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درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم في برنامج الرياضيات بجامعة شقراء في ضوء معايير المركز الوطني 
 (NCAAA) للتقويم واالعتماد األكاديمي

 سلمان بن حديد الشمريد. 

 جامعة شقراء -ادلناىج وطرق التدريس ادلشارك  أستاذ

 ملخصال
الكشف عن درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف إىل ىذه الدراسة  ىدفت

)اجلنس، والرتبة وفق متغَتات ، ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي من وجهة نظر اذليئة التدريسية
األكادديية، وسنوات اخلدمة(، ولتحقيق أىداف البحث؛ قام الباحث باستخدام ادلنهج الوصفي التطويري، بتطبيق أداة 

من أعضاء اذليئة التدريسية ادلتخصصُت يف الرياضيات ( 108الدراسة )االستبانة( على كامل رلتمع الدراسة البالغ عددىم )
وقد ضمت أداة  .من رلتمع الدراسة (%58ٔتا نسبتو ) )رجااًل ونساء(عضوًا  (63) منهمواستجاب ، ءيف جامعة شقرا

)خصائص اخلرجيُت وسلرجات التعلم، وادلنهج الدراسي، وجودة التدريس ( عبارة موزعة على رلاالت الدراسة 51الدراسة )
جملاالت الدراسة أتت بدرجات احلسابية العامة أن ادلتوسطات وقد كشفت نتائج الدراسة وتقييم الطالب(، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغَت اجلنس ولصاحل اإلناث، يف حُت  كشفت نتائج الدراسة عن ذلككمتوسطة.
ويف ضوء نتائج الدراسة أوصى ، مل تظهر النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى دلتغَتي الرتبة األكادديية، وسنوات اخلدمة

من قبل فريق متخصص مراجعة متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات منها: من التوصيات الباحث بعدد 
 ، للوقوف على النواقص وإ٘تامها.خارجي

 

 ، االعتماد األكادديي.جامعة شقراء، الرياضياتامج نبر معيار التعليم والتعلم،  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

 

The Degree of the Availability of the Requirements of Learning and Teaching 

Criterion in Mathematics Program of Shaqra University in the Light of the 

Criteria of the National Center for Academic Accreditation and Assessment 

(NCAAA) 

 

This study aims to reveal the degree of the availability of the requirements of 

Learning and Teaching criterion in Mathematics Program of Shaqra University in the 

light of the criteria of the National Center for Academic Accreditation and Assessment 

(NCAAA) from the standpoint of staff members, according to variables of (sex, 

academic rank, and years of service). To achieve the objectives of the study, the 

researcher uses the developmental descriptive approach. With the application of the tool 

of the questionnaire on the study population, figuring (108) of staff members 

specialized in Mathematics at Shaqra University. Responded (63) of staff members, 

(58%) of the study population, who respond to the questionnaire. The tool includes (51) 

statements covering the fields of the study (graduates specifications, learning outcomes, 

syllabus, teaching quality and students assessment). The study concludes that the 

general arithmetic average for the three domains of the study reveal a medium level. It 

also revealed show the presence of statistically significant variations due to the variable 

of sex, in favor of the females. But, it does not show any statistically significant 

variations concerning the variables of academic rank and years of service. In the light of 

these results, the researcher suggests some recommendationsincluding the review of the 

requirements of learning and teaching criterion of Mathematics program by an external 

specialist team to fill its gaps.   

 

Keywords: Learning and teaching criterion, Mathematics Program, Shaqra University, 

Academic accreditation.  
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 : مقدمة
عصرنا احلاضر، متالحقة طرأت على تزايد االىتمام يف اآلونة األخَتة بادلعرفة كموجو للنمو يف ظل تغَتات 

اخلاصة، احلكومية منها و انتشار مؤسسات التعليم  إىل فرضت واقعاً سلتلفاً عن السابق، وأدت بطبيعة احلال وىذه التغَتات
ادلتمثلة يف مؤسسات التعليم العايل أن  اسلرجاهتا. ؤتضمان جودة  عادلية هتدف إىل معايَت على اعتماداليت عملت 
، ق آلية للرقابة الذاتية على مجيع أنشطتها وخدماهتايتطب، لذا جيب عليها تقع على قمة اذلرم التعليمي يف أي بلداجلامعات 
االلتحاق بربارلها ادلختلفة فقط، وإمنا يتمثل هتا على تقدًن التعليم للراغبُت يف مل يعد دور اجلامعات متمثاًل يف قدر حيث 
تغَتات الثقافية، يتفق مع التغَتات ادلتسارعة يف ادلعرفة وتكنولوجيا ادلعلومات، وال يف درجة قدرهتا على تقدًن تعليمدورىا 

شلا أدى بالكثَت من لعادلية للجامعات، التصنيفات ا هورحراز مركز متقدم بُت اجلامعات األخرى يف ظل ظوادلنافسة على إ
 اعملياهتو  أنشطتهاتنص على توافق  معتمدةعلى شهادة رمسية من ىيئة حلصول احلثيث من أجل اسعي لإىل ا اجلامعات
الذي تتمثل  األكاددييلك ما ُيسمى باالعتماد ، وذاذليئة تعتمدىامع ادلعايَت األكادديية وادلمارسات اجليدة اليت  اوإجراءاهت

يعتمد عليو األشخاص  نظاماً  يشكلو ، يلىب مستويات مقبولة من اجلودة امعةاجلتقدمو  يأن التعليم الذغايتو يف ضمان 
 ,Bernhard، وقد ذكر برنارد )ذلك قياس وكيفية ٖتقيقاليف التعليم العايل للوصول إىل فهم مشًتك دلفهوم اجلودة وآليات 

االعتماد يُعد عملية دلراقبة اجلودة وضماهنا يف التعليم، ومن خالذلا يتم التحقق من أن ادلؤسسة التعليمية ( أن 51 ,2012
  .تليب ادلعايَت الدنيا ادلقبولة

إىل االعتماد  العديد من األكاددييُت الذين يسعون إىل تطوير مؤسساهتم األكادديية بشكل أفضل وينظر
لذا ، "التنافسية" يف بلداهنم يف عامل شديد التنافسالذي يصبون إليو، ويدفع إىل تعزيز األمل ذلم  على أنو حيقق األكادديي

لالعتماد  (، عددًا من الفوائدAlhkaimi, 2012, 48أورد )، وقد كادديي بنوعيو ادلؤسسي والربارليظهر االعتماد األ
نظام اجلودة، ومراجعة الربامج، وتوفَت آلية ادلراجعة ، ومنها تطوير مهمة واضحة، وٖتديد معايَت اجلودة، واعتماد بنوعيو

 آلية للمساءلة. وتوفَتثقافة التعلم،  وبناءالداخلية، وتوفَت آلية ادلراجعة اخلارجية، 

وىذا النوع من وما يهمنا يف ىذه الدراسة ىو االعتماد الربارلي، ويطلق عليو أحيانًا االعتماد التخصصي، 
نظرًا ألنو يتطلب تقوديًا للربنامج ادلراد اعتماده  جودة العملية التعليمية ونوإتهااالعتماد حيتل أمهية كبَتة يف ضمان 

أكادديياً، وأمهيتو تنبع من أمهية الربنامج التعليمي كونو جوىر العملية التعليمية يف مؤسسات التعليم، وادلسؤول عن توفَت 
 خرجات ادلطلوبة.ادلربات ادلتخصصة للطلبة من أجل ٖتقيق ادلعارف واخل

مؤشراً قويًا على جودة اليوم يُعد  فإنووبغض النظر عن الدوافع واألسباب الكامنة وراء انتشار االعتماد الربارلي 
ادلؤسسة التعليمية مواكبة التطورات العادلية يف رلاالت التخصص، كما يؤكد قدرة على الربنامج، باإلضافة إىل ذلك يؤكد 

 عية.على تلبية احتياجات سوق العمل وادلتطلبات اجملتم



 د. سلمان حديد الشمري                 درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم 
 

 424         م2102هـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم تؤدي إىل معرفة ومن ىنا حاول الباحث احلصول على البيانات اليت  
ديي من وجهة نظر اذليئة يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكاد

 من خالل أداة أعدىا الباحث ذلذا الغرض.، التدريسية

 كلة الدراسة:مش
جودة التعليم الذي تقدمو اجلامعة، ونظراً ودوره يف ضمان  لباحث ألمهية االعتماد األكاددييانطالقا من إدراك ا

وما يتبع ذلك من طموح للحصول على االعتماد ادلؤسسي، ضلو احلصول على االعتماد يف ىذه الفًتة لسَت جامعة شقراء 
 .لعدد من برارلها ومن ضمنها برنامج الرياضيات الربارلي

ومنها دراسة  األكادديي، دالصلة باالعتماومن خالل اطالع الباحث على نتائج بعض الدراسات السابقة ذات 
يف جامعة  اجلودة واالعتماد األكادديي أتى مرتفعاً أن تطبيق معايَت ضمان وما ذىبت إليو من  (2017السعدى والدحياىن )

وما ذىبت إليو من أن درجة تطبيق معايَت ىيئة اعتماد الربامج الًتبوية األمريكية يف كلية  (2017العمري )ودراسة ، أزال
مستوى  ( وما ذىبت إليو من أن Akpan & Etor,2016اتور )ودراسة أكنب و الًتبية ّتامعة طيبة أتت بدرجة متوسطة، 

كانت متوسطة، ودراسة   جنوب نيجَتيا جامعاتوأن جودة خرجيي  كفاية الربامج األكادديية كانت كافية إىل حد ما،
كانت قليلة من يف كلية الًتبية ّتامعة حجة  ( وما ذىبت إليو من أن درجة ٖتقيق معايَت اجلودة 2015العليي وادلسهلي )

وما ذىبت إليو من أن ادلمارسات  (2014ودراسة ادلالكي )وجهة نظر الطلبة، ومتوسطة من وجهة نظر اذليئة التدريسية، 
ستهدفة ، باإلضافة إىل ضعف نواتج التعلم ادليف جامعة أم القرى يف الربنامج تطبق يف الغالب ولكن اجلودة ليست مرضية

العتماد ( لبرامج الرياضيات ٖتديداً ) درجة ٖتقيقالكشف عن لندرة الدراسات اليت اىتمت بو  يف رلال التعليم والتعلم.
تأيت ىذه  -حسب علم الباحث  - دلعيار التعليم والتعلم بصفة خاصة درجة ٖتقيقهاالربارلي بصفة عامة، و األكادديي 
معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف  درجة توافر متطلبات للكشف عن منها يف زلاولةالدراسة 

 .من وجهة نظر اذليئة التدريسية يف ادلملكة العربية السعودية ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي

 :أسئلة الدراسة
 تسعى الدراسة احلالية لإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:

متطلبات معيار التعليم والتعلم في برنامج الرياضيات بجامعة شقراء في ضوء معايير المركز الوطني درجة توافر ما 
ويتفرع من ىذا السؤال أسئلة فرعية   ؟من وجهة نظر الهيئة التدريسية (NCAAA) للتقويم واالعتماد األكاديمي

 كالتايل:

معيار التعليم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء وفق متطلبات خصائص اخلرجيُت وسلرجات التعلم درجة توافر ما  -1
 وجهة نظر اذليئة التدريسية؟من  (NCAAA) يوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديوالتعلم يف ضوء معايَت ادلركز ال

ما درجة توافر متطلبات ادلنهج الدراسي يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء وفق معيار التعليم والتعلم يف ضوء  -2
 من وجهة نظر اذليئة التدريسية؟ (NCAAA)معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي 
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ما درجة توافر متطلبات جودة التدريس وتقييم الطالب يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء وفق معيار التعليم  -3
 من وجهة نظر اذليئة التدريسية؟ (NCAAA)والتعلم يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي 

لدرجة توافر ( 0.05α ≥ الدراسة عند مستوى ) رلتمعحصائية بُت متوسطات تقديرات ىل توجد فروق ذات داللة إ -4
متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد 

 تعزى دلتغَت اجلنس؟ (NCAAA) األكادديي
لدرجة توافر ( 0.05α ≥ الدراسة عند مستوى ) رلتمعمتوسطات تقديرات حصائية بُت ىل توجد فروق ذات داللة إ -5

متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد 
 دلتغَت الرتبة األكادديية؟تعزى  (NCAAA)األكادديي 

لدرجة توافر ( 0.05α ≥ الدراسة عند مستوى ) رلتمعحصائية بُت متوسطات تقديرات ىل توجد فروق ذات داللة إ -6
متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد 

 دلتغَت سنوات اخلدمة؟تعزى  (NCAAA)األكادديي 

 :أهداف الدراسة
 ىدفت ىذه الدراسة إىل:

درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت ادلركز  الكشف عن -1
 من وجهة نظر اذليئة التدريسية. (NCAAA)الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي 

درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة حصائية يف الداللة اإلمعرفة الفروق ذات  -2
 تبعاً من وجهة نظر اذليئة التدريسية  (NCAAA)شقراء يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي 

 .والرتبة األكادديية، وسنوات اخلدمة( ،اجلنس) اتدلتغَت 

 :الدراسةأهمية 
 من: أمهية ىذه الدراسة  تنبع

 ٗتصص الرياضيات. طلبة وانعكاسو على أداء ، الربارلياألكادديي أمهية االعتماد  -
 وحلو لكثَت من ادلشاكل احلياتية.، وارتباطو بكافة التخصصات، أمهية برنامج الرياضيات -
يف  - ٖتديداً  –درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم تكشف  –يف حدود علم الباحث  -عدم وجود دراسة  -

 .(NCAAA) برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي
شلا يؤدي إىل تداركها قبل الدراسة ٖتديد جوانب القصور يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء،  قد تتيح نتائج ىذه -

 الربارلي.األكادديي شروع اجلامعة يف عملية االعتماد 
الطموح للحصول على ما يًتتب عليو من ادلؤسسي و  لحصول على االعتمادل يف ىذه الفًتة جامعة شقراءسعي  -

 .يف مرحلة الحقةلعدد من الربامج ومن بينها برنامج الرياضيات االعتماد الربارلي 



 د. سلمان حديد الشمري                 درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم 
 

 424         م2102هـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 :الدراسةحدود 

الثالث ادلعتمد يف النسخة ادلطورة لوثيقة معايَت االعتماد الربارلي التابعة  عياراقتصرت الدراسة على ادل حدود موضوعية:
السعودية الذي تتبناه اجلامعة، وىو معيار ادلملكة العربية يف  (NCAAA)للمركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي 

 (.جودة التدريس وتقييم الطالبو ادلنهج الدراسي، و خصائص اخلرجيُت وسلرجات التعلم، )الذي يتناول  "التعليم والتعلم"

أستاذ  اذليئة التدريسية ادلتخصصُت يف الرياضيات )معيد، زلاضر، مجيع أعضاءاقتصرت الدراسة على  حدود بشرية:
 (.مساعد، أستاذ مشارك

)شقراء، افظات زل ادلتواجدة يف جامعة شقراءكليات  يف سلتلفاقتصرت الدراسة على قسم الرياضيات  حدود مكانية:
 . ، القويعية(حرديالءساجر، الدوادمي، 

 ىـ.  1440-1439ول من العام اجلامعي الفصل الدراسي األطبقت الدراسة يف  حدود زمانية:

 :مصطلحات الدراسة

( متطلبات تطبيق االعتماد األكادديي بأهنا: "مجلة ادلمارسات 2012،205نصار وعبد القادر) عرف المتطلبات: -
واألنشطة واإلمكانيات ادلادية والبشرية والفنية، وكذلك الظروف وادلناخ ادلناسب الواجب توافرىا يف بيئة العمل 

من شأهنا توفَت ادلعايَت بكليات الًتبية، ويلزم استيفاؤىا قبل البدء يف عملية االعتماد، فهي ٔتثابة قواعد أساسية 
ىـ( بأهنا: "ادلقومات األساسية دلعايَت االعتماد 1432كما عرفها احلريب )بيق االعتماد األكادديي ودعمها"،  الالزمة لتط

 األكادديي والالزم توفرىا لألخذ هبذه ادلعايَت". 

اليت تقاس  سات ومؤشرات األداء وادلقاييسادلمار رلموعة  ويعرف الباحث متطلبات معيار التعليم والتعلم إجرائيًا بأنها:
 لشقراء للحصو برنامج الرياضيات ّتامعة من خالل استبانة قام الباحث بإعدادىا وتصميمها ذلذا الغرض، واليت هتيئ 

 ٖتقيق متطلبات ادلعايَت األخرى. باإلضافة إىل على االعتماد األكادديي الربارلي

احلاج )عرفو كما لبات اليت جيب أن يدركها ادلعلم"،  بأنو: "احملددات وادلتط( 2017،181نصَتات ) وعرف المعيار: -
شار إ (2009، وآخرون

ُ
بأنو: "مقياس مرجعيٌّ ديكن االسًتشاد بو عند تقوًن  (376، 2018الشهراين )دراسة ليو يف ادل

 األداء اجلامعي، وذلك من خالل مقارنتو مع ادلستويات القياسية ادلنشودة.

ويأيت ضمن  ٖتقق احلد األدىن من اجلودة، اليتادلمارسات  ةرلموع بأنه:ويعرف الباحث معيار التعليم والتعلم إجرائيًا 
يؤدي استيفاؤىا السعودية، ادلملكة العربية يف  (NCAAA)رلموعة معايَت تابعة للمركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي 

 لربنامج الرياضيات يف جامعة شقراء.لحصول على االعتماد األكادديي ل

يعترب اجلهة ادلسؤولة عن شؤون االعتماد األكادديي يف  :(NCAAA) المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي -
مؤسسات التعليم فوق الثانوي، وىو أحد ادلراكز اليت تشرف عليها ىيئة تقوًن التعليم يف ادلملكة العربية السعودية، 

ىـ بادلوافقة على الًتتيبات التنظيمية ذلا، وادلتضمنة أن اذليئة 7/2/1438( بتاريخ 94ار رللس الوزراء رقم )واليت صدر قر 
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لرفع جودهتما وكفايتهما  العربية السعودية ىي اجلهة ادلختصة بالتقوًن واالعتماد يف التعليم والتدريب يف ادلملكة
دلا كان يعرف سابقًا باذليئة الوطنية للتقوًن  اً ويعد ادلركز امتداد .ومسامهتهما يف خدمة االقتصاد والتنمية الوطنية

ىـ )ادلوقع 9/2/1424وتاريخ  6024/ب/7واالعتماد األكادديي اليت تأسست ٔتوجب ادلوافقة السامية الكردية رقم 
 (، النشأة والتأسيسوطٍت للتقوًن واالعتماد األكاددييالرمسي للمركز ال

 :اإلطار النظري

 :  االعتماد األكاديمي

أو الكلية أو  يهدف االعتماد األكادديي إىل ٖتقيق درجة عالية من اجلودة النوعية يف األداء العلمي للجامعة
الربنامج الدراسي ادلراد اعتماده أكادديياً، من خالل عملية تقوديية تقوم هبا ىيئة أكادديية متخصصة، تؤدي إىل االعًتاف 

ومن جهة أخرى فإن االعتماد األكادديي كما ذكر  وبرارلها الدراسية، والشهادة الصادرة عنها. بادلؤسسة التعليمية،
(Doss et al, 2015, 56.يسمح دلؤسسات التعليم العايل بتحديد أفضل الربامج لدعمها من أجل ٖتقيق النتائج ادلثلى ) 

 :  مفهوم االعتماد األكاديمي

ٗتضع طوعية تقييم  ةمنها: عملي، نذكر األكادديي وردت يف األدب الًتبويلالعتماد ىناك عدد من التعاريف 
 ادلعايَتاستيفاء احلد األدىن من وتقرر وفق  ،قوم هبا ىيئة معتمدة رمسياً منها، ت أو أحد برارلها، ٔتبادرةالتعليمية ؤسسة ادلذلا 

رليد وعرفو .(4، 2007لفًتة زمنية زلددة )أبو دقة،  للمؤسسة االعتمادنح انتهاء عملية التقييم ٔت اليت تعتمد عليها
بأنو "مكانة أكادديية أو وضع أكادديي علمي دُينح للمؤسسة التعليمية أو الربنامج األكادديي  (271، 2015الزيادات )و 

عرفو يف حُت  التقييم".وفق ما يتفق عليو مع مؤسسات مقابل استيفاء ادلؤسسة دلعايَت جودة نوعية التعليم ادلقدم 
(Alhkaimi, 2012, 47 )كما ،  ع مؤسسات التعليم العايل على اعتماد الرقابة الذاتيةيشجو  لضمان اجلودة، ةبأنو: "آلي

أنو يساعد ادلؤسسات يف االلتزام ٔتعايَت اجلودة العالية للحفاظ على النزاىة األكادديية وضمان أن تكون األنشطة 
رلموعة من اخلطوات واالجراءات اليت تقوم هبا إحدى اجلهات "بأنو: فقد عرفو ( 2014،289أبو برىم )أما  ".مؤسسية

أىداف  ادلختصة للتأكد من أن اجلامعة ومن يف حكمها تتحقق فيها الشروط واإلمكانيات ادلادية والبشرية، ؤتا يتفق مع
تنطوي على تقييم لفحص مؤسسات التعليم ( بأنو عملية Eaton, 2015, 1وأخَتًا عرفو ) ادلؤسسة ورؤيتها ورسالتها".

 العايل هبدف ضمان اجلودة وٖتسينها.

 : فوائد االعتماد األكاديمي

إذ ينعكس ، ادلعتمدةغَت األخرى ىناك فرق شاسع بُت ادلؤسسات التعليمية احلاصلة على االعتماد األكادديي و 
يزخر األدب الًتبوي و  ،جاذبية ألصحاب العمل أكثراحلصول على االعتماد األكادديي على خرجيي ادلؤسسة فيجعلهم 

العتماد ل( حيث ذكرت أن 2017،251دراسة زلمد )فوائد االعتماد األكادديي، ومنها الدراسات اليت ذكرت بالعديد من 
ال تقتصر على ادلؤسسة التعليمية فحسب، وإمنا تشمل ادلعلمُت والطالب ورجال األعمال، بل أهنا تشمل فوائد األكادديي 
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، فهو يساعد على ٖتقيق التميز، ويشجع على التحسُت والتطوير، ويضمن وجود أىداف زلددة اجلمهور بصفة عامة
 للمؤسسة وقابلة للتحقيق.  

 : أنواع االعتماد األكاديمي

 (Ronald & Michael, 2011, 37) من االعتماد األكادديي نوعان أساسيانيوجد 

ٔتعٌت أن مجيع مع الًتكيز على وحدة اذلدف، ؤسسة بشكل كامل، ويهتم ىذا النوع بتقوًن ادل :االعتماد المؤسسي -1
 .ذلكؤسسة تتشارك يف ٖتقيق اقسام ادل

ويركز على مكونات الربامج، والدورات الدراسية، أيضاً،  ياالعتماد التخصصويطلق عليو  البرامجي:االعتماد  -2
 ادلؤسسي. االعتماد وىو اعتماد يقع ٖتت مظلة ؤسسة، وأحياناً يركز على دورات فردية داخل ادل

عالقة تبادلية إىل حٍد ما، فإذا كانت ادلؤسسة قد حصلت على والعالقة بُت االعتماد ادلؤسسي واالعتماد الربارلي 
االعتماد ادلؤسسي قبل البدء يف تقوًن الربنامج فمن ادلفًتض أن تكون األنشطة على ادلستوى ادلؤسسي مستوفية للمعايَت 

تعتمد إىل حٍد كبَت على  الالزمة لالعتماد الربارلي، ويف ذات الوقت فإن جودة الربنامج والدالئل الالزمة دلنحو االعتماد
هنا تؤثر على سيطرة القائمُت على الربنامج مع أاإلجراءات ادلتبعة يف ادلؤسسات التعليمية، إال أن ذلك قد ال يكون ٖتت 

جودتو، ولذلك تفضل ىيئات تقوًن التعليم أن تبدأ بتقوًن ادلؤسسة إمجااًل قبل البدء يف اعتماد برارلها )متطلبات التأىل 
وكون الدراسة احلالية هتتم بالنوع الثاين )االعتماد الربارلي( من معايَت ، (2016،2بطلب االعتماد الربارلي، للتقدم 

 االعتماد األكادديي، فسوف تتناولو الدراسة بشيء من التفصيل كما يلي:

 : البرامجي األكاديمي االعتماد

ية يف كليات اجلامعات الربامج األكادديحسب دليل ضمان جودة يُقصد باالعتماد األكادديي الربارلي 
تقوًن برنامج أكادديي ٔتؤسسة تعليمية، والتأكد من جودتو، ومدى تناسبو دلستوى الشهادة ( بأنو 2013،73العربية)

"تقييم الربامج يف مؤسسة ما،  أنو( ب492،(2014، وقد عرفو السلمي ومنسيادلمنوحة ٔتا يتفق مع ادلعايَت العادلية احملددة
ة اعتماد والتأكد من جودة ىذه الربامج ومدى تناسبها دلستوى الشهادة ادلمنوحة، ويرتبط هبيئات اعتماد فنية، مثل ىيئ

"منح شهادات رمسية للجامعة من اذليئة الوطنية للتقوًن  بأنو( 2017،29عرفو العمري )كما  برامج التعليم اذلندسي"،
( 2018،82ويعرفو العلياين )من ادلعايَت أو الشروط ادلطلوبة"، اجلامعة ٖتقق رلموعة  نادلملكة بأواالعتماد األكادديي يف 

ة النوعية ادلعتمدة اليت "االعًتاف بالكفاءة األكادديية ألي مؤسسة أو برنامج تعليمي يف ضوء استيفاء معايَت اجلود بأنو
قرار رمسي من سلطة معًتف هبا حول  (بأنوECA, 2005, 3كما يعرفو )ا ىيئات ومؤسسات أكادديية متخصصة،  تصدرى

 .ةما إذا كان الربنامج األكادديي يتوافق مع معايَت معين

اجلودة، واحتياجات تساعد الربامج األكادديية على ٖتقيق رسالة ادلؤسسة وتًتجم أىدافها مراعية معايَت و 
بو برىم، ا يتالءم مع متطلبات سوق العمل )أاجملتمع، وينبغي مراجعة الربامج األكادديية بشكل دوري لتطويرىا ٔت
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للمعايَت  اً من اذليئة ادلعنية باالعتماد بأن الربنامج مستوفٍ رمسي اً يُعد احلصول على االعتماد الربارلي اعًتاف، و (2015،293
 الالزمة، وكذلك اعًتافاً ّتودة نواتج التعلم اليت يكتسبها خرجيو الربنامج. 

سوف الربارلي يف ادلؤسسة التعليمية واعتمادىا كسلسلة من شلارساهتا،  األكادديي إن تطبيق معايَت االعتماد
كادلكافأة،  ة تعود بالنفع عليهاكثَت ضفي على ادلؤسسة طابع العمل ادلؤسسي، باإلضافة إىل ما ستجنيو من فوائد  ي

 (Ronald & Michael, 2011, 51وسالسة احلصول على االعتماد األكادديي )

 National Center for(NCAAA) وقد قام ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي

AcademicAccreditation and Evaluationالربارلي على مستوى البكالوريوس األكادديي بتطوير معاير االعتماد 
حيث  .)سقف( ولضمان التكامل مع اإلطار السعودي للمؤىالت ،للرفع من مستوى اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل

عادلية، وادلقارنة مع اذليئات ، ودراسة التجارب الجعة ادلعايَت السابقة٘تثلت يف مرا ير ادلعايَت بعدة مراحل وإجراءاتمر تطو 
طوير ادلعايَت يف ت واالنطالقراء اخلرباء وادلختصُت وادلستفيدين، يقة يف رلال االعتماد، واستطالع آيمية والعادلية العر قلاإل

أمهها، دعم التوجهات الوطنية ذات العالقة بالتعليم العايل، والًتكيز على ادلخرجات وعلى األثر،  من عدة مرتكزات،
العربية السعودية الذي وصلت إليو مؤسسات التعليم العايل يف ادلملكة يف رلال اجلودة ومراعاة مستوى النضج ادللموس 

 ( 2018،1معايَت االعتماد ادلؤسسي، لوثيقة )النسخة ادلطورة 

)الرسالة واألىداف، وإدارة معايَت  ستةعلى  الربارلياألكادديي ثيقة معايَت االعتماد واشتملت النسخة ادلطورة لو 
تغطي مجيع وضمان جودتو، والتعليم والتعلم، والطالب، وىيئة التدريس، ومصادر التعلم وادلرافق والتجهيزات(الربنامج 
كات اليت تعكس مستوى اجلودة ويندرج ٖتت كل معيار من ىذه ادلعايَت عدد من احملة، يالتعليم الربنامجأنشطة 

وكون الدراسة احلالية هتتم بادلعيار الثالث )التعليم والتعلم( (.2 ،2018معايَت االعتماد الربارلي، لوثيقة فيو)النسخة ادلطورة 
 فسوف تتناولو الدراسة بشيء من التفصيل كما يلي: الربارلي األكادديي من معايَت االعتماد

 : معيار التعليم والتعلم 

ىو ادلستوى ادلتوقع الذي حيقق قدرًا من اجلودة والتميز، تضعو ىيئة مسؤولة هبدف الوصول إليو  المعيار في االعتماد:
( معايَت االعتماد األكادديي بأهنا: "الشروط وادلواصفات اليت 7، 2002وعرف اخلطيب )(. 2015،26)رليد والزيادات، 

للمؤسسة الراغبة يف احلصول على ىذا االعتماد، وتشَت  بدوهنا ال ديكن الوصول إىل قرار االعتماد األكادديي للربنامج أو
إىل مجلة األبعاد أو القواعد أو ادلرامي اليت يتعُت أن تستوفيها برامج التعليم ومؤسساتو من العناية وااللتزام حىت تثبت أن 

 رات اجلودة النوعية عالية فيها".مؤش

الربارلي )الرسالة  األكادديي الثالث من معايَت االعتماد ومعيار التعليم والتعلم يف الدراسة احلالية ىو ادلعيار
واألىداف، وإدارة الربنامج وضمان جودتو، والتعليم والتعلم، والطالب، وىيئة التدريس، ومصادر التعلم وادلرافق 

ًن واالعتماد والتجهيزات( الذي أقرتو ىيئة تقوًن التعليم يف ادلملكة العربية السعودية من خالل ادلركز الوطٍت للتقو 
 األكادديي، وقد ورد يف النسخة ادلطورة لوثيقة معايَت االعتماد الربارلي. 
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من أجل ٖتقيق الربنامج دلستويات عالية يف معيار التعليم والتعلم ينبغي عليو تبٍت سياسة فعالة تضمن ٖتديد نواتج تعلم و 
الطلبة بدقة واتساق مع متطلبات ادلؤىالت الوطنية يف الربامج العلمية، باإلضافة إىل تقوًن جودة التدريس ومقارنتها ٔتعايَت 

 توى رفيع. قياسية مرجعية خارجية ذات مس

اخلرجيُت وسلرجات  صيف: خصائ، متمثلة منها يف الدراسة احلالية ديكن االنطالق رلاالت ثالثةالباحث لذا فقد حدد 
 ذه اجملاالت: ذل موجز وفيما يلي عرض، جودة التدريس وتقوًن الطلبة، و ادلنهج الدراسي، و التعلم

 :خصائص الخريجين ومخرجات التعلم -0

يت ينبغي ال خصائص اخلرجيُت (2009،25دلؤىالت التعليم العايل يف ادلملكة العربية السعودية )أورد اإلطار الوطٍت 
 احلاصلُت على شهادة البكالوريوس، ومنها:  ثباهتا من قبلإ

 وبالنظريات وادلبادئ ادلتعلقة بو.، الدراسيال اجملاإلدلام ٔتجموعة من ادلعارف يف  -
 ادلعقدة، وابتكار احللول ذلا.الت القدرة على البحث يف ادلشك -
 حصائية ادلناسبة.القدرة على استخدام األساليب الرياضية واإل -
 خرين.القدرة على القيادة واالستعداد للتعاون مع اآل -
 .الفهم الشامل ألدبيات البحث يف رلال التخصص -
 ادلناسبة ذلا.ادلبادرة يف ٖتديد ادلشكالت وإجياد احللول  -
 سريع يف رلال التخصص.ة التغَت العطبي إدراك -
 والفهم الذايت.ادلشاركة يف األنشطة وتعزيز ادلعارف  -
 القيم وادلعتقدات اإلسالمية. إظهار مستوى عاٍل من األخالقيات وانضباط السلوك، والتصرف ٔتا يتوافق مع -
 ٖتمل ادلسؤولية وااللتزام ٕتاه اجملتمع.  -

نواتج ( 2009،26التعليم العايل يف ادلملكة العربية السعودية )وكذلك احلال فقد أورد اإلطار الوطٍت دلؤىالت 
 : كما يليالتعلم ادلتوقعة لدى احلاصلُت على شهادة البكالوريوس،  

تشمل ادلبادئ والنظريات و وبشكل منظـّم ٔتجال الدراسة،  ،: وتعٍت أن يكون لدى اخلريج معرفة شاملةادلعرفة -
وأن يكون  .بادلعارف والنظريات يف اجملاالت العلمية األخرى ادلتصلة ٔتجال دراستواألساسية، باإلضافة إىل اإلدلام 

الربامج اليت تعّد  ويف التخصص،لديو وعي باألْتاث احلديثة ادلتعلقة بإجياد احللول للقضايا وزيادة ادلعرفة يف رلال 
التنظيمية للمهنة، وبادلتطلبات الفنية ذلا كون اخلرجيون على وعي باألنظمة واللوائح أن يو الطلبة للممارسة ادلهنية، 

 للتغَتات يف الظروف احمليطة.  استجابةً  ،وكيفية ٖتسُت ذلك عرب الزمن
: وتعٍت أن يستطيع اخلريج القيام باالستقصاء، وفهم وتقوًن ادلعلومات وادلفاىيم واألدلة اجلديدة، ادلهارات اإلدراكية -

، أو اقًتاح احللول ادلبتكرة ذلا يف سياق أكادديي ع قدر بسيط من التوجيووتطبيق النتائج على القضايا وادلشكالت م
  متصل ٔتجال دراستو.
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: وتعٍت أن يسهم اخلريج يف احللول البناءة للقضايا يف ادلواقف خرين ومحل ادلسؤوليةمهارات التعامل مع اآل -
يف ادلشاريع وادلبادرات ادلشًتكة، والتعامل مع اجلماعية، وقدرتو على القيادة واالستعداد للتعاون الكامل مع اآلخرين 
متوافقة مع القيم األساسية بطرق حساسة  القضايا األخالقية وادلهنية اليت ذلا عالقة بالقيم واألحكام األخالقية

ويستطيع أن حيدد ، و على ٖتمل مسؤولية تعلمو الذايتواألخالقيات ادلهنية ادلتعارف عليها، إضافة إىل قدرت
 .وسائل إجياد ادلعلومات اجلديدة أو أساليب التحليل الالزمة إلصلاز ادلهام ادلسندة إليو ويستخدم

ن يستطيع اخلريج التواصل بفعالية شفهيًا وكتابياً، أ: وتعٍت مهارات التواصل، وتقنية ادلعلومات، وادلهارات العددية -
ايا وادلشكالت، مع تطبيقها بشكل إبداعي وٖتديد األساليب اإلحصائية والرياضية ذات العالقة عند دراسة القض

 لتفسَت ادلعلومات واقًتاح احللول، واستخدام تقنية ادلعلومات يف مجع وتفسَت وإيصال ادلعلومات واألفكار. 
 : المنهج الدراسي -2

التفكَت والتحليل  على تعريف زلدد للمنهج الدراسي، وقد يكون ذلك برىانًا على استمرارية الًتبويونمل يتفق 
جيابيات والسلبيات من جهة، ومن مث التمسك باإلجيابيات والتخلص من السلبيات أو التخفيف من للوصول إىل اإل
يعيشون فيو من جهة أخرى )سعادة خر فتؤثر على ادلتعلمُت واجملتمع الذي عاة التطورات اليت تطرأ من وقت آلحدهتا، ومرا

  .(64 ،2016براىيم، وإ

خلطة غاية يف األمهية من أجل مواكبة ا اً أمر يُعد االىتمام ببناء وتطوير ادلناىج الدراسية يف اجلامعات السعودية إن 
اليت هتدف إىل االستجابة دلتطلبات سوق العمل، ويف ذات الوقت تعمل على ٖتقيق رؤية  ادلستقبلية للتعليم اجلامعي
 اذكرهتع السمات اليت جيب أن تتوفر يف ادلناىج الدراسية اجلامعية كما ويتفق ذلك م(، 2030ادلملكة العربية السعودية )

 : منهاو ، (176، 2008زلمد )

 ل.الًتكيز على التعليم للمستقب -1
 تنمية التفكَت العقلي البناء. -2
 تمعات، والثقافات، واحلضارات(.خرين )اجملاالنفتاح على اآل -3
 التعليم التعاوين التشاركي. -4
 التقٍت.الًتكيز على التعلم  -5
 ًتبية ادلستمرة والتعليم الدائم.ال -6
 الًتكيز على الكيف بدالً من الكم.  -7

الدول العربية إىل ضعف طرائق بعض التعليم العايل يف سلرجات ضعف الكثَت من اخلرباء يرجعون جهة أخرى فومن 
   منها:عدة أسباب،  ( يف360، 2015اليت تتبناىا تلك الدول، أوجزهتا فرج والتوجيري )التدريس وادلناىج الدراسية 

 قدم ادلناىج الدراسية. -1
 . سليمللمناىج الدراسية بشكل غَت تخطيط ال -2
 النقل احلريف دلقررات بعض الدول ادلتقدمة. -3
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 عدم مواكبة ادلناىج الدراسية للتقنيات احلديثة. -4
 انفصال ادلناىج الدراسية عن الواقع. -5

االعتماد  كونما ي اً القوة الدافعة لتخطيط وتطوير ادلناىج الدراسية، وغالب باعتبارهاألكادديي العتماد اىنا يربز دور و 
يطالبون ىيئة التدريس يف كثَت من األحيان أعضاء  جيب تضمينو يف ادلناىج الدراسية، لذا فإن ٔتثابة إرشادات دلا األكادديي

 .(Lewis, 2016,86الدراسية )يَت االعتماد يف فصوذلم معا جبدم

سي من حيث التخطيط وموازنتو بُت اجلوانب النظرية والتطبيقية، ومراعاتو ادر إىل ادلنهج المت التطرق يف ىذه الدراسة و 
للتطورات العلمية والتقنية وادلهنية، والنظر يف ٖتقيق ادلقررات الدراسية للتتابع والتكامل، ومالءمة مصادر التعلم ادلستخدمة 

 كساب الطلبة إتاىات إجيابية ضلو الرياضيات.لدراسي يف إ، ودور ادلنهج األىداف ادلنهج

 :يم الطلبةجودة التدريس وتقي -4

اجلودة يف التعليم العايل تعٍت "التطوير ادلستمر واألداء الكفء دلؤسسات التعليم العايل، لكسب ثقة اجملتمع يف 
 (.7، 2013خرجييها على أساس آلية تقييم معًتف هبا" )راشد، 

تتوقف جودة التدريس على جودة ادلدرسُت فقط، وإمنا ىناك عوامل أخرى تؤثر على جودة التدريس، كجودة وال 
مصادر التعلم ادلتوفرة، والتطوير ادلهٍت للمعلمُت، ومستوى الدعم ادلقدم من األسرة واجملتمع )العجمي والعتل وبن غيث، 

اكتساب ادلتعلمُت للمحتوى، وما  يركز على يف جودة تعليم الرياضيات ٖتديداً  يف حُت أن األدب الًتبوي، (2018،194
 .(2018،71ديتلكو ادلتعلمون من مهارات تدريسية )علي، 

 ( أن عناصر اجلودة يف العملية التعليمية ديكن ٖتديدىا ٔتا يلي:14، 2013وترى راشد )

 واذليئات اجلامعية.جودة عناصر العملية التعليمية ادلكونة من الطالب  -1
 جودة ادلادة التعليمية ٔتا فيها من برامج وكتب وطرائق وتقنيات. -2
 جودة مكان التعليم ٔتا يضمو من صفوف وسلتربات ومكتبات وورش وغَتىا. -3
جودة اإلدارة مع ما تعتمد عليو من قوانُت وأنظمة ولوائح وتشريعات، وما تتبناه من سياسات وفلسفات، وما تعتمده  -4

 كل ووسائل وموارد.من ىيا 
 جودة ادلنتج )اخلرجيون واألنشطة البحثية، واخلدمات اجملتمعية(. -5

يم الطلبة والطرق اليت يوظفها أساتذة شارات إىل أمهية تقيلكثَت من اإلقد ورد يف األدب الًتبوي امن جهة أخرى فو 
والعمليات اليت يقوم هبا األستاذ جراءات ( بأهنا "رلموعة من اإل2015،60الشيخي ) وقد عرفهااجلامعات يف ذلك، 

اجلامعي على مدى الفصل الدراسي بأكملو هبدف ٖتديد جوانب القوة والضعف لدى الطلبة، واٗتاذ ما يلزم لتحسُت 
 -ٔتؤسساتو ادلختلفة  -وتطوير مستوياهتم، ٔتا يسهم يف إجياد خرجيُت ٔتواصفات مثلى ومتفقة مع ما يتطلع إليو اجملتمع 

  اخلريج اجلامعي".من مواصفات يف

 ( 46، 2009وديكن تصنيف أنواع التقوًن تبعاً ألغراضو واذلدف منو إىل ثالثة أنواع، كما يأيت: )ملحم، 
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 التقوًن القبلي. -
 أو البنائي.التقوًن التكويٍت  -
 التقوًن اخلتامي. -

 ( أن التقوًن يتضمن أربعة جوانب تتمثل يف:21، 2015وذكر منصور والشربيٍت واحلشاش )

 يمو.ادلوضوع أو الشخص الذي نقوم بتقي أو ومراد تقييإصدار احلكم على الشيء ادل -
 .نريد تقييمواستخدام ادلعايَت أو ادلستويات أو احملكات لتقدير القيمة اخلاصة دلا  -
 التحسُت أو التعديل أو التطوير. -
 .ومالشيء ادلراد تقييمشولية  -

يم الطلبة من حيث اسًتاتيجيات التدريس ادلستخدمة، وتقيإىل جودة التدريس ويف ىذه الدراسة مت التطرق 
 دعم الربنامج الستخدام التقنية ادلتطورة.مدى واألساليب التقوديية، والربط بينهما، و 

 :الدراسات السابقة
فيما يلي عرض لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة اليت ٘تكن الباحث من االطالع عليها، واليت تناولت 

 :األحدثإىل األقدم وقد أتت مرتبة من  ،األكادديياالعتماد 

( دراسة ىدفت إىل التعرف على مدى مناسبة وتوافر بعض معايَت االعتماد األكادديي 1430أجرى الثقفي ) 
وضمان اجلودة يف أقسام الرياضيات بكليات العلوم يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب، 

( طالبًا من طالب قسم 138( عضوًا من أعضاء ىيئة التدريس بأقسام الرياضيات و)77عينة الدراسة ) وقد بلغت
الرياضيات من ادلستويُت السابع والثامن، واستخدمت الدراسة استبانة موجهة ألعضاء ىيئة التدريس وأخرى موجهة 

عتماد األكادديي وضمان اجلودة للربنامج التعليمي الدراسة رلموعة نتائج من أبرزىا أن مجيع معايَت اال تللطلبة. وأظهر 
 والبيئة التعليمية مناسبة وبدرجة عالية، وكذلك احلال بالنسبة لدرجة توافرىا.  

( دراسة ىدفت إىل التعرف على درجة وفاء بكالوريوس اخلدمة االجتماعية ّتامعة أم 2014وأجرى ادلالكي )
رلي الصادرة من اذليئة الوطنية للتقوًن واالعتماد األكادديي بادلملكة العربية السعودية، القرى ٔتعايَت االعتماد األكادديي الربا

وكذلك التعرف على ادلعوقات اليت ٖتول دون حصول الربنامج على االعتماد األكادديي، وكذلك ٖتديد ادلتطلبات الالزمة 
ٖتليل احملتوى(، وكذلك استخدمت ادلقابلة مع للحصول على االعتماد األكادديي. واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي )

بعض ادلسؤولُت عن الربنامج وأعضاء ىيئة التدريس والطلبة، وقد استخدمت الدراسة دليل التقوًن الربارلي الصادر عن 
حصول  اذليئة الوطنية للتقوًن واالعتماد األكادديي بادلملكة العربية السعودية. وأظهرت الدراسة رلموعة نتائج من أبرزىا

برنامج البكالوريوس يف اخلدمة االجتماعية على صلمتُت، وتشَت ىذه النتيجة إىل أن ادلمارسات يف الربنامج تطبق يف 
الغالب ولكن اجلودة ليست مرضية. كما أظهرت النتائج يف رلال التعليم والتعلم ضعفاً ملحوظاً يف نواتج التعلم ادلستهدفة 

ًن والتطوير للربنامج، وضعف اآلليات ادلستخدمة يف التأكد من أن األعمال ادلقدمة من من الربنامج، وقلة عمليات التقو 
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الطلبة من إنتاجهم، وضعف مستوى الشفافية ادلتعلق بنتائج الطلبة، وعدم التنويع يف أساليب واسًتاتيجيات التعليم 
 ادلستخدمة يف الربنامج.       

( دراسة ىدفت إىل تقوًن برنامج إعداد معلمات رياض األطفال ّتامعة 2014وقد أجرى السلمي ومنسي )
ادللك سعود، وقد اتبعت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت استمارة معايَت االعتماد لربامج التعليم العايل 

قييم برنامج إعداد معلمات رياض ادلقًتحة من اللجنة الوطنية للتقييم واالعتماد األكادديي يف ادلملكة العربية السعودية لت
عينة البحث يف برنامج إعداد طالبات قسم رياض  تالنشاط. و٘تثلاألطفال، حيث ضمت أحد عشر من رلاالت 

الدراسة رلموعة نتائج من أبرزىا  تالقصدية. وأظهر األطفال يف كلية الًتبية ّتامعة ادللك سعود، وقد مت اختيارىن بالطريقة 
نامج مت تصميمها كمحتوى سردي يؤدي إىل احلف  دون إتقان ادلهارات الالزمة دلمارسة مهنة أن أغلب مقررات الرب 

التدريس، وضعف الًتابط بُت مقررات الربنامج أفقيًا ورأسياً، وعدم وجود توازن بُت الساعات النظرية والتطبيقية حيث 
 على قياس مهارات التفكَت الدنيا.يطغى اجلانب النظري، واعتماد أساليب التقوًن ادلستخدمة يف أغلبها 

( دراسة ىدفت إىل تعرف مدى توافر معايَت االعتماد األكادديي يف البعدين 2015كما أجرى اذلدىود )
ادلؤسسي والربارلي لكلية الًتبية األساسية يف دولة الكويت، واتبعت الدراسة ادلنهج الوصفي؛ حيث مت توزيع أداة البحث 

عضو ىيئة تدريس. وأظهرت الدراسة رلموعة نتائج من أبرزىا توافر معايَت األىداف العامة 152) )االستبانة( على )
والكفايات واخلطة الدراسية بدرجة مناسبة يف البعد الربارلي، بينما أتت معايَت أساليب التدريس والكتب الدراسية وادلراجع 

ٔتتوسطات حسابية قليلة. كما أظهرت النتائج وجود فروق  واألجهزة والوسائل التعليمية وتقوًن الطلبة وادلخرجات العلمية
إحصائية تعزى دلتغَت النوع لصاحل الذكور، بينما مل يتضح تأثَت ذو داللة دلتغَتات )التخصص، وسنوات اخلربة، والدرجة 

 العلمية( يف استجابات عينة الدراسة. 

يَت اجلودة الالزمة لربامج إعداد معلمي ( دراسة ىدفت إىل التعرف على معا2015وأجرى العليي وادلسهلي )
ادلرحلة الثانوية، ومدى ٖتققها يف برامج إعداد معلمي ادلرحلة الثانوية بكلية الًتبية ّتامعة حجة يف اليمن من وجهة نظر 

)استبانة( تكونت الطلبة واذليئة التدريسية، واعتمدت الدراسة أداًة لتقييم برامج إعداد ادلعلمُت وسلرجاهتا وفق معايَت اجلودة 
( مؤشرًا موزعة على عشرة رلاالت )ادلخرجات التعليمية، احملتوى، اجلوانب الًتبوية، أعضاء اذليئة التدريسية، 169من )

احتياجات الربامج، سياسات القبول، التدريب ادليداين، اإلدارة التعليمية، ادلنشأة، سلرجات اإلعداد(مت تطبيق االستبانة 
( طالبًا وطالبة من طلبة ادلستوى الرابع يف مجيع أقسام 186أعضاء اذليئة التدريسية ومساعديهم، و) عضواً من 42))على 

الكلية. وأظهرت الدراسة رلموعة نتائج من أبرزىا أن درجة ٖتقيق معايَت اجلودة يف برامج إعداد معلمي ادلرحلة الثانوية 
لبة، ومتوسطة من وجهة نظر اذليئة التدريسية، ومل تظهر الدراسة بكلية الًتبية ّتامعة حجة كانت قليلة من وجهة نظر الط

فروقًا ذات داللة إحصائية لدى الطلبة واذليئة التدريسية يف درجة ٖتقيق معايَت اجلودة يف برامج إعداد معلمي ادلرحلة 
 الثانوية بكلية الًتبية ّتامعة حجة تبعاً دلتغَت اجلنس. 

( دراسة ىدفت إىل ٖتديد Chaiyaphumthanachok & et all,2016وأجرى شيافمثنتشوك وأخرون )
مؤشرات االعتماد لربامج تعليم ادلعلمُت يف تايالند، وقد اتبعت الدراسة ادلنهج الوصفي، واستخدمت استبانة مؤشرات 
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مان اجلودة(، االعتماد مكونة من مخسة رلاالت )السياق ادلؤسسي، وتصميم الربامج، وتنفيذ الربامج، ونتائج الربامج، وض
( من اإلداريُت وأعضاء ىيئة التدريس ٔتؤسسات التعليم 145مت نشرىا على شبكة األنًتنت، وطبقت على عينة قوامها )

( من اإلناث، وأظهرت الدراسة رلموعة نتائج من أبرزىا أن السياق ادلؤسسي أتى 88( من الذكور و)57العايل بتايالند، )
بالدرجة األوىل يف حُت كان ضمان اجلودة يف ادلرتبة األخَتة، كما أظهرت اىتمامًا ٔتهارات البحث العلمي، وأنشطة 

 ب على الربرليات. التدريب العملي، واالىتمام باحملتويات ادلتعلقة بذوي االحتياجات اخلاصة، والتدري

( دراسة ىدفت إىل معرفة العالقة بُت اعتماد الربامج األكادديية Akpan & Etor,2016وقد أجرى أكنب واتور )
وجودة التعليم خلرجيي جامعات جنوب نيجَتيا، وقد اتبعت الدراسة ادلنهج الوصفي، واستخدمت الدراسة ثالث أدوات 

واستبانة جودة التعليم اجلامعي، واستبانة موجهة إىل أصحاب األعمال من أجل  )استبانة متطلبات االعتماد األكادديي،
( 400( مقسمة إىل )900تقييم جودة خرجيي اجلامعات(، وقد ُأجريت الدراسة على أربع جامعات اٖتادية وعينة قوامها )

ئج من أبرزىا أن مستوى  ( صاحب عمل. وأظهرت الدراسة رلموعة نتا200( طالب يف السنة النهائية و)300زلاضر و)
كفاية الربامج األكادديية كانت كافية إىل حد ما، وأن جودة خرجيي اجلامعات كانت متوسطة، وأن ىناك اختالفاً كبَتاً بُت 
إدراك الطالب وإدراك احملاضرين للجودة، واالعتماد األكادديي، كما توصلت إىل أن ىناك عالقة بُت اعتماد الربامج 

 ودة التعليمية يف نيجَتيا.األكادديية واجل

دراسة ىدفت إىل معرفة مدى تطبيق معايَت ضمان اجلودة واالعتماد  (2017أجرى السعدى والدحياىن )و 
األكادديي يف جامعة آزال للتنمية البشرية يف اليمن من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس، وقد اتبعت الدراسة ادلنهج 

عضوًا من أعضاء ىيئة التدريس. وأظهرت ( 94مت تطبيقها على عينة قوامها )استبانة  واستخدمت الوصفي التحليلي،
 اً فروق ومل تظهر الدراسةمن أبرزىا أن تطبيق معايَت ضمان اجلودة واالعتماد األكادديي أتى مرتفعاً،  الدراسة رلموعة نتائج

 للجنس أو سنوات اخلربة يف التدريس.تعزى ذات داللة إحصائية بُت استجابات عينة الدراسة حول تطبيق ادلعايَت 

دراسة ىدفت إىل معرفة تقييم درجة تطبيق معايَت ىيئة اعتماد الربامج الًتبوية  (2017)أجرى العمري كما 
األمريكية يف كلية الًتبية ّتامعة طيبة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس، واتبعت الدراسة ادلنهج الوصفي ادلسحي، 

 عضواً.68) البحث )االستبانة( على عينة عشوائية عنقودية من أعضاء ىيئة التدريس بلغ عددىا )حيث مت توزيع أداة 
وأظهرت الدراسة أن درجة تطبيق معايَت ىيئة اعتماد الربامج الًتبوية األمريكية يف كلية الًتبية ّتامعة طيبة أتت بدرجة 

حصائية يف درجة تطبيق معايَت ىيئة اعتماد الربامج الًتبوية األمريكية أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إ متوسطة، كما
 يف كلية الًتبية ّتامعة طيبة تبعاً دلتغَت الرتبة األكادديية. 

 :على الدراسات السابقة التعقيب
اجلامعات العربية عموماً، يف  اً ضروري اً مطلب كونو اجلامعات يف كادديياألاالعتماد تباينت الدراسات السابقة حول 

 ،(2014ادلالكي )، ودراسة (2015كما يف دراسة اذلدىود )  بشكل عام كادديياألبتطبيق معايَت االعتماد اىتم  مافمنها 
كما يف دراسة العمري   الربارلي بشكل خاصاألكادديي بتطبيق معايَت االعتماد اىتم  ما، ومنها (1430الثقفي )دراسة و 
ما يتفق مع ىدف الدراسة احلالية. بينما  ، وىذا(2014كي )لادلادراسة و  (،7102منسي )السلمي و دراسة و  ،(7102)
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دلعايَت االعتماد  الفعليىتمت دراسات أخرى بوجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس أنفسهم من ناحية مدى التطبيق ا
 ، ودراسة(2017كما يف دراسة السعدي والدحياين )  ضمان اجلودة يفالبحث البعض إىل زلاولة  وضلا .األكادديي

 اتفقتوقد  ،(2015ودراسة العليمي وادلسهلي ) ،(Chaiyaphumthanachok & et all,2016شيافمثنتشوك وأخرون )
 ،(2014سلمي ومنسي )الكما يف دراسة   اختلفت أساليبو بُت وصفى ٖتليلي نوإ يف استخدام ادلنهج الوصفيكٍل منها 

ستبانة لقياس الا استخدام على السابقة الدراسات معظم كما اتفقت .(2017كما يف دراسة العمري )  ووصفي مسحي
تلك ادلعايَت  أمهيةلى عصلد أهنا اتفقت  السابقة إىل نتائج بعض الدراسات روبالنظ. الدراسة تبحث فيها اجملاالت اليت

معايَت االعتماد تقدير أمهية يف  راسة احلالية مع سابقاهتاوتشاهبت الد وتفعيلها من أجل احلصول على االعتماد األكادديي،
دراستها لدرجة توافر يف رلتمع الدراسة، ويف  هنا اختلفت عنهاأ إالويف أداة الدراسة ادلستخدمة )االستبانة(، األكادديي، 

 متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات ٖتديداً.  

 واإلجراءات:الطريقة 
تتضمن عرضًا دلنهج الدراسة، باإلضافة إىل وصف رلتمع الدراسة وعينتها، واألداة ادلستخدمة يف الدراسة، 

 ستخدمت يف ٖتليل البيانات واستخالص النتائج.تناول ادلعاجلة اإلحصائية اليت اكما ت  قق من صدقها وثباهتا.وكيفية التح

 منهج الدراسة:
يهتم باحلالة الراىنة للظاىرة، من حيث طبيعة الظروف الذي  التحليليلوصفي اتبعت الدراسة ادلنهج ا

وادلمارسات واالٕتاىات السائدة فيها حالياً، ويهتم بوصف النشاطات والعمليات ادلصاحبة، والعالقات السائدة بُت ىذه 
  .(27: 2011)الكيالوي والشريفيه، الظواىر، ويشمل زلاوالت التنبؤ ْتدوثها يف ادلستقبل 

 مجتمع الدراسة:
 ىـ  1440– 1439( للعام اجلامعي اً وإناث اً تكّون رلتمع الدراسة من مجيع أعضاء اذليئة التدريسية )ذكور 

يف سلتلف الكليات التابعة جلامعة شقراء ( أستاذ مساعد، أستاذ مشارك ادلتخصصُت يف الرياضيات )معيد، زلاضر،
توزيع األداة اخلاصة ، وقد مت ( من أعضاء اذليئة التدريسية108، وعددىم )القويعية(، حرديالء)شقراء، ساجر، الدوادمي، 

(، 2(، )1، واجلداول )(%58ٔتا نسبتو ) )رجااًل ونساء(واً عض (63) واستجاب منهمبالدراسة على كامل رلتمع الدراسة، 
 وفقاً دلتغَتات اجلنس، والرتبة األكادديية، وسنوات اخلدمة. الدراسة رلتمع(، التالية توضح توزيع 3)

 وفقاً لمتغير الجنسالدراسة  مجتمع(: توزيع 1جدول )
 النسبة المئوية العدد الجنس
 % 54 34 ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 % 46 29 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــثى

 %100 63 اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 من اإلناث. %(  46)الدراسة من الذكور، وما نسبتو  رلتمعمن  %( 54)يتضح من اجلدول السابق أن ما نسبتو 
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 الدراسة وفقاً لمتغير الرتبة األكاديمية مجتمع(: توزيع 2جدول )

 النسبة المئوية العدد الرتبة األكاديمية

 % 20.6 13 معيد

 % 25.4 16 زلاضر

 % 49.2 31 أستاذ مساعد

 %4.8 3 أستاذ مشارك

 %100 63 اجملمــــــــــــــــــــــــــــوع

برتبة زلاضر، ما  %( 25.4)الدراسة برتبة معيد، وما نسبتو  رلتمعمن  %( 20.6وطبته )يتضح من اجلدول السابق أن ما 
نظر لعدم وجود متخصص يف برتبة أستاذ مشارك، و  %( 4.8)برتبة أستاذ مساعد، وما نسبتو  %( 49.2)نسبتو 

      .أستاذرتبة النسبة ادلئوية لاستبعاد الرياضيات ّتامعة شقراء من أعضاء ىيئة التدريس برتبة أستاذ، لذلك فقد مت 

 الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخدمة مجتمع(: توزيع 3جدول )

 النسبة المئوية العدد الخدمةسنوات 

 %25.4 16 ســــــــــــــــــنوات 5أقل من 

 %63.5 40 سنوات 10إىل أقل من  5من 

 %11.1 7 ســـــــــــــــــــنوات فأكثر 10

 %100 63 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــوع

سنوات، وما  (5) الدراسة عدد سنوات خدمتهم أقل من رلتمعمن  %( 25.4)يتضح من اجلدول السابق أن ما نسبتو 
سنوات، كما كانت نسبة الذين عدد سنوات خدمتهم أكثر من ( 10 – 5)عدد سنوات خدمتهم من  %( 63.5)نسبتو 

 %(. 11.1)سنوات ( 10)

 أداة الدراسة:

قام الباحث باعتماد استبانة مت تصميمها باالستفادة من اإلطار النظري والدراسات السابقة ادلشاهبة، وقد اشتملت 
 االستبانة على جزءين:

أستاذ  –ستاذ مساعد أ -زلاضر  –أنثى(، والرتبة األكادديية )معيد  -وىي اجلنس )ذكر البيانات األولية: -1
 سنوات فأكثر(.  10سنوات،  10إىل أقل من  5وات، من سن 5(، وسنوات اخلدمة )أقل من مشارك

اعتمد الباحث مقياس "ليكرت" اخلماسي يف اجلزء الثاين من االستبانة؛ حيث اشتمل ىذا  مجاالت الدراسة: -2
، واشتمل على سبعة عشر ()خصائص اخلرجيُت وسلرجات التعلم :( عبارة موزعة على ثالثة رلاالت51اجلزء على )

(، واشتمل على مخسة يم الطلبة(، واشتمل على تسعة عشر عبارة، و)جودة التدريس وتقيادلنهج الدراسيو) ،عبارة
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 –كبَتة   –وقد ُقسِّم سلم التقديرات الوصفية لفقرات االستبانة إىل مخسة تقديرات ىي: )كبَتة جداً عشر عبارة. 
لتقابل ىذه التقديرات ( بالًتتيب 1، 2، 3، 4، 5قليلة جداً(، وأعطيت الدرجات التالية ) –قليلة  -متوسطة 
تقيس درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت الوصفية، و 

الدراسة ٖتديد درجة توافر اخلاصية بوضع طلب الباحث من أفراد  داألكادديي. وقادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد 
 يف ادلكان ادلناسب أمام كل عبارة من عبارات االستبانة.( √إشارة )

 صدق أداة الدراسة:

 يتناول ىذا اجلزء صدق أداة الدراسة من حيث الصدق الظاىري، والصدق التمييزي، وقد أتى على النحو التايل:

( من ذوي اخلربة واالختصاص من 7مت عرض االستبانة بصورهتا األولية على رلموعة من احملكمُت ) الصدق الظاهري:
إلبداء الرأي فيها من حيث درجة مالءمة العبارات  (التطوير واجلودة)الرياضيات، و أساتذة اجلامعات ادلتخصصُت يف 

ومشوليتها لقياس اجملال الذي وردت فيو تلك العبارات، ودرجة وضوح العبارات وانتماءىا للمجال، وسالمتها اللغوية، ويف 
 مت إعداد أداة ىذه الدراسة بصورهتا النهائية.ضوء آرائهم 

( استبانات وأدناىا، 10مت ترتيب االستبانات حسب ادلتوسط العام تنازلياً، ومن مث مت أخذ أعلى ) الصدق التمييزي:
 (.4(، للمجموعتُت العليا والدنيا، كما ىو مبُت يف اجلدول رقم )T-testوعليو مت حساب اختبار "ت" )

 الصدق التمييزي(: 4جدول )

 المجال المجموعة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري قيمة ت مستوى الداللة

*0.032 0.179 
 العليا 10 4.46 0.23

 االستبانة ككل
 الدنيا 10 2.02 0.25

على (، شلا يدل على أن أداة الدراسة قادرة (0.05( >0.032يتضح من اجلدول السابق أن مستوى الداللة )
 التمييز بُت اجملموعتُت الدنيا والعليا.

 ثبات أداة الدراسة:

( لكل رلال من Cronbach's Alphaللتحقق من ثبات أداة الدراسة مت حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ )
 (.5رلاالت االستبانة ولالستبانة ككل كما يف اجلدول رقم )
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 مجاالت االستبانة واالستبانة ككل(: معامالت الثبات ألفا كرونباخ ل5جدول )

 معامل الثبات عدد العبارات المجــــــــــال الرقم

 0.97 17 خصائص اخلرجيُت وسلرجات التعلم 1

 0.96 19 ادلنهج الدراسي 2

 0.95 15 جودة التدريس وتقوًن الطلبة 3

 0.98 51 األداة ككل

، بينما كان معامل الثبات للمجاالت بُت (0.98)يتضح من اجلدول السابق أن معامل الثبات لالستبانة ككل ىو 
  ، ومجيعها مناسبة ألداء الدراسة. 0.97)-(0.95

 اشتملت الدراسة على ادلتغَتات اآلتية: متغيرات الدراسة:

 أواًل: المتغيرات الوسيطة

 ولو فئتان )ذكور، وإناث(. الجنس: -
 (.أستاذ مساعد، أستاذ مشارك مستويات )معيد، زلاضر، أربعةوذلا  الرتبة األكاديمية: -
 سنوات فأكثر(. 10سنوات،  10إىل أقل من 5سنوات، من  5مستويات )أقل من  ةوذلا ثالث سنوات الخدمة: -

 : ثانياً: المتغيرات التابعة

درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن  -
 من وجهة نظر اذليئة التدريسية. (NCAAA)واالعتماد األكادديي 

 المعالجة اإلحصائية:
عض األساليب اإلحصائية باستخدام احلزم لتحقيق أىداف الدراسة وٖتليل البيانات اليت مت ٕتميعها استخدم الباحث ب

(،  SPSSواليت يرمز ذلا اختصارًا بالرمز ) Statistical Package for Social Sciencesاإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 كما يلي:

( T-testباستخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واألمهية النسبية والًتتيب واختبار "ت" )قام الباحث  -
عن درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج  ( للكشفANOVAوٖتليل التباين األحادي )

من وجهة نظر  (NCAAA)الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي 
 اذليئة التدريسية.

(، 4=1-5طول خاليا ادلقياس )احلدود الدنيا والعليا(، مث حساب ادلدي )الدراسة مت ٖتديد رلتمع  لتفسَت تقديرات -
(، مث إضافة ىذه 1.33=4/3( للحصول على طول اخللية )3مث قسمة ادلدى على مستويات األمهية النسبية )

ليها (. واعتمادًا على ما تقدم فإن قيم ادلتوسطات احلسابية اليت توصلت إ1القيمة إىل أقل قيمة يف ادلقياس )
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 – 2.33: متوسطة(، )3.66-2.34فما فوق: مرتفعة(، ) – 3.67الدراسة سيتم التعامل معها على النحو اآليت: )
 فما دون: منخفضة(.   

 : النتائج ومناقشتها

السؤال األول: ما درجة توافر متطلبات خصائص الخريجين ومخرجات التعلم في برنامج الرياضيات بجامعة شقراء 
من وجهة نظر  (NCAAA) عليم والتعلم في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديميوفق معيار الت

 الهيئة التدريسية؟

مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واألمهية النسبية والًتتيب لعبارات رلال  لإلجابة عن السؤال األول
خصائص اخلرجيُت وسلرجات التعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء وفق معيار التعليم والتعلم يف ضوء معايَت ادلركز 

 ( التايل:6كما يف اجلدول رقم )  اذليئة التدريسية من وجهة نظر (NCAAA)الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية والترتيب لعبارات مجال خصائص الخريجين ومخرجات : (6جدول )
التعلم في برنامج الرياضيات بجامعة شقراء وفق معيار التعليم والتعلم في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

(NCAAA) ريسيةمن وجهة نظر الهيئة التد 

 العبارة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

األمهية 
 النسبية

 الًتتيب

 1 متوسطة 1.05 3.67 ترتبط سلرجات التعلم يف ادلقررات الدراسية مع سلرجات تعلم الربنامج

 2 متوسطة 0.83 3.63 تتسق سلرجات التعلم مع رسالة الربنامج

 3 متوسطة 0.87 3.60 حيدد الربنامج سلرجات التعلم ادلستهدفة

 4 متوسطة 0.94 3.59 تتوافق االسًتاتيجيات التعليمية والتعلمية ادلستخدمة مع سلرجات التعلم

 5 متوسطة 0.86 3.56 حيدد الربنامج خصائص اخلرجيُت

 6 متوسطة 1.10 3.56 يعمل الربنامج على تطوير سلرجات التعلم وفق سياسات اجلامعة

 7 متوسطة 0.96 3.54 التقوديية ادلستخدمة مع سلرجات التعلمتتوافق األساليب 

 8 متوسطة 0.82 3.48 يقيس الربنامج سلرجات التعلم وفق مستويات أداء متفق عليها

 9 متوسطة 0.98 3.44 تتسق خصائص اخلرجيُت مع رسالة الربنامج

 10 متوسطة 1.03 3.25 ديتلك اخلرجيُت ادلعرفة الالزمة يف رلال الرياضيات

 11 متوسطة 1.15 3.24 ديتلك اخلرجيون خصائص ٘تكنهم من مواصلة دراساهتم العليا
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية والترتيب لعبارات مجال خصائص الخريجين : (6جدول )تابع 
ومخرجات التعلم في برنامج الرياضيات بجامعة شقراء وفق معيار التعليم والتعلم في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد 

 ريسيةمن وجهة نظر الهيئة التد (NCAAA)األكاديمي 

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

 12 متوسطة 0.88 3.14 ديكن للخرجيُت شلارسة القيادة اجلماعية يف مواقف سلتلفة

 13 متوسطة 1.15 3.00 يستطيع اخلرجيون ٖتمل مسؤولية تعلمهم الذايت

 14 متوسطة 1.11 2.94 وترميزىا بشكل رياضيديتلك اخلرجيون القدرة على تصنيف ادلشاكل 

 15 متوسطة 1.08 2.92 يقًتح اخلرجيون حلوالً مبتكرة للمشكالت الرياضية اليت تواجههم

ديتلك اخلرجيون القدرة على التعامل مع مصادر التعلم اإللكًتونية يف فروع 
 16 متوسطة 1.18 2.87 الرياضيات

 17 متوسطة 1.08 2.73 صورة معادالت رياضية مناسبةيستطيع اخلرجيون صياغة أفكارىم يف 

 متوسطة 0.82  3.30 الكلي

(؛ حيث كان أعالىا "ترتبط 3.67 – 2.73يتضح من اجلدول السابق أن ادلتوسطات احلسابية تًتاوح بُت )
(، وقد 1.05معياري )(، واضلراف 3.67سلرجات التعلم يف ادلقررات الدراسية مع سلرجات تعلم الربنامج" ٔتتوسط حسايب )

ن صياغة أفكارىم يف صورة معادالت رياضية مناسبة" ٔتتوسط حسايب يستطيع اخلرجيو أتى بدرجة متوسطة، وأدناىا "
(، وقد أتى بدرجة متوسطة أيضاً، أما ادلتوسط احلسايب العام للمجال فقد حاز متوسطاً 1.08(، واضلراف معياري )2.73)

. وىذا يفسر أن برنامج الرياضيات يف جامعة شقراء مل ة(، أي بدرجة متوسط0.82فاً معيارياً )(، واضلرا3.30حسابياً عاماً )
حيقق متطلبات خصائص اخلرجيُت وسلرجات التعلم من وجهة نظر أعضاء اذليئة التدريسية كما ىو مأمول، وبالتايل مل 

ى االعتماد األكادديي بصورة مطلقة، وقد يعزى حيقق متطلبات معيار التعليم والتعلم بالدرجة اليت ٘تكنو من احلصول عل
األمر الواقع من حيث طبيعة التطورات، ، ومل يواكب النظرة التقليديةعلى  ذلك إىل أن برنامج الرياضيات ال يزال معتمداً 

اليت ( 2017وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة العمري )الربنامج. بعض العوائق أمام من ينتمي إىل ىذا  يضعالذي 
أظهرت أن درجة تطبيق معايَت ىيئة اعتماد الربامج الًتبوية األمريكية يف كلية الًتبية ّتامعة طيبة أتت بدرجة متوسطة، 

( اليت أظهرت أن مستوى كفاية الربامج األكادديية كانت كافية إىل حد ما، Akpan & Etor,2016ودراسة أكنب و اتور )
( اليت أظهرت أن درجة ٖتقيق معايَت اجلودة 2015طة، ودراسة العليي وادلسهلي )وأن جودة خرجيي اجلامعات كانت متوس

يف برامج إعداد معلمي ادلرحلة الثانوية بكلية الًتبية ّتامعة حجة كانت متوسطة من وجهة نظر اذليئة التدريسية، ودراسة 
رنامج بكالوريوس اخلدمة االجتماعية، وأن ( اليت أظهرت ضعف مستوى الشفافية ادلتعلق بنتائج الطلبة يف ب2014ادلالكي )

( اليت 2017نتائج اجلودة يف الربنامج ليست مرضية. يف حُت اختلفت ىذه النتيجة مع دراسة السعدي والدحياين )
( اليت أظهرت أن مجيع 1430أظهرت أن تطبيق معايَت اجلودة واالعتماد األكادديي أتى بدرجة مرتفعة، ودراسة الثقفي )
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عتماد األكادديي وضمان اجلودة للربنامج التعليمي والبيئة التعليمية مناسبة وبدرجة عالية، وكذلك احلال بالنسبة معايَت اال
 لدرجة توافرىا.  

السؤال الثاني: ما درجة توافر متطلبات المنهج الدراسي في برنامج الرياضيات بجامعة شقراء وفق معيار التعليم 
 من وجهة نظر الهيئة التدريسية؟ (NCAAA)الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي والتعلم في ضوء معايير المركز 

لإلجابة عن السؤال الثاين مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واألمهية النسبية والًتتيب لعبارات رلال 
ادلنهج الدراسي يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء وفق معيار التعليم والتعلم يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن 

 ( التايل:7كما يف اجلدول رقم )  وجهة نظر اذليئة التدريسية من (NCAAA)واالعتماد األكادديي 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية والترتيب لعبارات مجال المنهج الدراسي في برنامج : (7جدول )
من  (NCAAA) واالعتماد األكاديمي الرياضيات بجامعة شقراء وفق معيار التعليم والتعلم في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم

 وجهة نظر الهيئة التدريسية

 العبارة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

األمهية 
 النسبية

 الًتتيب

 1 مرتفعة 0.90 4.14 يوجد توصيف مستقل لكل مقرر وفقاً لطبيعتو

 2 مرتفعة 1.03 3.97 توجد خطة دراسية معتمدة للربنامج 

 3 مرتفعة 1.03 3.79 الدراسية التتابع بالنسبة للمقررات الدراسيةٖتقق اخلطة 

 4 مرتفعة 1.06 3.75 ٖتقق اخلطة الدراسية التكامل بالنسبة للمقررات الدراسية

 5 مرتفعة 0.82 3.70 ٖتقق اخلطة الدراسية التوازن بُت ادلتطلبات العامة ومتطلبات التخصص

 6 مرتفعة 1.10 3.70 ادلتطلبات الكافية طبقاً للربامج ادلناظرةٖتتوي اخلطة الدراسية على 

 7 متوسطة 1.18 3.49 يتضمن توصيف ادلقرر أساليب تقوديية متنوعة 

 8 متوسطة 1.18 3.49 يطبق الربنامج خطة موحدة يف مجيع الفروع

 9 متوسطة 1.10 3.43 يعمل ادلنهج الدراسي على إكساب الطلبة إتاىات إجيابية ضلو الرياضيات 

 10 متوسطة 1.12 3.41 يتضمن توصيف ادلقرر اسًتاتيجيات تعليم وتعلم متنوعة

 11 متوسطة 1.09 3.40 يتم تقوًن ادلقررات وفق نواتج التعلم ادلرغوبة 

 12 متوسطة 1.14 3.35 يعتمد الربنامج توصيفاً موحداً للمقررات يف مجيع الفروع

 13 متوسطة 1.29 3.24 يراعي ادلنهج الدراسي التطورات العلمية 

 14 متوسطة 0.96 3.24 تراعي اخلطة الدراسية التوازن بُت اجلوانب النظرية والتطبيقية 

 15 متوسطة 1.08 3.19 تالئم مصادر التعلم ادلستخدمة أىداف ادلنهج الدراسي
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واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية والترتيب لعبارات مجال المنهج الدراسي في برنامج المتوسطات الحسابية : (7جدول )تابع 
من  (NCAAA) الرياضيات بجامعة شقراء وفق معيار التعليم والتعلم في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

 وجهة نظر الهيئة التدريسية

 العبارة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

األمهية 
 النسبية

 الًتتيب

 16 متوسطة 1.16 3.06 يراعي ادلنهج الدراسي التطورات ادلهنية

 17 متوسطة 1.26 3.05 يراعي ادلنهج الدراسي التطورات التقنية 

 18 متوسطة 1.12 3.00 جيمع ادلنهج الدراسي بُت األنشطة الصفية وغَت الصفية

 19 متوسطة 1.43 2.84 وفق ادلستجدات يتم ٖتديث خطة الربنامج

 متوسطة 0.87 3.43 الكلي
(؛ حيث كان أعالىا "يوجد 4.14 – 2.84يتضح من اجلدول السابق أن ادلتوسطات احلسابية تًتاوح بُت )  

(، وقد أتى بدرجة مرتفعة، 0.90(، واضلراف معياري )4.14توصيف مستقل لكل مقرر وفقًا لطبيعتو" ٔتتوسط حسايب )
(، وقد أتى بدرجة 1.43(، واضلراف معياري )2.84وأدناىا "يتم ٖتديث خطة الربنامج وفق ادلستجدات" ٔتتوسط حسايب )

(، أي بدرجة 0.87(، واضلرافاً معيارياً )3.43متوسطة، أما ادلتوسط احلسايب العام للمجال فقد حاز متوسطاً حسابياً عاماً )
ت يف جامعة شقراء مل حيقق متطلبات ادلنهج الدراسي من وجهة نظر أعضاء . وىذا يفسر أن برنامج الرياضياةمتوسط

اذليئة التدريسية كما ىو مأمول، وبالتايل مل حيقق متطلبات معيار التعليم والتعلم بالدرجة اليت ٘تكنو من احلصول على 
منذ  يطرأ عليها تغيَت أو تطويرمل رٔتا االعتماد األكادديي بصورة مطلقة، وقد يعزى ذلك إىل ثبات اخلطة الدراسية اليت 

إقرار الربنامج، وعدم مالءمة مصادر التعلم ادلستخدمة مع وجود الكثَت من الكتب اليت ذلا دلسة عربية، أو مًتمجة، بشكل 
جيعل الطالب يهتم بادلادة التعليمية أكثر من االنشغال باللغة اإلصلليزية والًتمجة. وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

( اليت أظهرت أن درجة تطبيق معايَت ىيئة اعتماد الربامج الًتبوية األمريكية يف كلية الًتبية ّتامعة طيبة أتت 2017العمري )
( اليت أظهرت أن درجة ٖتقيق معايَت اجلودة يف برامج إعداد معلمي 2015بدرجة متوسطة، ودراسة العليي وادلسهلي )

وأخرون شيافمثنتشوك عة حجة كانت متوسطة من وجهة نظر اذليئة التدريسية، ودراسة ادلرحلة الثانوية بكلية الًتبية ّتام
(Chaiyaphumthanachok & et all, 2016 اليت أظهرت أن رلال ضمان اجلودة أتى يف ادلرتبة األخَتة من بُت )

الربنامج أفقيًا ورأسياً، ( اليت أظهرت ضعفًا يف الًتابط بُت مقررات 2014رلاالت الدراسة، ودراسة السلمي ومنسي )
حيث يطغى اجلانب النظري، واعتماد أساليب التقوًن ادلستخدمة يف  .وعدم وجود توازن بُت الساعات النظرية والتطبيقية

( اليت 2017أغلبها على قياس مهارات التفكَت الدنيا.  يف حُت اختلفت ىذه النتيجة مع دراسة السعدي والدحياين )
( اليت أظهرت أن مجيع 1430َت اجلودة واالعتماد األكادديي أتى بدرجة مرتفعة، ودراسة الثقفي )أظهرت أن تطبيق معاي

معايَت االعتماد األكادديي وضمان اجلودة للربنامج التعليمي والبيئة التعليمية مناسبة وبدرجة عالية، وكذلك احلال بالنسبة 
 لدرجة توافرىا.  
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ت جودة التدريس وتقييم الطالب في برنامج الرياضيات بجامعة شقراء وفق السؤال الثالث: ما درجة توافر متطلبا
من وجهة نظر  (NCAAA)معيار التعليم والتعلم في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

 الهيئة التدريسية؟

ية واألمهية النسبية والًتتيب لعبارات رلال لإلجابة عن السؤال الثالث مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيار 
جودة التدريس وتقييم الطالب يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء وفق معيار التعليم والتعلم يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت 

 ( التايل:8من وجهة نظر اذليئة التدريسية، كما يف اجلدول رقم ) (NCAAA)للتقوًن واالعتماد األكادديي 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية والترتيب لفقرات مجال جودة التدريس وتقييم الطالب في : (8) جدول
برنامج الرياضيات بجامعة شقراء وفق معيار التعليم والتعلم في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

(NCAAA)  التدريسيةمن وجهة نظر الهيئة 

 الفقرة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

األمهية 
 النسبية

 الًتتيب

 1 مرتفعة 0.91 4.17 يتم تزويد الطلبة يف بداية تدريس كل مقرر ٓتطة شاملة عنو

 2 مرتفعة 1.12 3.76 تلتزم اذليئة التدريسية بأساليب تقوديية متنوعة

 3 متوسطة 0.99 3.62 راجعة للطلبة بالشكل ادلطلوبتعمل اذليئة التدريسية على تقدًن تغذية 

تلتزم اذليئة التدريسية باستخدام اسًتاتيجيات تعليم وتعلم سلتلفة حسب ادلوقف 
 4 متوسطة 1.02 3.60 التعليمي

 5 متوسطة 1.10 3.38 تعمل اذليئة التدريسية على التأكد من أن األعمال اليت يقدمها الطلبة من إنتاجهم

 6 متوسطة 1.08 3.37 االسًتاتيجيات التعليمية التعلمية حول الطلبة )اسًتاتيجيات التعلم النشط(تتمركز 

توجد يف الربنامج إجراءات زلددة توضح طريقة التعامل مع حاالت قصور إصلاز 
 7 متوسطة 1.07 3.13 الطالب 

والتعلمية يتم استخدام أساليب تقوديية تتوافق مع االسًتاتيجيات التعليمية 
 8 متوسطة 1.10 3.05 ادلستخدمة

 9 متوسطة 1.14 3.03 يطبق الربنامج آليات معلنة للتحقق من جودة أساليب التقوًن ومصداقيتها

يوفر الربنامج تدريبًا معتمدًا للهيئة التدريسية على استخدام اسًتاتيجيات التعليم 
 10 متوسطة 1.38 2.92 والتعلم احلديثة

تدريباً معتمداً للهيئة التدريسية على استخدام أساليب التقوًن احلديثة  يوفر الربنامج
 11 متوسطة 1.33 2.79 )أساليب التقوًن الواقعي(

 12 متوسطة 1.20 2.67 تشجع اسًتاتيجيات التعليم والتعلم ادلستخدمة على إجراء البحوث

 13 متوسطة 1.18 2.65 الطلبةتطبق اذليئة التدريسية أساليب التقوًن اإللكًتوين يف تقوًن 

 14 متوسطة 1.20 2.59 يوفر الربنامج تدريباً معتمداً للهيئة التدريسية على استخدام التقنية ادلتطورة

 15 متوسطة 1.23 2.54 يطبق الربنامج آليات تدعم التميز وتشجع اذليئة التدريسية على اإلبداع

 متوسطة 0.89 3.15 الكلي



 د. سلمان حديد الشمري                 درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم 
 

 444         م2102هـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

(؛ حيث كان أعالىا "يتم تزويد الطلبة يف 4.17 – 2.54السابق أن ادلتوسطات احلسابية تًتاوح بُت )يتضح من اجلدول 
(، وقد أتى بدرجة مرتفعة، 0.91(، واضلراف معياري )4.17بداية تدريس كل مقرر ٓتطة شاملة عنو" ٔتتوسط حسايب )

(، واضلراف 2.54على اإلبداع" ٔتتوسط حسايب ) وأدناىا "يطبق الربنامج آليات تدعم التميز وتشجع اذليئة التدريسية
(، 3.15(، وقد أتى بدرجة متوسطة، أما ادلتوسط احلسايب العام للمجال فقد حاز متوسطًا حسابيًا عامًا )1.23معياري )

جودة . وىذا يفسر أن برنامج الرياضيات يف جامعة شقراء مل حيقق متطلبات ة(، أي بدرجة متوسط0.89واضلرافاً معيارياً )
التدريس وتقييم الطالب من وجهة نظر أعضاء اذليئة التدريسية كما ىو مأمول، وبالتايل مل حيقق متطلبات معيار التعليم 
والتعلم بالدرجة اليت ٘تكنو من احلصول على االعتماد األكادديي بصورة مطلقة، وقد يعزى ذلك إىل أن اخلربات اليت 

من حيث أمهية تنويع اسًتاتيجيات التدريس من جهة، واستخدام  اجة إىل إثراءكون ْتديتلكها أعضاء اذليئة التدريسية قد ت
( اليت 2017ما يتفق معها من االسًتاتيجيات التقوديية من جهة أخرى. وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة العمري )

بية ّتامعة طيبة أتت بدرجة متوسطة، أظهرت أن درجة تطبيق معايَت ىيئة اعتماد الربامج الًتبوية األمريكية يف كلية الًت 
( اليت أظهرت أن درجة ٖتقيق معايَت اجلودة يف برامج إعداد معلمي ادلرحلة الثانوية بكلية 2015ودراسة العليي وادلسهلي )

( اليت أظهرت أن معايَت 2015الًتبية ّتامعة حجة كانت متوسطة من وجهة نظر اذليئة التدريسية، ودراسة اذلدىود )
( اليت أظهرت قلة عمليات التقوًن 2014يب التدريس وتقوًن الطلبة أتت ٔتتوسطات حسابية قليلة، ودراسة ادلالكي )أسال

نتاجهم، وعدم التنويع يف ن األعمال ادلقدمة من الطلبة من إوالتطوير للربنامج، وضعف اآلليات ادلستخدمة يف التأكد من أ
الربنامج. يف حُت اختلفت ىذه النتيجة مع دراسة السعدي والدحياين  أساليب واسًتاتيجيات التعليم ادلستخدمة يف

( اليت 1430( اليت أظهرت أن تطبيق معايَت اجلودة واالعتماد األكادديي أتى بدرجة مرتفعة، ودراسة الثقفي )2017)
مناسبة وبدرجة عالية،  أظهرت أن مجيع معايَت االعتماد األكادديي وضمان اجلودة للربنامج التعليمي والبيئة التعليمية

 وكذلك احلال بالنسبة لدرجة توافرىا.  

درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم في برنامج لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية  (:9جدول )
 من وجهة نظر الهيئة التدريسية (NCAAA)الرياضيات بجامعة شقراء في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

حقق متطلبات  مج الرياضيات يف جامعة شقراءبرناأن  على األسئلة الثالث األوىل يتضح جابةمن خالل اإل
من وجهة نظر أعضاء اذليئة  (جودة التدريس وتقييم الطالبوادلنهج الدراسي، و )خصائص اخلرجيُت وسلرجات التعلم، 

مل حيقق متطلبات معيار التعليم فإن الربنامج أمول، وبالتايل بدرجة متوسطة، وقد أتت ىذه الدرجة دون ادلالتدريسية 
 .والتعلم بالدرجة اليت ٘تكنو من احلصول على االعتماد األكادديي بصورة مطلقة

 األهمية النسبية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجــــــــــال الرقم

 متوسطة 0.82  3.30 اخلرجيُت وسلرجات التعلمخصائص  1

 متوسطة 0.87 3.43 ادلنهج الدراسي 2

 متوسطة 0.89 3.15 جودة التدريس وتقوًن الطلبة 3
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 ≥الدراسة عند مستوى ) مجتمعالسؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات 

0.05α لدرجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم في برنامج الرياضيات بجامعة شقراء في ضوء معايير المركز )
 الجنس؟تعزى لمتغير  (NCAAA)الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

(، للكشف عن أثر T-testمت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واختبار "ت" ) الرابع لإلجابة عن السؤال
متغَت اجلنس على درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت ادلركز 

 ( التايل يوضح ذلك:10من وجهة نظر اذليئة التدريسية، واجلدول رقم ) (NCAAA)الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي 

( لدرجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم T-testلحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" )المتوسطات ا: (10جدول )
من وجهة نظر  (NCAAA) في برنامج الرياضيات بجامعة شقراء في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

 الهيئة التدريسية حسب متغير الجنس

 العدد المستوى المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

1 
متطلبات خصائص 
 اخلرجيُت وسلرجات التعلم

 0.645 3.30 34 ذكور
- 0.025 *0.012 

 1.004 3.31 29 إناث

 متطلبات ادلنهج الدراسي 2
 0.617 3.41 34 ذكور

- 0.259 *0.001 
 1.107 3.46 29 إناث

3 
جودة التدريس متطلبات 

 وتقييم الطالب

 0.779 3.01 34 ذكور
- 1.338 *0.041 

 0.993 3.31 29 إناث

 الكلي
 0.602 3.26 34 ذكور

- 0.541 *0.002 
 1.006 3.37 29 إناث

الدراسة لدرجة توافر متطلبات  رلتمعات داللة إحصائية يف تقديرات يتضح من اجلدول السابق بشكل عام وجود فروق ذ
معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي من 

 اإلناث وجهة نظر أعضاء اذليئة التدريسية تعزى دلتغَت اجلنس يف الدرجة الكلية ومجيع اجملاالت، وكانت الفروق لصاحل
وبذلك يكون  خيتلف عن الذكور ناثلدى اإلأن مستوى الرضا احلسابية. وقد يعزى ذلك إىل  لة ارتفاع متوسطاهتنبدال

ن التواصل الفعال بُت الطالبات وأعضاء ىيئة كما أ،  احلكم على مدى توافر الفقرة ولو بنسبة قليلة مرضياً مقارنة بالذكور
ية ادلخصصة لإلرشاد العلمي يعطيهم تغذية راجعة حول الربنامج وسلرجاتو ناث وااللتزام بالساعات ادلكتبالتدريس من اإل

( اليت أشارت إىل 2015واتفقت ىذه النتيجة من حيث وجود أثر دلتغَت اجلنس مع دراسة اذلدىود ) .ومتطلبات التدريس
ي والربارلي لكلية الًتبية ؤسسوجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى توافر معايَت االعتماد األكادديي يف البعدين ادل

ساسية يف دولة الكويت تعزى دلتغَت اجلنس ولكن لصاحل الذكور. يف حُت اختلفت ىذه النتيجة مع دراسة السعدي األ
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بُت استجابات عينة الدراسة حول تطبيق ادلعايَت تعزى  ًا ذات داللة إحصائية من( اليت مل ُتظهر فروق2017والدحياين )
ذات داللة إحصائية لدى الطلبة واذليئة التدريسية يف درجة  اً ( اليت مل ُتظهر فروق2015يي وادلسهلي )للجنس، ودراسة العل

  ٖتقيق معايَت اجلودة يف برامج إعداد معلمي ادلرحلة الثانوية بكلية الًتبية ّتامعة حجة تبعاً دلتغَت اجلنس.

الدراسة عند مستوى  مجتمعحصائية بين متوسطات تقديرات هل توجد فروق ذات داللة إالسؤال الخامس: 
(≤0.05α لدرجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم في برنامج الرياضيات بجامعة شقراء في ضوء معايير المركز )

 تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية؟ (NCAAA)الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية وٖتليل التباين األحادي للكشف عن  اخلامس لإلجابة عن السؤال
أثر متغَت الرتبة األكادديية على درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء 

( التايل 11ن وجهة نظر اذليئة التدريسية، واجلدول رقم )م (NCAAA) معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي
 يوضح ذلك:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم في برنامج الرياضيات بجامعة : (11جدول )
وجهة نظر الهيئة التدريسية حسب متغير  من (NCAAA)شقراء في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

 الرتبة األكاديمية

المتوسط  العدد الرتبة االكاديمية المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 

 

متطلبات خصائص اخلرجيُت 
 وسلرجات التعلم

 0.665  2.96 13 معيد

 1.058 3.37 16 زلاضر

 0.695 3.37 31 استاذ مساعد

 1.256 3.74 3 استاذ مشارك

 متطلبات ادلنهج الدراسي 2

 0.724  3.24 13 معيد

 1.080 3.48 16 زلاضر

 0.855 3.47 31 استاذ مساعد

 0.517 3.65 3 استاذ مشارك

3 

 

متطلبات جودة التدريس وتقييم 
 الطالب

 0.802  3.07 13 معيد

 0.914  3.30 16 زلاضر

 0.909 3.20 31 استاذ مساعد

 0.731 3.24 3 استاذ مشارك

 الكلي

 0.676 3.10 13 معيد

 0.989 3.39 16 زلاضر

 0.779 3.36 31 استاذ مساعد

 0.826 3.31 3 استاذ مشارك

يف ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدرجة توافر متطلبات معيار التعليم  ىريظا تباينيتضح من اجلدول السابق 
تبعاً  (NCAAA)والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي 
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ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بُت ادلتوسطات  دلتغَت الرتبة األكادديية بسبب اختالف فئات متغَت الرتبة األكادديية،
 (.12(، وكانت النتائج كما ىي موضحة يف اجلدول )One Way Anovaاحلسابية مت استخدام ٖتليل التباين األحادي )

( لدرجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم في برنامج ANOVAتحليل التباين األحادي ) (12)جدول 
تبعاً لمتغير  (NCAAA) شقراء في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديميالرياضيات بجامعة 

 الرتبة األكاديمية

  المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

متطلبات خصائص اخلرجيُت 
 وسلرجات التعلم

 0.763 3 2.288 بُت اجملموعات

 0.673 59 39.734 داخل اجملموعات 0.343 1.133

  62 42.022 الكل

 متطلبات ادلنهج الدراسي
 0.236 3 0.708 بُت اجملموعات

 0.784 59 46.232 داخل اجملموعات 0.824 0.301

  62 46.940 الكل

متطلبات جودة التدريس 
 وتقييم الطالب

 0.988 3 2.964 بُت اجملموعات

 0.781 59 46.086 اجملموعاتداخل  0.295 1.265

  62 49.051 الكل

 الكلي
 0.252 3 0.756 بُت اجملموعات

 0.674 59 39.748 داخل اجملموعات 0.772 0.374

  62 40.504 الكل

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم 
من وجهة نظر  (NCAAA)يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي 

وقد يعزى ذلك إىل أن  حسب متغَت الرتبة األكادديية،يع رلاالهتا أعضاء اذليئة التدريسية، على االستبانة ككل وعلى مج
كما أن أغلب أعضاء اذليئة التدريسية يف ،  ال تتغَت بتغَت الرتبة االكاددييةللجميع واضحة  الربنامج اجلامعيمتطلبات معايَت 

ومواكبون  ،وىم مطلعون على مسَتة الكلية يف اجلودة واالعتماد االكادديي ،ىذه الدراسة ىم من أصحاب اخلربة الطويلة
اً ( اليت مل تظهر فروق2017. وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة العمري )وداعمون ذلا بغض النظر عن الرتبة االكادديية

يف كلية الًتبية ّتامعة طيبة تبعًا دلتغَت حصائية يف درجة تطبيق معايَت ىيئة اعتماد الربامج الًتبوية األمريكية ذات داللة إ
حصائية يف مدى توافر معايَت االعتماد ات داللة إذ اً ( اليت مل تظهر فروق2015الرتبة األكادديية، ودراسة اذلدىود )

 ساسية يف دولة الكويت تبعاً دلتغَت الدرجة العلمية. ؤسسي والربارلي لكلية الًتبية األاألكادديي يف البعدين ادل
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الدراسة عند مستوى  مجتمعحصائية بين متوسطات تقديرات هل توجد فروق ذات داللة إالسؤال السادس: 
(≤0.05α لدرجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم في برنامج الرياضيات بجامعة شقراء في ضوء معايير المركز )

 سنوات الخدمة؟تعزى لمتغير  (NCAAA)الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية وٖتليل التباين األحادي للكشف عن  السادس لإلجابة عن السؤال
أثر متغَت سنوات اخلدمة على درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء 

( التايل 13من وجهة نظر اذليئة التدريسية، واجلدول رقم ) (NCAAA)وًن واالعتماد األكادديي معايَت ادلركز الوطٍت للتق
  يوضح ذلك:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم في برنامج الرياضيات بجامعة : (13جدول )
من وجهة نظر الهيئة التدريسية حسب متغير سنوات  (NCAAA)شقراء في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

 الخدمة
 االنحراف المعياري وسط الحسابيالمت سنوات الخدمة المجال

 خصائص اخلرجيُت وسلرجات التعلم

 0.610 2.95 سنوات 5أقل من 

 0.859  3.47 سنوات 10إىل أقل من  5من 

 0.849  3.13 سنوات فأكثر 10

 0.823  3.30 الكلي

 ادلنهج الدراسي

 0.705  3.19 سنوات 5أقل من 

 0.954  3.55 سنوات 10إىل أقل من 5من 

 0.641  3.33 سنوات فأكثر 10

 0.870  3.43 الكلي

 جودة التدريس وتقييم الطالب

 0.733  3.07 سنوات 5أقل من 

 0.912  3.22 سنوات 10إىل أقل من  5من 

 1.162 2.98 سنوات فأكثر 10

 0.889  3.15 الكلي

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــل

 0.654  3.07 سنوات 5أقل من 

 0.855  3.43 سنوات 10إىل أقل من  5من 

 0.814  3.16 سنوات فأكثر 10

 0.808  3.31 الكلي

يف ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدرجة توافر متطلبات معيار التعليم  تباين ظاىرييتضح من اجلدول السابق 
والتعلم يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي تبعًا دلتغَت سنوات 

ة بُت ادلتوسطات احلسابية مت استخدام ٖتليل التباين اخلدمة بسبب اختالف فئات ادلتغَت، ولبيان داللة الفروق اإلحصائي
 (.14(، وكانت النتائج كما ىي موضحة يف اجلدول )One Way Anovaاألحادي )
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( لدرجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم في برنامج الرياضيات بجامعة شقراء في ANOVAتحليل التباين األحادي ) (14)جدول 
 تبعاً لمتغير سنوات الخدمة (NCAAA)ضوء معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

  المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

اخلرجيُت متطلبات خصائص 
 وسلرجات التعلم

 1.665 2 3.331 بُت اجملموعات

 0.645  60 38.691 داخل اجملموعات 0.084 2.583

  62 42.022 الكل

 متطلبات ادلنهج الدراسي
 0.774  2 1.547 بُت اجملموعات

 0.757  60 45.393 داخل اجملموعات 0.366 1.022

  62 46.940 الكل

التدريس متطلبات جودة 
 وتقييم الطالب

 0.240  2 0.480  بُت اجملموعات

 0.810  60 48.571 داخل اجملموعات 0.744  0.297

  62 49.051 الكل

 يالكل
 0.785  2 1.571 بُت اجملموعات

 0.649  60 38.934 داخل اجملموعات 0.305 1.210

  62 40.504 الكل

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم 
من وجهة نظر  (NCAAA)يف برنامج الرياضيات ّتامعة شقراء يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي 

أن وقد يعزى ذلك إىل  ،مجيع رلاالهتا حسب متغَت سنوات اخلدمةأعضاء اذليئة التدريسية، على االستبانة ككل وعلى 
ال ٖتتاج إىل خربة كبَتة للحكم واضحة أهنا وات اخلدمة من جهة، و لربنامج اجلامعي ال تتغَت بتغَت سنمتطلبات معايَت ا

بغض  رجة توافرىاشلا يؤدي إىل أن مجيع أعضاء اذليئة التدريسية ذلم القدرة على الكشف عن د، من جهة أخرى عليها
ذات داللة  اً ( اليت مل تظهر فروق2017وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة السعدى والدحياىن ) .سنوات اخلدمةعن  النظر
( اليت 2015حصائية بُت استجابات عينة الدراسة حول تطبيق ادلعايَت تعزى لسنوات اخلربة يف التدريس، ودراسة اذلدىود )إ

ؤسسي والربارلي لكلية الًتبية حصائية يف مدى توافر معايَت االعتماد األكادديي يف البعدين ادلداللة إًا ذات مل تظهر فروق
 ساسية يف دولة الكويت تبعاً دلتغَت سنوات اخلربة. األ

 :التوصيات
 يف ضوء ما توصلت إليو الدراسة من نتائج يوصي الباحث ٔتا يلي:

، للوقوف على من قبل فريق متخصص خارجيمراجعة متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات  -1
 ٘تامها.النواقص وإ

 االستفادة من اخلربات اخلارجية يف كيفية ٖتقيق متطلبات معيار التعليم والتعلم يف برنامج الرياضيات. -2
 ينعكس اجياباُ على الطلبة.وف طورات العادلية، والذي ستطوير برنامج الرياضيات يف اجلامعة ٔتا يتناسب والت -3
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 :  المقترحات
معايَت ادلركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد  مندرجة توافر متطلبات معايَت أخرى  تبحث يفجراء دراسات شلاثلة إ -1

 يف برنامج الرياضيات. (NCAAA)األكادديي 
 ادلركز معايَت يف ضوءلربامج أخرى  معيار التعليم والتعلم متطلبات توافر درجة تبحث يف شلاثلة دراسات جراءإ -2

 .(NCAAA) األكادديي واالعتماد للتقوًن الوطٍت
 

  



 د. سلمان حديد الشمري                 درجة توافر متطلبات معيار التعليم والتعلم 
 

 444         م2102هـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 المراجع العربية:
(، متاح على 2009االطار الوطٍت دلؤىالت التعليم العايل يف ادلملكة العربية السعودية )

http://www.uoh.edu.sa/Subgates/Faculties/CC/About/PublishingImages/Pages/ NCAAA/   مت الرجوع يوم األربعاء
 ىـ. 1439/ 08/ 23
(، 4العادلية، العدد )(، االعتماد األكادديي ودوره يف ٖتسُت األداء واجلودة يف اجلامعات، رللة كلية االقتصاد العلمية ّتامعة أفريقيا 2015أبو برىم، علي )

 .307 – 286السودان، 
(، االعتماد وضمان اجلودة لربامج إعداد ادلعلم "ٕتارب عربية وعادلية"، ورقة عمل مقدمة لورشة عمل بعنوان "العالقة 2007أبو دقة، سناء وعرفة، لبيب )

 .14 – 1اجلامعة االسالمية، غزة، فلسطُت،  التكاملية بُت التعليم العايل والتعليم األساسي: برامج تدريب وإعداد ادلعلمُت،
(، مدى مناسبة وتوافر بعض معايَت االعتماد األكادديي وضمان اجلودة يف اقسام الرياضيات بكليات العلوم يف اجلامعات السعودية 1430الثقفي، أمحد )

 ، جامعة أم القرى، ادلملكة العربية السعودية.من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، كلية الًتبية
(، متطلبات األخذ ٔتعايَت االعتماد األكادديي لربامج التعلم االلكًتوين عن بعد يف اجلامعات السعودية، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، 1432احلريب، علي )

 جامعة ادللك سعود، ادلملكة العربية السعودية.
 االعتماد وضمان اجلودة، اجتماع اخلرباء حول تقوًن واعتماد مؤسسات التعليم العايل وضمان اجلودة يف دول اخلليج (، معايَت2002اخلطيب، زلمد )

 .46 – 1العربية، اليونسكو، بالتعاون مع وزارة التعليم العايل بسلطنة عمان، ص 

 (، عمان، األردن.2اجلامعات العربية، ط )(، اٖتاد 2013دليل ضمان جودة الربامج األكادديية يف كليات اجلامعات العربية )
اسة (، توثيق وتطوير متطلبات زلاور االعتماد الربارلي لربامج الدراسات العليا: قسم اذلندسة ادلدنية كحالة دراسية ـــ جامعة طرابلس، در 2013راشد، آمنة )

 ماجستَت غَت منشورة، جامعة طرابلس، ليبيا.
 (، عمان، األردن.8( ادلنهج ادلدرسي ادلعاصر، دار الفكر، ط )2016)سعادة، جودت وابراىيم، عبد اهلل 
(، مدى تطبيق معايَت ضمان اجلودة واالعتماد األكادديي يف جامعة آزال للتنمية البشرية من وجهة نظر أعضاء 2017السعدى، زلمد والدحياىن، ناصر )

 .199-171(، 31)10ىيئة التدريس، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، 
(، تقوًن برنامج إعداد معلمات رياض األطفال ّتامعة ادللك سعود يف ضوء معايَت االعتماد األكادديي، اجلمعية 2014السلمي، فاطمة ومنسي، عبَت )

 .523 – 479 العربية لتكنولوجيا الًتبية، مصر، ص
(، 34ي ّتامعة بيشة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس، رللة كلية الًتبية، رللد )(، متطلبات ٖتقيق معايَت االعتماد األكاددي2018الشهراين، سلطان )
 .420 – 373(، أسيوط، مصر، ص 3العدد )
(، 13(، دور األستاذ اجلامعي يف ٖتسُت نوعية طرائق تقوًن الطلبة وأساليبو، رللة اٖتاد اجلامعات العربية للًتبية وعلم النفس، رللد )2015الشيخي، ىاشم )

 .89 – 55(، جامعة دمشق، سوريا، ص 1العدد )
(، تصورات أولياء األمور جلودة التدريس يف مدارس دولة الكويت يف ضوء منوذج كليمي، اجمللة 2018العجمي، عمار والعتل، زلمد وبن غيث، عمر )
 .218 – 185الًتبوية، جامعة سوىاج، مصر، ص 

(، ادلؤسسة الدولية ألفاق 4(، العدد )1اإلبداع يف الرياضيات، اجمللة الدولية للبحوث يف العلوم الًتبوية، رللد )(، ثقافة اجلودة وتنمية 2018علي، وائل )
 .82 – 65ادلستقبل يف استونيا، 

(، جامعة بنها، 113لعدد )(، ا29(، متطلبات ٖتقيق معايَت االعتماد األكادديي يف كليات جامعة بيشة، رللة كلية الًتبية، رللد )2018العلياين، غرم اهلل )
 .114 – 79مصر، ص 

(، تقييم برامج إعداد معلمي ادلرحلة الثانوية يف كلية الًتبية ّتامعة حجة وفق معايَت اجلودة، رللة جامعة الناصر، 2015العليي، حيِت وادلسهلي، أمة اهلل )
  .  62 – 7(، صنعاء، اليمن، 6(، العدد )2رللد )
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( يف كلية الًتبية ّتامعة طيبة من وجهة نظر CAEPييم درجة تطبيق معايَت ىيئة اعتماد الربامج الًتبوية األمريكية الكيب )(، تق2017العمري، مجال )
 – 24، أعضاء اذليئة التدريسية، ندوة التقوًن يف التعليم اجلامعي؛ مرتكزات وتطلعات، كلية الًتبية، جامعة اجلوف، ادلملكة العربية السعودية

35. 
 355، ليبيا، النقابة العامة ألعضاء هيئة التدريس الجامعيساليب التعلم ادلستخدمة، (، دور ادلنهج اجلامعي وأ2015ديان والتوجيري، فردوس )فرج، ا

– 363. 
 دار ،أساليبو اإلحصائيةأساسياتو، مناىجو، تصاميمو، : واالجتماعية الًتبوية العلوم يف البحث ىلإ مدخل ،(2011) نضال والشريفُت، اهلل عبد الكيالين،

    .األردن عمان، ،(3) ط والطباعة، والتوزيع للنشر ادلسَتة
ية، (، تقوًن برنامج بكالوريوس اخلدمة االجتماعية ّتامعة أم القرى يف ضوء معايَت االعتماد األكادديي، رللة كلية الًتبية ّتامعة ادلنوف2014ادلالكي، فهد )

 .63 – 29، (، مصر2(، العدد )29رللد )

(، متاح على 2016متطلبات التأىل للتقدم بطلب االعتماد الربارلي )
https://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditation/Programmatic/Pages/Accreditationrequirements.aspx   مت

 ىـ. 1439/ 08/ 22الرجوع يوم الثالثاء 
 لتوزيع، عمان، األردن. (، اجلودة واالعتماد األكادديي دلؤسسات التعليم العام اجلامعي، دار صفاء للطباعة والنشر وا2015رليد، سوسن والزيادات، زلمد )

 .276 - 241(، مصر، 7(، اعتماد برامج إعداد ادلعلم: ٖتديات وخيارات، رللة جامعة الفيوم للعلوم الًتبوية والنفسية، العدد )2017زلمد، سحر )

قسم  للبنات،كلية الًتبية   بغداد،الواقع وادلستقبل/ مقًتحات للتطوير يف ضوء متطلبات ادلعلوماتية جامعة  اجلامعية:ادلناىج الدراسية (، 2008زلمد، نوال )
، األول لكلية العلوم التربوية: مستقبل التربية في الوطن العربي في ضوء الثورة المعلوماتية يالمؤتمر العلم، الًتبية وعلم النفس

 .183 – 165جامعة جرش، األردن، 

 (، عمان، األردن.4(، القياش والتقويم في التربيت وعلم الىفص، دار المطيرة للىشر والتوزيع والطباعت، ط )7112، ضامي )ملحم

الرياض، المملكت (، 5ط )(، التقويم التربوي: األضص والتطبيقاث، دار السهراء، 2015مىصور، عبد المجيد والشربيىي، زكريا والحشاظ، عبد اللطيف )

 العربيت الطعوديت. 

مت  https://www.ncaaa.org.sa/Pages/default.aspxادلوقع الرمسي للمركز الوطٍت للتقوًن واالعتماد األكادديي، النشأة والتأسيس، متاح على 
 ىـ. 1440/ 04/ 12الرجوع يوم األربعاء 

(، متاح على 2018النسخة ادلطورة لوثيقة معايَت االعتماد الربارلي )
https://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditation/Programmatic/Pages/insprogdeve.aspx  مت الرجوع يوم األحد

 ىـ. 1439/ 10/ 17
متاح على  (،2018النسخة ادلطورة لوثيقة معايَت االعتماد ادلؤسسي )

ion/Institutional/Pages/Accreditationstandardsdeve.aspxhttps://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditat   مت
 ىـ. 1439/ 10/ 17 الرجوع يوم األحد

(، متطلبات تطبيق االعتماد األكادديي بكلييت الًتبية جامعة األزىر ومدى توافرىا من وجهة نظر أعضاء ىيئة 2012نصار، علي وعبد القادر، رمضان )
 .236 – 202(، جامعة دمشق، سوريا، 1(، العدد )10العربية للًتبية وعلم النفس، رللد ) التدريس، رللة اٖتاد اجلامعات

(، مدى توافر معايَت جودة الربنامج األكادديي يف برنامج إعداد معلمي ادلوسيقى يف اجلامعات األردنية من وجهة نظر الطلبة يف 2017نصَتات، نضال )
 .200 – 177(، جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن، 30(، العدد )10يم اجلامعي، رللد )التخصص، اجمللة العربية لضمان جودة التعل

ت (، إطار اسًتاتيجي لتطبيق معايَت االعتماد األكادديي ادلؤسسي والربارلي بكلية الًتبية األساسية بدولة الكويت وفقاً دلعايَت األنكي2015اذلدىود، دالل )
NCATE،389 – 269(، مصر، 1(، العدد )25رللة كلية الًتبية باإلسكندرية، رللد ) : دراسة ميدانية تطبيقية. 

  

https://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditation/Programmatic/Pages/Accreditationrequirements.aspx
https://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditation/Programmatic/Pages/Accreditationrequirements.aspx
https://www.ncaaa.org.sa/Pages/default.aspx
https://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditation/Programmatic/Pages/insprogdeve.aspx
https://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditation/Programmatic/Pages/insprogdeve.aspx
https://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditation/Institutional/Pages/Accreditationstandardsdeve.aspx
https://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditation/Institutional/Pages/Accreditationstandardsdeve.aspx
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