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The Reality of Academic Plans of Islamic Studies
Program at the Faculty of Sharia at Yarmouk University in Light of Quality Satndards from the Perspective of Faculty Members and Graduates.

:ملخص

Abstract:

هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن واقع اخلطط الدرا�سية
لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية بكلية ال�رشيعة يف جامعة الريموك
يف �ضوء معايري اجلودة من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
 وتكونت �أداة، م�ستخدمة املنهج الو�صفي،والطلبة اخلريجني
.) فقرة25( الدرا�سة من
و�أظهرت النتائج �أن اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات
الإ�سالمية تفتقر �إىل معايري اجلودة اخلا�صة ب�إعداد اخلطط
 و�أن واقعها يف �ضوء معايري اجلودة و�أبعادها من،الدرا�سية
وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة اخلريجني مع ًا كان
 وعدم وجود فرق دال �إح�صائي ًا،)�ضمن درجة موافقة (حيادية
 وكذلك واقع اخلطط الدرا�سية.)يعزى ملتغري (الطرف الرتبوي
للربنامج من وجهة نظر طلبة امل�سارات املختلفة فقد كان
 وعدم وجود فرق دال �إح�صائي ًا،)�ضمن درجة موافقة (حيادية
 ووجود فرق دال �إح�صائي ًا يعزى ملتغري،)يعزى ملتغري (اجلن�س
،(امل�سار)؛ ل�صالح م�سار الدرا�سات الأ�رسية يف املرتبة الأوىل
 وم�سار الدعوة،وم�سار الرتبية الإ�سالمية يف املرتبة الثانية
.والإعالم الإ�سالمي يف املرتبة الثالثة
 برنامج الدرا�سات، اخلطط الدرا�سية:الكلمات املفتاحية
 معايري اجلودة،الإ�سالمية

The study aimed at revealing the reality of
the academic plans of Islamic Studies program
at the Faculty of Sharia at Yarmouk University in
light of the quality assurance standards from the
perspective of the faculty members and graduates,
using the descriptive methodological approach. The
research tool consisted of (25) items.
The findings showed that the academic plans
for Islamic Studies Program lack quality assurance
standards for the preparation of the academic
plans; their reality in the light of quality assurance
standards and their dimensions from the perspective
of the faculty members and of graduates together
was at the level of (neutral) approval.
The results showed no statistically significant
differences due to (gender) variable; a significant
statistically differences attributed to the track)
variable in favor of Family Studies Program first;
to Islamic Education Program track second; to the
Islamic Preaching and Media Program track third.
Key words: The academic plans, Islamic
Studies program, quality assurance standards.
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حلقة عملية يف �سل�سلة عمليات التطوير والتغيري التي �أ�صبحت
�سمة هذا الع�رص.

مقدمة:

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

�إن تقدم �أي �أمة �أو تطورها يعتمد �إىل ح ٍد كبري على
كفاية �أنظمتها الرتبوية والتعليمية؛ �إذ ي�سعى النظام الرتبوي
مب�ؤ�س�ساته املتعددة لتح�سني العملية التعليمية ،وم�سايرة النظم
مواكب للتطورات
احلديثة ،ومعاجلة امل�شكالت لتحقيق تعليم جيد
ٍ
وامل�ستجدات.
وت�ؤدي اجلامعات دوراً رئي�س ًا يف حتقيق التقدم ،والتكيف
مع التغريات ،وامل�ستجدات من خالل ثالث وظائف رئي�سة هي
"التعليم و�إعداد القوى الب�رشية ،والبحث العلمي� ،إ�ضافة �إىل
خدمة املجتمع" (ال�سماودين و�أحمد� ،2005 ،ص .)17وتزداد
امل�س�ؤولية التي تقع على عاتق اجلامعات اليوم يف �إعداد وت�أهيل
الفرد واملجتمع ،ملواجهة حتديات ع�رص الثورة التكنولوجية،
والتطور املعريف الهائل الذي يعتمد ب�شكل كبري على اال�ستخدام
الأمثل للمعارف املتدفقة واملت�ضاعفة با�ستمرار.
وبالتايل ف�إن تطوير �أداء اجلامعات هو الطريق الرئي�س
لتطوير املجتمع والنهو�ض به نحو الأف�ضل عن طريق رفده
بالكوادر امل�ؤهلة ،مما ينبغي على اجلامعة املراجعة وب�صفة
دورية لوظائفها وبراجمها وتطويرها ب�شكل يتنا�سب وحاجات
املجتمع املتجددة ،ومن �أهم مداخل هذا التطوير تطوير اخلطط
الدرا�سية لرباجمها الأكادميية يف التخ�ص�صات املختلفة؛
باعتبارها ت�شكل احلجر الأ�سا�س يف و�صف ملا يدر�سه الطالب من
مواد درا�سية ،واختيار حمتواها و�أ�ساليب وو�سائل تدري�سها ،مبا
يتما�شى مع ر�ؤية اجلامعة نحو االرتقاء باملخرجات التعليمية،
الذين تقع على عاتقهم م�س�ؤولية تطوير جمتمعاتهم.
و ُيعد تطوير اخلطط الدرا�سية لتخ�ص�صات الدرا�سات
ال�رشعية �رضورة ملحة؛ باعتبار ما لها من خ�صو�صية معينة،
فالهدف منها ال يقت�رص على املعرفة �أو تنمية مهارات ،و�إمنا
يتعدى ذلك بكثري فهي ت�شكل ركيزة �أ�سا�سية يف تكوين �شخ�صية
الطالب الإ�سالمية ،والذي يجعله �إن�سان ًا �صاحل ًا م�صلحاً ،قومي
اخلُلق مزوداً بالتعاليم الإ�سالمية واالجتاهات والقيم والأخالق
املرغوب فيها؛ لذا كان يتوجب العناية بخطط الدرا�سات ال�رشعية
عناي ًة كبري ًة تتمثل يف بنائها على �أ�س�س �صحيحة من الكفاءة
واجلودة.
ولأن تطوير خطط الدرا�سات ال�رشعية يهدف �إىل التح�سني
والتغيري نحو الأف�ضل؛ فقد ظهرت احلاجة للنظر يف واقعها،
و�إمكانية تطويرها ،وفق معايري اجلودة اخلا�صة باخلطط
الدرا�سية ،والتي ُتعنى برفع كفاءة التعليم ،واالرتقاء مب�ستوى
�أدائه مل�سايرة التغري املت�سارع يف احلياة وبخا�صة يف هذا
الع�رص الذي يطلق عليه بع�ض املفكرين ب�أنه ع�رص اجلودة.
وعليه ،تهدف هذه الدرا�سة التعرف �إىل واقع اخلطط
الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية بكلية ال�رشيعة يف جامعة
الريموك يف �ضوء معايري اجلودة من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية والطلبة اخلريجني ،وتقدمي مقرتحات لتطويرها لت�شكل

نظراً ملا يعانيه التعليم اجلامعي يف الأردن من تدين
م�ستوى نوعيته ،والذي ي�ؤثر �سلب ًا على حا�رض املجتمع
وم�ستقبله ،فقد دفع ذلك وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
لاللتفات نحو االهتمام بجودة خمرجات م�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،وو�ضع معايري �أكادميية العتمادها ،وذلك بت�أ�سي�س
هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل وفقا لقانون رقم ()20
ل�سنة 2007م؛ ل�ضمان حت�سني جودة التعليم ونوعيته ،واالرتقاء
ب�أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية.وقد نالت اخلطط الدرا�سية
للربامج الأكادميية يف التخ�ص�صات ال�رشعية وغريها حظها من
هذا التطوير يف �ضوء معايري اجلودة.
وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم ،ومبا �أن خطط برنامج الدرا�سات
الإ�سالمية– على حد علم الباحثَني -مل يتم درا�ستها يف �ضوء
معايري اجلودة من قبل ،ف�إن م�شكلة هذا البحث تتلخ�ص يف
الك�شف عن واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية
يف جامعة الريموك يف �ضوء معايري اجلودة من وجهة نظر
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة اخلريجني.
وعليه ت�سعى الدرا�سة للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
ما واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية
بكلية ال�رشيعة يف جامعة الريموك يف �ضوء معايري اجلودة من
وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة اخلريجني؟
ويتفرع منه الأ�سئلة الآتية:
● ●هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )α=0.05بني متو�سطات واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج
الدرا�سات الإ�سالمية بكلية ال�رشيعة يف جامعة الريموك يف
�ضوء معايري اجلودة من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
والطلبة اخلريجني يف �ضوء معايري اجلودة تعزى ملتغري (الطرف
الرتبوي)؟
● ●ما واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية
بكلية ال�رشيعة يف جامعة الريموك يف �ضوء معايري اجلودة من
وجهة نظر طلبة امل�سارات املختلفة؟
● ●هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )α=0.05بني متو�سطات واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج
الدرا�سات الإ�سالمية بكلية ال�رشيعة يف جامعة الريموك يف �ضوء
معايري اجلودة من وجهة نظر طلبة امل�سارات املختلفة تعزى
ملتغريي (امل�سار واجلن�س)؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:
● ●التعرف �إىل واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات
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الإ�سالمية بكلية ال�رشيعة يف جامعة الريموك يف �ضوء معايري
اجلودة من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة اخلريجني.
● ●الك�شف عن ا�ستجابات �أفراد العينة حول واقع اخلطط
الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية يف �ضوء معايري اجلودة
ح�سب متغريات :الطرف الرتبوي ،وم�سار الدرا�سات الإ�سالمية،
واجلن�س.
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املعرفية �أو املهارية التي يفرت�ض �أن ميتلكها الطلبة وي�ؤدونها،
وت�ستخدم كقاعدة للمقارنة يف املقايي�س� ،أو احلكم على القيمة �أو
النوعية �أو الكمية (املطري� ،2007 ،ص .)169
♦ ♦معايري اجلودة :يعرفها الباحثان ب�أنها تلك ال�رشوط
واملوا�صفات التي ينبغي توافرها يف اخلطط الدرا�سية لربنامج
الدرا�سات الإ�سالمية بكلية ال�رشيعة يف جامعة الريموك ،مبا
يرتبط بالر�سالة والأهداف للخطط الدرا�سية وحمتواها وتنظيمها.
♦ ♦اخلريجون :هم طلبة برنامج الدرا�سات الإ�سالمية
الذين يدر�سون متطلبات الف�صل الأخري للح�صول على درجة
البكالوريو�س يف جامعة الريموك للعام اجلامعي \2013
2014م..
♦ ♦�أع�ضاء الهيئة التدري�سية :هم الأ�ساتذة اجلامعيون
يدر�سون يف برنامج الدرا�سات الإ�سالمية بكلية ال�رشيعة يف
الذين ِّ
جامعة الريموك على تنوع رتبهم الأكادميية :حما�رض متفرغ،
مدر�س� ،أ�ستاذ م�ساعد� ،أ�ستاذ م�شارك و�أ�ستاذ.
ِّ

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من الآتي:
● ●من الناحية النظرية فيما ت�ضيفه من معرفة ممثلة
مبعايري اجلودة التي مت التو�صل �إليها للخطط الدرا�سية لربنامج
الدرا�سات الإ�سالمية ،وحتليل املحتوى احلايل لهذه اخلطط،
وبيان مدى توافر معايري اجلودة فيها ،مما �سيوفر ملتخذي
القرار املعنيني ب�إعداد اخلطط الدرا�سية معلومات علمية ميكن
اال�سرت�شاد بها يف تطوير هذه اخلطط.
● ●من الناحية العملية ي�ؤمل �أن تكون نتائج الدرا�سة
مفيدة لق�سم الدرا�سات الإ�سالمية خا�صة ،و�أق�سام الدرا�سات
ال�رشعية عامة يف خمتلف اجلامعات الأردنية يف مراجعة
وتطوير اخلطط الدرا�سية لرباجمهم احلالية لالرتقاء مب�ستوى
خمرجاتها التعليمية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
تزايد االهتمام العاملي بجودة التعليم؛ باعتباره من �أهم
امليادين التي حتقق للأمة �سيادتها وهويتها ،وذلك من خالل
�إعداد �شبابها �إعداداً فكري ًا نا�ضج ًا يف ع�رص يت�سم بالتغريات
والتحديات الفكرية والثقافية ،وبالتطور املتزايد واملت�سارع
تكنولوجي ًا ومعلوماتياً ،مما تطلب املزيد من تطوير وحت�سني
جودة التعليم العام والعايل.
وي�شهد التعليم العايل يف العقود الأخرية حتوالت كبرية
نتيجة بروز عوامل عديدة منها :العوملة ،املناف�سة العاملية،
االحتياجات املتجددة ل�سوق العمل وتزايد ملحوظ يف �أعداد
الطلبة ،يرافقها �ضعف ملمو�س يف خمرجات التعليم العايل،
ف�ض ًال عن ظهور تطورات وتغريات كبرية مثل :ثورة املعلومات
وتكنولوجيا االت�صاالت ،والثورة املعرفية الكبرية يف خمتلف
مناحي احلياة ،الأمر الذي برزت فيه احلاجة �إىل زيادة االهتمام
بالتعليم النوعي ،وحت�سني اجلودة ،واحلر�ص على حتقيق
م�ستويات عالية من املردودية والأداء (كعوا�شي.)2007 ،
كما �أنه دفع معظم دول العامل �إىل �إعادة النظر يف بيئتها
التعليمية على م�ستوياتها املختلفة ،واملراجعة العميقة الدقيقة
لرباجمها الأكادميية وخططها الدرا�سية؛ "�إذ يعد الربنامج
الأكادميي جوهر العملية التعليمية ،حيث �إنه هو امل�س�ؤول عن
تقدمي املعارف املتخ�ص�صة واملهارات الذهنية واملهنية ذات
العالقة بالتخ�ص�ص لتحقيق خمرجات التعلم امل�ستهدفة وفق ًا
ملعايري �أكادميية دولية معتمدة ،كما �أن التحديات اخلارجية
فر�ضت على الربامج الأكادميية حتمية ال�سعي اجلاد واملخطط
لتح�سني جودة فاعليتها مبا ي�ؤدي �إىل زيادة قدرتها على التنب�ؤ
باحتياجات �سوق العمل املحلية والإقليمية والدولية من املوارد
الب�رشية ،والتخطيط لتوفري التخ�ص�صات املختلفة من املوارد
الب�رشية ذات املهارات املتميزة وامل�ستهدفة" (احتاد اجلامعات

حدود الدراسة:
تقت�رص الدرا�سة على حتليل اخلطط الدرا�سية لربنامج
البكالوريو�س يف الدرا�سات الإ�سالمية الذي تقدمه كلية ال�رشيعة
يف جامعة الريموك ،وبالتايل ي�صعب تعميم نتائج الدرا�سة على
برنامج الدرا�سات العليا ،وبقية الأق�سام الأكادميية الأخرى يف
كلية ال�رشيعة ،كما طبقت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين
للعام الدرا�سي 2014 /2013م.

مصطلحات الدراسة:
♦ ♦اخلطط الدرا�سية :جمموعة املقررات الدرا�سية االجبارية،
واالختيارية ،واحلرة ،والتي ت�شكل من جمموع وحداتها متطلبات
التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للح�صول على
الدرجة العلمية يف التخ�ص�ص املحدد (جمل�س التعليم العايل،
� ،2007ص .)57
♦ ♦برنامج الدرا�سات الإ�سالمية :هو الربنامج الذي تقدمه
جامعة الريموك ،والتي متنح اخلريجني منه درجة البكالوريو�س
يف الدرا�سات الإ�سالمية بعد �إنهاء متطلبات النجاح فيه ،ويتكون
من ثالثة م�سارات :الرتبية الإ�سالمية ،الدرا�سات الأ�رسية،
والدعوة ،والإعالم الإ�سالمي.
♦ ♦اجلودة :جملة ال�سمات واخل�صائ�ص للمنتج �أو اخلدمة
التي جتعله قادراً على الوفاء باحتياجات معينة (البيالوي،
� ،2006ص .)21
♦ ♦املعايري :جملة تربوية حمددة ت�صف املتطلبات
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العربية� ،2013 ،ص.)9
ومن الأ�س�س التي يعتمد عليها يف تطوير الربامج
الأكادميية تطوير اخلطط الدرا�سية� ،إذ هناك العديد من املربرات
الدافعة ملراجعة اخلطط وتقوميها وتطويرها ل�ضمان جودتها،
ومن �أبرزها:
 حر�ص اجلامعة على مراجعة اخلطط الدرا�سية ب�صورة
دورية.
 التطورات اجلديدة يف التخ�ص�ص.
 احتياجات �سوق العمل املتنامية.
 الرتكيز على املعارف واملفاهيم النظرية على ح�ساب
املهارات واجلانب العملي والتدريبي.
 النمطية يف اخلطط واملناهج الدرا�سية.
 ع�شوائية اخلطط الدرا�سية وغياب املعيارية يف
تو�صيفها.
وعلى �ضوء ذلك جاءت املطالبة امللحة ب�رضورة �إعادة
النظر يف اخلطط الدرا�سية ،لي�س فقط يف حمتواها العلمي ولكن
و�صممت عليها؛ بهدف
�أي�ض ًا مراجعة املعايري الذي بنيت ُ
تطويرها واالرتقاء بها لكي تتطابق مع معايري اجلودة عاملياً.
وقد �أ�شار عدد من الدرا�سات ال�سابقة لهذه املعايري من �أبرزها:
قام ع�شيبة ( )2000بدرا�سة هدفت �إىل حتديد مفهوم
اجلودة ال�شاملة ومتطلباتها وخطواتها يف التعليم اجلامعي
امل�رصي ،والتعرف على بع�ض النماذج العاملية يف جمال تطبيق
�إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم اجلامعي ،معتمدا على املنهج
الو�صفي ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل حتديد املعوقات التي حتول
دون حتقيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم اجلامعي امل�رصي.
كما قام راندل ( )Randal, 2001بدرا�سة ناق�شت كيف
ميكن لنظم اجلودة تقدمي اعرتاف متبادل لل�شهادات الأكادميية،
على �أ�سا�س احلكم على املخرجات ،وتطرح الدرا�سة مربرات
لأهمية اعتماد م�ؤهالت التعليم العايل ،و�رضورة �أن تكون معايري
االعتماد مبنية على م�ؤ�رشات م�ستمدة من احلاجات الفعلية
للم�ستفيدين من ه�ؤالء اخلريجني ،مع �رضورة التفكري يف نظم
االعتماد بني الدول ،ل�سهولة �ضمان �إعداد خريج ي�صلح للعمل يف
ال�سوق العاملي.
و�أجرى احل�سيني ( )2004درا�سة �أو�ضحت جمموعة من
املعايري التي يجب �أن تخ�ضع لها كل مادة تعليمية ،منها� :أن
تكون املادة نظرية تطبيقية �أو عملية ،و�أن تتكامل عموديا و�أفقي ًا
مع املواد الأخرى ،و�أن ت�ضيف للطالب م�ؤهالت �إ�ضافية وت�ساعد
على ابتكار معارف جديدة ،و�أن تلبي حاجة �سوق العمل �إليها....
وعر�ض عرفة ( )2008يف درا�سته جتربة جامعة امللك عبد
العزيز يف تطوير خططها الدرا�سية ،وجعلها مواكبة للتطورات
العاملية يف خمتلف امليادين العلمية والإن�سانية ،وحدد مراحل
�إعداد خطة درا�سية جديدة وهي :امل�سح املعلوماتي ،واملقارنة
بني اجلامعات املختارة يف املرحلة الأوىل ،وامل�سح امليداين

لتحديد احتياجات �سوق العمل ،واملوازنة بني عنا�رص الربنامج
(املحتوى العلمي ،اجلانب التقني والأداء املهاري) ،الت�صميم
النهائي للخطة الدرا�سية ،,الإقرار من جمل�س الكلية ،واملراجعة
النهائية ،املراجعة والتقومي امل�ستمر.
وقامت وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
بجامعة امللك خالد ( )2008بدرا�سة حول معايري ومتطلبات بناء
اخلطط الدرا�سية للمرحلة اجلامعية� ،صنفت فيها معايري بناء
اخلطط الدرا�سية �إىل حمورين رئي�سني هما:
�Ú Úأوالً -املعايري العامة :هي جمموعة املعايري التي ال بد
�أن تتوفر يف �أي نوع من �أنواع التخطيط ،وتت�ضمن:
 مراعاة مبد�أ ترتيب الأولويات :وهذا يتطلب ترتيب
امل�رشوعات التي تت�ضمنها اخلطة وفقا لأهميتها على �أ�سا�س:
نبد�أ مبا هو �أكرث �أهمية وننتهي مبا هو �أقل �أهمية.
 مراعاة الواقع والإمكانات املتاحة :لكي تكون اخلطط
الدرا�سية واقع ًا ملمو�س ًا ميكن حتقيقها وتنفيذها ،ال بد من مراعاة
الو�ضع الراهن بكافة ظروفه و�إمكاناته احلالية واملتوقعة.
 الأخذ مبفهوم ال�شمول والتكامل :ويق�صد بال�شمول
�أن يراعى عند و�ضع اخلطة �أن تكون �شاملة جلميع اجلوانب
ومت�ضمنة جلميع العوامل والعنا�رص ،والتي لها دورها يف
العملية الرتبوية.والتكامل ي�ستدعي درا�سة العالقات بني اجلوانب
املتعددة ،ومعرفة ت�أثري كل جانب على اجلوانب الأخرى �سلب ًا
و�إيجاب ًا بحيث تت�ضافر كل هذه اجلوانب لتحقيق �أكرب قدر ممكن
من الأهداف بطريقة اقت�صادية وفعالة.
 دقة البيانات والإح�صاءات� :إذ ال بد من ا�ستناد اخلطة
الدرا�سية على بيانات �صحيحة و�إح�صاءات دقيقة.
 املرونة :ال بد �أن تكون اخلطة مرنة ،فقد يحدث عند
التنفيذ ظروف غري متوقعة �أو تطر�أ �أحداث مل تكن يف احل�سبان،
وي�ستدعي هذا �إدخال تعديالت على اخلطة بحيث ت�سري دائم ًا نحو
حتقيق الهدف املن�شود متخطية كل ما يقابلها من م�شكالت وما
ي�صادفها من عقبات.
 اال�ستمرارية� :إذ يجب �أن تكون عملية ر�سم وبناء اخلطط
الدرا�سية عملية م�ستمرة مت�صلة ولي�ست لفرتة حمدودة ،حتى ال
ت�صاب باجلمود والتخلف وعدم م�سايرة االجتاهات الرتبوية
احلديثة.
 العمل بروح الفريق :فبناء اخلطط الدرا�سية ال يجب
�أن يقت�رص على جمموعة دون �أخرى بل ي�شرتك فيها اجلميع كل
ح�سب ات�صاله بها.
Ú Úثانياً -املعايري اخلا�صة :وهي جمموعة املعايري
التي ال بد �أن تتوفر يف التخطيط يف املجال الرتبوي على وجه
اخل�صو�ص ،وتت�ضمن:
 التوافق التام بني حمتويات اخلطة الدرا�سية وكل من
ر�سالة اجلامعة والكلية و�أهدافهما.
 حتديد الربامج الدرا�سية الالزمة لتحقيق �أهداف الكلية
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ور�سالتها مبا ي�ضمن عدم االزدواجية.
 التحديد التام لكل مكون من مكونات اخلطة الدرا�سية،
وبخا�صة ما يتعلق باملناهج الدرا�سية.
 تنوع �أهداف املناهج الدرا�سية لت�شمل جميع جوانب
النمو املعرفية واملهارية والوجدانية.
 االلتزام مبعايري اجلامعة املتعلقة بعدد الوحدات
الدرا�سية لكل مقرر.
 اتباع نظام موحد لتمييز كل مقرر من مقررات الربامج
الدرا�سية باخلطة.
 التو�صيف الدقيق ملقررات الربامج املختلفة ،بحيث
يت�ضمن :و�صف ًا خمت�رصاً للمقرر ،و�أهدافه ،ومفرداته ،وو�سائل
تنفيذه ،وطرق التقومي املتبعة ،والكتاب املقرر ،واملراجع
املقرتحة.
 االلتزام بعدد امل�ستويات الدرا�سية لكل برنامج ،واحلد
الأدنى لعدد الوحدات الدرا�سية لكل م�ستوى.
 الت�أكيد على الرتابط والتكامل بني اجلانب النظري،
واجلانب التطبيقي ،وامليداين باخلطة الدرا�سية.
وقام العمريطي ( )2010بدرا�سة هدفت �إىل ت�أ�صيل مفهوم
جودة التعليم من خالل القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،وا�ستنباط
معايري جلودة الأهداف الرتبوية ،وجودة اختيار املعلم و�إعداده،
وجودة املحتوى ،وطرق التدري�س والتقومي ،وبيان اال�ستفادة
من معايري جودة التعليم يف الإ�سالم يف تطوير الواقع الرتبوي
املعا�رص.و�أ�سفرت الدرا�سة عن العديد من النتائج �أهمها� :أ�صالة
م�صطلح اجلودة على الرغم من ظهوره يف الع�رص احلديث ،ب�ألفاظ
منها :الإتقان ،والإح�سان.و�أن الإ�سالم �سبق �إىل و�ضع معايري
اجلودة ،ودعوته �إىل حتقيقها ،و�إىل التطوير والتجديد امل�ستمرين،
واال�ستفادة من كل ما هو نافع ،وي�ساعد يف حتقيق جودة التعليم.
كما �أوردت اجللبي ( )2011يف درا�ستها عدداً من معايري
اخلطط الدرا�سية من �أبرزها:
 توافق اخلطة الدرا�سية مع �أهداف الربنامج الأكادميي
وخمرجات التعلم.
 وجود خطة درا�سية تف�صيلية للربنامج الأكادميي
تبني املقررات الدرا�سية وت�صنيفها وت�سل�سلها ،وتو�ضح الدرا�سة
املتوقعة من الطالب لكل مقرر درا�سي.
 ا�ستناد اخلطة الدرا�سية �إىل مرجعيات حملية و�إقليمية
وعاملية.
 تغطية اخلطة الدرا�سية حلقول املعرفة املختلفة يف
التخ�ص�ص.
 وجود خطة درا�سية تف�صيلية لكل مقرر درا�سي،
تت�ضمن( :الو�صف العام للمقرر الدرا�سي ،والهدف العام والأهداف
التف�صيلية ،واملحتويات التف�صيلية للمقرر الدرا�سي ،واجلدول
الزمني للمحا�رضات ،وغريها.
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ومن الدرا�سات �أي�ض ًا ذات ال�صلة مبو�ضوع البحث :درا�سة
احلويل ( )2014التي هدفت �إىل اقرتاح �آليات عملية لتطوير الربامج
الأكادميية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ومن �أبرز االقرتاحات
املتعلقة باخلطط الدرا�سية :تكامل اخلطة مع املناهج الدرا�سية
بوزارة الرتبية والتعليم ومراعاة التطور فيها ،وعر�ض اخلطة على
الق�سم للمناق�شة واحلوار حولها ،واعتماد الق�سم الأكادميي للخطة
اجلديدة مبح�رض ر�سمي ،واعتماد جمال�س اجلامعة للخطة على
النحو الآتي :جمل�س اجلودة ،جمل�س العمداء ،جمل�س اجلامعة....
هذا وقد ا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات ال�سابقة يف
�صياغة معايري �إعداد وتطوير اخلطط الدرا�سية ،ومتيزت عنها يف
تناول واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية يف
جامعة الريموك يف �ضوء معايري اجلودة اخلا�صة ب�إعداد اخلطط
الدرا�سية ،وبالتايل ف�إنها الدرا�سة الأوىل يف حدود علم الباحثني
التي تناولت هذا املو�ضوع.

الطريقة واإلجراءات:
فيما يلي و�صف ملنهج الدرا�سة وجمتمعها وعينتها،
والأداة التي مت ا�ستخدامها ودالالت �صدقها وثباتها وحتديد
متغريات البحث واملعاجلات الإح�صائية.

منهج الدراسة:
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي نظراً ملالءمته لأغرا�ض
الدرا�سة ،وهو منهج قائم على جمموعة من الإجراءات البحثية
التي تعتمد على جمع احلقائق والبيانات ،وت�صنيفها ،ومعاجلتها،
وحتليلها حتلي ًال كام ًال ودقيقاً ،با�ستخال�ص داللتها ،والو�صول
�إىل النتائج ،و التعميمات عن مو�ضوع الدرا�سة.

جمتمع الدراسة وعينتها:
ت�ألفت عينة الدرا�سة من جميع جمتمع الدرا�سة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف برنامج الدرا�سات الإ�سالمية بكلية ال�رشيعة
يف جامعة الريموك البالغ عددهم ( )15ع�ضو هيئة تدري�س،
ومن طالب برنامج الدرا�سات الإ�سالمية البالغ عددهم ()92
طالب ًا وطالب ًة خريجني موزعني على خمتلف امل�سارات (الرتبية
الإ�سالمية وعددهم ( ،)26الدرا�سات الأ�رسية وعددهم (،)28
الدعوة والإعالم الإ�سالمي وعددهم ( ،)38واجلدول  1يبني
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغري (الطرف الرتبوي).
الجدول :1
توزيع أفراد عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين وفقاً لمتغير
(الطرف التربوي).

التكرار

الن�سبة املئوية

الطرف الرتبوي
ع�ضو هيئة تدري�س

15

14.0

طالب

92

86.0

107

100.0

الكلي
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ثالثة �أبعاد؛ هي( :الر�سالة والأهداف وله  7فقرات ،تنظيم اخلطط
الدرا�سية وله  10فقرات ،حمتوى اخلطط الدرا�سية وله  8فقرات).

واجلدول  2يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة من الطالب
اخلريجني وفق ًا للمتغريين (امل�سار ،اجلن�س).
الجدول :2

دالالت صدق وثبات أداة الدراسة:

توزيع أفراد عينة الدراسة من الطالب الخريجين وفقاً للمتغيرين (المسار ،الجنس).

م�ستويات املتغري

املتغري

امل�سار

اجلن�س

التكرار

الن�سبة املئوية

الرتبية الإ�سالمية

26

28.3

الدرا�سات الأ�رسية

28

30.4

الدعوة والإعالم الإ�سالمي

38

41.3

الكلي

92

100.0

ذكر

17

18.5

�أنثى

75

81.5

الكلي

92

100.0

صدق احملتوى ألداة الدراسة:
للت�أكد من ال�صدق املنطقي لأداة الدرا�سة و�أبعادها؛ مت
عر�ضها يف �صورتها الأولية ،على جمموعة من املحكمني م�ؤلفة
من ( )7حمكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف �أبعاد الرتبية
الإ�سالمية ،والقيا�س والتقومي ،ومناهج و�أ�ساليب تدري�س الرتبية
الإ�سالمية ،ومت الأخذ بكافة مالحظات املحكمني من تعديالت
لغوية ومنطقية ،فكانت الأداة يف �صورتها النهائية م�ؤلفة من
( )25فقرة.
وكانت الإجابة عن فقرات الأداة ح�سب تدريج ليكرت( (�Lik
 )ertاخلما�سي؛ وذلك النحو االّتي( :موافق ب�شدة وت�أخذ  5درجات،
موافق وت�أخذ  4درجات ،ودرجة ال �أ�ستطيع �أن �أقرر وت�أخذ 3
درجات ،ودرجة معار�ض وت�أخذ  2درجة ،ودرجة معار�ض ب�شدة
وت�أخذ  1درجة واحدة).

أداة الدراسة:
لأغرا�ض تطوير �أداة الدرا�سة؛ مت حتليل خطط م�ساقات
م�سارات برنامج الدرا�سات الإ�سالمية املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل
الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة مثل :درا�سة احل�سيني ،2003
ودرا�سة اجللبي  ،2011ودليل �ضمان جودة الربامج الأكادميية
يف كليات اجلامعات العربية  ،2013ودرا�سة احلويل ،2014
حيث مت التو�صل �إىل �أداة م�ؤلفة من ( )25فقرة موزعة على

صدق البناء ألداة الدراسة:
مت تطبيق �أداة الدرا�سة على عينة ا�ستطالعية م�ؤلفة من
(� )15أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب من جمتمع مماثل ،وذلك
حل�ساب معامالت ارتباط بري�سون بني الفقرات وبني �أداة الدرا�سة
والأبعاد التي تتبع لها ،كما يف اجلدول .3

الجدول :3
قيم معامالت االرتباط بين الفقرات وبين أداة الدراسة واألبعاد التي تتبع لها.

البعد

الر�سالة
والأهداف

تنظيم
اخلطط
الدرا�سية

رقم
الفقرة

واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية
بكلية ال�رشيعة يف جامعة الريموك

االرتباط مع:
البعد

املقيا�س

1

هنالك ر�سالة وا�ضحة ومعتمدة لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية ومعلنة للطلبة

0.70

0.68

2

هنالك مواءمة بني ر�سالة و�أهداف برنامج الدرا�سات الإ�سالمية مع ر�سالة و�أهداف اجلامعة

0.68

0.59

3

ترتبط ر�سالة اجلامعة باحتياجات املجتمع املحلي

0.66

0.58

4

تتوافق حمتويات اخلطط الدرا�سية مع ر�سالة اجلامعة و�أهدافها

0.74

0.69

5

تعك�س اخلطط الدرا�سية ر�سالة برنامج الدرا�سات الإ�سالمية و�أهدافه

0.72

0.65

6

ت�شمل �أهداف برنامج الدرا�سات الإ�سالمية جميع جوانب النمو املعرفية واملهارية والوجدانية

0.71

0.67

7

تركز �أهداف برنامج الدرا�سات الإ�سالمية على �إك�ساب الطالب املقدرة على توظيف ما اكت�سبه من معارف ومهارات يف ُبعد الدعوة
الإ�سالمية والتعليم ال�رشعي وفيما يحتاجه املجتمع

0.75

0.69

1

تت�ضمن اخلطط الدرا�سية الو�صف التف�صيلي للم�ساقات الدرا�سية (الأهداف ،املفردات ،ا�سرتاتيجيات التدري�س ،التقومي واملراجع)

0.61

0.59

2

يت�ضمن الربنامج م�ساقات كافية لتزويد الطالب ببنية معرفية يف ُبعد تخ�ص�صه

0.75

0.71

3

تعطي الطالب فر�صة امل�شاركة يف تنفيذ خطط املواد الدرا�سية

0.77

0.75

4

تت�ضمن م�ساقات �إجبارية واختيارية يرتبط حمتواها باالحتياجات التعليمية والأدوار الرتبوية للخريج

0.66

0.64

103

واقع اخلطط الدراسية لبرنامج الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة في جامعة اليرموك في ضوء معايير اجلودة
من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة اخلريجني

البعد

تنظيم
اخلطط
الدرا�سية

حمتوى
اخلطط
الدرا�سية

رقم
الفقرة

د .أسماء خليفة الشبول
د .وليد أحمد مساعدة

االرتباط مع:

واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية
بكلية ال�رشيعة يف جامعة الريموك

البعد

املقيا�س

5

تت�صف باملرونة مما يتيح للطالب حرية االختيار بني امل�ساقات املطروحة

0.68

0.62

6

تكامل اخلطط الدرا�سية للم�ساقات يف حتقيق نواجت تعلم الربنامج ب�صورة مت�سقة

0.67

0.63

7

جتنب التكرار والتداخل بني م�ساقات الربنامج

0.61

0.53

8

بناء على املهارات التي ميكن �إثرا�ؤها للطلبة
توزع م�ساقات اخلطة ً

0.67

0.62

9

مراجعة اخلطط الدرا�سية يف �ضوء جودة اخلريجني

0.70

0.68

10

الت�أكيد على الرتابط والتكامل بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي باخلطة الدرا�سية

0.66

0.66

1

توفر للطلبة قاعدة معرفية وا�سعة و�شاملة

0.67

0.66

2

تزود الطلبة مبهارات التفكري الناقد والإبداع يف حل امل�شكالت

0.71

0.70

3

توفر معارف ومهارات يف منهجية البحث العلمي

0.66

0.56

4

تنمي روح العمل اجلماعي الإيجابي بني الطلبة

0.67

0.56

5

تك�سب الطلبة منظومة قيمية �أخالقية توجه �سلوكهم

0.59

0.54

6

تك�سب الطلبة فن احلوار واملناق�شة مع الآخرين مبو�ضوعية واحرتام

0.73

0.62

7

تزود الطلبة مبهارات ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة

0.69

0.61

8

تعزز رغبة الطلبة يف التعلم امل�ستمر والذاتي

0.81

0.75

يالحظ من اجلدول � ،3أن قيم معامالت ارتباط فقرات ُبعد
الر�سالة والأهداف قد تراوحت بني  0.75 - 0.66مع ُبعدها،
وبني  0.69 - 0.58مع الكلي للأداة ،و�أن قيم معامالت ارتباط
فقرات ُبعد تنظيم اخلطط الدرا�سية قد تراوحت بني - 0.61
 0.77مع ُبعدها ،وبني  0.75 - 0.53مع الكلي للأداة ،و�أن قيم
معامالت ارتباط فقرات ُبعد حمتوى اخلطط الدرا�سية قد تراوحت
بني  0.81 - 0.59مع ُبعدها ،وبني  0.75 - 0.54مع الكلي
للأداة.
ويالحظ من القيم �سالفة الذكر اخلا�صة ب�صدق البناء؛ � ّأن
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات �أداة البحث مع �أداة الدرا�سة
مل يقل عن معيار 0.20؛ مما ي�شري �إىل جودة بناء فقرات �أداة
الدرا�سة (عودة.)2002 ،

قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة وأبعادها.

الر�سالة والأهداف

0.83

7

0.94

25

معيار تصحيح أداة الدراسة:
مت اعتماد النموذج الإح�صائي ذي التدريج الن�سبي بهدف
�إطالق الأحكام على املتو�سطات احل�سابية اخلا�صة ب�أداة الدرا�سة
و�أبعادها وفقرات �أبعادها ،وذلك على النحو الآتي:

الجدول :4

املقيا�س و�أبعاده

حمتوى اخلطط
الدرا�سية

0.85

8

يالحظ من اجلدول � ،4أن ثبات االت�ساق الداخلي لأداة
الدرا�سة قد بلغت قيمته  0.94ولأبعاده تراوحت بني - 0.83
.0.87

لأغرا�ض التحقق من ثبات االت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة
و�أبعادها؛ فقد مت ح�سابه با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألف ا �Cron
 bach’s Alphaبالرجوع �إىل بيانات العينة اال�ستطالعية ،وذلك
كما يف اجلدول .4

ثبات االت�ساق الداخلي

تنظيم اخلطط الدرا�سية

0.87

10
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ثبات أداة الدراسة:

عدد الفقرات

املقيا�س و�أبعاده

ثبات االت�ساق الداخلي

عدد الفقرات
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درجة املوافقة

فئة املتو�سطات احل�سابية

�إيجابية

5.00 - 3.67

حيادية

3.66 - 2.34

�سلبية

2.33 - 1.00
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لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية و�أبعادها والفقرات التي تتبع
للأبعاد من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة
اخلريجني ،مع مراعاة ترتيب الأبعاد ثم الفقرات يف �ضوء الأبعاد
التي تتبع لها تنازلي ًا وفق ًا ملتو�سطاتها احل�سابية.

إجراءات الدراسة:
�Ú Úإعداد وتطوير �أداة الدرا�سة بعد حتليل خطط م�ساقات
م�سارات برنامج الدرا�سات الإ�سالمية املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل
االطالع على الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة.

Ú Úوللإجابة عن ال�س�ؤال الأول؛ فقد مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة واقع اخلطط الدرا�سية
لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية وفق ًا ملتغري (الطرف الرتبوي)،
متبوعة ب�إجراء اختبار  tللعينات امل�ستقلة لها وفق ًا للمتغري.

Ú Úالتحقق من �صدق املحتوى لأداة الدرا�سة ،وتطبيقها
على عينة ا�ستطالعية من جمتمع مماثل بهدف التحقق من
دالالت ال�صدق والثبات لأداة الدرا�سة ،و�إخراجها يف �صورتها
النهائية.

كما مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجة �أبعاد واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات
الإ�سالمية يف �ضوء معايري اجلودة من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية والطلبة اخلريجني وفق ًا للمتغري.

Ú Úتطبيق �أداة الدرا�سة على �أفراد جمتمع البحث
امل�ستهدفة.
Ú Úجمع اال�ستبانات ،ثم تفريغها عن طريق برنامج
 SPSSو�إجراء املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة لها.

Ú Úوللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين؛ فقد مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة واقع اخلطط الدرا�سية
لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية و�أبعادها والفقرات التي تتبع
للأبعاد من وجهة نظر طلبة امل�سارات املختلفة ،مع مراعاة
ترتيب الأبعاد ثم الفقرات يف �ضوء الأبعاد التي تتبع لها تنازلي ًا
وفق ًا ملتو�سطاتها احل�سابية.

متغريات الدراسة:
مت ت�صنيف متغريات الدرا�سة وفقاً لأ�سئلتها ،وذلك على
النحو الآتي:
َّ �Ú Úأوالً.متغريات �س�ؤال الدرا�سة الأول؛ هي:

Ú Úوللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث؛ فقد مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة واقع اخلطط الدرا�سية
لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية يف �ضوء معايري اجلودة من وجهة
نظر طلبة امل�سارات املختلفة وفق ًا ملتغريي (امل�سار ،اجلن�س) ،ثم
�إجراء حتليل التباين الثنائي (بدون تفاعل) لها وفق ًا للمتغريين،
ثم ا�ستخدام اختبار  Scheffeللمقارنات البعدية املتعددة لتحديد
مواطن الفروق اجلوهرية.

 املتغري امل�ستقل؛ وهو :الطرف الرتبوي ،وله م�ستويان
(ع�ضو هيئة تدري�س ،طالب).
 املتغريات التابعة؛ وهي :واقع اخلطط الدرا�سية
لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية و�أبعادها بكلية ال�رشيعة يف
جامعة الريموك من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة.
Ú Úثانياً.متغريات �س�ؤال الدرا�سة الثالث؛ هي:
 املتغريات امل�ستقلة؛ وهي:

كما مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجة �أبعاد واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات
الإ�سالمية يف �ضوء معايري اجلودة من وجهة نظر طلبة امل�سارات
املختلفة وفق ًا للمتغريين ،ثم مت �إجراء حتليل التباين الثنائي
املتعدد (بدون تفاعل) لها جمتمعة وفق ًا للمتغريين.

 .أم�سار برنامج الدرا�سات الإ�سالمية؛ وله ثالثة
م�ستويات (الرتبية الإ�سالمية ،الدرا�سات الأ�رسية ،الدعوة
والإعالم الإ�سالمي).
.باجلن�س؛ وله فئتان (ذكر� ،أنثى).
 املتغريات التابعة؛ وهي :واقع اخلطط الدرا�سية
لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية و�أبعادها بكلية ال�رشيعة يف جامعة
الريموك من وجهة نظر طلبة امل�سارات املختلفة للربنامج.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
ن�ص
◄◄� ّأوالً.للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الرئي�س الذي َّ
على" :ما واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية
بكلية ال�رشيعة يف جامعة الريموك يف �ضوء معايري اجلودة من
وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة اخلريجني؟ "؛ فقد
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لواقع
اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية و�أبعاده من وجهة
نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة اخلريجني ،مع مراعاة
ترتيب الأبعاد تنازلياً ،وذلك كما يف اجلدول .5

املعاجلات اإلحصائية:
متت املعاجلات الإح�صائية للبيانات يف هذه الدرا�سة
با�ستخدام برنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية
( ،)SPSSوذلك على النحو الآتي:
Ú Úللإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س؛ مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة واقع اخلطط الدرا�سية
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د .أسماء خليفة الشبول
د .وليد أحمد مساعدة

الجدول :5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع الخطط الدراسية لبرنامج الدراسات اإلسالمية وأبعاده في ضوء معايير الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الخريجين
مرتبة تنازلياً.

رقم
البعد

درجة توافر معايري
اجلودة
باخلطط الدرا�سية
لربنامج الدرا�سات
الإ�سالمية و�أبعاده

الطرف الرتبوي
ع�ضو هيئة تدري�س

الكلي

طالب

الرتبة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

1

الر�سالة والأهداف

1

3.30

0.53

2

3.22

0.90

2

3.23

0.85

2

تنظيم اخلطط الدرا�سية

3

3.03

0.59

3

3.03

0.90

3

3.03

0.86

3

حمتوى اخلطط الدرا�سية

2

3.20

0.46

1

3.35

0.86

1

3.33

0.81

3.16

0.45

3.19

0.83

3.18

0.78
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يالحظ من اجلدول � ،5أن واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج
الدرا�سات الإ�سالمية يف �ضوء معايري اجلودة و�أبعاده من وجهة
نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،والطلبة اخلريجني معاً ،قد كان
�ضمن درجة موافقة (حيادية) وفق ًا للمعيار املذكور يف الطريقة،
والإجراءات ،حيث جاءت الأبعاد وفق ًا للرتتيب الآتيُ :بعد حمتوى
اخلطط الدرا�سية يف املرتبة الأوىل ،ثم تاله ُبعد الر�سالة والأهداف
يف املرتبة الثانية ،و�أخرياً؛ تاله ُبعد تنظيم اخلطط الدرا�سية يف
املرتبة الثالثة.
كما يالحظ من اجلدول � ،5أن واقع اخلطط الدرا�سية
لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية و�أبعاده من وجهة نظر �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية قد كان �ضمن درجة موافقة (حيادية) ،حيث
جاءت الأبعاد وفق ًا للرتتيب الآتيُ :بعد الر�سالة والأهداف يف
املرتبة الأوىل ،ثم تاله ُبعد حمتوى اخلطط الدرا�سية يف املرتبة
الثانية ،و�أخرياً؛ ُبعد تنظيم اخلطط الدرا�سية يف املرتبة الثالثة.
كذلك يالحظ من اجلدول � ،5أن واقع اخلطط الدرا�سية
لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية و�أبعاده من وجهة نظر الطلبة
اخلريجني قد كان �ضمن درجة موافقة (حيادية) ،حيث جاءت
الأبعاد وفق ًا للرتتيب الآتيُ :بعد حمتوى اخلطط الدرا�سية يف
املرتبة الأوىل ،ثم تاله ُبعد الر�سالة والأهداف يف املرتبة الثانية،
و�أخرياً؛ تاله ُبعد تنظيم اخلطط الدرا�سية يف املرتبة الثالثة.
ويعزو الباحثان ال�سبب يف ذلك �إىل عدم تبني ق�سم
الدرا�سات الإ�سالمية ملعايري وا�ضحة ومعلنة لإعداد اخلطط
الدرا�سية؛ ولهذا اتفقت ا�ستجابات الطرف الرتبوي املتمثل
ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة اخلريجني على اتخاذ موقف
احليادية من واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية
يف �ضوء معايري اجلودة.
ويرى الباحثان ح�صول ُبعد حمتوى اخلطط الدرا�سية على
املرتبة الأوىل يف ا�ستجابات الطرف الرتبوي املتمثل ب�أع�ضاء
الهيئة التدري�سية والطلبة اخلريجني م�ؤ�رش على عدم قدرة
اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية على تزويد الطلبة
بقاعدة معرفية وا�سعة و�شاملة يف جمال التخ�ص�ص ،بالإ�ضافة

�إىل �إهمالها اك�ساب الطلبة املهارات املختلفة الالزمة ملواكبة
التغريات املعا�رصة.ويعتقد الباحثان �أن بناء اخلربات الرتبوية
يقوم �أوال على املعرفة واملعلومات النظرية ثم �سيتبعها تطبيق
وممار�سة تلك املعارف ،وتكوين اجتاهات �إيجابية نحو تلك
املمار�سات.
و�أما ما يتعلق ب ُبعد الر�سالة والأهداف فقد ح�صل على
املرتبة الثانية يف ا�ستجابات الطرف الرتبوي املتمثل ب�أع�ضاء
الهيئة التدري�سية والطلبة اخلريجني ،ويعود ذلك �إىل �أنه لي�س
لق�سم الدرا�سات الإ�سالمية ر�سالة و�أهداف حمددة ومعلنة؛ ولهذا
اتخذ الطرف الرتبوي موقف احليادية من واقع اخلطط الدرا�سية
لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية يف �ضوء معايري اجلودة فيما يتعلق
ب ُبعد الر�سالة والأهداف ،وي�ؤكد هذا التف�سري ال�صفحة اخلا�صة
بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية على موقع جامعة الريموك والتي
اقت�رصت على بيان تاريخ ان�شاء الق�سم وما ي�ضم من م�سارات
وخططها الدرا�سية (.)http: // www.yu.edu.jo
و�أما ُبعد تنظيم اخلطط الدرا�سية فقد ح�صل على املرتبة
الثالثة يف ا�ستجابات الطرف الرتبوي املتمثل ب�أع�ضاء الهيئة
التدري�سية والطلبة اخلريجني ،ويعود ذلك �إىل �أن اخلطط الدرا�سية
احلالية تعاين من التكرار ،كما ال يتم فيها ربط املعارف النظرية
بالواقع العملي ،وكذلك ال يتم ربطها بحاجات �سوق العمل،
ف�ض ًال عن �أن �أكرث اخلطط الدرا�سية قدمية وم�ضى عليها فرتة ال
ب�أ�س بها دون مراجعتها مراجعة حقيقية ،ورمبا �سبب ذلك عدم
ت�شكيل جلان خمت�صة ب�إعداد اخلطط الدرا�سية �أو متابعتها ب�شكلٍ
دوري ل�ضمان جودتها ،بالإ�ضافة �إىل �أن �إعداد اخلطط الدرا�سية
التي ي�ضعها �أع�ضاء الهيئة التدري�سية تعتمد على و�صف امل�ساق
كاف وحده
بدرجة كبرية ،ويرى الباحثان �أن و�صف امل�ساق غري ٍ
لالعتماد عليه يف بناء اخلطة الدرا�سية فهو مبثابة خطوط
عري�ضة ملا ي�شتمل عليه امل�ساق و ُيرتك لع�ضو هيئة التدري�س
فر�صة التحديث والتطوير ملواكبة التغريات املعا�رصة.
ن�ص على" :هل
◄◄ثانياً.للإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي َّ
توجد فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة  α=0.05بني
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واالنحرافات املعيارية لواقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات
الإ�سالمية من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة
اخلريجني وفق ًا للمتغري ،ثم �أُتبعت ب�إجراء اختبار  tللعينات
امل�ستقلة وفق ًا ملتغري (الطرف الرتبوي) ،كما يف اجلدول .6

متو�سطات واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية
بكلية ال�رشيعة يف جامعة الريموك يف �ضوء معايري اجلودة من
وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة اخلريجني تعزى
ملتغري (الطرف الرتبوي)؟ "؛ فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية

الجدول :6

نتائج اختبار  tللعينات المستقلة لواقع الخطط الدراسية لبرنامج الدراسات اإلسالمية في ضوء معايير الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الخريجين وفقاً لمتغير
(الطرف التربوي)

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ع�ضو هيئة تدري�س

15

3.16

0.45

طالب

92

3.19

0.83

الطرف الرتبوي

قيمة ف
الختبار

Levene

يالحظ من اجلدول  ،7وجود فرق ظاهري بني املتو�سطني
احل�سابيني لأبعاد واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات
الإ�سالمية من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة
اخلريجني ناجتة عن اختالف م�ستويي املتغري.
ويعزو الباحثان ال�سبب يف ذلك �إىل �أن اخلطط الدرا�سية
لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية ال تتفق مع معايري اجلودة اخلا�صة
ب�إعداد اخلطط الدرا�سية ،ورمبا �أي�ض ًا الرتكيز بهذا اجلانب كان
حمدوداً ومل يحظ باالهتمام الكبري.مما ي�شري �إىل �رضورة
�إعادة النظر يف اخلطط الدرا�سية احلالية والعمل على تقييمها
وتطويرها ،ورمبا يعود �أي�ض ًا �إىل �أن هذه اخلطط الدرا�سية يتم
�إعدادها و�إقرارها دون م�شاركة جادة من �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وذلك لأن بناء اخلطط وو�صف م�ساقاتها وحتليلها ودرا�ستها
عملية م�ضنية حتتاج �إىل جهد ووقت قد ال يبذله �أع�ضاء هيئة
التدري�س بال�شكل املطلوب مما يحول امل�شاركة �إىل م�شاركة
�شكلية ،خ�صو�ص ًا و�أن الأعباء التدري�سية والأكادميية الأخرى
كثرية وتثقل كاهل ع�ضو هيئة التدري�س.
ن�ص على" :ما واقع
◄◄ثالثاً.للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين الذي َّ
اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية بكلية ال�رشيعة يف
جامعة الريموك يف �ضوء معايري اجلودة من وجهة نظر طلبة
امل�سارات املختلفة؟ "؛ فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لواقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات
الإ�سالمية و�أبعاده من وجهة نظر طلبة امل�سارات املختلفة ،مع
مراعاة ترتيب الأبعاد تنازلياً ،كما يف اجلدول .8

الجدول :7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد واقع الخطط الدراسية لبرنامج
الدراسات اإلسالمية في ضوء معايير الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية
والطلبة الخريجين وفقاً للمتغير.

الطرف الرتبوي
البعد

0.014

0.199 -

32.508

0.843

6.305

يتبني من اجلدول  ،6عدم وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة  α=0.05بني املتو�سطات احل�سابية لواقع
اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية من وجهة نظر
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة اخلريجني يعزى ملتغري (الطرف
الرتبوي).
كما مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لأبعاد واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات
الإ�سالمية من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة
اخلريجني وفق ًا للمتغري ،كما يف اجلدول .7

ع�ضو هيئة تدري�س

الداللة
الإح�صائية

قيمة ت
املح�سوبة

درجة
احلرية

الداللة
الإح�صائية

طالب

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري
الر�سالة والأهداف

3.30

0.53

3.22

0.90

تنظيم اخلطط الدرا�سية

3.03

0.59

3.03

0.90

حمتوى اخلطط
الدرا�سية

3.20

0.46

3.35

0.86

الجدول :8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع الخطط الدراسية لبرنامج الدراسات اإلسالمية وأبعاده من وجهة نظر طلبة المسارات المختلفة.

امل�سار
البعد

املقيا�س
و�أبعاده

1

الر�سالة والأهداف

2
3

تنظيم اخلطط
الدرا�سية
حمتوى اخلطط
الدرا�سية
الكلي للمقيا�س

الدرا�سات الأ�رسية

الرتبية الإ�سالمية

الدعوة والإعالم
الإ�سالمي
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي

الكلي

الرتبة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

2

3.51

0.91

2

3.69

0.63

2

2.68

3

3.27

0.94

3

3.51

0.73

3

2.52

0.74

1

3.56

0.83

1

3.77

0.70

1

2.90

0.79

1

4

3.43

0.84

4

3.64

0.62

4

2.69

0.69

4
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الرتبة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

0.78

2

3.22

0.90

3

3.03

0.90

3.35

0.86

3.19

0.83

واقع اخلطط الدراسية لبرنامج الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة في جامعة اليرموك في ضوء معايير اجلودة
من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة اخلريجني

يالحظ من اجلدول � ،8أن واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج
الدرا�سات الإ�سالمية و�أبعاده من وجهة نظر طلبة امل�سارات
املختلفة قد كان �ضمن درجة موافقة (حيادية) ،حيث جاءت
الأبعاد وفق ًا للرتتيب الآتيُ :بعد حمتوى اخلطط الدرا�سية يف
املرتبة الأوىل ،ثم تاله ُبعد الر�سالة والأهداف يف املرتبة الثانية،
و�أخرياً؛ تاله ُبعد تنظيم اخلطط الدرا�سية يف املرتبة الثالثة.
ويعتقد الباحثان �أن اتفاق ا�ستجابات طلبة امل�سارات
املختلفة على اتخاذ موقف احليادية من واقع اخلطط الدرا�سية
لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية يف �ضوء معايري اجلودة يعزز
نتائج ال�س�ؤال الأول والثاين ،وي�ؤكد ما ذهبا �إليه �سابق ًا من
�رضورة االهتمام بتطوير اخلطط الدرا�سية من حيث �أهدافها
وحمتواها وتنظيمها وتكاملها.
ويالحظ من اجلدول � ،8أن واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج
الدرا�سات الإ�سالمية و�أبعاده من وجهة نظر طلبة م�سار الرتبية
الإ�سالمية قد كان �ضمن درجة موافقة (حيادية) ،حيث جاءت
الأبعاد وفق ًا للرتتيب الآتيُ :بعد حمتوى اخلطط الدرا�سية يف
املرتبة الأوىل ،ثم تاله ُبعد الر�سالة والأهداف يف املرتبة الثانية،
و�أخرياً؛ تاله ُبعد تنظيم اخلطط الدرا�سية يف املرتبة الثالثة.
ويالحظ من اجلدول � ،8أن واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج
الدرا�سات الإ�سالمية من وجهة نظر طلبة م�سار الدرا�سات الأ�رسية
قد كان �ضمن درجة موافقة (حيادية) ،حيث جاءت الأبعاد وفق ًا
للرتتيب الآتيُ :بعد حمتوى اخلطط الدرا�سية يف املرتبة الأوىل
�ضمن درجة موافقة (�إيجابية) ،ثم تاله ُبعد الر�سالة والأهداف يف
املرتبة الثانية �ضمن درجة موافقة (�إيجابية) ،و�أخرياً؛ تاله ُبعد
تنظيم اخلطط الدرا�سية يف املرتبة الثالثة �ضمن درجة موافقة
(حيادية).
ويرى الباحثان �أن �سبب ح�صول ُبعد حمتوى اخلطط
الدرا�سية على املرتبة الأول �ضمن درجة موافقة (�إيجابية) يف
ا�ستجابات طلبة م�سار الدرا�سات الأ�رسية يعود �إىل طبيعة م�سار
الدرا�سات الأ�رسية ومو�ضوعاته املتعلقة بالأ�رسة والزواج
والطفل وغريها من املوا�ضيع ذات ال�صلة الوثيقة بواقع الطلبة،
مما انعك�س �إيجابي ًا على ا�ستجاباتهم.
و�أخرياً؛ يالحظ من اجلدول � ،8أن واقع اخلطط الدرا�سية
لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية و�أبعاده من وجهة نظر طلبة
م�سار الدعوة والإعالم الإ�سالمي قد كان �ضمن درجة موافقة
(حيادية) ،حيث جاءت الأبعاد وفق ًا للرتتيب الآتيُ :بعد حمتوى
اخلطط الدرا�سية يف املرتبة الأوىل ،ثم تاله ُبعد الر�سالة والأهداف
يف املرتبة الثانية ،و�أخرياً؛ تاله ُبعد تنظيم اخلطط الدرا�سية يف
املرتبة الثالثة.
كاف من
ويعزو الباحثان ذلك �إىل عدم وجود عدد
ٍ
املتخ�ص�صني يف الدعوة والإعالم الإ�سالمي يف برنامج الدرا�سات
الإ�سالمية.
ن�ص على" :هل
◄◄رابعاً.للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث الذي َّ
توجد فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة  α=0.05بني
متو�سطات واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية
بكلية ال�رشيعة يف جامعة الريموك يف �ضوء معايري اجلودة من

د .أسماء خليفة الشبول
د .وليد أحمد مساعدة

وجهة نظر طلبة امل�سارات املختلفة تعزى ملتغريي (امل�سار،
اجلن�س)؟ "؛ فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لواقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية
من وجهة نظر طلبة امل�سارات املختلفة وفق ًا للمتغريين ،كما يف
اجلدول .9
الجدول :9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع الخطط الدراسية لبرنامج الدراسات
اإلسالمية في ضوء معايير الجودة من وجهة نظر طلبة المسارات المختلفة وفقاً
للمتغيرين.

املتغري

امل�سار

اجلن�س

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

م�ستويات املتغري
الرتبية الإ�سالمية

3.43

0.84

الدرا�سات الأ�رسية

3.64

0.62

الدعوة والإعالم الإ�سالمي

2.69

0.69

ذكر

3.34

0.91

�أنثى

3.15

0.81

يالحظ من اجلدول  ،9وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية لواقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية
من وجهة نظر طلبة امل�سارات املختلفة ناجتة عن اختالف
م�ستويات املتغريين؛ وبهدف التحقق من جوهرية الفروق
الظاهرية؛ مت �إجراء حتليل التباين الثنائي (دون تفاعل) way 2-
 ANOVA without Interactionلواقع اخلطط الدرا�سية لربنامج
الدرا�سات الإ�سالمية من وجهة نظر طلبة امل�سارات املختلفة
وفق ًا للمتغريين ،كما يف اجلدول .10
الجدول :10
نتائج تحليل التباين الثنائي (دون تفاعل) لواقع الخطط الدراسية لبرنامج الدراسات
اإلسالمية في ضوء معايير الجودة من وجهة نظر طلبة المسارات المختلفة وفقاً
للمتغيرين.

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

متو�سط
درجة
جمموع
احلرية
املربعات

الداللة
قيمة ف
املح�سوبة الإح�صائية

امل�سار

18.371

2

9.186

18.594

0.000

اجلن�س

2.032

1

2.032

4.113

0.046

اخلط�أ

43.473

88

0.494

الكلي

62.315

91

يتبني من اجلدول  ،10عدم وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة  α=0.05بني املتو�سطني احل�سابيني لواقع
اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية من وجهة نظر
طلبة امل�سارات املختلفة يعزى ملتغري (اجلن�س).
ويف�رس الباحثان ذلك ب�أن الطلبة ذكوراً و�إناث ًا تطبق عليهم
ويدر�سهم
نف�س اخلطط الدرا�سية ،ويدر�سون امل�ساقات نف�سها،
ِّ
نف�س �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
كما يتبني من اجلدول  ،10وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة  α=0.05بني املتو�سطات احل�سابية لواقع
اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية من وجهة نظر
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طلبة امل�سارات املختلفة تعزى ملتغري (امل�سار)؛ ولكون املتغري
متعدد امل�ستويات ،فقد مت ا�ستخدام اختبار  Scheffeللمقارنات
البعدية املتعددة؛ بهدف حتديد ل�صالح � ٍّأي من امل�سارات قد كانت
الفروق اجلوهرية بني متو�سطات واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج
الدرا�سات الإ�سالمية من وجهة نظر طلبة امل�سارات املختلفة
وفق ًا ملتغري (امل�سار) ،كما هو مبني يف اجلدول .11

امل�سار
ال ُبعد
حمتوى
اخلطط
الدرا�سية

الجدول :11

اجلن�س

الدعوة
الإح�صائي
الرتبية الدرا�سات
والإعالم
الإ�سالمية الأ�رسية
الإ�سالمي
االنحراف
املعياري

0.83

0.70

0.79

ذكر

�أنثى

1.03

0.82

نتائج اختبار  Scheffeلواقع الخطط الدراسية لبرنامج الدراسات اإلسالمية في ضوء
معايير الجودة من وجهة نظر طلبة المسارات المختلفة وفقاً لمتغير المسار).

يالحظ من اجلدول  ،12وجود فروق ظاهرية بني
املتو�سطات احل�سابية لأبعاد واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج
الدرا�سات الإ�سالمية من وجهة نظر طلبة امل�سارات املختلفة
ناجتة عن اختالف م�ستويات املتغريين؛ وبهدف التحقق من
جوهرية الفروق الظاهرية مت ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي
املتعدد (دون تفاعل) لأبعاد واقع تلك اخلطط الدرا�سية من وجهة
نظر طلبة امل�سارات املختلفة جمتمعة وفق ًا للمتغريين ،كما يف
اجلدول .13

يت�ضح من اجلدول  ،11وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة  α=0.05بني املتو�سطات احل�سابية لواقع
اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات الإ�سالمية من وجهة نظر
طلبة امل�سارات املختلفة وفق ًا ملتغري (امل�سار)؛ ل�صالح وجهات
نظر طلبة م�سار الدرا�سات الأ�رسية يف املرتبة الأوىل مقارنة
بزمالئهم من م�سار الدعوة والإعالم الإ�سالمي ،ول�صالح وجهات
نظر طلبة م�سار الرتبية الإ�سالمية يف املرتبة الثانية مقارنة
بزمالئهم من م�سار الدعوة والإعالم الإ�سالمي.
ويرى الباحثان �أن ح�صول طلبة م�سار الدرا�سات الأ�رسية
على املرتبة الأوىل ،وطلبة م�سار الرتبية الإ�سالمية على املرتبة
الثانية ،وطلبة م�سار الدعوة والإعالم الإ�سالمي على املرتبة
الثالثة ،يعزز ما ذهبا �إليه حول طبيعة م�سار الدرا�سات الأ�رسية
ومو�ضوعاته ذات ال�صلة الوثيقة بواقع الطلبة وحياتهم.
كما؛ مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لأبعاد واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات
الإ�سالمية من وجهة نظر طلبة امل�سارات املختلفة وفق ًا
للمتغريين ،كما يف اجلدول .12

الجدول :13

الدعوة والإعالم الرتبية
الإ�سالمية
الإ�سالمي

امل�سار
Scheffe

املتو�سط احل�سابي

2.688

الرتبية الإ�سالمية

3.431

0.742

الدرا�سات الأ�رسية

3.643

0.954

3.431

0.212

نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد (دون تفاعل) ألبعاد واقع الخطط الدراسية لبرنامج
الدراسات اإلسالمية في ضوء معايير الجودة من وجهة نظر طلبة المسارات المختلفة وفقاً
للمتغيرين.

ال ُبعد

الر�سالة
والأهداف
تنظيم
اخلطط
الدرا�سية
حمتوى
اخلطط
الدرا�سية

الدعوة
الإح�صائي
الرتبية الدرا�سات
والإعالم
الإ�سالمية الأ�رسية
الإ�سالمي
املتو�سط
2.68
3.69
3.51
احل�سابي
االنحراف
0.78
0.63
0.91
املعياري
املتو�سط
2.52
3.51
3.27
احل�سابي
االنحراف
0.74
0.73
0.94
املعياري
املتو�سط
احل�سابي

3.56

3.77

2.90

3.35

3.19

1.01

0.87

3.22

2.99

0.89

0.91

3.47

3.32

اجلن�س

Hotelling's
Trace

0.050

1.430

3

86

0.240

يف �ضوء النتائج التي �أ�سفرت عنها الدرا�سة ،ف�إن الباحثني
يقدمان جملة من التو�صيات وهي:
�1 .1رضورة �إعادة النظر باخلطط الدرا�سية لربنامج الدرا�سات
الإ�سالمية مبا يتفق ومعايري اجلودة اخلا�صة ب�إعداد
اخلطط الدرا�سية.
2 .2ت�شكيل جلنة توكل لها القيام مبهمة �إعداد اخلطط الدرا�سية
يف �ضوء معايري اجلودة العاملية ،ومراجعتها والعمل على
تطويرها با�ستمرار.
3 .3و�ضع �آليات ت�ضمن تنفيذ اخلطة الدرا�سية كما و�ضعت مع
مراعاة املرونة.
4 .4تبادل اخلربات مع الدول العربية والإ�سالمية يف جمال
�إعداد اخلطط الدرا�سية يف �ضوء معايري اجلودة واال�ستفادة
من خربات الدول املتقدمة.
5 .5ا�رشاك الهيئة التدري�سية بدورات تطويرية لإعداد اخلطط
الدرا�سية وتطويرها.
�6 .6إ�شاعة ثقافة اجلودة يف �أو�ساط الأ�ساتذة والطلبة عرب
الوثائق واملحا�رضات وور�ش العمل.
7 .7االهتمام ب�آراء الطلبة اخلريجني واعتبارها �أحد مدخالت
تقومي اخلطط الدرا�سية.

اجلن�س
ذكر

امل�سار

'Wilks
Lambda

0.695

5.723

6

172

0.000

التوصيات:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد واقع الخطط الدراسية لبرنامج
الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة في جامعة اليرموك من وجهة نظر طلبة المسارات
المختلفة وفقاً للمتغيرين.

�أنثى

الأثر

يتبني من اجلدول  ،13عدم وجود �أثر دال �إح�صائي ًا ملتغري
(اجلن�س) ووجود �أثر دال �إح�صائي ًا ملتغري (امل�سار) عند م�ستوى
الداللة  α=0.05على �أبعاد واقع اخلطط الدرا�سية لربنامج
الدرا�سات الإ�سالمية من وجهة نظر طلبة امل�سارات املختلفة
جمتمعة.

الجدول :12

امل�سار

قيمة ف
قيمة
االختبار الكلية
املتعدد املح�سوبة

االختبار
املتعدد

درجة
حرية
الفر�ضية

درجة
حرية
اخلط�أ

الداللة
الإح�صائية
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واقع اخلطط الدراسية لبرنامج الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة في جامعة اليرموك في ضوء معايير اجلودة
من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة اخلريجني

د .أسماء خليفة الشبول
د .وليد أحمد مساعدة

1212جمل�س التعليم العايل ،نظام جمل�س التعليم العايل
واجلامعات ولوائحه ،الريا�ض ،جمل�س التعليم العايل،
2007م.
1313املطري ،ح�سن عمر ،واقع تقنيات التعليم اجلامعي ومعايري
اجلودة يف اليمن ،امل�ؤمتر العلمي التا�سع ع�رش تطوير مناهج
التعليم يف �ضوء معايري اجلودة ،جامعة عني �شم�س ،اجلمعية
امل�رصية للمناهج وطرق التدري�س2007 ،م ،املجلد .19
1414وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي بجامعة
امللك خالد ،معايري ومتطلبات بناء اخلطط الدرا�سية للمرحلة
اجلامعية ،اللقاء الثاين لوكالء اجلامعات ال�سعودية يف
رحاب جامعة امللك عبدالعزيز 26 - 25 ،مار�س2008 ،م.

املصادر واملراجع:
أوالً :املصادر العربية
1 .1احتاد اجلامعات العربية ،دليل �ضمان جودة الربامج
الأكادميية يف كليات اجلامعات العربية ،عمان – الأردن،
الأمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية ،ط2013 ،2م.
2 .2البيالوي ،ح�سن ح�سني و�آخرون ،اجلودة ال�شاملة يف التعليم
بني م�ؤ�رشات التميز ومعايري االعتماد ،حترير :ر�شدي
طعيمة ،عمان ،دار امل�سرية2006 ،م.
3 .3اجللبي� ،سو�سن� ،ضمان جودة واعتماد الربامج الأكادميية
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية (الأهداف والإجراءات والنتائج)،
م�ؤمتر رابطة جامعات لبنان بالتعون مع املكتب الوطني
لربنامج متبو�س الأوروبي ،لبنان 30 - 29 ،ني�سان،
2011م.
4 .4احل�سيني ،عبد املح�سن ،تطوير الربامج التعليمية ودور
البحث العلمي ،ور�شة العمل الرابعة للجنة �إعادة تنظيم
التعليم العام واخلا�ص ،ق�رص الأوني�سكو ،لبنان/23 ،
�شباط2004 ،م.
5 .5احلويل ،عليان عبداهلل� ،آليات مقرتحة لتطوير الربامج
الأكادميية مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ،امل�ؤمتر العربي الدويل
الرابع ل�ضمان جودة التعليم العايل ،جامعة الزرقاء ،الأردن،
 /3 - 1ابريل2014 ،م.
6 .6ال�سماودين� ،إبراهيم عبد الرافع و�أحمد� ،سهام يا�سني ،تفعيل
دور ع�ضو هيئة التدري�س باجلامعات امل�رصية يف جمال
خدمة املجتمع ،جملة الرتبية ،كلية الرتبية ،جامعة الأزهر،
2005م ،العدد  ،127جزء �أول �أكتوبر.
7 .7عرفة ،حممد ريا�ض ،معايري �إعداد اخلطط الدرا�سية بجامعة
امللك عبد العزيز ،اللقاء الثاين لوكالء اجلامعات يف رحاب
جامعة امللك عبد العزيز2008 ،3 /18 17- ،م.
8 .8ع�شيبة ،قتحي دروي�ش ،اجلودة ال�شاملة و�إمكانية تطبيقها
يف التعليم اجلامعي امل�رصي ،جملة احتاد اجلامعات
العربية2000 ،م ،عدد (� ،)4ص �ص .66 - 52
9 .9العمريطي� ،إميان بنت ابراهيم حممد ،جودة التعليم من
منظور الرتبية الإ�سالمية� ،أطروحة دكتوراة غري من�شورة،
كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة -ال�سعودية،
2010م.
1010عودة� ،أحمد ،القيا�س والتقومي يف العملية التدري�سية ،اربد،
دار الأمل2002 ،م.
1111كعوا�شي ،عبد العايل ،منوذج تقييم م�ؤ�س�سات التعليم العايل
يف الوطن العربي ،جملة احتاد اجلامعات العربية ،الأمانة
العامة الحتاد اجلامعات العربية ،عمان – الأردن2007 ،م،
العدد املتخ�ص�ص رقم ( )4بعنوان :اجلودة يف التعليم العايل
يف الوطن العربي� ،ص �ص .526 - 501

ثانياً :املصادر االجنبية
1. Ranadl, J. Quality Assurance Accreditation
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Muscat, Oman, 17- 19 March, 2001..
_2. http: // www. yu. edu. jo/ index. php?option=com
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