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تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ لتظؾيخ آليات التقؾيؼ  مجىىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى 
الحاتي كاالعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد السحاضخيؽ بكمية التخبية في جامعة أـ القخى كفق 

( كتحجيجًا نحؾ )تظؾيخ السحتؾى كالسعخفة التخبؾية، تحديؽ مسارسة الذخاكة CAEPمعاييخ )
كالتجريب، الخقي بجؾدة الظمب كالتؾعيف، تعديد أثخ البخنامج، زيادة جؾدة البخنامج  السيشية

كتكؾف مجتسع الجراسة  .كالتحديؽ السدتسخ(. استخجمت الجراسة السشيج الؾصفي التحميمي
حيث اعتسجت الجراسة عمى طخيقة العيشة  .مؽ أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة أـ القخى 

تسثمت أداة الجراسة في  .( عزؾ ىيئة تجريدية28رخت عمى )العذؾائية البديظة، كاقت
عبارة. كخخجت الجراسة بجسمة مؽ الشتائج أىسيا:  82استبانة تكؾنت مؽ خسذ محاكر بؾاقع 

مؽ تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تظؾيخ السحتؾى كالسعخفة التخبؾية  كبيخ مجىىشاؾ 
أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تحديؽ عالي مؽ تحفيد  كمجى(، 8.4بستؾسط كمي لمسحؾر )

عالي مؽ  كمجى(، 8.2مسارسة الذخاكة السيشية كالتجريب السيجاني بستؾسط كمي لمسحؾر )
تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ الخقي بجؾدة الظمب كالتؾعيف بستؾسط كمي لمسحؾر 

ط كمي عالي مؽ تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تعديد أثخ البخنامج بستؾس كمجى(، 8.28)
عالي مؽ تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ زيادة جؾدة البخنامج  كمجى(، 8.38لمسحؾر )

(. كأكصت الجراسة بتظؾيخ بخامج إعجاد 8.32كالتحديؽ السدتسخ بستؾسط كمي لمسحؾر )
 السحاضخيؽ في السسمكة العخبية الدعؾدية بذكل مدتسخ كفقاً لسدتججات العرخ.

بخامج إعجاد -االعتساد األكاديسي-التقؾيؼ الحاتي -ىيئة التجريذ -الكمسات السفتاحية: التحفيد
 .(CAEPمعاييخ ) -جامعة أـ القخى -السحاضخيؽ
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Abstract 
The study aimed at identifying the degree of motivation of faculty 

members to develop self-assessment mechanisms and academic 

accreditation of the programs for preparing lecturers at the Faculty of 

Education at Umm Al- Qura University in accordance with the CAEP 

standards, specifically toward (developing content and educational 

knowledge, improving the practice of professional partnership and 

training, Program impact, increased program quality and continuous 

improvement). The study used the analytical descriptive method. The 

study population consisted of faculty members at Umm Al- Qura 

University. The study was based on the simple random sampling method, 

and was limited to (28) faculty members. The study tool consisted of a 

questionnaire consisting of five axes with 82 phrases. The results of the 

study are: a high degree of motivation for faculty members to develop 

content and educational knowledge with a total average of (8.4), a high 

degree of motivation for faculty members towards improving the practice 

of professional partnership and field training with a total average of (8.2), 

and a high degree of motivation for faculty members to increase the 

quality of the program and the continuous improvement with an overall 

average of the axis (8..2). The study recommended on developing the 

programs of preparing lecturers in the Kingdom of Saudi Arabia on a 

continuous basis in accordance with modern developments. 

Keywords: motivation, faculty, self-assessment, academic 

accreditation, teacher preparation programs, Umm Al- Qura University, 

CAEP standards. 
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 املكدمة

لؼ يعج التعميؼ إحجى الحاجات األساسية لمسؾاطؽ فحدب، بل أصبح الؾسيمة الفعالة 
لتحقيق حاجاتو األساسية األخخى، فيؾ الثخكة الفعمية كالكشد السكشؾف، كذلػ أنو لكي يحقق 
التعميؼ خاصية التسيد ال بج أف تتظابق مؾاصفات بخامجو كمخخجاتيا مع السؾاصفات الكياسية 

كتعتبخ الجامعات بسثابة رأس اليـخ التعميسي نتاج الستسيد كالستؾائؼ مع حاجات السجتسع، لل 
في السجتسعات الستظؾرة حؾؿ العالؼ حيث يقع عمى عاتقيا ميسة عغيسة تتسثل في خجمة 
السجتسع كاالستثسار في رأس الساؿ البذخي، فيي السدؤكلية عؽ إمجاد السجتسع بالظاقات 

ر العمسية، كىي السدؤكلة أيزًا عمى إيراؿ السفاليؼ االجتساعية ليؤالء البذخية كالكؾاد
الكؾادر، كالتي مؽ شأنيا أف تعدز الؾالء كتخسيخ السفاليؼ االجتساعية العامة لجييؼ، كقج 
أصبح الجكر الجامعي أكثخ تعاعسًا الحتؾائيا عمى مكتشدات كثخكات تتسثل في الخبخات 

(، كبالتالي أصبح اليجؼ األكؿ 646ق، ص4881الخسيدي، كالكفاءات البذخية العمسية )
لمجامعات تؾفيخ تعميؼ عالي كفقًا لمسؾاصفات كمعاييخ التسييد كالتخكيد عمى تحديؽ الجؾدة 

التي  الحاليكاالعتساد األكاديسي تساشيًا مع أبخز التحؾالت التي طخأت عمى العالؼ في القخف 
 (.88، ص8008)البعمبكي، سشغؾمة التعميسيةتتخح مؽ معاييخ االعتساد أحج ركائد ال

أعزاء شيجت بجايات القخف الحادي كالعذخيؽ زيادة مظخدة في مجاؿ االىتساـ بإعجاد 
كالسجتسع الحي  ،لكي يعج أجياال قادرة عمى التعمؼ كالتفكيخ كالبحث كالتقري الييئة التجريدية

كقج أكصت  ،بإعجاد كتأىيل السعمسيؽيشبغي عميو أف ييتؼ  صالحاً  كاعياً  يظسح ألف يشذئ جيلً 
كسا أف إدارة الجامعة  عزؾ الييئة التجريدية،كثيخ مؽ الجراسات باالىتساـ كدعؼ عسمية إعجاد 

االىتساـ بزساف الجؾدة يشبغي أف تعظي ألعزاء ىيئة التجريذ الثقة كالفخصة في السذاركة ك 
ات التعميسية السكؾف األساس في في البخامج التي تظخحيا كالتي تعتبخ عسمية تقؾيؼ السخخج

كتقؾيؼ مخخجات  ،ضساف جؾدة بخامجيا، كسا أنو عشرخ أساسي في عسمية االعتساد األكاديسي
أي بخنامج يعتبخ عسمية مشغسة لتحجيج ما الحي يعخفو الظالب كما يدتظيع الكياـ بو مؽ 

اسي ليحه العسمية ىؾ فاليجؼ األس ،ميارات نتيجة إلكسالو متظمبات الجراسة في ذلػ البخنامج
تحديؽ البخامج األكاديسية كزيادة فعاليتيا كضساف مدتؾى معيؽ مؽ الكفاءة كالقجرة لجى 

 .(60، 8042)السيعاف،  خخيجييا
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كىشالػ العجيج مؽ السؤسدات الجكلية التي تعشى باالعتساد األكاديسي لمبخامج التخبؾية 
 Council for theلمبخامج التخبؾية ) حؾؿ العالؼ، كمؽ أبخزىا مجمذ االعتساد األمخيكي

Accreditation of Educator Preparation كالحي يعتبخ كاحجًا مؽ أىؼ السجالذ )
كبجأت  .CAEPالسخترة في االعتسادات األكاديسية لمبخامج التخبؾية كيدسى اخترارًا بػ 

حيث تأسذ السجمذ كبجيل عؽ مؤسدتي  8046عاـ  CAEPعسمية تظبيق معاييخ 
NCATE ٚTEAC  .كىي مؽ السؤسدات التي كانت رائجة في االعتساد األكاديسي التخبؾي

في إعجاد السعمسيؽ حيث تتسثل أىجافيا الدتة في: رفع جؾدة  CAEPكتتسحؾر أىجاؼ 
بخامج إعجاد السعمسيؽ كتحقيق التظؾيخ كالجؾدة في بخامج إعجاد السعمسيؽ، إلى جانب تذجيع 

ة بسا يحقق التظؾيخ كالتحديؽ السدتسخ لمبخامج التخبؾية، كسا ييجؼ البحؾث كاالبتكارات التخبؾي
)الغسخي،  السجمذ إلى أف يربح ىيئة اعتساد نسؾذجية لكل السؤسدات التخبؾية في العالؼ

8046 ،86.) 
كلقج أضحت قزية االعتساد األكاديسي في التعميؼ الجامعي مؽ أىؼ القزايا السمحة في 

لسا تتدؼ بو مؽ كؾنيا  لسدتؾيات، القؾمي مشيا كالعالسي، كنغخاً الؾسط التخبؾي عمى كافة ا
لتحقيق أي نيزة مخجؾة في العسمية التعميسية بكل مفخداتيا، كيعتبخ االعتساد  الزماً  أساساً 

األكاديسي بسثابة عسمية اختيارية تتؼ بسبادرة ذاتية مؽ القدؼ العمسي أك الكمية، لتقؾيؼ أداء 
غيخ حكؾمية، تسكشيا مؽ تحقيق مدتؾيات عالسية في األداء، في كل مشيا مؽ قبل ىيئات 

فتخة زمشية معيشة يتسكؽ فييا كل مؽ القدؼ العمسي أك الكمية مؽ تحقيق األىجاؼ الستؾخاة، 
لسعاييخ تمػ السشغسات أك الييئات، كمؽ خلؿ السخاجعة الجقيقة لبخامجيا كالتحقق مؽ  كفقاً 

د األكاديسي، كبالتالي يتسكؽ السخترؾف مؽ معخفة السدتؾى مقابمتيا لذخكط كمعاييخ االعتسا
السيشي األكاديسي لكل مؽ القدؼ العمسي أك الكمية كدرجة اتداقيا مع معاييخ االعتساد 

 (.4، 8046العالسية )األسسخي، 
اعتسجت الييئة الؾطشية لمتقؾيؼ كاالعتساد األكاديسي في السسمكة العخبية الدعؾدية 

ادات األكاديسية التي تعتسجىا كىسا االعتساد السؤسدي )العاـ( كاالعتساد نؾعيؽ مؽ االعتس
كيخكد االعتساد السؤسدي العامل عمى السؤسدة التعميسية ككل  ،األكاديسي/البخامجي )الخاص(

كفقًا لسعاييخ محجدة، حيث يشظمي عمى االعتخاؼ بالكياف الذامل لمسؤسدة التعميسية أكال حيث 
ية ىحه السؤسدة لمسعاييخ، كفي حاؿ استيفاء السعاييخ السحجدة، يتؼ االنتقاؿ يتؼ التأكج مؽ تمب
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إلى االعتساد األكاديسي الخاص كجدء مكسل للعتساد الكمي لمسؤسدة التعميسية. كييجؼ ىحا 
االعتساد إلى إيجاد كتأسيذ بشية تشغيسية مشاسبة لألنذظة التعميسية، كيعظي ىحا الشؾع مؽ 

مبجئيًا لمسؤسدة التعميسية كؾنيا مؤسدات عاممة كفاعمة كمتكاممة )بجكي، االعتساد تأليًل 
(. أما االعتساد األكاديسي الخاص فيتؼ فيو مشح اعتساد بخامجي لمسؤسدة بعج اجتياز 8048

السؤسدة للعتساد األكلي، كال يتؼ مشحو إال بعج مخكر سشة كاحجة عمى تخخيج الجفعة األكلى 
الكياـ بفحص دقيق لكل ما يتعمق بالبخنامج الجراسي في كافة مخاحمو مؽ البخنامج كذلػ بعج 

ككحلػ ضساف حرؾؿ الظمبة عمى تقؾيؼ كامل إلى جانب التأكج مؽ كفاءة ىيئة التجريذ 
كمؤىلتيؼ األكاديسية كخبخاتيؼ كأنذظتيؼ البحثية، ككحلػ يتؼ التأكج مؽ أداء الظمبة في 

السرادر التعميسية السختمفة التي تسجىؼ بالسعخفة اللزمة  االمتحانات الجكرية كالشيائية كتؾفخ
 (.8048)الثقفي، 

كتسثل أكلى خظؾات حرؾؿ السؤسدة التعميسية عمى االعتساد األكاديسي في قياـ 
السؤسدة بالتقؾيؼ الحاتي لمؾقؾؼ عمى الؾضع الخاىؽ لمسؤسدة، ككضع خظط كاستخاتيجيات 

دة كرسالتيا كأىجافيا االستخاتيجية، كسا يتظمب قياـ التحديؽ كالتظؾيخ في ضؾء رؤية السؤس
السؤسدة بالتقؾيؼ الحاتي تظبيق السؤسدة لسعاييخ التقؾيؼ الحاتي لمييئة الؾطشية للعتساد 
األكاديسي كما يتختب عمى ذلػ مؽ دراسة السسارسات الجيجة لتحقيق معاييخ التقؾيؼ الحاتي 

ىيؽ عمى تحكيقيا لمؾقؾؼ عمى مجى تحقق ىحه السختمفة، كالدعي نحؾ جسع األدلة كالبخا
السسارسات بالسؤسدة ككحلػ تحجيج السسارسات التي تحتاج السؤسدة إلى بحؿ السديج مؽ 

 (.400، 8048الجيؾد لتحكيقيا )عخفات كالذيخي، 
كتحتاج مؤسدات التعميؼ العالي لتحقيق أىجافيا مسارسة عجد مؽ الؾعائف اإلدارية 

يؼ، حيث أصبح التقؾيؼ العشرخ األىؼ في تخظيط البخامج األكاديسية كالفشية كمشيا التقؾ 
كإدارتيا في مؤسدات التعميؼ العالي، كالؾسيمة الفعالة في ضبط الشؾعية كضساف جؾدة 

(، كمؽ ىحا السشغؾر فإف التقؾيؼ يسكششا مؽ . ,Serrano- Velarde, 8002السخخجات )
أىجافيا، كسا يؾفخ السعمؾمات التي يحتاجيا  معخفة قخب مؤسدات التعميؼ العالي مؽ تحقيق

 (.480، 8006متخحك القخارات لتحديؽ األداء في مؤسدات التعميؼ )العظار، 
بخامج التعميؼ الجامعي أصبحت أمخًا ضخكريًا في السجتسعات التقؾيؼ الحاتي لإف عسمية 

األمخ الججيج في ميجاف السعاصخة لسا يستمكو مؽ مقؾمات التظؾر كالتقجـ التكشؾلؾجي، كسا أنو ب
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العسمية التعميسية كالتخبية السختبظة بتفعيل البخامج التعميسية في مؤسدات التعميؼ فالتقؾيؼ لو 
مؽ التظؾر التاريخي ما يؤىمو إلى مؾاكبة التقجـ العمسي كالتكشؾلؾجي كيربح ذا أىسية كبيخة 

سية العالية لسا تؾاجيو مؽ تكاد تكؾف القزية الؾطشية الكبخى التي تذغل السؤسدات التعمي
تحجيات داخمية كخارجية تتظمب إعادة الشغخ فيسا تقجمو مؽ البخامج التعميسية كتكؾيشاتيا 

كعميو فإف عسمية مخاجعة البخامج األكاديسية ىي أىؼ الؾسائل  (.8، 8003البشائية )الذخعي، 
صؾاًل إلى تأميؽ أفزل التي تكيؼ بيا مؤسدة التعميؼ العالي فعالية بخامجيا األكاديسية ك 

مدتؾيات العسمية التعميسية التي تشعكذ عمى مخخجاتيا، كعميو فجسيع البخامج األكاديسية 
يجب أف تخزع لمسخاجعة الجكرية التي ال تديج عؽ سبع سشؾات لجسيع السخاحل الجراسية 

(California State University, 800.). 
لمدمؾؾ أك التجابيخ أك السسارسات كمؽ دكف  يعج التقؾيؼ الحاتي بسثابة مخاجعة ذاتية

تجخل ممسؾس مؽ أي طخؼ خارجي، كقج تسارس ىحه السخاجعة بذكل مدتسخ أك آني أك 
 8002دكري، كتأخح طابعا رسسيا بشذخ تقخيخ عؽ األمخ أك ال تأخح مثل ىحا الظابع )سلمة، 

عاـ لمجامعات العخبية أعزاء (. ىحا كقج كحجد دليل التقؾيؼ الحاتي كالخارجي كاالعتساد ال63،
االتحاد الرادر عؽ مكتب التشديق كالتقؾيؼ كاالعتساد التابع التحاد الجامعات العخبية )عساف، 

لمتقؾيؼ الحاتي كىي: رسالة الجامعة، أىجافيا، مياميا، بخامجيا،  ( أحج عذخ مجاالً 8008
ات األكاديسية كتقؾيؼ الظمبة، كاستخاتيجياتيا، كالبشي األساسية، كاإلدارة، كالبخامج كالتخرر

كأعزاء ىيئة التجريذ كمداعجكىؼ، كالظمبة، كالبحث العمسي، كخجمة السجتسع، كالسكتبات 
كمرادر السعمؾمات، كالعلقات الثقافية كالعلقات العامة كشؤكف الخخيجيؽ، كالسؾارد السالية 

 (488، 8002كاإلنفاؽ السالي )بذؾر، 
ية دكرًا ىامًا في تظؾيخ اآلليات التي يسكؽ مؽ خلليا كيمعب أعزاء الييئة التجريد

تحديؽ عسمية االلتداـ بالسعاييخ الخاصة بالعسمية التعميسية كبخاصة العامميؽ في كميات 
التخبية حيث تعتبخ السجخل الحي يتؼ مؽ خلليا إعجاد كؾادر تعميسية جاىدة لمتجريذ في 

الحافد كالجيؾزية لجى ىيئة التجريذ لتظؾيخ  مجاالت عمسية مختمفة. كىشا يغيخ أىسية كدكر
آليات التقؾيؼ الحاتي كاالعتساد األكاديسي مؽ أجل إنجاحيا كتمبيتيا لمسعاييخ األكاديسية 
)البخامجية( كبالتالي حرؾليا عمى االعتساد األكاديسي. كفي ضؾء ما ذكخ أعله، ىجفت 

التجريذ لتظؾيخ آليات التقؾيؼ تحفيد أعزاء ىيئة  مجىالبحث الحالية إلى التعخؼ عمى 
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الحاتي كاالعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد السحاضخيؽ بكمية التخبية في جامعة أـ القخى 
 .CAEPالدعؾدية كفق معاييخ 

 مشللة الدراصة

تبحؿ الجامعات الدعؾدية مجيؾدًا ممحؾعًا لتحقيق االعتساد السؤسدي كالبخامجي مؽ 
االعتساد األكاديسي في السسمكة حيث أصبح تظبيق االعتساد خلؿ الييئة الؾطشية لمتقؾيؼ ك 

ممحًا كمعيارًا لمثقة بالجامعات ككحلػ لتحقيق السيدة التشافدية. كأصبح  اً األكاديسي البخامجي أمخ 
الحرؾؿ عمى االعتساد األكاديسي أك البخامجي تحجيًا لكميات التخبية في بعض الجامعات حيث 

لحرؾؿ عمى االعتساد األكاديسي البخامجي ليا سؾاء مؽ الييئة لؼ تتسكؽ بعض الكميات مؽ ا
الؾطشية أك مؽ الييئات الخارجية في الؾقت الحي حرمت عميو العجيج مؽ الجامعات عمى 

كىحا يجلل عمى كجؾد معؾقات تكف أماـ حرؾؿ  ،الخغؼ مؽ تداكي أعسار ىحه الجامعات
كسا تعاني البخامج التخبؾية في الجامعات  ،جيالكميات التخبؾية عمى االعتساد األكاديسي البخام

 الدعؾدية مؽ كجؾد ضعف عاـ مقارنة بالبخامج التخبؾية العالسية.
كتذيخ بعض الجراسات إلى أىسية تظبيق معاييخ االعتساد األكاديسي البخامجي في 

( 88، 8002تؤكج دراسة )البجري، ، كسا (8048الجامعات بذكل عاـ مثل دراسة إبخاليؼ )
ى أىسية قياس السدتؾى الشؾعي لمبخامج األكاديسية في التعميؼ العالي الحي يدتيجؼ تظؾيخ إل

 السقاطيأشارت دراسة ك ىحه البخامج كانتياج اآلليات السشاسبة لمتقؾيؼ الحي يدبق التظؾيخ، 
نجاحات عسمية األخح بسدار االعتساد األكاديسي في الشيؾض بسؤسدات التعميؼ إلى  (8044)

، كمؽ ثؼ ضخكرة الدعي لمحرؾؿ عميو بالشدبة لمسؤسدات التعميسية، كاالعتخاؼ الجامعي
بيا، كببخامجيا الستشؾعة، إلسيامو في تظؾيخ أدائيا كتحديؽ مخخجاتيا كجعمو السؤسدة أكثخ 

، كسا أشارت دراسة القسيدي قجرة عمى االستجابة لسجتسعاتيا كلحاجات السدتفيجيؽ مشيا
اـ معاييخ ضساف الجؾدة كاالعتساد األكاديسي بسؤسدات التعميؼ ( إلى أىسية استخج8044)

العالي، كضخكرة تظؾيخ كتأسيذ آليات عمسية لزساف جؾدة البخامج األكاديسية كالتخبؾية، 
تقؾيؼ الحاتي كاألكاديسي لبخامج التظؾيخ السيشي لمعامميؽ كتظؾيخ نغؼ كإجخاءات تظبيق ال

 كمدايخة التؾجيات العالسية.
ؽ مختمف فقج أشارت العجيج مؽ الجراسات إلى السعؾقات التي تحؾؿ دكف كفي سيا

التداـ الكميات التخبؾية بالسعاييخ اللزمة لتحقيق االعتساد األكاديسي البخامجي. كمؽ بيؽ 
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، كسا أشارت دراسة السظؾع (8048الجراسات التي تظخقت لحلػ دراسة الؾرثاف كالدكي )
العتساد كالتي تتعمق بتظؾيخ الخسالة كمخاجعتيا لمجامعة، ( إلى العجيج مؽ معؾقات ا8041)

إضافة إلى ضعف الحؾافد السادية كالسعشؾية السقجمة لعزؾ ىيئة التجريذ مسا يشعكذ عمى 
( 8048، كسا أشارت دراسة عخفات كالذيخي )انعجاـ الحافد لتظؾيخ التقؾيؼ الحاتي كاالعتساد
اييخ التقؾيؼ الحاتي بالكمية محل الجراسة، كحجاثة حجاثة عيج أعزاء ىيئة التجريذ بتظبيق مع

ثقافة الجؾدة بيؽ أعزاء ىيئة التجريذ حيث صاحب مفيـؾ تظبيق معاييخ التقؾيؼ الحاتي 
 بأقداـ الكميات السختمفة العجيج مؽ السعؾقات كالرعؾبات.

كاتزح خلؿ عسل الباحثة كخبختيا الظؾيمة كجؾد دكر كبيخ لمييئات التجريدية في 
حقيق السعاييخ اللزمة لمحرؾؿ عمى االعتساد األكاديسي البخامجي مؽ خلؿ الشيؾض ت

 تحفيدىؼ نحؾ ذلػ لتحقيق االعتساد األكاديسي. ك بقجراتيؼ كتظؾيخ العسمية التعميسية 
كتخى الباحثة بأىسية الحرؾؿ عمى االعتسادات الجكلية لكي تربح الكميات التخبؾية 

شافدية إضافية، كسا أف متظمبات مجتسع السعخفة كالتحؾؿ القتراد أكثخ تسيدًا كتحقق ميدات ت
السعخفة يحتؼ الحرؾؿ عمى االعتسادات البخامجية مؽ الييئات الجكلية لكي يتسكؽ الخخيجيؽ 
مؽ الكميات التخبؾية مؽ مؾاكبة السدتججات العالسية في مجاؿ التخبية. كيتزح مؽ خلؿ 

مؽ أكثخ  CAEPتيب الجامعات حؾؿ العالؼ بأف معاييخ السخاجعات األدبية ككحلػ مخاجعة تخ 
السعاييخ أىسية كانتذارًا حيث تسارس الييئة التجريدية دكرًا ىامًا في تحقيق ىحه السعاييخ في 
كميات التخبية مؽ خلؿ تحقيق الجؾدة كتظؾيخ آليات التقؾيؼ الحاتي لبخامج إعجاد السحاضخيؽ 

ت. كعميو تتسحؾر مذكمة البحث في الدؤاؿ الخئيدي في كميات التخبية في مختمف الجامعا
 التالي:
تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ لتظؾيخ آليات التقؾيؼ الحاتي كاالعتساد األكاديسي  مجى"ما 

 ؟"CAEPلبخامج إعجاد السحاضخيؽ بكمية التخبية في جامعة أـ القخى كفق معاييخ 
 كيشبثق مشو التداؤالت الفخعية التالية:

 يد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تظؾيخ السحتؾى كالسعخفة التخبؾية؟تحف مجىما  .4
تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تحديؽ مسارسة الذخاكة السيشية كالتجريب  مجىما  .8

 السيجاني؟
 تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ الخقي بجؾدة الظمب كالتؾعيف؟ مجىما  .8
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امج إعجاد السحاضخيؽ بكمية تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تعديد أثخ بخن مجىما  .8
 ؟CAEPالتخبية في جامعة أـ القخى كفق معاييخ 

 تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ زيادة جؾدة البخنامج كالتحديؽ السدتسخ؟ مجىما  .2
 الدراصةأيداف 

 يدعى البحث الحالية بسحاكرىا السختمفة الى تحقيق األىجاؼ التالية:
 جريذ نحؾ تظؾيخ السحتؾى كالسعخفة التخبؾية.تحفيد أعزاء ىيئة الت مجىالتعخؼ عمى  .4
تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تحديؽ مسارسة الذخاكة السيشية  مجىالتعخؼ عمى  .8

 كالتجريب السيجاني.
 تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ الخقي بجؾدة الظمب كالتؾعيف. مجىالتعخؼ عمى  .8
أثخ بخنامج إعجاد السحاضخيؽ تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تعديد  مجىالتعخؼ عمى  .8

 .CAEPبكمية التخبية في جامعة أـ القخى كفق معاييخ 
تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ زيادة جؾدة البخنامج كالتحديؽ  مجىالتعخؼ عمى  .2

 السدتسخ.
 الدراصةأيمية 

 تتسثل أىسية البحث في الجانبيؽ الشغخي كالتظبيقي مؽ خلؿ ما يمي:
 األيمية الهظزية: -

تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ لتظؾيخ آليات التقؾيؼ  مجىل في أىسية السؾضؾع كىؾ تتسث .4
الحاتي كاالعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد السحاضخيؽ بكميات التخبية بالجامعات الدعؾدية 

حيث يعتبخ ىحا السؾضؾع مؽ السؾاضيع اليامة التي تعشى بيا  CAEPكفق معاييخ 
 لحالي. الجامعات الدعؾدية في الؾقت ا

تحفيد أعزاء ىيئة  مجىكسا تتسثل األىسية الشغخية في تقجيؼ دراسة عمسية تغيخ  .8
التجريذ لتظؾيخ آليات التقؾيؼ الحاتي كاالعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد السحاضخيؽ 

كالسعؾقات التي تحؾؿ دكف  CAEPبكميات التخبية بالجامعات الدعؾدية كفق معاييخ 
 ي تداعج في ىحا االتجاه.التداميؼ بالسعاييخ الت
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تؾجيو الباحثيؽ إلى تبشي تؾجيات ججيجة في أبحاثيؼ العمسية، لتداعجىؼ بتظؾيخ  .8
مجتسعيؼ أماـ تحجيات العرخ كمتغيخاتو، كذلػ بآليات كرؤى ججيجة تديؼ في معالجة 

 أكجو القرؾر.
ى معاييخ تؾافق مؾضؾع الجراسة مع التؾجيات البحثية الحجيثة عالسيًا، كالتي أشارت إل .8

CAEP .في مجاؿ تظؾيخ السؤسدات التعميسية كريادتيا 
 اجلانب التطبيكي -

تداىؼ نتائج البحث الحالية في الحرؾؿ عمى مؤشخات حكيقة حؾؿ أعزاء ىيئة  .4
تحفيدىؼ لتظؾيخ آليات التقؾيؼ الحاتي كاالعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد  كمجىالتجريذ 

كبالتالي اتخاذ  CAEPامعة الدعؾدية كفقًا لسعاييخ السحاضخيؽ في كميات التخبية في الج
إجخاءات ترحيحية إف كاف في حاجة لحلػ كتعديد نقاط القؾة لجى األفخاد ذكي التحفيد 

 العالية.
كأعزاء الييئة تداىؼ نتائج البحث في مداعجة كميات التخبية في الجامعات الدعؾدية  .8

 قيق ميدة تشافدية.كبالتالي كتح CAEPعمى تحقيق معاييخ التجريدية 
يؤمل أف تفيج نتائج الجراسة أصحاب القخار في مؤسدات التعميؼ العالي بالؾقؾؼ عمى  .8

كاقع التقؾيؼ الحاتي كاالعتساد األكاديسي في جامعات السسمكة العخبية الدعؾدية، كتؾجيو 
 الجيؾد نحؾ استخجاميا في مجاالت البحث العمسي الستشؾعة في الجامعات الدعؾدية.

ل أف تداعج الجراسة في الشيؾض بسدتؾي التحفيد لجى أعزاء لتظؾيخ آليات التقؾيؼ يؤم .8
الحاتي كاالعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد السحاضخيؽ بكميات التخبية بالجامعات الدعؾدية 

( في الجامعات الحكؾمية بسشظقة الخياض مؽ خلؿ ما تحسمو مؽ CAEPكفق معاييخ )
 يق الجؾدة الذاممة كالستكاممة في العسمية التعميسية.مزاميؽ ججيجة تديؼ في تحق

يؤمل أف تديؼ نتائج الجراسة كتؾصياتيا كمقتخحاتيا في تؾجيو الباحثيؽ إلى تشاكؿ  .5
 السؾضؾع مؽ زكايا أخخى.

 الدراصةحدود  

  :تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ لتظؾيخ آليات التقؾيؼ الحاتي  مجىالحج السؾضؾعي
لبخامج إعجاد السحاضخيؽ بكميات التخبية بالجامعات الدعؾدية كفق كاالعتساد األكاديسي 

 .CAEPمعاييخ 
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  الحجكد السؤسداتية: اقترخ البحث عمى كاحجة مؽ أبخز الجامعات الدعؾدية كىي جامعة
 أـ القخى.

 .الحج البذخية: أجخي البحث الحالي عمى أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة أـ القخى 
  البحث كجسع البيانات الخاصة بو في الفتخة الدمشية ما بيؽ يؾنيؾ الحج الدماني: تؼ إجخاء

 ـ.8043إلى أغدظذ 
 الدراصةمصطلحات 

 التحفيش  -
، َحثُّ الذيء مؽ خمفو َسْؾقًا كغيخ سؾؽ  الَحْفُد:بأنو: " (4328و الفيخكز آبادي )عخف

 ".َحَفَده َيْحِفُده َحْفداً  كىؾ مذتق مؽ الفعل
بأنو: "مجسؾعة العؾامل التي تييئيا اإلدارة لمعامميؽ ( 808، 4328كسا عخفو بجكي )

لتحخيػ قجراتيؼ اإلندانية بسا يديج أدائيؼ ألعساليؼ كيحقق حاجاتيؼ كبالتالي يحقق أىجاؼ 
 السؤسدة".

"عسمية تحخيػ األفخاد في االتجاه الحي تخيجه  ( بأنو:Evans, 8048, 7عخفو ايفاف )
زسؾف الحي مسكؽ مؽ خللو تحقيق مدتؾيات عالية ليؼ، كيسكؽ لمسؤسدة ككل اف تقجـ الس

 مؽ الجؾدة مؽ خلؿ انغسة اك لسكافأة، كتؾفيخ فخص التعميؼ كالتحديؽ".
مجسؾعة مؽ العؾامل كالسؤثخات كالخغبات السكؾنة لجى عخفيا الباحثة إجخائيًا بأنيا: "كت

كاالعتساد األكاديسي  أعزاء ىيئة التجريذ في جامعة أـ القخى لتظؾيخ آليات التقؾيؼ الحاتي
 ( بيجؼ مؽ أجل رفع كفاءتيا".CAEPلبخامج إعجاد السحاضخيؽ بكمية التخبية كفق معاييخ )

 التكويم الذاتي -
( التقؾيؼ لغَة بأنو: "التقؾيؼ بسعشى االستقامة، أي قؾـ 812، 4336عخؼ الدمخذخي )

 .العؾـ كأقامو، فقاـ كاستقاـ، كرمح قؾية"
نو: "إعظاء قيسة لذيء ما كفقًا لسدتؾيات كضعت أك ( بأ4321كسا عخفو خزخ )

 حجدت سمفًا".
( بأنو: "دراسة داخمية تقـؾ بيا الجامعة طؾعا بيجؼ 883، 8002عخفو بذارة )ك 

التعخؼ عمى نفديا مؽ خلؿ فحص أداء أجيدتيا كمؤسداتيا كنؾعية نذاطاتيا كبخامجيا 
 ."أكج مؽ استيفاء الجامعة لياكخجماتيا كمشتجيا كفقًا لذخكط كمعاييخ الجؾدة كلمت
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إجخائيًا بأنيا: "دراسة ذاتية ألعزاء الييئة التجريدية بكمية التخبية في  ةعخفيا الباحثتك 
جامعة أـ القخى بيجؼ معخفة مجى تحقق أك عجـ تحقق متظمبات الجؾدة فييا مؽ خلؿ 

تي كاالعتساد األكاديسي استجابة أعزاء الييئة التجريدية في الكمية لتظؾيخ آليات التقؾيؼ الحا
 (".CAEPلبخامج إعجاد السحاضخيؽ كفق معاييخ )

 االعتماد األكادميي -
عتسَج/ اعتسَج عمى يعتسج، أف االعتساد لغة مؽ "ا( 36، 4336الدمخذخي )جاء في  -

 "اعتساًدا، فيؾ ُمعتِسج، كالسفعؾؿ ُمعتَسج كافق عميو كأمخ بتشفيحه
عسمية طؾعية حيث تسشح ككالة أك جسعية ( بأنو: "Young, 4360, 2)يؾنق عخفو 

اعتخافًا عامًا لسجرسة أك كمية أك جامعة، أك بخنامج دراسي متخرص يمبي شخكطًا كمعاييخ 
 تعميسية محجدة، كيسكؽ تحجيج ذلػ مؽ خلؿ التقييسات األكلية كالجكرية".

دعؾدية الييئة الؾطشية لمتقؾيؼ كاالعتساد األكاديسي في السسمكة العخبية ال وتعخف
أنو: "شيادات رسسية معتخؼ بيا، تؤكج أف البخنامج التعميسي أك ب( 88، ص8003)

السؤسدة التعميسية يفياف بالسعاييخ السظمؾبة"، كيشقدؼ االعتساد األكاديسي إلى قدسيؽ ىسا 
االعتساد األكاديسي البخامجي الحي يدتشج عمى تقييؼ البخامج األكاديسية، كاالعتساد األكاديسي 

 ".ؤسدي الحي يقـؾ عمى التقييؼ الكمي لمسؤسدة التعميسيةالس
الذيادات كالؾثائق السسشؾحة بذكل رسسي مؽ مجمذ  كتعخفو الباحثة إجخائيًا بأنو: "

CAEP  بعج استيفاء كمية التخبية في جامعة أـ القخى في السسمكة العخبية الدعؾدية لمذخكط
كاالعتساد األكاديسي كالتي يعسل أعزاء الييئة  كالسعاييخ التي يشص الستعمقة بالتقؾيؼ الحاتي

 التجريدية في الجامعة إلى تظؾيخ آليات تظبيقيا".
 عضو ييئة التدريط -

( بأنو: " كل مؽ يعسل بالتجريذ كالبحث 221، ص8046عخفو الحخبي كآخخكف )
 العمسي مؽ األساتحة السذاركيؽ كاألساتحة السداعجيؽ كالسحاضخيؽ".

ائيًا بأنو: " السذخؼ األكاديسي الستفخغ الستخرص لتظؾيخ آليات كتعخفو الباحثة إجخ 
التقؾيؼ الحاتي كاالعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد السحاضخيؽ بكمية التخبية في جامعة أـ القخى 

 (".CAEPكفق معاييخ )
 CAEPدللط اعتماد الربامج الرتبوية إلعداد املعلمني  -



 ......................................................... مدى حتفيز أعضاء هيئة التدريس لتطوير آليات التقومي الذايت واالعتماد األكادميي

04 
 

أمخيكية تيتؼ باعتساد البخامج التخبؾية ( بأنو: "ىيئة 83، 8041عخفيا الغسخي )
 خ".بخامجيًا كفقًا لعجة شخكط كمعايي

 اإلطار الهظزي والدراصات الضابكة

 CAEPأواًل: معايري 

يؾاجو العرخ الحالي الكثيخ مؽ التحجيات التي أثخت بذكل مباشخ عمى السؤسدات 
مختمفة  خحت أشكاالً التعميسية برفة عامة كمؤسدات إعجاد السعمسيؽ برفة خاصة، حيث ات

مثل العؾلسة كالحؾكسة كالتشافدية حيث اتخحت أشكاؿ متشؾعة كأنساط متشؾعة مؽ حيث درجة 
شجتيا مسا يحتؼ فيؼ أبعادىا كمعظياتيا بعج أف فخضت نفديا عمى السجتسعات كأصبح تأثيخه 

 (.8001يتعاعؼ مدببًا صعؾبات في التحكؼ بيا كتعثخ الديخ في كشفيا )كشعاف، 
ف يذاركؾا بججارة في أخًا ليحه التظؾرات كالتحجيات، تعيؽ عمى السؤسدات التخبؾية كنغ

السحافل الجكلية مؽ خلؿ الحرؾؿ عمى اعتسادات الييئات الجكلية كالدعي نحؾ تحقيق 
(. كنغخًا لحلػ، تبحؿ الجكؿ قرارى جيؾدىا في سبيل التقجـ في 8048معاييخىا )غخبي، 

ؿ البحؾث العمسية لخفع كفاءة كمعارؼ كخبخات الييئات التجريدية السجاالت التخبؾية مؽ خل 
في الجامعات ليكؾنؾا أكثخ استعجادًا كتسكشًا الستيفاء معاييخ الييئات الجكلية كالحرؾؿ عمى 

 .CAEP ((Dibendetto, 8042 مثلاالعتسادات البخامجية الخائجة عالسيًا 
لتعمسية تحخص عمى مخاقبة حافدية كسا أصبحت ىشالػ جيات رقابية داخل السؤسدات ا

الييئات التعميسية ككحلػ اآلليات التي تتبعيا مؽ أجل التقؾيؼ الحاتي بسا يزسؽ االلتداـ 
بالسعاييخ كالسحجدات التي تداعج السؤسدات التعميسية كالكميات الخاصة بيا عمى الحرؾؿ 

العالؼ عمى أداء الكميات كانرب اىتساـ العجيج مؽ الجامعات حؾؿ  ،عمى االعتسادات الجكلية
التخبؾية كالبخامج الخاصة بإعجاد السعمسيؽ كالسحاضخيؽ، حيث أصبح ىشالػ تؾجو ممسؾس 
نحؾ تظبيق معاييخ دكلية فاعمة لمخقي بسدتؾى العسمية التعميسية كخاصة السعاييخ التي أطمقيا 

 (.Martino, 8047)كالتي أصبحت األكلى عالسيًا في الؾقت الخاىؽ  CAEPمجمذ 

سعت الكميات التخبؾية إلى استيفاء متظمبات معاييخ  CAEPكقبل انظلؽ معاييخ 
NCATE  الدتة كالتي تسثيل بالبخامج األكاديسية السقجمة كأنغسة التقييؼ كالتقؾيؼ كالخبخات

السيجانية كالتشؾع كالسؾارد البذخية كالحؾكسة ككحلػ تأىيل أعزاء ىيئة التجريذ حيث تظمب 
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 ,NCATE (Adlerكميات التخبية لجسيع ىحه الستظمبات لمحرؾؿ عمى اعتساد  األمخ تمبية

Dougan and Garcia, 8002.) 

مع مجمذ اعتساد معمسي التخبية  NCATEانجمجت مؤسدة  8040كفي العاـ 
Teacher Education Accreditation Council - TEAC  كأصبحتا مؤسدة كاحجة

ككشتيجة ليحا االنجماج عيخت  CAEPمسيؽ مؽ مؤسدتيؽ ليخخج مجمذ اعتساد السع
 (.CAEP, 8047) 8048كالتي تؼ تظؾيخىا كإعلنيا في العاـ  CAEPالسعاييخ الخسدة 

كمؽ ىشا بجأت العجيج مؽ الجامعات العخبية العسل بجيج لتظؾيخ كتحديؽ بخامج إعجاد السعمؼ 
ؾؿ عمى االعتسادات كالسحاضخيؽ مؽ خلؿ االلتداـ بالسعاييخ الجكلة كالحخص عمى الحر

الجكلية، حيث نجحت العجيج مؽ كميات التخبية في الؾطؽ العخبي بالحرؾؿ عمى اعتسادات مؽ 
ىيئات دكلية معتسجة. كتخكد كميات التخبية في الجامعات عمى السعاييخ الخاصة بشغاـ 

CAEP (86، 8041)الغسخي،  كىي خسدة معاييخ كسا يمي: 
ص ىحا السعيار عمى التأكج مؽ فيؼ الظمبة العسيق لمسفاليؼ يش: السحتؾى كالسعخفة التخبؾية -

التخبؾية األساسية في تخرراتيؼ كما يتؾجب عمييؼ معخفتو حؾؿ السبادئ كاألسذ التي 
يدتشج عميو تخرريؼ إلى جانب امتلكيؼ الكفايات اللزمة التي تسكشيؼ مؽ مسارسة عسميؼ 

بتيؼ في السجارس، كيذسل ىحا السعيار بعج التخخج كتحقيق رسالتيؼ أثشاء تعميسيؼ لظم
 السؤشخات التالية:

أف تحتؾي الخظط البخامجية عمى معاييخ تغيخ مدتؾيات تقجـ الظمبة في الجؾانب التالية:  .4
 الستعمؼ كالتعمؼ كالسحتؾى كمسارسات التجريذ كالسدؤكلية السيشية.

فيؼ كاكتداب ميشة التأكج مؽ قجرة الخخيجيؽ عمى استخجاـ البحؾث كاألدلة العمسية ل .8
 التجريذ كقياس إنجاز الظمبة كحلػ.

التأكج مؽ قجرة الخخيجيؽ عمى تظبيق السحتؾى كالسعخفة التخبؾية كعكديا في تقييؼ نؾاتج  .8
 التعميؼ بسا يتؾافق مع معاييخ السشغسات السيشية الستخررة في البلد.

دة مداكلة السيشة امتلؾ الخخيجيؽ السيارات العمسية كالعسمية السظمؾبة مثل شيا .8
 كاالختبارات الذاممة كما إلى ذلػ.

 تزسيؽ البخنامج لسعاييخ التكشؾلؾجيا الحجيثة كتظبيقيا خلؿ عسمية ترسيؼ خبخات التعمؼ. .2
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كيتزسؽ ىحا السعيار امتلؾ السذخفيؽ في التجريب : الذخاكة السيشية كالتجريب السيشي -
 لتجريب، كذلػ مؽ خلؿ:السيجاني قجرات ميشية عالية كقجرة عمى إنجاح ا

 .الجامعاتالتعاكف بيؽ الذخكاء لتحقيق مشفعة متبادلة بيؽ  .4
التعاكف بيؽ الذخكاء في اختيار كإعجاد كتقؾيؼ بخامج التجريب السيجاني لظمبة الكميات  .8

 التخبؾية.
تعاكف الذخكاء في ترسيؼ أنذظة التجريبات السيجانية بحيث تكؾف ذات عسق كتتشؾع  .8

 بة.بذكل كافي لمظم
يشص ىحا السعيار عمى مدؤكلية البخنامج التخبؾي عؽ : جؾدة الظالب كالتؾعيف كاالختيار -

جيؾزية ككفاءة طلبو لمتؾعيف، كذلػ مشح التحاقيؼ بالجراسة كدراستيؼ لمسقخرات كتخخجيؼ، 
 كيتؼ ىحا مؽ خلؿ تؾفخ عجة العؾامل االنتقائية التالية:

 مبة لمعسل بذكل ميشي بعج التخخج.تقجيؼ البخنامج خظط لمتؾعيف كدعؼ الظ .4
 احتؾاء البخنامج عمى متظمبات خاصة لللتحاؽ بو. .8
 تزسيؽ البخنامج الخاص بإعجاد السعمسيؽ خظظًا كاضحة لستابعة سمؾكيات الظمبة. .8
 تؾثيق البخنامج لتقجـ كإنجاز الظمبة في ضؾء معاييخ السعخفة كقياس تقجميؼ. .8
 بالتؾقعات السظمؾبة مشيؼ بعج التخخج.تؾثيق البخنامج ما يؤيج كعي الظمبة  .2
يتزسؽ ىحا السعيار قجرة البخنامج عمى إعجاد الخخيجيؽ لمتأثيخ في تعمؼ : تأثيخ البخنامج -

 الظمبة في التعميؼ العاـ كتحديؽ نسؾىؼ السعخفي كذلػ مؽ خلؿ:
 قياس تأثيخ الخخيجيؽ عمى تعمؼ الظمبة باستخجاـ مقاييذ عسمية كاضحة. .4
لكياس فعالية التجريذ في قظاع التعميؼ مؽ خلؿ أدكات السلحغة تظؾيخ مؤشخات  .8

 السقششة كاستظلع أراء الظمبة.
 التعخؼ عمى مؤشخات فعالية التجريذ. .8
 التعخؼ عمى رضا الخخيجيؽ مؽ خلؿ استخجاـ أدكات مقششة لحلػ. .8
باع أنغسة يتعيؽ عمى البخامج التخبؾية ات: ضساف جؾدة البخنامج التخبؾي كالتحديؽ السدتسخ -

كاضحة لزساف الجؾدة كالتحديؽ السدتسخ لكافة جؾانب البخنامج. كسا يتعيؽ عمى القائسيؽ 
عمى البخنامج تظؾيخ مقاييذ متشؾعة لتقؾيؼ الخخيجيؽ استشادًا عمى األبحاث كجسع السعمؾمات 

 كتحجيج األكلؾيات لزساف تأثيخ الخخيجيؽ في تعمؼ الظمبة بقظاع التعميؼ.
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 تماد األكادميي: االعثانيًا

االعتساد ىؾ رتبة أكاديسية أك كضع أكاديسي عمسي يسشح لمسؤسدة أك البخنامج 
األكاديسي مقابل استيفاء السؤسدة معاييخ الجؾدة الؾطشية أك العخبية أك الجكلية كفق ما يتفق 
 عميو مؽ مؤسدات التقؾيؼ التخبؾية كيعج االعتساد خظؾة أساسية لمسؤسدة لمديخ نحؾ التسيد

في إطار تؾافقيا كاندجاميا مع أفزل السعاييخ العالسية السعخكفة كتيديخ سبل االعتخاؼ بيا 
مؽ قبل األكساط األكاديسية كالسيشية الجكلية كالقجرة عمى التشافذ مع زميلتيا )العشدي، 

(. كتعخفو السؾسؾعة الجكلية لمتعميؼ العالي "االعتساد بانو االعتخاؼ العمشي 432، 8042
سة ما أك معيج أك كمية أك جامعة أك بخنامج دراسي متخرص تتؾفخ فيو مؤىلت لسجر 

كمعاييخ تعميسية معيشة معتخؼ بيا كالتظؾيخ نحؾ األفزل ليحه البخامج باستسخار، كيعج ذلػ 
ضخكريًا لدببيؽ ىسا: أف تتحسل السؤسدات األكاديسية السدؤكلية باستسخار أماـ بعزيا 

دة مؽ خلؿ بخامج تعميسية مشاسبة، كالتأكج مؽ مجى التداـ ىحه لتحقيق أىجاؼ كاضحة كمحج
 (24:8048السؤسدات ببخامج ذات معاييخ محجدة كمقبؾلة سمفا. )ادريذ كآخخكف، 

 أيداف االعتماد األكادميي

 (:3، 4883يسكؽ تمخيص أىجاؼ االعتساد في كثيخ مؽ الجكؿ فيسا يأتي )الحسالي، 
 .التعميؼ العالي يحقق الحج األدنى مؽ السعاييخ التحقق مؽ أف مؤسدة أك بخنامج .4
 .مداعجة الظمبة الججد عمى االلتحاؽ بسؤسدات التعميؼ العالي التي تقجـ بخامج مقبؾلة .8
مداعجة مؤسدات التعميؼ في تحجيج الداعات السقبؾلة عشج انتقاؿ الظمبة بيؽ  .8

 .السؤسدات
الستثسار التسؾيل الحكؾمي السداعجة في تحجيج مؤسدة أك بخنامج التعميؼ السشاسب  .8

 .كالخاص
 .حساية مؤسدات التعميؼ العالي مؽ الزغؾط الخارجية كالجاخمية الزارة .2
تظؾيخ أىجاؼ لمتحديؽ الحاتي لسؤسدات التعميؼ العالي الزعيفة، كالحث عمى الخقي  .6

 .بالسعاييخ في مؤسدات التعميؼ العالي
 .خظيط كالتقييؼ السؤسديإشخاؾ أعزاء ىيئة التجريذ كالعامميؽ جسيعا في الت .1
 .كضع معاييخ لمتخخيص كاالعتخاؼ السيشي كالخقي بسحتؾيات ىحه التخررات .2



 ......................................................... مدى حتفيز أعضاء هيئة التدريس لتطوير آليات التقومي الذايت واالعتماد األكادميي

08 
 

كبذكل عاـ فإف االعتساد األكاديسي ييجؼ بذكل أساسي إلى التأكج مؽ رصانة 
السدتؾى العمسي لمسؤسدة التعميسية، كالتأكج كحلػ مؽ أنيا تعسل عمى تحقيق مدتؾيات جيجة 

ديسي كالسيشي في البخامج التي تقجميا؛ األمخ الحي يعدز قجرتيا السؤسدية مؽ األداء األكا
كفاعميتيا التعميسية في تحقيق رسالتيا كأىجافيا التخبؾية، يذار كحلػ إلى أف االعتساد 
األكاديسي يدتيجؼ تعديد التشافدية بيؽ مؤسدات التعميؼ العالي فيسا يترل بعسمية التظؾيخ 

كيعسل كحلػ عمى تخسيخ ثقافة السحاسبة كالسداءلة في البشى  القائسة عمى السعاييخ،
 .(26، 8048التشغيسية ليحه السؤسدات )القخني، 

 األكادميي أيمية االعتماد
 :Suchanek et al, 8048)) كتكسؽ أىسية االعتساد األكاديسي فيسا يمي

 .تأميؽ الشسؾ السيشي كاألكاديسي لمعامميؽ في السؤسدة التخبؾية .4
 .سل األكاديسي كفق مشغؾمة فعالة تؾفخ الخضا لجسيع العامميؽ في السؤسدةسيخ الع .8
زيادة التفاعل كالتعاكف بيؽ أعزاء ىيئة التجريذ، كزيادة دافعية العسل كاإلنتاج العسمي  .8

 .لجييؼ
 .تحقيق االنزباط الحاتي لجى العامميؽ في السؤسدة .8
 .سدات التعميؼ العاليزيادة مدتؾى اإلسياـ األكاديسي لعزؾ ىيئة التجريذ بسؤ  .2
 .تؾثيق العلقة بيؽ خخيجي الجامعة كأساتحتيا .6
 .زيادة دافعية الظالب لمتعمؼ كتشسية ميارات التعميؼ الحاتي لجيو .1

 األكادميي مهطلكات االعتماد
 – 812، 8002تدتشج عسمية االعتساد األكاديسي عمى السشظمقات اآلتية )مجيج كالديادات، 

816:) 
عسمية مدتسخة ال تتؾقف عؽ مخحمة معيشة ألف تقؾيؼ األداء الجامعي إلصلح الجامعي ا .4

عسمية مدتسخة أيزًا، كاالعتساد األكاديسي مخحمة يشبغي أف تتججد كمسا استججت متغيخات 
 .جؾىخية

اإلصلح الجامعي عسمية شاممة مسا يدتمـد تقؾيؼ مختمف عشاصخ العسمية التعميسية، كأف  .8
يذسميا جسيعيا، كىحا ىؾ االعتساد السؤسدي الحي يتشاكؿ يستج االعتساد األكاديسي ل

 .السؤسدة كاممة كليذ كحجة مشيا
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في حج ذاتو، كإنسا ضساف لمجؾدة كرفع لسدتؾى األداء  االعتساد األكاديسي ليذ ىجفاً  .8
 .ألقرى درجة مسكشة مؽ اليجؼ

دات االعتساد األكاديسي في أساسو تخخيرا أك تختيبا لمسؤسدات، كليذ مشحا لذيا .8
 .جامعية كسا أنو ال يدتيجؼ الحج األقرى مؽ األداء

السؤسدة التعميسية مشغؾمة متكاممة كتقاس مجى جؾدتيا بسجى التفاعل بيؽ عشاصخىا،  .2
كيشبغي الحكؼ عمى كل مشيا في ضؾء اآلخخ: كىؾ األمخ الحي يتيحو مجخل االعتساد 

 .األكاديسي
ألكاديسي ىي ضساف مدتؾى مؽ الجؾدة في الفمدفة األساسية التي يقـؾ عمييا االعتساد ا .6

البخامج التعميسية التي تقجميا مؤسدات التعميؼ الستشؾعة لعسلئيا، كالسداعجة في تحقيق 
التظؾر السدتسخ لمبخامج التعميسية التي تقجميا مؤسدات التعميؼ تمبية الحتياجات 

مشية إلجخاءات تقؾيؼ السدتفيجيؽ السختمفة، فالبخامج التعميسية التي تخزع خلؿ فتخة ز 
صارمة، تكؾف قج استؾفت بججارة الذخكط اللزمة التي تقتزييا معاييخ االعتساد كأصبح 

 .خخيجؾىا مؤىمؾف لمجخؾؿ في عالؼ السيشة كمسارستو
 األكادميي أنواع االعتماد

 (:40: 8003)الحاج كآخخكف، تتسثل أنؾاع االعتساد األكاديسي فيسا يمي
البجء كاف االعتساد السؤسدي أداة تدتخجـ مؽ قبل الجامعة أك  في :السؤسدي االعتساد .4

الكمية إلقشاع مؤسدات أخخى بقبؾؿ طلبيا كدكراتيا كالعكذ بالعكذ، كيؾفخ االعتساد 
السؤسدي بذكل فعاؿ رخرة لمعسل، كعادة ما يقـؾ عمى تقييؼ ما إذا كانت السؤسدة 

 .تمبي الحج األدنى مؽ السعاييخ
)البخامجي(: يسيد بالتخكد بذكل جيج كيؾفخ فخص في الشغخ بالتفاصيل  سياألكادياالعتساد  .8

الظمبة الجقيقة، فانو يسكؽ أف يؾفخ الشؾع السشاسب مؽ السجخلت لتسييد السدتفيجيؽ مثل 
نقظة قؾة كاستعخاض الؾحجات الرغيخة، كيتستع بسيدة كؾنو يخكد بذكل مؽ حيث امتلكو 

 جيج عمى التفاصيل.
يشي )التخرص(: كيعشى ىحا الشؾع مؽ االعتساد باالعتخاؼ بجؾدة كأىمية االعتساد الس .8

األشخاص لسسارسة السيشة في ضؾء معاييخ ترجرىا ىيئات كمشغسات ميشية متخررة 
عمى السدتؾى السحمي كاإلقميسي كالجكلي كيسشح ىحا الشؾع مؽ االعتساد الذيادات 
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: 8044ة كإدارة األعساؿ )فزل، األكاديسية الستخررة مثل العمؾـ الظبية كالسحاما
82.) 

 ثالجًا: التكويم الذاتي

يعتبخ التقؾيؼ الحاتي إضافًة إلى كؾنو نؾعًا مؽ أنؾاع التقؾيؼ التخبؾي، فإنو يعج غاية 
بحج ذاتو حيث يؤمل أف يرل الفخد إلييا، فيؾ في ذلػ كسيمة كغاية، كقج ذكخ سلمة 

ي تقبل الفخد لمشتائج ميسا كانت متجنية، كثقتو ( أف مؽ أىؼ مدايا التقؾيؼ الحات82، 8048)
في أف ما يحرل عميو مؽ تقجيخ ىؾ فعًل ما يدتحقو، فل مجاؿ في أف يتعمل بأف الحي قؾمو 
قج عمسو، أك أعظاه أقل مسا يدتحق، لكؽ ىحا ال يرمح مع األطفاؿ صغار الدؽ، كذكي 

 .االحتياجات الخاصة التي تسشع تقؾيسيؼ لحكاتيؼ
كثيقة التقؾيؼ الحاتي بشجًا رئيدًا في ضساف الجؾدة داخل مؤسدات التعميؼ كتعتبخ 

العالي، إذ أنيا تجؿ عمى أف السؤسدة قج قؾمت مجى ملئسة مخخجات التعميؼ السدتيجؼ 
كمجسؾعة السدتؾيات، كمجى فعالية التقؾيؼ في بياف قياس تحقيق بسخخجات التعمؼ 

جات التعمؼ السدتيجفة، إضافة إلى مجى جؾدة السدتيجفة، كمجى ما يحققو الظالب بسخخ 
 (.812، 8042الفخص التعميسية )عمي، 

 دلاالت التكويم الذاتي لربامج إعداد املعلم

كيأخح التقؾيؼ الحاتي مجاالت عجة، ففي تجخبة التقييؼ الحاتي في الجامعة المبشانية 
لييئة التعميسية، كالظلب، حجدت السجاالت اآلتية: الخسالة كالسياـ كاألىجاؼ، كاإلدارة، كا

كالتعميؼ، كالبحث العمسي، كالحياة الجامعية، كالسباني كالسخافق كالتجييدات، كالسكتبة، كالسؾارد 
 (.848-848، 8002السالية كاإلنفاؽ )بذارة، 

أما في التعميؼ العالي األردني فقج اشتسل التقييؼ )الحاتي كالخارجي( عمى ست مجاالت 
السشاىج )الخظط الجراسية(، كالتجريذ كالتعمؼ كالتقييؼ، كتقجـ الظمبة في ىى: تشغيؼ كمحتؾى 

البخامج كمدتؾى تحريميؼ، كخجمات دعؼ الظمبة كتؾجيييؼ، كمؾارد التعمؼ، كإدارة تحديؽ 
 (.422، 8003الشؾعية كاستجامتيا )ابخاليؼ، 

كميات  كعمى الخغؼ مؽ أف السجاالت آنفة الحكخ ىى مجاالت عامة إال أنيا تلمذ
إعجاد السعمؼ في عشاصخ األىجاؼ كالسحتؾى كالظمبة كالتجريدييؽ كالسشذآت كالبحث العمسي 

 كخجمة سؾؽ العسل.
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 رابعًا: الدراصات الضابكة

(: ىجفت الجراسة إلى تقؾيؼ بخامج إعجاد السعمؼ في ضؾء 8042دراسة الدحيباني ) .4
ي مجاؿ السدؤكلية السيشية لمسعمؼ، السعاييخ العالسية لمسدؤكلية السيشية، كتحجيج أبخزىا ف

كدرجة تزسيؽ ىحه السعاييخ في بخامج إعجاد السعمؼ في الجامعات الدعؾدية. اتعبت الجراسة 
السشيج الؾصفي التحميمي، كقج تكؾف مجتسع الجراسة مؽ جسيع بخامج إعجاد السعمؼ في 

بخنامج،  88عمى  بخنامج، فيسا اقترخت عيشة البحث 464الجامعات الدعؾدية البالغ عجد 
التي تؼ الحرؾؿ  CAEPكانت أداة الجراسة عبارة عؽ قائسة بالسعاييخ العالسية كمعاييخ 

عمييا مؽ األدبيات الدابقة، كأشارت الشتائج إلى أف درجة تزسيؽ )السذاركة كالتؾاصل، تقؾيؼ 
د أفخاد كدرجة تحف البخامجفي السحتؾى، التظؾيخ السدتسخ لمسعارؼ، السعخفة بالستظمبات( 

العيشة جاءت بجرجات متجنية كأقل مؽ الستؾسط، األمخ الحي يدتؾجب االرتقاء بسدتؾى ىحه 
 البخامج، كضخكرة التخكيد عمى تؾافخىا في ترسيؼ كتقجيؼ بخامج إعجاد السعمؼ.

(: تيجؼ الجراسة إلى الكذف عؽ درجة تحقق معاييخ 8042دراسة العاني كالعبخي ) .8
( في بخامج إعجاد السعمؼ بكمية التخبية في جامعة الدمظاف CAEPاالعتساد الجكلية كيب )

قابؾس مؽ كجية نغخ أعزاء ىيئة التجريذ، كلتحقيق ىجؼ الجراسة تؼ استخجاـ السشيج 
مؤشخا اشتسمت عميو معاييخ كيب الخسدة  61الؾصفي السسدكج في إعجاد استبانة مكؾنة مؽ 

السيجانية، كجؾدة السخشح، كتأثيخ البخنامج  كىي: السحتؾى السعخفي، كالذخاكات كالسسارسات
كضساف جؾدة الكمية كالتحديؽ السدتسخ، كسا تؼ إعجاد بظاقة مقابمة لجسع البيانات. تؼ جسع 

( عزؾ ىيئة تجريذ، كعيشة مقابمة مكؾنة مؽ ستة 82البيانات مؽ عيشة مكؾنة مؽ )
خت نتائج الجراسة أف درجة أعزاء مؽ القائسيؽ عمى إدارة عسمية االعتساد في الكمية. أعي

( في بخامج إعجاد السعمؼ بكمية التخبية جاءت عالية. كسا أعيخت CAEPتحقق معاييخ كيب )
نتائج الجراسة عجـ كجؾد فخكؽ ذات داللة إحرائية في درجة تحقق السعاييخ التي تعدى إلى 

ات السعاييخ الخسدة الشؾع، كالختبة األكاديسية. كسا أعيخت الشتائج أف أعمى درجة تحقق لسؤشخ 
الكيب كانت لرالح معيار الذخاكات كالسسارسات السيجانية إذ أبجى أفخاد العيشة إلى رغبتيؼ في 
تظؾيخه ىحا السجاؿ أيزًا. أما بالشدبة إلى معيار السحتؾى السعخفي كالتخبؾي، فقج أعيخت 

تعمقة في بعض الشتائج أنو ال تداؿ ىشاؾ فجؾة في بعض السؤشخات ضسؽ ىحا السعيار كالس
السيارات التي ال يداؿ السخشحؾف يفتقجكنيا كتتسثل في ميارات حل السذكلت، كميارة التفكيخ 
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الشاقج، كميارات االتراؿ، كميارات ترسيؼ أدكات لتقييؼ أداء التلميح بالسجرسة. ككحلػ 
بالكمية بالشدبة إلى معيار االستقظاب كاالختيار لمسخشحيؽ، إذ لؼ يحقق السدتؾى السظمؾب 

في ضؾء السؤشخات الؾاردة في ىحا السعيار كعجـ ملحغة رغبة حكيقة مؽ أفخاد العيشة حياؿ 
 تظؾيخه.

(: ىجفت الجراسة إلى معخفة تقييؼ درجة تظبيق معاييخ ىيئة اعتساد 8041دراسة الغسخي ) .8
 في كمية التخبية بجامعة طيبة مؽ كجية نغخ CAEPالبخامج التخبؾية األمخيكية الكيب 

أعزاء الييئة التجريدية كفق متغيخي التخرص كالختبة األكاديسية، اتبعت الجراسة السشيج 
الؾصفي السدحي بتظبيق أداة االستبانة عمى عيشة عذؾائية عشقؾدية مؽ أعزاء الييئة 
التجريدية. ككذف الشتائج عؽ تظبيق معاييخ ىيئة اعتساد البخامج التخبؾية األمخيكية الكيب 

CAEP ة التخبية بجامعة طيبة مؽ كجية نغخ أعزاء الييئة التجريدية كفق متغيخي في كمي
التخرص كالختبة األكاديسية حدب السعاييخ اآلتية )السحتؾى كالسعخفة التخبؾية، مسارسة 
الذخاكة السيشية كالتجريب السيشي، جؾدة التؾعيف، أثخ البخنامج، ضساف جؾدة البخنامج( 

كجؾد فخكؽ في درجة  ـى تظبيقيا كتظؾيخىا بجرجة متؾسظة، كعجكدرجة تحفد أفخاد العيشة عم
في كمية التخبية بجامعة طيبة لستغيخ الختبة األكاديسية، كأكصت  CAEPتظبيق معاييخ 

، كاىتساـ الجامعة بعقج المقاءات كتؾزيع ظمبات االعتساد كفق معاييخ الكيبالجراسة بتؾفيخ مت
 السشذؾرات في بجاية كل عاـ دراسي.

(: ىجفت الجراسة إلي كضع مقتخح لتظؾيخ بخنامج التخبية العسمية 8046اسة محسؾد )در  .8
بكميات التخبية الخياضية طبقا لسعاييخ الجؾدة كاالعتساد، استخجـ الباحث السشيج الؾصفي، 

ىؼ الشتائج أف اشتسل السقتخح لتظؾيخ أ( عزؾ ىيئة تجريذ، كمؽ 20كيمغ حجؼ العيشة )
ية بكميات التخبية الخياضية طبقا لسعاييخ الجؾدة كاالعتساد ضسؽ كىي بخنامج التخبية العسم

كمتؾافق مع معاييخ الجؾدة كاالعتساد(، عجد الداعات  )إعجاد معمؼ تخبية رياضية متسيد
لمتخبية العسمية داخل الكمية أسبؾعيا أربع ساعات أسبؾعيا لسشاسبتيا طبقا لسعاييخ الجؾدة 

عسمية السشفرمة في الفرل الجراسي األكؿ فقط، تؾدي التخبية كاالعتساد، تؤدي التخبية ال
العسمية السترمة في الفرل الجراسي الثاني كمو تخبية عسمية مترمة، استخجاـ الحقيبة 
التعميسية السقتخحة، استخجاـ التعميؼ عؽ بعج السقتخح ، كمؽ اىؼ التؾصيات تظبيق السقتخح 

التخبية الخياضية بجسيؾرية مرخ العخبية طبقا لسعاييخ لتظؾيخ بخنامج التخبية العسمية بكميات 



 ......................................................... مدى حتفيز أعضاء هيئة التدريس لتطوير آليات التقومي الذايت واالعتماد األكادميي

23 
 

الجؾدة كاالعتساد، كاستخجاـ السقتخح لتظؾيخ بخنامج التخبية العسمية بكميات التخبية الخياضية 
 في رفع الكفايات التجريدية لمظلب السعمسيؽ.

ة (: ىجفت الجراسة لمكذف عؽ معخفة كإدراؾ الييئAlmatrafi, 8042دراسة السظخفي ) .2
(، مجى تأثيخىا في مخخجات تقييؼ البخامج التخبؾية CAEPاألكاديسية الدعؾدية بسعاييخ كيب )

عزؾ  60في الدعؾدية. اتبعت الجراسة السشيج الؾصفي التحميمي، كتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 
ىيئة تجريدية في جامعة الجؾؼ في الدعؾدية، ككاف أداة الجراسة عبارة عؽ استبانة. كقج 

جراسة بجسمة مؽ الشتائج أىسيا أف عيشة الجراسة كانؾا عمى معخفة بالسعاييخ الخاصة خخجت ال
بالسحتؾى السعخفي كالسحتؾى التخبؾي ككانت درجة تحفدىؼ لتظبيقيا عالية، حيث يخكف اف 
استيفاء ىحه السعاييخ يديؼ في تحديؽ بخامج إعجاد معمسي التخبية اإلسلمية، كفيسا يخص 

كالذخاكة فقج جاءت درجة تحفد األكاديسييؽ فييا عالية مؽ حيث إدراكيؼ  التجريب السيجاني
لمسعيار كالدعي في تظؾيخه كأىسيتو كدكره في تحديؽ بخامج إعجاد معمسي التخبية اإلسلمية، 
كسا أشارت أيزًا إلى تحفد أفخاد العيشة نحؾ زيادة جؾدة الظالب كالتؾعيف كاالختيار كتأثيخ 

 خنامج التخبؾي كالتحديؽ السدتسخ.البخنامج كجؾدة الب
(: ىجفت الجراسة إلى تقؾيؼ بخنامج إعجاد السعمؼ في كمية التخبية 8003خاليؼ )دراسة إب .6

األساسية بجامعة السؾصل مؽ مشغؾر أعزاء الييئة التجريدية كفقا لستظمبات الجؾدة 
( عزؾ 482الذاممة. اتبعت الجراسة لسشيج الؾصفي )التقؾيسي(، كتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )

في كمية التخبية األساسية بجامعة السؾصل، تبشى الباحث مؽ أعزاء الييئة التجريدية 
(. كتؾصمت الجراسة إلى ما يمي: 421( السكؾف مؽ تدع مجاالت ك)8001مكياس كشعاف )

عجـ تحقيق السحتؾى الحالي ك غياب الفمدفة الؾاضحة كاألىجاؼ لبخنامج إعجاد السعمؼ، 
ممة، إدارة الكمية في مجسل عسميا قج لبخنامج إعجاد السعمؼ في الكمية لستظمبات الجؾدة الذا

المدت متظمبات الجؾدة الذاممة بسدتؾى )محقق إلى حج ما(، كفي مجاؿ احتياجات البخنامج 
فإنو )غيخ محقق( لستظمبات الجؾدة الذاممة، كبعج مجاؿ التقؾيؼ عؽ تمبية متظمبات الجؾدة 

 الذاممة.
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 التعكيب على الدراصات الضابكة

 مو حيح املهًج 
ت الجراسة السشيج الؾصفي التحميمي كىؾ ما تذابو مع العجيج مؽ الجراسات مثل دراسة اتبع -

(، كدراسة 8046(، كدراسة محسؾد )8042(، كدراسة العاني كالعبخي )8042الدحيباني )
( السشيج الؾصفي 8041(، كاستخجمت دراسة الغسخي )Almatrafi, 8042السظخفي )

 ( السشيج الؾصفي التقؾيسي.8003السدحي، كاستخجمت دراسة إبخاليؼ )
 مو حيح األداة 

استخجمت الجراسة الحالية االستبانة كأداة رئيدة لمؾصؾؿ إلى الشتائج، كىحا ما تؾافق مع  -
(، كدراسة 8041(، كدراسة الغسخي )8042العجيج مؽ الجراسات مثل دراسة العاني كالعبخي )

 .(8003(، كدراسة إبخاليؼ )Almatrafi, 8042السظخفي )
( كالتي كانت أداة الجراسة عبارة عؽ 8042كتختمف الجراسة الحالية مع دراسة الدحيباني ) -

( التي استخجمت 8042كدراسة العاني كالعبخي ) ،CAEPقائسة بالسعاييخ العالسية كمعاييخ 
 بظاقة مقابمة.

 مو حيح الهتائج 
خامج إعجاد السعمؼ ( إلى ضخكرة االرتقاء بترسيؼ كتقجيؼ ب8042أكصت دراسة الدحيباني ) -

في ضؾء الشتائج التي أشارت إلى تجني تزسيؽ )السذاركة كالتؾاصل، تقؾيؼ السحتؾى، التظؾيخ 
السدتسخ لمسعارؼ، السعخفة بالستظمبات( في البخامج، إضافة إلى تجني تحفد أفخاد العيشة 

ب ( أشارت بأف درجة تحقق معاييخ كي8042تجاىيا. إال أف دراسة العاني كالعبخي )
(CAEP في بخامج إعجاد السعمؼ بكمية التخبية جاءت عالية كتحجيجًا معاييخ الذخاكات )

كالسسارسات السيجانية بخلؼ معيار السحتؾى السعخفي كالتخبؾي كمعيار االستقظاب كاالختيار 
( بأف 8041لمسخشحيؽ فسا زالت تعتخيو بعض الفجؾات. في حيؽ أشارت نتائج الغسخي )

في كمية التخبية بجامعة  CAEPئة اعتساد البخامج التخبؾية األمخيكية الكيب تظبيق معاييخ ىي
طيبة مؽ كجية نغخ أعزاء الييئة التجريدية كدرجة تحفد أفخاد العيشة عمى تظبيقيا 
كتظؾيخىا بجرجة متؾسظة، كعميو فقج شجدت الجراسة عمى تؾفيخ ىحه الستظمبات بذكل كامل. 

إلى ترؾر مقتخح لتظؾيخ بخنامج التخبية العسمية بكميات  (8046كسا أشارت دراسة محسؾد )
التخبية الخياضية طبقا لسعاييخ الجؾدة كاالعتساد ضسؽ كىي )إعجاد معمؼ تخبية رياضية متسيد 
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( إلى معخفة عيشة 8042كمتؾافق مع معاييخ الجؾدة كاالعتساد(. كسا أشارت دراسة السظخفي )
تحفدىؼ لتظبيقيا  مجىالسعخفي كالسحتؾى التخبؾي ككاف الجراسة بالسعاييخ الخاصة بالسحتؾى 

( إلى غياب الفمدفة الؾاضحة كاألىجاؼ 8003عالي. إضافة لحلػ فقج أشارت دراسة إبخاليؼ )
لبخنامج إعجاد السعمؼ، كعجـ تحقيق السحتؾى الحالي لبخنامج إعجاد السعمؼ في الكمية لستظمبات 

 الجؾدة الذاممة.
 دراصات الضابكةأوجٌ االصتفادة مو ال

تسثمت أكجو االستفادة في بمؾرة كبشاء اإلطار الشغخي، كاختيار األداة السشاسبة، 
كاختيار السشيج السشاسب، كاستخجاـ األساليب اإلحرائية السلئسة، كتجعيؼ نتائج الجراسة 

 الحالية بالجراسات الدابقة.
 أوجٌ متيش الدراصة احلالية عو الدراصات الضابكة

تحفيد أعزاء  مجىراسة الحالية عؽ الجراسات الدابقة في تشاكليا لسؾضؾع تسيدت الج .4
ىيئة التجريذ لتظؾيخ آليات التقؾيؼ الحاتي كاالعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد السحاضخيؽ 

، كىحا لؼ يتؼ تشاكلو في دراسات CAEPبكمية التخبية في جامعة أـ القخى كفق معاييخ 
 حثة.عخبية سابقة عمى حج عمؼ البا

تسيدت الجراسة الحالية عؽ الجراسات الدابقة في اىتساميا بتحفيد أعزاء الييئة التجريذ  .8
كبذكل ضسشي قياس كالئيؼ كرغبتيؼ في التظؾيخ كالتشسية، مؽ خلؿ الجيؾد السبحكلة في 
تظؾيخ آليات التقؾيؼ الحاتي كاالعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد السحاضخيؽ بكمية التخبية في 

 .CAEPعة أـ القخى كفق معاييخ جام
ربط الجراسة بيؽ عجة متغيخات لؼ يدبق أف تشاكلتيا دراسات سابقة محمية أك عخبية كذلػ  .8

 عمى حج عمؼ الباحثة.
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 الفصل الجالح: مهًجية الدراصة وإجزاءاتًا
 مصادر البيانات

 تعتسج الجراسة عمى مرجريؽ رئيدييؽ لمبيانات:
الثانؾية، أي التي سبق أف تؼ اعجادىا كجسعيا بؾاسظة السرجر األكؿ: كىؾ البيانات  .4

الباحثيؽ كالسفكخيؽ كالكتاب، كتذسل الجراسات الدابقة، كاألبحاث السشذؾرة، كالخسائل العمسية، 
 كالتقاريخ، كالشذخات، كالسظبؾعات، كالكتب بالمغتيؽ العخبية كاالنجميدية.

تسثمت في االستبانة، حيث صسست  السرجر الثاني: كىؾ مرادر البيانات األكلية كالتي .8
خريرًا لجسع بعض البيانات األكلية التي لؼ تقجميا السرادر الثانؾية كالزاؿ بحاجة إلييا 
حتى يقـؾ بتحميل كتفديخ الغاىخة التي يتؼ دراستيا، كسا تؼ تؾزيعيا عمى أفخاد العيشة 

ـ البخنامج اإلحرائي لمحرؾؿ عمى استجاباتيؼ، كقج تؼ تفخيغيا كتحميل البيانات باستخجا
(SPSS.) 

 متغريات البحح

تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ لتظؾيخ كإدراكيؼ آليات التقؾيؼ الحاتي  مجىالستغيخ السدتقل: 
كيذسل حافدية أعزاء ىيئة التجريذ  CAEPلتحقيق االعتساد األكاديسي كفقًا لسعاييخ 

 :CAEPكإدراكيؼ ألبعاد معاييخ 
  ريذ نحؾ تظؾيخ السحتؾى كالسعخفة التخبؾية.تحفيد أعزاء ىيئة التجمجى 
  تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تحديؽ مسارسة الذخاكة السيشية كالتجريب مجى

 السيجاني.
  تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ الخقي بجؾدة الظمب كالتؾعيف.مجى 
  تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تعديد أثخ البخنامج.مجى 
  التجريذ نحؾ زيادة جؾدة البخنامج كالتحديؽ السدتسخ. تحفيد أعزاء ىيئةمجى 

الستغيخ التابع: تحقيق االعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد السحاضخيؽ بكميات التخبية بالجامعات 
 .CAEPالدعؾدية كفق معاييخ 
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 مهًج الدراصة

اعتسجت الجراسة عمى السشيج الؾصفي التحميمي، كبذكل عاـ يعخؼ السشيج الؾصفي 
ميمي عمى أنو األسمؾب السختكد عمى معمؾمات كافية كدقيقة عؽ مؾضؾع محجد مؽ خلؿ التح

فتخات زمشية محجكدة كذلػ لمحرؾؿ عمى نتائج عسمية يتؼ تفديخىا بظخيقة مؾضؾعية 
 (. 8048)عداؼ، 

 دلتمع وعيهة الدراصة

يتكؾف مجتسع الجراسة مؽ أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة أـ القخى، حيث اعتسجت 
( مؽ 22لجراسة عمى طخيقة العيشة العذؾائية البديظة، كتؼ أخح عيشة عذؾائية بحجؼ )ا

( استبانة صالحة لمتحميل، أي 28أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة أـ القخى، تؼ استخداد )
 %. كيخى الباحث أف ىحا العجد كافي لتحقيق أىجاؼ الجراسة.36بشدبة استخداد 

 أداة الدراصة

التي أعجىا الباحث  Questionnaire"ة في استسارة االستبانة "تسثمت اداة الجراس
باالستعانة بآراء ذكي الخبخة كالسختريؽ في ىحا السجاؿ، حيث تكؾنت ىحه االستبانة مؽ 

 :كىي خسدة محاكر رئيدة
  :تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تظؾيخ السحتؾى كالسعخفة مجى السحؾر األكؿ

 ( فقخة تعبخ عشو.41مؽ ) التخبؾية، كيتكؾف ىحا السحؾر
  :تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تحديؽ مسارسة الذخاكة مجى السحؾر الثاني

 ( فقخات تعبخ عشو.40السيشية كالتجريب السيجاني، كيتكؾف ىحا السحؾر مؽ )
  :تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ الخقي بجؾدة الظمب مجى السحؾر الثالث

 ( فقخات تعبخ عشو.3مؽ )كالتؾعيف، كيتكؾف ىحا السحؾر 
  :تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تعديد أثخ البخنامج، كيتكؾف مجى السحؾر الخابع

 ( فقخات تعبخ عشو.6ىحا السحؾر مؽ )
  :تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ زيادة جؾدة البخنامج مجى السحؾر الخامذ

 و.( فقخات تعبخ عش6كالتحديؽ السدتسخ، كيتكؾف ىحا السحؾر مؽ )
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 صدق أداة الدراصة

 الرجؽ الغاىخي )صجؽ السحكسيؽ( . أ
تؼ استخجاـ أسمؾب الرجؽ الغاىخي، بيجؼ التأكج مؽ مجى صلحية االستبانة 

( مؽ 2كملءمتيا ألغخاض البحث، كذلػ مؽ خلؿ عخضيا في صؾرتيا األكلية عمى عجد )
شاسبة الفقخات كانتسائيا السحكسيؽ مؽ األساتحة السختريؽ إلبجاء الخأي فيسا يتعمق في مجى م

ألبعاد االستبانة، كإدخاؿ التعجيلت اللزمة، حيث قجـ الدادة السحكسؾف العجيؽ مؽ التعجيلت 
الجؾىخية عمى أداة الجراسة، كقج استجاب الباحث ليحه التعجيلت، كقامت بإعادة صياغة 

نة شكميا الشيائي، االستبانة في ضؾء السلحغات التي قجميا السحكسيؽ، حتى أخحت االستبا
 ( عبارة.82كتكؾنت االستبانة برؾرتيا الشيائية مؽ خسدة محاكر بؾاقع )

 صجؽ االتداؽ الجاخمي . ب
يقرج باالتداؽ الجاخمي مجى اتداؽ كل فقخة مؽ فقخات االستبانة مع السحؾر الحي 

جرجة تشتسي إليو ىحه الفقخة، كعميو فقج تؼ حداب معاملت االرتباط بيؽ درجة كل فقخة كال
الكمية لمسحؾر الحي تشتسي إليو، كذلػ بيجؼ التحقق مؽ مجى صجؽ االستبانة، كالججكؿ رقؼ 

 االتداؽ الجاخمي ألداة الجراسة. ( التالي يؾضح نتائج صجؽ4)
 (: طذق االرغبق اٌذاخٍٟ ألداح اٌذساعخ4خذٚي )

 اٌّحٛس اٌثبٌث اٌّحٛس اٌثبٟٔ اٌّحٛس األٚي

َ 
ِؼبًِ 
 االسرجبط

ِغزٜٛ 
 الٌخاٌذ

َ 
ِؼبًِ 
 االسرجبط

ِغزٜٛ 
 اٌذالٌخ

َ 
ِؼبًِ 
 االسرجبط

ِغزٜٛ 
 اٌذالٌخ

4 .882** .000 4 
.242*

* 
.000 4 .728** .000 

8 .272** .000 8 
.284*

* 
.000 8 .282** .000 

8 .248** .000 8 
.288*

* 
.000 8 .887** .008 

8 .8.7** .000 8 
.280*

* 
.000 8 .284** .000 

2 .82.** .000 2 
.2.8*

* 
.000 2 .228** .000 

2 .87.** .000 2 
.280*

* 
.000 2 .277** .000 

7 .272** .000 7 
.788*

* 
.000 7 .222** .000 

2 .2.7** .000 2 
.274*

* 
.000 2 .220** .000 

. .248** .000 . 
.787*

* 
.000 . .228** .000 

40 .888** .000 40 .742*.000  
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 .0.02* داٌخ إحظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ            .   0.04** داٌخ إحظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ                 

( أف جسيع فقخات أداة الجراسة تختبط ارتباط ذك داللة 4يتزح مؽ الججكؿ رقؼ )
ة الكمية لسحاكرىا، حيث بالجرج 0.02، كمدتؾى داللة 0.04إحرائية عشج مدتؾى داللة 

كيذيخ ذلػ لؾجؾد صجؽ  0.233ك 0.868تخاكحت معاملت االرتباط ليحه الفقخات بيؽ 
اتداؽ داخمي في فقخات أداة الجراسة، مسا يجعؼ صحة البيانات التي تؼ جسعيا مؽ أفخاد 

 العيشة بيحا الذأف.
 ثبات أداة الدراصة

ياس ثبات أداة الجراسة كذلػ لمتأكج مؽ ىشاؾ العجيج مؽ الظخؽ التي يسكؽ مؽ خلليا ق
مجى صلحية ىحه األداة لكياس ما كضعت لكياسيو، كفي ىحه الجراسة تؼ استخجاـ كل مؽ 

 Split _Halfكطخيقة التجدئة الشرفية  Cronbach's Alphaكخكنباخ  -طخيقة ألفا
 الظخيقتيؽ. ات أداة الجراسة بكل( يبيؽ ثب8لحداب الثبات في البيانات، كالججكؿ رقؼ )

 ثجبد أداح اٌذساعخ ثطش٠مخ أٌفبوشٚٔجبخ ٚطش٠مخ اٌزدضئخ : (8خذٚي )

 إٌظف١خ.

 اٌثجبد ثطش٠مخ اٌزدضئخ إٌظف١خ اٌثجبد ثطش٠مخ اٌفب وشٚٔجبخ اٌّحٛس

 
ػذد 

 اٌفمشاد

ِؼبًِ أٌفب 

 وشٚٔجبخ

ِؼبًِ 

اسرجبط 

 ث١شعْٛ

ِؼبًِ اسرجبط 

عج١شِبْ ثشاْٚ 

 اٌّؼذي

 0.282 0.742 0.7.7 47 اٌّحٛس األٚي

 0.272 0.208 0.282 40 اٌّحٛس اٌثبٟٔ

 0.288 0.788 0.208 . اٌّحٛس اٌثبٌث

 0.770 0.284 0.788 2 اٌّحٛس اٌشاثغ

اٌّحٛس 

 اٌخبِظ
2 0.248 0.724 0.272 

* 
 اٌّحٛس اٌخبِظ اثغاٌّحٛس اٌش 000. **882. 44

48 .888** .000 4 
.282*

* 
.000 4 .828* .047 

48 .882** .008 8 
.228*

* 
.000 8 .247** .000 

48 .204** .000 8 
.708*

* 
.000 8 .2..** .000 

42 .87.** .000 8 
.228*

* 
.000 8 .780** .000 

42 .824** .000 2 
.202*

* 
.000 2 .228** .000 

47 .888** .000 2 
.288*

* 
.000 2 .222** .000 
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 82..0 0.2.2 82..0 82 االعزجبٔخ وىً

تحفيد  مجى ( أف قيسة ألفاكخكنباخ لجسيع فقخات استبانة "8يتزح مؽ الججكؿ رقؼ )
أعزاء ىيئة التجريذ لتظؾيخ آليات التقؾيؼ الحاتي كاالعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد 

( 0.382(" بمغت )CAEPالسحاضخيؽ بكميات التخبية بالجامعات الدعؾدية كفق معاييخ )
كيذيخ ذلػ لؾجؾد ثبات مختفع في بيانات الجراسة، كسا كبمغت قيسة معامل االرتباط السعجؿ 

( كيذيخ ذلػ لؾجؾد ثبات مختفع في بيانات 0.386اف بخاكف( لجسيع فقخات االستبانة ))سبيخم
 أفخاد عيشة الجراسة بيحا الذأف. الجراسة، مسا يجعؼ صحة البيانات التي تؼ جسعيا مؽ
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 تصحيح أداة الدراصة

( الخساسي، كعميو فقج تبشت Likert Scaleتؼ ترسيؼ االستبانة كفق مكياس ليكخت )
( لمحكؼ عمى اتجاه كل فقخة عشج استخجاـ مكياس 8ة السحػ السؾضح بالججكؿ رقؼ )الجراس

ليكخت الخساسي كذلػ باالعتساد بذكل أساسي عمى قيسة الؾسط الحدابي كالؾزف الشدبي 
 :لتحجيج مدتؾى السؾافقة عمى فقخات كمحاكر الجراسة

 اٌّحه اٌّؼزّذ فٟ اٌذساعخ.: (8خذٚي )

 اٌٛصْ إٌغجٟ اٌّمبثً ٌٗ خطٛي اٌخ١ٍ ِؼ١بس اٌزذسج

 %82ألً ِٓ  4.20ألً ِٓ  غ١ش ِٛافك ثشذح

 %..24% إٌٝ 82 .8.2إٌٝ  4.20 غ١ش ِٛافك

 %..27% إٌٝ 28 .8.8إٌٝ  8.20 ِحب٠ذ

 %..28% إٌٝ 22 .8.4إٌٝ  8.80 ِٛافك

 %28أوجش ِٓ  8.80أوجش ِٓ  ِٛافك ثشذح

 اخلطوات اإلجزائية

التي اتبعتيا الباحثة أثشاء إعجاد كتشفيح تجخبة البحث، يتشاكؿ ىحا السحؾر الخظؾات 
 كتسثمت فيسا يمي:

تؾجيت الباحثة إلى جامعة أـ القخى لظمب كتاب تدييل ميسة كتشفيح الجراسة، كتؼ  .4
استلمو مؽ قبل الباحثة، كأتاح ىحا الكتاب لمباحثة الفخصة في الجخؾؿ إلى الجامعة 

 كجسع البيانات.
 عزؾ ىيئة تجريذ في جامعة أـ القخى. 28التي تسثمت في اختيار عيشة البحث ك  .8
طؾرت الباحثة استبانة باالستفادة مؽ األدبيات الدابقة، كسا تؼ عخضيسا عمى لجشة مؽ  .8

قائجة مؽ  80السحكسيؽ لزساف صجقيا، كتظبيقيا عمى عيشة استظلعية مكؾنة مؽ 
 مجتسع العيشة، كذلػ لمتحقق مؽ صجؽ ثبات أدكات الجراسة.

مت الباحثة بتظبيق أدكات الجراسة عمى أفخاد العيشة الفعمية، كلمتفريل فقج تؼ استجاب قا .8
 عزؾ ىيئة تجريذ في جامعة أـ القخى. 28عمى أداة االستبانة 

بعج االنتياء مؽ التظبيق قامت الباحثة بتفخيغ البيانات كمعالجتيا باستخجاـ األساليب  .2
تائج الستعمقة بفخكض الجراسة، كذلػ اإلحرائية السشاسبة بيجؼ الحرؾؿ عمى الش

 .SPSSباالستعانة ببخنامج 
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قامت الباحثة بتفديخ كمشاقذة الشتائج التي تؾصمت إلييا، ككتابة ممخص الشتائج  .6
 كالتؾصيات.

 األصاليب اإلحصائية املضتخدمة يف معاجلة البيانات

األساليب كانت ( ك SPSS v.88تؼ االعتساد بذكل أساسي عمى بخنامج التحميل االحرائي )
 :كسا يمي

 ( الستؾسط الحدابيMean لمتعخؼ تعمى مجى ارتفاع أك انخفاض استجابات أفخاد :)
 العيشة عمى فقخات كمحاكر الجراسة.

 ( االنحخاؼ السعياريStandard Deviation لمتعخؼ عمى مجى انحخاؼ استجابات :)
تو مؽ الرفخ تخكدت أفخاد الجراسة لكل فقخة عؽ كسظيا الحدابي، فكمسا اقتخبت قيس

 االستجابات كانخفض تذتتيا.
 ( معامل ألفاكخكنباخCronbach's Alpha( كطخيقة التجدئة الشرفية ،)Split 

_Half.لكياس الثبات في البيانات :) 
 ( معامل ارتباط بيخسؾف Pearson Correlation Coefficient  لكياس صجؽ :)

 االتداؽ الجاخمي لفقخات الجراسة.
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 بع: عزض نتائج الدراصة ومهاقشتًاالفصل الزا

تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تظؾيخ السحتؾى مجى ما  اإلجابة عؽ الدؤاؿ األكؿ:
 كالسعخفة التخبؾية؟

 ( التالي:8كانت الشتائج كسا ىؾ مؾضح بالججكؿ رقؼ )
 (: ٠ٛضح اٌّزٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ 8خذٚي )  

 مشح ِٓ فمشاد اٌّحٛس األٚيٚاٌزشر١ت ٌىً ف

 اٌفمشح 
اٌٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 اٌزشر١ت

48 
أِبسط دٚسٞ اٌم١بدٞ اٌمبئُ ػٍٝ رحًّ 

 .ِغئ١ٌٛخ اٌزؼ١ٍُ
8.8. .20 2..28 

ِٛافك 

 ثشذح
4 

42 
حظٍذ ػٍٝ سخظخ ِضاٌٚخ إٌّٙخ ٚفمبً 

 .ٌٍّؼب١٠ش ٚاٌششٚط اٌٛط١ٕخ
8.82 .77 2..28 

ِٛافك 

 ثشذح
8 

48 
أشبسن فٟ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزأ١ٍ١٘خ راد 

 .اٌظٍخ ثّّبسعبد اٌزؼ١ٍُ
8.82 .22 2..88 

ِٛافك 

 ثشذح
8 

4 
أعؼٝ ٌزحم١ك األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّشرجطخ 

 .ثبٌّٕٙبج
8.88 .20 22.28 

ِٛافك 

 ثشذح
8 

2 
احشص ػٍٝ فُٙ اٌزخظض ثشىً دل١ك 

 .ٚاإلٌّبَ ثأدٚارٗ
8.88 .87 22.28 

ِٛافك 

 ثشذح
2 

 2 ِٛافك 24.28 87. 8.07 .أساػٟ خٛأت إٌّٛ اٌّخزٍفخ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ 8

7 
أعؼٝ ٌزٛف١ش ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ رشاػٟ اٌزٕٛع 

 .اٌثمبفٟ ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ
 7 ِٛافك 24.08 28. 8.02

. 
أعؼٝ ٌزؼض٠ض دٚافغ اٌّزؼ١ٍّٓ اٌزار١خ ٔحٛ 

 .اٌزؼٍُ
 7 ِٛافك 24.08 84. 8.02

44 

حشص ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ رط٠ٛش اٌج١ئخ أ

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزىْٛ راد ِؼٕٝ ٚرمذَ إضبفخ 

 .ٍِّٛعخ ٌٍطٍجخ

 . ِٛافك 20.78 .8. 8.08

2 
ألَٛ ثزطج١ك اٌّحزٜٛ اٌّؼشفٟ ثبٌزخظظبد 

 .اٌزشث٠ٛخ ٚفمبً ٌّؼب١٠ش ١٘ئخ االػزّبد اٌٛط١ٕخ
 40 ِٛافك 20.08 .8. 8.00

40 
١١ُ ألَٛ ثبعزخذاَ أعب١ٌت ِزٕٛػخ فٟ رم

 .ِغزٜٛ إٔدبص ٚأداء اٌّزؼ١ٍّٓ
 44 ِٛافك 28..7 80. ...8

48 
أرؼبْٚ ِغ أ١ٌٚبء األِٛس ٚصِالء إٌّٙخ 

 .ٚاٌّخزظ١ٓ
 44 ِٛافك 28..7 87. ...8

42 
أعؼٝ ٌز١ّٕخ طشائك اٌزفى١ش إٌبلذ ٌذٜ 

 .اٌّزؼ١ٍّٓ
 48 ِٛافك 72.28 88. 8..8

8 
احشص ػٍٝ رٛظ١ف اٌزم١ٕبد اٌحذ٠ثخ فٟ 

 .١١ُ اٌّزؼ١ٍّٓػ١ٍّخ رم
 48 ِٛافك 72.88 22. 4..8

2 
أعبػذ فٟ رظ١ُّ ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ رغبػذ ػٍٝ 

 .اٌذِح ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ
 42 ِٛافك 77.88 28. 8.27

8 
اعزخذَ اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌّزطٛسح فٟ رظ١ُّ 

 .ٚرٕف١ز ٚرمذ٠ُ اٌخجشاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّزؼ١ٍّٓ
 42 ِٛافك 72.28 22. 8.28

47 
اٌج١ئ١خ اٌّشرجطخ ثبٌغ١بق أعؼٝ ٌز١ّٕخ اٌّؼشفخ 

 .اٌّدزّؼٟ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ
 47 ِٛافك 72.88 28. 8.28

 ِٛافك 28.48 88. 8.40 اٌّحٛس وىً 
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تخاكحت  األكؿ( أف درجات تقجيخ أفخاد العيشة عمى فقخات السحؾر 8يبيؽ ججكؿ )
(، كسا بمغ الستؾسط الكمي للستجابات عمى ىحا السحؾر 8.83-8.28متؾسظاتيا بيؽ )

عالي مؽ تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تظؾيخ  مجى( مسا يجؿ عمى 2( مؽ )8.4)
كيسكؽ تفديخ ىحه الشتيجة بأف ىشاؾ رغبة مؽ قبل أعزاء ىيئة  السحتؾى كالسعخفة التخبؾية.

التجريذ في اإلحلؿ كالتغييخ تساشيًا مع متظمبات العرخ في عل األفكار السشادية ببشاء 
السحتؾى السعخفي الحي  كتحؾيلكدات كنغخيات كأفكار تخبؾية حجيثة، السشاىج عمى أسذ كمخت

يستمكؾنو إلى نساذج تخبؾية قؾية ثؼ تكييفيا مع التغيخات في السعخفة الدابقة، كمدتؾيات 
( التي أشارت إلى تجني تزسيؽ 8042كتختمف ىحه الشتيجة مع دراسة الدحيباني ) .الفيؼ

يشة لمتظؾيخ، كسا تختمف مع دراسة العاني كالعبخي تقؾيؼ السحتؾى كعجـ تحفد أفخاد الع
  ( التي أشارت إلى أنو ال تداؿ ىشاؾ فجؾة في بعض السؤشخات ضسؽ ىحا السعيار.8042)

تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تحديؽ مسارسة  مجىما  اإلجابة عؽ الدؤاؿ الثاني:
 الذخاكة السيشية كالتجريب السيجاني؟

 ( التالي:2ؾضح بالججكؿ رقؼ )كانت الشتائج كسا ىؾ م
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 (: ٠ٛضح اٌّزٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌٛصْ إٌغج2ٟخذٚي )

 ٚاٌزشر١ت ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّحٛس اٌثبٟٔ

 اٌفمشح 
اٌٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 اٌزشر١ت

4 
أعؼٝ ٌزط٠ٛش خجشارٟ ا١ٌّذا١ٔخ ثّب 

 .ط٠ٛش أداء اٌّششح ثفبػ١ٍخ٠غبُ٘ فٟ ر
 4 ِٛافك 20.08 28. 8.00

2 
أعبُ٘ فٟ رؼض٠ض لذساد اٌّششح١ٓ فٟ 

 .اٌزٛف١ك ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك
 8 ِٛافك 72.88 88. 4..8

8 

أعبػذ فٟ رؼض٠ض ػًّ اٌى١ٍخ ِغ اٌششوبء 

ٌزظ١ُّ خجشاد ١ِذا١ٔخ رزغُ ثبٌؼّك 

ٚاٌش١ٌّٛخ ٚاٌزٕٛع ٚاٌزّبعه ٚفمبً 

 .ؼزّذحٌٍّؼب١٠ش اٌّ

 8 ِٛافك 77.28 88. 8.22

8 

أٚظف اٌزىٌٕٛٛخ١ب ٚاٌزم١ٕبد اٌزٟ رطجمٙب 

اٌى١ٍخ ٌز٠ٕٛغ أعب١ٌت رم١١ُ اٌّٙبساد 

 .اٌّشرجطخ ثبٌّحزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ

 8 ِٛافك 72.28 20. 8.28

2 

أعؼٝ ٌزّى١ٓ اٌّششح١ٓ ِٓ رحم١ك 

اٌششاوخ اٌفبػٍخ ث١ٓ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 .ٚاٌّدزّغ

 2 ٛافكِ 72.28 28. 8.28

40 

أعبػذ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌى١ٍخ فٟ اعزخذاَ 

اٌزىٌٕٛٛخ١ب ِٓ أخً اٌزحغ١ٓ اٌّغزّش 

ٚضّبْ اعزّشاس اٌّحبضش٠ٓ اٌّزؼب١ٔٚٓ 

 .فٟ اٌؼًّ

 2 ِٛافك 72.48 24. 8.20

2 

أعبػذ اٌّششح١ٓ فٟ اعزخذاَ 

اٌزىٌٕٛٛخ١ب ٌزحم١ك اعزّشاس اٌششاوخ 

 .اٌّدزّؼخ ثزط٠ٛش ثشاِح إػذادُ٘

 7 ِٛافك 72.88 82. 8.77

8 

أعبػذ اٌى١ٍخ فٟ رط٠ٛش ِؼب١٠ش اخز١بس 

اٌّؼ١ٍّٓ اٌّزؼب١ٔٚٓ ثّب ٠طٛس ِٓ أداء 

 .اٌجشٔبِح

 2 ِٛافك 78.48 22. 8.74

7 

أعبػذ اٌّششح١ٓ فٟ اعزخذاَ رطج١مبد 

رىٌٕٛٛخ١خ رحمك اٌششاوخ اٌّدزّؼ١خ 

 .ٚفمبً ٌٍزٛلؼبد اٌّشزشوخ

 . ِٛافك 78.78 28. 8.22

. 

ٓ ػٍٝ اٌى١ٍخ فٟ خّغ أعبػذ اٌمبئ١ّ

اٌج١بٔبد ٚرظ١ٕفٙب ٚفشص٘ب ٌالعزفبدح 

 .ِٕٙب فٟ رط٠ٛش اٌجشٔبِح

 40 ِٛافك 78.88 77. 8.24

 ِٛافك 72.48 88. 8.20 اٌّحٛس وىً 

( أف درجات تقجيخ أفخاد العيشة عمى فقخات السحؾر الثاني تخاكحت 2يبيؽ ججكؿ )
مي للستجابات عمى ىحا السحؾر (، كسا بمغ الستؾسط الك8.0-8.64متؾسظاتيا بيؽ )

عالي مؽ تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تحديؽ  مجى( مسا يجؿ عمى 2( مؽ )8.2)
كيسكؽ تفديخ ىحه الشتيجة بأف أعزاء الييئة  مسارسة الذخاكة السيشية كالتجريب السيجاني.

سدتؾى في التجريدية يخكف أف مدتؾى مسارسة الذخاكة السيشية كالتجريب السيجاني متجف ال
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الجامعة، ما يجعميؼ يدعؾف إلى تعديد ىحه السعاييخ أمًل في التظؾر كالتشسية مؽ خلؿ ما 
يتؼ مؽ تبادؿ خبخات كمعارؼ في عل السذاركة السيشية مع الدملء، كسا أف يتحفدكف لمتجريب 
السيجاني ربسا لتعديد بعض نقاط الزعف السختبظة ببعض السسارسات السيشية كتعديدىا، 

الحرؾؿ عمى أكبخ كؼ مؽ الخبخات كالعمـؾ التي تداعجىؼ في التسيد كالتظؾر كمؾاكبة ك 
( كالتي 8042كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة العاني كالعبخي ) السدتججات الحجيثة عالسيًا.

أشارت إلى أف أعمى تحقق لسؤشخات السعاييخ الخسدة الكيب كاف لرالح معيار الذخاكات 
 ة إذ أبجى أفخاد العيشة إلى رغبتيؼ في تظؾيخه ىحا السجاؿ أيزًا.كالسسارسات السيجاني

تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ الخقي بجؾدة الظمب  مجىما  اإلجابة عؽ الدؤاؿ الثالث:
 كالتؾعيف؟

            ( التالي:6ىؾ مؾضح بالججكؿ رقؼ )كانت الشتائج كسا 
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 : ّؼ١بسٞ ٚاٌٛصْ إٌغج٠ٟٛضح اٌّزٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌ: (2خذٚي )

 ٚاٌزشر١ت ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّحٛس اٌثبٌث

 اٌفمشح 
اٌٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 اٌزشر١ت

8 

أعبُ٘ فٟ رحم١ك أ٘ذاف ٚسعبٌخ اٌى١ٍخ 

ثّب ٠شاػٟ اٌزٕٛع فٟ اٌّدزّغ 

 .األوبد٠ّٟ

 4 ِٛافك 24.28 82. 8.07

8 

ض خٙٛد اٌى١ٍخ فٟ رٍج١خ أعبػذ فٟ رؼض٠

احز١بخبد اٌّدزّغ اٌغؼٛدٞ ِٓ 

 .رخظض اٌزشث١خ

 8 ِٛافك 72.08 82. 0..8

7 

أعبُ٘ فٟ رط٠ٛش خطظ ٚأ٘ذاف اٌى١ٍخ 

العزمطبة اٌّششح١ٓ ِٓ ِخزٍف اٌفئبد 

 .اٌّدزّؼ١خ اٌّزٕٛػخ

 8 ِٛافك 72.08 88. 0..8

4 

أعؼٝ ٌزط٠ٛش ٚرطج١ك األدٚاد اٌزٟ 

أداء اٌّششح١ٓ  رٛظفٙب اٌى١ٍخ ٌزم١١ُ

ثشىً دٚسٞ ٚرمذ٠ُ أدٌخ ػٍٝ رٌه ثّب 

 .٠ٍجٟ احز١بخبد عٛق اٌؼًّ

 8 ِٛافك 72.28 28. 8.28

2 

أعبػذ فٟ ػ١ٍّخ رم١١ُ لذساد اٌّششح١ٓ 

خالي ٚخٛدُ٘ فٟ اٌى١ٍخ ِٓ خالي 

 .اٌّمب١٠ظ اٌزٟ رٛظفٙب اٌى١ٍخ

 8 ِٛافك 72.28 88. 8.28

. 

ى١ٍخ أٚظف األدٌخ اٌّزؼذدح اٌزٟ رمذِٙب اٌ

ٌٍّغبػذح فٟ اٌىشف ػٓ رطٛس 

اٌّحزٜٛ اٌّؼشفٟ ٚاٌزشثٛٞ ٚاٌّٙبسٜ 

 .ٚدِح اٌزىٌٕٛٛخ١ب فٟ وً ٘زٖ اٌّدبالد

 2 ِٛافك 72.28 20. 8.72

2 

أٚظف اٌّؼب١٠ش اٌزٟ رظّّٙب اٌى١ٍخ 

ٌٍىشف ػٓ ِذٜ رطٛس اٌجشٔبِح 

ِٚشالجخ رمذَ اٌّششح١ٓ ِٕز ثذا٠خ 

 .لجٌُٛٙ حزٝ اوزّبي ِزطٍجبد اٌجشٔبِح

 7 ِٛافك 72.48 .8. 8.72

2 

أعبػذ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌى١ٍخ فٟ اٌزأوذ ِٓ 

رحم١ك اٌّششح ٌٍّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ 

اٌّطٍٛة لجً ِٕحٗ شٙبدح اٌزخشج ِٓ 

أخً ضّبْ لذسرٗ ػٍٝ اٌزذس٠ظ ثفبػ١ٍخ 

ً ػٍٝ رحظ١ً ّٚٔٛ  ٚاٌزأث١ش إ٠دبث١ب

 .اٌطٍجخ ٚرؼٍُّٙ

 7 ِٛافك 72.48 22. 8.72

8 

رظّّٙب اٌى١ٍخ  أٚظف اٌّمب١٠ظ اٌزٟ

ٌٍىشف ػٓ ١ِٛي ٚخظبئض اٌّششح١ٓ 

ِٕز ثذا٠خ لجٌُٛٙ ثبٌجشٔبِح ٚأثٕبء 

 .رٕف١زٖ

 . ِٛافك 8..78 28. 8.78

 ِٛافك 8..72 80. 8.28 اٌّحٛس وىً 

( أف درجات تقجيخ أفخاد العيشة عمى فقخات السحؾر الثالث تخاكحت 6يبيؽ ججكؿ )
تؾسط الكمي للستجابات عمى ىحا السحؾر (، كسا بمغ الس8.01-8.18متؾسظاتيا بيؽ )

عالي مؽ تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ الخقي  مجى( مسا يجؿ عمى 2( مؽ )8.28)
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التحفد السختفع في ىحا السحؾر إلى أف أعزاء  مجىكيسكؽ تفديخ  بجؾدة الظمب كالتؾعيف.
لعسل مؽ عجة الخخيجيؽ ال يتؾافق مع متظمبات سؾؽ االييئة التجريدية يخكف أف مدتؾى 

نؾاحي كأبخزىا الكفاءة، كىحا ما حفدىؼ تجاه التظؾيخ كالخقي بجؾدة الظمب كالتؾعيف، مؽ 
الخخيجيؽ خلؿ قبؾؿ السمتحقيؽ كفق معاييخ معيشة، كاالىتساـ بؾضع خظط لمتؾعيف كدعؼ 

كتختمف ىحه الشتيجة مع دراسة العاني  كتؾجيييؼ نحؾ التؾقعات السظمؾبة مشيؼ بعج التخخج.
( التي أشارت إلى أف معيار االستقظاب كاالختيار لمسخشحيؽ لؼ يحقق 8042كالعبخي )

السدتؾى السظمؾب بالكمية في ضؾء السؤشخات الؾاردة في ىحا السعيار كعجـ ملحغة رغبة 
 حكيقة مؽ أفخاد العيشة حياؿ تظؾيخه.

يد أثخ بخنامج إعجاد تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تعد  مجىما  اإلجابة عؽ الدؤاؿ الخابع:
 ؟CAEPالسحاضخيؽ بكمية التخبية في جامعة أـ القخى كفق معاييخ 

 ( التالي:1كانت الشتائج كسا ىؾ مؾضح بالججكؿ رقؼ )
 ٠ٛضح اٌّزٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ: (7خذٚي )

 ٚاٌزشر١ت ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّحٛس اٌشاثغ

 اٌفمشح 
اٌٛعظ 

 اٌحغبثٟ

الٔحشاف ا

 اٌّؼ١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 اٌزشر١ت

8 
أػًّ ثدذ ٌىٟ أحمك سضٝ اٌخش٠د١ٓ ػٓ 

 .ِغزٜٛ إػذادُ٘ إٌّٟٙ
8.28 .20 .8.78 

ِٛافك 

 ثشذح
4 

4 
أعبػذ اٌى١ٍخ فٟ ل١بط رحم١ك األ٘ذاف ِٓ 

 .خالي اٌّمب١٠ظ ٚاألدٌخ اٌزٟ رّزٍىٙب
 8 ِٛافك 72.28 82. 8..8

2 

اٌزٟ رضؼٙب اٌى١ٍخ ٌم١بط  أٚظف اٌّمب١٠ظ

ِؤششاد إٌّٛ ثّب فٟ رٌه ِمب١٠ظ اٌم١ّخ 

اٌّضبفخ ِٕٚحٕٝ إٌّٛ اٌّؼشفٟ ٚأ٘ذاف 

 .رؼٍُ ٚرطٛس اٌطٍجخ اٌّؼشفٟ

 8 ِٛافك 72.28 87. 8.28

8 

أحشص ػٍٝ اعزؼشاع ٔزبئح رطج١ك 

أدٚاد اٌّالحظخ اٌّمٕٕخ ٚاٌذساعبد 

اٌّغح١خ ٌٍطٍجخ ٌٍزؼشف ػٍٝ فبػ١ٍخ 

 .اٌجشٔبِح

 8 ِٛافك 72.88 28. 8.77

2 

أعبػذ اٌى١ٍخ فٟ اٌحظٛي ػٍٝ أدٌخ ػ١ٍّخ 

ِٛثٛلخ حٛي سضب اٌخش٠د١ٓ ٚأطحبة 

اٌؼًّ ػٓ ِغز٠ٛبرُٙ ِٚٙبسارُٙ ٚلذسرُٙ 

 .ػٍٝ رحًّ اٌّغئ١ٌٛخ

 2 ِٛافك 78.88 .2. 8.78

8 

أعبػذ اٌى١ٍخ فٟ رح١ًٍ ِؤششاد فبػ١ٍخ 

اٌزذس٠ظ ٌٍزأوذ ِٓ أْ اٌّششح١ٓ لبدس٠ٓ 

رطج١ك اٌّؼبسف ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّٙبساد ػٍٝ 

اٌزٟ اوزغجٛ٘ب ِٓ خالي اٌخجشاد ا١ٌّذا١ٔخ 

 .ٌٍجشٔبِح

 2 ِٛافك 8..78 27. 8.22

 ِٛافك 72.28 82. 8..8 اٌّحٛس وىً 
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تخاكحت  الخابع( أف درجات تقجيخ أفخاد العيشة عمى فقخات السحؾر 1يبيؽ ججكؿ )
الكمي للستجابات عمى ىحا السحؾر (، كسا بمغ الستؾسط 8.68-8.62متؾسظاتيا بيؽ )

تعديد أثخ عالي مؽ تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ  مجى( مسا يجؿ عمى 2( مؽ )8.38)
. كيسكؽ CAEPبخنامج إعجاد السحاضخيؽ بكمية التخبية في جامعة أـ القخى كفق معاييخ 

ذاركة في ىحه الشتيجة بأف ىشاؾ شعؾر إيجابي لجى أعزاء الييئة التجريدية لمستفديخ 
السعخفي، خاصة مع شعؾرىؼ بسرجاقية كميشية  السحاضخيؽتحديؽ التعميؼ كرفع مدتؾى نسؾ 

السؤشخات كالسعاييخ التي يتؼ استخجاميا في ىحا السجاؿ، كالتي تبشى عمى مؤشخات قياسية 
. كتتفق ىحه الشتيجة مع مشظكية لكياس فعالية التجريذ مؽ خلؿ أداكت ملحغة مقششة

( التي أشارت إلى أف معخفة أفخاد العيشة بالسعاييخ Almatrafi, 8042ظخفي )دراسة الس
 تحفدىؼ لتظبيقيا عالي. مجى (، ككافCAEPالخاصة بسعاييخ كيب )

تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ زيادة جؾدة البخنامج  مجىما  اإلجابة عؽ الدؤاؿ الخامذ:
 كالتحديؽ السدتسخ؟

 ( التالي:2ججكؿ رقؼ )كانت الشتائج كسا ىؾ مؾضح بال
 ٠ٛضح اٌّزٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ : (2خذٚي )  

 ٚاٌزشر١ت ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّحٛس اٌخبِظ

 اٌفمشح 

اٌٛعظ 

اٌحغب

 ثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 اٌزشر١ت

8 

أشبسن أطحبة اٌمشاس فٟ اٌى١ٍخ )ِدٍظ اٌزؼ١ٍُ( 

رخبر اٌمشاساد اٌّشرجطخ ثبٌجشاِح ِٓ ح١ث فٟ ا

رخظ١ض اٌّٛاسد ٚرحذ٠ذ االردب٘بد اٌّغزمج١ٍخ 

 .ٌٙب

8.82 ..8 22.48 
ِٛافك 

 ثشذح
4 

4 
أعبُ٘ فٟ رؼض٠ض خٙٛد اٌى١ٍخ ٌجٕبء ٔظبَ ِزىبًِ 

 .ٌضّبْ اٌدٛدح
 8 ِٛافك 8..28 88. 8.80

8 
أرؼبْٚ ِغ اٌى١ٍخ فٟ رم١١ُ األداء اٌذٚسٞ ٚفك 

 .ٌّؼب١٠ش اٌّؼزّذحاأل٘ذاف ٚا
 8 ِٛافك 28..7 88. 2..8

2 
أعبُ٘ فٟ ػ١ٍّخ رط٠ٛش اٌجشٔبِح فٟ ضٛء ٔزبئح 

 .ل١بط ِذٜ رطٛس أداء اٌّششح١ٓ ٌٍجشٔبِح
 8 ِٛافك 77.88 87. 8.22

8 

أعبػذ فٟ رط٠ٛش ٔظبَ اٌدٛدح ِٓ ح١ث ِشاخؼخ 

ٚردشثخ اٌّمب١٠ظ اٌّزؼذدح اٌزٟ رشطذ رمذَ 

 .اٌّششح١ٓ

 2 ِٛافك 72.28 20. 8.28

2 

أشبسن اٌى١ٍخ فٟ ل١بط أثش أداء اٌخش٠ح ػٍٝ 

ا١ٌّذاْ ِٓ خالي دساعخ ٔزبئح اٌّزؼ١ٍّٓ 

 .ٚرح١ٍٍٙب

 2 ِٛافك 78.88 27. 8.78

 ِٛافك 28..7 88. 2..8 اٌّحٛس وىً 
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( أف درجات تقجيخ أفخاد العيشة عمى فقخات السحؾر تخاكحت متؾسظاتيا بيؽ 2يبيؽ ججكؿ ) .1
( 2( مؽ )8.32بمغ الستؾسط الكمي للستجابات عمى ىحا السحؾر )(، كسا 8.18-8.86)

عالي مؽ تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ زيادة جؾدة البخنامج  مجىمسا يجؿ عمى 
كيسكؽ تفديخ ىحه الشتيجة بأف أعزاء الييئة التجريدية يخكف بعض  كالتحديؽ السدتسخ.

إلى حذج القجرات كالجيؾد بيجؼ تعديدىا  الثغخات أك الشقص في البخنامج التخبؾي التي تحتاج
كتحديشيا، بحيث تتجاكز ىحا السدتؾى إلى مدتؾيات عالية تتساشى مع السعاييخ التي تتبشاىا 

CAEP مع ملزمة التحديؽ السدتسخ لكافة الشؾاقص السؾجؾدة في البخنامج إلى أف يرل ،
ساف الجؾدة كالتحديؽ إلى مدتؾيات جؾدة عالية، كيتحقق ذلػ مؽ خلؿ أنغسة كاضحة ض

السدتسخ، بالذكل الحي يزسؽ كفاءة الخخيجيؽ مؽ ىحه البخامج كقجرتيؼ عمى إحجاث التغييخ 
كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة السظخفي  اإليجابي في القظاع التعميسي بذكل كامل.

(Almatrafi, 8042 كالتي أشارت إلى تحفد أفخاد العيشة نحؾ زيادة تأثيخ البخنامج كجؾ ) دة
( كالتي أشارت 8003البخنامج التخبؾي كالتحديؽ السدتسخ، فيسا اختمفت مع دراسة إبخاليؼ )

إلى أنو في مجاؿ احتياجات البخنامج كتظؾيخه فإنو )غيخ محقق( لستظمبات الجؾدة الذاممة، 
 كبعج مجاؿ التقؾيؼ عؽ تمبية متظمبات الجؾدة الذاممة.

 الفصل اخلامط: نتائج وتوصيات الدراصة

 فيما يلي أيم الهتائج اليت توصلت إليًا الدراصة: :أواًل: نتائج الدراصة

  " تحفيد  مجىتخاكحت متؾسظات درجات تقجيخ أفخاد العيشة عمى فقخات السحؾر األكؿ
(، كسا 8.83-8.28أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تظؾيخ السحتؾى كالسعخفة التخبؾية" بيؽ )

 مجى( مسا يجؿ عمى 2( مؽ )8.4ا السحؾر )بمغ الستؾسط الكمي للستجابات عمى ىح
 عالي مؽ تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تظؾيخ السحتؾى كالسعخفة التخبؾية.

 تحفيد  مجى خات السحؾر الثاني "تخاكحت متؾسظات درجات تقجيخ أفخاد العيشة عمى فق
يؽ أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تحديؽ مسارسة الذخاكة السيشية كالتجريب السيجاني" ب

( 2( مؽ )8.2(، كسا بمغ الستؾسط الكمي للستجابات عمى ىحا السحؾر )8.64-8.0)
عالي مؽ تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تحديؽ مسارسة الذخاكة  مجىمسا يجؿ عمى 

 السيشية كالتجريب السيجاني.
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 تحفيد  مجى لعيشة عمى فقخات السحؾر الثالث "تخاكحت متؾسظات درجات تقجيخ أفخاد ا
(، كسا 8.01-8.18" بيؽ )نحؾ الخقي بجؾدة الظمب كالتؾعيف اء ىيئة التجريذأعز

 مجى( مسا يجؿ عمى 2( مؽ )8.28بمغ الستؾسط الكمي للستجابات عمى ىحا السحؾر )
 عالي مؽ تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ الخقي بجؾدة الظمب كالتؾعيف.

 تحفيد  مجى ت السحؾر الخابع "لعيشة عمى فقخاتخاكحت متؾسظات درجات تقجيخ أفخاد ا
(، كسا بمغ الستؾسط 8.68-8.62أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تعديد أثخ البخنامج" بيؽ )

عالي مؽ  مجى( مسا يجؿ عمى 2( مؽ )8.38الكمي للستجابات عمى ىحا السحؾر )
تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ تعديد أثخ بخنامج لبخامج إعجاد السحاضخيؽ بكمية 

 في جامعة أـ القخى كفق معاييخ. التخبية
 تحفيد  مجى لعيشة عمى فقخات السحؾر الخامذ "تخاكحت متؾسظات درجات تقجيخ أفخاد ا

-8.18أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ زيادة جؾدة البخنامج كالتحديؽ السدتسخ" بيؽ )
( مسا 2( مؽ )8.32(، كسا بمغ الستؾسط الكمي للستجابات عمى ىحا السحؾر )8.86
عالي مؽ تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ نحؾ زيادة جؾدة البخنامج  مجىمى يجؿ ع

 كالتحديؽ السدتسخ.
 ثانيًا: توصيات الدراصة: يف ضوء الهتائج الضابكة، توصي الباحجة مبا يلي:

العسل عمى تظؾيخ أىجاؼ كتؾصيفات كخظط بخامج إعجاد السحاضخيؽ في السسمكة العخبية  .4
 مسدتججات كمتظمبات العرخ.الدعؾدية بذكل مدتسخ كفقاً ل

تزسيؽ بخامج إعجاد السحاضخيؽ في مجاؿ التقؾيؼ بأساليب التقؾيؼ الحاتي، كمقاييذ  .8
التفكيخ العمسي السختمفة، كاالىتساـ بتشسية كافة ميارات التقؾيؼ الحاتي كاالعتساد 

 األكاديسي لجى أعزاء الييئة التجريدية في ىحه البخامج.
كمؾقفيا مؽ  CAEPيفية ألعزاء ىيئة التجريذ حؾؿ معاييخ الكياـ بحسمة تؾعؾية تثك .8

 السعاييخ األخخى.
نذخ ثقافة الجؾدة كالتقؾيؼ الحاتي كاالعتساد األكاديسي بسا يزسؽ نذخ االلتداـ كاالنتساء  .8

كالسذاركة بيؽ جسيع أعزاء الييئة التجريدية، كذلػ مؽ خلؿ عقج الشجكات ككرش 
قبؾؿ جسيع أعزاء الييئة التجريدية لعسمية االعتساد العسل بيحا الجانب، كبسا يحقق 

 األكاديسي.
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إجخاء الجراسات كالبحؾث الكسية كالشؾعية لسعالجة أكجو الشقص كالزعف في بخامج إعجاد  .2
 .CAEPالسحاضخيؽ بالكمية بسا يحقق معاييخ 

 تعييؽ حؾافد كمكافآت مادية كمعشؾية ألعزاء الييئة التجريدية السداىسيؽ في تظؾيخ .6
آليات التقؾيؼ الحاتي كاالعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد السحاضخيؽ بكمية التخبية في 

 .CAEPجامعة أـ القخى كفق معاييخ 
 :املكرتحات

 :لمبحث الحالي يؾصي الباحث إجخاء الجراسات اآلتية تكساالً اس
 .رؤساء األقداـالحالي مؽ مشغؾر إعجاد السحاضخيؽ تقؾيؼ البخنامج  .4
تحفيد أعزاء الييئة التجريدية لتظؾيخ آليات التقؾيؼ الحاتي كاالعتساد  مجىمقارنة  .8

مع الكميات ( CAEPاألكاديسي لبخامج إعجاد السحاضخيؽ بكميات التخبية كفق معاييخ )
 .السسمكة العخبية الدعؾديةالستشاعخة في جامعات 
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 قائمة املزاجع

 : املزاجع العزبيةأواًل

رة الجامعية الستسيد في عل الجؾدة كاالعتساد األكاديسي . اإلدا(8048. )جساؿ ،إبخاليؼ
 .811-886(، 4)83. السجمة العمسية لكمية التخبية بجامعة نجخاف.

، ابخيل(. التقؾيؼ الحاتي لبخنامج إعجاد السعمؼ في كمية التخبية 8003إبخاليؼ، فاضل. )
لستظمبات  جامعة السؾصل: مؽ مشغؾر أعزاء الييئة التجريدية كفقا -األساسية 

السؤتسخ العمسي الثاني لكمية العمؾـ التخبؾية: دكر السعمؼ العخبي في  .الجؾدة الذاممة
 كمية العمـؾ التخبؾية.-جخش: جامعة جخش األىمية ،عرخ التجفق السعخفي

(. إمكانية تظبيق إدارة الجؾدة الذاممة عمى 8048. )ؽعبج الخحسإدريذ، جعفخ، كاألختخ، 
لي مؽ أجل التحديؽ السدتسخ كضساف جؾدة السخخجات كالحرؾؿ خجمات التعميؼ العا

أماراباؾ: األكاديسية عمى االعتسادية: دراسة حالة فخع جامعة الظائف بالخخمة. 
  .68 - 83 ،1, ع 8، مج األمخيكية العخبية لمعمـؾ كالتكشؾلؾجيا

لتخبية (. معؾقات إعجاد كميات ا8046، دمحم. )كحدؽاألسسخي، عمي، الجشجي، عادؿ، 
جمة القخاءة السسمكة العخبية الدعؾدية: دراسة ميجانية. ـ في األكاديسيللعتساد 

، الجسعية السرخية لمقخاءة كالسعخفة -كمية التخبية  -كالسعخفة: جامعة عيؽ شسذ 
  . 82 - 4 ،420ع

ت لنجاحاف البيئة بيكالمجتمع امة دبية في خرلتت اكميادكر ق(. 4881د )لسي، الخميسيا
، رسالة ؾ سعؾدلممابية جامعة رلتلكمية احالة دراسة لمستقبؿ: ارات اخيت كخفاقاإلكا

 ية.كدلسعماجدتيخ غيخ مشذؾرة، قدؼ التخبية، كمية التخبية، جامعة السمػ سعؾد، ا
متظمبات االعتساد األكاديسي في كمية التخبية بجامعة الباحة مؽ (.  8044السقاطي، كضحى. ) 

، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة. قدؼ اإلدارة التخبؾية تجريذكجية نغخ أعزاء ىيئة ال
 كالتخظيط، كمية التخبية، جامعة أـ القخى، مكة السكخمة، الدعؾدية.

تظؾيخ أداء كميات التخبية لمبشات بالسسمكة في ضؾء معاييخ (.  8002البجري، أميسة. )
. رسالة في جامعة جازافدراسة تظبيكية عمى كميات التخبية لمبشات  االعتساد األكاديسي: 

ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، قدؼ اإلدارة التخبؾية كالتخظيط، كمية التخبية، جامعة أـ القخى، 
 مكة السكخمة، الدعؾدية.
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 . بيخكت: دار الكتب المبشانية.معجؼ مرظمحات العمؾـ اإلدارية(. 4328بجكي، أحسج. )
تظبيق نغاـ االعتساد  في(. دراسة آلراء أعزاء ىيئة التجريذ 8048بجكي، محسؾد. )

دراسات عخبية في التخبية كعمؼ الشفذ: رابظة كضساف الجؾدة بجامعة السشؾفية. 
 . 846 - 423 ،4, ج 88، ع التخبؾييؽ العخب

تجخبة التعميؼ الحاتي في الجامعات المبشانية" ضساف الجؾدة في (. 8002بذارة، جؾزيف. )
 . بيخكت: السخكد الثقافي العخبي.6. طـ التخبؾيةالجامعات العخبية، الييئة المبشانية لمعمؾ 

. ضساف الجؾدة في التعميؼ العالي في البمجاف العخبية: نغخة إجسالي(. 8002بذؾر، مشيخ ) 
 . بيخكت: السخكد الثقافي العخبي.6ط

 . لبشاف: دار العمؼ لمسلييؽ.إنجميدي  –السؾرد قامؾس عخبي (. 8008البعمبكي، مشيخ )
مجى مشاسبة كتؾافخ بعض معاييخ االعتساد األكاديسي كضساف (. 8003)الثقفي، أحسج. 

الجؾدة في أقداـ الخياضيات بكميات العمـؾ في الجامعات الدعؾدية مؽ كجية نغخ 
. رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرة، قدؼ السشاىج كطخؽ أعزاء ىيئة التجريذ كالظلب

 التجريذ، جامعة أـ القخى، مكة السكخمة، الدعؾدية.
السقاييذ الشؾعية كالسؤشخات (. 8003حاج، فيرل، كمجيج، سؾسؽ، كجخيدات، الياس. )ال

. عساف: مجمذ الكسية لزساف الجؾدة كاالعتساد لمجامعات العخبية أعزاء االتحاد
 اتحاد الجامعات العخبية األمانة.-ضساف الجؾدة االعتساد لمجامعات العخبية
، مديج. كالسظيخي ، الزاغؽ، دمحم، عبج هللاالحخبي، نايف، الخشيجي، حديؽ، الكسالي، 

(. كاقع التشسية السيشية ألعزاء ىيئة التجريذ بسؤسدات التعميؼ العالي بجكلة 8046)
 ،8, ع68، مجكمية التخبية -مجمة كمية التخبية: جامعة طشظا الكؾيت كسبل تظؾيخىا. 

220 - 238 . 
اف الجؾدة في الجامعات اإلسلمية" التقؾيؼ كاالعتساد أداة لزس(. 4883الحسالي، راشج. )

. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة السمػ مؤتسخ الجؾدة االعتساد في الجامعات
 .سعؾد، السسمكة العخبية الدعؾدية

 .. اإلمارات: دار القمؼ لمشذخ كالتؾزيعالتقؾيؼ التخبؾي (. 4321خزخ، فخخي. )
 .بيخكت: مكتبة لبشاف. أساس البلغة(. 4336الدمخذخي، محسؾد بؽ عسخ. )
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(. تقؾيؼ بخامج اعجاد السعمؼ فى السسمكة العخبية الدعؾدية فى 8042الدحيبانى، إيساف. )
دراسات في السشاىج كطخؽ التجريذ: ضؾء السعاييخ العالسية لمسدؤكلية السيشية. 

، الجسعية السرخية لمسشاىج كطخؽ التجريذ -كمية التخبية  -جامعة عيؽ شسذ 
 .488 - 21 ،883ع

ضساف الجؾدة في التعميؼ العالي: األطخ الشغخية كالعسمية كنساذج (. 8002سلمة، رمدي. ) 
 . بيخكت: السخكد الثقافي العخبي.6. طمؽ التجارب العالسية

. دراسة تقؾيسية لبخنامج إعجاد السعمؼ بكمية التخبية جامعة (8003ذ. )بمكيالذخعي، 
السجمة العخبية لزساف  عتساد األكاديسي.الدمظاف قابؾس كفق متظمبات معاييخ اال

 .20-4(، ص8)4، األمانة العامة التحاد الجامعات العخبية-جؾدة التعميؼ الجامعي
 CAEP(. درجة تحقق معاييخ االعتساد الجكلية 8042العاني، كجيية، العبخى، خمف، عداـ. )

العمؾـ التخبؾية: السجمة األردنية في في بخامج إعجاد السعمؼ بجامعة الدمظاف قابؾس. 
 . 800 - 828،  8, ع48، مجعسادة البحث العمسي -جامعة اليخمؾؾ 

(. 8048عخفات، نجاح، الذيخي، نجؾد، جاف، خجيجة، فكيو، سشاء، كالسحسادي، غجيخ. )
صعؾبات تظبيق التقؾيؼ الحاتي بكمية التخبية جامعة أـ القخى مؽ كجية نغخ أعزاء 

، كمية التخبية الشؾعية -ية الشؾعية: جامعة السشرؾرة مجمة بحؾث التخبىيئة التجريذ. 
 . 482 - 36 ،82ع

كاقع إدارة الجؾدة الذاممة في الجامعات الفمدظيشية كسبل تظؾيخه (. 8006العظار، إبخاليؼ. )
، رسالة ماجدتيخ، كمية مؽ كجية نغخ رؤساء األقداـ األكاديسية بجامعات قظاع غدة

 .غدة، فمدظيؽالتخبية، الجامعة اإلسلمية ب
(. التقؾيؼ الحاتي في السكتبات الجامعية الدؾدانية مؽ كجية نغخ 8042عمي، حدؽ. )

السخكد العخبي  مةمجالعامميؽ: دراسة حالة عمى مكتبة جامعة أـ درماف اإلسلمية. 
لمبحؾث كالجراسات في عمؾـ السكتبات كالسعمؾمات: السخكد العخبي لمبحؾث كالجراسات 

 . 808 - 868 ،3, ع2، مجات كالسعمؾماتفي عمؾـ السكتب
 االعتسادمعاييخ  استخجاـ(. كاقع 8042، حيجر. )كالجبؾري العشدي، قاسؼ، الكخعاكي، مخيؼ، 

األكاديسي في العسمية التعميسية: دراسة تجخيبية لعيشة مؽ كميات جامعة الكؾفة. مجمة 
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 ،88دارة كاالقتراد، عكمية اإل -الغخي لمعمـؾ االقترادية كاإلدارية: جامعة الكؾفة 
434 - 848 . 

. كىخاف: التكامل العخبي بيؽ دكافع التشسية السدتجامة كضغؾط العؾلسة،(. 8048غخبي، دمحم. )
 ابؽ الشجيؼ لمشذخ كالتؾزيع.

، ابخيل(. تقييؼ درجة تظبيق معاييخ ىيئة اعتساد البخامج التخبؾية 8041الغسخي، جساؿ. )
خبية بجامعة طيبة مؽ كجية نغخ أعزاء الييئة األمخيكية الكيب في كمية الت

. كرقة مقجمة لشجكة بعشؾاف: التقؾيؼ في التعميؼ الجامعي: مختكدات كتظمعاتالتجريدية. 
 كمية التخبية.-الدعؾدية: جامعة الجؾؼ

إدارة األقداـ األكاديسية في ضؾء معاييخ الجؾدة الذاممة كاالعتساد (. 8044فزل، مياء. )
. رسالة خي كالسمػ عبج العديد: دراسة ميجانية عمى شظخ الظالباتبجامعتي أـ الق

ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، قدؼ اإلدارة كالتخبية كالتخظيط، كمية التخبية، جامعة أـ القخى، 
 السسمكة العخبية الدعؾدية.

. بيخكت: 8. طالقامؾس السحيط(. 4321الفيخكز أبادي، مجج الجيؽ دمحم بؽ يعقؾب. )
 مؤسدة الخسالة.

إلدارة التخبؾية بالجامعات الدعؾدية  في(. تقؾيؼ بخامج الجراسات العميا 8048القخني، صالح. )
دراسات عخبية في التخبية كعمؼ الشفذ: رابظة . األكاديسيضؾء مجخل االعتساد  في

 . 488 - 14 ،4, ج 88، ع التخبؾييؽ العخب
الجؾدة كاالعتساد األكاديسي . تأثيخ تظبيق متظمبات معاييخ ضساف (8044. )حسج ،القسيدي 

مجمة دراسات في  عمى العسمية التعميسية: دراسة تظبيكية عمى كمية التخبية بالسجسعة.
 .280-112(، ص84)8. مرخ-الخجمة االجتساعية كالعمـؾ اإلندانية

معاييخ الجؾدة  ، ديدسبخ(. تظؾيخ أداء أعزاء الييئة التجريدية كفق8002كشعاف، أحسج. )
)العخبي الخابع(: تظؾيخ أداء الجامعات  سؤتسخ القؾمي الدشؾي الثاني عذخالالذاممة. 

تظؾيخ التعميؼ  . القاىخة: مخكدالجؾدة الذاممة كنغؼ االعتساد العخبية في ضؾء معاييخ
 جامعة عيؽ شسذ.-كمية التخبية -الجامعي
التعميؼ العاـ  الجؾدة كاالعتساد األكاديسي لسؤسدات(. 8002الديادات، دمحم. )ك مجيج، سؾسؽ، 
 .. عساف: دار صفاء لمشذخ كالتؾزيعكالجامعي
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. مقتخح لتظؾيخ بخنامج التخبية العسمية بكميات التخبية الخياضية طبقا (.8046. )دمحم ،محسؾد
: جامعة حمؾاف السجمة العمسية لمتخبية البجنية كعمؾـ الخياضة لسعاييخ الجؾدة كاالعتساد.

 .810 – 823 ،12ؽ، عكمية التخبية الخياضية لمبشي -
. تقؾيؼ بخامج إعجاد السعمسيؽ في كميات التخبية في ضؾء السعيار (8041. )نايف ،السظؾع

الخابع مؽ معاييخ الييئة الؾطشية لمتقؾيؼ كاالعتساد األكاديسي بالسسمكة العخبية 
 .36-12(، ص1)4، جامعة كىخاف-مجمة دراسات إندانيةالدعؾدية. 

دراسة تقؾيسية لسخخجات بخنامج إعجاد معمؼ المغة العخبية في كمية . (8042. )ىشج ،السيعاف
التخبية جامعة الكؾيت في ضؾء معاييخ الجؾدة مؽ كجية نغخ الظمبة الستؾقع تخخجيؼ 

 -23، 442, ع83، مججامعة الكؾيت-السجمة التخبؾية. كاعزاء الييئة التجريدية
32. 

دليل ضساف الجؾدة كاالعتساد (. 8003)الييئة الؾطشية لمتقؾيؼ كاالعتساد األكاديسي 
ة. الخياض: الييئة الؾطشية لمتقؾيؼ كاالعتساد األكاديسي بالسسمكة العخبية الدعؾدي

 األكاديسي
معؾقات تحقيق الجؾدة كاالعتساد األكاديسي (. 8048الؾرثاف، عجناف، كالدكي، أحسج. )

. االعتساد السجرسيبجامعة شقخاء: دراسة ميجانية. المقاء الدشؾي الدادس عذخ: 
 الخياض: جامعة السمػ سعؾد كالجسعية الدعؾدية لمعمؾـ التخبؾية كالشفدية )جدتؽ(. 
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