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 تقهيم بخنامج الجبمهم العام فى التخبية من وجية نظخ الظالبات تخرص اقتراد مشدلى 
 الذاممةفى ضهء معاييخ الجهدة 

 د. ليمي دمحم نبيل اسساعيل الهكيل

 جامعة السمػ خالج -بكميو التخبية  -قدؼ مشاىج وطخؽ تجريذ اقتراد مشدلي -أستاذ مداعج 

 السمخص:
  تـداؤالت البحـث:

ما ىي معاييخ الجؾدة الذاممة السقتخحة التى سيتؼ في ضؾئيا تقييؼ الؾضع الحالي  (1
 راد مشدلى بجامعة السمػ خالج ؟لبخنامج الجبمؾـ التخبؾؼ تخرص إقت

ما درجة تقييؼ الظالبات لبخنامج الجبمؾـ العاـ في التخبية تخرص اقتراد مشدلى مؽ  (2
حيث: األىجاؼ، والتجريذ، الجعؼ واالرشاد، مراد التعمؼ، التقؾيؼ العاـ فى ضؾء  تمػ 

 ؟  الظالبات نغخ وجية السعاييخ مؽ
 أىػجاؼ البحػث:

مقتخحة بسعاييخ الجؾدة الذاممة التى يسكؽ فى ضؾئيا تقييؼ بخنامج الجبمـؾ العاـ ( التؾصل إلى قائسة 1
 تخرص اقتراد مشدلى .

( تقييؼ الؾاقع الحالي لبخنامج الجبمـؾ العاـ في التخبية تخرص إقتراد مشدلى فى ضؾء معاييخ 2
الجعؼ لتجريذ،ا البخنامج، )أىجاؼ :التالية االستبانة مجاالت خالؿ مؽ الجؾدة الذاممة وذلػ

  التقؾيؼ العاـ (. واإلرشاد ، مرادر التعمؼ ،
( تقجيؼ بعض االقتخاحات الفعالة لبخنامج الجبمـؾ التخبؾؼ تخرص إقتراد مشدلى ليالئؼ 3

 احتياجات الظالبات في ضؾء معاييخ الجؾدة الذاممة.
 أىػسػية الػبحث:

تقييؼ  بخنامج الجبمؾـ العاـ تخرص تقجيؼ قائسة بسعاييخ الجؾدة الذاممة التى يسكؽ فى ضؾئيا  (1
 اقتراد مشدلى.

تقجيؼ صؾرة واقعية عؽ مقخرات بخنامج الجبمؾـ العاـ فى كمية التخبية جامعة السمػ خالج وذلػ  (2
 ألف دراسة الؾاقع وتحميمو تعج الخظؾة األساسية واألولى لمتغييخ والتظؾيخ.  
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ي مجػ صالحية البخنامج وفعاليتو، وكحلػ إف تقييؼ بخنامج دبمؾـ التخبية العاـ، يؤدؼ إلى تقر (3
 تقري سمبيات البخنامج ونقاط ضعفو.

تؾجيو نغخ القائسيؽ عمى تظؾيخ بخامج الجبمؾـ التخبؾػ فى مجاؿ اإلقتراد السشدلى إلى إمكانية  (4
 استخجاـ وتظبيق معاييخ الجؾدة الذاممة كأساس عمسي لتظؾيخ ىحه البخامج .

 الجبمـؾ بخامج جؾدة تقييؼ مؽ تسكشيؼ مؾثؾقة عمسية بأداة  حثيؽوالبا والسيتسيؽ السيجاف تدود (5
 تخرص اقتراد مشدلى. التخبية العاـ في

 عـيشة البحث:
 ( طالبة.94عيشة مسثمة فى طالبات بخنامج الجبمؾـ التخبؾؼ تخرص اقتراد مشدلي، وعجدىؼ ) 

 أدوات البحث ومؾاده الػسعالجة:
تقييؼ بخنامج الجبمـؾ العاـ في التخبية تخرص اقتراد قائسة بسعاييخ الجؾدة الذاممة ليتؼ  -1

 مشدلى فى ضؾئيا.
إستبانة لتقييؼ جؾدة بخنامج الجبمؾـ العاـ في التخبية تخرص اقتراد مشدلى فى ضؾء معاييخ  -2

 الجؾدة الذاممة .
 نتائج البحث:

 -تؾصل البحث الحالي إلى ما يمى:
التى سيتؼ في ضؾئيا تقييؼ الؾضع الحالي أمكؽ إقتخاح مجسؾعة مؽ معاييخ الجؾدة الذاممة   -1

 لبخنامج الجبمؾـ التخبؾؼ تخرص إقتراد مشدلى بجامعة السمػ خالج .
فاعمية البخنامج ووضؾح اىجافو لكٍل مؽ االبعاد األتية )لمبعج االوؿ أىجاؼ البخنامج( والبعج  -2

التقؾيؼ العاـ إلى حٍج ما مؽ الخابع مؽ االستبانة :الجعؼ واالرشاد والبعج الدادس مؽ االستبانة: 
 االستبانة.

وجؾد قرؾر الى حج ما فى البخنامج فى البعج الثانى مؽ االستبانة : محتؾػ البخنامج وفى  -3
 البعج الثالث مؽ االستبانة: طخؽ واستخاتيجيات التجريذ .

 .فاعمية البخنامج بذكل عاـ عجـ فاعمية البخنامج لمبعج الخامذ مؽ االستبانة : -4
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 مة:السقج
 االستقخار عجـ :أىسيا والرعؾبات، التحجيات مؽ جسمة العخبي الؾطؽ في التعميؼ يؾاجو

 الجؾدة، وضساف التعميسية، لمعسمية الالزمة والسادية البذخية السرادر ونقص بالتغييخ، السختبط
 وتجج التحجيات، مؽ وغيخىا االنتخنت، وشبكات والتكشؾلؾجية، السعخفية والثؾرة العؾلسة، وعيؾر

 لسؾاكبة ماسة بحاجة التحجيات ىحه أماـ السعمؼ إعجاد مؤسدات فييا بسا التعميسية السؤسدات
 حجيثة معاييخ وضع طخيق عؽ لمسدتقبل والتخظيط الؾاقع، تذخيص طخيق عؽ اليائل التظؾر

 (.6003 ويح،) بسدتججاتو القادـ القخف  متظمبات مؾاجية إلى تؤدؼ

 عمييا يعتسج التي السؾارد أىؼ مؽ العمسي والبحث العالي التعميؼ ومؤسدات الجامعات وتعتبخ
 الكفاءات تشتقل التعميسي القظاع مخخجات فسؽ .والتحجيث والتظؾيخ التشسية عسمية في مجتسع أؼ

 لحاجات مؾاكبا   ومخخجاتو العالي التعميؼ يكؾف  ما وبقجر السيجاف حقل إلى والسجربة السؤىمة
وأسخع  أسيل التشسية تحقيق عمى القجرة تكؾف  ما بقجر السدتقبمية وطسؾحاتو الفعمية السجتسع

 (.6003 ويح،)

 التخبؾية والجراسات البحؾث ليا تترجػ التي األساسية القزايا مؽ السعمؼ إعجاد قزية وتعج
 إكدابو طخيق عؽ السعمؼ فاعمية عمى تأثيخ لو التخبؾؼ  اإلعجاد أف إلى نغخا والعالسية؛ العخبية
 عمى الحالي عرخنا في التعميؼ ميشة ركدت فقج التخبؾؼ، بعسمو تترل وخبخات وميارات معارؼ

 بالجراسة وإنسا فقط بالسيارة تكتدب ال التي والتخبؾية والشفدية العمسية والسبادغ الحقائق مؽ كثيخ
 السجاالت بيؽ واضحا   التؾازف  يكؾف  أف مؽ بج فال سميسا   السعمؼ إعجاد يربح ولكي .السشغسة
 (.6080 الحخاحذة،) التخبؾؼ  اإلعجاد في والعمسية الشغخية

 السجاخل أحج يعج السعمؼ فإف والسقبمة، الحاضخة األجياؿ إلعجاد ىؾ الؾسيمة التعميؼ كاف وإذا
 بمؾغ في التخبية نجاح في أكبخ بجور يداعج مسا التعميسية، العسمية مجخالت مؽ األساسية 

 الحؼ اإلعجاد نؾع عمى األولى بالجرجة ذلػ ويتؾقف الحياة، تظؾيخ في دورىا وتحقيق تياغايا
 ومؽ الخجمة، أثشاء يتمقاه الحؼ التجريب جؾدة عمى وكحلػ اإلعجاد، ذلػ ومدتؾػ  الخجمة قبل تمقاه

 العرخ، لسؾاكبة وتحجيثو التعميؼ لتظؾيخ ضخورؼ  ومقـؾ أساسي  شخط الجيج فالسعمؼ ثؼ
  .تحجياتو وتؾقع السدتقبل واستذخاؼ

 (Dilshad, Muhammad, 2010-115). 
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 وصقميا واالجتساعية السعخفية قجرات الظالب السعمؼ تشسية إلى أيزا العالي التعميؼ يدعى كسا 
 السعخفة ونذخ السيشية، حياتيؼ في السفيجة والسيارات السعارؼ اكتداب عمى ومداعجتو ٕوإثخائيا،
 (.6002 الحسالي،) لمسجتسع الثقافي ثتخاال عمى السحافغة وأيزا   تقجميا، عمى والعسل العمسية

 والخقي لمتقجـ دوما   تدعى التي العالؼ دوؿ مؽ واحجة الدعؾدية العخبية السسمكة وتعتبخ
 الكؾادر لتخخيج والجؾدة األداء مؽ متسيدة مدتؾيات إلى والتعميسية العمسية ومؤسداتيا بجامعاتيا

 التشافذ ضؾء في خاصة التشافدية القجرة زيادة إلى باإلضافة السجتسع، لتظؾيخ والالزمة السؤىمة
 السعخفي. واالقتراد العؾلسة نحؾ االتجاه يجدات عؽ الشاتج الحاد

 الجيجة، السسارسات مؽ السقبؾلة بالسعاييخ الستعمق األداء عمى عسؾما   الجؾدة تقؾيؼ ويعتسج
 مختمفة ألنؾاع متظمبات ىشاؾ أف االعتبار بعيؽ يأخح الحؼ "لمخسالة اليجؼ مالءمة" أيزا   ولكؽ

 صمة ليا التي الخسالة في ميسة اختالفات ىشاؾ أف كسا .مجبخاال أو السؤسدات مؽ مختمفة
 مجػ االعتبار في يؤخح حتى "لمخسالة اليجؼ مالئسة" دراسة أيزا   ويتؼ السؤسدات، جؾدة بجراسة
 جيج مشتج عمى الحرؾؿ التعميسية بالجؾدة يقرج،و  فييا تعسل التي لمبيئة السؤسدة رسالة مشاسبة

 وخجمة تشسية في ودورىا السؤسدات، تمػ خخيجي في يتسثل والتعميسية التخبؾية السؤسدات في
 التعميسي والسشاخ واإلدارة والسعمؼ الظالب تتزسؽ والتي ،يامجخالت تحديؽ خالؿ مؽ السجتسع

 غخؼ تتزسؽ التي التخبؾية العسمية وتحديؽ السجارس، ومخافق السالية والسؾارد الجيج، واالجتساعي
 التعميؼ وتكشؾلؾجيا التعميسية، والسؾاد التجريذ، وطخؽ  والسكتبة، السعخفة ومرادر السرادر،

 تظبيق ةخاعام مع التعميسية والسؤسدة والسعمؼ الظالب أداء وتحديؽ اإللكتخوني، والتعميؼ الحجيثة،
 يسكؽ إجخائية تخبؾية أىجاؼ ضؾء في التعميؼ مشغؾمة وتشفيح تخظيط في العمسية األسذ

 يؤدؼ وبالتالي معاييخ، خالؿ مؽ األداء بتقييؼ االىتساـ مع وتعميسية تخبؾية لسؾاقف إخزاعيا
 البيئة وتشسية السجتسع خجمةل مؤسدة كل خخيج جؾدة في تتسثل جيجة نيائية مخخجات إلى ذلػ

 (.6003الجىذان، )

 العالسية االتجاىات أىؼ مؽ اإلعجاد جؾدة وضساف السعمؼ إعجاد بخامج بتظؾيخ االىتساـ ويعج
 عسميات في التخكيد درجة إختالؼ مؽ الخغؼ عمى متدايجا ، إىتساما   تالقي التي السعاصخة،

 مؽ أصبح السعمؼ بإعجاد فاإلىتساـ ألخخػ، دولة مؽ التعميسي الدياؽ باختالؼ التظؾيخ
 بزساف اإلىتساـ يدداد الرشاعية الستقجمة الجوؿ العالؼ، ففي دوؿ معغؼ في الدياسية األولؾيات
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 اإلعجاد، جؾدة ضساف مع الستدايجة التقاعج حاالت لسؾاجية السعمسيؽ مؽ السظمؾبة األعجاد تؾافخ
 في خاصة السعمسيؽ مؤىالت بسدتؾػ  االرتفاع إلى الحاجة تدايج فشجج الشامية الجوؿ في أما

 (.6003 الشبهي،)  بالجؾدة االىتساـ مع االبتجائية، السخحمة

 الجراسات مؽ العجيج أجخيت السعمؼ، إعجاد بخامج في الجؾدة ضساف مفيـؾ عمى وتأكيجا
 :يأتي ما الجراسات ىحه أىؼ ومؽ ذلػ، حؾؿ واألبحاث

 الحيؽ السعمسيؽ أف في تسثمت التي الشتائج أىؼ وكاف مؽ1991) ، دافيذ)اىا أجخ  دراسة -
 نظاؽ في عادة يجوروف  اإلطالؽ عمى يتجربؾا لؼ الحيؽ أو التجريب، مؽ ضئيل قجر حرمؾاعمى

 تؼ وإذا الجراسية، السشاىج قذؾر عمى مكثف بذكل ويعتسجوف  السجرسية، الشذاطات مؽ محجود
 السيشة يسارسؾف  طمبة تخخيج إلى سيؤدؼ ذلػ فإف جيجا ، تخظيظا   السعمؼ إعجاد لبخامج التخظيط

 كي السعمؼ الشاجح؛ في تؾافخىا يجب التي السعاييخ صياغة الجراسة اقتخحت وقج .متسيد بأداء
 لبخامج الستدمدل التظبيق في الظالب مع السحاضخيؽ وإشخاؾ السبتجغ، السعمؼ عمييا يظمع

 إعجاد بخامج في الجؾدة أبعاد فى ضؾء .السخاجعة ثؼ التظبيق، ثؼ فيبجأف بالشغخية، التعميؼ،
 اختيارىؼ. تؼ الحيؽ السعمسيؽ

 السعمسيؽ إعجاد بخامج تترف لكي أنو أوضحت( 8558، مارتين) أجخاىا التي الجراسة وفي -
 :اآلتية السعاييخ فييا يتهافخ أن يجب بالجؾدة،

 .التعميؼ لسيشة اختيارىؼ تؼ الحيؽ السعمسيؽ الظمبة في تؾافخىا الؾاجب السسيدة الدسات -

 .السعمسيؽ إعجاد عسمية يتؾلؾف  الحيؽ السحاضخيؽ طبيعة -

 .السدتقبل لسعمسي الزخورية السعمؾمات -

 .الظمبة عمى الججد السعمسيؽ في البخنامج يتخكيا التي التأثيخات -

 بخامج في تظبيقيا يسكؽ لمجؾدة كجليل ذكخت قج مقتخحات، عجة إلى الجراسة تؾصمت وقج
 مؽ السحاضخيؽ يكؾف  أف، السعمسيؽ إعجاد في الؾعي مدتؾػ  تظؾيخ) :ومشيا السعمسيؽ، إعجاد
 .والفعالية( الخبخات ذوؼ 
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 عاـ بذكل التعميسي السجاؿ في عجيجة أىجاؼ لتحقيق الذاممة الجؾدة إدارة عسمية وتيجؼ
 واالجتساعي واالنفعالي األكاديسي الظمبة بسدتؾػ  االرتقاء :وىي خاص، بذكل الجامعي والتعميؼ
 والعالقات التفاىؼ مؽ جؾ تؾفيخ عمى والعسل ؼ،التعمي مخخجات احج باعتبارىؼ والتخبؾؼ  والشفدي

 عسمية تجاه الظمبة لجػ الؾعي مدتؾػ  ورفع الجامعي، الشغاـ في العامميؽ جسيع بيؽ اإلندانية
 االحتخاـ زيادة وكحلػ فاعمية، أكثخ برؾرة الحاتي لمتعميؼ مالئسة فخص تؾفيخ مع وأىجافو التعميؼ

 .(6005، وآخخون  الظائي) التعميسية بالسؤسدات العمسي واالعتخاؼ السحمي والتقجيخ

 ational األمخيكية الستحجة الؾاليات في السعمسيؽ إعجاد بخامج اعتساد مجمذ معاييخ وتعج
Council for (NCATE) Accreditation of Teacher Education  

 Teacher Education Accreditation (TEAC)السعمسيؽ اعتساد مجمذ معاييخ وكحلػ
Council السعمسيؽ إعجاد بخامج جؾدة لزساف العالسية السعاييخ أشيخ مؽ. 

 بالبقاء الخاغبة والسشغسات السؤسدات كافة مؽ يقتزي األمخ أصبح فقج سبق ما ضؾء وفي
 ونؾعية حجؼ فاف وعميو .الجؾدة ضساف عمى السعتسجة واألساليب اإلستخاتيجيات بتبشي واإلستسخار

 ومؽ والتظؾر، التشسية لسعجالت والسحجدة السؤثخة العؾامل أىؼ مؽ تعتبخ ومدتؾياتو العالي التعميؼ
 جامعة في العاـ تخرص اقتراد مشدلى التخبية دبمـؾ بخنامج لتقييؼ االبحث يدعى ىحا فاف ىشا

 .الجؾدة الذاممة معاييخ ضؾء في الظالبات نغخ وجية مؽالسمػ خالج 

 مذكمة البحث:
لتحجيج الجؾانب السختمفة السختبظة بسذكمة البحث تؼ اجخاء دراسة إستظالعية لمتعخؼ عمى 
واقع بخنامج الجبمؾـ فى التخبية تخرص إقتراد مشدلى وتحجيج جؾانب القرؾر في ىحه البخامج 

 السقجمة لمظالبات. 

الجبمـؾ وفى ضؾء ذلػ قامت الباحثة بإجخاء مقابمة مفتؾحة الستظالع آراء بعض طالبات 
( طالبة حؾؿ بخنامج الجبمؾـ التخبؾؼ تخرص 22التخبؾػ تخرص اقتراد مشدلي وعجدىؽ )

 .اقتراد السشدلى بجامعة السمػ خالج

 وجيت إليين بعض األسئمة كالتالى:
 ما أسباب التحاقك بيحا البخنامج ؟ -1
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 كانت معغؼ االجابات كالتالى :

 الخغبة فى العسل كسعمسة. -1
 العميا.اكساؿ الجراسات  -2
 مسارسة التخبية السيجانية والحرؾؿ عمى الخبخة العسمية وتشسية مياراتى. -3
 التعخؼ عمى االساليب التخبؾية وطخؽ التجريذ الحجيثة . -4
 ما أكثخ ما أعجبك أثشاء دراستك ليحا البخنامج ؟ -2

 كانت معغؼ االجابات كالتالى :

 لعمسية.الخقى فى تعامل اعزاء ىيئة التجريذ وتسكشيؼ مؽ السادة ا -1
 التخبية السيجانية والبالؾ بؾرد. -2
محتؾػ السشاىج خاصة مادة طخؽ التجريذ الحتؾائيا عمى السيارات التى تجعميا معمسة  -3

 افزل.
 الخبط بيؽ الؾاقع والسشيج فى بعض السؾاد. -4
 ما أكثخ الشقاط التى سجمتيا فيسا لم يعجبك أثشاء دراستك ليحا البخنامج ؟ -3

 كالتالى :كانت معغؼ االجابات 

 يؾجج دواـ مدائى والقاعات الجراسية ال تكفى العجاد الظالبات. ال -1
طخؽ تقميجية فى الذخح والسحاضخات وعجـ مخاعاة الفخوؽ الفخدية وكثخة الؾاجبات  -2

 والسحاضخات وكثخة االعظاؿ اثشاء االختبارت االلكتخونية.
 قياـ االعزاء بفتح الكتاب وتحجيج الشقاط اليامة دوف شخح. -3
 ؾء تعامل مؾعفيؽ الكمية مع الظالبات واالنغسة غيخ مظبقة بذكل نغامى.س -4
كثخة السقخرات وتعخض الظالبة لزغط كؼ ىائل مؽ السقخرات فى وقت قريخ خاصة التـخ  -5

 الثانى النقداـ الجواـ بيؽ دراسة السقخرات والتخبية السيجانية.
 الدؤال الخابع والحى يشص عمى : -4

 ا من خالل دراستك ليحا البخنامج الزمة لتحديشو ؟ما االقتخاحات التى تخاى

 كانت معغؼ االجابات كالتالى :
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 جعل الجبمؾمة الكتخونى او مدائى لتؾفيخ متظمبات الجراسة والعسل. -1
 تؾفيخ اماكؽ لمتجريب قبل التخبية السيجانية وتؾفيخ معامل حاسب كافية واجيدة حجيثة.  -2
اوؿ دراسة السقخرات والفرل الثانى لمتخبية السجانية فرل التخبية السيجانية عؽ الجراسة فرل  -3

 فقط.
 تشؾيع اساليب التجريذ واستخجاـ اساليب حجيثة . -4
 تجريذ مؾاد فعالة فى الحياه مثل التظؾر السيشى والتؾاصل مع اآلخخيؽ. -5
 عجـ تكخار السعمؾمات  فى بعض السؾاد وعجـ تكخار مؾاد سبق لمظالبة دراستيا. -6

ؽ الجراسات الدابقة عمى ضخورة إعادة الشغخ في بخامج الجبمؾمات ولقج أوصت العجيج م
 تقييؼ إلى ( والتى ىجفت6082الرسادي ،   أسامةالعامة والخاصة فى التخبية ومشيا دراسة )

 السيشية السعاييخ ضؾء في الظالب نغخ وجية مؽ اإلماـ جامعة في الخاصة التخبية دبمـؾ جؾدة
 لسا وفقا الجبمـؾ بخنامج حؾؿ الخضا مؽ كبيخة درجة وجؾد إلى الشتائج السعمؼ، وأشارت إلعجاد
 صعؾبات  البخنامج نؾع عؽ الشغخ وبعض البخنامج في السمتحقيؽ الظمبة تقييسات إليو أشارت

 تقييسات في إحرائية داللة ذات فخوؽ  وجؾد إلى أيزا الشتائج أشارت كسا .(عقمية إعاقة أو تعمؼ
 التحقؾا الحيؽ الظمبة ولرالح السيجاني التجريب في االلتحاؽ لستغيخ تعدػ  الجبمـؾ لبخنامج الظمبة

 في احرائية داللة ذات فخوؽ  وجؾد عجـ إلى الشتائج أشارت وأخيخا  ، .السيجاني التجريب في
 مديجا الجراسة تزسشت وقج التجريدية، الخبخة سشؾات لستغيخ تعدػ  الجبمـؾ لبخنامج الظمبة تقييسات

 .التؾصيات مؽ وعجدا الجبمـؾ لبخنامج السمعسيؽ تقييسات حؾؿ الشقاش مؽ

( والتى ىجفت إلى دراسة وتحميل واقع بخنامج الجبمؾـ العاـ 8283أسيا ياركشجى، ودراسة )
فى التخبية والتى تقجميا وكالة الخئاسة لكمية البشات مؽ حيث أساليبو وعالقتو بتحديؽ مدتؾػ 

التعميسية، وييجؼ آيزَا إلى إعجاد السعمسات غيخ السؤىالت تخبؾيا   أداء السعمسات فى العسمية
 والالتى يعسمؽ بسجارس التعميؼ العاـ. 

 الجؾدة ضساف معاييخ تؾفخ درجة تقجيخ إلى ( والتي ىجفت6082حسادنو،  ُىسامدراسة )
 الستؾقع الظمبة نغخ وجية مؽ جامعة اليخمؾؾ في االبتجائية التخبية معمؼ إعجاد بخنامج في

 بسا الجراسة أوصت الجرجة، وقج ىحه معخفة في التخاكسي السعجؿ أثخ معخفة إلى إضافة تخخجيؼ،
 :يمي



 

- 883 - 
  6082 شايخي –(3مدمدل العجد ) –الولاالعجد  –نىالثاالسجمج 

 مجمة دراسات وبحهث التخبية الشهعية

 يتشاسب بسا اليخمؾؾ جامعة في االبتجائية التخبية معمؼ إعجاد بخنامج في الشغخ إعادة ضخورة 
 .والعالسية السحمية الجؾدة ضساف ومعاييخ

 االبتجائية التخبية معمؼ إعجاد بخنامج وعشاصخ مكؾنات في الجؾدة ضساف معاييخ تؾعيف 
 .تظؾيخىا في يديؼ حجيث، إدارؼ  كأسمؾب

 وفي ضهء ما سبق تبمهرت مذكمة ىحا البحث فى  : -
 نغخ وجية مؽ السمػ خالج جامعة قتراد مشدلى فياتخرص  الجبمؾـ التخبؾؼ  بخنامج أف

الجؾدة  الحجيثة، وال مع متظمبات أو معاييخيتساشى مع التظؾرات والسدتججات  ال الظالبات
الذاممة السظمؾبة فى التعميؼ كسا يجب أف يكؾف. وبالتالي يعتبخ ىحا البحث محاولة لدج ىحه 
الفجؾة, وإخزاع ىحه البخامج لسعاييخ الجؾدة الذاممة التي قج يتؼ االستخشاد بيا عشج ترسيؼ 

 وتقؾيؼ ىحه البخامج.

 تحجيج التداؤالت اآلتية:وعمى ضهء مذكمة البحث تم  -
ما ىي معاييخ الجؾدة الذاممة السقتخحة التى سيتؼ في ضؾئيا تقييؼ الؾضع الحالي لبخنامج  (3

 الجبمؾـ التخبؾؼ تخرص إقتراد مشدلى بجامعة السمػ خالج ؟
ما درجة تقييؼ الظالبات لبخنامج الجبمؾـ العاـ في التخبية تخرص اقتراد مشدلى مؽ حيث:  (4

 التعمؼ، التقؾيؼ العاـ فى ضؾء تمػ السعاييخ مؽ ررشاد، مرادجريذ، الجعؼ واإلاألىجاؼ، والت
 ؟  الظالبات نغخ وجية

 أىجاف البحث:
 ىجف البحث الحالى إلى :

( التؾصل إلى قائسة مقتخحة بسعاييخ الجؾدة الذاممة التى يسكؽ فى ضؾئيا تقييؼ بخنامج الجبمـؾ 1
 العاـ تخرص اقتراد مشدلى .

لؾاقع الحالي لبخنامج الجبمـؾ العاـ في التخبية تخرص إقتراد مشدلى فى ضؾء معاييخ ( تقييؼ ا2
الجعؼ التجريذ، البخنامج، )أىجاؼ :التالية االستبانة مجاالت خالؿ مؽ الجؾدة الذاممة وذلػ

  التقؾيؼ العاـ (. واإلرشاد ، مرادر التعمؼ ،

التخبؾؼ تخرص إقتراد مشدلى ليالئؼ ( تقجيؼ بعض االقتخاحات الفعالة لبخنامج الجبمـؾ 3
 احتياجات الظالبات في ضؾء معاييخ الجؾدة الذاممة.
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 أىسية البحث:
 قج يفيج البحث فى : 

تقجيؼ قائسة بسعاييخ الجؾدة الذاممة التى يسكؽ فى ضؾئيا تقييؼ بخنامج الجبمؾـ العاـ تخرص  (6
 اقتراد مشدلى.

تقجيؼ صؾرة واقعية عؽ مقخرات بخنامج الجبمؾـ العاـ فى كمية التخبية جامعة السمػ خالج وذلػ  (7
 ألف دراسة الؾاقع وتحميمو تعج الخظؾة األساسية واألولى لمتغييخ والتظؾيخ.  

إف تقييؼ بخنامج دبمـؾ التخبية العاـ ، يؤدؼ إلى تقري مجػ صالحية البخنامج وفعاليتو،  (8
 يات البخنامج ونقاط ضعفو.وكحلػ تقري سمب

تؾجيو نغخ القائسيؽ عمى تظؾيخ بخامج الجبمؾـ التخبؾػ فى مجاؿ اإلقتراد السشدلى إلى  (9
 إمكانية استخجاـ وتظبيق معاييخ الجؾدة الذاممة كأساس عمسي لتظؾيخ ىحه البخامج .

 الجبمـؾ خامجب جؾدة تقييؼ مؽ تسكشيؼ مؾثؾقة عمسية بأداة  والباحثيؽ والسيتسيؽ السيجاف تدود (11
 تخرص اقتراد مشدلى. التخبية العاـ في

 وتكسن مبخرات الج راسة الحالية فيسا يمي:

. التأكج مؽ انظباؽ معاييخ الجؾدة الذاممة فى بخنامج الجبمـؾ العاـ فى التخبية تخرص اقتراد 1
 مشدلى في جامعة السمػ خالج.

السظبق في جامعة السمػ خالج وذلػ بيجؼ  . التأكج مؽ فاعمية بخنامج الجبمؾـ العاـ في التخبية2
 استسخار دعسو وتحديؽ بيئتو ومخخجاتو.

. تظؾيخ أداة عمسية مؾثؾقة يسكؽ مؽ خالليا تقييؼ جؾدة مقخرات بخنامج الجبمؾـ العاـ فى 3
 التخبية بؾجو عاـ وفى تخرص االقتراد السشدلى بؾجو خاصة.

 حجود البحث:

 : يقترخ البحث عمى بخنامج الجبمؾـ التخبؾؼ تخرص إقتراد مشدلى الحجود السهضهعية. 
 : عيشة مسثمة فى طالبات بخنامج الجبمؾـ التخبؾؼ تخرص اقتراد مشدلي،  الحجود البذخية

 ( طالبة.94وعجدىؼ )
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  : جامعة السمػ خالج. –كمية التخبية حجود مكانية 

 : ىػ(.1437-1436 الفرل الجراسى األوؿ مؽ العاـ الجراسى) حجود زمانية 

 أدوات البحث :
قائسة بسعاييخ الجؾدة الذاممة ليتؼ تقييؼ بخنامج الجبمـؾ العاـ في التخبية تخرص اقتراد  -3

 مشدلى فى ضؾئيا.
إستبانة لتقييؼ جؾدة بخنامج الجبمؾـ العاـ في التخبية تخرص اقتراد مشدلى فى ضؾء معاييخ  -4

 الجؾدة الذاممة .
 فخوض البحث :

ة بسعاييخ الجؾدة الذاممة ليتؼ تقييؼ بخنامج الجبمؾـ العاـ في التخبية تخرص يسكؽ وضع قائس (1
 اقتراد مشدلى فى ضؾئيا.

ال تتؾافخ معاييخ الجؾدة الذاممة فى بخنامج الجبمؾـ التخبؾػ تخرص إقتراد مشدلى بشدبة  (2
 كافية مؽ وجية نغخ الظالبات.

 مشيج البحث:
 مؽ وذلػ الجراسة، وأىجاؼ لظبيعة لسالئستو نغخ السدحي؛ الؾصفي السشيج الجراسة اتبعت

 .إستبانة استخجاـ خالؿ

 البحث: محجدات
 جسع وآلية وثباتيا، صجقيا ودالالت السظؾرة الجراسة الحالي بأداة  البحث نتائج تتحجد

 .الستبع ومشيج البحث العمسي احرائيا، تحميميا وآلية خالليا، مؽ البيانات

 البحث عمى مجسهعة من السرظمحات ىي :إشتسل مرظـمحات البحث: 
  التقييم:

إصجار حكؼ شامل واضح عمى عاىخة معيشة بعج الكياـ بعسمية مشغسة مدتشجة إلى إدارة 
 خاصة

في جسع السعمؾمات وتحميميا وتفديخىا بغخض تحجيج درجة تحقيق األىجاؼ واتخاذ القخارات 
  (Royse et al., 2001).بذأنو
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التي يحجدىا أفخاد عيشة البحث  الكمية في ىحا البحث بأنو ىؾ الجرجة ويعخف إجخائيا  
 .البخنامج جؾدة لتقييؼ الباحث كجرجة قبل مؽ السظؾرة بإستجاباتيؼ عمى فقخات أداة الجراسة

 بخنامج الجبمهم العام فى التخبية:
خبؾيا  ىؾ البخنامج الحػ يقجـ فى كميات التخبية بيجؼ إعجاد السعمسات غيخ السؤىالت ت

والالتى يعسمؽ بسجارس التعميؼ العاـ لسسارسة ميشة التجريذ عمى أسذ تخبؾية سميسة مؽ خالؿ 
 (.8283اسيا ياركشجى، دراستيؽ لسقخرات تخبؾية ونفدية لسجة عاـ دراسى واحج )

 ويعخف إجخائيا :

في  بأنو ىؾ بخنامج أكاديسي ميشي، تمتحق بو السعمسات الحاصالت عمى درجة البكالؾريؾس
أحج التخررات التعميسية السجرسية )تخرص االقتراد السشدلى( لو أىجاؼ، ومحتؾػ، 

 .ومخخجات

 معاييخ الجهدة الذاممة:
السدتؾيات السعيارية إجخائيا  فى مجاؿ التعميؼ بأنيا تمػ  (6001) دمحم عمى نرخعخفيا 

لكياس مجػ أداء عزؾ ىيئة السقششة التى اصظمح عمييا عالسيا ، والتى يشبغى تؾفيخىا  السعاييخ
التجريذ كسا  وكيفا ، وىى تعبيخ عسا يجب حجوثو فى أداء السعمؼ مؽ خالؿ استخجاـ مؤشخات 

 .إجخائية استيجافا  لتحقيق الجؾدة الذاممة

 الؾطشية الييئة معاييخ إلى بالخجؾع اختيارىا تؼ التي السعاييخ جسمة وتعخؼ إجخائيا  بأنيا ىي
 الجامعات العاـ في التخبية دبمـؾ بخامج وتظؾيخ دعؼ معاييخ وكحلػ ألكاديسي،ا واالعتساد لمتقؾيؼ

 الدعؾدية، والتي يتؼ فى ضؾئيا تقييؼ بخنامج الجبمـؾ العاـ فى التخبية تخرص اقتراد مشدلى.

 طار الـشظـخي:اإل
 أوال : بخنامج الجبمهم العام فى التخبية:

 التحجيات التي تهاجو كميات التخبية في السسمكة العخبية الدعهدية: 
إف العرخ الحؼ نعيذو مميء بالتحجيات التي تؾاجو اإلنداف كل يؾـ ، فكل يؾـ تغيخ 
معظيات ججيجة، تحتاج إلى خبخات ججيجة ، وفكخ ججيج, وأساليب ججيجة ، وآليات ججيجة ؛ 

ا  مبجعا  ، ومبتكخا ، نافح البريخة، قادرا  ليذ عمى التكيف لمتعامل معيا بشجاح؛ مسا يدتمـد إندان
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شهق مع بيئتو فحدب بل وعمى تكييف البيئة تبعا  لمكيؼ واألخالؽ واألىجاؼ السخغؾبة )
 ( .ىـ 8266ومحسهد،

ولعل ذلػ يمقي عبئا  كبيخا  ومدؤولية جديسة عمى التخبية، التي يجب أف تؾاكب تظؾرات 
تو، وتدتذخؼ آفاؽ السدتقبل، وميسا كاف نؾع التخبية فمؽ تؤتي ثسارىا العرخ، وتدتؾعب متغيخا

اليانعة دوف معمؼ متسيد قادر عمى تحفيد الستعمسيؽ واالنظالؽ بيؼ نحؾ الدبق والخيادة في 
عرخ العمؼ والتقشية، ذلػ الدبق والتقجـ الحؼ يتحقق بسؾاجية التحجيات التي تؾاجو السعمؼ؛ مؽ 

 ت التي تؾاجو مؤسدات وكميات تخبيتو؛ اختيارا  وتكؾيشا  وإعجادا  وتجريبا .خالؿ معالجة السذكال

وعمى الخغؼ مؽ الجيؾد التي بحلت والزالت تبحؿ في سبيل دراسة واقع كميات إعجاد 
السعمسيؽ، وتقؾيسو، وتظؾيخه عمى السدتؾييؽ العخبي والسحمي إال أنيا الزالت تعاني مؽ قرؾر 

وقج تعجدت الجراسات والبحؾث في ىحا السجاؿ، وأسفخت عؽ جسمة مؽ مخخجاتيا وتجني عائجىا، 
التحجيات التي تؾاجو كميات التخبية في إعجاد معمؼ السدتقبل، لعالؼ التجريذ السعقج، وقج اتفق 

يشبغي أف تحخص كميات التخبية إلعجاد السعمسيؽ عمى  التخبؾيؾف عمى أبخز التحجيات التي
م(، وشهق 8552) ىـ(، وغشيسة8281) الدىخانيخجاتيا؛ مشيؼ مؾاجيتيا في سبيل الخقي بسخ

 م(.6002) م(، ونرخ6002) ىـ(، وعبهد8266) ومحسهد

 ومن جسمة ما تهصمها إليو من تحجيات:

السبالغة في االىتساـ بالجراسات الشغخية، وكثختيا وازدحاميا بالسعمؾمات، وغمبة الجانب  .1
 لعسمي التظبيقي القجر الكافي مؽ االىتساـ.الفمدفي عمييا، مقابل عجـ إعظاء الجانب ا

العجد عؽ تدويج الظالب السعمسيؽ بسيارات التعمؼ الحاتي؛ مسا يجعميؼ غيخ قادريؽ عمى  .2
 متابعة التغيخات التي تظخأ عمى مشاىج التعميؼ العاـ نتيجة لمتظؾر العمسي والتقشي.

في؛ مسا يجعل الظالب غالبا  ما ضعف التكامل بيؽ مكؾنات اإلعجاد األكاديسي والتخبؾؼ والثقا .3
 يخفى عميو مبخرات ودواعي دراسة بعض السقخرات.

الزغؾط االجتساعية عمى السجارس نتيجة االنفجار السعخفي ،  (م8556) عابجينوأضاؼ  .4
وردود فعل التؾسع التعميسي الحؼ أدػ إلى زيادة البظالة فأصبحت الحاجة ممحة إلى البحث 

 وليدت األعجاد الستدايجة مؽ الستعمسيؽ . عؽ جؾدة ما يقجمو التعميؼ
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وىشاؾ إجساع عالسي ومحمي عمى أىسية إعجاد السعمؼ وتكؾيشو، وبقجر جؾدة ىحه العسمية 
فال يسكؽ ألؼ نغاـ تعميسي أف يختقي  وفاعميتيا بقجر ما نزسؽ جؾدة نغامشا التعميسي والتخبؾؼ،

 (.م6002خسيذ الدخ، ) أعمى مؽ مدتؾػ معمسيو

االتجاىات التي تتبشاىا كميات التخبية في سبيل إعجاد وتكؾيؽ السعمسة بذكل عاـ وتتعجد  
ومعمسة االقتراد السشدلي بذكل خاص غيخ أف ىشاؾ اتفاؽ تاـ بيؽ ىحه االتجاىات عمى ضخورة 
اشتساؿ بخنامج إعجاد السعمسة عمى الجؾانب الثالثة: )األكاديسي التخرري، والتخبؾؼ السيشي، 

نريب كل جانب مؽ الجؾانب الثالثة مؽ الؾقت  ىـ(8266) شهق ومحسهدقج حجد والثقافي(. و 
 -% 48) بيؽ السحجد لمبخنامج، فكاف لمجانب التخرري مؽ البخنامج مؽ الؾقت ما

%(حدب السخحمة التي يعج السعمؼ لمتجريذ فييا، أما الجانب التخبؾؼ فشريبو مؽ الؾقت 72
%(، وىشاؾ آراء أخخػ تؾزع 62 -% 25) بيؽ الؾقت ما%، بيشسا يكؾف لمجانب الثقافي مؽ 27

% 22% لمجانب التخرري، و52% لمجانب الثقافي، و32وقت بخنامج إعجاد السعمؼ إلى: 
في بخنامج إعجاد السعمسة بذكل عاـ  )التخرري والثقافي( لمجانب التخبؾؼ. ورغؼ أىسية الجانبيؽ

اص إال أف لمجانب التخبؾؼ أىسية خاصة؛ وفي بخنامج إعجاد معمسة االقتراد السشدلي بذكل خ
باعتباره الجانب الحؼ يسيد السعمسة عؽ بكية العامالت في السجاالت األخخػ، والجانب الحؼ 

 يسيد معمسة االقتراد السشدلي عؽ بكية السعمسات في التخررات األخخػ .

 الجانب التخبهي ) السيشي ( في كمية التخبية بجامعة السمك خالج :
 م إعجاد السعمم في العالم العخبي عسهما  في اتجاىين ىسا :تديخ نظ

وىؾ الحؼ يعج الظالب في الجانب التخرري ، والكميات التي تديخ وفق  الشظام التتابعي : .1
ىحا الشغاـ غيخ مرسسة إلعجاد السعمؼ أصال  ، فإذا ما تخخج مشيا الظالب ورغب في 

ة إلعجاده لسيشة التعميؼ، وىؾ نغاـ سائج في االلتحاؽ بسيشة التعميؼ انزؼ إلى كمية التخبي
 (.ىـ8262 مجكهر،) مرخ وسؾريا والعخاؽ

وتديخ كحلػ كمية التخبية التابعة لجامعة السمػ خالج عمى ىحا الشغاـ مشح انذائيا إلى يؾمشا 
ىحا، حيث يتؼ إعجاد السعمسة خالؿ خسذ سشؾات: أربع سشؾات لإلعجاد التخرري، والدشة 

مجكهر الخامدة لإلعجاد السيشي التخبؾؼ .والشػ أف ليحا الشغاـ مسيداتو وعيؾبو، فقج أورد 
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مؽ مسيداتو: تدويج الظالب بخمفية معخفية وميارية واسعة في مجاؿ تخررو، أما  (ىـ8262)
مؽ عيؾبو أف الظالب فيو أقل قبؾال  لعسمية التسييؽ؛ إذ يرعب خالؿ فتخة اإلعجاد التخرري 

 تخبية شعؾر الظالب بأىسية ميشة التخبية والتعميؼ.

عجاد السعمسيؽ التابعة لؾزارة التخبية وىؾ الحؼ يظبق في كميات التخبية إل الشظام التكاممي : .2
بأنو ييتؼ بتدامؽ الجراسة التخررية والثقافية  ىـ(8262) مجكهروالتعميؼ ، وقج وصفو 

والسيشية، ويتسيد بأنو يسكؽ التحكؼ خاللو بتمبية احتياجات سؾؽ العسل ، واحتياجات وزارة 
فالظالب مشح التحاقو بالكمية يذعخ  التخبية والتعميؼ، كسا يسكؽ خاللو تخبية الذعؾر بالسيشة ؛

ولكؽ يؤخح عميو ضعف اإلعجاد التخرري والثقافي ، وغمبة  ،أنو سؾؼ يربح معمسا  
اإلعجاد التخبؾؼ السيشي عمييسا، ويشتيي الظالب مؽ خالؿ أربع سشؾات ، بشغاـ الفرل 

 الجراسي أو الدشة الجراسية .
امعة السمػ خالج عمى الشسط التتابعي؛ إذ ويديخ نغاـ إعجاد السعمسة في كمية التخبية بج

تتمقى الظالبة الجراسة التخررية في أحج أقداـ الكمية المغة العخبية لسجة اربع سشؾات، تتخخج 
الفخع الحؼ تخررت فيو، ثؼ تمتحق بكمية التخبية  –بعجىا بجرجة البكالؾريؾس في المغة العخبية 

ليا بخنامج اإلعجاد التخبؾؼ السيشي؛ لتربح مؤىمة لسجة سشة دراسية كاممة تتمقى خال -إف أرادت-
لتجريذ السقخرات في السيجاف التخبؾؼ، وبحلػ تكؾف وثيقة تخخجيا بجرجة البكالؾريؾس في الفخع 

 الحؼ تخررت فيو مع اإلعجاد التخبؾؼ.

وتجرس الظالبة في سشة اإلعجاد التخبؾؼ عجدا  مؽ السقخرات التخبؾية التي تقجميا األقداـ 
)قدؼ التخبية اإلسالمية والسقارنة ، وقدؼ السشاىج وطخؽ  تخبؾية في كمية التخبية، وىي كالتالي:ال

 التجريذ ، وقدؼ عمؼ الشفذ ، وقدؼ اإلدارة التخبؾية والتخظيط( .

ولسا كانت كمية التخبية بجامعة السمػ خالج مرجرا  أساسيا  لتكؾيؽ السعمسة في السخحمتيؽ    
لحا فقج أصبح تظؾيخىا أمخا  ضخوريا ؛ لسؾاجية الستغيخات السراحبة لمتقجـ  الستؾسظة والثانؾية

العمسي والتكشؾلؾجي، مؽ خالؿ مخاجعة ما تقجمو لمظالبات حتى يربحؽ عمى درجة عالية مؽ 
الجؾدة تسكشيؽ مؽ استيعاب تكشؾلؾجيا العرخ، ومسارسة ميارات التجريذ الستججدة عمى الؾجو 

السقخرات التخبؾية التي تقجميا كميات التخبية لإلعجاد السيشي لمسعمؼ  السظمؾب ، ولقج تعخضت
حيث وجو أربعة  ىـ(8260) تهملمعجيج مؽ االنتقادات نحكخ مشيا عمى سبيل السثاؿ ما ورد في 
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انتقادات لمسقخرات التخبؾية في اإلعجاد السيشي، وىي : )أف السقخرات التخبؾية ليدت ذات قيسة 
مجسؾعة مؽ تعميقات  ىـ(8260) تهمدأة ، وغيخ محجدة االتجاه( ، وقج أورد ،وغيخ عسمية ، ومج

السعمسيؽ حؾؿ ججوػ السقخرات التخبؾية ومشفعتيا فسشيؼ مؽ كاف يذعخ أف مقخرات طخؽ التجريذ 
قج أخفقت تساما  في إعظاءه فيسا  واقعيا  أو عسميا  لمتخبية ، ومشيؼ مؽ أفاد بأنو لؾ ُاستثشي مقخر 

 التخبية . التجريب السيجاني فإنو لؼ يتعمؼ ولؾ شيئا  واحجا  مؽ مقخرات 

جسمة مؽ االنتقادات التي تعخضت ليا البخامج والسقخرات  ىـ(8262إبخاليم )كسا أجسل 
التخبؾية مؽ قبل البحؾث التي أجخيت في ىحا السجاؿ مشيا : )افتقارىا إلى التخظيط الدميؼ في 

السقخرات اختيارىا وتشغيسيا، وافتقارىا لمؾحجة السعخفية والتكامل ، وضعف االرتباط بيؽ محتؾػ 
التخبؾية وبيؽ بيئة الظالب والسشاخ السجرسي ، ووجؾد انفراؿ بيؽ ما يجرسو الظالب نغخيا  وبيؽ 

 التظبيق العسمي في السيجاف( . 

بعض االنتقادات التى وجيت ليحه  م(8556) م( وىشجي8550نخمة )وأضافت دراستا 
خ فييا ، وعجـ تججيجىا وتظؾيخىا(؛ البخامج ومشيا )ثبؾتيا لفتخة زمشية طؾيمة ، ومحجودية التغيي

 رغؼ التغيخات الكبيخة الحادثة في العالؼ .

 السقخرات التخبهية في بخنامج اإلعجاد التخبهي لظالبات كمية التخبية :
تقجـ كمية التخبية بجامعة السمػ خالج لظالبات كمية التخبية في جانب اإلعجاد التخبؾؼ السيشي 

مى سبعة عذخ مقخرا  تخبؾيا ، بؾاقع أحج عذخ مقخرا  في الفرل ثالثؾف ساعة معتسجة؛ مؾزعة ع
الجراسي األوؿ، وستة مقخرات في الفرل الجراسي الثاني، أربعة مقخرات مؽ قدؼ التخبية 

بؾاقع ست ساعات نغخية معتسجة، وخسدة مقخرات مؽ قدؼ عمؼ الشفذ؛  ؛اإلسالمية والسقارنة
اإلدارة التخبؾية والتخظيط؛ بؾاقع ثالث ساعات  بؾاقع ثساف ساعات نغخية، مقخراف مؽ قدؼ

نغخية، وستة مقخرات مؽ قدؼ السشاىج وطخؽ التجريذ؛ بؾاقع ثالث عذخة ساعة معتسجة؛ خسذ 
ساعات عسمية، )ساعة واحجة لسقخر الؾسائل وتكشؾلؾجيا التعميؼ وأربع ساعات لسقخر التخبية 

ة تمػ السقخرات في عاـ دراسي واحج؛ يمي العسمية(، وثساف ساعات نغخية، وتقجـ كمية التخبي
 بخنامج اإلعجاد التخرري األكاديسي؛ الحؼ يدتغخؽ خسذ سشؾات. 

 :الستغيخات السعاصخة وانعكاساتيا عمى جهدة اإلعجاد التخبهي لسعمسة االقتراد السشدلي
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في حجيثيسا عؽ الجؾدة عجدا  مؽ التحجيات التي تفخضيا  م(8552) بهن وجخيجدذكخ 
يخات السعاصخة والتي تشعكذ سمبا  عمى جؾدة اإلنتاج "إف العرخ الحالي يكاد يؾسؼ بعرخ الستغ

، وال غخابة في ذلػ ، فقج تذبع العرخ بأحجث االكتذافات والسختخعات العمسية  Qualityالجؾدة 
، كسا وصمت التقشية ذروتيا ، وتعجدت مرادر السعمؾمات ووسائل اإلعالـ ، بل أصبح العالؼ 

واحجا  مؽ حيث السعمؾمات وسخعة متابعتيا ، وىحا الكؼ اليائل مؽ السعمؾمات والتظؾيخ  مشدال  
التقشي في كافة مشاحي الحياة جعل أىسية التخكيد عمى جؾدة السعمؾمة والسشتج واألداء واإلنتاجية 

 في العسل ضخورة تفخضيا روح العرخ" . 

وانعكاساتيا عمى جؾدة اإلعجاد ولعل في ذلػ ما يذيخ إلى بعض الستغيخات السعاصخة 
 التخبؾؼ لسعمسة االقتراد السشدلي تؾجدىا الباحثة فيسا يمي :

 التقجم العمسي واالنفجار السعخفي:
يعتبخ القخف الحادؼ والعذخيؽ ىؾ قخف العمؼ؛ حيث تشسؾ فيو الحزارات وتتغيخ بدخعة 

سعخفة ، بل ىي ثسخة مؽ ثسخات محىمة، ويؾاجو نتيجة لحلػ تحجيات كبيخة ، تعتسج عمى العمؼ وال
ـ( ، إف ىحه التخبية الججيجة أصبحت ميشة بكل ما تعشيو ىحه 1993الثؾرة العمسية والتكشؾلؾجية )

الكمسة ، وأضحت تحتاج إلى إعجاد وخبخة ؛ مسا أسفخ عشو تغييخ كبيخ في أدوار السعمسيؽ عمى 
شيؼ وإعجادىؼ تقجيؼ مدؤوليات جسيع السدتؾيات التعميسية ، وصار لداما  عمى مؤسدات تكؾي

ججيجة ؛  مسا يحتؼ ضخورة تظؾيخ نغاـ تكؾيشيؼ وإعجادىؼ السيسا في تعميؼ المغة العخبية في 
السخحمتيؽ الستؾسظة والثانؾية ؛ ليربحؾا قادريؽ عمى استيعاب االنفجار السعخفي والتقجـ العمسي 

مقى عمى عاتقيا مدؤولية تقجيؼ السيارات ومالحقتو أوال  بأوؿ ، فسعمسة االقتراد السشدلي اليؾـ يُ 
الحياتية الالزمة لمظالبة في حياتيا الحالية والسدتقبمية ؛ بأساليب متشؾعة ومتججدة  بحيث تكؾف 
ذات بريخة نافحة، وإحداس مخىف لتشتقي مؽ الكؼ السعخفي الزخؼ ما يعيشيا عمى أداء واجباتيا 

 .م(8553) نهفلبالسدتؾػ السظمؾب مشيا 

 التظهر التكشهلهجي:

تديخ التكشؾلؾجيا الحجيثة بخظؾات سخيعة نحؾ األماـ في عل االنفجار السعخفي والتقجـ 
العمسي الحؼ سبق وصف تحجياتو، فأضحت ثؾرة التكشؾلؾجيا الحجيثة تعتسج عمى السعخفة العمسية 

ح مجتسع الستقجمة، واالستخجاـ األمثل لمسعمؾمات الستجفقة؛ فأدػ ذلػ إلى إطالؽ مرظم
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التكشؾلؾجيا الججيجة لمسعمؾمات عمى مجتسع السدتقبل، ولعل دخؾؿ الحاسبات اآللية في مجاؿ 
التعميؼ ما ىؾ إال نتيجة حتسية مؽ نتائج التقجـ السحىل في الثؾرة التكشؾلؾجية؛ مسا يؤكج الحاجة 

زمة لمتعامل مع إلى تجريب الظالب في مؤسدات إعجاد السعمؼ بكميات التخبية عمى الكفايات الال
الحاسبات اآللية في التعميؼ، وىحا يتظمب مؽ نغؼ تكؾيؽ وإعجاد السعمؼ تظؾيخ أىجافيا وبخامجيا؛ 

 (.ىـ8262إبخاليم، ) إلكداب الظالب ميارات تقشية السعمؾمات

ولعل ما سبق يمقي الزؾء عمى ضخورة تظؾيخ كميات التخبية التي تزظمع بإعجاد السعمسات 
ت التخبية التي تزظمع بإعجاد معمسة االقتراد السشدلي في السخحمتيؽ الستؾسظة بذكل عاـ، وكميا

والثانؾية بذكل خاص؛ مؽ خالؿ إعادة الشغخ في بخامجيا ، واستحجاث بخامج ججيجة ووسائل 
وطخؽ حجيثة وفعالة في تعميؼ االقتراد السشدلي ؛ لتسكيؽ طالبات االقتراد السشدلي بعج التخخج 

عجاد األجياؿ لسدتقبل السعمؾمات ، مؽ خالؿ تؾعيف واستخجاـ تمػ التقشيات لمكياـ بسيسة إ 
التكشؾلؾجية في تعميؼ االقتراد السشدلي، وتفعيميا كسعيشات لمتعميؼ ؛ لتشسية معارؼ الستعمسات ، 
وتجريبيؽ عمى ميارات التعمؼ الحاتي لالقتراد السشدلي؛ مسا يحقق إيجابيتيؽ ويخمق في الؾقت 

 ا  ججيجة لسعمسة االقتراد السشدلي .نفدو أدوار 

 تقجم نظم االتراالت:

إف التظؾر في مجاؿ االتراالت قمل مؽ الحجود الفاصمة بيؽ السجتسعات، كسا ساعج عمى 
سخعة التبادؿ الثقافي، فمؼ يعج باستظاعة أؼ مجتسع أف يعدؿ نفدو عؽ السجتسعات األخخػ؛ 

فت إلى تخبية األفخاد تخبية ناقجة ومبجعة وىحا لؽ ومؽ ىشا بخز دور التخبية لتججد نفديا، وتمت
يتأتى إال عمى أيجؼ معمسات كفاءتيؽ عالية، قادرات عمى االستفادة مؽ وسائل االتراؿ 
الستشؾعة، والؾسائط الستعجدة، وتؾعيفيا في ابتكار وتجخيب طخؽ تجريذ حجيثة، أو استخجاميا 

قج والتحميل والتفديخ، وىشا يبخز دور معمسة المغة كسعيشات لمتعميؼ؛ إلكداب الستعمسات ميارات الش
العخبية برؾرة أكبخ؛ إذ وجب عمى كميات التخبية التي تزظمع بإعجادىا أف تعيج الشغخ في 
مشاىج ذلػ اإلعجاد والتكؾيؽ ؛ بحيث تكؾف أكثخ قجرة عمى التكيف مع السدتججات ، وأكثخ 

 مخونة في االستجابة ليا . 

دابقة لؼ تعج وعيفة كميات التخبية لظالبات كمية التخبية قاصخة عمى ففي عل الستغيخات ال
تخخيج معمسات لالقتراد السشدلي فحدب بل أضحت تمقى عمييا مدؤوليات جديسة، مؽ بيشيا 
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تكؾيؽ معمسة لالقتراد مدتؾعبة لحلػ التقجـ السعخفي والتكشؾلؾجي واالترالي ، قادرة عمى 
ل أماميا ، تحدؽ التعامل مع وسائل اإلعالـ واالتراؿ االنتقاء مؽ كؼ السعمؾمات اليائ

والتكشؾلؾجيا الحجيثة ، وتدتفيج مؽ مخخجاتيا في تيديخ عسمية التعمؼ والتعميؼ ، وابتكار طخؽ 
وأساليب ججيجة تعيؽ تمسيحاتيا عمى اكتداب السادة، واستخجاـ وسائل تعميسية وتقشيات حجيثة 

تتستع بخوح إيجابية عالية في مالحقة التظؾرات ، قادرة عمى  كسعيشات لتعميؼ االقتراد السشدلي ،
التشؾيع والتججيج واإلبجاع في تجريديا ؛ لخفع مدتؾػ تمسيحاتيا المغؾؼ والقزاء عمى عاىخة 
الزعف فيو، متحسدة إلعجاد متعمسات  ججيجات؛ ىؽ عجة السدتقبل. ولعل ذلػ يتظمب مؽ 

ات التخبؾية التي تقجميا لظالبات كمية المغة العخبية مؽ كميات التخبية أف تعيج الشغخ في السقخر 
حيث أىجافيا، ومفخداتيا في الجؾانب الشغخية، وفي الجؾانب الؾعيفية والتظبيكية، وفي تشغيؼ 

 وتؾزيع تمػ السقخرات التخبؾية عمى سشة اإلعجاد التخبؾؼ.

ميات التخبية مابيؽ وقج تعجدت الجراسات العخبية التي تشاولت بخامج إعجاد السعمؼ في ك
دراسات تقؾيسية، أو تظؾيخية، أو وصفية تحميمية لمؾاقع، وفيسا يمي عخض مؾجد ألكثخ تمػ 

 الجراسات في ىحا السجاؿ اتراال  بالجراسة الحالية مؽ حيث اليجؼ والسشيجية:

بعشؾاف: "تظؾيخ كميات التخبية في مرخ في ضؾء االتجاىات  م(8553) دمحمدراسة 
فكاف مؽ أبخز أىجاؼ الجراسة معخفة االتجاىات الحجيثة السعاصخة في مجاؿ إعجاد السعاصخة"، 

السعمؼ، ثؼ رصج واقع كميات التخبية في مرخ، وتقؾيؼ ىحا الؾاقع في ضؾء االتجاىات الحجيثة 
السعاصخة، ومؽ ثؼ محاولة تظؾيخ الؾاقع في ضؾء تمػ االتجاىات، وقج استخجـ الباحث السشيج 

أسفخت الجراسة عؽ بعج نغاـ الجراسة عؽ متظمبات االتجاىات السعاصخة، كسا السقارف، وقج 
رصجت الجراسة مجسؾعة مؽ السذكالت التي يعاني مشيا بخنامج اإلعجاد في كميات التخبية 

وعجـ مالحقتيا لمتظؾر الحادث لمسجتسع  بسرخ؛ مؽ أىسيا: )جسؾد خظط الجراسة ومقخراتيا،
 ،والتظؾر العمسي الدخيع(.

"دراسة تقؾيسية لمسقخرات التخبؾية بكمية التخبية  بعشؾاف: م(8552) سالم وأحسج والديجراسة د
جامعة األزىخ في ضؾء مبادغ التخبية السدتسخة" وكاف مؽ أبخز أىجاؼ الجراسة: الكذف عؽ 
مجػ تزسيؽ محتؾػ السقخرات التخبؾية بكمية التخبية جامعة األزىخ بعض مبادغ التخبية 

وتختيب تمػ السبادغ طبقا  لسجػ تزسيؽ كل مشيا في محتؾػ تمػ السقخرات مجسمة، السدتسخة، 
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ومؽ ثؼ تحميل السحتؾػ الحؼ عخض لتمػ السبادغ مجسمة في السقخرات السحكؾرة في ضؾء 
الجؾانب الكيفية السحجدة باستسارة تحميل السزسؾف، ومؽ ثؼ تحميل السحتؾػ الحؼ عخض بكل 

سدتسخة عمى حجة في ضؾء الجؾانب الكيفية السحجدة باستسارة تحميل مبجأ مؽ مبادغ التخبية ال
السزسؾف، وقج اعتسجت الجراسة عمى السشيج الؾصفي التحميمي، وكانت أداتيا استسارة تحميل 
السزسؾف التي صسسيا الباحثؾف، وتؾصمت الجراسة إلى ضعف تشاوؿ السقخرات التخبؾية بكمية 

تخبية السدتسخة، وغمبة صفة التكامل عل تشاوؿ تمػ السقخرات التخبية جامعة األزىخ لسبادغ ال
الجراسية لسبادغ التخبية السدتسخة، وافتقارىا إلى عخض خبخات الشغؼ التعميسية األخخػ، وعجـ 

 تشاوؿ كيفية تؾعيف مشادؼ التخبية السدتسخة بالعسمية التعميسية.

اإلعجاد التخبؾؼ والسيشي  دراسة عشؾانيا: " واقع بخنامج م(8555) األلكي كسا أجخػ 
لمسعمسيؽ مؽ وجية نغخ الظالب بكمية التخبية جامعة السمػ فيرل، حيث ىجفت الجراسة إلى: 
التعخؼ عمى واقع بخنامج اإلعجاد التخبؾؼ والسيشي لمظالب السعمسيؽ والتعخؼ عمى آراء الظالب 

امعة السمػ فيرل في إعجادىؼ والسعمسيؽ في دور السقخرات التخبؾية التي تقجميا كمية التخبية بج
السيشي، وقج اتبعت الجراسة السشيج الؾصفي التحميمي، وكانت أداتيا االستبياف الحؼ طبقو الباحث 

( طالب وطالبة بكمية التخبية جامعة السمػ فيرل، وكاف مؽ 181) عمى عيشة مؽ الظالب قؾاميا
بؾية والعمسية التي تقجميا ليؼ كمية أىؼ نتائج الجراسة استفادة عيشة الجراسة مؽ السقخرات التخ 

التخبية، وعجـ وجؾد عالقة دالة إحرائيا  بيؽ متغيخ الجشذ والتخرص ووجية نغخ أفخاد العيشة 
 نحؾ مجػ استفادتيؼ مؽ السقخرات التخبؾية التي تقجـ ليؼ. 

دراسة عشؾانيا: "تقؾيؼ بخنامج اإلعجاد التخبؾؼ بكمية  ىـ(8266) مشدي ورداديثؼ أجخػ 
التخبية فخع جامعة السمػ عبج العديد مؽ وجية نغخ طالب وطالبات السدتؾػ الشيائي "حيث 
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى آراء الظالب في مقخرات بخنامج اإلعجاد التخبؾؼ الحؼ تقجمو 
الكمية ليؼ؛ مؽ خالؿ التخكيد عمى األوقات السخررة لسقخرات اإلعجاد التخبؾؼ، ومجػ فائجة 

لسقخرات في تحقيق أىجاؼ التجريب السيجاني، والفائجة التظبيكية لبعض السقخرات، وإضافة دراسة ا
أو ححؼ بعض السقخرات واقتخاح مؾضؾعات تخبؾية ججيجة ، وقج استخجمت الجراسة السشيج 

 (222) الؾصفي، وكانت أداتيا استبانة استظالع رأؼ طالب وطالبات الفرل الشيائي، وعجدىؽ
طالبة، وقج أسفخت الجراسة عؽ خمؾ بخنامج اإلعجاد التخبؾؼ مؽ السقخرات  (129و) طالبا ،
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التخبؾية األساسية في إعجاد السعمؼ ، وضخورة مخاجعة محتؾيات بعض السقخرات التخبؾية التي 
اتفقت عيشة الجراسة عمى افتقارىا إلى التظبيقات العسمية ، كسا تؾصمت الجراسة إلى حاجة بعض 

ة إلى إعادة الشغخ في محتؾاىا ومفخداتيا ، وخمؾ السقخرات التخبؾية مؽ األىجاؼ السقخرات التخبؾي
 التي تحجد نؾاتجيا .

"السشاخ العمسي بكميات التخبية وانعكاساتو عمى  وعشؾانيا: م (6006الخسيدي )دراسة 
تظؾيخ الفكخ التخبؾؼ في مرخ " حيث ىجفت إلى رصج وتحميل ونقج الؾضع الخاىؽ لمسشاخ 

ي بكميات التخبية مؽ مشغخو انعكاساتو عمى تغييخ وتظؾيخ الفكخ التخبؾؼ، واستخجمت العمس
الجراسة السشيج الؾصفي التحميمي، وكانت أداتيا االستبياف الحؼ تؼ تظبيقو عمى عيشة مؽ أعزاء 

( عزؾأ  ، وقج 75) ىيئة التجريذ باألقداـ التخبؾية في ثساف كميات لمتخبية في مرخ، بمغ قؾاميا
صمت الجراسة إلى جسمة مؽ السالمح الدمبية لمسشاخ العمسي بكميات التخبية في مرخ مؽ بيشيا تؾ 

: القرؾر الكيفي في السقخرات التخبؾية ، وشيؾع التكخار في مؾضؾعاتيا ، والتؾزيع غيخ الستؾازف 
و ليحه السقخرات عمى سشؾات الجراسة ، وقرؾرىا في تؾعية الظالب بالشغاـ التخبؾؼ ومذكالت

وقزاياه ، وأوصت الجراسة بؾضع معاييخ وضؾابط دقيقة لتحجيج محتؾيات السقخرات التخبؾية بسا 
يتالءـ مع متظمبات اإلعجاد السيشي ، وبسا يداعج عمى تجشب التكخار والتجاخل بيؽ ىحه السقخرات 

. 

 جامعتي في الجبمـؾ بخنامج تمبية مجػ معخفة إلى ىجفت دراسة (6002) الدبيجي وأجخػ 
 الجراسة تؾصمت وقج ،لظمبة نغخ وجيو مؽ العمـؾ لسعمسي السيشية لالحتياجات واألردنية اليخمؾؾ

 الجامعتيؽ في البخنامج باختالؼ اختمفت لسعمسي العمـؾ السيشية االحتياجات تمبية درجة أف إلى
 جامعة في جيجة بجرجة السيشية السعمسيؽ احتياجات البخنامج لبى حيث اليخمؾؾ، جامعة لرالح

 .األردنية الجامعة في مقبؾلة وبجرجة اليخمؾؾ،

 دبمـؾ بخامج تحقيق مجػ معخفة إلى ىجفت التي (6004) وعميسات شظشاوي  دراسة وفي
 الجامعات في التخبية دبمـؾ طمبة نغخ وجيو مؽ السعخفة اقتراد عل في التخبؾية لمكفايات التخبية

 أربعة عمى مؾزعة فقخة (62) مؽ مكؾنة استبانو أُعجت الجراسة أىجاؼ ولتحقيق .األردنية
 تحقيق مجػ أف إلى الجراسة نتائج تؾصمت .وطالبة طالبا (188) عمى تؾزيعيا تؼ مجاالت،

 دالة فخوؽ  وجؾد عجـ بيشت كحلػ كبيخة، بجرجة كانت التخبؾية لمكفايات التخبية دبمـؾ بخامج
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 الجراسة أوصت وقج والقدؼ، الجامعة لستغيخ تعدػ  التخبؾية الكفايات تحقيق مجػ في إحرائيا
والسيارات  الكفايات يحقق بسا وتعجيميا التخبية، دبمـؾ بخامج خظط في الشغخ إعادة بزخورة

 .السعخفة اقتراد يتظمبيا التي والسعارؼ

 في العالي الجبمـؾ بخنامج فعالية تقييؼ استيجفت دراسة (6005) والبدهمي الظاىخ وأجخػ 
( 122) مؽ الجراسة عيشة وتكؾنت .الخخيجيؽ نغخ وجية مؽ ثخوت األميخة بكمية التعمؼ صعؾبات

 أىجاؼ لتحقيق االستبانو الباحثاف واستخجـ.السيجاف في العامميؽ البخنامج خخيجي مؽ ومعمسة معمؼ
 كاف التعمؼ صعؾبات في العالي الجبمـؾ بخنامج تقييؼ أف إلى الجراسة نتائج أعيخت وقج الجراسة،

 لمتعميؼ، والتخظيط التقييؼ، وأساليب األساسية، السعخفة )مفاليؼ الخسدة األبعاد في عاليا
 :ىسا بعجيؽ، في متؾسظا   كاف التقييؼ وأف .التؾاصل( وميارات التجريذ، واستخاتيجيات
 إحرائيا   دالة فخوؽ  وجؾد عجـ إلى إضافة التعميؼ(، وتكشؾلؾجيا واألخالقية، السيشية )السسارسات

 قبل الخبخة وسشؾات والتخرص، الجشذ، لستغيخات ُتعدػ  لمبخنامج السعمسيؽ تقييؼ تدرجا بيؽ
 .العالي الجبمـؾ عمى الحرؾؿ وبعج البخنامج، دخؾؿ

بعشؾاف: " ترؾر مقتخح لتظؾيخ كمية  م(6001) عامخوفي دراسة حجيثة أخخػ أجخاىا 
التخبية جامعة األزىخ في ضؾء احتياجات السجتسع وتحجيات السدتقبل " وكانت تيجؼ إلى: 
التعخؼ عمى الؾاقع السحمي لكمية التخبية جامعة األزىخ، والتعخؼ عمى أىؼ االحتياجات الحالية 

امعة األزىخ، والتعخؼ عمى االتجاىات والكسية والكيفية التي يجب أف تدتجيب ليا كمية التخبية ج
العالسية السعاصخة في تشغيؼ كميات التخبية، وبشاء ترؾر مقتخح لتظؾيخ كمية التخبية جامعة 
األزىخ في ضؾء احتياجات السجتسع وتحجيات السدتقبل، واعتسجت الجراسة عمى السشيج الؾصفي 

(عزؾا  مؽ أعزاء ىيئة 69) يا، وكانت أداتيا االستبياف الحؼ تؼ تظبيقو عمى عيشة قؾام
التجريذ بكمية التخبية جامعة األزىخ، تتخاوح درجاتيؼ العمسية مابيؽ    )أستاذ ، أستاذ مداعج ، 
ومجرس( ، واستبياف آخخ تؼ تظبيقو عمى عيشة مؽ طالب وطالبات كمية التخبية بجامعة األزىخ؛ 

ستخجـ الباحث أسمؾب دلفاؼ ، وكانت طالب وطالبة بالذعب العمسية واألدبية ، وا (512) قؾاميا
أىؼ نتائج الجراسة : )ضخورة استخجاـ أكثخ مؽ وسيمة لمقبؾؿ في كمية التخبية جامعة األزىخ، 
واستخجاـ أكثخ مؽ وسيمة لتقؾيؼ الظالب فييا،  وضخورة تمبية السقخرات الحتياجات الظالب 

 السختمفة،  وتقجيؼ الخجمات الشفدية والرحية(.
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 لجهدة الذـاممة:ثانـيا : ا

 مفيهم الجهدة الذاممة :
بأنيا "تمػ السؤشخات السختبظة بالسحتؾػ واألداء وفخص التعمؼ  م(6002زيتهن )عخفيا 

 والسشيج ومشح رخرة مداولة السيشة لمسعمسيؽ".

بأنيا "جسمة الجيؾد السبحولة مؽ قبل العامميؽ بسجاؿ التعميؼ  م(6000عبج الباقي )وعّخفيا 
 السشتج التعميسي بسا يتشاسب مع متظمبات السجتسع". لخفع مدتؾػ 

الجؾدة الذاممة في التعميؼ بأنيا "جسمة الدسات والخرائص التي  (6003أحسج )وعخؼ 
 تترل بالعسمية التعميسية، وتدتظيع أف تفي باحتياجات الظالب". 

باعتبارىا تخكد عمى بأنيا تذسل الكفاءة والفعالية معا ؛ م( 6002عميسات )في حيؽ وصفيا 
)الكفاءة(، وتيتؼ بتحقيق األىجاؼ  تحقيق السؾاصفات السظمؾبة بأفزل الظخؽ وبأقل جيج وتكمفة

)الفاعمية(، وقج كاف مفيؾـ السجخل األداتي في الجؾدة ىؾ السفيؾـ الحؼ فزمتو معغؼ  السشذؾدة
جيج جؾىخ الجؾدة ويخكد الحكؾمات ومؤسدات التعميؼ العالي في الجوؿ الستقجمة، وىؾ يتحاشى تح

عمى متظمبات تحقيق غخض وميسة السؤسدة، خاصة في حالة تحجيج ىحا الغخض أو السشتج، 
فإذا كاف التعميؼ يفي بالغخض يقاؿ أنو جيج بذخط أف يتؾافق مع السدتؾيات السقبؾلة لمجؾدة؛ إذ 

 (.ىـ8261 ،د . لإنو يجعل بخنامج ضساف الجؾدة إجخائيا  )

تذيخ إلى ثقافة ججيجة في التعامل مع  م(8552) البيالوي ة كسا وصفيا فالجؾدة الذامم
السؤسدات اإلنتاجية لتظبيق معاييخ مدتسخة، ليذ فقط لزساف السشتج بل وىؾ األىؼ لجؾدة 
العسمية التي يتؼ مؽ خالليا السشتج ، وكؾنيا شاممة ألنيا تذسل : )الخجمة والسدتفيج مؽ الخجمة 

، ونؾع األداء، واإلدارة واألفخاد( ؛ أؼ أنيا تذسل جسيع مجخالت وعسميات  والسشتج وأداة اإلنتاج
 ومخخجات الشغاـ في أؼ مؤسدة إنتاجية.

باعتباره أف الكمية والذسؾلية في مفيؾـ الجؾدة تعشي أف  ىـ(8268الذيخ )وىحا ما أكجه 
يع العامميؽ في الجؾدة بالسعشى الحجيث تسثل مجخال  لكل وعائف السشغسة، وكل أنذظتيا، وجس

ولكل طخؽ  ،السدتؾيات اإلدارية فييا مؽ قسة اليـخ إلى قاعجتو، لكل العالقات الجاخمية والخارجية
 التحديؽ السسكشة.
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: "مجسؾعة الخرائص أو ىـ(8263) طعيسةوالجؾدة الذاممة في التخبية كسا عخفيا 
في ذلػ كل أبعادىا؛ مجخالت السؾاصفات التي تعبخ بجقة وشسؾلية عؽ جؾىخ التخبية وحالتيا بسا 

وعسميات ومخخجات وتغحية راجعة، وكحلػ التفاعالت الستؾاصمة؛ التي تؤدؼ إلى تحقيق األىجاؼ 
 السشذؾدة والسشاسبة لمجسيع".

ولكؾف كمية التخبية التي تزظمع بإعجاد معمسة االقتراد السشدلي في السخحمتيؽ الستؾسظة 
ا في إنتاج معمسات االقتراد السشدلي فالجؾدة فييا تعشي والثانؾية مؤسدة إنتاجية بحكؼ وعيفتي

االستخجاـ األمثل لمسؾارد البذخية والسادية الستاحة إلشباع حاجات السدتفيجات مؽ الخجمة فييا؛ 
وىؽ طالبات االقتراد السشدلي في الكمية، والستعمسات في السخحمتيؽ الستؾسظة والثانؾية في 

بسا يتفق مع متظمبات السجتسع الدعؾدؼ. وىحا يعشي أف تذسل  السجتسع، وتحقيق أىجاؼ الكمية
 الجؾدة الذاممة في كمية التخبية التي تزظمع بإعجاد معمسة في السخحمتيؽ الستؾسظة والثانؾية

)أىجاؼ الكمية، وجؾانب اإلعجاد فييا: التخرري األكاديسي، والثقافي، والتخبؾؼ السيشي، 
والتقؾيؼ واالمتحانات  ومعمؼ السعمؼ، شاىج، وطخؽ التجريذ،والتجريب العسمي، والسقخرات والس

 والستابعة(.

وألف الجراسة الحالية تقترخ عمى معاييخ الجؾدة في السقخرات التخبؾية التي تقجميا األقداـ 
التخبؾية في بخنامج اإلعجاد في الجانب التخبؾؼ السيشي فقط فإف الباحثة تجتيج في وضع مفيـؾ 

ي تمػ السقخرات التخبؾية يتسثل في اآلتي: تحميل احتياجات الظالبات في الكمية لمجؾدة الذاممة ف
مؽ الجؾانب السعخفية والسيارية والؾججانية التي تترل بتعميؼ االقتراد السشدلي في مجاؿ 
التجريذ، ومخاجعة تؾقعات السدتفيجات مشيؽ مؽ تمسيحات التعميؼ العاـ في السخحمتيؽ الستؾسظة 

السيارات الحياتية الالزمة ليؽ ، وتخجستيا إلى مؾاصفات ومعاييخ نؾعية محجدة ؛  والثانؾية مؽ
تكؾف أساسا  لتظؾيخ وتحديؽ السقخرات التخبؾية التي تقجميا األقداـ التخبؾية لظالبات االقتراد 
السشدلي  ، بحيث تترف بالجؾدة ، وتمبي حاجات السدتفيجات مؽ تمػ السقخرات ؛ مؽ حيث 

مفخداتيا في الجؾانب الشغخية والتظبيكية الؾعيفية ، وتشغيسيا وتؾزيعيا عمى مجار أىجافيا ، و 
 العاـ الجراسي.

 ومن أىم دواعي تظبيق معاييخ الجهدة الذاممة في البخامج الجراسية : 
 التظؾر التكشؾلؾجي وعيؾر مجتسع السعخفة وإنتاج وصشاعة السعخفة . .1
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ر فييا السيارة بدخعة فائقة والتي تحتاج إلى ميارات مخاعاة احتياجات )سؾؽ العسل( التي تتظؾ  .2
 معيشة تتحقق بتظؾيخ السشاىج الجراسية مؽ خالؿ تبشييا لسعاييخ الجؾدة الذاممة .

 االحتكاؾ الثقافي بيؽ مختمف الجوؿ الحؼ نتج عؽ العؾلسة . .3

تسخ في التظؾر السدتسخ في عمؼ الشفذ والرحة الشفدية الحؼ يجفع إلى التغيخ الجائؼ السد .4
 مشاىج التعميؼ . 

 (.Burns،S.&Ludiow،L .2005)   التظؾر في استخجاـ كافة أساليب تكشؾلؾجيا التعميؼ .5

 فهائج تظبيق الجهدة الذاممة فى التعميم : -

 -تحقق الجهدة الذاممة فهائج متعجدة فى التعميم ، ومن ىحه الفهائج مايمى:

التعميسية والذخكات السحمية واإلقميسية  تمبية االحتياجات الؾعيفية لمييئات والسؤسدات -1
 2والعالسية التى تأخح بشغاـ الجؾدة الذاممة

إكداب الظالب ميارات عالية لمتعامل مع التكشؾلؾجيات الحجيثة الستقجمة والعالية نقال ،  -2
 .وتحجيثا ، وإبجاعا  

ب وأولياء تعغيؼ دور السذاركة السجتسعية فى تجعيؼ مشغؾمة التعميؼ عؽ طخيق إرضاء الظال -3
أمؾرىؼ، ورجاؿ األعساؿ، وغيخىؼ عؽ أداء السؤسدات التخبؾية ، وبحلػ يدتعيج الثقة فييا ، 

 ومؽ ثؼ يقؾمؾف بتجعيسيا.
اإلرتقاء بجؾدة األداء فى مشغؾمة البحث العمسى ، ألف البحث العمسى ىؾ الؾجو اآلخخ  -4

ى جؾدة آداء الخخيجيؽ لمتعميؼ ، فجؾدة مكؾنات مشغؾمة التعميؼ سؾؼ تشعكذ إيجابيا  عم
 .العامميؽ فى مشغؾمة البحث العمسى

ترسيؼ البخامج التعميسية، والسشاىج الجراسية واختيار األساليب التعميسية فى ضؾء ودراسة  -5
احتياجات ومتظمبات سؾؽ العسل مؽ حيث األعجاد السظمؾبة ، والسؾاصفات الستؾقعة مؽ 

 لتؾقعات.الظالب، ومتابعة التغيخ الحػ يحجث فى ىحه ا
تحقيق التكامل بيؽ البخامج التعميسية لألقداـ السختمفة عمى مجػ سشؾات الجراسة فى  -6

السؤسدات التعميسية ، باعتبار أف حدؽ إعجاد الظالب فى مخحمة معيشة يديؼ فى تأىيمو 
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 التالية لمسخحمة
(Dilshad, Muhammad 2010:100.) 

 2تداىؼ فى الحفاظ عمى الكيؼ األخالقية   -7

وجؾد مقاييذ ومؤشخات صالحة لمحكؼ عمى جؾدة الشغاـ التعميسى ، وضخورة االستفادة مؽ  -8
 2أخظاء السخحمة الدابقة فى السخحمة الالحقة

االرتقاء بسدتؾػ الظالب فى جسيع الجؾانب الجدسية ، والعقمية ، واإلجتساعية ، والشفدية ،  -9
 والخوحية.

 ت ، والعسميات ، والسخخجات فى الشغاـ التعميسي.تذسل الجؾدة الذاممة جؾدة السجخال -12

التقؾيؼ السدتسخ لمجيؾد السبحولة ، والتعخؼ عمى جؾانب القرؾر فى األداء الجراسى  -11
 ومعالجتيا.

التحديؽ السدتسخ فى آداء عسل كافة عشاصخ السشغؾمة التعميسية، صحيح مؽ أوؿ مخة  -12
 وليذ الؾقؾؼ عشج مدتؾػ معيؽ ، وزيادة االبتكارات التى تعسل عمى ذلػ. 

(Hernandez , Justo Rolando , Jr , 2001:55 ) 

 -ويقهم اإلصالح والتحدين السدتسخ لجهدة التعميم عمى عجة معاييخ ىى : 

 *تشسية القجرات البذخية ، وتحديؽ أحؾاؿ الظالب.

 *تعغيؼ وتؾعيف التكشؾلؾجيا لالرتقاء بالتعميؼ .

 *تظؾيخ نغؼ التقؾيؼ واالمتحانات .

 *تظؾيخمشاىج قؾمية مخنة متسخكدة عمى التعمؼ الشذط ، وتفى باحتياجات الؾاقع السحمى .

 *رعاية الستفؾقيؽ ، وبشاء مخاكد لمتسيد.

 .(Hoyle , Sherry A,2005: 69 ) التعميؼ الفشى*تظؾيخ 

 الخكائد التي تقهم عمييا فمدفة الجهدة الذاممة في التعميم الجامعي:
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في التؾصل إلى عجة  م(8553) ميجينو استفاد مؽ دراسة أ ىـ(8262) إبخاليمذكخ 
  ركائد أساسية تقـؾ عمييا فمدفة الجؾدة الذاممة ىي كالتالي:

 التسيد . .1

 عمى الجؾدة .التخكيد  .2

 التحديؽ والتظؾيخ . .3

 العسل الجساعي . .4

 تؾفيخ قاعجة بيانات متكاممة . .5

 الخؤية السذتخكة . .6

 الكيادة الفعالة . .7

وسؾؼ تعتسج الباحثة عمى تمػ الخكائد ؛ لتبشي نغاـ الجؾدة الذاممة في السقخرات التخبؾية 
 التي تقجميا كمية التخبية لظالبات كمية االقتراد السشدلي . 

 عاييخ الجهدة الذاممة في السقخرات التخبهية:م
 حدين,) :ىشاؾ مجسؾعة مؽ السعاييخ األساسية لمجؾدة الذاممة داخل مشغؾمة التعميؼ, وىى

 .(ىـ8266

حيث تيجؼ الجؾدة الذاممة إلى التظؾيخ والتحديؽ السدتسخ بجسيع عشاصخ الشغاـ  الفمدفة: .1
سؾاء السجخالت أو العسميات, أو السخخجات, ويؤدؼ في الشياية إلى الحرؾؿ عمى مشتج 

 تعميسي جيج.

تتبشى الجؾدة الذاممة في السجاؿ التعميسي مجسؾعة أىجاؼ محجدة تدعى إلى األىجاف :  .2
غاـ الجؾدة الذاممة, فأىجاؼ التعميؼ ليدت ثابتة وال مظمقة, بل تشظؾؼ عمى تحكيقيا وفقا  لش

حخكة تزسؽ تعديدىا أو تغييخىا بسجخد تحكيقيا, وتتؼ عسميات التعجيل والتظؾيخ في األىجاؼ 
 وفق عؾامل داخمية وخارجية تدتؾعب الستظمبات واالحتياجات الستججدة وإمكانية تشفيحىا.
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مؽ أىؼ العؾامل التي تزسؽ نجاح تظبيق الجؾدة  لجهدة الذاممة:تجعيم اإلدارة لشظام ا .3
الذاممة في التعميؼ ىؾ دعؼ وتأييج اإلدارة العميا ليا الحؼ يشبع مؽ اقتشاعيا وإيسانيا بزخورة 

 التظؾيخ والتحديؽ.

حيث تقؾـ سياسة الجؾدة عمى الؾضؾح التاـ لخؤية السؤسدة  الدياسة التعميسية لمجهدة: .4
فاؽ وزيادة السؾارد مؽ خالؿ السشافدة في تحديؽ الجؾدة وذلػ تحجيجا  لمشقاط وتخشيج اإلن

 التالية:

 .مدؤوليات السؤسدة عؽ إقامة نغاـ الجؾدة 

 .تعجد اآللية السدئؾلة عؽ مخاقبة ومخاجعة نغاميا 

 .صياغة اإلجخاءات الؾاضحة لألعباء والسياـ 

 .كيفية مخاقبة تشفيح تمػ اإلجخاءات 

حيث يتظمب تظبيق الجؾدة الذاممة وتييئة العامميؽ نفديا  لقبؾؿ الثقافة  سل:تييئة مشاخ الع .5
 الججيجة واالقتشاع بيا مسا يفخض عمييؼ ضخورة االلتداـ بيا وتقميل مقاومة التغيخ ليا.

تعتبخ الجؾدة الذاممة لغة مذتخكة بيؽ جسيع إدارات  تأسيذ نظام السعمهمات إلدارة الجهدة: .6
سدة تخقي بالتؾصيل اليادؼ والتفاعل ألطخاؼ السشغؾمة وإدارتيا, ومؽ ثؼ وأقداـ وأفخاد السؤ 

فإف معاييخ الجؾدة الذاممة تدتبجؿ ذلػ الشغاـ القائؼ عمى التفخقة والعدلة بيؽ األقداـ 
والتخررات, بشغاـ معمؾماتي ييدخ تبادؿ السعمؾمات وتؾزيع السدؤولية بيؽ كل فئات 

 السشغؾمة.

عمى عسمية أساسية مفادىا أنو البج مؽ تحجيج احتياجات السدتفيجيؽ مؽ تقـؾ الجؾدة الذاممة 
، ومعاييخ الجؾدة كسا الخجمة؛ لتخجستيا إلى مؾاصفات ومعاييخ تكؾف أساسا  لترسيؼ ىحه الخجمة

ىػ("عبارات تحجد شخوطا  ومؾاصفات ومتظمبات قياسية لذيء أو عسل أو 1427) عخفيا الشاقة
السعاييخ الذيء أو العسل أو األداء في أجؾد صؾرة وأكسميا في عل أداء ما؛ بحيث ترف ىحه 

، ولعل في ذلػ ما يذيخ إلى أف معاييخ الجؾدة تعشي 192عخوؼ وسياقات معيشة" ص
الخرائص التي يجب أف تتؾافخ في السشتج بحيث يؤدؼ استعسالو إلى أقرى درجة مؽ األىجاؼ 

 الستؾخاة مشو.
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عاييخ الجؾدة الذاممة في السقخرات التخبؾية التي تقجميا كمية وإذا طبقشا ذلػ السفيؾـ عمى م
يسكششا القؾؿ:إنيا مجسؾعة الذخوط  السمػ خالجبجامعة االقتراد السشدلي التخبية لظالبات 

والسؾاصفات التي يشبغي أف تتؾفخ في أىجاؼ السقخرات التخبؾية التي تقجميا كمية التخبية لظالبات 
السمػ خالج، ومفخداتيا في كال الجانبيؽ الشغخؼ والتظبيقي الؾعيفي مؽ  بجامعةاالقتراد السشدلي 

 حيث الذسؾؿ والتشغيؼ والتؾزيع عمى الدشة الجراسية السقخرة لإلعجاد التخبؾؼ في الكمية.

وقج تؾصمت الجراسة الحالية إلى قائسة بسعاييخ الجؾدة الذاممة لمسقخرات التخبؾية التي تقجميا 
 بجامعة السمػ خالج في السجاالت اآلتية :االقتراد السشدلي بات كمية التخبية لظال

 أىجاؼ مقخرات البخنامج التخبؾية. .1

 محتؾػ مقخرات البخنامج التخبؾية والتخررية. .2

 .طخؽ واستخاتيجيات التجريذ .3

 .مرادر التعمؼ .4

 الجعؼ واالرشاد. .5

 التقؾيؼ العاـ . .6
لظالبات االقتراد السشدلي بجامعة السمػ خالج والسقخرات التخبؾية التي تقجميا كمية التخبية 

تعتبخ محتؾػ بخنامج اإلعجاد التخبؾؼ السيشي ، وتحجيج مدتؾيات معيارية لمسحتؾػ يؤدؼ إلى 
 طعيسة(. وأضاؼ م6001محسهد ، ) إصالح العسمية التعميسية ، وتحقيق الجؾدة الذاممة لو

ذتخكا  في متابعة وتقؾيؼ الظالب، وتجعؼ أف تمػ السعاييخ تقجـ لغة مذتخكة وىجفا  م ىـ(8263)
أف جؾدة البخامج  م(6002) عميسات إيجابية السعمسيؽ نحؾ أساليب التعمؼ السظؾرة، كسا ذكخ

التعميسية ومحتؾػ السقخرات في التعميؼ العالي تعشي شسؾليا، وعسقيا، ومخونتيا واستيعابيا 
ؾيعيا بسا يتشاسب مع الستغيخات العامة ، لسختمف التحجيات العالسية والثؾرة السعخفية، ومجػ تظ

ومداىستيا في تكؾيؽ الذخرية الستكاممة ، األمخ الحؼ مؽ شأنو أف يجعل طخؽ تجريديا بعيجة 
عؽ التمقيؽ، ومثيخة لمتفكيخ؛ مؽ خالؿ السسارسات التظبيكية لتمػ السقخرات والبخامج التعميسية 

 وطخؽ تجريديا .
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السؾاصفات التي يشبغي أف تتزسشيا معاييخ جؾدة  ولعل في ذلػ ما يمقي الزؾء عمى
بجامعة السمػ خالج، والتي االقتراد السشدلي  السقخرات التخبؾية التي تقجميا كمية التخبية لظالبات

في التشغيؼ والسدتؾػ،  ىـ(8263) طعيسةتتسثل في أسذ اختيار وتشغيؼ السحتؾػ، والتي أوجدىا 
التأكج مؽ أف ما تؼ اختياره وتشغيسو مؽ مؾضؾعات ومفخدات بالشدبة لسدتؾػ السحتؾػ فيعشي 

لمسحتؾػ تشاسب الستعمؼ ، أما تشغيؼ السحتؾػ أؼ : تختيب مفخدات ومؾضؾعات السحتؾػ الحؼ تؼ 
االتفاؽ عمى اختياره ويذسل مجاؿ التشغيؼ، الشظاؽ، والتكامل، واالستسخار، والتتابع ، فالشظاؽ 

عيشة ، وفي مخحمة معيشة مؽ مقخرات ومؾضؾعات، وبالتالي فإف يذيخ إلى ماذا نعمؼ في مادة م
نظاؽ السحتؾػ يعشي عسقو واتداعو ، في حيؽ يذيخ التكامل إلى العالقة األفكية بيؽ أجداء 
السحتؾػ ؛ لمسداعجة في بشاء وحجة السعخفة ، ويذيخ االستسخار إلى العالقة الخأسية لسؾضؾعات 

التختيب الحؼ يعخض بو السحتؾػ عمى امتجاد الدمؽ ، وعمى  ومفخدات السقخرات ، والتتابع ىؾ
الخغؼ مؽ التجاخل بيؽ عشرخؼ االستسخار والتتابع إال أف التتابع يعشي مدتؾيات أعمى في 

 السعالجة مؽ مجخد االستسخار .

وفى ضؾء ما سبق تعجدت الجراسات في مجاؿ استخجاـ مجخل الجؾدة الذاممة في تقؾيؼ 
 نامج اإلعجاد التخبؾؼ لمسعمؼ بكميات التخبية ومشيا :وتظؾيخ مكؾنات بخ 

"الجؾدة الذاممة في كميات وشعب رياض  بعشؾاف: م(6000أبه سعجة وعبج الغفار)دراسة 
األطفاؿ بجسيؾرية مرخ العخبية )ترؾر مقتخح( " حيث ىجفت الجراسة إلى :وضع ترؾر مقتخح 

ضؾء مجخل الجؾدة الذاممة ،  لتظؾيخ نغاـ تكؾيؽ معمسات رياض األطفاؿ في مرخ في
والتعخؼ عمى واقع نغاـ تكؾيؽ معمسة رياض األطفاؿ في مرخ، والتحجيات التي تحؾؿ دوف 
فعاليتو ، والؾصؾؿ إلى معاييخ الجؾدة الذاممة وإمكانية االستفادة مشيا في تظؾيخ تكؾيؽ معمسة 

يل مجخل الجؾدة الذاممة , رياض األطفاؿ ، واستخجمت الباحثة السشيج الؾصفي التحميمي ؛ لتحم
وكاف مؽ أىؼ نتائج الجراسة : وضع نسؾذج مقتخح الستخجاـ مجخل الجؾدة الذاممة في تظؾيخ 
نغاـ تكؾيؽ معمسة رياض األطفاؿ في مرخ ،وتزسؽ ىحا الترؾر عجة جؾانب رئيدة تتسثل في 

مجؾدة الذاممة ، : العسل عمى إعادة ليكمة مؤسدات تكؾيؽ معمسات رياض األطفاؿ ، والتخظيط ل
 والعسل عمى تشفيحىا في كميات إعجاد معمسة رياض األطفاؿ.
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أجخػ حافع دراسة مقارنة لشغؼ االعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد السعمؼ  ـ(2223) وفي عاـ
في بعض الجوؿ األجشبية ومجػ االستفادة مشيا في جسيؾرية مرخ العخبية ، فقج ىجفت الجراسة 

مقتخح لالعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد السعمؼ بسا في ذلػ تقجيؼ معاييخ  إلى التؾصل إلى نغاـ
ونقل السقخرات والبخامج الجراسية؛ بيجؼ تحديؽ  لمتسيد واختيار الظالب وتؾكيج الجؾدة ومخونة

مدتؾػ بخامج إعجاد السعمؼ ، وقج أسفخت الجراسة عؽ وضع ترؾر مقتخح لالعتساد األكاديسي 
مؼ في مرخ في ضؾء الجراسة السقارنة ، ووضعت الجراسة عجة معاييخ لالعتساد لبخامج إعجاد السع

األكاديسي ، كاف مؽ بيشيا عجة معاييخ تعمقت بالسقخرات التخبؾية مشيا : أف يتؼ تخظيط السقخرات 
التخبؾية بظخيقة متتابعة ومتدمدمة وفق مبادغ عامة يؤمؽ بيا أعزاء ىيئة التجريذ ، وأف يتؼ 

 قبل متخرريؽ تخبؾييؽ وفي ضؾء السعاييخ التي تعكذ حاجات السيجاف لمتظؾيخ  ترسيسيا مؽ

"معاييخ األداء السيشي لمظالب  دراسة بعشؾاف: م(6002) عبج الخحسن وحدنكسا أجخػ 
السعمؼ بكميات التخبية في ضؾء مفيؾـ الجؾدة واالعتساد األكاديسي "، فقج ىجفت الجراسة إلى : 

التجريذ لمظالب السعمسيؽ برؾرة مؾضؾعية ؛ كستظمب أساسي لتظؾيخ رصج وتحميل واقع أداء 
وتحديؽ ىحا األداء وتدويج مجاؿ إعجاد السعمؼ بسجسؾعة مؽ السعاييخ التي يسكؽ أف تداىؼ في 
تظؾيخ إعجاده ،والتأكج مؽ ثقافة الجؾدة الذاممة واالعتساد األكاديسي كسفاليؼ أساسية لتظؾيخ 

واستخجـ الباحثاف السشيج الؾصفي التحميمي، وكانت أدوات الجراسة بظاقة  التعميؼ و إعجاد السعمؼ،
وطالبة بالفخقة الخابعة في كمية التخبية  طالب (84) مالحغة وإستبانة معتقجات، طبقاىسا عمى

عزؾا  مؽ  (32) تخرص رياضيات وعمؾـ ، وإستبانة ثقافة السعاييخ لسعمؼ السعمؼ طبقيا عمى
التخبية  في طشظا ، وكاف مؽ أىؼ نتائج الجراسة: انخفاض مدتؾػ األداء أعزاء التجريذ بكمية 

السيشي لمظالب السعمسيؽ طبقا  لسعاييخ األداء في السجاالت السختمفة، واتفاؽ  معغؼ الظالب 
السعمسيؽ عمى ضخورة تحقيق التخابط الؾعيفي بيؽ السعخفة األكاديسية في السجاؿ التخبؾؼ 

 يشية في إعجاد السعمؼ . والجؾانب التظبيكية الس

دراسة بعشؾاف:" رؤية مدتقبمية لكميات التخبية في  م(6002) بجيخوفي العاـ نفدو أجخػ 
األكاديسي " فقج ىجفت الجراسة إلى: رصج أوجو القرؾر التي  لالعتسادضؾء إطار مخجعي 

ات العرخ تعاني مشيا كميات التخبية وبياف مجػ الحاجة إلى جؾدة العسل؛ تسذيا  مع متغيخ 
وتحجياتو ، وعخض خبخات بعض الجوؿ الستقجمة في مجاؿ االعتساد األكاديسي؛ لالستفادة مشيا 
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في التؾصل إلى صيغة مشاسبة لشغاـ االعتساد األكاديسي ووضع ترؾر مدتقبمي لسا يشبغي أف 
لباحث تكؾف عميو كميات التخبية في مرخ؛ سعيا  لتحقيق جؾدة األداء بيحه الكميات , واستخجـ ا

السشيج الؾصفي التحميمي لخصج أوجو القرؾر التي تعاني مشيا الكميات، واستخجـ قائسة بسعاييخ 
عزؾا  مؽ أعزاء ىيئة  (162) االعتساد األكاديسي لكميات التخبية، طبقيا عمى عيشة قؾاميا

 عزؾا مؽ (52عزؾا  مؽ أعزاء ىيئة التجريذ األكاديسييؽ، و) (121التجريذ التخبؾييؽ، و)
رؤساء األقداـ اإلدارية ، وقج أسفخت الجراسة عؽ العجيج مؽ أوجو القرؾر التي تعاني مشيا 
كميات التخبية ، وأوصت بزخورة صياغة أىجافيا بحيث تربح مؾجية لمعسل بيا واالعتساد عمييا 
 في عسميات التقؾيؼ ، ومحاولة األخح بسفيؾـ الجؾدة الذاممة في إدارة كميات التخبية ، وقبؾؿ

الظالب ذوؼ السدتؾيات العميا ؛ لزساف جؾدة السخخجات ، وضخورة االىتساـ بالؾسائل التعميسة 
والتقشيات والتكشؾلؾجيا الحجيثة ؛ كالحاسب اآللي والفيجيؾ والتخديؽ اإللكتخوني ؛ لزساف جؾدة 

 التجريذ والبخامج الجراسية.

د السعمؼ بكميات التخبية في دراسة بعشؾاف: " تظؾيخ نغؼ إعجا م(6001) رمزانكسا أجخػ 
الجؾدة الذاممة " دراسة ميجانية ىجفت إلى: إبخاز األسذ الفكخية  معاييخسمظشة عساف في ضؾء 

لسجخل الجؾدة الذاممة في التعميؼ العالي ، والتعخؼ عمى واقع نغاـ تكؾيؽ السعمؼ بكميات التخبية 
دتو ، وتحجيج معاييخ الجؾدة الذاممة في سمظشة عساف، وأىؼ السذكالت التي تؾاجيو وتقمل مؽ جؾ 

التي يسكؽ تظبيقيا واالستفادة مشيا في تظؾيخ نغاـ تكؾيؽ السعمؼ بكميات التخبية في سمظشة عساف 
، والتؾصل إلى وضع ترؾر مقتخح ألىؼ مالمح التظؾيخ في نغاـ تكؾيؽ السعمؼ بكميات التخبية 

في ، وكانت أداتيا االستبياف الحؼ طبق في سمظشة عساف ، واعتسجت الجراسة عمى السشيج الؾص
 (42رئيذ قدؼ ، و) (29عسجاء كمية ، و) (6 (فخدا  مؾزعة  كالتالي  (221) عمى عيشة قؾاميا

عزؾ ىيئة تجريذ ، وكاف مؽ أىؼ نتائج الجراسة: أف أىجاؼ كميات  (146رئيذ وحجة ، و)
؛ حيث غظت كل جانب بعجد  التخبية متحققة بجرجة متؾسظة ، ولؼ تيسل جؾانب تكؾيؽ السعمؼ

 مؽ السقخرات.

بعشؾاف"الجؾدة الذاممة وإمكانية تظبيقاتيا في التخبية والتعميؼ ىجفت  (6002دخيخ )دراسة 
إلى التعخؼ عمى مفيؾـ الجؾدة وتظبيقيا في ميجاف التخبية والتعميؼ, واستعخاض نذأة  ىحه الجراسة

بعض الشساذج والتجارب في تظبيق إدارة الجؾدة في التخبية  واستعخاض إدارة الجؾدة الذاممة,
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والتعميؼ,وتقجيؼ ترؾر مقتخح لتظبيق الجؾدة في التخبية والتعميؼ واستخجمت الجراسة السشيج 
الؾصفي السدحي بؾاسظة استبانو عمى عيشة مؽ السعمسيؽ والسجراء والسذخفيؽ وعجد مؽ 

جد مؽ التؾصيات مشيا العسل عمى إنذاء إدارة عامة السختريؽ التخبؾييؽ.وتؾصمت الجراسة إلى ع
لمجؾدة بؾزارة التخبية والتعميؼ تكؾف ميستيا اإلشخاؼ عمى التظبيق, ضخورة تجريب الكيادات 

مؽ تجارب الجوؿ العالسية ومؽ  االستفادة اإلدارية والكؾادر البذخية عمى مبادغ إدارة الجؾدة,
 نساذجيا في الجؾدة.

 :بــحـــثـالـ إعــجاد أدوات
أوال :  إعجاد قائسة بسعاييخ الجهدة الذاممة لبخنامج الجبمهم العام فى التخبية تخرص اقتراد 

 السشدلى.

لإلجابة عؽ التداؤؿ األوؿ لمبحث والحػ يشص عمى "ما ىي معاييخ الجؾدة الذاممة 
ص إقتراد السقتخحة التى سيتؼ في ضؾئيا تقييؼ الؾضع الحالي لبخنامج الجبمؾـ التخبؾؼ تخر

 مشدلى بجامعة السمػ خالج؟"

والحػ يشص عمي"يسكؽ وضع قائسة بسعاييخ الجؾدة  والتحقق من الفخض األول لمبحث
 العاـ في التخبية تخرص اقتراد مشدلى فى ضؾئيا". الجبمؾـالذاممة ليتؼ تقييؼ بخنامج 

اـ فى التخبية تخرص قامت الباحثة بإعجاد قائسة بسعاييخ الجؾدة الذاممة لبخنامج الجبمؾـ الع
 اقتراد السشدلى.

 مرادر قائسة معاييخ الجهدة الذاممة :

فى بشاء قائسة معاييخ الجؾدة الذاممة لبخنامج الجبمؾـ العاـ تخرص  الباحثةاعتسجت 
 -اقتراد مشدلى عمى السرادر التالية:

،وتشاولت الجراسات مخاجعة األدبيات والجراسات الدابقة واألبحاث السختبظة بسؾضؾع البحث  -1
التى اىتست بتظؾيخ بخامج الجبمؾـ العاـ والخاص فى التخبية،وكحلػ الجراسات التى اىتست 

 بتظبيق الجؾدة الذاممة ومبادئيا فى ىحه البخامج وقج تؼ االشارة الييا مدبقا .
 مخاجعة السعاييخ القؾمية لمتعميؼ فى السسمكة العخبية الدعؾدية. -2
 فيـؾ الجؾدة الذاممة وأىسيتيا والحاجة إلييا وأىجاؼ تظبيقيا فى التعميؼ.الجراسة الستكاممة لس -3
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 مخاجعة متظمبات الجؾدة الذاممة فى التعميؼ. -4
 التعخؼ عمى مبادغ الجؾدة الذاممة فى التعميؼ. -5
اإلطالع عمى السعاييخ القؾمية لمتعميؼ فى أمخيكا وكحلػ بعض قؾائؼ معاييخ تقؾيؼ البخامج  -6

 التخبؾية مثل:
 Standards for accreditation of teacher education.(16:17-25) 
 Standards and evaluation criteria for the accreditation of teacher 

education (18). 
 Developing an educationally accountable program(14). 

 –ة التخبيػػة وقػػج تػػؼ وضػػع القائسػػة فػػى صػػؾرة اسػػتبانة عخضػػت عمػػى خسدػػة محكسػػيؽ مػػؽ كميػػ
 جامعة السمػ خالج ،  إلبجاء الخأػ فييا مؽ حيث :

 مشاسبة ىحه السعاييخ لمسجاؿ الحػ وضعت مؽ أجمو. -

 إضافة أو ححؼ أو تعجيل صياغة السعاييخ مؽ جانب الدادة السحكسيؽ . -

 -أمػاـ كػل مؤشػخ فػى كػل خانػة مػؽ الخانػات )مشاسػب  () والسظمػؾب مػشيؼ ىػؾ وضػع عالمػة
( لرحة صياغة كل معيار ،وإضافة أػ تعجيالت ووضع عالمة ) إلى حٍج ما(، -غيخ مشاسب

تػػؼ إبػػجاء لؾجيػػات الشغػػخ السؾضػػؾعة  ( وبشػػاءا  عمػػى مػػا1ممحػػق رقػػؼ ) -أو حػػحؼ غيػػخ السشاسػػب 
،كػػاف ىشػػاؾ بعػػض االقتخاحػػات أو التعػػجيالت التػػى تػػؼ اآلخػػح بيػػا ولػػؼ تحػػحؼ أػ معػػاييخ ولكػػؽ تػػؼ 

ة،وإضػػػافة بعػػػض السعػػػاييخ، والجػػػجوؿ التػػػالى يؾضػػػح ندػػػبة اتفػػػاؽ إجػػػخاء بعػػػض التعػػػجيالت الالزم
 .( الدادة السحكسيؽ حؾؿ معاييخ الجؾدة الذاممة التى تؼ وضعيا )

ندبة اتفاق الدادة السحكسين حهل معاييخ الجهدة الذاممة التى تم وضعيا  :(8ججول )
 الستعمسة(-السعمسة  -)لمسجرسة

 ندبة اإلتفاق عجد الفقخات السجال
 %92 21 أىجاف البخنامج
 %94 33 محتهى البخنامج

 %89 7 طخق واستخاتيجيات التجريذ
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 %89.7 6 الجعم واالرشاد
 %92 8 مرادر التعمم

 %89.7 9 التقهيم العام
 

( ندبة اتفاؽ الدادة السحكسيؽ حؾؿ معاييخ الجؾدة الذاممة التى تؼ 1يؾضح ججوؿ رقؼ )
 العاـ تخرص اقتراد مشدلى يتزح ما يمى:تحجيجىا لعشاصخ بخنامج الجبمـؾ 

 فقخة، (21وعجد فقخاتيا ) معاييخ الجهدة الذاممة التى تم وضعيا وتحجيجىا ألىجاف البخنامج -
كانت ندبة اتفاؽ الدادة السحكسيؽ عمى مجػ مشاسبتيا لمسجاؿ الحػ وضعت مؽ أجمو 

تحجيجىا ألىجاؼ البخنامج مشاسبة وىحا يجؿ عمى أف معاييخ الجؾدة الذاممة التى تؼ  %(،92)
 لمسجاؿ الحػ وضعت مؽ أجمو.

وعجد فقخاتيا  معاييخ الجهدة الذاممة التى تم وضعيا وتحجيجىا لسحتهى مقخرات البخنامج -
كانت ندبة اتفاؽ الدادة السحكسيؽ عمى مجػ مشاسبتيا لمسجاؿ الحػ وضعت مؽ  فقخة، (33)

لجؾدة الذاممة التى تؼ تحجيجىا لسحتؾػ البخنامج وىحا يجؿ عمى أف معاييخ ا %(،94أجمو )
 مشاسبة لمسجاؿ الحػ وضعت مؽ أجمو.

وعجد فقخاتيا معاييخ الجهدة الذاممة التى تم وضعيا وتحجيجىا لظخق واستخاتيجيات التجريذ  -
كانت ندبة اتفاؽ الدادة السحكسيؽ عمى مجػ مشاسبتيا لمسجاؿ الحػ وضعت مؽ  فقخات، (7)

وىحا يجؿ عمى أف معاييخ الجؾدة الذاممة التى تؼ تحجيجىا لظخؽ واستخاتيجيات  %(،89أجمو )
 مشاسبة لمسجاؿ الحػ وضعت مؽ أجمو . التجريذ

 فقخات، (6وعجد فقخاتيا )معاييخ الجهدة الذاممة التى تم وضعيا وتحجيجىا لمجعم واإلرشاد  -
الحػ وضعت مؽ أجمو  كانت ندبة اتفاؽ الدادة السحكسيؽ عمى مجػ مشاسبتيا لمسجاؿ

مشاسبة لمجعم واإلرشاد وىحا يجؿ عمى أف معاييخ الجؾدة الذاممة التى تؼ تحجيجىا  %(،89.7)
 لمسجاؿ الحػ وضعت مؽ أجمو .

 فقخات، (8وعجد فقخاتو )معاييخ الجهدة الذاممة التى تم وضعيا وتحجيجىا لسرادر التعمم  -
شاسبتيا لمسجاؿ الحػ وضعت مؽ أجمو كانت ندبة اتفاؽ الدادة السحكسيؽ عمى مجػ م
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وىحا يجؿ عمى أف معاييخ الجؾدة الذاممة التى تؼ تحجيجىا لسرادر التعمؼ مشاسبة  %(،92)
 لمسجاؿ الحػ وضعت مؽ أجمو.

كانت  فقخات، (9وعجد فقخاتو ) معاييخ الجهدة الذاممة التى تم وضعيا وتحجيجىا لمتقهيم العام -
 %(،89.7عمى مجػ مشاسبتيا لمسجاؿ الحػ وضعت مؽ أجمو ) ندبة اتفاؽ الدادة السحكسيؽ

وىحا يجؿ عمى أف معاييخ  الجؾدة الذاممة التى تؼ تحجيجىا لمتقؾيؼ العاـ مشاسبة لمسجاؿ الحػ 
 وضعت مؽ أجمو.

وبحلػ يكؾف قج تؼ التؾصل قائسة معاييخ الجؾدة الذاممة لبخنامج الجبمؾـ العاـ وتكؾنت في 
 تذتسل عمى السحاور التالية:–( مجاالت 6) صؾرتيا الشيائية مؽ

 فقخة(. 21أسذ معيارية خاصة بأىجاؼ البخنامج وتكؾنت مؽ ) -1
 فقخة(. 33أسذ معيارية خاصة بسحتؾػ البخنامج. وتكؾنت مؽ ) -2
 فقخات(. 7وتكؾنت مؽ ) طخق واستخاتيجيات التجريذأسذ معيارية خاصة  -3
 فقخات(. 6أسذ معيارية خاصة بسرادر التعمؼ وتكؾنت مؽ ) -4
 فقخات(. 8أسذ معيارية خاصة بالجعؼ واإلرشاد وتكؾنت مؽ ) -5
 فقخات(. 9أسذ معيارية خاصة بالتقؾيؼ العاـ وتكؾنت مؽ ) -6

(.يكؾف بحلػ قج تست اإلجابة عؽ التداؤؿ 1وبالتؾصل إلى الرؾرة الشيائية لمقائسة ممحق )
 األوؿ لمبحث والتحقق مؽ الفخض األوؿ.

 جهدة بخنامج الجبمهم العام في التخبية تخرص اقتراد مشدلى:ثانيا : إستبانة تقييم 

لإلجابة عؽ التداؤؿ الثاني لمبحث والحػ يشص عمى " ما درجة تقييؼ الظالبات لبخنامج 
الجبمـؾ العاـ في التخبية تخرص اقتراد مشدلى مؽ حيث: األىجاؼ، والتجريذ، الجعؼ واالرشاد ، 

 تمػ السعاييخ مؽ وجية نغخ الظالبات ؟" مراد التعمؼ، التقؾيؼ العاـ فى ضؾء 

والتحقق مؽ الفخض الثاني لمبحث والحػ يشص عمى " ال تتؾافخ معاييخ الجؾدة الذاممة فى 
 بخنامج الجبمؾـ التخبؾػ تخرص إقتراد مشدلى بشدبة كافية مؽ وجية نغخ الظالبات".

في التخبية تخرص اقتراد قامت الباحثة بإعجاد إستبانة لتقييؼ جؾدة بخنامج الجبمؾـ العاـ 
 مشدلى فى ضؾء معاييخ الجؾدة الذاممة التى تؼ التؾصل إلييا مدبقا "



 

- 821 - 
  6082 شايخي –(3مدمدل العجد ) –الولاالعجد  –نىالثاالسجمج 

 مجمة دراسات وبحهث التخبية الشهعية

 إعجاد إستبانة لتقييم جهدة بخنامج الجبمهم العام في التخبية تخرص اقتراد مشدلى:

 األوضاع استبانة تيجؼ إلي تذخيص بتظؾيخ ةالباحث قامت البحث، مؽ الغخض لتحقيق
 إلى بيا لمؾصؾؿ األوضاع تمػ لتحديؽ خظط ووضع القائؼ، الؾضع كفاءة وتحجيج الحالية

تخرص اقتراد مشدلى والتى تؼ التؾصل إلييا  التخبية العاـ في الجبمـؾ لبخنامج السحجدة السعاييخ
 ضؾابط عمى االطالع وتؼ البخامج، جؾدة بتقييؼ الستعمق التخبؾؼ  األدب بسخاجعة وذلػ مدبقا  

 األكاديسي واالعتساد الجؾدة ضساف معاييخ  -األكاديسي واالعتساد لمتقؾيؼ الؾطشية الييئة ومعاييخ
 الدعؾدية. الجامعات في بخامج التخبية وتظؾيخ دعؼ معاييخ وكحلػ لمبخامج،

تيجؼ ىحه االستبانة إلى تقييؼ جؾدة عشاصخ بخنامج الجبمؾـ العاـ تخرص اقتراد مشدلى 
االقتراد السشدلى فى ضؾء معاييخ الجؾدة الذاممة التى تؼ مؽ وجية نغخ الظالبات معمسات 

 التؾص إلييا مدبقا .

لحلػ تؼ تؾزيع ىحه االستبانة عمى طالبات الجبمـؾ التخبؾػ تخرص اقتراد مشدلى في الفرل 
ىػ. وبمغ عجد الظالبات الحيؽ استجابؾا لالستبياف 1437 -1436الجراسى األوؿ مؽ العاـ الجامعي 

 دارسة. 94

 ي ضؾء ذلػ قامت الباحثو برياغة فقخات اإلستبانة لتغظي أبعاد التقييؼ الدتة وتكؾنتوف
 بأفخاد تتعمق عامة معمؾمات مشيا األوؿ الجدء يتزسؽ جدأيؽ مؽ األولية صؾرتيا في االستبانة

فقخة مؽ شأنيا الخفع مؽ جؾدة البخامج التعميسية  (84) مشيا الثاني الجدء ويتزسؽ البحث، عيشة
 . والججوؿ التالي يؾضح ذلػ.( أبعاد6) عمى جبمـؾ العاـ في التخبية. مؾزعةبال

 ابعاد االستبانة  وعجد فقخاتيا: (6ججول )

 فقخاتعجد ال االبعاد م
 21 أىجاف البخنامج 8
 33 محتهى البخنامج 6
 7 طخق واستخاتيجيات التجريذ 3
 6 الجعم واالرشاد 2
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 8 مرادر التعمم 1
 9 العامالتقهيم  2

 84 اجسالى عجد الفقخات

 الجراسة: أداة صجق
 : )السحكسين صجق( :الظاىخي  الرجق : أوال

 عمى ألبعاد االستبانة، ئيةااإلجخ  التعاريف معيا مخفقا   األولية برؾرتيا األداة  عخض تؼ
مجاؿ الكياس  في السحكسيؽ مؽ عذخة تزست األداة، صجؽ مؽ لمتحقق السحكسيؽ مؽ مجسؾعة

 ومجػ األداة  حؾؿ ئيؼاآر  عمى الؾقؾؼ بيجؼ، والتقؾيؼ وعمؼ الشفذ التخبؾؼ، والسشاىج التخبؾية
  .لألداة  تسثيميا ودرجة صياغتيا، ووضؾح الفقخات، دقة ومجػ مشيا، الستؾخاة لألىجاؼ تحكيقيا

 األداة، في الشغخ بإعادة الباحثة قامت السحكسؾف  أبجاه  مسا السجتسعة السالحغات ضؾء وفي
 برؾرتيا األداة  تكؾنت وبحلػ %،122 إتفاؽ ندبة عمى تحرل لؼ التي البشؾد استبعاد مع

 (.2ممحق ).عمى ستة أبعاد مؾزعة فقخة 84 مؽ الشيائية

 البشاء: صجق :ثانيا  

 فقخات ارتباط معامالتالباحثة  استخخجت البحث، ألداة  البشاء صجؽ دالالت إلستخخاج
 ( طالبة،22) مؽ تكؾنت البحث عيشة خارج مؽ استظالعية عيشة في الكمية الجرجة مع السكياس

 معامل أف حيث الفقخات، مؽ فقخة كل تسييد معامل وحداب االستبانة فقخات تحميل تؼ حيث
 وبيؽ فقخة كل بيؽ ارتباط معامل صؾرة في فقخة لكل بالشدبة لمرجؽ داللة يسثل ىشا التسييد
 بعج كل وبيؽ إليو، تشتسي الحؼ بالبعج ارتباطيا وبيؽ فقخة كل وبيؽ جية، مؽ الكمية الجرجة

 بيؽ ما ككل األداة  مع الفقخات ارتباط معامالت تخاوحت وقج أخخػ، جية مؽ الكمية والجرجة
 االرتباط معامالت جسيع أف إلى(،وتججر اإلشارة 2.84 -2.37( ومع البعج )2.81 -2.35)

 لسحتؾػ  البشاء صجؽ عمى لمجاللة مقبؾلة تعتبخ جسيعا   أنيا كسا إحرائيا، ودالة مؾجبة كانت
 .الفقخات ىحه مؽ أؼ ححؼ يتؼ لؼ ولحلػ االستبانة،
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 البحث: أداة ثبات
 اإلختبار ٕوإعادة اإلختبار طخيقة إستخجاـ تؼ فقج البحث، أداة  عمى الجرجات ثبات مؽ لمتحقق

  (test-retest) عيشة خارج مؽ مجسؾعة عمى أسبؾعيؽ بعج تظبيقو السكياس ٕواعادة بتظبيق 
 في تقجيخاتيؼ بيؽ بيخسؾف  ارتباط معامل حداب تؼ ثؼ ومؽ طالبة، (22) مؽ مكّؾنة البحث

 بظخيقة الثبات معامل حداب أيزا   وتؼ ( 2.81السعامل ) ىحا قيسة بمغت حيث السختيؽ،
 وفق الجاخمي االتداؽ معامل التالى يؾضح والججوؿ ألفا، كخونباخ معادلة حدب الجاخمي االتداؽ
 لغايات مالئسة الكيؼ ىحه وإعتبخت الكمية، والجرجة لإلبعاد، اإلعادة وثبات ألفا كخونباخ معادلة

 .البحث ىحا

 لإلبعاد، اإلعادة وثبات ألفا كخونباخ معادلة وفق الجاخمي االتداق معامل يهضح (:3) ججول
 الكمية والجرجة

 اإلتداق الجاخمى ثبات اإلعادة األبعاد م

 2.79 2.87 أىجاف البخنامج 8

 2.92 287 محتهى البخنامج 6

 2.87 2.86 طخق واستخاتيجيات التجريذ 3

 2.88 2.79 الجعم واالرشاد 2

 2.93 2.72 مرادر التعمم 1

 2.87 2.86 التقهيم العام 2

 2.95 2.81 الجرجة الكمية      
 

 البحث: أداة ترحيح
تست صياغة أبعاد السكياس فى صؾرة عبارات تجيب عمييا الظالبات باختيار البجيل 

رصج درجات غيخ مؾافق( وتؼ  - محايج -السشاسب لكل عبارة مؽ بيؽ ثالث استجابات )مؾافق 
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وبحلػ يكؾف أعمى درجة تحرل  (،1 -2 - 3االستجابات فى العبارات عمى التختيب كالتالى )
  ( درجة.225والسجسؾع الكمى لجرجات اإلستبانة ) (،1وأقل درجة )(، 3عمييا الظالبة )

 إجخاءات التظبيق:
تؼ تؾزيع اإلستبانة عمي عيشة مؽ الظالبات في بخنامج الجبمؾـ العاـ بكمية التخبية تخرص 

ىػ(، وبعج 1437-1436اقتراد مشدلي، وذلػ في الفرل الجراسي األوؿ مؽ العاـ الجراسى )
يؽ لمسؾاد السقخرة السختمفة ليسكؽ ليؽ إصجار حكؼ عاـ عمى البخنامج وقج بمغ اإلنتياء مؽ دراست

 ( دارسة .94عجد أفخاد العيشة التى إستجابت عمى االستبانة )

 :نـتائج البحــث
 تحميل استبانة تقهيم جهدة بخنامج الجبمهم العام فى التخبية : 

درجة تقييؼ الظالبات لبخنامج ما  " لإلجابة عن التداؤل الثاني لمبحث والحى يشص عمى
الجبمـؾ العاـ في التخبية تخرص اقتراد مشدلى مؽ حيث: األىجاؼ، والتجريذ، الجعؼ واالرشاد ، 

 مراد التعمؼ، التقؾيؼ العاـ فى ضؾء  تمػ السعاييخ مؽ وجية نغخ الظالبات ؟"

الذاممة فى  ال تتؾافخ معاييخ الجؾدةوالتحقق من الفخض الثاني لمبحث والحى يشص عمى " 
 بخنامج الجبمؾـ التخبؾػ تخرص إقتراد مشدلى بشدبة كافية مؽ وجية نغخ الظالبات".

قامت الباحثة بإعجاد استبانة تقؾيؼ جؾدة بخنامج الجبمؾـ العاـ فى التخبية تخرص اقتراد 
ى (، وتظبيقو عمى طالبات كمية التخبية بالجبمـؾ العاـ تخرص اقتراد مشدل2السشدلى ممحق رقؼ )

طالبة( بيجؼ التعخؼ عمى مجػ جؾدة بخنامج الجبمؾـ العاـ فى التخبية  94)عيشة البحث وعجدىا 
مؽ وجية نغخ الظالبات تخرص اقتراد مشدلى فى ضؾء معاييخ الجؾدة الذاممة التى تؾصمت 

 إلييا الباحثة مدبقا .  

عشاصخ السكؾنة ( عشرخ مؽ ال84وقج أجابت الظالبات بكمية التخبية لمبشات بأبيا عمى )
لالستبانة والتى مؽ شأنيا أف تداىؼ فى تحديؽ جؾدة البخنامج لمجبمؾـ العاـ فى التخبية بكمية 
التخبية لمبشات وذلػ بإرفاؽ كل عشرخ بعبارة )مؾافق او محايج او غيخ مؾافق( ثؼ تؼ ادخاؿ 

لمحرؾؿ عمى التحميالت االحرائية السشاسبة   spssالبيانات لمحاسب اآللى بؾاسظة بخنامج 
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وىى عجد التكخارات وندبتيا والتى تعبخ عؽ رأػ السجسؾعة السدتيجفة فيسا يتعمق بجؾدة الجبمـؾ 
 العاـ فى التخبية تخرص اقتراد مشدلى بالكمية.

 وجاءت نتائج اإلستبانة كالتالى :

 : أوال  : الشتائج الخاصة بالبعج األول: أىجاف البخنامج

 ( يهضح الشتائج الخاصة بالبعج األول: أىجاف البخنامج 2ججول )

 م
 العبارات

 ال أوافق محايج مهافق
 الشدبة التكخارات الشدبة التكخارات الشدبة التكخارات

وجهد دليل لمبخنامج )يحتهى عمى شخح  8
 أىجافو ومكهناتو(.

44 
47.311

83 
44 

47.31
18 

6 5.376344 

البخنامج مع الفمدفة تتشاسب فمدفة  6
 التخبهية

43 
46.236

56 
39 

41.93
54 

12 11.82795 

وضهح أىجاف بخنامج الجبمهم العام فى  3
 التخبية بالشدبة لمظالبات

51 
54.838

71 
33 

35.48
38 

10 9.67741 

األىجاف مختبظة بتعاليم الجين  2
 اإلسالمي الحشيف

41 
44.086

02 
39 

41.93
54 

14 13.97849 

مذتقة من أىجاف التعميم في األىجاف  1
 السسمكة

54 
58.064

52 
33 

35.48
38 

7 6.451612 

األىجاف تتشاسب مع عادات وتقاليج  2
 السجتسع.

58 
62.365

59 
34 

36.55
91 

2 1.075268 

 مع تتهافق أىجافا   البخنامج يذسل 3
 الستهقعة الشهاتج

43 
46.236

56 
39 

41.93
54 

12 11.82795 

البخنامج مع أىجاف تتشاسب أىجاف  4
 الجامعة

51 
54.838

71 
33 

35.48
38 

10 9.677419 

 13.97849 41.9314 44.08639 41 التأىيل عمى البخنامج أىجاف تخكد 5
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 مجمة دراسات وبحهث التخبية الشهعية

 54 02 لمسعمم السيشي
 37 30.1075 28 األىجاف تخاعي ميارات التهاصل الفعال 80

38.709
6 

29 31.1827 

 األىجاف متكاممة فيسا بيشيا. 88
37 

39.784
9 

41 
43.01

07 
16 17.2043 

األىجاف تخاعى حاجات الظالبات  86
 .وميهليم

32 
34.408

6 
41 

44.08
60 

21 21.5053 

األىجاف شاممة لجسيع جهانب إعجاد  83
 السعمم.

32 
34.408

6 
40 

43.01
07 

22 22.5806 

األىجاف متشهعة تغظي الخبخات الالزمة  82
 لمظالب

56 
60.215

0 
34 

36.55
91 

4 3.2258 

عخض نهاتج تعمم البخنامج فى  81
السحاضخة االولى من قبل أعزاء ىيئة 

 التجريذ مقخراتو الجراسية
39 

41.935
48 

38 
40.86

02 
17 17.20430 

وجهد دليل لمبخنامج )يحتهى عمى شخح  82
 أىجافو ومكهناتو(

24 25.8064 33 
35.483

8 
36 38.70967 

األىجاف تخاعي ميارات التخظيط  83
 بأنهاعو

32 34.4086 40 
43.010

7 
22 22.5806 

األىجاف تعسل عمى تكهين الستعمم  84
 اإليجابي

51 54.8387 33 
35.483

8 
10 9.6774 

 39 44.0860 41 األىجاف تخاعي ميارات التفكيخ العمسي 85
41.935
4 

14 13.9784 

 37 30.1075 28 األىجاف تخاعي ميارات إدارة الرف 60
38.709

6 
29 31.1827 

األىجاف تخاعي التعسق في التخرص  68
 الجقيق

32 
34.408

6 
40 

43.01
07 

22 22.5806 
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 مجمة دراسات وبحهث التخبية الشهعية

يذيخ الججوؿ أعاله الى أف التكخارات وندبتيا السئؾية الستجابات طالبات الجبمـؾ العاـ عمى   
%( مؾافق بالشدبة 52العشاصخ التى مؽ شأنيا التعخؼ عمى أىجاؼ البخنامج تتعجػ ندبة )

لمعشرخ الثالث، والخامذ، والدادس، والثامؽ، والخابع عذخ، والثامؽ عذخ وىحا مؤشخ عمى 
كثخ مؽ نرف الظالبات عمى كل عشرخ مؽ العشاصخ الدابقة كعشاصخ تداىؼ فى مؾافقة ا

الخامذ عذخ وىؾ االوؿ، و وضؾح اىجاؼ البخنامج ومجػ تحكيقيا لمجبمؾـ العاـ ما عجا العشرخ 
عخض نؾاتج تعمؼ البخنامج فى السحاضخة االولى مؽ قبل أعزاء ىيئة التجريذ مقخراتو الجراسية، 

)يحتؾػ عمى شخح أىجافو ومكؾناتو( حيث كانت الشدبة السئؾية لػ مؾافق أقل  وجؾد دليل لمبخنامج
 ( ، وىحا يجؿ عمى قرؾر41.93548%، 47.31183%( وىى عمى التؾالى )52مؽ )

وكحلػ باقى العشاصخ حيث  ،البخنامج فى عخض نتائج تعمؼ البخنامج وعجـ وجؾد دليل لمبخنامج
 -%25.80645%(، و مؾافق )44.0860 -35.4838%كانت الشدبة السئؾية لػ محايج مؽ )

ويتزح مؽ خالؿ الشتائج التى تؼ التؾصل الييا فى كثيخ مؽ العبارات حؾؿ %( 46.23656
اىجاؼ البخنامج ووضؾحيا والقاء الزؾء عمييا وتحكيقيا مؽ قبل السقخرات وجؾد اتفاؽ كبيخ بيؽ 

جابة محايج مسا يجؿ عمى فاعمية البخنامج الظالبات نغخا الرتفاع الشدب السئؾية لمتكخارات فى است
 ووضؾح اىجافو لمبعج االوؿ إلى حٍج ما مؽ االستبانة.

 البعج الثانى : محتهى البخنامج :ثانيا : الشتائج الخاصة ب

 البعج الثانى : محتهى البخنامجالشتائج الخاصة ب يهضح :(1ججول )

 م
 العبارات

 ال أوافق محايج مهافق
التكخارا

 ت
 الشدبة

التكخارا
 ت

 الشدبة
التكخارا

 ت
 الشدبة

يخاعي عادات وتقاليج السجتسع الدعهدي  8
 السدمم 

28 
30.10

75 
37 

38.70
96 

29 
31.18

27 
يخاعي حاجات الظالبات وميهليم من خالل  6

 تظبيق استبيان ليحا الغخض
37 

39.78
49 

41 
43.01

07 
16 

17.20
43 

21.50 44.0821 34.4041 32 الدعهدىيخاعي قزايا ومذكالت السجتسع  3
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86 60 53 
يخاعي خرائص الظالب الشفدية من خالل  2

 دراسة الخرائص
32 

34.40
86 

40 
43.01

07 
22 

22.58
06 

يخاعي الفخوق الفخدية بين الظالب من خالل  1
 التشهع في السحتهى واألساليب 

56 
60.21

50 
34 

36.55
91 

4 
3.225

8 
العمسية التظهرات يدايخ محتهى السادة  2

العمسية والتكشهلهجية الحجيثة ومبادئ إدارة 
الجهدة الذاممة ويظبقيسا من خالل 

 مهضهعاتو.

44 
47.31

18 
34 

40.55
91 

16 
20.12

90 

يخبط بين الخبخات الدابقة لجى السعمسين  3
من خالل مقخرات  والخبخات الججيجة الستعمسة

 التخرص.
22 

23.65
59 

43 
46.23

65 
29 

30.10
75 

يختبط اختيار السحتهى بهاقع السقخرات في  4
 السيجان

32 
34.40

86 
40 

43.01
07 

22 
22.58

06 
 يتيح الفخصة لمتعمم الحاتي والسدتسخ  5

51 
54.83
871 

33 
35.48

38 
10 

9.677
4 

8
0 

 يتيح فخصة مسارسة األنذظة بأنهاعيا 
41 

44.08
602 

39 
41.93

54 
14 

13.97
84 

8
8 

 )فخق العسل( يتيح فخصة العسل الجساعي
28 

30.10
75 

37 
38.70

96 
29 

31.18
27 

8
6 

 يتيح الفخصة لحخية العسل الفخدي اإلبجاعي
32 

34.40
86 

40 
43.01

07 
22 

22.58
06 

8
3 

 يتدم بالسخونة التي تتيح التعجيل واإلضافة .
32 

34.40
86 

40 
43.01

07 
22 

22.58
06 

22.58 43.0122 34.4040 32يخاعي التكافؤ الشدبي في تهزيع السقخرات  8
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 06 07 86 الداعاتوعجد  2
8
1 

 يخاعي التكامل والتجرج السشظقي بين السقخرات
29 

31.18
28 

44 
47.31

18 
21 

21.50
53 

8
2 

يخاعي مذاركة الظالب في اختيار السقخرات 
 وتخظيظيا

34 
36.55

91 
44 

47.31
18 

16 
16.12

90 
8
3 

يخاعي التهاصل مع البيئة السحمية لالستفادة 
 مشيا

20 
21.50

53 
34 

36.55
91 

40 
41.93

54 
8
4 

يؤكج مبجأ االلتدام األخالقي وأخالقيات ميشة 
 التجريذ

55 
59.13

97 
30 

32.25
80 

9 
8.602

1 
8
5 

يؤكج مبجأ الذهرى والجيسقخاطية واحتخام الخأي 
 والخأي اآلخخ

32 
34.40

86 
40 

43.01
07 

22 
22.58

06 
6
0 

 اإلجبارية الجراسية السداقات تتهزع
 مشاسب بذكل واالختيارية

29 
31.18

28 
43 

46.23
65 

22 
22.58

06 
6
8 

 تعميسية خبخات التجريذ ىيئة أعزاء يقجم
  حياتي في تفيجني

12 
12.90

32 
37 

39.78
49 

45 
47.31

18 
6
6 

 ونهعا كسا السظخوحة الجراسية السهاد تختمف
 البكالهريهس مدتهى  في التخبهية السهاد عن

50 
34.28

28 
40 

31.23
65 

61 
35.58

06 
6
3 

  والعسمي الشظخي  الجانب بين البخنامج يخبط
34 

36.55
91 

44 
47.31

18 
16 

16.12
90 

6
2 

 لتظهيخ كافية البخنامج في التعميسية الكفاءات
 السعمسين وميارات قجرات

20 
21.50

53 
34 

36.55
91 

40 
41.93

54 
6
1 

 كسعمسين الظمبة التجريذ ىيئة أعزاء يخاعي
 العام التعميم في

29 
36.18

28 
44 

37.31
18 

21 
26.50

53 
6
2 

 يخاعي مبجأ التقهيم الحاتي
34 

36.55
91 

44 
47.31

18 
16 

16.12
90 
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6
3 

يدعى إلكداب الظالب ميارات التعبيخ عن 
 الشفذ

20 
21.50

53 
34 

36.55
91 

40 
41.93

54 
6
4 

يكدب الظالب ميارات التفكيخ خاصة 
 اإلبجاعي والشاقج

55 
59.13

97 
30 

32.25
80 

9 
8.602

1 
6
5 

 تكدب الظالب ميارات البحث العمسي
29 

31.18
28 

43 
46.23

65 
22 

22.58
06 

3
0 

يكدب الظالب ميارة الجقة في العسل 
 )اإلتقان(

29 
31.18

28 
43 

46.23
65 

22 
22.58

06 
3
8 

 يكدب الظالب ميارة الكيادة واتخاذ القخارات
12 

12.90
32 

37 
39.78

49 
45 

47.31
18 

3
6 

البحث عن مرادر  يكدب الظالب ميارة
 السعخفة

50 
34.28

28 
40 

31.23
65 

61 
35.58

06 
3
3 

يكدب الظالب القجرة عمى التعامل مع 
 التكشهلهجيا الحجيثة

17 
18.27

95 
43 

46.23
65 

34 
35.48

38 

يذيخ الججوؿ أعاله الى أف التكخارات وندبتيا السئؾية الستجابات طالبات الجبمؾـ العاـ عمى 
%( مؾافق بالشدبة 52التعخؼ عمى محتؾػ البخنامج تتعجػ ندبة ) العشاصخ التى مؽ شأنيا

لمعشرخ الخامذ، التاسع، والثامؽ عذخ، والثامؽ والعذخوف، وىحا مؤشخ عمى مؾافقة اكثخ مؽ 
نرف الظالبات عمى كل عشرخ مؽ العشاصخ الدابقة كعشاصخ تداىؼ فى وضؾح محتؾػ 

حيث  أما بالشدبة لباقى العشاصخ لمجبمـؾ العاـ،البخنامج ومجػ نجاحو فى تقجيؼ محتؾػ السقخرات 
 -%12.9032%(، ومؾافق )47.3118 -31.2365%كانت الشدبة السئؾية لػ محايج مؽ )

ويتزح مؽ %( 47.3118-%9.6774%( أما الشدبة السئؾية لغيخ مؾافق كانت )44.08602
لبخنامج ووضؾحو وتؾزيع خالؿ الشتائج التى تؼ التؾصل الييا فى كثيخ مؽ العبارات حؾؿ محتؾػ ا

السقخرات والقاء الزؾء عمييا وتحكيقيا ألىجاؼ البخنامج وىحا يجؿ عمى وجؾد قرؾر الى حج ما 
 فى البخنامج فى البعج الثانى مؽ االستبانة .

 البعج الثالث : طخق واستخاتيجيات التجريذ :ثالثا : الشتائج الخاصة ب
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 ثالث : طخق واستخاتيجيات التجريذالبعج الالشتائج الخاصة ب يهضح :(2ججول )

 م
 العبارات

 ال أوافق الى حج ما مهافق مهافق

 الشدبة التكخارات الشدبة التكخارات الشدبة التكخارات

تشهع طخق تجريذ البخنامج التى  8
 يدتخجميا أعزاء ىيئة التجريذ

28 
30.107

5 
37 

38.709
6 

29 
31.182

7 

تشهع الشظم واألساليب التى  6
يدتخجميا أعزاء ىيئة التجريذ فى 

 تقهيم البخنامج
37 

39.784
9 

41 
43.010

7 
16 

17.204
3 

تفعيل دورى من خالل السشاقذات  3
التى يدسح بيا أعزاء ىيئة 
 التجريذ أثشاء السحاضخات التجريدية

32 
34.408

6 
41 

44.086
0 

21 
21.505

3 

متابعة أعزاء ىيئة التجريذ مجى  2
 والبخنامجتقجمى بالسقخر 

32 
34.408

6 
40 

43.010
7 

22 
22.580

6 

تسكن أعزاء ىيئة التجريذ من  1
 محتهى السقخرات التى يجرسهنيا

56 
60.215

0 
34 

36.559
1 

4 3.2258 

تقجيم التغحية الخاجعة انتائج أعسالى  2
واختباراتى من قبل أعزاء ىيئة 

 التجريذ
44 

47.311
8 

34 
36.559

1 
16 

16.129
0 

أساليب تقهيم البخنامج تذجيع  3
 الستبعة عمى التفكيخ واالبجاع

22 
23.655

9 
43 

46.236
5 

29 
30.107

5 
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ويذيخ الججوؿ أعاله الى أف التكخارات وندبتيا السئؾية الستجابات طالبات الجبمؾـ العاـ عمى 
%( مؾافق  52العشاصخ التى مؽ شأنيا التعخؼ عمى طخؽ واستخاتيجيات التجريذ تتعجػ ندبة ) 

تسكن أعزاء ىيئة التجريذ من محتهى بالشدبة لمعشرخ الخامذ فقط والحػ يشص عمى 
وىحا مؤشخ عمى مؾافقة اكثخ مؽ نرف الظالبات عمى ىحا العشرخ  يجرسهنيا السقخرات التى

بيشسا باقى العشاصخ ندبتيا كانت اعمى فى محايج وغيخ مؾافق عمى العشاصخ الخاصة بظخؽ 
وىحا يجؿ عمى وجؾد قرؾر الى حج ما فى البخنامج فى البعج الثالث مؽ واستخاتيجيات التجريذ 

 االستبانة .

 بالبعج الخابع : الجعم واالرشاد :رابعا : الشتائج الخاصة 

 بالبعج الخابع : الجعم واالرشادالشتائج الخاصة  يهضح: (3ججول )

 م

 العبارات

 ال أوافق الى حج ما مهافق مهافق

التكخارا
 ت

 الشدبة التكخارات الشدبة
التكخارا

 ت
 الشدبة

اتاحة االرشاد االكاديسى  8
خالل فتخة والسيشى السشاسب 

 دراستى بالبخنامج
30 

32.25
80 

47 50.5376 17 17.2043 

تقجيم االرشاد والسذهرة كمسا  6
احتجت الييا من قبل أعزاء 

 ىيئة التجريذ
52 

55.91
39 

30 32.2580 12 11.8279 

تذجيع أعزاء ىيئة التجريذ  3
البخنامج عمى ابخاز قجراتى 

 وتقجيم أفزل ما عشجى
29 

31.18
28 

44 47.3118 21 21.5053 

تذجيع أعزاء ىيئة التجريذ  2
عمى مذاركتى فى انذظة 

34 
36.55

91 
44 47.3118 16 16.1290 
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 الكمية

وجهد أنذظة طالبية بالبخنامج  1
 تعسل عمى تظهيخ مياراتى

20 
21.50

53 
34 36.5591 40 41.9354 

وجهد قشهات تهاصل متعجدة  2
مع أعزاء ىيئة التجريذ من 

 –)الداعات السكتبية خالل 
 البخيج االلكتخونى(

55 
59.13

97 
30 32.2580 9 8.6021 

 

يذيخ الججوؿ أعاله الى أف التكخارات وندبتيا السئؾية الستجابات طالبات الجبمؾـ العاـ عمى 
% مؾافق بالشدبة  52العشاصخ التى مؽ شأنيا التعخؼ عمى الجعؼ واالرشاد تتعجػ ندبة 

والدادس وىحا مؤشخ عمى مؾافقة اكثخ مؽ نرف الظالبات عمى كل عشرخ مؽ لمعشرخ الثانى 
العشاصخ الدابقة كعشاصخ تداىؼ فى الجعؼ واالرشاد فى بخنامج الجبمؾـ العاـ وىى تقجيؼ االرشاد 
والسذؾرة كمسا احتجت الييا مؽ قبل أعزاء ىيئة التجريذ ، وجؾد قشؾات تؾاصل متعجدة مع 

بيشسا باقى العشاصخ   البخيج االلكتخونى( –خالؿ )الداعات السكتبية  أعزاء ىيئة التجريذ مؽ
وىحا يجؿ عمى قرؾر البخنامج فى اتاحة االرشاد ندبتيا كانت اعمى فى الى محايج وغيخ مؾافق 

أو وجؾد أنذظة طالبية بالبخنامج لتظؾيخ السيارات ويتزح مؽ خالؿ الشتائج التى تؼ التؾصل 
رات حؾؿ الجعؼ واالرشاد فى البخنامج وجؾد حيادية كبيخة بيؽ الظالبات الييا فى كثيخ مؽ العبا

نغخا الرتفاع الشدب السئؾية لمتكخارات فى استجابة الى محايج مسا يجؿ عمى فاعمية البخنامج الى 
 .حج ما لمبعج الخابع مؽ االستبانة

 بالبعج الخامذ : مرادر التعمم :خامدا : الشتائج الخاصة 

 بالبعج الخامذ : مرادر التعممالشتائج الخاصة  يهضح :(4ججول )

 م
 العبارات

 ال أوافق الى حج ما مهافق مهافق

 الشدبة التكخارات الشدبة التكخارات الشدبة التكخارات
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السهاد السداعجة عمى تجريذ  8
 السقخرات الجراسية حجيثة ومفيجة

29 31.1828 43 46.2365 22 22.5806 

بالسكتبة مشاسبة مرادر التعمم  6
 ومتاحة لى عشج حاجتى الييا

29 31.1828 43 46.2365 22 22.5806 

تجييدات القاعات )السحاضخات،  3
والجروس، والسعامل( تتدم 

 بالجهدة
12 12.9032 37 39.7849 45 47.3118 

تتهافخ فى مرادر التعمم  2
السدتخجمة السهاصفات الفشية 
السخغهبة وعشرخ الجهدة 

 .السظمهبة

50 34.2828 40 31.2365 61 35.5806 

تجييدات الحاسب كافية  1
 .الحتياجاتى

17 18.2795 43 46.2365 34 35.4838 

التجييدات السشاسبة لألنذظة  2
الالصفية ، بسا فى ذلك 
التجييدات الخاصة بالخياضة 

 والتخفيو متهافخة 

12 12.9032 23 23.6559 59 63.4408 

الجيشية مخافق أداء الذعائخ  3
 متهافخة ومشاسبة

28 30.1075 41 44.0860 25 25.8064 

بخامج التجريب السيجانى ساىست  4
 بفاعمية فى تظهيخ مياراتى

 
52 55.9139 33 35.4838 9 8.6021 
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يذيخ الججوؿ أعاله الى أف التكخارات وندبتيا السئؾية الستجابات طالبات الجبمؾـ العاـ عمى 
% مؾافق  52العشاصخ التى مؽ شأنيا التعخؼ عمى مرادر التعمؼ فى البخنامج تتعجػ ندبة 

بالشدبة لمعشرخ الثامؽ فقط وىحا مؤشخ عمى مؾافقة اكثخ مؽ نرف الظالبات عمى ىحا العشرخ 
اصخ الدابقة كعشاصخ تداىؼ فى معخفة مجػ اتاحة مرادر التعمؼ فى البخنامج ومجػ مؽ العش

مشاسبتيا لمجبمؾـ العاـ بيشسا باقى العشاصخ ندبتيا كانت اعمى فى الى محايج وغيخ مؾافق وىحا 
يجؿ عمى قرؾر البخنامج خاصة فى العشرخ الدادس والحػ يشص عمى التجييدات السشاسبة 

، بسا فى ذلػ التجييدات الخاصة بالخياضة والتخفيو متؾافخة حيث كانت لألنذظة الالصفية 
% (وىحا يجؿ عمى وجؾد  (63.4408602% وىى  52الشدبة السئؾية لػ ال أوافق أكثخ مؽ 

قرؾر شجيج فى عجـ تؾافخ التجييدات السشاسبة لالنذظة السختمفة ويتزح مؽ خالؿ الشتائج التى 
مرادر التعمؼ وجؾد اتفاؽ كبيخ بيؽ الظالبات نغخا  لعبارات حؾؿتؼ التؾصل الييا فى كثيخ مؽ ا

الرتفاع الشدب السئؾية لمتكخارات فى استجابة محايج وال اوافق عمي عجـ فاعمية البخنامج لمبعج 
 الخامذ مؽ االستبانة.

 بالبعج الدادس : التقهيم العام :سادسا : الشتائج الخاصة 

 لبعج الخامذ : التقهيم العامباالشتائج الخاصة  يهضح :(5ججول )

 م
 العبارات

 ال أوافق الى حج ما مهافق مهافق

 الشدبة التكخارات الشدبة التكخارات الشدبة التكخارات

طهر البخنامج اىتسامى لمدعى  8
السدتسخ فى تحجيث معمهماتى 
فى ضهء مدتججات مجال 

 دراستى

44 
47.311

83 
44 

47.31182
796 

6 
5.37634

409 

طهر البخنامج قجراتى عمى  6
االستقراء وحل السذكالت 

 الججيجة 
43 

46.236
56 

39 
41.93548

387 
12 

11.8279
57 
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طهر البخنامج مياراتى فى  3
االترال والعسل بفاعمية مع 

 السجسهعات
51 

54.838
71 

33 
35.48387

097 
10 

9.67741
935 

طهر البخنامج مياراتى فى  2
دراسة القزايا والتعبيخ عن 

 الشتائج باستخجام التقشيات
41 

44.086
02 

39 
41.93548

387 
14 

13.9784
946 

طهر البخنامج معارفى و  1
مياراتى االزمة والتى احتاجيا 

 لسدتقبمى السيشى
54 

58.064
52 

33 
35.48387

097 
7 

6.45161
29 

أشعخ بالخضا بذكل عام عن  2
مدتهى جهدة خبختى التعميسية 

 فى البخنامج
58 

62.365
59 

34 
36.55913

978 
2 

1.07526
882 

تتيح أساليب وطخق التقهيم  3
ونتائجيا الفخصة لتقهيم 

 الظالب أنفديم ذاتيا .
43 

46.236
56 

39 
41.93548

387 
12 

11.8279
57 

 عمى االمتحانات أسئمة تخكد 4
 معا   والسيارة السعخفة

51 
54.838

71 
33 

35.48387
097 

10 
9.67741

935 

 االمتحانات نظام يتشاسب 5
 كسعمسين الظمبة مع الستبع

41 
44.086

02 
39 

41.93548
387 

14 
13.9784

946 
     

يذيخ الججوؿ أعاله الى أف التكخارات وندبتيا السئؾية الستجابات طالبات الجبمؾـ العاـ عمى 
%  52العشاصخ التى مؽ شأنيا التعخؼ عمى تقؾيؼ الظالبات لمبخنامج بذكل عاـ  تتعجػ ندبة 

مؾافق بالشدبة لمعشرخ الثالث والخامذ والدادس والثامؽ وىحا مؤشخ عمى مؾافقة اكثخ مؽ 
ظالبات عمى كل عشرخ مؽ العشاصخ الدابقة كعشاصخ تداىؼ فى بياف مجػ تقؾيؼ نرف ال
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طهر البخنامج اىتسامى لمدعى الظالبات لمجبمؾـ العاـ ما عجا العشرخ األوؿ والثانى والخابع وىى 
تحجيث معمؾماتى فى ضؾء مدتججات مجاؿ دراستى ، طؾر البخنامج قجراتى عمى السدتسخ فى 

كالت الججيجة ،  طؾر البخنامج مياراتى فى دراسة القزايا والتعبيخ عؽ االستقراء وحل السذ
% وىى عمى التؾالى  52الشتائج باستخجاـ التقشيات حيث كانت الشدبة السئؾية لػ مؾافق أقل مؽ 

 52% ولكشيا ندب ليدت اقل بكثيخ مؽ  %44.08602  ،  %46.23656 ،  47.31183
فى تظؾيخ ميارات الظالبة مؽ  بعض عشاصخالبخنامج% وىحا يجؿ عمى قرؾر الى حج ما فى 

خالؿ البخنامج بذكل عاـ ويتزح مؽ خالؿ الشتائج التى تؼ التؾصل الييا فى كثيخ مؽ العبارات 
ومجػ تشسية البخنامج لسيارات الظالبة وجؾد اتفاؽ كبيخ بيؽ  تقؾيؼ الظالبات لمبخنامجحؾؿ 

ارات فى استجابة مؾافق مسا يجؿ عمى فاعمية البخنامج الظالبات نغخا الرتفاع الشدب السئؾية لمتكخ 
 بذكل عاـ لمبعج الدادس مؽ االستبانة.

وبالتؾصل إلى الشتائج الدابقة تكؾف الباحثة بحلػ قج أجابت عؽ الدؤاؿ الثانى لمبحث وتؼ 
 التحقق مؽ الفخض الثانى لمبحث.

 التهصيات:
 :يمي بسا ةالباحث تهصي فى ضهء ما تهصل إليو البحث من نتائج 

 الؾثائق وتحميل والخخيجيؽ التجريذ أعزاء ىيئة مثل أخخػ  نغخ وجيات مؽ البخنامج تقييؼ -1
 .فاعميتو في السؤثخة العؾامل السختمفة عمى لمتعّخؼ

وذلػ ألف  مخاعاة معاييخ الجؾدة الذاممة بالشدبة لسحتؾػ مقخرات بخنامج الجبمؾـ العاـ, -2
"التعمؼ لمتسيد"وذلػ ألف مفتاح اإلبجاع ىؾ التسيد, وىحا الجؾدة فى السشاىج الجراسية تعشى 

 السخاد في عرخ العؾلسة الحؼ ال مجاؿ فيو إال لمتسيد. ىؾ
االىتساـ بالتحديؽ والتظؾيخ السدتسخ لكافة عشاصخ السشغؾمة التعميسية ككل وليذ االىتساـ  -3

 ة فى التعميؼ.بتظؾيخ أحج عشاصخىا فقط وذلػ لزساف الؾصؾؿ إلى مخحمة الجؾدة الذامم
 والخخيجيؽ، البخنامج في الظالبات السمتحقات عؽ البيانات لجسع مشغسة إجخاءات تأسيذ -4

 .خالليؼ مؽ البخنامج مخخجات وتقييؼ بعج التخخج، لستابعتيؼ تسييجا  
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ربط محتؾػ مقخرات البخنامج بستظمبات سؾؽ العسل عمى أف تشسى ىحه السقخرات لجػ  -5
ت الحياتية واألساسية الالزمة لدؾؽ العسل كسيارات اتخاذ القخار الظالبات السعمسات السيارا

 وحل السذكالت وإدارة السذخوعات الرغيخة.
 ومعاييخ يتشاسب بسا السخاحل التعميسية السختمفة معمؼ إعجاد بخامج في الشغخ إعادة ضخورة -6

 .والعالسية السحمية الجؾدة ضساف
فى شتى  التخبية معمؼ إعجاد بخنامج وعشاصخ مكؾنات في الجؾدة ضساف معاييخ تؾعيف -7

 .تظؾيخىا في حجيث يديؼ إدارؼ  كأسمؾب التخررات
 تزسيؽ الحاسب اآللي بتظؾراتو في تجريذ تخرص االقتراد السشدلى. -8
 الحخص عمى وجؾد مقخر خاص بتجريذ التفكيخ أوتعميؼ التفكيخ بسدتؾياتو العميا. -9

لعالسية السعاصخة في تخرص االقتراد استحجاث مؾاد ججيجة متعمقة بالقزايا السحمية وا -11
 السشدلى.

 استحجاث مقخرات ثقافية مثل: أخالقيات السيشة ، وحقؾؽ اإلنداف. -11
االىتساـ بالتؾصيف الجقيق لمسقخرات، وإتاحة الفخصة لمظالب لمسذاركة فيو ، واختيار  -12

 لسحتؾػ وتشغيسو .
 ضؾء التقؾيؼ .إجخاء عسمية تقؾيؼ السشاىج بذكل دورؼ وتظؾيخ السقخرات في  -13
 نذخات خالؿ مؽ وذلػ العامميؽ جسيع تذسل بحيث األكاديسي واالعتساد الجؾدة ثقافة نذخ -14

 الجؾدة. وأىسية ثقافة تؾضح عسل ورش واقامة تعخيفية
 تؾفيخ خالؿ مؽ ذلػ الكمية، ويكؾف  في واألنغسة واإلرشادات والقؾانيؽ الدياسات تؾضيح -15

 .الكميةجسيع مشدؾبى  عمى يؾزع إرشادؼ دليل
 لسؾاصفات وصفا   اإلطار السفاليسي يتزسؽ وأف الكمية، مجمذ مؽ السعاييخ اعتساد ضخورة -16

 الخخيجيؽ.
 في الخاجعة التغحية الكمية وأف تدتثسخ العمسي، البحث ميارات عمى التخبية كمية طمبة تجريب -17

 .بخامجيا تظؾيخ
 .الكمية في والتقؾيؼ الكياس الظالبات بشغاـ وتؾعية األداء لستابعة نغاـ إيجاد ضخورة -18
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 السعتسجة السعاييخ مع بسا يتؾافق وتشفيحىا واضح بذكل السيجانية الخبخة أىجاؼ تحجيج ضخورة -19
 .بالكمية العمسية السجالذ مؽ

 .لمظالبات مشاسبة إنتخنت وقاعة كميةمل مكتبة تؾفيخ ضخورة -21
 لتجؾيج الحىشي العرف حمقات واستثسار لمكمية، وكافية مالئسة تعميسية تقشيات تؾافخ ضخورة -21

 .األداء
 غيخ أنذظة الكمية تؾفخ عسادة وأف القخارات، في الكمية مشدؾبي جسيع يذتخؾ أف ضخورة -22

 .التجريذ والظالب ىيئة ألعزاء صفية
إجخاء دراسة تكيسية شاممة لبخنامج الجبمؾـ العاـ مؽ وجيو نغخ الظمبة الخخيجيؽ مؽ  -23

باستخجاـ أدوات تقييؼ متشؾعة لمؾقؾؼ عمى مجػ فعالية  البخنامج، وأعزاء ىيئة التجريذ،
 البخنامج، ومجػ تمبيتو الحتياجات الدؾؽ السحمي.

رؤية مدتقبمية مقتخحة إلعجاد معمسة االقتراد السشدلي في بخنامج الجبمهم العام في التخبية 
 تخرص اقتراد مشدلي فى ضهء معاييخ الجهدة الذاممة السقتخحة

عخضو في البحث خمرت الباحثة إلي رؤية مدتقبمية لتظؾيخ ىحا البخنامج مؽ خالؿ ما سبق 
 تتمخص فيسا يمي:

 أوال : فيسا يختص بأىـجاف البخنامج :

مخاجعة أىجاؼ بخنامج الجبمؾـ العاـ في التخبية، وأىجاؼ الخظط والسؾاد الجراسية بسا يتشاسب  -1
 مع فمدفة وأىجاؼ التأىيل التخبؾؼ في الدعؾدية.

 ـ برياغة األىجاؼ ومخاعاة تكامميا وشسؾليا.االىتسا -2
مخاعاة األىجاؼ والغايات التي تحتؾييا مقخرات بخنامج الجبمؾـ العاـ تخرص االقتراد  -3

 .السشدلى الحتياجات السجتسع الخارجي لمسؤسدات التعميسية
 مخاعاة التعميؼ السدتسخ القائؼ عمي السيارات واألداءات العمسية والحياتية السختمفة. -4
 .قابمية األىجاؼ لمتظؾيخلسؾاكبة كافة السدتججات التكشؾلؾجية الحجيثة -5
 أف تتدق أىجاؼ السشيج مع أدوات التقؾيؼ بأنؾاعيا السختمفة . -6
أف تتزسؽ األىجاؼ تشسية قجرات الظالبات السعمسات عمي اإلنتاج والعسل الجساعي والعسل  -7

 اليجوػ.
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الثقافي والجانب  في الجاـب التخبهي  الـسشدلىيختص بإعجاد معمسة االقتراد  فـيسا ثانيا :
 التخررى:

االىتساـ بتزسيؽ السؾاد الثقافية ويكؾف ليا محؾر مدتقل: حيث أف الجانب الثقافي في إعجاد  -1
معمسة االقتراد السشدلى عمى قجر كبيخ مؽ األىسية ، خاصة في عل االنفتاح الثقافي 

، وتدميحيؼ لسؾاجية كل فكخ غيخ معتجؿ ، وىحا واالنتخنت، ويقع عمى عاتقيا تخبية الظالبات 
جسيع السجاالت ، بجاية مؽ السجاؿ الثقافي قبيل التخرص لؽ يتؼ إال بإعجادىا جيجا في 

 العمسي الجقيق.
العسل عمى إكداب الظالبات السعمسات ميارات عالية لمتعامل مع التكشؾلؾجيات الحجيثة   -2

 إبجاعا .الستقجمة والعالية نقال  ، وتحجيثا  ، و 
العسل عمى أف تكؾف معمؼ االقتراد السشدلى ممسة بالسعارؼ الالزمة لتخرريا العمسي  -3

مؽ معمؾماتو، وتتفيؼ السشيج   العمؼ ومبادئو ومفاليسو وقجر واؼٍ   شاممة  خرائص
  .التعميسية  وأسدو وعشاصخه بسا يسكشيا مؽ التعامل معو برؾرٍة تحقق األىجاؼ  الجراسي

 سـا يـخـتـص بـالـسـعـايـيـخ الـعـامـة فـي اخـتـيـار الـسـحـتـهى وتـشـظـيـسـو :ثـالثا : فـيـ

يجب أف  يخاعي محتؾػ مقخرات بخنامج الجبمؾـ العاـ حاجات الظالبات وميؾليؼ مؽ خالؿ  -1
 .تظبيق استبياف ليحا الغخض

تكاممية شاممة يداعج الظالبات السعمسات فى حل السذكالت العسمية لجييؼ والشغخ إلييا نغخة  -2
لسداعجتيؼ عمى تسيد وخمق وتكيؼ األىجاؼ والحمؾؿ البجيمة لمسذاكل التى تؾاجييؽ فى 

 الحياة العادية والعسمية.
يختبط بالبيئة السحمية فالبج أف يتشاوؿ العجيج مؽ القزايا البيئية والسجتسعية التى تيؼ كل فخد  -3

 كقزية التمؾث البيئى وأسبابو وكيفية مؾاجيتو.
 أف يعج محتؾػ السادة العمسية فى ضؾء الذسؾؿ والتكامل والتؾازف والعالسية .يجب  -4
 2يشسي القجرة عمي حدؽ استخجاـ السؾارد البيئية والذخرية الستاحة -5
يؤىل السحتؾػ الظالبات السعمسات لمتظبيق العسمى مع تؾافخ السعامل الالزمة لمجانب  -6

 التظبيقى
 يتيح فخصة مسارسة األنذظة بأنؾاعيا . -7
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 .يشسى لجػ الظالبات السعمسات التعامل مع البيئة بعقميو واعية  -8
يترف السحتؾػ بالعسق والتفريل وتفديخ الخبخات لتتحقق األىجاؼ التعميسية الستعجدة  -9

 بكفاءة وفعالية.
يذجع السحتؾػ الظالبات السعمسات عمى إدارة تحجيات السجتسع والعسل فى مجتسع عالسى  -11

 متشؾع.
عات تعسل عمى تشسيو القجرات العمسية السظمؾبة لدؾؽ العسل ومشيا يزؼ السحتؾػ مؾضؾ  -11

 القجرة عمى اتخاذ القخار والشقج الحاتى وحدؽ استخجاـ السؾارد والقجرة عمى التؾاصل.
السشيج السقتخح يداعج الظالبات السعمسات عمى أف يتعخفؽ عمى واقع حياة التمسيحات  -12

 ومذكالتيؼ.
 االنتقاؿ بيؽ التخررات السختمفة وأنؾاع التعمؼ السختمفة . يتيح لمظالبات السعمسات فخصة -13
يظؾر مؽ ميارات الكيادة لجػ الظالبات السعمسات عسميا  بسكاممة األنذظة السالئسة لحلػ فى  -14

السشيج وإدارة التجارب فى قاعة الجروس بسؾجب تعميسات األماف وإتباع اإلرشادات اآلمشة 
 دوات الستاحة لحلػ.مع التأكيج عمى سالمة األجيدة واآل

 يكدب الظالبات السعمسات ميارة الجقة في العسل )اإلتقاف(. -15
يخكد عمى الجؾانب العسمية في التجريذ التي تختبط بؾاقع عسل الظالبات السعمسات في  -16

 مجاؿ التعميؼ.
تظعيؼ محتؾػ مقخرات بخنامج الجبمؾـ العاـ بأنذظة تكشؾلؾجية تكدب الظالبات السعمسات  -17

 .وغخس سمؾكيات حب االستظالع العمسى لجيو تظبيق السعمؾمات واستخجاميا،كيفية 
 يعتسج عمى التعمؼ مجػ الحياة ،والعسل بخوح الفخيق -18
يدايخ محتؾػ السادة العمسية التظؾرات العمسية والتكشؾلؾجية الحجيثة ومبادغ إدارة الجؾدة  -19

 الذاممة ويظبقيسا مؽ خالؿ مؾضؾعاتو.
 مسية لجػ التمسيحات ميارات التفكيخ العميا والقجرة عمى اتخاذ القخار.يشسى محتؾػ السادة الع -21
 .يعكذ العادات والتقاليج والكيؼ التي يؤكج عمييا السجتسع عمى مدتؾػ األفخاد والسؤسدات -21
 يقجـ السحتؾػ العمسى لسققخات البخنامج خبخات  واضحة التشغيؼ. -22
 داعاتمخاعاة التكافؤ الشدبي في تؾزيع السقخرات وعجد ال -23
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يخاعي التكامل والتجرج السشظقي بيؽ السقخرات ومذاركة الظالب في اختيار السقخرات  -24
 وتخظيظيا

 فـيـسـا يـتـعـمـق بـإسـتـخاتـيـجـيـات تـجريـذ وأسـالـيـب تـقـهيـم : رابـعـا :

 الظمبة طبيعة مع يتشاسب التجريدية بسا والسسارسات والتقؾيؼ، التجريذ طخؽ  في التشؾيع -1
 .كسعمسيؽ

إستخجاـ استخاتيجيات التجريذ السدتخجمة مؽ خالؿ السشيج السقتخح تذجع الظالبات  -2
 السعمسات عمى أف يكؽ مذاركات إيجابيات فى السجتسع.

إستخجاـ استخاتيجيات تجريذ تقتزى تأدية العسل التجريدى مؽ بجايتو حتى نيايتو بظخيقة  -3
 فييا.سميسة وصحيحة يديؼ في تجشب وقؾع األخظاء وتال

إستخجاـ استخاتيجيات تجريذ تحقق تخابط وتكامل ترسيؼ السؾقف التجريدى وتشفيحه لكل  -4
 درس مؽ دروس محتؾػ مقخرات البخنامج.

إستخجاـ طخؽ تجريذ متججدة باستسخار تخمق مشاخ تعميسى متسيد يعتسج عمى تشسية وتجعيؼ  -5
 ت.تظؾيخ كافة قجرات وميارات الظالبات السعمسات فى شتى السجاال

إستخجاـ استخاتيجيات تجريذ تظبق وتظؾر مؽ ميارات التفكيخ العميا وميارات الكيادة والقجرة  -6
 عمى اتخاذ القخار .

 إستخجاـ أساليب تقؾيؼ تخاعي مبجأ التقؾيؼ الحاتي. -7
ضخورة العسل عمى تؾفيخ مرادر متشؾعة لمسعخفة والتذجيع عمى البحث واالطالع بإتباع  -8

 الحجيثة كذبكة السعمؾمات )اإلنتخنت(. بعض الظخؽ التكشؾلؾجية
 .تختبط عسمية التقؾيؼ باألىجاؼ التجريدية السؾضؾعة في ضؾء األىجاؼ التخبؾية لمسجتسع -9

تراغ طخؽ وأساليب التقؾيؼ السدتخجمة ضسؽ محتؾػ مقخرات البخنامج فى ضؾء السعاييخ  -11
 القؾمية والعالسية.

ؾػ نسؾ الظالبات السعمسات في الجؾانب تدتخجـ السعاييخ العمسية السقششة لتحجيج مدت -11
 .السعخفية والسيارية والؾججانية

والسيارات  –تكيذ طخؽ التقؾيؼ السختمفة الجؾانب الستعجدة لمظالبات) السعخفية بسدتؾياتيا  -12
 والؾججانية كالدسات الذخرية، السيؾؿ ،االتجاىات ، الكيؼ (.-العسمية 
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قياس السيارات الفخدية وقياس جؾدة اآلداء ودرجة تتعجد أشكاؿ التقؾيؼ بيؽ تحخيخػ وعسمى و  -13
 اإلتقاف وقؾة السالحغة.

تكيذ أساليب التقؾيؼ السيارات الستعجدة لمظالبات وأدائيؼ في السؾاقف الحياتية وسمؾكياتيؼ  -14
في التعامل مع اآلخخيؽ وقجرتيؼ عمى تحقيق ذواتيؼ ومجػ إسياميؼ في تشسية مجتسعيؼ 

 السحمى والقؾمى.
 ليب وطخؽ التقؾيؼ ونتائجيا لمظالبات الفخصة لتقؾيؼ أنفديؽ ذاتيا .تتيح أسا -15
 .يقـؾ التقؾيؼ الحاتى عمى التعامل مع صؾر أختبارية باإلنتخنت أو دليل التقؾيؼ -16
 يتؼ االعتساد عمى أساليب إلكتخونية في  قياس تحريل التمسيحات ومذاركاتيؼ. -17

 الـتـعـمـم :خـامـدـا : فــيــســـا يـخـتــص بــسـرـادر 

تتؾافخ فى مرادر التعمؼ السدتخجمة ضسؽ محتؾػ مقخرات بخنامج الجبمؾـ العاـ تخرص  -1
 .اقتراد مشدلي السؾاصفات الفشية السخغؾبة وعشرخ الجؾدة السظمؾبة

االقتراد  بخنامج الجبمؾـ العاـ تخرص تختار مرادر التعمؼ األكثخ إسياما فى تحقيق أىجاؼ -2
 السشدلى.

 التعمؼ التى تداعج عمى تشسية ميارات التفكيخ العمسى.تختار مرادر  -3
تختار مرادر التعمؼ التى تؾضح السعمؾمات وتبدط األفكار وتداعج الظالبات السعمسات عمى  -4

محتؾػ مقخرات بخنامج الجبمؾـ العاـ تخرص الكياـ بأداء السيارات السظمؾبة مشيا ضسؽ 
 .اقتراد مشدلي

السدتخجمة فى تشفيح استخاتيجيات التجريذ السختمفة عمى تشسيو  تعسل األدوات والسؾاد التعميسية -5
 محتؾػ مقخرات بخنامج الجبمؾـ العاـ تخرص اقتراد مشدليميارات البحث العمسى مؽ خالؿ 

 لجػ معمسات االقتراد السشدلى.
تدتخجـ آدوات ومؾاد تعميسية متشؾعة تخاعى الفخوؽ الفخدية بيؽ الظالبات السعمسات ضسؽ  -6

 لسقخرات بخنامج الجبمـؾ العاـ تخرص اقتراد مشدلي.العمسى  السحتؾػ 
تثيخ إىتساـ الظالبات السعمسات وتذؾقيؼ إلى التعمؼ مسا يديج دافعيتيؼ لمكياـ بحل مذكالتيؼ  -7

 واكتذاؼ الحقائق.
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استخجاـ مرادر التعمؼ  التى تشسى فى الظالبات السعمسات حب االستظالع وتخغبيؽ فى  -8
 لخبخة لجييؽ.التعمؼ وتؾسع مجاؿ ا

 تدتخجـ آدوات ومؾاد تعميسية تديل مؽ وعيفة وآداء السعمسة تجاه الظالبات.   -9
تدتخجـ مرادر التعمؼ التى تداعج عمى حدؽ عخض السعمسة لمسادة العمسية لسجاالت  -11

 االقتراد السشدلى السختمفة لتدتفيج مشيا كل طالبةعمى حجة.
مقخرات بخنامج الجبمؾـ العاـ تخرص تجمج مرادر السعخفة والتكشؾلؾجيا فى محتؾػ  -11

اقتراد مشدلى وطخؽ تعميسيا وتعمسيا وتعدز إستخجاـ األساليب الستظؾرة والستعجدة الكياس 
 والتقؾيؼ.
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 :الــسـخاجــع
الجؾدة الذاممة في اإلدارة التعميسية والسجرسية._ اإلسكشجرية: دار  م(.6003إبخاليم أحسج أحسج )

 .1طالؾفاء لمظباعة والشذخ ، 

رؤية مدتقبمية لكميات التخبية في ضؾء إطار مخجعي " م(:6002إسساعيل بجيخ الستهلي )
 لالعتساد األكاديسي " رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرة ، كمية التخبية في السشرؾرة ، القاىخة .

إعادة ليكمة بخامج إعجاد السعمسيؽ ، تخجسة : بذيخ العيدؾؼ ،  ىـ(:82660آالن ر. تهم )
 إبخاليؼ القعيج ،الظبعة األولى ، دار الشاشخ الجولي ، الخياض . مخاجعة :

درجة تمبية بخنامج الجبمؾـ في جامعتي اليخمؾؾ واألردنية لالحتياجات  (:6002) باسل الدبيجي
السيشية لسعمسي العمؾـ مؽ وجية نغخىؼ. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة اليخمؾؾ، 

 األردف.

الجؾدة الذاممة في العسل اإلسالمي ،الظبعة األولى ، دار  ىـ( :8268بجوي محسهد الذيخ )
 الفكخ العخبي ، القاىخة .

االعتساد األكاديسي والخبخة األجشبية والتجخبة السحمية، ورقة  (:6003جسال عمي الجىذان )
مقجمة إلى السؤتسخ العمسي الثاني" معاييخضساف الجؾدة واالعتساد في التعميؼ الشؾعي بسرخ 

 ...www. zu. edu. egنقال عؽ     –والؾطؽ العخبي" كمية التخبية، جامعة السشرؾرة 
newpmu 

السشاىج ، نقال   تظؾيخ: (6003) التخبية والتعميم،بهابة السعخفةوزارة  مرخ العخبية، جسيهرية
 عؽ

HTTP://KNOWLEDGE.MOE.GOV.EG/ARABIC/ABOUT/POLITIC/QUALIT      

تخبية متكاممة لتشسية متكاممة ،رؤية في إصالح التعميؼ في  م(:8553حدن حدين البيالوي )
 ، القاىخة.2، العجد  2والتشسية ، الدشةضؾء متغيخات القخف الحادؼ والعذخيؽ ، مجمة التخبية 

إدارة الجؾدة الذاممة في التعميؼ العالي بسرخ ف ورقة عسل  م(:8552حدن حدين البيالوي )
مقجمة لسؤتسخ التعميؼ العالي في مرخ وتحجيات القخف الحادؼ والعذخيؽ ،جامعة السشؾفية 

 مايؾ( . القاىخة. 22 -31اإلدارة )بالتعاوف مع مخكد إعجاد القادة بالجياز السخكدؼ لمتشغيؼ و 
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"حؾؿ السدتؾيات السعيارية القؾمية لمسشيج ونؾاتج التعميؼ " ،  م(:6001حدين بذيخ محسهد )
ـ( 2225يؾليؾ  27-26السؤتسخ العمسي الدابع عذخ: مشاىج التعميؼ والسدتؾيات السعيارية) 

 ، السجمج األوؿ ، دار الزيافة ، جامعة عيؽ شسذ ، القاىخة.

الشسؾذج التكاممي في بخنامج تكؾيؽ السعمؼ لمجانبيؽ األكاديسي  م( :6002الج خسيذ الدخ )خ
 -21والتخبؾؼ ، السؤتسخ العمسي الدادس عذخ لمجسعية السرخية لمسشاىج وطخؽ التجريذ )

 جامعة عيؽ شسذ ، القاىخة . –يؾليؾ(السجمج الثاني ، دار الزيافة 22

تجارب عالسية، تخجسة  -مبادئيا –مفيؾميا –لتعميؼ العالي ضساف الجؾدة في ا ىـ(:8261د.ل.)
: الديج عبج العديد البيؾاشي ،وسعيج بؽ حسج الخبيعي ،الظبعة األولى ، عالؼ الكتب ، القاىخة 

الجؾدة في العسل دليمػ الذخري لتأسيذ وتظبيق  م(:8551ديان وجخيجد، ريك بهن )
ناصخ العجيمي، سمدمة آفاؽ اإلدارة  معاييخ الجؾدة الكمية، تخجسة  سامي الفخس ،

 واألعساؿ،دار آفاؽ اإلبجاع العالسية، الخياض .

إدارة الجؾدة الذاممة، متخجؼ، مظابع جامعة السمػ سعؾد الشذخ  :(6002راشج دمحم الحسالي )
 .العمسي، الخياض

)السحتؾػ( معاييخ جؾدة األصالة والسعاصخة لمعشاصخ التخبؾية " ىـ(:8263رشجي أحسج طعيسة )
" بحؾث وتقاريخ نجوة " نحؾ رؤية مدتقبمية لسدار التعميؼ العاـ في العالؼ اإلسالمي 
ومجتسعات األقميات السدمسة"، إعجاد وتشفيح : الييئة اإلسالمية العالسية لمتعميؼ ، رابظة العالؼ 

 الدؾداف . –ىػ( الخخطؾـ 1427ربيع األوؿ  27-24اإلسالمي ، مكة السكخمة ، )

" تظؾيخ نغؼ إعجاد السعمؼ بكميات التخبية في سمظشة عساف في ضؾء  م(:6001) ن دمحمرمزا
 62، العجد15الجؾدة الذاممة دراسة ميجانية" مجمة كمية التخبية ببشيا، جامعة الدقازيق، مجمجمعاييخ 

 ، يشايخ، القاىخة .

ف الحىشي عمى "أثخ استخجاـ طخيقة العر :م(6003زين عبجا لعالي عبج الخحسن الياشسي )
تشسية التفكيخ االبتكارؼ والتحريل الجراسي لظالبات الرف الثالث متؾسط في مادة االقتراد 

 السشدلي بسجارس مكة السكخمة" رسالة ماجدتيخ.كمية التخبية، جامعة أـ القخػ، مكة السكخمة.
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بعة األولى تقؾيسو ،الظ –تجريبو  –السعمؼ الدعؾدؼ إعجاده  ىـ( :8281سعهد حدين الدىخاني )
 ، مكتبة السمػ فيج الؾطشية ، الخياض.

ضساف الجؾدة واالعتساد في التعميؼ، الجار الرؾلتية،  :(8266سالمة عبج العظيم حدين )
 الخياض.

"تظؾيخ كميات التخبية في مرخ في ضؾء االتجاىات  م(:8553سميسان عبج ربو دمحم )
في الؾطؽ العخبي في عالؼ متغيخ ،الجدء السعاصخة، السؤتسخ الدشؾؼ األوؿ ، كميات التخبية 

 يشايخ( ، القاىخة . 25 – 23الثاني ، )

"السشاخ العمسي بكميات التخبية وانعكاساتو عمى تظؾيخ  م (:6006الديج سالمة الخسيدي )
الفكخ التخبؾؼ في مرخ "دراسات وبحؾث السعمؼ العخبي بعض قزيا التكؾيؽ ..ومذكالت 

 فاء لمظباعة والشذخ ،اإلسكشجرية .السسارسة السيشية ،دار الؾ 

"الجؾدة الذاممة وإمكانية تظبيقاتيا في التخبية : م(6002صالح احسج وسعيج عبجهللا دخيخ )
 .7والتعميؼ"، مخكد البحؾث التخبؾية،كمية السعمسيؽ بالباحة.العجد 

إدارة الجؾدة الذاممة في السؤسدات التخبؾية التظبيق  م(:6002صالح ناصخ عميسات )
 ومقتخحات التظؾيخ، الظبعة األولى ، دار الذخوؽ لمشذخ ، عساف .

 قزايا إدارية معاصخة، الجار الجامعية، اإلسكشجرية. :م(6000صالح دمحم عبج الباقي )

"تختيب مؾاد اإلعجاد السيشي لظالب كمية التخبية بجامعة السشيا  م(:8550صسهئيل أديب نخمة )
،  3، العجد  3راسة ميجانية ، مجمة تخبية السشيا ، مجمجوفق أىسيتيا في عسمية التجريذ" د

 يشايخ .

" ترؾر مقتخح لتظؾيخ كمية التخبية جامعة األزىخ في  م(:6001طارق عبج الخؤوف عامخ )
احتياجات السجتسع وتحجيات السدتقبل "رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرة ، كمية التخبية ، جامعة 

 األزىخ، القاىخة .



 

- 836 - 
  6082 شايخي –(3مدمدل العجد ) –الولاالعجد  –نىالثاالسجمج 

 مجمة دراسات وبحهث التخبية الشهعية

تقؾيؼ بخامج كميات التخبية، السؤتسخ العمسي الدادس عذخ لمجسعية  :م(6002)عبج الغشي عبهد 
جامعة  –السجمج األوؿ ، دار الزيافة  يؾليؾ(22 -21السرخية لمسشاىج وطخؽ التجريذ )

 عيؽ شسذ ، القاىخة.

التخبية في مجتسع تكشؾلؾجيا اإلعالـ ،مجمة التخبية ،  م(:8556عبج المظيف عبج هللا العهضي )
 ، الكؾيت . 18-17، العجد 3ارة التخبية ،الدشةوز 

"اإلعجاد السيشي لمسعمسيؽ ػ دراسة حالة آلراء السعمسيؽ  م (:8556عبج السعين سعج ىشجي )
 ، يؾليؾ . 2، الجدء  7وطالب كمية التخبية بسحافغة سؾىاج " مجمة تخبية سؾىاج ، العجد 

"معاييخ األداء السيشي لمظالب السعمؼ  م(:6002عبج السمك طو وحدن دمحم عيج عبج الخحسن )
)معاييخ  بكميات التخبية في ضؾء مفيـؾ الجؾدة واالعتساد األكاديسي "السؤتسخ العمسي التاسع

إعجاد السعمؼ في عرخ السعمؾمات( كمية التخبية ، جامعة  -الجامعي في مرخومدتؾيات التعميؼ 
 .مايؾ " القاىخة 5 -4طشظا ، "

معمؼ السدتقبل نحؾ أداء أفزل ، الظبعة األولى ، دار الفكخ العخبي  ىـ( :8262عمي أحسج مجكهر )
 ، القاىخة .

، إدارة  9222وثائق السشغسة الجولية لمتؾصيف الكياسي أيدو ىـ( :8282فاروق أحسج فخحات )
الجؾدة ، مؾاصفات تؾكيج الجؾدة ، دليل االختيار واالستخجاـ ،الظبعة األولى ،دار بخيق 

 شذخ والتؾزيع)معارؼ( ،الخياض .السعارؼ لم

"واقع بخنامج اإلعجاد التخبؾؼ والسيشي لمسعمسيؽ  م(:8555فيج بن عبج هللا آل عسخو األلكي )
 12مؽ وجية نغخ الظالب بكمية التخبية جامعة السمػ فيرل " مجمة كمية التخبية ببشيا ،مجمج

 ،يشايخ ، القاىخة . 36، العجد

تقييؼ بخنامج الجبمؾـ العالي في صعؾبات التعمؼ  :(6005)قحظان والبدهمي، سهسن الظاىخ
بكمية األميخة ثخوت مؽ وجية نغخ السعمسيؽ الخخيجيؽ. مجمة جامعة السمػ سعؾد، 

 مخكدبحؾث كمية التخبية. 

تحميل نقجؼ لسعاييخ إعجاد السعمؼ الستزسشة في السعاييخ القؾمية : م(6002كسال زيتهن زيتهن )
 ؤتسخ العمسي الدادس عذخ لمجسعية السرخية لمسشاىج وطخؽ التجريذ.لمتعميؼ السرخؼ، الس
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"دراسة تقؾيسية لمسقخرات التخبؾية بكمية  م(:8552دمحم السريمحي سالم، فخغل عبج الحسيج )
التخبية جامعة األزىخ في ضؾء مبادغ التخبية السدتسخة" مجمة التخبية، كمية التخبية ، جامعة 

 القاىخة .،  58األزىخ ،العجد 

"دراسة مقارنة لشغؼ االعتساد األكاديسي لبخامج إعجاد السعمؼ في بعض  م(:6003دمحم حافظ )
السؤتسخ الدشؾؼ الحادؼ  ،الجوؿ األجشبية ومجػ االستفادة مشيا في جسيؾرية مرخ العخبية"

 ـ(2223مارس 13-12عذخ الجؾدة الذاممة في إعجاد السعمؼ بالؾطؽ العخبي أللفية ججيجة" )
 ، كمية التخبية ، جامعة حمؾاف ، القاىخة .

مشغؾمة تكؾيؽ السعمؼ في ضؾء معاييخ الجؾدة الذاممة،  ىـ( :8262دمحم عبج الخزاق إبخاليم )
 الظبعة األولى ، دار الفكخ لمظباعة والشذخ ، األردف .

الذاممة . مشغؾمة تكؾيؽ السعمؼ في ضؾء معاييخ الجؾدة : (6003) دمحم عبج الخزاق إبخاليم ويح
 عساف: دار الفكخ لمظباعة والشذخ والتؾزيع.

إعجاد السعمؼ في ضؾء التحجيات العالسية السعاصخة . ورقة عسل  :(6080) دمحم عبهد الحخاحذة
مقجمة إلى مؤتسخ مدتقبل إعجاد السعمؼ في كميات التخبية وجيؾد الجسعيات العمسية في 

 حمؾاف، مرخ. –مارس.  29جامعة عسميات التظؾيخ والسشعقج في كمية التخبية، 

رؤػ مدتقبمية لتظؾيخ بخامج تكؾيؽ السعمؼ في الؾطؽ العخبي لسؾاجية  م(:6002دمحم عمي نرخ )
السؤتسخ العمسي الدادس عذخ لمجسعية السرخية لمسشاىج وطخؽ  بعض قزايا العؾلسة،

 قاىخة .جامعة عيؽ شسذ ، ال –يؾليؾ(السجمج األوؿ ، دار الزيافة 22 -21التجريذ )

سياسات وبخامج إعجاد السعمؼ العخبي وبشية العسمية التعميسية  م(:8552دمحم متهلي غشيسة )
)الجراسة األولى: الكيسة االقترادية لدياسات إعجاد السعمؼ بيؽ تحجيات العرخ عالسيا  وفمدفة 

 . 46-11التغييخ محميا (، الظبعة األولى ، الجار السرخية المبشانية ، القاىخة ، ص ص

رؤػ السدتقبل : السجتسع والتعميؼ في القخف الحادؼ والعذخيؽ ،  م(:8553دمحم نبيل نهفل )
السشغؾر العالسي والسشغؾر العخبي ، السجمة العخبية لمتخبية ف السشغسة العخبية لمتخبية والثقافة 

 ، تؾنذ . 1،العجد 7والعمـؾ ، السجمج
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 -معمؼ القخف الحادؼ والعذخيؽ اختياره ـ( :ى8266محسهد أحسج شهق ، دمحم مالك دمحم سعيج)
 تشسيتو في ضؾء التؾجييات اإلسالمية ، الظبعة األولى ، دار الفكخ العخبي ،القاىخة . -إعجاده

دراسة عشؾانيا : "تقؾيؼ  :ىـ(8266محسهد بن عبج الحميم مشدي ، زين بن حدن ردادي )
مػ عبج العديد مؽ وجية نغخ طالب بخنامج اإلعجاد التخبؾؼ بكمية التخبية فخع جامعة الس

وطالبات السدتؾػ الشيائي "السؤتسخ التخبؾؼ الثالث إلعجاد السعمؼ "لسعمؼ تأمل الؾاقع 
 ىػ ، الجدء الثاني .1422صفخ 2محـخ ػػػػ  29واستذخاؼ السدتقبل"  

"معاييخ جؾدة األصالة والسعاصخة لمعشاصخ التخبؾية )طخؽ  ىـ(:8263محسهد كامل الشاقة )
لتجريذ( " بحؾث وتقاريخ نجوة " نحؾ رؤية مدتقبمية لسدار التعميؼ العاـ في العالؼ اإلسالمي ا

ومجتسعات األقميات السدمسة" ، إعجاد وتشفيح : الييئة اإلسالمية العالسية لمتعميؼ ، رابظة العالؼ 
 الدؾداف . –ىػ( الخخطؾـ 1427ربيع األوؿ  27-24اإلسالمي ، مكة السكخمة ، )

تقييؼ بخنامج الجبمؾـ العاـ في التخبية في جامعة الحديؽ  (:6080عظيات، خالج عظيات )مظيخ 
 .3، عجد6بؽ طالؿ مؽ وجيو نغخ الظمبة ، السجمة األردنية في العمـؾ التخبؾية، مجمج 

مجػ تحقيق بخامج دبمؾـ لمكفايات التخبؾية في عل  (:6004نهاف وعميسات، صالح شظشاوى)
وجية نغخطمبة دبمؾـ التخبية في الجامعات األردنية. مجمة جامعة الذارقة اقتراد السعخفة مؽ 

 لمعمـؾ اإلندانية واالجتساعية.

دراسة بعشؾاف :" الجؾدة الذاممة : م(6000وضيئة دمحم ، عبج الغفار أبه سعجة ، أحالم رجب)
ة ، في كميات وشعب رياض األطفاؿ بجسيؾرية مرخ العخبية )ترؾر مقتخح( " عالؼ التخبي

 ، أكتؾبخ ،القاىخة . 2رابظة التخبية الحجيثة ، العجد 

 دار العالي، التعميؼ في الذاممة الجؾدة إدارة (:6005) ىاشم والعبادي دمحم يهسف الظائي،
 األردف. عساف، لمشذخوالتؾزيع، الؾرؽ 
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EVALUATION OF DIPLOMA PROGRAM IN EDUCATION FROM 

THE PERSPECTIVE OF THE STUDENTS SPECIALIZATION HOME 

ECONOMICS IN THE LIGHT OF TOTAL  

QUALITY STANDARDS 

Abstract: 

The Research questions: 

1) What is the overall quality of the proposed standards, which will be 

evaluated in the light of the current situation of the educational 

program of specialization diploma Home Economics at King Khalid 

University? 

2) What degree Student Assessment Program for General Diploma in 

Education in Home Economics in terms of: objectives, teaching, 

support and guidance, Sources of learning, the calendar year in the 

light of those criteria from the perspective of the students? 

The research Objectives  

1) To reach a proposed list of overall quality, which can be in the light of 

the general diploma program allocates economy Home assess 

standards. 

2) Assess the current reality of the program year Diploma in Education in 

Home Economics in light of the overall quality standards and through 

the fields of the following resolution: (objectives of the program, 

teaching, support and guidance, learning resources, calendar year). 

3) Provide some suggestions for effective program of Educational 

Diploma degree in Economics Home to accommodate the needs of 

students in light of the overall quality standards. 

The importance of research: 

1) Make a list of total quality, which can be in the light of the general 

diploma program allocates economy Home assess standards. 

2) To provide a realistic picture of the decisions of the year diploma 

program in the Faculty of Education at King Khalid University, 

because the study of fact and analysis is a fundamental step, and the 

first change and development. 



 

- 833 - 
  6082 شايخي –(3مدمدل العجد ) –الولاالعجد  –نىالثاالسجمج 

 مجمة دراسات وبحهث التخبية الشهعية

3) The General Education Diploma program evaluation leads to 

investigate the validity and effectiveness of the program, as well as 

fact-cons of the program and weaknesses. 

4) To draw the attention of the developers diploma educational programs 

in the field of Home Economics to the possibility of the use and 

application of total quality standards as the scientific basis for the 

development of these programs. 

5) Provide field researchers and those interested in scientific and reliable 

tool to enable them to assess the quality of the year diploma programs 

in Education in Home Economics. 

The Research Sample: 

Representative sample of students in the educational diploma 

program allocates Home Economics, and the number (94) students. 

The Research tools and materials processing : 

1. List the overall quality standards for the year diploma program in 

Education specialization assess Home economy in the light. 

2. Questionnaire to assess the quality of the year diploma program in 

Education Home's economy in light of the overall quality standards 

The results of the research:  

The current research found the following: - 

1. Might propose a set of comprehensive quality standards, which will be 

evaluated in the light of the current situation of the educational 

program of specialization diploma Home Economics at King Khalid 

University. 

2. The effectiveness of the program and the clarity of his goals for each of 

the following dimensions (the first after the goals of the program) and 

the fourth dimension of the resolution: the support and guidance sixth 

dimension of the resolution: Calendar year is somewhat of a 

questionnaire. 

3. The existence of shortcomings to some extent in the program in the 

second dimension of the questionnaire: program content and in the 

third dimension of the resolution: Methods of teaching strategies. 

4. The lack of effectiveness of the program the fifth dimension of the 

resolution: the effectiveness of the program in general. 


