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 في التربية كلية في األكاديمي االعتماد معايير تطبيق درجة
 الدراسات وطلبة التدريس هيئة نظر وجهة من قابوس السلطان جامعة
 .العليا

 
                                            *عبد احلميد سعيد حسن .د                 

 **بكار سليمان بكار.د

 الملخص
 في التربية كلية في األكاديمي االعتماد معايير تطبيق درجة تقييم إلى الحالية الدراسة هدفت

 الدراسة عينة تكونت ،العليا الدراسات وطلبة التدريس هيئة نظر وجهة من قابوس السلطان جامعة
 لقياس مقياس تطوير تم ،العليا الدراسات طلبة من (682)و التدريس، هيئة أعضاء من (151) من

 احصائيا   دالة فروق وجود عدم إلى الدراسة نتائج أشارت ،األكاديمي االعتماد معايير تفعيل مقومات
 على العينة أفراد إجاباتفي  بينهما والتفاعل" والمهنة الجنس" المستقلة الدراسة متغيرات بين

 كما ،الكلية في األكاديمي االعتماد مخرجات لتفعيل المقومات أهم تمثل التي األربعة العوامل
 المخرجات بتفعيل تسهم العاملي، التحليل أفرزها عوامل أربعة وجود حصائيةاإل التحليالت أظهرت

 .هاوتطوير  هاواستمرار  االعتماد مرحلة ثناءفي أ الكلية مسيرة في االعتماد لجنة أقرتها التي
 

 طلباااة التااادريس، هيئاااة أعضااااء التربياااة، كلياااة المعاااايير، األكااااديمي، االعتمااااد: المفتاحياااة الكلماااات
 .العليا الدراسات

 
 .سلطنة عمان - السلطان قابوسجامعة  - علم النفسيف قسم مشارك أستاذ  *
 .سلطنة عمان -جامعة السلطان قابوس  -علم النفس يف قسم مساعد أستاذ  **
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  :الدراسة مقدمة .1
 ترتاوح التغريات هذه أن واجلامعات الكليات وتدرك ،مستمرة بريةك لتغيريات الرتبوي النظام خيضع

 التكنولوجيا، جمال يف التغرياتو  الرتبية جمال يف يدخلون الذين هموعدد فيها املسجلني الطلبة نوع بني
 يف طبيعي أمر التغيري فكرة أن ويبدو. العايل التعليم مؤسسات على املفروضة العاملية املطالب يف والتغريات
 عشر كل حيصل أن ينبغي الذي- التغيري هذا وراء أن تدرك عندما وخباصة العايل التعليم مؤسسات

تواجه  الرتبية ما دامت للتغريات االعتماد عملية وختضع االعتماد، عملية تسمى تقييم عملية -سنوات
 من واحد "Accreditation in Education" التعليم يف واالعتماد ،وملحة متغرية عاملية مطالب

 نتيجة ويكون التعليم، يف وضماهنا اجلودة ملراقبة عملية كونه خالل من اجلودة، ضمان آليات وأهم أقدم
 ةأي من طلب على بناء ذلك ويتم معاً، كليهما أو للتقييم، أو املؤسسة، جناح مستلزمات توافر من للتحقق
 جيب فمثالً  ؛(Bernhard, 2012) املقبولة دنياال املعايري براجمها تليبل براجمها، لتقييم تعليمية، مؤسسة

 قبل من اعرتاف على األمريكية املتحدة الواليات يف العايل التعليم مؤسسات من مؤسسة كل حتصل أن
 حتصل ال االعرتاف من العملية وهذه ،ورقابتهااألمريكية  الرتبية وزارة إشراف حتت اعتماد مؤسسة أو هيئة
 وحيدد ،متابعة وزيارات تعديالت وتتضمن مستمرة عملية هي وإمنا سسة،املؤ  عمر يف فقط واحدة مرة

 يف والتقدم النجاح مستوى: املعايري هذه ومن تعليمية؛ مؤسسة ةألي املعايري هذه تفعيل األمريكي القانون
 من املعتمدة واالختبارات الدراسية املقررات إكمال تتضمن اليت املؤسسة رسالة ضوء يف الطلبة حتصيل

 التسهيالتو  الدراسية، املناهج وتقييم تطويرو  املستقبل، يف التخصص يف التوظيف ونسب لواليةا
 والتقومي والتسجيل القبولو  الطاليب، الدعم خدماتو  واملالية، اإلدارية اإلمكاناتو  واملوارد والتجهيزات

 طولك: الدراسية بالربامج صلةاملت اإلجراءاتو  واإلعالم، الدرجات تقومي ونظام واملنشورات واألدلة اجلامعي
 .(Miles, 2010) الطلبة شكاوى سجلو  املمنوحة، العلمية والدرجات أهدافه،و  الربنامج، مدة

 ةأي أن (Vlasses, Pharm, and Bearsdsly, 2013) "وبريدسلي وفارم فليس" ويرى
 لتقييم تكفي ريهمعاي أن يظهر االعتماد، على حصوهلا بعد منتظم برنامج على حتافظ أن جيب مؤسسة

 االعتماد يأخذ أن وجيب التعليمية، والربامج التعليم مؤسسات قبل من املقدم التدريب أو التعليم نوعية
 تقييم يف تتبعها اليت احملددة اإلجراءات حتدد كما للطلبة، والتدريبية التعليمية احلاجات النظر بعني

 مستمر أساس على أو منتظمة فرتات يف تقدم شاملة، مراجعتها املراد براجمهاتكون  أن وتضمن معايريها،
 أو للمراجعة معتمدة هيئات وجود) للمراجعة املؤسسة تعتمدها متخصصة جلان أو هيئات خالل من

 بكل يهتم وإمنا التعليمية، للعملية النهائي باملخرج فقط يهتم ال األكادميي االعتماد أن يعين وهذا ،(التقييم
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 والتزام توافق ملدى اً وتدقيق مراجعة االعتماد عملية تعد ولذلك املستقبلية، املؤسسة ومقومات جوانب
 للحصول احملددة الدولية باملعايري تعليمية جهة ةأي أو اجلامعات أو املختلفة للكليات األكادميية الربامج

 الستمرار ةوحافز  اوخمرجاهت التعليمية العملية جودة لضمان ومؤثرة فعالة أداة وهي األكادميي، االعتماد على
 ألطر الرئيسة العناصر أما( Woodhouse, 2004; Davis & Ringsted, 2006) تطويرها
 يف مجعها يمكنف واستمرارها؛ تطويرها على والعمل مناذجها، مبختلف التعليم يف واالعتماد اجلودة ضمان
 واحلوافز، اإلدارةو  التعلم، بيئةو  املنهج،و  وتقييمه، للطالب العلمي التحصيل: اآلتية اخلمسة األبعاد

 (.Cuttance, 2005) اجملتمعية املشاركةو 
 كلياهتم، يف املنخرطني الطالب بأعداد ليس عايل تعليم نظام أي جلودة النهائي املقياس يعد لذلك

 التعليمية العملية خمرج وميارسه يعرفه أن جيب ماذا أي ،وطرئقه يكتسبونه الذي التعلم بنوعية ولكن
(New England Association of Schools & Colleges, 2005; Waite, 

2004; Edwards, 2008)، حصوهلا عند الكليات تتبناها أن ينبغي اليت األخرى املقومات ومن 
 فعالية لتقييم حمورياً  جزءاً  تُعد اليت الطلبة، بتقييم اخلاصة املعلومات توثيق مسألة األكادميي االعتماد على

 ,Middle States Commission on Higher Education, 2006) يةاألكادمي املعهد
 املعلم إعداد مؤسسات تبين خالل من ذلك ويتحقق الطالب؛ تعلم توثيق األخرى املقومات ومن ،(63

 مع يتسقمبا  العلمية، الدرجة على للحصول دراستهم خالل الطالب تعلم لتوثيق أسلوبًا وتطويرها
 واضحة تعلم خمرجات وضع خالل من ذلك ويتم املؤسسة، يف األكادميي داءاأل معايري إدامة متطلبات

 .التحصيل ومستوى العلمية املواد حمتوى حتدد
 حتسن بغرض املتاحة والبشرية املادية املوارد كافة استخدام وتطويره االعتماد استمرارية وتتطلب

 واخلدمات األداء تطابق مدى من لتحققا خالل من لألداء معيار أعلى لتحقيق املقدمة واخلدمات األداء
 & David & Harold, 2000; Philip, Nineta) املستهدفة املعايري مع املقدمة

Nikoh, 2008)، بلوالند" ويرى" (Bloland, 2001) تطوير تتطلب االعتماد عملية أن 
 على القائمة العتمادا عملية وتطوير اإلبداعية، التدريس ونظم التكنولوجيا، لنشر اجلودة ضمان إجراءات

 ,Ruben, 2005; Stephanie) "وستيفاين روبني" من كل يرى حني يف ،املقبلة املرحلة يف النظري
 مميزة، مؤسسية كأهداف للطلبة املدركة اخلربات على تركز األكادميي االعتماد تطوير مقومات أن( 2009

 فقد احلوافر؛ مقومعن  أما ،والشفافية ،طهموخط التدريسية اهليئة أعضاء وخربات التعليمية، البيئة وعلى
: (OECD) والتنمية التعاون منظمة دول مشلت اليت (Bernhard, 2012) دراسة توصلت
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 التعليم أنظمة مجيع أن إىل أملانياو  فلندا،و  اسرتاليا،و  كندا،و  املتحدة، اململكةو  األمريكية، املتحدة الواليات
 سري وضع حتسن أن أجل من كبرية حبوافز وحتظى التحول حتت ولالد هذه يف مالحظتها مت اليت العايل
 .األكادميي واالعتماد اجلودة، ضمان نظام

 فليسس" من كل اهار أج اليت الدراسة املقومات؛ هذه أغلب باعتماد أوصت اليت الدراسات ومن
 ةالقادم اخلطوة تقييم إىل هدفت (Vlasses, Pharm & Beardsly, 2013) "وبريدسلي وفارم

 الصيدالنية للرتبية اعتماد جملس قبل من أجريت اليت األكادميي االعتماد عملية بعد ما
Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) تفعيل أجل من 

 هذه قدمت وقد ،األمريكية املتحدة الواليات يف الصيدلة كليات عليها حصلت اليت االعتماد معايري
 Advancing Quality in) الصيدلة كليات يف األكادميي باالعتماد اخلاص املؤمتر يف الدراسة

Pharmacy Education: Charting Accreditation's Future)،  إىل توصلتو 
 وإعداد ،هاوتقييم هاقئوطر  اخلرجيني إعداد مناهج بتحسني اخلاصة الصيدالنية للرتبية االعتماد معايري تطوير

 نادت اليت الدراسات ومن ،الصحية الرعاية نظام يف أدوارهم أداء من اخلرجيني متكن مناسبة تعليمية بيئة
 األمريكية؛ املتحدة الواليات يف العايل للتعليم األكادميي االعتماد مستقبل لضمان والتقين املايل بالدعم
 العايل، ليمالتع على واخلاص العام اإلنفاق يف اهلائل النمو أنإىل  توصلت اليت (Eaton, 2012) دراسة

 وتأثري العامة، ةاحملاسب من أكرب قدر إلحداث املستمرة والدعوات العاملي، التواصل حرية مبفهوم وااللتزام
 البيئة ملقومي أن إىل توصلت أخرى دراسات وهناك ،العايل التعليم يف التغيري هذا يف ساهم مجيعها التقنية،

 من كل دراسةك تأثريه، واستمرارية األكادميي العتمادا على احلصول يف الدور الفين والدعم التنظيمية
 ,Meyerson, Barnes, King) "وبوملانسكي هالفرسونو  ديغي،و  كينغ،و  برينز،و  مايرسون،"

Degi, Halverson, & Polmanski, 2015 )حنو والتقدم السعي حتديد إىل هدفت اليت 
 وربط االعتماد، حنو التقدم لقياس إطار ووضع ا،إنديان والية يف الصحية األقسام لدى األكادميي االعتماد

 القائمة املستعرضة املسحية الدراسة هذه إجراء مت الفنية، وباملساعدة التنظيمية البيئة مبتغريات التقدم هذا
 قسماً  (23) سعي إىل الدراسة نتائج أشارت إنديانا، يف العامة للصحة قسما (312) مالحظة على

 فنية مساعدة على حيصلوا مل %(13) قسماً  (32) وأن ،األكادميي االعتماد وحن اً جاد اً سعي%( 1..1)
 سعت اليت الصحية األقسام بني االعتماد يف التقدم عملية حتليل وعند ،األكادميي االعتماد يف والسّيما

 مليةع وهي االعتماد يف األوىل املرحلة أو اخلطوة على فقط ركز قسماً %( 9..) (31) تبنّي أن لالعتماد؛
 . املعلومات مجع
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 يف األكادميي االعتماد معايري تقييم إىل هدفت دراسة (Yüksel, 2013)" ياكزل" وأجرى
 من (32) على الدراسة طبقت ،العليا الدراسات طلبة نظر وجهة من تركيا يف العايل التعليم مؤسسات

 أسئلة أربعة من مكون تبياناس تطبيق خالل من تركيا يف غازي عثمان جامعة يف العليا الدراسات طلبة
 ألفا، كرونباخ الداخلي االتساق وحساب البيانات، مع التعامل يف احملتوى حتليل استخدام مت ،مفتوحة
 وفق بثبات اجلودة مفهوم قيموا العليا الدراسات طلبة أن إىل الدراسة نتائج شارتوأ ،(1.91) بلغ حيث
 بضعف تتعلق حامسة بعوائق مرت العايل التعليم يف دميياألكا االعتماد دورة أن كما االعتماد، معايري
 . تركيا يف العايل التعليم يف االعتماد معايري يف النظر بإعادة الباحث وأوصى ،االعتماد معايري

 :الدراسةمشكلة  .2
، فرض على 3112كلية الرتبية عام   ان بلوغ درجة االعتماد األكادميي اليت حصلت عليهإ

ذ إوتوقعاهتما؛  املستفيد واجملتمع رضا لكلية كافة استثمار هذا النجاح، وذلك من خاللالعاملني يف هذه ا
 استدامة ضمان يف تساهم اليت املقومات من جمموعة عليه تبينبل  هذه املرحلة، عند ن االعتماد ال يقفإ

 من مستويات وأ األهداف، حتقيق من للتأكد ضرورة ومبا أن احلصول على االعتماد يشكل ،متيزه وتكامله
 النهوض على الكلية تساعد أن ميكن عرفة أهم املقومات اليتل البحث ضرورة ن ذلك استدعىإف ،حتقيقها
 بتناول وذلك مرغوبة، إجيابية تغيريات حداثإو  أدائها، يف اليت رمبا تقف أمام جناحها الصعوبات وختطي

 حماولة يف املتمثلة الدراسة مشكلة رزتب هنا ن، مأفضل جودة إىل للوصول لتطوير عمل الكلية كل مقوم
يف كلية الرتبية  (NCATE)درجة تطبيق معايري اجمللس القومي إلعداد املعلمني والرتبويني  على الوقوف

 .يف جامعة السلطان قابوس من وجهة نظر هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا
 :الدراسة أهمية .3 

 تساعد فاجلودة ،اجلودة أهدافه أهم من الذي االعتماد وضوعم تناوهلا يف الدراسة هذه أمهية تكمن
 ضبطو  املرسومة، أهدافها إجناز من والتأكد التعليمية املؤسسة أداء تقييم منها املزايا من جمموعة حتقيق على

 سوق ومتطلبات الطالب توقعات تليب لكي التنافسية قدرهتا وتنمية الكلية تسويقو  الدراسية، املناهج
 ونظم بيانات قاعدة وإنشاء التغيري، بأمهية الوعي درجة رفع إىل تدعو اليت التوصيات بعض وتضع. العمل

 ملواجهة القطاعات جبميع اجملتمعية املشاركة تأكيدو  والتعليمية، اإلدارية العملية سري لتسهيل معلومات
 حتقيق على انساعدي العايل مالتعلي مؤسسات يف والتميز فاجلودة ،التعليمية العملية تواجه اليت املشكالت

 املناهج ضبطو  املرسومة، أهدافها إجناز من والتأكد التعليمية املؤسسة أداء تقييم منها املزايا من جمموعة
 ضبطو  التعليمية، املؤسسة يف العاملني مستوى ورفع التنافسية قدرهتا وتنمية اجلامعة تسويقو  الدراسية،
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 تعليم حدوث ضمانو  اجملتمع، مبتطلبات الوفاء أجل منوتطويره  عاتاجلام يف واألكادميي اإلداري العمل
 سوق ومتطلبات الطالب توقعات تليب لكي األوقات أكثر ويف الدراسية، الفصول أكثر يف جودة أكثر

 (.Lomas, 2002; Dufur & Mattos, 2013, 34. )العمل
 :وأسئلتها الدراسة هدف .4

األكادميي اليت  االعتماد مقومات تفعيل استمرار معايريمستوى توافر  بيان إىل الدراسة هدفت
 من وذلك ؛دريس وطلبة الدراسات العليا فيهاهيئة الت نظر وجهة من احصلت عليها كلية الرتبية وتطويره

 :األسئلة اآلتية عن اإلجابة خالل
كلية الرتبية يف   يف (NCATE)ما درجة تطبيق معايري اجمللس القومي إلعداد املعلمني والرتبويني  .1. 2

 جامعة السلطان قابوس من وجهة نظر هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا؟
 ما مستوى أمهية كل معيار من املعايري لتفعيل االعتماد األكادميي يف كلية الرتبية؟ .3. 2
 عينة يف استجابات( (α≤0.05الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هل هنالك .2. 2

 الوظيفة؟ اجلنس، :ملتغريات تعزى اسةالدر 
 :وعينتها الدراسة مجتمع .5 

يضم جمتمع الدراسة أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جامعة السلطان 
كما هو   ؛وفق متغريي املهنة والنوع )3111\3112، 2012201\5)قابوس للعامني األكادمييني 

 .(1) رقم مبني يف اجلدول
 1جدول 

 تمع الدراسة يف ضوء متغريي الوظيفة والنوعجم
 الوظيفة

 النوع
 الكلي

 أناث ذكور
 151 22 119 عضاء هيئة التدريسأ

 286 191 115 طلبة الدراسات العليا
 221 332 312 الكلي

، وقد بلغت فرداً  (221)من جمتمع الدراسة البالغ  (%21)مت اختيار عينة عشوائية طبقية بنسبة 
فقط، ومتثل نسبة  فرداً  (193)، وبعد توزيع أداة الدراسة عليهم، مت استجابة دافر من األ (313)العينة 

واجلدول  ؛(طلبة دراسات عليا 131عضو هيئة تدريس،  21)بواقع ؛ من جمتمع الدراسة الكلي (52%)
 .يوضح ذلك( 3)رقم 
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  3جدول 
 عينة الدراسة من حيث املهنة والنوع
 الوظيفة

 النوع
 الكلي

 أناث ذكور
 21 16 25 اعضاء هيئة التدريس
 131 12 45 طلبة الدراسات العليا

 182 3. 1. الكلي

 :مقياس مقومات تفعيل االعتماد األكاديمي. 2
 ;Miles, 2010) مثل ؛ن خالل االطالع على األدب النظريمت إعداد هذه األداة م

Vlasses, Pharm, & Bearsdsly, 2013; Cuttance, 2005;  احلبيشي والعمري، ؛
لألبعاد احملتملة  اً مقوم (23)وقد مت إعداد  ،(3111املالكي،؛ 3111اخلطيب واخلطيب، ؛ .311
توافر بناية مالئمة، وأجهزة  :ويتضمن ؛بالسياق وخدمات الدعم)قومات اخلاصة املوهي  ؛للتفعيل

ة حديثة، ومناهج متطورة، وتطوير يميووسائل تعل أساليبو  ،إلكرتونية، ومعامل جمهزة، ومكتبة متجددة
 ؛قيادة ناجحة)و( جلودة واالعتمادفرص للدعم االستشاري من بيوت اخلربة يف العاملني، و امهارات 
يع العاملني واجملتمع وجود سياسة واضحة، ونشر الوعي بني مجو حرصها على تطبيق املعايري،  :ويتضمن

توى كفاءة أعضاء هيئة التدريس، ومسناخ العلمي السليم، و امل :تضمنتو  ؛بيئة التعلم والتعليم)و( احمللي
عداد املقبولني، والتنسيق بني زيادة أوفعالية طرق التدريس، و  د الطلبة، ومستوى برامج التدريب،عداإبرامج 

سني درّ حبثية واضحة لألقسام، مساندة امل خططو د رؤية واضحة للبحث العلمي، وجو و مصادر املعلومات، 
الالمركزية )و( ع حاجات الطلبةتقدمي برامج مساندة ودعم حتقيق مجيو واإلشراف،  يف االنضباط

القرارات  ةمراعاو إلدارات ألداء مسؤولياهتا، كفاية الصالحيات املمنوحة ل  :وتتضمن؛ والبريوقراطية
ني، توزيع العمل واملسئوليات يف صورة واجبات رمسية على العاملو والتعليمات اخلاصة بتطوير التعليم، 

رض قيود على احلرية فعدم و احرتام مشاعر العاملني، وتوثيق العالقات االجتماعية بني العاملني يف الكلية، و 
شراك أعضاء هيئة التدريس يف وضع مقرراهتم وإة يف اختيار موضوعاهتم البحثية، الفكرية واألكادميي

 ؛التغيري والتطوير)و( تقدمي التقاريرلة وأالت اءاملرونة بدرجة مناسبة من املسو ، تهاومناقش التدريسية
توفري برامج تدريبية تساعد العاملني على إتقان و تعزيز ثقافة إدارة التغيري لدى القيادات الرتبوية،  :ويتضمن

تشجيع العاملني على استخدام اساليب و إقناع العاملني بأمهية التطوير والتغيري، و مهارات إدارة التغيري، 
نظام )و( الشكل التنظيمي أكثر من هاالهتمام بظروف العمل واحتياجاتو لتدريس، حديثة يف اإلدارة وا
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حتفيز الطالب املتفوقني واملبدعني،  أو عملهميف نظام حتفيز للعاملني املتميزين  وجود :ويتضمن ؛احلوافز
( داء التدريسيهنية وتطوير األلتنمية املادعم و تقدير األداء املتميز، و إحساس العاملني بالرضا عن عملهم، و 
توفري نظام تقوميي واختبارات تضمن  من خالل الذايت املستمر توفري وسائل التقومي :ويتضمن ؛التقومي)و

تقومي جودة و االعتماد على التغذية املرتدة من برامج التقومي، و  ،التأهيل العلمي املتميز ملزاولة الطلبة ملهنتهم
عرضت هذه املقومات على جمموعة من املتخصصني ملعرفة  ،(التعليم والربامج من خالل تقييمات الطلبة

ملالحظات املختصني  صالحية االستبانة لقياس ما وضع لقياسه، وقد مت اإلبقاء على املقومات كافة، وفقاً 
كما   ،مقوم للتفعيل (23)بعد املالحظات البسيطة من حيث الصياغة، وبذلك أصبح املقياس يشمل 

البالغ  خالل إجراء التحليل العاملي االستكشايف إلجابات أفراد عينة الدراسة استخرج الصدق العاملي من
مشلت طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية، وذلك بعد التأكد و ( 182) معدده

 :من سالمة التحليل اإلحصائي من خالل إخضاع مصفوفة معامالت االرتباط لالعتبارات اآلتية
هنا مصفوفة مل على التكرار أو االشتقاق وإتد من أن مصفوفة معامالت االرتباط ال تشالتأك. 1

 كان صغرياً   ال تساوي صفر وإن Rن القيمة املطلقة حملدد مصفوفة معامالت االرتباط إغري منفردة، أي 
 Bartlett’s) "بارتليت"ن اختبار اط خمتلفة عن مصفوفة الوحدة إذ إمصفوفة معامالت االرتبجداً، و 

Test of Spheriety)  مث فالعينات لكل املتغريات  ، ومن(051.)دال عند مستوى داللة إحصائية
 -Kaiser)، كما أن جتانس العينة اليت حصلنا عليها من اختبار اعتدالياً  سة موزعة توزيعاً ياملق

Mayer- Olkin (KMO  أي نسبة (.1.13)تساوي ،KMO) ) وهي (5%1)أكرب من ،
دل على كفاية عدد وت ،((Tabachnick & Fidell, 2013يف العلوم االجتماعية  مقبولةنسبة 

 .يوضح ذلك (2)رقم واجلدول  ؛تمع الدراسةمفردات جم
 2 جدول

 االعتبارات اليت خضعت هلا مصفوفة االرتباط
 (KMO)أولكن -ماير -اختبار كايزر

 اختبار بارتليت
 درجات احلرية

 الداللة اإلحصائية

.729 
5453.492 

946 
.0001 

 أن العاملي التحليل نتائج من يتضح البيانات، يف توافرها الواجب الشروط من التأكد وبعد. 3
 -1.321) بني تراوحت قد التدوير بعد الكامن اجلذر قيمة وأن ،(%19.211) فسرت السبعة العوامل

 العوامل يف (1.21) نم بأكثر التشبع قيمة يف الفقرات بعض لتشارك ونظراً  ،السبعة للعوامل (.9.91
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 عدد أصبح وبذلك السبعة، العوامل يف فقرة لكل األعلى التشبع على االعتماد مت املصفوفة يف السبعة
 العوامل تسمية مت التشبعات هذه على وبناء الكلي، التباين من (%11.512) تفسر ،فقط أربعة العوامل
 ،إحصائياً  الدالة العوامل مصفوفة يوضح (2) رقم ولواجلد ؛(التقومي التعلم، بيئة احلوافز، الدعم،) بأمساء

 والنسبة عامل لكل التباين ونسبة الكامن اجلذر وكذلك ،متعامداً  تدويراً  احملاور تدوير بعد وتشبعاهتا
 .الشيوع وقيمة للتباين الرتاكمية
 2 جدول

 احملاور تدوير بعد وتشبعاهتا إحصائياً  الدالة العوامل مصفوفة
قيم 
 العوامل         السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين ولاأل الشيوع

 املقومات
.715 .742 .209 .196 -.049 .188 .203 -.062 1 
.755 .789 .099 .079 .331 .031 -.070 .027 3 
.527 .173 .573 .016 .227 .276 .187 -.070 2 
.670 .683 .032 .417 .109 -.083 .059 .076 2 
.818 .679 .169 .406 -.244 .217 -.070 .228 5 
.484 .547 .077 .290 .271 .098 .094 .044 2 
.711 .111 .629 .111 .363 -.009 -.371 .058 1 
.623 .324 .110 .571 .029 .312 -.096 .269 9 
.646 .039 .597 .486 .015 .167 .143 .060 . 
.569 .058 .338 .160 .353 .247 .130 -.273 11 
.611 .164 .028 .028 .576 .394 .309 .001 11 
.705 .025 .180 .290 .710 .178 .096 -.206 13 
.574 .438 .281 .132 .410 .151 .103 -.289 12 
.604 .212 .402 .184 .210 .020 .188 .030 12 
.573 .587 -.061 .265 .234 .065 .277 .137 15 
.670 .156 .165 .739 .086 -.161 .190 .053 12 
.602 .610 .288 .127 -.059 .151 .315 -.073 11 
.544 .079 .670 .123 .126 .206 .107 .059 19 
.567 .354 .511 .074 .090 .222 -.029 .342 1. 
.672 .010 .265 .496 .299 .387 .188 .284 31 
.574 .129 .051 .557 .261 .260 .320 .077 31 
.408 .383 .065 .405 .134 .225 -.083 .135 33 
.577 .024 .043 .689 -.035 -.096 .299 .021 32 
.570 .046 .263 .571 .130 .207 .305 .140 32 
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قيم 
 السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين ولاأل الشيوع

 العوامل        
 املقومات

.458 .167 .301 .354 .175 .176 .220 .322 35 

.639 .181 .158 .326 .611 .069 .297 -.097 32 

.702 .107 .085 .320 .595 .188 .265 .349 31 

.505 .229 .136 .107 .499 .330 .163 .195 39 

.683 .229 .308 .584 .250 -.027 .182 .319 3. 

.706 .500 .377 -.132 .245 .266 .121 .388 21 

.651 .576 .228 .117 .300 -.199 .118 .333 21 

.779 .802 .189 .089 .198 .002 .120 .196 23 

.589 .511 .279 .016 .416 .267 .053 .053 22 

.474 .275 .286 .240 .466 .063 .135 .141 22 

.539 .327 .192 .110 .559 .177 .148 .132 25 

.747 .775 .008 .181 .112 .160 -.098 .258 22 

.654 .180 .593 .160 .263 .194 -.049 .322 21 

.612 .274 .120 .669 .084 .225 -.065 .112 29 

.579 .421 .083 .233 .274 .273 .283 .333 2. 

.642 .421 .058 .285 .536 .080 .536 .020 21 

.682 .089 .063 .316 .749 -.047 .084 .004 21 

.700 .343 .312 .521 .184 -.001 .431 .214 23 

.650 .323 .129 .663 .140 .015 .094 .235 22 

.661 .467 .13. .585 -.123 .174 .182 -.066 22 
 اجلذر الكامن 1.321 1.222 3.112 2.123 11..2 22..1 .9.91 
 نسبة التباين 1.767 3.969 2.077 10.504 19.562 31.236 33.202 
 نسبة التباين الكلية 19.311 16.550 72.581 70.504 63.000 22.228 22.202 

وبعد ذلك مت استخراج االتساق الداخلي بني العوامل األربعة والدرجة الكلية هلا، وقد تبني أن 
 .يبني ذلك (5)رقم واجلدول  ؛)1.15(الة عند مستوى أقل من االرتباطات كافة كانت د
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 5جدول 
 االرتباطات بني العوامل األربعة والدرجة الكلية

 التقومي البيئة احلوافز الدعم الكلي 
 **858. **932. **866. **959. 1  الكلي
 **782. **846. **822. 1 **959.  الدعم
 **617. **766. 1 **822. **866.  احلوافز
 **718. 1 **766. **846. **932.  البيئة
 1 **718. **617. **782. **858.  التقومي

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

وبعد ذلك مت استخراج معامل الثبات الستجابات أفراد العينة على االستبانة كاملة وعواملها 
؛ إذ بلغ معامالت الثبات لالستجابات على ثبات كلها دالة إحصائياً المعامالت األربعة وقد تبني أن 

، وعامل البيئة (1.1.1)، وعامل احلوافز (1.951)سناد ، وعامل الدعم واإل(51..1)االستبانة كافة 
 .(1.922)، وعامل التقومي (1.923)التعليمية 

اد األكادميي يف كلية معايري تفعيل االعتمما مستوى أمهية  :ونصه ؛لإلجابة عن السؤال األول. 1. 2
 الرتبية؟

للمعيار اخلماسي  ة واالحنراف املعياري ومستوى األمهية وفقاً يمت استخراج املتوسطات احلساب
  .يوضح ذلك (2) رقم واجلدول ؛خدم يف اإلجابة على أداة الدراسةاملست

 2جدول 
 يةاملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري ومستوى األمه

 املعايري فراد العينةأعدد  املتوسط االحنراف املعياري مستوى األمهية
 البيئة التعليمية 155 4.0948 48720. كبرية
 الدعم 155 4.0871 45876. كبرية
 التقومي 155 4.0760 43546. كبرية
 احلوافز 155 4.0544 51334. كبرية

 :لكبرية، وأن من أمههانحصر مبستوى األمهية اأن أمهية املعايري األربعة ت (2)دول اجليتضح من 
 .املعايري األخرى من حيث األمهيةتوفري بيئة تعلمية، ومن مث تليها 

ماد ما مستوى أمهية كل معيار من املعايري لتفعيل االعت :؛ ونصهلسؤال الثاينعن اولإلجابة . 3. 2
 األكادميي يف كلية الرتبية؟
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للمعيار  وفقاً األمهية لكل معيار  ة واالحنراف املعياري ومستوىيمت استخراج املتوسطات احلساب
ل الذي حصل على وفيما يأيت اإلجابة عن املعيار األو  ؛خدم يف اإلجابة على أداة الدراسةاخلماسي املست

، . ،9، 1)، وتليه العوامل الثالثة األخرى حسب األمهية، واجلداول "البيئة التعليمية"أعلى أمهية وهو 
 .وضح ذلكي( 11

 1جدول 
 "البيئة التعليمية" املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري ومستوى األمهية ملعيار

 الفقرات عدد األفراد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري مستوى األمهية
 q8 155 4.3032 68731. كبرية جداً 
 q29 155 4.2581 79641. كبرية جداً 

 q21 155 4.1742 76573. كبرية
 q42 155 4.1613 80165. كبرية
 q20 155 4.1484 79604. كبرية
 q24 155 4.1484 79604. كبرية
 Q25 155 4.1355 82239. كبرية
 q22 155 4.0645 75315. كبرية
 q43 155 4.0581 79150. كبرية
 q38 155 4.0581 74936. كبرية
 q23 155 3.9806 86393. كبرية
 q16 155 3.9742 78085. كبرية
 q25 155 3.7677 90324. كبرية

حصلت على  "البيئة التعليمية"أن مجيع املقومات يف هذا العامل  (1)دول اجليتضح من 
استمرار التطوير " ، وقد حرصت عينة الدراسة على تفضيل املقوم(2)متوسطات حسابية فوق درجة 
هيئة التدريس على االشرتاك يف برامج التنمية  للمعايري، وتشجيع أعضاء والتحديث للربامج التعليمية وفقاً 

يف  حصال على درجة كبرية جداً  إذ ،"املعتمدة يف االعتماد األكادمييمثل الورش التدريبية للربامج  ؛املهنية
تدريس لتحقق اجلودة عضو هيئة ال يقوم به ذيختفيض العبء التدريسي ال"هذا العامل، بينما حصل مقوم 

 ".كبرية"  :وهي ؛على أدىن مقوم من حيث درجة األمهية" العتماددامة اإاملطلوبة يف 
أن مجيع  (9) رقم دولاجلويتضح من  ،"الدعم"فكان عامل  ؛لعامل الثاين من حيث األمهيةاأما 

، وقد حرصت عينة الدراسة (2)املقومات يف هذا العامل حصلت على متوسطات حسابية فوق درجة 
مؤهلة يف جمال االعتماد األكادميي تطوير بنية نظام املعلومات يف الكلية،  تأهيل كوادر" على تفضيل املقوم

 إذ ،"بصورة أساسية على إجناز الطلبة تطوير اسرتاتيجية ملعاجلة نقاط الضعف يف االعتماد والرتكيزو 
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تشجع الكلية على تطوير اهليكل "يف هذا العامل، بينما حصل مقوم  حصلت على درجة كبرية جداً 
 ."كبرية"  :وهي ؛على أدىن مقوم من حيث درجة األمهية" للكليةلإلطار املفاهيمي  ي وفقاً التنظيم
 9جدول 

 املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري ومستوى األمهية ملعيار الدعم
 الفقرات عدد أفراد العينة املتوسط االحنراف املعياري مستوى األمهية

 q1 155 4.2839 55543. جداً كبرية 
 q2 155 4.2323 66273. جداً برية ك

 q36 155 4.2194 83953. جداً كبرية 
 q4 155 4.1484 73673. كبرية
 q5 155 4.1484 80416. كبرية
 q33 155 4.1032 65638. كبرية
 q18 155 4.0516 75415. كبرية
 q13 155 4.0387 85951. كبرية
 q6 155 4.0387 71062. كبرية
 q32 155 4.0323 80113. كبرية
 q32 155 4.0258 91132. كبرية
 q15 155 4.0129 77281. كبرية
 q17 155 4.0065 72521. كبرية
 q31 155 3.8774 96251. كبرية

أن مجيع  (.)رقم دول اجلويتضح من  ؛"التقومي"ثالث من حيث األمهية فكان عامل لعامل الاأما 
، وقد حرصت عينة الدراسة (2)ية فوق درجة املقومات يف هذا العامل حصلت على متوسطات حساب

تشجيع طلبة الدراسات العليا على تقومي برامج االعتماد األكادميي من خالل رسائلهم " على تفضيل املقوم
على درجة   حصال إذ ،"يف ضوء املعايري القياسية الطلبةتدفع الكلية للقيام بعملية التقومي الذايت و اجلامعية، 

تشجع الكلية على إصدار تقارير تتعلق مبعدالت التخرج "مقوم العامل، بينما حصل يف هذا  جداً كبرية 
على أدىن مقوم من حيث " ة الذين حتت املالحظة االكادمييةوتطوير خطط مكتوبة لتقليل أعداد الطلب

 ."كبرية"  :وهي ؛درجة األمهية
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  .جدول 
 ة ملعيار التقومياملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري ومستوى األمهي

 الفقرات عدد األفراد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري مستوى األمهية
 Q22 155 4.2129 68364. جداً كبرية 
 q10 155 4.2129 73844. جداً كبرية 

 .q3 155 4.0968 61130. كبرية
 q28 155 4.0387 62298. كبرية
 q12 155 4.0323 72452. كبرية
 q41 155 4.0194 74268. كبرية
 q27 155 4.0000 72970. كبرية
 q26 155 4.0000 75593. كبرية
 q11 155 3.9871 73844. كبرية
 q41 155 3.9097 80878. كبرية

أن مجيع  (11) رقم دولاجلويتضح من  ؛"احلوافز"رابع من حيث األمهية فكان عامل لعامل الاأما 
، وقد حرصت عينة الدراسة (2)حسابية فوق درجة  املقومات يف هذا العامل حصلت على متوسطات

بربامج االعتماد  وخارجياً  دارة الكلية موظفيها لرفع مستوى معرفتهم داخلياً إحتفز " على تفضيل املقوم
تشجع الكلية على توفري "يف هذا العامل، بينما حصل مقوم  جداً حصل على درجة كبرية ف ،"األكادميي

 ". كبرية"  :وهي ؛على أدىن مقوم من حيث درجة األمهية" جملتمعمبالغ للبحث العلمي وخدمة ا
 11جدول 

 املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري ومستوى األمهية ملعيار احلوافز
 الفقرات عدد األفراد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري مستوى األمهية

 q37 155 4.2387 84580. جداً كبرية 
 q14 155 4.1290 79536. كبرية
 q19 155 4.1161 71127. كبرية
 q3 155 4.0258 83704. كبرية
 q7 155 4.0065 72521. كبرية
 q9 155 3.9871 73844. كبرية
 q30 155 3.8774 73268. كبرية
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الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني استجابات أفراد العينة  ما: نصهو  ؛ولإلجابة عن السؤال الثالث. 2. 2
 ؟لعوامل األربعةعلى ا

إلحصائية لكل عامل من العوامل مت استخدام حتليل التباين الثنائي ملعرفة الفروق ذات الداللة ا
 .يوضح ذلك (11)رقم واجلدول  ؛ربعةاأل

 11جدول 
 نتائج حتليل التباين الثنائي الستجابات أفراد العينة على كل عامل من العوامل األربعة

مستوى 
 الداللة

" قيمة 
 "ف

توسط م
 املربعات

درجة 
 احلرية

جمموع املربعات 
 بني اجملموعات

 العامل مصدر التباين

  النوع 707. 1 707. 44.584 095.
 الدعم
 

 املهنة 111. 1 111. 7.027 230.

 التفاعل بني النوع واملهنة 016. 1 016. 076. 784.

  النوع 516. 1 516. 10.986 187.
 احلوافز

 
 املهنة 031. 1 031. 654. 567.
 التفاعل بني النوع واملهنة 047. 1 047. 178. 674.
  النوع 208. 1 208. 1.560 430.

البيئة 
 التعليمية

 املهنة 014. 1 014. 105. 801.

 التفاعل بني النوع واملهنة 133. 1 133. 559. 456.

  النوع 415. 1 415. 1.044 493.
 التقومي

 
 هنةامل 096. 1 096. 096. 709.
 التفاعل بني النوع واملهنة 397. 1 397. 397. 177.

بني متغريات الدراسة املستقلة  غياب الفروق ذات الداللة اإلحصائية (11)دول اجليتضح من 
اليت متثل أهم املقومات راد العينة على العوامل األربعة إجابات أفعن والتفاعل بينهما " اجلنس واملهنة"

 . الكليةتماد األكادميي يفلتفعيل خمرجات االع
 :تفسير النتائج ومناقشتها. 7

اليت توصلت إىل وجود أربعة عوامل  حصائية السابقةنتائج اليت أظهرهتا التحليالت اإلميكن تفسري ال
بتفعيل واستمرار وتطوير املخرجات اليت أقرهتا جلنة االعتماد يف مسرية  تسهم اليت لتحليل العامليأفرزها ا
؛ يب العوامل من حيث األمهيةويفسر الباحثان هذه النتيجة بناء على ترت ،ء مرحلة االعتمادثناأ يف الكلية

أفرزته نتائج  لتفعيل االعتماد باملرتبة األوىل، بناء على ما" بيئة التعلم والتعليم"أمهية عامل  إذ جاءت
 ومن هذه الدراسات ؛عليميةات التدوره يف استمرار وتطوير املؤسس غلبهاأكد أالدراسات السابقة اليت 
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 ,Porter, 2003; Totterdell, 2004; Schmidt, 2008; Missouri) كل من  دراسة
2009; Van Zanten, Boulet & Simon, 2010; Van Zanten, Boulet & 

Greaves, 2012) توصلت إىل أن برامج اإلعداد ينقصها الرتكيز على املناهج اليت تركز على  اليت
 علىم املعرفة وعدم التدريب الكايف بداع، وعداإلنمي املهارات اليت تشجع ي ذييقي الالتطباجلانب 

ية املتمثلة مؤسسات التقومي الرتبو  يفايري اجلودة النوعية املعتمدة معاخلطوات التطبيقية الالزمة الستيفاء 
 ةملهمأن من املعايري ا ((Mishra, 2006; Stephanie, 2009ويؤكد  ،باالعتماد االكادميي
ة بداعي، واكتساب معرفأداء الطلبة والتفكري الناقد واإلتوفر بيئة تعلمية تعىن ب لتقومي وقياس اجلودة

أمهيته؛ إذ  ثري من الباحثني الذين يؤكدونكف "التنمية املهنية"م مقوّ أما  ،ومهارات تتفق مع رسالة املؤسسة
 Mishra, 2006; Stephanie, 2009; Chen, 2000) كل من  توصلت دراسة

(Edwards, 2008 ي لدى أعضاء املنظومة التعليمية الذي يتمثل إىل ضرورة حماربة التفكري التقليد
ليت ومن الدراسات العربية ا ي معقد ومكلف للمؤسسة التعليمية،أن نظام االعتماد األكادميباعتقادهم 

عتماد األكادميي، وأن من أكثر هم املقومات لنجاح جتربة االته من أوعدّ  توصلت إىل أمهية هذا املعيار
احلبيشي والعمري، )دراسة  "ضعف البيئة التعليمية"االعتماد األكادميي أو تطويره  املعوقات لتحقيق

 (.3111 ؛ املالكي،3111؛ اخلطيب واخلطيب، .311
فيعتقد الباحثان أن هذه  ؛املرتبة الثانية من حيث األمهية الذي حصل على" الدعم"أما معيار 

عتماد، واملراحل اليت لقبول االعتماد األكادميي يف مراحل عملية اال أساسياً  ية نابعة من كونه معياراً األمه
دراسة   هيلإشارت أويؤيد ذلك ما  ،ن قبل مؤسسات االعتماد األكادمييخيضع للمراقبة والتفتيش متليه و 

 ;University Council, 1998; Sterian, 1992; JAUU, 2004)كل من 
Waite, 2004) حتديد  حتصل على االعتماد االكادميي ن حتقق املؤسسات اليتأمن الضروري  ذإ

ثبات قدرهتا على إا على حتقيق أهدافها املتطورة، و األهداف املتطورة للمؤسسة، وتوفري موارد تساعده
ية جراء التقييمات الذاتإملؤهلة لالعتماد االكادميي، و ضمان استمرار نشاطها من خالل الكوادر ا

ث تطوير واستخدام معارف وتكنولوجيا جديدة، والنجاح يف تطوير الثقافة األكادميية من حي ،ألعضائها
 .كادميي واالجتماعيعلى إجناز الطلبة يف اجلانب األ زكّ ر مرتكزات االعتماد اليت ت

تفسريمها لفقد ينطلق الباحثان  ؛املرتبة الثالثة من حيث األمهية الذي حصل على" التقومي"أما معيار 
مهية مراجعة وتقومي وأخمرجات االعتماد األكادميي،  تطوير مرحلة استدامة وتطويريف دور هذا املعيار من 

داء واأل نشطة واخلدمات اإلرشادية والتعليمية الطالبية،من حيث تطوير الربامج واأل ؛ملعلمنياعداد إبرامج 
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شار كل من أفقد  ،داري والفين بالكليةواجلهاز اإل املهين واألكادميي ألعضاء هيئة التدريس
(Mcmillan, 2001; Dfee, 1997 ) أن بد ال اجلامعي التعليم يف اجلودة معايري حتقيق نأإىل 

 والعمليات، التعليمية، معايري املدخالت جبودة املرتبطة األدائية اجلامعي ستاذاأل كفايات إىل تطوير يستند
رورة تقومي الطلبة ألساتذهتم كمقوم مهم لنجاح وتطوير ضأخرى كما تناولت دراسات   ،واملخرجات

 ;Bearn, Violato, Kline & Frideres, 2005) يتدراسكودة واالعتماد  خمرجات اجل
Miller, 2009; Nguyen, Oliver & Priddy, 2009) توصلتا إىل أن استخدام  تنيلال

يساعد على حتسني جودة عملية و التدريس ذية راجعة لعضو هيئة تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس يوفر تغ
 .التعليم

يفسر الباحثان و  ؛"احلوافز" وهو معيار ؛أما املعيار الذي حصل على املرتبة الرابعة من حيث األمهية
على إجياد  هاوتشجيعبعض الدراسات أن حتفيز املؤسسات التعليمة  تذكر قد دبيات، فيف ضوء األ أمهيته

ج، ويتحقق ذلك من خالل منط خمطط تسهم يف حتقيق أهداف الربنام برامج تتضمن أساليب جتريبية
توافرها لدى العاملني جراءات اليت تكفل وضع برنامج يتوافق مع املتطلبات الفنية اليت جيب ومنظم من اإل

عدم وجود نظام حتفيز اإلداريني أن ( 3111 ؛ املالكي،3119 العضاضي،)فمثال يذكر  ؛يف املؤسسة
عدم وجود و أوضاعهم الوظيفية،  عن، وإحساس العاملني بعدم الرضا بالتجديد والتطويرذوي االهتمام 

 .عاقة عملية االعتماد األكادمييإألعضاء هيئة التدريس املتميزين يؤدي إىل  نظام حتفيز
، (النوع، واملهنة)غياب الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف العوامل األربعة يف ضوء متغريي عن أما 

يرجع إىل حرص مجيع أفرد العينة مهما اختلف نوعهم أو مهنتهم على حصول  الباحثان أن السببى فري 
، هاوجتديد برامج الكليةاستمرار  إىلوالتغلب على املعوقات واحلاجة الكلية على االعتماد األكادميي، 

الكلية من جهة  اليهإدامة خمرجات االعتماد اليت خلصت ويدركون مجيعا ضرورة توافر كل املقومات الست
 .االعتماد

 :التوصيات. 8
 :تقدمي التوصيات اآلتية ميكن احلالية الدراسة نتائج ضوء يف

املتمثلة يف هتيئة البيئة التعليمية التعلمية  عيل خمرجات االعتماد األكادمييضرورة توفري متطلبات تف. 1. 9
هة املاحنة لالعتماد اهلادفة لتحقيق اجلودة يف لتحقيق معايري اجل وفقاً  مناسبة ومهيأة لتطبيق معايريه لتكون

 .التعليم اجلامعي
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عملية تقييم األداء اجلامعي  للطلبة يساعد على زيادة فاعليتهم ومشاركتهم يف يةإعداد برنامج توع. 3. 9
اإلجيايب ألعضاء هيئة التدريس،  وحماولة بيان الدور. يؤدي إىل زيادة حتسني العملي التقييمية بالكليةو 
تحسني األداء التدريس لقييم الزمالء واإلداريني، التقييم الذايت وتو يف عملية التقييم،  مشاركة الطلبةو 

 .اجلامعي
سني يف رّ دختيار الطلبة واملوظفني واملفادة من نتائج الدراسة كتغذية مرتدة إىل اللجان املسؤولة الإلا. 2. 9

واملوظفني، وحتفيز املوظفني  يب، والتنمية املهنية للتدريسنيالكلية، وختطيط املناهج الدراسية، واإلرشاد الطال
 .سني والطلبةدر وامل
من الضروري إجراء مزيد من البحوث لتحديد االختالفات يف نوعية اخلرجيني من برامج الكلية، . 2. 9

يف  عتمادعلى أساس املتغريات اليت يفرضها حصول الكلية على درجة االعتماد، والفوائد املرتتبة على اال
 .ضوء املوارد والتكاليف املرتبطة بتنفيذ نظم املراجعة هلذا االعتماد

العملية  يف نوعية نقلة تحقيقل والتوجيهات واللوائح ألنظمةا وتطبيق واإلجراءات لربامجا توثيق. 5. 9
قبل من  التعليمية العملية رضا العاملني يف الكلية من تحققل خمرجاهتا مبستوى واالرتقاء التعليمية يف الكلية،

 .ساتذةاأللطلبة و ا
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مؤمتر  .دليل واجلودة واالعتماد األكادميي بكليات الرتبية(. .311) .عائشة ،والعمري ؛احلبيشي، صفاء

 .السعودية ، جامعة طيبة،(طلبة الرتبية رؤى وجتارب) ي لكليات الرتبية بالوطن العريباالعتماد األكادمي
أمنوذج "االعتماد وضبط اجلودة يف اجلامعات العربية (. 3111) .رباح ،واخلطيب ؛اخلطيب، أمحد

 .عامل الكتب احلديث :ربدإ ."مقرتح
حالة تطبيقية جامعة "معوقات تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي (. 2008) .العضاضي، سعيد علي

-251، 1 ،والبحث العلمي يف الدول العربية ؤمتر الثاين لتخطيط وتطوير التعليمامل ."امللك خالد
212. 

تطبيق معايري االعتماد األكادميي يف مدارس التعليم الثانوي العام من (. 3111) .املالكي، محده حممد
رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم  .وجثة نظر القيادات الرتبوية مبحافظة جدة

 .يةالقرى، اململكة العربية السعود
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