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األزهر  معمميلدى  بالمعايير القياسية لالعتماد يالوع تنمية فيالمتحرك أثر اإلنفوجرافيك 

  بأسيوط
 

   ستخمص البحث:م
 الدددو يهدددف الثحدددث إلدددأ   يدداس أردددر المفدددو يرا يددل المأحدددرل  يمدددا يأ مدد  ثأددد رير   مدددأ 

واسدددأتدمت الثاحردددم المدددم    ،ثالم دددايير السياسددديم ل  أمددداد لددددر م ممدددي ا زهدددر ث سددديوط
والمددددددم   الأيريثدددددي  لسيددددداس أرددددددر  ،الوصدددددفي  دددددي مرحمدددددم الدراسددددددم والأحميدددددل والأصدددددميم

ثالم دددايير السياسددديم ل  أمددداد لددددر م ممدددي  الدددو ي مدددأ أمميدددم  (رل)المفويرا يدددل المأحددد
( م مدم وم ممددم مدن م ممدي ا زهدر ال ددريف 30)أكومدت  يمددم الثحدث مدنا زهدر ث سديوط 

ثالم ددايير  الددو يحيددث أددم اسددأتدام أداة لمسيدداس وهددو مسيدداس   ،ثممطسددم أسدديوط ا زهريددم
ابيم يددود  ددرو  ذات دإلددم إحصددو ددد أظ ددرت مأدداب   الثحددث   ددن  و  ،السياسدديم ل  أمدداد

لمأطثيسين السثمي و الث دد  لمميمو دم الأيريثيدم لمسيداس  ثين مأوسطات دريات الم ممين
ثالم ايير السياسيم ل  أماد  لصالح الأطثي  الث د  ويريع ذلدل لمأد رير الييداثي  الو ي

  .مفويرا يل المأحرلإلل
م دددايير السياسددديم ل  أمددداد ثثدددرام  لم دمددد  ممددداذج المفويرا يدددل  هميدددم ثيوصدددي الثحدددث 

كمددا يوصددأ  .الأدددريب التاصددم ثثددرام  اليددودة واإ أمدداد ثالمؤسسددات الأ ميميددم المتأمفددم
ثضدددرورة اإهأمدددام ثمسدددأحدرات ثدددرام  اليدددودة واإ أمددداد  دددي ال مميدددم الأ ميميدددم وضدددرورة 

دورات مواكثدددم الأطدددورات الأكمولوييدددم والأ امدددل ثيديدددم م  دددا. كمدددا يوصدددأ ثضدددرورة  سدددد 
أدريثيددددم لمم ممددددين يددددأم أدددددريث م مددددن ت ل ددددا   مددددأ كيفيددددم أصددددميم ممدددداذج المفويرا يددددل 

 دددي يميدددع المراحدددل إسدددأتدامي  يمدددا ث دددد مدددا ط ث دددم ومسدددا دأ م  دددي ال مميدددم الأ ميميدددم 
ويوصددددأ ايضددددا  ثضددددرورة اإسددددأفادة مددددن المفويرا يددددل  ددددي المراحددددل الأ ميميددددم  ؛الدراسدددديم

وكددذلل اإسددأفادة مددن ممدداذج المفويرا يددل  ددي  .أيييم لددذللالمتأمفددم ووضددع تطددم اسددأرا
 .الأغمب  مأ الم ك ت الأي أوايي ال مميم الأ ميميم

 

 .الم ايير السياسيم ل  أماد –الو ي – المفويرا يل المأحرل :الكممات المفتاحية   
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 مقدمة:
، ولوييددا الم مومدداتللكأروميددم وأكما اإأصدداإت  ددي اسددري    ر ا دد دت السددموات ا تيددرة أطددو 

لدذلل يداءت الحايدم إلدأ أطدوير ممداذج أرثويدم وأ ميميدم  ،ممحوظ م موماأيصثح همال أضتم أو 
أ أم ثاإسأفادة السصور ثأسميات الحاسثات والم مومات و مون اليرا يل والميديا، وأوظيف دا  د يسيي

أصددميم هددذ  هميددم أ مددأ  (Flwler,2015)أكددد حيددث ،الأ مدديم والددأ مم  مميأددي  دديرمددأ ثطريسددم م
أو أمريددددل ثصددددرر لمثيامددددات لأثسدددديط ا وسدددد ولم  ،إمفددددو يرا يددددلصددددورة   دددديالم مومددددات لممأ ممددددين 

 .من المأطمثات ا كرر أهميم اآلن المفو يرا يللذلل كان  ،اسأي اث ا
 لأسميدات ال س مدي اإسدأغ ل أأدوتأ د يسدم أرثويدم ممداذج إلدأ أطدوير الحايدم يداءتلدذلل     

 وم دارات الأصدميم الأ ميمدي المأ دددة والوسدابط المفدو يرا يدل مردل م مومداتوال الحاسدثات
 (2014 مأوت،  ) محمد مميأي الأ ميم والأ مم  ي مرمأ ثطريسم وأوظيف ا
أث دددددددد  دددددددن  والأددددددديميمو دددددددم مدددددددن الم مومدددددددات المربيدددددددم  ثدددددددارة  دددددددن   المفدددددددو يرا يدددددددل        
 الم ممدددددددات المربيدددددددم أو  ؛المكأوثدددددددم لمثيامدددددددات وأحررهدددددددا مدددددددن  يدددددددود الكممدددددددات الأسميدددددددد ال دددددددكل 

 ل  مدددددددأ المدددددددأ مم   م دددددددا المصدددددددورة ذات ال دددددددكل اليدددددددذاب أسدددددددوم ثأثسددددددديط الثيامدددددددات ممدددددددا يسددددددد
 (Ashman & Patterson, 2015)واسأي اث ا

يدددددددأم ثواسدددددددطأ ا أمريدددددددل  والأدددددددي ،هدددددددم المسدددددددأحدرات الأكمولوييدددددددمأمدددددددن  الأ ميمددددددديوالمفويرا يدددددددل 
داة أمميدددددددم الدددددددأ مم وإ ي أثدددددددر المفويرا يدددددددل ميدددددددرد الم دددددددارف واإ كدددددددار والدددددددذر ثددددددددور  يسددددددد ل  

لمسددددددل الم ددددددارف ولكمددددددي ي أثددددددر أداة لثمدددددداء الم ر ددددددم وا  كددددددار و   ددددددم ال   ددددددات والظددددددواهر مددددددن 
تددددد ل ا  دددددكال والصدددددور والرسدددددومات والصدددددور الراثأددددددم ممدددددن يسدددددا د  مدددددأ أيسددددديد المفدددددداهيم 

 (Gebre,2018)لمأ مم وأكون يذاثم أكرر لمأ ممذهن ا  يوالم ارف المأمو م 
أدريس   ي  يرا يلمفو ال اسأتدامالدراسات ال رثيم وا يمثيم إلأ  ا ميم ث ض  ارتأ هذا و د 

دراسم  (،2018 يماء سمير، محمد يوسف ) دراسم ومم اوال مميم الأ ميميم   المماه  المتأمفم
Noh ( 2015) دراسم    وSiting, Die( 2014)  وأمامي درويش مرو ودراسم 

المفو إلأ أسديم   (2015)الدتمأ وأماميدرويش   مرودراسم حيث هد ت  ،(2015)أالدتم
 اإسأفادةمواأ  الأ مم وأوصت الدراسم ثضرورة  ي م المأحرل  ثر الويب وم ر م أرر  يرا يل
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يراء   الثميم الم ر يم لمحأو المفاهيم و   رض   ي المأحرلمن المفويرا يل  المسررات الدراسيم وا 
 ,Noh)ودراسم ،لثحوث الممارمم مع الأطثي   مأ مراحل أ ميميم وأدريثيم متأمفممزيد من ا

وك فت الدراسم  ن أن  ،المفويرا يل ك داة لأس يل الأ مم اسأتدامإلأ  وهد ت الدراسم (2015
 ،وا لوان اليذاثم ،والأصميم الييد ،الصور والرموز اسأتدامالمميزات المسأرمم ثالمفويرا يل مرل 

ثإمكام ا أ ييع المأ ممين  مأ   م أ ضل مع  الثياميأو الرسم  ،ص مويزة أوضح الرسومومصو 
أوصت الدراسم ثضرورة أ زيز المفويرا يل ثا أثار   ،الم مومات المسدمم من ت ل ذلل كم من

 . ا لمأغمب  مأ م ك ت المأ ممين مي اإ أماديمكن  الأيمن  ا دوات 
أحسدددين أداء المؤسسدددات الأ ميمدددم ث دددكل  دددام   ددديكدددابز ا ساسددديم ي دددد مظدددام اليدددودة أحدددد الر    

أ زيدددز السدديم والم أسدددات  لددددر   دديثالضددا م إلدددأ دور  الكثيددر  ،والم اهددد ا زهريددم ث دددكل تدداص
يميدددع ال ددداممين ث دددذ  المؤسسدددات مدددن أيدددل الأويدددي محدددو أثمدددأ  مميدددم ضدددمان اليدددودة  وأطثيددد  

و ممدددت  مدددأ  ،وهدددذا مدددا أدركأدددي الدولدددم (2015، )أ دددرف أثدددو حيدددرالم دددايير السياسددديم ل  أمددداد 
" ثإم اء ال يبم السوميم لضدمان يدودة الأ مديم 2006لسمم  82"السامون ر م  وذلل ثصدور ،أحسيسي

وأسددأ دف ث ددكل  ،وأأثددع ربدديس ميمددس الددوزراء ،وهددأ هيبددم  امددم أأمأددع ثاإسددأس ليم ،واإ أمدداد
 واإرأسددداء ا  مدددأ أطثيددد  م دددايير اليدددودة ومسدددا دأ ،ثأطدددوير مؤسسدددات الأ مددديم اإرأسددداءأساسدددي 

 ثمدا ،مدن تد ل الدد م الفمدي  والأسدويم الموضدو ي ،ثمسأور السددرة المؤسسديم والفا ميدم الأ ميميدم
يحسدد  أ ميمددا  وأ ممددا  أ ضددل، امط  ددا  مددن أن ا أمدداد مؤسسددات الأ مدديم  ثددل اليددام ي ي مددل  مددي 

ث مسمددم مو يددم  ددي يددودة الأ مدديم المصددر  ا مددر الددذ  يددؤد  إلددي إحدددا ،م ددر الممارسددات الييدددة
 (2011،4 ،)ال يبم السوميم لضمان يودة الأ ميم واإ أماد

ث م ددددا ميمو ددددم  الي ددددود المثذولددددم مددددن  ثددددل  :الأ مدددديم  ددددي اليددددودة (2017 ،)مي ء السدددديدأ ددددرف
ال دداممين  ددي المؤسسددات الأ ميميددم لر ددع وأحسددين وحدددة الممددأ  الأ ميمددي ثمددا يأماسددب مددع ر ثددات  

  .رضا المسأفيدين ومع  درات وسمات وتصابص وحدة الممأ  الأ ميمي و 
 

مدددددن أساسددددديات أطثيددددد  اليدددددودة  لأ هيدددددل الم اهدددددد  ثالم دددددايير السياسددددديم ل  أمددددداد الدددددو يو 
وهددددددددو الأدددددددددثر  ،هدددددددو الدرال والحفددددددددظ والأسددددددددير والف ددددددددم وسددددددد مم الدرال الددددددددو يو   ،ل  أمددددددداد
درال المددددددأ مم لمددددددا وهددددددو الدرايددددددم ث سدددددداليب الحيدددددداة و  ،(والسثددددددول   ،ومددددددا يحدددددديط ثددددددي ،مفسددددددي  دددددديا 
 .ما يأ ممي  يال مم والم ر م  وامأ ل
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 (2018 ، اطمم س درودراسم ) (690، 2005مايدة أمين وآترون (منكل حيث أكدت دراسم 
وا أثار ذلل وسيمم لأسدمي  ،ثأطثي  مظام اإ أماد ومثدأ المحاسثيم  مأ الأ ميم اإهأمامضرورة 

 وأحسين مظام إدارأي  وأر يد موازمأي. ،ور ع مسأويات أدابي ،ر ومدت   لأطوي
 الدددو يأمميدددم وأحسدددين   دددي المأحدددرل المفدددو يرا يدددل اسدددأتدام مدددأ أهميدددم الثاحردددم  أؤكدددد 

 مأ المغم الثصريم  أ رض هذ  الم ايير   المفويرا يلوذلل إ أماد  ،ثم ايير اليودة  واإ أماد
وهذا كدان حدا زا   ويدا   ،م والو ي والدرال ل ذ  الم اييريم  لمأ مث كل  ي  ويذاب أزيد من الدا  

 الو يلمثاحرم إلأ  دراسأ ا ل ذا الموع من الأسميات الحديرم  ورثما أسا د هذ  الدراسم  مأ أمميم 
  .لدر المأ ممين اإ أمادثالم ايير السياسيم لأ هيل الم اهد لمحصول  مأ 

 :اإلحساس بالمشكمة
س ت  دد من  ،ثضرورة أطثي  م ايير ضمان اليودة واإ أماد الرسمي ماماإهأظل   ي

وكان ا زهر  ،المؤسسات الأ ميميم الحكوميم و ير الحكوميم إلأ أثمأ هذا المف وم  وأطثيسي
 الأيلأطثي  سياسم الأحسين المسأمر  ؛أهأمت ثذلل الأيال ريف من ثين أمل المؤسسات 

م مأي وضع تطم  (2010)ن اليودة والأدريب ثا زهر  اممركزا  لضما أم ئلذا  ،يأث  ا
لضمان يودة الأ ميم ثالم اهد ا زهريم وتطط لمأحسين والأمميم الم ميم لم اممين ثما   اسأراأيييم

متأمف يوامب   يويكون م مأي أيضا  أطوير مظم ال مل  ،إ يأ ارض مع تصوصيم ا زهر
ضوء الم ايير السياسيم لم يبم السوميم لضمان يودة الأ ميم  ي ال مميم الأ ميميم ثالم اهد ا زهريم 

أ دف إلأ أحسي  اليودة ثا زهر ث كل  ام  الأيكما أ يم  ددا  من الم رو ات واإ أماد. 
 تصوصا .م والم اهد ا زهري
 اإ أميا زهريم، ثالم اهدثفكرة أطثي  م ايير ضمان اليودة واإ أماد   اإهأماموثر م كل هذا 

 الأيمسثم الم اهد   يويظ ر هذا السصور  ،أطثي  مظام اليودة ثالم اهد  ي صور يويد 
( و  د أري ت الثاحرم هذا السصور 2020- 2019)الدراسيحصمت  مأ اإ أماد حأأ ال ام 
 يما  ا زهر ض ف مسأور أدريب الم ممين ثمراحل الأ ميم  إلأ أسثاب  دة كان  مأ رأس ا،

ثالم ايير السياسيم لأ هيل الم اهد لمحصول  مأ اإ أماد، وكيفيم  وو ي م اث ماسأي يأ م  ثمدر 
  .أوظيف ا

 حددأ ا الثاحرم من  دة مصادر أهم ا: والأي الحالي الثحثهما ياءت م كمم 
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 : لمباحثة والشخصية المالحظة الميدانية :اوالً 
ثممطسددم أسددديوط  ميمددديالأ  مددأ ثدددإدارة الكمثيددوأر د ددم ضدددو ومددن تددد ل  مم ددا ك  الثاحرددم 

 سددد  م أمددد مددن  ثددل ال يبددم السوميددم لضددمان يددودة الأ مدديم واإ أمدداد، تددارييمرايددع و  ،ا زهريددم
أسددم ث دض الم اهدد ا زهريدم لم يبدم لطمدب أطثيد  مظدام اليدودة لأ هيدل الم اهدد   مددإحظت أمي 

 ،اليدودة واإ أمدادلمظدام  الف مديالأطثيد    يهمال م و ات كريرة  يكونلمحصول  مأ اإ أماد، 
الم ايير السياسيم ل  أماد ل ددد كثيدر ث الو ي ي كثير  امتفاضويود  ومن ضمن أمل الم و ات

مددن الم ممددين والم ممددات ثالم اهددد ا زهريددم وثددالر م مددن مي ددودات ال يبددم السوميددم لضددمان يددودة 
لأغطددأ دوات  يددر كا يددم الأ مدديم واإ أمدداد المسددأمرة لم ددر رسا ددم اليددودة اإ أن هددذ  الدددورات والمدد

المريددرات   ديث ددكل ثدي  صددور  أسددم أمدل الم ددايير كمدا أمددي .يميدع ال دداممين ثالمؤسسدات الأ ميميددم
مددددن ثيم ددددا  والأدددديثأسديمددددي ث ددددكل يددددذاب  ددددابم  مددددأ  الأسميددددات الحديرددددم  اإهأمددددامالثصددددريم دون 
 المفويرا يل. 

يسد م  والدذ  مركز وث كل  دي  ويدذابل أمل الم ايير ث ك كان هذا دا  ا  لمثاحرم لمحاولم أسديم
لددي اإرددر  مددأ أسددثم م لأطثيدد  مظددام  والددذ لدددر الم ممددين  لم دداييرالددو ي ثأمددل اأمميددم   دديثدددور  

ول كيفيددم ذر يأمدداالدد – مددأ حددد  مددم الثاحرددم– اإول وهدد لثحددثا اكون هددذيوسدد اليددودة  يمددا ث ددد.
 مأحرل.  إمفو يرا يلصورة  وأسديم ا  يأمتيص الم ايير السياسيم ل  أماد وأركيزها 

 نتائج وتوصيات الدراسات والبحوث السابقة: ثالثًا:
  إلأ أن همال  م و ات كريرة  (2018)المطير و أميرة   ال يميماصر هد ت دراسم

لأطثي  أسموب اليودة  ومم ا:  دم ادرال ال اممين ثالمؤسسات الأ ميميم لمف وم اليودة 
  .ث ا الو ي ال لمسياسات المأف   مي ا مأييم  دم وما يصاحثي من  صور الأطثي  الف

    د أ و  إدارة  الأيأن من م و ات  ( 2015) رأ رف أثو حيكما أوضحت دراسم 
اليودة  ن أحسي  أسموب اليودة الم ك ت المرأثطم  ثالأدريب وما يصاحب ذلل من 

لأ إهمال م ايير   مد الأدريثيم لم اممين لف م هذا ا سموب ثالضا م إ اإحأياياتإهمال 
 أسيم أداء ال اممين وممارسات أطثي  أمل الم ايير.
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 االستكشافيةالدراسة   :ثالثاً 
لدر  ثالم ايير السياسيم ل  أماد  الو ي لأحديد مسأور  اسأك ا يم امت الثاحرم  ث مل دراسم 

 مأ ميمو م من والأي أمرمت  ي اتأثار  أم طرحي   ،أسيوط ثمديمم ا زهر الأ ميم  م ممي
وياءت ، م مم وم ممم من مماط  متأمفم 30ث دد من الم اهد ا زهريم وثمغ  ددهم  الم ممين

 (1يدول) يوضحمأاب  اإتأثار كما 
 بالمعايير القياسية لالعتماد الوعينتيجة الدراسة االستكشافية لمتعرف عمى مستوى ( 1جدول)

 بأسيوط األزهريالتعميم  معمميلدى 

 ال ثارة م
 دد 

اإسأياثات 
 الصحيحم

المسثم 
المبويم 

ل سأياثات 
 الصحيحم

 دد 
اإسأياثات 
 التاطبم

المسثم المبويم 
ل سأياثات 
 التاطبم

1 
  ي المؤسسي مميم مسأمرة لمراي م ا داء  هي.............. 

أؤدر إلأ  الأيضوء م ايير محددة ثما يحس  يودة ال مميات 
 .لمأ مما  ييودة الممأ  الذر يأمرل 

1 10% 9 90% 

2 
الحكم  مأ مسأور ا داء لكل   ي................ .أسأتدم 

 ممارسم من ممارسات المؤسسم
1 10% 9 90% 

 %100 10 %0 0 ............................اإ أماد ي مأ 3
 %90 9 %10 1 .......هو.ثالمؤسسم  الذاأيالمسبول  ن الأسييم  4

 %80 8 %20 2 ..................يسوم ث ا التارييم  المراي م 5

 %70 7 %30 3 ؟مياإت الفا ميم الأ ميميم  اآلأيم يأثعمن الم ايير  أ  6
 %70 7 %30 3 ؟الفر ي الم مم من الم ايير اآلأيم يأثع الميال  أ  7
 %6 6 %40 4 ؟الأرثو المماخ   الفر يأ  من الم ايير اآلأيم يأثع  الميال  8

9 
 أثواث ا  يأفأح  (أن المؤسسم الأ ميميم ) الم  د الأاثع لي ممت 

سا ات ال مل  ير الرسميم لأ ميم أ راد تارج المؤسسم م ارات 
  إمل:إدارة الم رو ات الصغيرة 

2 20% 8 80% 

10 
مما يمأ يمرل مسطم ثدايم لأسويم لمحكم  مأ مسأور  أداء  أ 

 المؤسسم  
5 50% 5 50% 

 %78 78 %22 22 المبويماإيمالي والمسثم 
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 ،%22حوالأ % 60أأ در  الأيمسثم المأاب  الصحيحم  أن يأضح من ت ل اليدول الساث 
ض ف المسأور " وهذا يدل  مأ ،%  78% حوالأ 60وأن مسثم المأاب  التاطبم أ ل من 

لحالي  ي ا الدراسمو ميي أثرز أهميم  ،الم ايير السياسيم ل  أمادث ا زهر ممي الم ر ي لدر م
 .أسيوط مديمم لدر م ممي ثا زهر ثالم ايير السياسيم ل  أماد الو يأمميم  
 :توصيات المؤتمرات رابعًا:

وم ايير وم ارات أطثي  م ايير  أمميم مفاهيم مأ أهميم  أوصت  دد من المؤأمرات
أطثي  اليودة   مأ م و اتك حد ا سثاب الم مم لمأغمب  اليودة ثالأدريب المسأمر

 ثالمؤسسات الأ ميميم المتأمفم ومم ا:
 

  أوصيات المؤأمر ال رثي الدولي الراثع لضدمان يدودة الأ مديم ال دالي، الدذ   سدد  دي رحداب
( أثريدل 3-1)رة مدنالفأد  ييام م الزر اء )ا ردن(، ثالأ اون مع اأحاد اليام ات ال رثيم، 

د ا كددداديمي  مدددأ أ سددديس هيبدددم مسدددأسمم ل  أمدددا  :وكدددان مدددن ضدددمن أوصدددياأي .م 2014
مؤسسدات ثمسأور الوطن ال رثي، أ مل  مأ أ يبدم الثيبدم الم بمدم لأطثيد  م دايير اليدودة 

و سدددد الثدددرام  الأدريثيدددم وورش ال مدددل  ،الأ مددديم  دددي الدددوطن ال رثدددي و ددد  الم دددايير الدوليدددم 
لدددددي م ثمفدددداهيم وم ددددايير اليددددودة وم ددددارات  الددددو يال زمددددم لر ددددع كفدددداءة ال دددداممين  وزيددددادة 

إدتدال الدارة   ديوأثدادل التثدرات ثدين المؤسسدات الأ ميمدم  المتأمفدم مدع الأوسدع  ،أطثيس ا
 .اللكأروميم وأدريب المسأفيدين  مأ اسأتدام ا

 

   البحث:شكمة م
مما سث  و ي ضوء مأاب  وأوصيات الثحوث والمؤأمرات، الدراسات المرأثطم والدراسم 

 اإسأك ا يم
لدر م ممي   ثالم ايير السياسيم ل  أماد الو ي  ي" ض ف  الحاليحث الثيمكن أحديد م كمم     

ثالم ايير  الو يثالضا م إلأ  مم الدراسات ال رثيم الأي ُأيريت  ي ميال أمميم  ا زهر، 
ثالم ايير  الو ي أسا د  مأ أمميم  أدريثيموميد الحايم إلأ أساليب   ،السياسيم ل  أماد

س أ لمحاولم الأصد  ل ذ  أالحالي  الثحثومن رم  إن  ، ممي ا زهرلدر م ل  أمادالسياسيم 
 .المأحرل المفو يرا يل اسأتدامالم كمم من ت ل 
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 :التالي الرئيسيلإلجابة عن السؤال  الحالي محاولةالبحث  إنوعمى ما تقدم ف
   دبالمعايير القياسية لالعتما يالوع في تنمية المتحرك اإلنفو جرافيكما أثر نمط "

 " ؟األزهر بأسيوط لمعممي

  التالية:األسئمة الفرعية ويتفرع من السؤال الرئيسي  
 ما هي الم ايير السياسيم ل  أماد ال زم أمميأ ا لم ممي ا زهر ث سيوط؟ .1
ما الأصميم الأ ميمي لثماء مادة الم اليم الأيريثيم السابمم  مأ اإمفويرا يل المأحرل  .2

 ؟السياسيم ل  أماد لدر م ممي ا زهر ث سيوط الأمميم الو ي ثالم ايير

ثالم ايير السياسيم ل  أماد لدر م ممي  الو يما أرر المفو يرا يل المأحرل  ي أمميم  .3
  ؟ا زهر ث سيوط

 البحثأهداف 
 ،ا زهددر م ممدديثالم ددايير السياسدديم ل  أمدداد لدددر  الددو يأمميددم إلددأ  الحدداليهدددف الثحددث 

  ثالم ددايير السياسدديم ل  أمدداد الددو يأمميددم  مددأ   ويرا يددل المأحددرلالمف يدداس  أرددر  مددن تدد ل
 .ا زهر ث سيوط م مميلدر 
     البحث:فروض 
دريدددددات الميمو دددددم  مأوسدددددطيثدددددين  0005يويدددددد  دددددر  دال إحصدددددابيا   مدددددد المسدددددأور    

 الدو يلمسيداس  والث دد ثين الأطثيسين السثمي أدرس ثالمفويرا يل المأحرل( الأي)الأيريثيم
 .الث د الم ايير السياسيم ل  أماد لصالح الأطثي  ث

  البحث:أهمية  
 : األهمية النظرية اوالً 
 الدددو يثددداليودة و مدددن م مومدددات وم دددارف ومفددداهيم  أدددرأثط   مدددا يسدمدددي الثحدددث  دددييأمردددل  

ومأطمثدددات م دددرها ثدددين الم ممدددين وأطثيس دددا ثمؤسسدددم ا زهدددر  ،السياسددديم ل  أمددداد ثالم دددايير
 . د اضا م إلأ المكأثم ال رثيموهذا ي ،ال ريف
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 التطبيقية:األهمية  ثانيًا:     
 ا زهدددر لأمميدددم  أم ممددديمكدددن  رضدددي  مدددأ  إمفويرا يدددل مأحدددرلأأمردددل  يمدددا أسدمدددي مدددن  •

وهو ما يكون لي  .ثالم ايير السياسيم لأ هيل الم اهد لمحصول  مأ اإ أماد لدي م الو ي
  .هد ا زهريمارر كثير لمأطثي  المايح لميودة ثالم ا

 :حدود البحث  

الرسمي الصادر من  ثالدليلالم ايير السياسيم ل  أماد والواردة أمرمت  ي  :ود المحتوىحد •
 (2015 الرالث، الصدار)يم لضمان يودة الأ ميم واإ أمادال يبم السوم

مغ أسيوط، وثأم أطثي  الثحث  مأ  يمم من م ممي الأ ميم ا زهر  ثمديمم  :حدود ث ريم  •
 ( م مم لمأيرثم ا ساسيم.  30)م لمأيرثم اإسأط  يم( م م12) ددهم

 ثي أأو ر الأي الأ ميمي، الكمثيوأر إدارة ثم امل الثحث أدوات أطثي  أم  :مكاميم حدود •
 .والمأرمت الكمثيوأر أي زة

 (2021 –2020)الدراسي ال ام من الرامي الأرم ت ل الثحث أدوات أطثي  أم :زماميم حدود •
     :القياسأدوات 

 : ي لثحثا ال ذ السياس أدوات أمرمت
الم دددايير التاصدددم  محددداور 7يأكدددون مدددن  وهدددو ثالم دددايير السياسددديم ل  أمددداد الدددو يمسيددداس 

  "والحكومدددمالسيدددادة   "الرددداميالم دددايير التاصدددم ثالميدددال  و الرؤيدددم والرسدددالم"  "ثالميدددال ا ول
الم دددايير التاصدددم ثالميدددال و  د الث دددريم والماديدددم" المدددوار  "الم دددايير التاصدددم ثالميدددال الرالدددثو 

 " ضدمان اليدودة والمسدابمم "التامسثالميال الم ايير التاصم و   "الم اركم الميأم يم "الراثع
 " والم مدم  "الم ايير التاصدم ثالميدال السداثعو   "مالمأ م السادس"الم ايير التاصم ثالميال و 

 "الم دددايير التاصدددم ثالميدددال الأاسدددعو  " الدراسدددي  م المددد "الم دددايير التاصدددم ثالميدددال الردددامن
    (من ا داد الثاحرم) من ا داد وهو"  الأرثو المماخ 

  :البحثمتغيرات 
 المأحرل. المفويرا يل :المأغير المسأسل 
 ثالم ايير السياسيم ل  أماد الو ي :المأغير الأاثع. 
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 :التجريبيةمادة المعالجة 
 المأحرل  المفو يرا يل مأ  م ابم  ثيبم أدريب إلكأروميم  يأيريثيم أمرمت مادة الم اليم ال      
من ت ل مو ع  اإ أماد يسدم  ي ا م ايير حيث،ثالم ايير السياسيم ل  أماد الو يأمميم ل

الم ايير ث الو يمماذج المفويرا يل المأحرل، وذلل ث دف أمميم ثاإ أماد  مأ  ،الفيس ثول
 .ا زهر م ممي لدر السياسيم ل  أماد

 : مصطمحات البحث
طريسم  ميم لأحويل  هي :إيرابيا   مي أمي المفو يرا يلالثاحرم وأ رف  :جرافيكاإلنفو  (أ 

مأحركم ثحيث يمكن إدراك ا  صور ورسوم راثأم و السياسيم ل  أماد  إلأ  الم ايير
 .وثطريسم س مم وواضحمث كل واضح وم و   واسأي اث ا

تطوط  أم ا"  ر  ا ال يبم السوميم لضمان يودة الأ ميم واإ أمادأ القياسية:المعايير  (ب 
 ثارات مأف   مي ا من  ثل ميمو م من التثراء   يمر دة أو موي ات موضو يم مصا م 

أ ثر  ن المسأور المو ي الذر ييب أن أكون  ميي يميع  مكومات ال مميم  ،المأتصصين
رم الأ ريف الساث  لمم ايير وهو الأ ريف سأأثمأ الثاح ،(2006،2 ،82الأ ميميم ) امون 

)ال يبم السوميم لضمان يودة  واإ أماد.السوميم لضمان يودة الأ ميم   ن ال يبمالصادر 
 ( 2011 واإ أماد،الأ ميم 

و  واإ أماد وه يودة الأ ميمأأثمأ الثاحرم أ ريف ال يبم السوميم لضمان   :ادــاالعتم (ج 
إذا  ،يبم السوميم لضمان يودة الأ ميم واإ أماد لممؤسسم الأ ميميمالذر أممحي ال  اإ أراف

و سا  لم ايير اليودة  ،وأحس  الفا ميم الأ ميميم ،أمكمت من إرثات أن لدي ا السدرة المؤسسيم 
 .واإ أماد والم ممم من ال يبم

درال وأددثر و ثدول  الو يوأ رف الثاحرم   :الوعي (د الم مدم ثم دايير  إيرابيا   مي أمي:    م وا 
 الددددو يمسيدددداس   ددددييحصددددل  مي ددددا الم مددددم  الأددددياليددددودة واإ أمدددداد و يسدددداس إيرابيددددا  ثالدريددددم 

 .ثالم ايير السياسيم ل  أماد
 

  االطار النظري لمبحث:
 .واإ أماددة اليو  ،يأكون اإطار المظر  من محورين المفويرا يل 
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 اإلنفوجرافيك: المحور األول
  :جرافيكاإلنفو تعريف 

أحويل الم مومات والثيامات الم سدة إلأ  صور  :ث مي( 2014)م أز  يسأ ي ر ي
وهو وسيمم  ،ورسومات يس ل  مأ من ي اهدها   م ا ومن رم اسأي اث ا دون  راءة المصوص

   الم ل رض الثيامات والم مومات وأسديم ا ثطريسم واضحم و يسم لممأ مم.
لأ ميمي يسأتدم الصور المربيم لأمريل الثيامات ا المفو يرا يل( أن (Susan,2016ويذكر

حيث امي يدم  ثين المصوص والم مومات لأوضيح وأسميط  ،الم سدة والضتمم  ثوضوح وسر م
ثرازها  ،الضوء  مأ و ابع محددة أو إحصابيات وييب الأركيز  سط  مأ الم مومات الم مم وا 

 .ث كل واضح
هو أثسيط المفاهيم الميردة  المفو يرا يل من الأ ريفات الساثسم ث نالثاحرم  أسأتمص

ا زهر وأوضيح ا  مأ  كل  لم مميالسياسيم ل  أماد  ثالم اييروالم مومات الم سدة المرأثطم 
صور ورسوم م موماأيم وأصوير الثيامات ث ا ثطريسم يذاثم أمفت امأثا  الم ممين وأس ل  مي م 

كن أسديم ا ثممطين هما الممط الراثت والممط ويم ،ث ا الو ي وثالأالي راءأ ا واسأي اث ا 
 المأحرل.

 اإلنفوجرافيك أنواع
 من  ديدال  مأ اإط ع من ت ل لإلمفو يرا يل الأاليم ا مواع اسأت ص الثاحرم اسأطا ت
 :مم ا الساثسم وا دثيات الدراسات

 م مم دراسمو  (2018)الرحمن  ثد  مأ( ودراسم 2018 يماء سمير، محمد يوسف ) دراسم
 ص ح ودراسم (2016)الدهيم لولوة ودراسم  (2016 )الرحمن  ثد  ادل ودراسم  (2017)سالم
 محمد ودراسم (2014 )السرور س ام  ودراسم (2015)مس ود حمادة ودراسم (2016 )يم م
  ودراسم  Sickles (2012)ودراسم Krum (2013) ودراسم (2014 ) مأوت

Damyan&Tsankov(2018)  
 

 العرض لطريقة وفقاً  اإلنفو جرافيك نواعأ :اواًل 
 :يمي ما إلأ ال رض طريسم و   المفو يرا يل يصمف

  .الأفا مي المفويرا يل  -  المأحرل المفو يرا يل  - الراثت المفو يرا يل 
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 المفو يرا يللدراسم أرر   ،وهو المأحرل المفو يرا يلمن  موع الحاليوسيأماول الثحث  
 .ا زهر م مميثالم ايير السياسيم ل  أماد لدر  الو يمميم المأحرل  مأ أ

  :اإلنفوجرافيك المتحرك
 الأي كال س م والمصوص الربيسيم والفر يم والرواثط وا ميمو م من الصور والرسومات وا 

 :ويمسسم إلأ (1)كما يوضح  كل  كل مأحرلثأ رض 
  :عاديتصوير فيديو  .أ 

ث كل يرا يل مأحرل لظ ار ث ض الحساب   ويوضع  ميي الثيامات والأوضيحات
 .اإسأتداموهذا الموع  ميل ث ض ال يء  ي  ،والمفاهيم  مي الفيديو مفسي

 :تصميم البيانات والتوضيحات والمعمومات بشكل متحرك كامل .ب 
حيث يأطمب هذا الموع الكرير من الثداع واتأيار الحركات الم ثرة  ،صورة مأحركم

ثطريسم  يسم وممأ م وكذلل يكون ل ا سيماريو كامل لإلتراج الأي أسا د  ي إترايي 
 .الم ابي ل ذا الموع وهذا اكرر ا مواع اسأتداما

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

لعرض بعض المعاٌٌر  المتحرك اإلنفوجرافٌك لنمط شاشات  نماذج  :(1) شكل

 القٌاسٌة لالعتماد
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   :العممية التعميمية فياإلنفوجرافيك  الستخدامالقيمة التربوية 
د المددأ مم   ددو يسددا  ،ي أثددر أداة اأصددال مددع الم مومددات   الددم وم مددم الأ ميمدديالمفويرا يددل      

 سدددول   ددديوي دددكل ا سددداس لممتططدددات ال زمدددم لم ددداب ا  ؛ مدددأ   دددم الم مومدددات ث دددكل مدددمظم
 والأحميمدددي المسدددد الأفكيدددر   ددديكمدددا يمكدددن أن يسدددا د الطددد ب  مدددأ أحسدددين م ددداراأ م  ،الطددد ب

 .(45، ص2017،)أ رف أحمد  ثد المطيف0 الأ ميميثالضا م إلأ أمميم م ارات الأصميم 
م أددددز ودراسددددم  (2015)الدددددتمأ وأمددددامي ، مددددرو درويددددش و Susan((2016 يؤكددددد كددددل مددددن و

أساسدديم أثددرز  ويددود  ماصددر  Krauss( 2012)  ؛(2014)ومحمددد  ددمأوت  (2014) يسددأ
  :ال مميم الأ ميميم مذكر مم ا ما يمأ  يأهميم المفويرا يل 

 دديات مأمو ددم إمكاميددم أغطيددم أفاصدديل المسددررات الأ ميميددم المتأمفددم حيددث امددي يسدددم ثمواصددف  
 وأصميمي.إمأايي 

 أثسيط الم مومات الم سدة وي م ا س مم الف م.  
  ال رض.أ دد أمماط وأساليب  
 يسدم لممأ مم  رصم المسارمم ثين الحيوم وا ث اد وا  كال. 
  أ   ددديم مومدددم  أ حيدددث يسدددأتدم لأوضددديح و دددرح  ؛لكدددل الميددداإت المفدددو يرا يدددليسدددأتدم 

  .ال موم( ،اءالحص ،ال مدسم ،الطب)ميال
أظ ددرت مأدداب   ديددد مددن الدراسددات والثحددوث الأدد ريرات اإيياثيددم لإلمفويرا يددل المأحددرل وذلددل  ددي 

 :الموا ف الأ ميميم المتأمفم مم ا دراسم

  المفددو   اليددم اسددأتدام (  هددد ت الدراسددم إلددأ الأ ددرف  مددأ 2019) هثددي سدد د محمددددراسددم
مدددأ طاولدددم  ارر لم دددسمثم ا ماميدددم ثاليددددين الم دددو  الم ر ددديالأحصددديل المأحدددرل  مدددأ  يرا يدددل
الأحصددديل   مدددأالمأحدددرل مفويرا يدددل لإل الييددداثيالأددد رير و دددد أوصدددمت الدراسدددم إلدددأ  ،السفدددز

  .ل سمثم ا ماميم ثاليدين  مأ طاولم السفزا وأ مم م ارة  ، الم ر ي
  طدددأ مم اتدددأ ف(  هددد ت الدراسدددم إلدددأ الأ دددرف  مددأ أردددر 2018 )دراسددم  ثدددد ال دددال السددديد

أمميدم م دارات المواطمدم الر ميدم لددر طالثدات الم اهدد   ديالمأحدرل(  -الراثدت )المفو يرا يدل
أمميدم   ديالمأحدرل و دد أوصدمت الدراسدم إلدأ  ا ميدم اسدأتدام المفويرا يدل  ،ال ميدا لمحاسدثات

  .م ارات المواطمم الر ميم لدر طالثات الم اهد ال ميا لمحاسثات الط ب
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 :السابقة ما يمييتضح من الدراسات 

كسددداب وأمميدددم   دددألإلمفويرا يدددل المأحدددرل المرومدددم الكثيدددرة  إكسددداب وأمميدددم مدددواأ  الدددأ مم المأمو دددم، وا 
طد ب  ،طد ب المددارس ،متأمفم مردلالالأ امل مع ميمو ات الثحث و  المأغيرات المفسيم ا كاديميم

 .الم ممينو  ،اليام م
 الجودة واالعتماد  :الثانيالمحور   

 الجودة  :أوالً     
صدير   أ  ال ديءوأيداد   مدل،أأأ ثالييد من  ول أو  أ المغم أ مأ من أياد   ياليودة      

 (15، ص2015  واد،محمد  مييد،سوسن  )ييدا .
أن اليددددودة أ مددددأ ميمو ددددم  (2018 ،ماصددددر ال يمددددأ و أميددددرة المطيددددرر )ي ددددرف كددددل مددددن     

أي مددي  ددادرا   مددأ  ،تدمددم محددددة ممددأ  أو  دديأأددو ر  الأدديوالصددفات  السددمات والتصددابص 
 الوصول ث م إلأ دريم الرضا  مأ الممأ  أو التدمم.  وثالأاليالو اء ثحايات المسأ مكين 

المثذولدم مددن  ثددل  ميمو دم الي ددودث م ددا الأ مدديم   دي ( اليددودة2017 السديد،ميدد ء )أ درف       
 ميمدددي ثمدددا يأماسدددب مدددع ال ددداممين  دددي المؤسسدددات الأ ميميدددم لر دددع وأحسدددين وحددددة الممدددأ  الأ

 الأ ميمي.وحدة الممأ   وسمات وتصابصالمسأفيدين ومع  درات  ر ثات ورضا
  االعتماد :ثانياً 
 ،الث مثكددديمميدددر  روحدددي)وا ددد   ميدددي  أ  ال ددديءا أمدددد  :ي مدددأ" اإ أمددداد لغدددم ي مدددأ" الرسدددم      

لمؤسسددات و مف ددوم اإ أمدداد مددن المفدداهيم الم مددم وا ساسدديم ليددودة ا ،(128، ص 1997
اإ أمددداد هددو مطاثسددم مؤسسددم مددا لم ددايير يدددودة و  .اليددودة ثمثددادئوالددذر ارأددثط  ،الأ ميميددم

و دد ادة رسدميم مددن ي ددم رسددميم تارييدم مصددرح ل ددا أمددمح لممؤسسددات  ا أددرافوهددو  ،م يمدم
ثالحد ا دمأ لمم ايير المطموب أحسيس ا لمحصول  أفيأسر ث ن المؤسسم الأ ميميم  ،الأ ميميم
وهذا اإ أماد يمرل ضماما  ثويدود مسدأور م دين مدن اليدودة يكدون  ،المدرسيأماد  مأ اإ 

  ددات و ايضددا أو  ،ومددع أو  ددات المؤسسددات ا كاديميددم الممارمددم  ،مأفدد  مددع رسددالم المؤسسددم
  .(2018 ،) محمد الصثحأوسو  ال مل ،كل من  الطالب
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 لالعتماد القياسية المعايير :ثالثاً 
موي ددات أو تطددوط مر دددة   :ثام ددايددم لضددمان يددودة الأ مدديم واإ أمدداد وأ ر  ددا ال يبددم السوم

 ثددارات مأفدد   مي ددا مددن  ثددل ميمو ددم مددن التثددراء   دديموضددو يم و مميددم مسممددم  مصددا م 
أ ثر  ن المسأور المو ي الذر ييب أن أكون  ميي يميدع  مكومدات ال مميدم  ،المأتصصين

يم ومأ ممين وم ممين وممداه  وممداخ أرثدو  الأ ميميم من  يادة وأوكيد يودة وم اركم ميأم 
 .(2013،ال يبم السوميم لضمان يودة الأ ميم)... الخ.وموارد ث ريم وماديم

يدددأم   والأدددي ،الثدددداءاتأ ر  دددا الثاحردددم ث م دددا  دددروط محدددددة لممسدددأور المأو دددع  والمر دددوب مدددن         
 ن هددددف م دددين يدددراد أحديددددها  مدددن تددد ل هيبدددم محميدددم أو دوليدددم تارييدددم  وم أدددرف ث دددا ث ددد

أحسيسدددي لموصدددول إلدددأ أ مدددأ مسدددأويات اليدددودة و أطثيددد  يدددودة الأ مددديم ثالمؤسسدددم الأ ميميدددم 
 .المطموب ا أمادها

 بالمعايير القياسية لالعتماد  الوعي :رابعاً 
 الددو يو أأفد  السدواميس والم ددايم  مدأ أن  ،و  مددي لم ديءالمغددم هدو حفدظ السمددب   دي الدو ي

  ددو الدرايددم ث سدداليب الحيدداة   اإصددط ح  ددي الددو يأمددا  .ول والأدددثر هددو الف ددم والحفددظ والسثدد
درال المسان لما  وحاضر الذهن  ،واليسظ ،هو ال تص الممأثي الوا يوال تص  ،مفسي  يوا 

 (2015 ،أو ي   يفي )الذر يمأمل ال مم والم ر م حول أمور كريرة
درال  :الدراسدم الحاليدم ث مدي  يبيا ثالم ايير السياسيم ل  أماد  إيرا الو يوأ رف الثاحرم  م ر دم وا 

 .ا زهر لمم ايير السياسيم ل  أماد و درأ م  مأ حفظ ا و  م ا وال مل و سا  ل ا م ممي
  :دراسم واإ أماد ومم اثاليودة  اهأمتأ ددت الدراسات الأي و د 
  الأ مديم   ديودة (  حيث هد ت الدراسم إلأ الأ رف  مأ مفاهيم اليد2015 ،أو ي   يفي )دراسم

 الو يوكذلل  اسأسراء وا ع  ،ومأطمثات أطثي  اليودة ثالمؤسسات الأ ميميم المتأمفم ،وم اييرها
المؤهددددل   -اليددددمس)ثدددداتأ ف  (الويدددددامي الددددو ي – الم ر ددددي الددددو ي)ثمفدددداهيم وم ددددايير اليددددودة

 ثمحا ظم سوهاج ا ساسيمرحمم الأ ميم  م مميلدر  (سموات التثرة – الدراسي
 ( هد ت الدراسم إلأ الك ف  ن  ا ميم اسأتدام الأدريب المدم   ي 2014،مي ء السيد)سمدرا

إكساب م ممي مراحل الأ ميم ال ام م دارات أطثيد  الم دايير السياسديم لأ هيدل المددارس لمحصدول 
ا ردر الف دال إسدأتدام  وأوصدمت المأداب   ، مأ اإ أماد وأمميم اأياه م محدو الأددريب المددم 
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م ددارات أطثيدد  الم ددايير  ثالسددكمدريممراحددل الأ مدديم ال ددام  م ممدديإكسدداب   ددييب المدددم  الأدددر 
 .لأ هيل المدارس لمحصول  مأ اإ أمادالسياسيم ل  أماد 

  الساثسم:الثاحرم من الدراسات  اسأفادتو د       
 ث دا   واإ أمداعثمفاهيم دا وم دايير اإ أمداد  الو يالأ رف  مأ رسا م اليودة  وامأ ارها و  أن  ي

 مؤسسدم أ   ديأطثيد  وأحسيد  اليدودة   ديلدي أهميدم كثدر   ،لدر ال اممين ثالمؤسسدم الأ ميميدم
 . أ ميميم

  :اجراءات البحث
الأيريثي إتأثار صحم الفروض  ثي ا أمد الثحث الحالي  مأ المم     :البحث منهج -1

ثممط ال رض المفويرا يل )ل ياس أرر المأغير المسأسمن ت ل  ،ولإلياثم  مأ الأساؤإت
 (.ثالم ايير السياسيم ل  أماد الو ي)المأغير الأاثع(  مأ المأحرل

ــيالتصــميم  -0 ، (الميمو ددم أيريثيددم الواحدددة )أضددمن الأصددميم الأيريثددي :لمبحــث التجريب
 الدو ي) يداس المأغيدر الأداثع وأدممن ميأمع الثحدث  ثطريسم   وابيم ثاتأيار  يمم ثح حيث أم 

ثالم دددايير السياسدددديم  الددددو يمسيددداس  ) ثميدددا   ثأطثيددد  أدوات الثحددددث  ثالم دددايير السياسددديم ل  أمدددداد(
المفويرا يدددل المأحددددرل )المسدددأسل لممأغيدددر ثددددل الأ دددرض و  مي دددا  ثدددل إيدددراء الأيرثدددم ل  أمددداد(  

 لمأ ددرف و يدداس (ث ددديا   )الأطثيدد  مددرة أتددر  ث ددد   ياسدد ا( رددم الم ددايير السياسدديم ل  أمدداد ل ددرض
 .وث د  طثي   ثل إيراء الأالمسياس الفر  ثين مأوسطي 

 (اإلنفوجرافيكالبرنامج القائم عمى  )بناء مادة المعالجة التجريبية -2  
 ،(ADDIE ) سددددا لمممددددوذج ال ددددام امددددت الثاحرددددم ثثمدددداء مددددادة الم اليددددم الأيريثيددددم ثصددددورأي ا و 

 ،الأ ميمدديأساسدا  لكددل ممداذج الأصددميم  الممددوذج ال ددامحيددث ي دد  ،وا سدس المظريددم والأطثيسيدم
     :حيث أدور يمي  ا حول تمسم  مراحل أساسيم وهأ  كما يمأ

 (Analysis)الأحميلمرحمم  .1
 Design)         )مرحمم الأصميم  .2
 (Development) مرحمم الم اء / الثماء .3
  (Implementation / Applying ) مرحمم الأمفيذ / الأطثي  .4
 ( Evaluation)مرحمم الأسويم  .5

https://www.research-ar.com/2019/11/research-sample.html
https://www.research-ar.com/2019/11/research-sample.html
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 التحميل مرحمة  :أوالً 
 الأاليم:المرحمم  مأ التطوات  هذ و د ا أممت  

السياسيم  ثالم ايير الو ي ض ف الم كمم أحديد أم :االحتياجاتتحديد المشكمة وتقدير  .أ 
 .ا زهددر م مميل  أماد لدر 

إلأ  الحاليأم أحديد ا هداف ال امم لمثحث حيث س أ الثحث  :تحديد األهداف العامــة .ب 
 .المأحرل المفو يرا يل مماذجثالم ايير السياسيم ل  أماد  من ت ل  الو يأمميم 

   وهم  يمم  ،(الم ممين  يمم الثحث )أم أحديد المأ ممين :تحميل خصائص المتعممين .ج 
ال مر الزممأ من  يأراوححيث  ،ا زهر يم مم وم ممم من م مم (30) صديم  ددها

  .وأأوا ر لدي م الم ارات ا ساسيم إسأتدام الكمثيوأر وا مأرمت ، ام 50 :30
أحديد  ابمم الم ايير السياسيم أم   :المعايير القياسية لالعتمادتحديد  قائمة    .د 

( مياإت السدرة 5)يم أ مل   دد( من المياإت الفر 9)وهأ أ مل  دد ،ل  أماد
( من الم ايير يمدرج أحأ ا  دد من المؤ رات 9 )المؤسسيم  يمدرج أحأ ا  دد

(  مياإت الفا ميم الأ ميميم يمدرج أحأ ا 4)و دد ،(3)والممارسات كما ثاليدول
  :كما يمأ ( من الم ايير يمدرج أحأ ا  دد من المؤ رات والممارسات 10) دد

  :ير مجاالت القدرة المؤسسيةمعاي  :اوالً 

 المؤسسٌة القدرة لمجاالت  القٌاسٌة المعاٌٌر  قائمة( 2)جدول

 معايير مجاالت القدرة المؤسسية كود المعيار
 التعميم اإلعدادي مرحل –التعميم األزهري قبل الجامعي

 رؤيم المؤسسم ورسالأ االميال ا ول: 
 رؤيم المؤسسم: ا ول:الم يار  1-1
 رسالم المؤسسم: الرامي:الم يار     1-2

 الميال الرامي: السيادة والحوكمم
 مظام لمحوكمم الر يدة: :الم يار ا ول 2-1
 ميأمع الأ مم الرامي:الم يار     2-2

 الميال الرالث: الموارد الث ريم والماديم
 لموارد الث ريم والماديم، وأوظيف ا: ا ول:الم يار     3-1
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 معايير مجاالت القدرة المؤسسية كود المعيار
 التعميم اإلعدادي مرحل –التعميم األزهري قبل الجامعي

 المثمي المدرسي مسأوف لممواصفات الأرثويم الرامي: الم يار 3-2
 الميال الراثع: الم اركم الميأم يم

  راكم  َ الم ثين المؤسسم وا سرة والميأمع المحمّي: :الم يار ا ول     4-1
 الميال التامس: ضمان اليودة والمساءلم

 المظام الداتمي لضمان اليودة: ا ول:الم يار      5-1
 الأسويم الذاأي والأحسين المسأمر: الرامي:الم يار   5-2

  :معايير مجاالت الفاعمية التعميمية :ثانياً         
 قائمة المعاٌٌر القٌاسٌة لمجاالت الفاعلٌة التعلٌمٌة  (3 )جدول

 معايير مجاالت الفاعمية التعميمية كود المعيار
 ديمرحمة التعميم اإلعدا –التعميم األزهري قبل الجامعي

 الميال السادس: المأ مم

 مواأ  الأ مم المسأ د م ا ول:الم يار  6-1

 الم ارات ال امم: الرامي:الم يار  6-2

 يوامب ويداميم إيياثيم:  الرالث:الم يار  6-3

 الميال الساثع: الم مم

 الأتطيط ل مميأي الأ ميم والأ مم: 7-1

 أمفيذ  مميأي الأ ميم والأ مم: 7-2

 اليب أسويم   الم:أس 7-3

 أم طم م ميم   الم: 7-4

 الدراسي الرامن: المم  الميال 

 ممارسات دا مم لممم  : :الم يار ا ول 8-1

 الميال الأاسع: المماخ الأرثو 

 ثيبم دا مم لمأ ميم والأ مم: :الم يار ا ول 9-1
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 معايير مجاالت الفاعمية التعميمية كود المعيار
 ديمرحمة التعميم اإلعدا –التعميم األزهري قبل الجامعي

 ثيبم دا مم ثيبم دا مم لم   ات المؤسسيم: :الراميالم يار  9-2

يأث  دا  الأديأدم أحديدد م دام الدأ مم وأم دطأي  :وأنشـطت  (التعميمـيالمحتـوى  )التعمم مهام تحديد .1
الم دايير السياسديم ل  أمدداد حيدث أدم أحديدد  لمدادة الم اليدم الأيريثيدم اسدأتدام م مدد  المأ ممدين

 ،مسدثسا   مد أصدميم ا م دطم الأ ميميدم أن أكدون مرأثطدم ثا هدداف اليرابيدم الم ددة  رو يو د 
  .الم اليم الأيريثيم ثرمامييوثالمحأور المسدم من ت ل 

أم أي يز ا ي زة وا دوات المسأتدمم والأ كد من ص حيم  :تحديد الموارد والمصادر التعميمية .0
أي ددزة الكمثيددوأر المددزودة ثتدمددم المأرمددت  لدددر المأ ممددين أو أي ددزة ال واأددف المسالددم التاصددم 

كمددا أددم أي يددز  ،أددم وضددع يدددول زممددأ لمأدددريب،  و الأطثيدد  والأدددريب  ددي ثدالمأ ممين  ثددل الثدددء
 .ثممطسم أسيوط ا زهريم الأ ميميثإدارة الكمثيوأر  اآلليم مل الحاسب 

 مرحمة التصميم  ثانيًا:
أم صيا م ا هداف التاصم ثكل  مصر من  ماصر المحأور  التعميمية:صياغة األهداف  .1

 اس ا وم حظأ ا من ت ل ال دف ال ام لمحأور الأ مميمكن  ي ث كل إيرابي الأ ميمي
وذلل  من ت ل   ،أم أحديد  محأور الثرمام  :التعميميالمحتوى  تحديد عناصر .0

أماولت موضو ات اليودة والم ايير السياسيم  الأيثا دثيات والدراسات ال مميم  اإسأ امم
يودة الأ ميم واإ أماد،  لضمان السوميم مأ إصدارات ال يبم  واإط ع  ،ل  أماد

لأحديد المحأور والذر  ،ميال إمأاج الثرمييات الأ ميميم  يثآراء المأتصصين   واإسأ امم
       .وي مل  مأ أحسي  ثرمام  الأ مم يغطأ  ا هداف الأ ميميم الساث  أحديدها

(  من 2) امت الثاحرم و سا  لمم ايير الساثسم ثأحديد المحأور المسدم وأسسيمي إلأ 
  :الموضو ات الربيسيم وهأ

 الم ايير السياسيم لمياإت السدرة المؤسسيم. 
 الم ايير السياسيم لمياإت الفا ميم الأ ميميم. 
أيمع حيث  ،ميال أكمولوييا الأ ميم  يأم أحكيم المحأور من المحكمين المأتصصين      

 ،( %85)ثمسثم أكرر منالمحكمون  مأ مماسثم المحأور  وكفايأي لألهداف الأ ميميم 
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أأف   مي ا المحكمون  الأي إيراء الأ دي ت وأم ،وأ ار ث ض المحكمون ثث ض الأ دي ت
 .صورأي الم ابيم   ي الأ ميميوأم إ داد المحأور 

 الممطسدديأددم أصددميم المحأددور الأ ميمددي  مددأ أسدداس الأأدداثع  :المحتــوى أســموب تتــابعتصــميم  .2
يميدددي الم دددايير السياسددديم  المؤسسددديم،ياسددديم لميددداإت السددددرة الس يثددددأ ثالم ددداييرلممحأدددور حيدددث 

وأأمرددددل مددددادة الم اليددددم الأيريثيددددم   ددددي ممدددداذج  المفويرا يددددل  الأ ميميددددم.لميدددداإت الفا ميددددم 
 .محأور الأ ممل رض المأحرل  

نمـاذج )المعالجـة التجريبيـة ةتصميم استراتيجيات التعميم والتعمم الخاصة بمـاد .4
 :ك(اإلنفوجرافيك المتحر 

أسددديم  محأددور   دديثصددورة كاممددم  اللكأرومدديا أمدددت الثاحرددم  مددأ أسددموب أوظيددف الددأ مم 
 والأددريب  أ مملمدثيبم كوالذر يمكن اسأتدامي   "Face book "مو ع  وذلل من ت لالأ مم 

حيددث أددم  مددل  ،حيددث يمكددن الددأ مم مددن ت لددي  ددي أ  و ددت و ددأ أ  مكددان  اللكأرومددي 
أدددم كمدددا   "ميمو دددم المفويرا يدددل المأحدددرل "يددد  مدددن ت لدددي وسدددمأميمو دددم لمأددددريب والأطث
 مدددداة تاصددددم  أددددم إم دددداءو  يسدددددم ا  الأددددي ثالمكامدددداتYouTube ""اسددددأتدام مو ددددع اليوأيددددوب

هدددذ   أدددم  دددرضو  ،والحصدددول  مدددأ رواثدددطالمأحدددرل  ور دددع ممددداذج المفويرا يدددل   ثدددالأطثي 
 .الفيس ثولمو ع الأطثي   مأ  ميمو م  من ت ل الرواثط 

 (نماذج اإلنفوجرافيك المتحرك )إعداد سيناريو مادة المعالجة التجريبية .5
 ( 5 كل )الأاليأم أصميم السيماريو من ت ل سث م أ مدة ربيسيم كما ثال كل 

 راتثالموسيقى والمؤ  الصور والرسوم النص المكتوب الشاشة محتويوصف  م
 كروكياإلطار  أسموب االنتقال الصوتية

       

 نموذج لتصمٌم السٌنارٌو التعلٌمى :(5 )شكل

 ددة  " Facebook "أدو ر ثيبدم الدأ مم اإلكأروميدم  :التعللٌم ببٌئلةتصمٌم واجهات التفاعلل  . 6 
وذلل ثواسطم الرواثط الداتميدم لكدل محاضدرة  ،الأفا ل ثين المأ مم والمحأورأساليب لمأفا ل مم ا 

 .ث ض م الث ض المأ ممينوالأفا ل ثين  ،لم مموالأفا ل ثين المأ مم وا ،المحأور   يالمويودة 
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 Adobeثرمدام  أددم أصدميم  ا ددم أم دطم الددأ مم مدن تدد ل  :الللتعلمتصلمٌم مهللام وطنشللطة . 7
Illustrator 2015. 

ثواسددطم ممدداذج   المرحمدديأو  المثدددبيأددم أصددميم الأسددويم  :. تصللمٌم طدوات التقللوٌم رلكترونٌللا  8
 Google  سأمدات المدم  ثتدمم يويدل درايدفهأ تاصيم من تصابص محرر المو  ،يويل
Drive " 

 :فً القٌاس أدوات تمثلت  حٌث :تصمٌم طدوات القٌاس. 9

ثالم دددايير السياسددديم  الدددو يأدددم ا دددداد مسيددداس  :ثالم دددايير السياسددديم ل  أمددداد الدددو يإ دددداد مسيددداس 
ت أصددميم الثحددث  ددي المصددادر والمرايددع تطددوا ،أحديددد ال دددف مددن المسيدداس)ل  أمدداد مددن تدد ل

إ ددداد الصددورة ا وليددم  ،  صدديا م  ثددارات المسيدداس،أحديددد مسددأويات السيدداس لممسيدداس ،المسدداييس
وضدددع مظدددام لأسددددير  ،محددداور 9ز دددت  مدددأ و    ثدددارة 34لممسيددداس حيدددث ا دددأمل المسيددداس  مدددأ 

 امددت الثاحرددم ثحسدداب صددد  المسيدداس مددن تدد ل صددد  المحكمددين وصددد  اإأسددا   ،الدددريات(
و امدت الثاحردم  ،وهي مسثم ييدة أدل  مأ الصد  (0.86 - 0.65 )اوح ما ثينالذاأي والذ  أر 

ثحسداب رثدات المسيداس مدن  الثاحردم امدت  .ثحساب صد  المحكمين الدذ  ايداز أطثيد  المسيداس
 المسيداسوذلدل ثأيرثدم  (0.85)ثمدغوالذ   كرو مثاخ ت ل رثات إ ادة الأطثي  ورثات م امل الفا

مددن  يددر ميمو ددم الثحددث ا ساسدديم ويميددع السدديم السدداثسم أدددل  ( مددمم 12) مددأ  يمددم اسددأط  يم
كمددا أددم حسدداب الددزمن الدد زم ل سددأياثم  مددأ  ثددارات المسيدداس وهددو  ، مددأ الرثددات الييددد لممسيدداس

 .د يسم 30
 

ا   مرحلة البناء   :ثالث 
المرحمددم   دديسددث   اتأيارهددا وأحديددها  الأديوالوسددابط الأ ميميددم  ثمدداء المدوادهدذ  المرحمددم    ددييدأم 

وصددددوت  ،ومصددددوص ،و  يددددديو ،مددددن صددددور راثأددددم، صددددور مأحركددددم (مرحمددددم الأصددددميم )السدددداثسم
ث دض الصدور مدن حيدث الحيدم والمدون كمدا   ديهذ  المرحمم أ دديل   يكما أم  .ومؤررات صوأيم

  (مرحمم الأمفيذ )المرحمم السادمم  يا صوات حسب الحايم واإسأتدام   يأم الأ ديل 
 

ا    التنفٌذ مرحلة :رابع 

أددددرس ثالمفوير يدددل  الأدددي)ميمو دددم أيريثيدددم واحددددة  ثاسدددأتدام الأيريثددديأدددم اسدددأتدام الأصدددميم 
 .المأحرل( 
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مأاج البحث:تجربة    يوا داد أدوات الثحث  (مماذج المفويرا يل المأحرل )ث د أصميم وا 
  :الأاليم لإليراءاتأيرثم الثحث و سا   صورأ ا الم ابيم أم أمفيذ

 مأ  مالسابم اللكأروميثيبم الأدريب أم أطثي   :العٌة واختٌار عٌنة البحثاإلستط -1
( 12)و وام ا ،ا زهر م مميا وليم  مأ ميمو م من  اصورأ   ي المأحرل  المفويرا يل

 .وأم أطثي  أدوات السياس (اإسأط  يمال يمم  المأ ممين)وأم أحديد مو دا مع  ،م مم

 والأي الحاليمرت الأيرثم ا ساسيم لمثحث  :بحثرجراء التجربة االساسٌة لل -0
 :ايام مأأاليم ثالمراحل الأاليم رمامي( 8)اسأغر ت

 اختيار عينة البحث  (1
  روط  مي م أمطث  من ال ريف ا زهر م ممي من (الثحث  يمم )المأ ممين اتأيار أم

 السياسيم ييرثالم ا الو ي  ي م ك ت ولديي ل  أماد مر ح أزهر  م  د من وهم الأطثي 
الفيس  مو ع مع والأ امل الكمثيوأر إسأتدام أكمولوييم تثرات لدي م يكون كما ل  أماد

  ثول
  التهيئة واالستعداد لمتجريب (2
 ثل الثدء  ي الأطثي  سواء من هيبم ال راف أو من الدارة   :الموا سات الداريم 

 ا زهريم.المركزيم لممطسم أسيوط 
 كرة الثرمام  وأ ريف  الأدريثي لأوضيحالثرمام    يالثدء  أم  سد ور م  مل  ثل 

 رح ثيبم الأدريب اللكأروميم و كيفيم  وأمثكيفيم أمفيذ الثرمام   ( يمم الثحث )المأ ممين
 المثدبي.الوصول إلأ ا م طم والأسويم 

وذلل   ،ثالم ايير السياسيم ل  أماد الو يأم أطثي  مسياس  :قبميتطبيق األدوات  (3
حيث أم إم اء  و   ،Googolأو رها  الأيمن ت ل إحدر الأطثيسات  الكأرومي  إ

 .Googol Form  أصميمي من ت ل
أم أحديد يدل زممأ   :(المتحركنماذج اإلنفوجرافيك  )المعالجة التجريبية تطبيق مادة (4

 25)حأأ 2021/  9/  14الفأرة     يلثدء الأيرثم ا ساسيم حيث ثدأت الأيرثم 
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( أيام 8)رماميحيث كامت المساءات الأدريثم  مأ مدا ر  ،كما موضح (9/2021/
 .مأأاليم

ا     مرحلة التقوٌم :خامس 

  يميدع موضدو ات محأدور الدأ مم   دي المثددبيالثاحردم الأسدويم  اسدأتدمت :المبدئًالتقوٌم
 .من  ثل المأ ممين الياثم  مييوأم  موضوع،ث د اإمأ اء من كل 

  لمأ كيدد  ،مدن يميدع الموضدو ات اإمأ داءث دد  الم دابيإيدراء الأسدويم  أدم  :النهلائًالتقوٌم
ثالم دايير  الدو يمسيداس حيدث أدم أطثيد   ،أم أمميأ ا ت ل  أدرة الدأ مم الأي مأ التثرات 

المفويرا يدددل )يدددمالأيريثالم اليدددم  ةمدددادل مدددأ الفدددرو   لمو دددوفالسياسددديم ل  أمددداد  ث دددديا 
لحسداب المأداب    SPSS اسدأتدمت الثاحردم ثرمدام  و دد  ، ثدل وث دد الأطثيد  (المأحدرل

ويميددع المأدداب  موضددحم ث ددكل مفصددل  ددي يددزء مأدداب   ددن طريدد  ا سدداليب الحصددابيم 
 الثحث 

   البحث:نتائج 
  :بالنسبة للسؤال الفرعً األول الذي ٌنص على -طوال  

 ا زهر ث سيوط؟ يما هي الم ايير السياسيم ل  أماد ال زم أمميأ ا لم مم

أمت الياثم  مأ هذا السؤال ضمن إيراءات الثحث وث د اإط ع  مأ ال ديد من الدراسات 
وهأ  ،أم الأوصل إلأ  ابمم الم ايير السياسيم ل  أماد ،الأي أماولت الم ايير السياسيم ل  أماد

( مياإت السدرة المؤسسيم  يمدرج أحأ ا 5)( من المياإت الفر يم أ مل  دد9)أ مل  دد
(  مياإت الفا ميم 4)و دد ،(  من الم ايير يمدرج أحأ ا  دد من المؤ رات والممارسات9 ) دد

   .( من الم ايير يمدرج أحأ ا  دد من المؤ رات والممارسات10)الأ ميميم يمدرج أحأ ا  دد

  :بالنسبة للسؤال الفرعً الثانً الذي ٌنص على -ثانٌا  

ليم الأيريثيم السابمم  مأ اإمفويرا يل المأحرل الأمميم ما الأصميم الأ ميمي لثماء مادة الم ا
 ؟الو ي ثالم ايير السياسيم ل  أماد لدر م ممي ا زهر ث سيوط

أمت الياثم  مأ هذا السؤال ضمن إيراءات الثحث وث د اإط ع  مأ الدراسات الأي أماولت 
( الذ  ي د ADDIE )لمموذج ال امالأصميم الأ ميمي لمممصات الأ ميميم اإلكأروميم، أم اتأيار ا

المموذج ال ام أساسا  لكل مماذج الأصميم الأ ميمي ويأكون من تمس مراحل أساسيم وهأ 
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مرحمم  ،مرحمم الأمفيذ / الأطثي   ،مرحمم الم اء / الثماء ،مرحمم الأصميم ،مرحمم الأحميل)
 الأسويم(  

  :ىبالنسبة للسؤال الفرعً الثالث الذي ٌنص عل -ثالثا  

ثالم ايير السياسيم ل  أماد لدر م ممي ا زهر  الو يما أرر المفو يرا يل المأحرل  ي أمميم 
 ؟ث سيوط

 مأوسطيثين  0005يويد  ر  دال إحصابيا   مد المسأور  " :على أنهفرض البحث  ٌنص
 الث د و الأطثيسين السثمي   يالمأحرل(  ثالمفو يرا يلأدرس  الأي)دريات الميمو م الأيريثيم

 .الث د ثالم ايير السياسيم ل  أماد لصالح الأطثي   الو يلمسياس 

 السثميولمأ كد من صحم هذا الفرض أم حساب دإلم الفرو  الحصابيم ثين مأوسط السياس 
 الو ي( لمسياس أدرس ثالمفويرا يل المأحرل الأي  )لمميمو م الأيريثيم الث د ومأوسط السياس 
 .ل  أماد ثالم ايير السياسيم

داللة الفروق اإلحصائية بين متوسط القياس القبمى ومتوسط القياس البعدى ألفراد المجموعة التجريبية فى  :(4 )جدول 
 5متوسط الدرجة الكمية لممقياس =  ،معمم   22ن= ،بالمعايير القياسية لالعتماد الوعيمقياس 

 المحاور / المتغٌرات

 

متوسط 
الدرجة 
 الكمية

 البعديالقياس  بميالقالقياس 
 فرق 

 المتوسطات

الخطأ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

مرثع 
 ايأا

 حجم  

 المتوسط التأثير
اإلحراف 
 المعٌاري

 المتوسط
اإلحراف 
 المعٌاري

1 

معاٌٌر 
 المجال األول 

)الرؤٌة 
 (والرسالة

 كبٌر 0.97 0.01 33.18 0.09 2.90 0.31 4.49 0.45 1.59 5

2 

معاٌٌر 
المجال 
 الثانً

القٌادة  )
 (والحوكمة

5 

1.62 0.31 4.50 0.26 2.88 0.06 49.50 

0.01 

 كبٌر 0.99

3 

معاٌٌر 
المجال 
 الثالث 

)الموارد 
البشرٌة 
 (والمادٌة

5 

1.66 0.42 4.51 0.29 2.86 0.07 41.34 

0.01 

 كبٌر 0.98
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4 

معاٌٌر 
المجال 
 الرابع

) المشاركة 
 (المجتمعٌة

 

5 

2.07 0.25 4.87 0.35 2.80 0.10 27.84 

0.01 

 كبٌر 0.96

5 

معاٌٌر 
المجال 
 الخامس 

 )ضمان
 الجودة

 والمساءلة(

5 

1.81 0.30 4.67 0.26 2.86 0.07 40.27 

0.01 

 كبٌر 0.98

6 

معاٌٌر 
المجال 
 السادس 

 () المتعلم

5 

1.93 0.42 4.63 0.27 2.70 0.10 28.41 

0.01 

 كبٌر 0.97

7 

معاٌٌر 
المجال 

 سابع ال

  ()المعلم

 

5 

2.17 0.71 4.48 0.28 2.31 0.16 14.77 

0.01 

 كبٌر 0.88

8 

معاٌٌر 
المجال 
 الثامن 

) المنهج 
 (الدراسً

5 

1.53 0.68 4.43 0.50 2.90 0.10 29.00 

0.01 

 كبٌر 0.97

9 

معاٌٌر 
المجال 
 التاسع 

) المناخ 
  (التربوي

5 

1.89 0.48 4.47 0.44 2.58 0.09 27.69 

0.01 

 كبٌر 0.96

متوسط الدرجة 
 الكلٌة للمقٌاس 

5 

2..1 

0.37 

 

4.53 

 

0.10 1..2 

0.07 

 

40.09 

 

0.01 

0.98 

 

 كبٌر

 

5 

ليميع مأوسطات محاور  الث د السياس   ي الحساثيالمأوسط  ارأفاع(  4)أظ رت مأاب  يدول
  راد  السثميدريأي الكميم  ن السياس  مأوسط  ثالم ايير السياسيم ل  أماد وكذلل الو يمسياس 

ت( لدإلم الفرو  ثين )وثحساب  يمم  (أدرس ثالمفويرا يل المأحرل الأي )الميمو م الأيريثيم
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 ، (0.05  ) مد مسأور الدإلم  الث د المأوسطات ويد أم ا دالم إحصابيا  و أ اأيا  السياس 
ما  والث د  السثمي الأطثيسين  يوأراوحت   يم مرثع ايأا لدريات  أ راد الميمو م الأيريثيم  

ويمي  ا أكثر  (0.98)كما ثمغت لمأوسط الدريم الكميم لممسياس  )0.88 :0.99)ثين
المفويرا يل المأحرل(  مأ المأغير )( مما يدل  مأ أن حيم أ رير المأغير المسأسل0.15)من

 يياثيالوهذا يدل  مأ الأ رير  ،ثالم ايير السياسيم ل  أماد( لي أ رير  ور الو ي)الأاثع
 .ثالم ايير السياسيم ل  أماد الو يلإلمفويرا يل  المأحرل  مأ 
ثالم ايير السياسيم ل  أماد لدر  الو يمما ي مأ ارأفاع مسأور  ،وث ذا أحس  صحم الفرض  

 ثيبم الأ مم اللكأروميم السابمم  مأ  المفويرا يل المأحرل  ثاسأتداما زهر ث د دراسأ م  م ممي
 والث د  السثميالأطثيسين   يوضح مأوسطات دريات ا راد الميمو م الأيريثيم ( ي6)وال كل

المياإت  )ثالم ايير السياسيم ل  أماد لمأوسط كل محور من محاور المسياس الو يلمسياس 
  (الأسع

 

 بعدىوال القبلى التطبٌقٌن فى  التجرٌبٌة المجموعة افراد درجات متوسطات ٌوضح بٌانى رسم ( 6  )رقم شكل

 (التسع المجاالت )المقٌاس محاور من محور كللمتوسط  

 تفسٌر نتائج البحث ثانٌا :

ثالم ايير  الو يلمسياس ثتصوص ويود  رو  دالم إحصابيا  لصالح الأطثي  الث د  
أرر الثاحرم ويود  رو  دالم إحصابيا  لصالح الأطثي  الث د  وذلل  ي ، السياسيم ل  أماد

 : د يريع لألسثاب الأاليم ، ايير السياسيم ل  أمادثالم  الو يمسياس 

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

1.59 1.62 1.66 2.07 1.81 1.93 2.17 1.53 1.89 

4.49 4.50 4.51 
4.87 4.67 4.63 4.48 4.43 4.47 

متوسط  
القٌاس 
 القبلى
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   مدددل  مدددأ يدددذب امأثدددا   (المأحدددرل )المفدددو يرا يدددلاسدددأتدام  :الثمابيدددم لمثدددادئ المظريدددمو سدددا 
 .لدي م لموضوع الأ مم  الو يزيادة مسأور  وثالأاليالمأ مم وزيادة الدا  يم لدي م لمأ مم 

  أسسديم   مأ يأميز ثالأركيز  المأحرل المفو يرا يلط مم إن   :المظريم السموكيم لمثادئو س ا
 .الوحدات الأ ميميمو من الموضو ات  مأأاليمالمحأور إلأ سمسمم 

  حيددث ي أمددد  مددأ أمريددل الم مومددات ثصددورة ثصددريم     الرمددابي:مظريددم الأ ددفير  لمثددادئو س ددا
 أ ضل.ثصورة  يأم أذكرهاولفظيم م ا  وثذلل 

  المأحدرل الدذر ي درض  المفو يرا يدلأد م هذ  المظريم ممط  :التمظريم الي ط لمثادئو س ا
 .الأ مم لمحأورصورة كاممم 

  ليمأ زر ان ودراسم  (2014 )مي ء  مأ دراسمهذ  المأييم مع مأاب  كل من  اأفستو د
 (2015 )الزهير دراسم ( و 2015)يزيد  ادةدراسم و  (2018 )الصثحأودراسم  (2014)

( 2019 )لرو أ ثد المييد ا ( ودراسم2018)مطواهريممأ  ودراسم
   . لمم ايير السياسيم ل  أماد ا هميم الأ ميميم   ي Madan(2019)ودراسم

 توصيات البحث 

 لمم دددايير السياسددديم ل  أمدددداد ثثدددرام  الأددددريب التاصددددم  (المأحددددرل)دمددد  ممددداذج المفويرا يدددل
 .ثثرام  اليودة واإ أماد ثالمؤسسات الأ ميميم المتأمفم

 الأطدوراتال مميم الأ ميميدم وضدرورة مواكثدم   يثمسأحدرات ثرام  اليودة واإ أماد  اإهأمام 
 الأكمولوييم والأ امل ثيديم م  ا.

 سدأتدامي  سد دورات أدريثيم لمم ممين يأ مموا من ت ل ا كيفيم أصميم مماذج المفويرا يل إ
 .ال مميم الأ ميميم  ي يما ث د ما ط ث م ومسا دأ م 

  :البحوث المقترحة

  الددددورات الأدريثدددم التاصدددم ثدددالمأ ممين   ددديإيدددراء دراسدددم حدددول طدددر  أوظيدددف المفويرا يدددل
 .والم ممين

  إيراء دراسات ممارمم  مأ مسررات الفر  الدراسيم المتأمفم. 
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  دديإيددراء دراسددات  مددأ اممدداط متأمفددم أتددرر لإلمفويرا يددل و   أ ددا ثث ضدد ا والفددر  ثيم ددا  
  .ميمال ميم الأ مي

 
 والمصادر: المراجع

 المراجع العربية   :أواًل 
 الم ارل دليل – اليام ي  ثل الأ ميم ثمؤسسات واإ أماد الأ ميم يودة وضمان الذاأي الأسويم 

   الذاأي الأسويم اسأمارة ،2016
 .صادر دار :ثيروت ،ال رب لسان م يم  .(1990)ممظور اثن  

  ي (اإمفويرا يل )الم موماأي الأصميم ممط اتأ ف أرر .(2019)الزهرامي  مر  مأ أحمد
 كميم ميمم ،الرامويم المرحمم ط ب لدر ا حياء مسرر  ي ال مميم المفاهيم أحصيل
  .134 – 113 ص ص ،4ع ،35 م  ،أسيوط يام م ،الأرثيم

  ي دراسات  ميمم .الأ ميمي يرا يل المفو أصميم  م ايير .(2017 ) حسن السيد حسان أمل
 ، اليام ي الأ ميم أطوير مركز .(96 – 60 )ص ص ،(35)ع . اليام ي لأ ميما

   مس  ين يام م ،الأرثيم كميم
 رسا م م ر  ي ا ساسي الأ ميم مدارس مدير  دور " .(2015)حير أثو صدي   و ي أ رف

 .السادات مديمم يام م ،الأرثيم كميم ،مايسأير رسالم ،" ثمدارس م اليودة
 المؤسسات  ي ال اممم اليودة إدارة أطثي  م و ات .(2018) س در  اطمم و ؛ ويمأ حدة

   .262- 252 ص ص .(11)ميمد ،المساميم وال موم الحسو  ميمم .اليزابريم
 أمميم  ي(    ات -  وابم)يرا يل المفو أسميم اسأتدام  ا ميم(. 2015)مس ود محمد حماد 

 ثكميم والم أمدين المسأسمين الفميم الأرثيم ط ب لدر الثصريات أصميم م ارات
 .196-131(، 62)المفس و مم الأرثيم  ي  رثيم دراسات ميمم. الأرثيم

  ي أطثيسات –-ال اممم اليودة إدارة .(2015)الزيادات  واد ومحمد ؛مييد  اكر سوسن  
   . مان .والأوزيع لمم ر الصفاء دار – والأ ميم الصما م

أرر الأفا ل ثين ممط أسديم (. 2018يوسف أحمد  مي ) محمد ؛ يماء سمير محمد تميل
الرسومات الم موماأيم )الراثت/المأحرل( ومسأور الأمريل الم ر ي لمم مومات 
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)سطحي/ مي (  ي إكساب م ارات الطثا م الميسمم والرسا م الثصريم لدر 
 دد تاص ثميمم الثحوث  ي مياإت الأرثيم المو يم  م،ط ب أكمولوييا الأ مي

اإثأكاريم ..يالأ ميم المو  -ا ولالمؤأمر الدولأ ثحث مم ور ث (،4 ، ج17)ع 
 .يام م المميا –كميم الأرثيم المو يم ، وسو  ال مل

    ال مميم  ي ودور  لإلمفويرا يل أحميميم دراسم .(2016)وأترون الرحمن  ثد  ادل   
 ميمم ،(ثالصورة الكأاثم    م )لممص الأ كيميم الصيا ات سيا   ي   الأ ميميم
 ،(47)ال دد  ،حموان يام م – الفميم الأرثيم يمكم – والفمون الفميم الأرثيم  ي ثحوث
 (17-1)ص ص

  ي والمأحرل الراثت يرا يل المفو ممطأ اتأ ف  أرر .(2018)السيد اهلل  ثد ال ال  ثد  
 اليم يم .لمحاسثات ال ميا الم اهد طالثات لدر الر ميم المواطمم م ارات أمميم

 .52 -1 ص ص ،(35)ع ،الأرثيم لأكمولوييا ال رثيم
 الميمم .اللكأرومي الأ ميم أمظمم  ي اليودة م ايير .(2019)الرو أ سممأ ثن المييد  ثد  

 .(244 -227 )ص ص ،  ثراير ،(7)ال دد  ،المساميم والدراسات لآلداب ال رثيم
/ الراثت )يرا يل المفو أسديم ممطا .(2015)الدتمأ أحمد أمامي  ،درويش محمد  مرو

 الأوحد أطفال لدر الثصرر الأفكير م ارات أمميم  ي وأررها الويب  ثر (المأحرل
 ،25 ميمد إثريل  .الأ ميم لأكمولوييا المصريم اليم يم ميمم ." محو  واأياهاأ م

  364ص :265ص .(2)ع
 ا ساسي الأ ميم مرحمم م ممي لدر ال اممم اليودة ثم ايير الو ي .(2015)أو ي  أحمد  يفي

 ص ،(39)ميمد ،الأرثويم الميمم ز لمم ممين م ميمال المأغيرات ث ض ضوء  ي
  .(144 -1)ص

 الصف طالثات أحصيل  مأ الرياضيات  ي يرا يل المفو دم  أرر( 2016)الدهيم  مي لولوة
 .281-263، 19(، 7)الرياضيات أرثويات ميمم. المأوسط الرامي

  الم ميمم ،أطثيس ا مأطمثاتو  م اييرها :ال الي الأ ميم  ي ال اممم اليودة .(2014)زر ان ليمأ
  133 – 175 ص ،(48 )ال دد ،(15)ميمد ،الأرثيم
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 دراسم" ال ال الأ ميم مؤسسات  ي اليودة وضمان اإ أماد .(2005)وآترين أمين محمد مايدة
"   ر الرالث السمو  المؤأمر ،الدول ث ض وأيارب تثرات ضوء  ي أحميميم
 المسارمم لمأرثيم المصريم اليم يم" يميمالأ م المؤسسات يودة وضمان  اإ أماد
 .الرالث اليزء ، يماير( / 25:24)سويف، ثثمأ الأرثيم وكميم الأ ميميم والدارة

 اإ أماد م ايير أطثي   ي الأرثويين الم ر ين إس ام .(2018)الصثحأ رد  ثن محمد  
  .الأرثويم الميمم ، دكأورا رسالم ، الس وديم ال رثيم ثالمممكم ال ام ثالأ ميم المدرسي

 .(56) دد
 .اليزابر  ي ال الي الأ ميم  ي اليودة وضمان ال اممم اليودة إدارة .(2018)طواهريم ممأ  

 ،(8)ميمد ،والمفسيم الأرثويم والدراسات لألثحاث المفأوحم السدس يام م ميمم
  (.162 – 152 )ص ص ،(24 )ال دد

 ،(ا ردن)الزر اء يام م ، ال الي الأ ميم يودة ضمانل" .(2014) الراثع الدولي ال رثي المؤأمر
 .أثريل(/ 3-1) ي ،ال رثيم اليام ات اأحاد مع ثالأ اون

 م اهد  ي  اليودة م ايير وا ع.(2018) المطيرر صاثر ثمت أميرة  و ؛ال يمأ س د ثن ماصر
 ص ،(23) دد ،(6)ميمد ،والأ هيل التاصم الأرثيم ميمم .الفكريم الأرثيم وثرام 
 .190 -139 ص

 مراحل م ممي إكساب  ي المدم  الأدريب اسأتدام  ا ميم .(2014) السيد سميم  مأ مي ء
 المدارس لأ هيل السياسيم الم ايير أطثي  م ارات السكمدريم ثمحا ظم ال ام الأ ميم

 كميم .مايسأير رسالم .المدم  الأدريب محو واأياه م اإ أماد  مأ لمحصول
  السكمدريم ميام  ، الأرثيم

  واإ أماد اليودة ضمان م ايير وريسم .(2013).واإ أماد الأ ميم يودة لضمان السوميم ال يبم
 الأ ميم يودة لضمان السوميم ال يبم :الساهرة .اليام ي  ثل الأ ميم لمؤسسات
  .واإ أماد

 والمأحرل اثتالر ثممطيي يرا يل المفو اسأتدام  ا ميم .(2019)الحا ظ  ثد محمد س د هثي
 ميمم،السفز طاولم  مأ ثاليدين ا ماميم لم سمثم والم ارر الم ر ي الأحصيل  مأ
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 ،الرياضيم الأرثيم كميم – أسيوط يام م الرياضيم الأرثيم و مون ل موم أسيوط
 .258 – 202 ص ص ،(3)ج ،(48)ع

 المراجع األجنبية   :ثانياً 
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 مواقع اإلنترنت:  :ثالثاً 
      الأ ميم يودة لضمان السوميم ال يبم ثإم اء" ٨٠٠٢لسمم ٢٨ ر م لسامون الأمفيذيم بحمال 

 @918/>/?8 :الأاحم أاريخ   ،"  واإ أماد
www.naqaae.org 

 

 يممم" الأ ميم  مأ والأحفيز الأ وي  ثين يرا يل المفو  ن" مسال .(=918) مأوت حمدم
   <918/?/;9 :واإأاحم اإسأرياع أاريخ ،=918  أثريل 8( :8 ال دد) ،اللكأرومي    الأ ميم

 http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=;99 
 إمأاج وأدوات ومصابح أ ريف ،المفويرا يل هو ما" لمسا :(>918) يسأ م أز      

 م <918/@/:8 :الأاحم أاريخ" المفويرا يل

https://awraq->@.blogspot.com.eg/1?/918</blog-post_??.html 

 

Madani, Rehaf A(918@).  Analysis of Educational Quality, a Goal of 

Education for All Policy, Higher Education Studies, 9(1), p 811-81@ , 

Available at:  
  https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ891:>1=.pdf  in Augast((918@ 

 

 الأ ميم وم اهد كميات ا أماد دليل :واإ أماد الأ ميم يودة لضمان السوميم ال يبم/  ع.م.ج
  9/9191/>8 أاريخث مأاح   <8-=8 ص ،>918 يوليو ،الرالث اإصدار      ،ال الأ

https://www.pua.edu.eg/wp-content/uploads/19/918@/accreditation-of-

colleges-and-institutes-.pdf 

 

http://www.naqaae.org/
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=422
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=422
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The Impact  of animated infographic on Developing 

Awareness of  Accreditation Standards  

For AL- Azhar Teachers in Assuit 

Research abstract: 

        The aim of the research was to measure the impact of the animated 
infographic style with regard to its impact on the awareness of the 
standard accreditation standards of Al-Azhar teachers in Assiut, and the 
researcher used the descriptive approach at the stage of study, analysis 
and design, and the experimental approach to measure the impact of 
the(animated infographic) style on the development of awareness of the 
standard accreditation standards of Al-Azhar teachers in Assiut Al-Azhar, 
where a measuring tool was used, which is: The results of the research 
have shown that there are significant differences between the average 
scores of teachers(research sample) for the pre-and post-application of 
the experimental group of the awareness scale in favor of the post-
application due to the positive impact of the presentation 
style(animated infographic). The research recommends the importance 
of integrating the infographic(animated) models of the accreditation 
standards with the training programs of the quality and accreditation 
programs of various educational institutions. It is also recommended 
that attention should be paid to the developments of quality and 
accreditation programs in the educational process and the need to keep 
abreast of technological developments and deal seriously with them. It 
is also recommended to hold training courses for teachers through 
which they are trained on how to design infographic models for later use 
by their students and help them in the educational process at all school 
stages. It is also recommended to take advantage of the infographic at 
various educational stages and develop a strategic plan for this. As well 
as taking advantage of infographic models in overcoming the problems 
facing the educational process. 

keywords: animated infographic-awareness- standard criteria for 
accreditation. 
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