
  
   

 كلية التربية 

      المجلة التربوية

 **    * 

حتفيز أعضبء هيئة التدزيس لتطويس آليبت التقوين الراتي  هدى
واالعتوبد األكبدميي لرباهج إعداد احملبضسين بكليبت الرتبية 

 : جبهعة أم القسى منوذجب  (CAEP)ببجلبهعبت السعودية وفق هعبيري 
  

 إعداد   

 ذلمد بين سيد الكحطاني بهت ثابت ريــمد. 

 دارة كاتتطططط اتتروكم اتسساددأستاذ اإل
 ططط كلطة اتتروطة جاسعة أـ اتقرلقسـ اإلدارة اتتروكطة كاتتط

 اتسسلكة اتعروطة اتسعكدطة 
 

 
 

  DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020. 64523 

 

 م0202والضتوى  ـ يهايز التاصع  اجمللة الرتبوية ـ العدد 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 ......................................................... مدى تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتطوير آليات التقويم الذاتي واالعتماد األكاديمي

- 045 - 

تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس تتطكطر آتطات  سدلىدفت اتدراسة إتى اتتعرؼ دلى 
اتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد األكادطسي توراسج إدداد اتسحاضرطف وكلطة اتتروطة في جاسعة أـ اتقرل 

( كتحدطدان نحك )تطكطر اتسحتكل كاتسعرفة اتتروكطة، تحسطف سسارسة CAEPكفؽ سعاططر )
كاتتدرطب، اترقي وجكدة اتطلب كاتتكظطؼ، تعزطز أثر اتورناسج، زطادة جكدة  اتشراكة اتسينطة

كتككف سجتسع  .اتورناسج كاتتحسطف اتسستسر(. استطدست اتدراسة اتسنيج اتكصفي اتتحلطلي
حطث ادتسدت اتدراسة دلى طرطقة اتعطنة  .اتدراسة سف أدضاء ىطئة اتتدرطس وجاسعة أـ اتقرل

تسثلت أداة اتدراسة في  .( دضك ىطئة تدرطسطة28صرت دلى )اتعشكائطة اتوسططة، كاقت
دوارة. كطرجت اتدراسة وجسلة سف اتنتائج أىسيا:  42استوانة تككنت سف طسس سحاكر وكاقع 

سف تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تطكطر اتسحتكل كاتسعرفة اتتروكطة  كوطر سدلىناؾ 
أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تحسطف داتي سف تحفطز  كسدل(، 4.4وستكسط كلي تلسحكر )

داتي سف  كسدل(، 8.2سسارسة اتشراكة اتسينطة كاتتدرطب اتسطداني وستكسط كلي تلسحكر )
تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك اترقي وجكدة اتطلب كاتتكظطؼ وستكسط كلي تلسحكر 

ط داتي سف تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تعزطز أثر اتورناسج وستكس كسدل(، 8.24)
داتي سف تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك زطادة جكدة  كسدل(، 8.38كلي تلسحكر )

(. كأكصت اتدراسة وتطكطر وراسج 8.32اتورناسج كاتتحسطف اتسستسر وستكسط كلي تلسحكر )
تسستجدات اتعصر.  إدداد اتسحاضرطف في اتسسلكة اتعروطة اتسعكدطة وشكؿ سستسر كفقا ن

وراسج إدداد -االدتساد األكادطسي-اتتقكطـ اتذاتي -ىطئة اتتدرطس -اتكلسات اتسفتاحطة: اتتحفطز
 .(CAEPسعاططر ) -جاسعة أـ اتقرل-اتسحاضرطف

 
 
 
 
 
 
 



 ......................................................... مدى تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتطوير آليات التقويم الذاتي واالعتماد األكاديمي

- 044 - 

 
The Degree of Motivation of Faculty Members to Develop Mechanisms 

of Self-Assessment and Academic Accreditation of the Programs for 

Preparing Lecturers at the Faculty of Education of Saudi Universities 

in Accordance with CAEP Standards: A Model of Umm Al- Qura 

University 
Dr. Reem Bint Thabet Mohammed Bani Zaid Al-Qahtani 
Professor of Management and Assistant Educational Planning 

Place of work: Department of Educational Administration and Planning - 

Faculty of Education - Umm Al - Qura University - Makkah - Kingdom of 

Saudi Arabia. 

E-mail: reemalqah0@gmail.com 

 

Abstract 
The study aimed at identifying the degree of motivation of faculty 

members to develop self-assessment mechanisms and academic 

accreditation of the programs for preparing lecturers at the Faculty of 

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

standards, specifically toward (developing content and educational 

knowledge, improving the practice of professional partnership and 

training, Program impact, increased program quality and continuous 

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

study population consisted of faculty members at Umm Al- Qura 

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

and was limited to (82) faculty members. The study tool consisted of a 

questionnaire consisting of five axes with 48 phrases. The results of the 

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

content and educational knowledge with a total average of (4.1), a high 

degree of motivation for faculty members towards improving the practice 

of professional partnership and field training with a total average of (3.8), 

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

quality of the program and the continuous improvement with an overall 

average of the axis (3.98). The study recommended on developing the 

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

continuous basis in accordance with modern developments. 

Keywords: motivation, faculty, self-assessment, academic 

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

CAEP standards. 
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 املكدمة

تـ طعد اتتعلطـ إحدل اتحاجات األساسطة تلسكاطف فحسب، وؿ أصوح اتكسطلة اتفعاتة 
تتحقطؽ حاجاتو األساسطة األطرل، فيك اتثركة اتفعلطة كاتكنز اتسكنكف، كذتؾ أنو تكي طحقؽ 
اتتعلطـ طاصطة اتتسطز ال ود أف تتطاوؽ سكاصفات وراسجو كسطرجاتيا سع اتسكاصفات اتقطاسطة 

كتعتور اتجاسعات وسثاوة رأس اتيـر اتتعلطسي نتاج اتستسطز كاتستكائـ سع حاجات اتسجتسع، تل 
في اتسجتسعات اتستطكرة حكؿ اتعاتـ حطث طقع دلى داتقيا سيسة دظطسة تتسثؿ في طدسة 
اتسجتسع كاالستثسار في رأس اتساؿ اتوشرم، فيي اتسسؤكتطة دف إسداد اتسجتسع واتطاقات 

ر اتعلسطة، كىي اتسسؤكتة أطضان دلى إطصاؿ اتسفاىطـ االجتسادطة تيؤالء اتوشرطة كاتككاد
اتككادر، كاتتي سف شأنيا أف تعزز اتكالء كترسطخ اتسفاىطـ االجتسادطة اتعاسة تدطيـ، كقد 
أصوح اتدكر اتجاسعي أكثر تعاظسان الحتكائيا دلى سكتنزات كثركات تتسثؿ في اتطورات 

(، كواتتاتي أصوح اتيدؼ األكؿ 646ق، ص4481اتطسطسي، كاتكفاءات اتوشرطة اتعلسطة )
تلجاسعات تكفطر تعلطـ داتي كفقان تلسكاصفات كسعاططر اتتسططز كاتتركطز دلى تحسطف اتجكدة 

اتتي  اتحاتيكاالدتساد األكادطسي تساشطان سع أورز اتتحكالت اتتي طرأت دلى اتعاتـ في اتقرف 
 (.84، ص8558)اتوعلوكي، سنظكسة اتتعلطسطةتتطذ سف سعاططر االدتساد أحد ركائز ات

أدضاء شيدت وداطات اتقرف اتحادم كاتعشرطف زطادة سطردة في سجاؿ االىتساـ وإدداد 
كاتسجتسع اتذم  ،تكي طعد أجطاال قادرة دلى اتتعلـ كاتتفكطر كاتوحث كاتتقصي اتيطئة اتتدرطسطة

كقد أكصت  ،وإدداد كتأىطؿ اتسعلسطفطنوغي دلطو أف طيتـ  صاتحان  كادطان  ططسح ألف طنشئ جطلن 
كسا أف إدارة  دضك اتيطئة اتتدرطسطة،كثطر سف اتدراسات واالىتساـ كددـ دسلطة إدداد 

االىتساـ اتجاسعة طنوغي أف تعطي ألدضاء ىطئة اتتدرطس اتثقة كاتفرصة في اتسشاركة ك 
ات اتتعلطسطة اتسككف وضساف اتجكدة في اتوراسج اتتي تطرحيا كاتتي تعتور دسلطة تقكطـ اتسطرج

 ،األساس في ضساف جكدة وراسجيا، كسا أنو دنصر أساسي في دسلطة االدتساد األكادطسي
كتقكطـ سطرجات أم ورناسج طعتور دسلطة سنظسة تتحدطد سا اتذم طعرفو اتطاتب كسا طستططع 

اسي فاتيدؼ األس ،اتقطاـ وو سف سيارات نتطجة إلكساتو ستطلوات اتدراسة في ذتؾ اتورناسج
تيذه اتعسلطة ىك تحسطف اتوراسج األكادطسطة كزطادة فعاتطتيا كضساف سستكل سعطف سف اتكفاءة 

 .(65، 8540)اتسطعاف،  كاتقدرة تدل طرطجطيا



 ......................................................... مدى تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتطوير آليات التقويم الذاتي واالعتماد األكاديمي

- 048 - 

كىناتؾ اتعدطد سف اتسؤسسات اتدكتطة اتتي تعنى واالدتساد األكادطسي تلوراسج اتتروكطة 
 Council for theتلوراسج اتتروكطة ) حكؿ اتعاتـ، كسف أورزىا سجلس االدتساد األسرطكي

Accreditation of Educator Preparation كاتذم طعتور كاحدان سف أىـ اتسجاتس )
كودأت  .CAEPاتسطتصة في االدتسادات األكادطسطة تلوراسج اتتروكطة كطسسى اطتصاران وػ 

حطث تأسس اتسجلس كودطؿ دف سؤسستي  8546داـ  CAEPدسلطة تطوطؽ سعاططر 
NCATE ٚTEAC  .كىي سف اتسؤسسات اتتي كانت رائدة في االدتساد األكادطسي اتتروكم

في إدداد اتسعلسطف حطث تتسثؿ أىدافيا اتستة في: رفع جكدة  CAEPكتتسحكر أىداؼ 
وراسج إدداد اتسعلسطف كتحقطؽ اتتطكطر كاتجكدة في وراسج إدداد اتسعلسطف، إتى جانب تشجطع 

ة وسا طحقؽ اتتطكطر كاتتحسطف اتسستسر تلوراسج اتتروكطة، كسا اتوحكث كاالوتكارات اتتروكط
 طيدؼ اتسجلس إتى أف طصوح ىطئة ادتساد نسكذجطة تكؿ اتسؤسسات اتتروكطة في اتعاتـ

 (.86، 8546)اتغسرم، 
كتقد أضحت قضطة االدتساد األكادطسي في اتتعلطـ اتجاسعي سف أىـ اتقضاطا اتسلحة في 

تسا تتسـ وو سف ككنيا  تسستكطات، اتقكسي سنيا كاتعاتسي، كنظران اتكسط اتتروكم دلى كافة ا
تتحقطؽ أم نيضة سرجكة في اتعسلطة اتتعلطسطة وكؿ سفرداتيا، كطعتور االدتساد  الزسان  أساسان 

األكادطسي وسثاوة دسلطة اطتطارطة تتـ وسوادرة ذاتطة سف اتقسـ اتعلسي أك اتكلطة، تتقكطـ أداء 
غطر حككسطة، تسكنيا سف تحقطؽ سستكطات داتسطة في األداء، في كؿ سنيا سف قوؿ ىطئات 

فترة زسنطة سعطنة طتسكف فطيا كؿ سف اتقسـ اتعلسي أك اتكلطة سف تحقطؽ األىداؼ اتستكطاة، 
تسعاططر تلؾ اتسنظسات أك اتيطئات، كسف طلؿ اتسراجعة اتدقطقة توراسجيا كاتتحقؽ سف  كفقان 

د األكادطسي، كواتتاتي طتسكف اتسطتصكف سف سعرفة اتسستكل سقاولتيا تشركط كسعاططر االدتسا
اتسيني األكادطسي تكؿ سف اتقسـ اتعلسي أك اتكلطة كدرجة اتساقيا سع سعاططر االدتساد 

 (.4، 8546اتعاتسطة )األسسرم، 
ادتسدت اتيطئة اتكطنطة تلتقكطـ كاالدتساد األكادطسي في اتسسلكة اتعروطة اتسعكدطة 

ادات األكادطسطة اتتي تعتسدىا كىسا االدتساد اتسؤسسي )اتعاـ( كاالدتساد نكدطف سف االدتس
كطركز االدتساد اتسؤسسي اتعاسؿ دلى اتسؤسسة اتتعلطسطة ككؿ  ،األكادطسي/اتوراسجي )اتطاص(

كفقان تسعاططر سحددة، حطث طنطلي دلى االدتراؼ واتكطاف اتشاسؿ تلسؤسسة اتتعلطسطة أكال حطث 
طة ىذه اتسؤسسة تلسعاططر، كفي حاؿ استطفاء اتسعاططر اتسحددة، طتـ االنتقاؿ طتـ اتتأكد سف تلو
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إتى االدتساد األكادطسي اتطاص كجزء سكسؿ تلدتساد اتكلي تلسؤسسة اتتعلطسطة. كطيدؼ ىذا 
االدتساد إتى إطجاد كتأسطس ونطة تنظطسطة سناسوة تألنشطة اتتعلطسطة، كطعطي ىذا اتنكع سف 

سودئطان تلسؤسسة اتتعلطسطة ككنيا سؤسسات داسلة كفادلة كستكاسلة )ودكم، االدتساد تأىطلن 
(. أسا االدتساد األكادطسي اتطاص فطتـ فطو سنح ادتساد وراسجي تلسؤسسة وعد اجتطاز 8548

اتسؤسسة تلدتساد األكتي، كال طتـ سنحو إال وعد سركر سنة كاحدة دلى تطرطج اتدفعة األكتى 
اتقطاـ وفحص دقطؽ تكؿ سا طتعلؽ واتورناسج اتدراسي في كافة سراحلو سف اتورناسج كذتؾ وعد 

ككذتؾ ضساف حصكؿ اتطلوة دلى تقكطـ كاسؿ إتى جانب اتتأكد سف كفاءة ىطئة اتتدرطس 
كسؤىلتيـ األكادطسطة كطوراتيـ كأنشطتيـ اتوحثطة، ككذتؾ طتـ اتتأكد سف أداء اتطلوة في 

اتسصادر اتتعلطسطة اتسطتلفة اتتي تسدىـ واتسعرفة اتلزسة  االستحانات اتدكرطة كاتنيائطة كتكفر
 (.8548)اتثقفي، 

كتسثؿ أكتى ططكات حصكؿ اتسؤسسة اتتعلطسطة دلى االدتساد األكادطسي في قطاـ 
اتسؤسسة واتتقكطـ اتذاتي تلكقكؼ دلى اتكضع اتراىف تلسؤسسة، ككضع ططط كاستراتطجطات 

سة كرساتتيا كأىدافيا االستراتطجطة، كسا طتطلب قطاـ اتتحسطف كاتتطكطر في ضكء رؤطة اتسؤس
اتسؤسسة واتتقكطـ اتذاتي تطوطؽ اتسؤسسة تسعاططر اتتقكطـ اتذاتي تليطئة اتكطنطة تلدتساد 
األكادطسي كسا طترتب دلى ذتؾ سف دراسة اتسسارسات اتجطدة تتحقطؽ سعاططر اتتقكطـ اتذاتي 

ىطف دلى تحقطقيا تلكقكؼ دلى سدل تحقؽ ىذه اتسطتلفة، كاتسعي نحك جسع األدتة كاتورا
اتسسارسات واتسؤسسة ككذتؾ تحدطد اتسسارسات اتتي تحتاج اتسؤسسة إتى وذؿ اتسزطد سف 

 (.455، 8548اتجيكد تتحقطقيا )درفات كاتشيرم، 
كتحتاج سؤسسات اتتعلطـ اتعاتي تتحقطؽ أىدافيا سسارسة ددد سف اتكظائؼ اإلدارطة 

طـ، حطث أصوح اتتقكطـ اتعنصر األىـ في تطططط اتوراسج األكادطسطة كاتفنطة كسنيا اتتقك 
دارتيا في سؤسسات اتتعلطـ اتعاتي، كاتكسطلة اتفعاتة في ضوط اتنكدطة كضساف جكدة  كا 

(، كسف ىذا اتسنظكر فإف اتتقكطـ طسكننا سف Serrano- Velarde, 2008, 9اتسطرجات )
أىدافيا، كسا طكفر اتسعلكسات اتتي طحتاجيا  سعرفة قرب سؤسسات اتتعلطـ اتعاتي سف تحقطؽ

 (.485، 8556ستطذك اتقرارات تتحسطف األداء في سؤسسات اتتعلطـ )اتعطار، 
وراسج اتتعلطـ اتجاسعي أصوحت أسران ضركرطان في اتسجتسعات اتتقكطـ اتذاتي تإف دسلطة 

األسر اتجدطد في سطداف اتسعاصرة تسا طستلكو سف سقكسات اتتطكر كاتتقدـ اتتكنكتكجي، كسا أنو و
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اتعسلطة اتتعلطسطة كاتتروطة اتسرتوطة وتفعطؿ اتوراسج اتتعلطسطة في سؤسسات اتتعلطـ فاتتقكطـ تو 
سف اتتطكر اتتارططي سا طؤىلو إتى سكاكوة اتتقدـ اتعلسي كاتتكنكتكجي كطصوح ذا أىسطة كوطرة 

سطة اتعاتطة تسا تكاجيو سف تكاد تككف اتقضطة اتكطنطة اتكورل اتتي تشغؿ اتسؤسسات اتتعلط
تحدطات داطلطة كطارجطة تتطلب إدادة اتنظر فطسا تقدسو سف اتوراسج اتتعلطسطة كتككطناتيا 

كدلطو فإف دسلطة سراجعة اتوراسج األكادطسطة ىي أىـ اتكسائؿ  (.8، 8553اتونائطة )اتشردي، 
صكالن إتى تأسطف أفضؿ اتتي تقطـ ويا سؤسسة اتتعلطـ اتعاتي فعاتطة وراسجيا األكادطسطة ك 

سستكطات اتعسلطة اتتعلطسطة اتتي تنعكس دلى سطرجاتيا، كدلطو فجسطع اتوراسج األكادطسطة 
طجب أف تطضع تلسراجعة اتدكرطة اتتي ال تزطد دف سوع سنكات تجسطع اتسراحؿ اتدراسطة 

(California State University, 2009). 
تلسلكؾ أك اتتداوطر أك اتسسارسات كسف دكف  طعد اتتقكطـ اتذاتي وسثاوة سراجعة ذاتطة

تدطؿ سلسكس سف أم طرؼ طارجي، كقد تسارس ىذه اتسراجعة وشكؿ سستسر أك آني أك 
 8550دكرم، كتأطذ طاوعا رسسطا ونشر تقرطر دف األسر أك ال تأطذ سثؿ ىذا اتطاوع )سلسة، 

عاـ تلجاسعات اتعروطة أدضاء (. ىذا كقد كحدد دتطؿ اتتقكطـ اتذاتي كاتطارجي كاالدتساد ات63،
االتحاد اتصادر دف سكتب اتتنسطؽ كاتتقكطـ كاالدتساد اتتاوع التحاد اتجاسعات اتعروطة )دساف، 

تلتقكطـ اتذاتي كىي: رساتة اتجاسعة، أىدافيا، سياسيا، وراسجيا،  ( أحد دشر سجاالن 8558
ات األكادطسطة كتقكطـ اتطلوة، كاستراتطجطاتيا، كاتوني األساسطة، كاإلدارة، كاتوراسج كاتتطصص

كأدضاء ىطئة اتتدرطس كسساددكىـ، كاتطلوة، كاتوحث اتعلسي، كطدسة اتسجتسع، كاتسكتوات 
كسصادر اتسعلكسات، كاتعلقات اتثقافطة كاتعلقات اتعاسة كشؤكف اتطرطجطف، كاتسكارد اتساتطة 

 (484، 8550كاإلنفاؽ اتساتي )وشكر، 
طة دكران ىاسان في تطكطر اآلتطات اتتي طسكف سف طلتيا كطلعب أدضاء اتيطئة اتتدرطس

تحسطف دسلطة االتتزاـ واتسعاططر اتطاصة واتعسلطة اتتعلطسطة كوطاصة اتعاسلطف في كلطات 
اتتروطة حطث تعتور اتسدطؿ اتذم طتـ سف طلتيا إدداد ككادر تعلطسطة جاىزة تلتدرطس في 

اتحافز كاتجيكزطة تدل ىطئة اتتدرطس تتطكطر  سجاالت دلسطة سطتلفة. كىنا طظير أىسطة كدكر
آتطات اتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد األكادطسي سف أجؿ إنجاحيا كتلوطتيا تلسعاططر األكادطسطة 
)اتوراسجطة( كواتتاتي حصكتيا دلى االدتساد األكادطسي. كفي ضكء سا ذكر أدله، ىدفت 

اتتدرطس تتطكطر آتطات اتتقكطـ تحفطز أدضاء ىطئة  سدلاتوحث اتحاتطة إتى اتتعرؼ دلى 
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اتذاتي كاالدتساد األكادطسي توراسج إدداد اتسحاضرطف وكلطة اتتروطة في جاسعة أـ اتقرل 
 .CAEPاتسعكدطة كفؽ سعاططر 

 مشللة الدراصة

توذؿ اتجاسعات اتسعكدطة سجيكدان سلحكظان تتحقطؽ االدتساد اتسؤسسي كاتوراسجي سف 
االدتساد األكادطسي في اتسسلكة حطث أصوح تطوطؽ االدتساد طلؿ اتيطئة اتكطنطة تلتقكطـ ك 

سلحان كسعطاران تلثقة واتجاسعات ككذتؾ تتحقطؽ اتسطزة اتتنافسطة. كأصوح  ان األكادطسي اتوراسجي أسر 
اتحصكؿ دلى االدتساد األكادطسي أك اتوراسجي تحدطان تكلطات اتتروطة في وعض اتجاسعات حطث 

تحصكؿ دلى االدتساد األكادطسي اتوراسجي تيا سكاء سف اتيطئة تـ تتسكف وعض اتكلطات سف ا
اتكطنطة أك سف اتيطئات اتطارجطة في اتكقت اتذم حصلت دلطو اتعدطد سف اتجاسعات دلى 

كىذا طدتؿ دلى كجكد سعكقات تقؼ أساـ حصكؿ  ،اترغـ سف تساكم أدسار ىذه اتجاسعات
كسا تعاني اتوراسج اتتروكطة في اتجاسعات  ،جياتكلطات اتتروكطة دلى االدتساد األكادطسي اتوراس

 اتسعكدطة سف كجكد ضعؼ داـ سقارنة واتوراسج اتتروكطة اتعاتسطة.
كتشطر وعض اتدراسات إتى أىسطة تطوطؽ سعاططر االدتساد األكادطسي اتوراسجي في 

( 88، 8552تؤكد دراسة )اتودرم، ، كسا (8548اتجاسعات وشكؿ داـ سثؿ دراسة إوراىطـ )
ى أىسطة قطاس اتسستكل اتنكدي تلوراسج األكادطسطة في اتتعلطـ اتعاتي اتذم طستيدؼ تطكطر إت

 اتسقاطيأشارت دراسة ك ىذه اتوراسج كانتياج اآلتطات اتسناسوة تلتقكطـ اتذم طسوؽ اتتطكطر، 
نجاحات دسلطة األطذ وسسار االدتساد األكادطسي في اتنيكض وسؤسسات اتتعلطـ إتى  (8544)

، كسف ثـ ضركرة اتسعي تلحصكؿ دلطو واتنسوة تلسؤسسات اتتعلطسطة، كاالدتراؼ اتجاسعي
ويا، كووراسجيا اتستنكدة، إلسياسو في تطكطر أدائيا كتحسطف سطرجاتيا كجعلو اتسؤسسة أكثر 

، كسا أشارت دراسة اتقسطزم قدرة دلى االستجاوة تسجتسعاتيا كتحاجات اتسستفطدطف سنيا
اـ سعاططر ضساف اتجكدة كاالدتساد األكادطسي وسؤسسات اتتعلطـ ( إتى أىسطة استطد8544)

اتعاتي، كضركرة تطكطر كتأسطس آتطات دلسطة تضساف جكدة اتوراسج األكادطسطة كاتتروكطة، 
جراءات تطوطؽ ات تقكطـ اتذاتي كاألكادطسي توراسج اتتطكطر اتسيني تلعاسلطف كتطكطر نظـ كا 

 كسساطرة اتتكجيات اتعاتسطة.
ؽ سطتلؼ فقد أشارت اتعدطد سف اتدراسات إتى اتسعكقات اتتي تحكؿ دكف كفي سطا

اتتزاـ اتكلطات اتتروكطة واتسعاططر اتلزسة تتحقطؽ االدتساد األكادطسي اتوراسجي. كسف وطف 



 ......................................................... مدى تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتطوير آليات التقويم الذاتي واالعتماد األكاديمي

- 041 - 

، كسا أشارت دراسة اتسطكع (8548اتدراسات اتتي تطرقت تذتؾ دراسة اتكرثاف كاتزكي )
الدتساد كاتتي تتعلؽ وتطكطر اترساتة كسراجعتيا تلجاسعة، ( إتى اتعدطد سف سعكقات ا8541)

إضافة إتى ضعؼ اتحكافز اتسادطة كاتسعنكطة اتسقدسة تعضك ىطئة اتتدرطس سسا طنعكس دلى 
( 8548، كسا أشارت دراسة درفات كاتشيرم )انعداـ اتحافز تتطكطر اتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد
اططر اتتقكطـ اتذاتي واتكلطة سحؿ اتدراسة، كحداثة حداثة ديد أدضاء ىطئة اتتدرطس وتطوطؽ سع

ثقافة اتجكدة وطف أدضاء ىطئة اتتدرطس حطث صاحب سفيـك تطوطؽ سعاططر اتتقكطـ اتذاتي 
 وأقساـ اتكلطات اتسطتلفة اتعدطد سف اتسعكقات كاتصعكوات.

كاتضح طلؿ دسؿ اتواحثة كطورتيا اتطكطلة كجكد دكر كوطر تليطئات اتتدرطسطة في 
حقطؽ اتسعاططر اتلزسة تلحصكؿ دلى االدتساد األكادطسي اتوراسجي سف طلؿ اتنيكض ت

 تحفطزىـ نحك ذتؾ تتحقطؽ االدتساد األكادطسي. ك وقدراتيـ كتطكطر اتعسلطة اتتعلطسطة 
كترل اتواحثة وأىسطة اتحصكؿ دلى االدتسادات اتدكتطة تكي تصوح اتكلطات اتتروكطة 

نافسطة إضافطة، كسا أف ستطلوات سجتسع اتسعرفة كاتتحكؿ القتصاد أكثر تسطزان كتحقؽ سطزات ت
اتسعرفة طحتـ اتحصكؿ دلى االدتسادات اتوراسجطة سف اتيطئات اتدكتطة تكي طتسكف اتطرطجطف 
سف اتكلطات اتتروكطة سف سكاكوة اتسستجدات اتعاتسطة في سجاؿ اتتروطة. كطتضح سف طلؿ 

سف أكثر  CAEPتطب اتجاسعات حكؿ اتعاتـ وأف سعاططر اتسراجعات األدوطة ككذتؾ سراجعة تر 
اتسعاططر أىسطة كانتشاران حطث تسارس اتيطئة اتتدرطسطة دكران ىاسان في تحقطؽ ىذه اتسعاططر في 
كلطات اتتروطة سف طلؿ تحقطؽ اتجكدة كتطكطر آتطات اتتقكطـ اتذاتي توراسج إدداد اتسحاضرطف 

ت. كدلطو تتسحكر سشكلة اتوحث في اتسؤاؿ اترئطسي في كلطات اتتروطة في سطتلؼ اتجاسعا
 اتتاتي:
تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس تتطكطر آتطات اتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد األكادطسي  سدل"سا 

 ؟"CAEPتوراسج إدداد اتسحاضرطف وكلطة اتتروطة في جاسعة أـ اتقرل كفؽ سعاططر 
 كطنوثؽ سنو اتتساؤالت اتفردطة اتتاتطة:

 طز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تطكطر اتسحتكل كاتسعرفة اتتروكطة؟تحف سدلسا  .4
تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تحسطف سسارسة اتشراكة اتسينطة كاتتدرطب  سدلسا  .8

 اتسطداني؟
 تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك اترقي وجكدة اتطلب كاتتكظطؼ؟ سدلسا  .8
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اسج إدداد اتسحاضرطف وكلطة تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تعزطز أثر ورن سدلسا  .4
 ؟CAEPاتتروطة في جاسعة أـ اتقرل كفؽ سعاططر 

 تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك زطادة جكدة اتورناسج كاتتحسطف اتسستسر؟ سدلسا  .0
 الدراصةأيداف 

 طسعى اتوحث اتحاتطة وسحاكرىا اتسطتلفة اتى تحقطؽ األىداؼ اتتاتطة:
 درطس نحك تطكطر اتسحتكل كاتسعرفة اتتروكطة.تحفطز أدضاء ىطئة اتت سدلاتتعرؼ دلى  .4
تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تحسطف سسارسة اتشراكة اتسينطة  سدلاتتعرؼ دلى  .8

 كاتتدرطب اتسطداني.
 تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك اترقي وجكدة اتطلب كاتتكظطؼ. سدلاتتعرؼ دلى  .8
أثر ورناسج إدداد اتسحاضرطف تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تعزطز  سدلاتتعرؼ دلى  .4

 .CAEPوكلطة اتتروطة في جاسعة أـ اتقرل كفؽ سعاططر 
تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك زطادة جكدة اتورناسج كاتتحسطف  سدلاتتعرؼ دلى  .0

 اتسستسر.
 الدراصةأيمية 

 تتسثؿ أىسطة اتوحث في اتجانوطف اتنظرم كاتتطوطقي سف طلؿ سا طلي:
 األيمية الهظزية: -

تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس تتطكطر آتطات اتتقكطـ  سدلؿ في أىسطة اتسكضكع كىك تتسث .4
اتذاتي كاالدتساد األكادطسي توراسج إدداد اتسحاضرطف وكلطات اتتروطة واتجاسعات اتسعكدطة 

حطث طعتور ىذا اتسكضكع سف اتسكاضطع اتياسة اتتي تعنى ويا  CAEPكفؽ سعاططر 
 تحاتي. اتجاسعات اتسعكدطة في اتكقت ا

تحفطز أدضاء ىطئة  سدلكسا تتسثؿ األىسطة اتنظرطة في تقدطـ دراسة دلسطة تظير  .8
اتتدرطس تتطكطر آتطات اتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد األكادطسي توراسج إدداد اتسحاضرطف 

كاتسعكقات اتتي تحكؿ دكف  CAEPوكلطات اتتروطة واتجاسعات اتسعكدطة كفؽ سعاططر 
 ي تسادد في ىذا االتجاه.اتتزاسيـ واتسعاططر اتت
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تكجطو اتواحثطف إتى توني تكجيات جدطدة في أوحاثيـ اتعلسطة، تتساددىـ وتطكطر  .8
سجتسعيـ أساـ تحدطات اتعصر كستغطراتو، كذتؾ وآتطات كرؤل جدطدة تسيـ في سعاتجة 

 أكجو اتقصكر.
ى سعاططر تكافؽ سكضكع اتدراسة سع اتتكجيات اتوحثطة اتحدطثة داتسطان، كاتتي أشارت إت .4

CAEP .في سجاؿ تطكطر اتسؤسسات اتتعلطسطة كرطادتيا 
 اجلانب التطبيكي -

تساىـ نتائج اتوحث اتحاتطة في اتحصكؿ دلى سؤشرات حقطقة حكؿ أدضاء ىطئة  .4
تحفطزىـ تتطكطر آتطات اتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد األكادطسي توراسج إدداد  كسدلاتتدرطس 

كواتتاتي اتطاذ  CAEPاسعة اتسعكدطة كفقان تسعاططر اتسحاضرطف في كلطات اتتروطة في اتج
إجراءات تصحطحطة إف كاف في حاجة تذتؾ كتعزطز نقاط اتقكة تدل األفراد ذكم اتتحفطز 

 اتعاتطة.
كأدضاء اتيطئة تساىـ نتائج اتوحث في سساددة كلطات اتتروطة في اتجاسعات اتسعكدطة  .8

 قطؽ سطزة تنافسطة.كواتتاتي كتح CAEPدلى تحقطؽ سعاططر اتتدرطسطة 
طؤسؿ أف تفطد نتائج اتدراسة أصحاب اتقرار في سؤسسات اتتعلطـ اتعاتي واتكقكؼ دلى  .8

كاقع اتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد األكادطسي في جاسعات اتسسلكة اتعروطة اتسعكدطة، كتكجطو 
 اتجيكد نحك استطداسيا في سجاالت اتوحث اتعلسي اتستنكدة في اتجاسعات اتسعكدطة.

ؿ أف تسادد اتدراسة في اتنيكض وسستكم اتتحفطز تدل أدضاء تتطكطر آتطات اتتقكطـ طؤس .4
اتذاتي كاالدتساد األكادطسي توراسج إدداد اتسحاضرطف وكلطات اتتروطة واتجاسعات اتسعكدطة 

( في اتجاسعات اتحككسطة وسنطقة اترطاض سف طلؿ سا تحسلو سف CAEPكفؽ سعاططر )
 طؽ اتجكدة اتشاسلة كاتستكاسلة في اتعسلطة اتتعلطسطة.سضاسطف جدطدة تسيـ في تحق

طؤسؿ أف تسيـ نتائج اتدراسة كتكصطاتيا كسقترحاتيا في تكجطو اتواحثطف إتى تناكؿ  .5
 اتسكضكع سف زكاطا أطرل.

 الدراصةحدود  

  :تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس تتطكطر آتطات اتتقكطـ اتذاتي  سدلاتحد اتسكضكدي
توراسج إدداد اتسحاضرطف وكلطات اتتروطة واتجاسعات اتسعكدطة كفؽ كاالدتساد األكادطسي 

 .CAEPسعاططر 
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  اتحدكد اتسؤسساتطة: اقتصر اتوحث دلى كاحدة سف أورز اتجاسعات اتسعكدطة كىي جاسعة
 أـ اتقرل.

 .اتحد اتوشرطة: أجرم اتوحث اتحاتي دلى أدضاء ىطئة اتتدرطس وجاسعة أـ اتقرل 
  اتوحث كجسع اتوطانات اتطاصة وو في اتفترة اتزسنطة سا وطف طكنطك اتحد اتزساني: تـ إجراء

 ـ.8543إتى أغسطس 
 الدراصةمصطلحات 

 التحفيش  -
، َحثُّ اتشيء سف طلفو َسْكقان كغطر سكؽ اتَحْفُز:وأنو: " (4324و اتفطركز آوادم )درف

 ".َحَفَزه َطْحِفُزه َحْفزان  كىك سشتؽ سف اتفعؿ
وأنو: "سجسكدة اتعكاسؿ اتتي تيطئيا اإلدارة تلعاسلطف ( 854، 4324كسا درفو ودكم )

تتحرطؾ قدراتيـ اإلنسانطة وسا طزطد أدائيـ ألدساتيـ كطحقؽ حاجاتيـ كواتتاتي طحقؽ أىداؼ 
 اتسؤسسة".

"دسلطة تحرطؾ األفراد في االتجاه اتذم ترطده  ( وأنو:Evans, 2014, 7درفو اطفاف )
ضسكف اتذم سسكف سف طلتو تحقطؽ سستكطات داتطة تيـ، كطسكف تلسؤسسة ككؿ اف تقدـ اتس

 سف اتجكدة سف طلؿ انظسة اك تسكافأة، كتكفطر فرص اتتعلطـ كاتتحسطف".
سجسكدة سف اتعكاسؿ كاتسؤثرات كاترغوات اتسككنة تدل عرفيا اتواحثة إجرائطان وأنيا: "كت

كاالدتساد األكادطسي  أدضاء ىطئة اتتدرطس في جاسعة أـ اتقرل تتطكطر آتطات اتتقكطـ اتذاتي
 ( ويدؼ سف أجؿ رفع كفاءتيا".CAEPتوراسج إدداد اتسحاضرطف وكلطة اتتروطة كفؽ سعاططر )

 التكويم الذاتي -
( اتتقكطـ تغَة وأنو: "اتتقكطـ وسعنى االستقاسة، أم قكـ 812، 4336درؼ اتزسطشرم )

 .اتعكـ كأقاسو، فقاـ كاستقاـ، كرسح قكطة"
نو: "إدطاء قطسة تشيء سا كفقان تسستكطات كضعت أك ( وأ4321كسا درفو طضر )

 حددت سلفان".
( وأنو: "دراسة داطلطة تقـك ويا اتجاسعة طكدا ويدؼ 883، 8550درفو وشارة )ك 

اتتعرؼ دلى نفسيا سف طلؿ فحص أداء أجيزتيا كسؤسساتيا كنكدطة نشاطاتيا كوراسجيا 
 ."أكد سف استطفاء اتجاسعة تياكطدساتيا كسنتجيا كفقان تشركط كسعاططر اتجكدة كتلت
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إجرائطان وأنيا: "دراسة ذاتطة ألدضاء اتيطئة اتتدرطسطة وكلطة اتتروطة في  ةعرفيا اتواحثتك 
جاسعة أـ اتقرل ويدؼ سعرفة سدل تحقؽ أك ددـ تحقؽ ستطلوات اتجكدة فطيا سف طلؿ 

تي كاالدتساد األكادطسي استجاوة أدضاء اتيطئة اتتدرطسطة في اتكلطة تتطكطر آتطات اتتقكطـ اتذا
 (".CAEPتوراسج إدداد اتسحاضرطف كفؽ سعاططر )

 االعتماد األكادميي -
دتسَد/ ادتسَد دلى طعتسد، أف االدتساد تغة سف "ا( 36، 4336اتزسطشرم )جاء في  -

 "ادتسادنا، فيك ُسعتِسد، كاتسفعكؿ ُسعتَسد كافؽ دلطو كأسر وتنفطذه
دسلطة طكدطة حطث تسنح ككاتة أك جسعطة ( وأنو: "Young, 1960, 5)طكنؽ درفو 

ادترافان داسان تسدرسة أك كلطة أك جاسعة، أك ورناسج دراسي ستطصص طلوي شركطان كسعاططر 
 تعلطسطة سحددة، كطسكف تحدطد ذتؾ سف طلؿ اتتقططسات األكتطة كاتدكرطة".

سعكدطة اتيطئة اتكطنطة تلتقكطـ كاالدتساد األكادطسي في اتسسلكة اتعروطة ات وتعرف
أنو: "شيادات رسسطة سعترؼ ويا، تؤكد أف اتورناسج اتتعلطسي أك و( 88، ص8553)

اتسؤسسة اتتعلطسطة طفطاف واتسعاططر اتسطلكوة"، كطنقسـ االدتساد األكادطسي إتى قسسطف ىسا 
االدتساد األكادطسي اتوراسجي اتذم طستند دلى تقططـ اتوراسج األكادطسطة، كاالدتساد األكادطسي 

 ".ؤسسي اتذم طقـك دلى اتتقططـ اتكلي تلسؤسسة اتتعلطسطةاتس
اتشيادات كاتكثائؽ اتسسنكحة وشكؿ رسسي سف سجلس  كتعرفو اتواحثة إجرائطان وأنو: "

CAEP  وعد استطفاء كلطة اتتروطة في جاسعة أـ اتقرل في اتسسلكة اتعروطة اتسعكدطة تلشركط
كاالدتساد األكادطسي كاتتي طعسؿ أدضاء اتيطئة  كاتسعاططر اتتي طنص اتستعلقة واتتقكطـ اتذاتي

 اتتدرطسطة في اتجاسعة إتى تطكطر آتطات تطوطقيا".
 عضو ييئة التدريط -

( وأنو: " كؿ سف طعسؿ واتتدرطس كاتوحث 001، ص8546درفو اتحروي كآطركف )
 اتعلسي سف األساتذة اتسشاركطف كاألساتذة اتسساددطف كاتسحاضرطف".

ائطان وأنو: " اتسشرؼ األكادطسي اتستفرغ اتستطصص تتطكطر آتطات كتعرفو اتواحثة إجر 
اتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد األكادطسي توراسج إدداد اتسحاضرطف وكلطة اتتروطة في جاسعة أـ اتقرل 

 (".CAEPكفؽ سعاططر )
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 CAEPدللط اعتماد الربامج الرتبوية إلعداد املعلمني  -
أسرطكطة تيتـ وادتساد اتوراسج اتتروكطة ( وأنو: "ىطئة 83، 8541درفيا اتغسرم )

 ر".وراسجطان كفقان تعدة شركط كسعاطط
 اإلطار الهظزي والدراصات الضابكة

 CAEPأواًل: معايري 

طكاجو اتعصر اتحاتي اتكثطر سف اتتحدطات اتتي أثرت وشكؿ سواشر دلى اتسؤسسات 
سطتلفة  طذت أشكاالن اتتعلطسطة وصفة داسة كسؤسسات إدداد اتسعلسطف وصفة طاصة، حطث ات

سثؿ اتعكتسة كاتحككسة كاتتنافسطة حطث اتطذت أشكاؿ ستنكدة كأنساط ستنكدة سف حطث درجة 
شدتيا سسا طحتـ فيـ أوعادىا كسعططاتيا وعد أف فرضت نفسيا دلى اتسجتسعات كأصوح تأثطره 

 (.8551طتعاظـ سسووان صعكوات في اتتحكـ ويا كتعثر اتسطر في كنفيا )كنعاف، 
ف طشارككا وجدارة في أران تيذه اتتطكرات كاتتحدطات، تعطف دلى اتسؤسسات اتتروكطة كنظ

اتسحافؿ اتدكتطة سف طلؿ اتحصكؿ دلى ادتسادات اتيطئات اتدكتطة كاتسعي نحك تحقطؽ 
(. كنظران تذتؾ، توذؿ اتدكؿ قصارل جيكدىا في سوطؿ اتتقدـ في 8544سعاططرىا )غروي، 

ؿ اتوحكث اتعلسطة ترفع كفاءة كسعارؼ كطورات اتيطئات اتتدرطسطة اتسجاالت اتتروكطة سف طل 
في اتجاسعات تطككنكا أكثر استعدادان كتسكنان الستطفاء سعاططر اتيطئات اتدكتطة كاتحصكؿ دلى 

 .CAEP ((Dibendetto, 2015 سثؿاالدتسادات اتوراسجطة اترائدة داتسطان 
تتعلسطة تحرص دلى سراقوة حافزطة كسا أصوحت ىناتؾ جيات رقاوطة داطؿ اتسؤسسات ا

اتيطئات اتتعلطسطة ككذتؾ اآلتطات اتتي تتوعيا سف أجؿ اتتقكطـ اتذاتي وسا طضسف االتتزاـ 
واتسعاططر كاتسحددات اتتي تسادد اتسؤسسات اتتعلطسطة كاتكلطات اتطاصة ويا دلى اتحصكؿ 

اتعاتـ دلى أداء اتكلطات كانصب اىتساـ اتعدطد سف اتجاسعات حكؿ  ،دلى االدتسادات اتدكتطة
اتتروكطة كاتوراسج اتطاصة وإدداد اتسعلسطف كاتسحاضرطف، حطث أصوح ىناتؾ تكجو سلسكس 
نحك تطوطؽ سعاططر دكتطة فادلة تلرقي وسستكل اتعسلطة اتتعلطسطة كطاصة اتسعاططر اتتي أطلقيا 

 (.Martino, 2017)كاتتي أصوحت األكتى داتسطان في اتكقت اتراىف  CAEPسجلس 

سعت اتكلطات اتتروكطة إتى استطفاء ستطلوات سعاططر  CAEPكقوؿ انطلؽ سعاططر 
NCATE  اتستة كاتتي تسثطؿ واتوراسج األكادطسطة اتسقدسة كأنظسة اتتقططـ كاتتقكطـ كاتطورات

اتسطدانطة كاتتنكع كاتسكارد اتوشرطة كاتحككسة ككذتؾ تأىطؿ أدضاء ىطئة اتتدرطس حطث تطلب 
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 ,NCATE (Adlerكلطات اتتروطة تجسطع ىذه اتستطلوات تلحصكؿ دلى ادتساد  األسر تلوطة

Dougan and Garcia, 2006.) 

سع سجلس ادتساد سعلسي اتتروطة  NCATEاندسجت سؤسسة  8545كفي اتعاـ 
Teacher Education Accreditation Council - TEAC  كأصوحتا سؤسسة كاحدة

ككنتطجة تيذا االندساج ظيرت  CAEPلسطف سف سؤسستطف تططرج سجلس ادتساد اتسع
دلنيا في اتعاـ  CAEPاتسعاططر اتطسسة   (.CAEP, 2017) 8548كاتتي تـ تطكطرىا كا 

كسف ىنا ودأت اتعدطد سف اتجاسعات اتعروطة اتعسؿ وجيد تتطكطر كتحسطف وراسج إدداد اتسعلـ 
كؿ دلى االدتسادات كاتسحاضرطف سف طلؿ االتتزاـ واتسعاططر اتدكتة كاتحرص دلى اتحص

اتدكتطة، حطث نجحت اتعدطد سف كلطات اتتروطة في اتكطف اتعروي واتحصكؿ دلى ادتسادات سف 
ىطئات دكتطة سعتسدة. كتركز كلطات اتتروطة في اتجاسعات دلى اتسعاططر اتطاصة ونظاـ 

CAEP (86، 8541)اتغسرم،  كىي طسسة سعاططر كسا طلي: 
ص ىذا اتسعطار دلى اتتأكد سف فيـ اتطلوة اتعسطؽ تلسفاىطـ طن: اتسحتكل كاتسعرفة اتتروكطة -

اتتروكطة األساسطة في تطصصاتيـ كسا طتكجب دلطيـ سعرفتو حكؿ اتسوادئ كاألسس اتتي 
طستند دلطو تطصصيـ إتى جانب استلكيـ اتكفاطات اتلزسة اتتي تسكنيـ سف سسارسة دسليـ 

وتيـ في اتسدارس، كطشسؿ ىذا اتسعطار وعد اتتطرج كتحقطؽ رساتتيـ أثناء تعلطسيـ تطل
 اتسؤشرات اتتاتطة:

أف تحتكم اتططط اتوراسجطة دلى سعاططر تظير سستكطات تقدـ اتطلوة في اتجكانب اتتاتطة:  .4
 اتستعلـ كاتتعلـ كاتسحتكل كسسارسات اتتدرطس كاتسسؤكتطة اتسينطة.

فيـ كاكتساب سينة اتتأكد سف قدرة اتطرطجطف دلى استطداـ اتوحكث كاألدتة اتعلسطة ت .8
 اتتدرطس كقطاس إنجاز اتطلوة كذتؾ.

اتتأكد سف قدرة اتطرطجطف دلى تطوطؽ اتسحتكل كاتسعرفة اتتروكطة كدكسيا في تقططـ نكاتج  .8
 اتتعلطـ وسا طتكافؽ سع سعاططر اتسنظسات اتسينطة اتستطصصة في اتولد.

دة سزاكتة اتسينة استلؾ اتطرطجطف اتسيارات اتعلسطة كاتعسلطة اتسطلكوة سثؿ شيا .4
 كاالطتوارات اتشاسلة كسا إتى ذتؾ.

 تضسطف اتورناسج تسعاططر اتتكنكتكجطا اتحدطثة كتطوطقيا طلؿ دسلطة تصسطـ طورات اتتعلـ. .0
كطتضسف ىذا اتسعطار استلؾ اتسشرفطف في اتتدرطب : اتشراكة اتسينطة كاتتدرطب اتسيني -

 تتدرطب، كذتؾ سف طلؿ:اتسطداني قدرات سينطة داتطة كقدرة دلى إنجاح ا
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 .اتجاسعاتاتتعاكف وطف اتشركاء تتحقطؽ سنفعة ستوادتة وطف  .4
دداد كتقكطـ وراسج اتتدرطب اتسطداني تطلوة اتكلطات  .8 اتتعاكف وطف اتشركاء في اطتطار كا 

 اتتروكطة.
تعاكف اتشركاء في تصسطـ أنشطة اتتدرطوات اتسطدانطة وحطث تككف ذات دسؽ كتتنكع  .8

 وة.وشكؿ كافي تلطل
طنص ىذا اتسعطار دلى سسؤكتطة اتورناسج اتتروكم دف : جكدة اتطاتب كاتتكظطؼ كاالطتطار -

جيكزطة ككفاءة طلوو تلتكظطؼ، كذتؾ سنذ اتتحاقيـ واتدراسة كدراستيـ تلسقررات كتطرجيـ، 
 كطتـ ىذا سف طلؿ تكفر ددة اتعكاسؿ االنتقائطة اتتاتطة:

 لوة تلعسؿ وشكؿ سيني وعد اتتطرج.تقدطـ اتورناسج ططط تلتكظطؼ كددـ اتط .4
 احتكاء اتورناسج دلى ستطلوات طاصة تلتتحاؽ وو. .8
 تضسطف اتورناسج اتطاص وإدداد اتسعلسطف طططان كاضحة تستاوعة سلككطات اتطلوة. .8
نجاز اتطلوة في ضكء سعاططر اتسعرفة كقطاس تقدسيـ. .4  تكثطؽ اتورناسج تتقدـ كا 
 واتتكقعات اتسطلكوة سنيـ وعد اتتطرج.تكثطؽ اتورناسج سا طؤطد كدي اتطلوة  .0
طتضسف ىذا اتسعطار قدرة اتورناسج دلى إدداد اتطرطجطف تلتأثطر في تعلـ : تأثطر اتورناسج -

 اتطلوة في اتتعلطـ اتعاـ كتحسطف نسكىـ اتسعرفي كذتؾ سف طلؿ:
 قطاس تأثطر اتطرطجطف دلى تعلـ اتطلوة واستطداـ سقاططس دسلطة كاضحة. .4
تقطاس فعاتطة اتتدرطس في قطاع اتتعلطـ سف طلؿ أدكات اتسلحظة تطكطر سؤشرات  .8

 اتسقننة كاستطلع أراء اتطلوة.
 اتتعرؼ دلى سؤشرات فعاتطة اتتدرطس. .8
 اتتعرؼ دلى رضا اتطرطجطف سف طلؿ استطداـ أدكات سقننة تذتؾ. .4
واع أنظسة طتعطف دلى اتوراسج اتتروكطة ات: ضساف جكدة اتورناسج اتتروكم كاتتحسطف اتسستسر -

كاضحة تضساف اتجكدة كاتتحسطف اتسستسر تكافة جكانب اتورناسج. كسا طتعطف دلى اتقائسطف 
دلى اتورناسج تطكطر سقاططس ستنكدة تتقكطـ اتطرطجطف استنادان دلى األوحاث كجسع اتسعلكسات 

 كتحدطد األكتكطات تضساف تأثطر اتطرطجطف في تعلـ اتطلوة وقطاع اتتعلطـ.
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 تماد األكادميي: االعثانيًا

االدتساد ىك رتوة أكادطسطة أك كضع أكادطسي دلسي طسنح تلسؤسسة أك اتورناسج 
األكادطسي سقاوؿ استطفاء اتسؤسسة سعاططر اتجكدة اتكطنطة أك اتعروطة أك اتدكتطة كفؽ سا طتفؽ 
 دلطو سف سؤسسات اتتقكطـ اتتروكطة كطعد االدتساد ططكة أساسطة تلسؤسسة تلسطر نحك اتتسطز
في إطار تكافقيا كانسجاسيا سع أفضؿ اتسعاططر اتعاتسطة اتسعركفة كتطسطر سوؿ االدتراؼ ويا 
سف قوؿ األكساط األكادطسطة كاتسينطة اتدكتطة كاتقدرة دلى اتتنافس سع زسطلتيا )اتعنزم، 

(. كتعرفو اتسكسكدة اتدكتطة تلتعلطـ اتعاتي "االدتساد وانو االدتراؼ اتعلني 432، 8540
سة سا أك سعيد أك كلطة أك جاسعة أك ورناسج دراسي ستطصص تتكفر فطو سؤىلت تسدر 

كسعاططر تعلطسطة سعطنة سعترؼ ويا كاتتطكطر نحك األفضؿ تيذه اتوراسج واستسرار، كطعد ذتؾ 
ضركرطان تسووطف ىسا: أف تتحسؿ اتسؤسسات األكادطسطة اتسسؤكتطة واستسرار أساـ وعضيا 

دة سف طلؿ وراسج تعلطسطة سناسوة، كاتتأكد سف سدل اتتزاـ ىذه تتحقطؽ أىداؼ كاضحة كسحد
 (04:8548اتسؤسسات ووراسج ذات سعاططر سحددة كسقوكتة سلفا. )ادرطس كآطركف، 

 أيداف االعتماد األكادميي

 (:3، 4483طسكف تلططص أىداؼ االدتساد في كثطر سف اتدكؿ فطسا طأتي )اتحساتي، 
 .اتتعلطـ اتعاتي طحقؽ اتحد األدنى سف اتسعاططر اتتحقؽ سف أف سؤسسة أك ورناسج .4
 .سساددة اتطلوة اتجدد دلى االتتحاؽ وسؤسسات اتتعلطـ اتعاتي اتتي تقدـ وراسج سقوكتة .8
سساددة سؤسسات اتتعلطـ في تحدطد اتسادات اتسقوكتة دند انتقاؿ اتطلوة وطف  .8

 .اتسؤسسات
الستثسار اتتسكطؿ اتحككسي اتسساددة في تحدطد سؤسسة أك ورناسج اتتعلطـ اتسناسب  .4

 .كاتطاص
 .حساطة سؤسسات اتتعلطـ اتعاتي سف اتضغكط اتطارجطة كاتداطلطة اتضارة .0
تطكطر أىداؼ تلتحسطف اتذاتي تسؤسسات اتتعلطـ اتعاتي اتضعطفة، كاتحث دلى اترقي  .6

 .واتسعاططر في سؤسسات اتتعلطـ اتعاتي
 .طططط كاتتقططـ اتسؤسسيإشراؾ أدضاء ىطئة اتتدرطس كاتعاسلطف جسطعا في اتت .1
 .كضع سعاططر تلترططص كاالدتراؼ اتسيني كاترقي وسحتكطات ىذه اتتطصصات .2
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كوشكؿ داـ فإف االدتساد األكادطسي طيدؼ وشكؿ أساسي إتى اتتأكد سف رصانة 
اتسستكل اتعلسي تلسؤسسة اتتعلطسطة، كاتتأكد كذتؾ سف أنيا تعسؿ دلى تحقطؽ سستكطات جطدة 

دطسي كاتسيني في اتوراسج اتتي تقدسيا؛ األسر اتذم طعزز قدرتيا اتسؤسسطة سف األداء األكا
كفادلطتيا اتتعلطسطة في تحقطؽ رساتتيا كأىدافيا اتتروكطة، طشار كذتؾ إتى أف االدتساد 
األكادطسي طستيدؼ تعزطز اتتنافسطة وطف سؤسسات اتتعلطـ اتعاتي فطسا طتصؿ وعسلطة اتتطكطر 

كطعسؿ كذتؾ دلى ترسطخ ثقافة اتسحاسوة كاتسساءتة في اتونى  اتقائسة دلى اتسعاططر،
 .(26، 8548اتتنظطسطة تيذه اتسؤسسات )اتقرني، 

 األكادميي أيمية االعتماد
 :Suchanek et al, 2012)) كتكسف أىسطة االدتساد األكادطسي فطسا طلي

 .تأسطف اتنسك اتسيني كاألكادطسي تلعاسلطف في اتسؤسسة اتتروكطة .4
 .سؿ األكادطسي كفؽ سنظكسة فعاتة تكفر اترضا تجسطع اتعاسلطف في اتسؤسسةسطر اتع .8
زطادة اتتفادؿ كاتتعاكف وطف أدضاء ىطئة اتتدرطس، كزطادة دافعطة اتعسؿ كاإلنتاج اتعسلي  .8

 .تدطيـ
 .تحقطؽ االنضواط اتذاتي تدل اتعاسلطف في اتسؤسسة .4
 .سسات اتتعلطـ اتعاتيزطادة سستكل اإلسياـ األكادطسي تعضك ىطئة اتتدرطس وسؤ  .0
 .تكثطؽ اتعلقة وطف طرطجي اتجاسعة كأساتذتيا .6
 .زطادة دافعطة اتطاتب تلتعلـ كتنسطة سيارات اتتعلطـ اتذاتي تدطو .1

 األكادميي مهطلكات االعتماد
 – 810، 8552تستند دسلطة االدتساد األكادطسي دلى اتسنطلقات اآلتطة )سجطد كاتزطادات، 

816:) 
دسلطة سستسرة ال تتكقؼ دف سرحلة سعطنة ألف تقكطـ األداء اتجاسعي إلصلح اتجاسعي ا .4

دسلطة سستسرة أطضان، كاالدتساد األكادطسي سرحلة طنوغي أف تتجدد كلسا استجدت ستغطرات 
 .جكىرطة

اإلصلح اتجاسعي دسلطة شاسلة سسا طستلـز تقكطـ سطتلؼ دناصر اتعسلطة اتتعلطسطة، كأف  .8
طشسليا جسطعيا، كىذا ىك االدتساد اتسؤسسي اتذم طتناكؿ طستد االدتساد األكادطسي ت

 .اتسؤسسة كاسلة كتطس كحدة سنيا
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نسا ضساف تلجكدة كرفع تسستكل األداء  االدتساد األكادطسي تطس ىدفان  .8 في حد ذاتو، كا 
 .ألقصى درجة سسكنة سف اتيدؼ

دات االدتساد األكادطسي في أساسو ترططصا أك ترتطوا تلسؤسسات، كتطس سنحا تشيا .4
 .جاسعطة كسا أنو ال طستيدؼ اتحد األقصى سف األداء

اتسؤسسة اتتعلطسطة سنظكسة ستكاسلة كتقاس سدل جكدتيا وسدل اتتفادؿ وطف دناصرىا،  .0
كطنوغي اتحكـ دلى كؿ سنيا في ضكء اآلطر: كىك األسر اتذم طتطحو سدطؿ االدتساد 

 .األكادطسي
ألكادطسي ىي ضساف سستكل سف اتجكدة في اتفلسفة األساسطة اتتي طقـك دلطيا االدتساد ا .6

اتوراسج اتتعلطسطة اتتي تقدسيا سؤسسات اتتعلطـ اتستنكدة تعسلئيا، كاتسساددة في تحقطؽ 
اتتطكر اتسستسر تلوراسج اتتعلطسطة اتتي تقدسيا سؤسسات اتتعلطـ تلوطة الحتطاجات 

سنطة إلجراءات تقكطـ اتسستفطدطف اتسطتلفة، فاتوراسج اتتعلطسطة اتتي تطضع طلؿ فترة ز 
صارسة، تككف قد استكفت وجدارة اتشركط اتلزسة اتتي تقتضطيا سعاططر االدتساد كأصوح 

 .طرطجكىا سؤىلكف تلدطكؿ في داتـ اتسينة كسسارستو
 األكادميي أنواع االعتماد

 (:45: 8553)اتحاج كآطركف، تتسثؿ أنكاع االدتساد األكادطسي فطسا طلي
اتودء كاف االدتساد اتسؤسسي أداة تستطدـ سف قوؿ اتجاسعة أك  في :اتسؤسسي االدتساد .4

اتكلطة إلقناع سؤسسات أطرل وقوكؿ طلويا كدكراتيا كاتعكس واتعكس، كطكفر االدتساد 
اتسؤسسي وشكؿ فعاؿ رطصة تلعسؿ، كدادة سا طقـك دلى تقططـ سا إذا كانت اتسؤسسة 

 .تلوي اتحد األدنى سف اتسعاططر
)اتوراسجي(: طسطز واتتركز وشكؿ جطد كطكفر فرص في اتنظر واتتفاصطؿ  سياألكادطاالدتساد  .8

اتطلوة اتدقطقة، فانو طسكف أف طكفر اتنكع اتسناسب سف اتسدطلت تتسططز اتسستفطدطف سثؿ 
نقطة قكة كاستعراض اتكحدات اتصغطرة، كطتستع وسطزة ككنو طركز وشكؿ سف حطث استلكو 

 جطد دلى اتتفاصطؿ.
يني )اتتطصص(: كطعنى ىذا اتنكع سف االدتساد واالدتراؼ وجكدة كأىلطة االدتساد اتس .8

األشطاص تسسارسة اتسينة في ضكء سعاططر تصدرىا ىطئات كسنظسات سينطة ستطصصة 
دلى اتسستكل اتسحلي كاإلقلطسي كاتدكتي كطسنح ىذا اتنكع سف االدتساد اتشيادات 



 ......................................................... مدى تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتطوير آليات التقويم الذاتي واالعتماد األكاديمي

- 002 - 

دارة األدساؿ )فضؿ، األكادطسطة اتستطصصة سثؿ اتعلكـ اتطوطة كاتسحاسا : 8544ة كا 
80.) 

 ثالجًا: التكويم الذاتي

طعتور اتتقكطـ اتذاتي إضافةن إتى ككنو نكدان سف أنكاع اتتقكطـ اتتروكم، فإنو طعد غاطة 
وحد ذاتو حطث طؤسؿ أف طصؿ اتفرد إتطيا، فيك في ذتؾ كسطلة كغاطة، كقد ذكر سلسة 

ي تقوؿ اتفرد تلنتائج سيسا كانت ستدنطة، كثقتو ( أف سف أىـ سزاطا اتتقكطـ اتذات40، 8548)
في أف سا طحصؿ دلطو سف تقدطر ىك فعلن سا طستحقو، فل سجاؿ في أف طتعلؿ وأف اتذم قكسو 
قد ظلسو، أك أدطاه أقؿ سسا طستحؽ، تكف ىذا ال طصلح سع األطفاؿ صغار اتسف، كذكم 

 .االحتطاجات اتطاصة اتتي تسنع تقكطسيـ تذكاتيـ
كثطقة اتتقكطـ اتذاتي وندان رئطسان في ضساف اتجكدة داطؿ سؤسسات اتتعلطـ كتعتور 

اتعاتي، إذ أنيا تدؿ دلى أف اتسؤسسة قد قكست سدل سلئسة سطرجات اتتعلطـ اتسستيدؼ 
كسجسكدة اتسستكطات، كسدل فعاتطة اتتقكطـ في وطاف قطاس تحقطؽ وسطرجات اتتعلـ 

جات اتتعلـ اتسستيدفة، إضافة إتى سدل جكدة اتسستيدفة، كسدل سا طحققو اتطاتب وسطر 
 (.810، 8542اتفرص اتتعلطسطة )دلي، 

 دلاالت التكويم الذاتي لربامج إعداد املعلم

كطأطذ اتتقكطـ اتذاتي سجاالت ددة، ففي تجروة اتتقططـ اتذاتي في اتجاسعة اتلونانطة 
تيطئة اتتعلطسطة، كاتطلب، حددت اتسجاالت اآلتطة: اترساتة كاتسياـ كاألىداؼ، كاإلدارة، كا

كاتتعلطـ، كاتوحث اتعلسي، كاتحطاة اتجاسعطة، كاتسواني كاتسرافؽ كاتتجيطزات، كاتسكتوة، كاتسكارد 
 (.848-848، 8550اتساتطة كاإلنفاؽ )وشارة، 

أسا في اتتعلطـ اتعاتي األردني فقد اشتسؿ اتتقططـ )اتذاتي كاتطارجي( دلى ست سجاالت 
اتسناىج )اتططط اتدراسطة(، كاتتدرطس كاتتعلـ كاتتقططـ، كتقدـ اتطلوة في ىى: تنظطـ كسحتكل 

دارة تحسطف  اتوراسج كسستكل تحصطليـ، كطدسات ددـ اتطلوة كتكجطييـ، كسكارد اتتعلـ، كا 
 (.400، 8553اتنكدطة كاستداستيا )اوراىطـ، 

كلطات  كدلى اترغـ سف أف اتسجاالت آنفة اتذكر ىى سجاالت داسة إال أنيا تلسس
إدداد اتسعلـ في دناصر األىداؼ كاتسحتكل كاتطلوة كاتتدرطسططف كاتسنشآت كاتوحث اتعلسي 

 كطدسة سكؽ اتعسؿ.
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 رابعًا: الدراصات الضابكة

(: ىدفت اتدراسة إتى تقكطـ وراسج إدداد اتسعلـ في ضكء 8542دراسة اتسحطواني ) .4
ي سجاؿ اتسسؤكتطة اتسينطة تلسعلـ، اتسعاططر اتعاتسطة تلسسؤكتطة اتسينطة، كتحدطد أورزىا ف

كدرجة تضسطف ىذه اتسعاططر في وراسج إدداد اتسعلـ في اتجاسعات اتسعكدطة. اتعوت اتدراسة 
اتسنيج اتكصفي اتتحلطلي، كقد تككف سجتسع اتدراسة سف جسطع وراسج إدداد اتسعلـ في 

ورناسج،  84دلى  ورناسج، فطسا اقتصرت دطنة اتوحث 464اتجاسعات اتسعكدطة اتواتغ ددد 
اتتي تـ اتحصكؿ  CAEPكانت أداة اتدراسة دوارة دف قائسة واتسعاططر اتعاتسطة كسعاططر 

دلطيا سف األدوطات اتساوقة، كأشارت اتنتائج إتى أف درجة تضسطف )اتسشاركة كاتتكاصؿ، تقكطـ 
ز أفراد كدرجة تحف اتوراسجفي اتسحتكل، اتتطكطر اتسستسر تلسعارؼ، اتسعرفة واتستطلوات( 

اتعطنة جاءت ودرجات ستدنطة كأقؿ سف اتستكسط، األسر اتذم طستكجب االرتقاء وسستكل ىذه 
 اتوراسج، كضركرة اتتركطز دلى تكافرىا في تصسطـ كتقدطـ وراسج إدداد اتسعلـ.

(: تيدؼ اتدراسة إتى اتكشؼ دف درجة تحقؽ سعاططر 8542دراسة اتعاني كاتعورم ) .8
( في وراسج إدداد اتسعلـ وكلطة اتتروطة في جاسعة اتسلطاف CAEPاالدتساد اتدكتطة كطب )

قاوكس سف كجية نظر أدضاء ىطئة اتتدرطس، كتتحقطؽ ىدؼ اتدراسة تـ استطداـ اتسنيج 
سؤشرا اشتسلت دلطو سعاططر كطب اتطسسة  61اتكصفي اتسسزكج في إدداد استوانة سككنة سف 
اتسطدانطة، كجكدة اتسرشح، كتأثطر اتورناسج  كىي: اتسحتكل اتسعرفي، كاتشراكات كاتسسارسات

كضساف جكدة اتكلطة كاتتحسطف اتسستسر، كسا تـ إدداد وطاقة سقاولة تجسع اتوطانات. تـ جسع 
( دضك ىطئة تدرطس، كدطنة سقاولة سككنة سف ستة 80اتوطانات سف دطنة سككنة سف )

رت نتائج اتدراسة أف درجة أدضاء سف اتقائسطف دلى إدارة دسلطة االدتساد في اتكلطة. أظي
( في وراسج إدداد اتسعلـ وكلطة اتتروطة جاءت داتطة. كسا أظيرت CAEPتحقؽ سعاططر كطب )

نتائج اتدراسة ددـ كجكد فركؽ ذات دالتة إحصائطة في درجة تحقؽ اتسعاططر اتتي تعزل إتى 
ات اتسعاططر اتطسسة اتنكع، كاترتوة األكادطسطة. كسا أظيرت اتنتائج أف أدلى درجة تحقؽ تسؤشر 

اتكطب كانت تصاتح سعطار اتشراكات كاتسسارسات اتسطدانطة إذ أودل أفراد اتعطنة إتى رغوتيـ في 
تطكطره ىذا اتسجاؿ أطضان. أسا واتنسوة إتى سعطار اتسحتكل اتسعرفي كاتتروكم، فقد أظيرت 

تعلقة في وعض اتنتائج أنو ال تزاؿ ىناؾ فجكة في وعض اتسؤشرات ضسف ىذا اتسعطار كاتس
اتسيارات اتتي ال طزاؿ اتسرشحكف طفتقدكنيا كتتسثؿ في سيارات حؿ اتسشكلت، كسيارة اتتفكطر 
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اتناقد، كسيارات االتصاؿ، كسيارات تصسطـ أدكات تتقططـ أداء اتتلسطذ واتسدرسة. ككذتؾ 
واتكلطة واتنسوة إتى سعطار االستقطاب كاالطتطار تلسرشحطف، إذ تـ طحقؽ اتسستكل اتسطلكب 

في ضكء اتسؤشرات اتكاردة في ىذا اتسعطار كددـ سلحظة رغوة حقطقة سف أفراد اتعطنة حطاؿ 
 تطكطره.

(: ىدفت اتدراسة إتى سعرفة تقططـ درجة تطوطؽ سعاططر ىطئة ادتساد 8541دراسة اتغسرم ) .8
 في كلطة اتتروطة وجاسعة ططوة سف كجية نظر CAEPاتوراسج اتتروكطة األسرطكطة اتكطب 

أدضاء اتيطئة اتتدرطسطة كفؽ ستغطرم اتتطصص كاترتوة األكادطسطة، اتوعت اتدراسة اتسنيج 
اتكصفي اتسسحي وتطوطؽ أداة االستوانة دلى دطنة دشكائطة دنقكدطة سف أدضاء اتيطئة 
اتتدرطسطة. ككشؼ اتنتائج دف تطوطؽ سعاططر ىطئة ادتساد اتوراسج اتتروكطة األسرطكطة اتكطب 

CAEP ة اتتروطة وجاسعة ططوة سف كجية نظر أدضاء اتيطئة اتتدرطسطة كفؽ ستغطرم في كلط
اتتطصص كاترتوة األكادطسطة حسب اتسعاططر اآلتطة )اتسحتكل كاتسعرفة اتتروكطة، سسارسة 
اتشراكة اتسينطة كاتتدرطب اتسيني، جكدة اتتكظطؼ، أثر اتورناسج، ضساف جكدة اتورناسج( 

كجكد فركؽ في درجة  ـى تطوطقيا كتطكطرىا ودرجة ستكسطة، كددكدرجة تحفز أفراد اتعطنة دل
في كلطة اتتروطة وجاسعة ططوة تستغطر اترتوة األكادطسطة، كأكصت  CAEPتطوطؽ سعاططر 

، كاىتساـ اتجاسعة وعقد اتلقاءات كتكزطع طلوات االدتساد كفؽ سعاططر اتكطباتدراسة وتكفطر ست
 اتسنشكرات في وداطة كؿ داـ دراسي.

(: ىدفت اتدراسة إتي كضع سقترح تتطكطر ورناسج اتتروطة اتعسلطة 8546اسة سحسكد )در  .4
وكلطات اتتروطة اترطاضطة طوقا تسعاططر اتجكدة كاالدتساد، استطدـ اتواحث اتسنيج اتكصفي، 

ىـ اتنتائج أف اشتسؿ اتسقترح تتطكطر أ( دضك ىطئة تدرطس، كسف 05كطلغ حجـ اتعطنة )
طة وكلطات اتتروطة اترطاضطة طوقا تسعاططر اتجكدة كاالدتساد ضسف كىي ورناسج اتتروطة اتعسل

كستكافؽ سع سعاططر اتجكدة كاالدتساد(، ددد اتسادات  )إدداد سعلـ تروطة رطاضطة ستسطز
تلتروطة اتعسلطة داطؿ اتكلطة أسوكدطا أروع سادات أسوكدطا تسناسوتيا طوقا تسعاططر اتجكدة 

عسلطة اتسنفصلة في اتفصؿ اتدراسي األكؿ فقط، تكدم اتتروطة كاالدتساد، تؤدم اتتروطة ات
اتعسلطة اتستصلة في اتفصؿ اتدراسي اتثاني كلو تروطة دسلطة ستصلة، استطداـ اتحقطوة 
اتتعلطسطة اتسقترحة، استطداـ اتتعلطـ دف وعد اتسقترح ، كسف اىـ اتتكصطات تطوطؽ اتسقترح 

اتتروطة اترطاضطة وجسيكرطة سصر اتعروطة طوقا تسعاططر تتطكطر ورناسج اتتروطة اتعسلطة وكلطات 
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اتجكدة كاالدتساد، كاستطداـ اتسقترح تتطكطر ورناسج اتتروطة اتعسلطة وكلطات اتتروطة اترطاضطة 
 في رفع اتكفاطات اتتدرطسطة تلطلب اتسعلسطف.

دراؾ اتيطئAlmatrafi, 2015دراسة اتسطرفي ) .0 ة (: ىدفت اتدراسة تلكشؼ دف سعرفة كا 
(، سدل تأثطرىا في سطرجات تقططـ اتوراسج CAEPاألكادطسطة اتسعكدطة وسعاططر كطب )

اتتروكطة في اتسعكدطة. اتوعت اتدراسة اتسنيج اتكصفي اتتحلطلي، كتككنت دطنة اتدراسة سف 
دضك ىطئة تدرطسطة في جاسعة اتجكؼ في اتسعكدطة، ككاف أداة اتدراسة دوارة دف  65

دراسة وجسلة سف اتنتائج أىسيا أف دطنة اتدراسة كانكا دلى سعرفة استوانة. كقد طرجت ات
واتسعاططر اتطاصة واتسحتكل اتسعرفي كاتسحتكل اتتروكم ككانت درجة تحفزىـ تتطوطقيا داتطة، 
حطث طركف اف استطفاء ىذه اتسعاططر طسيـ في تحسطف وراسج إدداد سعلسي اتتروطة اإلسلسطة، 

كاتشراكة فقد جاءت درجة تحفز األكادطسططف فطيا داتطة سف  كفطسا ططص اتتدرطب اتسطداني
حطث إدراكيـ تلسعطار كاتسعي في تطكطره كأىسطتو كدكره في تحسطف وراسج إدداد سعلسي 
اتتروطة اإلسلسطة، كسا أشارت أطضان إتى تحفز أفراد اتعطنة نحك زطادة جكدة اتطاتب كاتتكظطؼ 

 رناسج اتتروكم كاتتحسطف اتسستسر.كاالطتطار كتأثطر اتورناسج كجكدة اتو
(: ىدفت اتدراسة إتى تقكطـ ورناسج إدداد اتسعلـ في كلطة اتتروطة 8553راىطـ )دراسة إو .6

األساسطة وجاسعة اتسكصؿ سف سنظكر أدضاء اتيطئة اتتدرطسطة كفقا تستطلوات اتجكدة 
( دضك 480اتشاسلة. اتوعت اتدراسة تسنيج اتكصفي )اتتقكطسي(، كتككنت دطنة اتدراسة سف )

في كلطة اتتروطة األساسطة وجاسعة اتسكصؿ، تونى اتواحث سف أدضاء اتيطئة اتتدرطسطة 
(. كتكصلت اتدراسة إتى سا طلي: 401( اتسككف سف تسع سجاالت ك)8551سقطاس كنعاف )

ددـ تحقطؽ اتسحتكل اتحاتي ك غطاب اتفلسفة اتكاضحة كاألىداؼ تورناسج إدداد اتسعلـ، 
سلة، إدارة اتكلطة في سجسؿ دسليا قد تورناسج إدداد اتسعلـ في اتكلطة تستطلوات اتجكدة اتشا

السست ستطلوات اتجكدة اتشاسلة وسستكل )سحقؽ إتى حد سا(، كفي سجاؿ احتطاجات اتورناسج 
فإنو )غطر سحقؽ( تستطلوات اتجكدة اتشاسلة، كوعد سجاؿ اتتقكطـ دف تلوطة ستطلوات اتجكدة 

 اتشاسلة.
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 التعكيب على الدراصات الضابكة

 مو حيح املهًج 
ت اتدراسة اتسنيج اتكصفي اتتحلطلي كىك سا تشاوو سع اتعدطد سف اتدراسات سثؿ دراسة اتوع -

(، كدراسة 8546(، كدراسة سحسكد )8542(، كدراسة اتعاني كاتعورم )8542اتسحطواني )
( اتسنيج اتكصفي 8541(، كاستطدست دراسة اتغسرم )Almatrafi, 2015اتسطرفي )

 ( اتسنيج اتكصفي اتتقكطسي.8553اتسسحي، كاستطدست دراسة إوراىطـ )
 مو حيح األداة 

استطدست اتدراسة اتحاتطة االستوانة كأداة رئطسة تلكصكؿ إتى اتنتائج، كىذا سا تكافؽ سع  -
(، كدراسة 8541(، كدراسة اتغسرم )8542اتعدطد سف اتدراسات سثؿ دراسة اتعاني كاتعورم )

 .(8553(، كدراسة إوراىطـ )Almatrafi, 2015اتسطرفي )
( كاتتي كانت أداة اتدراسة دوارة دف 8542كتطتلؼ اتدراسة اتحاتطة سع دراسة اتسحطواني ) -

( اتتي استطدست 8542كدراسة اتعاني كاتعورم ) ،CAEPقائسة واتسعاططر اتعاتسطة كسعاططر 
 وطاقة سقاولة.

 مو حيح الهتائج 
راسج إدداد اتسعلـ ( إتى ضركرة االرتقاء وتصسطـ كتقدطـ و8542أكصت دراسة اتسحطواني ) -

في ضكء اتنتائج اتتي أشارت إتى تدني تضسطف )اتسشاركة كاتتكاصؿ، تقكطـ اتسحتكل، اتتطكطر 
اتسستسر تلسعارؼ، اتسعرفة واتستطلوات( في اتوراسج، إضافة إتى تدني تحفز أفراد اتعطنة 

ب ( أشارت وأف درجة تحقؽ سعاططر كط8542تجاىيا. إال أف دراسة اتعاني كاتعورم )
(CAEP في وراسج إدداد اتسعلـ وكلطة اتتروطة جاءت داتطة كتحدطدان سعاططر اتشراكات )

كاتسسارسات اتسطدانطة وطلؼ سعطار اتسحتكل اتسعرفي كاتتروكم كسعطار االستقطاب كاالطتطار 
( وأف 8541تلسرشحطف فسا زاتت تعترطو وعض اتفجكات. في حطف أشارت نتائج اتغسرم )

في كلطة اتتروطة وجاسعة  CAEPئة ادتساد اتوراسج اتتروكطة األسرطكطة اتكطب تطوطؽ سعاططر ىط
ططوة سف كجية نظر أدضاء اتيطئة اتتدرطسطة كدرجة تحفز أفراد اتعطنة دلى تطوطقيا 
كتطكطرىا ودرجة ستكسطة، كدلطو فقد شددت اتدراسة دلى تكفطر ىذه اتستطلوات وشكؿ كاسؿ. 

إتى تصكر سقترح تتطكطر ورناسج اتتروطة اتعسلطة وكلطات  (8546كسا أشارت دراسة سحسكد )
اتتروطة اترطاضطة طوقا تسعاططر اتجكدة كاالدتساد ضسف كىي )إدداد سعلـ تروطة رطاضطة ستسطز 
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( إتى سعرفة دطنة 8540كستكافؽ سع سعاططر اتجكدة كاالدتساد(. كسا أشارت دراسة اتسطرفي )
تحفزىـ تتطوطقيا  سدلاتسعرفي كاتسحتكل اتتروكم ككاف اتدراسة واتسعاططر اتطاصة واتسحتكل 

( إتى غطاب اتفلسفة اتكاضحة كاألىداؼ 8553داتي. إضافة تذتؾ فقد أشارت دراسة إوراىطـ )
تورناسج إدداد اتسعلـ، كددـ تحقطؽ اتسحتكل اتحاتي تورناسج إدداد اتسعلـ في اتكلطة تستطلوات 

 اتجكدة اتشاسلة.
 دراصات الضابكةأوجٌ االصتفادة مو ال

تسثلت أكجو االستفادة في ولكرة كوناء اإلطار اتنظرم، كاطتطار األداة اتسناسوة، 
كاطتطار اتسنيج اتسناسب، كاستطداـ األساتطب اإلحصائطة اتسلئسة، كتددطـ نتائج اتدراسة 

 اتحاتطة واتدراسات اتساوقة.
 أوجٌ متيش الدراصة احلالية عو الدراصات الضابكة

تحفطز أدضاء  سدلراسة اتحاتطة دف اتدراسات اتساوقة في تناكتيا تسكضكع تسطزت اتد .4
ىطئة اتتدرطس تتطكطر آتطات اتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد األكادطسي توراسج إدداد اتسحاضرطف 

، كىذا تـ طتـ تناكتو في دراسات CAEPوكلطة اتتروطة في جاسعة أـ اتقرل كفؽ سعاططر 
 حثة.دروطة ساوقة دلى حد دلـ اتوا

تسطزت اتدراسة اتحاتطة دف اتدراسات اتساوقة في اىتساسيا وتحفطز أدضاء اتيطئة اتتدرطس  .8
كوشكؿ ضسني قطاس كالئيـ كرغوتيـ في اتتطكطر كاتتنسطة، سف طلؿ اتجيكد اتسوذكتة في 
تطكطر آتطات اتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد األكادطسي توراسج إدداد اتسحاضرطف وكلطة اتتروطة في 

 .CAEPعة أـ اتقرل كفؽ سعاططر جاس
روط اتدراسة وطف ددة ستغطرات تـ طسوؽ أف تناكتتيا دراسات ساوقة سحلطة أك دروطة كذتؾ  .8

 دلى حد دلـ اتواحثة.



 ......................................................... مدى تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتطوير آليات التقويم الذاتي واالعتماد األكاديمي

- 064 - 

 الفصل الجالح: مهًجية الدراصة وإجزاءاتًا
 مصادر البيانات

 تعتسد اتدراسة دلى سصدرطف رئطسططف تلوطانات:
اتثانكطة، أم اتتي سوؽ أف تـ اددادىا كجسعيا وكاسطة اتسصدر األكؿ: كىك اتوطانات  .4

اتواحثطف كاتسفكرطف كاتكتاب، كتشسؿ اتدراسات اتساوقة، كاألوحاث اتسنشكرة، كاترسائؿ اتعلسطة، 
 كاتتقارطر، كاتنشرات، كاتسطوكدات، كاتكتب واتلغتطف اتعروطة كاالنجلطزطة.

تسثلت في االستوانة، حطث صسست  اتسصدر اتثاني: كىك سصادر اتوطانات األكتطة كاتتي .8
طصطصان تجسع وعض اتوطانات األكتطة اتتي تـ تقدسيا اتسصادر اتثانكطة كالزاؿ وحاجة إتطيا 
حتى طقـك وتحلطؿ كتفسطر اتظاىرة اتتي طتـ دراستيا، كسا تـ تكزطعيا دلى أفراد اتعطنة 

ـ اتورناسج اإلحصائي تلحصكؿ دلى استجاواتيـ، كقد تـ تفرطغيا كتحلطؿ اتوطانات واستطدا
(SPSS.) 

 متغريات البحح

دراكيـ آتطات اتتقكطـ اتذاتي  سدلاتستغطر اتسستقؿ:  تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس تتطكطر كا 
كطشسؿ حافزطة أدضاء  CAEPتتحقطؽ االدتساد األكادطسي كفقان تسعاططر 

دراكيـ ألوعاد سعاططر   :CAEPىطئة اتتدرطس كا 
  رطس نحك تطكطر اتسحتكل كاتسعرفة اتتروكطة.تحفطز أدضاء ىطئة اتتدسدل 
  تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تحسطف سسارسة اتشراكة اتسينطة كاتتدرطب سدل

 اتسطداني.
  تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك اترقي وجكدة اتطلب كاتتكظطؼ.سدل 
  تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تعزطز أثر اتورناسج.سدل 
  اتتدرطس نحك زطادة جكدة اتورناسج كاتتحسطف اتسستسر. تحفطز أدضاء ىطئةسدل 

اتستغطر اتتاوع: تحقطؽ االدتساد األكادطسي توراسج إدداد اتسحاضرطف وكلطات اتتروطة واتجاسعات 
 .CAEPاتسعكدطة كفؽ سعاططر 
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 مهًج الدراصة

ادتسدت اتدراسة دلى اتسنيج اتكصفي اتتحلطلي، كوشكؿ داـ طعرؼ اتسنيج اتكصفي 
لطلي دلى أنو األسلكب اتسرتكز دلى سعلكسات كافطة كدقطقة دف سكضكع سحدد سف طلؿ اتتح

فترات زسنطة سحدكدة كذتؾ تلحصكؿ دلى نتائج دسلطة طتـ تفسطرىا وطرطقة سكضكدطة 
 (. 8548)دساؼ، 

 دلتمع وعيهة الدراصة

طتككف سجتسع اتدراسة سف أدضاء ىطئة اتتدرطس وجاسعة أـ اتقرل، حطث ادتسدت 
( سف 20تدراسة دلى طرطقة اتعطنة اتعشكائطة اتوسططة، كتـ أطذ دطنة دشكائطة وحجـ )ا

( استوانة صاتحة تلتحلطؿ، أم 28أدضاء ىطئة اتتدرطس وجاسعة أـ اتقرل، تـ استرداد )
 %. كطرل اتواحث أف ىذا اتعدد كافي تتحقطؽ أىداؼ اتدراسة.36ونسوة استرداد 

 أداة الدراصة

اتتي أددىا اتواحث  Questionnaire"ة في استسارة االستوانة "تسثلت اداة اتدراس
واالستعانة وآراء ذكم اتطورة كاتسطتصطف في ىذا اتسجاؿ، حطث تككنت ىذه االستوانة سف 

 :كىي طسسة سحاكر رئطسة
  :تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تطكطر اتسحتكل كاتسعرفة سدل اتسحكر األكؿ

 ( فقرة تعور دنو.41سف ) اتتروكطة، كطتككف ىذا اتسحكر
  :تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تحسطف سسارسة اتشراكة سدل اتسحكر اتثاني

 ( فقرات تعور دنو.45اتسينطة كاتتدرطب اتسطداني، كطتككف ىذا اتسحكر سف )
  :تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك اترقي وجكدة اتطلب سدل اتسحكر اتثاتث

 ( فقرات تعور دنو.3سف )كاتتكظطؼ، كطتككف ىذا اتسحكر 
  :تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تعزطز أثر اتورناسج، كطتككف سدل اتسحكر اتراوع

 ( فقرات تعور دنو.6ىذا اتسحكر سف )
  :تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك زطادة جكدة اتورناسج سدل اتسحكر اتطاسس

 و.( فقرات تعور دن6كاتتحسطف اتسستسر، كطتككف ىذا اتسحكر سف )
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 صدق أداة الدراصة

 اتصدؽ اتظاىرم )صدؽ اتسحكسطف( . أ
تـ استطداـ أسلكب اتصدؽ اتظاىرم، ويدؼ اتتأكد سف سدل صلحطة االستوانة 

( سف 0كسلءستيا ألغراض اتوحث، كذتؾ سف طلؿ درضيا في صكرتيا األكتطة دلى ددد )
ناسوة اتفقرات كانتسائيا اتسحكسطف سف األساتذة اتسطتصطف إلوداء اترأم فطسا طتعلؽ في سدل س

دطاؿ اتتعدطلت اتلزسة، حطث قدـ اتسادة اتسحكسكف اتعدطف سف اتتعدطلت  ألوعاد االستوانة، كا 
اتجكىرطة دلى أداة اتدراسة، كقد استجاب اتواحث تيذه اتتعدطلت، كقاست وإدادة صطاغة 

نة شكليا اتنيائي، االستوانة في ضكء اتسلحظات اتتي قدسيا اتسحكسطف، حتى أطذت االستوا
 ( دوارة.42كتككنت االستوانة وصكرتيا اتنيائطة سف طسسة سحاكر وكاقع )

 صدؽ االتساؽ اتداطلي . ب
طقصد واالتساؽ اتداطلي سدل اتساؽ كؿ فقرة سف فقرات االستوانة سع اتسحكر اتذم 

درجة تنتسي إتطو ىذه اتفقرة، كدلطو فقد تـ حساب سعاسلت االرتواط وطف درجة كؿ فقرة كات
اتكلطة تلسحكر اتذم تنتسي إتطو، كذتؾ ويدؼ اتتحقؽ سف سدل صدؽ االستوانة، كاتجدكؿ رقـ 

 االتساؽ اتداطلي ألداة اتدراسة. ( اتتاتي طكضح نتائج صدؽ4)
 (: طذق االرغبق اٌذاخٍٟ ألداح اٌذساعخ1خذٚي )

 .5...* داٌخ إحظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ            .   1...** داٌخ إحظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ                 

 اٌّحٛس اٌثبٌث اٌّحٛس اٌثبٟٔ اٌّحٛس األٚي

َ 
ِؼبًِ 
 االسرجبط

ِغزٜٛ 
 الٌخاٌذ

َ 
ِؼبًِ 
 االسرجبط

ِغزٜٛ 
 اٌذالٌخ

َ 
ِؼبًِ 
 االسرجبط

ِغزٜٛ 
 اٌذالٌخ

1 .426** .000 1 .518** .000 1 .754** .000 
2 .676** .000 2 .621** .000 2 .648** .000 
3 .512** .000 3 .542** .000 3 .337** .002 
4 .497** .000 4 .620** .000 4 .541** .000 
5 .489** .000 5 .593** .000 5 .654** .000 
6 .479** .000 6 .640** .000 6 .677** .000 
7 .575** .000 7 .743** .000 7 .658** .000 
8 .597** .000 8 .571** .000 8 .580** .000 
9 .514** .000 9 .737** .000 9 .683** .000 

10 .423** .000 10 .718** .000  
 اٌّحٛس اٌخبِظ اثغاٌّحٛس اٌش 000. **448. 11
12 .434** .000 1 .538** .000 1 .264* .017 
13 .338** .002 2 .654** .000 2 .817** .000 
14 .601** .000 3 .704** .000 3 .899** .000 
15 .479** .000 4 .653** .000 4 .740** .000 
16 .461** .000 5 .806** .000 5 .663** .000 
17 .422** .000 6 .522** .000 6 .855** .000 
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( أف جسطع فقرات أداة اتدراسة ترتوط ارتواط ذك دالتة 4طتضح سف اتجدكؿ رقـ )
ة اتكلطة تسحاكرىا، حطث واتدرج 5.50، كسستكل دالتة 5.54إحصائطة دند سستكل دالتة 

كطشطر ذتؾ تكجكد صدؽ  5.233ك 5.864تراكحت سعاسلت االرتواط تيذه اتفقرات وطف 
اتساؽ داطلي في فقرات أداة اتدراسة، سسا طددـ صحة اتوطانات اتتي تـ جسعيا سف أفراد 

 اتعطنة ويذا اتشأف.
 ثبات أداة الدراصة

طاس ثوات أداة اتدراسة كذتؾ تلتأكد سف ىناؾ اتعدطد سف اتطرؽ اتتي طسكف سف طلتيا ق
سدل صلحطة ىذه األداة تقطاس سا كضعت تقطاسطو، كفي ىذه اتدراسة تـ استطداـ كؿ سف 

 Split _Halfكطرطقة اتتجزئة اتنصفطة  Cronbach's Alphaكركنواخ  -طرطقة أتفا
 اتطرطقتطف. ات أداة اتدراسة وكل( طوطف ثو8تحساب اتثوات في اتوطانات، كاتجدكؿ رقـ )

 ثجبد أداح اٌذساعخ ثطش٠مخ أٌفبوشٚٔجبخ ٚطش٠مخ اٌزدضئخ : (2خذٚي )

 إٌظف١خ.

 اٌثجبد ثطش٠مخ اٌزدضئخ إٌظف١خ اٌثجبد ثطش٠مخ اٌفب وشٚٔجبخ اٌّحٛس

 
ػذد 

 اٌفمشاد

ِؼبًِ أٌفب 

 وشٚٔجبخ

ِؼبًِ 

اسرجبط 

 ث١شعْٛ

ِؼبًِ اسرجبط 

عج١شِبْ ثشاْٚ 

 اٌّؼذي

 0.836 0.718 0.797 17 اٌّحٛس األٚي

 0.878 0.803 0.825 10 اٌّحٛس اٌثبٟٔ

 0.843 0.743 0.802 9 اٌّحٛس اٌثبٌث

 0.770 0.631 0.723 6 اٌّحٛس اٌشاثغ

اٌّحٛس 

 اٌخبِظ
6 0.812 0.781 0.875 

 0.946 0.898 0.925 38 االعزجبٔخ وىً

تحفطز  سدل ( أف قطسة أتفاكركنواخ تجسطع فقرات استوانة "8طتضح سف اتجدكؿ رقـ )
أدضاء ىطئة اتتدرطس تتطكطر آتطات اتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد األكادطسي توراسج إدداد 

( 5.380(" ولغت )CAEPاتسحاضرطف وكلطات اتتروطة واتجاسعات اتسعكدطة كفؽ سعاططر )
كطشطر ذتؾ تكجكد ثوات سرتفع في وطانات اتدراسة، كسا كولغت قطسة سعاسؿ االرتواط اتسعدؿ 

( كطشطر ذتؾ تكجكد ثوات سرتفع في وطانات 5.346اف وراكف( تجسطع فقرات االستوانة ))سوطرس
 أفراد دطنة اتدراسة ويذا اتشأف. اتدراسة، سسا طددـ صحة اتوطانات اتتي تـ جسعيا سف
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 تصحيح أداة الدراصة

( اتطساسي، كدلطو فقد تونت Likert Scaleتـ تصسطـ االستوانة كفؽ سقطاس تطكرت )
( تلحكـ دلى اتجاه كؿ فقرة دند استطداـ سقطاس 8ة اتسحؾ اتسكضح واتجدكؿ رقـ )اتدراس

تطكرت اتطساسي كذتؾ واالدتساد وشكؿ أساسي دلى قطسة اتكسط اتحساوي كاتكزف اتنسوي 
 :تتحدطد سستكل اتسكافقة دلى فقرات كسحاكر اتدراسة

 اٌّحه اٌّؼزّذ فٟ اٌذساعخ.: (3خذٚي )

 اٌٛصْ إٌغجٟ اٌّمبثً ٌٗ خطٛي اٌخ١ٍ ِؼ١بس اٌزذسج

 %36ألً ِٓ  ...1ألً ِٓ  غ١ش ِٛافك ثشذح

 %51.2% إٌٝ 36 2.52إٌٝ  ...1 غ١ش ِٛافك

 %2..6% إٌٝ 52 3.32إٌٝ  .2.6 ِحب٠ذ

 %3.2.% إٌٝ .6 4.12إٌٝ  .3.4 ِٛافك

 %4.أوجش ِٓ  .4.2أوجش ِٓ  ِٛافك ثشذح

 اخلطوات اإلجزائية

اتتي اتوعتيا اتواحثة أثناء إدداد كتنفطذ تجروة اتوحث، طتناكؿ ىذا اتسحكر اتططكات 
 كتسثلت فطسا طلي:

تكجيت اتواحثة إتى جاسعة أـ اتقرل تطلب كتاب تسيطؿ سيسة كتنفطذ اتدراسة، كتـ  .4
استلسو سف قوؿ اتواحثة، كأتاح ىذا اتكتاب تلواحثة اتفرصة في اتدطكؿ إتى اتجاسعة 

 كجسع اتوطانات.
 دضك ىطئة تدرطس في جاسعة أـ اتقرل. 28اتتي تسثلت في اطتطار دطنة اتوحث ك  .8
طكرت اتواحثة استوانة واالستفادة سف األدوطات اتساوقة، كسا تـ درضيسا دلى تجنة سف  .8

قائدة سف  85اتسحكسطف تضساف صدقيا، كتطوطقيا دلى دطنة استطلدطة سككنة سف 
 سجتسع اتعطنة، كذتؾ تلتحقؽ سف صدؽ ثوات أدكات اتدراسة.

ست اتواحثة وتطوطؽ أدكات اتدراسة دلى أفراد اتعطنة اتفعلطة، كتلتفصطؿ فقد تـ استجاب قا .4
 دضك ىطئة تدرطس في جاسعة أـ اتقرل. 28دلى أداة االستوانة 

وعد االنتياء سف اتتطوطؽ قاست اتواحثة وتفرطغ اتوطانات كسعاتجتيا واستطداـ األساتطب  .0
تائج اتستعلقة وفركض اتدراسة، كذتؾ اإلحصائطة اتسناسوة ويدؼ اتحصكؿ دلى اتن

 .SPSSواالستعانة وورناسج 
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قاست اتواحثة وتفسطر كسناقشة اتنتائج اتتي تكصلت إتطيا، ككتاوة سلطص اتنتائج  .6
 كاتتكصطات.

 األصاليب اإلحصائية املضتخدمة يف معاجلة البيانات

األساتطب كانت ( ك SPSS v.23تـ االدتساد وشكؿ أساسي دلى ورناسج اتتحلطؿ االحصائي )
 :كسا طلي

 ( اتستكسط اتحساويMean تلتعرؼ تعلى سدل ارتفاع أك انطفاض استجاوات أفراد :)
 اتعطنة دلى فقرات كسحاكر اتدراسة.

 ( االنحراؼ اتسعطارمStandard Deviation تلتعرؼ دلى سدل انحراؼ استجاوات :)
تو سف اتصفر تركزت أفراد اتدراسة تكؿ فقرة دف كسطيا اتحساوي، فكلسا اقتروت قطس

 االستجاوات كانطفض تشتتيا.
 ( سعاسؿ أتفاكركنواخCronbach's Alpha( كطرطقة اتتجزئة اتنصفطة ،)Split 

_Half.تقطاس اتثوات في اتوطانات :) 
 ( سعاسؿ ارتواط وطرسكف Pearson Correlation Coefficient  تقطاس صدؽ :)

 االتساؽ اتداطلي تفقرات اتدراسة.
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 بع: عزض نتائج الدراصة ومهاقشتًاالفصل الزا

تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تطكطر اتسحتكل سدل سا  اإلجاوة دف اتسؤاؿ األكؿ:
 كاتسعرفة اتتروكطة؟

 ( اتتاتي:4كانت اتنتائج كسا ىك سكضح واتجدكؿ رقـ )
 (: ٠ٛضح اٌّزٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ 4خذٚي )  

 مشح ِٓ فمشاد اٌّحٛس األٚيٚاٌزشر١ت ٌىً ف

 اٌفمشح 
اٌٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 اٌزشر١ت

14 
أِبسط دٚسٞ اٌم١بدٞ اٌمبئُ ػٍٝ رحًّ 

 .ِغئ١ٌٛخ اٌزؼ١ٍُ
4.49 .50 89.8% 

ِٛافك 

 ثشذح
1 

15 
حظٍذ ػٍٝ سخظخ ِضاٌٚخ إٌّٙخ ٚفمبً 

 .ٌٍّؼب١٠ش ٚاٌششٚط اٌٛط١ٕخ
4.48 .77 89.5% 

ِٛافك 

 ثشذح
2 

12 
أشبسن فٟ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزأ١ٍ١٘خ راد 

 .اٌظٍخ ثّّبسعبد اٌزؼ١ٍُ
4.46 .55 89.3% 

ِٛافك 

 ثشذح
3 

1 
أعؼٝ ٌزحم١ك األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّشرجطخ 

 .ثبٌّٕٙبج
4.44 .50 88.8% 

ِٛافك 

 ثشذح
4 

6 
احشص ػٍٝ فُٙ اٌزخظض ثشىً دل١ك 

 .ٚاإلٌّبَ ثأدٚارٗ
4.33 .47 86.6% 

ِٛافك 

 ثشذح
5 

 6 ِٛافك %81.5 47. 4.07 .أساػٟ خٛأت إٌّٛ اٌّخزٍفخ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ 4

7 
أعؼٝ ٌزٛف١ش ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ رشاػٟ اٌزٕٛع 

 .اٌثمبفٟ ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ
 7 ِٛافك 81.0% 52. 4.05

9 
أعؼٝ ٌزؼض٠ض دٚافغ اٌّزؼ١ٍّٓ اٌزار١خ ٔحٛ 

 .اٌزؼٍُ
 7 ِٛافك 81.0% 41. 4.05

11 

حشص ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ رط٠ٛش اٌج١ئخ أ

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزىْٛ راد ِؼٕٝ ٚرمذَ إضبفخ 

 .ٍِّٛعخ ٌٍطٍجخ

 9 ِٛافك 80.7% 29. 4.04

5 
ألَٛ ثزطج١ك اٌّحزٜٛ اٌّؼشفٟ ثبٌزخظظبد 

 .اٌزشث٠ٛخ ٚفمبً ٌّؼب١٠ش ١٘ئخ االػزّبد اٌٛط١ٕخ
 10 ِٛافك 80.0% 39. 4.00

10 
١١ُ ألَٛ ثبعزخذاَ أعب١ٌت ِزٕٛػخ فٟ رم

 .ِغزٜٛ إٔدبص ٚأداء اٌّزؼ١ٍّٓ
 11 ِٛافك 79.8% 40. 3.99

13 
أرؼبْٚ ِغ أ١ٌٚبء األِٛس ٚصِالء إٌّٙخ 

 .ٚاٌّخزظ١ٓ
 11 ِٛافك 79.8% 37. 3.99

16 
أعؼٝ ٌز١ّٕخ طشائك اٌزفى١ش إٌبلذ ٌذٜ 

 .اٌّزؼ١ٍّٓ
 13 ِٛافك 78.8% 43. 3.94

3 
احشص ػٍٝ رٛظ١ف اٌزم١ٕبد اٌحذ٠ثخ فٟ 

 .١١ُ اٌّزؼ١ٍّٓػ١ٍّخ رم
 14 ِٛافك 78.3% 55. 3.91

8 
أعبػذ فٟ رظ١ُّ ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ رغبػذ ػٍٝ 

 .اٌذِح ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ
 15 ِٛافك 77.3% 52. 3.87

2 
اعزخذَ اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌّزطٛسح فٟ رظ١ُّ 

 .ٚرٕف١ز ٚرمذ٠ُ اٌخجشاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّزؼ١ٍّٓ
 16 ِٛافك 76.6% 56. 3.83

17 
اٌج١ئ١خ اٌّشرجطخ ثبٌغ١بق أعؼٝ ٌز١ّٕخ اٌّؼشفخ 

 .اٌّدزّؼٟ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ
 17 ِٛافك 76.3% 63. 3.82

 ِٛافك %82.1 24. 4.10 اٌّحٛس وىً 
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تراكحت  األكؿ( أف درجات تقدطر أفراد اتعطنة دلى فقرات اتسحكر 4طوطف جدكؿ )
(، كسا ولغ اتستكسط اتكلي تلستجاوات دلى ىذا اتسحكر 4.43-8.28ستكسطاتيا وطف )

داتي سف تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تطكطر  سدل( سسا طدؿ دلى 0( سف )4.4)
كطسكف تفسطر ىذه اتنتطجة وأف ىناؾ رغوة سف قوؿ أدضاء ىطئة  اتسحتكل كاتسعرفة اتتروكطة.

اتتدرطس في اإلحلؿ كاتتغططر تساشطان سع ستطلوات اتعصر في ظؿ األفكار اتسنادطة ووناء 
اتسحتكل اتسعرفي اتذم  كتحكطؿكزات كنظرطات كأفكار تروكطة حدطثة، اتسناىج دلى أسس كسرت

طستلككنو إتى نساذج تروكطة قكطة ثـ تكططفيا سع اتتغطرات في اتسعرفة اتساوقة، كسستكطات 
( اتتي أشارت إتى تدني تضسطف 8542كتطتلؼ ىذه اتنتطجة سع دراسة اتسحطواني ) .اتفيـ

طنة تلتطكطر، كسا تطتلؼ سع دراسة اتعاني كاتعورم تقكطـ اتسحتكل كددـ تحفز أفراد اتع
  ( اتتي أشارت إتى أنو ال تزاؿ ىناؾ فجكة في وعض اتسؤشرات ضسف ىذا اتسعطار.8542)

تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تحسطف سسارسة  سدلسا  اإلجاوة دف اتسؤاؿ اتثاني:
 اتشراكة اتسينطة كاتتدرطب اتسطداني؟

 ( اتتاتي:0كضح واتجدكؿ رقـ )كانت اتنتائج كسا ىك س
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 (: ٠ٛضح اٌّزٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌٛصْ إٌغج5ٟخذٚي )

 ٚاٌزشر١ت ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّحٛس اٌثبٟٔ

 اٌفمشح 
اٌٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 اٌزشر١ت

1 
أعؼٝ ٌزط٠ٛش خجشارٟ ا١ٌّذا١ٔخ ثّب 

 .ط٠ٛش أداء اٌّششح ثفبػ١ٍخ٠غبُ٘ فٟ ر
 1 ِٛافك 80.0% 54. 4.00

8 
أعبُ٘ فٟ رؼض٠ض لذساد اٌّششح١ٓ فٟ 

 .اٌزٛف١ك ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك
 2 ِٛافك 78.3% 32. 3.91

4 

أعبػذ فٟ رؼض٠ض ػًّ اٌى١ٍخ ِغ اٌششوبء 

ٌزظ١ُّ خجشاد ١ِذا١ٔخ رزغُ ثبٌؼّك 

ٚاٌش١ٌّٛخ ٚاٌزٕٛع ٚاٌزّبعه ٚفمبً 

 .ؼزّذحٌٍّؼب١٠ش اٌّ

 3 ِٛافك 77.6% 43. 3.88

3 

أٚظف اٌزىٌٕٛٛخ١ب ٚاٌزم١ٕبد اٌزٟ رطجمٙب 

اٌى١ٍخ ٌز٠ٕٛغ أعب١ٌت رم١١ُ اٌّٙبساد 

 .اٌّشرجطخ ثبٌّحزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ

 4 ِٛافك 76.8% 60. 3.84

5 

أعؼٝ ٌزّى١ٓ اٌّششح١ٓ ِٓ رحم١ك 

اٌششاوخ اٌفبػٍخ ث١ٓ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 .ٚاٌّدزّغ

 5 ٛافكِ 76.6% 54. 3.83

10 

أعبػذ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌى١ٍخ فٟ اعزخذاَ 

اٌزىٌٕٛٛخ١ب ِٓ أخً اٌزحغ١ٓ اٌّغزّش 

ٚضّبْ اعزّشاس اٌّحبضش٠ٓ اٌّزؼب١ٔٚٓ 

 .فٟ اٌؼًّ

 6 ِٛافك 76.1% 51. 3.80

6 

أعبػذ اٌّششح١ٓ فٟ اعزخذاَ 

اٌزىٌٕٛٛخ١ب ٌزحم١ك اعزّشاس اٌششاوخ 

 .اٌّدزّؼخ ثزط٠ٛش ثشاِح إػذادُ٘

 7 ِٛافك 75.4% 48. 3.77

2 

أعبػذ اٌى١ٍخ فٟ رط٠ٛش ِؼب١٠ش اخز١بس 

اٌّؼ١ٍّٓ اٌّزؼب١ٔٚٓ ثّب ٠طٛس ِٓ أداء 

 .اٌجشٔبِح

 8 ِٛافك 74.1% 58. 3.71

7 

أعبػذ اٌّششح١ٓ فٟ اعزخذاَ رطج١مبد 

رىٌٕٛٛخ١خ رحمك اٌششاوخ اٌّدزّؼ١خ 

 .ٚفمبً ٌٍزٛلؼبد اٌّشزشوخ

 9 ِٛافك 73.7% 54. 3.68

9 

ٓ ػٍٝ اٌى١ٍخ فٟ خّغ أعبػذ اٌمبئ١ّ

اٌج١بٔبد ٚرظ١ٕفٙب ٚفشص٘ب ٌالعزفبدح 

 .ِٕٙب فٟ رط٠ٛش اٌجشٔبِح

 10 ِٛافك 72.2% 77. 3.61

 ِٛافك %76.1 34. 3.80 اٌّحٛس وىً 

( أف درجات تقدطر أفراد اتعطنة دلى فقرات اتسحكر اتثاني تراكحت 0طوطف جدكؿ )
لي تلستجاوات دلى ىذا اتسحكر (، كسا ولغ اتستكسط اتك4.5-8.64ستكسطاتيا وطف )

داتي سف تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تحسطف  سدل( سسا طدؿ دلى 0( سف )8.2)
كطسكف تفسطر ىذه اتنتطجة وأف أدضاء اتيطئة  سسارسة اتشراكة اتسينطة كاتتدرطب اتسطداني.

سستكل في اتتدرطسطة طركف أف سستكل سسارسة اتشراكة اتسينطة كاتتدرطب اتسطداني ستدف ات
اتجاسعة، سا طجعليـ طسعكف إتى تعزطز ىذه اتسعاططر أسلن في اتتطكر كاتتنسطة سف طلؿ سا 
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طتـ سف توادؿ طورات كسعارؼ في ظؿ اتسشاركة اتسينطة سع اتزسلء، كسا أف طتحفزكف تلتدرطب 
اتسطداني روسا تتعزطز وعض نقاط اتضعؼ اتسرتوطة ووعض اتسسارسات اتسينطة كتعزطزىا، 

اتحصكؿ دلى أكور كـ سف اتطورات كاتعلـك اتتي تساددىـ في اتتسطز كاتتطكر كسكاكوة ك 
( كاتتي 8542كتتفؽ ىذه اتنتطجة سع دراسة اتعاني كاتعورم ) اتسستجدات اتحدطثة داتسطان.

أشارت إتى أف أدلى تحقؽ تسؤشرات اتسعاططر اتطسسة اتكطب كاف تصاتح سعطار اتشراكات 
 ة إذ أودل أفراد اتعطنة إتى رغوتيـ في تطكطره ىذا اتسجاؿ أطضان.كاتسسارسات اتسطدانط

تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك اترقي وجكدة اتطلب  سدلسا  اإلجاوة دف اتسؤاؿ اتثاتث:
 كاتتكظطؼ؟

            ( اتتاتي:6ىك سكضح واتجدكؿ رقـ )كانت اتنتائج كسا 



 ......................................................... مدى تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتطوير آليات التقويم الذاتي واالعتماد األكاديمي

- 014 - 

 : ّؼ١بسٞ ٚاٌٛصْ إٌغج٠ٟٛضح اٌّزٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌ: (6خذٚي )

 ٚاٌزشر١ت ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّحٛس اٌثبٌث

 اٌفمشح 
اٌٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 اٌزشر١ت

3 

أعبُ٘ فٟ رحم١ك أ٘ذاف ٚسعبٌخ اٌى١ٍخ 

ثّب ٠شاػٟ اٌزٕٛع فٟ اٌّدزّغ 

 .األوبد٠ّٟ

 1 ِٛافك 81.5% 26. 4.07

2 

ض خٙٛد اٌى١ٍخ فٟ رٍج١خ أعبػذ فٟ رؼض٠

احز١بخبد اٌّدزّغ اٌغؼٛدٞ ِٓ 

 .رخظض اٌزشث١خ

 2 ِٛافك 78.0% 46. 3.90

7 

أعبُ٘ فٟ رط٠ٛش خطظ ٚأ٘ذاف اٌى١ٍخ 

العزمطبة اٌّششح١ٓ ِٓ ِخزٍف اٌفئبد 

 .اٌّدزّؼ١خ اٌّزٕٛػخ

 2 ِٛافك 78.0% 43. 3.90

1 

أعؼٝ ٌزط٠ٛش ٚرطج١ك األدٚاد اٌزٟ 

أداء اٌّششح١ٓ  رٛظفٙب اٌى١ٍخ ٌزم١١ُ

ثشىً دٚسٞ ٚرمذ٠ُ أدٌخ ػٍٝ رٌه ثّب 

 .٠ٍجٟ احز١بخبد عٛق اٌؼًّ

 4 ِٛافك 76.8% 64. 3.84

8 

أعبػذ فٟ ػ١ٍّخ رم١١ُ لذساد اٌّششح١ٓ 

خالي ٚخٛدُ٘ فٟ اٌى١ٍخ ِٓ خالي 

 .اٌّمب١٠ظ اٌزٟ رٛظفٙب اٌى١ٍخ

 4 ِٛافك 76.8% 43. 3.84

9 

ى١ٍخ أٚظف األدٌخ اٌّزؼذدح اٌزٟ رمذِٙب اٌ

ٌٍّغبػذح فٟ اٌىشف ػٓ رطٛس 

اٌّحزٜٛ اٌّؼشفٟ ٚاٌزشثٛٞ ٚاٌّٙبسٜ 

 .ٚدِح اٌزىٌٕٛٛخ١ب فٟ وً ٘زٖ اٌّدبالد

 6 ِٛافك 75.6% 50. 3.78

5 

أٚظف اٌّؼب١٠ش اٌزٟ رظّّٙب اٌى١ٍخ 

ٌٍىشف ػٓ ِذٜ رطٛس اٌجشٔبِح 

ِٚشالجخ رمذَ اٌّششح١ٓ ِٕز ثذا٠خ 

 .لجٌُٛٙ حزٝ اوزّبي ِزطٍجبد اٌجشٔبِح

 7 ِٛافك 75.1% 49. 3.76

6 

أعبػذ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌى١ٍخ فٟ اٌزأوذ ِٓ 

رحم١ك اٌّششح ٌٍّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ 

اٌّطٍٛة لجً ِٕحٗ شٙبدح اٌزخشج ِٓ 

أخً ضّبْ لذسرٗ ػٍٝ اٌزذس٠ظ ثفبػ١ٍخ 

ٚاٌزأث١ش إ٠دبث١بً ػٍٝ رحظ١ً ّٚٔٛ 

 .اٌطٍجخ ٚرؼٍُّٙ

 7 ِٛافك 75.1% 56. 3.76

4 

رظّّٙب اٌى١ٍخ  أٚظف اٌّمب١٠ظ اٌزٟ

ٌٍىشف ػٓ ١ِٛي ٚخظبئض اٌّششح١ٓ 

ِٕز ثذا٠خ لجٌُٛٙ ثبٌجشٔبِح ٚأثٕبء 

 .رٕف١زٖ

 9 ِٛافك 74.9% 52. 3.74

 ِٛافك %76.9 30. 3.84 اٌّحٛس وىً 

( أف درجات تقدطر أفراد اتعطنة دلى فقرات اتسحكر اتثاتث تراكحت 6طوطف جدكؿ )
تكسط اتكلي تلستجاوات دلى ىذا اتسحكر (، كسا ولغ اتس4.51-8.14ستكسطاتيا وطف )

داتي سف تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك اترقي  سدل( سسا طدؿ دلى 0( سف )8.24)
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اتتحفز اتسرتفع في ىذا اتسحكر إتى أف أدضاء  سدلكطسكف تفسطر  وجكدة اتطلب كاتتكظطؼ.
تعسؿ سف ددة اتطرطجطف ال طتكافؽ سع ستطلوات سكؽ ااتيطئة اتتدرطسطة طركف أف سستكل 

نكاحي كأورزىا اتكفاءة، كىذا سا حفزىـ تجاه اتتطكطر كاترقي وجكدة اتطلب كاتتكظطؼ، سف 
اتطرطجطف طلؿ قوكؿ اتسلتحقطف كفؽ سعاططر سعطنة، كاالىتساـ وكضع ططط تلتكظطؼ كددـ 

كتطتلؼ ىذه اتنتطجة سع دراسة اتعاني  كتكجطييـ نحك اتتكقعات اتسطلكوة سنيـ وعد اتتطرج.
( اتتي أشارت إتى أف سعطار االستقطاب كاالطتطار تلسرشحطف تـ طحقؽ 8542كاتعورم )

اتسستكل اتسطلكب واتكلطة في ضكء اتسؤشرات اتكاردة في ىذا اتسعطار كددـ سلحظة رغوة 
 حقطقة سف أفراد اتعطنة حطاؿ تطكطره.

طز أثر ورناسج إدداد تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تعز  سدلسا  اإلجاوة دف اتسؤاؿ اتراوع:
 ؟CAEPاتسحاضرطف وكلطة اتتروطة في جاسعة أـ اتقرل كفؽ سعاططر 

 ( اتتاتي:1كانت اتنتائج كسا ىك سكضح واتجدكؿ رقـ )
 ٠ٛضح اٌّزٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ: (.خذٚي )

 ٚاٌزشر١ت ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّحٛس اٌشاثغ

 اٌفمشح 
اٌٛعظ 

 اٌحغبثٟ

الٔحشاف ا

 اٌّؼ١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 اٌزشر١ت

4 
أػًّ ثدذ ٌىٟ أحمك سضٝ اٌخش٠د١ٓ ػٓ 

 .ِغزٜٛ إػذادُ٘ إٌّٟٙ
4.63 .60 92.7% 

ِٛافك 

 ثشذح
1 

1 
أعبػذ اٌى١ٍخ فٟ ل١بط رحم١ك األ٘ذاف ِٓ 

 .خالي اٌّمب١٠ظ ٚاألدٌخ اٌزٟ رّزٍىٙب
 2 ِٛافك 78.8% 36. 3.94

6 

اٌزٟ رضؼٙب اٌى١ٍخ ٌم١بط  أٚظف اٌّمب١٠ظ

ِؤششاد إٌّٛ ثّب فٟ رٌه ِمب١٠ظ اٌم١ّخ 

اٌّضبفخ ِٕٚحٕٝ إٌّٛ اٌّؼشفٟ ٚأ٘ذاف 

 .رؼٍُ ٚرطٛس اٌطٍجخ اٌّؼشفٟ

 3 ِٛافك 76.8% 37. 3.84

2 

أحشص ػٍٝ اعزؼشاع ٔزبئح رطج١ك 

أدٚاد اٌّالحظخ اٌّمٕٕخ ٚاٌذساعبد 

اٌّغح١خ ٌٍطٍجخ ٌٍزؼشف ػٍٝ فبػ١ٍخ 

 .اٌجشٔبِح

 4 ِٛافك 75.4% 62. 3.77

5 

أعبػذ اٌى١ٍخ فٟ اٌحظٛي ػٍٝ أدٌخ ػ١ٍّخ 

ِٛثٛلخ حٛي سضب اٌخش٠د١ٓ ٚأطحبة 

اٌؼًّ ػٓ ِغز٠ٛبرُٙ ِٚٙبسارُٙ ٚلذسرُٙ 

 .ػٍٝ رحًّ اٌّغئ١ٌٛخ

 5 ِٛافك 74.4% 59. 3.72

3 

أعبػذ اٌى١ٍخ فٟ رح١ًٍ ِؤششاد فبػ١ٍخ 

اٌزذس٠ظ ٌٍزأوذ ِٓ أْ اٌّششح١ٓ لبدس٠ٓ 

رطج١ك اٌّؼبسف ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّٙبساد ػٍٝ 

اٌزٟ اوزغجٛ٘ب ِٓ خالي اٌخجشاد ا١ٌّذا١ٔخ 

 .ٌٍجشٔبِح

 6 ِٛافك 72.9% 67. 3.65

 ِٛافك %78.5 36. 3.92 اٌّحٛس وىً 
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تراكحت  اتراوع( أف درجات تقدطر أفراد اتعطنة دلى فقرات اتسحكر 1طوطف جدكؿ )
اتكلي تلستجاوات دلى ىذا اتسحكر (، كسا ولغ اتستكسط 4.68-8.60ستكسطاتيا وطف )

تعزطز أثر داتي سف تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك  سدل( سسا طدؿ دلى 0( سف )8.38)
. كطسكف CAEPورناسج إدداد اتسحاضرطف وكلطة اتتروطة في جاسعة أـ اتقرل كفؽ سعاططر 

شاركة في ىذه اتنتطجة وأف ىناؾ شعكر إطجاوي تدل أدضاء اتيطئة اتتدرطسطة تلستفسطر 
اتسعرفي، طاصة سع شعكرىـ وسصداقطة كسينطة  اتسحاضرطفتحسطف اتتعلطـ كرفع سستكل نسك 

اتسؤشرات كاتسعاططر اتتي طتـ استطداسيا في ىذا اتسجاؿ، كاتتي تونى دلى سؤشرات قطاسطة 
. كتتفؽ ىذه اتنتطجة سع دراسة سنطقطة تقطاس فعاتطة اتتدرطس سف طلؿ أداكت سلحظة سقننة

( اتتي أشارت إتى أف سعرفة أفراد اتعطنة واتسعاططر اتطاصة Almatrafi, 2015طرفي )اتس
 تحفزىـ تتطوطقيا داتي. سدل (، ككافCAEPوسعاططر كطب )

تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك زطادة جكدة اتورناسج  سدلسا  اإلجاوة دف اتسؤاؿ اتطاسس:
 كاتتحسطف اتسستسر؟

 ( اتتاتي:2جدكؿ رقـ )كانت اتنتائج كسا ىك سكضح وات
 ٠ٛضح اٌّزٛعظ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ : (.خذٚي )  

 ٚاٌزشر١ت ٌىً فمشح ِٓ فمشاد اٌّحٛس اٌخبِظ

 اٌفمشح 

اٌٛعظ 

اٌحغب

 ثٟ

االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

ِغزٜٛ 

 اٌّٛافمخ
 اٌزشر١ت

3 

أشبسن أطحبة اٌمشاس فٟ اٌى١ٍخ )ِدٍظ اٌزؼ١ٍُ( 

رخبر اٌمشاساد اٌّشرجطخ ثبٌجشاِح ِٓ ح١ث فٟ ا

رخظ١ض اٌّٛاسد ٚرحذ٠ذ االردب٘بد اٌّغزمج١ٍخ 

 .ٌٙب

4.26 .94 
85.1

% 

ِٛافك 

 ثشذح
1 

1 
أعبُ٘ فٟ رؼض٠ض خٙٛد اٌى١ٍخ ٌجٕبء ٔظبَ ِزىبًِ 

 .ٌضّبْ اٌدٛدح
4.20 .43 

83.9

% 
 2 ِٛافك

4 
أرؼبْٚ ِغ اٌى١ٍخ فٟ رم١١ُ األداء اٌذٚسٞ ٚفك 

 .ٌّؼب١٠ش اٌّؼزّذحاأل٘ذاف ٚا
3.98 .44 

79.5

% 
 3 ِٛافك

5 
أعبُ٘ فٟ ػ١ٍّخ رط٠ٛش اٌجشٔبِح فٟ ضٛء ٔزبئح 

 .ل١بط ِذٜ رطٛس أداء اٌّششح١ٓ ٌٍجشٔبِح
3.86 .47 

77.3

% 
 4 ِٛافك

2 

أعبػذ فٟ رط٠ٛش ٔظبَ اٌدٛدح ِٓ ح١ث ِشاخؼخ 

ٚردشثخ اٌّمب١٠ظ اٌّزؼذدح اٌزٟ رشطذ رمذَ 

 .اٌّششح١ٓ

3.84 .60 
76.8

% 
 5 ِٛافك

6 

أشبسن اٌى١ٍخ فٟ ل١بط أثش أداء اٌخش٠ح ػٍٝ 

ا١ٌّذاْ ِٓ خالي دساعخ ٔزبئح اٌّزؼ١ٍّٓ 

 .ٚرح١ٍٍٙب

3.72 .67 
74.4

% 
 6 ِٛافك

 44. 3.98 اٌّحٛس وىً 
79.5

% 
 ِٛافك
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( أف درجات تقدطر أفراد اتعطنة دلى فقرات اتسحكر تراكحت ستكسطاتيا وطف 2طوطف جدكؿ ) .1
( 0( سف )8.32ولغ اتستكسط اتكلي تلستجاوات دلى ىذا اتسحكر )(، كسا 8.18-4.86)

داتي سف تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك زطادة جكدة اتورناسج  سدلسسا طدؿ دلى 
كطسكف تفسطر ىذه اتنتطجة وأف أدضاء اتيطئة اتتدرطسطة طركف وعض  كاتتحسطف اتسستسر.

إتى حشد اتقدرات كاتجيكد ويدؼ تعزطزىا  اتثغرات أك اتنقص في اتورناسج اتتروكم اتتي تحتاج
كتحسطنيا، وحطث تتجاكز ىذا اتسستكل إتى سستكطات داتطة تتساشى سع اتسعاططر اتتي تتوناىا 

CAEP سع سلزسة اتتحسطف اتسستسر تكافة اتنكاقص اتسكجكدة في اتورناسج إتى أف طصؿ ،
ساف اتجكدة كاتتحسطف إتى سستكطات جكدة داتطة، كطتحقؽ ذتؾ سف طلؿ أنظسة كاضحة ض

اتسستسر، واتشكؿ اتذم طضسف كفاءة اتطرطجطف سف ىذه اتوراسج كقدرتيـ دلى إحداث اتتغططر 
كتتفؽ ىذه اتنتطجة سع دراسة اتسطرفي  اإلطجاوي في اتقطاع اتتعلطسي وشكؿ كاسؿ.

(Almatrafi, 2015 كاتتي أشارت إتى تحفز أفراد اتعطنة نحك زطادة تأثطر اتورناسج كجك ) دة
( كاتتي أشارت 8553اتورناسج اتتروكم كاتتحسطف اتسستسر، فطسا اطتلفت سع دراسة إوراىطـ )

إتى أنو في سجاؿ احتطاجات اتورناسج كتطكطره فإنو )غطر سحقؽ( تستطلوات اتجكدة اتشاسلة، 
 كوعد سجاؿ اتتقكطـ دف تلوطة ستطلوات اتجكدة اتشاسلة.

 الفصل اخلامط: نتائج وتوصيات الدراصة

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

  " تحفطز  سدلتراكحت ستكسطات درجات تقدطر أفراد اتعطنة دلى فقرات اتسحكر األكؿ
(، كسا 4.43-8.28أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تطكطر اتسحتكل كاتسعرفة اتتروكطة" وطف )

 سدل( سسا طدؿ دلى 0( سف )4.4ا اتسحكر )ولغ اتستكسط اتكلي تلستجاوات دلى ىذ
 داتي سف تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تطكطر اتسحتكل كاتسعرفة اتتروكطة.

 تحفطز  سدل رات اتسحكر اتثاني "تراكحت ستكسطات درجات تقدطر أفراد اتعطنة دلى فق
طف أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تحسطف سسارسة اتشراكة اتسينطة كاتتدرطب اتسطداني" و

( 0( سف )8.2(، كسا ولغ اتستكسط اتكلي تلستجاوات دلى ىذا اتسحكر )8.64-4.5)
داتي سف تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تحسطف سسارسة اتشراكة  سدلسسا طدؿ دلى 

 اتسينطة كاتتدرطب اتسطداني.
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 تحفطز  سدل تعطنة دلى فقرات اتسحكر اتثاتث "تراكحت ستكسطات درجات تقدطر أفراد ا
(، كسا 4.51-8.14" وطف )نحك اترقي وجكدة اتطلب كاتتكظطؼ اء ىطئة اتتدرطسأدض

 سدل( سسا طدؿ دلى 0( سف )8.24ولغ اتستكسط اتكلي تلستجاوات دلى ىذا اتسحكر )
 داتي سف تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك اترقي وجكدة اتطلب كاتتكظطؼ.

 تحفطز  سدل ت اتسحكر اتراوع "تعطنة دلى فقراتراكحت ستكسطات درجات تقدطر أفراد ا
(، كسا ولغ اتستكسط 4.68-8.60أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تعزطز أثر اتورناسج" وطف )

داتي سف  سدل( سسا طدؿ دلى 0( سف )8.38اتكلي تلستجاوات دلى ىذا اتسحكر )
تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك تعزطز أثر ورناسج توراسج إدداد اتسحاضرطف وكلطة 

 في جاسعة أـ اتقرل كفؽ سعاططر. اتتروطة
 تحفطز  سدل تعطنة دلى فقرات اتسحكر اتطاسس "تراكحت ستكسطات درجات تقدطر أفراد ا

-8.18أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك زطادة جكدة اتورناسج كاتتحسطف اتسستسر" وطف )
( سسا 0( سف )8.32(، كسا ولغ اتستكسط اتكلي تلستجاوات دلى ىذا اتسحكر )4.86
داتي سف تحفطز أدضاء ىطئة اتتدرطس نحك زطادة جكدة اتورناسج  سدللى طدؿ د

 كاتتحسطف اتسستسر.
 ثانيًا: توصيات الدراصة: يف ضوء الهتائج الضابكة، توصي الباحجة مبا يلي:

اتعسؿ دلى تطكطر أىداؼ كتكصطفات كططط وراسج إدداد اتسحاضرطف في اتسسلكة اتعروطة  .4
ت  لسستجدات كستطلوات اتعصر.اتسعكدطة وشكؿ سستسر كفقا ن

تضسطف وراسج إدداد اتسحاضرطف في سجاؿ اتتقكطـ وأساتطب اتتقكطـ اتذاتي، كسقاططس  .8
اتتفكطر اتعلسي اتسطتلفة، كاالىتساـ وتنسطة كافة سيارات اتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد 

 األكادطسي تدل أدضاء اتيطئة اتتدرطسطة في ىذه اتوراسج.
كسكقفيا سف  CAEPطفطة ألدضاء ىطئة اتتدرطس حكؿ سعاططر اتقطاـ وحسلة تكدكطة تثق .8

 اتسعاططر األطرل.
نشر ثقافة اتجكدة كاتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد األكادطسي وسا طضسف نشر االتتزاـ كاالنتساء  .4

كاتسشاركة وطف جسطع أدضاء اتيطئة اتتدرطسطة، كذتؾ سف طلؿ دقد اتندكات ككرش 
قوكؿ جسطع أدضاء اتيطئة اتتدرطسطة تعسلطة االدتساد اتعسؿ ويذا اتجانب، كوسا طحقؽ 

 األكادطسي.
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إجراء اتدراسات كاتوحكث اتكسطة كاتنكدطة تسعاتجة أكجو اتنقص كاتضعؼ في وراسج إدداد  .0
 .CAEPاتسحاضرطف واتكلطة وسا طحقؽ سعاططر 

 تعططف حكافز كسكافآت سادطة كسعنكطة ألدضاء اتيطئة اتتدرطسطة اتسساىسطف في تطكطر .6
آتطات اتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد األكادطسي توراسج إدداد اتسحاضرطف وكلطة اتتروطة في 

 .CAEPجاسعة أـ اتقرل كفؽ سعاططر 
 :املكرتحات

 :تلوحث اتحاتي طكصي اتواحث إجراء اتدراسات اآلتطة تكساالن اس
 .رؤساء األقساـاتحاتي سف سنظكر إدداد اتسحاضرطف تقكطـ اتورناسج  .4
تحفطز أدضاء اتيطئة اتتدرطسطة تتطكطر آتطات اتتقكطـ اتذاتي كاالدتساد  سدلسقارنة  .8

سع اتكلطات ( CAEPاألكادطسي توراسج إدداد اتسحاضرطف وكلطات اتتروطة كفؽ سعاططر )
 .اتسسلكة اتعروطة اتسعكدطةاتستناظرة في جاسعات 
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 قائمة املزاجع

 : املزاجع العزبيةأواًل

رة اتجاسعطة اتستسطز في ظؿ اتجكدة كاالدتساد األكادطسي . اإلدا(8548. )جساؿ ،إوراىطـ
 .811-846(، 4)83. اتسجلة اتعلسطة تكلطة اتتروطة وجاسعة نجراف.

، اورطؿ(. اتتقكطـ اتذاتي تورناسج إدداد اتسعلـ في كلطة اتتروطة 8553إوراىطـ، فاضؿ. )
تستطلوات  جاسعة اتسكصؿ: سف سنظكر أدضاء اتيطئة اتتدرطسطة كفقا -األساسطة 

اتسؤتسر اتعلسي اتثاني تكلطة اتعلكـ اتتروكطة: دكر اتسعلـ اتعروي في  .اتجكدة اتشاسلة
 كلطة اتعلـك اتتروكطة.-جرش: جاسعة جرش األىلطة ،دصر اتتدفؽ اتسعرفي
(. إسكانطة تطوطؽ إدارة اتجكدة اتشاسلة دلى 8548. )فدود اترحسإدرطس، جعفر، كاألطتر، 
تي سف أجؿ اتتحسطف اتسستسر كضساف جكدة اتسطرجات كاتحصكؿ طدسات اتتعلطـ اتعا

أساراواؾ: األكادطسطة دلى االدتسادطة: دراسة حاتة فرع جاسعة اتطائؼ واتطرسة. 
  .68 - 83 ،1، ع 8، سج األسرطكطة اتعروطة تلعلـك كاتتكنكتكجطا

تتروطة (. سعكقات إدداد كلطات ا8546، سحسد. )كحسفاألسسرم، دلي، اتجندم، دادؿ، 
جلة اتقراءة اتسسلكة اتعروطة اتسعكدطة: دراسة سطدانطة. ـ في األكادطسيتلدتساد 

، اتجسعطة اتسصرطة تلقراءة كاتسعرفة -كلطة اتتروطة  -كاتسعرفة: جاسعة دطف شسس 
  . 80 - 4 ،425ع

ت تنجاحاف اتوطئة وطكاتسجتسع اسة دوطة في طرتتت اكلطادكر ق(. 4481د )تسط، اتطسطسيا
، رساتة ؾ سعكدتسلاوطة جاسعة رتتتكلطة احاتة دراسة تسستقوؿ: ارات اططت كطفاقاإلكا

 طة.كدتسعساجستطر غطر سنشكرة، قسـ اتتروطة، كلطة اتتروطة، جاسعة اتسلؾ سعكد، ا
ستطلوات االدتساد األكادطسي في كلطة اتتروطة وجاسعة اتواحة سف (.  8544اتسقاطي، كضحى. ) 

، رساتة ساجستطر غطر سنشكرة. قسـ اإلدارة اتتروكطة تدرطسكجية نظر أدضاء ىطئة ات
 كاتتطططط، كلطة اتتروطة، جاسعة أـ اتقرل، سكة اتسكرسة، اتسعكدطة.

تطكطر أداء كلطات اتتروطة تلونات واتسسلكة في ضكء سعاططر (.  8552اتودرم، أسطسة. )
. رساتة في جاسعة جازافدراسة تطوطقطة دلى كلطات اتتروطة تلونات  االدتساد األكادطسي: 

ساجستطر غطر سنشكرة، قسـ اإلدارة اتتروكطة كاتتطططط، كلطة اتتروطة، جاسعة أـ اتقرل، 
 سكة اتسكرسة، اتسعكدطة.
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 . وطركت: دار اتكتب اتلونانطة.سعجـ سصطلحات اتعلكـ اإلدارطة(. 4324ودكم، أحسد. )
تطوطؽ نظاـ االدتساد  في(. دراسة آلراء أدضاء ىطئة اتتدرطس 8548ودكم، سحسكد. )

دراسات دروطة في اتتروطة كدلـ اتنفس: راوطة كضساف اتجكدة وجاسعة اتسنكفطة. 
 . 846 - 403 ،4، ج 88، ع اتتروكططف اتعرب

تجروة اتتعلطـ اتذاتي في اتجاسعات اتلونانطة" ضساف اتجكدة في (. 8550وشارة، جكزطؼ. )
. وطركت: اتسركز اتثقافي 6. طـ اتتروكطةاتجاسعات اتعروطة، اتيطئة اتلونانطة تلعلك 

 اتعروي.
. ضساف اتجكدة في اتتعلطـ اتعاتي في اتولداف اتعروطة: نظرة إجساتي(. 8550وشكر، سنطر ) 

 . وطركت: اتسركز اتثقافي اتعروي.6ط
 . توناف: دار اتعلـ تلسلططف.إنجلطزم –اتسكرد قاسكس دروي (. 8558اتوعلوكي، سنطر )
سدل سناسوة كتكافر وعض سعاططر االدتساد األكادطسي كضساف (. 8553)اتثقفي، أحسد. 

اتجكدة في أقساـ اترطاضطات وكلطات اتعلكـ في اتجاسعات اتسعكدطة سف كجية نظر 
. رساتة دكتكراه غطر سنشكرة، قسـ اتسناىج كطرؽ أدضاء ىطئة اتتدرطس كاتطلب

 اتتدرطس، جاسعة أـ اتقرل، سكة اتسكرسة، اتسعكدطة.
اتسقاططس اتنكدطة كاتسؤشرات (. 8553حاج، فطصؿ، كسجطد، سكسف، كجرطسات، اتطاس. )ات

. دساف: سجلس اتكسطة تضساف اتجكدة كاالدتساد تلجاسعات اتعروطة أدضاء االتحاد
 اتحاد اتجاسعات اتعروطة األسانة.-ضساف اتجكدة االدتساد تلجاسعات اتعروطة
، سزطد. كاتسططرم، اتضاغف، سحسد، دود اهللاتحروي، ناطؼ، اترشطدم، حسطف، اتكساتي، 

(. كاقع اتتنسطة اتسينطة ألدضاء ىطئة اتتدرطس وسؤسسات اتتعلطـ اتعاتي ودكتة 8546)
 ،8، ع68، سجكلطة اتتروطة -سجلة كلطة اتتروطة: جاسعة طنطا اتككطت كسوؿ تطكطرىا. 

005 - 038 . 
اف اتجكدة في اتجاسعات اإلسلسطة" اتتقكطـ كاالدتساد أداة تضس(. 4483اتحساتي، راشد. )

. رساتة ساجستطر غطر سنشكرة، جاسعة اتسلؾ سؤتسر اتجكدة االدتساد في اتجاسعات
 .سعكد، اتسسلكة اتعروطة اتسعكدطة

 .. اإلسارات: دار اتقلـ تلنشر كاتتكزطعاتتقكطـ اتتروكم(. 4321طضر، فطرم. )
 .وطركت: سكتوة توناف. أساس اتولغة(. 4336اتزسطشرم، سحسكد وف دسر. )
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(. تقكطـ وراسج ادداد اتسعلـ فى اتسسلكة اتعروطة اتسعكدطة فى 8542اتسحطوانى، إطساف. )
دراسات في اتسناىج كطرؽ اتتدرطس: ضكء اتسعاططر اتعاتسطة تلسسؤكتطة اتسينطة. 

، اتجسعطة اتسصرطة تلسناىج كطرؽ اتتدرطس -كلطة اتتروطة  -جاسعة دطف شسس 
 .488 - 21 ،883ع

ضساف اتجكدة في اتتعلطـ اتعاتي: األطر اتنظرطة كاتعسلطة كنساذج (. 8550سلسة، رسزم. ) 
 . وطركت: اتسركز اتثقافي اتعروي.6. طسف اتتجارب اتعاتسطة

. دراسة تقكطسطة تورناسج إدداد اتسعلـ وكلطة اتتروطة جاسعة (8553س. )ولقطاتشردي، 
اتسجلة اتعروطة تضساف  دتساد األكادطسي.اتسلطاف قاوكس كفؽ ستطلوات سعاططر اال

 .05-4(، ص4)4، األسانة اتعاسة التحاد اتجاسعات اتعروطة-جكدة اتتعلطـ اتجاسعي
 CAEP(. درجة تحقؽ سعاططر االدتساد اتدكتطة 8542اتعاني، كجطية، اتعورل، طلؼ، دزاـ. )

اتعلـك اتتروكطة: اتسجلة األردنطة في في وراسج إدداد اتسعلـ وجاسعة اتسلطاف قاوكس. 
 . 855 - 828،  8، ع44، سجدسادة اتوحث اتعلسي -جاسعة اتطرسكؾ 

(. 8548درفات، نجاح، اتشيرم، نجكد، جاف، طدطجة، فقطو، سناء، كاتسحسادم، غدطر. )
صعكوات تطوطؽ اتتقكطـ اتذاتي وكلطة اتتروطة جاسعة أـ اتقرل سف كجية نظر أدضاء 

، كلطة اتتروطة اتنكدطة -طة اتنكدطة: جاسعة اتسنصكرة سجلة وحكث اتتروىطئة اتتدرطس. 
 . 480 - 36 ،82ع

كاقع إدارة اتجكدة اتشاسلة في اتجاسعات اتفلسططنطة كسوؿ تطكطره (. 8556اتعطار، إوراىطـ. )
، رساتة ساجستطر، كلطة سف كجية نظر رؤساء األقساـ األكادطسطة وجاسعات قطاع غزة

 .غزة، فلسططفاتتروطة، اتجاسعة اإلسلسطة و
(. اتتقكطـ اتذاتي في اتسكتوات اتجاسعطة اتسكدانطة سف كجية نظر 8542دلي، حسف. )

اتسركز اتعروي  لةسجاتعاسلطف: دراسة حاتة دلى سكتوة جاسعة أـ درساف اإلسلسطة. 
تلوحكث كاتدراسات في دلـك اتسكتوات كاتسعلكسات: اتسركز اتعروي تلوحكث كاتدراسات 

 . 858 - 864 ،3، ع0، سجات كاتسعلكساتفي دلكـ اتسكتو
 االدتسادسعاططر  استطداـ(. كاقع 8540، حطدر. )كاتجوكرماتعنزم، قاسـ، اتكرداكم، سرطـ، 

األكادطسي في اتعسلطة اتتعلطسطة: دراسة تجرطوطة تعطنة سف كلطات جاسعة اتككفة. سجلة 
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 ،88دارة كاالقتصاد، عكلطة اإل -اتغرم تلعلـك االقتصادطة كاإلدارطة: جاسعة اتككفة 
434 - 848 . 

. اتتكاسؿ اتعروي وطف دكافع اتتنسطة اتسستداسة كضغكط اتعكتسة،(. 8544غروي، سحسد. )
 كىراف: اوف اتندطـ تلنشر كاتتكزطع.

، اورطؿ(. تقططـ درجة تطوطؽ سعاططر ىطئة ادتساد اتوراسج اتتروكطة 8541اتغسرم، جساؿ. )
روطة وجاسعة ططوة سف كجية نظر أدضاء اتيطئة األسرطكطة اتكطب في كلطة اتت

. كرقة سقدسة تندكة وعنكاف: اتتقكطـ في اتتعلطـ اتجاسعي: سرتكزات كتطلعاتاتتدرطسطة. 
 كلطة اتتروطة.-اتسعكدطة: جاسعة اتجكؼ

إدارة األقساـ األكادطسطة في ضكء سعاططر اتجكدة اتشاسلة كاالدتساد (. 8544فضؿ، سياء. )
. رساتة رم كاتسلؾ دود اتعزطز: دراسة سطدانطة دلى شطر اتطاتواتوجاسعتي أـ اتق

ساجستطر غطر سنشكرة، قسـ اإلدارة كاتتروطة كاتتطططط، كلطة اتتروطة، جاسعة أـ اتقرل، 
 اتسسلكة اتعروطة اتسعكدطة.

. وطركت: 8. طاتقاسكس اتسحطط(. 4321اتفطركز أوادم، سجد اتدطف سحسد وف طعقكب. )
 سؤسسة اترساتة.

إلدارة اتتروكطة واتجاسعات اتسعكدطة  في(. تقكطـ وراسج اتدراسات اتعلطا 8548اتقرني، صاتح. )
دراسات دروطة في اتتروطة كدلـ اتنفس: راوطة . األكادطسيضكء سدطؿ االدتساد  في

 . 484 - 14 ،4، ج 88، ع اتتروكططف اتعرب
اتجكدة كاالدتساد األكادطسي . تأثطر تطوطؽ ستطلوات سعاططر ضساف (8544. )حسد ،اتقسطزم

سجلة دراسات في  دلى اتعسلطة اتتعلطسطة: دراسة تطوطقطة دلى كلطة اتتروطة واتسجسعة.
 .285-112(، ص84)8. سصر-اتطدسة االجتسادطة كاتعلـك اإلنسانطة

سعاططر اتجكدة  ، دطسسور(. تطكطر أداء أدضاء اتيطئة اتتدرطسطة كفؽ8550كنعاف، أحسد. )
)اتعروي اتراوع(: تطكطر أداء اتجاسعات  سؤتسر اتقكسي اتسنكم اتثاني دشراتاتشاسلة. 

تطكطر اتتعلطـ  . اتقاىرة: سركزاتجكدة اتشاسلة كنظـ االدتساد اتعروطة في ضكء سعاططر
 جاسعة دطف شسس.-كلطة اتتروطة -اتجاسعي
اتتعلطـ  اتجكدة كاالدتساد األكادطسي تسؤسسات(. 8552اتزطادات، سحسد. )ك سجطد، سكسف، 

 .. دساف: دار صفاء تلنشر كاتتكزطعاتعاـ كاتجاسعي
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. سقترح تتطكطر ورناسج اتتروطة اتعسلطة وكلطات اتتروطة اترطاضطة (.8546. )سحسد ،سحسكد
: جاسعة اتسجلة اتعلسطة تلتروطة اتودنطة كدلـك اترطاضة طوقا تسعاططر اتجكدة كاالدتساد.

 .815 – 803 ،12ف، عكلطة اتتروطة اترطاضطة تلونط -حلكاف 
. تقكطـ وراسج إدداد اتسعلسطف في كلطات اتتروطة في ضكء اتسعطار (8541. )ناطؼ ،اتسطكع

اتراوع سف سعاططر اتيطئة اتكطنطة تلتقكطـ كاالدتساد األكادطسي واتسسلكة اتعروطة 
 .36-10(، ص1)4، جاسعة كىراف-سجلة دراسات إنسانطةاتسعكدطة. 

دراسة تقكطسطة تسطرجات ورناسج إدداد سعلـ اتلغة اتعروطة في كلطة . (8540. )ىند ،اتسطعاف
اتتروطة جاسعة اتككطت في ضكء سعاططر اتجكدة سف كجية نظر اتطلوة اتستكقع تطرجيـ 

 -03، 440، ع83، سججاسعة اتككطت-اتسجلة اتتروكطة. كادضاء اتيطئة اتتدرطسطة
32. 

دتطؿ ضساف اتجكدة كاالدتساد (. 8553)اتيطئة اتكطنطة تلتقكطـ كاالدتساد األكادطسي 
ة. اترطاض: اتيطئة اتكطنطة تلتقكطـ كاالدتساد األكادطسي واتسسلكة اتعروطة اتسعكدم

 األكادطسي
سعكقات تحقطؽ اتجكدة كاالدتساد األكادطسي (. 8548اتكرثاف، ددناف، كاتزكي، أحسد. )

. االدتساد اتسدرسيوجاسعة شقراء: دراسة سطدانطة. اتلقاء اتسنكم اتسادس دشر: 
 اترطاض: جاسعة اتسلؾ سعكد كاتجسعطة اتسعكدطة تلعلـك اتتروكطة كاتنفسطة )جستف(. 
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