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  :الدراسة ملخص
دف الدراسة إىل حتديد وتقيم الركائز اليت يقوم عليها نظام ضبط جودة التعليم يف برنامج املاجستري املطبق يف 

) إن وجدت(التخصصات املختلفه جبامعة الشرق االوسط وذلك بقصد الوقوف على مواطن القوة فيه لتدعيمها ومواطن الضعف 
أوضاعها وذلك من خالل تسليط الضوء على اآللية املطبقه يف جمال ضبط جودة رسائل املاجستري اليت يقدمها  ملعاجلتها وتصويب

  .الطلبة الدارسون يف مسار الرسالة باعتبار الرساله أحد متطلبات احلصول على درجة املاجستري
  :من أجل حتقيق أهداف الدراسه ستتكون الدراسة من جزءين

هوم جودة التعليم العايل وأهدافها ومقوماا واألدوات الالزمه لتحقيق متطلباا يف جامعة نظري يعرض مف األول،
الشرق االوسط وذلك يف جمال اخلطط الدراسيه واساليب التدريس والتقومي، وكذلك يف جمال البحث العلمي من جهة اخلصائص 

  .النوعية لرسائل املاجستري اليت يعدها الطلبة
نصب على استكشاف وجهات نظر ثالث فئات ذات عالقه مباشره مبوضوع الدراسة يف جامعة ميداين ي والثاني،
الطلبة الدراسون حالياً يف مسار الرسالة، وخرجيو هذا املسار وأعضاء هيئة التدريس ممن يتولون األشراف على : الشرق االوسط هم

  .وسيتم أختيار عينه طبقية عشوائيه من تلك الفئات. الرسائل
داة الدراسة، فهي إستبانه تتضمن أسئله توزع على عدة حماور تستهدف استكشاف أراء تلك الفئات حول أما أ

االدوات اليت تطبقها حاليًا عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف اجلامعه من أجل ضبط جودة الرسائل العلمية اليت يعدها 
  .دمة يف الكليات املختلفةخرجيو مسار الرسالة من برامج الدراسات العليا املق

الوسط احلسايب، واالحنراف : ويف حتليل بيانات الدراسة واختبار فرضياا سيتم استخدام أدوات االحصاء الوصفي مثل
للعينه ) t(أختبار: مبوجب ثالثة أنواع من االساليب االحصائيه هي املعياري، والنسب املئويه، يف حني سيتم اختبار الفرضيات

  .للفروقات البعدية) Scheffee( واختبار) ANOVA( اختبار التباين االحاديالواحدة، و 
  

  .إدارة اجلودة ، ضمان جودة الرسالة، البحث النوعي، الدليل اإلسرتشادي إلعداد الرسالة :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract 
 

The Mechanism of Thesis Quality Assurance  

A case Study on the Middle East University 
 

The study aimed at defining and evaluating the foundations of the thesis quality   

Control system across various specializations at the Middle East University (MEU) for the 

purpose of identifying the points of strength and the points of weaknesses, if any to address 

and rectify them.  

The study consisted of two parts, theoretical and empirical; the first reviews in 

general concepts related to quality assurance and quality control in higher education 

institutions, with reference to goals, requirements and means to achieve them. Further more, 

it addresses study plans, teaching methods academic research and methods of evaluation. 

The second part which is empirical aimed to uncover the view points of three 

concerned groups, namely; thesis track students currently enrolled in the (MA) programs, 

graduate students of the MA programs and finally faculty members who are entrusted with the 

task of supervising students. For this purpose a random sample was selected to represent the 

three groups. 

The instrument of the study was a questionnaire developed by the researchers to 

collect data and consisted of many sections which aimed at finding out respondents opinions 

as to the procedures applied by the deanship of graduate studies and academic research to 

maintain the quality assurance standards set forth by the deanship for preparing and writing 

MA thesis in various faculties at the Middle East University. 

For data analysis and testing the study hypotheses, the researches used the mean, 

standard deviation and arithmetic percentages. For testing the hypotheses, T test, ANOVA 

and Scheffee test were used.  

  

  

Key words: Total Quality Management, Thesis Quality Assurance, Qualitative Research, 

The Manual to Prepare a Thesis. 
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  الـمقـدمـة  .1
ليم يف اجلامعات يف ضوء التحديات املعاصرة، واملتمثلة يف التـدفق املعـريف والتكنولـوجي والتكـتالت لقد ازدادت أمهية التع

  .االقتصادية العمالقة والعوملة
وهكـــذا فـــإن للتعلـــيم اجلـــامعي بشـــكل عـــام والدراســـات العليـــا فيـــة بشـــكل خـــاص دوراً مهمـــاً يف التفاعـــل اجليـــد مـــع هـــذه 

ه مرموقة يف تفكري القائمني على أي جامعة واملسـؤولني عـن ختطـيط التنميـة ، ونظـراً لـدورها التحديات وذلك ملا حتظى به من مكان
الفعال يف حتقيق أهداف سوق العمل، لذا فقد زاد االقبال عليها واالهتمام ا وبتطويرها لدرجة ان العديد من البـاحثني قـد ذكـروا 

  .سات العليا  من ختطيط ورعاية ورقابة بشكل دائمأن مسعة وقوة اجلامعات تقاس بقدر ما تناله برامج الدرا
ولكـون الدراســات العليـا مــن أهـم القطاعــات احليويـة باجلامعــة فــإن إلدارة الدراسـات العليــا أمهيـة كبــرية، فحـىت يــتم تطــوير 

جلـودة الشـاملة بإعتبارهـا الدراسات العليا واالرتقاء ا البد من االهتمام بتطوير إدارا، ولعـل مـن أبـرز هـذه املـداخل مـدخل إدارة ا
  .أحد املداخل اهلامة اليت فرضتها طبيعة املتغريات العاملية املتالحقة يف العديد من املؤسسات التعليمية

وعلى مستوى اململكة األردنية اهلامشية، مل تغفل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن الدور املهـم الـذي يلعبـه التعلـيم يف عمليـة 
لــذا اهتمــت بكافــة مراحــل التعلــيم، كمــا أولــت اهتمامهــا اخلــاص للدراســات العليــا مــن خــالل القــوانيني والتشــريعات ذات التنميــة، 

  . العالقة اليت أعدا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردنية وهيئة االعتماد
دارة جامعــة الشــرق االوســط ولعــل تزايــد وحتــوز الدراســات العليــا اهتمامــا خاصــا ومتزايــد مــن قبــل اجلهــات املســؤولة عــن ا  

)  841(  2010طالبـا إىل عـام )   114(  2005اعداد الطلبة املقبولني يف مجيع التخصصات الـيت تطرحهـا اجلامعـة منـذ عـام 
  .طالبا، وإنشاء عمادة مستقلة للدراسات العليا والبحث العلمي من أهم املؤشرات اليت تؤكد على هذا االهتمام

  
  :اسة وأسئلتهامشكلة الدر  .2

تقدم جامعة الشرق األوسط ثالثة عشر برناجماً للدراسات العليا يف ختصصات متنوعة للحصول على درجة املاجستري ، وتقدم هذه 
ومـع أن . األداب والعلـوم، والعلـوم الرتبويـة، واألعمـال ، و اإلعـالم ، واحلقـوق ، وتكنولوجيـا املعلومـات: الربامج سـت كليـات هـي 

، إالّ أن الغالبية العظمـى مـنهم ومسار االمتحان الشامل مسار الرسالة: ارسني يف هذه الربامج ينتظمون يف مسارين مهاالطلبة الد
  .ينتظمون يف مسار الرسالة) %  75(وبنسبة تقارب 

جــودة  مــن هنــا حرصــت عمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي يف اجلامعــة علــى وضــع اآلليــة واألدوات الالزمــة لضــبط وضــمان
فمــن جهــة وضــعت دلــيًال اسرتشــادياً إلعــداد الرســالة ليكــون مبثابــة . الرســائل العلميــة الــيت يعــدها الطلبــة الدارســون يف مســار الرســالة

أو خالل مرحلة إعداد الرسـالة  Proposalاملرجعية اليت يستهدي ا الطالب سواء خالل مرحلة إعداد خطة أو مشروع الرسالة 
Thesis من هــذا الــدليل مجيــع األســس والشــروط الــالزم توفرهــا يف املنهّجيــة، والتوثيــق والتحليــل وصــوًال إىل النتــائج نفســها اذ يتضــ

واالســتنتاجات، كمــا أــا ومــن جهــة أخــرى وضــعت اآلليــة علــى الطالــب املناســبة لتفعيــل وجتويــد عمليــة اإلشــراف األكــادميي علــى 
  .توثق لقاءات الطالب واملشرف وحصر وتقييم نسب االجناز يف كل لقاء الطالب وذلك من خالل تعميم جمموعة من النماذج اليت

  :يف ضوء ما تقدم ، ميكن حصر عناصر مشكلة الدراسة يف البحث عن إجابة لكل من السؤالني التاليني
  

Cop
y R

igh
ts 



   مممم2011- - - - ) ) ) ) 8((((العددالعددالعددالعدد        محمود حافظ    .عبد الناصرنور،أ.د.محمد مطر،أ.د.أ         لضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعي    المجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربية

          121                                                                                                                                  رابعرابعرابعرابعالمجلدالالمجلدالالمجلدالالمجلدال

  
 

  :السؤال األول
لشرق األوسط ملرحلة إعداد مشروع هل تتوفر يف اآللية واألدوات اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة ا

  ، العناصر الالزمة لضبط  وضمان جودة هذا املشروع؟Proposalالرسالة 
  :السؤال الثاني

هل تتوفر يف اآللية واألدوات اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق األوسط ملرحلة إعداد الرسالة 
Thesisط وضمان جودة هذه الرسالة؟، العناصر الالزمة لضب  

  
  :فرضيات الدراسة .3

  :بناًء ملشكلة الدراسة والسؤالني املرتبطني ا املشار إليهما سابقا، تقوم الدراسة على الفرضيتني التاليتني 
  :الفرضية األولى

1Ho:   الشــرق األوســط ملرحلــة ال تتــوفر يف اآلليــة واألدوات الــيت وضــعتها عمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي يف  جامعــة
  . ، العناصر الالزمة لضبط وضمان جودة هذا املشروعProposalإعداد مشروع الرسالة 

  
  :الفرضية الثانية

2Ho:   ال تتوفر يف اآللية واألدوات اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق األوسط ملرحلة إعداد
  . الزمة لضبط جودة هذه الرسالةالعناصر ال Thesisالرسالة 

  
  : أهداف الدراسة .4

دف الدراسة إىل تقييم مدى كفاءة وفاعلية اآللية اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق 
ا طلبة املاجستري األوسط مبا فيها من أدوات وإجراءات، لتوفري الشروط الالزمة لضبط وضمان جودة الرسائل العلمية اليت يعده

  .الدارسون يف اجلامعة
كما دف أيضًا إىل استكشاف مواطن القوة يف تلك اآللية لتدعيمها ومواطن الضعف ملعاجلتها وذلك من وجهة نظر مجيع 

، 2011\2010الفئات ذات العالقة وهم طلبة املاجستري املنتظمون  يف الدراسة يف اية الفصل االول من العام اجلامعي احلايل 
  .2011\2010، واملشرفون األكادمييون خالل الفصل االول 2011\2010وخرجوا الفصل االول 

 
  : أهمية الدراسة .5

تنبع أمهية الدراسة من كوا من الدراسات النادرة اليت تعاجل موضوعاً على قدر كبري من األمهية هو العناصر الالزمة لضبط وضمان 
اسات العليا، وهي وبالنتائج اليت ستكشف عنها لن تقتصر الفائدة احملققة منها على طلبة جودة الرسائل اليت يعدها طلبة الدر 

املاجستري فقط بل ستشمل طلبة الدكتوراة أيضاً، كما أن تلك النتائج لن ختدم فقط اجلهات املعنية بتجويد الرسائل العلمية اليت 
ضاً طلبة الدراسات العليا يف اجلامعات احلكومية واخلاصة ، وكذلك يعدها طلبة الدراسات العليا يف جامعة الشرق األوسط، بل أي
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اجلهات املعنية بتطوير وحتسني خمرجات التعليم العايل يف االردن مثل هيئة االعتماد، ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
  .وعمادات الدراسات العليا يف اجلامعات االخرى 

  
  : محددات الدراسة .6

الدراسة امليدانية فقط يف طلبة املاجستري الدارسني يف مرحلة اعداد مشروع الرسالة، وكذلك اخلرجني ، واملشرفني لقد احنصر نطاق 
ومل تشمل اخلرجيني أو املشرفني األكادميني خالل الفصول  2011\2010اآلكادميني خالل الفصل األول من العام اجلامعي 

 .السابقة
  
  : التعريفات اإلجرائية .7

 .Proposalع الرسالة خطة أو مشرو  .1
خطة مبدئية يعدها الطالب بعد تسجيل الرسالة يوضح فيها بإختصار أهداف الدراسة وأمهيتها ومشكلتها وفرضياا 

  .ومنهجيتها، باإلضافة إىل نبذة خمتصرة عن األدبيات السابقة اليت عاجلت املوضوع الذي يتمحور حوله البحث

   . Thesisالدليل االسترشادي إلعداد الرسالة  .2
صفحة أعدته عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ليكون مرجعّية ) 44(يتمثل يف نشرة معّدة يف شكل كتيب من 

إذ يوضح الشروط الشكلية . للمشرفني العلميني وللطلبة الذين يشرفون عليهم من أجل اإلسرتشادية يف إعداد الرسالة
ضافة إىل الشروط املوضوعية املتمثلة باألصالة وسالمة املنهجية وتوخي ذات العالقة بالصياغة والتبويب والعرض باإل

  .األمانة يف التوثيق وصوًال إىل الدقة يف صياغة اإلستنتاجات والنتائج
  .لبحث النوعي ا  .3

ميكن تعريفه بأنه ذلك النوع من البحوث الذي يقوم على مجع وحتليل وتفسري البيانات بشكل سردي ومنطقي ألجل 
  .هرة اجتماعية حمددةفهم ظا

بأنه ذلك النوع من البحوث الذي يعطي نتائج مل يتم التوصل إليها بواسطة اإلجراءات  )2010الدرة (كما عرفه البعض
  .اإلحصائية أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل الكمية

وذلك مباشرة من املبحوثني  ويكون دور الباحث فيه إجيابياً وفاعًال عن طريق املشاركة الفاعلة من أجل مجع املعلومات،
  .إما باملالحظة امليدانية أو باملقابالت دون اللجوء ما أمكن اىل استخدام اإلجراءات اإلحصائية
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  : نموذج الدراسة .8

  المتغير المستقل
اآللية واإلجراءات اخلاصة -1 

مبرحلة إعداد خطة او 
  الرسالة) مشروع(
اآللية واإلجراءات اخلاصة  -2

اد الرسالة مبرحلة إعد
  ومناقشتها

  

  المتغير التابع
عناصر ضمان وضبط 

  جودة الرسالة
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  :والدراسات السابقة االطار النظري .9
  )(Total Quality Assuranceمفهوم ضمان الجودة الشاملة في التعليم الجامعي  1.9 

املستفيد الرئيس ( املواصفات اليت يتصف ا اخلريج إن كانت اجلودة تعين درجة استيفاء املتطلبات اليت نريدها يف أداء اجلامعة ، و 
، أو تلك املتفق عليها معه،فإن ضمان اجلودة الشاملة تعين جمموعة املبادئ والسياسات واهلياكل التنظيمية املتميزة، )من اخلدمة

مة، واختيار أفضل املعايري لقياس وتوظيفها الستخدام كافة املوارد املادية والبشرية املتاحة بغرض حتسني األداء واخلدمات املقد
وقد أكد مجيع املهتمني على أمهية التقييم النوعي . األداء، والتحقق من مدى تطابق األداء واخلدمات املقدمة مع املعايري املستهدفة

  .الذي يتناول كافة وظائف وأنشطة املسار األكادميي يف اجلامعة
  

  : في جامعة الشرق األوسط مقومات ضبط وضمان جودة رسالة الماجستير 2.9
) الباحث( من أجل توفري مسة اجلودة للرسائل أو األطروحات العلمية بشكل عام، ال بد من توفري ثالثة عناصر أساسية للطالب 

  :الذي يعد الرسالة أو األطروحة وهذه العناصر هي
و األطروحة بالشـروط الالزمـة لتحقيـق عنصـر قاعدة أساسية من املعارف واملهارات البحثية اليت متكنه من إعداد الرسالة أ -1

  .اجلودة
ــة مناســبة ذات تعليمــات واضــحة ومقننــة توضــح الشــروط واملواصــفات الــالزم توفرهــا يف الرســالة أو األطروحــة مــن  -2 مرجعّي

حيــث املنهجيــة والتوثيــق والتحليــل وصـــوًال إىل النتــائج واالســتنتاجات والــيت يتوجــب علـــى الطالــب مراعاــا لــدى إعـــداد 
 .لرسالة أو األطروحةا

مشــرف أكــادميي علــى قــدر عــاٍل مــن الكفــاءة والفاعليــة ولديــه االســتعداد لتقــدمي النصــح والعــون للطالــب علــى مــدار فــرتة  -3
 .إعداد الرسالة

 
يف إطــار مــا تقــدم وضــعت عمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي يف جامعــة الشــرق األوســط اآلليــة واإلجــراءات الكفيلــة 

  :اصر الثالثة املشار إليها أعاله وذلك من خالل مايليلتحقيق العن
وضع املتطلبات الكفيلة بتجويـد املـدخالت الكفيلـة بتحسـني نوعيـة الطلبـة الدارسـني يف مسـار الرسـالة وذلـك باالشـرتاط  -1

ناهج أن يكون الطالب املرشح هلذا املسار قد أجنز مواد خبمس عشرة ساعة معتمدة على األقل من ضمنها مادة طرق وم
البحــث العلمــي، وان يــتم اختيــاره مــن قبــل القســم العلمــي مبوجــب سياســة انتقائيــة تقــوم علــى معــايري عادلــة وموضــوعية 

املعدل الرتاكمـي، املقـدرة البحثيـة ، ونوعيـة املوضـوع الـذي سـيتناوله  بالبحـث يف رسـالته ومـدى معاجلـة : للمفاضلة مثل 
  .هذا املوضوع ملشكلة أو مشاكل ختدم اتمع

وفــرت عمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي يف اجلامعــة للطالــب املرجعيّــة املطلوبــة الــيت ميكــن للطالــب االسرتشــاد ــا  -2
صـفحة )  44( مـن " كتيـب" إلعداد الرسالة وتتمثل هذة املرجعية بالـدليل االسرتشـادي الـذي وضـعته العمـادة بشـكل 

املوضـوعية الـيت يتوجـب توفرهـا يف الرسـالة مـن حيـث املنهجيـة، والتوثيـق يوفر مجيع املعلومات اخلاصة بالشروط الشكلية و 
 - 1(كمــا وفــرت ملحقــاً هلــذا الــدليل يســجل اثنــيت عشــر منوذجــاً بأرقــام متسلســلة مــن . والتحليــل واســتخالص النتــائج
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ة إعــداد ، صــممت بشــكل يوثــق مجيــع مراحــل دراســة الطالــب بــدءاً مــن تــاريخ تســجيل خطــة الرســالة ومــروراً مبرحلــ)12
 .الرسالة وانتهاءاً مبوافقة مناقشتها وحتديد رسالتها

كما وضعت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي أيضاَ اآللية الالزمة لضبط وتفعيل عملية اإلشراف األكادميي على  -3
ق ، وعـْب التخصـص الـدقي: الطالب وذلك بـالتحقق مـن تـوفر الشـروط الالزمـة لتحقيـق عنصـر الكفـاءة يف املشـرف ممثـل

 .اإلشراف واملتابعة املنتظمة واملستمرة مع الطالب
كذلك ومن قبيل احلرص على توفري عنصـر املوضـوعية واحلياديـة يف تقيـيم نوعيـة الرسـالة، وضـعت العمـادة آليـة للتحكـيم  -4

ة من قبل مشرفة اخلارجي للرسالة قوامها ان يتم إحالة الرسالة بعد إعدادها من قبل الطالب وإعتماد صالحيتها للمناقش
األكــادميي إىل عضــو هيئــة تــدريس خــارجي مــن ذوي الســمعة واخلــربة املعروفــة يف جمــال التخصــص كــي يقــوم بإبــداء الــرأي 

 .حول صالحيتها للمناقشة بناًء على جمموعة من املعايري احملددة من قبل عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
 

  :ودة الشاملةمعوقات تطبيق نظام ضبط وضمان الج 3.9
هنـــــاك جمموعـــــة عقبـــــات قـــــد تعـــــرتض عمليـــــة  صـــــبط وضـــــمان اجلـــــودة يف اجلامعـــــة علـــــى وجـــــه العمـــــوم، ويف العمليـــــة األكادمييـــــة 

 :على وجه اخلصوص وتلخص أمهها فيما يأيت
  .عدم التزام اإلدارة العليا بتوفري شروط ومتطلبات النظام -1
  .وليس على النظام ككل معينة يف إدارة اجلودة الشاملة الرتكيز على أساليب -2
عـــــدم مالءمـــــة الثقافـــــة التنظيميـــــة الســـــائدة يف اجلامعـــــة والثقافـــــة التنظيميـــــة الـــــيت تتفـــــق ومتطلبـــــات تطبيـــــق إدارة اجلـــــودة  -3

  .الشاملة
  .عدم مالءمة األوضاع األكادميية واإلدارية واملالية السائدة يف اجلامعة ومتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة -4
  . ع العاملني يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملةعدم مشاركة مجي -5
ـــــــالب ومســــــــتوى جــــــــودة اخلدمــــــــة الــــــــيت تتفــــــــق مــــــــع رغبــــــــام  -6 عــــــــدم مالءمــــــــة جــــــــودة اخلدمــــــــة التعليميــــــــة املقدمــــــــة للطـ

 .وتوقعام
ــــــربامج وحمتــــــوى اخلطــــــط  -7 ــــــوع نوعيــــــة ال ــــــني كليــــــات اجلامعــــــة وختصصــــــاا وســــــوق العمــــــل مــــــن حيــــــث ن عــــــدم الــــــربط ب

  .ة اخلريج لالخنراط بسهولة وجناح يف سوق العملالدراسية، مما يقلل من جاهزي
  . تبين طرق وأساليب إلدارة اجلودة الشاملة ال تتوافق مع خصوصية اجلامعة -8
  .مقاومة التغيري سواء من العاملني أو من اإلدارات املختلفة يف اجلامعة -9

 . توقع نتائج فورية وليست على املدى البعيد -10
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  :شروط البحث العلمي الجيد 4.9
  :يتسم البحث العلمي اجليد مبا يلي

  .األصالة .1
  .اجلدية .2
  .االبتكار .3
  .املنهجية السليمة .4
  .األمانة العلمية والتوثيق الدقيق .5
  )2010مطر (.سالمة اللغة و مالءمة العرض والدقة يف التحليل واستخالص النتائج .6

  :مية وذلك من خالل ما يليمن جانب آخر الدارة اجلامعة دور يف توفري شروط ضبط وضمان جودة الرسائل العل
العمــل علــى تطــوير مواصــفات الرســـائل اجلامعيــة، حبيــث يســمح بــاختالف هـــذه املواصــفات مــن قســم آلخــر بســـبب  .1

  .التباين يف االختصاص
ضـــرورة التمييـــز بـــني مســـتويات الرســـائل اجلامعيـــة الـــيت يناقشـــها الطلبـــة، ألن يف عـــدم التمييـــز إجحافـــاً بالرســـائل ذات  .2

 .وظلماً ألصحاا املستوى املتميز
أن تنشر اجلامعة الرسائل النوعية املتميزة، وأن تشجع هذا الـنمط بـأي نـوع مـن أنـواع احلـوافز، مثـل تكـرمي الطلبـة أصـحاب الرسـائل 

  .املتميزة ومشرفيهم، وذلك وفقاً لقواعد وأسس حمددة يتم االتفاق عليها
  

  بقة في جامعة  الشرق األوسطآلية ضمان وضبط جودة الرسالة المط )ركائز(مقّومات  5.9
  آلية وإجراءات ضمان وضبط جودة خطة الرسالة:أوال

منــذ إعـدادها مــن قبــل الطالــب،   (Proposal)تّغطـي هــذه اإلجــراءات مجيـع خطــوات تســجيل الرســالة وإقـرار خطتهــا 
ور قـرار تكليـف املشـرف األكـادميي وموافقة مشرفه عليها إىل حني اعتمادها بصورا النهائية من قبل جملس الدراسات العليا، وصد

  .باإلشراف على الطالب
  

  :الخطوة األولى
خيتار الطالب بالتشاور مع رئيس القسم املعين املشـرف األكـادميي املناسـب وفـق ختصصـه مـن أعضـاء جملـس القسـم، ويف  .1

املناســب ملوضــوع الرســالة مــن  أمــا يف احلــاالت االســتثنائية الــيت ال يتــوافر فيهــا املشــرف. هــذه احلالــة يكــون املشــرف منفــرداً 
القســم، فــيمكن حينئــذ تعيــني املشــرف مــن خــارج اجلامعــة علــى أن يــتم اختيــار مشــرف رئــيس مــن داخــل القســم ويكــون 

 . املشرف اخلارجي مشرفاً مشاركاً 
الرسالة واسم  يتوّىل الطالب ومبساعدة املشرف حتديد عنوان الرسالة باللغتني العربية واألجنبية، ويتم تثبيت كّل من عنوان .2

الصــادر عــن عمــادة الدراســات العليــا، وبعــدها يقــوم الطالــب مبراجعــة دائــرة ) 2(املشــرف األكــادميي علــى النمــوذج رقــم 
  ).2(القبول والتسجيل لتسجيل عدد ساعات الرسالة وذلك بالتوقيع على اخلانة املخصصة يف النموذج رقم 
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املشـرف عليهـا يقـوم املشـرف بإشـعار رئـيس القسـم رمسيـا بـذلك، وذلـك يّعد الطالب خطة الرسالة وعنـد إجنازهـا وموافقـة  .3
 ).2(بالتوقيع على اخلانة املخصصة يف النموذج رقم 

، ويطلـب إىل )إن مل يكـن عضـواً يف اللجنـة(يدعو رئيس القسم جلنة القسم للدراسات العليـا لالجتمـاع حبضـور املشـرف  .4
وزيع اخلطة على أعضاء اللجنة قبـل يـومني علـى األقـل، ويتـوىل الطالـب الطالب أن يعرض اخلطة أمام اللجنة مع مراعاة ت

الــدفاع عنهــا مــن حيــث األصــالة العلميــة واســتيفاء الشــروط الشــكلية مبــا فيهــا دقــة التوثيــق واألمانــة العلميــة، ومراعــاة عــدم 
الت، أو يّقرها بتعـديالت تكرار املوضوع نفسه سواء من طلبة اجلامعة أو من خارجها، وللقسم أن يّقر اخلطة دون تعدي

 .طفيفة، أو جوهرية، أو أن يرفضها
يف حال إقرار اخلطة مع تعـديالت، يقـوم الطالـب بـإجراء التعـديالت املطلوبـة مبتابعـة مـن املشـرف علـى أن يقـدم املشـرف  .5

 .بعد ذلك لرئيس القسم إقراراً بأن الطالب أجرى التعديالت اليت طلبها جملس القسم
 .البحث عن موضوع بديل -وبالتعاون مع املشرف-طة فعلى الطالب أّما إذا رفضت اخل  .6
إىل عميد الكلية املعين باملوافقة على خطة الرسـالة، )  2(بعد إجراء التعديالت املطلوبة ينسب رئيس القسم على النموذج رقم  .7

  .ويطلب إليه عرضها على جلنة الكلية للدراسات العليا، ويثبت ذلك يف حماضر جملس القسم
  :الخطوة الثانية

يدعو عميد الكلية جلنة الكلية للدراسات العليا بعد إرسال اخلطة إىل كل عضو من أعضاء اللجنة، اليت ستقوم بدراسة اخلطة  .8
 . حبضور املشرف وتقرتح ما تراه من تعديالت أو تّقرها

بعــد اســتيفاء املعلومــات ) )2ــا النمــوذج رقــم يتــوىل عميــد الكليــة رفــع خطــة الرســالة املقــرة إىل عمــادة الدراســات العليــا مرفقــاً  .9
  . املطلوبة فيه، وكذلك صورة عن كل من حمضر جملس القسم، وحمضر جملس الكلية اللّذين مت فيهما اعتماد اخلطة

  :الخطوة الثالثة
مجيع الشـروط الشـكلية تُعرض اخلطة على اللجنة الدائمة املفوضة من جملس الدراسات العليا لدراستها والتحقق من استيفاء . 10

إن (واملوضوعية بدءاً من عنوان البحث، وأهدافه، وأمهيته مع الرتكيز على ضرورة إبراز مشكلة الدراسة وصياغة أسئلتها، وفرضياا 
أو ، )موافقـة ائيـة(وكذلك دقة التوثيق وحداثة املراجع، وبناًء على ما تقدم يكـون قـرار اللجنـة إمـا قبـول اخلطـة كمـا هـي ) وجدت

 .مشروطة بإجراء بعض التعديالت، أو رفضها) موافقة مبدئية(
 .تُِعلم عمادة الدراسات العليا عميد الكلية املختص بالنتيجة. 11
. القيـام بــإجراء التعـديالت املطلوبــة -ومبتابعـة مـن قبــل املشـرف-علـى اخلطـة، يُطلــب مـن الطالــب ) املوافقـة املبدئيــة(يف حـال . 12

ت املطلوبة يّقرها املشرف خطياً على استمارة خاصة صادرة عن عمادة الدراسات العليا يـُّقر فيها بأن الطالب وعند إجناز التعديال
قـد أجـرى مجيـع التعـديالت الـيت طلبتهـا عمـادة الدراسـات العليـا، ويُوقّــع علـى هـذه االسـتمارة كـل مـن رئـيس القسـم املعـين وعميــد 

 .جملس القسم وحمضر جملس الكليةالكلية، وتثبت الواقعة يف كلّْْ◌ من حمضر 
تعاد اخلطة املّعدلة مرة أخرى إىل عمادة الدراسات العليا قبل أسبوعني على األقل من ايـة الفصـل الدراسـي ليـتم إقرارهـا مـن .13

مصـادقة عميـد ، ويتم إشـعار عميـد الكليـة املعـين ـذا القـرار وذلـك مـن خـالل )موافقة ائية(قبل اللجنة الدائمة للدراسات العليا 
ويثبـت ذلـك يف حمضـر اللجنـة الدائمـة للدراسـات ) 2(الدراسات العليا على اخلطة يف اخلانـة املخصصـة بـذلك علـى النمـوذج رقـم 

 .العليا
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يقوم عميد الدراسات العليا بإصدار تكليف رمسي للمشرف، حيدد فيه بدء فرتة اإلشراف من بداية الفصل الدراسي الـذي مت .14
الطالــب يف القســـم العلمـــي املعـــين وعمـــادة الدراســـات العليـــا ودائـــرة القبـــول يف ملـــف  طـــة ائيـــاً، وحتفـــظ ُصـــور منـــهفيــه اعتمـــاد اخل

  . والتسجيل
 

  إجراءات تحكيم الرسالة وتعيين لجنة مناقشتها وتحديد تاريخ المناقشة:ثانياً 

وتتم هذه اإلجـراءات مـن خـالل . د تاريخ املناقشةتغطي هذه اإلجراءات مجيع خطوات حتكيم الرسالة وتعيني جلنة مناقشتها وحتدي
  :اخلطوتني التاليتني
  )تحكيم الرسالة: (الخطوة األولى

مبجـرد إجنــاز الطالــب للرسـالة واعتمادهــا مــن قبـل املشــرف، يتــوىل املشـرف إشــعار رئــيس القسـم جباهزيــة الرســالة للمناقشــة  .1
  .لياالدراسات العالصادر عن عمادة ) 5(وذلك على النموذج رقم 

حيث يتم ) إن مل يكن عضواً يف اللجنة(يقوم رئيس القسم بدعوة جلنة القسم للدراسات العليا الجتماع حيضره املشرف  .2
  .التحقق من استيفاء الشروط الشكلية واملوضوعية للرسالة، واعتمادها من قبل اللجنة

املعين بدعوة جلنة الكلية للدراسات العليا لتبدي بعد اعتماد الرسالة من جلنة القسم للدراسات العليا، يقوم عميد الكلية  .3
  .هي األخرى رأيها يف الرسالة، وذلك قبل أن يتم حتويلها إىل عمادة الدراسات العليا

بالتشاور مع نائب الرئيس للشؤون األكادميية باختيـار احملكـم اخلـارجي مـن بـني أعضـاء هيئـة  الدراسات العليايقوم عميد  .4
الـــذي ســـيبدي عليـــه ) 6(إذ ترســـل إليـــه الرســـالة مرفقـــة بـــالنموذج رقـــم . ختصـــص موضـــوع الرســـالةالتـــدريس املتميـــزين يف 

ملحوظاته على الرسالة وذلك وفقاً للمعايري احملددة من قبل عمادة الدراسات العليـا علـى النمـوذج املـذكور، وُيطلـب إليـه 
  .بوعني من تاريخ استالمه للرسالةإرسال تقريره عنها إىل عمادة الدراسات العليا خالل مدة ال تتجاوز أس

مبجرد استالم تقرير احملكم اخلارجي، تقوم عمادة الدراسات العليا بإعادة الرسالة مرفقة بتقرير احملكـم اخلـارجي إىل عميـد  .5
الكليــة املعــين، ليقــوم بــدوره بتحويلهــا إىل رئــيس القســم العلمــي املعــين الــذي ســيطلب اىل الطالــب ومشــرفه اإلطــالع علــى 

إذا كانـت تلـك التعـديالت طفيفـة، او .ظات احملكم اخلارجي وإجـراء التعـديالت املناسـبة وذلـك خـالل مـدة أسـبوعملحو 
  .خالل مدة أسبوعني على األقل إذا كانت جوهرية

بعــد إجــراء التعـــديالت املطلوبــة، يرفـــع املشــرف خطابـــا يؤكــد فيــه، أن الطالـــب فــد أجـــرى التعــديالت الـــيت طلبهــا احملكـــم  .6
فـــظ نســـخة مـــن التقريـــر يف ملـــف الطالـــب وترســـل نســـخة أخـــرى بواســـطة عميـــد الكليـــة املعـــين إىل عمـــادة اخلـــارجي وحت

  .الدراسات العليا
  تعيين لجنة المناقشة وتحديد موعد مناقشتها: الخطوة الثانية

 القســم تقــوم جلنــة الدراســات العليــا يف القســم املعــين بالتشــاور مــع املشــرف، بتســمية عضــو مــن أعضــاء هيئــة التــدريس يف .1
ليكون جبانب املشرف عضواً ثانياً يف جلنة املناقشة، كما تقوم أيضاً بتسمية ثالثة أعضـاء مـن خـارج اجلامعـة ليقـوم عميـد 

 .الكلية املعين وبالتنسيق مع عميد الدراسات العليا باختيار املمتحن اخلارجي من بينهم
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أن يكـون بعـد مـدة ال تقـل عـن أسـبوعني مـن تـاريخ تشـكيل تقوم جلنة القسم أيضـاً بـاقرتاح موعـد مناقشـة الرسـالة، علـى  .2
اللجنة، كما جيب يف مجيع األحوال أن يكون آخر موعـد ملناقشـة الرسـائل ثالثـة أسـابيع علـى األقـل قبـل تـاريخ التنسـيب 

نة املناقشـة ويتم توثيق اقرتاح تشكيل جل. بتخريج طلبة الدراسات العليا من قبل جملس العمداء واملعلن يف التقومي اجلامعي
  .واملوعد املقرتح ملناقشتها يف حماضر جملس القسم

املوعد املقرتح ملناقشة الرسالة، وأمساء أعضاء جلنة املناقشة ) 7(ينسب القسم العلمي إىل جملس الكلية على النموذج رقم  .3
نســيق مــع عميــد الدراســات الكليــة املعــين وبالتفيمــا عــدا املمــتحن اخلــارجي الــذي ســيتم اختيــاره فيمــا بعــد مــن قبــل عميــد 

ويـتم توزيــع النسـخ املعدلـة مــن الرسـالة علــى أعضـاء جلنــة . مـن بــني األمسـاء الثالثــة املرشـحة مـن قبــل القسـم العلمــي العليـا
املناقشة ويقوم عميد الكلية املعين بالتنسيب إىل عمادة الدراسات العليا بتشكيلة جلنة املناقشة وموعد املناقشة على نفس 

  .تم توثيق ذلك يف حماضر جملس الكليةالنموذج وي
تقــوم اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا بــالتحقق مــن دقــة املعلومــات املســجلة علــى النمــوذج املشــار إليــه وتوثيــق ذلــك يف  .4

الدراســات حماضــر جلســاا، ليــتم بنــاًء علــى ذلــك إصــدار قــرار تشــكيل اللجنــة واعتمــاد تــاريخ مناقشــتها بقــرار مــن عميــد 
  .العليا

  
  إجراءات إقرار نتيجة مناقشة الرسالة: الثاً ث

  :تغطّي هذه اإلجراءات اخلطوات اليت يتم من خالهلا إقرار نتيجة مناقشة الرسالة
  :الخطوة األولى

ويــرتأس اجللســة .. تعقــد جلســة مناقشــة الرســالة يف موعــدها احملــدد بقــرار تشــكيلها الصــادر عــن عمــادة الدراســات العليــا .1
إذ . رتبة األكادميية واألقدمية األعلى من بني أعضاء اللجنة احملليني عـدا املشـرف واملمـتحن اخلـارجياملناقشة العضو ذو ال

يقوم بإدارة اجللسة وتوزيع األدوار بشكل متوازن بني األعضاء من أجل إبداء ملحوظام على الرسالة تاركاً للمشرف هو 
اصـة علـى الرسـالة، وبعـد االنتهـاء مـن مناقشـة الرسـالة يـتم قصـرية يف ايـة اجللسـة كـي يبـدي ملحوظاتـه اخل اآلخـر فرصـة

 :حتديد نتيجة املناقشة بواحد من أربعة تقديرات هي
   .ناجح، أو ناجح بتعديالت طفيفة، أو ناجح بتعديالت جوهرية، أو راسب .2
النتيجــة مــن مجيــع ، ويــتم التوقيــع علــى )10(تســجل نتيجــة املناقشــة وفقــاً ألي مــن التقــديرات بــأعاله علــى النمــوذج رقــم  .3

أعضاء جلنة املناقشة يف اخلانة املخصصة لذلك يف النموذج، مع مراعاة تسجيل التعديالت املطلوبة من قبل جلنة املناقشة 
    .يف اخلانة املخصصة هلا على هذا النموذج

  :الخطوة الثانية     
 تتجـاوز ثالثـة أسـابيع مـن تـاريخ املناقشـة إذا  يف مـدة ال -ومبتابعـة مـن املشـرف-يقوم الطالب بإجراء التعديالت املطلوبة  .1

 . كانت التعديالت طفيفة، ويف مدة ال تقل عن شهرين من تاريخ املناقشة إذا كانت جوهرية
بعد إجراء تلك التعديالت تقـّر جلنـة املناقشـة بـأن الطالـب أجـرى التعـديالت املطلوبـة إليـه،وذلك بـالتوقيع علـى الصـفحة  .2

 . من صفحات الرسالة) 3(
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 :الخطوة الثالثة
بعد ذلك يوصي جملس القسم بنتيجة املناقشة، كما ينسب جملس الكلية بذلك إىل عميد الدراسات العليا ، ويوثق ذلك  .1

 ).10(يف اخلانتني املخصصتني يف النموذج رقم 
بعــد ) 10(مــوذج رقــم يرســل عميــد الكليــة املعــين إىل عمــادة الدراســات العليــا النســخة املّعدلــة مــن الرســالة، مرفقــاً ــا الن .2

اســتيفاء مجيــع معلوماتــه، وكــذلك حمضــر اجتمــاع جملــس القســم وحمضــر اجتمــاع جملــس الكليــة اللــذْين مت فيهمــا التوصــية 
 .ملن هو مطلوب منه ذلك (TOEFL)بنتيجة مناقشة الرسالة، إضافة إىل معلومات عن حتقيق شرط اللغة 

  :الخطوة الرابعة
وعلـــى نســـخة الرســـالة النهائيـــة، ) 10(لعليــا يف العمـــادة بـــاالطالع علـــى النمـــوذج رقــم تقــوم اللجنـــة الدائمـــة للدراســـات ا .1

 .وتوصي باعتماد النتيجة ويوثق ذلك يف حمضر اجتماعها
يتــوىل عميــد الدراســات العليــا، يف ايــة الفصــل الدراســي ومبوجــب قــرار اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا، مبخاطبــة رئــيس  .2

  .الختاذ القرار املناسب ج الطلبة على جملس العمداءاجلامعة لعرض موضوع ختري
 .على اخلريج تقدمي أربع نسخ من الرسالة جملدة حبسب األصول، ومعها ثالثة أقراص مدجمة ترسل إىل مكتبة اجلامعة .3
  
  

  الدراسات السابقة 
) 2007النعيمي، (العايل اجلامعة كدراسة  من الدراسات اليت تطرقت ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقها يف التعليمهناك العديد 

الطـائي (ودراسـة ) 2008الطـائي وآخـرون، (ودراسـة ) Chua& Lam, 2007(ودراسة ) Anderson, 2006(ودراسة 
وقد ركزت تلك الدراسات يف مضموا بشكل عام علـى ضـمان جـودة التعلـيم، إذ يفـرتض باجلامعـات أن تقـدم ) 2003وقداده، 

ودة عالية للطلبة واتمع هذا باإلضافة إىل التأكيد على مستويات عالية مـن املعـارف واملهـارات العاليـة الـيت خدمة تعليمية ذات ج
جيب أن ميتلكها عضـو هيئـة التـدريس عنـد تقدميـه للخدمـة التعليميـة، إضـافة إىل أن بعـض هـذه الدراسـات إستعرضـت مزايـا تطبيـق 

مهة السياســات اإلداريــة املتبعــة يف اجلامعــة يف تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة، وحتديــد اجلــودة يف التعلــيم العــايل، مــع حتديــد مــدى مســا
 .ماهية املشاكل اليت تواجه تطبيقها يف اجلامعات

  
  : منهجية الدراسة. 10

كل تتألف الدراسة من جزءين نظري يغطى املفاهيم واملبادئ األساسية اليت يقوم عليهـا نظـام وتطبيقـات ضـبط وضـمان اجلـودة بشـ
  .عام وهذا النظام وتطبيقاته يف التعليم العايل بشكل خاص

أمــا اجلــزء التطبيقـــي فيشــتمل علــى دراســـة مســحية تقــوم علـــى املــنهج الوصــفي التحليلـــي هــدفها تقيــيم مـــدى كفــاءة وفاعليــة اآلليـــة 
لبـات ضـبط وضـمان جـودة املعتمدة من قبل عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي جبامعـة الشـرق األوسـط لتحقيـق شـروط ومتط

  .رسائل املاجستري اليت يعدها طلبة الدراسات العليا يف  اجلامعة
  :وبقصد حتقيق هذا اهلدف مت أوًال حتديد جمتمع الدراسة ليشمل الفئات الثالث ذات العالقة بالرسالة وهم
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والــذين هــم يف مرحلــة إعــداد  2010/2011طلبــة بــرامج املاجســتري املنتظمــون يف الدراســة يف ايــة الفصــل األول مــن العــام  .1
 . الرسالة

ـــن نوقشــــــت رســــــائلهم خــــــالل الفصــــــل احلــــــايل األول مــــــن العــــــام اجلامعــــــة ) مســــــار الرســــــالة ( برنــــــامج املاجســــــتري  خرجيــــــو .2 ممـــ
2010/2011. 

 . 2010/2011أعضاء هيئة التدريس ممن يتولون عملية اإلشراف خالل الفصل احلايل األول   .3
  :فقد مت إختيارها من الفئات الثالثة اليت يتكون منها جمتمع الدراسة وذلك على النحو التايل) 170(أما عينة الدراسة وعددها 

  60:     الطلبة -1
    60:     اخلرجيون -2
  50:   أعضاء هيئة التدريس -3
  

 املتغريات اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس : )1(جدول رقم 

  الفئة املتغري  ت
  

  %  عدد 

 الرتبة األكادميية   1
 32 14 مساعد 
 39 17  مشارك 
 28 13 استاذ 

  عدد الطلبة الذين يشرف عليهم  2

 11 5  طالب واحد 
 9 3  اثنان 
 20 9  ثالثة 
 13 6  أربعة 
 4 2  مخسة 
 43 19  ستة

 متوسط عدد املقابالت الشهرية مع الطلبة الذين يشرف عليهم خالل هذا الفصل 3

 11 5  صفر 
 27 12  ة مرة واحد
 41 18  مرتان 

 16 7  ثالث مرات
 5 2  أربعة مرات

 اإلطالع والعمل لتعليمات الدليل اإلسرتشادي إلعداد الرسالة  4

  نعم 
  

41 93 

  ال
  

3 7 

 84 37  كبرية  مدى اإلستفادة احملققة من الدليل اإلسرتشادي يف عملية اإلرشاد  5
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 16 7  معقولة 
 -  ضعيفة

  
  :عت على عينة الدراسة استبانه تتكون من ثالثة أجزاء رئيسةوقد وز 

خصص اجلزء األول منها لشرح أهداف الدراسة، واجلزء الثاين جلمع معلومات عن األفـراد املشـمولني بعينـة الدراسـة، فيمـا خصـص 
يف جمملهـا آآلليـة و األدوات الـيت فقـرات فرعيـة تغطـى ) 10(اجلزء الثالث ألسئلة االستبانة وعددها أثنان مت تقسيم كل منهما إىل 

تطبقها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق األوسط من أجل ضبط جودة رسائل املاجستري سواء يف مرحلـة 
كمـا احتـوت االسـتبانة علـى سـؤال ثالـث مفتـوح خصــص . الرسـالة ، أو يف مرحلـة إعـداد الرسـالة نفسـها) أوخطـة( إعـداد مشـروع 

ف على آراء ومالحظات أفراد عينة الدراسة حول امور ذات عالقة لضبط وضمان جودة الرسالة لكنها غري مغطاة يف أسئلة للوقو 
وقد طلب من أفراد عينة الدراسة حتديد الوزن النسيب لكل فقرة من الفقرات الفرعية للسؤالني األول والثاين يف االسـتبانة  .االستبانة

وقــــد بلــــغ عــــدد .  هــــام جــــداً ، هــــام ، متوســــط األمهيــــة ، قليــــل األمهيــــة ، عــــدمي األمهيــــة: اخلماســــي أي Likertمبوجــــب مقيــــاس 
  :استبانة موزعة كاآليت) 143(اإلستبانات املسرتدة من العينة 

  ).44(أعضاء هيئة التدريس  ،)50(، اخلرجيون )49(الطلبة 
  

  املتغريات اخلاصة بالطلبة واخلرجيني: )2(جدول

  فئةال املتغري  ت
 اخلرجيون  الطلبة 

  %  عدد  %  عدد

  عدد الفصول الدراسية بعد تسجيل الرسالة   1
 - - 71 35  فصل واحد 

 70 35 22 11  فصالن دراسيان 
 30 15 7 3  ثالثة وأكثر

  إستخدام الدليل اإلسرتشادي إلعداد الرسالة  8
  90 45 88 43  نعم 
  10 5 12 6  ال

  الدليل اإلسرتشادي مدى الفائدة احملققة من  9
 86 43 78 24  كبرية
 14 7 11 20  معقولة
 - - 10 5  ضعيفة

  
تشري بيانات اجلدول أعاله خبصوص الطلبة واخلرجييني وأعضاء هيئة التدريس إىل أن اآللية املطبقة يف جامعة الشرق األوسط حتقق 

  :معظم متطلبات ضمان وضبط جودة الرسائل العلمية وذلك كما يلي
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من طلبة املاجستري الذين مازالوا يف مرحلة إعداد الرسالة قد مضى على تسجيلهم ملروع الرسالة  %29حوايل  إن .1
من هؤالء الطلبة قد متكنوا من إجناز % 70فصالن وأكثر أي جتاوزوا احلد الالزم لفرتة خترجهم وهي فصالن كما أن 

 .رسائلهم خالل تلك الفرتة 
على التوايل يعتمدون يف مرحلة إعداد الرسالة على التعليمات % 90،%88الطلبة  إن الغالبية العظمى من هؤالء .2

والقواعد املنصوص عليها يف الدليل اإلسرتشادي إلعداد الرسالة الصادرة عن عمادة الدراسات العليا، كما أفاد هؤالء 
 .على التوايل % 100، % 89بأن اإلستفادة اليت حققوها من هذا الدليل مرتفعة أو معقولة وبنسبة 

من أعضاء هيئة التدريس ممن يتولون اإلشراف على الرسائل خالل الفصل الدراسي % 77إن الغالبية العظمى وبنسبة  .3
من الرسائل % 60هم من فئيت استاذ واستاذ مشارك وهؤالء يتولون اإلشراف على حوايل  2010/2011األول 

مرات خالل  4-2ن هؤالء املشرفني قد إلتقوا بطلبتهم من م% 62اخلاضعة حاليًا لإلشراف األكادميي، كما وأن 
 .الفصل

من هؤالء املشرفني قد إلتزموا بتوجيه الطلبة إىل ضرورة مراعاة التعليمات املنصوص عليها يف الدليل % 93وبأن  .4
وا من تلك منهم إستفاد% 98اإلسرتشادي إلعداد الرسالة الصادرة عن عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، وبأن 

  .التعليمات غي عملية اإلرشاد بدرجة كبرية 
  تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها. 11 

من أجل إختبار مدى ثبات مصداقية أداة الدراسة وإستكشاف مدى مالئمة فقراا لشروط التوزيع الطبيعي، مث إخضاع : أوالً 
  . Cronbach - Alphaتلك الفقرات إلختبار كروبنا ألفا 
يتمتع بدرجة ) العشرين(، فإن تلك اإلستبانة بفقراا Sekan,2003,117ووفقاً لـ  0.8153فكانت قيمة ألفا هلذا اإلختبار 

  .عالية من الثبات واملصداقية
كذلك ومن أجل إختبار مدى مالئمة تلك الفقرات وإجابات أفراد العينة عليها لشروط التوزيع الطبيعي مث إخضاعها إلختبار 

Kolmingrov – Smirnov  مل الفقرات احملتواه يف السؤالني كم أسئلة اإلستبانة ) 2-1(نتيجة هذا اإلختبار بالنسبة
مما يشري إىل أن تلك الفقرات حتقق شروط التوزيع ) 0.05(وكالمها أكرب زمن مستوى معنوية إلختبار وهو  0.816،  0.902
  الطبيعي

  :ليبخصوص السؤال األول الذي ينص على ما ي

هـل تتــوفر فــي اآلليــة واالدوات التــي وضــعتها عمــادة الدراســات العليـا والبحــث العلمــي فــي جامعــة الشــرق األوســط لمرحلــة 

  العناصر الالزمة لضمان و ضبط جودة هذا المشروع ؟ Proposalإعداد مشروع الرسالة 

والبحث العلمي يف جامعة الشرق األوسط ملرحلة إعـداد  لتقيم األمهية النسبية لآللية واالدوات اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا
وجهــة نظــر الفئــات الــثالث  وذلــك مــن مــن أجــل تــوفري العناصــر الالزمــة لضــبط جــودة هــذا املشــروع، Proposalمشــروع الرســالة 

ات املعياريـــة املشـــمولة يف عينـــة الدراســـة، مت اســـتخدام مؤشـــرات التحليـــل االحصـــائي الوصـــفي وهـــي املتوســـطات احلســـابية واالحنرافـــ
  :وقد مت حتديد األمهية باستخدام املتوسطات احلسابية وفق األوزان النسبية التالية.ومستوى األمهية النسبية
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  .هام جدا     5 – 4.5
  .هام   4.5اقل من  – 3.75

  .توسط األهمية  م 3.75اقل من  – 3
  .قليل االهمية     3اقل من  – 2

  .عديم األهمية       2أقل من 

ىل استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، ومستوى األمهية النسبية املتوفرة، كما هو موضح باجلدول رقم مت اللجوء إ 
  :يتضح ما يلي  ،الرسالة) خطة(عداد مشروع أو إاجلدول عن عناصر آلية ضمان جودة  هذا البيانات املوضحة يفومن  ).3(

  .لثالث معا كوحدة واحدة على مستوى عينة الدراسة بفئاتها ا: أوال
وبوسط حسايب قدرة ) هامة( ان اآللية املطبقة لضبط وضمان جودة مشروع الرسالة يف جمملها وبعناصرها العشرة معا  -1

)4.18.(  
وبوزن  األولاذ حيتل املركز . لكن لدى تقييم كل عنصر من عناصر تلك األلية ، تتفاوت األمهية النسبية فيما بينها  -2

منها والذي يشرتط بأن يكون املشرف على الطالب من نفس قسمة العلمي ومن  الثانيالعنصر ) هام جدا(نسيب 
الذي يشرتط بأن يقوم املشرف  الخامسالعنصر ) هام(يف حني يأيت يف املركز األخري وبوزن نسيب . ختصصة الدقيق

 .بتقدمي تقرير فصلي يوضح فية نسبة اجناز الطالب خالل ذالك الفصل
  

األمهية النسبية لألدوات اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق األوسط ملرحلة إعداد   :)3(جدول 
  Proposalمشروع الرسالة 

  الفقرة  ت
  العينة مجيعها كوحدة  اخلرجيون  الطلبة  أعضاء هيئة التدريس

  املتوسط
  احلسايب

  االحنراف
  املعياري

االمهية  
  النسبية

  طاملتوس
  احلسايب

  االحنراف
  املعياري

األمهية 
  النسبية

  املتوسط
  احلسايب

  االحنراف
  املعياري

األمهية 
  النسبية

الوسط 
  احلسايب 

األمهية 
  النسبية

  الرتتيب

1  

يشــترط للطالــب قبـــل أن يســجل موضـــوع الرســالة أن يجتـــاز 
ســـاعة معتمـــدة مـــن ضـــمنها مـــادة ) 15(بنجـــاح مـــواد تعـــادل 

ـــاهج البحـــث العلمـــي  ـــه التراكمـــي طـــرق ومن وأن يكـــون معدل
  .نقاط على األقل ) 3.3(

 2 هام 4.35 هام 0.74 4.32 هام 0.98 4.04 هام جدا 0.52 4.68

يجــب أن يكــون المشــرف علــى الطالــب مــن قســمه العلمــي   2
 1 هام جدا 4.60 هام جدا 0.71 4.54 هام جدا 0.85 4.55 هام جدا 0.50 4.73  .ومن نفس تخصصه الدقيق

3  
اب التدريســي واإلشــرافي الرســمي المحــدد وفــق يراعــى النصــ

تعليمــــــات هيئــــــة االعتمــــــاد قبــــــل تعيــــــين المشــــــرف العلمــــــي 

  .للطالب
 7 هام 4.02 هام 1.01 3.80 هام 0.97 3.89 هام 0.65 4.39

يطلب من كل مشرف علمـي أن يحـدد جـدوالً أسـبوعياُ يوثـق   4
 9 هام 3.98 هام 1.21 3.88 هام 1.06 4.09 هام 1.02 3.98  .فيه مواعيد لقاءاته مع الطلبة الذين يشرف عليهم

5  

يطلــب مــن كــل مشــرف علمــي أن يحــدد فــي نهايــة كــل شــهر 
نســب اإلنجـــاز التـــي يحققهـــا كـــل طالـــب مـــن الـــذين يشـــرف 
ـــه إلـــى  ـــر فصـــلي ترســـل نســـخة من علـــيهم باإلضـــافة إلـــى تقري

  .عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 

 10 هام 3.82 متوسط 1.03 3.72 هام 1.06 3.91 هام 0.91 3.84

6  

يطلــب مــن كــل مشــرف أن يحــتفظ لديــه بملــف خــاص لكــل 
طالــب يشــرف عليـــه يوثــق فيـــه نســب اإلنجـــاز التــي يحققهـــا 
بموجـــــب النمـــــاذج الصـــــادرة لهـــــذا الخصـــــوص عـــــن عمـــــادة 

  .الدراسات العليا والبحث العلمي  

 6 هام 4.13 هام 1.04 4.10 هام 1.03 4.15 هام 0.80 4.14

7  

ن الطالـــب الـــذي ينجـــز إعـــداد مشـــروع الرســـالة أن يطلــب مـــ
يعــــرض المشــــروع أمــــام لجنــــة الدراســــات العليــــا فــــي قســــمه 
العلمي لتوضـيح منهجيـة الدراسـة واإلضـافة العلميـة المتوقعـة 
منهــا وللتحقــق مــن أن الطالــب قــد التــزم فــي اعــداد الدراســة 

 4 هام 4.27 هام 1.00 4.12 هام 0.98 4.08 هام جدا 0.58 4.61
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وتـــدقيق مادتهـــا العلميــــة بالتعليمـــات المنصــــوص عليهـــا فــــي 
  .سترشادي لعمادة الدراسات العلياالدليل اإل

8  

يـتم التحقـق مـن قبـل لجنـة الدارسـات العليـا فـي القسـم ومـن 
قبــل لجنــة الدراســات العليــا فــي الكليــة مــن أن الطالــب قــام 
بـــإجراءات التعـــديالت المطلوبـــة قبـــل إحالـــة المشـــروع إلــــى 

  .اسات العليا والبحث العلميعمادة الدر 

 2 هام 4.35 هام 0.81 4.20 هام 0.83 4.25 هام جدا 0.62 4.59

9  

يتم عرض المشـروع المحـال مـن الكليـة المعنيـة علـى اللجنـة 
ــــل  ــــا فــــي الكليــــة المشــــكلة مــــن قب الدائمــــة للدراســــات العلي
مجلــس الدراســات العليــا كــي تبــدي هــي األخــرى مالحظاتهــا 

  .على المشروع 

 7 هام 4.02 هام 0.87 3.94 هام 0.96 3.92 هام 0.95 4.18

10  

يتم التحقق من قبـل اللجنـة الدائمـة للدراسـات العليـا مـن أن 
الطالـب قـد أجــرى التعـديالت التــي كانـت قــد اقترحتهـا علــى 
المشروع قبل أن يتم إقراره نهائياً من قبلها ويـتم توثيـق ذلـك 

  .في محاضرها 

  5  هام 4.22  هام 0.83 4.26  هام 0.91 4.17  هام 1.03 4.23

 هام 0.92 4.09 هام 0.96 4.10 هام 0.76 4.34  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام
       

4.18  
 

  هام

 

.على مستوى الفئات فرادى : ثانيآ  
لها هامة وبوسط اذ ترى بأن تلك اآللية يف جمم. كانت فئة أعضاء هيئة التدريس هي األكثر تقديرا ألمهية تلك اآللية  -1

وجاءت فئة الطلبة يف . هام% 60من عناصر تلك اآللية هامة جدا والباقي وهو % 40، كما أن ) 4.34(حسايب 
املرتبة الثانية من حيث تقديرها لآلمهية النسبيةلتلك اآللية، اذ ترى هي االخرى باا يف جمملها هامة بوسط حسايب 

  .هام% 90دا والباقي وهو من عناصرها هام ج% 10وبأن ) 4.10(قدرة 
اما فئة اخلرجيني فجاءت يف املرتبة الثالثة من حيث تقديرها لآلمهية النسبية لتلك اآللية وجاءت مبجملها هامة وبوسط 

.هام% 90من عناصرها هام جدا والباقي وهو % 10كما أن ) 4.09(حسايب قدرة   
من تلك  الثاني للعنصر) هام جدا(ل الهتماماتة وبوزن نسيب ومما يلفت النظر بأن كل من هذة الفئات اعطى املركز األو  -2

  .األلية والذي يشرتط بان يتوىل االشراف على الطالب عضو هيئة تدريس من قسمة العلمي ومن ختصصة الدقيق ايضا
كحد أدىن للطالب الذي يرغب يف الدراسة ضمن ) 3.3(كذلك ومما يلفت النظر أيضا بأن اشرتاط املعدل الرتاكمي  -3

مسار الرسالة لقى تاييدا من أعضاء هيئة التدريس اكثر مما لقية من الطلبة واخلرجيني فبينما وصفه أعضاء هيئة التدريس 
 .فقط) هام(بأنة هام جدا، وصفه الطلبة واخلرجيون بأنة 

شرق األوسط ملرحلة إعداد األمهية النسبية لألدوات اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة ال: )4( جدول
   Thesisالرسالة 

  الفقرة  ت
  العينة مجيعها كوحدة  اخلرجيني  الطلبة  أعضاء هيئة التدريس

  املتوسط
  احلسايب

  االحنراف
  املعياري

األمهية 
  النسبية

  املتوسط
  احلسايب

  االحنراف
  املعياري

األمهية 
  النسبية

  املتوسط
  احلسايب

  االحنراف
  املعياري

األمهية 
  النسبية

الوسط 
  احلسايب 

األمهية 
  النسبية

  الرتتيب

1  

يطلــب مــن المشــرف أن يقــر بصــالحية الرســالة للمناقشــة 
قبـل تحديـد موعـد مناقشـتها وذلـك علـى النمـوذج الصــادر 
بهـــذا الخصــــوص مــــن عمــــادة الدراســــات العليــــا والبحــــث 

  .العلمي

4.73 0.50 
هام 
 جداً 

 0.68 4.50 هام  0.74 4.40
هام 
 جداً 

4.54 
هام 
  جداً 

1 

2  

قبل تحديد موعد المناقشة يتم إرسال الرسالة إلى محكـم 
خـــارجي إلبـــداء الـــرأي حـــول صـــالحيتها للمناقشـــة وذلـــك 
وفقــــــاً للمعــــــايير التــــــي تضــــــمنها النمــــــوذج الصــــــادر بهــــــذا 

  .الخصوص عن عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 9 وسط مت 3.42 متوسط  1.40 3.48 متوسط  1.34 3.23 متوسط 1.48 3.57
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3  
ال يسمح للطالـب أن ينـاقش رسـالته إال بعـد أن ينفـذ ومبتابعـة 
من املشرف مجيع التعديالت اليت طلبها احملكـم اخلـارجي علـى 

  .الرسالة
 7 متوسط  3.61 متوسط 1.31 3.64 متوسط 1.38 3.51 متوسط 1.39 3.68

4  
يشـــرتط أن يكـــون أحـــد أعضـــاء جلنـــة املناقشـــة ممتحنـــاً خارجيـــاً 

  .من قام بتحكيمهاهو غري 
 5 هام  3.81 متوسط 1.17 3.74 متوسط 1.14 3.43 هام 1.26 4.25

5  
يتـوىل رئاســة اللجنــة عضــو هيئــة التــدريس األعلــى رتبــة وأقدميــه 
من بني أعضائها، ويطلب منه أن يقـدم إىل عمـادة الدراسـات 

  .العليا تقريراً بنتيجة املناقشة بعد إعالن النتيجة مباشرة
 4 هام  4.06 هام  0.94 4.08 هام 0.90 4.00 م ها  1.22 4.11

6  
إذا كـان رئــيس اللجنــة هــو املشـرف علــى الرســالة ينحصــر دوره 

  .يف القيام بإدارة اجللسة دون املشاركة يف املناقشة
 8 متوسط 3.47 متوسط  1.32 3.24 متوسط 1.24 3.25 هام  1.21 3.93

7  

العليــا والبحــث حيضـر جلســة املناقشــة ممــثالً لعمـادة الدراســات 
العلمي هو عضو هيئة تدريس من كلية أخرى غري الكلية الـيت 
ينتمــي إليهــا الطالــب ويقــدم تقريــراً إىل عميــد الدراســات العليــا 

  .والبحث العلمي حول جمريات املناقشة 

 10 متوسط 3.20 متوسط  1.29 3.24 متوسط 1.29 3.26 متوسط  1.33 3.09

8  

العليــــــا والبحــــــث العلمــــــي قبــــــل أن تقــــــوم عمــــــادة الدراســــــات 
بالتنســــيب لتخــــريج الطالــــب مــــن جملــــس العمــــداء يشــــرتط أن 

أو كـان   TOEFLيكون الطالب قـد إجتـاز امتحـان اللغـة 
  .معفى منه 

 6 متوسط 3.75 متوسط  1.43 3.60 متوسط 1.24 3.64 هام  1.21 3.98

ختضـــع الرســـالة للتـــدقيق اللغـــوي بعـــد أن ينهـــي الطالـــب مجيـــع   9
 0.85 4.55  .يت كانت قد طلبتها جلنة املناقشةالتعديالت ال

هام 
 جداً 

 3 هام  4.24 هام  1.04 4.10 هام  1.09 4.08

10  
حتــتفظ عمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي مبلــف لكــل 
طالـــب يوثـــق مجيـــع مراحـــل دراســـته بـــدءاً مـــن تـــاريخ تســــجيل 

  .مشروع الرسالة وانتهاء بتخرجيه من قبل جملس العمداء 
4.70 0.51 

هام 
  جداً 

4.23 1.14 
هام 
  جداً 

  2  هام  4.36  هام  1.11 4.16

  هام  3.85 هام  1.17 3.78 متوسط  1.15 3.70 هام  1.10 4.06  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام

 
  :خبصوص السؤال الثاين الذي ينص على ما يلي

ات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق األوسـط ملرحلـة إعـداد الرسـالة هل تتوفر يف اآللية واالدوات اليت وضعتها عمادة الدراس
Thesis العناصر الالزمة لضمان وضبط جودة هذه الرسالة؟  

لوصف مدى توفر اآللية واالدوات اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق األوسط ملرحلة إعداد 
مت اللجوء إىل استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية،  لالزمة لضبط جودة هذه الرسالة،العناصر ا  Thesisالرسالة

خبصوص عناصر آلية ضمان  اجلدولهذا تكشف البيانات املوضحة يف و  ).4(ومستوى األمهية النسبية، كما هو موضح باجلدول 
  :اآليت نوضبط جودة الرسالة ع

  :اسة بفئاا الثالث معاً كوحدة واحدة على مستوى عينة الدر : أوالً 
ويالحظ بأن الوزن ).            3.85(هامة وبوسط حسايب قدره / إن تلك اآللية يف جمملها وبعناصرها العشرة معاً  .1

ولكنه أقل من الوزن النسيب آللية ضمان وضبط جودة مشروع الرسالة ) هام(النسيب هلذه اآللية وإن كان يف جممله 
3.85 >4.18       . 

وميكن إعتبار هذه النتيجة دليًال بأن الفئات املشمولة يف عينة الدراسة تويل إهتمامًا أكرب حنو أمهية توفري عناصر ضبط 
ذلك على أساس أن تلك املرحلة . اجلودة يف املرحلة األوىل من مراحل إعداد الرسالة أي يف مرحلة كتابة مشروع الرسالة 

ساسية لنجاح الطالب يف إعداد رسالته وذلك بدءًا من حتديد املوضوع والعنوان واملنهجية هي اليت حتدد الركائز األ
  .واإلطار النظري
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وهو اخلاص بضرورة تقدمي املشرف إقرارًا بصالحية الرسالة للمناقشة قبل حتديد موعد مناقشتها،  األولإحتل العنصر  .2
وبوزن ) 3.20(بوسط حسايب  السابعيف املركز األخري  بينما جاء. هام جداً ) 4.54(املركز األول وبوسط حسايب 

 .نسيب متوسط األمهية
ولدى دراسة األوساط احلسابية للعناصر العشرة املكونة هلذه اآللية يالحظ بأنه وخالفاً ملا عليه احلال يف اجلدول السابق،  .3

منها فقط هام أو هام % 60زن النسيب لـ تفاوتت األمهية النسبية لتلك العناصر من وجهة نظر عينة الدراسة ، إذ أن الو 
 .أو هام جداً ) هام(من عناصرآلية املشروع أو اخلطة % 100جداً، يف حني كان 

  :على مستوى الفئات فرادى: ثانياً 
الرسالة ، كانت فئة أعضاء هيئة التدريس األكثر تأكيداً ) مشروع(مثلما هو احلال بالنسبة آللية ضبط جودة خطة أو  .1

، يليها يف ذلك اخلرجيون ) 4.06(ط جودة الرسالة نفسها، إذ كان تقديرها هلا بأا هامة وبوسط حسايب آللية ضب
 ).3.70(، مث يف املركز األخري الطلبة بتقدير متوسط وبوسط حسايب )3.78(وبوسط حسايب ) هام(بتقدير 

 .ثتفاوتت األوزان النسبية لعناصر آلية جودة الرسالة فيما بني الفئات الثال .2
  .من تلك العناصر هام جداً او هام % 70ففئة أعضاء هيئة التدريس ترى بأن 

  .من تلك العناصر هام جداً او هام % 50أما فئة اخلرجييني فرتى بأن 
  .فقط من تلك العناصر هام جداً أو هام% 40يف حني ترى فئة الطلبة بأن 

ة اخلرجييني على أن وجود ممتحن خارجي ضمن أعضاء جلنة ومما يلفت النظر، أن فئة أعضاء هيئة التدريس تتفق مع فئ .3
) متوسط(املناقشة عنصر هام من عناصر آلية ضبط جودة الرسالة ، وذلك على خالف فئة الطلبة الذين يرون بأنه 

ة من األمهية، ورمبا يعكس تقديرهم هذا الرهبة واحلذر الذي يشعر به الطالب خالل الفرتة اليت تسبق جلسة مناشة الرسال
 .وجود ممتحن خارجي عضواً يف اللجنة 

  

  اختبار فرضيات البحث. 12
  :إلختبار فرضيات الدراسة مث إستخدام اإلختبارات اإلحصائية اآلتية

1. )T-test(  للعينة الواحدة من أجل إختيار الفرضيتني األوىل والثانية. 
 .إلختبار الفرضية الثالثة   )ANOVA(حتليل التباين األحادي  .2
إلختبار الفروقات البعدية اليت قد يكشف عنها إختبار التباين األحادي بني آراء الفئات   (Scheffee)ر إختبا .3

 .الثالث
  .وقد مت تطبيق اإلختبارين األول والثاين مبوجب قاعدة القرار الثانية

  : بالنسبة لإلختبار األول 

) تقبل(تها اجلدولية ، وال ترفض تلك الفرضية أي احملسوبة أكرب من قيم) t(إذا كانت   )H0(نرفض الفرضية الصفرية  -
  .احملسوبة أصغر من قيمتها اجلدولية) t(إذا كانت 
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  :وبالنسبة لإلختبار الثاني 

  )F(إذا كانت ) تقبل(احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية وال ترفض أي ) F(إذا كانت ) H0(نرفض الفرضية الصفرية  -
  .يةاحملسوبة أصغر من قيمتها اجلدول

  

  :ونصها كما يلي) HO1(إختبارالفرضية االولى 

  

ال تتوفر في اآللية واالدوات التي وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الشرق األوسط لمرحلة "
  "العناصر الالزمة لضبط جودة هذا المشروع Proposalإعداد مشروع الرسالة 

      .)5(كانت النتائج املوضحة يف اجلدول التايل ، One Sample T-test لعينة واحدة T باستخدام اختبار

  ).Proposal(نتائج إختبار عناصر اآللية اخلاصة بضمان وجودة مشروع الرسالة : )5( جدول

  
  

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجات 
  احلرية
DF 

  قيمة
T  احملسوبة  

  قيمة
T  اجلدولية  

مستوى 
  الداللة
Sig.*  

االدوات الالزمة لضبط اآللية و 
 جودة مشروع الرسالة

Proposal  
4.18 0.88 146 25.692 1.655 0.000 

≥α) 0.05(  

إىل أن عينة الدراسة مجيعها كوحدة واحدة تؤكـد أمهيـة اآلليـة واالدوات الـيت وضـعتها عمـادة ) 5(تشري النتائج املوضحة يف اجلدول 
، إذ  Proposalاألوسط لضبط اجلودة خالل مرحلـة إعـداد مشـروع الرسـالة  الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق

اجلدوليـة  )T( باملقارنـة مـع قيمـة) α≤0.05( وهي دالة إحصائياً عنـد مسـتوى الداللـة) 25.692(  احملسوبة )T( بلغت قيمة
  :اليت تنص على) Ha1(وتقبل الفرضية البديلة ) HO1() الصفرية( وعليه ترفض الفرضية العدمية). 1.655( البالغة

  
تتوفر في اآللية التي وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الشرق األوسط لمرحلة إعداد مشروع "

  "العناصر الالزمة لضبط جودة هذا المشروع Proposalالرسالة 
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  :ونصها كما يلي) HO2(إختبار الفرضية الثانية 

  

ت التــي وضــعتها عمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي فــي جامعــة الشــرق األوســط لمرحلــة ال تتــوفر فــي اآلليــة واالدوا"

  "العناصر الالزمة لضبط جودة هذه الرسالة  Thesisإعداد الرسالة 

  .)6(يف اجلدول  موضحكما هو كانت النتائج  ، One Sample T-test لعينة واحدة T باستخدام اختبار

  

  )Thesis(صر اآللية اخلاصة لضمان وضبط جودة الرسالة نتائج إختبار عنا: )6( جدول

  
  

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجات 
  احلرية
DF 

  قيمة
T  احملسوبة  

  قيمة
T  اجلدولية  

مستوى 
  الداللة
Sig.*  

اآللية واالدوات الالزمة لضبط 
   Thesis جودة الرسالة

3.85 0.623 142 16.240 1.655 0.000 

≥α) 0.05(  

إىل أن عينة الدراسة مجيعها كوحدة واحدة تؤكد أمهية اآللية واالدوات اليت وضعتها عمادة ) 6(النتائج املوضحة يف اجلدول  تشري
العناصر الالزمة  Thesisالدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق األوسط لضمان اجلودة خالل مرحلة إعداد الرسالة 

 )α ≤ 0.05( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )16.240(  احملسوبة )T( غت قيمةلضبط جودة هذه الرسالة، إذ بل
وتقبل الفرضية البديلة ) HO2( )الصفرية( وعليه ترفض الفرضية العدمية ).1.655( اجلدولية البالغة )T( باملقارنة مع قيمة

)Ha2 (اليت تنص على:  

اسات العليا والبحث العلمي في جامعة الشرق األوسط لمرحلة إعداد تتوفر اآللية واالدوات التي وضعتها عمادة الدر "

  "العناصر الالزمة لضبط جودة هذه الرسالة  Thesisالرسالة
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  )HO3(الفرضية الثالثة 

أعضـاء هيئـة (ال توجد فروقات معنوية ذات داللـة إحصـائية بـين وجهـات نظـر الفئـات المشـمولة فـي عينـة الدراسـة "

حــول اآلليــة واالدوات التــي وضــعتها عمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي فــي ) و الخريجــونالتــدريس و الطلبــة 

وخالل مرحلة إعداد  Proposalجامعة الشرق األوسط لضمان وضبط الجودة خالل مرحلة إعداد مشروع الرسالة 

  ". Thesisالرسالة

  :لتايلالختبار هذه الفرضية مت تقسيمها إىل فرضيتني فرعينت على النحو ا

  )hO3-1(الفرضية الفرعية االولى 

ال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر الفئات المشمولة فـي عينـة الدراسـة بجامعـة الشـرق "

حــول اآلليــة واالدوات التــي وضــعتها عمــادة الدراســات العليــا ) أعضــاء هيئــة التــدريس و الطلبــة و الخريجــون(االوســط 

  "Proposalجامعة الشرق األوسط لضمان وضبط الجودة خالل مرحلة إعداد مشروع الرسالة  والبحث العلمي في

وكانـت النتـائج املوضـحة يف اجلـدول . )α≥ 0.05(الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي مبسـتوى داللـة 
)7(.  
  

ت نظر الفئات املشمولة يف عينة الدراسة حول اآللية نتائج اختبار حتليل التباين اآلحادي للفروقات بني وجها: )7( جدول
واالدوات اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق األوسط ملرحلة إعداد مشروع الرسالة 

Proposal   

 
  مصدر التباين
S.O.V  

جمموع 
  املربعات
SOS 

درجات 
  احلرية
DF 

متوسط 
جمموع 
  املربعات
MS 

  F قيمة
  سوبةاحمل

Sig*  
مستوى 
  الداللة

اآللية واالدوات الالزمة لضبط 
 جودة مشروع الرسالة

Proposal  

 0.893 2 1.786 بني اموعات

 0.296 141 42.574 داخل اموعات  0.052  3.020

  143 44.360  اموع
0.05≥α  
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اللة إحصائية حول األمهية النسبية لعناصر اآللية اليت عدم وجود اختالف ذي د) 7(يتبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 

 ≥ Proposal )αوضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق األوسط ملرحلة إعداد مشروع الرسالة 
) hO3-1) (الصفرية(وعليه تقبل الفرضية العدمية ). 3.020(احملسوبة غري دالة بقيمة بلغت ) F(حيث كانت قيمة ). 0.05

  :واليت تنص على
أعضاء (ال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر الفئات املشمولة يف عينة الدراسة جبامعة الشرق االوسط 

حول األمهية النسبية لعناصر اآللية واالدوات اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث ) هيئة التدريس و الطلبة و اخلرجيون
العناصر الالزمة لضبط جودة هذا املشروع ومبستوى  Proposalالعلمي يف جامعة الشرق األوسط ملرحلة إعداد مشروع الرسالة 

  ).α ≤ 0.05(داللة إحصائية 
واليت كشفت عن إتساق آراء ) 3(وتؤكد نتيجة هذا اإلختبار النتائج اليت كان قد مت التوصل إليها لدى حتليل بيانات اجلدول 

  . ت املشمولة بالدراسة حول األمهية النسبية لعناصر آلية ضبط اجلودة اخلاصة مبرحلة إعداد خطة الرسالةالفئا
  )hO3-2(الفرضية الفرعية الثانية 

أعضاء (ال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر الفئات املشمولة يف عينة الدراسة جبامعة الشرق االوسط "
حول األمهية النسبية لآللية اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العملي يف جامعة ) و الطلبة و اخلرجيونهيئة التدريس 

  ".  Thesisالشرق األوسط ملرحلة إعداد الرسالة 
  

  :استخدام حتليل التباين اآلحادي ، وكانت النتائج املوضحة يف اجلدول التايل أيضاً  الختبار هذه الفرضية مت
  

نتائج اختبار حتليل التباين اآلحادي للفروقات بني وجهات نظر الفئات املشمولة يف عينة الدراسة حول اآللية : )8( لجدو 
  :  Thesisواالدوات اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق األوسط ملرحلة إعداد الرسالة 

 
  مصدر التباين
S.O.V  

جمموع 
  املربعات
SOS 

درجات 
  احلرية
DF 

متوسط 
جمموع 
  املربعات
MS 

  F قيمة
  احملسوبة

Sig*  
مستوى 
  الداللة

اآللية واالدوات الالزمة لضبط 
   Thesis جودة الرسالة

 1.656 2 3.311 بني اموعات

 0.371 141 53.382 داخل اموعات  0.013  4.466

  143 56.693  اموع
α ≤ 0.05  

 

وجود اختالف ذي داللة إحصائية حول اآللية واالدوات اليت وضعتها عمادة ) 8(نتائج املوضحة يف اجلدول يتبني من خالل ال
العناصر الالزمة لضبط جودة هذه   Thesisالدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق األوسط ملرحلة إعداد الرسالة 
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وعليه ترفض الفرضية ). 4.466(احملسوبة دالة بقيمة بلغت ) F(ة حيث كانت قيم). α ≤ 0.05(الرسالة عند مستوى الداللة 
  :وتقبل الفرضية البديلة واليت تنص على) hO4-1) (الصفرية(العدمية 

  

أعضاء (وجود فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر الفئات املشمولة يف عينة الدراسة جبامعة الشرق االوسط "
حول األمهية النسبية لآلية واالدوات اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف ) و اخلرجيونهيئة التدريس و الطلبة 

  ".العناصر الالزمة Thesisجامعة الشرق األوسط ملرحلة إعداد الرسالة 
  

ولة يف عينـــة حيــث إختلفـــت آراء الفئــات املشــم) 4(وتؤكــد هــذه النتيجـــة مــا ســبق وكشـــفت عنــه النتــائج املوضـــحة يف اجلــدول
  .الدراسة حول األمهية النسبية لعناصر ضبط اجلودة خالل مرحلة إعداد الرسالة

وملعرفة مصدر االختالف حول اآللية واالدوات اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق 
للمقارنات  Scheffee لرسالة، استخدم اختبارالعناصر الالزمة لضبط جودة هذه ا  Thesisاألوسط ملرحلة إعداد الرسالة 

تبني أن هناك  )9( وكما هو موضح باجلدول. البعدية بني املتوسطات احلسابية، للكشف عن مصدر هذا االختالف
اختالفًا ذو داللة إحصائية حول األمهية النسبية لآللية واالدوات اليت وضعتها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف 

بني أعضاء هيئة التدريس من وجهة والطلبة من وجهة أخرى بقيمة   Thesisة الشرق األوسط ملرحلة إعداد الرسالة جامع
باملقارنة مع املتوسط احلسايب للطلبة ) 4.06(وذلك لصاحل أعضاء هيئة التدريس مبتوسط حسايب بلغ  )* 0.3572( بلغت
  ).3.70(البالغ 

  

للمقارنات البعدية بني املتوسطات احلسابية حول اآللية واالدوات اليت وضعتها عمادة  Scheffeeنتائج اختبار : )9(جدول 
  :  Thesisالدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة الشرق األوسط ملرحلة إعداد الرسالة 

  الفئة
  اخلرجيني  الطلبة  أعضاء هيئة التدريس  املتوسط

4.06  3.70  3.78  
  0.2810  * 0.3572  -  4.06  أعضاء هيئة التدريس

  0.0761  -  -  3.70  الطلبة
  -  -  -  3.78  اخلرجيني

  )α≤0.05(عند مستوى داللة إحصائية *
  

  :النتائج  .13

  :كشفت الدراسة عن جمموعة من النتائج نلخص أمهها مبا يلي
العشرة  حتقق بعناصرها (proposal)إن اآللية املطبقة يف جامعة االشرق األوسط بشأن مرحلة إعتماد خطة الرسالة  .1

  . معاً و كوحدة واحده شروط ضمان ضبط اجلودة بدرجة عالية 
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  .ولدى أخذ تلك العناصر كًل على أنفراد فقد تراوح وزا النسيب بني هام وهام جداً 
أما على مستوى الفئات الثالث املشمولة بالدراسة فقد كانت فئة أعضاء هيئة التدريس األوىل يف تقدير أمهية تلك 

  .ليها فئة الطلبة مث بعد ذلك فئة اخلرجينياآللية مث ت
ومناقشتها، فقد رأت عينة الدراسة بأن تلك اآللية يف  Thesisوبالنسبة لآللية املطبقة بشأن مرحلة إعداد الرسالة  .2

جمملها و كوحدة واحدة هاّمة أيضًا وحتقيق بدرجة عالية شروط ضمان وضبط اجلودة ولو بدرجة أقل من تلك اخلاصة 
إعداد مشروع الرسالة، ولدى أخذ العناصر العشرة لتلك اآللية فرادى، فقد تراوحت أوزاا النسبية بني متوسط ملرحلة 

األمهية وهام جداً، كما كانت فئة التدريس هنا أيضاً األكثر تقديراً هلا تليها يف ذلك فئة اخلرجييني مث بعد ذلك فئة الطلبة 
. 

مة اآلليتني املشار ءآراء الفئات املشمولة بالدراسة حول مدى مال وبالنسبة ملدى توفر عنصر اإلتساق بني .3
عن وجود تناغم أو إتساق بني آرائها جتاه اآللية املطبقة  ANOVAإليهما،كشفت إختبار حتصيل التباين األحادي 

  . ناقشة الرسالةبشأن مرحلة إعداد خطة الرسالة، يف حني ختتلف تلك اآلراء جتاه اآللية املطبقة بشأن مرحلة إعداد وم
اخلاصة باملقارنة البعدية بّني أن مصدر ذلك  Scheffeeولدى أخضاع البيانات اخلاصة بتلك اآللية إلختبار 

  .اإلختالف يف اآلراء هو إختالف الرأي الذي أبداه جتاهها كل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة 
أمور أخرى لم ترد في اإلستبانة "تضمنه اإلستبانة ونصه الذي ) املفتوح(كذلك يف سياق اإلجابة على السؤال الثالث  .4

 ".تساهم من وجهة نظرك في ضمان وضبط جودة الرسالة، أذكرها من فضلك بإختصار
  

  :قدم أفراد عينة الدراسة جمموعة من اآلراء نلخص أمهها فيما يلي
 .توفري قاعدة بيانات حتتوي على مجيع الدراسات السابقة العربية واألجنبية  •
التأكيد على أمهية اللغة اإلجنليزية للطلبة الذين يعدون الرسائل لتمكينهم من اإلطالع على أحدث ما تناولته  •

 .الدراسات السابقة اليت تتناول موضوع الرسالة 
تفعيل دور املشرف يف متابعة اإلشراف خصوصاً يف جمال التحقق من أن الطالب قد أجرى التعديالت اليت طلبتها  •

 .اسات العليا يف القسم العلمي جلنة الدر 
مقبول، جيد، جيد جداً، : (وضع تقدير لفظي لتقدير نتيجة رسالة الطالب اليت جتاز من قبل جلنة املناقشة مثل •

 ) ممتاز
حجب حق اإلشراف عن أعضاء هيئة التدريس الذين يتكرر وجود مالحظات جوهرية تبديها جلان املناقشة على  •

 .ا الرسائل اليت يشرفون عليه
 .زيادة مستوى اإللتزام بالتعليمات املنصوص عليها يف الدليل اإلسرتشادي إلعداد الرسالة من قبل املشرفني والطلبة  •
أن تويل جلان الدراسات العليا املشكلة على مستوى األقسام والكليات املعنية إهتمامًا أكرب مبناقشة مشروعات أو  •

 .ل إحالتها إىل عمادة الدراسات العليا والبحث العلميخطط الرسائل  وإبداء اإلقرتاحات عليها قب
 .أن تقوم اجلامعة بنشر بعض الرسائل املهمة واملميزة على نفقة اجلامعة وكدعم معنوي للطالب •
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أن تتوىل عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف اجلامعة إصدار نشرة علمية تتضمن خالصة الرسائل العلمية  •
  .ية املنشورة ولتكن فصل
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