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سالميةتق سعود بن محمد مام جامعة التد داء جودة رييم  

اديمي عتماد و م للتقو الوط املركز معاي ضوء  

التميمي ز العز عبد بن فواز ت ب   خلود

س التد وطر املنا رقسم بية،ق ال سالمية،لية سعود بن محمد مام ،جامعة

السعو ية العر   .ديةاململكة

ي و لك يد   sa.edu.imamu@khtmaimi: ال

   :املستخلص
ــ ســالمية ســعود بــن محمــد مــام جامعــة ــ ــ التد داء جــودة تقيــيم ــ إ البحــث رــدف

ـــادي عتمـــاد و م للتقـــو الـــوط املركـــز معـــاي ،. ضـــوء املـــس الوصـــفي املـــن البحـــث ُّواتبـــع

آ الستطالع بانة اس َّوأعدت ُ
م أدا مستو حو عضاء ىاء ل البحـثر عينـة ع ا تطبيق ثم ومن ،

ـ) 460(املتمثلة ا الد العـام مـن ي الثا ا الد الفصل س التد يئة أعضاء من رعضوا ر ر
ً

أن1439/1440 ــ إ البحــث توصــل وقــد بــنَّه، محمــد مــام جامعــة ــ ــ التد داء رمــستو ى

معـــــاي ضـــــوء ــــ ســـــالمية بلـــــغســــعود حيـــــث مرتفعــــا، ـــــان عـــــام ل ــــش ـــــ التد داء جــــودة
ً

ر

ـــل ك بانة لالســـ العـــام تخطــــيط)2.52(املتوســـط مجـــال ـــ ـــ التد داء مـــستو ــــان فيمـــا ر، ى

بمتوســـــــط متوســـــــطا س التـــــــد
ً

س)2.21(ر التـــــــد م وتقـــــــو س التـــــــد تنفيـــــــذ مجـــــــا ـــــــ ومرتفعـــــــا ر، ر
ً

بلغــا ن حــسابي ن بمتوســط ره التـــوا) 2.56(و) 2.74(وتطــو ــ البحــث. ع نتــائج كــشفت عـــن كمــا

محــو ــ نــاث و و الــذ مــن اســة الد عينــة اســتجابات متوســطي ن بــ إحــصائيا دال فــر روجــود ر ر ّ ً
ق

ــ ن املتوســط ن بــ إحــصائيا دال فــر نالــك يكــن لــم فيمــا ، و الــذ لــصا س للتــد التخطــيط
ً

ق ر ر

ـل، ك بانة سـ و س التد م وتقو س التد تنفيذ ي رمحو ر وجـودر البحـث نتـائج ـرت أظ كـذلك

ـــل ك بانة ســـ ـــ ع العينـــة أفـــراد موافقـــة جـــة د ـــ الرتبـــة ـــ ملتغ عـــز إحـــصائية داللـــة ذا رفـــر ى ق

أسـتاذ تبـة ن بـ احـصائيا دال فـر وجـود وكـذلك وأستاذ، ك مشا وأستاذ مساعد أستاذ رلصا ر
ً

ق

أستاذ لصا وأستاذ   .مساعد

الدالة لمات للت :ال الوط يئـةاملركز أعـضاء ، ـ التد داء جودة ، ادي عتماد و م رقو

س   . رالتد

  

  

                                                             
 ة ة العربی ي المملك المیة ف  تشكر الباحثة عمادة البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلس

 .(014-06-11-18)ھـ، برقم 1441السعودیة لتمویلھا ھذا البحث في عام 
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Assessing the Quality of Teaching Performance at Imam 
Muhammad bin Saud Islamic University in the Light of the 
National Center Standards for Academic Assessment and 

Accreditation 
Kholoud bint Fawaz bin Abdul-Aziz Al-Tamimi 
Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, 
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University, KSA. 
Email: khtmaimi@imamu.edu.sa 
ABSTRACT: 
The present research sought to assess the quality of teaching performance at Imam 
Muhammad bin Saud Islamic University in the light of the standards of the National 
Center for Academic Accreditation and Assessment. The research adopted the 
descriptive survey method and a questionnaire was prepared to survey the faculty 
members’ opinions concerning their level of performance and it was completed by 
the research sample (totaling 460) members during the second semester of the 
academic year 1439/1440 AH. The research revealed that the level of teaching 
performance at Imam Muhammad bin Saud Islamic University in the light of the 
standards of the quality of teaching performance in general was high as the overall 
mean of the questionnaire was (2.52). However, the level of teaching performance in 
the field of teaching planning was average (2.21), and it was high in the fields of 
teaching implementation, evaluation and development as the mathematical means 
reached (2.74) and (2.56) respectively. The results of the research revealed that there 
is a statistically significant difference between the mean responses of the males and 
females of the study sample in the dimension of planning teaching in favor of males. 
Furthermore, there was no statistically significant difference between the two means 
in the dimensions of teaching implementation and evaluation as well as in the 
questionnaire as a whole. The results of the research showed that there is a 
statistically significant difference attributed to the rank variable in the degree of 
respondents’ approval to the questionnaire as a whole in favor of the assistant 
professor, associate professor and professor respectively. Added to that, There was a 
statistically significant difference attributed to the rank variable in the degree of the 
sample's approval of the questionnaire as a whole in favor of the assistant professors, 
an associate professor, and a professor as well as the existence of a statistically 
significant difference between the rank of assistant professor and professor in favor 
of a professor. 
Keywords: the National Center for Academic Accreditation and Assessment, the 
quality of teaching performance, faculty members. 
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  :مقدمة
ا ا أغلـــب ـــ ايـــد م تمـــام با ـــام ا التعلـــيم ر تطـــو والناميـــةيحظــى املتقدمـــة معـــات

ـ املختلفــةاارباعتبا يـاة ا مجــاالت ـ ر التطــو ات ومــس التنميـة طــط اتي سـ ــ. لرافــد و
الـــــسعودية ـــــة الر تـــــدفع الـــــسعودية يـــــة العر نظـــــام2030ؤاململكـــــة املـــــستدامة التنميـــــة ـــــداف وأ

ملتطلبــاتال مـوائم شــمو علـيم وإيجــاد العامليـة، يفات التــص نحـو بالــس مـام ــ إ العـا تعلـيم
العمل   .قسو

ة ــ خ ونــة ــ أحــدىتنــامو ــا باعتبا ــادي عتمــاد و ــودة ا عمليــات رتمــام
م ونـــــھ ول أدائـــــھ، بمـــــستو تقـــــاء و العـــــا الـــــتعلم ن لتحـــــس املطبقـــــة املـــــداخل ـــــم ىأ فاعـــــلر ـــــ ن

مخرجاتھ وجودة التعليم نوعية ر   .لتطو
وانطالقــا
ً

ومــا مف يأخــذ الــذي العــا التعلــيم مؤســسات ــ ــودة ل الــشامل ــوم املف مــن
ً

وظـــائف جميـــع ــشمل ل نـــوع ت العــا التعلـــيم مؤســـسات أداء جــودة جوانـــب فــإن عـــاد؛ متعــدد
ــشطتھ وأ والبحــ،التعلــيم التعليميــة امج ــ وال املنــا واملرمثــل ي واملبــا والطــالب العلميــة فــقاوث

ــــــ املح املجتمـــــع وناديـــــة،(وخـــــدمات ص2018نـــــصر نظــــــام). 59م، كـــــذلك إليــــــھ يتجـــــھ مـــــا ــــــذا و
جميــــع ليغطــــي ــــسع ي الــــذي الــــسعودية يــــة العر اململكــــة ــــ الــــوط ــــادي عتمــــاد و ــــودة ا

ات ـــــــ وتج ـــــــشآت وم مـــــــدخالت مـــــــن التعليميـــــــة املؤســـــــسة ســـــــات ومما ـــــــشطة ـــــــةرأ إدا روعمليـــــــات
املستفيدين مع وعالقات اديمية   .وأ

املؤســــسات ــــ ـــ ك ب النــــص إال العناصــــر ـــذه جميــــع جــــودة ميـــة أ مــــن الــــرغم ـــ وع
املخرجــــــــات جـــــــودة ـــــــ ع ــــــــم املؤشـــــــر ـــــــا باعتبا التعليميـــــــة العمليــــــــة ـــــــودة يتجـــــــھ رالتعليميـــــــة

التع جوانـــب حظيـــت فقـــد التعليميـــة العمليـــة ميـــة وأل وأعـــضاءالتعليميـــة، واملنـــا والـــتعلم لـــيم
الـــــوط املركـــــز مـــــن املعتمـــــدة داء جـــــودة ســـــات ومما معـــــاي مـــــن واســـــع بمـــــدى س التـــــد ريئـــــة ر

ــــــادي عتمــــــاد و م جــــــودة. NCAAAللتقـــــو ــــــ ع تــــــب ي مــــــا مــــــع ـــــسقة م ميــــــة ــــــذه ي وتــــــأ
ا مخرجــات ر وتطــو ــشر ال املــال أس بنــاء ــ ع تــأث ذات نتــائج مــن س يالتــد ر إضــافةر امعــات،

س التد أن ُإ ساسيةعدر سا الوظيفة ا دو منطلق من امعات ا ا تقوم   . رال
ـ ـسة الرئ املـدخالت ـم أ أحـد ل ـش ونـھ ة ـ كب ميـة بأ س التـد يئة عضو حظى رو

ـــــام ا التعلـــــيم سوالـــــركن،نظـــــام داء الـــــرئ جانـــــب ر وتطـــــو ن تحـــــس ـــــ عليـــــھ عتمـــــد الـــــذي
الوصـلال حلقـة يمثـل ـو ف ، ـام ا التعلـيم عمليـة ـ يؤديـھ الـذي الدو مية أل وذلك ، رتد ر

ا ــــــداف وأ امعـــــة ا فلـــــسفة مــــــن تمثلـــــھ ومـــــا العليــــــا ة بـــــاإلدا واملتمثلـــــة التعليميــــــة املـــــدخالت ن ربـــــ
آخــــر جانــــب مــــن بالطالــــب املتمثلــــة ــــة املطلو واملخرجــــات جانــــب، مــــن ــــا رامج وتوفيــــق،(و ردمــــان

  ).163صم،2008
أحــد بـصفتھ س التــد يئـة عــضو بجـودة العامليــة التنافـسية ظــل ـ تمــام اد روقـد ز
عمليــة وأصــبحت ، العـا التعلــيم مؤســسات مختلـف ــ التعلــيم نوعيـة لــضبط ساســية املعـاي
عليـــھ أكـــدت ـــ ال امـــة ال القـــضايا مـــن ــم حتفـــاظ و م ر وتطـــو س التـــد يئـــة أعـــضاء راختيــار

امل النوجميع داء م تقو املعتمدة العاملية الرب،(عاي وأبو   )220ص. م2016يبرقاو
ــ العل والبحــث س التــد ــ واملتمثلــة س التــد يئــة عــضو وظــائف عــدد مــن ــالرغم رو ر

فــال املجتمــع، ميــة وخدمــة أ س التــد يئــة عــضو وظــائف ــ أك س التــد ريــزال يؤكــد. ر ــذا لوحــو
ن وآخــر ـ صم2009(والكب جــزءابــ) 11-12، أن

ً
ا ــ كب
ً

العــا التعلــيم ــداف أ تحقيــق قــعيمــن
مـن بـھ يتـصل ومـا س التـد ـ املتمثـل ـ سا عملـھ خـالل مـن س التـد يئـة عـضو عـاتق رع ر

ات ختبا و املحاضرات وإعداد ا ج وخا اسة الد قاعات الطالب رلقاء ر   . ر
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التعل العمليـــــة ــــــ س التــــــد يئــــــة عــــــضو دو ميـــــة روأل مــــــنر العديــــــد تناولــــــت فقــــــد يميــــــة
يئة لعضو التد داء اسات رالد سر امعاترالتد مـنا ـل اسـة د ـ جـاء كمـا وذلك ،ٌ  ر

ــــــــي،( ةــــــــ(و) م2017العر ــــــــا و مـــــــــام ،(و) م2017،رساملة ــــــــ ادة،(و) م2014ا ،)م2013الـــــــــ
ــ وع ومحمــود ــ ي الر اســة د طــت رو ص2019(ر ال) 44م، العمليــة نجــاح ن ومــستوبــ ىتعليميــة

أكـد كمـا س، التـد يئـة ألعـضاء والتخصـ بـو ال يـل رالتأ عائـدةي يت ص2017(والــز  ) 5م،
ت أن ميــــة أ ـــ مُع امــــتالك لــــضمان س التــــد يئــــة عــــضو ــــا م ــــ يل أداء معــــاي امعــــات ا رطبــــق

وتؤكـــد مناســـب، ل ـــش م أعمـــال لتأديـــة مـــة الال امزالكفايـــات ـــيســـ -126صصم،2010(كع
بــــأداء) 128 تقـــاء ـــ املتمثلـــة نيـــة امل التنميــــة ـــام ا داء جـــودة ن تحـــس متطلبـــات مـــن رأن

يئــــــة أعــــــضاء ة إدا املتــــــضمنة ــــــ التد داء فعاليــــــة بمؤشــــــرات والعنايــــــة امعــــــة ا ي ــــــسو رم ر
الطالب م عامل و س التد لعمليات س رالتد   .ر

القــــــصوومــــــع ال فــــــال س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء دو ميــــــة رأ زر ــــــمــــــر أبــــــرُأدا أحــــــد زعــــــد
امعــــات ا تواجــــھ ــــ ال ،(التحــــديات ــــي ص2017العر وناديـــــة)283م، نــــصر ــــش ــــذا وحــــو ل،

املجتمعــــات) م2018 (حمــــاش ــــ التعليميــــة الــــنظم ــــ ع ــــ ال االت شــــ مــــن ــــ الكث وجــــود ــــ يإ
العـــا التعلـــيم وتقنيـــات طرائـــق قـــصو ـــا م أ ومـــن يـــة، العر الـــدو وخاصـــة راملختلفـــة وضـــعفل ،

عتمـــاد و ـــودة ا معـــاي وفـــق ـــة دا و والوظيفيـــة ـــسية التد يئـــة ال مـــن ة ـــشر ال رالقـــو ر كمـــا. ى
الـــسر اســـة د ـــرت ـــسية) م2004(رأظ التد ات ـــا امل إلجمـــا ميـــة التقو التقـــديرات متوســـطات رأن ر

ـــــودة ا مـــــستو تبلـــــغ ـــــ. ىلــــم العتي اســـــة د ـــــرت أظ ـــــ املح املـــــستو ـــــ روع ـــــ) م2011(ى امل اتأن را
فــإن كــذلك ــم، طال نظـر ــة وج مــن متوسـطة جــة بد تــوافرت س التـد يئــة ألعــضاء راديميـة ر
انـــت الطالــب حــو املتمركـــزة ــسية التد اتيجيات ســ ملعظــم س التـــد يئــة أعــضاء ســة لمما ر ر ر

ســة دا بحــسب ــ العم والتطبيــق املناقــشة اتيجية اســ ناء باســت ابيــة،(رمتدنيــة و ). م2012بابيــة
وأحمـــــــدكمــــــا راحــــــشة ا اســــــة د ــــــرت س) م2013(رأظ التـــــــد يئــــــة أعــــــضاء ســــــة مما جــــــة د رأن ر ر

والتقيــــيم والتنفيــــذ والتخطــــيط التواصــــل مجـــاالت ــــ متوســــطة انــــت ــــسية التد ــــ. رللكفايـــات و
ـــي العر اســـة د ـــرت أظ ـــادي عتمـــاد و ـــودة ا معـــاي يتعلـــق) م2017(رضـــوء قـــصو روجـــود

املتعلقة سات املما املعايرببعض ذه ضوء س التد يئة أعضاء لدى داء   . ربجوانب
مــــا ضــــوء ــــ ــــاديو عتمــــاد و م للتقــــو الــــوط املركــــز تأكيــــد جــــاء ) م2008(ســــبق

التعلــــــيم،باعتبــــــار إصــــــالح مــــــداخل ــــــم أ أحــــــد داء م ميتــــــھوأنتقــــــو وســــــيلةــــــ تكمــــــنأ ونــــــھ
ونقــا ــا ز لتعز القــوة نقــاط ــ ع للتعــرف ة ــاورضــر ملعا الــضعف ــ. ط ع ــودة ا نظــم وتؤكــد

ن ج ــــــر وا الطــــــالب مــــــن العالقـــــة اب ــــــ أ إشــــــراك ة ضــــــر مـــــع داء، م تقــــــو عمليــــــات ميـــــة ورأ
التعليميـــــة املؤســـــسة مـــــن املـــــستفيدو املجتمـــــع وأعـــــضاء عمـــــال ـــــاب وأ ن واملـــــوظف ســـــاتذة نو ر

املالح ــــ ع ــــصو ا مــــع م التقــــو وعمليــــات التخطــــيط ــــ ــــ أسا ل النظــــرلــــش ــــات ج و وظــــات
ا مع والتفاعل ا تحليل إ باإلضافة مستمر ل ش   . املختلفة

لولــ فــإن نذلك تحــس ــ دو مــن لــھ ملــا ة، ــ كب ميــة أ س التــد يئــة عــضو أداء م رتقــو ر
العــــا التعلــــيم جــــودة فــــع التــــا و فاعليتــــھ، ــــادة و رداء ص2015قمــــر،(ز ــــش،)55م،  ُكمــــا

ـــ) 7 صم،2009تمـــام،( يقـــومإ التعلـــيم مؤســـسات ـــ ـــا ر وتطو التعليميـــة العمليـــة إصـــالح أن
العمليـــــة ن لتحــــس ــــادة ا البدايــــة ــــا و س التــــد يئــــة أعــــضاء لــــدى داء كفــــاءة م تقــــو ــــ رع

ميــــد ا عبــــد انيــــا وتــــضيف ص2010(رالتعليميــــة، ال) 240م، ـــــام ا س التــــد عمليــــة أن ــــ رإ
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عمليـــات دو مـــن ـــا فاعلي إثبـــات سنيمكـــن التـــد يئـــة لعـــضو ـــ التد لـــألداء م وتقـــو رفحـــص ر
فاعلتيھ ادة و داء مستو ن تحس م زس   .ى

مراحــــل جميــــع ــــ م اك اشــــ ر الــــضر مــــن فإنــــھ س التــــد يئــــة أعــــضاء دو ميــــة يوأل و رر
داء م ــــ) Peterson,2000,p77(تقـــو ال املعلومــــات ـــ ع ــــصو ل ميـــة تقو أدوات تطبيــــق خـــالل لمــــن

خال مـن ويمكـن س، التـد يئـة لعـضو ـ التد داء كفـاءة ـ ع كـم ا ـا ُل ر العـضور م تقـو عـد
داء م تقـو ـ ـا عل عتمـاد يمكـن ـ ال املـصادر ـم أ من الغامـدي،؛م2017عياصـرة،(لنفسھ

  ). م2009

وأسئلتھ البحث لة   :مش
مُّعـد ــالتقـو ديثـة ا ــات تجا أحـدث مـن داء جــودة معـاي موفــق وتقــو قيـاس

مبـــــــادئ ــــــز لتعز أساســـــــيا منطلقــــــا ونـــــــھ مــــــن ميتـــــــھ أ ــــــستمد و التعليميـــــــة، املؤســــــسات ــــــ ًداء ً

املـــــستمر ن والتحــــس ية واملحاســـــ لية مـــــن.  واملــــسؤ العديـــــد أوصــــت فقـــــد تجـــــاه ــــذا ل واســـــتجابة
اســـــــة كد اســــــات رالد ـــــــ) م2017عياصـــــــرة،(ر التد بـــــــاألداء تقـــــــاء لال معـــــــاي قائمـــــــة رباســـــــتحداث ر

ـــمأل أدا م لتقـــو امعـــة با س التـــد يئـــة ي. رعـــضاء الـــز عائـــدة اســـة د أوصـــت وكـــذلك ) م2017(ر
وإشـراك ، ـام ا التعلـيم مؤسسات داخل ا ومؤشرا التد داء جودة ثقافة شر مية ربأ
ــودة ومؤشــرات معــاي واعتمــاد م، التقــو عمليــة ــ التعليميــة بالعمليــة املعنيــة طــراف جميــع

ا امأداء ا س ة. رلتد ا و مام ساملة اسة د خلصت ركما اك) م2017( ر إد مـن الرغم ع رأنھ
مــــن ــــ أك تنظــــيم ــــ إ بحاجــــة العمليــــة ــــذه أن إال داء قيــــاس عمليــــة ميــــة أل ــــام ا ســــتاذ

والثبات لية الش عن تعد وت داء تقييم فاعلية أك أخر مؤشرات إدخال   .ىخالل
تبـــــدو ثـــــم عتمـــــادنـــــاكومــــن و ـــــودة ا نظـــــم لـــــدعم ـــــود ا مـــــن ــــد املز لبـــــذل حاجـــــة

ـــ التد داء جــودة م لتقــو معـــاي تــوف خــالل مــن اديميـــة ــا رامج و امعــات ل  راملؤســ
ــادي عتمــاد و م للتقــو الــوط املركــز متطلبــات ــ NCAAAوفــق هع باعتبــا ــصوص ا روجــھ

العر اململكــــة ــــ املختــــصة ــــة لرفــــعا ب والتــــد التعلــــيم ــــ عتمــــاد و م بــــالتقو الــــسعودية ريــــة
اء الـو مجلس قرار بموجب الوطنية والتنمية قتصاد خدمة ا م ومسا ما وكفاي ما زرجود

خ) 94(رقــم م. ــــ1438/ 2/ 7روتــا ـــي املل باملرســوم الـــصادر ديــد ا امعــات ا نظـــام ظــل ــ 7/ و
خ والــذي1441/ 3/ 2روتـا واملجتمعيــةـــ والبحثيــة العلميـة العــا التعلــيم انـة م ــز عز ــ إ ـدف

املؤســــــ عتمـــــاد ـــــ ع ـــــصو با امعـــــات ا تلـــــزم ، والـــــدو ـــــ قلي و ـــــ املح املـــــستو ـــــ لع ى
لـــدى عـــام توجـــھ ل ـــش ـــ إ أدى الـــذي مـــر امجيـــة، ال عتمـــادات ـــ ع ـــصو ا ـــ ع لوالعمـــل

ــ العــا التعلــيم ــرامج و فــعمؤســسات و عتمــاد ــ ع ــصو وا ــودة ا تحقيــق نحــو راململكــة ل
داء ونـات م أحـد اسـة الد ذه ناو ت املعطيات ذه ل واستجابة الدولية، يفات التص رمستو ل ى
مـــــن ــــا باعتبا س التـــــد يئــــة أعـــــضاء نظــــر ــــة وج مـــــن مــــھ وتقو ـــــ التد داء ــــو و ــــام را ر ر

ع الكشف إ دف ال ساسية مـنالعمليات ـده، وتجو داء ن تحـس وفـرص القوة نقاط ن
ساؤ ال عن لإلجابة الس التالخالل س  :الرئ

معــاي ضــوء ــ ســالمية ســعود بــن محمــد مــام جامعــة ــ ــ التد داء مــستو رمــا املركــزى
ـــــادي عتمـــــاد و م للتقـــــو ذلـــــكالـــــوط ـــــ العلميـــــة والرتبـــــة س ـــــ ا ـــــ متغ تـــــأث  ؟يومـــــدى

التالية سئلة عنھ   :وتفرعت
ســـعود .1 بـــن محمـــد مـــام جامعـــة س للتـــد التخطـــيط مجـــال ـــ ـــ التد داء مـــستو رمـــا ر ى

؟ ادي عتماد و م للتقو الوط املركز معاي ضوء   سالمية
تنفيــــــذ .2 مجــــــال ــــــ ــــــ التد داء مــــــستو رمــــــا ســــــعوداى بــــــن محمــــــد مــــــام جامعــــــة س رلتــــــد

؟سالمية ادي عتماد و م للتقو الوط املركز معاي   ضوء
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م .3 تقــــــو مجــــــال ـــــ ــــــ التد داء مــــــستو رمـــــا ســــــعوداى بــــــن محمـــــد مــــــام جامعــــــة س رلتـــــد
؟ ادي عتماد و م للتقو الوط املركز معاي ضوء   سالمية

الد .4 عينة ة ر العلمية والرتبة س ا متغ تأث مدى رما ؤ ـي التد داء ملـستو راسة ى
سالمية سعود بن محمد مام عتمـادجامعة و م للتقـو الـوط املركـز معـاي ضوء

 ؟ادي
البحث داف   :أ

الـــوط - املركـــز متطلبـــات وفـــق س التـــد يئـــة ألعـــضاء ـــ التد داء جـــودة معـــاي رتحديـــد ر
ادي عتماد و م   NCAAAللتقو

ضــوءالكـشف - ــ سـالمية ســعود بـن محمــد مـام جامعــة ـ ــ التد داء مـستو رعــن ى
ادي عتماد و م للتقو الوط املركز  NCAAAمعاي

داء - ملـــــستو اســـــة الد عينـــــة ـــــة ر ـــــ العلميـــــة والرتبـــــة س ـــــ ا ـــــ متغ تـــــأث مـــــدى ىتحديـــــد ر ؤ
ـ سالمية سعود بن محمد مام جامعة مرالتد للتقـو الـوط املركـز معـاي ضـوء

ادي عتماد  .NCAAA و
م - للتقــو الـوط املركــز معـاي وفـق ــ التد داء جـودة ن لتحـس مــة الال التوصـيات رتقـديم ز

ادي عتماد  NCAAAو

البحث مية ن :أ جانب من ميتھ أ البحث ذا   :ستمد

النظر - مية جوانب ومن ، النظر انب ييا يأ ما اسة للد  :رة
التعلـــيم - مؤســـسات ـــ س التـــد يئـــة ألعـــضاء ـــ التد داء تنميـــة مجـــال البحـــث نـــاو ري ر ل

والدولية قليمية و املحلية عتماد يئات ا عل تؤكد ال املجاالت م أ من و و  .العا
املركــــز - متطلبــــات البحــــث نــــاو ــــة لي ا ــــ و ــــادي عتمــــاد و م للتقــــو الوطنيــــةالــــوط

عتمـاد ملتطلبـات امعات ا يفاء اس ع ساعد مما السعودية امعات ا باعتماد املخولة
ام وال  .املؤس

املركــــز - متطلبـــات وفـــق يـــدة ا ـــسية التد ســـات باملما س التـــد يئـــة أعـــضاء البحـــث رعـــرف ر ر ّ

تط ي يجا ثر لھ و ي مما ادي عتماد و م للتقو التدنالوط داء ر  .رو
ي - يأ فيما اسة للد التطبيقية مية ز وت التطبيقي، انب  :را
الـــــوط - املركـــــز متطلبـــــات وفـــــق ـــــ التد داء بجـــــودة خاصـــــة معـــــاي قائمـــــة البحـــــث ريقـــــدم

ادي عتماد و م  .للتقو
بامل - بقائمـــــــة الـــــــسعودية امعـــــــات ا ـــــــ ر والتطـــــــو ات ـــــــا امل تنميـــــــة عمـــــــادات وضـــــــوعاترإمـــــــداد

عتماد و ودة ا بمتطلبات العالقة ذات ية  .رالتد
الـسعود - امعـات ا ـ الداخليـة املراجعـة عمليـات ـ ع ن للقـائم البحـث مييقدم لتقـو أداة ة

و سـي ممـا ـادي عتماد و م للتقو الوط املركز متطلبات وفق التد داء نجودة ر
التد داء ر تطو أثر  .رلھ

  
  



یم جودة األداء التدریسي في جامعة اإلمام محمد بن سعود یتق
 األكادیمي المركز الوطني للتقویم واالعتماد عاییرضوء ماإلسالمیة في 

خلود بنت فواز بن عبد العزیز . د
 التمیمي
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البحث ات ي :مصط فيما البحث ات مصط   :تحدد
م ن :التقـو وآخــر طعيمـة ص2004(وعــرف بأنـھ) 71م، م يــتم" التقــو ــ ال جـراءات مجموعــة

ــــذه اســـة ود معينـــة، علميـــة مــــادة أو رة ظـــا أو ع مـــشر أو بفـــرد خاصــــة بيانـــات جمـــع ا ربواســـط و
م ــداف أ تحقيــق مـــدى مــن للتأكــد ـــ عل بأســلوب ســلفاالبيانــات حـــددة

ً
ات قـــرا اتخــاذ أجـــل رمــن

  . "معينة
التد والثقفي: رداء والعرا قرشم ص2013(عرف بأنـھ) 56م، التد مجموعـة"رداء

وســــرعة ولة وســــ دقــــة ــــ ـــام ا س التــــد يئــــة عــــضو ـــا يقــــوم ــــ ال ــــسية التد رالـــسلوكيات ر
ا مـــــن عاليــــة ات مـــــستو لتحقيــــق ـــــ التعلي املوقــــف مـــــع ناســــب ـــــت ـــــام ا التعلــــيم ـــــ ــــودة

التعلميــــــة، التعليميــــــة اتيجياتھ واســــــ س التــــــد وتنفيــــــذ للتعلــــــيم، عــــــداد و التخطــــــيط رمجــــــاالت
نية وامل صية ال والسمات الراجعة، التغذية وتقديم الطالب علم م   . "وتقو

إجرائيـــا ــ التد داء م بتقـــو قــصد و
ً

عـــ: ر لــدى ـــ التد داء ــ ع كـــم ا يئـــةرإصــدار ضو
ملـــــــستو كميــــــة تقــــــديرات ــــــ ع بنــــــاء ســــــالمية ســــــعود بــــــن محمــــــد مــــــام جامعــــــة ــــــ س ىالتــــــد ر

املركــــــز متطلبــــــات وفــــــق م والتقـــــو والتنفيــــــذ التخطــــــيط عمليـــــات الــــــصلة ذات نيــــــة امل ســـــات راملما
ادي عتماد و م للتقو   .NCAAAالوط

س التـــــــــــد يئـــــــــــة املـــــــــــشار:رأعـــــــــــضاء ســـــــــــاتذة و ســـــــــــاتذة، ،ـــــــــــم املـــــــــــساعدو ســـــــــــاتذة و ، نو ن
ن وإنــاث (وواملحاضـر ا ــو ذ

ً
ســالميةنالـذي)ر ســعود بــن محمـد مــام جامعــة ليـات ــ ســو نيد ر

ّ

اض الر  .مدينة
ــــــاديمي عتمــــــاد و م للتقــــــو الــــــوط ــــــة: املركــــــز ا ــــــ و التعلــــــيم م تقــــــو يئــــــة مراكــــــز أحــــــد

اململكــة ــ الــسعوديةاملختــصة يــة والعر م مــابــالتقو جود لرفــع ب والتــد التعلــيم ــ رعتمــاد
م للتقــــو الــــوط املركــــز تمتــــع و الوطنيــــة، والتنميــــة قتــــصاد خدمــــة ــــ ما م ومــــسا مــــا وكفاي

قـــــــم مـــــــة الكر الـــــــسامية املوافقــــــــة بموجـــــــب املتأســـــــس ـــــــادي عتمـــــــاد خ6024/ب/7رو روتــــــــا
وا9/2/1424 دار ســــــتقالل و ــــــة املعنو ــــــصية بال الــــــسلطةيـــــــ ــــــو وت عــــــناملــــــسئولةنملــــــا

ــــــومي ا ــــــــــ الثــــــانو فـــــو التعلــــــيم مؤســـــسات ــــــ ـــــودة ا وضــــــمان ـــــادي عتمــــــاد ن يشـــــؤ ق و
  .و

البحث التالية:حدود دود با البحث م   :يل

املوضوعية - دود وفـق: ا س التـد يئـة ألعـضاء التد داء جودة معاي البحث ناو ري ر ل
املر الوطمعاي ادي كز عتماد و م    NCAAA للتقو

ـدود - انيــة ا الطــالب :امل شــطر ــ ســالمية سـعود بــن محمــد مــام جامعـة ــرامج و يليــات
اض الر مدينة   .والطالبات

ام: الزمانية - ا العام من و ا الد الفصل البحث لطبق   ـ1440/1441ر

تــھ وعي البحــث مجتمــع: مجتمــع مــاميتمثــل جامعــة ــ س التــد يئــة أعــضاء ــ اســة رالد ر
م عـدد والبالغ سالمية سعود بن عـضوا) 4009(محمد

ً
تھ ـس مـا تمثـل عينـة اختيـار تـم وقـد ،

دة%) 15( املـس بانات سـ عـدد وصـل وقـد ـسيطة، ال العشوائية قة بالطر اسة الد مجتمع رمن
للتحليل ة بانة) 460( والصا  .اس
البحث ض   :وفر

مرتفــع .1 مــستو محمــدلــألداءىيوجــد مــام جامعــة ــ س التــد يئــة أعــضاء لــدى ــ رالتد ر
ادي عتماد و م للتقو الوط املركز معاي ضوء سالمية سعود  .NCAAAبن
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س .2 ـ ا ـ ملتغ تـأث ملـ يوجـد اسـة الد عينـة ـة ر رـ أعــضاءىستوؤ لـدى ـ التد داء رجـودة
س التـــد ســـالميةـــريئــة ســعود بـــن محمـــد مـــام الـــوطجامعــة املركـــز معـــاي ضــوء ـــ

ادي عتماد و م  .NCAAAللتقو
لــدى .3 ــ التد داء جـودة ملــستو اسـة الد عينــة ـة ر ــ العلميـة الرتبــة ـ ملتغ تــأث ريوجـد ىر ؤ

معـــا ضـــوء ــ ســـالمية ســـعود بــن محمـــد مـــام جامعـــة ــ س التـــد يئـــة املركـــزرأعــضاء ي
ادي عتماد و م للتقو  .NCAAAالوط

النظر   :يطار
اســــة الد ـــــذه ل النظــــر طـــــار ــــ الباحثـــــة نــــاو رت ي ومعــــايل ـــــوم داء مف جـــــودة م تقـــــو

العــــا التعلــــيم مؤســـــسات ــــ س التــــد يئـــــة ألعــــضاء ــــ رالتد املعرفـــــةر عميــــق ــــدف وذلـــــك ،
ـــم بقائمـــ والف ج ـــر وا انـــب ا ـــوـــذا التد داء جـــودة ســـات ومما جوانـــب تـــصف معـــاي رة ر

ادي عتماد و م للتقو الوط املركز متطلبات   .وفق
أوال
ً

داء: م تقو وم   مف
وكـــــــذلك ـــــــة، النظر ومداخلـــــــة خيـــــــة، التا مراحلـــــــھ بـــــــاختالف م التقـــــــو ـــــــف عر ريختلـــــــف

ـ ـ و التطـو مراحـل ففـي م، التقـو عملية من دف ال مرباختالف التقـو ـان ـديث ا العـصر
التأكيـد ان السبعينات ة ف وخالل السلوكية، داف مقابل نجاز م بتقو تباط ب رقر
ــو م التقــو بــأن عتقــاد ــ تزايــد نــاك أصـبح الوقــت ذلــك ومنــذ ، ــ امل كــم ا ــ ع م التقــو ـ

القرار صا أجل من ودة ا ملعلومات و. (تجميع ي   )447ص،م2014كمال،ال
ــ ع عــام ل ــش داء م تقـو أن"ٍإن ا شــأ مــن محــددة يانــات و حقــائق ـ ع ــصو لا

لعملـھ العامـل أداء م تقـو ـم وف تحليـل ـ ع ساعد
ُ

لقيـاس".  وسـيلة عـد داء م تقـو فـإن ُلـذلك

ال ومؤ صـفاتھ يـالءم الـذي ـان امل ـ فـرد ـل وضـع ع ة دا ساعد و الفرد، ة رقد العبـادي(تـھر
ي،   ).م2011والطا

ـــــو م ء"والتقـــــو ـــــ قيمـــــة ـــــشأن قـــــرار التعلـــــيم. "اتخـــــاذ ـــــ وســـــانديرو ن ثـــــ و زعـــــرف رو ُ

)worthen and sanders( وكمـال ي الـ ـ إليـھ ص2014(املـشار بأنـھ )449م، م اتخـاذ": التقـو
أ ع مشر أو منتج أو برنامج قيمة أو فاعلية أو جودة عن الرس منوالقرار أو دف أو عملية و

 . "علي
وداف رث و عرف بأنھWerther and Davisو داء م الكفاءة"تقو ملستو وتقدير ىتحديد
طبقا ن مع تقدير سلم ع
ً

وموضوعية محددة صم2006خطاب،(. "ملعاي ،564(  

تو بلــس بحــسب ــ التد داء مــنالعمليــة"ــو )p, 2016, Belsito .32(رو يــتم ــ ال
ا ونقــــــد ــــــا وإنتاج املعرفــــــة بنــــــاء ــــــا ب".خالل يــــــذ صم2016(التــــــوفيمــــــا أن)66، ــــــ داءإ

ــــ ـــــرالتد وإجـــــراءات "يتمثـــــل وعمليـــــات ـــــشطة أ مـــــن س التــــد يئـــــة عـــــضو بـــــھ يقـــــوم مــــا رـــــل
ــودة ا ومؤشــرات يــتالءم بمــا س التــد قاعـة داخــل س التــد عمليــة تتعلــق عليميــة روسـلوكيات ر

ـي."عتمـدةامل العر عـرف ص2017(و بأنـھ) 288م، ـ التد ا"رداء يبــذل ـ ال ـودات املج جملـة
يفاء اســ ــ واملـشاركة ــا، ج وخا اســة الد قاعـات داخــل طالبـھ مــع للتعامــل س التـد يئــة رعـضو ر ر
ـــــ ال م والتقـــــو س التـــــد وأســـــاليب ، ـــــادي شـــــاد و اســـــية الد ات واملقـــــر امج ـــــ ال رتوصـــــيف ر ر ر

ا بع  ". ي
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ــــــو ع كــــــم ل منظمــــــة يص ــــــ عمليــــــة ـــــ ع يقــــــوم م التقــــــو ــــــوم مف أن ــــــ الوا مـــــن
كيفيــة، أو كميــة قــة بطر ــو ت أن يمكــن ــ وال ــا، قيم وتحديــد محــددة رة ظــا أو ن معــ نموضـوع
يئـة عـضو أداء ـ والـضعف القوة جوانب عن الكشف ع ذا ف التد باألداء طھ روعند ر

بنا حكم وإصدار س، التعليميةرالتد العلمية ر وتطو إصالح ع ساعد ذلك ع ُء ً.  

ثانيا
ً

التد:  داء م تقو مية   رأ
بالغـــة،إ ميـــة أ ـــام ا لألســـتاذ ـــ التد داء م تقـــو لعمليـــة مـــعرن الباحثـــة وتتفـــق

او ودو يرا و و ولو العا )Periera and Durao, Silvam Lobo ,2017(رسيلفا التعليم مؤسسات أن
خضعت اتقد تقيـيملغي أن يـر والـذي انـب؛ ا ـذا ـ املاضـية ن ع السنوات ىعميقة ر

التعلــيم جــودة مــن ــد تز ظيفيــة و ليــة ي ات ــ غ أي إلحــداث ر وضــر ــم م جــزء عــضاء وأداء يو
العمل ذا جتماعية والعدالة   .العا

عــز ةوو ــا و مــام ص2017( رســاملة ال) 128م، ســتاذنجــاح أداء ــ إ التعليميــة عمليــة
س التــد ات ــا م مــن تمكنــھ ومــدى ، ــام را ســو. ر بي ــش ــ )Peterson,2000,p37(نو ع أنــھ ــ إ

إال أدائــھ، ة وجـدا قيمـة ــر تقر ـو س التـد يئــة عـضو أداء م لتقـو ــ الك الغـرض أن مـن رالـرغم ر
العملية ذه ا ع سفر ال الفوائد من الكث ناك مستوأن فع و الطالب، حماية ىتتمثل ر

ام ـ ح و والكفـاءة، نيـة، امل الذاتيــة بالقيمـة الـشعو خـالل مــن داء عـن ي الـذا إضــافة. رالرضـا
املجتمـــــــع ومؤســـــــسات ن نيــــــ وامل مـــــــو كأوليــــــاء ن جي ـــــــا ا واملـــــــستفيدين ن املــــــراقب طمأنـــــــة ــــــ رإ . ر

التو م التقو نتائج توظيف خالل من نة امل ن املستمرتحس ن   .حس
ــ و كو داء )Aškerc, 2016, p142(أســكر ــط خــالل مــن ــ التد داء ميــة رأ ر

ا ن العامل امعة ا جودة بمستو س التد يئة ألعضاء ىالتد ر   . ر
ي ـا تفـق أن )(Bhatty, 2019, p5 و نـ وتحـس دعـم ـ ع عمـل ـادي داء م تقـو

س والتـــــد الـــــتعلم رعمليــــة
ّ

ـــــادي الــــوظيفي ر والتطـــــو البحـــــث داء؛وكــــذلك م تقـــــو أن ذلـــــك
ي ـ ُالتد مالحظــاتر س قــدم التــد يئـة عــن رألعــضاء نظــرة م عطــ كمــا ، ـ امل م تطــو وجــھ ُو ر

لل كيفيــة ــسر كم ــم أدوا التعليميــةرأداء معمليــة وتقــدم الطــالب علــم تحــصيل ــ يــؤثر والــذي ،
ات ا امل دافرنحو  ).Bichi, 2017, p108( املتوقعةاتروالقد و

التاليــة وانــب ا ــ ــ التد داء م تقــو عمليــة ميــة أ تحديــد يمكــن ــ أك تفــصيل : رو
،ثناء( ومو وخلف   )م2013يخ
ـداف - تحقيـق نحـو ام ا ستاذ حققھ الذي التقدم مدى ملعرفة أساسية وسيلة عد ُ

امعية ا والتعليمية الق، نقاط لألستاذتحديد التد داء والضعف  .روة
بھ - تقاء و زه عز و س التد والتم امعة، ا انتھ وم ستاذ كفاءة فع م رس ر  .ّر
ستاذ - ام وم أداء نحرافات لتجنب مة الال ات والقرا التداب زاتخاذ  .ر
يئـــة - لل ر التطـــو وخطـــط بـــرامج تحديـــد ـــ م التقـــو نتـــائج مـــستواســـتخدام ـــ ع ـــسية ىالتد ر

امعة وا لية  .ال
يـــل ث بمقولــــة انــــب ا ـــذا نخــــتم أن مكـــن عقــــاب، )Theall, 2017(و ر تطــــو بـــدو م التقــــو نأن

ن تخم م تقو بدو   .نوالتنمية
ثالثا
ً

التد:  داء م تقو   :رخصائص
إغفــال يمكــن ال إذ ــ التعلي النظــام ونــات م ــم أ مــن ، ــ التد داء م تقــو رعــد ميتــھُ أ

ـــــا ومخرجا امعيـــــة ا املؤســـــسات ـــــ ع فيـــــھ. وأثـــــره تتـــــوفر أن البـــــد دفـــــھ م التقـــــو يحقـــــق ـــــي ُول

التالية صائص   )م2014سدي،: (ا
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التعليمية - ا سال و امعة ا داف بأ مرتبطا و ي رأن ون افة، ل شامال
ً

دوار و ام  .امل
ونــــات - م تحكــــم ــــ ال العالقــــات فاعليــــة ملــــدى دقيقــــا ــــو ي أن

ً
يئــــةن لعــــضو ــــ التد رداء
س  .رالتد

و - ي مستمرانأن
ً

وأساليبو  طر  .قعدة
والعالج - والتفس يص بال سم ي  .أن
والنقــــاش - النظـــــر ـــــات وج وتقبــــل والثقـــــة ام ـــــ ح ــــسوده جـــــو ـــــ يــــتم يـــــدعمّأن بمـــــا جـــــودة،

 .التعليميةالعملية
مــــــن أن الباحثــــــة ــــــمىوتـــــر ــــــاــــــصائصاأ ــــــسم ي أن ـــــ ب ي ــــــ ــــــتال التد داء م ــــــرقــــــو

العلمية ية يـةاملن من إطـار ـ داء م تقو يتم أن تـدئبمع نت للتحـس وصـوال بـالتخطيط
ـــ ت ت ال مــستمرة دائــرة ــ مـــن،املــستمر ــسا ئ جــزءا عــد ـــ التد داء م تقــو أن ــ إ رإضــافة ُّر

مــــس ل ــــش إليــــھ النظــــر يمكــــن فــــال وعليــــھ ، املؤســــ داء ضــــوءمنظومــــة ــــ عــــا وإنمــــا تقل،
ونــــــات امل ـــــذه ن بـــــ يـــــة التأث والعالقــــــات ، خـــــر ونـــــات بامل تباطـــــھ ىا الــــــتعلمر ومـــــصادر املنـــــا

ا وغ ات والتج  .واملرافق
عا ا
ً

التد: ر داء م تقو رطر   ق
التو ص2016(أشار عدداإ) 63م، نالك أداءًأن م لتقـو عة الـشا سـاليب مـن

ساءأعضاء الر ق طر عن داء م تقو مثل ا، عض أو ا ل ستخدم س التد ؤيئة عمـداءمـنر
م تقـــــو ــــ ع القـــــائم ي الــــذا م والتقـــــو الــــزمالء، ـــــق طر عــــن م والتقـــــو قــــسام، ؤســـــاء و ليــــات رال

الطـــــالب ـــــق طر عـــــن داء م وتقـــــو نفـــــسھ، ـــــضيف.ســـــتاذ نـــــزيـــــديالو و ـــــشابر  ,Lydeوقر
Grieshaber & Byrns, 2016)(،امعــة ا أسـاتذة أداء م لتقــو أساسـية طــر ثـالث نــاك أن ـ قإ

ـ ـو: و الت ـا ا م والتقـو ي، الــذا م والتقـو الطـالب، ـر. رتقيـيم تــوىو )Benton, 2018(نب
ـ و ، التد داء م لتقو أنماط ثالثة ،: روجود ـ التعلي النظـام ـ حاسـم كعنـصر الطالـب

ي الــذا م وأكـــدوالتقــو ن، ومــشرف أقـــران مــن الـــصلة ذات طــراف و للتأمـــل، حقيقيــة اشـــفة كم
وفعـــال مــتقن ــو ت تقيــيم ــ ع ـــساعد العناصــر ــذه دمــج أن ــ ّع ايـــانكمــا.ُ وما ديفيــد                                       حــدد

(David, & Macayan, 2010, p71) دا م لتقـو شـيوعا ـ ك ـ ، طـر عـة أ
ً

ق ـر التد رء
قبـل مـن مراجعتـھ تمـت الـذي م والتقـو الطـالب، م وتقـو م، م وتقـو ن املـشرف يف تـص ـ تتمثـل

ي)قران(النظراء الذا م والتقو ، .  
إن الطالبوحيث م منتقو العـاعد التعلـيم ـ اسـتخداما م التقـو أنـواع أك

ً
فقـد ؛

نأكـــد ـــست الطـــال )(Hornstein, 2017رو تقييمـــات ـــ بأن وحيـــدة كـــأداة ا اســـتخدام يجـــب ال
امعــة با س التـد يئـة ألعـضاء الـشامل ودعـارالتقيـيم الـرب، وأبـو ـ) م2016(يبرقـاو ةإ ورضــر

م تقــو ـ س التـد يئـة عــضو إشـراك خـالل مـن داء م تقـو عمليــات ـ املـشاركة مبـدأ راعتمـاد
ذاتيا نفسھ
ً

والفعالة سة الرئ ساليب أحد ه ّباعتبا مر التقو   . عملية
ل نظــــر يو الــــذا م أنــــھلتقــــو ــــ ســــتاذ "ع ــــا ف يحــــدد الوظيفيــــة، ــــشطة لأل ذاتيــــة ــــة ؤر

اديميــــــة ــــــشطة و متحانــــــات و س التــــــد وأســــــاليب املــــــن وتوظيــــــف ــــــداف و رالفلــــــسفة
ستاذ ألداء ما وتقو اسيا ع ا وصفا تمثل ا ة( ."وجميع ا و مام ص2017،رساملة   ) 129م،

استخدمت ألعـضاءھوقد ـ التد داء م تقـو أسـاليب مـن كأسـلوب اليـة ا اسـة رالد ر
عـددا م تقو انية إم يح ت ي الذا م التقو قة طر أن الباحثة وتر س، التد يئة
ً

ى امل ر سـاتمـن رما
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امج ــــــ ال تخطــــــيط عمليــــــات املثــــــال يل ســــــ ــــــ ع مباشــــــرة، قــــــة بطر خــــــر الطــــــر ــــــا يح ت ال ىقــــــد ق
راديميــــ تطــــو وعمليــــات املعتمــــدة، واملعــــاي ســــس وفــــق الــــتعلم نــــواتج وصــــياغة ات واملقــــر رة

مباشـرة معرفـة محـل ـو ت ال قـد ـ ال سـات املما مـن ا وغ م، التقو نتائج ع بناء امل نداء ر
الطــــالب أو ســــاء الر قبــــل مــــن ــــ. ؤوعميقــــة اليــــوم عة الــــشا ــــودة ا ثقافــــة فــــإن ذلــــك ــــ إ إضــــافة

ا مـنمؤسسات السـيما ي الـذا م التقـو ونتائج سات مما ومصداقية موثوقية تدعم العا رلتعليم
س التد يئة أعضاء   .رقبل

س: ًخامسا التد يئة ألعضاء التد داء جودة رمعاي   :ر
ـــــــا تواج ـــــــ ال ات ـــــــ واملتغ التحديــــــــات التعليميـــــــة أدت مبــــــــدأ ألنظمـــــــة عميــــــــق ـــــــ إ اليـــــــوم

ف واملسـاءلة والتعليـــماملحاسـبة املـسـتدامة، بيــة ال جديــدة يــم مفا ــو وظ التعليمــي، النظـام رـي
ـــــق طرائـ فـــــي طفـــــرة وحـــــدوث املـــســتقبلية، ـــــة بيـ وال املـــســتدامة، ة ـــشــر ال والتنميـــــة يـــــاة، ا مـــــدى

ع ــــساعد معــــاي ــــ تب ة ضــــر ــــ إ أدى الــــذي مــــر ــــودة، وا وأســـــاليبھ، ـــــس ـ التد
ُ

ر ور الــــشفافيةّ ــــ
داء د وتجو وكمة   .وا

ــكمــا ع ــ ب ي ــ ال ــام وامل ــشطة و ات ــا امل ــ ع يركــز الــذي داء ــوم مف عــضورأن
س التـــد ـــاريئـــة ات؛القيـــام ـــا امل تلـــك ملقابلـــة افيـــة و دقيقـــة بنـــود وضـــع ة الـــضر مـــن ريجعـــل ور

ام واملصداقيةووامل العدل وتحقيق كم، ا إصدار عملية ذلكإتمام افؤ   .  والت
العمـل عـة ملتا ا مـش ـدفا و كة مـش لغـة تقدم املعاي أو البنود ذه و

ً ً ـة. ّ ر ـ إ تـؤدي ؤكمـا
للمؤسـسة ة ـ ذكـرو. وا الطنـاوقـد مـن يـل والـضبع)م2005(ٌ وغالـب)م2006(، أن) م2007(،

أسبابا ناك
ً

وعامة سة التعليميةرئ العملية املعاي نحو  :لالتجاه

والتكنولوجيا - املعرفة صنع ع عتمد متغ عالم ديثة ا ات التطو  .رمواكبة
ومــا - العامليـــة قتـــصادية الـــشاملة، املنافــسة ـــودة ا ـــ إ والــس متطلبـــات، مـــن فرضـــتھ

محـــددة ومـــا ـــ غ مـــستقبلية معطيـــات مـــع التعامـــل ـــ ع ة قـــاد أجيـــال إعـــداد مـــن رتقتـــ
 .املعالم

ع - التعلــيم بـــدو املـــستورتمــام ـــ اجــع ال مـــن ــوف وا افـــة، العامليـــة ات املــستو ىـــ
التقييمــــــات وفــــــق عامــــــة ن املتعلمــــــ أداء وضــــــعف ، العــــــال املــــــستو عــــــن للتعلــــــيم ىالعــــــام

 .العاملية

املنظمــــات معظــــم مقومــــات مــــن ــــسا ئ مقومـــا ة ــــ خ الــــسنوات ــــ املعــــاي أصــــبحت وقـــد
ً ً

ر
م املعاصـــرة؛ معاصـــرة إصـــالحية حركـــة عـــد حيـــث

ُ
ونـــق الـــشاملة؛ ـــودة ا ـــ إ بالوصـــو ـــذكرلة

ـــــــودة) م2008(عطيــــــة وا واحـــــــدة، لعملـــــــة ـــــــان وج التعلـــــــيم ـــــــ الـــــــشاملة ـــــــودة وا املعـــــــاي أن
مــــدخال املعــــاي ــــ عت حيــــث ممكنــــة، ة صــــو بأفــــضل املعــــاي تفعيــــل ضــــوء ــــ تتحقــــق الــــشاملة
ً

ر
ـــودة ا ـــ ع كـــم ذلـــك.ل ـــ إ ت أشـــا ســـعيدركمـــا ة ـــ(Sameerah Saeed, 2018)ســـم ال ا اســـ د رـــ

أن ـ إ ـادي داء ن تحـس ـ ـودة ا دو تحديد إ ـودة ردفت ا ضـمان عمليـة لتطبيـق
وأنـــھ امعـــة، ا ــــ ـــسية التد العمليـــة ـــ جــــذر ن وتحـــس ـــ غي إحـــداث ـــ ردو ي  أداء ــــان لمـــا ر

س يئــة أعــضاء ، رالتــد ــ ــب ــان لمــا أع امعــة ترت وأن ا ــودة ضــمان ردو أفــضل، ــز ــ ا  عز
س عملية ن إ بالتا يؤدي رالتد   .والنتائج التعلم عملية تحس

اســـية، الد ات بــاملقر تتـــصل كفايــات امتالكـــھ ــ إ س التــد يئـــة عــضو جـــودة ــوم مف ــش رو رر
مــــــن ـــــا وغ الطلبـــــة م وتقـــــو الـــــصف، ة وإدا التعلــــــيم، وتكييـــــف وتخطـــــيط الطلبـــــة، روخـــــصائص

ال التعليميــــة التاليــــةالكفايــــات باملؤشــــرات ن البــــاحث عــــض حــــسب ا قياســــ يــــرتبط ــــي: (ــــ العمرا
واليخ،   )م2011وسالم
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للمــواد - يـة املن وانـب ا جميـع غطــي الـذي ل بالـش م وكفـاي س التــد يئـة أعـضاء رـم
  .التعليمية

ــــ - ال ات ــــا وامل ف للمعــــا معــــاي تتــــضمن ــــ ال س التــــد يئــــة ألعــــضاء ــــسية التد رالكفايــــات ر ر ر
ختصاصيمتلك مجال املستمر امل م نمو ومدى عضاء   .ا

م - املحيط املجتمع خدمة س التد يئة أعضاء ام   .رإس
سية - التد يئة ألعضاء ادي يل والتأ ب التد رمستو ر  .ى

ة فــــا أبـــــو ذكــــر ـــــا) م2004(روقــــد م إضــــافية، معـــــاي تتــــضمن ـــــسية، التد يئــــة ال جـــــودة  :رأن
وش وسمعة ـسيةىمستو التد يئـة ال وررة س، التـد يئـة ألعـضاء الطلبـة ورـسبة ام، ـ اح مـدى

للطلبة س التد يئة ورأعضاء س، التـد يئـة أعـضاء تفـرغ رمـدى وّ يئـة، أعـضاء مـشاركة مـدى
والعلميــــــة نيــــــة امل واملجــــــالس ــــــان وال معيــــــات ا ــــــ س يئــــــة،رالتــــــد ألعــــــضاء ــــــ العل نتــــــاج

اسات الد وطبيعة س، رالتد املحر واملجتمع امعة ا دمة ا يقومو ال بحاث   .نو
ــــ التعلي داء جـــودة مـــستو ـــ البــــصيصىوع مثـــل ن البـــاحث مــــن العديـــد ) م2011(حـــدد

ي) م2016(والتـــــــــــو) م2007(وخطـــــــــــاب داء) م2016(والـــــــــــسرا جـــــــــــودة مؤشـــــــــــرات أو معـــــــــــاي
التالية املجاالت ام ا لألستاذ   :التعلي

التخطــيطجــود - وصــياغة: ة الطــالب خــصائص وتحديــد العلميــة املــادة مــن الــتمكن وتتــضمن
م التقو وأساليب س التد طر وتحديد رداف   .ق

التنفيذ - تـضمن: جودة و ـا، ج وخا املحاضـرات قاعة داخل لألستاذ الفع داء بھ قصد رو
واســـــت س التـــــد طـــــر وتطبيـــــق الدافعيـــــة، ة وإثـــــا الـــــصفية، ئـــــة الب رتنظـــــيم ـــــقر التقنيـــــة خدام

  .التعليم
م - التقـــو الـــتعلم،: جـــودة مخرجـــات ومـــستو ـــداف تحقـــق مـــدى مـــن التحقـــق بـــھ قـــصد ىو

التغذيــــــة وتقــــــديم املخرجــــــات، لقيــــــاس املناســــــبة م التقــــــو أدوات وتطبيــــــق تــــــصميم تــــــضمن و
  .الراجعة

عــــة - املتا ال: جــــودة معــــاي ضــــوء ــــ ع ، ــــ التعلي أدائــــھ ر بتطــــو ســــتاذ بقيــــام موتــــرتبط تقــــو
الطـالب، تحـصيل ات مـستو ـ إ بـالنظر املخرجـات جـودة من والتحقق املؤسسة، املعتمدة

ا لتالف والضعف ا ز لتعز القوة نقاط تحديد ع   .والعمل

ادة لـــ اســـة د ــ ـــ) م2013(رو إ س التـــد يئـــة ألعـــضاء ـــسية التد ات ـــا امل رصـــنف ر ـــعر رأ
تتمثــل وـــمجــاالت املحاضـــرة، وتنفيــذ وأســـاليبتخطــيط ــشطة و ـــوار، وا الفعــال تــصال

وتقنياتھ التعليم سائل و م،   . والتقو
حكـــم، إصـــدار أو ـــر تقر إلعـــداد ثابتـــا نموذجـــا تقـــدم املعـــاي أن ـــر يظ ســـبق مـــا ـــ إ نادا واســ

ً ً ًّ

متقن ل ش املستقب للتخطيط ا خالل من ن املعني وتمكن
ّ ك.ُ بـو اسـة د إليـھ ت أشـا مـا ذا رو ر ر

وأو ـــان اســــتخداممــــن)Bourke; Ryan; Ould, 2018(ولــــدر ة ســــات ورضـــر مما جــــودة ن لتحـــس راملعــــاي
  .التعليم

م للتقـــو الــوط املركـــز قــدم فقـــد الــسعودية يـــة العر اململكــة ـــ الــوط املـــستو ــ ىوع
العـــام منــذ العـــا التعلــيم مؤســـسات ــ ـــ ام ال داء جــودة معـــاي وثيقــة ـــادي عتمــاد و

العام) م2009( ا بتحدي ناو،)2018(وقام دارلوت و ـادي داء جوانـب املعـاي يـذه



یم جودة األداء التدریسي في جامعة اإلمام محمد بن سعود یتق
 األكادیمي المركز الوطني للتقویم واالعتماد عاییرضوء ماإلسالمیة في 

خلود بنت فواز بن عبد العزیز . د
 التمیمي
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اديميــة امج ــ ال ســتةــ ــ إ مــصنفة
ً

وضــمان: ــمجــاالت نــامج ال ة وإدا ــداف، و رالرســالة
والتج واملرافق التعلم ومصادر س، التد يئة و والطالب، والتعلم، والتعليم   .اترجودتھ،

ونظــــرا
ً

معـــــاي تحديــــد ميـــــة ــــأل داءوال جـــــودة ـــــ ع كــــم ا ـــــ ــــا إل ناد ســـــ يمكـــــن
الـــــوط املركـــــز معـــــاي اســـــتقراء ـــــ إ الباحثـــــة عمـــــدت فقـــــد ره وتطـــــو نھ تحـــــس التـــــا و ـــــ رالتد

جانبـا يمثـل أن يمكـن مـا ـل اسـتخالص ثـم ومـن ، ـادي عتمـاد و م للتقـو
ً

داء  جوانــب مـن
ـارالتد ا البحــث ـا نا يت ـ ال املراحــل وفـق س التـد يئــة ألعـضاء والتنفيــذ،: رـ التخطـيط،

ر؛ والتطو م للمؤسسةوالتقو ة شر ال د للموا فضل ستخدام إ دف الذي التصو رذا ر ّ

محــــددة بمعــــاي ــــودة ا مــــستو وقيــــاس يح، الــــ ل بالــــش يح الــــ العمــــل وأداء ىالتعليميــــة،
معنو التعليميــــةُتحقــــق العمليــــة تقــــديم الوقــــت نفــــس ــــ و س، التــــد يئــــة ألعــــضاء أفــــضل رــــات

م حاجا شبع و املستفيدين تر ة بصو
ُ ُ   .ر

ناداو اسـ ــ التد داء جـودة وانــب التـا بالتــصو الباحثـة خرجــت قـد
ً

ر معــاير ــ إ
ي فيما وتتمثل عتماد، و م للتقو الوط املركز سات   : رومما

أوال
ً

سال:  للتـد س،: رتخطيط التـد لعمليـة واملنطلـق البدايـة ونـھ مـن املجـال ـذا ميـة أ ز ـ روت
واملخرجــــــات التنفيــــــذ جــــــودة ــــــو ت التخطــــــيط عمليــــــات جــــــودة قــــــدر ــــــ نادا. نوع واســــــ

ً
معــــــاي ــــــ إ

خطـــــة بنـــــاء يتـــــضمن املجـــــال ـــــذا فـــــإن ـــــادي عتمـــــاد و م للتقـــــو الـــــوط املركـــــز ســـــات رومما
مخ وتحديــــد س الترالتـــد للمــــؤ الــــسعودي طــــار متطلبــــات وفــــق الــــتعلم فــــق )ســــقف(رجــــات وو

م والتقــــــو س التــــــد اتيجيات اســــــ وتحديــــــد خــــــصائص، مراعــــــاة مــــــع نيــــــة امل ســــــة املما رمتطلبــــــات ر
س لتــد مــة ال ات ــ وتج مرافــق مــن تتــضمن بمــا الــتعلم ئــة ب صــف و الــتعلم ملخرجــات راملناســبة ز و

ات   . راملقر
ثانيا
ً

س:  التد ت: رتنفيذ حيـثو مـن س لتـد يئـة لعـضو التنفيذيـة سات املما املجال ذا رضمن ر
بمـــــا ـــــشط ال الـــــتعلم ع ـــــ و املـــــتعلم حـــــو تتمركـــــز س تـــــد اتيجيات اســـــ لتطبيـــــق اتُير ـــــا م ـــــ رن

مـا و الطـالب، لـدى البحثيـة ات ـا وامل ي الـذا والـتعلم العليا الـتعلم رالتفك مخرجـات مـع ناسـب ي
ـــــ إ الطـــــالب إحالـــــة مـــــع دفة، مـــــعاملـــــس والتعـــــاو التقنيـــــة، وتوظيـــــف والـــــدعم، املعرفـــــة نمـــــصادر

للطالب املناسب شاد وتقديم س، التد رالزمالء     .ر
ثالثـا
ً

ره:  وتطــو س التـد م وموضــوعية: رتقـو صـادقة م تقـو أدوات توظيــف املجـال ـذا تـضمن و
إ التحــــــصيلية ات ختبــــــا بنـــــــاء ــــــ ناد ســــــ مــــــع الـــــــتعلم، مخرجــــــات لقيــــــاس جـــــــدورمناســــــبة لــــــ

مــــــستقلة اء بــــــآ ســــــتعانة و ، متــــــواز ل ــــــش الــــــتعلم مجــــــاالت افــــــة غطيــــــة لــــــضمان رمواصــــــفات ن
ات مــــــستو انــــــت حـــــال ــــــ املالئمــــــة التـــــداب واتخــــــاذ الطــــــالب، تحـــــصيل ات مــــــستو مــــــن للتحقـــــق
إنتــــاج مــــن ـــ الطــــالب ا يقــــدم ـــ ال عمــــال أن مــــن التحقـــق مــــع مالئمــــة، ـــ غ الطــــالب تحـــصيل

م، أنفس ـمالطالب أدا ن تحـس مـن م يمكـ وقـت ـ ـم أدا حو للطالب اجعة غذية لوتقديم . ر
الـتعلم مخرجـات تحقـق مـدى ـ ع الدالـة ن ا وال دلة توف إ حـو. إضافة ر التقـا لوإعـداد ر

ـ واملـشاركة الـضعف، نقـاط ن لتحـس التوصيات وتقديم املخرجات وجودة املقر فاعلية رجودة
و الرأي، بناءاستطالعات طط ا ع مة الال التعديالت ًإجراء مماعز التقو نتائج ره   .تظ

تــم ســبق مــا ضــوء ــ وفــقو س التــد يئــة ألعــضاء ــ التد داء جــودة معــاي قائمــة رإعــداد ر
ــشتمل ــسة ئ مجــاالت ثــالث ــ إ واملــصنفة ــادي عتمــاد و م للتقــو الــوط املركــز رمتطلبــات

مؤشرا) 34(ع
ً

التا النحو ع جاءت فرعيا،
ً

:  
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س:)1(لجدو التد يئة ألعضاء التد داء جودة رمعاي   ر
  املؤشرات  املجال

خطة .1 بناء ك نامج) توصيف(رأشا   ال
خطط .2 بناء ك نامج) توصيف(رأشا ال ات   .راملقر
متطلبـــــــات .3 مـــــــع ـــــــسقة م علـــــــم مخرجـــــــات تحديـــــــد ـــــــ ك الـــــــسعوديرأشـــــــا طـــــــار

الت   )سقف(للمؤ
نية .4 امل سة املما متطلبات ستو علم مخرجات تحديد ك رأشا   .ر
الطالب .5 خصائص تحقيق م س علم مخرجات تحديد ك  . رأشا
ات .6 واملقـــر نـــامج ال مـــستو ـــ ع دفة املــس ات ـــا وامل ف املعـــا تحـــدد ـــ ك رأشــا ى ر ر ر

اسية   .رالد
ات .7 اس تحديد ك التعلمرأشا ملخرجات املناسبة م والتقو س التد   .ريجيات
ات .8 املقر س لتد مة الال التعلم مصادر تحديد ك رأشا ر ز   .ر

التخطيط
س   رللتد

ات .9 املقر س لتد مة الال ات والتج املرافق تحديد ك رأشا ر ز   . ر
املقر .10 توصيف دت و كما م والتقو س التد اتيجيات اس بتطبيق م رال ر   .ر
ِأعلم .11

املقرْ س تد البدء قبل م والتقو والتعلم التعليم بمتطلبات رالطالب   .ر
دفة .12 املس التعلم مخرجات مع ناسب ت س تد اتيجيات اس   . راستخدم
شط .13 ال التعلم ع و املتعلم حو تتمركز س تد اتيجيات اس لاستخدم   ر
والــــــتع .14 العليــــــا ــــــ التفك ات ــــــا م ــــــ تن س تــــــد اتيجيات اســــــ راســـــتخدم ير الــــــذا لم

الطالب لدى البحثية ات ا   .روامل
اسة .15 الد مجال ات التطو آخر تتضمن حديثة مراجع إ الطالب رأحيل   .ر
ا .16 إل اجة ا عند امعة ا ا توفر ال الدعم مصادر إ الطالب   .أحيل
س .17 التد ديثة ا التقنية   .رأوظف
املقر .18 س تد ي مال مع عاونا ر رأظ ر   .ز
بذلكأتا .19 م ام ال مدى اقب وأ الطالب حضو رع   .ر

تنفيذ
س   رالتد

للطالب .20 شاد و ة املشو لتقديم افية ساعات رأخصص   .ر
التعلم .21 مخرجات لقياس مناسبة م تقو أدوات   .استخدم
وموضوعية .22 صادقة قياس أدوات   .أستخدم
داخل .23 من بزميل ن التحصيل/ استع ات مستو من للتحقق امعة ا   .خارج
افـةا .24 غطيـة لـضمان مواصـفات جـدو ـ إ التحصيلية ات ختبا بناء ند لس ر

متواز ل ش التعلم   .نمجاالت
مالئمة .25 غ الطالب تحصيل ات مستو انت حال مالئمة تداب   اتخذ
م .26 أنفس الطالب إنتاج من الطالب ا يقدم ال عمال أن من   أتحقق
ا .27 غذيـــة ـــة فو ـــصفة و رأقـــدم مــــنر م يمكـــ وقـــت ـــ ـــم أدا حـــو للطــــالب لجعـــة

م أدا ن   .تحس
م .28 والتقو س التد اتيجيات اس فاعلية حو باستمرار ي مالحظا رأدو ل   ن
التعلم .29 مخرجات تحقق مدى ع الدالة ن ا وال دلة أوفر

ّ
.  

م تقو
س   رالتد

املقـــر .30 فاعليـــة حـــو وظـــات م متـــضمنا ـــ ا الد الفـــصل ايـــة ـــ ـــرا تقر رأعـــد ل ر ً

ا الضعفوجودة نقاط ن لتحس وتوصيات   .ملخرجات



یم جودة األداء التدریسي في جامعة اإلمام محمد بن سعود یتق
 األكادیمي المركز الوطني للتقویم واالعتماد عاییرضوء ماإلسالمیة في 

خلود بنت فواز بن عبد العزیز . د
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  املؤشرات  املجال

الرأي .31 استطالع بانات اس خالل من ات واملقر نامج ال م تقو ك رأشا   .ر
مـــع .32 ا ـــساق وا الـــتعلم مـــصادر وجـــودة كفايـــة حـــو الـــرأي اســـتطالعات ـــ ك لأشــا ر

والتعلم التعليم   متطلبات
واملر .33 ات التج ومالءمة كفاية حو الرأي استطالعات ك لأشا   .افقر
م .34 التقو نتائج ره تظ ع بناء طط ا ع مة الال التعديالت إجراء ك زأشا   .ر

السابقة اسات   :رالد
ـــــــود ا مــــــن ــــــ للكث جودتــــــھ م وتقــــــو س التــــــد يئــــــة ألعــــــضاء ــــــ التد داء رخــــــضع ر

اســـ ع ا ـــود ا ـــذه جـــاءت وقـــد ، والعـــال ـــي والعر ـــ املح املـــستو ـــ ع اىالبحثيـــة
ً

أداء ميـــة أل
عــــــرضأ ــــــ إ الباحثــــــة عمــــــدت وقــــــد ، العــــــا التعلــــــيم جــــــودة منظومــــــة ــــــ س التــــــد يئــــــة رعــــــضاء

ــز عز خــالل مــن ــا ا البحــث دعــم ــ اســات الد ــذه يوظــف موضــو أســاس ــ ع اســات رالد ر
النتـائج وتفـس ـم ف ودعـم النظـر طار وإثراء البحثية، لة باملش يالشعو بـا. ر ترت ـا ترتي تـم وقـد

ً

من منيا
ً

املـستخدمة،ز داة و ، واملـن دف، ال ع اسة د ل شتمل حيث حدث، إ رقدم
النتائج   .زوأبر

املف املـــــستو ـــــ ـــــيىع والعر ـــــ أجـــــرح ـــــ التد داء م تقـــــو مجـــــال ـــــ عبـــــدترو  رانيـــــا
ميـــــد ات)م2010(ا املقـــــر س تـــــد يئـــــة ألعـــــضاء ـــــ التد داء م تقـــــو ـــــ إ ـــــدفت اســـــة رد ر ر ر

ضـــــ ـــــ وتحقيقـــــاالعلميـــــة ، ـــــام ا للمعلـــــم اديميـــــة ســـــة للمما القوميـــــة املعـــــاي وء
ً

ـــــدافر أل
ات املقـــــر س تــــد يئـــــة ألعــــضاء ـــــ التد داء م تقــــو يان اســـــت نــــاء ب الباحثـــــة قامــــت رالبحــــث ر ر
نتـــــائج ــــرت أظ وقــــد ، ــــام ا للمعلــــم اديميــــة ســــة للمما القوميــــة املعــــاي ضــــوء ــــ رالعلميــــة

عــضوات أن اســة ـــطرالد ــ ع ات قــاد ـــن وأ للتخــصص ــ العل املحتـــو يــتقن س التــد ريئـــة ر ىر
ــع والتنو الـتعلم ملواقـف يـد ا التخطـيط ـ ع ات قـاد ـن وأ ولة، ـس التخـصص محتـو رأجـزاء ى
ن لـــــد أن كمـــــا املختلفـــــة، ـــــشطة ـــــ التعلــــيم وتكنولوجيـــــات س التـــــد أســـــاليب اســـــتخدام رــــ

الـ ـ التعلي املنـاخ تـوف ـ ع ة أسـاليبرالقـد اسـتخدام ـ ع م قـد مـع الفـرص ـافؤ ت ملبـدأ رداعم
م للتقو متنوعة   .وأدوات

تحديـــد ـــ أك ـــ من اســـات الد عـــض نحـــت اروقـــد
ً

ـــ ـــ التد داء م تقـــو ـــ إ ربالـــس
ـــا أجرا ــــ ال اســــة الد خاصـــة ات ــــ متغ ابيــــةرضـــوء و داء)م2012(بابيــــة م تقــــو ــــ إ ـــدفت و

التـــ يئــــة ألعــــضاء ـــ سرالتد التــــد اتيجيات اســــ متطلبــــات ضـــوء ــــ الطــــائف بجامعــــة س رد ر
ــرت وأظ بانة اسـ الباحثـان أعـد اســة الد أسـئلة عـن ولإلجابـة ــا، ومتطلبا الطالـب حـو راملتمركـز ل

حـو املتمركـزة ـسية التد اتيجيات سـ ملعظم س التد يئة أعضاء سة مما أن البحث لنتائج ر ر ر
اســــ ناء باســــت متدنيــــة انــــت ــــالطالــــب العم والتطبيــــق املناقــــشة أعــــضاء. اتيجية ــــات اتجا وأن

انـــت امعـــة ا ـــ الطالـــب حـــو املتمركـــزة س التـــد اتيجيات اســـ ســـة مما نحـــو س التـــد ليئـــة ر ر ر
ا علم غبة م ولد   .رإيجابية

أجر ـسية)م2013( الصماديىكذلك التد سـات املما جـودة م تقـو ـ إ دفت اسة رد ر ر
التـد يئـة أعـضاء الوصـفيرلـدى املـن الباحـث اعتمـد م، نظـر ـة وج مـن نجـران جامعـة ـ س

ذات ق فــر وجــود نتــائج ــرت وأظ اســة، الد أســئلة عــن لإلجابــة بانة اســ أداة واســتخدم ــ والتحلي ر
جتمــا النــوع ــ متغ ــ ع والتواصــل تــصال ات ــا وم الطــالب علــم م تقــو مجــا ــ يداللــة ر

ادي ل واملؤ ناث التخطـيطلصا مجـال ق فر وجدت كما اه، الدكتو حملة ولصا ر
املرتفعـــــة ة ـــــ ا ذو لـــــصا ــــسية التد ة ـــــ ا ـــــ متغ ـــــ ع ـــــل ك داة و س يللتــــد ر ســـــنوات10(ر
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لـصا. )فأك س التـد تنفيـذ ات ـا م مجـال ـ ق فـر ـرت ظ فقـد لية ال نوع ملتغ سبة بال رأما ر و
العلمية ليات ال   .عضاء

اســــةوقـــدم د س)م2013(العــــودةرت التــــد يئــــة أعـــضاء أداء م لتقــــو حــــا مق ا رتـــصو
ً ً

ر
مــــدخل الباحــــث اتبــــع التــــصو ولبنــــاء العامليــــة، ات ــــ ا عــــض و م واجبــــا ضــــوء ــــ امعــــات ربا

ــــ البي التحليـــل نتــــائج ـــم أ ــــ إ للوصـــو اتي ســــ بانة)SWOT(لالتخطـــيط اســــ اســــتخدم كمـــا ،
التــــد يئــــة ألعــــضاء ــــة الطــــررموج أفــــضل ــــ إ للوصــــو ــــس تــــصو ــــ إ البحــــث ــــ وانت قس، ل ر

ـ العامليـة ـات التوج وكـذلك ـم املنوطـة الواجبـات ضـوء ـ س التد يئة أعضاء أداء م رلتقو
امعات با س التد يئة أعضاء أداء م تقو   .رمجال

معـــ م تقـــو عمليـــة ـــ ع باالعتمـــاد س التـــد يئـــة أداء نـــة مقا ـــ إ ـــدفت اســـة د ــ رو ر اير
اســــــتخدمت داء م نــــــاء جــــــودة ــــــشابھ)م2014(ســــــيد ال أوجــــــھ ــــــ ع للتعــــــرف املقــــــار ناملــــــن

، لـــو وا ات، والــصعو ل املــشا نــة ومقا س، التــد يئــة جــودة أداء م تقــو طــر ــ خــتالف لو رق ر
ـــسة وت باتنــــة جـــامع ـــ س التــــد يئـــة ــــل ل مقدمـــة ة اســـتما عــــن ة عبـــا داة انـــت رو ر ــــت. ر وأثب

التعليميـــــةالنتـــــائج املخرجـــــات عـــــة ومتا والـــــتعلم التعلـــــيم اتيجيات اســـــ تقيـــــيم ـــــ قـــــصو روجـــــود
أداء نـــة مقا تـــتم ـــا خالل مـــن ـــ وال نـــة املقا أدوات باســـتخدام تمـــام وقلـــة اديميـــة، امج ـــ رلل ر
مــع س، التــد يئــة أعــضاء أداء ر بتطــو اصــة ا ــوافز ا وضــعف ــا، بمثيال اديميــة امج ــ رال

تـو لياتعدم ومـسؤ ا ـس تد وطـر التعليميـة، امج ـ ال بطبيعـة اصـة ا شـادية املعلومـات وفر ر قر
امعة وا امج ال حيال والطالب س التد يئة   .رعضو

اســــة د وصــــفاءروجــــاءت ــــب نشــــيماءحب ن)م2016(حــــس بــــ العالقــــة توضــــيح ــــدف
مؤسسات الشاملة ودة ا وم مف وتحقيق س التد يئة أعضاء العاركفايات وقـد. التعليم

التحلي الوصفي املن الباحثتان معـاي. اعتمدت ن بـ عالقـة وجـود اسـة الد نتـائج ـرت أظ روقد
داء مــــستو ــــ ع ــــاس ع ا العالقــــة ــــذه ل وأن س، التــــد يئــــة أعــــضاء وأداء الــــشاملة ــــودة ىا ر

ات بنـــاء ميــــة أ عــــز الـــذي مــــر ــــا، عملــــو ـــ ال امعــــات ا ــــ زاملؤســـ نحــــون إيجابيــــة ــــات جا
ا ومباد ودة   . ا

مــن ــة زائر ا قلـة و جامعــة ــ ـ التد داء م تقــو معــاي جـودة لتقيــيم اســة د ـ رو ر ر
أجــرت س التــد يئــة أعــضاء نظــر ــة مــنروج ةــل ــا و مــام اســتخدم)م2017 (رســاملة اســة رد

الوصــفي، املــن الباحثــان ــا يف أعــضاء ــ ع عــت و ة اســتما خــالل زمــن س،ر التــد تلــصوخرئــة
ـــا ل املـــة مت منظومـــة ـــام ا لألســـتاذ ـــ التعلي داء أن ـــا م أ النتـــائج مـــن عـــدد ـــ إ ســـة رالدا
يئـــة عــضو أداء تقيـــيم وأن امعــة، ا مـــستو ــ ع التعليميـــة ــداف تحقيـــق ــ ة ـــ كب ميــة ىأ

مـــن الـــرغم ــــ ع وأنـــھ ، ـــ التعلي داء مــــستو ن تحـــس ـــ ــــ كب دو لـــھ س ىالتـــد ر ســــتاذر اك رإد
من ر تطو إ بحاجة العينة نصف من أك أي حسب فإن داء قياس عملية مية أل ام را
لية بالـش تمتـاز التعلي داء تقييم ا املعمو املؤشرات ألن ، أخر مؤشرات اعتماد لخالل ى

  .والثبات
س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء أداء عـــــاد أ افـــــة شـــــملت اســـــة د ـــــ رو العرر )م2017(ـــــيىأجـــــر

ـــــودة ا معــــاي ضــــوء ــــ حائــــل بجامعــــة س التـــــد يئــــة أعــــضاء أداء م تقــــو ــــ إ ــــدفت اســــة رد ر
ـــــــ والبي ـــــــ والعل ـــــــ والبح ـــــــ والتعلي ـــــــ التد داء م تقـــــــو خـــــــالل مـــــــن ـــــــادي عتمـــــــاد رو

الوصـــــفي، املـــــن باســـــتخدام دار و ـــــ بانة،ياملجتم ســـــ ـــــ اســـــة الد أداة انـــــت وكـــــشفترو
يئــةن أعـضاء لـدى داء بجوانـب املتعلقــة سـات املما بـبعض يتعلـق قــصو وجـود اسـة الد رتـائج رر
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عينـــة أفـــراد ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر وجـــود عـــدم اســـة الد نتـــائج ـــرت أظ كمـــا س، والتـــد ر ر
يان ست محاو العلمية جة الد ملتغ وفقا س التد يئة رأعضاء ر   .ر

أجـرت ة مـشا اسـة د ـ ةرو ـ)مSameerah Saeed) 2018سـعيدسـم إ ـدفت اسـة رد
ــــ ــــادي داء ن تحـــس ــــ ــــودة ا دو يــــل؛ رتحديـــد بأ كردســــتان إقلـــيم ــــ ــــشيك إ رجامعـــة
ـــــب ت وال نتاجيـــــة و البحـــــوث مجـــــاالت ـــــ املحتـــــو. وذلـــــك تحليـــــل مـــــن اســـــة الد ىواســـــتخدمت ر

ال يئـة ألعـضاء ـة موج بانة سـ أداة باسـتخدام سالنـو تطبيــق .رتـد أن ـ إ النتـائج وتوصـلت
وأنـھ امعـة، ا ـ ـسية التد العمليـة ـ جـذر ن وتحـس ـ غي إ أدى قد ودة ا ضمان رعملية  ي

س يئـــــة أعـــــضاء أداء ـــــان لمـــــا ، رالتـــــد ـــــ ـــــب ـــــان لمـــــا أع امعـــــة ترت وأن ا  ضـــــمان ردو أفـــــضل،
ودة ز  ا س عملية عز ن إ بالتا يؤدي رالتد  .والنتائج التعلم ليةعم تحس

اســـة د عمـــارروجـــاءت وإيمــــان ـــ العمر ــــ ّنيل مــــستوــــدف)م2019(و م داءىتقـــو
طالبــات نظـر ــة وج مـن ـة بو ال ات املقــر عـض ــ ـات بو ال س التـد يئــة لعـضوات ـ رالتد ر ر

واســتخ الــسعودية، ـ خالــد امللــك بجامعـة للبنــات بيــة ال ليـة ب بــو ال العــام الـدبلوم
ُ

املــني دم
ـــــ التحلي م،الوصــــفي لتقـــــو بانة اســــ بإعـــــداد الباحثتـــــان ـــــوقامـــــت التد يئـــــةألرداء عـــــضاء

ـــا م نتـــائج ـــ إ وتوصـــلت ، بـــو ال العـــام الـــدبلوم طالبـــات نظـــر ـــة وج مـــن ن بـــو ال س يالتـــد أن: ر
س التـد يئــة لعـضوات ـ التد رداء امرتفعـــانر

ً
ــ الك املـستو ــ البحـثألىع عــادوداة

الط(الثالثـــة التفاعـــل و س للتـــد الراجعـــةالرالتخطـــيط والتغذيـــة م التقـــو وأســـاليب ن)ـــي حـــ ـــ
ـــجـــاء ع متوســـطا التقـــدير

س" عـــدًُ التـــد دالـــة". رتنفيـــذ ق فـــر وجـــود عـــدم النتـــائج ـــت أثب وكمـــا
ة بو ال ات املقر عض رإحصائيا

ً
إباختالف دال فـر يوجـد نما ب والتخصص، احـصائيقالعمر

ً

لصا الراجعة والتغذية م التقو سناأساليب ك
ً

.  
اســة د نجــد ، العــال املــستو ــ ع رأمــا ك ى ـــ) Aškerc, 2016(أســـكر التمي ــ إ ــدفت ــ ال

والــــــذي والبحــــــث، ــــــ التد داء ن اليــــــة ربــــــ وا ساســــــية للبحــــــوث املتقدمــــــة املعرفــــــة ــــــشمل
يئـــة ألعـــضاء ـــديث ا التعلـــيم الطـــالبوتطبيـــق ـــسب يك ـــا خالل مـــن ـــ ال ســـاليب و س رالتـــد

ن كعنــــــــصر ن املعلمـــــــ ب وتـــــــد ـــــــ التد داء ميـــــــة أ وتوضـــــــيح والـــــــتعلم، والكفـــــــاءات راملعرفـــــــة ر
يا ســـلوفي جامعــة ـــ العـــا التعلـــيم ـــ ـــودة ل ن ــسي الوصـــفي. رئ املـــن الباحـــث اســـتخدم وقـــد

أن إ النتائج وتوصلت ، تفضل التحلي امعات حتمـا إنتاجا يؤدي مما س، التد ع املعرفة
ً

ر
ـ أك ة بـصو يتجـھ للفـرد ـادي التفو وم مف وأن سية، التد للعملية أقل ر وتطو تقدم رإ ق ر
طـــر أن النتـــائج ـــرت أظ كمـــا س، التـــد حـــساب ـــ ع العلـــوم ـــ مة واملـــسا ـــ البح ـــشاط ال ـــ قإ ر

ل ال وا ل ش ا تحديد يتم لم التد املؤسرداء أو الوط املستو ع فيھ   .ىس
اســةوجــاءت نــزرد و ــشابر وقر أداء)(Lyde, Grieshaber & Byrns, 2016اليــدي تقيــيم ــدف

املقابلــــة؛ أداة خــــالل مــــن الوصــــفي املــــن البــــاحثو اســــتخدم وقــــد امعــــة، وا ليــــة بال س نالتـــد ر
املـــــــصا متعـــــــددة قـــــــة للطر س التـــــــد يئـــــــة أعـــــــضاء ات تـــــــصو رلتحديـــــــد سر التـــــــد أداء لتقيـــــــيم ردر

مباسـتخدام للتقـو املتعـددة الطـر والـذيMulti-source Method for Evaluation of teaching (MME)قنمـوذج
للبيانـات مصادر ثالثة من و جيـة: نيت ا ا واملراجعـة ي، الـذا م التقـو الطـالب، انـت. رتقييمـات و

ـالنتائجزأبر للتفك نموذج أو لة ي وجود مية أداةأ عـد وأنـھ س، التـد ـ مـة امل وانـب ُا ر
ة ضر مع للتقييم، نورعادلة ومؤشـراتعضتحس ح)MME(النمـوذج بنـود ـ ـليـصبحاملق أك أداة

ممالءمة ا لتقو سرلتدداء التد يئة  .رلعضو
اسةأما اورد ودو يرا و و ولو ـدفتفقد)Periera and Durao, Silvam Lobo ,2017(رسيلفا إ

العــا التعلــيم ــ ــودة ا مؤشــرات حــو املتــوفرة دلــة وتقيــيم واختيــار ــ. لتحديــد تقــدم نــاك
العــا التعلـــيم ــ ــودة ا تقيـــيم معــاي ـــق. وضــع طر عــن املـــس الوصــفي املــن اســـتخدام وتــم
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أداء لتحليــــل الطــــالب ـــــ إ مقــــدم يان املؤشـــــرااءعـــــضأاســــت بتحديــــد ــــسمح ممـــــا س تــــد تريئــــة
التاليــة املجــاالت ــ س التــد يئــة أعــضاء وكفــاءات الت بمــؤ ة: راملتعلقــة إدا س، التــد رالبحــث، ر

املعرفــــة ونقــــد نقــــل امعـــة، التـــا. ا النتــــائج أبــــر انــــت عــــدد: زو ن بــــ تبــــاط ا عالقــــة وجــــود رعــــدم
يوجـــــد وال س، التــــد ـــــودة الطــــالب تقــــدير ن ـــــ و س التــــد ســــاعات وعـــــدد اســــية الد رالوحــــدات ر ر

تبـــ يـــؤثرانرا ال حيـــث العلميـــة؛ والتخصـــصات دمـــة ا ســـنوات عـــدد ن بـــ ـــ اط  تقيــــيم متوســـط ع
م والتقــو الــدعم وتــوف تمــام و ــ التحف ــ ع تــھ قد أو س التــد يئــة لعــضو رالطــالب أن. ر كمــا

الطالب تقدير ع يؤثر ال س التد يئة عضو س سألرج التد يئة عضو  .رداء
أجــــــر ــــــدفت )(Agsalud, 2017أقـــــــسالود ىكمــــــا اســــــة ــــــرد ع التعــــــرف ـــــــ داء فعاليـــــــة إ
ألعــــضاء ـــ جامعــــة يئــــة رالتد ــــ س املــــن واليــــة رالتــــد واســــتخدم نان، بانجاســــ

ُ
مــــن  الوصــــفي

حيـث خـالل يان؛ العالقـة يئـة أعــضاء تقيـيم أداة اعتمــاد تــم ســت واختبــار س مــستو رالتــد ن  ىبــ
س يئـــــة أعـــــضاء فعاليــــة م رالتـــــد ن وخلفيــــ أبـــــر. يـــــةامل س النتــــائج زومـــــن التـــــد يئـــــة أعـــــضاء رأن

ال الت املـــؤ مـــن قـــ ـــد ا ـــو الـــشرف،وأنعلميـــة،تنيمل مرتبـــة مـــع تخـــرج م مـــ قليـــل عـــدد
ة ر تطو ومؤتمرات بات تد مرضـيا.روحضر ميع ل التد داء مستو ان و

ً
ر تـأثى يوجـد وال

ن ع س التد يئة ألعضاء التعلي رللمستو العملى والكفاءة   .تاجية
ـــام ا ـــ التد داء دو ت أبـــر اســـة د ـــ رو رر مـــنـــ ز ـــل قـــام ـــداف ي ٌتحقيـــق

يلينــق ـــ(Yi-Ling and Wei, 2018)و ـــسية ئ عـــاد أ ثـــالث نــاو ي الـــذي ـــام ا س التـــد م ربتقــو : لر
الــتعلم ومـــساعدة والـــتعلم تقـــو. التعلــيم خــالل مـــن ـــ الك املــ الباحـــث مـــنواعتمـــد الطـــالب  م

التعلم اسب التد)SALG(م لألداء الطالب م تقو مع جنب إ رجنبا ً)SET( .النتـائج رت أظ وقد
ــــة، النظر أو العمليـــة املعرفـــة ـــ ة ـــ كب ميـــة أ ذو ـــادي أو للمحاضـــر ـــ التد داء وأن رأن

ــــشمل العـــا التعلــــيم ــــ س التــــد وامل رنتـــائج املعرفــــة إتقـــان مــــن ــــ الأك أشــــ نــــاك وأن ، ىحتــــو
ــــــــا ل ـــــــة املوج س التـــــــد ــــــــشطة أ مـــــــن للعمليــــــــة رمختلفـــــــة خـــــــر ـــــــداف خدمــــــــة ـــــــ ع ة ىالقـــــــد ر

سية   .رالتد

السابقةالتعليق اسات الد   :رع
اسـات للد الــسابق العـرض مـن وعالقتــھريتـ ـ التد داء تنـاو مــن ـا فم ـا رتنوع ل

م تقــــو تنــــاو مــــا ــــا وم ، املؤســــ داء كمــــالبجــــودة متنوعــــة، معــــاي ضــــوء ــــ ــــ التد رداء
فقـــد عـــام ل ـــش و ـــا، وأدوا ـــا ومن ـــا مجتمع حيـــث مـــن ـــا اختالف اســـات الد ـــذه ـــ ع ريالحـــظ ُ 

ةأكــدت وضــر س التــد يئــة لعــضو ــ التد داء ميــة أ بــآخر أو ل ــش الــسابقة اســات رالد ر ر ور ٍ
الت والشفافية وكمة ا تحقق معاي أو نموذج ودةُوجود با ذلك تباط وا م،   .رقو

ـا ا البحـث اسـتفاد دعـم وقـد ـا؛ م أ وانـب، ا مـن عـدد ـ الـسابقة اسـات الد رمـن
ــ ال والقــضايا يم املفـا مــن باإلفــادة النظـر طــار وإثــراء ا، وصـياغ البحثيــة، لة باملــش يالـشعو ر

ا ومناقـش النتـائج تفـس دعـم ـ إ إضـافة ـا، إل توصـلت ـ ال والنتـائج السابقة اسات الد ا رتناول
نة واملقا ط الر خالل السابقةرمن اسات الد ا إل توصلت ال   .ربالنتائج

مكم البحث ذا ي أ الو
ً

ومتفردا اسات، الد ذه ل
ً

اسـتخالص ر ـ ع ك ال حيث من ا ع
عتمـــــــاد و م للتقـــــــو الـــــــوط املركـــــــز معـــــــاي ضـــــــوء ـــــــ ـــــــ التد داء جـــــــودة بمؤشـــــــرات رقائمــــــة

ومــنNCAAAــادي ـــ ، التد داء مــستو م تقــو رثــم ضـــوءى ــ س التــد يئــة أعــضاء رلــدى
الـذي ـاص ا ـي جرا ومھ بمف التد داء جوانب ع البحث ذا يركز كما ، املعاي رذه



یم جودة األداء التدریسي في جامعة اإلمام محمد بن سعود یتق
 األكادیمي المركز الوطني للتقویم واالعتماد عاییرضوء ماإلسالمیة في 

خلود بنت فواز بن عبد العزیز . د
 التمیمي
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ــ ع بحــسبيــنص مــھ وتقو وتنفيــذه س التــد تخطــيط عمليــات الــصلة ذات نيــة امل ســات راملما ر
ا ا البحث ناه يت الذي ف   . التعر

وإجراءاتھ البحث ية   :من
ــ ــ ــــــسب :البحـــــثنمـ ه باعتبـــــا وذلــــــك املـــــس ھ بأســـــلو الوصــــــفي املـــــن البحـــــث راســــــتخدم

ــد أ حيــثالتحقيــق البحــث املركــزف متطلبــات وفــق س التــد داء جــودة ملعــاي قائمــة بنــاء رتــم
ـــادي عتمـــاد و م للتقـــو مـــستو NCAAAالـــوط حـــو س التـــد يئـــة أعـــضاء أي ىواســـتطالع ل ر ر

ذ ضوء م املعايأدا   .ه

عينـــة اســـة وصـــف مـــن :رالد اســـة الد عينـــة ونـــت م) 350(رت اختيـــا تـــم س تـــد يئـــة رعـــضو ر
اســــ الد لعينــــة وصــــف ــــ ي وفيمــــا عــــشوائية، قــــة والرتبــــةربطر والتخــــصص س ــــ ا ــــ ملتغ وفقــــا ة

  العلمية
س) 2(لجدو ا متغ وفق اسة الد عينة ع رتو   ز

س سبة  العدد  ا   ال

  %49.1  172  ذكر

  %50.9  178  أن

  %100  350  املجموع

  
ا)3(لجدو متغ وفق اسة الد عينة ع رتو لية ز   ل

لية سبة  العدد  ال   ال

عة   %16 56  الشر

الع ياللغة   %10.3  36  ةر

جمة وال   %15.4  54  اللغات

تصال و   %2.3  8  عالم

ة دا والعلوم   %3.1  11  رقتصاد

واملعلومات اسب ا   %5.1  18  علوم

  %24.3  85  لومالع

جتماعية   %23.4  82  العلوم

  %100  350  املجموع
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العلمية) 4(لجدو الرتبة وفق اسة الد عينة ع رتو   ز

العلمية سبة  العدد  الرتبة   ال

  %8.6 30  معيد

  %23.7  83  محاضر

  %40  140  مساعدأستاذ

كأستاذ   %16.3  57  رمشا

  %11.4  40  أستاذ

  %100  350  املجموع

الد   :اسةرأداة
أداة ونـــــت ت وقـــــد ـــــم، أدا مـــــستو حـــــو عـــــضاء اء آ الســـــتطالع بانة اســـــ إعـــــداد َّتـــــم ى ل ر

ـا تح ينـدرج ـسة ئ مجـاالت ثالثة من ائية ال ا بصو سة رالدا داء) 34(رر جـودة عكـس ًمؤشـرا

قبــل مــن املعتمــدة ــودة ا ملعــاي تحليــل مــن ا استخالصــ تــم ــ ــا NCAAAرالتد تطبيق ثــم ومــن
عي ــ املتمثلــةع البحــث مــننــة س للتــد بــالتخطيط ــاص ا و املحــو ــو وت ر، ل مؤشــرات،) 9(رن

مـــــن س التـــــد نفيـــــذ ب ـــــاص ا ي الثـــــا املحـــــو ـــــو ت نمـــــا رب ر الثالـــــث) 11(ن املحـــــو ـــــو وت رمؤشـــــرا، ن
ً

من س التد م بتقو اص لألداة) 14(را ية وم السي صائص ا ي وفيما مؤشرا،
ً

.  
بانة ســ ثبــات بانةــ: حــساب ســ ثبــات ــسابساب نبــاخ كر ألفــا معادلــة اســتخدام وتــم
التا النتائج انت و   :الثبات

نباخ :)5(لجدو كر ألفا معامل باستخدام بانة لالس الثبات   ومعامالت
الثبات  راملحو   معامل

س للتد   0.92  رالتخطيط

س التد   0.79  رتنفيذ

س التد م   0.88  رتقو

ل ك بانة   0.90 س

أنيتـــ     الـــسابق ـــدو ا بانةلمـــن الثبـــاتســـ بلـــغ حيـــث الثبـــات مـــن عاليـــة جـــة د ـــ رع
ل ك بانة لالس مناسب) 0.90(العام ثبات معامل و   .و

بانة س صدق  :حساب
ثبــــات ملعامـــل ـــ بي ال ـــذر ا حـــساب خـــالل مــــن بانة ســـ ات لعبـــا ي الـــذا الـــصدق حـــساب رتـــم

نباخ كر   .وألفا
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الصد )6(لجدو بانةمعامالت لالس ي الذا   ق
الثبات  راملحو الصدق  معامل   معامل

س للتد   0.96  0.92  رالتخطيط

س التد   0.89  0.79  رتنفيذ

س التد م   0.94  0.88  رتقو

ل ك بانة   0.95  0.90 س

أن     الـــسابق ـــدو ا مـــن بانةليتــ بلـــغســـ حيـــث ي الـــذا الـــصدق مـــن عاليـــة جــة د ـــ رع
ل ك بانة لالس العام مرتفع) 0.95(الصدق صدق معامل و   .و

معامــل حــساب خــالل مــن بانة ســ ات لعبــا الــداخ ــساق صــدق معامــل حــساب تــم ركــذلك
ـ ت ت الـذي للمحـو ليـة ال جـة والد ة عبـا ل جة د ن ب رتباط ر ر ر تبـاطإليـھر ا معامـل رباسـتخدام

ليـة ال جـة بالد محــو ـل جـة د ن بــ تبـاط معامـل حــساب وكـذلك ، سـو رب ر رر ــن كمـا بانة لالســ
ن التالي ن دول   :ا

محو:)7(لجدو ل ات لعبا سو ب تباط ا رمعامالت ر إليھ نر ت ت الذي للمحو لية ال جة ربالد  ر
ة  راملحو العبا رقم تباط  ر ة  رمعامل العبا رقم تباط  ر   رمعامل

1  0.74**  6  0.79**  

2  0.80** 7  0.59** 

3  0.81** 8  0.79** 

4  0.88** 9  0.78** 

س للتد   رالتخطيط

5  0.77**    

1  0.48** 7  0.75** 

2  0.39* 8  0.52** 

3  0.40*  9  0.65**  

4  0.39*  10  0.61**  

5  0.72**  11  0.70**  

س التد   رتنفيذ

  

6  0.56**      

1  0.73**  8  0.65**  

2  0.62** 9  0.80**  

3  0.46** 10  0.53**  

4  0.53** 11  0.82**  

5  0.65** 12  0.76**  

6  0.52** 13  0.66**  

س التد م رتقو
ره   وتطو

7  0.37* 14  0.70**  
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جــة الد مــع ات العبـــا مـن ة عبـا كـل تبـاط ا معامـل قـيم أن السابق دو ا من ريت ر ر ر ل
الداللــــة مـــستو عنـــد إحــــصائيا ودالـــــة موجبــــة ة العبـــا إليـــھ ــــ ت ت الـــذي للمحـــو ليــــة ىال ر ) 0.01(ر

قـيم وذات صــدقفأقـل، جـة بد تتمتـع املحـاو ــذه ات عبـا أن ـ إ ـش ممــا ومرتفعـة، رمتوسـطة رر
ي امليدا للتطبيق ة وصا   . مرتفعة

تباط: )8(لجدو ا معامل باستخدام بانة لالس لية ال جة بالد بانة س ملحاو تباط رمعامالت ر رر
سو   نب

تباط  راملحو   رمعامل

س للتد   **0.62 رالتخطيط

التد ستنفيذ   **0.79  ر

ره وتطو س التد م   **0.82  رتقو

جـــة والد للمحــاو ليــــة ال جـــة الد تبــــاط ا معامـــل قــــيم أن الــسابق ـــدو ا مــن ريتــ ر رر ل
الداللة مستو عند إحـصائيا ودالـة موجبـة بانة لالس لية متوسـطة) 0.01(ىال قـيم وذات فأقل،

وذلــــك مــــن ومرتفعــــة، عاليــــة جــــة بد بانة ســــ تمتــــع أنريؤكــــد ــــ إ ــــش ممــــا ، الــــداخ ــــساق
ي امليدا للتطبيق ة وصا مرتفعة صدق جة بد تتمتع املحو ذا ات رعبا   رر

حصائية   :ساليب
العديـد اسـتخدام تـم فقـد ـا، تجميع تـم ـ ال البيانـات وتحليل اسة الد داف أ رلتحقيق

للعلــــوم حــــصائية ــــزم ا باســــتخدام املناســــبة حــــصائية ســــاليب  Statisticalجتماعيــــةمــــن

Package for Social Sciencesبـالرمز ا اختـصا ـا ل يرمز وال
ً
جابـة).SPSS(ر أعطيـت حيـث

ُ
مرتفـع( 3) أداء

و جـــــــات، متوســـــــط(رد و) أداء جتـــــــان، ضـــــــعيف(رد الباحثـــــــة) أداء قامـــــــت ثـــــــم ومـــــــن واحـــــــدة، جـــــــة رد
اسـة الد مجتمــع أفـراد إلجابـات ي ــسا ا الوسـط ــيلتحديـدو.ربحـساب الثال املقيـاس خاليـا لطــو

والعليــا( الـدنيا ـدود املــدى) ا حـساب تـم اســة، الد محـاو ــ راملـستخدم خــاللر طــومـن لتحديـد
املقياس يخاليا التاليـةالثال املعادلـة خـالل مـن اسة، الد للفئـة(: راملستخدم قـ ـد –ا

للفئــة ــى د ــد و) / ا الفئــات، ــعــدد ي كمــا املــدى حــساب عــدد)2=1-3(: تــم ــ ع تقــسيمھ تــم ،
أي يح الــ ليـــة ا طــو ــ ع ـــصو ل املقيــاس لخاليــا ـــذه) 0.66=2/3(ل إضــافة تــم ذلـــك عــد

ليـة، ا ـذه ل ـ ع ـد ا لتحديـد وذلـك يح الـ الواحـد ـ و املقيـاس ـ قيمة أقل إ القيمة
ي يأ كما اليا ا طو أصبح كذا   : لو

  
امل) 9(لجدو ومدى حتياج جة  وافقةرد

ضعيف متوسط  أداء مرتفع  أداء   أداء

1-1.66  1.67- 2.33  2.34– 3  
  

البيانــــات اســــتخدام؛ولتحليــــل اعــــددتــــم
ً

مــــستو جــــة د لتحديــــد حــــصائية ســــاليب ىمــــن ر
ة املعا أساليب باستخدام وذلك اسة الد عينة لدى التد رداء  :التاليةحصائيةر
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تبـاط معامـل - سـو را  الـداخ ـساق مـن للتأكـد )PearsonCorrelation Coefficient(نب
ات بانة رلعبا   .س

نباخ ألفا ثبات معامل - بانة ثبات من للتحقق) Cronbach'salpha( وكر   .س
ــــــسابية املتوســــــطات - اســــــة أفــــــراد اســــــتجابات لتحديــــــد ا ات تجــــــاه رالد بانة رعبــــــا ــــــب ســــــ  وترت

ات با املتوسط حسب رالعبا ترت
ً

ليا  تنا
ً

  .ز
اتالتك - سب ررا ة وال اسة أفراد استجابات لتحديد املئو ات تجاه رالد بانة رعبا   .س
ت ىمــد ملعرفـة)Standard Deviation( ياملعيــار نحـراف - ـش  مجتمــع أفــراد اسـتجابة ــ ال

اســة ات عــن رالد ــل، راملحــاو ــ املتــضمنة رالعبــا ــب ــ ــستخدم وكــذلك ك ات ترت  حــال ــ رالعبــا
ات يــساو ي ملتوســـطا ـــ رالعبـــا ـــسا ــو حيـــث ا ة نت ـــ رالعبـــا ـــا ال  ـــسبق أقـــل ياملعيـــار انحراف

و ال تلك ا ني  .أك ياملعيار انحراف
نحـو" ت"اختبار - اسـة الد عينـة اسـتجابات متوسـطات ن بـ ق الفر ملعرفة املستقلة، رللعينات و

س ا ملتغ تبعا ل ك بانة س و بانة س محاو
ً

 .ر
حـادي - التباين اسـةANOVAتحليل الد عينـة اسـتجابات متوسـطات ن بـ ق الفـر رملعرفـة و

الرتبة ملتغ تبعا ل ك بانة س و بانة س محاو نحو
ً

 .ر
البعديةLSDاختبار - نات قرللمقا الفر اتجاه ع  .وللتعرف

ا  وتفس ا ومناقش اسة الد   :رنتائج
س الـــرئ الـــسؤال ـــ ع جام :جابـــة ـــ ـــ التد داء مـــستو رمـــا ســـعودى بـــن محمـــد مـــام عـــة

س ـ ا ـ متغ تـأث ومـدى ـادي عتمـاد و م للتقـو الـوط املركـز معـاي ضـوء يسالمية
ذلك؟ العلمية  والرتبة

تــــم الـــسؤال ــــذا عــــن الــــسؤالولإلجابـــة نــــص حيـــث منــــھ، والتحقــــق و الفـــرض لصــــياغة
ــــ ي مــــا ــــ ع مرتفــــع :لو مــــستو ســـــعودرالتدلــــألداء ىيوجــــد بــــن محمــــد مــــام جامعــــة ــــ ــــ

ادي عتماد و م للتقو الوط املركز معاي ضوء   .سالمية
تـم الفــرض ـذا مـن ــلحـسابوللتحقـق ل املعيـار نحـراف و ـسابية ا املتوســطات يقـيم

املعيــــار باملتوســــط املتوســــطات ــــذه نــــة مقا ثـــم ــــل، ك بانة ســــ و بانة ســــ محــــاو مــــن يمحـــو ر ر ر
التا دو ا مو و كما ا   : لف

  
الثالثة) 10(لجدو للمحاو سابية ا واملتوسطات ة املئو سب وال ات رالتكرا   ر

  راملحو
املتوسط

ي سا   ا
نحراف

  ياملعيار
داء ب  ىمستو ت   ال

س للتد رالتخطيط   3  متوسط  0.81  2.21 

س التد   1  مرتفع  0.52  2.74  رتنفيذ

التد م   2  مرتفع  0.68  2.56  سرتقو

ل ك بانة س   مرتفع  0.70  2.52 

مستو أن السابق دو ا من ىيت  سـعود بـن محمد مام جامعة  رالتد داء ل
ــل داء جــودة معـاي ضــوء ــ سـالمية ك بانة لالســ العــام املتوسـط بلــغ حيــث مرتفـع ــ رالتد



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )األول(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

25 

ال) 2.52( تنفيـــذ معيــار وجـــاء مرتفعــة، جــة بمتوســـطربد س املرتبـــة) 2.74(رتــد ــ مرتفعـــة جــة ربد
بمتوســــط س التــــد م تقــــو ومعيــــار ، ــــ معيــــار) 2.56(رو أمــــا الثانيــــة، املرتبــــة ــــ مرتفعــــة جــــة ربد

بمتوســـــط ة ـــــ خ املرتبـــــة ـــــ جـــــاء متوســـــطة) 2.21(التخطـــــيط جـــــة ـــــذه،ربد عـــــز أن مكـــــن ىو
املما ــــ ع س التــــد يئــــة أعــــضاء ب تــــد أن ــــ إ يجـــة رالن سر للتــــد ميــــة والتقو التنفيذيــــة رســــات ر

ري تطــو مركــز قــدم و ســالمية، ســعود بــن محمــد مــام جامعــة ــ العنايــة مــن جيــد بقــدر حظــى
إضــافة اتيجياتھ، واسـ س التــد ات ـا م مجـال ــ وتخصـصية عامـة ات دو امعــة ا ـ ات ـا رامل ر رر

تزامنـا ة ـ خ الـسنوات ـ عمدت امعة ا فإن ذلك إ
ً

مـش امعـةمـع ل املؤسـ عتمـاد ع ور
ـــــ ع م، والتقــــو س التـــــد عمليــــات العالقـــــة ذات جــــراءات و الـــــسياسات مــــن ـــــ الكث ر تطــــو ــــ رإ

املثال يل املعتمـدة: س بالتوصـيفات ام بـاالل س التـد يئة أعضاء ودة وا م التقو عمادة رتلزم
الرجـــوع دو التوصـــيف ـــ ع عـــديالت أيـــة إجـــراء منـــع و ات، نللمقـــر واعتمـــادر ـــ العل القـــسم ـــ إ

صـــدا املتــضمن للمقـــر ملــف إعـــداد إن كمــا امعـــة، ا ــ املعتمـــدة التنظيمــات وفـــق التعــديالت
ً

ر ر
لنتـــــــائجال ـــــــرا وتقر س، للتـــــــد ـــــــ الفع امليـــــــدان ـــــــ املـــــــستخدمة م والتقـــــــو س التـــــــد اتيجيات ًســـــــ ر ر

جات الـد وترحيـل صـد قبـل عـضاء بھ يلزم أمرا عد الطالب رتحصيل ر ً ائيـةُّ ذلـك. ال ـ إ إضـافة
للــش ات املقــر س تــد فــإن
ُ ر الــذير املقــر ــسق م يرأســھ ــق فر ــشكيل خــالل مــن يــتم املتعــددة رعب

س التد عمليات ساق ا ضمن و ، املقر س تد ق فر أعضاء ن ب التعاو ز عز لية مسؤ ريتو رر نو
الـــش مختلـــف ـــ و م والتقـــو
ُ

أن. عب فـــيمكن س التـــد تخطــــيط مجـــال حيـــث مـــن ــــذهرأمــــا ىعـــز
العلميـة قـسام مـن وتتطلـب ـشاركية سـات مما ـ التخطـيط مجـال سات مما أن إ يجة رالن ر
اديميـة امج ال بتخطيط للقيام ليات و طط ا سم و ان ال شكيل املختصة روالوحدات

الوطنيـــة عتمـــاد ـــة ج مـــن املعتمـــدة واملعـــاي املواصـــفات وفـــق ات فـــإ. رواملقـــر ذلـــك ـــ إ نإضـــافة
ا قـــد التخطـــيط ـــان ـــ ن العــــامل عـــضاء مـــن تتطلـــب التخطـــيط مجـــال ســـات مما
ً
ر مــــنافيـــار

الــــتعلم مخرجــــات وصــــياغة ات واملقــــر امج ـــــ ال بنــــاء يــــات ومن بأســــس ات ــــا وامل ف راملعــــا ر مـــــرر ،
اف بمستو عضاء افة ل يأ ي ال قد ٍالذي   .ى

للبحث و الفرض قبو يتم يجة الن ذه ضوء لو   .ل
و الفر السؤال عن ي لجابة ما ع نص مجـال: الذي التد داء مستو رما ى

الــــوط املركــــز معــــاي ضــــوء ــــ ســــالمية ســــعود بــــن محمــــد مــــام جامعــــة س للتــــد رالتخطــــيط
؟ ادي عتماد و م   للتقو

تـــم الـــسؤال ـــذا عـــن نحـــرافحــسابولإلجابــة و ـــسابية ا املتوســـطات ياملعيـــارقـــيم
ات باملتوســط رلعبــا املتوســطات ــذه نــة مقا ثــم ــل، ك واملحــو س للتــد التخطــيط مجــال رمحــو رر ر

التا دو ا مو و كما ا ف لاملعيار   :ي
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ملحو): 11(لجدو سابية ا واملتوسطات ة املئو سب وال ات رالتكرا   سرللتد التخطيط مجال ر
  داءىمستو  التكرار

  الفقرات  م
سبة   منخفض  متوسط  مرتفع  ال

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ىمستو
  داء

ب ت   ال

 117 103 130  ك
1  

خطــــــة بنــــــاء ــــــ ك رأشــــــا
نامج) توصيف(  33.4 29.4 37.1  % ال

  9 متوسط 0.84 2.04

 77 130 143  ك
2  

خطـــــط بنــــاء ـــــ ك رأشــــا
ــــ) توصــــيف( ات راملقــــر

نامج  .ال
%  40.9 37.1 22.0 

2.19 
 

  5 متوسط 0.77

 106 94 150  ك

3  

تحديـــــــــــــــد ـــــــــــــــ ك رأشــــــــــــــا
ـــسقة م علـــم مخرجـــات
طـــــــــــار متطلبـــــــــــات مـــــــــــع
الت للمــــــــــــؤ الــــــــــــسعودي

 )سقف(

%  42.9 26.9 30.3 
2.13 

 
  7 متوسط 0.85

 94 115 141  ك

4  

تحديـــــــــــــــد ـــــــــــــــ ك رأشــــــــــــــا
ـــستو علــم مخرجــات

ســــــــــــــــــة املما رمتطلبــــــــــــــــــات
نية  .امل

%  40.3 32.9 26.9 
2.13 

 
  6 متوسط 0.81

 81 96 173  ك

5  

تحديـــــــــــــــد ـــــــــــــــ ك رأشــــــــــــــا
م ــــــس علــــــم مخرجــــــات
خــــــــصائص تحقيــــــــق ــــــــ

 .الطالب
%  49.4 27.4 23.1 

2.26 
 

  4 متوسط 0.81

 72 86 192  ك

6  

تحـــــــــــــــــدد ـــــــــــــــــ ك رأشـــــــــــــــــا
ات ــــــــــــــــــــــا وامل ف راملعـــــــــــــــــــــا ر

مــستو ــ ع دفة ىاملــس
ات واملقــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــامج رال

اسية  .رالد

%  54.9 24.6 20.6 
2.34 

 
  3 عمرتف 0.80

 63 97 190  ك

7  

تحديـــــــــــــــد ـــــــــــــــ ك رأشــــــــــــــا
س التـــــد اتيجيات راســـــ
املناســــــــــــــــــــبة م والتقــــــــــــــــــــو

التعلم  .ملخرجات
%  54.3 27.7 18.0 

2.36 
 

  2 مرتفع 0.77

 51 114 185  ك
8  

تحديـــــــــــــــد ـــــــــــــــ ك رأشــــــــــــــا
مـــــة الال الـــــتعلم زمـــــصادر

ات املقر س رلتد  .ر
%  52.9 32.6 14.6 

2.38 
 

  1  مرتفع  0.73

 108 113 129  ك

9  

تحديـــــــــــــــد ـــــــــــــــ ك رأشــــــــــــــا
ات ــــــــــــــــ والتج املرافــــــــــــــــق
س لتـــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــة رالال ز

ات  .راملقر
%  36.9 32.3 30.9 

  8  متوسط 0.82 2.06

ل ك للمحو العام   متوسط  0.81  2.21  راملتوسط
ـــــا تقا نـــــاك أن الـــــسابق ـــــدو ا مـــــن يتـــــ
ً

ر ـــــل ع اســـــة الد أفـــــراد موافقـــــة جـــــة د رـــــ ر
محــو ات رعبــا ــ داء ىمــستو(ر س التخطــيط مجــال ــ رالتد  بــن محمــد مــام جامعــة ــ رللتــد

ــ داء جــودة معــاي ضــوء ــ ســالمية ســعود املحــو) رالتد ــشمل وجــاءت) 9(رحيــث فقــرات،
ن بـــ تتفــاوت جات بــد املحـــو فقــرات ــ ع اســـة الد أفــراد راســتجابات متوســط(رر مرتفـــع/ أداء ) أداء

ا الد ألداة ـــــــسبة مـــــــنربال ــــــــسابية ا م متوســـــــطا تراوحــــــــت حيـــــــث ــــــــ2.04(ســــــــة، ــــــــذه) 2.38ا و
جــة د ــ إ ــش ــ وال ــي الثال املتــدرج املقيــاس فئــات مــن والثالثــة الثانيــة بالفئــة تقــع راملتوســطات

متوســط( مرتفـــع/ أداء اســـة) أداء الد ألداة ــسبة اســـة. ربال الد أفــراد اســـتجابات فــإن عـــام ل ــش رو
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انت املحو ات عبا رع للمحـور العام املتوسط أن حيث متوسطة جة ربد ـش) 2.21(بلـغ ر ـو إ
جــــــة متوســــــط(رد أن) أداء ــــــ ع ــــــذا و اســــــة، الد ألداة ــــــسبة داء ربال ــــــ ىمــــــستو ألفــــــرادرالتد

اسة س التخطيط مجال  رالد متوسـطة داء جـودة معـاي ضـوء ـ رللتد جـة بد جـاء ـ رالتد ر
العينــــة، أفــــراد نظــــر ــــة وج الــــصماديومــــن اســــة د مــــع جزئيــــا يجــــة الن ــــذه رتتفــــق

ً
ــــ) م2013( ال

ــت ـــاأثب ولك التخطـــيط، عمليـــة ــ ة ـــ ا ذو س التـــد يئـــة أعـــضاء يتفـــو رق ليـــةتختلـــفّ
ً

عـــن 
عبـــد انيــــا اســـة رد ميــــد ر للتخطــــيط) م2010(ا س التــــد يئـــة أعــــضاء إتقـــان ــــ إ توصــــلت ـــ روال

الـــــــسياسات اخــــــتالف ـــــــ إ عـــــــود ذلـــــــك ولعـــــــل يــــــد، امعـــــــات،ا ل ـــــــومب واملقـــــــصودالداخليـــــــة مف
عينــــة.التخطــــيط أفــــراد مــــن ن املبحــــوث إجابــــات ات مــــستو عــــن املحــــو متوســــطات كــــشفت ركمــــا

س التــد يئــة أعــضاء مــن اســة رالد قــم ر ســة املما رأن ا) 8(ر نــص ــ مــصادر" وال تحديــد ــ ك رأشــا
ات املقـــــر س لتــــــد مــــــة الال رالـــــتعلم ر جــــــة"ز بد مرتفــــــع(رجــــــاءت املر) أداء اتو العبــــــا ن بــــــ ــــــ و رتبـــــة

بمستو ي التخطـيط مجـال  رالتد داء ىاملتعلقة حـسا بمتوسـط س وانحـراف) 2.38(رللتـد
قـــم)0.73(يمعيـــار ســــة املما ـــا تل ر، ا) 7(ر نــــص ـــ س" وال التــــد اتيجيات اســـ تحديــــد ـــ ك رأشـــا ر

الــــــــــــتعلم ملخرجــــــــــــات املناســــــــــــبة م جــــــــــــة"والتقــــــــــــو مرتفــــــــــــع(ربد ا) أداء املرتبــــــــــــة بمتوســــــــــــطو لثانيــــــــــــة
ي معيار) 2.36(حسا قـم)0.77(يوانحراف سة املما جاءت الثالثة املرتبة و ر، ا) 6(ر نـص ـ " وال

اســية الد ات واملقـر نــامج ال مـستو ــ ع دفة املــس ات ـا وامل ف املعــا تحـدد ــ ك رأشـا ر ر رر جــة"ى ربد
مرتفــــع( ي) أداء حــــسا معيــــار) 2.34(ومتوســــط أنو،)0.80(يوانحــــراف أنذلــــكىزعــــمكــــن ــــ إ

س التـد يئـة عـضو ـا ف أعطـي ـ ال مـو مـن م والتقـو س التد اتيجيات واس التعلم رمصادر ر
ُ

ر
أو الطـــــالب ات لقـــــد وفقــــا ا تحديـــــد ـــــ والــــصالحية ة القـــــد فلديـــــھ التــــا و ختيـــــار، ـــــ ــــة ر را ر

ً

املقر   .راحتياجات
مــــــ ن املبحــــــوث إجابــــــات ات مــــــستو عــــــن املحــــــو متوســــــطات كــــــشفت عينــــــةركمــــــا أفــــــراد ن

س التد يئة أعضاء من اسة رالد تقديرا أن ر سات املما أقل
ً

انـتر اسـة الد أفـراد نظر ة وج رمن
قـــم ن ســـت راملما ا) 4(ر نـــص ـــ ســـة" وال املما متطلبـــات ـــستو علـــم مخرجـــات تحديـــد ـــ ك رأشـــا ر

نيــــة قــــم" امل ا) 3(رو نــــص ــــ متطلبــــات" وال مــــع ــــسقة م علــــم مخرجــــات تحديــــد ــــ ك طــــاررأشــــا
الت للمـــؤ بلغــا)" ســقف(الــسعودي ن حـــساب ن قـــم)2.13(بمتوســـط ســة املما مـــا تل ر، ـــ) 1(ر وال

ا خطــة" نــص بنــاء ــ ك نــامج) توصــيف(رأشــا ي "ال حــسا بمتوســط ات العبــا كأقــل جــاءت  رحيــث
ـــ. )2.04(بلــغ إ ذلـــك عــز ات أنىوقـــد اعتبـــا ضـــوء ــ الـــتعلم مخرجـــات وصــياغة تحديـــد رعمليــة

ـــــودة مـــــنا الت للمـــــؤ الـــــسعودي طـــــار مـــــع ـــــساق و نيـــــة، امل ســـــة املما متطلبـــــات يفاء راســـــ
يـــتم مـــا وغالبـــا ســـات، املما ـــذه ن القـــائم لـــدى ـــار وم ـــ معر مـــستو تتطلـــب ـــ ال ســـات راملما ير ى

ـــ ع ســـلبا يـــؤثر قـــد الـــذي مـــر ة، ـــ وا املعرفـــة ذو مـــن عـــضاء مـــن معينـــة فئـــة ـــ إ ا يإســـناد
مشا وجودة ساتكفاية املما ذه س التد يئة أعضاء افة رركة   .ر

ي الثـــا ـــ الفر الـــسؤال ـــ ع ـــ جابـــة ي مـــا ـــ ع نـــص ـــ: الـــذي ـــ التد داء مـــستو رمـــا ى
الـــوط املركــز معــاي ضــوء ــ ســالمية ســعود بـــن محمــد مــام جامعــة س التــد تنفيــذ رمجــال

؟ ادي عتماد و م   للتقو
ــذا   عــن تــمولإلجابــة املعيــارحــسابالــسؤال نحــراف و ــسابية ا املتوســطات يقــيم

ات باملتوســـــط رلعبـــــا املتوســـــطات ـــــذه نـــــة مقا ثـــــم ـــــل، ك واملحـــــو س للتـــــد تنفيـــــذ مجـــــال رمحـــــو رر ر
ا ف التا. ياملعيار دو ا مو و   : لكما
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سابية:)12(لجدو ا واملتوسطات ة املئو سب وال ات   رالتكرا
س نفيذت مجال رملحو   رللتد

داء  التكرار   ىمستو
  الفقرات  م

سبة   منخفض  متوسط  مرتفع  ال

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ىمستو
  داء

ب ت   ال

 8 67 275  ك

1  

بتطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال
س التـــــــــــد اتيجيات راســـــــــــ

ـــــــ دت و كمـــــــا م روالتقـــــــو
املقر  .رتوصيف

%  78.6 19.1 2.3 

2.76 

 

0.48 

 
  6  مرتفع

 6 29 315  ك

2  

بمتطلبـــــات الطـــــالب ِأعلـــــم
ْ

م والتقــو والـتعلم التعلـيم
س تـــــــــد ــــــــ البـــــــــدء رقبــــــــل

 .راملقر
%  90.0 8.3 1.7 

2.88 

 

0.37 

 
  1 مرتفع

 2 55 293  ك

3  

اتيجيات اســـــــــــ اســـــــــــتخدم
مــــــــــــــع ناســــــــــــــب ت س رتــــــــــــــد
الــــــــــــــــــــــــــــــتعلم مخرجــــــــــــــــــــــــــــــات

دفة  .املس
%  83.7 15.7 0.6 

2.83 

 

0.39 

 
  3 مرتفع

 7 76 267  ك

4  

اتيجياتاســـــــــــتخد اســـــــــــ م
حـــــــــــــو تتمركــــــــــــز س لتــــــــــــد ر

الــــــــتعلم ع ــــــــ و املــــــــتعلم
شط  ال

%  76.3 21.7 2.0 

2.74 

 

0.48 

 
  7 مرتفع

 6 95 249  ك

5  

اتيجيات اســـــــــــ اســـــــــــتخدم
ات ــــــــــــا م ــــــــــــ تن س رتــــــــــــد ر
والـــــــــتعلم العليـــــــــا ـــــــــ التفك
البحثيـــة ات ـــا وامل ي رالـــذا

الطالب  .لدى

%  71.1 27.1 1.7 

2.69 

 

0.50 

 
  8 مرتفع

 28 96 226  ك

6  

مراجـــع ـــ إ الطـــالب أحيـــل
آخـــــــــــــر تتـــــــــــــضمن حديثـــــــــــــة
مجــــــــــــــال ــــــــــــــ ات رالتطــــــــــــــو

اسة  .رالد
%  64.6 27.4 8.0 

2.57 

 

0.64 

 
  10 مرتفع

 32 87 231  ك

7  

مـــصادر ــ إ الطــالب أحيــل
ــــــــــــــــا توفر ــــــــــــــــ ال الـــــــــــــــدعم
اجـــــــــة ا عنـــــــــد امعـــــــــة ا

ا  .إل
%  66.0 24.9 9.1 

2.57 

 

0.66 

 
  11 مرتفع

 14 83 253  ك
8  

ديثـــــة ا التقنيـــــة أوظـــــف
س  4.0 23.7 72.3  % .رالتد

2.68 

 

0.55 

 
  9 مرتفع

 13 49 288  ك
9  

ــ ــي مال مــع عاونــا ــر زأظ
املقر س رتد  3.7 14.0 82.3  % .ر

2.79 

 

0.49 

 
  4 مرتفع

الطـــــــــــالب  10 حـــــــــــضو ع  2.86 13 22 315  كرأتـــــــــــا

 

0.44 

 

  2 مرتفع
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 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )األول(، الجزء )188: (العدد
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داء  التكرار   ىمستو
  الفقرات  م

سبة   منخفض  متوسط  مرتفع  ال

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ىمستو
  داء

ب ت   ال

م ام ـــــــــ ال مـــــــــدى اقـــــــــب روأ
 .بذلك

%  90.0 6.3 3.7 

 17 43 290  ك
11  

افيــــــة ســـــاعات أخـــــصص
شــاد و ة املــشو رلتقــديم ر

 4.9 12.3 82.9  % .للطالب
  5 مرتفع 0.52 2.78

ل ك للمحو العام   مرتفع  0.52  2.74  راملتوسط

  

عبــا ــ ع اســة الد أفــراد موافقــة جــة د ــ ب تقــا وجــود الــسابق ــدو ا مــن ريتــ ر ر ر اتل
ـــــ داء ىمـــــستو(رمحـــــو س تنفيـــــذ مجـــــال ـــــ رالتد  ســــــعود بـــــن محمـــــد مـــــام جامعـــــة ـــــ رللتــــــد

ـــــــ داءجــــــودة معــــــاي ضـــــــوء ــــــ ســــــالمية املحـــــــو) رالتد ــــــشمل وجـــــــاءت) 11(رحيــــــث فقــــــرة،
جـة بد املحـو فقـرات جميـع ـ ع اسـة الد أفراد راستجابات مرتفـع(رر اسـة،) أداء الد ألداة ـسبة ربال

تراو مــنحيــث ــسابية ا م متوســطا ــ 2.57(حــت الثالثــة) 2.88 إ بالفئــة تقــع املتوســطات ــذه و
جــة د ــ إ ــش ــ وال ــي الثال املتــدرج املقيــاس فئــات اســة) مرتفــع(رمــن الد ألداة ــسبة ل. ربال ــش و

حيــث مرتفعــة جــة بد ايجابيــة انــت املحــو ات عبــا ــ ع اســة الد أفــراد اســتجابات فــإن رعــام ر نإرر
ال للمحواملتوسط ساتنفيـذ مجـال ـ رالتد داء ىمستو(رعام  محمـد مـام جامعـة ـ رلتـد

ـ داء جـودة معـاي ضـوء ـ سـالمية سـعود بـن بالفئـة) 2.74(بلـغ) رالتد يقـع املتوسـط ـذا و
ن بـــ ا متوســـطا اوح ـــ ت ـــ ال ـــي الثال املقيـــاس فئـــات مـــن ـــ 2.33(الثالثـــة جـــة) 3.00 إ د ـــ إ ـــش رو

اسة) مرتفع( الد ألداة سبة جـاءو. ربال داء قـد ـ ىمـستو اسـةرالتد الد تنفيـذ مجـال ـرألفـراد
س جـة داء جـودة معـاي ضـوء ـ سـالمية سـعود بن محمد مام جامعة  رالتد بد ـ رالتد ر

العينة،)مرتفع أداء( أفراد نظر ة وج ذهمن معوتتفق يجة العمرالن نيل اسة ود وإيمانر
مـــع)م2019(ّعمـــار تختلـــف ـــا ولك س، التـــد تنفيـــذ عـــد ـــ مرتفعـــا ـــ التد داء ـــان حيـــث ر؛ ُر ً

اســـــــة د يجـــــــة اتيجيات)م2012 (ابيـــــــةوبابيـــــــةرن ســـــــ اســـــــتخدام ـــــــ ي تـــــــد بوجـــــــود تقـــــــر ـــــــ وال ،ُ

املناسبة سية ـرالتد ع ا وقـد امعـة، ا ـم إ يجة الن ختالف ذا عود وقد بر، رتـد
نيا م م ر وتطو املختلفة، س التد اتيجيات اس ع س التد يئة أعضاء
ً

ر   . ر
عينــــــة أفــــــراد مــــــن ن املبحــــــوث إجابــــــات ات مــــــستو عــــــن املحــــــو متوســــــطات كــــــشفت ركمــــــا

س التـــد يئـــة أعـــضاء مـــن اســـة رالد قـــم ر ســـة املما ا) 2(رأن نـــص ـــ بمتطلبـــات": وال الطـــالب ِأعلـــم
ْ

ق م والتقـو والــتعلم املقــرالتعلـيم س تــد ـ البــدء جـة" رربــل ن) مرتفــع(ربد بــ ــ و باملرتبـة جــاءت
بمــــستو املتعلقــــة ات ىالعبـــا ــــ داء ر ي تنفيــــذ مجــــال ــــ رالتد حــــسا بمتوســــط س ) 2.88( رللتــــد

معيـــــار الثانيـــــة). 0.37(يوانحـــــراف باملرتبـــــة ـــــا قـــــم تل ســـــة راملما ا) 10(ر نـــــص ـــــ حـــــضو" وال ع رأتـــــا
ــ ال مـدى اقـب وأ بـذلكرالطـالب م جـة "ام ي) مرتفـع(ربد حـسا معيــار) 2.86( بمتوســط يوانحـراف

قــم). 0.44( ســة رفاملما ا) 3(ر نــص ــ وال الثالثــة ناســب"باملرتبــة ت س تــد اتيجيات اســ راســتخدم
دفة املـــــس الـــــتعلم مخرجـــــات جــــــة" مـــــع ي) مرتفـــــع(ربد حـــــسا معيــــــار) 2.83( بمتوســـــط يوانحـــــراف

ــــذه).0.39( أن ــــ إ ذلــــك عــــز عــــدىوقــــد ســــات املما
ُ

فــــإنر ــــسية؛ التد العمليــــة أساســــيات رمــــن
أن كمــا والطالبـات، الطـالب مــع املقـر توصـيف مناقــشة ـ ع س التـد يئــة لعـضو و راللقـاء ر ل
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اختيـار جانـب أمـا عتـھ، متا ع صا حر س التد يئة عضو يجعل والذي ضو ل تقييم ناك
ً

ر ر
ــــ إ عــــود الغالــــب ــــ ــــو ف اتيجيات العمليــــةســــ نحــــو س التــــد يئــــة لعــــضو ي يجــــا رتجــــاه

والـــــذي ـــــسية، تـــــھرالتد ابيـــــةأثب و بابيـــــة اســـــة اســـــتخدام) م2012(رد ي تـــــد مـــــن الـــــرغم ـــــ ع أنـــــھ
والتطبيق للتعلم ودافع غبة م لد عضاء أن إال س التد اتيجيات اس

ّ
ر   . ر

تقــديراأمـا سـات املما أقـل
ً

ســةر املما اسـة الد أفـراد نظــر ـة وج رمـن ا) 8(رقـمر نــص ـ : وال
س" التــد ــ ديثــة ا التقنيــة ي" رأوظــف حــسا معيــار) 2.68(بمتوســط وقــد)0.55(يوانحــراف ،

ــ إ ذلــك يــؤثرىعــز بمــا املؤســسات، ــ التقنيــة وانــب ا ــ ع مــا عــادة ــ ال العامــة االت يشــ
قبــل مــن س التــد ــ ــا توظيف وجــودة اســتدامة ــ سرع التــد يئــة ــا. رعــضو قــمتل ن ســت راملما ر

قــم) 6( ما) 7(رو نــص ــ مجـــال": وال ــ ات التطــو آخــر تتـــضمن حديثــة مراجــع ــ إ الطـــالب رأحيــل
اسـة ـا"و،"رالد إل اجـة ا عنـد امعـة ا ـا توفر ـ ال الـدعم مـصادر ـ إ الطـالب بمتوســط" أحيـل
ي تج)2.57(حـسا قـد العــا التعلـيم مرحلــة طبيعـة أن ــو ذلــك ـ ب الــس ـو ي قــد عــضون، عــل

يــر بــذلك ــو و البحــث، عمليــة ــ نفــسھ ــ ع عتمــد أن الطالــب ــ ع أن عتقــد س التــد ىيئــة ر
والطالبات الطالب لدى ي الذا التعلم تنمية ع ساعد   .أنھ

الثالــث ـــ الفر الـــسؤال ـــ ع ــ جابــة ي مـــا ـــ ع نـــص ـــ: الـــذي ـــ التد داء مـــستو رمـــا ى
م تقــو مــامامجــال جامعــة س الــوطرلتــد املركــز معــاي ضــوء ــ ســالمية ســعود بــن محمــد

؟ ادي عتماد و م   للتقو
تــم الـــسؤال ــذا عـــن اتحـــسابولإلجابــة لعبـــا املعيــار نحـــراف و ــسابية ا املتوســـطات رقــيم  ي

املعيــــار باملتوســــط املتوســــطات ــــذه نــــة مقا ثــــم ــــل، ك واملحــــو س للتــــد تنفيــــذ مجــــال يمحــــو ر رر ر
كما ا التاف دو ا مو   : لو

سابية) 13(لجدو ا واملتوسطات ة املئو سب وال ات   رالتكرا
س مجال رملحو التد م   .رتقو

  داءىمستو  التكرار
  الفقرات  م

سبة   منخفض  متوسط  مرتفع  ال
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ىمستو
  داء

ب ت   ال

 6 68 276  ك
1  

م تقــــــــــــو أدوات اســــــــــــتخدم
ل مخرجــــاتمناســـبة قيـــاس

 التعلم
%  78.9 19.4 1.7 

2.77 
 

0.46 
 

  2  مرتفع

 6 75 269  ك
2  

قيـــــــــــــاس أدوات أســــــــــــتخدم
وموضوعية  1.7 21.4 76.9  % .صادقة

2.75 
 

0.47 
 

  4 مرتفع

 115 121 114  ك

3  

داخـل مـن بزميل ن / استع
للتحقــــــــق امعــــــــة ا خـــــــارج
تحـــــــــصيل ات مـــــــــستو مــــــــن

 .الطالب
%  32.6 34.6 32.9 

2.00 
 

0.81 
 

  14 متوسط

 38 81 231  ك

4  

ات ختبـــا بنـــاء ـــ ند راســـ
جــــــــــدو ــــــــــ إ لالتحــــــــــصيلية

غطيــة لــضمان مواصـفات
الـــــــــــــتعلم مجـــــــــــــاالت افـــــــــــــة

متواز ل  .نش

%  66.0 23.1 10.9 
2.55 

 
0.68 
 

  8 مرتفع

 18 101 231  ك

5  

ــــــــ مالئمــــــــة تــــــــداب اتخــــــــذ
ات مــــــــــــستو انــــــــــــت حــــــــــــال
ــــــــــــــ غ الطـــــــــــــالب تحـــــــــــــصيل

 ةمالئم
%  66.0 28.9 5.1 

2.61 
 

0.58 
 

  6 مرتفع



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )األول(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

31 

  داءىمستو  التكرار
  الفقرات  م

سبة   منخفض  متوسط  مرتفع  ال
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ىمستو
  داء

ب ت   ال

 15 66 269  ك
6  

عمــــــــال أن مــــــــن أتحقــــــــق
ـــــ الطـــــالب ا يقـــــدم ـــــ ال

م أنفس الطالب إنتاج  من
%  76.9 18.9 4.3 

2.73 
 

0.53 
 

  5 مرتفع

 14 56 280  ك

7  

ـــــــــــــة فو ـــــــــــــصفة و رأقـــــــــــــدم
للطـــــــــــالب اجعـــــــــــة رغذيـــــــــــة
وقــــــــــت ــــــــــ ــــــــــم أدا لحــــــــــو
ن تحــــــــــــــــس مـــــــــــــــن م يمكـــــــــــــــ

مأد  .ا

%  80.0 16.0 4.0 
2.76 

 
0.51 
 

  3 مرتفع

 26 110 214  ك
8  

باســــــتمرار ي مالحظـــــا نأدو
اتيجيات اس فاعلية لحو

م والتقو س  رالتد
%  61.1 31.4 7.4 

2.54 
 

0.63 
 

  9 مرتفع

 22 96 232  ك
9  

ن ا ـــــــــــــ وال دلــــــــــــة أوفــــــــــــر
ّ

تحقـــــق مـــــدى ـــــ ع الدالـــــة
التعلم  6.3 27.4 66.3  % .مخرجات

2.60 
 

0.61 
 

  7 مرتفع

 15 43 292  ك

10  

ايــــــــــــة ــــــــــــ ــــــــــــرا تقر ًأعــــــــــــد

متـــضمنا ـــ ا الد رالفــصل
فاعليـــــــة حــــــو وظــــــات لم
املخرجــــــات وجــــــودة راملقــــــر
نقـــاط ن لتحـــس وتوصـــيات

 .الضعف

%  83.4 12.3 4.3 
2.79 

 
0.50 
 

  1 مرتفع

 65 55 230  ك
11  

نـــامج ال م تقـــو ـــ ك رأشـــا
خــــــــــــــال مـــــــــــــن ات لرواملقـــــــــــــر
الرأي استطالع بانات  .اس

%  65.7 15.7 18.6 
2.47 

 
0.79 
 

  10 مرتفع

 59 87 204  ك

12  

اســـــــــتطالعات ـــــــــ ك رأشـــــــــا
وجــودة كفايــة حــو لالــرأي
ا ــــــساق وا الــــــتعلم مــــــصادر
التعلــــــــــــيم متطلبــــــــــــات مــــــــــــع

 والتعلم

%  58.3 24.9 16.9 
2.41 

 
0.76 
 

  11 مرتفع

 66 79 205  ك
13  

اســـــــــتطالعات ـــــــــ ك رأشـــــــــا
ومالءمة كفاية حو لالرأي

واملرافق ات  .التج
%  58.6 22.6 18.9 

2.40 
 

0.79 
 

  13 مرتفع

 53 103 194  ك

14  

إجــــــــــــــــــــــراء ــــــــــــــــــــــ ك رأشــــــــــــــــــــــا
ـــــــــ ع مـــــــــة الال زالتعــــــــديالت

ـــــره تظ ــــ ع بنــــاء طــــط ا
م التقو  .نتائج

%  55.4 29.4 15.1 
  12 مرتفع 0.74 2.40

للمحو العام لراملتوسط   مرتفع  0.68  2.56  ك
ـــــا تقا نـــــاك أن الـــــسابق ـــــدو ا مـــــن يتـــــ
ً

ر ـــــل ع اســـــة الد أفـــــراد موافقـــــة جـــــة د رـــــ ر
محو ات رعبا م مجال  رالتد داء ىمستو(ر س تقو  سـعود بـن محمـد مـام جامعـة ـ رالتد

ــــــ داء جــــــودة معــــــاي ضــــــوء  ــــــ ســــــالمية املحــــــو) رالتد ــــــشمل وجــــــا) 14(رحيــــــث ءتفقــــــرة،
جــة بد املحــو فقــرات جميــع ــ ع اســة الد أفــراد راســتجابات مرتفــع(رر اســة) أداء الد ألداة ــسبة ربال
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مـن سابية ا م متوسطا تراوحت حيث متوسطة، جة بد جاءت واحدة فقرة عدا  2.40(رفيما
ـ إ) 2.79 إ ــش ـ وال ــي الثال املتــدرج املقيـاس فئــات مــن الثالثـة بالفئــة تقــع املتوسـطات ــذه ــو

جــة اســتجابات) مرتفـــع(رد جـــاءت نمـــا ب اســة، الد ألداة ـــسبة قـــمأفـــرادربال الفقـــرة ــ ع اســـة رالد ر
جــــة)  3( ي)متوســــط(ربد ـــــسا ا ا متوســــط بلــــغ جــــة) 2.00(،حيــــث د ــــ إ ــــش ) متوســـــط(رالــــذي

اســـة الد ألداة ـــسبة انــــت. ربال املحـــو ات عبـــا ــــ ع اســـة الد أفـــراد اســــتجابات فـــإن عـــام ل ــــش رو ر ر
للمحــــوايجابيــــة العـــــام املتوســــط أن حيـــــث مرتفعــــة جـــــة ربد ــــ داء ىمـــــستو(ر  مجـــــال ـــــ رالتد

م س تقـو س رالتــد  داء جــودة معــاي ضــوء ـ ســالمية ســعود بـن محمــد مــام جامعــة ـ رللتــد
ــ ــش) 2.56(بلــغ) رالتد جــة و د ــ اســة) مرتفــع(رإ الد ألداة ــسبة اســةربال د مــع يتفــق مــا ــو و ر،

عبد ميدرانيا م) م2010(ا التقو أدوات وتنوع بتعدد ون يتم س التد يئة أعضاء ّأن   . ر

عينـــــةوقـــــد أفـــــراد مـــــن ن املبحـــــوث إجابـــــات ات مـــــستو عـــــن املحـــــو متوســـــطات ركـــــشفت
قــــم ســــة املما أن س التــــد يئــــة أعــــضاء مــــن اســــة رالد ر ر ا) 10(ر نــــص ــــ ايــــة": وال ــــ ــــرا تقر ًأعــــد

متــضمنا ــ ا الد الفــصل
ً

وظــاتر نم لتحـــس وتوصــيات املخرجــات وجــودة املقــر فاعليــة رحــو ل
الـضعف جـة" نقـاط بد مرتفـع(رجـاءت بمــستو) أداء املتعلقـة ات العبـا ن بـ ـ و املرتبـة ىو  داء ر

ـــ م مجـــال ـــ رالتد س تقـــو  معـــاي ضـــوء ـــ ســـالمية ســـعود بـــن محمـــد مـــام جامعـــة ـــ رالتـــد
ي داء جــودة حــسا بمتوســـط ــ معيــار) 2.79(رالتد قـــم).0.50(يوانحـــراف ســة املما ـــا رتل ) 1(ر

ا نــص ــ الــتعلم"وال مخرجــات لقيــاس مناســبة م تقــو أدوات ي" اســتخدم حـــسا ) 2.77(بمتوســط
معيـــار قــــم)0.46(يوانحـــراف ســـة فاملما ر، ا) 7(ر نـــص ـــ اجعــــة" وال غذيـــة ـــة فو ــــصفة و رأقـــدم ر

ــــ أدا ن تحــــس مــــن م يمكــــ وقــــت ــــ ــــم أدا حــــو ي" ملللطــــالب حــــسا وانحــــراف) 2.76(بمتوســــط
  ).0.51(يمعيار

تقــــديرا ســـات املما أقــــل انـــت فيمـــا
ً

قــــمر ســـة املما اســــة الد أفـــراد نظــــر ـــة وج رمـــن ر ) 12(ر
ا نــــص ــــ مـــــع": وال ا ــــساق وا الــــتعلم مــــصادر وجـــــودة كفايــــة حــــو الــــرأي اســـــتطالعات ــــ ك لأشــــا ر

والــــــتعلم التعلــــــيم ي بمتوســــــط" متطلبــــــات معيــــــ) 2.41(حــــــسا ا،)0.76(ياروانحــــــراف عــــــد ي يــــــأ
قـــم ســـة راملما ا) 14(ر نـــص ـــ ـــ "وال ع بنـــاء طـــط ا ـــ ع مـــة الال التعـــديالت إجـــراء ـــ ك زأشـــا مـــار

م التقـــو نتـــائج ـــره ي" تظ حـــسا معيـــار) 2.40(بمتوســـط ســـة ،)0.74(يوانحـــراف ) 13(رقـــم رفاملما
ا نــص ــ ات": وال ــ التج ومالءمـــة كفايــة حــو الـــرأي اســتطالعات ــ ك لأشـــا بمتوســـط" واملرافــقر

ي معيـــار) 2.40(حــسا ا). 0.79(يوانحـــراف ـــ قــمًوأخ ســـة راملما ا) 3(ر نـــص ـــ بزميـــل": وال ن اســـتع
داخــل الطــالب/ مــن تحــصيل ات مــستو مــن للتحقــق امعــة ا جــة" خــارج بمتوســط) متوســط(ربد

ي معيـــار) 2.00(حـــسا اســــتط.)0.81(يوانحـــراف عمليـــات أن ـــ إ التقـــديرات ـــذه عــــز مكـــن العوو
عينــة أي باسـتطالع معــھ يكتفـى الــذي مـر مؤســسية، بـصفة ــو ت مـا غالبــا امعـات ا ـ راء نر
ن، املعنيــــ افــــة اء آ اســــتطالع وجــــودة كفايــــة ــــ ع يــــؤثر قــــد ممــــا س، التــــد يئــــة ألعــــضاء رممثلــــة ر
ـــ ال ـــام امل مـــن ـــ الكث بـــأن تـــصو س التـــد يئـــة أعـــضاء عـــض لـــدى يوجـــد قـــد أنـــھ ـــ إ رإضـــافة ر

ذلـكـسند بــأن ه وشــعو ـسة، الرئ امــھ م مــن ـست ل ــودة، ا متطلبــات ضـوء ــ ــا أمــرارإل س لــ
مـــستوملزمـــا يـــضعف الـــذي مـــر ـــذهى، ـــ امـــھمـــشاركتھ بم ـــشغال مـــع الســـيما ســـات راملما

والبحثية   . اديمية
ـــع الرا ـــ الفر الـــسؤال عـــن ـــجابـــة ي مـــا ـــ ع نـــص س: الـــذي ـــ ا ـــ متغ تـــأث مـــدى يمـــا

بــــن محمــــد مــــام جامعــــة ــــ ــــ التد داء ملــــستو اســــة الد عينــــة ــــة ر ــــ العلميــــة روالرتبــــة ىر ؤ
؟ ادي عتماد و م للتقو الوط املركز معاي ضوء سالمية   سعود

ن الفرضـ صــياغة تـم الــسؤال ـذا عــن والثالـثلإلجابـة ي ــالثــا ع وذلـك مــا م والتحقـق للبحــث
التا   :النحو
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ــنـص ي مـا ـ ع ي الثــا داء: الفـرض ملــستو اسـة الد عينـة ــة ر ـ س ـ ا ــ ملتغ تـأث ىيوجـد ر ؤ
م للتقـــو الـــوط املركـــز معـــاي ضـــوء ـــ ســـالمية ســـعود بـــن محمـــد مـــام جامعـــة ـــ ـــ رالتد

ادي عتماد  .و
مــن الوللتحقــق املعيــار نحــراف و ي ــسا ا املتوســط حــساب تــم الفــرض عينــةيــذا ســتجابات

اختبار باستخدام ل ك بانة س و بانة س محاو ع اسة رالد ـو" ت"ر كمـا املستقلة، للعينات
التا دو   :لا
مــستو) 14(لجــدو ــ ع اســة الد عينــة اســتجابات متوســطات ن بــ الفــر ىداللــة  داء رق

س داء جودة معاي ضوء  رالتد ا ملتغ وفقا التد
ً

  ر

  املتوسط  العدد  املجموعة  ىملستوا
نحراف

  ياملعيار
جة رد

ة ر   ا

قيمة
 "ت"

دولية  ا

" ت"قيمة
ة   املحسو

ىمستو
  الداللة

 5.51 20.8 172  ذكر
س للتد  رالتخطيط

 5.81 19.0 178  أن
2.86  0.004  

 3.72 30.1 172  ذكر
س التد   رتنفيذ

 3.12 30.2 178  أن
0.39  0.70  

 5.55 36.2 172  ذكر
س التد م   رتقو

 5.82 35.4 178  أن
1.35  0.18  

 12.70 87.1 172  ذكر
ل ك بانة   س

 12.47 84.7 178  أن

  

  

  

  

348  

1.98  

1.79  0.07  

عينــــــة اســــــتجابات متوســــــطي ن بــــــ إحــــــصائيا دال فــــــر وجــــــود الــــــسابق ــــــدو ا مــــــن ّيتــــــ ً
ق ل

حيــث س للتــد التخطــيط محــو ــ اســة رالد قيمــةرر ة" ت"بلغــت ـــ) 2.86(املحــسو أك قيمــة ــ و
قيمــة الداللــة" ت"مــن مــستو لــغ و دوليــة مــستو) 0.01(ىا مــن اقــل ــ اتــ) 0.05(ىو وقــد

، و الـــذ لـــصا ق الفـــر ـــذه رأن ـــشكيل و يـــتم غلـــب ـــ أنـــھ ـــ إ يجـــة الن ـــذه عـــز أن مكـــن ىو
بأغلبي ات واملقر امج لل بالتخطيط املختصة ان الـذيرال مـر الطالب، شطر عضاء من ة

املجـال ـذا سـات مما ـ الطالبـات شـطر ـ العضوات مشاركة يضعف عـدم.رقد اتـ ن حـ ـ
ي محـــو ـــ اســـة الد عينــة اســـتجابات متوســـطي ن بـــ إحـــصائيا دال فـــر روجــود ر ّ ً

س(ق التـــد رتنفيـــذ
ــل ك بانة ســ و س التــد م قيمــة) روتقــو بلغــت ع" ت"حيــث ة ــباملحــسو ت ال  1.35 – 0.39(ــ

قيمة) 1.79 – من أقل قيم مستو" ت"و عند دالة وغ دولية مـع)0.05(ىا يتفـق ال ذا و ،
الـــــصمادي اســـــة د بـــــھ جـــــاءت ات) م2013(رمـــــا ـــــا وم م التقـــــو ـــــ نـــــاث تفـــــو ـــــ ع أكـــــدت ـــــ رال ق ّ

خــتالف ــذا ولعــل والتواصــل، واخــتالفتــصال ن ــامعت ا ــم ــ إ الطالبـــاتأ ىعــز عــداد
ن امعت ا ن   .ب



یم جودة األداء التدریسي في جامعة اإلمام محمد بن سعود یتق
 األكادیمي المركز الوطني للتقویم واالعتماد عاییرضوء ماإلسالمیة في 

خلود بنت فواز بن عبد العزیز . د
 التمیمي
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ـــ ي مـــا ــــ ع الثالـــث الفـــرض اســــة: نـــص الد عينـــة ـــة ر ــــ العلميـــة الرتبـــة ـــ ملتغ تــــأث ريوجـــد ؤ
املركــــز معــــاي ضــــوء ــــ ســــالمية ســــعود بــــن محمــــد مــــام جامعــــة ــــ ــــ التد داء رملــــستو ى

ادي عتماد و م للتقو  .الوط
الفـرض ذا من ي املتوسـط ابحـس تـموللتحقق ـسا نحـراف ا  أفـراد السـتجابات ياملعيـار و

ع العينة الرتبة ملتغ تبعا
ً

بانة رمحـاو  بانة سـ سـ باسـتخدام و ـل، التبـاينك تحليـل أسـلوب
ي)ANOVA(حادي حصا التحليل برنامج ق طر وعن ،SPSSة ـ املو النتـائج ـ ع ـصو ا لتم

التا دو   :لبا
حادي) 15(لجدو التباين تحليل ملتغANOVAنتائج تبعا ل ك بانة س و بانة س ملحاو

ً
ر

  الرتبة

التباين  راملحو   مصدر
مجموع

عات   املر
جات رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

 Fقيمة
ىمستو

  الداللة

املجموعات ن  188.34 4 753.4  ب

ملجموعات س 30.97 345 10683 داخل للتد رالتخطيط  

الك   349 11436.3 املجموع

6.08 

 

 

0.00 

 

 

املجموعات ن  162.71 4 651 ب

ملجموعات س 9.96 345 3436.2 داخل التد   رتنفيذ

الك   349 4087 املجموع

16.34 

 

 

0.00 

 

 

املجموعات ن  174.33 4 697.3 ب

ملجموعات س 30.81 345 10631 داخل التد م   رتقو

الكامل   349 11328.1 جموع

5.66 

 

 

0.00 

 

 

املجموعات ن  1452.52 4 5810 ب

ملجموعات ل 144.29 345 49779.6 داخل ك بانة   س

الك   349 55590 املجموع

10.07 

 

 

0.00 

 

جــة د ــ الرتبــة ــ ملتغ عــز إحــصائية داللــة ذا فــر وجــود الــسابق ــدو ا مــن ريتـ ى ق ل
محـــــاو ـــــ ع العينـــــة أفـــــراد قيمـــــةرموافقـــــة بلغـــــت حيـــــث ـــــل ك بانة ســـــ و بانة رملحـــــاو" ف"ســـــ

ــب ت ال ــ ع ــل ك بانة ســ و بانة مــستو) 10.07-5.66-16.34-6.08(ســ عنــد دالــة قــيم ــ ىو
)0.05.(  

اختبــار اســـتخدام تـــم الرتــب مـــن أي لـــصا ق الفــر اتجـــاه ـــ ع البعديـــةLSDووللتعــرف نـــات رللمقا
التا دو ا مو و   :لكما
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اختبار) 16(لجدو محاوLSDنتائج اسة الد عينة ن ب ق الفر لداللة البعدية نات رللمقا رو ر
الرتبة ملتغ تبعا ل ك بانة س و بانة س

ً
  

ق الفر   واتجاه
  الرتبة  راملحو

املتوسط
ي سا  محاضر  معيد  ا

استاذ
 مساعد

استاذ
ك  رمشا

 استاذ

  *3.66  *3.47  *2.23     18.07  معيد
  *3.86  *3.37  *2.43     17.87  محاضر
أستاذ

  مساعد
20.30           

أستاذ
ك   رمشا

21.54           

س للتد   رالتخطيط

           21.73  أستاذ
  *4.93  *3.65  *3.78  *1.78   27.07  معيد

  *3.16  *1.88  *2     28.84  محاضر
أستاذ

  مساعد
30.85         1.15*  

أستاذ
ك   رمشا

30.72         1.28*  

س التد   رتنفيذ

           32.00  أستاذ
  *5.27  *2.79  *2.23     33.63  معيد

  *4.44  *1.96       34.46  محاضر
أستاذ

  مساعد
35.87         3.03*  

أستاذ
ك   رمشا

36.42         2.48*  

س التد م   رتقو

           38.90  أستاذ
  *13.86  *9.92  *8.25     78.77  معيد

  *11.46  *7.52  *5.85     81.17  محاضر
أستاذ

  مساعد
87.02         5.60*  

أستاذ
ك   رمشا

88.68           

ل ك بانة   س

           92.63  أستاذ
الـــسابق            ـــدو ا مـــن دالوليتـــ فـــر حـــصائياإقجـــود

ً
س للتـــد التخطـــيط محـــو رـــ نر بـــ

و ومحاضـــــر معيـــــد و أســـــتاذرتبـــــة و أســـــتاذمـــــساعد ك و أســـــتاذلـــــصاأســـــتاذرمـــــشا أســـــتاذمـــــساعد
و ك وتتفــــقرمــــشا الـــــصماديأســـــتاذ، اســــة د مـــــع يجــــة الن ذو) م2013(رـــــذه تفـــــو أكـــــدت ــــ يال ق ّ

ـسية التد للعمليـة التخطـيط ـ املرتفعـة ة ـ دالأمــا. را فــر فيوجـد س التـد تنفيـذ مجـال قـ ر
إحــصائيا
ً

دال فــر وجــود وكـــذلك محاضــر، لـــصا ومحاضــر معيــد تبـــة ن قبــ إحـــصائيار
ً

تبـــة ن ربــ
و ومحاضـــر و أســـتاذمعيـــد ومــــ أســـتاذمـــساعد ك و أســـتاذلـــصاأســـتاذرشا ك أســـتاذمـــساعد رمــــشا
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فـــــر،أســــتاذو جـــــود قو إحـــــصائيا دال و
ً

تبـــــة ن ووأســــتاذمـــــساعدأســـــتاذربــــ ك لـــــصاأســـــتاذرمـــــشا
س. أســـتاذ التـــد م تقـــو مجـــال ـــ وجـــودرو دالفيتـــ إحـــصائياقفـــر

ً
ومحاضـــر معيـــد تبـــة ن ربـــ

و أســـتاذو ك أســـتاذمـــساعد و أســـتاذلـــصاوأســـتاذرمـــشا و ذأســـتامـــساعد ك  وكـــذلك .أســـتاذرمـــشا
إحــصائيا دال قفــر وجــود

ً
ن  ك أســتاذو محاضــر رتبــة بــ ك أســتاذ لــصا أســتاذو رمــشا ،أســتاذو رمــشا

دال فر وجود إحصائياقوكذلك
ً

تبـة ن كوأسـتاذمـساعد أسـتاذربـ أسـتاذوأسـتاذرمـشا ،لـصا
يجــة الن ــذه نتــائجوتتفــق اســةمــع ةرد ــا و مــام اخــتالف) م2017(رســاملة ســاتــ املما روتفــاوت

عمــــــار وإيمــــــان ــــــ العمر ــــــ نيل اســــــة د أكــــــدت وقــــــد العلميــــــة، جــــــة الد ــــــ ملتغ وفقــــــا ــــــسية ّالتد و ر ر ّر ً

ة) م2019( ا ذو لصا الراجعة والتغذية م التقو أساليب تفو يع ق ّ.  
دال           فـــر وجـــود الـــسابق ـــدو ا مـــن يتـــ ـــل ك بانة ســـ ـــ قو معيـــدإل تبـــة ن بـــ رحـــصائيا

ً

ك وأســتاذمــساعد وأســتاذمحاضـرو ك وأســتاذمـساعد أســتاذلــصاوأســتاذرمـشا ،وأســتاذرمــشا
تبةد قفر وجود وكذلك ن ب رحصائيا

ً
نتـائجلصاوأستاذمساعدأستاذ عـن وتختلـف أسـتاذ،

اســة اســةرد اورود ودو يــرا و ــو ولو ــ)Periera and Durao, Silvam Lobo ,2017(رســيلفا ال
عـــد أن عـــامذكــرت ل ـــش س التــد بجـــودة يـــرتبط ال ة ـــ ا ســـنوات ٍد اســـةر د وكـــذلك أقـــسالودر،

Agsalud, 2017) (يئــة عــضو وإنتاجيــة كفــاءة ــ ع تــؤثر ال العلميــة جــة الد أن ــ ع أكــدت ــ رال
س تلــكرالتـد داخــل مــن نيــة م وتنميــة وظيفــي ر تطــو وجـود عــدم ــ إ خــتالف ذلــك عــود وقــد ،

ا يئــة ألعــضاء مــعاملؤســسات لــة الطو الــسنوات اب ــ أ ات مــستو بــات ب ب ــس ي ممــا س رلتــد
يتعلـــــق. قـــــل فيمـــــا ـــــذهبأمـــــا ـــــ س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء تمـــــام ا ـــــو ي فقـــــد العلميـــــة جـــــة رالد نر

ــسية، التد العمليــة وتقـدم ر بتطــو م تمــام ا مـن ــ أك املعرفــة وإنتـاج ــ البح انــب با راملؤسـسة
ّ

مــــا ــــو تھو ــــ اســــةأو كرد امعــــات)Aškerc, 2016(أســــكر ا عــــض أن ــــ إ خلــــصت حيــــث ؛
ـــ البح ــشاط ال نحــو يتجــھ ـــادي التفــو فــإن التــا و س، التـــد ــ ع املعرفــة إنتــاج قتفــضل ّ ر ّ ُ

س التد حساب   .رع
جانــب     ـــ اقالتفـــوأمــا ـــــ ع العلميــة اســةُلرتـــب الد ـــذه عــزرــ عامـــل ىفقـــد ـــ إ

ا يئـــة أعـــضاء لــدى نيـــة امل ة ــ قـــساما و ليـــات ال تحــرص مـــا عـــادة أنــھ ـــ إ إضـــافة س، رلتــد
أو م ئاســ ن تمكــ خــالل مــن العليــا العلميــة الرتــب ذو مــن عــضاء ات ــ خ مــن ســتفادة ــ رع ي

ات واملقر امج ال تخطيط ان م   .رعضو
حاتھ ومق البحث   :توصيات

البحث نتائج ـد ضوء مز امعـات ا تـو بـأن الباحثة اُتو
ً

لعمليـات تمـام مـن
عتمــــاد يئـــات قبــــل مـــن املعتمــــدة ا ســـا ومما ـــودة ا معــــاي ضـــوء ــــ ــ ـ التد داء ر رتطـــو ر
وجــــھ ــــ ع ات واملقــــر اديميـــة امج ــــ ال تخطــــيط عمليــــات ـــ ع التأكيــــد مــــع والدوليــــة، رالوطنيـــة

امعـات ا ــ تو كمـا املـستمر، ن والتحـس ــشاركية ال مبـدأ ـز عز و ـصوص، را وتطــو بتحـديث
الباحثـــــة ح ـــــ وتق ات، واملقـــــر امج ـــــ ال نـــــاء و والـــــتعلم بـــــالتعليم الـــــصلة ذات ـــــا وإجراءا ا رسياســـــا
طــــــط ا ومحتــــــو ــــــل يا ــــــ ــــــودة ا ســــــات مما يفاء اســــــ مــــــدى مــــــن للتحقــــــق اســــــات د ىإجــــــراء ر ر

الـــسعودية امعـــات ا ـــ اســـية لرفـــع. رالد ـــودة ا ســـات مما ـــ ع قائمـــة يـــة تجر اســـة د روإجـــراء ر
السعودية امعات ا لألعضاء التد داء رمستو   .ى
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:املراجع  

أحمـــــد يوســـــف ة، فـــــا ـــــ). يوليـــــو- م2004. (رأبـــــو التعلـــــيم جـــــودة ضـــــمان لواقـــــع تحليليـــــة اســـــة رد
القــــــــــــدس ــــــــــــ .جامعــــــــــــة إ مقدمــــــــــــة علميــــــــــــة قــــــــــــة ــــــــــــام رو ا التعلــــــــــــيم ــــــــــــ النوعيــــــــــــة مــــــــــــؤتمر

، القدس، الفلسطي   .م2004 يوليو5-3 هللا، رام جامعة
جاســـــــم ســـــــعيد والعـــــــا). م2014. (ســــــدي، ـــــــام ا التعلـــــــيم ــــــ بيـــــــة ال دار: عمـــــــان. فلـــــــسفة

  .الصفاء
محمــد بابيــة، ــان؛ بر بجامعــة). م2012. (بابيــة، س التــد يئــة ألعــضاء ــ التد داء م رتقــو ر

ـا ومتطلبا الطالـب حـو املتمركزة س التد اتيجيات اس ضوء لالطائف يـة. ر عر اسـات رد
النفس، وعلم بية   .40-13،)25(ال
ســـاملة مــام، ة؛ ســم ة، جامعـــة). م2017. (ربــا ــ ــ التد داء م تقـــو معــاي جــودة رمــستو ى

ــا ف س التــد يئــة أعــضاء نظــر ــة وج مــن ــة زائر ا قلــة رو جــودة. ر لــضمان يــة العر املجلــة
والتكنولوجيا، العلوم جامعة ، ام ا   .143-121،)31 (10التعليم

عماد الرب، أبو باسم؛ ، اير- م2016. (يبرقاو يئـة). ف أعـضاء أداء جـودة م لتقو نموذج إطار
س الـــسادس. رالتـــد الـــدو ـــي العر املـــؤتمر ـــ إ مقدمـــة قـــة العـــا: رو التعلـــيم جـــودة لـــضمان

والتكنولوجيا2016 للعلوم السودان جامعة اير11-9 ،السودان،،   .م2016 ،ف
حـــاتم ـــام). مـــايو- م2011 (.البــصيص، ا التعلـــيم ــ ـــ التد داء جـــودة ر" رضــمان تطـــو

ـودة ا معـاي ضـوء ـ ع للمعلـم دائية ـي". الكفايات العر املـؤتمر ـ إ مقدمـة بحثيـة قـة رو
دن، اصة، ا قاء الز جامعة ، العا التعليم جودة لضمان رو ر   .م2011 ،مايو12-10ل

الـــــ عبـــــد أحمـــــد ، جامعـــــة). م2016. (سالمالتـــــو ـــــ س التـــــد يئـــــة ل ـــــ التد داء رمـــــستو ر ى
الطــــالب نظــــر ــــة وج مــــن عــــدن فــــرع اليمينــــة والتكنولوجيــــا لــــضمان. العلــــوم يــــة العر املجلــــة

، ام ا التعليم   .91-59،)25 (9جودة
محمــد بــن ــ ج ، ــ ليـــة). م2014(ا ــ س التــد يئــة ألعــضاء ــ التد داء جــودة رتقيــيم ر

الطــــالب نظــــر ــــة وج مـــن ســــعود امللــــك بجامعــــة اســــات. العلـــوم والد للبحــــوث قــــاء الز رمجلـــة ر
  .14-2،)2(14سانية،

صــــــالح شـــــــيماء ن، حـــــــس ، طــــــار صـــــــفاء ــــــب، يئـــــــة). م2016. (قحب أعـــــــضاء أداء كفايــــــات ر تطـــــــو
العــا التعلــيم ــ الــشاملة ــودة ا تحقيــق ــ ع ا اســا ع وا ــام ا س ليــة. رالتــد مجلــة

غداد،ا جامعة للبنات، بية   .1885 – 1874،)6 (27ل
ــاب الو عبـــد ن ياســ أحمـــد، عبــود؛ محمـــد راحــشة، يئـــة). م2013. (ا أعـــضاء ســة مما جـــة رد ر

طلبــة نظــر ــة وج مــن الــشاملة ــودة ا ة إدا معــاي ضــوء ــ ــسية التد للكفايــات س رالتــد ر ر
الـــسعو يـــة العر اململكـــة ـــ الباحـــة بجامعـــة بيـــة ال جـــودة. ديةليـــة لـــضمان يـــة العر املجلـــة

، ام ا   .80-55،)13(6التعليم
مليــاء ، مــو جــامع؛ خلــف، ثنــاء؛ ، ــ ــل- م2013. (يخ أداء). أبر جــودة ن تحــس ــ وأثــره م التقــو

ـــام ا تطبيقيـــة: ســتاذ اســـة ــ. رد إ مقدمـــة قـــة لـــضمانرو الثالـــث الـــدو ـــي العر املـــؤتمر
جامعة ، العا التعليم منجودة دن، تونة، ل4-2رالز   .م2013 ،أبر
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عمـــان ، ـــ ع آمنـــة؛ محمـــود، محمـــود؛ ، ــ ي بيـــة). م2010. (الر ال ليـــة ـــ تد كفايـــات م رتقـــو
م طلب نظر ة وج من ودة ا ة إدا منظو وفق بابل بجامعة اضية رالر بيـة. ر ال علـوم مجلـة

اضية،   .824-816،)4(3الر
ع توفيــــق، ســــعيد؛ محمــــد غــــالمردمــــان، س). م2008. (ــــ التـــــد يئــــة ألعــــضاء نيــــة امل رالتنميــــة

ام ا التعليم الشاملة ودة ل ،.مدخل ام ا التعليم جودة لضمان ية العر املجلة
1) 1(،160-188.  

عائـــدة ي، يئـــة). م2017. (والـــز أعـــضاء نظـــر ـــة وج مـــن ـــام ا ـــ التد داء جـــودة م رتقـــو
بنغــاز بجامعــة س يالتــد ــسانية. ر اســات والد العلــوم بــاملرج. رمجلــة والعلــوم داب . ليــة

بنغاز يا،. يجامعة   .26 -1،)34(لي
س خمــــ خالـــد جامعــــة). م2004. (الـــسر، أســـاتذة لــــدى ـــام ا س التـــد ات قــــد جـــودة م رتقـــو ر

غزة ق. ق جامعة سانية،-مجلة العلوم   . 315-277،)2 (8سلسلة
نـــ ي، مقبـــلالـــسرا العلـــوم). م2016. (واف ليـــة ب س التـــد يئـــة ألعـــضاء ـــ التد داء رتقيـــيم ر

م طلبــ نظـــر ــة وج مــن طيبــة التعلـــيم. بجامعــة ــ للبحــوث يــة العر امعـــات ا اتحــاد مجلــة
،   .125-101 ،)37( 2العا

خالـدة نـاء م، ا). م2014. (سـيد العـا التعلـيم بمؤسـسات داء جـودة معـاي م ـةتقـو زائر
مـــستقبلية اديميـــة أ جـــودة ضـــمان أجـــل ن. مــن والعـــشر ـــامس ا املـــؤتمر ـــ إ مقدمـــة قــة : رو

واملعلومـات للمكتبـات ـي العر تحاد شيف، و املعلومات ومراكز املكتبات داء رجودة
س،"اعلم" تو   .م2004ر،أكتو28-30،

قاســـم اق الـــر عبـــد ادة، ا) م2013(زالـــ أداء ات ـــا م قتـــصادرتقيـــيم ليـــة ب ـــسية التد يئـــة رل
بحثيـــة قـــة و ـــودة، ا ضـــمان معـــاي ضـــوء ـــ ع دنيـــة تونـــة الز بجامعـــة ـــة دا روالعلــوم ر ر
تونــــة، الز جامعـــة ، العـــا التعلـــيم جـــودة لـــضمان الثالــــث الـــدو ـــي العر املـــؤتمر ـــ مقدمـــة

ل، 4-822،2-804ردن،   .م2013 إبر
ســــناء كمــــال، ؛ ــــ ع ، ي امعــــة). م2014. (الـــ ا س التــــد يئــــة عــــضو أداء منظومــــة م : رتقــــو

تحليليـــة ـــة نظر اســـة ر. رد تطـــو ملركـــز عـــشر الثـــامن الـــسنو القـــومي املـــؤتمر ـــ إ مقـــدم يبحـــث
عنــوان شــمس ن عــ بجامعــة ــام ا يــة: التعلــيم العر امعــات ا ــ داء منظومــة ر تطــو

مصر، املعاصرة، ات املتغ   .م2014،أغسطس11-10ضوء
ان مـــر س). م2013. (والـــصمادي، التـــد يئـــة أعـــضاء لـــدى ـــسية التد ســـات املما جـــودة م رتقـــو ر ر
نجران املتخصصة،. بجامعة الدولية ة بو ال   .753- 732،)8(2املجلة

محمـــــــود التعليميـــــــة). م2006. (الـــــــضبع، ـــــــا: املنـــــــا م وتقو ا رة. صـــــــناع نجلـــــــو:القـــــــا مكتبـــــــة
ة   .املصر

شــدي؛ محمــدالبرطعيمــة، ، ر).م2004. (ينــدر التطــو ؤ و الواقــع صــد ن بــ ــام ا ىالتعلــيم ر . ر
رة ي: القا العر الكتاب   . دار

مـــصطفى عفـــت ، العلـــوم). أغـــسطس/يوليـــو–م2005. (يالطنـــاو منـــا محتـــو مـــدخل: ىمعـــاي
عداديــــة باملرحلــــة العلــــوم منــــا ر التاســــع. لتطــــو ــــ العل املــــؤتمر ــــ إ مقدمــــة عمــــل قــــة رو

لـومعوقـات" وا يص ـ ال ـي العر الــوطن ـ العلميـة بيـة مـصر،"لال 3-يوليــو31،)1(،
  .م2005 ،أغسطس

يوســـــــف ي، والطـــــــا اشـــــــم إدار). م2011. (العبــــــادي، منظـــــــو مـــــــن ـــــــام ا يالتعلــــــيم قـــــــراءات: ر
حوث العلمية: ّعمان. و ر الياز يدار   .و
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عـــــزت انيـــــا ميـــــد، ا ألعـــــ). م2010. (رعبـــــد ـــــ التد داء م اترتقــــــو املقــــــر س تـــــد يئـــــة رضاء ر
ــــام ا للمعلـــــم اديميــــة ســــة للمما القوميــــة املعـــــاي ضــــوء ــــ بيـــــة. رالعمليــــة ال بحــــوث

اضية،   .276 -239،)82(44الر
نايف منصو ، س). م2011. (رالعتي التـد يئـة أعـضاء لـدى اديميـة وانب ا عض م رتقو

ا املجلة الطلبة، نظر ة وج من نجران ة،بجامعة بو شمس)36(ل ن ع جامعة ، .  
يوســــف ــــشام ـــي، ضــــوء). م2017. (العر ــــ حائــــل بجامعــــة س التــــد يئـــة أعــــضاء أداء م رتقــــو

ادي عتماد و ودة ا ة،. معاي بو ال   .319-280،)49(املجلة
محمـــود وفـــاء جاســم، حـــسن؛ ـــام إل ــز، ـــس). م2014. (عز لتد ـــ التد داء تقيـــيم رفاعليــة ر
جة و ا وك، كر التق التعليم الرافدين،.يئة   .250-237     ،)115(،36تنمية

ــــز هللا. يالعز عبـــــد ي، املحـــــز جامعـــــة). م2018(رمحمـــــود؛ بيـــــة ال ليـــــة ب ـــــ التد داء رجــــودة
جتماعية. صنعاء و سانية للعلوم ندلس   .38-7،)19 (،مجلة

ع محسن ال). م2008. (عطية، ودة واملنا ع: ّعمان. شاملة والتو شر لل املنا   .زدار
ــــــي، م العمرا مـــــــضر عبـــــــدالكر خالـــــــد وســـــــالم، اتي). مـــــــايو- م2011. (واليــــــخ، ســـــــ التخطـــــــيط

الـــــــشاملة، ـــــــودة ا ة إدا نظـــــــام ضـــــــوء ـــــــ العـــــــا التعلـــــــيم مقدمـــــــة رملؤســـــــسات عمـــــــل قـــــــة رو
ــــ عنــــوان إ و الــــدو ــــ العل التع"لاملــــؤتمر جــــودة العــــاضــــمان قـــــاء، ،"لــــيم الز رجامعــــة

  .م2011 مايو12 – 10ردن،
إيمـــان وعمــــار، ــــ نيل ، ـــ ّالعمر يئــــة). م2019. (و لعــــضوات ــــ التد لـــألداء الطالبــــات م رتقــــو

بالــسعودية خالـــد امللـــك جامعـــة ــ للبنـــات بيـــة ال ليـــة ب س لألبحـــاث. رالتــد الدوليـــة املجلـــة
ا ية العر ات ما جامعة ة، بو   .126 – 100،)3 (43ملتحدة،رال

ســــــــــليمان يم إبــــــــــرا س). م2013. (العـــــــــودة، التــــــــــد يئــــــــــة أعـــــــــضاء أداء م لتقــــــــــو ح ــــــــــ مق رتـــــــــصو ر
العامليــــة ات ــــ ا عــــض و م واجبــــا ضــــوء ــــ امعــــات ــــز. با العز عبــــد امللــــك جامعــــة مجلــــة

ة بو ال  .158-119،)17(. للعلوم
منــــصو عطـــــاف الت). م2017. (رعياصــــرة، داء ليـــــةتقيـــــيم ــــ س التـــــد يئــــة ألعـــــضاء ــــ رد ر

الطالبـــــــات نظــــــر ـــــــة وج مــــــن ـــــــوف ا بجامعــــــة بيــــــة ـــــــة. ال بو ال اســــــات للد الدوليـــــــة راملجلــــــة
  .429-413،)2. (والنفسية

حـسان أحمـد ـودة). م2007. (غالب، ل الدوليـة املعـاي صـنعاء ).ويـز(توظيـف جامعـة مجلـة
اليمن، والنفسية، ة بو ال   .39 - 6،)2 (4للعلوم

محمد ع امعـات). م2009. (الغامدي، با س التـد يئـة أعـضاء أداء م لتقـو سـاليب رعدد
املؤســـ داء جـــودة ن تحـــس نحـــو قنـــا دار. طر ر التطــــو ـــ ديثـــة ا ـــات تجا ينـــدوة

املؤس داء جودة ن املغرب،-وتحس ة، دا للتنمية ية العر   .48 – 1راملنظمة
أحمـدقرشم، الثقفـي، الـسعيد؛ ، ـ العرا أعـضاء). م2013. (أحمد؛ لـدى ـ التد داء م رتقـو

داء جودة معاي ضوء الطائف بجامعة س التد وعلـم. ريئة بية ال ية عر اسات رد
  .90-48) 27(2النفس،

هللا عبــد محمــد د، داؤ ـي؛ م ــ مو حامـد؛ الــصديق، ـوب م محمــد، مجـذوب؛ أحمــد  .وقمـر،
ف). م2017( والقــضا دنقــال جــامع بيــة ال ــ لي ب س التــد يئــة ألعــضاء ــادي رداء ر

الطلبة ا يدرك ،. كما ام ا التعليم جودة لضمان ية العر   .18-3،)29(10املجلة
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