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يف  حقىين برناهج إعداد املعلن هن وجهت نظر طالباث جاهعت أم القري
 ضىء هعايري جىدة األداء املهني للوعلن يف املولكت العربيت السعىديت

 ممخص:  
 

تقويـ برنامج إعداد المعمـ مف وجية نظر طالبات جامعة أـ ىدفت الدراسة إلى 
 .المممكة العربية السعودية في ضوء معايير جودة األداء الميني لممعمـ في القرى

استخدمت الباحثة في بحثيا الحالي المنيج الوصفي التحميمي الذي يقـو وصؼ و 
عطاء نتائج صحيحة حوؿ تقويـ برنامج إعداد معمـ  الظاىرة وتحميميا وتحديدىا كميًا، وا 

 العموـ في جامعة أـ القرى في ضوء جودة األداء الميني.
 اسة مف نتائج:ومف أبرز ما توصمت إليو الدر 

نو أالبرنامج الحالي إلعداد معمـ العمـو لـ تتوفر فيو معايير الجودة بدرجة كبيرة و  -
 يعاني مف قصور مما يستوجب إعادة النظر في مكوناتو،

، وقد يرجع ذلؾ  - ضعؼ اإلعداد التحصيمي لدى الطالبات في برنامج معمـ العمـو
يا وتدريسيا وتقويميا لعدـ كفاية مقررات التخصص وضعؼ في طريقة تقديم

 .لدييف وضعؼ االىتماـ بتطويرىا بشكؿ مستمر

عداد لمعمـ العموـ كانت بشكؿ عاـ كأحد مكونات برنامج اإل اتمعايير جودة الطالب -
 .بدرجة متوسطة

 المقدمة:
يعد التعميـ مف أىـ الوسائؿ التي تتخذىا المجتمعات المعاصرة في إعداد أجياليا 

ا المنشودة وحؿَّ مشكالتيا، فبو يرتقي اإلنساف، ويعمو البنياف، القادمة وتحقيؽ أىدافي
ويطيب العيش وتكوف النيضة والتقدـ واالزدىار؛ ليذا رصدت لو األمواؿ الطائمة، ووفرت 
الطاقات البشرية المؤىمة، وأنشأت المراكز والييئات المتخصصة لالستفادة مف نتائج 

يـ، ومف المعمـو أف تقدـ األمـ يقاس بمدى دراساتيا وأبحاثيا في تطوير عممية التعم
االرتقاء باإلنساف فيو الفيصؿ في الحكـ عمى تطور الشعوب وكوف التعميـ أحد 
االحتياجات الرئيسية لكافة المجتمعات فدأبت وبشكؿ مستمر عمى العمؿ نحو تطوير 

وأكد المؤسسات التعميمية بما يفي باحتياجات الحاضر ويتالءـ مع عطيات المستقبؿ؛ 
الواقع المشيود باإلضافة إلى الدراسات التربوية الحديثة عمى أف إصالح وتطوير التعميـ 
يتطمب معممًا متطورًا في إعداده وتدريبو ورعايتو، وكونو يمثؿ العنصر األىـ في العممية 

 التعميمية، وأحد أىـ مدخالتيا.
 القادر كونو ُمدخالتيا، أىـ ومف التعميمية العممية في الزاوية حجر يعد المعّمـ أف وبما

 وتنمية القيـ، غرس عمى يعمؿ الذي وىو ممموس، واقع إلى التعميـ ترجمة أىداؼ عمى

دارتيا، وضبطيا التعميمّية العممّية تنظيـ طريؽ عف عند الطالب الميارات وتعزيز القدرات  وا 
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 ليتمكف وتأىيمو؛ دهإلعدا ماسة الحاجة كانت وتعّمميـ، لذا تفكيرىـ وطرائؽ حاجاتيـ ومعرفة

 .إيجابياً  والمتسارع بالتغير المستمر يتصؼ معرفي عالـ في المختمفة بأدواره القياـ مف
وفي عصر التطور المعرفي اليائؿ لـ يعد المعمـ مجرد حمقة وصؿ بيف الكتاب 
وعقوؿ المتعمميف بحيث تنحصر ميمتو نقؿ المعرفة فقط، بؿ تعداىا إلى الدور األكبر في 

 & Watson; Houssart 2005أىداؼ التربية وجعؿ التعمـ فعااًل وذو معنى )تحقيؽ 

Roaf,.) 
عداده ومواصفاتو القاسـ المشترؾ الذي تركز عميو  وتكاد تكوف قضية المعمـ وا 
معظـ المشاريع التربوية التطورية بال استثناء، وعميو تبنى جميع اآلماؿ المستقبمية التي 

لتعميمية، ويعد أساسًا لكؿ تطوير، ألف أي جيود تبذؿ تيدؼ إلى النيوض بالعممية ا
لتحسيف أي جانب مف جوانب العممية التربوية ال يمكف أف تؤدي إلى التقدـ المنشود ما لـ 

 (.11ـ، 8114تبدأ بإعداد المعمـ الجيد )المفرج وآخروف، 
ف مؤسسات إعداد المعمميف بما فييا الجامعات الحكومية والخاصة أصبحت إوحيث 

تقـو بدور ميـ في إعداد وتأىيؿ المعمميف في كافة المراحؿ والمستويات التعميمية، فإنو 
أصبح لزامًا عمييا أف تقـو بعممية تطوير شامؿ مستمر لبرامجيا المختمفة لتتالءـ 
واحتياجات الطمبة والمجتمع وأف تعمؿ عمى ضماف جودة التعميـ المقدـ لمطمبة والذيف 

ـ مستقباًل، فمينة التعميـ كغيرىا مف الميف كالطب واليندسة ال سيمارسوف مينة التعمي
يمكف أف يحترفيا إال مف ُأعد ليا إعدادًا خاصًا مف حيث اكتساب المعارؼ والميارات 
والخبرات المطموبة، ويتطمب عمى مف يرغب العمؿ في مينة التدريس الحصوؿ عمى الحد 

 (.035-034، 8112سمرة،  أبوينة. )األدنى مف المعايير المينية الخاصة بيذه الم
إال أنو لضماف تحقيؽ مؤسسات التعميـ العالي ألىدافيا ال بد ليا مف إعادة النظر 
في أىداؼ التعميـ الجامعي وبرامجو، ومدخالت البرامج التي تقدميا الجامعات وعممياتو 

ود خدماتو، ومخرجاتو وتقييـ الواقع التربوي بشكؿ مستمر لكي يطور ميامو ووظائفو ويج
ليصؿ إلى مستوى عاؿ مف الجودة يتالءـ مع حاجات المجتمع والمستجدات العصرية، 
فتجويد التعميـ أصبح عممية ضرورية مف أجؿ مواجية تحديات العصر، ألف كفايات المعمـ 
ىي إحدى أعمدة الجودة النوعية وىي المتغير النشط في معادلة اإلنجاز األكاديمي، فإنو 

فر الجيود وتتضاعؼ مف أجؿ إعداد المعمميف وفؽ األسس العممية البد أف تتضا
 (.826، 8112والنظريات التربوية والنفسية )عبد الموجود والمغربي، 

وىذا يتطمب التقويـ المستمر لبرامج إعداد المعمـ، بحيث تمتد لتشمؿ كؿ المكونات 
اعالت، وما ينتج عنيا األساسية والعناصر المؤلفة لو مف مدخالت وما يحدث بينيا مف تف

مف مخرجات، فالتقويـ بيذا المعنى يمثؿ اتصااًل مستمرًا بجميع عناصر المنظومة دوف أف 
 يقتصر عمى جانب منيا.

( إلى أف اليدؼ األساسي مف تقويـ برامج Feuer et al, 2013, 62-65ويشير )
 إعداد المعمميف يمكف تمخيصو في ثالثة نقاط رئيسية:
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  امج إعداد المعمميف لإلنجاز والسعي نحو تحقيؽ أىدافيا، والتي ضماف مسؤولية بر
 تتضمف مراقبة جودة البرنامج وتوفير معمومات موثوقة لممجتمع وصانعي السياسة. 

  توفير معمومات لممستفيديف مف البرنامج تتضمف تزويدىـ ببيانات المعمميف المتوقع
األعماؿ مف بيف مجموعة  أصحاب تخرجيـ وتوظيفيـ وفقًا لنوع البرنامج الذي اختاره

واسعة مف برامج إعداد المعمـ. فالتقويـ ييدؼ إلى التعرؼ عمى برامج عالية األداء 
عمى افتراض أف بعض المستفيديف يرغبوف في العثور عمى أفضؿ برامج إعداد 

 المعمميف.

  المعمميف بالمعمومات التي تساعدىـ في الكشؼ عف أىـ نقاط  إعدادتزويد مؤسسات
القوة ونقاط الضعؼ لبرامجيـ الحالية، واتخاذ القرارات المناسبة لتحسيف برامجيا، 
واستخداـ لتعزيز نقاط القوة بشكؿ مستمر ومعالجة نقاط الضعؼ. وغالبًا ما يتـ البدء 

 بشكؿ أساسي بتقييـ ىيئة التدريس والموظفيف واإلدارة.
مبرامج التربوية بواقع كؿ ( إلى ضرورة التقويـ المستمر ل05، 8111ويشير أحمد )

 أربع أو خمس سنوات، لموقوؼ عمى جوانب القصور ومعالجتيا وتعزيز جوانب القوة.
و تأمؿ أية مؤسسة تعميمية دائمًا لمتميز في تقديـ خدماتيا لمستفيد "الطالب" 
و"سوؽ العمؿ"، وتسعى جاىدة لنيؿ درجة الرضا عف طريؽ إشباع حاجاتيـ وتوقعاتيـ، 

 ز ال يتحقؽ إال مف خالؿ االرتقاء إلى مستوى عاؿ في الجودة.وىذا التمي
ولعؿ ما يبرز االىتماـ بالجودة في التعميـ ىو أف منتج المؤسسة التعميمية يعد أىـ 
منتج في أي مجتمع مف المجتمعات، وعميو يحظى بحث الجودة لمنتج العممية التعميمية 

مع، وذلؾ ألف نجاح المنظمات غير بأىمية بالغة تفوؽ دراسة أي منتج آخر في المجت
التعميمية في تحقيؽ أىدافيا ال يمكف أف يتأتى إال بعد نجاح النظـ التعميمية في حسف 
إعداد وتأىيؿ أفراد المجتمع تأىياًل جيدًا، ولذا فإف تقدـ المجتمع يتوقؼ بدرجة كبيره عمى 

يسى ومحسف، ( في )ع55، 8110مدى جودة المنتج التعميمي فيو )الخويت وبدوي، 
8101 ،016) 

لذا سعت الجامعات لالىتماـ بالجودة نتيجة النجاحات التي حققتيا تطبيقاتيا في 
الصناعة، حيث شيدت العقود الثالثة الماضية تجارب رائدة في تطبيؽ نظاـ الجودة في 

 (.81، 8113عدد كبير مف الجامعات والسيما في البمداف المتقدمة )الببالوي، وآخروف، 
ؿ االعتماد األكاديمي وضماف الجودة تحديًا جديدًا لمجامعات فرضتو العديد مف ويمث

التغيرات والتطورات العممية والمجتمعية، لذلؾ تزايد االىتماـ بتحقيقو في مؤسسات التعميـ 
العالي بشكؿ كبير منذ تسعينات القرف العشريف وحتى اآلف تماشيًا مع االتجاىات الحديثة 

 (.101، 8114تعميـ العالي )مجيد والزيادات، نحو ضماف جودة ال
لذلؾ بذلت معظـ الدوؿ التي تبنت مدخؿ الجودة الكثير مف الجيود العممية 
اإلجراءات اإلدارية اليادفة إلى تطبيقيا، وقد سبقت الواليات المتحدة األمريكية دوؿ العالـ 
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مريكي، لوضع في تأسيس مجالس غير حكومية مثؿ مجمس اعتماد التعميـ العالي األ
 معايير العتماد مؤسسات التعميـ العالي لضماف جودتيا وتقييـ برامج التعميـ 

جازتيا واالعتراؼ بيا، ومف أشير تمؾ المعايير معايير المجمس الوطني األمريكي  وا 
( والمعايير المينية لمخريجيف وفقًا التحاد NCATEالعتماد إعداد المعمميف في أمريكا )

 عمميف الجدد في أمريكا.دعـ وتقييـ الم
( كما اىتمت بريطانيا NCATEومعايير المجمس الوطني لتدريس العمـو بأمريكا )

بوضع معايير لمتعميـ العالي ترتبط بالتفوؽ والتميز حيث أنشأت الحكومة عددًا مف 
الييئات المسئولة عف الجودة وتقييميا وتأمينيا وتدقيقيا، مثؿ ىيئة ضماف الجودة 

(QAA) Quality Assurance Agency  وأنشأت الياباف ىيئة اعتماد الجامعات
 Japanese University Accreditation Agency (JUAA)اليابانية 
 (.4-3ـ،8100)الجمبي،

فقد شعرت دوؿ المنطقة بخطورة التحديات التي يواجييا  اإلقميميأما عمى المستوى 
لعالي العربية مف تدني نوعية مخرجاتيا، التعميـ، وبالذات ما تعاني منو مؤسسات التعميـ ا

وما يرتبط بيا مف بطالة، ومف عدـ مواءمتيا الحتياجات سوؽ العمؿ وخطط التنمية، 
ومتطمبات الوظائؼ الحديثة كتوفير الميارات اإلضافية كالمغات األجنبية وميارات استخداـ 

ف كثيرًا مف تخصصات وبرامج ىذه ال مؤسسات لـ تعد الحاسوب، وميارات التواصؿ، وا 
تشكؿ أولوية لحاجة المجتمع، وأصبح سوؽ العمؿ المحمي مشبعًا منيا، وليذا سعت 
الكثير مف الحكومات العربية إلى إصالح مؤسسات التعميـ العالي، وتجويد مخرجاتيا 
بإنشاء وتشكيؿ ىيئات أو مجالس مخصصة لالعتماد األكاديمي وضماف الجودة؛ لتضمف 

يا ببرامجيا التعميمية ومواءمة مخرجاتيا التعميمية مع متطمبات مف خالليا توطيد ثقت
 (8ـ، 8116المجتمع وسوؽ العمؿ والقدرة عمى المنافسة )العبيدي، 

لذا أصبحت مؤسسات التعميـ العالي المممكة العربية السعودية مطالبة بأف تؤدي 
يظير جميًا مف خالؿ  دورًا رائدًا ومتميزًا في تحقيؽ التنمية في المجتمع السعودي، وىذا

الدعوات الممحة إلى تطوير التعميـ العالي في السعودية، ال سيما أف أصبحت الفجوة كبيرة 
بيف برامج ونظـ التعميـ العالي الحالية في المممكة العربية السعودية وبيف التغيرات 

 والتطورات السريعة والمتالحقة في عصر التكنولوجيا.
ورات الحديثة التي تمر بيا المممكة العربية السعودية في واستجابة لالتجاىات والتط

مجاؿ تطوير مؤسساتيا التعميمية، سعت وزارة التعميـ بالمممكة العربية السعودية جاىدة 
لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة لتطوير التعميـ العاـ في جميع جوانبو وشؤونو، 

ويرية، ومنيا مشروع تطوير مناىج العموـ فعمدت إلى القياـ بالعديد مف المشاريع التط
 (.8100،1والرياضيات )عسيالف، 

كما ُيعّد مشروع تطوير المعايير المينية الوطنية لممعمميف الذي يعده المركز الوطني 
لمقياس والتقويـ لصالح مشروع الممؾ عبد اهلل لتطوير التعميـ أحد المرتكزات التي تقـو عمييا 

في مجاؿ التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية، حيث يمكف  جيود التغيير والتطوير
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استخداميا مف قبؿ وزارة التعميـ بالتعاوف مع المركز الوطني لمقياس والتقويـ في عمميات 
اختيار المعمميف الجدد، وتفعيؿ نظاـ الترخيص لبدء مزاولة مينة التدريس والحصوؿ عمى 

افة إلى استخداميا مف قبؿ مؤسسات إعداد المعمميف وثيقة معترؼ بيا وطنيًا، باإلض
وتزودىا بتغذية راجعة عف مستوى مخرجاتيا، والعمؿ عمى تطوير سياساتيا الخاصة ببرامج 
إعداد المعمميف مف حيث التأىيؿ واإلعداد، والدعـ والتقويـ واالعتماد األكاديمي )المركز 

 (4، 8108الوطني لمقياس والتقويـ، 
جامعات بدور فعاؿ نحو خدمة المجتمع والنيوض بو كاف مف ولكي تقـو ال

الضروري أف تشتمؿ عممية إعداد المعمـ عمى ما يضمف تحقؽ جودة األداء الميني مف 
خالؿ التقويـ النوعي لكافة برامج وخدمات ومدخالت التعميـ العالي، واستثمارىا وتطويعيا 

 لصالح النيوض بالمجتمع.

 مشكمة البحث:
واقع مينة التعميـ في المممكة العربية السعودية شعرت الباحثة بوجود  بالنظر إلى

مشكمة جديرة بالبحث، وقبؿ اإلشارة إلى تمؾ المشكمة يمكف أف نعرض في نقاط موجزة 
 وصفًا تشخيصيًا ليذا الواقع:

يشترؾ في إعداد معمـ العمـو في جامعة أـ القرى كُؿ مف كمية التربية، وكمية  . 0
طبيقية، حيث تيتـ كمية التربية باإلعداد في الجانب الميارى والوجداني، العمـو الت

 فينتييبينما تيتـ كمية العمـو التطبيقية باإلعداد في الجانب التخصصي العممي، 
الطالب مف اإلعداد التخصصي في كمية العمـو التطبيقية لمدة أربع سنوات كحد 

داد الميارى والوجداني لمدة عاـ أدنى، ثـ ينتقؿ إلى كمية التربية لتمقي اإلع
 دراسي، أي إف أعداد المعمـ يتـ وفؽ اإلعداد التتابعي.

حداثة برنامج إعداد معمـ العمـو في كمية العمـو التطبيقية، حيث تـ اعتماد برنامج  . 8
ـ، بينما لـ يحدث تطوير لبرنامج إعداد 8100كمية العمـو التطبيقية في عاـ 

 ة خالؿ العشر سنوات الماضية.المعمـ في كمية التربي
وجد أنو لـ يحظ برنامج إعداد معمـ العمـو في كميتي التربية والعمـو التطبيقية في  . 1

جامعة أـ القرى بدراسة عممية تقويمية متخصصة مف خالؿ رجوع الباحثة لمكتبة 
 الممؾ فيد الرقمية، ومعيد البحوث والدراسات في جامعة أـ القرى.

ـ قبوؿ خريجي كميات التربية لمعمؿ كمعمميف في  8113ًء مف عاـ أصبح ابتدا . 1
وزارة التعميـ مشروطًا باجتيازىـ الختبار الكفايات لممعمميف، وىو اختبار يعده 
المركز الوطني لمتقويـ والقياس، إذ ُيعد ىذا المركز جية مستقمة عف وزارة التعميـ، 

 لمعارؼ التربوية والتخصصية.ويتطمب اجتيازه أف يمـ المتقدـ بحد أدنى مف ا
ارتفاع مستوى المتطمبات المينية لتدريس مناىج العمـو الحديثة المطبقة في  . 2

المدارس التابعة لوزارة التعميـ بالمممكة العربية السعودية، حيث تـ تعميـ تطبيؽ 
ىػ بجميع مراحؿ التعميـ 0111مناىج سمسمة مايكروجؿ لتدريس العمـو في عاـ 
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ىػ( مع االستمرار 1/2/0186( وتاريخ )881288ار الوزارة رقـ )ت/ؽ العاـ بقر 
 ىػ.0112/0113عاـ  إلىفي عمميات التحسيف والتطوير 

تشيد مناىج العمـو في جميع مراحؿ التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية نقمة  . 3
تعمـ مف نوعيو تتوافؽ مع أحدث نظريات التعميـ والتعمـ، أدت إلى تغير مفيـو ال

المفيـو التقميدي إلى المفيـو البنائي المعرفي الحديث، وأصبح لزامًا عمى معممي 
العمـو تدريس المادة وفقًا ألحدث االستراتيجيات الحديثة، والتنوع في أساليب تقويـ 
الطالب، وذلؾ يستمـز معممًا يممؾ المعارؼ والميارات واالتجاىات المالئمة 

ي، ويكوف مممًا بمعمومات المادة، ومزودًا بثقافة عامة، لمستجدات الميداف التربو 
يمتمؾ اتجاىًا إيجابيًا في تعمـ العمـو وتدريسيا، ومستخدمًا أسموب التفكير العممي 

 في حؿ المشكالت، والتفكير االبتكاري لموصوؿ إلى التجديد واإلبداع.
مف الدراسات وباإلضافة إلى ما سبؽ نادت العديد مف المؤتمرات ونتائج العديد 

العممية واألبحاث التربوية إلى ضرورة تقويـ برامج إعداد المعمـ لضماف جودة األداء 
 الميني عمى النحو التالي:

ـ، عمى 8100أكد مؤتمر التعميـ العالي الذي نظمتو اليونسكو في باريس عاـ  .0
أىمية ضماف الجودة، وركز في مادتو الحادية عشرة عمى أىمية التقويـ النوعي 
لكافة وظائؼ وأنشطة التعميـ العالي، وحث عمى تأسيس ىيئات وطنية مستقمة 

، 8108لتقويـ الجودة، ووضع معايير ومستويات دولية لضماف الجودة )محمد، 
060.) 

( المنعقد في اليند lcstmeأكد المؤتمر الدولي لتعميـ العمـو التقنية والرياضيات ) .8
ر 8118عاـ  شادات حوؿ تطوير المناىج )أبو ـ عمى ضرورة تطوير سياسات وا 
 (.1، 8116( المشار إليو في )سيؼ،8111عمو، 

أكدت العديد مف الدراسات اإلقميمية إلى انخفاض فاعمية برامج إعداد المعمـ  .1
(، والزيني 8101(، وحميبة )8101(، وعبده )8101كدراسة كاًل مف: السرحاف )

ة بأف الجامعات السعودية ( التي أظيرت نتائج الدراس8101(، والشيري )8100)
تولي اىتمامًا جوىريًا بالمعايير التي تـ تحديدىا مف قبؿ الييئة الوطنية لالعتماد 

( إلى أف متوسط أداء 8100األكاديمي، كما أشارت نتائج بحث موسى والعتيبي )
( 8101أعضاء ىيئة التدريس متدني بصورة عامة، وتوصمت نتائج بحث مغربي )

ؽ معايير الييئة الوطنية األمريكية لالعتماد األكاديمي لبرنامج إلى أف متوسط تحق
البكالوريوس بقسـ التربية الفنية كاف بدرجة متوسطة. كما أكدت بعض الدراسات 

( بأف برنامج إعداد 8116(، والشرعي )8101العربية كبحث السبع وآخروف )
لقبوؿ، وضرورة المعمـ ال يفي بمعايير الجودة مع وجود ضعؼ في معايير جودة ا

التطوير المستمر لجميع المقررات لتتناسب مع متطمبات التدريس، وبينت نتائج 
، ( أف جودة برنامج إعداد المعمـ كانت متوسطة8101بحث الفواؿ والصافتمي )

مما يشير إلى ضرورة العمؿ عمى رفع مستوى جودتو لضماف جودة مخرجاتو، 
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نتائج البحث إلى تدني واقع البرامج ( التي توصمت 8101وبحث كويراف وآخروف )
في جامعة عدف بكافة مكوناتيا سواًء مف حيث األىداؼ والمخرجات أو المناىج 
وما يصاحبيا مف تدريبات ميدانية، أو طرؽ التدريس، وأساليب تقويـ التعمـ، أو 
مف حيث مصادر التعمـ المتوفرة، وكذلؾ الخدمات والرعاية التي تقدميا تمؾ البرامج 

( التي خمصت نتائجيا إلى أف ىناؾ حاجة ماسة 8116متعمـ، ودراسة كنعاف )لم
إلعادة النظر في برامج ومخرجات الكمية بما يتناسب مع المعايير الدولية لبرامج 

 إعداد المعمـ وتدريبو.
وبناء عمى ما سبؽ ييدؼ البحث إلى تقويـ برنامج إعداد معمـ العمـو في ضوء 

يني، وذلؾ لتشخيص نواحي القوة وتعزيزىا ونواحي الضعؼ معايير جودة األداء الم
لمعالجتيا وتالفييا، واقتراح التصور الالـز لتطوير البرنامج وفقًا لمتطمبات الميداف التربوي 

 والتعميمي.
 لذا تتحدد مشكمة البحث باألسئمة التالية:

ـ مف وجية ما مدى توافر معايير جودة األداء الميني في برنامج إعداد معمـ العمو  (0
 نظر طالبات الجامعة؟

 أىداؼ البحث:
ييدؼ البحث الحالي إلى تقويـ برنامج إعداد معمـ العمـو في جامعة أـ القرى في 

 ضوء معايير جودة األداء الميني.
 وسوؼ يتـ تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ األىداؼ الفرعية اآلتية:

ا في برنامج إعداد معمـ بناء قائمة بمعايير جودة األداء الميني الواجب توافرى .0
 العموـ في ضوء معايير الجودة.

معرفة مدى توافر معايير جودة األداء الميني في برنامج إعداد معمـ العمـو مف  .8
 وجية نظر الطالبات.

 
 
 

 أىمية البحث:
يستمد البحث الحالي أىميتو والحاجة إليو مف أىمية موضوعيا المتمثؿ في برنامج 

وء معايير جودة األداء الميني الذي فرضتو العديد مف التغيرات إعداد معمـ العمـو في ض
والتطورات المعرفية والتكنولوجية، والتي تفرض عمى التعميـ العالي مواكبتيا ورسـ الخطط 
عداد أفرادىا، وتعد قضية جودة إعداد المعمـ قضية التربية ذاتيا، فيي التي تحدد  لسيرىا وا 

ي يتوقؼ عمييا مستقبؿ األمة، فكؿ ما يبذؿ لتحسيف جودة درجة جودة األجياؿ القادمة الت
العممية التعميمية ال يمكف أف يحظى بالنجاح ما لـ يتـ تحسيف وتطوير إعداد المعمـ، 
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وبناًء عمى ما سبؽ فإف أىمية البحث الحالي تنبثؽ مف كونيا تحقؽ حسب رؤية الباحثة 
 ما يمي:

مى إحصائيات يستفاد منيا في مجاؿ يسيـ البحث في إضافة عممية جديدة تستند ع (0
.  إعداد معمـ العمـو

ينسجـ مع التوجيات االستراتيجية الحديثة والجيود التي تبذليا وزارة التعميـ في  (8
المممكة العربية السعودية نحو تقويـ وتطوير برامج إعداد المعمميف بشكؿ عاـ 

 األداء الميني. ومعمـ العمـو بشكؿ خاص مف خالؿ اىتماميا بتحقيؽ معايير جودة
تسيـ نتائج البحث في تشخيص جوانب القصور التي يعاني منيا برنامج إعداد  (1

، األمر الذي مف خاللو يتسنى لممسئوليف في جامعة أـ القرى العمؿ  معمـ العمـو
 عمى معالجتيا.

تكشؼ نتائج البحث لمتخذي القرار في جامعة أـ القرى جممة مف المؤشرات التي  (1
رؤية استراتيجية واضحة؛ لتضميف معايير جودة األداء الميني في  تحدد مف خالليا

برنامج إعداد المعمـ بشكؿ عاـ ومعمـ العمـو بشكؿ خاص، بما يجعؿ الجامعة قادرة 
قميميًا ودوليًا.  عمى تحقيؽ الجودة والتميز محميًا وا 

ؿ يعتبر البحث ضمف البحوث المستقبمية التي اىتمت برسـ مالمح وأبعاد المستقب (2
التعميمي، وتطرح عددًا مف البدائؿ الممكنة لتطوير برنامج معمـ العمـو مف خالؿ 

 التصور المقترح.

 :بحثمجتمع ال

جميع أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية وكمية العمـو التطبيقية في جامعة أـ 
 ىػ.0112/0113( عضوًا في العاـ الجامعي 131القرى بمكة المكرمة والبالغ عددىـ )

 :يج البحثمن
لتحقيؽ أىداؼ البحث واإلجابة عف أسئمتو استخدمت الباحثة في بحثيا الحالي 
عطاء  المنيج الوصفي التحميمي الذي يقـو وصؼ الظاىرة وتحميميا وتحديدىا كميًا، وا 
نتائج صحيحة حوؿ تقويـ برنامج إعداد معمـ العمـو في جامعة أـ القرى في ضوء جودة 

 األداء الميني.
 بحث:حدود ال

 يقتصر إجراء البحث الحالي عمى الحدود اآلتية:
الحدود الموضوعية: تمثمت في معايير تقويـ برنامج إعداد معمـ العمـو في خمسة مجاالتو 
ىي: )البرنامج، الطالب، أعضاء ىيئة التدريس، اإلدارة، المباني والتجييزات والمكتبات( 

وعمميات، ومخرجات( ولكؿ منيا )مدخالت،  وكؿ مجاؿ مف ىذه المجاالت يتمحور في
 معايير رئيسة وفرعية في كؿ محور.

 الحدود المكانية: كمية العموـ التطبيقية، وكمية التربية بجامعة أـ القرى.
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 ىػ(0112/0113/0114الحدود الزمانية: يتحدد البحث بالعاـ الدراسي )
عضاء ىيئة تدريس الحدود البشرية: الطابات في كميتي التربية والعمـو التطبيقية، وأ

 لمقررات الدبموـ التربوي في كمية التربية بجامعة أـ القرى.
 مصطمحات البحث:

 :التقويـ 
( التقويـ بأنو عممية تشخيصية عالجية وقائية 143، 8115عرؼ صالح وصبيح )

تيدؼ إلى التعرؼ عمى جوانب القوة والضعؼ في مجاؿ معيف، بيدؼ تعزيز جوانب القوة 
 عؼ في ىذا المجاؿ.وعالج جوانب الض

( التقويـ بأنو عممية منيجية ومنظمة لجمع Osman.2010.24ويعرؼ عثماف )
 القرارات المناسبة. اتخاذوتحميؿ البيانات مف أجؿ 

وتقصد الباحثة بالتقويـ في تعريفيا اإلجرائُي: بأنو عممية تشخيصية تيدؼ إلى 
جامعة أـ القرى لمعايير  إصدار حكـ عمى مدى تضميف برنامج إعداد معمـ العمـو في

جودة األداء الميني، والكشؼ عف نواحي القوة والضعؼ في البرنامج الحالي، وتعزيز 
 نواحي القوة، ومعالجة نواحي الضعؼ.

 برنامج إعداد معمـ العمـو 
ُيعرؼ إجرائيًا في ىذا البحث بأنو عممية منظمة ومخططة تشتمؿ عمى مجموعة 

والمواد الثقافية والتطبيؽ الميداني مف خالؿ النظاـ  مف المواد التخصصية والتربوية
التتابعي، الذي تـ إقراره في جامعة أـ القرى وُتدرس في كمية العمـو التطبيقية لإلعداد 

 التخصصي لمعمـ العموـ، وفي كمية التربية لإلعداد التربوي.
 :تقويـ برنامج إعداد المعمـ 

منظمة لمخرجات البرنامج بغرض يعرؼ بأنو عبارة عف جمع المعمومات بصورة 
إصدار األحكاـ عف فعالية البرنامج، وتحسيف جودة فاعمية البرنامج، واتخاذ القرارات 

 (Anderson & Postlethwaite, 2007, 1المناسبة حوؿ تطوير البرامج المستقبمية )
كـ وتقصد الباحثة بتقويـ برنامج إعداد المعمـ في تعريفيا اإلجرائُي: بأنو إصدار ح

موضوعي عمى برنامج إعداد معممي العمـو بكمية التربية بجامعة أـ القرى مف مدخالت 
وعمميات ومخرجات في ضوء معايير جودة األداء الميني لممعمـ، مع تشخيص أبرز 

مكانية التحسيف في البرنامج بوضعو القائـ.  اإليجابيات والسمبيات وا 
 :جودة األداء الميني 

 ,Bank & Jhonالتاـ الحتياجات المستيمؾ بأقؿ كمفة ) شباعاإلتعرؼ بأنيا الجودة: 

2000,24.) 
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( الجودة بأنيا مجمؿ الخصائص والمميزات 01، 0666ويعرؼ )دو ىيرتي، 
المتعمقة بالمنتجات والخدمات التي تؤثر في قدرتيا عمى تمبية االحتياجات الصريحة 

 والضمنية لدى المستفيديف.
( "بأنو ما يصدر عف الفرد مف 80، ص8111ؿ األداء )عرفو المقاني والجماألداء: 

سموؾ لفظي أو مياري، وىو يستند إلى خمفية معرفية ووجدانية معينة، وىذا األداء يكوف 
 عادة عمى مستوى معيف، يظير منو قدرتو أو عدـ قدرتو عمى أداء عمؿ ما"

معة ( جودة المينة بأنيا كؿ ما يحمي ويعزز سBhave, 2014, 19كما تعرؼ )
بداء االستعداد  المؤسسة مف خالؿ التركيز عمى شروط واحتياجات المستفيديف، والتعيد وا 

 لمعالجة أي إخفاؽ أو مخاطر بمجرد حدوثيا.
وُتعرؼ جودة األداء الميني إجرائيًا بأنيا مجموعة الخدمات المميزة التي تقدميا 

ء واألحياء والدارسات فييا، لرفع كمية التربية في جامعة أـ القرى لطالبات الكيمياء والفيزيا
كفاءتيف وتطوير مياراتيف المينية ومعموماتيف العممية خالؿ فترة دراستيف، والتكامؿ بيف 
المعرفة العممية والتربوية والحياتية، ومساعدتيف عمى تكويف اتجاه إيجابي نحو مينة 

 التدريس الذي ُيعدوف لممارستو.
 إجراءات البحث:

بحث وصفًا تفصيميًا لإلجراءات العممية والخطوات التي اعتمد تتناوؿ إجراءات ال
عمييا البحث لتحقيؽ أىدافو، وتشمؿ ىذه اإلجراءات: منيج البحث، ومجتمع البحث، 
وعينة البحث، والخطوات التي مرت بيا عممية تصميـ وتطبيؽ أداة البحث وصدقيا 

 النتائج.وثباتيا، وأخيرًا األساليب اإلحصائية المستخدمة لتحميؿ 
 منيج البحث

لتحقيؽ أىداؼ البحث واإلجابة عف أسئمتو استخدمت الباحثة في بحثيا الحالي 
عطاء  المنيج الوصفي التحميمي الذي يقـو وصؼ الظاىرة وتحميميا وتحديدىا كميًا، وا 
نتائج صحيحة حوؿ تقويـ برنامج إعداد معمـ العمـو في جامعة أـ القرى في ضوء جودة 

 ي.األداء المين
 مجتمع الدراسة:

طالبات جامعة أـ القرى، وتـ اختيار عينة عشوائية مف الكميات العممية وعددىـ 
 ( طالبة.811(، إجمالي عينة البحث )011(، والعممية وعددىـ )011)

 :أدوات البحث
بناء عمى ىدؼ البحث والذي تمثؿ في تقويـ برنامج إعداد معمـ العمـو في 

باحثة العديد مف األدبيات والمراجع والبحوث السابقة والمؤتمرات جامعة أـ القرى، راجعت ال
والمعايير العالمية ذات الصمة بمشكمة البحث الحالي، كما تـ مقابمة عدد مف ذوات 
االختصاص في ىذا المجاؿ لالستفادة مف خبراتيف في بناء أدوات البحث، واستخدمت 
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د الباحثة واتبعت في إعداده الخطوات الباحثة في البحث الحالي االستبياف وىو مف إعدا
 التالية:

.  الخطوة األولى: بناء قائمة بمعايير جودة األداء الميني لبرنامج إعداد معمـ العمـو
 لقائمة المعايير. الخطوة الثانية: التحقؽ مف الخصائص السيكومترية

عمـو في الخطوة الثالثة: تصميـ أداة البحث لقياس مدى تضميف برنامج إعداد معمـ ال
 جامعة أـ القرى لممعايير.

 الخطوة الرابعة: صدؽ وثبات أداة البحث المقصود بالتحقؽ مف الخصائص السيكومترية
 لقائمة المعايير ىو التأكد مف صدقيا وثباتيا، ولتحقيؽ ذلؾ قامت الباحثة بما يمي:

 أ. الصدؽ الظاىري:
ت عمى مجموعة مف بعد االنتياء مف كتابة العبارات الخاصة بكؿ معيار عرض

الخبراء وأصحاب االختصاص مف أعضاء ىيئة التدريس طرائؽ تدريس عمـو وعمـ النفس 
والمشرفيف لمادة العموـ ، وأعضاء ىيئة التدريس بكمية العمـو التطبيقية، وكذلؾ المعمميف

(، ألخذ مالحظاتيـ وآرائيـ حوؿ صالحية العبارات ومناسبتيا ومدى انتمائيا 4ممحؽ )
ير الرئيسية والمجاالت، وأسفرت عممية التحكيـ عمى إجراء بعض التعديالت، فتـ لممعاي

 حذؼ بعض العبارات، وتعديؿ بعضيا، ودمج أخر منيا.
 ب. ثبات قائمة المعايير )مؤشر الصدؽ(:

( محكمات لمحكـ عمى القائمة في 01عرضت قائمة المعايير بعد تعديميا عمى )
ني مقداره أربعة أسابيع، وتـ حساب نسبة االتفاؽ حيث مرتيف متتاليتيف بينيما فاصؿ زم

( إلى أف نسبة االتفاؽ بيف المحكميف تعد بمثابة مؤشر لصدؽ 8110يشير كاظـ )
المحتوى، وتـ حساب نسبة االتفاؽ بيف المحكميف باستخداـ معادلة كوبر وىي: 

Cooper 
 (8111األزرؽ، )011×عدد مرات عدـ االتفاؽ(÷ نسبة االتفاؽ= عدد مرات االتفاؽ

 والجدوؿ التالي يوضح درجة االتفاؽ وعدـ االتفاؽ بيف المرتيف، ونسبة الثبات:
 

 ( نتائج ثبات قائمة المعايير )ثبات المقدريف(1جدوؿ رقـ )

 المقابالت
عدد مرات 
االتفاؽ عمى 
معايير 
 المجاالت

عدد مرات عدـ 
االتفاؽ عمى معايير 

 المجاالت
مجموع 
 النقاط

نسبة 
 الثبات

 011.1 01 1 01 البرنامج
 61.1 01 0 6 الطالب
 51.1 01 8 5ىيئة  أعضاء
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 التدريس
 011.1 01 1 01 اإلدارة
 61.1 01 0 6 المباني
 1.38 21 1 13 المجموع

( وىو معامؿ ثبات عاؿ لقائمة  1.68) ويتضح مف الجدوؿ أف معامؿ الثبات
 أدوات البحث. المعايير يطمئف الباحثة الستخداـ القائمة في بناء

 ج. قائمة المعايير بشكميا النيائي:
:  وفيما يمي عرض لقائمة المعايير الواجب توافرىا في برنامج إعداد معمـ العمـو

 المجاؿ األوؿ: البرنامج
 أوال: المدخالت

 :معايير جودة أىداؼ برنامج معمـ العمـو (0)
 لجامعة.تتصؼ أىداؼ البرنامج بالعمؽ والشموؿ والتكامؿ لتحقيؽ أىداؼ ا (0
 األىداؼ تنمي االبتكار واإلبداع لدى الطمبة. (8

 تشمؿ األىداؼ جميع نواحي المتعمـ العقمية والجسمية واالنفعالية. (1

 تنمي األىداؼ في الطالب )المعمـ( قيـ واتجاىات ايجابية نحو التدريس. (1

 تتناسب األىداؼ مع طبيعة المرحمة التعميمية التي يعد الطالب لتدريسيا. (2
 رنامج واقعية وممكنة التطبيؽ.أىداؼ الب (3

 .جودة اإلعداد التخصصي لمعمـ العمـو  (8)
 ترتبط مواد التخصص بمحتوى كتب العموـ لممرحمة التعميمية المراد تدريسيا. (0
 مواد التخصص تعكس أىداؼ البرنامج. (8
 شموؿ المحتوى لمجانب التخصصي والعممي لكؿ مقرر. (1
 حديثيا بصورة مستمرة.مراجعة وتطوير محتويات مقررات التخصص وت (1

 تخصيص زيارات ورحالت ميدانية عممية تخدـ مواد التخصص. (2

 
 :جودة اإلعداد التربوي لمعمـ العمـو (1)

 تنمي محتوى المقررات التربوية االتجاىات المينية لمطالب المعمـ. (0
 ُيكسب محتوى المواد التربوية مفاىيـ وميارات القياس والتقويـ. (8

 ربوية مفاىيـ اإلدارة المدرسية.ينمي محتوى المواد الت (1

 .محتوى المواد التربوية تعزز ميارات التواصؿ مع اآلخريف (1

ُتكسب الطالب ميارات استخداـ التقنيات والبرمجيات الحاسوبية في تدريس  (2
.  العمـو
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تؤىؿ الطالب لإللماـ بجميع الجوانب النفسية لمطمبة في المرحمة التعميمية المعد   (3
 ليا.

:جودة الترب (1)  ية العممية الميدانية لمعمـ العمـو
 الزمف المخصص لمتربية العممية الميدانية كافي لمتدريب. (0
 تزود المتعمـ بخصائص النمو العقمي لممرحمة التعميمية المعد لتدريسيا. (8

 تبدأ التربية العممية بالتدريب عمى التدريس المصغر داخؿ الكمية. (1

 ة.تتوفر أجيزة وقاعات مخصصة لمتربية العممي (1

 وجود مشرفيف متخصصيف في الجانب التخصصي لإلشراؼ عمى التربية العممية. (2

3) .  تكسب الطالب استخداـ الوسائؿ والتقنيات التعميمية في تدريس العمـو

 يعقد لقاء خاص بيف المشرؼ والطالب بعد زيارتو لتزويده بتغذية راجعة. (4

دارة  (5  التعميـ بالمنطقة.يوجد تنسيؽ مسبؽ بيف مكتب التربية العممية بالقسـ وا 
 :جودة اإلعداد في الثقافة العامة لمعمـ العمـو  (2)

 ترتبط أىداؼ المقررات الثقافية بأىداؼ البرنامج. (0
 تنمي لدى الطمبة ثقافات متنوعة. (8
 تنمي لدى الطمبة الميارات المغوية الالزمة إلعدادىـ ونموىـ في المستقبؿ. (1
 ة مواجيتيا.تبصير المتعمميف بالتحديات المعاصرة وكيفي (1
 تيتـ المواد الثقافية بالتراث اإلسالمي والحضاري لممسمميف. (2

 ثانيًا: العمميات
 .جودة معايير جودة عمميات التعميـ والتعمـ  (3)

 تستند إلى نظريات التعميـ. (0
 تراعي الفروؽ الفردية بيف الطالب. (8
 تربط المنيج بقضايا المجتمع. (1

 تستخدـ طرؽ التدريس الحديثة. (1

 عمـ ىو محور العممية التعميمية.تجعؿ المت (2

 :جودة عمميات تقويـ وتطوير البرنامج (4)
 يخضع البرنامج لعمميات تقويـ مستمر. (0
 تستخدـ نتائج تقويـ الطالب في تقويـ وتطوير البرنامج. (8
 تعقد ورش عمؿ لتطوير البرنامج. (1
 يتـ تطوير البرنامج في ضوء مستجدات العصر. (1
 جامعات العالمية في تقويـ وتطوير البرنامج.يستفاد مف تجارب بعض برامج ال (2

 المجاؿ الثاني: الطالب
 أواًل: المدخالت
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 :معايير جودة سياسة القبوؿ لمبرنامج (5)
 يتضمف البرنامج شروط قبوؿ لمطالب. (0
 تحدد نسبة لقبوؿ الطالب في البرنامج. (8

 تعقد اختبارات قبوؿ لمطالب في البرنامج. (1

 ي البرنامج.وجود دليؿ يوضح سياسة القبوؿ ف (1

 يشترط حصوؿ الطمبة عمى المعدؿ المطموب مف شيادة الثانوية العامة. (2

 يشترط اجتياز الطمبة الختبارات التخصص.  (3

 يشترط اجتياز الطمبة لممقابالت الشخصية في القسـ. (4
 ثانيًا: العمميات:

 :معايير جودة عمميات تنفيذ األنشطة الطالبية (6)
ة تناسب مع جميع الفئات )الموىوبيف، تتوفر في البرنامج أنشطة متنوع (0

 والعادييف(.
 ُيقدـ لمطمبة أنشطة غير صفية كالزيارات الميدانية والرحالت العممية. (8
 ُيشارؾ أعضاء ىيئة التدريس في اإلشراؼ عمى األنشطة الطالبية. (1
 توجد حوافز مادية معنوية لممشاركيف في األنشطة الطالبية. (1
 مبة في األنشطة الرياضية والثقافية.تقاـ مسابقات ومنافسات بيف الط (2
 تقدـ لمطالب خدمات إرشادية في البرنامج. (3
 تنظـ الدورات والندوات اإلرشادية عمى مدى العاـ. (4

 :/ االجتماعية( اإلرشاديةمعايير جودة الخدمات الطالبية )الصحية /  (01)
 .تتوفر وحدات صحية في البرنامج (0
 .اناً يتمقى الطالب العالج في حالة المرض مج (8
 .يقيـ مكتب اإلرشاد دوارات عممية في اإلرشاد األكاديمي لمطالب (1
 .يتوفر مكتب لمخدمات االجتماعية في البرنامج (1
 تقيـ الكمية ندوات عممية بالخدمة االجتماعية. (2

 :معايير جودة عمميات تقويـ أعضاء ىيئة التدريس لمطالب  (00)
 .ترتبط أساليب التقويـ بأىداؼ البرنامج (0
 .سائؿ وأدوات تقويـ الطالبتتنوع و  (8

 .تقدـ تغذية راجعة لمطمبة بعد انتياء عممية التقويـ (1

 .يتـ رصد درجات الطالب مف خالؿ ما تحصؿ عميو مف جميع وسائؿ التقويـ (1

 .ُتصمـ مقاييس خاصة لتقويـ الجوانب الميارية واالنفعالية والوجدانية (2

صالح ا (3  .ألخطاء في البرنامجيتـ استخداـ نتائج التقويـ مف أجؿ التحسيف وا 

يتـ اكتشاؼ الطمبة ذوي القدرات العقمية العميا والموىوبيف مف خالؿ عممية  (4
 .التقويـ
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 :معايير جودة عمميات تقويـ الطالب ألعضاء ىيئة التدريس  (08)
 .يتيح البرنامج لمطالب تقويـ عضو ىيئة التدريس (0
 .ف قبؿ الطالبتستخدـ أدوات متنوعة كاالستبيانات والمالحظات لمتقويـ م (8
 .يكوف تقويـ أعضاء ىيئة التدريس وفؽ معايير واضحة (1
 .يتـ تقويـ عضو ىيئة التدريس مف قبؿ الطالب بعد االنتياء مف الفصؿ الدراسي (1
صالح األخطاء في البرنامج (2  .ُتستخدـ نتائج التقويـ مف أجؿ التحسيف وا 
 .لتحسيفعالـ عضو ىيئة التدريس بنتائج التقويـ لغرض التطوير واإيتـ  (3

 المجاؿ الثالث: أعضاء ىيئة التدريس:
 أواًل: المدخالت:

 :معايير جودة سياسة تعييف وترقية أعضاء ىيئة التدريس (01)
 يتمتع أعضاء ىيئة التدريس بالكفاءة العممية التخصصية. (0
 يتمتع أعضاء ىيئة التدريس بالكفاءة المينية والتربوية. (8
 حسب الدرجة العممية المتقدـ ليا.توضع معايير لقبوؿ عضو ىيئة التدريس  (1

أعضاء ىيئة التدريس في البرنامج جميعيـ مف أصحاب التخصص الذي  (1
 يقوموف بتدريسو.

 ُتشكؿ لجاف متخصصة لقبوؿ عضو ىيئة التدريس في البرنامج. (2

 ُتشكؿ لجاف متخصصة لترقية عضو ىيئة التدريس في البرنامج. (3

 ثانيا: العمميات:
ت التدريب و التأىيؿ المستمر ألعضاء ىيئة التدريس التربوية معايير جودة عمميا  (01)

 :والتخصصية والتقنية
 .تتوفر دورات تأىيمية ألعضاء ىيئة التدريس بشكؿ مستمر (0
 .يتـ عقد لقاءات وندوات عممية ألعضاء ىيئة التدريس في الجانب التخصصي (8
عربية يتـ تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة في مؤتمرات محمية و  (1

 .وعالمية في مجاؿ التخصص بصورة مستمرة
يتـ تدريب أعضاء ىيئة التدريس في كميات العمـو التطبيقية بداية كؿ عاـ في  (1

 الجانب التربوي.
 يتـ تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ التقنيات التعميمية الحديثة. (2

 :معايير جودة عمميات تنمية الميارات البحثية وتشجيعيا (02)
 .تقاـ المؤتمرات العممية لتطوير البرنامج (0
يتـ تشجيع عضو ىيئة التدريس عمى المشاركة في المؤتمرات العممية الداخمية  (8

 .والخارجية
 .تقاـ ندوات عممية لتطوير ميارات البحث العممي لدى عضو ىيئة التدريس (1
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 .ُتعقد الشراكة البحثية مع بعض البرامج في الجامعات العربية واألجنبية (1
 تاح الفرصة لعضو ىيئة التدريس لمحصوؿ عمى التفرغ العممي إلجراء البحوث.ت (2

 المجاؿ الرابع: جودة اإلدارة:
 أواًل: المدخالت:

 :معايير جودة التنظيـ اإلداري لمبرنامج )األدلة التنظيمية والموائح( (03)
 .فترة التسجيؿ، وقؼ القيدو توفر دليؿ يوضح األنظمة الداخمية لمقسـ،  (0
 .منصب رئيس القسـيوجد  (8

 .تتوافر خطة لتدريب أعضاء ىيئة التدريس في المجاؿ الميني (1

 .تعتمد إدارة القسـ مبادئ الحوار والديمقراطية مع الطمبة (1

 .توفر سجالت وبيانات تعبر عف مستويات الطمبة (2
 عالقة إدارة القسـ بأعضاء ىيئة التدريس قائمة عمى التعاوف (3

 األكاديمية األخرى لمتعاوف وتبادؿ الخبرات. وجود شراكة بيف القسـ والمؤسسات (4

معايير جودة تنظيـ الخدمات: رعاية الشباب/ المجالس الجامعية/ المجالس  (04)
 الطالبية:
 توفر خطة منظمة تيدؼ إلى رعاية الشباب دينيًا وثقافيًا ونفسيًا. (0
 .تتوفر برامج تيدؼ إلى تنمية العالقات االجتماعية  (8

 .المشاكالت و المعوقاتيتوفر فريؽ مؤىؿ لحؿ  (1

 .رشاد األكاديميولديو خبرة في جانب اإل  ،رشاد متخصصيرأس مكتب اإل  (1

 .توفر الئحة تحدد مواعيد المجالس الجامعية والطالبية (2
 ثانيًا: العمميات

 معايير جودة عمميات تقييـ وتطوير التنظيـ اإلداري:  (05)
 .تخضع القيادة اإلدارية في البرنامج لتقويـ مستمر (0
 .يتـ تدريب الموظفيف اإلدارييف بشكؿ دوري (8
 .ُتعطى الفرصة لمموظفيف اإلدارييف في البرنامج المشاركة في دورات خارجية (1
 .تراجع تقسيمات التنظيمات واإلدارات داخؿ البرنامج بشكؿ دوري (1
يوجد إشراؼ مباشر مف القيادة العميا لمجامعة عمى أداء الوحدات اإلدارية في  (2

 .البرنامج
 ؿ الخامس: المبانيالمجا

 أوال: المدخالت
 :معايير جودة المباني والقاعات الدراسية  (06)

 تتناسب مساحات القاعات الدراسية مع أعداد الطمبة. (0
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 تتميز القاعات الدراسية بوجود اإلضاءة والتيوية الجيدة. (8
 مزودة بالتقنيات والوسائؿ واألجيزة االلكترونية الحديثة. (1
 وارئ وطفايات الحريؽ.يوجد لممبنى مخارج لمط (1
 توفر دورات مياه بعدد كاؼ لمطمبة. (2

 :معايير جودة المختبرات (81)
 .يتوفر في برنامج معمـ العموـ مختبرات كافية لكؿ تخصص (0
 .تتناسب مساحة المعمؿ مع عدد الطمبة (8

 .يوجد داخؿ كؿ مختبر جميع األجيزة واألدوات الالزمة لكؿ تخصص (1

 .والسالمة المختبرات مزودة بعوامؿ األمف (1

 توجد متابعة مستمرة ودورية لتطوير المعمؿ. (2

 :معايير جودة المكتبات الورقية والرقمية  (80)
 .تتوفر الكتب والمراجع الكافية والدوريات لمقررات العمـو (0
 .تتوفر شبكة انترنت داخؿ المكتبة (8

 .تتوفر قاعدة معمومات وفيرسة منظمة لممكتبة (1

 .ناسب وكاؼالوقت المحدد الرتياد المكتبة م (1

 .مناسبة اإلضاءة والتيوية والتكييؼ (2

 .يوجد مرشد في المكتبة يعمؿ عمى حؿ مشاكؿ الطمبة البحثية التي تواجييـ (3

 .توجد مكتبة رقمية في الجامعة لخدمة البرنامج (4
 :معايير جودة المصادر المتعددة واالنترنت  (88)

 .الوقت المخصص لرواد غرؼ مصادر التعمـ كافي (0
 .خاصة لمصادر التعمـ في البرنامجتوجد قاعات  (8
 .تتوفر شبكة انترنت داخؿ قاعات غرؼ مصادر التعمـ (1
 .رشاد الطالبا  يوجد متخصص داخؿ قاعات غرؼ مصادر التعمـ لتوجيو و  (1
 .تتوفر داخؿ قاعات غرؼ مصادر التعمـ اإلضاءة والتيوية والتكييؼ الجيد (2

 :معايير جودة مقرات األنشطة الطالبية (81)
 ات مخصصة لألنشطة الطالبية في البرنامج.توجد مقر  (0
 مقرات األنشطة الطالبية مزودة بجميع المستمزمات الخاصة باألنشطة. (8

 الوقت المخصص لرواد مقرات األنشطة الطالبية كافيًا. (1

 مقرات األنشطة الطالبية مزودة بنادي طالبي. (1

 مبة.عدد الموظفيف والمدربيف في مقرات األنشطة الطالبية كاؼ لخدمة الط (2
 :معايير جودة تكنولوجيا التعميـ (81)

 .ُتساىـ تكنولوجيا التعميـ في تحقؽ أىداؼ البرنامج (0
 .تدفع تكنولوجيا التعميـ الُمطبقة عمى الطالب إلى التعمـ الذاتي (8
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 .ٌتستخدـ تكنولوجيا التعميـ في تقويـ الطمبة (1

 .ُنوظؼ تكنولوجيا التعميـ لتدريب الطمبة عمى التدريس (1

 .تتنوع وسائؿ تكنولوجيا التعميـ المستخدمة (2

 .تُثير وسائؿ تكنولوجيا التعميـ حماس ودافعية الطمبة لمتعمـ (3

 ع الطمبة عمى المشاركة الفعالة في الدرس.يتشج (4

 ُتساعد عمى ربط الجوانب النظرية بالتطبيؽ. (5

ف معايير تقييـ جودة اإلعداد التخصصي لمعمـ العمـو بشكؿ خاص )فيزياء( م  (82)
 :( معايير فرعية وىي3خالؿ معيار )

/ الربط 2 /الربط بالتخصص1/وسائؿ التقييـ 1/طرؽ التدريس 8 ي/الجانب العمم0
 ./عرض التطبيقات العممية3بتخصصات أخرى 

 وتـ قياس مدى تحققيا في جميع المواد في توصيؼ المقررات.
معممي  إعدادبرنامج  ( قائمة معايير الجودة الشاممة الواجب توافرىا في1جدوؿ رقـ )

 ( معيارا موزعة في خمس مجاالت81العمـو )
مستوى 
المعايير  المعايير ـ المعيار

 الفرعية
 : معايير جودة البرنامجاألوؿالمجاؿ 

 

 3 معايير جودة أىداؼ البرنامج 0
 2 معايير جودة اإلعداد التخصصي لمعمـ العمـو )عاـ( 8
 3 ي الفيزياء )خاص(معايير جودة اإلعداد التخصصي ف 1
 5 معايير جودة اإلعداد التربوي لمعمـ العموـ 1
 2 معايير جودة التربية العممية الميدانية 2
 2 معايير جودة اإلعداد في الثقافة العامة لمعمـ العمـو 3

 2 معايير جودة عمميات التعميـ والتعمـ 0 العمميات
 4 نامجمعايير جودة عمميات تقويـ وتطوير البر  8

 المجاؿ الثاني: معايير جودة الطالب
 4 معيار جودة سياسة القبوؿ في البرنامج 0 المدخالت

 العمميات

 4 معايير جودة سياسة القبوؿ في البرنامج 0
 4 معايير جودة عمميات تنفيذ األنشطة الطالبية 8

معايير جودة عمميات تقويـ الطالب ألعضاء ىيئة  1
 5 التدريس
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مستوى 
المعايير  المعايير ـ المعيار

 الفرعية

يير جودة عمميات تقويـ أعضاء ىيئة التدريس معا 1
 5 لمطالب

معايير جودة الخدمات الطالبية )الصحية / االرشادية  2 
 2 / االجتماعية

 المجاؿ الثالث: معايير جودة أعضاء ىيئة التدريس
 المدخالت

معايير جودة سياسة تعييف وترقية أعضاء ىيئة  0 
  التدريس

 العمميات
يات تنمية الميارات البحثية معايير جودة عمم 8

  وتشجيعيا

معايير جودة عمميات التدريب والتأىيؿ المستمر  1
  والتخصصية والتقنية ألعضاء ىيئة التدريس التربوية

 اإلدارةالمجاؿ الرابع: معايير جودة 

 المدخالت
لمبرنامج )األدلة  اإلداريمعايير جودة التنظيـ  0

 4 التنظيمية والموائح .. الخ

داري لمبرنامج )األدلة معايير جودة التنظيـ اإل 8
 2 التنظيمية والموائح .. الخ

 2 داريمعايير جودة عمميات تقييـ وتطوير التنظيـ اإل 0 العمميات
معممي العموـ  إعداد( قائمة معايير الجودة الشاممة الواجب توافرىا في برنامج 2جدوؿ)

 ( معيارا موزعة في خمس مجاالت81عمى )
ستوى م

المعايير  المعايير ـ المعيار
 الفرعية

 المجاؿ الخامس: معايير جودة المباني

 المدخالت

 2 معايير المباني والقاعات الدراسية 0
 2 معايير المختبرات 8
 4 معايير المكتبات الورقية والرقمية 1
 2 معايير المصادر المتعددة واالنترنت 1
 2 بيةمعايير مقرات األنشطة الطال 2
 5 معايير تكنولوجيا التعميـ 3
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 معيار فرعي488) معيار أساسي( و48) خمس مجاالت و مجػ
وتعتبر ىذه المعايير شاممة لمتطمبات برنامج إعداد معمـ العمـو حيث أنيػا نتػاج 

البحوث والدراسات المتعمقة بالمجاؿ التربوي بشكؿ عاـ، كما  لمعػايير الجػودة في عػدد مػف
ضعت لتحكيـ عمى مرحمتيف مف قبؿ أساتذة متخصصيف في ىذا المجاؿ، مما أعطى أنيا خ

جراء  الباحثة قاعدة تنطمؽ منيا لبناء أدوات البحث بانتقاء المعايير المناسبة لكؿ فئة وا 
 المقارنات اإلحصائية في ضوئيا.

الخطوة 
 الثالثػػة

في  بناء أداة البحث لقياس مدى تضميف برنامج إعداد معمـ العمـو
 جامعة أـ القرى لممعايير

ىي ، و أداة البحث تصميـبعد االنتياء مف تجييز قائمة المعايير قامت الباحثة ب
حوؿ تقييـ برنامج إعداد معمـ  البحثعبارة عف استبياف لمتعرؼ عمى وجية نظر عينة 

العمـو في ضوء معايير جودة األداء الميني التي تـ إعدادىا موزعة عمى العينة حسب 
 لتالي:ا

 
 
 
 
 
 
 

 ( معايير جودة األداء الميني التي تـ إعدادىا3جدوؿ )

أعضاء ىيئة  الطالب البرنامج المجاؿ
الجانب  المباني اإلدارة التدريس

 مجػ التخصص

 82 3 3 0  2 0+3 الطالب
المشرؼ/ 

 6  0 0  0 3 المدير/المعمـ

عضو ىيئة 
 81  3 1 1 2 3 التدريس

صميـ خمس أدوات لمدراسة حسب عينة التطبيؽ وغرضيا كما ومف قائمة المعايير تـ ت
 يمي:

 : تطبؽ عمى الطالبات الدارسات في الدبموـ التربوياألداة األولى
 أ ( مكونات أداة البحث المطبقة عمى الطالبة -4جدوؿ) 
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 بيانات الجزء الثاني بيانات الجزء األوؿ
بيانات خاصة بالطالب: التخصص 

 /أحياء)
 اء(فيزياء/ كيمي

عبارات معايير: جودة البرنامج / جودة الطالب 
 /جودة

 اإلدارة/جودة المباني/ الجانب التخصصي
 

 : تطبؽ عمى المشرؼ/ المدير / المعمـاألداة الثانية
 ب ( مكونات أداة البحث المطبقة عمى المدير/ المشرؼ/ المعمـ -4جدوؿ) 

 بيانات الجزء الثاني بيانات الجزء األوؿ

صة بالعمؿ الحالي: بالمشرؼ/ بيانات خا
 المدير/
 المعمـ

عبارات معايير: جودة البرنامج / جودة 
 الطالب /جودة اإلدارة/جودة المباني

 
 
 

 ىيئة التدريس أعضاء: تطبؽ عمى األداة الثالثة
 ج ( مكونات أداة البحث المطبقة عمى عضو ىيئة التدريس -4جدوؿ) 

 نيبيانات الجزء الثا بيانات الجزء األوؿ

بيانات خاصة بعضو ىيئة التدريس: الدرجة 
العممية لعضو ىيئة التدريس، وسنوات 

 خبرتو العممية

عبارات معايير: جودة البرنامج/ الطالب/ 
أعضاء ىيئة التدريس/ اإلدارة / المباني 

. 
 تطبؽ عمى طالبات الفيزياء في المستوى الثامفاألداة الرابعة: 

 ث المطبقة عمى طالبات الفيزياءد ( مكونات أداة البح -4جدوؿ)
 بيانات الجزء الثاني بيانات الجزء األوؿ

معايير تطبؽ عمى جميع مفردات البرنامج 3 بيانات خاصة بالطالبة اختيارية
 التخصصي
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 (8كما تـ توزيع المعايير في بعديف: معايير المدخالت والعمميات .في الممحؽ )
 ير الدرجات: يوضح األداة بشكميا النيائي طريقة تقد

( Likert) توزعػت درجػات سػمـ االسػتجابة عمػى االسػتبياف وفػؽ تػدرج ليكػرت
 –متوسطة  –كبيرة  –كبيرة جدًا ) المعيار متوفر بدرجة الخماسػي عمػى النحػو التالي:

غير متوفر( ولتفسير البيانات لدرجة توافر معايير جودة األداء الميني في  –ضعيفة 
 :اآلتيمعمـ العمـو تـ اعتماد المعيار الرتبي برنامج إعداد 

( تحديد الرتب المفظية لدرجة توافر معايير جودة األداء الميني في برنامج إعداد 5جدوؿ )
 معمـ العمـو

 المدى درجة التوفر
 فأكثر (1.8 ) مف كبيرة جدا
 (1.8إلى أقؿ مف  1.1 )مف كبيرة

 (1.1إلى أقؿ مف  8.3 )مف متوسطة
 (8.3إلى أقؿ مف  0.5 ف)م ضعيفة

 0.5أقؿ مف  ضعيفة جدا
ولتفسير البيانات لدرجة تػوافر معػايير جػودة األداء الميػني في الجانػب 

 :اآلتيالتخصػص لبرنػامج الفيزيػاء تـ اعتمػاد المعيار الرتبي 
 
 

ب ( تحديد الرتب المفظية لدرجة توافر معايير جودة األداء الميني في الجان6جدوؿ رقـ )
 التخصص لبرنامج الفيزياء

 المدى الرتب المفظية
 الى مف

 8.11 1 متوفر بدرجة كبيرة
 0.33 8.18 متوفر بدرجة متوسطة
 فأقؿ 0.34 متوفر بدرجة ضعيفة

 
 صػػػػدؽ وثبػػػػات أدوات البحث الخطوة الرابعة

تـ التأكد مف صدؽ األداة بطريقتيف: األولى قبؿ التطبيؽ وتمثمت في صدؽ 
( أعضػاء ىيئػة 01لمحكميف والثانية بعد التطبيػؽ عمػى عينػة اسػتطالعية مكونػة مػف )ا
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تػدريس وتمثمػت في االتسػاؽ الػداخمي )ويعتػبر مؤشر لمصدؽ(، مع حساب معامؿ ثبات 
 ألفا كرونباخ.

 صدؽ المحكميف: - أ
مف ف الباحثة بعد االنتياء أبالرغـ مف كوف قائمة المعايير خضعت لمتحكيـ إال 
والذي بدوره أعطى بعض  ،إعػداد األداة بصػورتيا النيائية عرضتيا عمى المشرؼ

المالحظات وتـ األخذ بيا، وبعدىا تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء وأصحاب 
، وأعضػاء ىيئػة التدريس  االختصاص مف أعضػاء ىيئػة التػدريس طرائػؽ تػدريس عمػـو

ألخذ  ؛ء المدارس والمعمميف والمشرفيف لمادة العمـوبكمية العمـو التطبيقية، وكذلؾ مدرا
مالحظػاتيـ وآرائيػـ حػوؿ صػالحية المعػايير ومناسػبتيا ومػدى انتمائيػا لممعػايير الرئيسػية 

 والمجػاالت.
 االتساؽ الداخمي: -ب 

وىو يشير إلى قوة ارتباط درجة الفقرة مف األداة بالدرجة الكمية لػو، فػإذا طبػؽ عمػى 
موعػة مػف عينػة الدراسػة يحسػب ارتبػاط الدرجػة لبنػد مػف البنػود بالدرجػة الكميػة مج

لالختبػار، ولكػف المػألوؼ أف نحسػب درجات بعد مف األبعاد مع درجة االختبار ككؿ 
 ( 081: 8118)األحمد، 

( مػف أعضػاء ىيئػة 01وتـ تطبيؽ األداة عمى عينة استطالعية مكونػة مػف )
 الباحثػة معامؿ ارتباط بيرسوف وذلؾ حسب الجدوؿ التالي: حسبتس، ثػـ التػدري

 
 

( يوضح معامؿ ارتباط بيرسوف لكؿ فقرة مف الفقرات مع الدرجة الكمية لمبعد 01جدوؿ )
 مع الدرجة الكمية

 المعايير المعايير ـ
 الفرعية

معامؿ 
 االرتباط
بدرجة 
 المجاؿ

معامؿ 
 االرتباط
بالدرجة 
 الكمية

 األوؿ: معايير جودة البرنامجالمجاؿ 
 1.51 1.53 3 معايير جودة أىداؼ البرنامج 0
معايير جودة اإلعداد التخصصي لمعمـ  8

 1.52 1.44 2 العموـ

معايير جودة اإلعداد التخصصي في  1
 1.46 1.51 3 الفيزياء

 1.53 1.56 5 معايير جودة اإلعداد التربوي لمعمـ العموـ 1
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 المعايير المعايير ـ
 الفرعية

معامؿ 
 االرتباط
بدرجة 
 المجاؿ

معامؿ 
 االرتباط
بالدرجة 
 الكمية

 1.45 1.51 2 بية العممية الميدانيةمعايير جودة التر  2
معايير اإلعداد في الثقافة العامة لمعمـ  3

 1.45 1.46 2 العموـ
 1.52 1.52 2 معايير جودة عمميات التعميـ والتعمـ 0
معايير جودة عمميات تقويـ وتطوير  8

 1.45 1.55 4 البرنامج
 المجاؿ الثاني: معايير جودة الطالب

 1.41 1.45 4 القبوؿ في البرنامج معايير جودة سياسة 0
معايير جودة عمميات تنفيذ األنشطة  0

 1.54 1.60 4 الطالبية

معايير عمميات تقويـ الطالب ألعضاء  8
 1.55 1.53 4 ىيئة التدريس

معايير عمميات تقويـ أعضاء ىيئة  1
 1.58 1.41 5 التدريس لمطالب

معايير جودة الخدمات الطالبية )الصحية  1
.. /. 2 143 1.46 

 المجاؿ الثالث: معايير جودة أعضاء ىيئة التدريس
معايير جودة سياسة تعييف وترقية  0

 1.36 1.55 3 أعضاء ىيئة التدريس

معايير جودة عمميات تنمية الميارات  0
 1.45 1.46 2 البحثية وتشجيعيا

8 
معايير جودة عمميات التدريب والتأىيؿ 

س التربوية المستمر ألعضاء ىيئة التدري
 والتخصصية والتقنية

2 1.54 1.43 

 اإلدارةالمجاؿ الرابع: معايير جودة 
لمبرنامج  اإلداريمعايير جودة التنظيـ  0

 1.44 1.61 4 )األدلة التنظيمية والموائح.

8 
معايير جودة تنظيـ الخدمات )رعاية 
الشباب / المجالس الجامعية/ المجالس 

 األكاديمي اإلرشادالطالبية/ 
2 1.53 1.56 
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 المعايير المعايير ـ
 الفرعية

معامؿ 
 االرتباط
بدرجة 
 المجاؿ

معامؿ 
 االرتباط
بالدرجة 
 الكمية

معايير جودة عمميات تقييـ وتطوير  0
 1.42 1.46 2 اإلداريالتنظيـ 

 المجاؿ الخامس: معايير جودة المباني
 1.44 1.54 2 معايير المباني والقاعات لدراسية 0
 1.55 1.68 2 معايير المختبرات 8
 1.41 1.54 4 معايير المكتبات الورقية والرقمية 1
 1.40 1.56 2 المتعددة واالنترنت معايير المصادر 1
 1.51 1.43 2 معايير مقرات األنشطة الطالبية 2
 1.36 1.56 5 معايير تكنولوجيا التعميـ 3

( أف جميع عبارات القائمة دالة إحصػائيا عنػد مسػتوى 01مف الجدوؿ )يتضح 
 .تساؽ الداخميأف جميع فقراتيا تتمتع بدرجة عالية مف اال  شير إلى( وىػذا ي1.10داللػة )

 معامؿ الثبات ألفا كرو نباخ:  -ج
( مف أعضاء 01تـ حساب معامؿ ألفا كرو نباخ لألداة بعد تطبيقيا عمى عينة )

 ثبات األداة. يشير إلى( وىي دالة إحصائيا مما 1.56ىيئة التدريس وبمغت )
 وبالنسبة ألداة معايير الجانب التخصصي )فيزياء(:  -د

( محكميف مف قسـ المناىج وطرؽ 1المشرؼ وعدد )تـ عرض المعايير عمى 
 ( واألخذ بجميع مالحظاتيـ والتي كانت في الصياغة المفظية فقط.4التدريس )ممحؽ

 
 خامسًا: إجراءات تطبيؽ البحث

بعػد إعػداد الدراسػة النظريػة لبرنػامج إعػداد المعمػـ ومعػايير الجػودة، ونقػد وتحميػؿ  .0
تـ أخػذ اإلذف  ،أف تـ إعداد االسػتبياف في صػورتيا النيائيػةالدراسػات السابقة، وبعد 

ىػ ومقابمة المشاركيف في 0113 جماد األوؿ4 وخطػاب التطبيػؽ مػف الجامعة بتاريخ
 .وتوضيح إجراءات تطبيػؽ األداة ليـ واإلجابة عمى استفساراتيـ ،البحث

 طمبة، المستفيديف(ال، تـ توزيع االستبياف عمى عينة البحث حسب اآلتي )الجامعة .8
 (: مراحؿ سير تطبيؽ أداة البحث00) جدوؿ

 العينة
 الطالبات

 ىيئة التدريس
المشرفات/ 
المديرات/ 
معايير الجانب معايير  المعممات
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 التخصصي البرنامج
 01/3/0113 5/3/0113 01/3/0113 1/3/0113 تاريخ التوزيع
تاريخ 

االنتياء مف 
 التجميع

2/3/0113 01/3/0113 02/4/0113 02/3/0113 

بعػػد تطبيػػؽ االسػػتبياف عمػػى العينػػة تـ تجميعيػػا مػػنيـ وتفريغيػػا في الحاسػػوب  .1
 لتصػػبح جػػاىزة لمتحميؿ اإلحصائي.

 سادسًا: إعداد وتطبيؽ بطاقات المقابمة
اليدؼ منيا التأكد مف مصداقية استجابات  ،الباحثة ثالث بطاقات مقابمة أعدت

دوات السابقة )استبانات(، وتكونت بطاقات اسة في تقويـ البرنامج مف خالؿ األعينة الدر 
دراسة الحالة مف ثالث بطاقات مقابمة األولى مخصصة لحالة مف أعضاء ىيئة التدريس، 
والثانية مخصصة لدراسة حالة مف الطالبات، والثالثة مخصصة لدراسة حالة مف 

 بمة مف الخطوات:بطاقات المقا إعدادالمستفيديف، وقد مر 
  دوات الحالة: التأكد مف نتائج تقويـ البرنامج باستخداـ األ بحثاليدؼ مف بطاقات

السابقة االستبانات التي قدمت لمعينة، والتأكد مف مصداقية االستجابات مف قبؿ 
 العينة.

  خذ بعض المعايير مف االستبانات، أتـ بناء بطاقات المقابمة لدراسة الحالة مف خالؿ
س التأكد مف نتائج تقويـ البرنامج باستخداـ تمؾ االستبانات، حيث تـ عرضيا لتعك

 عمى مجموعة مف المتخصصيف لمتأكد مف صالحيتيا.
  تكونت بطاقة المقابمة مف جزأيف معمومات وبيانات عامة حوؿ المستجيب والجزء

تطرح  اآلخر معايير جودة األداء الميني الرئيسية والفرعية ممخصة عمى ىيئة أسئمة
ما إاإلجابة  فعمى المستجيب، ويقابميا درجة االستجابة حيث اقتصرت الباحثة ع

ألنيا مقابمة وتحتاج إلى وضوح وتقنيف وعدـ تتويو المستجيب  (؛ال)و أ (نعـ)
 بخيارات كثيرة أثناء المقابمة.

  مف فراد العينة أالباحثة أحد  أخذتفراد العينة، أبعد استكماؿ تطبيؽ االستبانات عمى
فراد العينة مف أحد أأفراد العينة مف الطالبات، و  ذخأأعضاء ىيئة التدريس، و 

 ىـ. ءالباحثة ورصد آرا وقابمتيـالمشرفات التربويات، 
  تـ تحميؿ استجابات كؿ حالة عمى بطاقة المقابمة لكؿ منيـ ومقارنتيا مع متوسط

 استجابات العينة عمى استبانات تقويـ البرنامج.
ومف ثـ عرضيا وتفسيرىا  ،ء التحميؿ اإلحصائي والوصوؿ إلى النتائجإجراسابعًا: 

لتحميػؿ  (SPSS) ومناقشتيا تـ إدخػاؿ البيانػات وتحميمػيا باسػتخداـ برنػامج
 البيانػات ومعالجتيػا إحصػائيًا واسػتخداـ األساليب اآلتية: 
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 .ػ المتوسط الحسابي0

 .ػ االنحراؼ المعياري8

 ( One Way Anova)حادي ػ تحميؿ التبايف األ1
 نتائج الدراسة:

، بحثلمنتائج التي تـ جمعيا مف خالؿ تطبيؽ أدوات ال اعرض الباحثة ىنا تتناول
جابات أسئمتيا، وتحقيؽ .اليدؼ مف ال المتمثؿ بتقويـ برنامج إعداد معمـ العمـو في  بحثوا 

مناقشتيا وتفسيرىا، جامعة أـ القرى في ضوء معايير جودة األداء الميني لممعمـ، ومف ثـ 
 وفيما يمي عرض لنتائج إجابة أسئمة وفروض البحث عمى النحو اآلتي:

ما مدى توافر معايير جودة األداء الميني في برنامج إعداد  السؤاؿ األوؿ:
 معمـ العمـو مف وجية نظر الطالبات؟

داء المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجة توافر معايير جودة األ (08جدوؿ )
 (810الميني في برنامج إعداد معمـ العموـ مف وجية نظر الطالبات )ف = 

 العبارات ـ
 درجة التوافر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 االستجابة

المتوسط الحسابي لممعيار األوؿ: جودة أىداؼ  0
 برنامج معمـ العمـو )مدخالت(

 كبيرة 1.38 8.60

الثاني: جودة اإلعداد  المتوسط الحسابي لممعيار 8
 التخصصي لمعمـ العمـو )مدخالت(

 متوسطة 1.41 1.00

المتوسط الحسابي لممعيار الثالث: جودة اإلعداد  1
 التربوي لمعمـ العمـو )مدخالت(

 متوسطة 1.34 1.15

المتوسط الحسابي لممعيار الرابع: جودة التربية  1
 العممية الميدانية )مدخالت(

 متوسطة 1.34 1.51

المتوسط الحسابي لممعيار الخامس: جودة  2
 اإلعداد في الثقافة العامة )مدخالت(

 كبيرة 1.32 1.16

المتوسط الحسابي لممعيار السادس: جودة  3
 معايير جودة عمميات التعميـ والتعمـ )عمميات(

 متوسطة 1.32 1.15

 المجاؿ األوؿ: البرنامج
 متوسطة 1.40 1.83 المدخالت

 متوسطة 1.41 1.15 العمميات

 متوسطة 1.48 1.04 الكمي

المتوسط الحسابي لممعيار الثامف: جودة سياسة  4
 القبوؿ لمبرنامج )مدخالت(

 كبيرة 1.31 1.16
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 العبارات ـ
 درجة التوافر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 االستجابة

المتوسط الحسابي لممعيار التاسع: جودة  5
 عمميات تنفيذ األنشطة الطالبية )عمميات(

 ضعيفة 1.48 8.22

جودة المتوسط الحسابي لممعيار العاشر:  6
الخدمات الطالبية )الصحية، االرشادية 

 االجتماعية(

 متوسطة 1.33 1.13

(: جودة عمميات 00المتوسط الحسابي لممعيار ) 01
 تقويـ أعضاء ىيئة التدريس لمطالب )عمميات(

 متوسطة 1.31 8.34

(: جودة عمميات 08المتوسط الحسابي لممعيار ) 00
 ميات(تقويـ الطالب ألعضاء ىيئة التدريس )عم

 متوسطة 1.25 1.12

 الطالب المجاؿ الثاني:
 كبيرة 1.31 1.16 المدخالت
 متوسطة 1.31 8.61 العمميات
 متوسطة 1.31 1.06 الكمي

(:جودة تنظيـ 04المتوسط الحسابي لممعيار ) 08
 الخدمات ورعاية الشباب الخ )مدخالت(

 متوسط 1.41 1.82

 متوسط 1.41 1.82 المدخالت اإلدارة المجاؿ الرابع:
 متوسط 1.41 1.82 الكمي

( جودة المباني 06المتوسط الحسابي لممعيار) 01
 والقاعات الدراسية

 كبيرة 1.25 1.63

 متوسطة 1.38 1.08 ( جودة المختبرات81المتوسط الحسابي لممعيار) 01
( جودة المكتبات 80المتوسط الحسابي لممعيار) 02

 الورقية والرقمية

 ةكبير  1.33 1.05

( جودة المصادر 88المتوسط الحسابي لممعيار) 03
 المتعددة واالنترنت

 كبيرة 1.25 1.52

( جودة المصادر 81المتوسط الحسابي لممعيار) 04
 الطالبية األنشطةمقرات 

 متوسطة 1.38 8.41

( جودة تكنولوجيا 81المتوسط الحسابي لممعيار) 05
 التعميـ.

 متوسطة 1.33 1.05

 كبيرة 1.38 1.21 العمميات جودة المباني المجاؿ الخامس:
 كبيرة 1.38 1.21 الكمي

 متوسطة 1.33 1.84 المتوسط العاـ لجميع المجاالت
 المناقشػػة:
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يالحظ مف الجدوؿ أعاله أف درجة توفر جودة معايير برنامج معمـ العموـ مف وجية 
ر كانت متوسطة أي ، حيث يالحظ أف درجة توفر جميع المعاييبحثنظر الطالبات عينة ال

 أف مدخالت البرنامج وعممياتو لـ تتوفر بدرجة كبيرة .
وىذا يدؿ أف البرنامج الحالي إلعداد معمـ العمـو لـ تتوفر فيو معايير الجودة  

نو يعاني مف قصور مما يستوجب إعادة النظر في مكوناتو، ويؤدي ىذا أبدرجة كبيرة و 
لمخرجات التعميمية منو مستقباًل، فكانت وسينعكس عمى ا ،القصور في عمؿ البرنامج

وكذلؾ درجة توفر معايير عمميات البرنامج  ،درجة توفر معايير مدخالتو متوسطة
فإذا كانت المدخالت  ،متوسطة، مما يعد مؤشرًا لضعؼ مدخالت وعمميات برنامج اإلعداد

بات سوؽ وال تتناسب مع متطم ،كذلؾ حتمًا ستكوف المخرجات ضعيفة ،ضعيفة والعمميات
وال تحقؽ معايير الجودة مف تمؾ المخرجات، والمالحظ أف الجدوؿ والنتائج لمعيار  ،العمؿ

البرنامج ومعاييره الفرعية فإنيا تفاوتت في درجة التوفر، فحصؿ معيار التربية العممية 
ألحد  ؛وؿ مما يعكس جودة معايير التربية العمميةعمى درجة كبيرة وحصؿ عمى الترتيب األ 

أف عمى وىذا يدؿ  ،عداد المينينب اإلعداد في البرنامج، الذي يعد مف وأىـ جوانب اإلجوا
نيا تسير وفؽ خطة جيدة، إال أنيا لـ تكف  ،التربية العممية تحقؽ األىداؼ المرجوة منيا وا 

كما ىو مأموؿ، ويالحظ أيضًا حصوؿ معيار اإلعداد التربوي لمعمـ  ،بدرجة كبيرة جداً 
وىذا يدؿ أف ىناؾ قصور في مواد  ،توفر متوسطة وحصؿ الترتيب الثاني العمـو عمى درجة
وال تستفيد منيا الطالبات بدرجة كبيرة، وضعؼ االىتماـ بيا مف قبؿ إدارة  ،اإلعداد التربوي

فال يتـ تحديثيا وتطويرىا وتقويميا  ،البرنامج مع أنيا تعتبر ركيزة أساسية لمعمـ العمـو
تطورات الحديثة في العممية التعميمية التربوية، وغالبًا ما يتـ إىماؿ حتى تتابع ال ؛باستمرار

متطمبات الكمية المتمثمة في المواد التربوية التي يحتاجيا الطالب أثناء قيامو بعممو 
المستقبمي وىو التدريس، فترى الطالبات أف تمؾ المقررات ال تكسبيف ميارات التدريس 

ات التقويـ واإلدارة الصفية وميارة استخداـ تقنيات التعميـ بدرجة كبيرة وكذلؾ ميارات وكفاي
 وكثير مف الميارات التي يحتاجيا معمـ العمـو مستقباًل.

ويأتي بالمرتبة الثالثة معيار جودة اإلعداد التخصصي حيث حصؿ عمى درجة توفر 
، وىذا يدؿ عمى ضعؼ اإلعداد التحصيمي لدى الطالبات في برنامج معمـ العم ،متوسطة ـو

وقد يرجع ذلؾ لعدـ كفاية مقررات التخصص وضعؼ في طريقة تقديميا وتدريسيا 
وتقويميا لدييف وضعؼ االىتماـ بتطويرىا بشكؿ مستمر وبالذات نظرًا لمتطورات العممية 
والمعرفية المتسارعة في كؿ المجاالت، وضعؼ االىتماـ باألنشطة المصاحبة لتدريس مواد 

بيف ما تقدمو مواد التخصص عف أىداؼ البرنامج، وقد يعود التخصص، وال يوجد ترابط 
أي أنو ال يوجد ترابط  ،ذلؾ إلى عدـ االىتماـ بالجانب العممي المصاحب لمادة التخصص

يؤدي إلى إعداد قد عداد التخصصي لمعمـ العمـو بيف الجانب العممي والنظري، وضعؼ اإل
و مما يواجو مشكالت كبيرة في ميداف معمـ غير متمكف بالمادة العممية المتعمقة بتخصص

 التدريس.
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وجاء بالمرتبة الرابعة بدرجة متوسطة معيار جودة اإلعداد الثقافي أو المواد العامة 
وال تتعمؽ  ،فالطالبات رأيف أف االستفادة منيا غير كافية ،أو ما تسمى متطمبات الجامعة

وضعؼ تنمية  ،داؼ البرنامجوال ترتبط أىداؼ تمؾ المقررات بأى ،بمشكالتيف وحاجاتيف
الميارات المغوية لدى الطالبات، مع أف تمؾ المقررات تيدؼ إلى تعزيز ثقافة المجتمع 

وتنمية بعض الميارات مثؿ الميارات المغوية والميارات  ات،سالمية لمطالبوالثقافة اإل
قؽ أىدافيا إال أف تمؾ المقررات لـ تح ،مثؿ ميارات االتصاؿ والميارات الحياتية ،العامة

ف الطالبات تمقيف تمؾ المواد وتعممنيا ووجية نظرىف مف خالؿ دراستيف أل  ؛بشكؿ كبير
 ليذه المقررات .

وحصؿ عمى  ،وحصؿ معيار جودة عمميات التعمـ والتعميـ عمى درجة متوسطة
أف ىناؾ ضعؼ في عمى وىذا يدؿ  ،الترتيب الخامس مف بيف معايير جودة البرنامج

فال يوجد اىتماـ  ،واالستمرار في عممية التدريس بطرؽ تقميدية عمميات التدريس
وضعؼ  ،واالكتفاء بالمحاضرات النظرية ،باألنشطة الصفية والالصفية أثناء عممية التعمـ

االىتماـ بالفروؽ الفردية، والمتعمـ ىو العنصر المتمقي في عممية التعمـ مف خالؿ 
التي تجعؿ المتعمـ ىو محور العممية المحاضرات، وىذا يخالؼ التوجيات الحديثة 

التعميمية، فالتعمـ الجماعي والتعاوني ال يعطي اىتماـ عاؿ مف قبؿ أعضاء ىيئة 
وال توجد حرية المشاركات والمناقشات الصفية، فضعؼ عمميات التعمـ والتعميـ  ،التدريس

 تؤدي إلى ضعؼ مخرجات البرنامج.قد 
ة معيار جودة أىداؼ البرنامج مف وجية ويأتي بالمرتبة األخيرة وبدرجة متوسط

وال توضع في  ،وقد يعود ىذا ألف خطة البرنامج ال يطمع عمييا الطالب ،نظر الطالبات
فالطالب غير متأكد ىؿ ىناؾ أىداؼ لمبرنامج أـ ال، مع أف رأي  ،الدليؿ الخاص بالطالب

 ،ىداؼأؿ برنامج مف أعضاء ىيئة التدريس بتوفر أىداؼ البرنامج وبدرجة كبيرة، فالبد لك
ودائمًا  ،حتى تتصؼ بالواقعية ؛ىداؼ تحتاج إلى تطوير وتغير مستمرومع ىذا تظؿ تمؾ األ

ىماؿ جوانب الميارات واالتجاىات.  ما تركز األىداؼ عمى الجانب المعرفي والنظري وا 
كأحد مكونات  اتويالحظ مف الجدوؿ أيضًا أف درجة توفر معايير جودة الطالب

درجة توفر معايير أف حيث  ،عداد لمعمـ العمـو كانت بشكؿ عاـ بدرجة متوسطةبرنامج اإل
كانت كبيرة، بينما درجة توفر معايير جودة عمميات البرنامج  كانتجودة مدخالت البرنامج 

أف مدخالت البرنامج متوفرة بدرجة كبيرة، حيث حصؿ عمى بدرجة متوسطة، وىذا مؤشر 
 ،امج حصمت عمى درجة كبيرة مف وجية نظر الطالباتمعيار جودة سياسة القبوؿ لمبرن

وؿ، وىذا يعني أف شروط وسياسة القبوؿ والتسجيؿ توفرت بدرجة وحصؿ عمى الترتيب األ 
في البرنامج  اإلداريةيختمؼ مع رأي أعضاء ىيئة التدريس والييئة  الرأيكبيرة مع أنو ىذا 

البرنامج لمطالبات وتحقؽ ، وقد يعود ذلؾ لمناسبة سياسة القبوؿ في بحثعينة ال
 رغباتيف، بينما حصؿ معيار جودة الخدمات الطالبية )الصحية/ اإلرشادية/ االجتماعية(

وحصؿ عمى الترتيب الثاني،  ،عداد المعمـ عمى درجة متوسطةإكأحد وأىـ عمميات برنامج 
لي ضعؼ إوىذا يدؿ عمى ضعؼ تقديـ الخدمات الطالبية بالشكؿ المرضي، وقد يعود 
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لى عدـ وجود إرشادية أو قد يعود نشاء مكاتب خدمات الطمبة والمكاتب اإل إىتماـ في اال
متخصصيف في البرنامج في مجاؿ الخدمات الطالبية، بينما حصؿ معيار جودة عمميات 

أي أنو  ،وعمى المرتبة الثالثة ،تقويـ الطالب ألعضاء ىيئة التدريس عمى درجة متوسطة
ذه لمتعرؼ عمى مدى جودة عمميات التدريس داخؿ القاعات ستاأال يتاح لمطالب تقييـ 

ومدى استخدامو لطرائؽ تدريس مناسبة وحديثة ووضوح طريؽ العرض والشرح،  الدراسية،
وضعؼ االىتماـ بتنمية ثقافة  ،نو ال يتـ بالصورة المطموبةأال إف ىذا المعيار متوفر أمع 

عميمية، وضعؼ االىتماـ بعممية تقويـ طراؼ العممية التأستاذ الجامعي مف كؿ تقويـ األ
ستاذ عمى درجة الطالب لألستاذ، وحصؿ معيار جودة عمميات تقويـ الطالب مف قبؿ األ

 ،توفر متوسطة وعمى الرتبة الرابعة، وىذا يدؿ عمى ضعؼ أساليب تقويـ الطالب الجامعي
لمتقويـ، وحصؿ ساليب التقميدية وال تتوفر أساليب حديثة في التقويـ والتركيز عمى األ

وعمى درجة  ،معيار جودة عمميات تنفيذ األنشطة الطالبية حصمت عمى الرتبة الخامسة
عداد وضعؼ تنفيذىا خالؿ فترة اإل ،نشطة الطالبيةمما يدؿ عمى ضعؼ توفر األ  ،ضعيفة
مما سبؽ يعني أف ىذا مؤشر بضعؼ و ذا وجدت فاالىتماـ باألنشطة المختمفة غائب، إىذا 

 ولـ تكف بدرجة مرضية. ،داء الميني بما يخص عمميات جودة الطالباأل معايير جودة
ولمتعرؼ عمى درجة توفر معايير جودة إدارة البرنامج مف وجية نظر الطالبات 

عاله حصولو عمى درجة متوسطة، ومف ىذه النتيجة يتضح وجود أيالحظ مف الجدوؿ 
رنامج ال تعمؿ بشكؿ كامؿ يحقؽ وىذا يعني أف إدارة الب ،قصور في جودة إدارة البرنامج

أىداؼ البرنامج، ونالحظ أف معيار جودة تنظيـ الخدمات الطالبية ورعاية الشباب حصؿ 
أي أف ىناؾ غياب في إدارة الخدمات الطالبية والخدمات  ،عمى درجة توفر متوسطة

رشادىـ، فيناؾ حاجز بيف الموظؼ اإلداري في البرنامج و  الطمبة المتعمقة برعاية الشباب وا 
الممتحقيف بالبرنامج فال يتـ خدمة الطالب إداريًا بالشكؿ المطموب، فال يوجد متخصصيف 

جؿ حؿ مشكالت الطالبات وخدمتيف بشكؿ جيد، وكذلؾ غياب أرشاد والتوجيو مف في اإل 
والتي تعتبر مف موجيات رعاية الشباب والخدمات  ،المجالس الطالبية في البرنامج

كميـ، وغياب البرامج اليادفة لمتنمية االجتماعية بيف الطالبات وغياب الطالبية لتناقش مشا
 رشادىـ.ا  الخطة الجيدة لتنظيـ رعاية الشباب و 

عمى أما بالنسبة لمعيار جودة المباني والمرافؽ الخاصة بالبرنامج فدلت النتائج 
فر حصولو عمى درجة توفر متوسطة لممجاؿ الكمي لمعيار المباني، حيث كانت درجة تو 

معايير جودة العمميات كانت متوسطة أيضًا، وىذا يدؿ عمى قصور في المباني الخاصة 
بالبرنامج ولـ تكف ممبية ألىداؼ البرنامج إال أف ىناؾ تفاوت في درجة توفر جودة معايير 

وبالنظر في الجدوؿ حصوؿ  عمى ذلؾ، حيث دلت النتائج ،المباني مف وجية نظر العينة
ة عمى درجة توفر كبيرة، وحصؿ جودة معايير يمات الورقية والرقيير جودة المكتبمعا

وىذا مؤشر عمى  ،وحصمت عمى الترتيب الثاني ،القاعات الدراسية عمى درجة توفر كبيرة
إال أنو ال يتـ استثمارىا االستثمار األفضؿ، فالقاعات متوفرة  ،وجود قاعات كافية لمبرنامج

قاعد الكافية والبيئة الصفية التي يمكف أف تخدـ وحجميا مالئـ لعدد الطالب وتوفر الم
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البرنامج إ ذا تـ استثمارىا بشكؿ جيد، وحصؿ معيار جودة المصادر المتعددة واالنترنت 
متوفرة  اإلنترنتوعمى المرتبة الثالثة، وىذا شيء طبيعي ألف شبكة  ،عمى درجة توفر كبيرة
وفي ظؿ االنفجار المعرفي وانتشار  ومف بينيما مرافؽ البرنامج، ،في كؿ مرافؽ الجامعة

خدمة االنترنت عمى نطاؽ واسع في كؿ مكاف أصبحت المصادر االلكترونية متوفرة بيف 
باإلضافة إلى وجود قاعدة معمومات الكترونية يستطيع أي  ،أي وقتفي يدي الطالب 

ويطمع عمى جميع الكتب  ،طالب الدخوؿ عمييا مف أي مكاف مف خالؿ رقمو الجامعي
وفي كؿ المغات ومف أي مكاف وفي أي وقت،  ،الدوريات والمؤتمرات في كؿ التخصصاتو 

وقد حصؿ معيار جودة تكنولوجيا التعميـ عمى درجة توفر متوسطة وعمى المرتبة الرابعة، 
وىذا مؤشر خطير في عصر التكنولوجيا أف تكوف وسائؿ التعميـ التكنولوجية غير متوفرة 

جدًا، ألنيا أصبحت ضرورة في عممية التعميـ وعمى الطالب  في البرنامج بصورة كبيرة
وتساعد  ،استخداـ تمؾ التكنولوجيا في التعمـ الفردي والجماعي، حيث توفر الوقت والجيد

لقاء والمحاضرات النظرية، وحتى يمكف الطالب نقؿ بيت التعمـ بشكؿ أفضؿ مف اإل ثعمى ت
خداـ تمؾ األجيزة التكنولوجية أثناء عممية ما تعممو في عممية التدريس في المستقبؿ واست

لى نقص الفننيف المتخصصيف في إالتدريس الحقيقي في الميداف التربوي، وقد يعود ىذا 
دوات التكنولوجية الحديثة، ويأتي بالمرتبة جيزة واألحتى يتـ توفير األ ؛تكنولوجيا التعميـ

حيث حصمت عمى درجة توفر الخامسة مف معايير المباني ىو معايير جودة المختبرات 
وتوفر األجيزة والمواد الالزمة  ،متوسطة، وىذا يدؿ عمى توفر المختبرات المرافقة لمبرنامج

والمواد غير كافية حسب عدد الطالبات،  األجيزةإلجراء التجارب المعممية، ولكف ىذه 
ة فال يتـ استثمارىا حسب متطمبات الخط ،وىناؾ ضعؼ تفعيؿ وتنشيط تمؾ المعامؿ

قد الدراسية، فالطالب يتخرج وىو غير قادر عمى إجراء تجربة معممية في المختبر، وىذا 
يرجع لضعؼ التوجيو واإلرشاد مف قبؿ عضو ىيئة التدريس الذي يجب أف يكمؼ الطالب 

جراء  ،بعد االنتياء مف المحاضرة النظرية والتي تتطمب تطبيؽ عممي إلى التوجو لممختبر وا 
مما يسبب  ،د إلى ضعؼ توفر الفنييف والمتخصصيف في تمؾ المعامؿالتجارب، وقد يعو 

حتى تتمؼ األجيزة والمواد، بينما حصمت معايير جودة  ؛ىجر تمؾ المعامؿ والمختبرات
خيرة بدرجة ضعيفة، أي أنو ال توجد مساحات مقرات األنشطة الطالبية عمى المرتبة األ

وغيرىا فال توجد مالعب رياضية أو قاعات مخصصة لألنشطة الطالبية الثقافية والرياضية 
لممسابقات الثقافية والرياضية، فال توجد األندية داخؿ مرافؽ البرنامج وال يتـ االىتماـ بيا 
رغـ أىميتيا، وبالذات توفر ما يسمى المساحات الخضراء المرافقة لمبرامج الدراسية 

كرة القدـ، وغيرىا، وذلؾ و  نشطة الرياضية مثؿ كرة السمة،والنوادي لمختمؼ أنواع األ 
 إكسابالرياضية لمطالب، فاالىتماـ يتركز في البرنامج عمى  األنشطةألىمية ممارسة تمؾ 

الطالب المعارؼ النظرية فقط في القاعات الدراسية مف خالؿ المحاضرات، وعدـ االىتماـ 
قؿ أىميتيا مفيدة ال ت أشياءباألنشطة الالصفية المتنوعة التي قد يكتسب منيا الطالب 

 نشطة الثقافية التي تقاـ داخؿ البرنامج.عف المعارؼ والمعمومات النظرية، وبالذات األ 
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 المراجع:
 المراجع العربية:  -أوال 

واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير  (.8112) أبو سمرة، محمود أحمد
-034(. 88جامعات العربية، )مجمة اتحاد ال عماف، األردف:الجودة الشاممة. 

035  

تقػويـ برنػامج إعػداد معمػـ العمػـ الفيزيائيػة في كميػات  (.8101) البػاز، مػروة محمػد
التربيػة في ضػوء معػػايير الجػػودة دراسػػة تحميميػػة. المػػؤتمر العممػػي السػػنوي 

لتعميـ المفتوح في مصر الثالػػث والػػدولي األوؿ: معػػايير الجػػودة واالعتماد في ا
  466- 426كمية التربية، مجمة  بورسعيد: جامعة والوطف العربي،

 رشػدي أحمػد؛ سػميماف، سػعيد حمػد؛ النقيػب، عبػد ةالبػيالوي، حسػف حسػيف؛ طعيمػ
الجودة الشاممة في التعميـ بػيف مؤشػرات التميػز ومعػايير  (.8113الرحمف )

 دار المسيرة.  عماف، . األردف:4ات. ط،االعتمػاد األسػس والتطبيقػ

ضػماف جػودة واعتمػاد الػبرامج األكاديميػة في  (.8100) الجمػبي، سوسف شاكر
المؤسسػات التعميميػة، دراسة مقدمة إلى مؤتمر رابطة جامعات لبناف بالتعاوف 

نحو بناء منظومة وطنية متكاممة  مع المكتب الوطني لبرنػامج تمبػوس األوربػي:
 (4-3) 068نيساف. 11  - 86مبناف لمفترة، بماف جودة التعميـ العالي لض

(. تنميػة الكفايػات الالزمػة 8111) القادر الحمػبي، إحسػاف محمػود؛ سػالمة، مػريـ عبػد
ألعضػاء ىيئػة التدريس في ضوء معايير الجودة الشاممة ونظػاـ االعتمػاد 

 طرؽ تفعيؿ وثيقة اآلراء لألمير عبد األكػاديمي. دراسػة مقدمػة إلى ورشػة عمػؿ
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 ،جدة السعودية: العربية المممكة العزيز حػوؿ التعمػيـ العػالي، اهلل بػف عبػد
 .(44العزيز،) جامعػة الممػؾ عبػد
مػػػػدى تػػػػوافر معػػػػايير جػػػػودة الجانػػػػب األكػػػػاديمي  (.8100) الػػػػزيني، شػػػػيماء محمػػػػد

ج إعداد معمـ المغة العربية والتربية اإلسالمية في كمية التربية جامعة في برنػػػػام
مجمة كمية  سعيد: بور بور سػعيد مػف وجيػة نظػر أعضػاء ىيئة التدريس.

 .(6) ،التربية
 

(. تقويـ 8101) الوىاب السبع، سعاد سالـ؛ حساف، غالب أحمد؛ عبده، سماح عبد
طمية التربية جامعة صنعاء في ضوء معايير  برنامج إعداد معمـ المغة العربية في

المجمة العربية لضماف  والتكنولوجيا، العمـو جامعة صنعاء: الجودة الشاممة.
 .011 -63(  2) 1جودة التعميـ العالي، 

أثػػر تطبيػػؽ معػػايير الجػػودة واالعتمػػاد األكػػاديمي  (.8101) السػػرحاف، عطػػا اهلل فيػػد
 العمػـو صنعاء: جامعػة رجات التعمـ في الجامعات السعودية.عمػػى تسػػويؽ مخ

 04-1(  01) 3، المجمة العربية لضماف جودة التعميـ الجػامعي، والتكنولوجيا

(. واقػع بػرامج إعػداد المعمػـ في المممكػة العربيػة 8108) اهلل الشيراني، عامر عبد
 التربية والتعميـ عف المعمـ، السػعودية ومقومػات نجاحيا. المؤتمر الدولي لوزارة

 فبراير. 04-01 الرياض،

ضػماف جػودة مخرجػات التعمػيـ العػالي في إطػار  (.8116) العبيػدي، سػيالف جػبراف
حاجػات المجتمػع. ورقة عمؿ مقدمػة إلى المػؤتمر الثػاني عشػر لمػوزراء 

لعربػي: المواءمػة المسػئوليف عػف التعمػيـ العػالي والبحػث العممػي في الػوطف ا
، بيروت .بػيف مخرجػات التعمػيـ العػالي وحاجػات المجتمػع في الػوطف العربػي

 ديسمبر. 01- 3 مف، لبناف

أنظمة الجودة واعتماد المعػايير بالنسػبة لمكميػات  (.8101) الفواؿ، محمد خير أحمد
تربيػة ومعاىػدىا التربية. االجتماع الخػامس لجمعيػة كميػات ال الجامعيػة ولكميػات

 جامعة دمشؽ. -كمية التربية ، أبريػؿ 40- 48 في الجامعػات العربيػة،

تقػويـ جػودة برنػامج إعػداد  (.8101) الفػواؿ، محمد خػير اهلل ؛ الصػافتمي، بسػاـ محمػود
دارة  المعممػيف في كمية التربية بالحسكة في ضوء معػايير االعتمػاد األكػاديمي وا 

ػاممة. المجمػة العربيػة لضماف جودة التعميـ العالي، جامعة العمـو الجػودة الش
 (.3) 08- 448والتكنولوجيا صنعاء، 

تصػور مقػترح لتطػوير بػرامج إعػداد المعمػـ وتدريبػو  (.8114) المخػالفي، محمد عبده
بكميػات التربيػة بالجامعات اليمنية في ضوء معػايير الجػودة، المػؤتمر العممػي 

تطػوير منػاىج التعمػيـ في ضوء معايير الجودة، الجمعية المصرية  تاسػع عشػر:ال
 مصر.، لممناىج وطرؽ التدريس، جامعة عيف شمس



 ـ 8105، الجزء الثاني( أكتوبر لسنة 051مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد:) 

 

 -023- 

(. المعػايير المينيػة الوطنيػة لممعممػيف. وزارة 8108المركز الوطني لمقيػاس والتقػويـ )
 (4المممكة العربية السعودية. )، الرياض، العالي التعمػيـ

االتجاىات المعاصرة في إعداد  (.8114لمفرج، بدرية؛ المطيري، عفاؼ؛ حمادة، محمد )ا
 (.11) وزارة التربية، الكويت: المعمػـ وتنميتػو مينيًا،

(. تطػوير بعػض مقػررات الجانػب التربػوي لبرنػامج إعػداد 8101) حميبػة، مسػعد محمػد
معايير الجودة. مجمة دراسات  معممػي المغػة العربية لمناطقيف بغيرىا في ضوء

 (11عربية في التربية وعمـ النفس. )

عػداد معمػـ العمػـو الشػرعية إدراسة تحميمية تقويميػة لػبرامج  (.8111) سالـ، محمد محمد
مركز  ،سعود الممؾ جامعة الرياض:في كميػات التربية بالجامعات السعودية. 

  .البحوث، كمية التربية

مدى اتساؽ محتوى اليندسة لصفوؼ المرحمة الثانويػة في  (.8116) سيؼ، أيثف حسف
الػيمف مػع معػايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات. رسالة ماجستير غير 

 (1اليمف. )، منشورة، كمية التربية، جامعة عدف

إعػػداد المعمػػـ تنميتػػو  (.8112) عبد السػػميع، مصػػطفى؛ حوالػػة، سػػيير محمػػد
 عماف األردف .، ػو. دار الفكػػروتدريبػ

 القاىرة:مراقبػة الجػودة مػدخؿ إدارة الجػودة الشػاممة.  (.0663) عبد المحسػف، توفيؽ
 مكتبػة النيضػة المصػرية.

(. ضػوابط عمميػة إلعػداد 8112عبد الموجود، محمد عزت؛ المغربػي، شػيماء عبػد اهلل )
 المصرية شمس: الجمعية عيف امعةج المعمػـ في ضػوء المستويات المعيارية.

، المؤتمر العممي السابع عشػر: منػاىج التعمػيـ التدريس وطرؽ لممناىج
 .826يوليػو، 43 –والمسػتويات المعياريػة 

تقػويـ كتػاب العمػـو المطػور لمصػؼ األوؿ المتوسػط في  (.8100) عسػيالف، بنػدر خالػد
، كمية التربية، جستير غير منشورةضػوء معػػايير الجودة الشاممة. رسالة ما

 مكة المكرمة. ، جامعة أـ القرى

تصػور مقػترح لتطػوير األداء  (.8101محسػف رفيػؽ ) عيسػى، حػاـز زكػي؛ عبػد الرحمف،
التدريسػي لمعممػي العمػـو وفػؽ معػايير الجػودة في المرحمػة األساسػية بمحافظػة 

-014( 0) 05(. اإلنسانيةة الدراسات )سمسم اإلسالميةغػزة. مجمػة الجامعػة 
056 

رؤية إلعداد المعمميف و تأىيمػيـ وفػؽ متطمبػات أنظمػة  (.8114) كنعاف، أحمد عمي
 ، " مؤتمر اإلصالح التربوي:دبػيالجػودة "كنظػرة أساسية لإلصالح المدرسي. 

 ابريػؿ. 06 – 04 تحديات وطموحػات،
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ربية المعمميف ومخرجاتيا وفؽ معػايير الجػودة تقويـ برامج ت (.8116) كنعاف، أحمد عمي
مػف وجيػة نظػر طمبػة السػنة الرابعػة في قسػـ معمػـ الصػؼ وأعضػاء الييئػة 

 . 61 – 02(  1+  1) – 82التعميميػة . مجمػة جامعػة دمشػؽ . 

(. إدارة الجودة الشاممة تطبيقات في الصناعة 8114مجيد، سوسف؛ الزيادات، محمود )
 (.101) ،دار صفا عماف، األردف: مػيـ .والتع

مػػػدى تحقػػػؽ معػػػايير الييئػػة الوطنيػػة األمريكيػػػة  (.8114) الرحمف مغربػػي، ىشػػػاـ عبػػػد
(NSAE.لالعتمػػػاد األكػػػاديمي فػػي برنػػػامج التربيػػػة الفنيػػػة بجامعػػػة أـ القػػػرى ) 

لجػػػودة فػػي منظومػػات التربيػػة تػػػدبير ا ، المػػػؤتمر السػػػابع:البيضػػاء الػػدار المغػػرب:
 ابريؿ.41 – 44 والتكويف،

مػػػدى تحقػػػؽ معػػػايير الييئػػة الوطنيػػة األمريكيػػػة  (.8101) الرحمف مغربػػي، ىشػػػاـ عبػػػد
(NSAE .لالعتمػػػاد األكػػػاديمي فػػي برنػػػامج التربيػػػة الفنيػػػة بجامعػػػة أـ القػػػرى )

تػػػدبير الجػػػودة فػػي منظومػػات التربيػػة  ابع:، المػػػؤتمر السػػػالبيضػػاء الػػدار المغػػرب:
 بريؿ.أ 41 – 44 والتكويف،

تطػػػوير أداء أعضػػػاء ىيئػػػة  (.8100) موسػػػى، محمػػد فتحػػي؛ والعتػػػيبي، منصػػػور نػػػايؼ
 .(012) ،التػدريس بجامعػة نجراف وفقًا لمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي
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