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ملخص: 
اأع�شاء هيئة  اأداء  االأكادميي يف  اأثر تطبيق االعتماد  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
الدرا�شة  ا�شتخدمت  التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود من وجهة نظرهم، وقد 
التي تكونت من  الدرا�شة  ا�شتبانة وتوزيعها على عينة  الو�شفي من خالل ت�شميم  املنهج 
جميع اأع�شاء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود الذين بلغ عددهم )366( 
ع�شواً.وطبقت الدرا�شة يف الف�شل الدرا�شي الثاين من العام 2014/ 2015م، وقد تو�شلت 
الدرا�شة اإىل اأن الدرجة الكلية مل�شتوى اأثر تطبيق االعتماد االأكادميي يف اأداء اأع�شاء هيئة 
للمجاالت  الكلي  املتو�شط احل�شابي  بلغ  التدري�س من وجهة نظرهم كانت متو�شطة، حيث 
االعتماد  اأثر  حيث  من  االأوىل  باملرتبة  والعلمي  البحثي  اجلانب  جمال  وجاء   ،  )3.45(
االأكادميي يف اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س مبتو�شط ح�شابي بلغ مقداره )3.86( ، اأعقبه جمال 
خدمة املجتمع مبتو�شط ح�شابي )3.82( ، ومن ثم جمال االأداء التدري�شي مبتو�شط ح�شابي 
احل�شابية  املتو�شطات  بني  اإح�شائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  النتائج  واأظهرت   ،  )2.68(
اأع�شاء هيئة  اأداء  اأع�شاء هيئة التدريي�س الأثر تطبيق االعتماد االأكادميي يف  ال�شتجابات 
والرتبة  التدري�شية  اخلربة  ملتغريي  تعزى  �شعود  امللك  بجامعة  الرتبية  بكلية  التدري�س 
االأكادميية.ويف �شوء نتائج الدرا�شة اأو�شت الباحثة ب�رضورة تقدمي دورات تدريبية مف�شلة 
للهيئات التدري�شية خا�شة بكل الفقرات التي اأظهرت ا�شتجاباتهم فيها وجود اأثر متو�شط اأو 

منخف�س لتطبيق االعتماد االأكادميي يف اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س.
الكلمات املفتاحية: اأثر، اعتماد اأكادميي، اأداء، اأع�شاء هيئة تدري�س



2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )12( - تشرين 

103

The Effect of Applying Academic Accreditation 
in the Faculty of Education at King Saud University 

on the Performance of its Staff Members from their Perception

Abstract: 

This study aimed at recognizing the effect of applying academic 

accreditation in the Faculty of Education in King Saud University on the 

performance of its staff members from their point of view .The researcher used 

the descriptive approach by developing a questionnaire and distributing it on 

a sample which includes all the staff members at the Faculty of Education in 

King Saud University (366) during the second semester of the academic year 

2013/ 2014 .Results revealed that the score of the effect of applying academic 

accreditation on the performance of staff members was medium as the mean 

score was (3.45) .The domain of scientific research came first with (3.86) 

.Social service came second with (3.82) and teaching performance with 

(2.68) .Results showed that there were no statistically significant differences 

between mean scores of staff members’ responses related to experience or 

academic position .

Key words: effect, academic accreditation, performance, staff members 
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مقدمة: 
اأمراً حمتومًا من االأفراد واملجتمعات يف ظل التطورات ال�رضيعة التي  اأ�شبح  التغيري 
مت�س جوانب حياتنا اليومية كافة على امل�شتوى العربي والعاملي؛ ملجاراة هذه التطورات 
ال�رضيعة، وحيث اإن التغيري املخطط فى املجتمعات يبداأ فى الغالب من التعليم، فقد اأ�شبح 
حتمًا على املوؤ�ش�شات التعليمية- اإن اأرادت مواكبة الع�رض- اأن تركز على اأن يكون اخلريج 
وموؤ�ش�شات  هيئات  لظهور  و�رضورًة  �شببًا  هذا  وكان  العالية،  الكفاءة  ذوي  ومن  مميزاً، 
وفقًا  تطبيقها  وتاأكيد  اجلودة  ن�رض  عاتقها  على  اأخذت  التي  االأكادميي  واالعتماد  اجلودة 

ملعايري معينة .
 National Council for Accreditation( اإنكيت  املوؤ�ش�شات  هذه  ومن 
املهني  لالعتماد  القومي  املجل�س  وتعني   of Teacher Education( NCATE
والتي  املعلمني،  اإعداد  برامج  ملوؤ�ش�شات  اعتماده  مينح  اأمريكي  جمل�س  وهو  للمعلمني، 
ت�شعى كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود للح�شول عليه مما يقدم لها جودًة حمليًة وعامليًة 
. )عون، 2012( . وت�شتند اأهمية معايري االعتماد االأكادميي على امل�شتوى اجلامعي على 
دورها يف حت�شني القدرات التناف�شية يف ظل ثورة املعلومات واالت�شاالت، وياأتي دورها 
الكبري يف حت�شني االأداء و�شبط التعليم و�شويته من اأهمية دور كلية الرتبية بجامعة امللك 
والرتبويني  واملعلمات  باملعلمني  التعليمية  املوؤ�ش�شات  تزويد  على  تعمل  والتي  �شعود، 
باخت�شا�شاتهم كافة، حيث تقع على عاتقهم م�شئولية تربية وتعليم اأجيال امل�شتقبل الذين 
يحتاج اإليهم املجتمع؛ للتطوير والتفوق .وعندما تتبنى اجلامعات تطبيق برنامج االعتماد، 
العاملني  وم�شاركة جميع  التعليمية،  االأنظمة  اأداء  ت�شتمل على حت�شني  مزايا  فاإنها حتقق 
من اأع�شاء هيئة تدري�س واإداريني يف �شنع القرار وتفوي�س ال�شالحيات وحت�شني االإت�شال 
.ولغايات   )2009 )الطريري،  اجلامعية  الكليات  يف  االأكادميية  االأق�شام  بني  والتعاون 
ح�شول كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود على االعتماد االأكادميي، فقد �شكلت جلنة خا�شة 
ملراجعة جمموعة من املجاالت التي حتتاج اإىل التح�شني والتطوير ومن بينها: اإيجاد نظام 
الأداء  الف�شلي  التقومي  نظام  وتفعيل  التدري�س،  واأع�شاء هيئة  للم�شئولني  تقومي وحما�شبة 
تنمية  برامج  يف  واالنخراط  املحا�شبة  بنظام  التقومي  نتائج  وربط  التدري�س،  هيئة  ع�شو 

مهارات التدري�س )عون، 2012( .
االعتماد  على  �شعود  امللك  بجامعة  الرتبية  كلية  حل�شول  نتيجة  اأنه  الباحثة  وترى 
االأكادميي، فقد تطّور دور ع�شو هيئة التدري�س فيها وازدادت مهمتها تعقيداً وات�شاعًا، مما 
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كان له نتيجة اأن تتزايد اأهمية ع�شو هيئة التدري�س يف �شوء االأدوار اجلديدة التي ينبغي اأن 
يقوم بها، فقد اأ�شبح مر�شداً اإىل م�شادر املعرفة، ومن�ّشقًا لعمليات التعليم، ومقّومًا لنتائج 
التدري�س  هيئة  ع�شو  دور  الأن  ونظراً  وميوله،  املتعّلم  قدرات  ينا�شب  مبا  وموجهًا  التعّلم، 
كان وما زال له دور متغرّي م�شاير ملتطلبات التطّور الذي ي�شاحب التعليم اجلامعي كمهنٍة، 
امللك  بجامعة  الرتبية  لكلية  االأكادميي  االعتماد  عن  الناجمة  التاأثريات  مالحظة  وميكن 
�شعود على اأداء ع�شو هيئة التدري�س فيها من خالل اأدواره املتنوعة يف املحاور االآتية كما 
اأوردها الزهراين )2010( : الن�شاط التدري�شي، ويتمثل باالآتي: التدري�س والقدرة على تغطية 
املواد املختلفة بكفاءة، وااللتزام بالدوام وال�شاعات املكتبية واالإر�شاد االأكادميي، واإعداد 
الفريق، والن�شاط  اأو نحوه، والعمل بروح  اأو دليل املختربات  االإلكرتونية  التدري�شية  املواد 
واملن�شورات،  والعلمي  البحثي  الن�شاط  باالآتي:  ويتمثل  املجتمع  والبحثي وخدمة  االإداري 
اجلمعيات  اأن�شطة  يف  وامل�شاركة  الق�شم،  واجتماعات  اللجان  يف  والتفاعل  وامل�شاركة 
والبحثي،  العلمي  الذاتي  التطوير  على  واملقدرة  والرتبوية،  واملهنية  العلمية  واملنظمات 

وااللتزام باالأنظمة والتعليمات .
وا�شحة  روؤية  حتمل  اأن  يفرت�س  و�شاملة،  منظمة  ب�شورة  اجلامعة  اأهداف  ولتحقيق 
املنظور،  امل�شتقبل  يف  عليه  تكون  اأن  يف  ترغب  الذي  املوؤ�ش�شة  �شكل  اأو  منط  فيها  تبني 
اإىل  الهادفة  االإ�شرتاتيجية  اخلطط  �شمن  اأهدافها  لب�س  دون  فيها  حتدد  �رضيحة  ور�شالة 
اتخاذ القرارات الرتبوية بالن�شبة لها ككيان موؤ�ش�شي موحد يعمل �شمن ظروف جمتمعية 

 . )Massy، 2009( حمددة
العقد احلايل درا�شات ونظريات وموؤلفات كثرية  االأخرية من  الفرتة  ولقد ظهرت يف 
اأنظمته  وتطوير  به،  والرقي  التعليم  تطوير  حماولة  حول  واملفكرين  الرتبويني  بع�س  من 
املعلم وع�شو  اأكرب على  الرتكيز بدرجة  اأنه يجب  اإال  للتعليم،  الب�رضية وو�شائل  واإمكاناته 
العبء  التعليمية، ويقع عليه  العملية  املوؤثر يف  ب�شكل خا�س؛ الأنه املحور  التدري�س  هيئة 

االأكرب يف جناحها وحتقيق اأهدافها )ال�شمادي، 2009( .

مفهوم اجلودة وأهميتها وفوائدها: 
ي�شري م�شطلح اجلودة اإىل تلبية حاجات امل�شتفيد من املنتج الذي تعده املوؤ�ش�شة، اأي 
منا�شبته للهدف املحدد له، والذي ياأخذ بعني االعتبار ما يتنا�شب مع احلاجات مثل االأفكار، 
واملوا�شفات، واالأ�شاليب، واملوارد، واالإجراءات، واالأ�شخا�س، والتدريب، وكذلك التاأكد من 
تلبية احلاجات املجتمعية وفق نظام �شبط اجلودة الذي يعنى التاأكد من اأن املنتج يطابق 
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هذا الت�شميم، واأن يكون التطبيق بالطريقة ال�شحيحة من املرة االأوىل، ويتطلب ذلك وجود 
معايري ي�شعى اجلميع اإىل حتقيقها )العاجز، 2006( .

فوائد ضبط اجلودة يف مؤسسات التعليم: 
تت�شح فوائد �شبط اجلودة باالآتي: توفري معلومات وا�شحة ودقيقة للطالب وغريهم 
ال�رضوط  توفر  واأنها  املوؤ�ش�شة،  تقدمها  التي  الدرا�شية  الربامج  اأهداف  حول  املعنيني  من 
امل�شتوى  هذا  على  املحافظة  يف  �شت�شتمر  واأنها  بفاعلية،  االأهداف  هذه  لتحقيق  الالزمة 
اأن االأن�شطة الرتبوية للربامج املعتمدة تتفق مع املعايري العاملية ومتطلبات  .والتاأكد من 
الربامج لدى  . وتعزيز �شمعة  املهن، وكذلك حاجات املوؤ�ش�شة والطالب والدولة واملجتمع 

املجتمع الذي يثق بعمليتي التقومي الداخلي واخلارجي )املغربي، 2009، �س4( .

مفهوم االعتماد األكادميي: 
باأنه:  االعتماد   Haughton هوجتون  عرف  حيث  االعتماد،  تعريفات  تعددت 
امل�شتوى اأو ال�شفة اأو املكانة التي حت�شل عليها املوؤ�ش�شة التعليمية اأو املكانة التي حت�شل 
النوعية  اجلودة  معايري  ا�شتيفاء  مقابل  التعليمي  الربنامج  اأو  التعليمية  املوؤ�ش�شة  عليها 
�شل�شلة  باأنه  االعتماد   )2006( فلمبان  .وتعرف  الرتبوي  التقومي  موؤ�ش�شات  لدى  املعتمدة 
من االإجراءات التدقيقية والتقوميية املعيارية اإىل �شمان احلد االأدنى من متطلبات جودة 
التعليمية  العملية  مب�شتوى  باالرتقاء  الكفيلة  التنفيذية  اخلطوات  واقرتاح  العايل  التعليم 
)طعيمة،  واخلارجية  املحلية  العمل  اأ�شواق  يف  للمناف�شة  واأهليتها  خمرجاتها  وب�شوية 
2006( .وهي العملية التي ُيعرتف بو�شاطتها بربنامج اأو موؤ�ش�شة تعليمية بناًء على معايري 
متفق عليها، ويت�شمن االعرتاف اأن الربنامج اأو املوؤ�ش�شة التعليمية يتحقق فيها امل�شتوى 

النوعي من التعليم ملقابلة االأهداف املتوقعة من ذلك الربنامج اأو تلك املوؤ�ش�شة .

أهمية االعتماد األكادميي للمؤسسات التعليمية: 
وترجع اأهمية االعتماد االأكادميي واملهني للموؤ�ش�شات التعليمية اإىل الدور الرئي�س يف 
تطوير املنهج واأ�شاليب التدري�س، وفى ربط املعايري القومية الإعداد املعلم مبعايري جودة 
الطالب، كما اأن االعتماد يعد اأ�شا�شيًا يف تطوير امل�شادر التعليمية لتح�شني جودة التعليم، 
اأ�شا�شي رئي�س يف قبول  التعليمية بوجٍه عاٍم، واالعتماد املهني �رضط  ويف قيا�س اجلودة 

اخلريج وجناحه يف املهنة يف امل�شتقبل )العاجز، 2006، �س 48( .
مات العتماد الأكادميي يف الآتي: التحقق من اأن املوؤ�ش�شة اأو الربنامج  وتتمثل مهَّ
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باملوؤ�ش�شات  االلتحاق  يف  الراغبني  الطالب  وم�شاعدة  املحددة،  اجلودة  معايري  يحقق 
وم�شاعدة  اجلودة،  معايري  حتقق  التي  بها،  املعرتف  املوؤ�ش�شات  اإىل  التعرف  التعليمية 
املوؤ�ش�شات التعليمية يف حتديد املقررات التي ميكن معادلتها بني املوؤ�ش�شات مع بع�شها 
ت�رض  اأن  ميكن  خارجية  اأو  داخلية  �شغوط  اأية  من  التعليمية  املوؤ�ش�شات  وحماية  بع�شًا، 
للموؤ�ش�شات  املعايري  ال�شعيفة، ورفع م�شتوى  للربامج  الذاتي  التطوير  اأهداف  بها، وحتديد 
التقومي  عمليات  يف  �شامل  ب�شكل  واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  واإ�رضاك  التعليمية، 

اخلا�س باملوؤ�ش�شة والتخطيط لها )ح�شني، 2007، �س265( 

 : (NCATE) معايري االعتماد يف
يعدُّ املجل�س القومي العتماد اإعداد املعلمني NCATE من اأكرث املوؤ�ش�شات اهتمامًا 
بعملية االعتماد املتميز واملتقن الإحداث جودة يف اإعداد املتعلم وتعزيز املهتمني بتح�شني 
عون  اأوردتها  كما  هي  اأ�شا�شية  معايري  �شتة  وفق  الكليات  اأو  املدار�س  يف  التعليم  عملية 

 : )2012(
املعيار الأول- املعرفة واملهارات والجتاه نحو املهنة:  ♦

تكون برامج املوؤ�ش�شة عامدًة اإىل توفري املعرفة الكافية، واملهارات ال�رضورية ملمار�شة 
مهنة التدري�س، كما يجب اأن تعتمد برامج املوؤ�ش�شة على تكوين االجتاهات االإيجابية نحو 

املهنة مبا ي�شاعد يف حتقيق التعلم لدى الطالب املعلمني .
املعيار الثاين- نظام التقومي والمتحانات:  ♦

عن  البيانات  جتمع  اأن  ت�شتطيع  قوية  وامتحانات  تقوميي  بنظام  املوؤ�ش�شة  تتمتع 
الدار�شني بها فيما يخ�س درجة تاأهلهم العلمي ملزاولة املهنة واأدائهم بعد التخرج، ومبا 
ي�شاعد على التغذية املرتدة من برامج التقومي واالمتحانات بها، ويرتبط املعياران ال�شابقان 

بكل من الطالب واملعلم .
املعيار الثالث- اخلربات امليدانية واملمار�صات العملية:  ♦

تقدم املوؤ�ش�شة خربات ميدانية تقوم بت�شميمها وتنفيذها باال�شرتاك مع املدار�س مبا 
خرباتهم  من  ويطور  املهنية  معارفهم  وينمي  املعلمني،  للطالب  العلمي  التاأهيل  يف  يفيد 

ومهاراتهم، ويرفع من اجتاهاتهم نحو املهنة . 
املعيار الرابع- التنوع:  ♦

ُت�شمم الوحدة وتنفذ وتقوم برامج درا�شية وخربات تعليمية لعمالئها، ت�شاعدهم على 
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طلب املعرفة واملهارات وتكوين االجتاهات املوجبة مبا ي�شاعدهم يف التعليم املهني .
املعيار اخلام�س- موؤهالت اأع�صاء هيئة التدري�س والأداء والنمو املهني:  ♦

يتمتع اأع�شاء الهيئة التدري�شية مبوؤهالت علمية كافية، جتعلهم من ذوي القدوة اجليدة 
للممار�شات املهنية؛ وذلك ملا لديهم من العلم واخلربة الكافيني يف جمال التدري�س، وكونهم 
بروح  الزمالء  من  والتعاون  كافية،  بفاعلية  طالبهم  وتقومي  اأنف�شهم،  تقومي  على  قادرين 

الزمالة يف تخ�ش�شاتهم والتخ�ش�شات االأخرى .
املعيار ال�صاد�س- الإدارة واملوارد:  ♦
وميزانية  ♦ الفعالة،  بال�شلطة  تتمتع  تربوية  وقيادة  م�شتقر،  اإداري  نظام  للوحدة 

واملوارد، وم�شادر  واالإمكانات  والت�شهيالت  واالإداريني  العمالة  جيدة وهرمية كافية من 
الوالية  القومية، ومعايري  الوفاء مبتطلبات املعايري  تكنولوجيا املعلومات مبا ي�شاعد يف 

واملعايري املهنية، وترتبط املعايري االأربع ال�شابقة بالوحدة مو�شوع االعتماد والفح�س .

االنكيت يف كلية الرتبية جامعة امللك سعود: 
ويف هذا ال�شدد بداأت جامعة امللك �شعود يف حماولة تطبيق هذه املعايري للح�شول 
على هذا االعتماد منذ ثالث �شنوات، ونظراً لالأهمية التي تنفرد بها كلية الرتبية من حيث 
الذين تقع على عاتقهم م�شئولية تربية  التعليمية باملعلمني واملعلمات  تزويد املوؤ�ش�شات 
يجعلها  الذي  االأمر  والتفوق،  للتطوير  املجتمع  يحتاجهم  ممن  وتعليمهم  امل�شتقبل  اأجيال 
حتر�س احلر�س كله على م�شاعدة املوؤ�ش�شات يف كل اجلوانب املتعلقة بكل من خمرجات 
واملعارف  املهارات  من  وا�شعًا  مدًى  الطالب  اكت�شاب  على  وتركز  التعليم،  وجودة  التعلم 
التي تنمي �شخ�شياتهم ب�شمولية وتوؤهلهم يف حياتهم العلمية واملهنية يف جميع املجاالت، 
ومن اأهمية ما �شبق مت عمل هذه الدرا�شة ملعرفة الو�شع احلايل لكلية الرتبية بجامعة امللك 

�شعود، وما الذي حتتاجه للح�شول على اعتماد انكيت NCATE )عون، 2012( .
وت�شري اأدبيات البحث العلمي اإىل اأن عملية اإعداد املدر�س اجلامعي متثل اإحدى الركائز 
االأ�شا�شية يف تطوير التعليم العايل، ويعد االأداء التدري�شي لع�شو هيئة التدري�س حجر الزاوية 
التي  الوظائف  اأهم  من  اجلامعي  التدري�س  وظيفة  وتعد  التدري�س،  يف  الكفاءة  حتقيق  يف 
توؤديها اجلامعات واأكرثها فاعلية يف اإعداد الطلبة للحياة امل�شتقبلية، اإذ تزودهم باملعارف 
والعملية  العلمية  املهارات  وكل  والقيمية  االإيجابية  ال�شلوكية  واالجتاهات  التخ�شي�شية 
.اإن   )2009 اأع�شاء فاعلني يف خدمة املجتمع )الطريري،  الالزمة لتاأهيلهم كي ي�شبحوا 
مقيا�س تفوق اجلامعة يعتمد على امتالكها الأع�شاء هيئة تدري�س موؤهلني تاأهياًل عاليًا، 
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وتتوافر لهم الظروف واالإمكانات جميعها، من جو اأكادميي مالئم وخدمات خمتلفة ت�شاهم 
يف جودة العملية التعليمية، كي تكون قادرة على تلبية حاجات التنمية ال�شاملة، ومتطلبات 

الع�رض املت�شارعة )الفوال، 2010( ، 
واأكدت جمموعة من الدرا�شات ال�شابقة �شمن هذا ال�شياق على اأهمية برامج االعتماد 
كفاءة  ذات  تعليمية  خمرجات  على  احل�شول  ل�شمان  اجلامعي  امل�شتوى  على  االأكادميي 
 NCATE عالية، لذا فقد اأجرت عون )2012( درا�شة تقوميية ملعرفة مدى تطبيق معايري
يف كلية الرتبية للبنات بجامعة امللك �شعود، وا�شتخدمت الدرا�شة ا�شتبانة مكونة من )39( 
فقرة .وتفاوتت النتائج حول مدى توافر موؤ�رضات كٍل من االإطار املفاهيمي واملعايري ال�شتة 
يف اأق�شام كلية الرتبية ق�شم البنات بجامعة امللك �شعود، اإال اأنه توجد مالحظات عامة متثلت 
يف اأن معيار التنوع كان االأقل توافراً بح�شب اآراء وكيالت االأق�شام، وقد كانت ا�شتجابات 
االأق�شام �شغاًل خلانة غري املوجود، ثم ق�شم  اأكرث  االإ�شالمية  الفنية والرتبية  الرتبية  اأق�شام 

االإدارة الرتبوية وق�شم و�شائل وتكنولوجيا التعليم وق�شم مناهج وطرق التدري�س .
من  والتدري�س  البحث  بني  العالقة  بحث  اإىل  هدفت  درا�شة   )Elen )2011 واأجرت 
وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعتني من اجلامعات املعهود لها بكثافة االأن�شطة 
البحثية القائمة فيها يف الواليات املتحدة االأمريكية .وقد ت�شمنت الدرا�شة ا�شتطالع اأراء 
)16( من اأع�شاء هيئة التدري�س يف اأربع كليات من تخ�ش�شات خمتلفة حول اأهمية البحث 
الدرا�شة  وا�شتخدمت  اجلامعة،  طالب  على  ذلك  وانعكا�شات  التدري�س  طرق  على  وتاأثريه 
ا�شتبانة ال�شتطالع الراأي تكونت من )36( فقرة . ومن اأبرز نتائج الدرا�شة ما ياأتي: اأولوية 
هيئة  اأع�شاء  نظر  وجهة  من  االأخرى  الطرق  على  التدري�س  و�شائل  من  كو�شيلة  البحث 
التدري�س، ويوؤدي الرتكيز على التعليم من خالل تكليف الطالب مبزيد من االأبحاث كو�شيلة 
النقدي وتعزيز  التفكري امل�شتقل والتفكري  اكت�شاب الطالب مهارات  اإىل  التعليم  من و�شائل 

دافعية الطالب اإىل التعلم .
اإدراك التاأثري طويل االأمد لربامج التدريب   )Knight 2011( كما ا�شتهدفت درا�شة
اأع�شاء  اجلامعي للتدريب على املهارات، ومن خالل ا�شتطالع االآراء لعدد من )242( من 
هيئة التدري�س يف الواليات املتحدة االأمريكية �شاركوا يف برنامج تدريبي ملدة ت�شعة اأ�شهر 
خالل الفرتة املمتدة من عام 1999 اإىل عام 2006، ت�شمنت ا�شتبانة عن تاأثري الربنامج 
تاأثري  اإن  قالوا:   %82 اأن  على  النتائج  ودلت   . للم�شارك  وال�شخ�شية  املهنية  احلياة  على 
الربنامج تراوح بني تاأثري متو�شط اأو عاٍل على احلياة املهنية، واأن 49% من امل�شاركني 

اأفادوا باأن للربنامج التدريبي تاأثرياً يرتاوح بني معتدل اإىل عاٍل على حياتهم ال�شخ�شية .
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هيئة  اأع�شاء  ت�شورات  عن  الك�شف  اإىل  هدفت  درا�شة   )2010( الق�شبي  واأجرى 
الدرا�شة  التدري�س لتطبيق االعتماد واالأكادميي بالتعليم اجلامعي يف م�رض، تكونت عينة 
من )220( ع�شو هيئة تدري�س من اجلامعات امل�رضية، ووزِّعت ا�شتبانة مكونة من )46( 
فقرة على اأفراد العينة .واأظهرت النتائج اأن ت�شورات اأع�شاء هيئة التدري�س لتطبيق االعتماد 
االأكادميي كانت عالية يف جميع جماالت اأداة الدرا�شة، كما مل تظهر النتائج اأي فروق دالة 
اإح�شائيًا يف ت�شورات اأع�شاء هيئة التدري�س؛ لتطبيق االعتماد االأكادميي تعزى ملتغريات 

الرتبة العلمية والتخ�ش�س .
لتاأثري  االأكادمييني  القادة  ت�شورات  تعرف  اإىل   )2009( ال�شمادي  درا�شة  وهدفت 
تطبيق معايري االعتماد على اأداء طلبة اجلامعات االأردنية اخلا�شة يف �شوء نتائجهم يف 
امتحان الكفاءة، واُ�شتخدمت يف الدرا�شة اأداتان: االأوىل: ُوزِّعت على عينة مكونة من )145( 
من القادة االإداريني، و )218( من اأع�شاء هيئة التدري�س، العاملني يف اجلامعات االأردنية 
اخلا�شة . اأما االأداة الثانية فهي عبارة عن مقابلة �شخ�شية مع اأع�شاء هيئة االعتماد ت�شمنت 
واأع�شاء  االإداريني  القادة  ت�شور  م�شتوى  اإن  ياأتي:  ما  النتائج  اأظهرت  .وقد  اأ�شئلة  ثمانية 
هئية التدري�س الأثر تطبيق معايري االعتماد على اأداء طلبة اجلامعات االأردنية اخلا�شة يف 
جماالت الدرا�شة كلها مرتفع، ووجود فروق ذات داللة اإح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية 
لت�شورات القادة االإداريني واأع�شاء هيئة التدري�س تعزى ملتغري امل�شمى الوظيفي ول�شالح 
القادة االإداريني، ووجود فروق بني املتو�شطات احل�شابية لت�شورات القادة االإداريني لتاأثري 
تطبيق معايري االعتماد على اأداء طلبة اجلامعات االأردنية اخلا�شة تعزى ملتغريْي الرتبة 
االأكادميية ول�شالح رتبة االأ�شتاذ، وعدد �شنوات اخلربة، ول�شالح ذوي اخلربة الطويلة؛ 10 

�شنوات فاأكرث . 
هيئة  الأع�شاء  التدري�شي  االأداء  تقومي  اإىل  هدفت  درا�شة   )2009( اجلنابي  واأجرى 
الدرا�شة  وا�شتخدمت  العايل،  التعليم  جودة  يف  وانعكا�شاته  الكوفة  جامعة  يف  التدري�س 
املنهج الو�شفي من خالل توزيع ا�شتبانة مكونة من )39( فقرة تتناول جماالت التدري�س 
والتقومي وخدمة املجتمع والبحث العلمي على عينة مكونة من )77( ع�شو هيئة تدري�س 
التدري�س كان متو�شطًا يف  اأع�شاء هيئة  اأداء  اأن  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  الكوفة،  بجامعة 
املتو�شطات  بني  اإح�شائيًا  دالة  فروقًا  النتائج  تظهر  .ومل  الدرا�شة  اأداة  جماالت  جميع 
ملتغريات  تعزى  لهم  التدري�شي  االأداء  مل�شتوى  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  لتقديرات  احل�شابية 

اخلربة والرتبة العلمية واجلن�س .
Baldrige National Qua - 2009 )ااأجرى برنامج بالدريج للجودة الوطنية 

ity، Program( درا�شة لتطوير معايري التعليم للربنامج، حيث هدفت الإجراء التغيريات 
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والتوزيع،  االأ�شلوب،  والتنا�شق يف  التنظيم  قوة  مواطن  لتحديد  الربنامج  على  والتعديالت 
والتكامل بني البنود، وحتديد الثغرات التنظيمية وا�شتخدم فيها املنهج الو�شفي التحليلي 
والتخطيط  القيادة  بند  �شملت  التي  التغيريات  الدرا�شة،  اإليها  تو�شلت  التي  النتائج  .ومن 
اال�شرتاتيجي واإدارة املعرفة واإدارة العمليات ونتائج االأداء املوؤ�ش�شي، حيث اأ�شبح الرتكيز 
وا�شحًا نحو م�شوؤولية القيادة يف اإر�شاد املوؤ�ش�شة واالإ�رضاف عليها، والرتكيز على التخطيط 
االأداء  مراجعة  على  تعتمد  اأن  فيجب  املعرفة،  اإدارة  واأما  اخلطط،  وتنفيذ  االإ�شرتاتيجي 

التنظيمي، وتركيز اإدارة العمليات على التخطيط .
املنهج  فيها  ا�شتخدما  درا�شة   )Anderson and Johnson 2009( واأجرى 
وممار�شات  اجلودة  و�شمان  االعتماد،  ممار�شات  عر�س  اإىل  هدفت  التحليلي،  الو�شفي 
للتدريب  االأ�شرتايل  والنظام  وال�شويد  املتحدة  والواليات  نيوزيلندا  من  كل  يف  التقومي 
 )550( الدرا�شة من  ا�شرتايل حديث ل�شمان اجلودة، وتكونت عينة  والتعليم لتطوير نظام 
من اأع�شاء هيئة التدري�س والعاملني يف اجلامعات، وخل�شت نتائج الدرا�شة اإىل التو�شية 
باإن�شاء وكالة وطنية م�شتقلة للجودة، واقرتاح اأمنوذج ل�شمان اجلودة واالعتماد للجامعات 
اخلا�شة والعامة، يعتمد على عمليات االختبار الذاتي فقط واملوجود حاليًا يف اجلامعات 
بدرجة  ا�شرتاليا  تقدم  على  القادرة  الوطنية  الوكالة  تدخل  من  اأدنى  حد  مع  اال�شرتالية، 

مرتفعة يف حقل االعتماد .
اخلدمة  جودة  لقيا�س  اأداة  بتطوير   )Holford & Reinders 2009( وقام 
التنظيمية يف جمال تعليم العلوم ال�شيدالنية، وقد تكونت عينة االأداة من )41( فقرة تقي�س 
العينة  اأفراد  عدد  وبلغ  ال�شيدلة،  كلية  لطالب  واملخرجات  بالعمليات  املتعلقة  اخلدمات 
اأربعة حماور للجودة، وهي م�شادر التعلم، واأداء اأع�شاء  )85( طالبًا، حيث قاموا بتقومي 
اأن ت�شورات الطالب عن  النتائج  اأظهرت  العلمي،  االإداري، والتقدم  التدري�س، واالأداء  هيئة 
املخرجات له اأثر اأكرب على ر�شا الطالب، وتبني اأن حمور العمليات كان له اأثر اأكرث داللة، 

ولكن اأقل من حمور املخرجات .

ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها: 
من خالل ا�شتعرا�س الدرا�شات ال�شابقة، وبعد االطالع عليها، ات�شح باأن جل الدرا�شات 
باجلامعات،  خا�شة  اعتماد  معايري  وتطبيق  ال�شاملة،  اجلودة  اإدارة  حول  يدور  العربية 
درا�شات  وجود  من  الرغم  وعلى  العايل،  التعليم  قطاع  يف  تطبيقها  كيفية  اإىل  باال�شافة 
قلة  الحظت  الباحثة  فاإن  ال�شاملة،  اجلودة  اإدارة  مو�شوع  تناولت  كثرية  وعربية  حملية 
التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  اأداء  على  االأكادميي  االعتماد  تطبيق  اأثر  تناولت  التي  الدرا�شات 
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عون  درا�شة  ففي  ال�شابقة،  الدرا�شات  تناولتها  التي  املو�شوعات  تنوع  الباحثة  والحظت 
الرتبية بجامعة امللك �شعود،  NCATE يف كلية  )2012( تناولت مدى تطبيق معايري 
بينما تناولت درا�شة ال�شمادي )2009( ت�شورات القادة االأكادمييني لتاأثري تطبيق معايري 
االأجنبية فقد الحظت  الدرا�شات  اأما  االأردنية اخلا�شة،  اأداء طلبة اجلامعات  االعتماد على 
وهنالك  بالغ،  باهتمام  العايل  التعليم  يف  اجلودة  �شمان  مو�شوع  تناولت  اأنها  الباحثة 
اأثر  تناولت  درا�شات  وجود  دون  ومناذجها  اجلودة  ل�شمان  وتطويرية  تقوميية  درا�شات 
الدرا�شة  بني  االختالف  من  الرغم  وعلى  الباحثة-  علم  – ح�شب  الطلبة  اأداء  على  اجلودة 
احلالية والدرا�شات ال�شابقة، فاإنه كان للدرا�شات ال�شابقة دور كبري يف اإثراء الدرا�شة احلالية 
.وبناًء  احلالية  الدرا�شة  م�شكلة  �شياغة  يف  منها  الباحثة  ا�شتفادت  اإذ  م�شاراتها  واإي�شاح 
على ما تقدم، فاإن اأهم ما مييز هذه الدرا�شة عن غريها من الدرا�شات ال�شابقة كونها ركزت 
على اأثر تطبيق معايري االعتماد االأكادميي يف كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود باململكة 
العربية ال�شعودية يف اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س من خالل الرتكيز على وظائف ع�شو هيئة 
علم  حدود  ويف  املجتمع،  وخدمة  العلمي  والبحث  بالتدري�س  واملتمثلة  الثالثة  التدري�س 
اأثر تطبيق معايري االعتماد  اأو درا�شات عن مو�شوع  الباحثة ومعرفتها مل جتر اأي اأبحاث 

حاليًا يف كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود على اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س .

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
الرتبية  وكلية  عام،  ب�شكل  �شعود  امللك  جامعة  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  اأ�شهمت 
بجامعة امللك �شعود ب�شكل خا�س يف االرتقاء بنوعية التعليم وحتقيق مراكز متقدمة يف 
عدد من الت�شنيفات العاملية .واإن هذا التطوير يف م�شتوى اجلامعة يجب اأن يبداأ من ع�شو 
يف  اأثر  له  الرتبية  كلية  يف  االأكادميي  االعتماد  تطبيق  اأن  الباحثة  .وترى  التدري�س  هيئة 
 . وم�شامينها  وحمتوياتها  العلمية  املادة  تطوير  ويف  الفاعلية،  وزيادة  االأداء،  حت�شني 
�شعود، فقد  امللك  الرتبية يف جامعة  بكلية  تدري�س  الباحثة كع�شو هيئة  ومن خالل عمل 
الحظت اأن هناك تفاوتًا يف اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س ومدى تاأثرهم بانعكا�شات االعتماد 
طرائق  على  واالعتماد  التدري�شية  الكفاءات  يف  قوة  توجد  فبينما  اأدائهم،  على  االأكادميي 
التدري�س احلديثة وتوظيف امل�شتحدثات التكنولوجية، وكرثة الن�شاط البحثي امل�شتمر ووفرة 
ما يقدمه ع�شو هيئة التدري�س من خدمات ت�شهم يف بناء اجلامعة واملجتمع املحلي، فاإن 
هناك �شعفًا يف جودة التعليم اجلامعي واأداء اأع�شاء هيئة التدري�س، حيث تالحظ الباحثة 
اأن بع�س اأع�شاء هيئة التدري�س يحتاجون اإىل حت�شني طرائق تدري�شهم، واأن بع�شهم يعتقد 
و�شعف  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  على  الرقابة  ل�شعف  اإ�شافًة  للتدريب،  بحاجة  لي�س  باأنه 
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االإنتاج العلمي، وقلة امل�شاركة يف املوؤمترات واملنتديات واللجان االأكادميية وغريها .من 
هنا حر�شت هذه الدرا�شة على تق�شي اأثر االعتماد االأكادميي يف اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س 
بكلية الرتبية يف جامعة امللك �شعود، وذلك من خالل االإجابة عن الت�شاوؤل الرئي�س االآتي: 
ما اأثر العتماد الأكادميي يف اأداء اأع�صاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف 
جامعة امللك �صعود؟ ويتفرع من هذا الت�شاوؤل الرئي�س عدداً من االأ�شئلة الفرعية التالية: 

اأداء . 1 �شعود يف  امللك  الرتبية يف جامعة  بكلية  االأكادميي  االعتماد  اأثر تطبيق  ما 
اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلانب التدري�شي من وجهة نظرهم؟ 

اأداء . 2 �شعود يف  امللك  الرتبية يف جامعة  بكلية  االأكادميي  االعتماد  اأثر تطبيق  ما 
اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلانب البحثي والعلمي من وجهة نظرهم؟ 

اأداء . 3 �شعود يف  امللك  الرتبية يف جامعة  بكلية  االأكادميي  االعتماد  اأثر تطبيق  ما 
اأع�شاء هيئة التدري�س يف جانب خدمة املجتمع املحلي من وجهة نظرهم؟ 

تطبيق . 4 الأثر  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  تقديرات  يف  اإح�شائيًا  دالة  فروق  هناك  هل 
التدري�س  اأع�شاء هيئة  اأداء  �شعود يف  امللك  الرتبية يف جامعة  بكلية  االأكادميي  االعتماد 

تعزى ملتغريات الرتبة العلمية واخلربة التدري�شية؟ 

أهداف الدراسة: 
تكمن اأهداف الدرا�شة احلالية يف معرفة اأثر تطبيق االعتماد االأكادميي يف كلية الرتبية 
التدري�س من وجهة  اأع�شاء هيئة  اأداء  ال�شعودية يف  العرية  بجامعة امللك �شعود باململكة 
اأع�شاء  تقديرات  يف  اإح�شائيًا  دالة  فروقًا  هناك  كانت  اإن  معرفة  اإىل  تهدف  كما  نظرهم، 
هيئة التدري�س الأثر تطبيق االعتماد االأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �شعود يف اأداء 

اأع�شاء هيئة التدري�س تعزى ملتغريات الرتبة العلمية واخلربة التدري�شية .

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�شة يف اأنها ت�شتهدف ا�شتطالع اآراء فئة مهمة يف املوؤ�ش�شات الرتبوية 
العليا، وهم من اأع�شاء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود باململكة العربية 
ة، وهي اأثر تطبيق معايري االعتماد على اأداء  ال�شعودية ب�شاأن اإحدى الق�شايا الرتبوية املهمَّ
اأع�شاء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود، ويتوقع من نتائج هذه الدرا�شة 
اأن ت�شتفيد منها اجلهات االآتية: هيئة اعتماد موؤ�ش�شات التعليم العايل؛ كونها �شتقوِّم مدى 
جناح معايري االعتماد التي طبِّقت يف كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود .وروؤ�شاء اجلامعات 
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والقائمون عليها؛ الأنها ت�شاعدهم يف ت�شخي�س واقع اخلدمات التي يحر�شون على تقدميها 
مب�شتوى مرتفع ومتميز، ومن ثم العمل على حت�شني م�شتوى اجلودة يف املخرجات .

حدود الدراسة وحمدداتها: 

و�صعت اإجراءات الدرا�صة ومنظورها جملًة من املحددات على نتائجها وهي: 
اقت�رضت هذه الدرا�شة على اأع�شاء هيئة التدري�س العاملني يف كلية الرتبية بجامعة  -

امللك �شعود يف اململكة العربية ال�شعودية للعام الدرا�شي 2014/ 2015 .
تتحدد النتائج يف هذه الدرا�شة باخل�شائ�س ال�شيكومرتية لال�شتبانة امل�شتخدمة . -

تعريف املصطلحات: 

فيما ياأتي تعريف م�صطلحات الدرا�صة: 
االأكادميي  ◄ االعتماد  تطبيق  على  املرتتبة  واالإيجابية  ال�شلبية  النتائج  هي  الأثر: 

خالل  من  وقي�شت  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  اأداء  يف  �شعود  امللك  بجامعة  الرتبية  كلية  يف 
اال�شتبانة التي اأعدتها الباحثة لهذا الغر�س .

معايري العتماد: هي جمموعة املحددات التي يتعني على موؤ�ش�شة التعليم العايل  ◄
اأو الربنامج االأكادميي ا�شتيفاوؤها؛ ليتم اعتمادها اعتماداً عامًا اأو خا�شًا، وهي ت�شكل احلد 

االأدنى من متطلبات جودة العملية التعليمية )الزهراين، 2010( .
العتماد الأكادميي: هو العملية التي يتم بو�شاطتها االعرتاف بربنامج اأو موؤ�ش�شة  ◄

املوؤ�ش�شة  اأو  الربنامج  باأن  االعرتاف  ويت�شمن  عليها،  متفق  معايري  على  بناًء  تعليمية 
ذلك  من  املتوقعة  االأهداف  ملقابلة  التعليم،  من  النوعي  امل�شتوى  فيها  يتحقق  التعليمية 

الربنامج اأو تلك املوؤ�ش�شة .
)ال�شعد  ◄ كافة  ون�شاطاتها  املنظمة  موارد  تفاعل  من  املتحقق  الناجت  هو  الأداء: 

ومنهل، 2007( .ويق�شد باالأداء يف الدرا�شة احلالية باأنه: الدرجة التي يح�شل عليها ع�شو 
هيئة التدري�س يف جامعة امللك �شعود على فقرات اال�شتبانة امل�شتخدمة يف هذه الدرا�شة .

اأع�صاء هيئة التدري�س: يق�شد باأع�شاء هيئة التدري�س يف هذه الدرا�شة كل ع�شو  ◄
 /2014 الدرا�شي  هيئة تدري�س يقوم بالتدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك �شعود للعام 

. 2015
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الطريقة واإلجراءات: 
الرتبية  كلية  االأكادميي يف  االعتماد  اأثر تطبيق  الك�شف عن  اإىل  الدرا�شة  هدفت هذه 
بجامعة امللك �شعود يف اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س ويتناول هذا اجلزء و�شفًا لطريقة اختيار 
اأفراد الدرا�شة واأداة الدرا�شة، وكيفية تنظيمها وتطويرها، والتاأكد من �شدق االأداة وثباتها .

أفراد الدراسة: 
�شملت الدرا�شة اأع�شاء هيئة التدري�س جميعهم يف كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود 
2015 م،   /2014 الدرا�شي  االأول من للعام  الدرا�شي  ال�شعودية للف�شل  العربية  باململكة 
وعددهم )366( ع�شو هيئة تدري�س، وذلك ح�شب اإح�شاءات وزارة التعليم العايل يف اململكة 
العربية ال�شعودية للعام 1433/ 1434هـ، ووزِّعت اأداة الدرا�شة )اال�شتبانة( عليهم جميعًا، 

واجلدول )1( يبني توزيع اأفراد الدرا�شة ح�شب متغريات الدرا�شة: )اخلربة، الرتبة العلمية( .
الجدول (1) 

توزيع أفراد الدراسة حسب متغيراتها (الخبرة والرتبة العلمية) 

العددم�صتوياتهاملتغري

اخلربة 

5129 �شنوات فاأقل

138من )6-10( �شنوات

99 )اأكرث من 10 �شنوات( 

366املجموع

الرتبة العلمية

86اأ�شتاذ

93اأ�شتاذ م�شارك

187اأ�شتاذ م�شاعد

366املجموع

أداة الدراسة: 
قامت الباحثة بتطوير ا�شتبانة من اأجل حتقيق هدف هذه الدرا�شة، وذلك باالعتماد على 
مراجعة االأدب الرتبوي ذي العالقة، واال�شتفادة من اأراء املتخ�ش�شني يف برامج االعتماد 
االأكادميي، وبع�س الدرا�شات التي اأطلعت عليها الباحثة يف اأثناء مراجعتها لالأدب النظري، 
ومن هذه الدرا�شات ال�شمادي )2009( ، وعون )2012( .وتكونت اأداة الدرا�شة يف البداية 
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من جزاأين: اجلزء االأول: ويت�شمن معلومات عامة .اأما اجلزء الثاين: فقد ا�شتمل على الفقرات 
من ب�شورته االأولية )55( فقرة تغطي مو�شوع الدرا�شة . الرئي�شة ملجاالت الدرا�شة، وت�شّ

صدق األداة: 

للتاأكد من �شدق املحتوى لالأداة عر�شت الباحثة �شورتها االأولية على )10( حمكمني 
اجلامعات  بع�س  يف  يعملون  الرتبوية،  االإدارة  جمال  يف  واالخت�شا�س  اخلربة  ذوي  من 
وانتماوؤها  اللغوية  ال�شياغة  حيث  من  الفقرة  مالءمة  درجة  على  للحكم  وذلك  ال�شعودية، 
للمجال املراد قيا�شه، وبعد ا�شرتجاع اال�شتبانات ومراجعة اآراء املحكمني، اختريت الفقرات 
ال�شياغة  بع�شها من حيث  وُعدِّل   ،  )%80( بن�شبة  منا�شبتها  املحكمون على  اأجمع  التي 
موزعة  فقرة   )56( من  مكونة  النهائية  ب�شورتها  االأداة  واأ�شبحت  االآخر،  وحذف  اللغوية 
على ثالثة جماالت هي: االأداء التدري�شي، وبلغ عدد فقراته )21( ، واالأداء البحثي والعلمي 
وبلغ عدد فقراته )16( ، بينما بلغ عدد فقرات جمال االأداء يف خدمة املجتمع )19( فقرة .

ثبات األداة: 

 )20( على  االأداة  الباحثة  عت  وزَّ حيث  االختبار  واإعادة  االختبار  طريقة  اُ�شتخدمت 
ذلك  وبعد  اأ�شبوعني،  م�شي  بعد  عليهم  تطبيقها  واأعيد  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  من  ع�شواً 
االأول  التطبيقني  بني  بري�شون  ارتباط  معامل  ح�شاب  خالل  من  الثبات  معامل  اُ�شتخرج 
والثاين، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط الكلي الأداة الدرا�شة )0.90(.واجلدول )2( يو�شح 

معامالت الثبات لفقرات اأداة الدرا�شة.
الجدول (2) 

معامات الثبات لفقرات أداة الدراسة

الثباتعدد بنود املحوراملجال

210.88اجلانب التدري�شي

160.87اجلانب البحثي والعلمي

190.85خدمة املجتمع

560.87املجموع الكلي

وح�شبت الباحثة اأثر تطبيق االعتماد االأكادميي يف كلية الرتبية الرتبية بجامعة امللك 
النحو  على  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  نظر  وجهة  من  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  اأداء  على  �شعود 
احلد  وبطرح   )1( الدرا�شة  لبدائل  االأدنى  احلد   )5( الدرا�شة  اأداة  لبدائل  االأعلى  احلد  االآتي: 
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االأعلى من احلد االأدنى ي�شاوي )4( ، ومن ثم ق�شمة الفرق بني احلدين على ثالثة م�شتويات 
كما هو مو�شح يف املعادلة االآتية: 4÷3 م�شتويات )مرتفعة، متو�شطة، منخف�شة( = 1.33، 
وعليه يكون احلد االأدنى ي�شاوي 1.33+1= )2.33( اأما احلد املتو�شط في�شاوي 2.34 + 
1.33= )3.67( ، اأما احلد االأعلى في�شاوي )3.68( فاأكرث.وهكذا ت�شبح اأوزان الفقرات على 
النحو االآتي: الفقرة التي يرتاوح متو�شطها احل�شابي بني )3.68-5.00( تعني اأن اأثر تطبيق 
اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س  االعتماد االأكادميي يف كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود على 
مرتفع. اأما الفقرة التي يرتاوح متو�شطها احل�شابي بني )2.34-3.67( تعني اأن اأثر تطبيق 
هيئة  اأع�شاء  اأداء  على  �شعود  امللك  بجامعة  الرتبية  الرتبية  كلية  االأكادميي يف  االعتماد 
التدري�س متو�شط، والفقرة التي يرتاوح متو�شطها احل�شابي بني )1.00-2.33( ، تعني اأن 
اأثر تطبيق االعتماد االأكادميي يف كلية الرتبية الرتبية بجامعة امللك �شعود على اأداء اأع�شاء 

هيئة التدري�س منخف�س.

إجراءات الدراسة: 

ال�شابق  االأدب  االآتية: االطالع على  الباحثة اخلطوات  اتبعت  الدرا�شة  اأهداف  لتحقيق 
يف مو�شوع م�شكلة الدرا�شة.واإعداد ا�شتبانة الدرا�شة من خالل االطالع على االأدب ال�شابق 
الدرا�شة وثباتها. ولقد  اأداة  والتحقق من �شدق  الدرا�شة،  ال�شلة مبو�شوع  والدرا�شات ذات 
لهم  بنف�شها، و�رضحت  العينة  اأفراد  الدرا�شة على  اأداة  بتوزيع  الوقت  الباحثة معظم  قامت 
التحليالت  واإجراء  بعد جمعها  البيانات  وتفريغ  ا�شتف�شاراتهم،  واأجابت على  االإجابة  اآلية 

االإح�شائية املنا�شبة، ومناق�شة النتائج والتو�شل اإىل اال�شتنتاجات والتو�شيات املنا�شبة.

متغريات الدراسة: 

اأولً- املتغريات امل�صتقلة:  ♦
اخلربة التعليمية )5 �شنوات فاأقل، ومن 6 : 10 �شنوات، واأكرث من 10 �شنوات(. -
الرتبة العلمية )اأ�شتاذ، واأ�شتاذ م�شارك، واأ�شتاذ م�شاعد(. -
ثانياً- املتغريات التابعة:  ♦

اأثر تطبيق االعتماد االأكادميي يف كلية الرتبية الرتبية بجامعة امللك �شعود على اأداء 
اأع�شاء هيئة التدري�س.
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املعاجلة اإلحصائية: 
االآتي:  النحو  االإح�شائية على  التحليالت  الباحثة  اأجرت  الدرا�شة  اأ�شئلة  لالإجابة عن 
ولالإجابة عن ال�شوؤال االأول والثاين والثالث: فقد ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات 
الرابع  ال�شوؤال  الباحثة عن  اإجابة  املعيارية لكل فقرة من فقرات جماالت اال�شتبانة، ويف 
املتعلقة بالك�شف عن الفروق بني ا�شتجابات عينة الدرا�شة الأثر تطبيق االعتماد االأكادميي 
يف كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود على اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س تبعًا ملتغريات: )اخلربة، 

والرتبة العلمية( ، وا�شتخدم يف ذلك حتليل التباين االأحادي.

نتائج الدراسة: 
الرتبية  االأكادميي يف كلية  اأثر تطبيق االعتماد  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  تهدف هذه 
بجامعة امللك �شعود يف اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س من وجهة نظرهم، ويتناول هذا اجلزء 

عر�شًا الأهم النتائج وفق ت�شل�شل اأ�شئلة الدرا�شة: 
العتماد  ◄ تطبيق  اأثر  ما  الرئي�س:  الت�شاوؤل  عن  باالإجابة  املتعلقة  النتائج 

هيئة  اأع�صاء  اأداء  يف  �صعود  امللك  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  الأكادميي 
التدري�س من وجهة نظرهم؟ 

الدرا�شة  عينة  اأفراد  لتقديرات  املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت 
على كل جمال من جماالت اأداة الدرا�شة، حيث كانت على النحو االآتي: 

الجدول (3) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أثر تطبيق االعتماد األكاديمي بكلية التربية في جامعة الملك 

سعود في أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم مرتبًة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

م�صتوى التاأثرياتالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملجالتالرقمالرتبة

مرتفعة3.860.66البحث والعلمي15
مرتفعة3.820.88خدمة املجتمع26
متو�شطة2.680.51اجلانب التدري�شي31

متو�شطة3.450.68الأداة ككل

ي�شري اجلدول )3( اأعاله اإىل اأن املتو�شط احل�شابي لالأداة ككل هو )3.45( ، وهو يعدُّ 
ذا درجة متو�شطة من التاأثريات، وقد بلغ اأعلى متو�شط ح�شابي ملجال البحث العلمي حيث 



2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )12( - تشرين 

119

املرتبة  التاأثريات، ويف  ذا درجة عالية من  يعدُّ  ، وهو   )3.86( له  املتو�شط احل�شابي  بلغ 
الثانية جاء جمال خدمة املجتمع مبتو�شط ح�شابي )3.82( ، وهو يعدُّ ذا درجة عالية من 
 )2.68( ح�شابي  مبتو�شط  التدري�شي  اجلانب  جمال  جاء  الثالثة  املرتبة  ويف  التاأثريات، 
وهو يعدُّ ذا درجة متو�شطة من التاأثريات، وقد ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات 
اأفراد عينة الدرا�شة على فقرات كل جمال على حدة، حيث كانت على  املعيارية لتقديرات 

النحو االآتي ح�شب ما وردت يف اأداة الدرا�شة: 
اأواًل- النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�شوؤال االأول:  ◄

ما اأثر تطبيق العتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �صعود 
يف اأداء اأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلانب التدري�صي من وجهة نظرهم؟ 

الدرا�شة  عينة  اأفراد  لتقديرات  املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت 
على فقرات كل جمال على حدة، حيث كانت على النحو االآتي ح�شب ما ورد يف اأداة الدرا�شة: 

Ú  :اأولً- جمال اجلانب التدري�صي
الجدول (4) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر تطبيق االعتماد األكاديمي بكلية التربية 
في جامعة الملك سعود في أداء أعضاء هيئة التدريس في الجانب التدريسي 

من وجهة نظرهم مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

املتو�صط الفقرةالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

اأثر 
التطبيق

19
�شعوبة اعتمادي اأ�شاليب تقوميية ت�شمل املهارات اإىل جانب 
التح�شيل ب�شبب كرثة اأعداد الطالب يف ال�شعب وكرثة ال�شعب 

الدرا�شية املنوطة بع�شو هيئة التدري�س 
مرتفع4.690.80

28
يحد �شغط الوقت وكرثة االأعباء التدري�شية من قدرتي على 

مرتفع4.231.19االإيفاء بكل متطلبات االعتماد االأكادميي 

311
اعتمادي التقنية يف التوا�شل مع الطلبة ب�شكل م�شتمر �شغل 

متو�شط3.411.32وقت االأ�شتاذ ال�شخ�شي

412
حر�شي على التمكن من املادة العلمية واعتماد املراجع 

متو�شط3.041.24احلديثة واالأجنبية ب�شكل اأكرب

متو�شط3.011.48حتفيزي االأ�شاتذة للتدريب على ما ينق�شهم من مهارات 521
متو�شط2.901.45�شعوبة تنويعي يف اأ�شاليب قيا�س حت�شيل الطلبة 614
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املتو�صط الفقرةالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

اأثر 
التطبيق

715
كرثة ال�شاعات املكتبية املطلوبة على الرغم من وجود و�شائل 

متو�شط2.871.11توا�شل اإلكرتونية اأكرث فاعلية

متو�شط2.611.03التزامي مبواعيد املحا�رضات وتعوي�س ما فاتني منها87

918
عملي بروح الفريق من خالل تدري�س املواد املتعددة ال�شعب 

متو�شط2.551.25واملراقبات ونحوه

متو�شط2.481.37حتفيزي الطلبة للم�شاركة واإبداء وجهات النظر للمادة1019

1116
تنمية اجتاهات ومهارات لدى الطلبة م�شتمدة من موا�شفات 

متو�شط2.461.35اخلريج املعتمدة من الكلية

1217
اإعدادي املواد التدري�شية االإلكرتونية وتفعيل ا�شتخدام 

متو�شط2.391.08االإنرتنت يف العملية التدري�شية

1320
ا�شتهالكي وقت طويل يف تعبئة النماذج املطلوبة اآخر كل 

متو�شط2.341.08ف�شل درا�شي اأدى اإىل التكرار والنمطية

1413
االختالف بني مفردات اخلطة التدري�شية وما مت تدري�شه فعاًل؛ 

منخف�س2.310.96ب�شبب عدم الكفاءة اأو االإعداد اجليد للمادة

155
اعتمادي التعليم بطريقة الفريق خللق مهارات العمل يف فريق 

منخف�س2.291.33عند الطلبة

منخف�س2.251.23ا�شتخدامي لغة وا�شحة ومفهومة يف التدري�س166

1710
تكملة ن�شاب ع�شو هيئة التدري�س بلجان ت�شتهلك الكثري من 

منخف�س2.161.04وقته على ح�شاب التدري�س

منخف�س2.151.06امتالكي للكفايات التدري�شية امل�شتحدثة181
منخف�س2.151.00تعاملي مع الطلبة باحرتام و�شمن معايري املهنة واآدابها182

204
ا�شتخدامي االأ�شاليب التو�شيحية التطبيقية كلما يلزم يف 

منخف�س2.081.17عر�س املادة العلمية

213
ا�شتخدامي اأ�شاليب تدري�س متنوعة ت�شتثري التفكري الناقد وحب 

منخف�س2.071.01اال�شتطالع وتنمية االجتاه التحليلي

متو�شط2.680.51الدرجة الكلية

يالحظ من اجلدول )4( اأن م�شتوى: اأثر تطبيق االعتماد االأكادميي على اأع�شاء هيئة 
التدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك �شعود يف اجلانب التدري�شي كان متو�شطًا، حيث بلغ 
اأثر  املتو�شط احل�شابي العام )2.68( وانحراف معياري )0.51( ، ويالحظ من متو�شطات 
تطبيق االعتماد االأكادميي على اأع�شاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك �شعود 
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يف اجلانب التدري�شي اأن هناك درجة مرتفعة الأثر التطبيق يف فقرتني فقط هما: الفقرة )9( 
التح�شيل  جانب  اإىل  املهارات  ت�شمل  تقومي  اأ�شاليب  اعتمادي  )�شعوبة  على:  تن�س  التي 
ب�شبب كرثة اأعداد الطالب يف ال�شعب، وكرثة ال�شعب الدرا�شية املنوطة بع�شو هيئة التدري�س( 
، وكذلك الفقرة )8( التي تن�س على: )يحد �شغط الوقت، وكرثة  مبتو�شط ح�شابي )4.69( 
، ومبتو�شط  االأكادميي(  االإيفاء بكل متطلبات االعتماد  التدري�شية من قدرتي على  االأعباء 
ح�شابي )4.23( ، ويالحظ تنوع ببقية فقرات هذا املجال بني االأثر املتو�شط واملنخف�س 
لتطبيق االعتماد االأكادميي على اأع�شاء هيئة التدري�س، وميكن للباحثة اأن تعزو ال�شبب يف 
التدري�س ومنها:  التدري�س يف جمال  اأع�شاء هيئة  اإىل عدد من امل�شكالت التي تواجه  ذلك 
�شغط الوقت وكرثة االأعباء التدري�شية، وتكملة ن�شاب ع�شو هيئة التدري�س بلجان ت�شتهلك 
كثرياً من وقته على ح�شاب التدري�س، واعتماد ع�شو هيئة التدري�س التقنية يف التوا�شل مع 
الطلبة ب�شكل م�شتمر �شغل وقته ال�شخ�شي، وكرثة ال�شاعات املكتبية املطلوبة وغريها من 
اأثر لتطبيق االعتماد االأكادميي يف املجال التدري�شي بطريقة  امل�شكالت، مما يعني وجود 
غري اإيجابية، االأمر الذي يعوق التطوير والتح�شني يف اجلانب التدري�شي.وتتفق نتيجة هذه 
الدرا�شة مع درا�شة اجلنابي )2009( ، التي اأظهرت نتائجه اأن م�شتوى االأداء الأع�شاء هيئة 

التدري�س يف اجلانب التدري�شي كان متو�شطًا.
Ú  :ثانيًا- النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�شوؤال الثاين

ما اأثر تطبيق العتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �صعود 
يف اأداء اأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلانب البحثي والعلمي من وجهة نظرهم؟ 
لالإجابة عن هذا ال�شوؤال ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية؛ لتطبيق 
االعتماد االأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �شعود يف اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س يف 

اجلانب البحثي والعلمي من وجهة نظرهم كما هي مو�شحة يف اجلدول )5(.
الجدول (5) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر تطبيق االعتماد األكاديمي بكلية التربية
في جامعة الملك سعود في أداء أعضاء هيئة التدريس في الجانب البحثي والعلمي

من وجهة نظرهم مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

املتو�صط الفقرةالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الأثر

124
امل�شاركة والتفاعل يف اللجان واجتماعات الق�شم كجزء 

من املتطلبات لع�شو هيئة التدري�س ح�شب معايري االعتماد 
االأكادميي

مرتفعة4.510.73
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املتو�صط الفقرةالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الأثر

مرتفعة4.420.92عقد املحا�رضات والندوات العلمية يف الكلية بكرثة226

327
�شجع دعم اجلامعة للبحث العلمي ماديًا الكثري على اإجراء 

مرتفعة4.190.92البحوث.

433
قلل احلر�س على االأبحاث املنفردة من قبل اأع�شاء هيئة 

التدري�س للح�شول على الرتقية من وجود املجاميع البحثية 
يف الق�شم الذي اأنتمى اإليه

مرتفعة4.020.78

423
�شجع االعتماد االأكادميي العمل على التطوير الذاتي العلمي 

مرتفعة4.021.06والبحثي

625
اإ�رضايف الفعال على طلبة الدرا�شات العليا ومناق�شة ر�شائل 

مرتفعة4.000.84درا�شات عليا بفاعلية

728
م�شاركتي يف املوؤمترات وور�س العمل والدورات املتخ�ش�شة 

مرتفعة3.891.04بت�شجيع من اجلامعة

830
اإ�شهامي يف تقدم املعرفة وتطورها وزيادة حدودها واالإنتاج 

مرتفعة3.881.35العلمي من بحوث ودرا�شات من�شورة وكتب

مرتفعة3.871.13 توا�شلي مع املجالت العلمية املحكمة املحلية والدولية931

1032
ا�شتفادتي من اإجازات التفرغ الكلي يف عمل االأبحاث ون�رضها 

مرتفعة3.790.95ل�شالح املجتمع املحلي

1135
عدم وجود �شيا�شة لت�شويق نتائج البحوث العلمية ت�شعف من 

مرتفعة3.711.05االهتمام بالبحث العلمي

1229
حر�شي على االنت�شاب لع�شوية اجلمعيات واملوؤ�ش�شات املهنية 

متو�شطة3.671.10ذات ال�شلة املحلية والعربية والعاملية

1322
�شعف م�شاركتي يف الن�شاطات العلمية با�شتمرار نتيجًة لقلة 
الوقت املتاح للبحث العلمي يف ظل اأعباء التدري�س واللجان 

االإدارية بالق�شم
متو�شطة3.571.13

1434
قلة االهتمام بالبحث والتاأليف واال�شتمرار يف عمل االأبحاث 

متو�شطة3.441.08بعد االأ�شتاذية

1536
قلل نق�س م�شاعدي البحث العلمي من حيث العدد والتاأهيل 

متو�شطة3.421.12من البحث العلمي يف االأق�شام

1637
قلل غياب خريطة بحثية حمددة للبحث العلمي على م�شتوى 

متو�شطة3.391.04التخ�ش�س من اإ�شهاماتي البحثية

مرتفعة3.860.66الدرجة الكلية
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يالحظ من اجلدول )5( اأن م�شتوى اأثر تطبيق االعتماد االأكادميي على اأع�شاء هيئة 
)مرتفعًا(  كان  والعلمي  البحثي  اجلانب  يف  �شعود  امللك  بجامعة  الرتبية  بكلية  التدري�س 
من  وُيالحظ   ،  )0.66( معياري  وانحراف   ،  )3.86( العام  احل�شابي  املتو�شط  بلغ  حيث   ،
متو�شطات اأثر تطبيق االعتماد االأكادميي على اأع�شاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية بجامعة 
امللك �شعود يف اجلانب البحثي والعلمي اأن هناك درجة مرتفعة الأثر التطبيق يف اأحد ع�رضة 
واجتماعات  اللجان  والتفاعل يف  )امل�شاركة  تن�س على  التي   )24( الفقرة  فقرة، وجاءت 
الق�شم كجزء من املتطلبات لع�شو هيئة التدري�س ح�شب معايري االعتماد االأكادميي( باملرتبة 
االأوىل مبتو�شط ح�شابي )4.45( ، وجاءت الفقرة )26( التي تن�س على: )عقد املحا�رضات 
والندوات العلمية يف الكلية بكرثة( يف املرتبة الثانية ومبتو�شط ح�شابي )4.42( ، ويالحظ 
ح�شول خم�س فقرات يف هذا املجال على االأثر املتو�شط لتطبيق االعتماد االأكادميي على 
كلية  التدري�س يف  اأع�شاء هيئة  �شعور  اإىل  النتيجة  الباحث  ويعزو  التدري�س.  اأع�شاء هيئة 
عن  الناجت  اجلامعة  العلمي يف  البحث  االهتمام مبجال  باأن  �شعود  امللك  بجامعة  الرتبية 
املجتمعية  التنمية  بجهود  لالإ�رضاع  ثمينة؛  فر�شة  يعد  اإمنا  االأكادميي  االعتماد  تطبيق 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  م�شاركة  كرثت  فقد  لذا  ال�شعودي،  باملجتمع  وامل�شتدامة  ال�شاملة 
االعتماد  معايري  ح�شب  له  املتطلبات  من  كجزء  الق�شم  واجتماعات  اللجان  يف  والتفاعل 
االأكادميي، اإ�شافًة لكرثة عقد املحا�رضات والندوات العلمية يف الكلية، وتختلف نتيجة هذه 
الدرا�شة مع درا�شة اجلنابي )2009( التي اأظهرت نتائجه اأن م�شتوى االأداء الأع�شاء هيئة 

التدري�س يف جانب البحث العلمي كان متو�شطًا.
ثالثًا- النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�شوؤال الثالث:  ◄

ما اأثر تطبيق العتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �صعود 
يف اأداء اأع�صاء هيئة التدري�س يف جانب خدمة املجتمع من وجهة نظرهم؟ 
الأثر  املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
هيئة  اأع�شاء  اأداء  يف  �شعود  امللك  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  االأكادميي  االعتماد  تطبيق 

التدري�س يف جانب خدمة املجتمع من وجهة نظرهم كما هي مو�شحة يف اجلدول )6(.
الجدول (6) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر تطبيق االعتماد األكاديمي بكلية التربية
في جامعة الملك سعود في أداء أعضاء هيئة التدريس في جانب خدمة المجتمع

من وجهة نظرهم مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

املتو�صط الفقرةالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الأثر

138
اهتمامي بحاجات املجتمع ومعرفة كيف ميكن يل اأن اأ�شاهم 

مرتفعة4.061.17يف خدمته
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املتو�صط الفقرةالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الأثر

242
�شعف امل�شاهمة ب�شبب عدم معرفة اجلهات املحتاجة 

مرتفعة4.031.16خلدماتي وعدم التعريف بها من قبل اجلامعة

343
عملي على تقدمي اخلدمات اال�شت�شارية للقطاع الرتبوي يف 

مرتفعة4.021.12املجتمع املحلي عند الطلب واحلاجة

455
اإحجام موؤ�ش�شات املجتمع عن طلب م�شاركة اجلامعة يف 

مرتفعة3.961.39مواجهة م�شكالتها اأدى ل�شعف م�شاهمتي فيها

556
قلة الفر�س املتاحة الأع�شاء هيئة التدري�س للم�شاركة يف 

مرتفعة3.951.51برامج خدمة املجتمع

مرتفعة3.940.90الرغبة يف تبادل اخلربات مع اجلامعات االأخرى649

750
امل�شاركة يف الندوات العامة ويف اللجان امل�شرتكة بني 

مرتفعة3.911.13اجلامعة واملجتمع املحلي

853
نق�س امل�شاركة ب�شبب �شعف االإمكانات املادية املتاحة 

مرتفعة3.901.25للجامعة للم�شاركة يف خدمة املجتمع

939
م�شاركتي يف عملية تقومي االأداء املهني للعاملني يف 

مرتفعة3.871.26املوؤ�ش�شات الرتبوية يف املجتمع املحلي

1040
قلة تعاوين مع موؤ�ش�شات املجتمع املحلي الرتبوية يف تطوير 

مرتفعة3.811.04التقنيات والو�شائل امل�شتخدمة فيها لكرثة اأعبائي

1141
عملي على امل�شاركة يف تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملني 

مرتفعة3.781.08بالقطاع الرتبوي يف املجتمع املحلي

1254
نق�س م�شاركتي لعدم وجود خطة جامعية للم�شاركة يف خدمة 

مرتفعة3.731.52املجتمع

1344
عملي على اإجراء البحوث العلمية داخل اجلامعة وخارجها 

مرتفعة3.721.23بالتعاون مع موؤ�ش�شات القطاع الرتبوي

1445
امل�شاهمة يف خدمة املجتمع املحلي من خالل امل�شاركة يف 

مرتفعة3.681.15اجلمعيات واللجان واملجال�س املهنية 

1551
التوا�شل مع موؤ�ش�شات املجتمع و�شوق العمل التي لها عالقة 

مرتفعة3.681.09باجلامعة لال�شتفادة منها واإفادتها

1652
قلة امل�شاهمة يف خدمات املجتمع لعدم وجود حوافز ت�شجع 

مرتفعة3.681.23اأع�شاء هيئة التدري�س على اخلدمة 

1746
طبيعة الدرا�شات واالأبحاث واالإنتاج العلمي الذي اأقوم به 

مرتفعة3.681.53خلدمة املجتمع املحلي

متو�شطة3.641.49م�شاركتي العلمية يف و�شائل االإعالم1847
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املتو�صط الفقرةالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الأثر

1948
العمل على امل�شاركة يف عقد الدورات التدريبية يف موؤ�ش�شات 

متو�شطة3.641.41املجتمع املحلي

مرتفعة3.820.88الدرجة الكلية

يالحظ من اجلدول )6( اأن م�شتوى اأثر تطبيق االعتماد االأكادميي على اأع�شاء هيئة 
التدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك �شعود يف اجلانب املتعلق بخدمة املجتمع كان )مرتفعًا( 
من  ويالحظ   ،  )0.88( معياري  وانحراف   )3.82( العام  احل�شابي  املتو�شط  بلغ  حيث   ،
متو�شطات اأثر تطبيق االعتماد االأكادميي على اأع�شاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية بجامعة 
امللك �شعود يف جانب خدمة املجتمع، اأن هناك درجة مرتفعة الأثر التطبيق يف )16( فقرة، 
ميكن  كيف  ومعرفة  املجتمع  بحاجات  )اهتمامي  على:  تن�س  التي   )38( الفقرة  وجاءت 
يل ان اأ�شاهم يف خدمته( باملرتبة االأوىل مبتو�شط ح�شابي )4.06( ، وجاءت الفقرة )42( 
ب�شبب عدم معرفة اجلهات املحتاجة خلدماتي، وعدم  امل�شاهمة  التي تن�س على )�شعف 
، ويالحظ   )4.03( الثانية، ومبتو�شط ح�شابي  التعريف بها من قبل اجلامعة( يف املرتبة 
االأثر املتو�شط لتطبيق االعتماد االأكادميي على  ح�شول فقرتني فقط يف هذا املجال على 
اأع�شاء هيئة التدري�س.وترى الباحثة اأن ما تتميز به اجلامعات هو قوة تفاعلها مع حميطها 
املجتمعي، غري اأن اجلامعة باملفهوم احلديث لدورها قد جتاوزت البناء التقليدي لعالقتها 
للدخول  للمحيط  ذراعيها  وتفتح  اأ�شوارها،  من  تتحرر  اأن  منها  مطلوبًا  واأ�شبح  باملحيط، 
اإليه وتتوجه لدورها االإنتاجي بحيث ت�شبح اجلامعة املنتجة، واجلامعة املنتجة م�شطلح 
يعرب عن االأدوار احلديثة التي متار�شها اجلامعة يف خدمة املجتمع وزيادة اإنتاجيته، وهو 
اأي�شًا مفهوم يطلق على الدور احلديث للجامعة يف اال�شتثمار وت�شويق التكنولوجيا والتطوير 
ا�شت�شارية  ن�شاطات وعمليات  للمجتمع من خالل ما تقوم به من  ال�شناعي واالقت�شادي 
اأوبحثية للموؤ�ش�شات االإنتاجية من م�شانع و�رضكات وموؤ�ش�شات.وتتفق نتيجة هذه الدرا�شة 
مع درا�شة اجلنابي )2009( ، التي اأظهرت نتائجه اأن م�شتوى االأداء الأع�شاء هيئة التدري�س 

يف جانب خدمة املجتمع كان )متو�شطًا(.
رابعًا- النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�شوؤال الرابع:  ◄

هل هناك فروق دالة اإح�صائياً يف تقديرات اأع�صاء هيئة التدري�س لأثر 
اأداء  تطبيق العتماد الأكادميي بكلية الرتبية يف جامعة امللك �صعود يف 
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اأع�صاء هيئة التدري�س تعزى ملتغريات الرتبة العلمية واخلربة التدري�صية؟ 
متغري الرتبة العلمية: أ. 

متت االجابة عن هذا ال�شوؤال من خالل حتليل التباين االأحادي ال�شتجابات اأفراد عينة 
الدرا�شة يف �شوء متغري الرتبة العلمية على جماالت اال�شتبانة واجلدول )7( يبني ذلك: 

الجدول (7) 
 نتائج تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة

في ضوء متغير الرتبة العلمية على مجاالت االستبانة

دللتها الإح�صائيةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التبايناملتغري

اجلانب 
التدري�شي

3.52621.763بني املجموعات

7.2910.14 39.1743630.107داخل املجموعات

42.700365املجموع

اجلانب 
البحثي 
والعلمي

3.37221.686بني املجموعات

4.0160.26 68.0283630.187داخل املجموعات

71.400365املجموع

خدمة 
املجتمع

11.42825.714بني املجموعات

7.9720.19 116.1143630.319داخل املجموعات

127.542365املجموع

اأ�شارت النتائج الواردة يف اجلدول )7( اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�شائية عند 
α( يف تقديرات اأع�شاء هيئة التدري�س الأثر االعتماد االأكادميي  م�شتوى الداللة )0.05 = 
الرتبة  ملتغري  تعزى  �شعود  امللك  بجامعة  الرتبية  بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  اأداء  يف 
العلمية يف جميع جماالت الدرا�شة.وتعزو الباحثة ال�شبب يف ذلك اإىل اأن معظم اأع�شاء هيئة 
اخلربات  يف  مت�شابهة  لظروف  يخ�شعون  �شعود  امللك  بجامعة  الرتبية  كلية  يف  التدري�س 
تطبيق  الأثر  تقديراتهم  بني  فارقًا  االأمر  هذا  يرتك  مل  لذلك  تقريبًا،  واالأكادميية  الثقافية 
االعتماد االأكادميي يف اأدائهم على اختالف درجاتهم العلمية، وتتفق نتيجة هذه الدرا�شة 
اإح�شائيًا بني  دالة  نتائجه عدم وجود فروق  اأظهرت  التي   ،  )2009( درا�شة اجلنابي  مع 
املتو�شطات احل�شابية مل�شتوى االأداء التدري�شي، تعزى ملتغري الرتبة االأكادميية، وتختلف 
نتيجة هذه الدرا�شة مع نتيجة درا�شة ال�شمادي )2009( ، التي اأكدت نتائجه وجود فروق 
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معايري  تطبيق  الأثر  االداريني  القادة  لت�شورات  احل�شابية  املتو�شطات  بني  اإح�شائيًا  دالة 
االعتماد على اأداء الطلبة، تعزى ملتغري الرتبة االكادميية ول�شالح رتبة االأ�شتاذ.

متغري اخلربة التدري�صية: ب. 
متت االإجابة عن هذا املتغري من خالل ح�شاب حتليل التباين ال�شتجابات اأفراد عينة 
الدرا�شة يف �شوء متغري اخلربة التدري�شية على جماالت اال�شتبانة واجلدول )8( يبني ذلك: 

الجدول (8) 
نتائج تحليل التباين الستجابات أفراد عينة الدراسة

في ضوء متغير الخبرة التدريسية على مجاالت االستبانة

دللتها الإح�صائيةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التبايناملتغري

اجلانب 
التدري�شي

0.12420.062بني املجموعات

0.2370.78 42.5753630.117داخل املجموعات

42.700365املجموع

اجلانب 
البحثي 
والعلمي

0.77820.389بني املجموعات

0.8920.41 70.6223630.194داخل املجموعات

71.400365املجموع

خدمة 
املجتمع

6.83723.418بني املجموعات

4.5880.21 120.7053630.332داخل املجموعات

127.542365املجموع

اأ�شارت النتائج الواردة يف اجلدول )8( اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�شائية عند 
م�شتوى الداللة )α = 0.05( يف تقديرات اأع�شاء هيئة التدري�س الأثر االعتماد االأكادميي يف 
اأداء اأع�شاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك �شعود تعزى ملتغري اخلربة التدري�شية 
اأع�شاء هيئة  اإىل اهتمام جميع  يف جميع جماالت الدرا�شة.وتعزو الباحثة ال�شبب يف ذلك 
النظر عن  بغ�س  اجلامعي  االأداء  �شعود مب�شتوى  امللك  بجامعة  الرتبية  كلية  التدري�س يف 
واالجتماعات  اللقاءات  عقد  منها:  عدة  اأمور  من  نابعًا  االهتمام  هذا  يكون  وقد  خربتهم، 
الدورية الأع�شاء هيئة التدري�س حول هذا املو�شوع، وتطوير برامج تدريبية للتنمية املهنية 
والتقنية الأع�شاء هيئة التدري�س، وقد يعزى ال�شبب يف ذلك اأي�شًا اإىل اأمور عدة منها: اإلزامية 
والبحثية وغريها كافة من  التدري�شية  التدري�س يف املجاالت  االأداء الأع�شاء هيئة  تطوير 
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تعليمية  �شيا�شة  باعتبارها  اخلربة،  عن  النظر  بغ�س  للرتقية  كاأ�شا�س  اجلامعة  اإدارة  قبل 
تقرها جلنة ال�شيا�شات والتخطيط العليا يف اجلامعة. وتتفق نتيجة هذه الدرا�شة مع درا�شة 
اجلنابي )2009( ، التي اأظهرت نتائجه عدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا بني املتو�شطات 
احل�شابية مل�شتوى االأداء التدري�شي، تعزى ملتغري اخلربة، وتختلف نتيجة هذه الدرا�شة مع 
بني  اإح�شائيًا  دالة  فروق  وجود  نتائجه  اأكدت  التي   ،  )2009( ال�شمادي  درا�شة  نتيجة 
اأداء  على  االعتماد  معايري  تطبيق  الأثر  االإداريني  القادة  لت�شورات  احل�شابية  املتو�شطات 

الطلبة، تعزى ملتغري اخلربة ول�شالح ذوي اخلربة الطويلة )10 �شنوات فاأكرث(.

التوصيات واملقرتحات: 
هيئة  اأع�شاء  اأداء  يف  االأكادميي  االعتماد  تطبيق  اأثر  اأن  اإىل  الدرا�شة  نتائج  اأ�شارت 
التدري�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود كان متو�شطًا، وبناًء عليه تو�صي الباحثة 

بالآتي: 
تقدمي دورات تدريبية مف�شلة للهيئات التدري�شية، خا�شة مبجاالت اأداة الدرا�شة، . 1

مع  التوا�شل  يف  التقنية  اعتماد  التالية:  الفقرات  على  التدري�شي  اجلانب  يف  الرتكيز  مع 
الطلبة، وامتالك للكفايات التدري�شية امل�شتحدثة، والتعامل مع الطلبة باحرتام.

الرتكيز يف اجلانب البحثي والعلمي على الفقرات التالية: احلر�س على االنت�شاب . 2
لع�شوية اجلمعيات واملوؤ�ش�شات املهنية ذات ال�شلة املحلية والعربية والعاملية، واالهتمام 
البحث  م�شاعدي  وتعيني  االأ�شتاذية،  بعد  االأبحاث  عمل  يف  واال�شتمرار  والتاأليف  بالبحث 

العلمي يف االأق�شام.
الرتكيز يف جانب خدمة املجتمع على الفقرات التالية: امل�شاركة العلمية يف و�شائل . 3

االإعالم، والعمل على امل�شاركة يف عقد الدورات التدريبية يف موؤ�ش�شات املجتمع املحلي.
ن�رض ما يتعلق مبعايري االعتماد االأكادميي، وذلك من خالل املوؤمترات والندوات . 4

وور�س العمل لتعريف كل العاملني من اأع�شاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية بجامعة امللك 
�شعود على ماهية هذه املعايري، وت�شجيعهم على مناق�شة ال�شعوبات التي يتوقعونها عند 

التطبيق واالآثار املرتتبة على ذلك.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

التدري�س يف اجلامعة . 1 التدري�شي الأع�شاء هيئة  . )2009( .تقومي االأداء  اجلنابي، علي 
وانعكا�شاته يف جودة التعليم العايل .بحث مقدم اإىل موؤمتر اجلودة يف جامعة الكوفة 

. 2009  /4  /25-22
الزهراين، �شعيد . )2010( .دليل �شمان اجلودة واالعتماد االكادميي يف اململكة العربية . 2

ال�شعودية .من�شورات جامعة طيبة، املدينة املنورة .
معايري . 3 تطبيق  لتاأثري  االأكادمييني  القادة  .ت�شورات   )2009(  . م�شطفى  ال�شمادي، 

امتحان  يف  نتائجهم  �شوء  يف  اخلا�شة  االأردنية  اجلامعات  طلبة  اأداء  على  االعتماد 
الكفاءة الذي ت�رضف عليه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .اأطروحة دكتوراة غري 

من�شورة، جامعة عمان العربية للدرا�شات العليا، عمان، االردن .
اململكة . 4 يف  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  االأكادميي  .االعتماد   )2009(  . علي  الطريري، 

العربية ال�شعودية – االأ�ش�س واملنطلقات – بحث مقدم اإىل اجتماع عمداء كليات الرتبية 
يف الريا�س املنعقد يف الفرتة/ 22-20/ 4/ 2009 .

ومعايري . 5 التميز  موؤ�رضات  بني  التعليم  يف  ال�شاملة  .اجلودة   )2006(  . ر�شدي  طعيمة، 
االعتماد، ط1، عمان، دار امل�شرية .

يف . 6 التدري�س  هيئة  الأع�شاء  واالأكادميية  ال�شخ�شية  .ال�شمات   )2006(  . فايز  العاجز، 
�شوء معايري االعتماد و�شمان اجلودة للتعليم العايل يف كليات الرتبية باجلامعات، 

جملة احتاد اجلامعات العرببية، املجلد )2( العدد )1( ، 78-69 . 
عون، وفاء . )2012( .درا�شة تقيميه ملدى تطبيق معايري NCATE يف كلية الرتبية . 7

للبنات بجامعة امللك �شعود .جملة احتاد اجلامعات العربية، املجلد )3( ، العدد )19( 
. 58-36 ،

الكفاية . 8 حت�شني  وطرق  للتدري�س  االأداء  تطوير  معوقات   ،  )2006(  . اآ�رض  فلمبان، 
االإنتاجية للمعلم اجلامعي .درا�شة مقدمة اإىل ندوة تطوير املعلم اجلامعي خالل الفرتة 
23 – 25/ 7/ 1424هـ .الريا�س: مركز البحوث جامعة امللك �شعود 284-255 .
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اجلامعية . 9 للكليات  بالن�شبة  املعايري  واعتماد  اجلودة  .اأنظمة   )2010(  . الفوال،حممد 
ولكليات الرتبية .بحث معد لالجتماع اخلام�س جلمعية كليات الرتبية ومعاهدها يف 

اجلامعات العربية .كلية الرتبية .جامعة دم�شق28-29 ني�شان 2010 .
االعتماد . 10 لتطبيق  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  .ت�شورات   )2010( را�شد  الق�شبي، 

 ،  )2( العربية، املجلد  اإحتاد اجلامعات  بالتعليم اجلامعي يف م�رض، جملة  االأكادميي 
. 99-78  ، العدد )4( 
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