مستوى التعليم العاـ أو اجلامعي، أو على مستوى ختصصاهتا التعليمية 

للربامج اليت تقدمها للطلبة أو التقنية أو ادلهنية، مجيعها تسعى إىل احلصوؿ على االعتماد األكادديي 
 أو ادللتحقُت بتلك الربامج. فما ادلقصود باالعتماد األكادديي؟ 

ديكن القوؿ بأف االعتماد ىو القبوؿ واالعًتاؼ، وىو التعليمات الصادرة من اجلهات صاحبة 
ن الصالحية، مثل تلك األساليب اليت تستخدمها بعض اجلهات مثل البنوؾ يف عملياهتا التجارية م

دليل ضماف أجل إكماؿ الصفقات والتواصل التجاري، وقد مت تعريف االعتماد األكادديي وفقد 
بأنو شهادة رمسية دتنحها ىيئة معًتؼ هبا تؤكد أف الربنامج  واالعتماد األكادديي يف ادلملكة اجلودة

، معتوؽ & عودةالالتعليمي أو ادلؤسسة التعليمية يفياف بادلعايَت ادلطلوبة لالعتماد األكادديي )
عًتؼ بو ليكوف ىذا ى أنو إجراء رمسي يقـو بو رللس م. كما ديكن تعريف االعتماد عل(0212

اجمللس يف الغالب منظومة مستقلة ويقـو بالتقييم واالعًتاؼ بادلنشأة اليت تقـو بتطبيق كافة ادلعايَت 
لة لتقدير مدى توافق ادلنشأة اليت وضعها ونشرىا، إذف فهو عملية تقـو هبا ىيئة تقييم خارجية مستق

مع ادلعايَت ادلوضوعة مسبقاً من قبل ىيئة االعتماد، واذلدؼ األساسي لالعتماد ىو تطوير أنظمة 
 . (0212آخروف،  & أبو رمحةوإجراءات تقدمي اخلدمات وبالتايل حتسُت النتائج ادلرجوة )

  والمشروعاتبرامج التقويم 
وذلك نظراً لتعدد اجملاالت  كثَتة معاينمن ادلصطلحات اليت حتمل  يعدال شك أف مصطلح التقومي 

التقومي ومن ىناؾ العديد من التعريفات اليت ديكن أف توضح مفهـو فنجد أف . التقومي ي عٌت هبااليت 
الذي يوضح أف مفهـو التقومي يف الربامج الًتبوية على  (1541السويطي، )ىذه التعريفات ما ذكره 

سبيل ادلثاؿ خيتلف عنو يف الربامج األخرى حيث أنو يعٍت أشياء سلتلفة، فقد يعٍت للبعض أنو رلموعة 
من النشاطات الفردية مثل منح الشهادات، وترقية الطالب والطالبات من صف آلخر أو تقدمي تقرير 

تقرير عن مدى فعالية نشاط تعليمي وقد يعٍت عند البعض أنو عملية  عن الطلبة وقد يعٍت إصدار
حبث تربوي، ولكنو يف احلقيقة عملية منظمة جلمع ادلعلومات لغرض حتديد مقدار التغيَت الذي أحدثو 

تطبيق برنامج تربوي يف سلوؾ الطلبة وحتديد مقدار ىذا التغيَت، كما أف تقومي الربنامج يعرؼ بأنو 
  يتم بواسطتها حتديد القيمة أو فعالية نشاط ما لغرض اختاذ قرار أو إصدار أحكاـ. العملية اليت
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ذكر بأف التقومي ىو العملية اليت يقـو هبا الفرد دلعرفة ما يتضمنو أي  (0211آؿ سفراف، )صلد أف و 
اة عمل من األعماؿ من نقاط القوة والضعف، ومن عوامل النجاح أو الفشل يف حتقيق أغراضو ادلبتغ

 على أفضل وأمت وجو.

رلموعة من العمليات اليت جترى بغرض مجع  منكما ديكن أف يعّرؼ التقومي على أنو أي نشاط يتض
ادلعلومات عن منهج أو برنامج من أجل تقدير جدارتو وجدواه، وادلساعدة يف اختاذ القرارات بشأنو 

 (.0215سواًء كانت حذفاً أو تعدياًل أو تغيَتاً )القرين، 

 وم الجودةمفه 
متعددة وذلك نظراً لتعدد اجملاالت اليت تندرج  معاينيعترب مصطلح اجلودة من ادلصطلحات اليت حتمل 

حتت ىذا ادلصطلح. فنجد أف ىناؾ العديد من التعريفات اليت ديكن أف توضح مفهـو اجلودة وفقاً 
( الذين ذكرا أف اجلودة درجة أو صفة دتيز لشيء ما وتعٍت درجة امتياز 0214لعامر ومصري، )

درجة التميز والتألق واالمتياز يف األداء شلا ينتج عنو منتج  لنوعية زلددة من ادلنتج، واجلودة تعرّب عن
جيد وفق ادلعايَت اليت وضعتها اجلهة ادلسؤولة، كما ديكن أف نعٍت هبا عملية التحسُت ادلستمر يف 

تقدمي اخلدمات ادلقدمة للطالب يف مؤسسات التعليم وفقاً الحتياجاهتم وتوقعاهتم واألىداؼ 
 دة ادلخرجات يف ادلستقبل. التعليمية اليت تضمن جو 

باإلضافة إىل ذلك فإف مفهـو اجلودة ديكن أف ديتد ألف يكوف شاماًل جملاالت متعددة مثل التعليم، 
والصحة وغَتمها من اجملاالت. فلو استعرضنا ادلؤلفات اليت ناقشت اجلودة الشاملة لوجدنا أف مفهـو 

شيء ما إىل أف يكوف شامالً على رلموعة من اجلودة الشاملة يتعدى أف يكوف صفة أو درجة دتيز ل
اإلجراءات وادلعايَت اليت هتدؼ إىل حتقيق أقصى درجة من األىداؼ ادلتوقعة من ادلنظمة أو اجلهة 
والتحسُت الدائم يف األداء وادلنتج وفقاً لألغراض ادلطلوبة وادلواصفات ادلرجوة بأفضل طرؽ تكلفة 

 (. 0214وجهد شلكن )عامر ومصري، 

ولذلك فقد يكوف مفهـو الشموؿ يف اجلودة أكثر وضوحاً عندما يتسم بالسمات اآلتية وفقاً لعامر 
 (:0214ومصري، )

 أهنا هتتم بتحقيق درجة من الرضا جلميع األطراؼ اليت تقدـ اخلدمة.  -1

 تعٌت بأف يكوف ادلنتج مالئماً لالستعماؿ كما يرى أصحاب اخلربة يف ادلهنة. -2

 صلاز يف اجلودة وفقاً دلتطلباتو يتم حتديده من ادلستهلك. أف حتديد مستوى اإل -3
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أف تكوف شاملًة جلميع العمليات دوف استثناء حبيث تندرج مجيع العمليات حتت التحسُت  -4
 والتجديد النوعي. 

 أهنا تشمل وتغطي مجيع األوجو الوظيفية أو ادلهنية وال تكوف مقتصرًة على أوجو اإلنتاج فقط.  -5

ولية مجيع األفراد يف ادلنظمة عن جودة أعماذلم باإلضافة إىل أعماؿ وأنشطة التأكيد على مسؤ  -6
 اجلمعية بشكل عاـ. 

  معايير االعتماد البرامجي 
لقد صدر عن ىيئة تقومي التعليم يف ادلركز الوطٍت للتقومي واالعتماد األكادديي نسخة مطورة عن 

ة اجلودة واالعتماد األكادديي بكلية ـ )وحد0214النسخة ادلعموؿ هبا يف السابق وذلك يف عاـ 
( تتضمن ستة معايَت رئيسية يندرج حتتها العديد من النقاط 0202اآلداب يف جامعة ادللك سعود، 

الفرعية اليت جيب على كل مؤسسة تعليمية استيفائها للحصوؿ على االعتماد الربارلي لربارلها اليت 
 تقدمها يف رلاالت متعددة ومتنوعة.

ىناؾ ( فإف 0202ة تقومي التعليم والتدريب يف ادلركز الوطٍت للتقومي واالعتماد األكادديي )وفقاً ذليئ
مت اإلعالف عنها الدراسات العليا لربامج ىناؾ معيار إضايف سابع ستة معايَت لربامج البكالوريوس، و 

 تتضمن اآليت:واليت احلديثة وادلطورة النسخة يف 
جيب أف يكوف لدى الربنامج رسالة واضحة ومناسبة حبيث  واألىداؼالرسالة ىو األول المعيار 

تطبيقها، وتكوف موجهة للتخطيط وصنع القرار،  وتؤيدالقسم، و  مع رسالة ادلؤسسة والكلية قةمتوافو 
 ويرتبط هبا أىداؼ الربنامج وخططو، وتراجع بصورة دورية. 

جيب أف يكوف لدى والذي مت التأكيد فيو على أنو  إدارة الربنامج وضماف جودتوىو الثاني  المعيار
تقـو بتطبيق األنظمة والسياسات واللوائح ادلؤسسية، وتقـو بالتخطيط والتنفيذ  فاعلةالربنامج قيادة 

من النزاىة والشفافية والعدالة  نطاؽوادلتابعة وتفعيل نظم اجلودة اليت حتقق التطوير ادلستمر ألدائو يف 
 للعمل.  ددلساناوادلناخ التنظيمي 

التعلم يف  خصائص اخلرجيُت وسلرجاتفيو جيب أف تكوف والذي  ىو التعليم والتعّلم الثالث المعيار
 متسقة مع متطلبات اإلطار السعودي للمؤىالت )سقف( ومع ادلعايَت األكادديية وادلهنيةالربنامج 

وجيب أف يتوافق ادلنهج الدراسي مع ادلتطلبات ادلهنية، وأف  بدقة.زلددة ، و العملومتطلبات سوؽ 
متنوعة وفعالة تالئم سلرجات التعلم  ميتطبق ىيئة التدريس اسًتاتيجيات تعليم وتعلم وطرؽ تقو 
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، ويستفاد من منوعة طرؽ، كما جيب أف يتم تقومي مدى حتقق سلرجات التعلم من خالؿ ةادلتباين
 النتائج يف التحسُت ادلستمر.

جيب أف تكوف معايَت وشروط قبوؿ ويف ىذا ادلعيار يتم التأكيد على أنو  ،الطالب ىو الرابع المعيار
. وأف تكوف ادلعلومات اخلاصة بُت الطلبة وأف يتم تطبيقها بعدالة واضحة،و  الطالب يف الربنامج معلنة

، وجيب أف يتم تعريف الطالب حبقوقهم يف الربنامج بالربنامج ومتطلبات إكماؿ الدراسة متوفرة
وواجباهتم، كما جيب على الربنامج تقدمي خدمات التوجيو واإلرشاد الفاعلة واألنشطة غَت الصفية 

، وأف يعمل الربنامج على تقومي جودة مجيع اخلدمات واألنشطة ادلقدمة للطلبة ادللتحقُت فيوواإلثرائية 
 .إهناء الربنامجبعد  لطالبو، وحتسينها ومتابعة خرجييو

جيب أف يتوفر يف الربنامج األعداد الكافية من ىيئة التدريس  حيث ىيئة التدريس الخامس المعيار
 . كما جيب أف تكوف ىيئةبادلسؤوليات ادلناطة هبمادلؤىلُت ذوي اخلربة والكفاءة الالزمة للقياـ 

ختصصاهتم، وتشارؾ يف أنشطة البحث دراية بالتطورات ادلهنية واألكادديية يف علم و التدريس على 
زلددة،  العلمي وخدمة اجملتمع، وتطوير الربنامج واألداء ادلؤسسي، وأف يتم تقومي أدائهم وفق معايَت

 من النتائج يف التطوير.تتم بعد ذلك االستفادة و 

أف تكوف مصادر التعلم فيو جيب والذي  ،ىو مصادر التعّلم وادلرافق والتجهيزات السادس المعيار
جلميع ادلستفيدين بتنظيم  متاحةقررات الدراسية، و ادلحتياجات الربنامج و الوادلرافق والتجهيزات كافية 

باإلضافة مناسب، كما جيب أف يشًتؾ ىيئة التدريس والطالب يف حتديدىا بناء على االحتياجات، 
 .من قبلهم تهايفعالإىل تقييم 

وىذا ادلعيار يعترب ىو ادلعيار الوحيد ادلختلف عن ادلعايَت  العلمية وادلشاريعالبحوث  :السابعالمعيار 
يف تنفيذ اخلطة  بالدور ادلطلوب منوجيب أف يلتـز الربنامج ادلوجودة يف االعتماد الربارلي حيث 

يف تشجيع أعضاء ىيئة التدريس والطالب على  ملحوظادلؤسسية للبحث العلمي، وأف يقـو بدور 
على متابعة كذلك العمل تخصصة، و ادلعلمية الالت اجملالبحث واالبتكار، ونشر نتائجها يف اإلنتاج 

 على تطويرىا وحتسينها.العمل ق آليات تقوديها، و يطبتأنشطة البحث العلمي. و 

 المؤشرات والمعايير التي ينبغي توفرها في ضوء تجارب الدول المتقدمة 
أمريكيا لقد تعددت ادلؤشرات ادلستخدمة من قبل اجلامعات يف شىت أرجاء ادلعمورة سواًء يف دوؿ 

واليت وضعت دوؿ شرؽ آسيا بعض  وأ ،الدوؿ األوروبية وأ ،مثل الواليات ادلتحدة األمريكيةالشمالية 
كادديية وبالتايل مؤشرات ومعايَت قد يكوف من ادلناسب االستفادة منها يف عمليات تقييم الربامج األ
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ثالثة منح تلك ادلؤسسات االعتماد الربارلي للربامج األكادديية أو ادلهنية اليت تقدمها. وفيما يأيت 
 الدوؿ ادلتقدمة. تلك لتلك ادلؤشرات اليت مت وضعها يف بعض  مناذج

وفقاً للجليب،  أواًل: المؤشرات المستخدمة من الجامعات في الواليات المتحدة األمريكية
(0221) : 

 نسبة االلتحاؽ والتخرج.  .1

 نسبة التخرج ادلتوقعة. .0

 نسبة التخرج الفعلية.  .9

 األداء العاـ لتقومي متميز أو رديء.  .4

 طالباً.  02النسبة ادلئوية لعدد الصفوؼ اليت يوجد فيها أقل من  .1

 طالباً أو أكثر.  12النسبة ادلئوية لعدد الصفوؼ اليت يوجد هبا  .2

 نسبة األساتذة إىل الطلبة.  .3

 نسبة األساتذة ادلتفرغُت.  .4

 % من خرجيي الثانوية. 12نسبة طلبة السنة األوىل الذين كانوا يف أعلى  .5

 نسبة القبوؿ.  .12

 ادلوارد ادلالية للجامعة األـ.  .11

 رتبة تربع اخلرجيُت.  .10

نيف معدؿ نسبة تربع اخلرجيُت للجامعة األـ وختتلف قليالً ىذه ادلؤشرات عند تص .19
 اجلامعات اليت دتنح درجة ادلاجستَت والدكتوراه(. 

 الجامعات األوروبية ثانياً:
( فإف ىناؾ تسعة مؤشرات مستخدمة من قبل اجلامعات األوروبية على 0221جلليب، )كما ذكر ا

 النحو اآليت: 

 شروط القبوؿ.  .1

 نسبة الطلبة إىل األساتذة.  .0
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 تقومي التعليم )درجة ادلتوسط احلسايب(.  .9

 تقومي البحث )متوسط العالمات للعضو يف اذليئة األكادديية(. .4

 نفقات احلوسبة وادلكتبة لكل طالب متفرغ ودلعدؿ ثالث سنوات.  .1

 النفقات على ادلرافق )النفقات على مرافق الطلبة وادلوظفُت.  .2

 الكفاية )النسبة ادلئوية ادلتوقعة إلكماؿ الدراسة يف وقتها(.  .3

 السنتُت األوىل والثانية(. معدؿ الصفُت اجلامعيُت ) .4

نسبة اخلرجيُت الذين حصلوا على وظائف كاملة أو يواصلوف تعليمهم من مجيع اخلرجيُت اآلخرين  .5
 الذين عرفت عناوينهم. 

 ثالثاً: مؤشرات الجامعات اليابانية: 
اليابانية على ىناؾ أربعة مؤشرات رئيسية يندرج حتتها العديد من ادلؤشرات الفرعية تطّبق يف اجلامعات 

 :(0221، )لجليبالنحو اآليت وفقاً ل

 : ادلؤشرات الًتبوية: 9-1

 عدد األساتذة إىل عدد الطلبة.: 9-1-1

 عدد أجهز احلاسوب إىل الطلبة.: 9-1-0

 عدد الكتب ادلستعارة لكل طالب. : 9-1-9

 نوعية الكافتَتيا.: 9-1-4

ادلرافق واخلدمات ادلقدمة للمعاقُت )ادلصاعد، الطرؽ ادلنحدرة، الكتب ادلطبوعة : 9-1-1
 بلغة برايل، أجهزة تكبَت الوثائق، السماعات، أجهزة أخذ ادلالحظات(. 

 : البحثية: ادلؤشرات 9-0

 .عدد النشرات اليت أنتجها العلماء: 9-0-1

 .عدد النشرات اليت اقتبس منها لنشرات أخرى: 9-0-0

 . كمية البحث ادلموؿ من احلكومة اليابانية ومعاىد أخرى: 9-0-9

 .عدد مشاريع البحث ادلشًتكة للجامعات والشركات: 9-0-4
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 : مؤشرات خدمة اجملتمع: 9-9

 تكرار الظهور األكادديي يف وسائل اإلعالـ العامة.: 9-9-1

 تكرار التقدمي األكادديي دلسافات إضافية. : 9-9-0

 عدد براءات االخًتاع اليت ناذلا األكادديي. : 9-9-9

 .عدد مرات العضوية األكادديية يف اجملالس احلكومية: 9-9-4

 .ادلرات اليت يكتب فيها األكاددييوف مقاالت يف الصحف واجملالت والنشرات األخرى: عدد 9-9-1

 : مؤشرات أخرى: 9-4

 .رسـو الدراسة: 9-4-1

 متوسط العمر ألعضاء ىيئة التدريس. : 9-4-0

مدى ختريج سياسيُت والعيب رياضة زلًتفُت أو أودلبيُت ورؤساء شركات من : 9-4-9
 . الكليات األـ اليت درسوا فيها

 .نوعية امتحاف القبوؿ: 9-4-4

 موقع اجلامعة على اإلنًتنت. : 9-4-1

 النشرات اجلامعية اليت تعدىا اجلامعة للتعريف والًتويج. : 9-4-2

 متطلبات التأهل للتقدم بطلب االعتماد البرامجي 
فقد مت حتديد ( 0202وفقاً ذليئة تقومي التعليم والتدريب يف ادلركز الوطٍت للتقومي واالعتماد األكادديي )

  العتماد الربارلي على النحو اآليت:اثٍت عشر بنداً كمتطلبات دلن لديو الرغبة يف التقدـ بطلب ا

أي أف ، للمسوغات النظامية وفقاً  ادلؤسسة بتقدديو اليت ختّوؿ جيب أف يكوف الربنامج من الربامج. 1
 مبنح الشهادة اليت ينتهي هبا الربنامج يف التخصص ادلعٍت وفقاً  نظاماً تكوف ادلؤسسة سلولة 

 احلكومية أو مضموف الًتخيص ادلمنوح دلضموف قرار إنشاء ادلؤسسة بالنسبة للمؤسسات
 للمؤسسة بالنسبة للمؤسسات األىلية.

الربنامج  ـتقدّ بالربنامج قد أقر يندرج حتتها جيب أف يكوف مدير اجلامعة أو عميد الكلية اليت . 2
 بطلب االعتماد.
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واالعتماد  الوطٍت للتقومي . أف يكوف قد مت توصيف الربنامج مبوجب النموذج ادلعد من قبل ادلركز9
من قبل اللجنة الرئيسية ذات العالقة  التوصيف معتمد ذلك وأف يكوف ،ذلذا الغرض األكادديي

 .يف ادلؤسسة التعليمية
الوطٍت للتقومي ادلركز  . أف يكوف قد مت توصيف مجيع مقررات الربنامج مبوجب النموذج ادلعد من قبل4

 ذلذا الغرض. واالعتماد األكادديي
اللوائح ادلنظمة  باإلضافة إىل ومتطلبات الربنامجصف واضح حملتوى مقررات الربنامج و  ريتواف. أف 1

 وادلتطلبات اخلاصةلشؤوف الطلبة ادللتحقُت بالربنامج مبا فيها ادلتطلبات العامة للمؤسسة التعليمية 
 بالربنامج ادلعٍت.

وذلك  مدة من قبل اذليئة،من مقرراتو بالصيغ ادلعت ولكل مقرر. أف يتوفر للربنامج تقرير سنوي 2
 اخلارجي. عند زيارة التقومي ولسنة ثانيةواحدة على األقل عند التقدـ بطلب االعتماد  لسنة

الربنامج.  % على األقل من مقررات12ونتائج استطالع آراء الطلبة لتقومي الربنامج  رتتواف. أف 3
  .الدراسة الذاتية تقارير تلك االستطالعات دلدة سنتُت على األقل عند إعداد تقرير وأف تتوفر

خرجيي  التغذية الراجعة من وأف تتوفر ،الربنامجمن أف يكوف قد خرج دفعة واحدة على األقل . 8
 . ينطبق يف حالة االعتماد ادلؤقتالشرط ال ىذاعلماً بأف الربنامج 

بالنسبة للربامج  اجلنة إشرافية للربنامج من قبل الكلية أو القسمجيب أف يكوف قد مت تشكيل . 5
تكوف أغلبية أعضاء اللجنة من ذوي اخلربة  وجيب أفادلصممة لتأىيل الطلبة يف ختصص مهٍت. 

يف التخصص من خارج ادلؤسسة. وال بد أف تتضمن مهاـ تلك اللجنة مراجعة بيانات تقومي 
 .وترتيبات تقدديوحوؿ مضموف الربنامج  وتقدمي ادلشورةالربنامج 

كليات   أو أو أكثر من الربامج ادلشاهبة يف مؤسسات جيب أف تكوف ادلؤسسة قد اختارت برنارلاً . 11
ىناؾ يكوف  وجيب أفلتقومي جودة الربنامج.  Benchmarkingادلقارنة ادلرجعية  ألجلأخرى 

تلك  وإذا تضمنتالربنامج. مت إعدادىا من  يهاعل قائمة مبؤشرات األداء اليت ستتم ادلقارنة بناءً 
ادلؤشرات بيانات غَت منشورة بشكل رمسي فيجب أف يكوف الربنامج قد اختذ اإلجراءات 

 عليها من قبل تلك الربامج لحصوؿالالزمة ل
 الوطٍت يوضح مدى استيفاء الربنامج دلتطلبات اإلطارعن الربنامج  موجزاً  تقرير ميقدت. 11

دلا ىو زلدد يف القسم السابع من اجلزء الثاين من دليل ضماف اجلودة واالعتماد  للمؤىالت وفقاً 
 علماً  .Handbook for Quality Assurance and Accreditation of Higher Educationيف التعليم العايل 

ادلعتمدة اليت  وعدد الساعاتبأف ىذه ادلتطلبات تشمل مسمى الشهادة اليت ينتهي هبا الربنامج 
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يتضمنها الربنامج وال تدخل ضمنها ساعات السنة التحضَتية، كما تشمل نواتج التعلم يف كل 
 نواتج التعلم يف تلك اجملاالت. ودالئل حتصيلرلاؿ من رلاالت التعلم 

 معيار جيب أف يكوف الربنامج قد أهنى الدراسة الذاتية مبقاييس ال تقل عن ثالثة صلـو يف كل. 12
ثالثة أف الربنامج استحق  ادلقصودو مع طبيعة الربنامج.  ادلتفقةفرعي من ادلعايَت  اريمعسي و رئي

بالضرورة أف تكوف ، وال يعٍت رئيسي أو فرعي ارصلـو أو أكثر يف ادلقياس الشامل لكل معي
 .ادلؤسسة قد حققت ثالث صلـو أو أكثر يف كل بند من البنود ادلدرجة حتت كل معيار فرعي

  في جامعة الملك سعودبرامج الخدمة االجتماعية 
يعترب برنامج اخلدمة االجتماعية يف قسم الدراسات االجتماعية يف جامعة ادللك سعود أحد الربامج 

اليت تقدـ للطالب والطالبات يف مجيع ادلستويات األكادديية سواًء يف مرحلة البكالوريوس أو ادلاجستَت 
تقدمي ادلقررات النظرية يف شىت رلاالت اخلدمة االجتماعية إضافًة إىل  أو الدكتوراه. وىو يقـو على

التدريب العملي يف مرحلة البكالوريوس. وفقاً دلوقع قسم الدراسات االجتماعية يف جامعة ادللك 
( فإف الربنامج يف مرحلة البكالوريوس يقدـ ادلقررات النظرية 0202سعود على الشبكة العنكبوتية )

ت الستة األوىل حيث يدرس الطالب يف ادلستوى األوؿ والثاين مقررات اإلعداد العاـ اليت يف ادلستويا
مهارات يأخذىا الطالب الراغبُت يف االلتحاؽ للدراسة يف قسم الدراسة االجتماعية وىي مقررات 

يف ادلستوى األوؿ. ويف  مبادئ الرياضيات، ومهارات االتصاؿ، و احلاسب اآليل وتقنية ادلعلومات
مقدمة يف ، و مهارات التعلم والتفكَت والبحثادلستوى الثاين يتعُت على الطلبة دراسة مقررات 

. بعد ذلك يدرس الطالب يف ادلستوى الصحة واللياقة، و ادلهارات الكتابية باللغة العربية، و اإلحصاء
. ويف االجتماعية أسس اخلدمة، و تماعمبادئ علم االج، و اإلحصاء االجتماعي التطبيقيالثالث مقرر 

، رعاية الفئات اخلاصة، و ادلمارسة ادلباشرة يف اخلدمة االجتماعيةادلستوى الرابع يدرس الطالب مقرر 
. مث يدرس الطالب يف ادلستوى اخلامس مقرر االجتماعي يف اخلدمة االجتماعية البحثمناهج و

االستشارات الطبية، و اخلدمة االجتماعية ادلدرسية، و اخلدمة االجتماعية ، و اخلدمة االجتماعية العيادية
. ويف ادلستوى السادس يتعُت على الطالب االنضماـ إىل الشعب اليت تضم االجتماعي واإلرشاد

، يف رلاؿ األسرة والطفولة اخلدمات االجتماعية، و العالج األسري يف اخلدمة االجتماعيةمقرر 
. ويف ادلستوى السابع جيمع تقومي ادلشروعات االجتماعية، و اخلدمة االجتماعيةتصميم وتنفيذ حبوث و 

السياسة الطالب بُت دراسة ادلقررات النظرية والعملية؛ ففي اجلانب النظري يدرس الطالب مقرر 
، ويف اجلزء العملي يتعُت على الطالب إدارة ادلؤسسات االجتماعية، و االجتماعية والتخطيط

(. ويف ادلستوى الثامن واألخَت يكوف الطلبة 1) العملي يف اخلدمة االجتماعية التدريبالتسجيل يف 
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لي التدريب العمقد اهنو مجيع ادلتطلبات النظرية ويتبقى عليهم االنتهاء من اجلانب العملي ادلتمثل يف 
وس يف ( وبذلك يكوف الطلبة مؤىلُت للحصوؿ على درجة البكالوري0) يف رلاؿ اخلدمة االجتماعية

 اخلدمة االجتماعية.

مبجموع يقدـ ادلقررات النظرية ماجستَت اخلدمة االجتماعية يف جامعة ادللك سعود فإف برنامج وبادلثل 
ستة وعشرين ساعة موزعة على ثالثة مستويات دراسية حبيث يدرس الطلبة يف ادلستوى األوؿ 

 ادلداخل(، و 0علم االجتماع ) النظرية يف(، و 1مناىج البحث يف اخلدمة االجتماعية )مقررات 
. ويف ادلستوى الثاين يدرس سياسة الرعاية االجتماعية وإدارهتا، و ادلعاصرة لطرؽ اخلدمة االجتماعية

التخطيط ، و تقومي ادلشروعات االجتماعية(، و 0مناىج البحث يف اخلدمة االجتماعية )الطلبة مقررات 
. ويف ادلستوى الثالث يدرس الطلبة مقررات عيةنظريات ادلمارسة يف اخلدمة االجتما، و االجتماعي

اخلدمة و  ،اخلدمة االجتماعية للمسنُت، و اخلدمة االجتماعية للفئات اخلاصة، و البحث التطبيقي
. وأخَتاً فإف طالب ماجستَت اخلدمة االجتماعية موضوع خاص، و االجتماعياالجتماعية والدفاع 

يف جامعة ادللك سعود يبدؤوف العمل على رسالة التخرج من الربنامج يف ادلستوى الرابع واألخَت 
 ليكونوا مؤىلُت للحصوؿ على درجة ادلاجستَت يف اخلدمة االجتماعية. 

لطلبة االنتهاء من دراسة ادلقررات النظرية يتعُت على اوأخَتاً يف مرحلة الدكتوراه يف اخلدمة االجتماعية 
دراسات متقدمة يف مناىج يف ادلستويات الثالثة األوىل حيث يأخذوف يف ادلستوى األوؿ مقرر 

الفكر االجتماعي واخلدمة ، و دراسات متقدمة يف نظريات ادلمارسة، و البحث االجتماعي
مقاييس اجتماعية ، عاجلة ادلعلوماتاإلحصاء ادلتقدـ وم. ويف ادلستوى الثاين مقرر االجتماعية

. ويف ادلستوى (1موضوع خاص )، و دراسات متقدمة يف سياسات الرعاية االجتماعية، و ونفسية
التنظيم اإلداري دلؤسسات الرعاية و  ،ختطيط وتنمية اجملتمعات احملليةالثالث واألخَت يأخذوف مقرر 

(. مث بعد ذلك جيب على الطلبة اجتياز االختبار الشامل والبدء يف 0، وموضوع خاص )االجتماعية
رسالة الدكتوراه واالنتهاء منها بنجاح ليكونوا مؤىلُت للحصوؿ على درجة الدكتوراه يف اخلدمة 

 االجتماعية. 
 الذراسات السابقة:  ثانياا 

العليا بكلية التربية بجامعة الملك تقويم برامج الدراسات ( بعنوان: 5102دراسة آل سفران، )
خالد في ضوء معايير الجودة واالعتماد األكاديمي، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 .وطلبة الدراسات العليا
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جامعة ادللك خالد كغَتىا من اجلامعات سعي تكمن يف  مشكلة الدراسةإىل أف أشار ادلؤلف حيث 
االعتماد ادلؤسسي والربارلي، وكلية الًتبية بصفتها ىي الكلية األقدـ السعودية والعربية للحصوؿ على 

يف النشأة بُت كليات اجلامعة، كما أهنا تعترب ىي أكرب كليات اجلامعة يف أعداد طلبة الدراسات العليا 
جيعلها حتث اخلطى للوصوؿ إىل االعتماد األكادديي قبل غَتىا من الكليات وخصوصاً يف برامج 

العليا اليت دتنح شهادات عالية، يتخرج منها خنبة من طلبة الدراسات العليا الذين سيكوف الدراسات 
ذلم تأثَت كبَت يف اجملتمع. ومبا أف كلية الًتبية تعترب أكثر كلية تقدـ برامج للدراسات العليا، وأوؿ كلية 

ت العليا من تقدـ للتعليم تقدـ برنامج للدكتوراه يف اجلامعة، وألمهية ىذه الربامج وما تقدمو للدراسا
ورقي للمجتمع فقد رأى الباحث بأف يشارؾ مبا يدعم ىذا التطور من خالؿ تقومي ىذه الربامج يف 

 ضوء معايَت اجلودة واالعتماد األكادديي.

تكمن يف أهنا ستساعد كلية الًتبية يف جامعة ادللك خالد على  أهمية الدراسةالباحث أف ويرى 
يقها دلعايَت اجلودة يف برامج الدراسات العليا من وجهة نظر أعضاء ىيئة التعرؼ على درجة تطب

التدريس وطلبة الدراسات العليا، وىذا سيساعد على عملييت التغيَت والتحسُت ذلذه الربامج والوصوؿ 
هبا إىل ضماف اجلودة واالعتماد األكادديي، كما ستساعد الكليات ادلماثلة يف مقارنة برارلها مع 

ج موضوع الدراسة، وتعترب دعوة إىل زلاولة تطبيق معايَت اجلودة واالعتماد األكادديي، وىي الربام
صورة علمية دلا تقـو بو جامعة ادللك خالد حوؿ تطبيق معايَت اجلودة وتعرؼ معوقات تطبيقها على 

دراسات أخرى برامج الدراسات العليا بكلية الًتبية. كما أهنا قد تفتح اجملاؿ أماـ الباحثُت إلجراء 
 مشاهبة أو مكملة ذلذه الدراسة.

أىداؼ ذكرىا الباحث على النحو اآليت.  تنحصر يف أربعةأهداف الدراسة  باإلضافة إىل ذلك فإف
التعرؼ إىل درجة توافر معايَت اجلودة واالعتماد األكادديي يف برامج الدراسات العليا يف  األوؿ ىو 

واذلدؼ الثاين، ىو  وجهة نظر أساتذة الدراسات العليا، وطلبتها.كلية الًتبية جبامعة ادللك خالد من 
التعرؼ إىل الفرؽ بُت آراء أعضاء ىيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا حوؿ درجة توافر معايَت 

والثالث ىو اجلودة واالعتماد األكادديي يف برامج الدراسات العليا يف كلية الًتبية جبامعة ادللك خالد. 
رؽ بُت آراء الطالب والطالبات حوؿ درجة توافر معايَت اجلودة واالعتماد األكادديي يف الفمعرفة 

حتديد أكثر واذلدؼ الرابع واألخَت ىو  برامج الدراسات العليا يف كلية الًتبية جبامعة ادللك خالد.
ك خالد اليت حتتاج معايَت اجلودة واالعتماد األكادديي لربامج الدراسات العليا بكلية الًتبية جبامعة ادلل

 إىل تطوير.
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البحث التقوديي )ادلنهج الوصفي التحليلي(، استخداـ كانت   منهجية الدراسةنتيجًة لذلك، فإف 
حيث يقـو الباحث جبمع البيانات وحتليلها مبا يعُت على إصدار حكم حوؿ مدى تطبيق معايَت 

سينها مبا يتناسب ومعايَت اجلودة اجلودة يف برامج الدراسات العليا، واقًتاح تعديل الربامج وحت
 واالعتماد األكادديي.

 ا يف اآليت:ديكن إمجاذلاليت  نتائج الدراسةوأخَتاً فقد توّصل الباحث إىل 

حتققت من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس زلاور اجلودة مجيعها والدرجة الكلية بدرجة متوسطة،  .1
 عدا زلورين حتققا بدرجة مرتفعة. 

حتققت من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا زلاور اجلودة مجيعها والدرجة الكلية بدرجة  .0
 متوسطة. 

( بُت استجابات أعضاء ىيئة التدريس والطلبة يف 2.21توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ) .9
، 1، 0اـ )مدى توافر معايَت اجلودة واالعتماد األكادديي يف برامج الدراسات العليا يف احملاور أرق

( باإلضافة للدرجة الكلية دلدى توافر معايَت اجلودة واالعتماد األكادديي لصاحل أعضاء 5، 3، 2
 ىيئة التدريس. 

ال توجد فروؽ دالة إحصائياً بُت استجابات الطالب والطالبات يف مدى توافر زلاور معايَت  .4
عدا احملور السابع فوجدت فروؽ اجلودة واالعتماد األكادديي مجيعها يف برامج الدراسات العليا 

 ( لصاحل اإلناث.2.21دالة إحصائياً عند مستوى )
تقويم برنامج إعداد معلمي االضطرابات السلوكية والتوحد ( بعنوان: 5102دراسة القرني، )

 (. CEC)بجامعة الملك سعود في ضوء معايير مجلس األطفال غير العاديين 
يعد ركناً مهماً يف إصلاح تنبع من أمهية دور ادلعلم الذي  الدراسةمشكلة حيث أشار ادلؤلف إىل أف 

عملية التعليم، حيث إف األىداؼ الًتبوية مهما بلغت من طموح، والسياسات الًتبوية من أحكاـ 
يظل ادلعلم ىو ادلسئوؿ ادلباشر والعامل احلاكم يف تنفيذ ىذه السياسات وادلخططات. وبناًء عليو 

خَتة نداءات متعددة إلصالح التعليم بصفة عامة والًتبية اخلاصة بصفة خاصة، ظهرت يف اآلونة األ
وتطوير مستواه وإمكاناتو ادلادية والبشرية، ومع أف ىذا اإلصالح يشمل مجيع مظاىر التعليم من 
مناىج وطرؽ تدريس ووسائل تعليمية وبيئة مدرسية، إال أنو يركز بدرجة أكرب على ادلعلم بصفتو 

 قوى يف النظاـ التعليمي واحملرؾ األساسي ألية جهود تصب يف إصالح وتطوير التعليم. احللقة األ
إجياد نظاـ ومن خالؿ ما سبق تأيت أمهية إعداد معلمي الًتبية اخلاصة إعداداً جيداً يهدؼ إىل 

من الكفاية ويؤىلهم للعمل مع الفئات اخلاصة مبا تتطلب من مسؤوليات   تعليمي على مستوى عايل
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َتة، حيث إنو إىل جانب عملهم كمعلمُت فإنو من واجبهم السعي إىل إثارة الدافعية لديهم كب
للتعلم، وامتالؾ القدرة على اإلبداع والتجديد يف إنتاج الوسائل ادلناسبة إلكساهبم ادلهارات واخلربات 

ي الًتبية اخلاصة الضرورية، وىذا ما أشار إليو ولكوكس وبتناـ ووجيل يف ضرورة االىتماـ بتأىيل معلم
 للحد الذي ديكنهم من القياـ مبسئولياهتم على األقل إذا مل يزد على ذلك. 

إف االىتماـ جبودة إعداد معلمي الًتبية اخلاصة يعل من عملية تقومي برامج إعدادىم أمراً ضرورياً، 
ء، وتأسيساً حيث إف التقومي يشكل اخلطوة األوىل لتحقيق األىداؼ ادلنشودة وإعداد الكادر الكف

على ما تقدـ فإف برنامج إعداد معلمي الًتبية اخلاصة يعترب من الربامج ادلهمة اليت تقدمها جامعة 
ىػ(. ومن أىم أىدافو تأىيل 1421 -1424ادللك سعود الذي مت افتتاحو يف العاـ الدراسي )

حقق الربنامج تطوراً  الكفاءات الًتبوية القادرة على العمل بنجاح مع ذوي االحتياجات اخلاصة. وقد
سريعاً وملحوظاً يف الفًتة األخَتة إذ جاء استحداث مسار االضطرابات السلوكية والتوحد عاـ 

ج معلمُت متخصصُت يف ىػ( وكاف ىو الربنامج األوؿ يف ادلملكة الذي خرّ 1492 -1405)
 االضطرابات السلوكية والتوحد.

للوصوؿ إىل حتديد ادلعارؼ وادلهارات العملية تنبع من سعيها  أهمية الدراسةويرى الباحث أف 
الالزمة دلعلمي االضطرابات السلوكية والتوحد، شلا ينعكس على تطوير توصيات مقًتحة لربامج 
إعدادىم مبا يتفق مع الكفايات الالزمة لتحقيق حاجات الطالب ذوي االضطرابات السلوكية 

حة قد تساعد متخذي القرارات يف اعتماد برامج والتوحد الفريدة وادلتنوعة، واخلروج بتوصيات مقًت 
إعداد معلمي االضطرابات السلوكية والتوحد بتطوير، وتعديل تلك الربامج يف جانبيها النظري 

والعملي لتواكب واقع برامج إعداد معلمي االضطرابات السلوكية والتوحد العادلية. كما أهنا قد حتسن 
رابات السلوكية والتوحد من خالؿ تطوير إعداد الكوادر بشكل غَت مباشر واقع تعليم ذوي االضط

 ادلؤىلة للعمل معهم.

األوؿ  على النحو اآليت. ثالثة أىداؼ رئيسية تنحصر يفأهداف الدراسة  باإلضافة إىل ذلك فإف
يف  council of exceptional childrenالتعرؼ على مدى توفر معايَت رللس األطفاؿ غَت العاديُت ىو 

برنامج إعداد معلمي االضطرابات السلوكية والتوحد جبامعة ادللك سعود من وجهة نظر طالبات السنة 
الكشف عن ادلعوقات اليت تواجو تفعيل معايَت رللس األطفاؿ غَت واذلدؼ الثاين ىو النهائية. 

من وجهة نظر العاديُت يف برنامج إعداد معلمي االضطرابات السلوكية والتوحد جبامعة ادللك سعود 
الوصوؿ إىل توصيات مقًتحة لتطوير برنامج إعداد والثالث واألخَت ىو طالبات السنة النهائية. 
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معلمي االضطرابات السلوكية والتوحد جبامعة ادللك سعود يف إطار معايَت رللس األطفاؿ غَت 
 العاديُت.

ادلنهج الوصفي ادلسحي دلناسبتو دراستها اتبعت الباحثة يف ، فقد منهجية الدراسةبوفيما يتعلق 
يستهدؼ دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد يف ذكرت الباحثة أو ىذا ادلنهج ألىدافها. حيث 

الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً يعرب عنها تعبَتاً كيفياً، أو تعبَتاً كمياً يعطينا وصفاً رقمياً يوضح 
 مقدار ىذه الظاىرة أو حجمها.

 يف( CEC) العاديُت غَت األطفاؿ رللس معايَت حتققعن  نتائج الدراسة كشفت، فقد  ونتيجًة لذلك
 السنة طالبات نظر وجهة من سعود ادللك والتوحد جبامعة السلوكية االضطرابات معلمي إعداد برنامج
 دّلت كما  أداة الدراسة. عليها  اشتملت اليت السبعة ادلعايَت مجيع يف وذلك عالية، بدرجة النهائية

 تلك حتقيق دوف حتوؿ اليت ادلعوقات حوؿ النهائية السنة طالبات إجابات مضموف حتليل نتائج
 فقد ادلقابل ويف ادلعايَت، لتلك الربنامج حتقيق دوف حالت اليت ادلعوقات من القليل ىناؾ أف ادلعايَت

 اإلجيابيات من العديد إىل اإلشارة مت أنو النهائية السنة طالبات إجابات خالؿ من الباحثة استنتجت
 معايَت حتقيق نتيجة تعزز بدورىا اليت العاديُت، غَت األطفاؿ رللس دلعايَت حتقيقو وكيفية الربنامج حوؿ
 ادللك جبامعة والتوحد السلوكيةاالضطرابات  معلمي إعداد برنامج يف العاديُت غَت األطفاؿ رللس
 التوصيات من رلموعةالدراسة  أوصت النتائج ضوء ويف.النتائج أظهرتو كما عالية توافر بدرجة سعود

كلية الًتبية   يف اخلاصة الًتبية بقسم والتوحد السلوكية االضطرابات مسارمراجعة  ضرورة أبرزىا من
 .سعود كامعة ادللجب

درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية ( بعنوان: 5102، )قرقزدراسة 
 . اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالشريعة والدراسات 

 :اآلتيُتعن السؤالُت  اإلجابةتتمثل يف زلاولتها  مشكلة الدراسةحيث أشار ادلؤلف إىل أف 
يف  اإلسالميةيف كلية الشريعة والدراسات  األكادديية. ما درجة توفر معايَت ضماف جودة الربامج 1

 جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس؟
. ىل توجد فر ؽ دالة إحصائيا بُت متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس يف حتديدىم 0

يف  اإلسالميةيف كلية الشريعة والدراسات  األكاددييةلدرجة توفر معايَت ضماف جودة الربامج 
 ؟كاددييةاألاجلنس، والرتبة  دلغَتجامعة القصيم تعزى 

 ديكن أف نستمدىا من خالؿ:  أهمية الدراسةويرى الباحث أف 

 يف كلية الشريعة يف جامعة القصيم. األكاددييةوىو معايَت ضماف جودة الربامج  أال مهماً  تناوذلا موضوعاً  .1
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 .األكاددييةتسليطها الضوء على جودة الربامج  خالؿتعد إضافة للمكتبة العلمية من أهنا  .0
واحتياجات  يتالءـمنها يف حتسُت جودة ىذه الربامج مبا  لالستفادة وادلقًتحاتالتوصيات تقدـ  .9

 سوؽ العمل.

ىو األوؿ  على النحو اآليت. أىداؼ رئيسية أربعة تنحصر يفأهداف الدراسة  باإلضافة إىل ذلك فإف
واخلطوات اليت ينبغي للجامعات إتباعها لضماف  األكاددييةلتعرؼ إىل أىم معايَت ضماف جودة الربامج ا

التعرؼ إىل تقديرات أفراد عينة الدراسة حوؿ حتديد درجة واذلدؼ الثاين ىو  .األكاددييةجودة برارلها 
 يف جامعة القصيم. اإلسالميةيف كلية الشريعة والدراسات  األكاددييةتوفر معايَت ضماف جودة الربامج 

بُت استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة توفر معايَت ضماف جودة  حتديد الفروؽوالثالث ىو 
والرتبة  اجلنس، دلتغَتيف جامعة القصيم تعزى  اإلسالميةيف كلية الشريعة والدراسات  األكاددييةالربامج 

والتوصيات لزيادة فعالية تطبيق معايَت ضماف  االقًتاحاتتقدمي واذلدؼ الرابع واألخَت ىو  .األكادديية
 يف جامعة القصيم. اإلسالميةيف كلية الشريعة والدراسات  األكاددييةجودة الربامج 
 الئمتودل الوصفي التحليلي نظراً  ادلنهجاعتمدت الدراسة على ، فقد منهجية الدراسةبوفيما يتعلق 

كأداة مسحية جلمع البيانات من أعضاء ىيئة   االستبانةلطبيعة وأىداؼ الدراسة، وذلك باستخداـ 
 جبامعة القصيم. اإلسالميةالتدريس يف كلية الشريعة والدراسات 

ما أشار إليها الباحث أف درجة توفر معايَت حسب  نتائج الدراسةأظهرت ونتيجًة لذلك، فقد 
القصيم من وجهة  ضماف جودة الربامج األكادديية يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة

 نظر أعضاء ىيئة التدريس كانت كبَتة ويف اجملاالت اآلتية: 
 . الرسالة والغاية واألىداؼ -1
 . إدارة الربامج األكادديية -2
 . إدارة ضماف جودة الربامج األكادديية -3
 . التعلم والتعليم -4
 ة شؤوف الطلبة واخلدمات ادلساندة. إدار  -5
 مصادرة التعلم.  -6
 عمليات التوظيف.  -7

 بينما كانت متوسطة يف اجملاالت اآلتية:
 ادلرافق والتجهيزات.  -1
 التخطيط واإلدارة ادلالية.  -2
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 البحث العلمي.  -3
 العالقات مع اجملتمع.  -4

كما أظهرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً تعزى دلتغَت اجلنس ويف مجيع اجملاالت باستثناء 
 اآلتية: اؿ اجمل
  .الرسالة والغايات واألىداؼ -1
 . إدارة ضماف اجلودة الربامج األكادديية -2
 إدارة ضماف جودة الربامج األكادديية.  -3
 التعلم والتعليم. -4
 إدارة شؤوف الطلبة واخلدمات ادلساندة.  -5
 عمليات التوظيف.  -6

 وجاءت لصاحل )أستاذ مشارؾ، وأستاذ مساعد(.
 الذراسات السابقةالتعليق على :  ثالثاا 

 اآليت:يف الدراسات السابقة اتضح بعد النظر 

  األكادديية ربامج المعايَت اجلودة يف  تعرؼ على درجة تطبيقيف الأهنا دراسات تقوديية تكمن أمهيتها
 . ، وىذا ما يسعى لو الباحث يف دراستو احلاليةيف ادلؤسسات التعليمية ادلختلفة

  حيث أف أمهية الدراسة احلالية تتعلق بتحديد درجة توفر معايَت االعتماد الربارلي لربنامج اخلدمة
االجتماعية يف جامع ادللك سعود؛ فإف ىناؾ اتفاؽ يف األمهية بُت الدراسة احلالية والدراسات 

صيات مناسبة لتلك تو ح ا وبالتايل اقًت هتتم بتحديد ادلهارات العملية وادلعارؼ الالزمة السابقة اليت 
 . الربامج تلكحتسُت جودة ، وكذلك الربامج

  والوصفي التحليلي  ،استخدمت ادلنهج الوصفيمجيع الدراسات فيما يتعلق بادلنهجية ادلتبعة، فإف
 الدراسة.  ىذهو دلثل ىذه األنواع من الدراسات، وىذا ما اتبعو الباحث يف دلناسبت

  استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف من حيث مدى االستفادة من تلك الدراسات، فقد
 .حتديد أمهية دراستو وأىدافها وادلنهج الذي اتبعتو تلك الدراسات

  ادلعرفية والزمنية وادلكانية ختتلف الدراسة احلالية عن تلك الدراسات من حيث حدود الدراسة
تطبيقها على أعضاء ىيئة التدريس والطلبة يف قسم  وكذلك احلدود البشرية حيث سيتم

 الدراسات االجتماعية بكلية اآلداب يف جامعة ادللك سعود. 
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 ادرــــــــالمص

(. تأثَت 0212، عادؿ أبو ادلعايل الصديق. )ومقبوؿ، خلود زلمد عيسى، طو، عفاؼ امحد احلسن، رمحةأبو 
الصحية من وجهة نظر األطباء وادلمرضُت والباحثُت تطبيق معايَت االعتماد على جودة اخلدمات 

رللة  .االجتماعيُت: دراسة ميدانية يف مستشفيات منطقة مكة ادلكرمة بادلملكة العربية السعودية
 مسًتجع من .28 - 1،  14، ع1كلية الدراسات العليا، مج  -الدراسات العليا: جامعة النيلُت 

https://search.mandumah.com/Record/790901  

(. تقومي برامج الدراسات العليا بكلية الًتبية جامعة ادللك 0211آؿ سفراف، زلمد بن حسن بن سعيد. )
خالد يف ضوء معايَت اجلودة واالعتماد األكادديي، من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس وطلبة 

، 40ث العلمي، مجعمادة البح -العلـو الًتبوية: اجلامعة األردنية  -دراسات  .الدراسات العليا
 مسًتجع من .871 - 443،  9ع

https://search.mandumah.com/Record/721552  

 -ادلؤدتر الًتبوي اخلامس  .(. معايَت اجلودة الشاملة يف اجلامعات العربية0221، سوسن شاكر رليد. )اجلليب
ة الًتبية . جامعة ، البحرين: كلي 1كلية الًتبية، مج   -جودة التعليم اجلامعي: جامعة البحرين 

-https://search-mandumah . مسًتجع من914 - 055البحرين، 
com.sdl.idm.oclc.org/Record/33544  

إدارة التخطيط  -رسالة ادلعلم: وزارة الًتبية والتعليم  .(. تقومي الربامج الًتبوية1541، أمحد زلمود. )السويطي
 جع منمسًت  .105 - 53،  1ع  ,26والبحث الًتبوي، مج 

https://search.mandumah.com/Record/77596 

يف  األكادديياجلودة الشاملة واالعتماد  .(2014) .مصري، إيهاب عيسي، & ،الروؤؼ، طارؽ عبد عامر
  .اجملموعة العربية .الطبعة األوىل .Vol :معاصرة اجتاىات :التعليم

االعتماد األكادديى واجلودة: جتربة   .(2016) .، عبدالرمحن بن زلمود، و معتوؽ، خالد بن سليمافالعودة
اجمللة العربية للجودة والتميز: مركز الوراؽ  .دراسة حالة -كلية العلـو االجتماعية جبامعة أـ القرى 

 مسًتجع من .240 - 025،  4، ع9للدراسات واألحباث، مج
https://search.mandumah.com/Record/900845  

(. درجة توفر معايَت ضماف جودة الربامج األكادديية يف كلية الشريعة 0215. )، نائل زلمد ابراىيمقرقز
اجمللة الدولية  .والدراسات اإلسالمية يف جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس
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 .143 - 113،  0، ع1للدراسات الًتبوية والنفسية: مركز رفاد للدراسات واألحباث، مج
  https://search.mandumah.com/Record/963158 مسًتجع من

(. تقومي برنامج إعداد معلمي اإلضطرابات السلوكية والتوحد جبامعة ادللك سعود 0215، حناف علي. )القرين
العلـو الًتبوية: اجلامعة  -دراسات  .( CEC ) يف ضوء معايَت رللس األطفاؿ غَت العاديُت

 مسًتجع من .270 - 012،  ، ملحق42عمادة البحث العلمي، مج -األردنية 
https://search.mandumah.com/Record/949425  

)التاريخ( نبذة عن القسم / الرؤساء السابقوف /  .(0202قسم الدراسات االجتماعية جبامعة ادللك سعود. )
من: 03/9/0202يف  مسًتجعاذليكل اإلداري بالقسم. 

https://arts.ksu.edu.sa/ar/content/%D8%AD%D9%88%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-4 

برنامج البكالوريوس اذليكل العاـ للخطة  .(0202قسم الدراسات االجتماعية جبامعة ادللك سعود. )
من: 03/4/0202يف  مسًتجعالدراسية. 

https://arts.ksu.edu.sa/ar/content/%D8%A8%D8%B1%D9%86
%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9
%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3-1 

يف  مسًتجع. الدكتوراهبرنامج  .(0202قسم الدراسات االجتماعية جبامعة ادللك سعود. )
من: 03/4/0202

https://arts.ksu.edu.sa/ar/content/%D8%A8%D8%B1%D9%86
%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8
%B1%D8%A7%D9%87-1 

يف  مسًتجع. ادلاجستَتبرنامج  .(0202قسم الدراسات االجتماعية جبامعة ادللك سعود. )
من: 03/4/0202

https://arts.ksu.edu.sa/ar/content/%D8%A8%D8%B1%D9%86
%D8%A7%D9%85%D8%AC-
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%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D
8%AA%D9%8A%D8%B1-1 

( معايَت االعتماد الربارلي 0202) .ىيئة تقومي التعليم والتدريب يف ادلركز الوطٍت للتقومي واالعتماد األكادديي
من: 04/4/0202يف  مسًتجع. 0214ادلطورة إصدار 

https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/Accreditati
onProgrammatic/Pages/insprogdeve.aspx 

( متطلبات االعتماد 0202) .ىيئة تقومي التعليم والتدريب يف ادلركز الوطٍت للتقومي واالعتماد األكادديي
من: 04/4/0202يف  مسًتجعالربارلي. 

https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/Accreditati
onProgrammatic/Pages/Accreditationrequirements.aspx 

(. معايَت االعتماد الربارلي 0202) .وحدة اجلودة واالعتماد األكادديي بكلية اآلداب يف جامعة ادللك سعود
من: 03/4/0202يف  مسًتجعاحملدثة.  وبعض النماذج 0214ادلطورة 

https://arts.ksu.edu.sa/ar/node/2552 

 


