جامعــــــــــــة األزىـر -غــــــزة
عمــادة الدراســـــــات العميـا
كميــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــة
ماجستير أصــول التربيـــــة

مذي حتقُق ادلعبَري العبدلُت لالعتمبد األكبدميٍ التٍ وضعتهب هُئت
 NCATEلربامج كلُبث الرتبُت جببمعبث احملبفظبث اجلنىبُت
The Achievement of Global Standards for Academic
Accreditation set by NCATE Commission for Faculties of
Education Programs, at the Universities of
the Southern Governorates

إعـداد الباحث

ماجد رباح صاحل خلف
إشـــــــــ ارف

الدكتور /صهيب كنال األغا

الدكتور /حمنود عبد اجمليد عساف

أستاذ التخطيط واإلدارة التربوية المشارك

أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المساعد

جامعة األزىر – غزة

وزارة التربية والتعميم العالي

قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في أصول التربية
من كمية التربية بجامعة األزىر – غزة
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ﭽ يَزْفَعِ اللَّهُ الَّذِيهَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيهَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍﭼ
[سورة اجملادلة :آية ]11

ﭽ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَزَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَﭼ
[سورة التوبة :آية ]101


ب

االىداء
إلى مف عممتني الحب كالحناف ..رمز العطاء كبمسـ الشفاء ..إلى القمب الناصع بالبياض
والذتٍ احلبُبت
إلى مف ىكمَّت أناممو ليقدـ لنا لحظة سعادة ..مف حصد األشكاؾ عف دربي ليميد
لي طريؽ العمـ كالمعرفة ..مف قدـ كأجزؿ بال ممؿ ..صاحب القمب الكبير
والذٌ العزَز
إلى القمكب الطاىرة الرقيقة كالنفكس البريئة  ..إلى رياحيف حياتي ..مف كانكا لي رمز الحب
كالكفاء.
(أختٍ أم حيًُ وإخىتٍ أبب كرم وأبب أنس)
إلى عائمتي بشكؿ عاـ كالى أعمامي (الحاج أبك زياد كأبك اشرؼ كالى ركح عمي
المرحكـ أبك رائد(
إلى زكجتي الحانية التي صبرت عمى انشغالي ،كصبرت عمى تقصيرم
إلى فمذات أكبادم  ...كشمعة حياتي  ...ىـ ركحي كفؤادم  ...أسأؿ اهلل أال يحرمني كجكدىـ
أوالدٌ األعزاء
إلييـ جميعان  ...أىدم ىذا الجيد المتكاضع ...


ت

شــكر وتقــدير
الحمد هلل ،كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل ،الميـ صؿ عمى محمد في األكليف ،كصؿ عمى
محمد في اآلخريف ،كصؿ عمى محمد في المأل األعمى إلى يكـ الديف ،الميـ صؿ عمى محمد في

كؿ كقت ككؿ حيف.

(النحؿ:

يقكؿ المكلى سبحانو كتعالى ":

.)18

إف الحمد هلل كالشكر لو عز كجؿ الذم كفقني إلنجاز ىذا العمؿ المتكاضع كرزقني ىذه النعمة
العظيمة  ،نعمة العمـ كمكاصمة التحصيؿ فيو .كيقكؿ نبينا العظيـ محمد  ( :ال يشكر اهلل مف

ال يشكر الناس) (الترمذم ،1978ج.)4،339

كصؿ الميـ عمى خاتـ
المف كالفضؿ كاإلحساف ،حمدان يميؽ بجاللو كعظمتو .ى
الحمد هلل ذم ى
الرسؿ ،مف ال نبي بعده ،صالةن تقضي لنا بيا الحاجات ،كترفعنا بيا أعمى الدرجات ،كتيبمٌغنا بيا
أقصى الغايات مف جميع الخيرات ،في الحياة كبعد الممات .كهلل الشكر أكالن كآخ انر ،عمى حسف
تكفيقو ،ككريـ عكنو ،كعمى ما ىم َّف كفتح بو ىعمى َّي مف إنجاز ليذه األطركحة ،بعد أف ىي ٌسر العسير،
كفرج اليـ.
كذلٌؿ الصعابَّ ،
كانو لمف دكاعي فخرم كسعادتي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى جامعة األزىر

ممثمة برئيسيا األستاذ الدكتور /عبد الخالق الفرا ،كعمادة الدراسات العميا ممثمة بعميدىا

الدكتور /أمين حمد ،ككمية التربية ممثمة بعميدىا الدكتور/محمد عميان ،كقسـ أصكؿ التربية،
الذيف أتاحكا لي فرصة االستفادة مف عمـ العمماء فييا .فعندما نرسـ بريشة الكفاء لكحة ثناء يمتزج

فييا شذل األزىار بألكانيا لتترجـ عبارات الشكر كالتقدير عرفانان لمشرفي الفاضميف :سعادة

الدكتور /صييب كمال األغا ،كسعادة الدكتور /محمود عبدالمجيد عساف؛ الذيف أشرفا عمى
إخراج ىذا العمؿ مف غير سأـ أك ممؿ ،فكانا لمعطاء قرينيف ،كبذال كؿ الرعاية العممية كحسف
التكجيو فمـ يتكانيا عف نصحي كارشادم باآلراء السديدة كتزكيدم مف عمميما الكاسع.
ً
يف بعظيـ الفضؿ كالشكر كالعرفاف إلى عضكم لجنة المناقشة :الدكتور /محمد
كما أىد ي
ىاشم أغا كاألستاذ الدكتور /فؤاد عمي العاجز عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة الرسالة ،كاثرائيا
بممحكظاتيما السديدة رغـ أعبائيما األكاديمية كاإلدارية.

كذلؾ أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى كافة المحكميف ألدكات الدراسة ،كلمعممي كمعممات

ك ازرة التربية كالتعميـ في محافظات غزة لما قدمكه مف مساعدة كتعاكف في تطبيؽ األداة.

ث

كما يطيب لي أف أقدـ الشكر الجزيؿ لجميع الزمالء الذيف عممت معيـ كساعدكني في

تسييؿ عممي كدراستي كأخص بالذكر مدير مدرسة جماؿ عبد الناصر الثانكية األستاذ /جميؿ
الح ارزيف كاألستاذ /سامي الحسني مدير مدرسة معيف بسيسك ،كاألستاذ /حسيف
كاألستاذ /حسيف العيمة .

أبك ليمة

كأخي انر شكرم الخالص لكؿ مف أحبني كخصني يكمان بدعائو ،كأتكجو لكؿ مف ىم َّد لي يد
العكف ًم َّمف لـ تسعفني الذاكرة لذكرىـ بجزيؿ الشكر ،فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء.

كختامان أساؿ اهلل العمي القدير أف يككف ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ ،كأف يجعمو عممان

كي ىسيؿ لي بو طريقان إلى الجنة.
نافعان ،ي

واهلل تعبيل من وراء القصذ.

الباحث

ماجد رباح صالح خمف


ج

ملخص الذراست

مدى تحقيق المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي التي وضعتيا ىيئة  NCATEلبرامج كميات
التربية بجامعات المحافظات الجنوبية

إعداد الباحث /ماجد رباح صالح خمؼ
د .صييب كمال األغا

إشراف:

د .محمود عبد المجيد عساف

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل تقدير المعمميف خريجي كميات التربية بالمحافظات

الجنكبية كالعامميف في المدارس الحككمية لمدل تحقيؽ معايير ىيئة  NCATEفي برامجيا.
كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف

متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لمدل تحقيؽ معايير ىيئة  NCATEفي برامج كميات

التربية تعزل إلى المتغيرات( :الجنس -المرحمة التي يدرسيا– التخصص الذم يدرسو– المعدؿ

الت اركمي).

كلتحقيػػؽ األىػػداؼ ،اتبػػع الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي الػػذم يصػػؼ المشػػكمة كصػػفان

دقيق ػان كيحم ػؿ كيقػػارف كيقػػيـ أم ػالن فػػي التكصػػؿ إلػػى حقػػائؽ عػػف مشػػكمة الد ارسػػة ،حيػػث بمػػح حجػػـ
مجتمع الدراسة ( )8068معمـ كمعممة مف معممي المدارس الحككمية بالمحافظات الجنكبية ،منيـ

( ) 3539معمـ ك(  )4529معممة ،كتـ اختيار عينة عشكائية منيـ قكاميا ( )806مػف المعممػيف

مػ ػػف كػ ػػال الجنسػ ػػيف بنس ػ ػػبة  %10مػ ػػف مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة ،ش ػ ػػممت ( )399مػ ػػف المعممػ ػػيف بنس ػ ػػبة
( ،)%51.6ك( )375مػػف المعممػػات بنسػػبة ( ،)%48.4ككانػػت أداة الد ارسػػة عبػػارة عػػف اسػػتبانة
لقيػ ػػاس مػ ػػدل تحقيػ ػػؽ ب ػ ػرامج كميػ ػػات التربيػ ػػة لمعػ ػػايير االعتمػ ػػاد األكػ ػػاديمي التػ ػػي كضػ ػػعتيا ىيئػ ػػة
 ،NCATEكالتػػي تككنػػت مػػف ( )70فق ػرة مكزعػػة عمػػى سػػتة مجػػاالت ،كبعػػد التطبيػػؽ تػػـ اسػػترداد

( )774اس ػػتبانة أم بنس ػػبة  %96م ػػف العين ػػة ،كبع ػػد تحمي ػػؿ النت ػػائج احص ػػائيان باس ػػتخداـ برن ػػامج
 .SPSSأظيرت النتائج:

 درجة التقدير الكمية ألفراد العينة حكؿ مدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماداألكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEمف كجية نظرىـ  ،كانت عند كزف نسبي ()%71.9

كبدرجة كبيرة .حيث جاءت المجاالت بالترتيب كما يمي:

مػػؤىالت أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كأدائيػػـ (اإلطػػار التنظيمػػي) فػػي أعمػػى مراتب ػة بػػكزف نسػػبي

( ،)%72.7يمي ػ ػػو مج ػ ػػاؿ (اإلط ػ ػػار اإلدارم) ب ػ ػػكزف نس ػ ػػبي ( ،)%72.6ث ػ ػػـ مج ػ ػػاؿ (اإلط ػ ػػار

ح

المعرفي) بكزف نسبي ( ،)%72.4ثـ مجاؿ (اإلطار العالجي) بكزف نسػبي ( ،)%72.3يميػو

مجػػاؿ (اإلطػػار التفػػاعمي) بػػكزف نسػػبي ( ،)%70.7كأخي ػ انر مجػػاؿ (إطػػار الخب ػرات األدائيػػة)

بكزف نسبي (.)%70.5

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجاتتقدير أفراد العينة حكؿ مدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي

كضعتيا ىيئة  NCATEتعزم لمتغير التخصص في المجاالت( :المعرفة (اإلطار المعرفي)،

خبرات التنكع (اإلطار التفاعمي) ،مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس كأدائيـ (اإلطار التنظيمي)،

اإلدارة (اإلطار اإلدارم) كالدرجة الكمية لالستبانة .كذلؾ لصالح التخصص إنساني .في حيف

أنو لـ تكجد فركؽ في مجاالت التقييـ (إطار الخبرات األدائية) ،كالخبرات الميدانية (اإلطار

العالجي).

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات

تقدير أفراد العينة حكؿ مدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي
كضعتيا ىيئة  NCATEتعزم لمتغير الجنس ،المعدؿ التراكمي ،كالمرحمة التي يدرسيا

المعمـ.

وبناء عمى نتائج الدراسة فقد جاءت التوصيات عمى النحو اآلتي:
ً
 -1تصميـ دليؿ ارشادم حكؿ معايير االعتماد األكاديمي التي وضعتها هيئة  NCATEيكزع
عمى طمبة كأعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية في الجامعات.

 -2إعادة النظر في إطار الخبرات الميدانية التي تقدميا كميات التربية في الجامعات
الفمسطينية بما يتناسب كمعايير الجكدة مف حيث اإلشراؼ كاستراتيجيات التقييـ كالمتابعة.

 -3ضركرة تضميف برامج التربية العممية في كميات التربية لخبرات البحث العممي (اإلجرائي)
بما يسيـ في تعزيز إطار الخبرة الميدانية كالمعرفية لمخريجيف.

 -4ضركرة التقييـ المستمر لبرامج إعداد المعمميف في كميات التربية في الجامعات في ضكء
االتجاىات المعاصرة خاصة المقارنة المرجعية ( المقارنة باألفضؿ) مع الجامعات

المتفكقة.


خ

Abstract

The Achievement of Global Standards for Academic
Accreditation set by NCATE Commission for Faculties of
Education Programs, at the Universities of
the Southern Governorates
Prepared by: Majed Rabah Saleh Khalaf
Supervised By:
Dr. Suhaib Kamal Al-Agha

Dr. Mahmoud Abed El-Majeed Assaf

The study aimed to identify the degree of teacher graduates of
colleges of education and the southern governorates of employees in
government to the extent to which NCATE standards in their schools
appreciated. And detect whether there are statistically significant
differences at the level of significance (0.05 ≥ α) between the mean
scores of estimation respondents to the extent to which NCATE standards
in colleges of education programs due to the variables: (sex - Phase specialization - GPA)
To achieve the goals, researcher followed the descriptive
analytical method that describes the problem and accurately describes,
analyzes, compares and evaluates the hope of reaching to the facts about
the problem of the study, as the volume of the study population (8068),
including teachers from government schools southern Governorates
Teachers (3539) teachers and (4529), a teacher, was chosen as a stratified
random sample of them strong (806) of the teachers of both sexes at 10%
of the study population, which included (399) teachers by (51.6%), and
(375) of the Female teachers by (48.4%), the study tool is a questionnaire
to measure the extent to which the colleges of education programs for the
standards of accreditation set by the Commission NCATE, which
consisted of 70 items distributed on six areas, and after the application
has been recovered (774) questionnaire which represents 96% of the
sample, and after analyzing the results statistically using SPSS .
The results show:
- The total degree of overall appreciation to members of the sample
about the extent to which the colleges of education programs for
the academic accreditation standards set by the Commission
NCATE from their perspective, was when a relative weight
(71.9%) and a large degree. Where they came from fields in the
order as follows:
The qualifications of the teaching and performance of staff members (the
regulatory framework) at the top of its ranks with a relative weight
(72.2%), followed by the field (administrative framework) relative weight
(72.6%), then the field (cognitive frame) with a relative weight (72.4%),
د

then the field (therapeutic frame) relative weight (72.3%), followed by
the field (interactive frame) with a relative weight (70.7%), and finally
the field (the framework of the Performing experiences) with a relative
weight (70.5%).
- There are statistically significant differences at the level of
significance (0.05 ≥ α) between the mean scores of estimation
respondents about the extent to which the colleges of education
programs for the standards of accreditation set by the Commission
NCATE attributed to the specialization in the areas of: (knowledge
(cognitive frame), diversity experiences (Box interactive), the
qualifications of faculty members and their performance (the
regulatory framework), governance (management framework) and the
total score of the questionnaire. for the benefit of human
specialization. while it did not exist differences in the areas of
assessment (the framework of the Performing expertise), and field
experiences (therapeutic frame).
- There are statistically significant differences at the level of
significance (0.05≥α) between the mean scores of estimation
respondents about the extent to which the colleges of education
programs for the academic accreditation standards set by NCATE
body due to the variable gender, GPA, and the stage studied by the
teacher.
Based on the results of the study recommendations:
1. Design guideline about the accreditation standards set by the
Commission NCATE distributed to students and faculty members at
colleges of education in the universities.
2. Reconsidered in the context of field experiences offered by colleges
of education in the Palestinian universities in proportion to the
quality standards in terms of supervision and evaluation and followup strategies.
3. The need to include practical education programs in the colleges of
education to the expertise of Scientific Research (procedural) would
contribute to strengthening the framework of field experience and
knowledge of the graduates.
4. The need for continuous evaluations of the programs prepare
teachers in the colleges of education in universities in the light of
contemporary trends especially Benchmarking (comparison possible
favorites) with superior universities.
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الفصل األول

مقدمة:

اإلطبر العبم للذراست
يعد التعميـ بصفة عامة كالتعميـ العالي بصفة خاصة مف أسس التنمية الشاممة في أم

مجتمع ،باعتباره المصدر األساس في إعداد كتأىيؿ األفراد ،كبالتالي المجتمعات كتزكيدىـ
بالمعارؼ كالميارات كالقدرات التي تجعميـ قادريف عمى أداء أعماليـ بصكرة فعالة ،لخدمة أنفسيـ

كخدمة مجتمعاتيـ .كعميو فإف االىتماـ بالتعميـ بجميع مراحمو مف أىـ المتطمبات لتنمية

المجتمعات كالنيكض بيا كجعميا قادرة عمى مسايرة التطكر الحضارم ،كاالجتماعي،
كاالقتصادم ،كالسياسي ،كالمعرفي كالتكنكلكجي.

كاذا كاف التعميـ كسيمو إلعداد األجياؿ الحاضرة كالمقبمة ،فإف المعمـ يعد أحد المدخالت

األساسية لمعممية التعميمية ،لما يقكـ بو مف دكر كبير في إنجاح التربية في بمكغ غاياتيا كتحقيؽ

كجكدىا في تطكير الحياة لألفضؿ ،كىذا ما يتكقؼ بالدرجة األكلى عمى نكع اإلعداد الذم تمقاه

قبؿ الخدمة ،كمستكل ذلؾ اإلعداد ،ككذلؾ عمى جكدة التدريب الذم تمقاه أثناء الخدمة ،كمف ثـ
فالمعمـ الجيد شرط أساسي كمقكـ ضركرم لتطكير التعميـ كتحديثو ،لمكاكبة العصر كاستشراؼ
المستقبؿ كتكقع تحدياتو (قادم.)1: 2006 ،

إف األىمية البالغة التي تكلييا المجتمعات باختالفيا لبرامج إعداد المعمـ ،تنبع مف أف

نكعية المعمميف كمستكيات تأىيميـ تعتمد إلى حد كبير عمى برامج إعدادىـ ،فنجاح المعمـ في

مينتو كعممو يتكقؼ بالدرجة األكلى عمى نكعية كمحتكل ما يقدـ لو مف برامج أثناء مرحمة

إعداده ،كقبؿ انخراطو في مينة التعميـ (المطركدم.)2 :2002 ،

لذا ترتبط جكدة برامج اإلعداد التي تقدميا مؤسسات التعميـ العالي بامتالكيا لمعايير

برامج االعتماد األكاديمي التي تعتمد مف الجيات المشرفة ،لما تمتمكو مف مكانة عممية كاسعة مف
قبؿ الدكؿ المتقدمة كلما تمتمكو مف دكر حيكم في رقي كتطكر المؤسسات التعميمية في ضكء

التحديات التي تكاجييا المجتمعات المعاصرة كخاصة المجتمعات العربية.

كفي إطار التنافس العالمي الذم يزداد يكمان بعد يكـ إزاء برامج االعتماد األكاديمي

عالميا ،يرل الترتكرم ( )2006أنو:
المتبادؿ كالمشترؾ بيف مؤسسات التعميـ العالي المعترؼ بيا
ن
"يتكجب عمى التعميـ العالي في الكطف العربي لكي يتمكف مف التصدم لمتحديات التي تكاجيو ،أف
يقكـ بمراجعة جذرية كعميقة لسياستو كأنظمتو كقكانينو كتشريعاتو كخططو كبرامجو كمناىجو،

فضالن عف اعتماد منيجية عممية في المتابعة كالرقابة كالتقكيـ ،كذلؾ لتمكينو مف الكفاء بالتزاماتو

2

نحك أجياؿ المستقبؿ مف خالؿ تزكيدىـ بالكفايات كالميارات التي تتطمبيا خطط التنمية

االجتماعية كاالقتصادية (الترتكرم.)138 :2006 ،

كعمى ىذا األساس تزداد في اآلكنة األخيرة محاكالت االرتقاء بجكدة التعميـ في كميات

التربية ،بيدؼ االمتياز في التعميـ ،كالتقميؿ مف انتشار المستكيات الكسطى ،كالعمؿ مف خالؿ
معايير متفؽ عمييا كالتركيز عمى التعميـ كاالستم اررية في التطكر ،كااللتزاـ بالجكدة كمتطمباتيا

(المميجي ،كالبرازم.)289 :2010 ،

كتقكـ فكرة اعتماد المؤسسات التعميمية عمى أساس أنو مف حؽ المجتمع أف يتأكد أف

ىذه المؤسسات تقكـ بدكرىا الذم أينشئت مف أجمو بأفضؿ أداء ،ألجؿ البحث عف مكاضع قكتيا

لدعميا ،كعف مكاطف ضعفيا إلصالحيا.

كما يعد االعتماد اعترافان بالمكانة العممية التي تحصؿ عمييا المؤسسة التعميمية ،أك

البرامج التعميمية نتيجة الستكماليا معايير الجكدة المحددة مف قبؿ المؤسسات المختصة بالتقكيـ

التربكم لتمؾ المؤسسات كالبرامج التعميمية ،كأنيا نجحت في تحقيؽ األىداؼ المحددة كنفذت
الخطط كالبرامج بنجاح ،كأف ىذه المؤسسات تمتمؾ المكارد التي تمكنيا مف تنفيذ خططيا

المستقبمية (عمي.)441 :2010 ،

كبعد اطالع الباحث عمى العديد مف الدراسات التي تتعمؽ بمكضكع المعايير العالمية

العتماد المؤسسات التعميمية ذات العالقة بكميات إعداد المعمميف ،كجد أف الكثير مف الدراسات قد

اكصت إلى كضع معايير لمؤسسات إعداد المعمـ (كميات التربية) ،فمثالن دعا العبابنة ()2015
لكضع معايير لالعتماد األكاديمي كالميني لبرامج إعداد المعمميف في الجامعات العربية ،كما

أكصت دراسة عساؼ ( )2015إلى إنشاء ىيئة اعتماد أكاديمي عربية خاصة بكميات التربية
تابعة التحاد الجامعات العربية تتكلى منح شيادة االعتماد كفؽ المعايير ،كشددت جيفرف كجكميز

( )Griffin and Cummins, 2008عمى الحاجة الماسة لجميع مؤسسات إعداد المعمميف
لتطكير معايير إعداد المعمـ ،أك تبني معايير أثبتت كفاءتيا مثؿ معايير "المجمس الكطني العتماد

مؤسسات إعداد المعمميف -
")Education (NCATE

National Council for Accreditation of Teacher

كتعتبر ( )NCATEمؤسسة غير ربحية ،كغير حككمية تأسست عاـ 1954ـ ،مف اتحاد

خمس جيات تعمؿ في جكانب مختمفة مف إعداد المعمميف كالتعميـ العالي في الكاليات المتحدة

األمريكية ،كتعطي االعتماد لممدارس كاألقساـ كالكميات كالمعاىد الجامعية كغير الجامعية ،التي
تيدؼ إلى إعداد معمميف ،أك مف يعممكف في الميف األخرل في المدارس ،كتـ الحقان إضافة

اعتماد برامج الدراسات العميا إلى اختصاصيا كفي جميع التخصصات التربكية كالميف المدرسية
(النبكم.)40 :2007 ،
3

كجاء اختيار معايير ( )NCATEباعتبارىا تؤكد عمى أف إصالح التعميـ ال يمكف أف

يحدث بمعزؿ عف تطكير برامج إعداد المعمميف ،فطالب المدارس في القرف الحادم كالعشريف
ليسكا بحاجة إلى تعمـ الميارات األساسية فقط ،كلكنيـ بحاجة إضافة إلى ذلؾ إلى المعرفة

الضركرية لنجاحيـ كمكاطنيف مسئكليف يمكنيـ المساىمة بفعالية في االقتصاد المعرفي الجديد

(دانيمسكف.)87 :2003 ،

كلما كانت كميات التربية في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية عامة كالجامعات خاصة

تقكـ بالدكر األساس في إعداد كتأىيؿ المعمميف في كافة المراحؿ كالمستكيات التعميمية كالمباحث
المختمفة ،كفي ضكء زيادة كميات التربية في المحافظات الجنكبية ،كالتي أصبحت نحك سبع

كميات في جامعات( :جامعة األزىر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى ،جامعة غزة ،جامعة
فمسطيف ،جامعة القدس المفتكحة ،جامعة األمة لمتعميـ المفتكح) في العقديف األخرييف ،كزيادة
عدد خريجييا كعدد الممتحقيف بيا في البرامج المختمفة ،كاف مف المفترض أف تتحقؽ رسالتيا مف
خالؿ ربط أىدافيا كنظميا في إعداد المعمـ بأىداؼ كغايات المجتمع.

كنظ انر لما أثبتتو بعض الدراسات مف قصكر في برامج إعداد المعمميف مثؿ :دراسة حمس

( ،)2016كدراسة زقكت ( ،)2010دراسة دركيش كآخركف ( ،)2009دراسة العجمة كفركانة

( ،)2009دراسة أبك دقة كالمكلك ( ،)2007كدراسة برزؽ ( ،)2007كما خمصت إليو استراتيجية
إعداد كتأىيؿ المعمميف ( )2008الصادرة عف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،مف أف كميات التربية
تعاني مف عدة معكقات تحكؿ دكف تحقيؽ مستكل مممكس مف الجكدة .كنظ انر لعمؿ الباحث في

مجاؿ التعميـ كمعمـ فقد شعر بأىمية مكضكع دراسة مدل تحقيؽ المعايير العالمية لالعتماد
األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEلبرامج كمية التربية بجامعات المحافظات الجنكبية مف
كجية نظر الطالب المعمميف ،كذلؾ لما ليذه المعايير مف اعتمادية عمى مستكل العالـ ،كلما

تضعو مف تكصيؼ كامؿ لجكدة أداء العمؿ.

مشكمة الدراسة:

مما ال شؾ فيو أف الضرر الذم يصيب األفراد كالمجتمع مف تدني المستكل التعميمي في أم

مرحمة مف مراحؿ التعميـ العاـ يمكف أحيانان تجاكزه في حدكد معينة ،بؿ يمكف إصالحو أحيانان في
السنكات التالية ،كلكف ماذا نفعؿ عندما يتدنى مستكل التعميـ في كميات التربية؟ فالتدني أك تراجع

المستكل في ىذه المرحمة يحمؿ أخطا انر تراكمية في المستقبؿ عمى أجياؿ عديدة.

كعمى ذلؾ كفي ضكء ما أثبتتو التجربة مف أف الكفاءة في التدريس ليس رىنان باإلعداد الذم يجرم

بيف جدراف كميات التربية ،كانما ىك رىف بمتغيرات أخرل تشير إلييا كميات التربية ،كيعتبر

اإلعداد نفسو جزءان منيا ،كىك ما دعت إليو معايير()NCATE
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كعميو تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس:

ما مدى تحقيق المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي التي وضعتيا ىيئة  NCATEلبرامج

كميات التربية بجامعات المحافظات الجنوبية؟

كينبثؽ عف ىذا السؤاؿ الرئيس ،األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما درجة تقدير المعمميف العامميف خريجي كميات التربية بالمحافظات الجنكبية لمدل
تحقيؽ معايير ىيئة  NCATEفي برامج كميات التربية؟

 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد العينة لمدل تحقيؽ معايير ىيئة  NCATEفي برامج كميات التربية

تعزل إلى المتغيرات( :الجنس -المرحمة التي يدرسيا– التخصص الذم يدرسو– المعدؿ

التراكمي)؟

فرضيات الدراسة:

ينبثؽ عف السؤاؿ الثاني ،الفرضيات التالية:

 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد العينة لمدل تحقيؽ المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي التي

كضعتيا ىيئة  NCATEفي برامج كميات التربية تيعزل إلى متغير الجنس (معمـ-
معممة).
 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات

درجات تقدير أفراد العينة لمدل تحقيؽ المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي التي
كضعتيا ىيئة  NCATEفي برامج كميات التربية تيعزل إلى متغير التخصص الذم
يدرسو (عممي -إنساني).

 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات

درجات تقدير أفراد العينة لمدل تحقيؽ المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي التي

كضعتيا ىيئة  NCATEفي برامج كميات التربية تيعزل إلى متغير المعدؿ التراكمي
(جيد -جيد جدان -ممتاز) .كقد تـ استبعاد المعدؿ (أقؿ مف جيد) ألف شريط التكظيؼ
تشترط معدالن تراكميان (جيد فما فكؽ).

 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات
درجات تقدير أفراد العينة لمدل تحقيؽ المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي التي

كضعتيا ىيئة  NCATEفي برامج كميات التربية تيعزل إلى متغير المرحمة التي يدرسيا
(أساسية  -ثانكية).
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أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى:

 .1التعرؼ إلى درجة تقدير المعمميف العامميف خريجي كميات التربية بالمحافظات الجنكبية
لمدل تحقيؽ معايير ىيئة  NCATEلبرامج كميات التربية.

 .2الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ()α ≥ 0.05
بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لمدل تحقيؽ معايير ىيئة  NCATEفي برامج

كميات التربية تعزل إلى المتغيرات( :الجنس -المرحمة التي يدرسيا – التخصص الذم

يدرسو– المعدؿ التراكمي).

أىمية الدراسة:

األىمية الموضوعية:
 .1تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا  -في حدكد عمـ الباحث  -مف خالؿ تناكليا مكضكعان ذك

أىمية يرتبط بجكدة أداء كميات التربية ،األمر الذم سيساعد في تحديد أكجو القصكر
كالضعؼ في برامج إعداد المعمميف في جامعات المحافظات الجنكبية ،كذلؾ في معايير

( )NCATEذات المرجعية العالمية في مجاؿ اعتماد المؤسسات األكاديمية الخاصة
بتخريج المعمميف.

 .2أىمية االلتزاـ بالمعايير العالمية لالعتماد األكاديمي ،لما لذلؾ مف تطكير لحركة التعميـ
في فمسطيف ،كاعداد الطالب أكاديميان كمينيان ضمف معايير عالمية تضمف استعداده
لسكؽ العمؿ داخؿ كخارج فمسطيف ،كباعتبارىا الصكرة المثمى المعبرة عف مستكل

البرامج.

 .3ندرة الدراسات -في حدكد عمـ الباحث -التي تناكلت المعايير العالمية لالعتماد
األكاديمي التي كضعتيا ىيئة ( ،)NCATEكمدل تطبيقيا عمى الجامعات العربية بشكؿ
عاـ كالجامعات الفمسطينية بشكؿ خاص.

 .4رفد المكتبة الفمسطينية بدراسات ذات عالقة باالعتماد األكاديمي المتعمؽ بمؤسسات

دكلية  ،تساعد عمى تحفيز الباحثيف كالميتميف لمكاصمة البحث كتحسيف نظاـ التقكيـ

المؤسسي.

األىمية التطبيقية:

يمكن أن يستفيد من نتائج ىذه الدراسة كل من:
 .1كميات التربية محؿ الدراسة مف خالؿ العمؿ عمى تطكير برامجيا لتتناسب مع المعايير
العالمية ،خاصة بعد الحصكؿ عمى نتائج عممية.
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 .2المعممكف باختالؼ تخصصاتيـ العممية ،كتنمية فكرىـ التربكم المرتبط بثقافة التقكيـ.

 .3قد تحسف تكطد نتائج ىذه الدراسة ثقة المجتمع بالمؤسسات التي تخرج فييا المعممكف،
كىك ما يمثؿ نكع مف المساءلة األكاديمية في إطار ديمقراطي.

 .4إغناء المكتبة العربية بمثؿ ىذه الدراسات ليستفيد منيا الباحثيف الجدد.

حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة الحالية بالحدكد التالية:

حد الموضوع :التعرؼ إلى مدل تحقيؽ المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي التػي كضػعتيا ىيئػة

 NCATEلب ػرامج كميػػة التربيػػة بجامعػػات المحافظػػات الجنكبيػػة ،كالمتمثمػػة فػػي المجػػاالت التاليػػة:

(مػػؤىالت أعضػػاء ىيئ ػػة التػػدريس (اإلطػػار التنظيم ػػي) ( ،اإلطػػار اإلدارم) (،اإلطػػار المعرف ػػي)،

(اإلطار العالجي)( ،اإلطار التفاعمي)( ،إطار الخبرات األدائية))

 الحد البشري :عينة ممثمة مف المعمميف خريجي الجامعات الفمسطينية. -الحد المكاني :المحافظات الجنكبية (غزة).

 -الحد المؤسسي :المدارس الحككمية التابعة لدكلة فمسطيف.

 الحد الزماني :تـ تطبيؽ الشؽ الميداني مف ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ.2017 – 2016

مصطمحات البحث:

تحقيقان ألغراض الدراسة ،تـ تعريؼ المصطمحات التالية:

 -1المعيار:

ىػ ػ ػػي" :مكاصػ ػ ػػفات أقرتيػ ػ ػػا جمعيػ ػ ػػات محميػ ػ ػػة عالميػ ػ ػػة لتحديػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتكل مػ ػ ػػف األداء متفػ ػ ػػؽ عميػ ػ ػػو"
(اليكنسكك.)206 :1994 ،

أما معايير المجمس القكمي العتماد برامج تربية المعمميف ( National council for

 )accreditation of teacher education- NCATEفيعرفيا (النبكم )36 :2007 ،بأنيا:
معايير دكلية أمريكية نشأت بشأف االعتماد التربكم لكميات التربية مف خالؿ ستة مجاالت محددة

ىي( :البرامج كالخطط الدراسية -تقييـ األداء كمخرجات التعميـ -الخبرات الميدانية كالممارسات
العممية -التنكع كتكافؤ الفرص -التنمية المينية لعضك ىيئة التدريس -المكارد كالحككمة).
 -2االعتماد األكاديمي:

نشاط مؤسسي عممي مكجو نحك النيكض كاالرتقاء بمستكل مؤسسات التعميـ كالبرامج الدراسية
كىك أداة فعالة كمؤثرة لضماف جكدة العممية التعميمية كاستم اررية تطكيرىا.

(عزكز.)443 :2009 ،
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كيعرفو الباحث إجرائياً بأنو :نشاط عممي مكجو نحك جكدة أداء كميات التربية كفؽ معايير

محددة ،تقيـ مف خالليا المدخالت كالعمميات كالمخرجات ،لمكصكؿ إلى أفضؿ مستكل

ممكف.

 كيمكف تعريؼ االعتماد األكاديمي لكميات التربية إجرائيا بأنو :مجمكعة المكاصفات كالشركطالتي يجب أف تتكافر في عناصر كتفاعالت كميات التربية (رؤية كميات التربية كرسالتيا كأىدافيا

 -النظاـ اإلدارم-تصميـ مكقع كميات التربية عبر اإلنترنت  -البنية التحتية (المباني–المعامؿ–

المرافؽ العامة)-نظاـ القبكؿ كالتسجيؿ كآلية االتصاؿ باألستاذ المشرؼ  -نظاـ الدراسة -

اإلشراؼ األكاديمي (أعضاء ىيئة التدريس)  -المناىج (التقميدية كاإللكتركنية).
 -3كميات التربية:

يعرفيا اليسي ( )2012بأنيا :مؤسسات تعميـ و
عاؿ تيدؼ إلى إعداد المعمميف.
(اليسي.)23 :2012 ،

أك مؤسسات تعميمية تعنى بإعداد المعمـ ،كذلؾ مف خالؿ عدة معايير تضمف قياـ ىذه الكميات

بميارات كمسؤكليتيا في إعداد المعمـ كاكسابو المعارؼ كالميارات كاالتجاىات اليامة لمقياـ
بالتدريس بمكانة كميات التربية في منظكمة التعميـ الجامعي كقبؿ الجامعي (الييئة القكمية

لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد.)2 :2010 ،

كيعرؼ الباحث كميات التربية إجرائيان بأنيا كمية أكاديمية تعمؿ في إطار جامعة ىدفيا تأىيؿ
معمميف تربكييف متخصصيف في مجاؿ محدد ليعممكا في المدارس األساسية كالثانكية في مستكل

الدرجة الجامعية األكلى (البكالكريكس) ،كتقدـ دبمكمان في التأىيؿ التربكم أيضان.

 -4الجامعات:

ىي المؤسسات التي تضـ كؿ منيا ما ال يقؿ عف ثالث كميات جامعية ،كتقدـ برامج تعميمية
تنتيي بمنح درجة البكالكريكس "الدرجة الجامعية األكلى " كلمجامعة أف تقدـ برامج لمدراسات العميا
تنتيي بمنح درجة الدبمكـ أك الماجستير أك الدكتكراه ،كيجكز ليا أف تقدـ برامج تعميمية تنتيي
بمنح شيادة الدبمكـ كفؽ أنظمة الدبمكـ (الكقائع الفمسطينية.)11 :1998 ،

 -5المحافظات الجنوبية:

جزء مف السيؿ الساحمي ،حيث تبمح مساحتيا حكالي  365كـ ،2كيمتد ىذا الجزء عمى الساحؿ

الجنكبي الشرقي لمبحر المتكسط بطكؿ  45كـ ،كيميؿ لمغرب قميالن مف الشماؿ نحك الجنكب،
كبعرض يتراكح ما بيف  6إلى 12كـ طبقان لمكضع الحالي لممحافظات (أطمس خرائط األساس،
ك ازرة التخطيط.)5 :2014 ،
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الفصـــل الثبنٍ
اإلطبر النظرٌ للذراست



المحور األول /االعتماد األكاديمي



المحور الثاني /معايير المجمس القومي
العتماد برامج التربية لممعممين

NCATE

احملـــــىر األول
االعتمبد األكبدميٍ


مقدمة



مفيوم االعتماد األكاديمي



أنواع االعتماد األكاديمي



أىداف االعتماد األكاديمي



دواعي االىتمام باالعتماد األكاديمي لمتعميم



مزايا وعيوب االعتماد األكاديمي



التحديات التي تواجو االعتماد األكاديمي



بعض التجارب العربية والعالمية في االعتماد األكاديمي لبرامج



األداء المتوقع من المعمم في إطار مبادئ االعتماد األكاديمي

كميات التربية



معايير اعتماد المعمم



أىمية وضع المعايير ألداء المعمم



أدوات التقييم ألداء المعمم

الفصـــل الثبنٍ
اإلطبر النظرٌ للذراست
المحور األول /االعتماد األكاديمي
مقدمة:

يشيد التعميـ عمى الصعيد العالمي محاكالت جادة لتطكيره كتحديثو مف خالؿ تقييـ األداء

كتحسينو باالستفادة مف نظاـ االعتماد األكاديمي الذم أضحى اتجاىان عالميان يعكؿ عميو كثي انر في

األنشطة ذات العالقة بإنشاء المؤسسات كالبرامج التعميمية ،فمف خالؿ معايير االعتماد
كاإلجراءات المتبعة فيو فتح المجاؿ لمتنافس بيف المؤسسات التعميمية المختمفة كشجع عمى التميز
كتحسيف المنتج التعميمي ،كقدـ المعمكمات الجيدة عف جكدة ككفاءة المؤسسة لجميع المستفيديف

مف الخدمة التعميمية ،كأتاح الفرصة لممجتمع أف يثؽ في مؤسساتو التعميمية.

إف تككيد الجكدة كالتطكير ،كتسييؿ عممية الحراؾ األكاديمي ،كمعرفة مكاطف القكة كالضعؼ في
المؤسسة التعميمية قضايا ميمة عالجيا نظاـ االعتماد األكاديمي مما دفع الباحثيف إلى دراسة
ىذا النظاـ كمعرفة إجراءات تطبيقو ،كيأتي ىذا المحكر مف الفصؿ الثاني لتسميط الضكء عمى

مفيكـ ىذا النظاـ كنشأتو كأنكاعو كأىدافو كشركطو كمبادئو كمعاييره كمعكقات تحقيقو باإلضافة
إلى عرض نماذج لبعض ىيئات االعتماد األكاديمي .كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:
مفيوم االعتماد األكاديمي:

تع ػ ػػرؼ األدبيػػ ػػات التربكيػ ػ ػػة االعتمػػ ػػاد م ػ ػػف أبعػػ ػػاد مختمفػػ ػػة كػ ػ ػػؿ حس ػ ػػب كجي ػ ػػة نظ ػ ػ ػره ،كيختمػ ػ ػػؼ
مفي ػػكـ االعتم ػػاد م ػػف دكلػ ػػة إل ػػى أخ ػػرل حسػػػب المع ػػايير الت ػػي تعتمػ ػػدىا ،فف ػػي الكالي ػػات المتحػػػدة

األمريكي ػ ػػة يش ػ ػػير االعتم ػ ػػاد إل ػ ػػى" :عممي ػ ػػة جماعي ػ ػػة م ػ ػػف الد ارس ػ ػػة الذاتي ػ ػػة كالمراجع ػ ػػة الخارجي ػ ػػة

مػ ػػف أجػ ػػؿ ضػ ػػماف كتحسػ ػػيف الجػ ػػكدة داخ ػ ػػؿ المؤسسػ ػػة األكاديميػ ػػة أك الب ػ ػرامج مػ ػػف أجػ ػػؿ تحدي ػ ػػد
م ػ ػ ػػدل الكف ػ ػ ػػاء بالمس ػ ػ ػػتكيات الت ػ ػ ػػي تح ػ ػ ػػددىا ىيئ ػ ػ ػػة االعتم ػ ػ ػػاد كأني ػ ػ ػػا تحق ػ ػ ػػؽ رس ػ ػ ػػالتيا كأى ػ ػ ػػدافيا
المعمنػػ ػ ػ ػػة" (البيكاشػ ػ ػ ػ ػػي ،)20 :2007 ،أمػػ ػ ػ ػػا فػػ ػ ػ ػػي جنػػ ػ ػ ػػكب إفريقيػ ػ ػ ػ ػػا ،فاالعتم ػ ػ ػ ػػاد يش ػ ػ ػ ػػير إلػ ػ ػ ػ ػػى
المؤسس ػ ػ ػػات األكاديمي ػ ػ ػػة كس ػ ػ ػػمطاتيا ف ػ ػ ػػي تق ػ ػ ػػكيـ بػ ػ ػ ػرامج معين ػ ػ ػػة ،كف ػ ػ ػػي أكرب ػ ػ ػػا الغربي ػ ػ ػػة يقص ػ ػ ػػد
باالعتمػ ػ ػػاد تقػ ػ ػػكيـ المؤسسػ ػ ػػة أك برامجيػ ػ ػػا فيمػ ػ ػػا يتعمػ ػ ػػؽ بأىػ ػ ػػدافيا كغاياتيػ ػ ػػا كمعاييرىػ ػ ػػا الممي ػ ػ ػزة،

كف ػ ػػي ألماني ػ ػػا يش ػ ػػير االعتم ػ ػػاد إل ػ ػػى التق ػ ػػكيـ كالتقي ػ ػػيـ ال ػ ػػذم تق ػ ػػكـ ب ػ ػػو كك ػ ػػاالت االعتم ػ ػػاد الت ػ ػػي
تعتم ػ ػ ػػد فق ػ ػ ػػط البػ ػ ػ ػرامج المؤدي ػ ػ ػػة إل ػ ػ ػػى درج ػ ػ ػػات البك ػ ػ ػػالكريكس كالماجس ػ ػ ػػتير ،أم ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي المممك ػ ػ ػػة

المتح ػ ػػدة فاالعتم ػ ػػاد ى ػ ػػك العممي ػ ػػة الت ػ ػػي م ػ ػػف خاللي ػ ػػا يمك ػ ػػف لممؤسس ػ ػػة الت ػ ػػي ال تمتم ػ ػػؾ س ػ ػػمطات
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م ػ ػ ػػنح الد ارس ػ ػ ػػات العممي ػ ػ ػػة أف تعط ػ ػ ػػي لي ػ ػ ػػا س ػ ػ ػػمطة كاس ػ ػ ػػعة بكاس ػ ػ ػػطة جامع ػ ػ ػػة مؤسس ػ ػ ػػة مانح ػ ػ ػػة

لممارس ػ ػػة الس ػ ػػمطات كالمس ػ ػػؤكليات لمم ػ ػػنح األك ػ ػػاديمي عم ػ ػػى أف تك ػ ػػكف ى ػ ػػذه المؤسس ػ ػػة المانح ػ ػػة
ىي المسئكؿ النيائي عف جكدة كمعايير المؤىؿ النيائي (عبد المعطي.)33 :2009 ،

كيرل الميدم ( )2009أف االعتماد األكاديمي ىك" :االعتراؼ بالكفاءة األكاديمية ألم

مؤسسة أك برنامج تعميمي في ضكء استيفاء معايير الجكدة النكعية المعتمدة التي تصدرىا ىيئات
كمؤسسات أكاديمية متخصصة" (الميدم ،)67 :2009 ،كيرل كيمسكف (Welson )2006
أنو" :اإلجازة لجية أك مؤسسة تعميمية لمقياـ بنشاطات تعميمية بعد أف تككف قد حددت الشركط

الكاجب تكافرىا في تمؾ المؤسسة" ( ،)Welson, 2006: 258كما يعرفو جمكمؾ ( Gollmck,

 )13:2003بأنو" :مجمكعة مف المعايير كاإلجراءات التي تحدد مدل استيفاء المؤسسات
التعميمية لممعايير المينية لجكدة البرامج األكاديمية".

كيعرؼ الدىشاف ( )2007االعتماد في التعميـ بأنو" :صيغة أك شيادة لمؤسسة أك

برنامج تعميمي مقابؿ استيفاء معايير تصدرىا ىيئات كمنظمات أكاديمية متخصصة عمى
المستكل المحمي كاإلقميمي ،بما يؤىميا لنيؿ ثقة الكسط األكاديمي كالجميكر المستيدؼ"

(الدىشاف ،)17 :2007 ،أك ىك "عممية التقييـ الخارجي لمجكدة كالتي يتـ استخداميا بكاسطة
التعميـ بيدؼ تحقيؽ ضماف الجكدة في برامج المؤسسات التعميمية كتحسيف جكدتيا ،كيشير إلى
مدل العمميات التي يتـ استخداميا لضماف أف المؤسسات التعميمية عمى اختالؼ مستكياتيا تعمؿ

في ظؿ معايير الجكدة التي تيدؼ إلى تحسف جكدة المدخالت كالعمميات كالمخرجات كاإلدارة
كيعرؼ بأنو" :ليس ق ار انر يتخذ في حؽ
كالخدمات المقدمة" (درندرم ،كىكؾ ،)246 :2007 ،ي
مؤسسة معينة بؿ مجمكعة إجراءات تبدأ بجمع معمكمات شاممة كحقيقية عف المؤسسة ،ثـ تدرس
ىذه المعمكمات كتحمؿ كتناقش لتتبمكر منيا التكصيات كالق اررات الالزمة ،ثـ تككف ىناؾ إجراءات
الحقة تقكـ بيا المؤسسة مف أجؿ تحسيف العممية التعميمية بيا" (شحاتو ،كالنجار،)54 :2003 ،

كك ػ ػ ػػذلؾ ييع ػ ػ ػػرؼ بأن ػ ػ ػػو" :نش ػ ػ ػػاط مؤسس ػ ػ ػػي عمم ػ ػ ػػي مكج ػ ػ ػػو نح ػ ػ ػػك الني ػ ػ ػػكض كاالرتق ػ ػ ػػاء بمس ػ ػ ػػتكل
مؤسسػ ػػات التعمػ ػػيـ كالب ػ ػرامج الد ارسػ ػػية كىػ ػػك أداة فعالػ ػػة كمػ ػػؤثرة لضػ ػػماف جػ ػػكدة العمميػ ػػة التعميميػ ػػة
كاس ػ ػ ػ ػػتم اررية تطكيرىػػ ػ ػ ػػا" (عػ ػ ػ ػ ػػزكز ،)443 :2008 ،كيتفػ ػ ػ ػ ػػؽ الباح ػ ػ ػ ػػث م ػ ػ ػ ػػع تعري ػ ػ ػ ػػؼ شػػ ػ ػ ػػحاتة،

كالنج ػ ػػار (2003ـ) م ػ ػػف حي ػ ػػث ش ػ ػػمكلية التعري ػ ػػؼ كالت ػ ػػي تتناس ػ ػػب م ػ ػػع المؤسس ػ ػػات األكاديمي ػ ػػة
باختالؼ التخصص كالدكلة.

كيرل عمي ( )2010أنو عند الحديث عف ماىية االعتماد في التعميـ فيذا يعني التعبير

عف نكع العالقات المينية التي تنشأ بيف المؤسسات التعميمية كالتي يككف أساسيا العمؿ الفرقي
المشترؾ كالتعاكف بيف المسئكليف في تمؾ المؤسسات ،بيدؼ مساعدتيا لتطبيؽ اإلجراءات

التقكيمية الفعالة التي تضمف ليا تحقيؽ مستكل عاؿ مف الجكدة في األداء كضماف االستمرار
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(عمي.)440 :2010 ،

وأشار ديفز كرينجستد ( Davis & Ringsted )2006إلى االعتماد في التعميـ بأنو:

 االعتراؼ بأف برنامج تعميمي معيف أك مؤسسة تعميمية يصؿ إلى مستكل معيارم محدد. -حافز عمى االرتقاء بالعممية التعميمية.

 االعتماد ال ييدؼ إلى تصنيؼ أك ترتيب المؤسسات التعميمية.بناء
 االعتماد ىك تأكيد كتشجيع المؤسسة التعميمية عمى اكتساب شخصية كىكية مميزة نعمى منظكمة معايير أساسية تضمف قد انر متفقان عميو مف الجكدة ،كليس طمسان لميكية
الخاصة بيا.

 االعتماد ال ييتـ فقط بالمنتج النيائي لمعممية التعميمية كلكف ييتـ بنفس القدر بكؿجكانب كمقكمات المؤسسة التعميمية (.)Davis & Ringsted, 2006: 134

كىذا االعتماد يأتي مف خالؿ مجمكعة مف المعايير ذات العالقة بمخرجات المؤسسة التعميمية،

كلعؿ أىـ ىذه المعايير ،المعايير المينية لكميات التربية.

كيرل محمد وقرني ( )2005أف مفيكـ االعتماد في التعميـ ،يتركز في النقاط التالية:
 عممية مراجعة خارجية لمجكدة ،كاقرار تطكير األقساـ اإلدارية في مجاالت السمطة،كالمنيج ،كاإلدارة ،كخدمات الطالب ،كالبرامج التي تتطابؽ مع المعايير ،كالتي تمنح

استمرار االعتماد نحك التطكير المستمر.

 -مجمكعة مف اإلجراءات يـ مف خالليا تقييـ شامؿ لممؤسسة التعميمية كفقان لمعايير محددة

يترتب عم ييا اعطاء حكـ حكؿ مدل كفاءتيا كأىميتيا لمقيا بمسئكلياتيا المناطة بيا كالمراد

أدائيا بصكرة جيدة (محمد كقرني)283 :2005 ،

كفي ضكء التعريفات السابقة يمكف القكؿ أف مصطمح (االعتماد األكاديمي) يركز عمى:
 اعتراؼ أك شيادة ييقدـ مف جية مسؤكلة حكؿ االلتزاـ بالمعايير. -تقييـ ميني شامؿ يغطي كافة جكانب المؤسسة األكاديمية.

 مجمكعة معايير متخصصة تيعرض عمييا نتائج التقييـ لمتابعة مدل تحققيا. اليدؼ العاـ كىك تحقيؽ الجكدة في المؤسسات األكاديمية. -عممية تغذية راجعة مستمرة مف قبؿ المؤسسات المسئكلة حكؿ البرامج.

كيعرفيا الباحث إجرائياً بأنيا" :نشاط عممي مكجو نحك جكدة أداء المؤسسات األكاديمية كفؽ
معايير خاصة ،تقيـ مف خالليا المدخالت كالعمميات كالمخرجات ،لمكصكؿ إلى أفضؿ مستكل

ممكف".
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أنواع االعتماد األكاديمي:

نظ انر لتعدد أغراض االعتماد األكاديمي ،يتنكع االعتماد األكاديمي مف حيث المرحمة كالشكؿ،
كفيما يمي تكضيح مبسط ليذه األنكاع:

 -1االعتماد األولي (المؤسسي العام):

يركز ىذا االعتماد عمى المؤسسة ككؿ كفقان لمعايير محددة كيتضمف اعترافان بالكياف الشامؿ

لممؤسسة ،فإذا تـ التأكد مف تكافر ىذه المعايير يتـ االنتقاؿ إلى االعتماد األكاديمي كجزء مكمؿ

لالعتماد الكمي لممؤسسة .كييدؼ إلى التأكد مف كجكد أساس كبنية تنظيمية جيدة لألنشطة
التعميمية ،كقد يتضمف االعتماد المؤسسي بعض أك كؿ الجكانب اآلتية( :مدل مالئمة رسالة

المؤسسة كأىدافيا ،كادارة المؤسسة ،كالكفاءة اإلدارية ،كالمكارد المالية ،كتعييف أعضاء ىيئة
التدريس ،ككفايات األفراد العامميف ،كتكافر مكارد التعمـ المناسبة ،كغيرىا).

(المميجي ،كالبرازم.)214 :2010 ،

 -2االعتماد األكاديمي/البرامجي :

يقصد بو االعتراؼ بالكفاءة األكاديمية ألم مؤسسة أك برنامج تعميمي في ضكء استيفاء معايير

الجكدة النكعية المعتمدة التي تصدرىا ىيئات كمؤسسات أكاديمية متخصصة (العتيبي ،كغالب،
 .)100 :1996كيمنح عادة لمبرامج األكاديمية المتخصصة كذلؾ بعد حصكؿ المؤسسة

التعميمية عمى الترخيص األكلي أك االعتماد العاـ ،كما أنو ال يمنح إال بعد مركر سنة كاحدة مف
تخريج الدفعة األكلى عمى األقؿ كذلؾ لضماف الحصكؿ عمى عممية تقكيـ متكاممة كفحص دقيؽ

لكؿ ما يتعمؽ بالبرامج الدراسية في كافة مراحميا كأعضاء ىيئة التدريس كمؤىالتيـ األكاديمية
كخبراتيـ كنشاطاتيـ البحثية ،كعدد الطالب كأدائيـ في االمتحانات الشيرية كالنيائية كتكافر

مصادر التعمـ المختمفة (خميؿ.)213 :2011 ،
 -3االعتماد الميني:

كالذم يعتمد عمى كجكد ترخيص قانكني مبني عمى مستكل كأساس فني سميـ يسمح لمفرد بمزاكلة

المينة التي ينتمي إلييا ،كعميو فإنو ييتـ برفع جكدة أصحاب الميف ،كاالعتراؼ بيـ محميان
كاقميميان كعالميان (درندم كىكؾ.)247 :2007 ،

كيرل العجمي ( )2007أف االعتماد الميني ىك منظكمة متكاممة تستيدؼ ضماف جكدة إعداد

المعمـ كجكدة أدائو لعممو ،كتنميتو مينيان بشكؿ مستمر كمنتظـ ،كذلؾ مف خالؿ عمميات
الترخيص ،كتجديد الترخيص لمزاكلة مينة التعميـ ،كيمنح ىذا النكع مف االعتماد مف قبؿ

مؤسسات اعتمادية أعدت ليذا الغرض (العجمي.)111 :2007 ،
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أىداف االعتماد األكاديمي:
يسعى نظاـ االعتماد األكاديمي إلى تحقيؽ أىداؼ محددة ،حيث يعمؿ عمى التحسيف كالتطكير
النكعي لمؤسسات التعميـ العالي كالبرامج التعميمية ليا ،كما يساعد عمى تكفير المعمكمات

المتعمقة بنكعية البرامج المقدمة لمجميكر لالطالع عمييا ،كتدعيـ مصداقية تمؾ المؤسسات
كالبرامج ،حتى تمكنيا مف استخداـ المصادر المتاحة ليا لتقديـ أفضؿ الخدمات  ،كييدؼ نظاـ

االعتماد كضماف الجكدة إلى تحقيؽ الجكدة كالتميز كالكصكؿ إلى المستكيات العالمية ،كذلؾ عف

طريؽ كضع معايير كقكاعد عامة لتقييـ فعالية التعميـ الجامعي ،كتشجيع إصالحو كتحسينو مف
خالؿ الدراسة الذاتية كالتخطيط المستمر ،كبصفة عامة فيك كسيمة لتطكير أك مجاراة األحداث

الجارية أك ربما لحؿ مشكالت المنظمة كالكصكؿ إلى المستكيات العالمية ،باإلضافة إلى عدد مف
األىداؼ ،كيجمميا عبد المعطي ( )2009فيما يمي:

 -1مساعدة الجامعات كالمؤسسات التعميمية عمى تحديد أىدافيا مف خالؿ عممية التقييـ
الذاتي ،ككضع خطط لتنفيذ كتحقيؽ مالـ يتحقؽ منو بعد ذلؾ.

 -2منح الجامعات كالبرامج المعتمدة مكانة متميزة في مجتمعيا كبيف الجامعات األخرل،
كتشجيع التعاكف كالتشارؾ بيف أفراد الجامعات كاالنفتاح كتبادؿ الخبرات.

 -3تغذية سكؽ العمؿ بأفضؿ الخريجيف بؿ يجعؿ قدرة الطالب عمى التكظيؼ عالية ألنو
يزيد مف ثقة أصحاب األعماؿ في خريجي الجامعات المعتمدة.

 -4مسػ ػ ػ ػ ػػاعدة الجامعػ ػ ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػ ػػي الحصػ ػ ػ ػ ػػكؿ عمػ ػ ػ ػ ػػى التمكيػ ػ ػ ػ ػػؿ الكػ ػ ػ ػ ػػافي كالضػ ػ ػ ػ ػػركرم مػ ػ ػ ػ ػػف
الحككمػ ػ ػ ػ ػػة بمػ ػ ػ ػ ػػا يضػ ػ ػ ػ ػػمف لمطػ ػ ػ ػ ػػالب جػ ػ ػ ػ ػػكدة الجامعػ ػ ػ ػ ػػات أك الب ػ ػ ػ ػ ػرامج التػ ػ ػ ػ ػػي يرغبػ ػ ػ ػ ػػكف
االلتحاؽ بيا (عبد المعطي.)45 :2009 ،

كما ييدؼ االعتماد األكاديمي عند محفكظ ( )2004إلى:

 -1حماية سمعة المؤسسة عمى المستكل العالمي فيما يتعمؽ بجكدة تعميميا كمستكاه
كمعاييره.

 -2المحاسبة المجتمعية لممؤسسة كإلرضاء أكلياء األمكر فيما يتعمؽ بإنفاقيـ عمى تعميـ
أبنائيـ ،كلزيادة ثقتيـ في المؤسسة كأف ما ينفؽ عمى التعميـ يحقؽ جدكل لممتعمـ ،كتعميـ
عمى مستكل المعايير العالمية (محفكظ.)30 :2004 ،

كيرل البيالكم كآخركف ( )2006أف أىداؼ االعتماد األكاديمي تتمثؿ في:

 -تكفير المساءلة ،كمحاسبة المسئكليف ازاء كؿ الجكانب التنظيمية في المؤسسة.
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 تكطيػ ػػد ثقػ ػػة المجتمػ ػػع بالمؤسسػ ػػات المعتػ ػػرؼ بيػ ػػا ،كىػ ػػك نػ ػػكع مػ ػػف المسػ ػػاءلة األكاديميػ ػػةفي إطار ديمقراطي.

 السػ ػػماح بكضػ ػػع معػ ػػايير كمقػ ػػاييس حكػ ػػـ عالميػ ػػة مػ ػػف حيػ ػػث الب ػ ػرامج كالػ ػػدرجات العمميػ ػػةممػ ػػا يجعميػ ػػا كظيفيػ ػػة فػ ػػي عمميػ ػػة الح ػ ػراؾ الطالبػ ػػي ،كاعتمػ ػػاد عمميػ ػػة التمكيػ ػػؿ كتػ ػػدكيؿ

التعميـ.

 تسػ ػػييؿ عممي ػ ػػة ربػ ػػط تق ػ ػػارير الجػ ػػكدة بالتشػػ ػريعات األخػ ػػرل مث ػ ػػؿ التحكيػ ػػؿ كالمس ػ ػػاعداتالمالية لمطالب ،كاالعتراؼ بالمؤسسات ،كالكفايات الالزمة لدخكؿ المينة

كيضيؼ الباحث في ىذا المجاؿ األىداؼ التالية:

(البيالكم كآخركف.)87 :2006 ،

 -1فتح المجاؿ لممنافسة بيف المؤسسات التعميمية التي تقدـ نفس الخدمة لمحصكؿ عمى
أعمى مستكل مف الجكدة.

 -2تعريؼ أبناء المجتمع ،كمؤسساتو كالجيات الرسمية بكاقع المؤسسات التعميمية كمستكاىا
األكاديمي ،عالكة عمى اعالـ مختمؼ الجيات التي تتعامؿ مع الخريجيف.

 -3تعزيز فعالية استخداـ كسائؿ التعميـ كالتدريب المتاحة في المؤسسات التعميمية عمى النمك
األمثؿ في جميع البمداف ،ككذلؾ في تنمية المكارد البشرية كزيادة فعاليتيا لخدمة المجتمع
كتطكيره.

دواعي االىتمام باالعتماد األكاديمي لمتعميم:
يعد مكضكع اعتماد التعميـ مف أبرز التحديات التي أضحت تكاجو مؤسسات التعميـ
بصفة عامة كالتعميـ الجامعي بصفة خاصة منذ التسعينيات مف القرف الماضي كحتى اآلف،

كيرجع ذلؾ إلى انخفاض المعايير األكاديمية نتيجة التكسع الكبير في التعميـ العالي ،مع

انخفاض التمكيؿ الحككمي لمتعميـ نتيجة لألزمات المالية كالضغكط الدكلية ،كتزايد االتجاه نحك
المحاسبية كزيادة التنافس بيف مؤسسات التعميـ العالي خاصة مع زيادة االتجاه نحك خصخصة
التعميـ ،مما دعا إلى ضركرة تكفير حد أدنى مف معايير الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي

لمكاجية ىذه التحديات (رمضاف.)109 :2012 ،

كعميو أصبحت مؤسسات التعميـ العالي مطالبة بكسب ثقة الجميكر المتعامؿ معيا

كالمستفيد مف خدماتيا ،فكجدكا في ضماف الجكدة كقد كاف ىذا المفيكـ مقتص ار عمى القطاع

االقتصادم ،مف أجؿ إقناع مؤسسات المجتمع المحمي كاألشخاص المتعامميف معيا بجكدة

العمميات التي تنفذىا ،كمع تزايد حدة التنافسية بيف الجامعات في استقطاب النكع كليس الكـ
أصبحت الحاجة ممحة ألف تسعى مؤسسات التعميـ العالي إلى تفحص جكدة مدخالتيا كعممياتيا
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لمكصكؿ إلى مخرجات نكعية مشيكد ليا كعمى درجة عالية مف العمـ كالكفاءة ،فسعت ىذه

المؤسسات إلى تبني مفيكـ ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي (الخرابشة.)589 :2012 ،

كقد أسيـ عدد مف المتغيرات التي طرأت عمى كاقع التعميـ في زيادة دكافع االىتماـ بتطبيؽ نظاـ

ضماف الجكدة كاالعتماد في مؤسسات التعميـ العالي كىي:

 -1تزايد المستجدات والتحديات التي تواجو التعميم العالي :األمر الذم أصبحت معو
مؤسسات التعميـ العالي مطالبة أكثر مف أم كقت مضى بالعمؿ عمى االستثمار
باإلنساف ،ككنو رأس الماؿ األغمى ،كمساعدتو عمى امتالؾ الميارات ،كالمعارؼ الالزمة

لمتعامؿ مع ىذه المستجدات ،كالتحديات بأفضؿ طريقة ممكنة.

 -2التحديات العممية والتقنية الجديدة :كالتي فرضت ظيكر التعميـ الجامعي االلكتركني،
كتزايد استخداـ الشبكة العنكبكتية (االنترنت) ،كظيكر المكتبات الرقمية أك المكتبات

االلكتركنية ( ،)E. Libraryكتطكر معايير جكدة المناىج ،كالتكجو نحك التكامؿ في
المعرفة ،كظيكر نظاـ التعميـ عف بعد (.)Distance Learning

 -3التحديات السياسية :أدل انفتاح األنظمة السياسية ،كتكجييا نحك الديمقراطية إلى ظيكر
الديمقراطية في التعميـ الجامعي ،كدعـ استقالؿ الجامعات ،كالحريات األكاديمية فييا،
كرعاية حقكؽ الطمبة.

 -4العولمة :حيث فرضت تحديات العكلمة تنامي االىتماـ بالتربية الدكلية ،كتطبيؽ معايير
الجكدة الشاممة في التعميـ.

 -5التحديات االقتصادية :حيث أدل ذلؾ إلى تطبيؽ المعايير االقتصادية في األنظمة
التعميمية ،كتكثيؽ العالقة بيف التعميـ العالي ،كقطاعات العمؿ ،كاإلنتاج ،كتبني فكرة
الجامعة المنتجة (أحمد كحسيف.)34 :2009 ،

كقد تناكؿ الباحثكف االىتماـ باالعتماد األكاديمي لكميات التربية مف عدة نكاحي ،أىميا:
 -التمكف مف حقائؽ مادة التخصص.

 -ضركرة تعرؼ حاجات التالميذ كمشكالتيـ.

 التعرؼ عمى أىداؼ التدريس ككيفية تحديدىا. -تفيـ بعض أساليب التدريس كطرائؽ العرض.

 إدخاؿ تكنكلكجيا التعميـ (فائقة التقدـ) كظيكر العديد مف المحتكيات االلكتركنية ككسائؿلمتعمـ.

 -استخداـ أساليب التقكيـ الشامؿ بعيدان عف درجة االمتحاف النيائي.

 التمكف مف كيفية إعداد الدرس كعرضو بعدة طرؽ تراعي الفركؽ الفردية. -التزكد بالثقافة العامة كالثقافة العممية.
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 الحرص عمى تككيف عالقات اجتماعية سميمة كأساس لتعزيز التعمـ. -زيادة االىتماـ بإعداد المعمـ في مناخ اجتماعي سميـ.

 -زيادة االىتماـ بتحقيؽ التدريب المستمر لممعمـ في جك اجتماعي مناسب.

 زيػػ ػ ػ ػ ػ ػػادة االىتمػػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ بتحقيػػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ الرعايػػ ػ ػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاممة لممعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف بينيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الرعايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةاالجتماعية (نصر.)11 :2009 ،

مزايا وعيوب االعتماد األكاديمي:

االعتماد األكاديمي ضركرة تممييا تطكرات الحياة ليس فقط داخؿ المؤسسات التربكية

فحسب ،كلكف عبر المؤسسات المجتمعية ،االقتصادية منيا كاالجتماعية في المجتمع الكبير،
كأعظـ نقاط القكة التي يتميز بيا االعتماد ىك ككنو عممية إشرافية مشركعة في األكساط

األكاديمية لضماف استمرار الجكدة النكعية في البرامج التعميمية التي تقدميا الجامعات كمؤسسات
التدريب لخدمة مجتمعاتيا ،كىذه العممية ىي في كاقع األمر مرحمة طكيمة جدان بحيث ال تنتيي
عند تحقيؽ غاية أك ىدؼ معيف ،بؿ ىي مستمرة دكف تكقؼ ،ألف ىدفيا المتجدد باستمرار ىك

إصدار األحكاـ الالزمة التي تشيد بأف برامج المؤسسة التعميمية تفي بمعايير االعتماد األكاديمي
مف حيث المحافظة عمى المستكل العممي الجيد كالسير المنتظـ لتحقيؽ التطكر المستمر كىذه

البراءة ىي الكساـ الفخرم الذم يزيف جبيف المؤسسات التعميمية كترضاه األكساط األكاديمية بال
نقاش أك تردد (المالكي.)27 :2010 ،

كتتجمى مزايا االعتماد األكاديمي في المجاؿ التربكم ما يمي:

 ضماف المعرفة بالمحتكل الدراسي التخصصي لممعمـ كالتنكيع في طرائؽ التدريس. -ضماف اإلدارة الصفية مع كجكد تنكع كاسع المدل في الخمفيات الثقافية.

 ضماف تفسير المعمـ الستخدامو استراتيجية معينة في التدريس دكف غيرىا استنادان إلىنتائج البحكث.

 -ضماف قياـ المعمـ بالتفكير كالتأمؿ كالحصكؿ عمى خبرات عالجية متنكعة

()Hammod,2004:17

أما بالنسبة لممؤسسة ككؿ فإف االعتماد األكاديمي يكفر ليا ما يمي:

 إضفاء ثقة أكبر في المؤسسة التعميمية مف قبؿ القائميف عمى التعميـ ،كالمجتمع ،كالدكلة،بؿ كالعالـ أجمع ،إذ يعني ذلؾ تميز الجامعة كالكمية بكادرىا كطالبيا كالبرامج كاألنشطة

كالخدمات التي تقدميا ،كينعكس ىذا عمى الدرجات العممية التي تمنحيا الجامعة فيمنحيا

قد انر أكبر مف الثقة.
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 -ن بذ الجمكد ،كالسعي إلى مزيد مف التطكير كالتجديد ،كمكاكبة العصر في االستفادة مف

تقنياتو في التعميـ كأساليبو في التربية ،مما يجعؿ الكمية ىدفان ألبناء المجتمع ،كيجعؿ

مخرجاتيا أىدافان لسكؽ العمؿ عمى اختالؼ تخصصاتو كمستكياتو.

 معرفة أىداؼ الكمية بكضكح ،كمف ثـ تقديـ الطرؽ كالكسائؿ التي تساعد عمى تحقيؽىذه االىداؼ.

 تحقيؽ االنضباط الذاتي لدل أعضاء ىيئة التدريس ،كزيادة التعاكف كالتفاعؿ االجتماعيبينيـ ،كرفع دافعية العمؿ كاالنتاج لدييـ.

 -تحقيؽ أعمى معدؿ مف استفادة الطالب مف أساتذتيـ ،كبالتالي تككف العالقة أكثؽ بيف

خريج الكمية كأساتذتو ،مما يعكد نفعو عمى المجتمع عمكمان (جامعة القصيـ:2016 ،
نت))http://www.csi.qu.edu.sa/Units/Adoption_quality( .

أمػػ ػػا أىػ ػ ػػـ أكجػ ػ ػػو الضػػ ػػعؼ فػ ػ ػػي االعتمػ ػ ػػاد األكػػ ػػاديمي فيتمثػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي صػ ػ ػػعكبة تكصػ ػ ػػيؼ طبيعتػ ػ ػػو
لعامػ ػػة النػ ػػاس ،كال يكػ ػػاد أحػ ػػد أف يفيػػػـ مضػ ػػمكنو بكضػ ػػكح تػ ػػاـ خػ ػػارج ح ػػدكد الكسػ ػػط األكػ ػػاديمي،

كيشػ ػػير النقػ ػػاد إلػ ػػى أف المييمنػ ػػيف عمػ ػػى آليػ ػػة االعتمػ ػػاد يركػ ػػزكف جيػ ػػكدىـ فقػ ػػط عمػ ػػى مػ ػػدخالت

االعتم ػ ػ ػػاد كل ػ ػ ػػيس مخرجات ػ ػ ػػو ،أم إف ف ػ ػ ػػرؽ التق ػ ػ ػػكيـ ف ػ ػ ػػي ىيئ ػ ػ ػػات االعتم ػ ػ ػػاد األك ػ ػ ػػاديمي ييمي ػ ػ ػػـ
بالدرج ػ ػػة األكل ػ ػػى ت ػ ػػكفر المص ػ ػػادر المالي ػ ػػة كمحت ػ ػػكل المكتب ػ ػػة ل ػ ػػدل مؤسس ػ ػػة التعم ػ ػػيـ كال يعن ػ ػػييـ

كثي انر مستكل خريجي المؤسسة العممي (الخطيب ،كالجبر.)25 :2000 ،

التحديات التي تواجو االعتماد األكاديمي:

يكاجو التعميـ األكاديمي بشكؿ عاـ تحديات مختمفة ،تتمثؿ في تغميب الجانب المادم

عمى الجانب التعميمي ،األمر الذم خمؽ حالة مف ضعؼ التكازف بيف الرسالة التعميمية كالمكاسب

المالية مما كاف لو كبير األثر عمى الطالب بالدرجة األكلى ،فضالن عف خمؽ حالة مف غياب
األمف الكظيفي ألعضاء الييئة التدريسية في الجامعات .كتؤكد الفعاليات األكاديمية كالرسمية أف

الجامعات الخاصة بشكؿ خاص تكاجو تحديات إضافية مف أىميا ما يتعمؽ بمستكل الجكدة في

مخرجات التعميـ العالي ،كمعايير االعتماد ،كىيئة التدريس كمنيا ما يتعمؽ باألكضاع السياسية
في المنطقة أك بأساليب إدارة الجامعات ،كيمكف تحديد أىـ التحديات التي تكاجو التعميـ العالي
كما ذكرىا صبرم ( )2009في:

 -1تزايد عدد الجامعات :التسارع المتزايد في عدد الجامعات دكف أف يتاح ليا الكقت الكافي
لترسيخ بنيتيا المؤسسية كتعميؽ دكرىا المعرفي ،أدل إلى تدني مقكمات الجكدة كاألداء

النكعي ليذه المؤسسات التعميمية ،سكاء ما كاف منو في الخطط كالمناىج الدراسية
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كاستعماؿ الكسائؿ التقنية الحديثة أك تكفر الككادر التدريسية المؤىمة كالمدخالت التعميمية

الجيدة.

 -2تحدي الجودة والنوعية :مف أىـ التحديات التي تكاجو التعميـ العالي تتمثؿ بتحدم جكدة
المدخالت كالمخرجات كالنكعية ،كتحدم المكاءمة مع السكؽ العالمية كاإلقميمية ،كتحدم

اإلبداع كاالبتكار كالذم ال يمكف تحقيقو دكف استقاللية الجامعات .كقد تظير مالمح ىذا

التحدم في تخبط الق اررات الحككمية فيما يتعمؽ بالتعميـ األكاديمي ،كفي التكسع

العشكائي في قبكؿ الطمبة ،كما يعاني مف ترىؿ كضعؼ سكية أعضاء ىيئة التدريس

كضعؼ دكرىـ في إنجاز البحكث العممية كالمساىمة في حؿ المشاكؿ االقتصادية

كاالجتماعية ،كمف قدـ كتخمؼ المناىج الدراسية كعدـ مكاءمة طرائؽ التدريس لميدؼ

المرجك.

 -3االعتماد عمى التعميم التمقيني :ككف الجامعات مكاف تعمـ كتمقيف ،كليست لمتثقيؼ أك
صناعة شخصية الطالب ،كأنيا تستمر في أسمكب التعميـ المدرسي ،كيندر البحث
العممي بشكمو التطبيقي فييا (صبرم.)163 :2009 ،

كيضيؼ أبك غمجة كمسعكد ( )2009في ىذا المجاؿ:

 -1تدخل الشركات المالكة :حيث يشكؿ تدخؿ الشركات المالكة لبعض الجامعات الخاصة في
سياسات الجامعة الداخمية تحديا آخر ،األمر الذم يعرقؿ كصكليا إلى جكدة التعميـ المطمكبة،

حيث أنو مف الضركرم دعـ الحككمة الستقاللية الجامعات ضمف إطار استراتيجي عاـ يسمح

ليا بإدارة جميع شؤكنيا اإلدارية كاألكاديمية كالمالية كفؽ أنظمتيا كأكلكياتيا الخاصة عمى أف
تخضع لممحاسبة كالرقابة النكعية مف ىيئات مستقمة عف سيطرة الحككمة كضمف نظاـ شفاؼ

حافز ألصحاب رأس الماؿ
يعتمد عمى نشر المعمكمات كاإلحصائيات الصحيحة ،مما سيشكؿ نا
في الجامعات الخاصة لمتكقؼ عف التدخؿ المباشر في شؤكف جامعاتيـ ،كاتاحة المجاؿ
لألعراؼ كالتقاليد الجامعية ،كالذم ال يمكف تحقيقو إال مف خالؿ إيجاد الضكابط القانكنية التي
تضمف إيجاد عالقة متكازنة بيف قكل الماؿ كادارة الجامعة كالحفاظ عمى استقاللية القرار

األكاديمي ،ككضع التشريعات الالزمة لذلؾ.

 -2غياب األمن الوظيفي لمعاممين في المجال األكاديمي :حيث عدـ شعكر عضك ىيئة
التدريس باألمف الكظيفي في الجامعة التي يقكـ بالتدريس فييا يقمؿ مف حجـ أدائو الكظيفي كىك
األمر الذم ينعكس سمبا عمى الطمبة كمستكل تحصيميـ ،إضافة لما ليا مف أثر سمبي عمى
باقي المدرسيف الذيف ما يزالكف عمى رأس عمميـ كيشعركف بالتيديد بفقداف كظائفيـ بأم لحظة

(أبك غمجة كمسعكد.)2748 :2009 ،
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كيمكف تقسيـ التحديات التي تكاجو االعتماد األكاديمي عمى النحك التالي:

أوالً :تحديات ترتبط بالجوانب اإلدارية:

تمؾ المرتبطة بقدـ بعض نظـ كىياكؿ المؤسسات التعميمية ،كعدـ إدخاؿ تعديالت

جكىرية عمييا ،كعدـ كجكد خطة استراتيجية مستقبمية كاضحة ،كتضخـ اليياكؿ اإلدارية ،كقدـ

النظـ المالية كاإلدارية ،كمحدكدية مصادر التمكيؿ ليذه المؤسسات ،كالمركزية المتبعة في صنع

المؤسسات التربكية كاتخاذ الق اررات ،كحرص القائميف عمى إدارة المؤسسات التعميمية عمى تطبيؽ
اإلجراءات الركتينية كفقان لما تنص عميو المكائح كاألنظمة ،كىذه بدكره يعطؿ العمؿ داخؿ

المؤسسات التعميمية الذم يتطمب نكعان مف المركنة كتبسيط اإلجراءات (الشرقاكم.)31 :2003 ،
كأضاؼ المميجي ،كالبرازم ( )2010التحديات التالية:

ثانياً :تحديات ترتبط بالجوانب التعميمية والمعرفية:

كمف ىذه المعكقات ضعؼ كفاءة أعضاء ىيئة التدريس كالمقررات الدراسية ،كتدني مستكل

األنشطة الطالبية كضعؼ عمميات التقكيـ ،كتدني مستكل برامج إعداد المعمـ في جكانبيا
الشخصية كالمينية كاألكاديمية كالثقافية ،كضعؼ الصمة بيف الطالب كاألستاذ ،كضعؼ ركح
التجديد لدل أعضاء ىيئة التدريس ،كقمة التبادؿ الفكرم بينيـ ،كمف المعكقات التعميمية أيضان،
تدني المستكل النكعي لمتعميـ بشكؿ عاـ ،فضالن عف مستكاه الكمي ،كقد يرجع ذلؾ إلى التكسع

في أعداد المقبكليف ،كضعؼ المكارد المخصصة لممؤسسات التعميمية.
ثالثاً :تحديات ترتبط بالجوانب التنظيمية:

تكاجو المؤسسات التعميمية العديد مف معكقات االعتماد األكاديمي المرتبطة بالجانب التنظيمي
كمنيا:

 .1سيادة ثقافة مقاومة التغيير :حيث تنتشر في كثير مف المؤسسات التعميمية ثقافة
تنظيمية سمبية تشجع المقاكمة لمتغيير كالتجديد التربكم ،ككذلؾ جمكد التنظيـ ،حيث ييتـ

بالشكؿ التنظيمي بغض النظر عف مالءمتو لظركؼ كاحتياجات العمؿ.

 .2ضعف التعاون بين األقسام :حيث تسكد بعض المؤسسات التعميمية العزلة بيف األقساـ
األكاديمية مف جية ،كالكحدات اإلدارية مف جية أخرل ،كغياب التكامؿ بينيا.

 .3سيادة مناخ عممي غير صحي :يتسـ المناخ العممي السائد في بعض المؤسسات
التعميمية بغياب الديمقراطية ،كيؤثر ىذا المناخ عمى دافعية أعضاء ىيئة التدريس نحك
إجراء البحكث العممية ،كما يؤثر سمبان عمى التنشئة العممية لمباحثيف ،مما يؤدم إلى تدني
مستكاىـ العممي.
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رابعاً :تحديات ترتبط بالجوانب المالية والتمويمية:

تتمثؿ أىـ معكقات تحقيؽ االعتماد األكاديمي في المؤسسات التعميمية في محدكدية المكارد

المالية ،كعدـ تكفر مصادر بديمة لمتمكيؿ ،ككذلؾ القيكد المفركضة عمى اإلنفاؽ ،كتعدد األجيزة
الرقابية عمى المؤسسات التعميمية ،كضعؼ الميزانية المخصصة لممؤسسات التعميمية ،كارتفاع

التكمفة المادية لتنفيذ إجراءات ضماف الجكدة كاالعتماد ،كاعتماد المؤسسات التعميمية بصفة
أساسية عمى التمكيؿ الحككمي ،كارتفاع تكاليؼ تعميـ الطالب في الجامعات نتيجة تدفؽ نسب
أعمى مف الطالب مف الدراسات العميا ،كغيرىا (المميجي ،كالبرازم.)224 :2010 ،
كيضيؼ الباحث بعض التحديات التي تخص الحالة في فمسطيف ،كىي:

 صعكبة التكاصؿ الفعاؿ بيف الجيات المانحة لالعتماد خارج فمسطيف مع المؤسساتاألكاديمية في داخؿ المحافظات الجنكبية ،نتيجة لالنقساـ السياسي كازدكاجية القرار.

 ضعؼ التنسيؽ بيف الجيات األكاديمية كسكؽ العمؿ ،مما يسفر عف ضغط شديد عمىبعض األقساـ كخمك أقساـ أخرل مف الطمبة مما يربؾ جيات االعتماد ،كيفرض تغييرات

عمى أرض الكاقع.

كلمكاجية ىذه التحديات في المؤسسات التعميمية كغيرىا مف المؤسسات ينبغي العمؿ عمى

التالي:

 -نشر ثقافة االعتماد األكاديمي داخؿ المؤسسات التعميمية كخارجيا.

 تحديد معايير االعتماد األكاديمي بدقة كالعمؿ عمى إيجاد ككادر جديد قادرة عمى التنميةالمستمرة لمعايير االعتماد كاجراءات التطبيؽ.

 -تكفير أساليب التقكيـ الذاتي.

 تجنب المركزية في اتخاذ الق اررات. تكفير اإلمكانات المادية كالبشرية ،كضع الخطط التمكيمية المناسبة. تكفير ضمانات أساسية تتصؿ بالمكارد المالية كالبشرية. -تكفير التمكيؿ الالزـ لييئات االعتماد كضماف الجكدة.

 الدقة كالمكضكعية كبذؿ الجيد كالتعاكف كتبادؿ الخبرات. -كجكد رؤية كاستراتيجية كاضحة.

 ضماف االستم اررية :أم استم اررية نظاـ االعتماد األكاديمي كذلؾ بكضع سياساتكاستراتيجيات طكيمة المدل (حكمي.)35 :2012 ،
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كلمقتضيات الدراسة الحالية ،كلمتعرؼ أكثر عمى جكانب االعتماد في المجاؿ التربكم ،فإنو مف

الضركرم التعرؼ إلى تجارب بعض الدكؿ في مجاؿ االعتماد األكاديمي لكميات التربية ،كفيما
يمي تفصيؿ ذلؾ:

بعض التجارب العربية والعالمية في االعتماد األكاديمي لبرامج كميات التربية:
سعت كثير مف دكؿ العالـ إلى إيجاد معايير اعتماد أكاديمي بيدؼ الحفاظ عمى النكعية فأنشأت
بعضيا ىيئات تقييـ ( )Evaluationكالبعض اآلخر ىيئات اعتماد ( )Accreditationكتختمؼ

معايير االعتماد مف بمد إلى آخر لكف معظميا تكاد تجمع عمى قكاسـ مشتركة فيما بينيا لضماف

جكدة كنكعية التعميـ العالي كمف ىذه القكاسـ:

 -1تعزيز نكعية التعميـ العالي ككضع معايير كاضحة ،كمحددة لمتقييـ الداخمي لمؤسسات
التعميـ العالي.

 -2كضع إجراءات عالجية لمتعامؿ مع حاالت ثبكت كجكد نقص في االلتزاـ بمعايير
الجكدة ،بيدؼ تحسيف الكضع ،كتداركو.

 -3التأكد في حالة الجامعات الرسمية (الحككمية) أف األمكاؿ العامة التي تنفؽ عمييا مف
خزينة الدكلة تذىب لألىداؼ المكضكعة مف أجميا ،كأف ىنالؾ إمكانية محاسبة ىذه
المؤسسات (سركيس.)22 :2004 ،

كعمى ذلؾ تتضمف خصائص االعتماد األكاديمي في كميات التربية ،ما يمي:

 يمكف تطبيؽ االعتماد األكاديمي عمى كمية التربية ككؿ أك عمى البرامج التي فييا فقط. -يعتبر االعتماد قرار رسمي لالعتراؼ بالكمية أك البرامج.

 يستند االعتماد عمى التقييـ الشامؿ لمكمية كأنشطتيا الرئيسة. -يستند االعتماد عمى تقييـ المتطمبات األقؿ لتحقيؽ الجكدة.

 -يرتبط االعتماد األكاديمي بالق اررات الظرفية /المكقفية (نعـ ،ال)

 يؤثر االعتماد األكاديمي عمى المجاؿ الميني ،كييتـ باالعتراؼ كالتمكيؿ كمساعدةالطالب.

 -يمكف النظر إلى االعتماد كاعتراؼ رسمي بجكدة الكمية أك البرامج التعميمية.

 عممية إشرافيو مشركعة لضماف استمرار الجكدة النكعية في البرامج التعميمية التي تقدمياالكمية ( المميجي كالبرازم)212 :2010 ،
كمف أشير التجارب الدكلية في ىذا المجاؿ:

أوالً :االعتماد األكاديمي في بريطانيا:

23

ظير نظاـ االعتماد األكاديمي في بريطانيا سنة ( )1992كأسندت مسؤكليتو إلى مجالس

تمكيؿ التعميـ العالي في انجمت ار ككيمز حيث تعمؿ ىذه المجالس عمى تقييـ نكعية التعميـ في
مؤسسات التعميـ العالي الممكلة منيا ،كأعيد النظر في عاـ ( )1995في طريقة التقييـ بحيث
تحقؽ ثالثة غايات ىي :تشجيع التحسيف كالتطكير ،كتكفير معمكمات فاعمة لمجميكر حكؿ نكعية

التعميـ العالي استنادا ألىداؼ المؤسسة كغاياتيا ،كضماف مردكد عالي القيمة لمماؿ العاـ

المستثمر في التعميـ العالي ،كفي عاـ ( )1997انتقمت ىذه الميمة إلى ككالة ضماف جكدة
التعميـ ( )Quality Assurance Agencyكىي ككالة مستقمة ميمتيا كضع معايير لضماف
جكدة التعميـ العالي ،كتراقب استمرار ضماف تطبيؽ ىذه المعايير ،كتعمؿ عمى تطكيرىا ،كتقكـ

معايير االعتماد في بريطانيا عمى تأميف بيئة تعميمية مناسبة ،كاستقاللية الجامعات عف مالكييا،
كضماف السيكلة المالية ،كتأميف ىيكؿ تنظيمي مترابط ،ككجكد نظاـ لضماف الجكدة ،كتاميف

تطكير المناىج التعميمية ،ككجكد ممتحنيف خارجييف (النجار.)799 :2007 ،

كفي المممكة المتحدة يتـ االعتماد مف خالؿ مجمس االعتماد البريطاني ( )BACالذم تـ

تأسيسو في العاـ 1984ـ بعد انسحاب الحككمة مف عممية التفتيش التي كاف يقكـ بيا فسـ
التعميـ ،كيشمؿ المجمس ممثميف عف ىيئات القطاع الحككمي الذيف أركا أف ىناؾ حاجة إليجاد

ىيئة مستقمة جديدة يمكنيا تقديـ خدمة االعتماد عمى أف تقكـ الحككمة بتمكيميا بشكؿ مبدئي،

كتتمثؿ معايير االعتماد في النظاـ البريطاني في تأميف بيئة تعميمية مناسبة ،كضماف السيكلة

المالية ،كتأميف ىيكؿ تنظيمي مترابط ككجكد نظاـ لتأميف كتطكير المناىج التعميمية كأساليب
التقييـ (عمي.)456 :2010 ،

ثانياً :االعتماد األكاديمي في الواليات المتحدة:

ب ػ ػ ػػالرغـ م ػ ػ ػػف كج ػ ػ ػػكد م ػ ػ ػػا ين ػ ػ ػػكؼ ع ػ ػ ػػف ( )6500مؤسس ػ ػ ػػة تعم ػ ػ ػػيـ ع ػ ػ ػػاؿ ف ػ ػ ػػي الكالي ػ ػ ػػات

المتح ػ ػػدة إال ان ػ ػػو ال يكج ػ ػػد فييػػ ػػا أم س ػ ػػمطة مركزي ػ ػػة تم ػ ػػارس صػ ػ ػػالحيات عم ػ ػػى قط ػ ػػاع التعمػػ ػػيـ
العػ ػ ػػالي ،كفػ ػ ػػي الكاليػ ػ ػػات المتحػ ػ ػػدة سػ ػ ػػت مؤسسػ ػ ػػات يعتمػ ػ ػػدىا مجمػ ػ ػػس اعتمػ ػ ػػاد التعمػ ػ ػػيـ العػ ػ ػػالي

(""CHEA

Accreditation

Education

Higher

for

 ) Councilكى ػػك مجم ػػس

خػ ػػاص عمػ ػػى مسػ ػػتكل الكاليػ ػػات جميعيػ ػػا لكنػ ػػو غيػ ػػر حكػ ػػكمي ،كييػ ػػدؼ اعتمػ ػػاد التعمػ ػػيـ العػ ػػالي
فػ ػ ػػي أمريكػ ػ ػػا إلػ ػ ػػى ضػ ػ ػػماف الجػ ػ ػػكدة ،كػ ػ ػػكف االعتمػ ػ ػػاد ىػ ػ ػػك الكسػ ػ ػػيمة إلثبػ ػ ػػات أف المؤسسػ ػ ػػة تقػ ػ ػػدـ
النكعية المطمكبة لمتعميـ العالي ،كاالعتماد متطمب إلزامي لمحصكؿ عمى دعـ حككمي

(الياللي كالسيد.)380 :2009 ،

كخير مثاؿ عمى كميات التربية في الكاليات المتحدة التي كضعت خطة استراتيجية

لضماف الجكدة كاالعتماد ،كمية التربية بجامعة سيدني التي كضعت مجمكعة مف األىداؼ
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لتحقيقيا في ضكء مجمكعة مف المجاالت ( :رسالة الكمية كرؤيتيا ،أعضاء ىيئة التدريس،

سياسة القبكؿ ،إدارة الكمية ،التدريس كالتعميـ ،عممية التقييـ ،التربية العممية ،كالبحث العممي،

خدمة المجتمع) ،كىذه األىداؼ تتمخص في:

 إعداد ممارسيف كمعمميف تربكييف ذكم ميارات عالية قادريف عمى قيادة مينة التدريس،كالمساىمة في تحسيف نكعية الحياة في المجتمع.

 -بناء عالقات طيبة بيف أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة ( أكاديميان – اجتماعيان)

 استخداـ استراتيجيات متنكعة بعد المشاركة في كضع سياسة األقساـ مف قبؿ أعضاءىيئة التدريس.

 مراعاة أف ينبثؽ مف اإلطار العاـ لممحتكل كالتدريبات الفردية. -التطبيؽ الفعمي لنظريات التعميـ كالتعمـ ،كاالستفادة القصكل مف برنامج التربية العممية.

 مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في إدارة المؤسسات الخدمية بالمجتمع كتشجيعيـ عمىإنتاج بحكث عممية مرتبطة بقضايا التنمية (داكد.)67 :2008 ،

ثالثاً :االعتماد األكاديمي في اليابان:

يتـ اعتماد الجامعات اليابانية مف خالؿ ىيئة اعتماد الجامعات اليابانية حيث تتكلى منح

االعتماد لمجامعات التي تتقدـ لمحصكؿ عمى االعتماد األكاديمي لممرة األكلى ،أك لمحصكؿ عؿ
ل منح إعادة االعتماد بعد مركر خمس سنكات عمى االعتماد األكؿ ،أك بعد مركر سبع سنكات
عمى إعادة االعتماد ،كال بد مف مركر أربع سنكات عمى إنشاء الجامعة حتى يحؽ ليا التقدـ

لالنضماـ لعضكية الييئة ،بمعنى ال بد مف تخريج فكج كاحد مف طمبتيا حتى تتقدـ لمحصكؿ
عمى العضكية (جمعة كمحمد.)430 :2009 ،

خامساً :االعتماد األكاديمي في جامعة اإلمارات:

كظفت جامعة اإلمارات االعتماد األكاديمي لضماف جكدة برامجيا التعميمية في الكميات المينية

(الطب ،كاليندسة ،كالتربية ،كاإلدارة كاالقتصاد) ،كاستعانت بخبراء ،كمؤسسات اعتماد عالمييف،
كمتخصصي ف بمعايير االعتماد كالجكدة في التعميـ العالي ،كصكال إلى تحميؿ نقدم يؤدم إلى

تحسيف األداء األكاديمي .كاعتمدت كمية التربية في جامعة اإلمارات مدخالن لمتطكير النكعي،

يعتمد عمى التربية المستندة عمى المعايير ،كالقائمة عمى األداء ،كيقكـ ىذا المدخؿ عمى مبادئ

رئيسة ثالث ىي:

 .1تصميـ المنيج ليمبي احتياجات المتعمميف طكيمة المدل ،مف خالؿ تطكير أىداؼ ،كمخرجات

تعمـ ،كاضحة ،كمستندة إلى معايير المنظمات المينية المتخصصة.
 .2تكفير الفرص لممتعمميف ،كمساعدتيـ لتحقيؽ تمؾ المعايير.

 .3تقييـ مدل نجاح المتعمميف في تحقي ؽ تمؾ المعايير ،كفقا لمتطمبات تقييـ األداء.
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 .4كحصمت الكمية عمى االعتماد األكاديمي في عاـ ( )2005مما أىميا ألف ترتقي بنكعية

خريجييا (أبك دقة كعرفة.)34 :2007 ،

سادساً :االعتماد وضمان الجودة في ألمانيا

مرت عممية إعداد المعمـ ببعض المراحؿ في ألمانيا ،فقديمان كاف يتـ إعداد المعمـ عمى

مرحمتيف ،أكليما :تمثؿ الدراسة األكاديمية ،كثانييما :فترة تدريبية يقضييا الطالب بعد التخرج مف
الجامعة كقبؿ االلتحاؽ بالمينة ،كفي الكقت الحاضر يتـ إعداد المعمـ عمى مرحمة كاحدة بيدؼ

أكبر قدر ممكف مف االرتباط بيف النظرية كالتطبيؽ ،كتحقيؽ التكامؿ في مناىج إعداد المعمـ،
كاالستفادة مف نتائج البحكث العممية كتطبيقاتيا( المميجي ،كالبرازم)2010:305 ،

كتعد كمية التربية بجامعة ىامبكرج مف أعرؽ مؤسسات التعميـ الجامعي التي تقدـ برامج

إعداد المعمـ في ألمانيا ،حيث تخضع برامجيا الدراسية لمعايير المجمس القكمي العتماد

المؤسسات ،كمعايير المجمس القكمي لمتدريس ،كيعتمد نمكذجيا باعتبارىا تدير نفسيا ذاتيان عمى
تناكؿ المؤسسة ككؿ مف حيث عناصرىا المختمفة ،كلكحدات األكاديمية كاألقساـ العممية،

كالخدمات اإلدارية ،ككذلؾ البرامج الدراسية فييا ،كيتناكؿ ىذا النمكذج عدة عناصر مختمفة تتفؽ
مع معايير المجمس القكمي األمريكي لالعتماد ،لكنيا تتخصص في:

 رسـ اإلطار العاـ لمسياسة الحالية كالمستقبمية لممجتمع ،كاستناد الرسالة عمى االحتياجاتالمستقبمية.

 تحقيؽ تكافؤ الفرص لدل الطالب مف خالؿ اجتياز اختبار القبكؿ بالكمية. -االطالع عمى الخبرات العالمية كالدراسات المقارنة في مجاؿ التخصص.

 -إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع لممشاركة في تطكير العممية التعميمية في الكمية.

 اتاحة الفرصة لمتنمية المينية المستدامة ألعضاء ىيئة التدريس ،كاستم اررية عمميةتحسيف جكدة العمميات اإلدارية كالتنظيمية (البيكاشي.)151 :2007 ،

سابعاً :تجربة سمطنة عمان في االعتماد األكاديمي وضمان الجودة في التعميم العالي:

أسست سمطنة عماف نظاما لضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي يقكـ عمى تنظيمو

كادارتو مجمس االعتماد كالكميات التربكية ،التابعة لك ازرة التعميـ العالي ،كتقسـ مؤسسات التعميـ
العالي في السمطنة إلى ثالثة أقساـ ىي :كميات التعميـ العالي ،كالكميات الجامعية ،كالجامعات

الحككمية كالخاصة ،كما يميز ىذه األقساـ ىك النشاط البحثي ،كالدراسات العميا (أبك دقة كعرفة،
.)38 :2007

فعمى سبيؿ المثاؿ تشارؾ الكمية ببحكث عممية مرتبطة ،كذات مساس مباشر باحتياجات

المجتمع المحمي ،كالقكمي ،كتصؿ برامج الجامعات إلى درجة الدكتكراه في ثالثة مجاالت عمى
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األقؿ ،أما الكميات التابعة لك ازرة التعميـ العالي فقد تـ تطكيرىا مف كميات متكسطة إلى كميات

جامعية تمنح درجة البكالكريكس ،كتبنت كميات التربية نظاما لضماف الجكدة اليدؼ الرئيس منو

االستمرار في تطكير برامجيا ،كخدماتيا ،كتخريج ككادر متميزة ،كمؤىمة لمعمؿ في قطاع التربية

كالتعميـ ،كينيض مجمس االعتماد بمسؤكلية مراجعة مؤسسات التعميـ العالي ،كبرامجيا ،كالتأكد

مف أف مستكيات الجكدة المطبقة فييا تنسجـ مع مستكيات الجكدة في المؤسسات الدكلية
المماثمة ،كفي سمطنة عماف ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي ،فاألكؿ
متطمب سابؽ كمف ضمف إجراءات الحصكؿ عمى االعتماد األكاديمي ،كتقسـ إجراءات االعتراؼ
كاالعتماد األكاديمي في السمطنة إلى :اعتماد مؤسسي بحيث تعتمد المؤسسة ككؿ ،كفقا

لمجمكعة معايير مكضكعة مسبقا ،كدرجة تطبيؽ المؤسسة ليا ،يمي ذلؾ االعتماد البرامجي،
كيقصد بو تقييـ البرامج بمؤسسة التعميـ العالي ،كالتأكد مف جكدتيا ،كمدل تناسبيا لمستكل

الشيادة الممنكحة (البندرم ،كعبد الباقي)301 :2008 ،

ثامناً :التجربة المصرية في االعتماد األكاديمي وضمان الجودة في التعميم العالي:
أقر المؤتمر القكمي لتطكير التعميـ العالي في شباط مف عاـ ( ،)2000الخطة

االستراتيجية لتطكير التعميـ العالي ،كانبثؽ عنيا ( )25مشركعا يتـ تنفيذىا عمى ثالثة مراحؿ،
كتضمنت ىذه المشاريع تطكير كميات التربية ،كالكميات التكنكلكجية المصرية ،كتنمية قدرات

أعضاء ىيئة التدريس ،كالقيادات ،كتكنكلكجيا المعمكمات ،كاالتصاالت ،كتككيد الجكدة كاالعتماد،
كصندكؽ تطكير التعميـ العالي ،كتـ إنشاء كحدات لتقكيـ األداء الجامعي ،كضماف جكدة التعميـ

العالي في الجامعات المصرية جميعيا ،كتـ العمؿ عمى محكر تنمية مشاريع ضماف الجكدة،
كاالعتماد ،كبناء القدرة المؤسسية لمجامعات ،بالتعاكف مع صندكؽ برامج التعميـ العالي ،كتقدمت
( )14جامعة مصرية بػً ( )123مشركعا ،كتمت المكافقة عمى ( )42منيا ثالثة مشاريع
متخصصة بالجكدة كاالعتماد األكاديمي ،كتعد ىذه تجربة فريدة كرائدة ستترؾ بصمات كاضحة

في طريؽ تطكير التعميـ العالي ،كأشعؿ ذلؾ ركح التنافس بيف الجامعات ،كحفزىا لكضع خطط
شاممة لمتطكير ،كتدريب أعضاء ىيئة التدريس فييا ،لمتقدـ بمشاريع جديدة.

(الخطيب كالخطيب)35 :2010 ،
كأنشئت في مصر الييئة القكمية لضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي في التعميـ بمدير
تنفيذم كاحد ،يتبعو جيازاف تنفيذياف :احدىما في ك ازرة التعميـ العالي مختص بالتعميـ العالي،

كاآلخر في ك ازرة التربية كالتعميـ مختص بالتعميـ قبؿ الجامعي ،كىدفت الييئة إلى اكتساب ثقة

المجتمع في كفاءة األداء ،كضماف الجكدة ،كتطكير المؤسسات ،كنظـ التعميـ ،كبرامجو في
جميكرية مصر العربية ،كبما يتفؽ مع المعايير كالمكاصفات المحمية ،كاإلقميمية ،كالدكلية
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باالعتماد عمى كفاءات متميزة ،كنظـ كآليات قياس معترؼ بيا عالميا ،مستقمة ،كمكضكعية،

كشفافة ،كتختص الييئة بكضع االستراتيجية القكمية ،كسياسات تنفيذ ضماف الجكدة ،كاالعتماد

لمبرامج التعميمية ،كمؤسسات التعميـ العالي في مصر ،ككضع نظاـ كفيؿ بإعالـ المجتمع عف

مستكل المؤسسات التعميمية ،كقدرتيا عمى تقديـ الخدمة التعميمية ،ككضع منظكمة أطر
كمكاصفات معيارية مقارنة ،كتحديد أسس الرقابة كمبادئيا ،كالمتابعة ،كالتقييـ الدكرم لالعتماد،

كالتطكير المستمر(سعيد.)420 :2005 ،

ومن المبادئ التي ترتكز عمييا عممية االعتماد بكميات التربية في الجامعات المصرية:
 التركيز عمى العميؿ (مخاطبة االحتياجات األساسية لمطالب كالمجتمع كسكؽ العمؿ). -القيادة (تكحيد الرؤل كاألىداؼ كاالستراتيجيات في المجتمع المحمي).

 إشراؾ األفراد (تعزيز المشاركة الفعالة كمراعاة المساكاة لجميع مف ليـ ارتباط بالتعميـدكف تفرقة كاتاحة الفرص ألف يستخدمكا كامؿ قدراتيـ لصالح التعميـ كالمجتمع بأسره).

 -التركيز عمى العمميات (االىتماـ بالعمميات كالطرؽ إلى جانب المنتج أك المخرجات).

 تبني اتخاذ الق اررات التي تعتمد عمى الحقائؽ (تشجيع كفرض أف تككف األحكاـ مبنيةعمى الحقائؽ كمنطقية).

 التحسيف المستمر (االلتزاـ بالتجاكب مع تغير االحتياجات). -االستقاللية (احتراـ مسؤكلية المؤسسة عف أنشطتيا األكاديمية).

 -المنافع المتبادلة (اتباع مدخؿ لمختمؼ المشاركيف ،مف مراجعيف كطالب كالمجتمع العاـ،

مف شأنو تعظيـ الفائدة مف تطكير كنقؿ المعرفة كالميارات) (الييئة العامة لمجكدة

المصرية.)16 :2006 ،

إجراءات اعتماد مؤسسات التعميم العالي:
الستكماؿ إجراءات اعتماد المؤسسات تتقدـ مؤسسة التعميـ العالي بطمب االعتماد إلى
مجمس ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي ،مرفقا بتقرير التقييـ الذاتي ،مصدقان مف المؤسسة
نفسيا ،كذلؾ بأف تككف الكثائؽ المقدمة في التقرير مختكمة بختـ الجامعة ،أك المؤسسة ،كاذا
تبيف خالؼ ذلؾ ،أك أف المؤسسة تقدمت ببيانات غير دقيقة ،أك مزكرة ،يتخذ مجمس ىيئة

االعتماد إجراءات تأديبية بحؽ ىذه المؤسسة ،كبعد أف يرد تقرير التقييـ الذاتي الييئة تتـ دراستو

مف قبؿ مجمس الييئة ،كيتـ اتخاذ قرار بتشكيؿ لجنة متخصصة لدراستو ،كزيارة الجامعة ،أك

المؤسسة مكضكع البحث لمتأكد مف مطابقة الكاقع مع المكتكب في تقرير التقييـ الذاتي ،كفيما إذا
كاف ىناؾ بعض األمكر التي قد يككف ىناؾ شؾ فييا ،كلمجنة طمب أية سجالت ،أك كثائؽ ،أك
بشكؿ و
و
تاـ معيا ،ككف عممية اتخاذ القرار النيائي تعتمد اعتمادا
كشكفات ،كعمى المؤسسة التعاكف

كميا عمى تنسيب المجنة ،كالتي تككف مف خارج ىذه المؤسسة ،كغالبا تتككف مف أكاديمييف
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و
و
كمتخصصيف مف جامعات رسمية ،كبر و
مرمكقة ،كفي ضكء الزيارة الميدانية ،كمقابمة
عممية
تب

أصحاب العالقة ،كاالطالع عمى السجالت ،كالكثائؽ ،كالكشكفات ،تقدـ تقريرىا معز از بالكثائؽ
المؤيدة لكجية نظرىا إلى مجمس الييئة ،فتقكـ المديرية المختصة في الييئة بدراسة التقرير،
كعرضو عمى مجمس الييئة التخاذ القرار المناسب بشأنو ،كيتـ إعالـ المؤسسة بقرار المجمس
بالقبكؿ ،أك الرفض ،أك طمب استكماؿ النكاقص خالؿ مدة يحددىا المجمس.

(الخرابشة.)599 :2012 ،

إجراءات االعتماد لكميات التربية
بالرغـ مف تنكع المداخؿ المختمفة المستخدمة عالميان في عممية التقكيـ كاالعتماد في مؤسسات

التعميـ العالي ،إال أف جميع ىذه المداخؿ تتفؽ عمى المضمكف الذم يجب أف يحتكم عميو التقكيـ
كاالعتماد ،كالذم يركز بصفة أساسية عمى ضركرة التحقؽ مف القدرة المؤسسية لمكمية عمى النحك

الذم يمكنيا مف األداء بكفاءة لتحقيؽ رسالتيا كأىدافيا المخططة ،كفى نفس الكقت التحقؽ مف
مستكل خريجييا ،كالفاعمية التعميمية لبرامج اإلعداد بيا ،كالتي تمثؿ نشاطيا األساسي لتنمية

معارؼ كميارات الطالب المعمميف كفقا لمعايير أكاديمية قياسية تتفؽ كرسالتيا ،كتؤدل إلى
تكفير معمميف ممارسيف مينييف بمكاصفات تتفؽ كمتطمبات سكؽ العمؿ في مجاؿ التربية كالتعميـ

كتقابؿ تكقعات المستفيديف النيائييف في المجتمع ككؿ.

كفى ضكء ما تقدـ كاستنادان إلى العديد مف التجارب العالمية فقد كجد أف عممية التقكيـ كاالعتماد

لكميات التربية تعتمد عمى ثالثة محاكر ىي:
 -القدرة المؤسسية لمكمية.

 الفعالية التعميمية لمبرامج :عناصرىا ،كمحتكياتيا. -المكاصفات المتميزة لمخريج.

كلكؿ محكر مؤشراتو ،كىي كما كردت في (الكثيقة القكمية لمعايير تقكيـ كاعتماد كميات التربية
بمصر )2010 ،كالتالي:

أكالن :معايير القدرة المؤسسية لكميات التربية:
 -1التخطيط االستراتيجي.
 -2الييكؿ التنظيمي.
 -3القيادة كالحككمة.

 -4األخالقيات كالسمكؾ.

 -5الجياز اإلدارم المساند.
 -6المكارد المالية كالمادية.
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 -7المشاركة المجتمعية كتنمية البيئة.
 -8التقكيـ المؤسسي كادارة الجكدة.

ثانيان :معايير الفاعمية التعميمية لكميات التربية:
 -1الطمبة كالخريجكف.

 -2التعميـ كالتعمـ كالتسييالت المادية لمتعمـ.
 -3أعضاء ىيئة التدريس.

 -4البحث العممي كاألنشطة العممية األخرل.
 -5الدراسات العميا.

 -6التقكيـ المستمر لمفاعمية التعميمية (الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد
(ج.ـ.ع).)26 :2010 ،

كيرل الباحث أف الدافع األساس كراء الفصؿ بيف محاكر التقكيـ كاالعتماد يتمثؿ في اليقيف

بضعؼ قدرة الكمية عمى األداء بكفاءة بدكف تكافر رسالة محددة كقيادة أكاديمية كادارية كاعية
كمؤىمة كبدكف مكارد مالية كتسييالت مادية داعمة .كمف ناحية أخرل فإف قدرة الكمية  ،كبرامجيا

عمى تحقيؽ رسالتيا كأىدافيا ال يمكف أف تتـ بدكف تحقيؽ مستكيات عالية مف الفاعمية التعميمية
التي يجب أف تستند إلى معايير مكضكعية كعممية متمثمة في تحديد دقيؽ لمكاصفات الخريج
المستيدفة كفقا الحتياجات سكؽ العمؿ ،كتبنى معايير أكاديمية معتمدة ،كتصميـ لمبرامج
كمقرراتيا بما يتفؽ مع ىذه المعايير ،كتكفير أنماط كأساليب حديثة كمالئمة لمتعميـ كالتعمـ تحقؽ

مخرجات التعمـ المستيدفة ،كدعـ أكاديمي كمادم لمطالب ،كأعضاء ىيئة تدريس كمعاكنييـ ذكل
جدارة عالية ،كتقكيـ مستمر كمكضكعي لمخرجات التعمـ ،كخطط مدركسة لمتعزيز كالتطكير.
تاسعاً :االعتماد األكاديمي في التعميم العالي بالمممكة العربية السعودية:

ب ػ ػػدأت ف ػ ػػي ثمانين ػ ػػات الق ػ ػػرف الماض ػ ػػي بع ػ ػػض الجامع ػ ػػات الحككمي ػ ػػة الس ػ ػػعكدية بإدخ ػ ػػاؿ

أنظم ػ ػ ػػة ض ػ ػ ػػماف الج ػ ػ ػػكدة ف ػ ػ ػػي بع ػ ػ ػػض برامجي ػ ػ ػػا ،بالتنس ػ ػ ػػيؽ كاالتف ػ ػ ػػاؽ م ػ ػ ػػع بع ػ ػ ػػض المؤسس ػ ػ ػػات

الدكلي ػ ػ ػ ػػة العتم ػ ػ ػ ػػاد بػ ػ ػ ػ ػرامج ف ػ ػ ػ ػػي بع ػ ػ ػ ػػض المج ػ ػ ػ ػػاالت الميني ػ ػ ػ ػػة الرئيس ػ ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػ ػػالبرامج اليندس ػ ػ ػ ػػية
كالحاس ػ ػ ػػكبية ،كذل ػ ػ ػػؾ ف ػ ػ ػػي ج ػ ػ ػػامعتي المم ػ ػ ػػؾ في ػ ػ ػػد لمبت ػ ػ ػػركؿ كالمع ػ ػ ػػادف ،كالمم ػ ػ ػػؾ س ػ ػ ػػعكد ،كف ػ ػ ػػي
منتصػ ػ ػػؼ التسػ ػ ػػعينات مػ ػ ػػف القػ ػ ػػرف العش ػ ػ ػريف قامػ ػ ػػت بعػ ػ ػػض الجامعػ ػ ػػات بإنشػ ػ ػػاء م اركػ ػ ػػز لضػ ػ ػػبط

الج ػػكدة مني ػػا جامع ػػة المم ػػؾ عب ػػد العزي ػػز ،ثػػػـ تط ػػكرت ى ػػذه الم ارك ػػز لتص ػػبح عم ػػادات لمتطػػػكير

األكػ ػػاديمي ،كمػ ػػا فػ ػػي جامعػ ػػة الممػ ػػؾ فيػ ػػد لمبتػ ػػركؿ كالمعػ ػػادف ،كفػ ػػي مطمػ ػػع القػ ػػرف الحػ ػػالي تبنػ ػػت

المممك ػ ػػة اس ػ ػػتراتيجية جدي ػ ػػدة تتبن ػ ػػى عممي ػ ػػة تط ػ ػػكير ش ػ ػػاممة لتنظ ػ ػػيـ التعم ػ ػػيـ الع ػ ػػالي ،م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ
تنفي ػ ػ ػ ػػذ مش ػ ػ ػ ػػركع المرك ػ ػ ػ ػػز ال ػ ػ ػ ػػكطني لمقي ػ ػ ػ ػػاس كالتق ػ ػ ػ ػػكيـ ،كالييئ ػ ػ ػ ػػة الكطني ػ ػ ػ ػػة لمتق ػ ػ ػ ػػكيـ كاالعتم ػ ػ ػ ػػاد

األكػ ػ ػػاديمي ،كتتػ ػ ػػكلى األخي ػ ػ ػرة ميمػ ػ ػػة ضػ ػ ػػماف الجػ ػ ػػكدة كأنظمػ ػ ػػة االعتمػ ػ ػػاد الخاصػ ػ ػػة بمؤسسػ ػ ػػات
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التعم ػ ػ ػػيـ الع ػ ػ ػػالي كاف ػ ػ ػػة باس ػ ػ ػػتثناء العس ػ ػ ػػكرية مني ػ ػ ػػا ،بحي ػ ػ ػػث تت ػ ػ ػػكلى الييئ ػ ػ ػػة كض ػ ػ ػػع المع ػ ػ ػػايير،

كالمقػ ػ ػ ػػاييس ،كاإلج ػ ػ ػ ػراءات الخاصػ ػ ػ ػػة باالعتمػ ػ ػ ػػاد األكػ ػ ػ ػػاديمي ،كضػ ػ ػ ػػماف الجػ ػ ػ ػػكدة فػ ػ ػ ػػي التعمػ ػ ػ ػػيـ

الع ػ ػ ػػالي ،كمراجع ػ ػ ػػة كتق ػ ػ ػػكيـ األداء ف ػ ػ ػػي المؤسس ػ ػ ػػات القائم ػ ػ ػػة أك الجدي ػ ػ ػػدة ،كاالعتم ػ ػ ػػاد بش ػ ػ ػػقيو:
المؤسسي كالبرامجي(مجيد ،كالزيادات.)163 :2008 ،

إجراءات االعتماد في الييئة الوطنية لالعتماد والجودة في التعميم العالي في فمسطين:
كيتـ االعتماد لمكميات كالبرامج في فمسطيف مف خالؿ ىيئة االعتماد كالجكدة ،التابعة لك ازرة التربية
كالتعميـ العالي ،كذلؾ مف خالؿ خمس خطكات:

 -1الترخيص المبدئي :الترخيص المبدئي يؤىؿ الشخصية االعتبارية لممباشرة بإنشاء
مؤسسة تعميـ عالي حككمية أك خاصة بعد حصكليا عمى األذكنات كالمصادقات
كالتسجيؿ لدل الجيات القانكنية ذات االختصاص ،كيككف فاعالن لمدة زمنية ال تتجاكز

ثالث سنكات.

 -2االعتماد العام :ىك منح المكافقة لمؤسسة تعميـ عالي حاصمة عمى الترخيص المبدئي،
كاستكممت جميع المتطمبات كالشركط الخاصة باالعتماد العاـ لمبدء بالعمؿ كمؤسسة
تعميـ عالي ،كيؤىميا لمتقدـ بطمبات اعتماد لبرامج تعميمية جديدة كيككف ساريا لمدة خمس

سنكات.

 -3تجديد االعتماد العام :ىك تجديد االعتماد العاـ لمؤسسة تعميـ عالي قائمة لمتأكد مف
استم اررية عمميا حسب رسالتيا كأىدافيا المعمنة بمينية كشفافية ،كضمف معايير

الترخيص كاالعتماد المعمكؿ بيا في الييئة ،كيككف التجديد ساريا لمدة عشر سنكات.

 -4اعتماد كمية جديدة في جامعة قائمة :ىك منح المكافقة لمؤسسة تعميـ عالي استكممت
جميع المتطمبات كالشركط الخاصة بإنشاء جسـ إدارم تعميمي متكامؿ يضـ عددان مف

البرامج التعميمية تحت مظمتو كيككف مخكالن بمنح الدرجات العممية ليذه البرامج.

 -5اعتماد برنامج تعميمي :ىك المكافقة عمى طرح برنامج تعميمي في مؤسسة تعميـ عالي
معتمدة بعد تحقيؽ الشركط الخاصة بذلؾ كفؽ المعايير المعتمدة لدل الييئة ،عمى أف

يبدأ التدريس فيو في مدة ال تزيد عف عاـ كاحد مف قرار االعتماد ،كاال يعتبر االعتماد
الغيان (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية.)46 :2015 ،

معايير الترخيص واالعتماد لدى الييئة الوطنية لالعتماد والجودة في التعميم العالي بفمسطين:
تستيدؼ ىذه المعايير كؿ مف المؤسسة كبرامجيا التعميمية ،كعمى الرغـ مف أف ىذه المعايير
تتككف مف إحدل عشرة معيا انر منفردان ،إال أنو ينبغي النظر إلييا ككحدة مترابطة كمتكاممة ،فإف
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لكؿ معيار أىميتو كأكلكيتو في أداء عمؿ المؤسسة عمى الكجو األكمؿ ،كىذه المعايير جاءت في

دليؿ الترخيص كاالعتماد لمؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية ،كىي:
 الرسالة كالييكمة كالحككمة. التخطيط كالفعالية. -المكارد المالية.

 -الشفافية كالنزاىة.

 الييئة التدريسية كاإلدارية. -آليات ضماف الجكدة.

 شؤكف الطمبة كالخدمات المساندة. مصادر التعميـ كالتعمـ كالمرافؽ. -البرنامج التعميمي.

 البحث العممي كاألنشطة المساندة. -المشاركة المجتمعية (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)21 :2015 ،

تككف ،مجتمعة ،النكعية الشمكلية لمبرنامج أك
كتعتمد الك ازرة عددان مف المعايير األساسية التي ٌ
المؤسسة ،كىذه المعايير ىي:
 -الرسالة كاألىداؼ العامة.

 ىيكمية البرنامج كمضمكنو. البيئة التربكية التعميمية ،التعميمية. نكعية الطمبة المقبكليف. نظاـ الدراسة. -نسب النجاح.

 نكعية الخريجيف. نجاعة نظاـ الدراسة كنكعية ىيئة التدريس. -المرافؽ التعميمية ،التعميمية.

 -التكاصؿ الخارجي كالتبادؿ المعرفي.

 -التقييـ الداخمي لمنكعية( .ك ازرة التربية كالتعميـ العالي :2015 ،نت)

(.)http://www.mohe.ps/quality/viewer/page/304

األداء المتوقع من المعمم في إطار مبادئ االعتماد األكاديمي:

بصفة عامة أصبح شاخصان أف الصفة البارزة لمصيغة الحضارية التي تعيش فييا البشرية اليكـ
أنيا حكلت ىدؼ العمـ مف السيطرة عمى الطبيعة إلى السيطرة عمى اإلنساف ،كمف السعي لمتحكـ
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في إيقاعات الحياة الطبيعية إلى التحكـ في إيقاعات الحياة االجتماعية ،كفي إطار ىذه الحيرة
التي عاشتيا المجتمعات كال تزاؿ ،تكجيت األنظار صكب دكر المعمـ كنظـ التعميـ.

كفي ىذا السياؽ يمكف القكؿ أف األداء الجيد المتكقع مف المعمـ كالدكر المتغير كالمغاير الذم

يتكجب عميو القياـ بو في ضكء طبيعة ىذا األداء ،ينبغي أف يتمحكر حكؿ تمكينو مف تقديـ
النكعية التعميمية الجيدة التي يفرضيا مجتمع المعرفة ،كالتي يستكجبيا اكساب األبناء الميارات

التي تعينيـ عمى التعامؿ الفعاؿ مع تحديات ىذا المجتمع (.)Rath, 2009: 11

كىذا ما حدده البيالكم كآخركف ( )2006في جممة مف التحكالت في الممارسات التعميمية

الحالية:

جدول ( :)1التحوالت في دور المعمم المطموب في إطار االعتماد

االنتقال من الممارسات التعميمية التي تركز عمى

 -تنمية ميارات الحفظ كاالستظيار

إلى الممارسات التعميمية التي تركز عمى

 -تنمية ميارات التجديد كاالبتكار

 -غرس قيـ االجترار كاالمتثاؿ كاالتباع

 -تدعيـ ميارات التحميؿ كالتفسير كاإلبداع

 -تربية التشابو كالتطابؽ كاإلتالؼ

 -تربية التفرد كالتميز كاالختالؼ

 -التأكيد عمى ثقافة اإلتقاف كالجكدة

 -التدريب عمى ثقافة الحد األدنى

 -التدريب عمى ثقافة التمقي كالتسميـ

 -التدريب

 -تنمية عادات االعتماد عمى اآلخر

كالتقكيـ

 -تكريس ميارات التعامؿ مع المألكؼ

عمى

ميارات

االستقصاء

 -غرس عادات االعتماد عمى الذات

 التدريب عمى المغامرة العممية كارتيادالمجيكؿ.
المصدر( /البيالكم كآخركف)132 :2006 ،

مواصفات معممي القرن الحادي والعشرين:

لما كانت كميات التربية إحدل كميات مؤسسات التعميـ العالي التي تخرج المعمميف األكفاء لبناء
جيؿ يكاكب التطكرات ،كاف مف الضركرم أف تككف ىذه الكميات أكلى الكميات التي تحرص عمى

االعتماد األكاديمي كتطبيؽ معايير الجكدة.

ككأساس لذلؾ فقد تعددت معايير المعمـ العصرم كمكاصفاتو حسب التحديات كالمتغيرات التي

سبؽ ذكرىا كالتي ألزمت البحث عف االعتماد ،كىذه المعايير ىي:

 -1التقييم :استخداـ استراتيجيات التقييـ (التقميدية كالبديمة) لتقييـ النمك الشامؿ كالمتكامؿ
كالمستمر لممتعمـ.
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 -2االتصال :استخداـ أساليب االتصاؿ الفعالة لمتكاصؿ مع التالميذ كغيرىـ ،ممف يعنييـ
أمر العممية التعميمية.

 -3التحسين المستمر :االنغماس في الممارسات المينية المستمرة ،التي تضمف الجكدة
العالية في األداء كالتحسيف المستمر لألفراد كالمدرسة ككؿ.

 -4التفكير الناقد :استخداـ االستراتيجيات كاألساليب المناسبة ،التي تشجع كتدفع تنمية
التفكير الناقد كالتفكير الخالؽ كتقييـ التفكير لدل الطالب.

 -5التنوع :استخداـ استراتيجيات تدريس كتعمـ ،تعكس االىتماـ بثقافة كؿ طالب كمراعاة
االحتياجات الخاصة لكؿ متعمـ ،كتنكع أنماط التعمـ ،كالخمفيات االقتصادية كاالجتماعية

لممتعمميف.

 -6أخالقيات المينة :التمسؾ بمنظكمة اخالقيات المينة كمبادئ السمكؾ الميني لممعمميف،
كما يعكسيا دستكر أخالقيات المينة.

 -7النمو اإلنساني والتعمم :يستخدـ المعمـ فيمو لخصائص نمك الطالب ككيفية تعمميـ في
صياغة بيئات تعمـ إيجابية تساند كتدعـ النمك العقمي كالشخصي كاالجتماعي لجميع
الطالب.

 -8المعرفة بالمحتوى العممي لمتخصص :يظير معرفة كفيما بمادة التخصص العممي التي
يقكـ بتدريسيا.

 -9بيئات التعمم :يبني بيئة جاذبة لمتعمـ اإليجابي ،تساعد عمى تضميف كانغماس جميع
الطالب بنشاط كحيكية في عمميات التعمـ كالتفاعؿ االجتماعي ،كالتعمـ التعاكني كتدعيـ
الدافعية الذاتية لمتعمـ.

 -10التخطيط :يستخدـ معارفو كمياراتو السابقة في تخطيط كتنفيذ كتقييـ التدريس كالتعمـ
في مجمكعة متنكعة مف بيئات التعمـ.

 -11دور المعمم :العمؿ مع جميع المينييف التربكييف كاآلباء كغيرىـ ممف يعنييـ أمر
العممية التعميمية مف أجؿ التحسيف المستمر لمخبرات التربكية لمطالب.

 -12التكنولوجيا :استخداـ التكنكلكجيا المناسبة في عمميات التدريس كالتعمـ (النبكم،
.)42 :2007

كيضيؼ نصر ( )2009أف كميات التربية ممزمة تجاه المجتمع بتخريج معمميف تتحدد فييـ
المكاصفات التالية:

 -مزكدان بقدر كاؼ مف االستعداد لمتعمـ في مجاؿ الدراسة بالكمية التي يرغب االلتحاؽ بيا.

 مزكدان بالميارات المناسبة لمكمية التي يمحؽ بيا (أمثمة ،ميارات يدكية ،كحركية ،كعقمية،كعممية ،كاجتماعية).
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 مستعدان الجتياز ما يتـ عقده بالكمية مف اختبارات كمقاييس نفسية كتربكية كمقاييساألداء.

 -حاصالن عمى مجمكع مناسب يؤىمو لمعمؿ في مينتو التدريس.

 -متزامنان كمتكازنان جسميان كعقميان كاجتماعيان ككجدانيان (نصر.)12 :2009 ،

المعايير المينية بكميات التربية:

يرل عساؼ ( )2015أنو يمكف تطبيؽ المعايير المينية بكميات التربية عمى عدة مستكيات:

أوالً :عمى المستوى اإلداري:

 -1تحديد المسؤكليات اإلدارية ،كذلؾ باتخاذ إجراءات تبيف كيفية انجاز العمؿ لتحقيؽ ميمة
كرؤية كرسالة الكمية.

 -2األخذ بمفاىيـ العمؿ الجماعي ،بحيث يتحمؿ الجميع مسؤكلية التحسيف كالتطكير.
 -3تنسيؽ كتكحيد جميع الجيكد بيف إدارة المؤسسة كالجيات االستشارية المتخصصة في
تطبيؽ المعايير.

ثانياً :عمى مستوى البرامج:

 -1تكامؿ برامج أقساـ الكمية عمى مستكل سنكات الدراسة في مرحمتي البكالكريكس
كالماجستير.

 -2صياغة كبناء المساقات –بكؿ قسـ عممي -شكالن كمضمكنان بما يكفؿ االرتباط بمشاكؿ
البيئة كالمجتمع المحيط ،كاعتنائيا بمتطمبات كاحتياجات الممارسة المينية.

 -3تقييـ المحتكل التعميمي بطرؽ مختمفة تمكف الطمبة مف الحصكؿ عمى المعرفة المطمكبة
في شكؿ أىداؼ تعميمية محددة.

ثالثاً :عمى مستوى التقويم وأساليبو:

 -1إجراء دراسات تقكيمية كاستطالعية لمكقكؼ عمى مدل رضا المستفيديف مف الكمية عف
الخدمات المقدمة ليـ.

 -2تحديد معايير أك المستكيات المعيارية المقبكلة.

 -3التقكيـ الذاتي كالخارجي المستمريف لكؿ مف عضك ىيئة التدريس ،كالطالب المعمـ
(عساؼ.)64 :2015 ،

معايير اعتماد المعمم:

يرل عمي ( )2010أف ىناؾ مؤسسات عديدة تتكلى اعتماد التعميـ كالمعمميف ،كقد قسميا إلى:
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 جيات اعتماد إقميمية  / Regional Accreditorsكىي منظمات غير ربحيةتختص باعتماد المعمميف كبرنامج التعميـ بالمؤسسات التعميمية العامة كالخاصة ،الربحية

كغير الربحية ،ذات العاميف كاألربعة أعكاـ ،مف خالؿ مراجعة شاممة لكظائفيا التعميمية.

 جيات اعتماد قومية  / National Accreditorsكىي منظمات تعتمد المؤسساتالتعم يمية كخريجييا مف المؤسسات أحادية اليدؼ مثؿ مؤسسات التعميـ عف بعد ،أك
المؤسسات ذات الصبغة الدينية ،أك المؤسسات غير المانحة لمدرجات العممية.

 جيات اعتماد مينية  /Specialized Professional Accreditorsكتختصباعتماد برامج متخصصة أك مدارس كمعمميف ذكم تخصصات معينة

(عمي.)450 :2010 ،

عمى الرغـ مف تبايف كاختالؼ مجاالت كمعايير اعتماد المعمـ في مؤسسات التعميـ العالي مف
حيث الصياغة كاالتساع باختالؼ الدكؿ كالييئات المعنية باالعتماد ،إال أنيا تمتقي كتتفؽ مف
حيث المضمكف كالتكجييات.

كمف نماذج معايير اعتماد المعمـ المعمكؿ بيا ،كما يرل عبد اليادم (:)2005

 المعايير المينية لممعمـ في كالية أريزكنا ( Arizona’s Professional Teacher ،)Standards, APTSكالتي قدميا قسـ التربية في كالية أريزكنا بالكاليات المتحدة
األمريكية في عاـ (1996ـ).

 معايير المجمس الكطني لممعايير المينية لمتدريس ( National Board for ،)Professional Teaching Standards, NBPTSكىي منظمة مستقمة غير

ربحية كغير حككمية ،تشكمت في عاـ 1987ـ لمنيكض بجكدة التعميـ كالتعمـ مف خالؿ
تطكير معايير مينية لمتعميـ المتميز ،كانشاء نظاـ تطكعي لممصادقة عمى المعمميف

الذيف يستكفكف ىذه المعايير ،كادماج المعمميف المؤىميف ضمف جيكد تطكير التعميـ ،كقد
قدمت ىذه المعايير عاـ (2002ـ) لتنظيـ مدخالت مينة التدريس.

 معايير ك ازرة التربية كالتعميـ في مصر ،حيث حددت ك ازرة التربية كالتعميـ في مصر فيمعيار متنكعان.
نا
عاـ (2003ـ) معايير المعمـ في خمسة مجاالت انبثؽ عنيا ثمانية عشر

 المعايير المينية لممعمـ في المممكة األردنية الياشمية ،كالتي تـ إقرارىا في مؤتمرمينيا الذم عقدتو ك ازرة التربية كالتعميـ باألردف في
المعايير الكطنية لتنمية المعمميف
ن
عاـ (2006ـ).
 المعايير المينية الكطنية لممعمميف بدكلة قطر ،كانبثقت المعايير المينية الكطنية لممعمميففي قطر مف «مبادرة التعميـ لمرحمة جديدة» التي قدمتيا ىيئة التعميـ في قطر عاـ
(2007ـ).
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 -معايير المجمس القكمي ( )NCATEكىي معايير دكلية أمريكية نشأت بشأف االعتماد

التربكم لكميات التربية مف خالؿ ستة مجاالت محددة ىي( :البرامج كالخطط الدراسية-
تقييـ األداء كمخرجات التعميـ -الخبرات الميدانية كالممارسات العممية -التنكع كتكافؤ

الفرص -التنمية المينية لعضك ىيئة التدريس -المكارد كالحككمة) ،كالتي ىي محؿ
الدراسة الحالية (عبد اليادم.)217 :2005 ،

معايير اعتماد المعمم في فمسطين

أكردت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية ضمف مطبكعتيا كمنشكراتيا (المعايير المينية

لممعمـ) الصادرة عف ىيئة تطكير مينة التعميـ في كانكف الثاني (2012ـ) ،كاعتمدت مف خالليا
معايير مينية لممعمـ تغطي كافة المتطمبات األساسية لمينة التعميـ ،كقد تـ تصنيفيا ضمف ثالثة
مجاالت رئيسة متكاممة كمتداخمة ىي:

المجال األول :المعرفة والفيم ،ويشتمل المجال عمى المعايير التالية:
 -1يمتمؾ معرفةن بفمسفة المنياج الفمسطيني ،كأىدافو ،كخطكطو العريضة.

 -2يمتمؾ معرفةن كفيمان بالمحتكل الدراسي لممرحمة التي يدرسيا ،كطرائؽ إثرائو.
 -3يمتمؾ معرفةن كفيمان بطرائؽ تعمـ الطمبة ،كفؽ قدراتيـ كخصائصيـ النمائية.

 -4يمتمؾ معرفةن كفيمان بكيفية تدريس التخصص ،كفؽ قدرات الطمبة كاحتياجاتيـ.
 -5يمتمؾ معرفةن كفيمان بمتطمبات تعميـ التخصص العمكدية كاألفقية.

 -6يمتمؾ معرفةن كفيمان بكيفية ربط التخصص بمكاضيع كحقكؿ مختمفة كبشكؿ تكاممي،
ضمف سياقات متعددة.

 -7يمتمؾ معرفةن كفيمان بأسس القياس كالتقكيـ التربكم.

 -8يمتمؾ معرفةن بأساسيات المغة العربية ،كالمعرفة الرياضية كالعممية ،كتكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت.

 -9يمتمؾ معرفةن بظركؼ الطمبة عمى تنكعيا ،كطرائؽ التعامؿ معيا.

المجال الثاني :الميارات المينية ،ويشتمل المجال عمى المعايير التالية:

 -1يعد الخطط التعميمية كاضحة المعالـ كاألىداؼ كيطكرىا ،مراعيا الفركؽ الفردية بيف
الطمبة.

 -2يكفر بيئةن تعممية تعميميةن آمنةن كداعمةن لعممية التعمـ كالتعميـ.

 -3يكفر مناخان تعميميان يمتاز بالمركنة كاالبتكار كالتحفيز عمى التفكير الناقد كاإلبداع.
 -4يكظؼ المصادر التعميمية ،كالكسائؿ التعممية في العممية التعممية التعميمية.
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 -5يربط مكضكع تخصصو بمكضكعات مختمفة ،كبسياؽ اجتماعي كثقافي مرتبط بحياة
الطالب ككاقعو.

 -6ييسر عممية التعمـ كالتعميـ لتمكيف الطمبة مف بناء المعرفة كتقييميا كتأمميا بطرائؽ
تساعدىـ في أف يككنكا متعمميف مستقميف.

 -7يكظؼ التقكيـ التربكم بأنكاعو بشكؿ مستمر باعتباره جزءا أساسيا مف عممية التعمـ
كالتعميـ.

 -8ييقىكـ ممارساتو التعميمية كفؽ تغذية راجعة كاردة مف العناصر البشرية ذات العالقة.
 -9يكظؼ االتصاؿ كالتكاصؿ في العممية التعممية التعميمية.

 -10يكظؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في العممية التعممية التعميمية.

المجال الثالث :االتجاىات المينية والقيم ،ويشتمل المجال عمى المعايير التالية:
 -1يمتزـ بتيسير عممية التعمـ لجميع الطمبة.

 -2يمتزـ بمساعدة الطمبة عمى إبراز قدراتيـ كمكاىبيـ المختمفة لتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ.

 -3يتأمؿ بصكرة ذاتية كجماعية في ممارساتو المينية ،كيقيميا لتمبية احتياجاتو المينية.
 -4يمتزـ بالتعاكف كالتكاصؿ مع ذكم العالقة لتطكير نكعية التعميـ

(ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية)15 :2012 ،

أىمية وضع المعايير ألداء المعمم:

إف حركة المعايير في العالـ استقرت عمى أف المعايير تعني عقدان اجتماعيان ليس فقط بيف

المعمميف كالسمطات التربكية ،بؿ أيضان بيف اآلباء كالطالب مف جية كالسمطات التربكية كالمعمميف
مف جية ثانية ،حكؿ متطمبات التعميـ ،كتأكيد التكقعات المتفؽ عمييا اجتماعيان .كفي ىذا الصدد
تمعب المعايير أىمية خاصة تتحدد كما يرل رمضاف ( )2012فيما يمي:

 كضع مستكيات معيارية متكقعة كمرغكبة كمتفؽ عمييا لألداء التربكم في كؿ جكانبو. تقديـ لغة مشتركة كىدؼ مشترؾ لمتابعة كتسجيؿ تحصيؿ المتعمميف. -إظيار قدرة المعمميف عمي تحقيؽ العديد مف النكاتج المحددة مسبقا.

 تمكيف ىيئة التدريس مف تحديد المستكيات الحالية لتحصيؿ طالبيـ ،كالتخطيط لمتعميـالمستقبمي ليـ.

 إظيار قدرة المعمميف عمي عقد مقارنة لمستكيات المتعمميف. -التأكيد عمي النكاحي االيجابية إلنجازاتيـ.

 -تدعيـ إيجابية المعمميف نحك أساليب التعمـ المطكرة .

كتعمـ طالبيـ.
 إكساب المعمميف معرفة كفك انر متجددان عف كيفية تفكير ٌ38

 -حصكؿ الطمبة كالمعمميف عمى تغذية راجعة ،كفرص لمتخطيط كاالعتراؼ بذلؾ.

 كمؤشرات لتقدميـ بما يساعد الطمبة عمى النمك المتكامؿ ،ككذلؾ المعمميف عمى نمكىـالميني المستمر.

 تقديـ إطار ثابت كمستقر إلعداد التقارير. تكجيو برامج التنمية المينية لممعمميف أثناء الخدمة ،باتجاه أىداؼ مرغكبة تشتؽ مفمعايير الممارسة المينية المتفؽ عمييا لمكصكؿ إلى مؤشرات الجكدة

(رمضاف.)903 :2012 ،

كلقد أكرد حافظ ( )2012عددان مف مؤشرات الجكدة المرتقبة لدل المعمـ كىي:

المعيار األول :التمكف مف البنية األساسية لمادة التخصص ،كيتحقؽ ىذا المعيار مف خالؿ
المؤشرات التالية:
 -يفيـ المعمـ المفاىيـ الرئيسة لمادة تخصصو.

 -يستطيع المعمـ تكظيؼ المفاىيـ المختمفة لمادتو في المكاقؼ التعميمية كالحياتية المختمفة.

المعيار الثاني :التخطيط لعممية التعميـ كالتعمـ ،كيتحقؽ المعيار مف خالؿ المؤشريف التالييف:
 ينظـ المعمـ خطتو في ضكء احتياجات المتعمميف التعميمية. -يقكـ المعمـ بتحديد أىداؼ عممية التعميـ كالتعمـ بمستكياتيا المختمفة.

المعيار الثالث :استخداـ استراتيجيات التعميـ الحديثة في عممية التعميـ كالتعمـ ،كيتحقؽ ىذا
المعيار مف خالؿ عدد مف المؤشرات:
 يستخدـ المعمـ استراتيجيات تدريس متنكعة لتقديـ مادتو الدراسية. -يستخدـ المعمـ المستحدثات التكنكلكجية في عممية التدريس.

 -يكظؼ المعمـ االستراتيجيات التدريسية في تنمية ميارات التفكير العميا عند المتعمميف.

المعيار الرابع :استخداـ المعمـ الستراتيجيات التقكيـ الحديثة ،كيتحقؽ ىذا المعيار مف خالؿ
المؤشرات التالية:

 يستخدـ المعمـ أساليب تقكيـ متنكعة لتقكيـ أداء المتعمميف. -يشرؾ المعمـ المتعمميف في عممية تقكيـ أدائيـ.

 يستخدـ المعمـ التغذية الراجعة في تكجيو عممية التعميـ كالتعمـ (حافظ.)168 :2012 ،كفي ىذا السياؽ ذكر رمضاف ( )2012ستة معايير لقياس جكدة أداء المعمـ بعد اعتماده،
كالتي تتمثؿ في:

 -1مدخل قياس الجودة بداللة المدخالت :الذم ينيض عمى أساس أف فعالية المعمـ تتحقؽ
مف خالؿ االستثمار األمثؿ لما يتكافر لو مف إمكانات مادية كبشرية لنجاح عممو.
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 -2مدخل قياس الجودة بداللة المخرجات :الذم يركز عمى نكاتج المعمـ كما يحققو مف
نجاح لطالبو.

 -3مدخل قياس الجودة بداللة العمميات :الذم ينيض عمى أساس أف الفعالية تتحقؽ لممعمـ
مف خالؿ ممارسات كق اررات ،الستثمار ما يتكافر لو مف مكارد (مدخالت) لمكصكؿ إلى
النكاتج (المخرجات) المتكقعة بالمكاصفات كالمقاييس المنشكدة.

 -4قياس الجودة وفقا آلراء الخبراء (مدخل السمعة).
 -5قياس الجودة بداللة الخصائص الموضوعية.

 -6مدخل الجودة الشاممة :الذم ينيض عمى أساس أف جكدة المدخالت كجكدة العمميات
تمثؿ شركطان ضركرية لجكدة المخرجات (رمضاف.)901 :2012 ،

كتضيؼ النبكم ( )2007المعايير التالية:

المعيار الخامس :دعـ المتعمميف ،كيتحقؽ مف خالؿ المؤشرات:
 ييصمـ درسو بما ييمبى الحاجات التنمكية لممتعمميف في المجاؿ النفسي كاالجتماعيكالحركي.
 يصمـ خبرات تعمـ كتطبيقات مالئمة اعتمادا عمى مستكل المتعمـ كمياراتو كالمناخالتعميمي.

المعيار السادس :مراعاة الفركؽ الفردية ،كيتمثؿ ىذا المعيار في المؤشرات التالية:
 يراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف في اختياره استراتيجيات التعميـ كالتعمـ كتكزيعاألدكار.

كينفذ دركسو بما يالءـ احتياجات المتعمميف كالخبرات السابقة كأسمكب التعمـ.
 ييصمـ يالمعيار السابع :االتصاؿ الفعاؿ ،كمؤشراتو:
 يستخدـ ميارات االتصاؿ الفعاؿ مع المتعمميف مثؿ :التغذية الراجعة كالمغة الكاضحةكالمناسبة لممرحمة العمرية كاالتصاؿ االشفيي.

 يتفاعؿ مع المعمكمات التدريسية كاإلدارية بطرؽ متنكعة مثؿ :لكحة اإلعالناتكالمكسيقى كبطاقات إعالنية كاإلنترنت كالفيديك.

المعيار الثامن :تكنكلكجيا التعميـ كالتعمـ ،كأىـ مؤشراتو:

 -يكظؼ أنكاعان عديدة مف تكنكلكجيا التعميـ كالتعمـ في تصميـ كتطبيؽ أنشطة التعمـ.

 يحرص عمى استخداـ تقنيات عممية مالئمة عند البحث كاالستقصاء كتحميؿ البياناتلدركس كأنشطة المنيج (النبكم.)47 :2007 ،

كما يضيؼ الباحث عددان مف المعايير التي يرل ضركرة تكفرىا كىي:

المعيار التاسع :إدارة الصؼ الدراسي ،كيحقؽ ىذا المعيار المؤشرات:
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 يييئ المعمـ مناخان صفيان إيجابيان يراعي فيو حاجات المتعمميف. -يكظؼ المعمـ ميارات التكاصؿ في التفاعؿ الصفي.

 -يستخدـ المعمـ بعض أساليب التعزيز في تكجيو سمكؾ المتعمميف.

 -يكظؼ المعمـ كقت التعمـ بالطريقة التي تحقؽ أىداؼ عممية التعميـ كالتعمـ.

المعيار العاشر :المشاركة اإليجابية في المدرسة ،كمؤشرات ىذا المعيار:
 -يؤدم المعمـ بعض األعماؿ اإلدارية بكفاءة داخؿ المدرسة.

 يعمؿ المعمـ عمى تفعيؿ المشاركة المجتمعية بيف المدرسة كالمجتمع المحمي. -يشارؾ المعمـ في تخطيط كتنفيذ األنشطة المدرسية.

المعيار الحادي عشر :ممارسة المعمـ لمنمك الميني ،كيحققو المؤشريف التالييف:
 يستخدـ المعمـ التقييـ الذاتي ألدائو الميني باستمرار. -ينكع المعمـ في أساليب نمكه الميني.

 -الحرص عمى االرتقاء في العمؿ مف خالؿ البحث كالدراسة.

المعيار الثاني عشر :االلتزاـ بأخالقيات المينة ،كيتحقؽ المعيار مف خالؿ المؤشرات التالية:
 يبني المعمـ عالقة إيجابية بينو كبيف جميع أطراؼ العممية التعميمية. -يتصرؼ المعمـ كفقان لمقكانيف كالمكائح المنظمة لمعمؿ داخؿ المدرسة.

 يشارؾ المعمـ بإيجابية في المكاقؼ الحياتية المختمفة داخؿ المدرسة. -يعتز المعمـ بمينة التدريس

أدوات التقييم ألداء المعمم:

استنادان إلى المعايير سابقة الذكر فإف أدكات تقييـ أداء المعمـ تستند عمى ىذه المعايير،

كالتي أجمع األدب التربكم عمى حصرىا في ثالث جكانب ،ىي:

أوالً /الطريقة:

حيث يقيـ سمكؾ المعمـ بالنسبة لبعض المستكيات مف اإلنجاز أك بالنسبة

لمجمكعة مف األعماؿ التعميمية التي يفترض فييا أف تككف مرتبطة بالعمؿ التعميمي الفعاؿ

فعندما يقكـ المعمـ ببعض األعماؿ المعينة فإنو يككف باإلمكاف التنبؤ بسمكؾ التمميذ.

ثانياً /خصائص المعمم :مف المفركض في مختمؼ المميزات الشخصية كالذكاء كصفات

الشخصية كبعض المزايا الشخصية األخرل لممعمـ أف تككف مقاييس مرتبطة بالتعميـ الفعاؿ أك
متنبئة بو ،كتستخدـ كسائؿ التقدير كقكائـ المشاىدة كالتقارير المتضمنة لألحكاـ كاالنطباعات

التي ليا عالقة بالتعميـ في تقرير مميزات كؿ مف الطريقة كخصائص المعمـ.

ثالثاً /اإلنتاج (التغير في سموك الطالب) :كيحظى ىذا المعيار باىتماـ أكبر مف المعياريف

السابقيف كيخضع لدراسة منظمة كيتـ تقدير عمؿ المعمـ أك سمككو التعميمي في ضكء ىذا
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المعيار كفؽ نتائج العمؿ التعميمي كليس عمى العمؿ نفسو أك عمى مميزات المعمـ التي يفترض

فييا أف تككف مرتبطة بسمكؾ التمميذ (اسماعيؿ.)49 :2008 ،

كيضيؼ عفانة ( )1996أف ىناؾ بعض الطرؽ التي تستخدـ في تقكيـ عمؿ المعمـ مف أىميا:

 استفتاء آراء التالميذ في المعمم :يستطيع التمميذ أف يميز بيف المعمـ الناجح كالمعمـ
غير الناجح ،كىك كحده يستطيع أف يحدد الصفات التي ينبغي أف يتمتع بيا المعمـ الجيد
كالتي تحدث في نفسو أث انر فعاالن يجعمو يحب المادة كيقبؿ عمى دراستيا بحماسة كشغؼ

كما انو يقضي مع المعمـ ساعات عديدة كؿ يكـ فيك يراه في الفصؿ كيراه في المدرسة
كقد يراه خارجيا فيذا كمو يجعمو قاد ار عمى معرفة طبيعة المعمـ كخصائصو كصفاتو مما

يجعؿ لرأيو في معممو أث انر كبي انر في تحسيف المنيج كتطكيره.

 نقد المعمم لنفسو (التأمل الذاتي) :إف المعمـ ىك الشخص الذم يقكـ تالميذه كيعدؿ في
سمككيـ كأدائيـ كلكف تقكيمو لتالميذه يحتاج إلى أف يككف مدركا ككاعيا لما يقكـ بو مف
نشاط كتحركات داخؿ الفصؿ كخارجو كيساؿ نفسو األسئمة التالية عند قيامو بالتدريس:

 -ىؿ األىداؼ كضعت محددة ككاضحة؟

 ىؿ األىداؼ شاممة لمدرس كممكنة التحقيؽ؟ -ىؿ محتكل الدرس يخدـ األىداؼ؟

 ىؿ تراعي األىداؼ حاجات التالميذ كميكليـ؟ ىؿ أثير اىتمامات التالميذ كتفكيرىـ باستخداـ األسئمة؟ -ىؿ ربطت خبرات الدرس بالكاقع؟

 ىؿ تكصمت إلى الخالصة كالتعميـ؟ -ىؿ قمت بتطبيؽ التعميـ عمى مكاقؼ جديدة؟

 ىؿ شعر التالميذ بأنيـ تقدمكا نحك األىداؼ المنشكدة؟ ىؿ كانت طرؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية المستخدمة متنكعة؟ -ىؿ استخدمت أدكات تقكيـ مناسبة لألىداؼ؟

 ىؿ نكعت أدكات التقكيـ طبقا لمتنكع في األىداؼ؟ -ىؿ تأكدت مف صدؽ كمكضكعية كثبات أدكات التقكيـ المستخدمة؟

 ىؿ راعيت الفركؽ الفردية بيف التالميذ عند استخداـ األدكات كالطرؽ كالكسائؿ؟ -ما ىي األىداؼ التي تحققت في التالميذ كالتي لـ تتحقؽ؟ (عفانة.)413 :1996 ،
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خاتمة المحور:

إف كجكد معايير مينية لممعمـ بات يمثؿ ضركرة ممحة يتطمبيا تطبيؽ مبدأ المحاسبية في

مجاؿ التعميـ بحسباف ذلؾ يساعد عمى مطابقة الممارسات التعميمية لمتطمبات تحقيؽ الجكدة
العالية المطمكبة في التعميـ كمف ثـ تجسير اليكة بيف الكاقع كالمأمكؿ في ىذه الممارسات ،األمر

الذم ينعكس عمى زيادة كفاءة المربيف المينية كىذا ما يتطمب العمؿ عمييا في كميات التربية قبؿ

الذىاب إلى الميداف.

كعطفان عمى ما تقدـ مف تأصيؿ لالعتماد األكاديمي المؤسسي كالميني لممعمـ ،فثمة

ثالث طرؽ تعتمد عمييا مينة التعميـ في تحديد معاييرىا:

 االعتماد الميني  :Accreditationكىك ما يمثؿ ضماف أساسي باختالؼ مؤسساتاإلعداد ،كتكفر خبرات تدريب كاضحة البنية بحيث تككف ىذه المعرفة كالخبرة عميقة
كشاممة.

 الترخيص  :Licensingمف خالؿ الممارسة أك العمؿ في المينة ،كعادة تمنح ىذهالرخصة مف قبؿ الدكلة أك الجية المسئكلة عف المينة.

 التأىيل  :Certificationكىك ما يمثؿ االعتراؼ الميني بمستكيات عالية مف الكفاءة.كقد ال يجانبنا الصكاب كثي انر إذا قمنا أف تمييف التعميـ بات يمثؿ ضركرة حتمية لصكف ىيبة

المينة كمكانتيا كسمك رسالتيا ،كذلؾ مف خالؿ:

 -1الحرص عمى أال يمتحؽ بيذه المينة إال معمميف يؤمف جانبيـ في الممارسة المينية
الفاعمة.

 -2حفز الممتحقيف بالمينة عمى النمك الذاتي كالمستمر.
 -3ترسيخ مكانة لممينة تميؽ بيا مما قد يزيد مف دافعية العناصر الجيدة لاللتحاؽ بيا
كالحرص عمى معاييرىا.
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احملـــــىر الثبنٍ
معبَري اجمللس القىمٍ العتمبد برامج الرتبُت للمعلمني
()NCATE

 مقدمة

 مبررات اختيار معايير ()NCATE
 إطار معايير ىيئة ()NCATE
 ىيئة المجمس القومي ()NCATE
 مستويات معايير ()NCATE
 خاتمة المحور

المحور الثاني :معايير المجمس القومي العتماد برامج التربية لممعممين ()NCATE

مقدمة:

يعد المجمس الكطني العتماد مؤسسات إعداد المعمميف ( National Council for

 )Accreditation of Teacher Education, NCATEالجية الرئيسة العتماد المؤسسات

التربكية في الكاليات المتحدة األمريكية ،حيث تجاكز عدد مؤسسات التعميـ العالي التي اعتمدىا

المجمس ( )600مؤسسة .كتتمثؿ رسالة المجمس في" :مساعدة الجميكر مف خالؿ التأكد مف

اكتساب خريجي المؤسسات المعتمدة ،المعرفة كالميارات كالسمات الالزمة لمساعدة الطالب كافة
عمى التعمـ" ،كتحقيؽ الريادة في إصالح مؤسسات إعداد المعمميف" ،كقد تعرضت معايير

المجمس الكطني العتماد مؤسسات إعداد المعمميف لتعديالت عديدة منذ إنشاء المجمس في العاـ
1954ـ ،كاف أىميا في العاـ 2002ـ ،حيف انتقؿ المجمس مف المعايير التي ٌتركز عمى
المدخالت كاإلجراءات إلى المعايير التي تعتمد عمى األداء ،كتركز في ما يعرفو المرشح

لالعتماد كما يمكف أف يفعمو نتيجة لبرامج اإلعداد الميني الذم يحصؿ عميو (النصار:2007 ،
.)3

كلقد شيدت معايير ( )NCATEعديدان مف التغيرات كالتحكالت ،لعؿ أىميا التركيز عمى

المعايير القائمة عمى المناىج  Curriculum- Based Standardsسائدة منذ عاـ 1987ـ

حتى بداية عاـ 1999ـ ،حيث شيدت تغييرات ميمة لمتحكؿ نحك المعايير القائمة عمى األداء
 Performance- Based Standardsكالتي تركز عمى المتعمـ في برامج كميات إعداد

المعمميف كانعكاس أثر التعمـ عمى الطالب في المدارس مف خالؿ التركيز عمى التدريس المرتكز

حكؿ الطالب كالتقييـ المنتظـ لمنتائج  Systematic Resultsكعمى التعميـ القائـ عمى األداء
()Spillane, 2004: 342

مبررات اختيار معايير ىيئة ()NCATE
تكاجو مؤسسات التعميـ العالي في العالـ العديد مف التحديات كالمتغيرات التي تجعؿ التكجو

نحك الجكدة كالتقكيـ المستمر ليذه المؤسسات كبرامجيا أم ار حتميا كضركريا لتطكير كفاءتيا
كتحقيؽ الجكدة المنشكدة بما يحقؽ أىداؼ التنمية في المجتمع ،كذلؾ مف خالؿ ما تقكـ بو

مؤسسات التعميـ العالي مف تحديث كتطكير مستمر في البرامج كالتخصصات المختمفة.

كتشير صبرم ( )2009إلى أف الدكؿ المتقدمة تكلي تحقيؽ الجكدة األكاديمية كمعايير
اعتماد الجامعات كمؤسسات التعميـ العالي عناية خاصة ،بسبب قناعتيا بأنو يقع عمى عاتؽ

الجامعات كمؤسسات التعميـ العالي فييا المسئكلية األكلى في إعداد كتأىيؿ أجياليا لمكاجية
تحديات العصر ،كإليمانيا بأف المطمكب ىك تعميـ يييئ الفرد كالمجتمع لحقائؽ كديناميكيات
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عصر الثكرة التكنكلكجية كالمعرفية ،التي أصبحت أىـ خكاص القرف الحادم كالعشريف (صبرم،
.)149 :2009

كتتضح مبررات التكجو نحك معايير الجكدة كاالعتماد العالمية مثؿ معايير ىيئة ( )NCATEفي

مجمكعة مف المتغيرات مف أبرزىا:

 تحدم الدخكؿ في مجاؿ المنافسة العالمية نتيجة االنضماـ لمنظمة التجارة العالمية كمايتضمنو مف التزاـ باتفاقياتيا المختمفة بما في ذلؾ االتفاقيات المتعمقة بمجاؿ الخدمات
كالتي يعد التعميـ أحد المسارات المندرجة تحت مظمتيا ،كبالتالي زادت حدة المنافسة
كاالنفتاح عمى العالـ ،كأصبحت عكامؿ التكمفة كالجكدة كالتقدـ التقني ىي العكامؿ التي

تحكـ آليات السكؽ.

 تغير الميارات المطمكبة مف األفراد في أداء األعماؿ كتطكرىا بشكؿ مستمر يصعبتحقيقو في قاعات الدراسة الحالية ،كىذا بدكره يفرض عمى الجامعات تحكالت مماثمة

كمسايرة لما يحصؿ خارجيا ،كالبحث عف نماذج كصيح تعميمية تفي بمتطمبات
كانعكاسات ىذه المتغيرات المتالحقة.

 ظيكر كانتشار التعميـ غير التقميدم كالحراؾ الطالبي المتزايد الذم يستدعي التركيز عمىالتعميـ مقابؿ المكاف أك الكقت الذم يتـ فيو التعميـ (.)Langley, 2006: 28

كيضيؼ الغامدم ( )2012في ىذا المجاؿ:

 مجاراة االتجاىات الحديثة السائدة نحك ضماف الجكدة كاالعتماد في مؤسسات التعميـالعالي ،ككذا ما أكصت بو العديد مف المؤتمرات كالندكات عمى المستكل اإلقميمي
كالعالمي ،كمبادرة الكثير مف الدكؿ إلى تأسيس ىيئات كطنية لالعتماد كضماف الجكدة.

 التحكالت االجتماعية كالثقافية نتيجة ثكرة االتصاالت كالمعمكمات كالتكاصؿ ،بؿ االندماجالعالمي الثقافي الذم أنتج العديد مف القيـ ،كأدل إلى تغيير سمَّـ القيـ السائدة في
المجتمعات المختمفة ،بؿ كاذابة الكثير منيا ،كتبني قيـ كثقافات جديدة ،كىذا يفرض عمى
التعميـ الجامعي ضركرة التعامؿ مع ىذه التحكالت كالتكاؤـ معيا مف خالؿ إجراء

إصالحات استراتيجية تطاؿ ما يقدـ في الجامعات مف مقررات كبرامج كتخصصات.

 محدكدية اإلمكانات المادية لمجامعات ،كعجزىا عف مسايرة الطمب المتزايد كاألعدادالمتنامية مف الطمبة ،كقمة المكارد نتيجة االعتماد شبو الكامؿ عمى ما يقدـ مف الحككمة
مف دعـ أك ميزانية ،كمصدر تمكيؿ كحيد ،كىذا يعد أحد مصادر جديد الجكدة كتدني
مستكاىا في مؤسسات التعميـ العالي (الغامدم.)94 :2012 ،
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اطار معايير ىيئة ()NCATE
تؤكد معايير ( )NCATEعمى أف اإلصالح ال يمكف أف يحدث بمعزؿ عف تطكير برامج

اعداد المعمميف ،فطالب المدارس في القرف الحادم كالعشريف ليسكا بحاجة إلى تعمـ الميارات
األساسية فحسب ،كلكنيـ بحاجة إضافية إلى القدرة عمى تضميف التكنكلكجيا في التدريس

كتشجيع العمؿ الجماعي كالممارسات التفكيرية (القرشي.)68 :2014 ،

كتؤكد معايير ( )NCATEأيضان ضركرة االعتقاد في قابمية جميع األطفاؿ لمتعمـ كالكصكؿ بكؿ
طفؿ إلى أعمى امكاناتو كقدراتو ،مف خالؿ ما أكرده بيكر :)2003( Baker

 -1ضماف أف تقكـ جميع كميات التربية بتزكيد جميع المعمميف الجدد بالمحتكل التخصصي
المطمكب ،كالمعرفة التربكية كالمينية كميارات التدريس كتطبيقاتيا عمى المستكل الفردم
المستقؿ أك عمى المستكل الجماعي.

 -2القياـ بإدارة أنكاع متعددة مف عمميات التقييـ بأشكاليا المختمفة ،كتشجيع اجراء الدراسات
التتابعية لمطالب ،كاستخداـ النتائج لضماف إعداد الطالب المعمـ بما يتسؽ مع المعايير

المينية.

 -3تعميؽ التنمية المينية المستدامة مف خالؿ ( :الثقافة الكاسعة ،دراسة متعمقة لمجاؿ
التخصص ،قاعدة تأصيمية لممعرفة المينية ،خبرات ميدانية متنكعة ،تقييـ شامؿ كمستمر

لمممارسات التدريسية ()Baker, 2003: 77

كتتحدد معايير ( )NCATEفي ستة معايير العتماد المؤسسات األكاديمية التربكية ،إال

أف المعيار األكؿ مف ىذه المعايير تخصص في تحديد عناصر اعتماد المعمـ الالزـ تكافرىا في
الطالب /المعمـ الخريج مف المؤسسات األكاديمية التربكية ،كتككف المعيار (معرفة الطالب المعمـ
كمياراتو كقيمو كاتجاىاتو) مف العناصر التالية:

المعرفة بمادة التخصص -المعرفة بالمحتكل التربكم -الميارات كالمعارؼ المينية كالتربكية-
المعرفة بتعمـ الطالب المعمميف -القيـ كاالتجاىات لجميع المرشحيف لمعمؿ بالتربية بمف فييـ مف
الطالب المعمميف (النبكم.)66 :2007 ،

كالجدير بالمالحظة أف ىيئة ( )NCATEقامت بتكصيؼ كمعادلة معاييرىا العتماد الكميات
كالبرامج لتتفؽ مع المبادئ كالمعايير النمكذجية لييئة تقييـ كدعـ المعمميف الجدد عبر الكاليات

األمريكية ( Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium,
 ،)INTASCكىي مف أىـ كأبرز معايير االعتماد األكاديمي لكميات إعداد المعمميف ،كتشمؿ
عشرة معايير أساسية ،ىي:
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المعيار األول /مادة التخصص :فيـ المعمـ المفاىيـ الرئيسة ،كأساليب التحقؽ منيا كأسس ما
ييعممو ،كىك يستطيع أف يخمؽ خبرات تعمـ تجعؿ مف ىذه الجكانب مف المكضكع أك تمؾ مفيدة
لمطالب.
المعيار الثاني /تعمم التالميذ :يفيـ المعمـ كيؼ يتعمـ األطفاؿ كيتطكركف؟ كيكفر فرص التعمـ

التي تدعـ نمكىـ العقمي كاالجتماعي كالشخصي.

المعيار الثالث /اختالف المتعممين :يفيـ المعمـ كيؼ تختمؼ مداخؿ التعميـ المناسبة لمطالب؟
فرصا تعميمية تككف مالئمة لمختمؼ المتعمميف.
كيخمؽ ن
المعيار الرابع /استراتيجيات التعميم :يفيـ المعمـ كيستخدـ استراتيجيات تدريس متنكعة لتشجيع

الطالب عمى التفكير الناقد كحؿ المشكالت كاألداء الماىر.

المعيار الخامس /بيئة التعمم :فيـ المعمـ الدكافع كالسمكؾ الفردم كالجماعي ليصمـ بيئة تعمـ
تشجع التفاعؿ االجتماعي اإليجابي ،كالمشاركة النشطة في التعمـ ،كالدافعية الذاتية.

المعيار السادس /االتصال :يستخدـ المعمـ التكاصؿ المفظي ،كغير المفظي ،ككسائؿ التكاصؿ
التقنية ليعزز االستفسارات النشطة ،كالتعاكف ،كدعـ التفاعؿ داخؿ الفصؿ.

المعيار السابع /التخطيط التدريس :يخطط المعمـ لممكاقؼ التي تعتمد عمى المعرفة بالمكضكع،
كالطالب ،كالمجتمع ،كأىداؼ المنيج الدراسي.

ليقكـ
المعيار الثامن /التقييم :يفيـ المعمـ كيستخدـ استراتيجيات التقكيـ الرسمي كغير الرسمي ٌ
المتعمميف كيتأكد مف استمرار التنمية العقمية كاالجتماعية كالبدنية لممتعمميف.

كيقكـ باستمرار تأثير
المعيار التاسع /التفكير والتنمية المينية :المعمـ ىك مشارؾ تأممي ٌ
االختيارات كاألحداث عمى اآلخريف (الطالب -اآلباء -كغيرىـ مف الزمالء في المينة) كىك
يسعى بنشاط لتحقيؽ فرص النمك الميني.

المعيار العاشر /التعاون ،وأخالقيات المينة والعالقات :ينشئ المعمـ عالقات مع الزمالء في
المدرسة ،كاآلباء ،كآخريف في المجتمع ليدعـ تعمـ الطالب كيجعمو أكثر متعة

<>http://www.egyedu.com/vb/showthread.php/26728

ىيكمية المجمس القومي:

ال يمكف فيـ عممية تحديد معايير المجمس الكطني العتماد مؤسسات إعداد المعمميف

( )NCATEفيمان كامالن دكف بياف تنظيـ المجمس كالييكؿ الذم يحكمو ،حيث يضـ المجمس في

ىيكميتو تمثيالن لكؿ الجماعات المينية الرئيسية ،التي ليا مصمحة ثابتة في جكدة إعداد المعمـ في

الكاليات المتحدة األمريكية ،كمف بيف ىذه الجماعات:
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 -1الكميات كالجامعات التي تي ًعد المعمميف (كأشيرىا المؤسسات األعضاء في الجمعية
األمريكية لكميات إعداد المعمميف).
 -2كالمنظمات المينية ،التي تمثؿ مينة التربية كالتعميـ (مثؿ :جمعية التربية الكطنية،
كاالتحاد األمريكي لممعمميف).

 -3كالمنظمات الميتمة بالطفؿ ،مثؿ :مجمس األطفاؿ االستثنائييف.

 -4كمنظمات القيادة التربكية ،مثؿ :مجمس المدراء التنفيذييف لممدراس الرسمية.
 -5كالمؤسسات المتخصصة ،مثؿ :جمعية المكتبة األمريكية.

 -6كالمنظمات الخاصة بالمكاد ،مثؿ :جمعية القراءة الدكلية ،كالمجمس الكطني لمعممي
الرياضيات.

 -7كمنظمات التقنية ،مثؿ :الجمعية الدكلية لمتقنية في التعميـ .كيبمح إجمالي المؤسسات
التابعة لممجمس  33مؤسسة مينية ،تمثؿ مختمؼ الجماعات المؤسسية ،التي ليا

مصمحة في تككيد جكدة إعداد المعمميف ،كىذه الجماعات تشارؾ في كضع المكائح
المنظمة لممجمس ،كفي تشغيمو (النصار.)3 :2007 ،

كيضـ المجمس في تنظيمو ستة مجالس رأسية ،تضطمع بمسؤكلية تنفيذ رسالة المجمس.
كتتمثؿ المجالس كنطاؽ مسؤكلية كؿ منيا في ما يمي( :المجمس التنفيذم ،مجمس اعتماد

الكحدات ،مجمس شراكة الكالية ،مجمس دراسات مجاالت التخصص ،مجمس االستئناؼ ،مجمس
الممتحنيف) (النبكم.)47 :2007 ،

كيجتمع مجمس اعتماد الكحدات مرتيف في السنة لمراجعة تقارير مجمس الممتحنيف مف كاقع

الزيارات الميدانية ،كيتخذ ق ارراتو النيائية عما إذا كانت المؤسسة قد استكفت المعايير أـ لـ
تستكٍفيا ،كيتخذ ق اررات اعتماد تمخيصيو بخصكص المؤسسات التي جرت زياراتيا منذ االجتماع

األخير .يكتتخذ ق اررات اعتماد منفصمة لإلعداد األكلي لممعمميف ،أك اإلعداد المتقدـ لممعمميف،
كاعداد األفراد اآلخريف المينييف في المدرسة (القرشي.)29 :2014 ،

البرامج والخطط:

منظمة ( )NCATEمنظمة غير حككمية ال تسعى إلى تحقيؽ منافع مادية ،كيتـ عمميا مف
خالؿ ثالث مراحؿ العتماد المعمـ ،تتمثؿ ىذه المراحؿ في:
 -1مرحمة اعتماد مؤسسة اإلعداد:

تركز ىذه المرحمة عمى جكدة مؤسسات اإلعداد كضركرة اختيار الطالب الراغبيف في االلتحاؽ
بكميات إعداد المعمـ ،كفؽ معايير خاصة كدقيقة ،باإلضافة إلى خضكع كافة المجاالت
كالعناصر األخرل داخؿ ىذه الكميات إلى معايير بالغة الدقة.
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 -2مرحمة الترخيص المؤقت:
يخضع خريج كميات التربية في ىذه المرحمة الختبارات المعمميف المبتدئيف ،كيمنح عند اجتيازىا
ترخيصان مؤقتان لمزاكلة مينة التدريس.
 -3مرحمة التنمية المينية:

عند انتياء مدة الترخيص المؤقت ال بد مف تجديده كاال فإف المعمـ يفقد حقو في ممارسة المينة،

كيمكف تجديد ىذا الترخيص مف خالؿ تحقيؽ المعمـ عدد مف النقاط التي يمكف حصدىا
بالمشاركة في أنشطة النمك الميني عالية الجكدة (الغامدم.)99 :2012 ،

كفيما يخص المرحمة األكلى مف مراحؿ اعتماد المعمـ كىي مرحمة اعتماد مؤسسة اإلعداد ،فقد

حدد المجمس الكطني العتماد تعميـ المعمميف ( )NCATEستة معايير العتماد مؤسسات إعداد
المعمميف أك برامج إعداد المعمـ .كيتضمف كؿ معيار عدد مف المؤشرات كما أشار إلى ذلؾ
(الياللي ،كالسيد ،)366 :2009 ،ك(عكف ،)7 :2010 ،كالمكضحة فيما يمي:

المعيار األول :البرامج والخطط الدراسية /يركز ىذا المعيار عمى الجكانب المتعمقة بمدل تكافر
المعرفة الكافية ،كالميارات الالزمة لممارسة مينة التدريس ،كدرجة اعتماد المؤسسة التعميمية
عمى برامج تككف كتنمي اتجاىات إيجابية نحك المينة ،كيتضمف ىذا المعيار عدد مف المعايير

الفرعية.

المعيار الثاني :تقييم األداء ومخرجات التعميم /يككف لدل الكمية نظاـ شامؿ لمتقكيـ يركز عمى
جمع البيانات عف الطمبة كتحميميا ،كتحديد درجة تأىيميـ لمزاكلة المينة بعد التخرج ،كما يركز
ىذا المعيار عمى مدل كجكد نظاـ لتقكيـ الكمية كتحسيف برامجيا ،كيتضمف ىذا المعيار عدد مف

المعايير الفرعية.

المعيار الثالث :الخبرات الميدانية والممارسات العممية /يركز ىذا المعيار عمى مدل تكفير
الكمية لخبرات ميدانية باالشتراؾ مع المدارس ،بحيث تتيح لمطالب ممارسة الميارات كالمعارؼ

ميدانيا كعمميا تحت إشراؼ كمتابعة منظمة متخصصة تعمؿ عمى تحسيف تأىيؿ الطالب (المعمـ)
كتنمية معارفو كمياراتو كاتجاىاتو نحك المينة ،كيتضمف ىذا المعيار عدد مف المعايير الفرعية.

المعيار الرابع :التنوع وتكافؤ الفرص /تصمـ الكمية برامجيا بحيث تراعي التنكع في الطالب
المقبكليف ،كالمياـ كالمراحؿ التي يعدكف لمتدريس فييا ،كامكانية التعامؿ كالعمؿ مع فئات مختمفة

مف التالميذ ،كيتضمف ىذا المعيار عدد مف المعايير الفرعية.

المعيار الخامس :التنمية المينية لعضو ىيئة التدريس /يقكـ بالتدريس في الكمية أعضاء
مختصيف كمؤىميف أكاديميا كتربكيا ،كيتـ تكظيفيـ كفؽ ضكابط محددة كمعمنة ،كيتمقى األعضاء
نمكا مينيا دائما كفؽ برامج مخططة لمتطكير الميني ،مع تكافر المتابعة كالتقكيـ الدكرم لألداء،
كيتكقع أف يككف األساتذة المشرفكف عمى طمبة التربية الميدانية مف ذكم الخبرات المينية
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المتخصصة في المكاقؼ التعميمية المدرسية ،كيشتمؿ ىذا المعيار عمى عدد مف المعايير
الفرعية.

المعيار السادس :الموارد والحوكمة /يتكافر لمكمية نظاـ إدارم مستقر ،كقيادة فعالة ،كميزانية

مالئمة مف الناحية البشرية كالمادية تفي بتنفيذ كافة البرامج المخططة كفؽ الجكدة المنشكدة،
كيتفرع مف ىذا المعيار عدد مف المعايير الفرعية.

مستويات معايير (:)NCATE

تتككف معايير ( )NCATEمف ستة معايير كما سبؽ كأسمفنا (المعيار االكؿ كالثاني يتعمقاف بأداء

الطالب المعمـ ،أما المعايير مف ( )6-3فتتعمؽ بقدرة ككفاءة الكحدة (الكمية -القسـ العممي)،
كيتككف كؿ معيار مف:

 -1كصؼ لممعيار بمغة محددة ككاضحة.
 -2مقياس يكضح عناصر كمككنات كؿ معيار كمستكل إنجازه (غير مقبكؿ -مقبكؿ-
متميز).

 -3شرح تفصيمي لمككنات كؿ مقياس كما يمكف فعمو لبمكغ المستكل المطمكب.

كالمفترض في الكمية التي تقكـ باالعتماد األكاديمي لبرامجيا أف تعتمد عمى العنصر الثالث في

المقياس أم العنصر المتميز ،باعتباره يحتكم كصفان دقيقان لألداء المتميز ،كىك ما تعمؿ الكمية
عمى الكصكؿ إليو.

كالجدير بالذكر إف جميع المعايير تتكامؿ معان ،سكاء تمؾ الخاصة بأداء الطالب المعمميف
كالبرىنة عمييا بأدلة ،أك تمؾ الخاصة بالكمية كعالقتيا بالجامعة كالشراكة مع ك ازرة التربية كالتعميـ

كأفضؿ ممارساتيا في مجاؿ احتراـ التنكع كاالختالؼ ،كالتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس

بالكمية ،ككذلؾ عمميات اإلدارة كتكفير المكارد كالمصادر (النبكم.)65 :2007 ،

المعيار األول :المعارف والميارات واالتجاىات المينية:

يزكد المرشحكف لمعمؿ بالمدارس كمعمميف أك مينييف تربكييف آخريف ،بما يمزميـ إلثبات تمكنيـ

كحسف تكظيفيـ لمعارفيـ التخصصية كالمينية ،كمياراتيـ ،كاتجاىاتيـ المينية ،في دعـ تعمـ كافة
التالميذ ،كيتـ إجراء التقييمات لمتأكد مف استيفاء المرشحيف لممعايير المعتمدة مف قبؿ المنظمات

المينية كالسمطات التعميمية كالجامعة.

جدول رقم ( :)2مستويات القبول لممعيار األول (المعارف والميارات المينية)
المؤشر األكؿ :المحتكل المعرفي بمادة التخصص لمزاكلة التدريس

غير مقبكؿ

يمتمك المرشحون لممارسة التدريس معرفة غير مالئمة بمادة التخصص ،وىم غير
قادرين عمى شرحيا ،ويجتاز أقل من  %80منيم اختبارات الحصول عمى ترخيص
مزاولة المينة.
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مقبكؿ
المستيدؼ

يمتمك المرشحون لممارسة التدريس معرفة بمادة التخصص ،وىم قادرون عمى
شرحيا ،ويجتاز  %80منيم او أكثر اختبارات الحصول عمى ترخيص مزاولة المينة.
يمتمك المرشحون لممارسة التدريس معرفة عميقة بمادة التخصص ،وىم قادرون
عمى شرحيا بأساليب متقدمة ،ويجتاز جميعيم اختبارات الحصول عمى ترخيص
مزاولة المينة.

المؤشر الثاني :المحتكل المعرفي كالميارات لمزاكلة التدريس
غير مقبكؿ
مقبكؿ
المستيدؼ

ال يدرك المرشحون لممارسة التدريس العالقة بين محتوى مادة التخصص وبين
المعرفة المتعمقة بو والتي تحقق التكامل في المادة العممية.
يدرك المرشحون لممارسة التدريس العالقة بين محتوى مادة التخصص وبين المعرفة
المتعمقة بو والتي تحقق التكامل في المادة العممية.
يمتمك المرشحون لممارسة التدريس إدراكاً نافذاً لمعالقة بين محتوى مادة التخصص
وبين المعرفة المتعمقة بو والتي تحقق التكامل في المادة العممية.

المؤشر الثالث :المعرفة المينية كميارات المرشحيف لمزاكلة التدريس
غير مقبكؿ

مقبكؿ

المستيدؼ

ال يظير المرشحون لممارسة التدريس تمكناً من المعارف والميارات المينية،

ويعجزون عن ربط خبرات الطالب بسياقيم االجتماعي وبخبراتيم السابقة ،ويفتقرون

لمعرفة الفكر التربوي أو ممارسة البحث العممي والتطوير في مجاليم.
يظير المرشحون لممارسة التدريس تمكناً من المعارف والميارات المينية ،ويربطون

خبرات الطالب بسياقيم االجتماعي وبخبراتيم السابقة ،ويمتمكون معرفة بالفكر

التربوي أو يمارسون البحث العممي ويطورون عمميم.
يظير المرشحون لممارسة التدريس فيماً عميقاً لممعارف والميارات المينية،
ويربطون خبرات الطالب بسياقيم االجتماعي وبخبراتيم السابقة ،ويطبقوا الفكر

التربوي ويطوعون نتائج البحث العممي لتطوير عمميم.

المؤشر الرابع :الفيـ لمزاكلة التدريس لتعمـ التالميذ
غير مقبكؿ
مقبكؿ

ال يستطيع المرشحون لمزاولة التدريس تقييم تعمم الطالب.
يركز المرشحون لمتدريس عمى تعمم تالميذىم ،كما يقيمون تعمم تالميذىم ،ويجرون
التعديالت المناسبة عمى أساليب التعميم وأساليب متابعة تقدميم.
يركز المرشحون لمتدريس عمى تعمم تالميذىم ،ويدرسون أفعاليم ،كما يقيمون تعمم

المستيدؼ

تالميذىم ،ويجرون التعديالت المناسبة عمى أساليب التعميم وأساليب متابعة تقدميم،
مع إدراكيم لألثر اإليجابي لذلك.
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المؤشر الخامس :معارؼ كميارات المرشحيف لمزاكلة الميف المدرسية األخرل
ال يتمكن المرشحون لممين التربوية (مثل أمناء المكتبات وأخصائيو القراءة) من

غير مقبكؿ

المعارف المينية األساسية في مجاالت عمميم وىم غير قادرين عمى االستفادة من
التطورات في مجال عمميم ،ويجتاز أقل من  %80منيم اختبارات المحتوى
األكاديمي.

مقبكؿ

المستيدؼ

يتمكن المرشحون لممين التربوية من المعارف المينية األساسية في مجاالت عمميم
وىم قادرون عمى االستفادة من التطورات في مجال عمميم ،ويجتاز  %80منيم
اختبارات المحتوى األكاديمي.
يمتمك المرشحون لممين التربوية فيماً عميقاً لممعارف المينية األساسية في مجاالت

عمميم وىم قادرون عمى تطوير مجال عمميم ،ويجتاز جميعيم اختبارات المحتوى

األكاديمي.

المؤشر السادس :االلماـ بالميف المدرسية األخرل
غير مقبكؿ
مقبكؿ
المستيدؼ

ال يستطيع المرشحون لممين المدرسية تيسير تعمم التالميذ ،كما ال يستطيعون
االضطالع بمياميم المتخصصة بالمدارس.
يمتمك المرشحون لممين المدرسية القدرة عمى تيسير تعمم التالميذ ،كما يستطيعون
االضطالع بمياميم المتخصصة بالمدارس.
لدى المرشحين لممين المدرسية نظرة ناقدة ويتفكرون في عمميم  ،ويعممون عمى
إرساء بيئة تربوية داعمة لتعمم التالميذ.

المؤشر السابع :التكجيات المينية
غير مقبكؿ
مقبكؿ
المستيدؼ

ال يألف المرشحون التوجيات المينية المطموبة ،وال ُيظيرون سموكاً صفياً يتسق مع
القيم المجتمعية ،كما ال ُيمثمون قدوة في مجتمعيم.

ويظيرون سموكاً صفياً يتسق مع القيم
يألف المرشحون التوجيات المينية المطموبةُ ،
ويمثمون قدوة في مجتمعيم.
المجتمعيةُ ،
ويظيرون سموكاً صفياً داعماً لبيئة
يعمل المرشحون بالتوجيات المينية المطموبةُ ،
التعمم ومشجعاً لمتعمم الذاتي ،كما يأخذون في اعتبارىم امكانية تعديل توجياتيم

المينية.

<>http://www.ncate.org/standards/tabid/107/default.aspx

كىذا ما ييظير ضركرة أف يمتمؾ المعرفة العميقة بمحتكل المادة الدراسية ليساعد التالميذ عمى
تحقيؽ المعايير المكضكعة لمصفكؼ الدراسية ،كالمبدأ المكجو لمينة التدريس ىك أف تعمـ التالميذ

ىك اليدؼ مف التدريس ،كىك ما يسعى المعيار األكؿ إلى تعزيزه كجعمو متطمبان مف المرشحيف

لمزاكلة التدريس :إلمامان بالمادة الدراسية كتدريسان ليا بفاعمية ،كمساعدة لكافة التالميذ عمى
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تعمميا ،كيتكقع مف كافة العامميف بالميف المدرسية األخرل أف يضطمعكا بمياميـ بالصكرة التي

تدعـ تعمـ التالميذ.

المعيار الثاني :نظام التقييم ،وتقويم الكمية:
تمتمؾ الكمية نظامان لمتقييـ يقكـ بجمع كتحميؿ البيانات حكؿ مدل تأىؿ المتقدميف ،كأداء
المرشحيف كالخريجيف ،كحكؿ عمميات تقكيـ كتحسيف الكمية ألداء المرشحيف ،كلمكمية كبرامجيا.
جدول رقم ( :)3مستويات القبول لممعيار الثاني (نظام التقييم ،وتقويم الكمية)

المؤشر األكؿ :نظاـ التقييـ
غير مقبكؿ
مقبكؿ
المستيدؼ

نظاـ التقييـ ال يتـ تطكيره ،كال يعكس المعايير المطمكبة ،كما أف عدد التقييمات
محدكد ،كال تحرص الكمية عمى الكشؼ عف أكجو االنحياز في تقييماتيا.
نظاـ التقييـ يتـ تطكيره ،كيعكس المعايير المطمكبة ،كما أف عدد التقييمات
مناسب ،كتحرص الكمية عمى الكشؼ عف أكجو االنحياز في تقييماتيا.
تمارس الكمية بصكرة منتظمة تقكيـ قدرة كفاعمية نظاميا لمتقييـ ،كتتأكد مف نتائج
التقييـ كتتفاعؿ معيا ،كما تحرص الكمية عمى ترسيخ قيـ الشفافية في تقييميا.

المؤشر الثاني :جمع البيانات كتحميميا كالتقكيـ
غير مقبكؿ
مقبكؿ

المستيدؼ

ال تقكـ الكمية بجمع كتحميؿ كتصنيؼ بيانات التقييـ ،كال تحرص عمى متابعة

الشكاكم كتصحيح األخطاء ،كال تستخدـ تقييمات متعددة ذات مصادر مختمفة.

تقكـ الكمية بجمع كتحميؿ كتصنيؼ بيانات التقييـ ،كتحرص عمى متابعة الشكاكم

كتصحيح األخطاء ،كتستخدـ تقييمات متعددة ذات مصادر مختمفة.

يتيح نظاـ التقييـ معمكمات منتظمة كشاممة حكؿ جكدة البرامج ،كيعتمد تقييمات

متعددة ،كيتـ جمع البيانات بصكرة ممنيجة ،كتحرص الكمية عمى كضع نظاـ

كاضح لمتقييـ كمتابعة جكدتو كاالستفادة مف مخرجاتو كتعديؿ أخطائو.

المؤشر الثالث :استخداـ البيانات لتحسيف البرنامج
غير مقبكؿ

بناء
تستخدـ البيانات المتحصمة بصكرة محدكدة ،كما تخفؽ في إحداث تغييرات ن
عمى نتائج التقييـ.

مقبكؿ

بناء عمى نتائج
تستخدـ البيانات المتحصمة بصكرة كاممة ،كذلؾ إلحداث تغييرات ن
التقييـ.

المستيدؼ

تمتمؾ الكمية نظامان متطك انر لمتقييـ ،كتعمؿ عمى تطكيره باستمرار.

المصدر ،>http://www.ncate.org/standards/tabid/107/default.aspx< /تاريخ
االطالع (2016/8/7ـ).
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كىذا ما ييظير ضركرة أف الكمية يجب تتحمؿ مسؤكلية مينية تجاه التأكد مف أف برامجيا
كخريجييا عمى أعمى مستكل مف الجكدة ،كأف تدير نظامان لمتقييـ يتضمف بيانات كؿ مف الكمية

كالبرنام ج ،كعمى الكميات في ىذا الشأف أف تختار بيف أف تسمؾ سبيؿ التقييـ عمى مستكل الكمية

ككؿ ،أك عمى مستكل البرنامج أك أف تجمع بيف المستكييف معان ،كيتطمب االضطالع بتمؾ
المسؤكلية القياـ بجمع البيانات بصكرة ممنيجة ،كتمخيصيا ،كتقكيميا كاستخداميا في تقكية أداء

كؿ مف :المرشحيف ،كالكمية ،كالبرنامج .كيتكقع مف الكميات أف تستخدـ تقنية المعمكمات لدعـ
عممية إدارة البيانات ،كما يينتظر مف الكمية أف تختبر مدل التزاميا بالمعايير المعمكؿ بيا.
المعيار الثالث :الخبرات الميدانية والممارسات العيادية:

حيث تقكـ الكمية بالتعاكف مع شركائيا مف المدارس بتصميـ كتنفيذ كتقكيـ الخبرات الميدانية
كالممارسات العيادية (الممارسات التي تتـ تحت إشراؼ) بما يجعؿ المرشحيف لمزاكلة التدريس أك

غيره مف الميف التربكية قادريف عمى تطكير كاظيار معارفيـ كمياراتيـ كتككينيـ الكجداني بما

يمكنيـ مف مساعدة كافة التالميذ عمى التعمـ.

جدول رقم ( :)4مستويات القبول لممعيار الثالث (الخبرات الميدانية والممارسات العيادية)

المؤشر األكؿ :تعاكف الكمية مع المدارس الشريكة
غير مقبكؿ

مقبكؿ

تتخذ الكمية ق ارراتيا بشأف طبيعة الخبرات الميدانية كالممارسات العيادية بصكرة

مستقمة عف المدارس أك غيرىا مف المنظمات المضيفة لممتدربيف.

تشترؾ الكمية كالمدارس كأعضاء المجتمع الميني في تصميـ كتنفيذ كتقكيـ

الخبرات الميدانية كالممارسات العيادية لمساعدة المرشحيف في تنمية معارفيـ
كمياراتيـ كتكجياتيـ المينية.
تنخرط الكمية مع المعمميف المتعاكنيف بالمدارس في تصميـ كتنفيذ كتقكيـ اإلطار

المستيدؼ

المفاىيمي لمكمية كالبرامج المدرسية كيسيـ الجانباف في أنشطة التنمية المينية

لبعضيما البعض.

المؤشر الثاني :تصميـ كتنفيذ كتقكيـ الخبرات الميدانية كالممارسات العيادية
غير مقبكؿ
مقبكؿ
المستيدؼ

ال ترتبط الخبرات الميدانية بنمك الميارات المكصفة بالمعايير المينية أك تكجيات
الكمية ،كما تتصؼ بضعؼ عاـ كقمة في التطكير.
ترتبط الخبرات الميدانية بنمك الميارات المكصفة بالمعايير المينية كتكجيات
الكمية ،كما تمبي االحتياجات العامة كتككف قابمة التطكير.
تسمح الخبرات الميدانية لممرشحيف بتطبيؽ المعارؼ كالميارات ،كتخضع لعمميات
التحميؿ كالتدقيؽ كالتطكير.
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المؤشر الثالث :نمك المرشحيف كتمكنيـ مف المعارؼ كالميارات كالتكجيات المينية لمساعدة كافة
التالميذ عمى التعمـ
غير مقبكؿ
مقبكؿ
المستيدؼ

ال يتصؿ تقييـ المرشحيف قبؿ كأثناء الممارسات العيادية بالميارات المكصفة في
المعايير المينية كال تختبر التقييمات أداء المرشحيف كأثرىـ عمى تعمـ تالميذىـ.
يظير المرشحكف تمكنان مف المحتكل التدريسي كالمعارؼ المينية قبؿ االلتحاؽ
بالممارسة العيادية كأثنائيا.

يتعاكف المرشحكف مع أقرانيـ كمع فريؽ الممارسة لممارسة النقد كالتفكر في

ممارسات بعضيـ البعض ،كأثرىا عمى تعمـ التالميذ.

المصدر ،>http://www.ncate.org/standards/tabid/107/default.aspx< /تاريخ
االطالع (2016/8/7ـ).

كىذا ما ييظير أف الخبرات الميدانية كالممارسات العيادية مككنات متكاممة مع برامج اإلعداد
االكلية كالمقدمة لممرشحيف لمتدريس كالميف المدرسية األخرل ،كىما تتيحاف ليـ تنمية المعارؼ
كالميارات كالتكجيات المينية المكصفة في اإلطار المفاىيمي لمكمية.

المعيار الرابع :مراعاة التنوع:

حيث تقكـ الكمية بتصميـ كتنفيذ كتقييـ المناىج كتتيح الخبرات الميدانية لممرشحيف ،بما يمكنيـ

مف إظيار تمكنيـ مف المعارؼ كالميارات كالتكجيات المينية الالزمة لمساعدة كافة التالميذ عمى
التعمـ ،كتشير التقييمات إلى قدرة المرشحيف عمى تطبيؽ الميارات المينية المتصمة بالتنكع ،كتتيح

الخبرات ليـ التعامؿ مع مجمكعة متنكعة سكاء عمى مستكل أعضاء ىيئة التدريس الجامعييف أك
بالمدارس ،أك عمى مستكل المرشحيف األقراف أك التالميذ بالمدارس.

جدول رقم ( :)5مستويات القبول لممعيار الرابع (مراعاة التنوع)

المؤشر األكؿ :تصميـ كتنفيذ كتقييـ المنيج كالخبرات
غير مقبكؿ

ال تقكـ الكمية بتفصيؿ الميارات المتصمة بالتنكع التي يجب أف يمتمكيا الخريج
في إطارىا المفاىيمي ،كال تؤدم المناىج أك الخبرات الميدانية في إعداد المربيف

إلى تمكينيـ مف العمؿ بكفاءة مع جماعات متنكعة مف التالميذ.
مقبكؿ

تقكـ الكمية بتفصيؿ الميارات المتصمة بالتنكع التي يجب أف يمتمكيا الخريج في

إطارىا المفاىيمي ،كتؤدم المناىج أك الخبرات الميدانية في إعداد المربيف إلى

تمكينيـ مف العمؿ بكفاءة مع جماعات متنكعة مف التالميذ.
المستيدؼ

تقكـ الكمية بتفصيؿ متعمؽ لمميارات المتصمة بالتنكع التي يجب أف يمتمكيا
الخريج في إطارىا المفاىيمي ،كيشجع المنيج كالخبرات الميدانية كالممارسة
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العيادية المرشحيف عمى تطكير معارفيـ كمياراتيـ كتكجياتيـ المينية المرتبطة
بالتنكع.
المؤشر الثاني :خبرات العمؿ مع أعضاء متنكعيف
غير مقبكؿ

يتفاعؿ المرشحكف بمختمؼ تخصصاتيـ مع أعضاء ىيئة تدريس الكمية كالكميات

األخرل كالمدارس ،كال يمتمؾ أعضاء ىيئة التدريس خبرة تتعمؽ بإعداد المرشحيف
لمعمؿ مع جماعات متنكعة مف التالميذ.

مقبكؿ

يتفاعؿ المرشحكف بمختمؼ تخصصاتيـ مع أعضاء ىيئة تدريس الكمية كالكميات

األخرل كالمدارس ،كما يمتمؾ أعضاء ىيئة التدريس خبرة تتعمؽ بإعداد المرشحيف
لمعمؿ مع جماعات متنكعة مف التالميذ.

يتفاعؿ المرشحكف بمختمؼ تخصصاتيـ مع أعضاء ىيئة تدريس الكمية كالكميات
المستيدؼ

األخرل كالمدارس ،كما يمتمؾ أعضاء ىيئة التدريس خبرة تتعمؽ بإعداد المرشحيف
لمعمؿ مع جماعات متنكعة مف التالميذ ،كيتسمكف بالحساسية كالكعي تجاه إعداد
المرشحيف لمعمؿ مع طالب متنكعيف بمف فييـ ذكم الكضعيات االستثنائية.

المؤشر الثالث :خبرات العمؿ مع مرشحيف متنكعيف
غير مقبكؿ
مقبكؿ
المستيدؼ

ال تشجع أنشطة الكمية أك تدعـ اندماج المرشحيف مع مجمكعات متنكعة.
تشجع أنشطة الكمية أك تدعـ اندماج المرشحيف مع مجمكعات متنكعة.
تيعد المساىمة اإليجابية مف قبؿ المرشحيف ذكم الثقافات كالخبرات المختمفة مقدرة
كمشجعة داخؿ قاعات الدراسة.

المؤشر الرابع :خبرات العمؿ مع تالميذ متنكعيف بالمدارس
غير مقبكؿ
مقبكؿ
المستيدؼ

ال يساىـ كؿ المرشحيف في الخبرات الميدانية أك الممارسة العيادية التي تتضمف
تالميذ مف الجنسيف أك مف قرل كأعراؽ مختمفة.
يساىـ كؿ المرشحيف في الخبرات الميدانية أك الممارسة العيادية التي تتضمف
تالميذ مف الجنسيف أك مف قرل كأعراؽ مختمفة.
تيصمـ الخبرات الميدانية كالممارسة العيادية لكي تشجع المرشحيف عمى التفاعؿ
مع التالميذ مف كافة األعراؽ كمف كافة الكضعيات.

المصدر ،>http://www.ncate.org/standards/tabid/107/default.aspx< /تاريخ
االطالع (2016/8/7ـ).
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كىذا ما ييظير ضركرة أف ييتـ المرشحكف بتطكير معرفتيـ حكؿ تنكع الطالب ،كمف تكجياتيـ
المينية التي تجعميـ يحترمكف كيقدركف الفركؽ ،كمف مياراتيـ في العمؿ مع مجمكعات سكانية
متنكعة.

المعيار الخامس :مستوى تأىل أعضاء أسرة الكمية وأدائيم ونموىم الميني:
كىنا يتميز أعضاء ىيئة التدريس بمستكل عاؿ مف التأىؿ ،كيمثؿ أداءىـ صك انر نمكذجية

لمممارسات المينية في مجاالت العمؿ العممي ،كتقديـ الخدمات ،كالتدريس بما في ذلؾ ممارسة

التقييـ الذاتي لمدل فاعميتيـ كأثرىا عمى أداء الطمبة المرشحيف ،كما يتميزكف بتعاكنيـ مع

الزمالء مف األقساـ الجامعية األخرل كالمدارس ،كتعمؿ الكمية عمى تقييـ أدائيـ بشكؿ ممنيج،
كتيسر ليـ فرص النمك الميني المتكاصؿ.

جدول رقم ( :)6مستويات القبول لممعيار الخامس

(مستوى تأىل أعضاء أسرة الكمية وأدائيم ونموىم الميني)

المؤشر األكؿ :أعضاء ىيئة التدريس المؤىمكف
أغمب أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ اإلعداد الميني ال يحممكف درجة الدكتكراه
غير مقبكؿ

في التخصص ،كليسكا مطمعيف كليست لدييـ خبرة مينية معاصرة تؤىميـ لتأدية

مياميـ ،كليس كؿ أعضاء ىيئة التدريس بالمدارس حائزكف لمترخيص بمزاكلة

المينة.
مقبكؿ

يحمؿ أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ اإلعداد الميني درجة الدكتكراه في

التخصص ،أك لدييـ خبرة استثنائية تؤىميـ لتأدية مياميـ ،كأعضاء ىيئة التدريس
بالمدارس حائزكف لمترخيص بمزاكلة المينة.

يحمؿ أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ اإلعداد الميني درجة الدكتكراه في

المستيدؼ

التخصص ،أك لدييـ خبرة استثنائية تؤىميـ لتأدية مياميـ ،كينخرطكف في
دراسات مرتبطة بالمجاؿ ،كيحكز أعضاء ىيئة التدريس بالمدارس الترخيص

كيعدكف معمميف متميزيف ذكم خبرة يمعتبرة في مجاالتيـ.
بمزاكلة المينة ،ي
المؤشر الثاني :تمثيؿ أفضؿ الممارسات المينية في التدريس

لدل أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ اإلعداد الميني فيـ محدكد لمجاالتيـ،
غير مقبكؿ

مقبكؿ

كيتيح تدريسيـ لممرشحيف معرفة محدكدة بالمحتكل كال يساعدىـ عمى تنمية

الميارات المطمكبة.

لدل أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ اإلعداد الميني إدراكان نافذنا لمجاالتيـ،
كيساعد تدريسيـ لممرشحيف عمى تنمية الميارات المطمكبة ،كتكجييـ لتطبيؽ

البحكث كالنظريات في مجاؿ تخصصيـ.
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المستيدؼ

لدل أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ اإلعداد الميني فيمان عميقان لمجاالتيـ،
كينظر ليـ بكصفيـ منظريف في مجاؿ إعداد المعمـ ،كيتيح تدريسيـ لممرشحيف
ي
حيكية فكرية في تعامميـ مع القضايا الشائكة.

المؤشر الثالث :تمثيؿ أفضؿ الممارسات المينية في العمؿ العممي
غير مقبكؿ
مقبكؿ
المستيدؼ

قميؿ مف أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ إعداد المعمـ ينخرط بصكرة نشطة في
العمؿ المرتبط بمجالو.
أغمب أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ إعداد المعمـ ينخرط بصكرة نشطة في

العمؿ المرتبط بمجالو.

ييظير كافة أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ إعداد المعمـ نشاطان عمميان مرتبطان
بمجالو.

المؤشر الرابع :تمثيؿ أفضؿ الممارسات المينية في تقديـ الخدمات
غير مقبكؿ
مقبكؿ
المستيدؼ

القميؿ مف أعضاء ىيئة التدريس ينخرطكف في أنشطة خدمية لمكمية أك الجامعة.
معظـ أعضاء ىيئة التدريس ينخرطكف في أنشطة خدمية لمكمية أك الجامعة.
ينخرط كافة أعضاء ىيئة التدريس في حكارات حكؿ تصميـ كتنفيذ برامج تعميمية

بالكمية كالمدارس.

المؤشر الخامس :تقكيـ الكمية لألداء الميني ألعضاء ىيئة التدريس
غير مقبكؿ
مقبكؿ

ال تقكـ الكمية بصكرة ممنيجة كمنتظمة بتقكيـ أعضاء ىيئة التدريس.
تمارس الكمية تقكيمات ممنيجة كشاممة لألداء التدريس ألعضاء ىيئة التدريس.
يشمؿ نظاـ التقكيـ إجراء مراجعات منتظمة كشاممة لألداء التدريسي كالعممي

المستيدؼ

كالخدمي ألعضاء ىيئة التدريس ،كتعاكنيـ مع المجتمع الميني كأدكارىـ القيادية

بالمؤسسة.

المؤشر السادس :تيسير الكمية لمنمك الميني
غير مقبكؿ

برامج التنمية المينية غير مرتبطة بتقكيـ أعضاء ىيئة التدريس.

مقبكؿ

برامج التنمية المينية مرتبطة بتقكيـ أعضاء ىيئة التدريس.

المستيدؼ

لدل الكمية سياسات كممارسات تشجع كافة أعضاء ىيئة التدريس عمى أف
يصبحكا متعمميف متكاصمي التعمـ.

المصدر ،>http://www.ncate.org/standards/tabid/107/default.aspx< /تاريخ
االطالع (2016/8/7ـ).
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كيرل الباحث أف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية يجب أف يككنكا معنييف بتطكير مستكل الجكدة

المينية لدييـ لينعكس عمى المربيف الذيف يتـ إمداد المدارس بيـ ،كبذلؾ يككنكا قادريف عمى
تزكيدىـ بالبحكث كالممارسات الجيدة حكؿ التدريس كالتعمـ.
المعيار السادس :حوكمة الكمية ومواردىا:
لدل الكمية مف عناصر القيادة ،كالسمطة ،كالميزانيات ،كاألفراد ،كالتسييالت ،كالمكارد ،بما فييا

تقنيات المعمكمات ،ما يمكنيا مف إعداد المرشحيف الستيفاء المعايير المينية ،كمعايير الكالية،

كالمعايير الجامعية.

جدول رقم ( :)7مستويات القبول لممعيار السادس (حوكمة الكمية ومواردىا)

المؤشر األكؿ :أعضاء ىيئة التدريس المؤىمكف
أغمب أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ اإلعداد الميني ال يحممكف درجة الدكتكراه

غير مقبكؿ

في التخصص ،كليسكا مطمعيف كليست لدييـ خبرة مينية معاصرة تؤىميـ لتأدية
مياميـ ،كليس كؿ أعضاء ىيئة التدريس بالمدارس حائزكف لمترخيص بمزاكلة

المينة.
مقبكؿ

يحمؿ أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ اإلعداد الميني درجة الدكتكراه في

التخصص ،أك لدييـ خبرة استثنائية تؤىميـ لتأدية مياميـ ،كأعضاء ىيئة التدريس
بالمدارس حائزكف لمترخيص بمزاكلة المينة.

يحمؿ أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ اإلعداد الميني درجة الدكتكراه في
المستيدؼ

التخصص ،أك لدييـ خبرة استثنائية تؤىميـ لتأدية مياميـ ،كينخرطكف في

دراسات مرتبطة بالمجاؿ ،كيحكز أعضاء ىيئة التدريس بالمدارس الترخيص

كيعدكف معمميف متميزيف ذكم خبرة يمعتبرة في مجاالتيـ.
بمزاكلة المينة ،ي
المؤشر الثاني :تمثيؿ أفضؿ الممارسات المينية في التدريس
غير مقبكؿ

مقبكؿ

لدل أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ اإلعداد الميني فيـ محدكد لمجاالتيـ،

كيتيح تدريسيـ لممرشحيف معرفة محدكدة بالمحتكل كال يساعدىـ عمى تنمية

الميارات المطمكبة.

لدل أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ اإلعداد الميني إدراكان نافذان لمجاالتيـ،
كيساعد تدريسيـ لممرشحيف عمى تنمية الميارات المطمكبة ،كتكجييـ لتطبيؽ

البحكث كالنظريات في مجاؿ تخصصيـ.
المستيدؼ

لدل أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ اإلعداد الميني فيمان عميقان لمجاالتيـ،
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كينظر ليـ بكصفيـ منظريف في مجاؿ إعداد المعمـ ،كيتيح تدريسيـ لممرشحيف
ي
حيكية فكرية في تعامميـ مع القضايا الشائكة.
المؤشر الثالث :تمثيؿ أفضؿ الممارسات المينية في العمؿ العممي
غير مقبكؿ
مقبكؿ
المستيدؼ

قميؿ مف أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ إعداد المعمـ ينخرط بصكرة نشطة في

العمؿ المرتبط بمجالو.

أغمب أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ إعداد المعمـ ينخرط بصكرة نشطة في

العمؿ المرتبط بمجالو.

ييظير كافة أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ إعداد المعمـ نشاطان عمميان مرتبطان
بمجالو.

المؤشر الرابع :تمثيؿ أفضؿ الممارسات المينية في تقديـ الخدمات
غير مقبكؿ
مقبكؿ
المستيدؼ

القميؿ مف أعضاء ىيئة التدريس ينخرطكف في أنشطة خدمية لمكمية أك الجامعة.
معظـ أعضاء ىيئة التدريس ينخرطكف في أنشطة خدمية لمكمية أك الجامعة.
ينخرط كافة أعضاء ىيئة التدريس في حكارات حكؿ تصميـ كتنفيذ برامج تعميمية
بالكمية كالمدارس.

المؤشر الخامس :تقكيـ الكمية لألداء الميني ألعضاء ىيئة التدريس
غير مقبكؿ
مقبكؿ
المستيدؼ

ال تقكـ الكمية بصكرة ممنيجة كمنتظمة بتقكيـ أعضاء ىيئة التدريس.
تمارس الكمية تقكيمات ممنيجة كشاممة لألداء التدريس ألعضاء ىيئة التدريس.
يشمؿ نظاـ التقكيـ إجراء مراجعات منتظمة كشاممة لألداء التدريسي كالعممي

كالخدمي ألعضاء ىيئة التدريس ،كتعاكنيـ مع المجتمع الميني كأدكارىـ القيادية
بالمؤسسة.

المؤشر السادس :تيسير الكمية لمنمك الميني
غير مقبكؿ
مقبكؿ
المستيدؼ

برامج التنمية المينية غير مرتبطة بتقكيـ أعضاء ىيئة التدريس.
برامج التنمية المينية مرتبطة بتقكيـ أعضاء ىيئة التدريس.
لدل الكمية سياسات كممارسات تشجع كافة أعضاء ىيئة التدريس عمى أف

يصبحكا متعمميف متكاصمي التعمـ.

المصدر ،>http://www.ncate.org/standards/tabid/107/default.aspx< /تاريخ
االطالع (2016/8/7ـ).
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كىذا ما ييظير ضركرة التزاـ أعضاء ىيئة التدريس بالكمية بتطكير مستكل الجكدة المينية لممربيف
الذيف يتـ إمداد المدارس بيـ ،كىـ قادركف عمى تزكيدىـ بالبحكث كالممارسات الجيدة حكؿ
التدريس كالتعميـ.
خاتمة المحور:
مف خالؿ ما سبؽ ،يمكف القكؿ أف معايير ( – )NCATEمف خالؿ تركيزىا -عمى األداء،
كعمى النتائج ،تركز عمى اكاسب الطالب المعمـ المعرفة كالميارات الضركرية ألف يصبح معممان

مف خالؿ تقديـ الكمية أدلة كاضحة  Evidenceتبرىف كفايات طالبيا المعمميف حيث يمكف
لمطالب المعمـ أف يساعد طالب المدارس بالفعؿ عمى التعمـ كلعؿ ىذا ما يؤكد عمى أف التعمـ

اآلف أصبح يتعدل الحدكد الضيقة لمصؼ الدراسي ،بؿ يتسع ليشمؿ المجتمع بأسره ،كىذا ما

يستكجب أف يعمؿ المعمـ عمى االنفتاح عمى مجتمعات أكسع لمتعمـ كالقياـ بأدكار استباؽ الفعؿ
كالقيادة كاالبتكار.
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الفصـــل الثبلث
الذراسبث السببقت
 الدراسات التي تناولت االعتماد األكاديمي
 -الدراسات العربية

 -الدراسات األجنبية

 الدراسات التي تناولت معايير المجمس القومي العتماد برامج
التربية لممعممين NCATE
 -الدراسات العربية

 -الدراسات األجنبية

 التعقيب عمى الدراسات السابقة

الفصل الثبلث

مقدمة:

الذراسبث السببقت
بعد االطالع عمى األدب التربكم المتعمؽ بمتغيرات الدراسة الحالية ،كجد الباحث أف

ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت متغيراتيا ،كقاـ الباحث بتقسيـ الدراسات السابقة إلى

محكريف أساسييف ،كمف ثـ قاـ بتكضيح األىداؼ ،كالمنيجية المستخدمة ،كأدكات كعينة الدراسة،
باإلضافة إلى ذكر أىـ النتائج كالتكصيات التي يمكف االستفادة منيا ،كقد تـ ترتيبيا مف األحدث

إلى األقدـ ،كفصميا إلى عربية كأجنبية عمى النحك التالي:
المحور األول :االعتماد األكاديمي

أوالً :الدراسات العربية

 -1دراسة حمس ( )2016بعنوان" :واقع أداء ىيئة االعتماد والجودة بوزارة التربية والتعميم
العالي بغزة في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة (دراسة تقويمية)"

ىدفت التعرؼ إلى كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالعميـ العالي بغزة في ضكء
االتجاىات العالمية المعاصرة ،كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،كتككف

فردا يمثمكف (عمداء كميات التربية ،كنكابيـ ،كرؤساء األقساـ ،كأعضاء
مجتمع الدراسة مف ( )63ن
لجاف الجكدة بالجامعات الفمسطينية) ،أما عينة الدراسة الفعمية فقد بمغت ( )50فرد ،بنسبة
( )%79.3مف مجتمع الدراسة في الجامعات الفمسطينية (األزىر ،اإلسالمية ،األقصى) في
محافظات غزة.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة طبقت استبانة مككنة مف ( )49فقرة مكزعة عمى ( )6مجاالت ،ىي:
(الفمسفة كالسياؽ ،األىداؼ العامة ،التخطيط المؤسسي ،القيادة ،المكارد البشرية كالمالية ،نطاؽ

العمؿ).

كقد خمصت الدراسة إلى أف درجة تقدير أفراد العينة لكاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة

التربية كالتعميـ العالي في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة كانت كبيرة ،بكزف نسبي
( .)%74.5حيث جاء مجاؿ (الفمسفة كالسياؽ) في المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره (،)%78.5
أما مجاؿ (القيادة) فقد احتؿ المرتبة السادسة (األخيرة) بكزف نسبي (.)%68.3

كأكصت الدراسة بضركرة االستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة في تطكير رؤية ىيئة االعتماد

كالجكدة كرسالتيا بحيث تككف أكثر قدرة عمى مكاجية التحديات كالقياـ بمسؤكلياتيا.
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 -2دراسة عساف ( )2015بعنوان" :المعايير المينية لمعمم مدرسة المستقبل في ضوء مبادئ
االعتماد األكاديمي لكميات التربية"

ىدفت التعرؼ إلى درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية في الجامعات الفمسطينية

لممعايير المينية لمعمـ مدرسة المستقبؿ في ضكء مبادئ االعتماد األكاديمي ،كالكشؼ عما إذا
كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( ).0.0 =αبيف متكسطات درجات

التقدير تعزل إلى المتغيرات( :الجامعة ،الرتبة األكاديمية ،سنكات الخدمة) ككيفية االستفادة مف

النماذج العالمية التي تعتمد االعتماد األكاديمي لكميات التربية في تطبيؽ المعايير المينية.

كلتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحث المنيج الكصفي األسمكب المسحي كاضعان مجمكعة مف المعايير

مجتمعة في ستة مجاالت ،كمطبقان األداة عمى عينة ( )107عضك ىيئة تدريس في كميات التربية

في الجامعات (اإلسالمية -األزىر -األقصى).

كتكصمت الدراسة إلى أف الدرجة الكمية لتقدير أفراد العينة لممعايير المينية في ضكء مبادئ

االعتماد األكاديمي كانت ( )%74.88كىي كبيرة نسبيان ،ككاف ترتيب المجاالت عمى التكالي:

(معايير تكنكلكجية -معايير التعمـ كادارة الصؼ -معايير التخطيط -معايير مينية كأخالقية-

معايير امتالؾ المادة العممية -معايير التقكيـ).

كقد أكصت الدراسة بإنشاء ىيئة االعتماد األكاديمي لكميات التربية تابعة التحاد الجامعات العربية

تتكلى منح شيادة االعتماد كفؽ المعايير ،كاعادة النظر بالالئحة الداخمية لكميات التربية،
كتطكيرىا بما يتالءـ مع المعايير المينية العالمية لالعتماد األكاديمي كضماف الجكدة.

 -3دراسة القرشي ( )2014بعنوان" :معوقات تطبيق االعتماد األ كاديمي في معايير (الرسالة

واألىداف ،والبحث العممي) بكمية التربية في جامعة أم القرى من وجية نظر أعضاء ىيئة

التدريس"

ىدفت التعرؼ إلى معكقات تطبيؽ االعتماد األكاديمي في معايير الرسالة كاألىداؼ كالبحث
العممي ،بكمية التربية في جامعة أـ القرل مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس .حيث استخدـ

المنيج الكصفي األسمكب المسحي ،كتـ بناء استبانة مف ( )60فقرة تقيس المعكقات ،تكزعت عمى
ثالثة محاكر( :التنظيمية كاإلدارية ،المالية ،التجييزات كالتقنية) ،كتككنت عينة الدراسة مف

( )205عضك ىيئة تدريس بكمية التربية.

كخمصت الدراسة إلى أف الدرجة الكمية لتقدير أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة معكقات تطبيؽ
االعتماد األكاديمي في معيار (الرسالة كاألىداؼ) كانت عالية حيث جاءت المعكقات التنظيمية

كاإلدارية في المرتبة األكلى بدرجة عالية ،ثـ المعكقات بالتجييزات التقنية كاألبنية في المرتبة
الثانية بدرجة عالية ،ثـ المعكقات المالية في المرتبة الثالثة بدرجة عالية.
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كفي ضكء النتائج أكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى تنمية ميارات كقدرات أعضاء ىيئة

التدريس في التعامؿ مع قكاعد البيانات كميارات البحث العممي بمجاؿ التخصص.

 -4دراسة القحطاني وآخرون ( )2013بعنوان" :آليات تطبيق مبادئ ديمنج في إدارة كميتي
التربية الحكومية بدولة الكويت لمحصول عمى االعتماد األكاديمي"

ىدفت التعرؼ إلى آليات تطبيؽ مبادئ ديمنج في إدارة جكدة االعتماد األكاديمي في كميتي

التربية الحككمية في دكلة الككيت كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس ،كلتحقيؽ ذلؾ تـ اتباع المنيج
الكصفي األسمكب التحميمي ،كتـ تطكير استبانة تككنت في صكرتيا النيائية مف ( )75فقرة،

مكزعة عمى ( )14مجاالن تمثؿ معايير ديمنج ،كقد طبقت األداة عمى عينة عشكائية قكاميا

( )291مف أعضاء ىيئة التدريس.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف تصكرات العينة حكؿ تطبيؽ عمادة الكمية لمبادئ إدارة الجكدة

الشاممة في مشركع االعتماد األكاديمي كانت مرتفعة كايجابية ،ككاف أعمى متكسط حسابي لمبدأ:

فعالة لتطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي) حيث بمح ( ،)4.73كأدنى متكسط حسابي
(كجكد قيادة ٌ
لمبدأ( :التدريب عمى تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي) حيث بمح ( .)3.64كما أشارت نتائج
تحميؿ االنحدار المتعدد التدريجي أف المبدأ( :استبعاد الشعارات كالتحذيرات) يفسر ( )%12مف
فعالة
نسبة التغير في نجاح مشاريع االعتماد األكاديمي ،في حيف أف المبادئ( :كجكد قيادة ٌ

لتطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي ،استبعاد الخكؼ في مناقشة تطكرات مشركع االعتماد

األكاديمي ،تبني كانتياج فمسفة االعتماد األكاديمي ،إزاحة العكائؽ التي تعترض حؽ كؿ فرد مف
طاقـ الكمية في التفاخر بمساىمتو ،كالتطكير الدائـ كالمستمر لنظاـ العمؿ بيدؼ تطبيؽ معايير

االعتماد األكاديمي) قد فسرت في مجمكعيا ما نسبتو ( )%33مف احتماالت نجاح مشاريع
االعتماد األكاديمي.

كقد أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بالمبدأ الرابع الخاص بالتدريب مف خالؿ عمؿ دكرات
تدريبية لجميع العامميف في كميتي التربية ،حتى تككف لدييـ رؤية كاضحة عف األدكار المنكطة بيـ

في عممية االعتماد األكاديمي.

 -5دراسة الخرابشة ( )2012بعنوان" :تجربة المممكة األردنية الياشمية في ضمان الجودة
ومعايير االعتماد األكاديمي في الكميات التربوية"

ىدفت التعرؼ إلى المعايير الكاجب عمى كميات التربية في الجامعات األردنية تحقيقيا كالعمؿ
عمى تكفير شركطيا كمتطمباتيا ،كصكالن إلى تحقيؽ االعتماد األكاديمي بنكعيو العاـ كالخاص،

األمر الذم يضمف تحقيؽ درجة مقبكلة مف ضماف الجكدة في مخرجات ىذه الكميات ،كالذم مف
شأنو أف ينعكس إيجابيان عمى سكؽ العمؿ كضماف الجكدة ،كقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي

المقارف مف خالؿ مقارنة بعض التجارب العالمية في االعتماد األكاديمي ،ثـ عرضت لمعايير
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االعتماد العاـ في مؤسسات التعميـ العالي األردنية كاالعتماد الخاص في كميات التربية في ىذه

المؤسسات كفي جميع التخصصات التربكية المعتمدة لمتدريس في األردف.

كخمصت الدراسة إلى أف المعايير المكضكعة مف ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي األردنية

تنسجـ مع المعايير العالمية ،كمف شأنيا النيكض بمؤسسات التعميـ العالي األردنية ،كانعكاس
ذلؾ بالضركرة ،كبالنتيجة ،عمى مخرجاتيا مف الخريجيف المؤىميف ،المزكديف بالعمـ ،كالمعرفة،

كالميارات ،كالخبرات األكاديمية ،كالتربكية ،التي مف شأنيا تمكينيـ مف االنخراط في سكؽ العمؿ:

دكليا ،كعربيا ،كمحميا ،كأف أىـ معكقات التقدـ في مستكل المعمميف مرتبط بثقافة الجكدة
كاالعتماد.

كأكصت بتطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي كضماف الجكدة عمى مؤسسات التعميـ العالي

األكاديمية كافة في المممكة األردنية الياشمية ،كضركرة إنشاء كحدات لالعتماد األكاديمي
كضماف الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي األردنية كافة رسمية كأىمية.

 -6دراسة حكمي ( )2012بعنوان" :معوقات تحقيق االعتماد األكاديمي في كمية التربية
بجامعة الممك خالد وسبل التغمب عمييا"

ىدؼ التعرؼ إلى المعكقات (التنظيمية ،كالتعميمية ،كالبشرية) أماـ تحقيؽ االعتماد األكاديمي في
كمية التربية بجامعة الممؾ خالد ،كتقديـ األساليب المساعدة لمتغمب عمى المعكقات مف كجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي األسمكب

التحميمي كتككنت عينة الدراسة مف ( )50عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة

الممؾ خالد ،كقاـ الباحث بتصميـ أداة الدراسة (االستبانة) تككنت مف ( )57عبارة مكزعة عمى
بعديف :األكؿ (معكقات تحقيؽ االعتماد األكاديمي) بكمية التربية مف كجية نظر أعضاء ىيئة

التدريس ،كقيسـ إلى ثالثة محاكر( :المعكقات التنظيمية ،كالتعميمية ،كالبشرية) ،كالثاني (األساليب
المساعدة لمتغمب عمى تمؾ المعكقات).
كخمصت الدراسة إلى أف درجة تقدير أفراد العينة حكؿ المعكقات كانت درجة كبيرة ،بمتكسط

حسابي عاـ ( ،)3.76كأف درجة تقديرىـ حكؿ األساليب المساعدة كانت عند درجة كبيرة جدان،

بمتكسط حسابي بمح ( ،)4.43كجاء ترتيب المعكقات تنازليان كما يمي( :المعكقات التعميمية–

المعكقات التنظيمية– المعكقات البشرية) عمى الترتيب.

كفي ضكء ىذه النتائج أكصى الباحث بضركرة البحث عف آليات لنشر ثقافة االعتماد األكاديمي
بيف أعضاء ىيئة التدريس كالطالب كاإلدارييف ،كتشجيع الككادر األكاديمية كاإلدارية في الكمية

عمى المشاركة في الندكات كالمؤتمرات العممية داخميان كخارجيان.
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 -7دراسة المالكي ( )2010بعنوان" :تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في مدارس التعميم
الثانوي العام من وجية نظر القيادات التربوية بمحافظة جدة"

ىدفت التعرؼ إلى مدل إمكانية تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي ،كدرجة أىمية تمؾ المعايير

كدرجة تكفر متطمبات تطبيقيا في مدارس التعميـ الثانكم العاـ مف كجية نظر القيادات التربكية
بمحافظة جدة ،كمف ثـ بناء تصكر مقترح لتطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي في المدارس الثانكية

الحككمية لمبنات ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،بتطبيؽ استبانة عمى عينة مككنة
مف ( )180قائدة تربكية.

كأظيرت النتائج أف درجة إمكانية تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي في مدارس التعميـ الثانكم

العاـ كانت بدرجة عالية ،بمتكسط بمح ( ،)3.45في حيف كانت درجة أىمية معايير االعتماد
األكاديمي عالية جدان ،بمتكسط عاـ بمح ( ،)4.37أما درجة تكفر متطمبات تطبيؽ معايير
االعتماد األكاديمي في التعميـ العاـ لمدارس المرحمة الثانكية فكانت عالية جدان ،بمتكسط عاـ
الستجابات عينة الدراسة بمح (.)4.36

كأكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى إيجاد معايير كطنية لالعتماد األكاديمي يتـ تطبيقيا عمى

مدارس التعميـ الثانكم العاـ ،كضركرة العمؿ عمى تكفير مقكمات تطبيؽ االعتماد األكاديمي سكاء
كانت مادية أك بشرية كتييئة البيئة المدرسية لتككف مناسبة كمييأة لتطبيؽ معاييره بشكؿ تاـ.

 -8دراسة أبو دقة ( )2009بعنوان" :تقويم جودة البرامج األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة
من وجية نظر الخريجين"

ىدفت تقكيـ جكدة البرامج األكاديمية بالجامعة اإلسالمية (بغزة) مف كجية نظر الخريجيف،

كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة التقكيـ تعزل لمتغيرات( :الجنس،

كالتخصص األكاديمي ،كالمعدؿ التراكمي).

كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي؛ كتـ تكزيع أداة الدراسة (بطاقة الخريج)

في نياية العاـ الدراسي  ،2006-2005عمى عينة عشكائية ممثمة مف الخريجيف في
التخصصات المختمفة بمغت ( )858طالب كطالبة ،كقد بينت نتائج الدراسة أف تقديرات أفراد

العينة ،بخصكص مساقات التخصص ،كانت تتراكح ما بيف ( %55إلى  ،)%78كفي مجاؿ
عالقة المدرسيف بالطمبة كانت التقديرات ما بيف ( %66إلى  ،)%79كفي مجاؿ أداء الكمية كانت

ما بيف ( %72إلى  )%82كفي مجاؿ التدريب الميداني كانت ما بيف ( %62إلى ،)%79
أيضا كجكد فركؽ ذات
كأعمى مف ( )%80عند تقييـ الطمبة لمياراتيـ كقدراتيـ .كما بينت النتائج ن
داللة إحصائية ،تعزل لمتغير التخصص األكاديمي في مجاؿ مساقات التخصص ،كعالقة

المدرسيف بالطمبة ،كأداء الكمية ،ككذلؾ لمتقديرات التقكيمية ألفراد العينة لقدراتيـ كامكاناتيـ لصالح
الكميات التطبيقية ،كالشرعية مقارنة بالكميات اإلنسانية.
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كأكصت بالتركيز عمى الكميات اإلنسانية عند تطكير مساقات التخصص في البرامج األكاديمية
كعمميات التكاصؿ األكاديمي كأداء الكمية ،كتطكير التدريب الميداني في البرامج األكاديمية في

الكميات التطبيقية.

 -9دراسة الحبيشي ،والعمري ( )2009بعنوان" :دليل الجودة واالعتماد األكاديمي بكميات
التربية"

ىدفت إلى إعداد دليؿ يتضمف أىـ معايير الجكدة كاالعتماد األكاديمي لكميات التربية ،كاستخدمت
الباحثتاف المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،كمثمت االستبانة أداة لجمع البيانات ،حيث تضمنت
ىذه االستبانة ( )11معيا انر رئيسان ،كاندرج تحت كؿ محكر رئيس عدد مف العبارات الفرعية تمثؿ

معايير الجكدة الخاصة بيذا المحكر بعد تعديميا كفؽ نتائج تحميؿ الصكرة المبدئية ،كانتيت
االستبانة بسؤاؿ مفتكح يطمب مف المستجيبيف تدكيف معايير إضافية لـ يتـ ذكرىا.

كتككف المجتمع األصمي ليذا الدراسة مف كافة أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية داخؿ

المممكة السعكدية ،كتـ تكزيع أداة الدراسة عمييـ ،ككاف العائد منيا – بعد استبعاد بعضيا لعدـ
اكتماليا ( )120استبانة.

ككاف مف أىـ نتائج الدراسة الخركج بدليؿ محكـ لمجكدة كاالعتماد األكاديمي يحتكم عمى ()11

معيا انر تتعمؽ بقطاعات عريضة مف األنشطة في كميات التربية كىي :رؤية كميات التربية كرسالتيا

كأىدافيا  -النظاـ اإلدارم -تصميـ مكقع كميات التربية عبر اإلنترنت – البنية التحتية (المباني–

المعامؿ–المرافؽ العامة)  -نظاـ القبكؿ كالتسجيؿ كآلية االتصاؿ بأعضاء الييئة التعميمية – نظاـ

الدراسة  -اإلشراؼ األكاديمي (أعضاء ىيئة التدريس) -المناىج (األىداؼ -المحتكل -الكسائؿ
كالتقنيات التعميمية -أساليب التقكيـ -أساليب تطبيؽ التربية العممية) -اإلعالـ كالدعاية  -فعالية

كميات التربية– خطة تمكيؿ كميات التربية.

كقد أكصت الدراسة بإعادة ىيكمة المناىج في كميات التربية بما يمبي متطمبات إعداد المعمـ في

القرف الحادم كالعشريف ،كضركرة كجكد خطة كاضحة المعالـ لمتغمب عمى المعكقات التي تحد مف
تفعيؿ كتطبيؽ الجكدة كاالعتماد في كميات التربية.

-10

دراسة الشرعي ( )2009بعنوان" :دراسة تقويمية لبرنامج إعداد المعمم بكمية التربية

بجامعة السمطان قابوس وفق متطمبات معايير االعتماد األكاديمي"

ىدفت التعرؼ إلى جكانب القكة كالضعؼ في برامج إعداد المعمـ بناء عمى متطمبات معايير
االعتماد األكاديمي لبرنامج إعداد المعمـ ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية

بيف متكسطات درجات تقدير خريجي كمية التربية جامعة السمطاف قابكس لبرنامج إعداد المعمـ

كفؽ متطمبات معايير االعتماد األكاديمي تعزم لمتغيرات الدراسة( :الجنس ،التخصص ،المشاركة
في الجماعات الطالبية).
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كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي األسمكب التحميمي كتألؼ مجتمع الدراسة مف الطالب المتكقع

تخرجيـ في كمية التربية بجامعة السمطاف قابكس – لمعاـ الدراسي  2009 -2008كالبالح عددىـ
طالبا كطالبة ،كتـ اختيار عينة الدراسة باستخداـ الطريقة العشكائية البسيطة ،كالتي بمح
( )991ن
طالبا كطالبة ،كتـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة.
عددىا أفراد العينة ( )200ن
كأظيرت نتائج الدراسة تفاكتان في درجة التقدير بيف المستكل الكبير كالمتكسط ،كىي بشكؿ عاـ
تعطي مؤشرات جيدة ،ككانت فكؽ المتكسط عند تقييـ الطالب لما تعممكه مف البرنامج ،مما يؤكد

أف البرنامج يسير إلى اليدؼ النيائي نحك التطكير كالتحسيف كفؽ تطبيؽ معايير االعتماد
األكاديمي ،كتحقيؽ االعتراؼ األكاديمي كتمكيف كمية التربية مف تحقيؽ رسالتيا عمى أفضؿ كجو

ممكف.

كأكصت الدراسة بضركرة كجكد ىيئة كاحدة (كمية التربية مثالن) مسئكلة عف كضع السياسة العامة

كالمكائح التنظيمية كاإلدارية لبرامج إعداد المعمميف ،كأف تتكلى األقساـ األكاديمية مسؤكلية

اإلشراؼ عمى برامج إعداد المعمميف ،كأف يتـ تخطيط ىذه البرامج في ضكء خطط التنمية
كاالحتياجات التربكية.

 -11دراسة الثقفي ( )2008بعنوان" :مدى مناسبة وتوافر بعض معايير االعتماد األكاديمي
وضمان الجودة في أقسام الرياضيات بكميات العموم في الجامعات السعودية"

ىدفت إلى كضع قائمة بمعايير االعتماد األكاديمي كضماف الجكدة كمؤشراتيا الخاصة بأقساـ
الرياضيات في كميات العمكـ في الجامعات السعكدية مف حيث( :البرنامج التعميمي ،كالبيئة

التعميمية ،كالييئة التدريسية) كالتعرؼ إلى مدل مناسبة كتكافر ىذه المعايير .كاستخدـ الباحث

المنيج الكصفي ،كبمغت عينة الدراسة ( )77عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس بأقساـ الرياضيات
ك( )128طالبان مف طالب قسـ الرياضيات مف المستكل الرابع ،ككانت االستبانة أداة لجمع

البيانات.

كأظيرت النتائج تحقؽ جميع معايير االعتماد األكاديمي ،كمعايير ضماف الجكدة لمبرنامج

التعميمي كلمبيئة التعميمية بدرجة مناسبة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،ما عدا معيار

(أعضاء ىيئة التدريس) مف معايير االعتماد األكاديمي كمعايير (أىداؼ البرنامج ،مخرجات تعمـ
الطالب ،مساعدة الطالب عمميان) مف معايير ضماف الجكدة فييا لـ تحقؽ درجة التكافر المطمكبة.

كأكصت الدراسة بكضع آليات كتنظيـ فعاليات لنشر ثقافة الجكدة كاالعتماد األكاديمي بيف

أعضاء ىيئة التدريس كالطالب.

70

ثانياً :الدراسات األجنبية

 -1دراسة غارسيا ( )Garcia, 2009بعنوان" :دراسة كمية لمعالقة بين طريقة االعتماد

األكاديمي واألداء المؤسسي" -الواليات المتحدة
"An Empirical Study of the Relationship Between Accreditation
"Method and Institutional Performance
ىدفت قياس األداء المؤسسي مف خالؿ معدالت التخرج كالبقاء في الكظيفة ،كالبحث عف دليؿ

كمي عمى أداء المؤسسات التي تـ اعتمادىا كفقنا لمشركع التحسيف النكعي ( )AQIPمقارنة بتمؾ
المؤسسات التي تـ اعتمادىا مف قبؿ مجمس التعميـ العالي ( )HLCالتحاد جامعات ككميات

الشماؿ األكسط األمريكي ( )NCAمف خالؿ طريقة تقييـ البرامج كالنكعية المتقدمة ()PEAQ
كبذلؾ قارنت الدراسة بيف فاعمية األداء المؤسسي لممؤسسات التي تـ اعتمادىا كفقا لطريقة

( )AQIPمع تمؾ التي تـ اعتمادىا بطريقة (.)PEAQ

حيث تـ جمع البيانات مف عينة الدراسة البالغة ( )973مؤسسة لمتعميـ العالي مف أصؿ ()1013

مؤسسة شكمت مجتمع الدراسة .كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة إيجابية ذات داللة
إحصائية بيف طريقة االعتماد كبيف معدالت التخريج ،ككجكد عالقة إيجابية كدالة إحصائيان بيف

الطريقة التي تـ االعتماد بمكجبيا كبيف معدالت استبقاء العامميف ،كجكد فركؽ دالة إحصائيان في

طريقة االعتماد كاألداء المؤسسي لمؤسسات التعميـ العالي لصالح تمؾ المؤسسات التي تـ
اعتمادىا مف خالؿ الطريقة ( )AQIPبرنامج تحسيف الجكدة األكاديمية.

بناء عمى
كأكصت الدراسة باستخداـ برنامج تحسيف الجكدة األكاديمية في اعتماد المؤسسات ن
نتائج الدراسة.

 -2دراسة سشافنر ( )Schaffner,2009بعنوان" :تقييم المقيمين :التعميم العالي في الواليات
المتحدة :دراسة من وثائق المعايير لستة لجان إقميمية لالعتماد لمتعميم العالي في الواليات

المتحدة"
"Assessing the Assessors: Higher Education in the United States:
A study of the standards documents of the six regional accrediting
"Commissions of higher education in the United States
ىدفت تحديد معايير االعتماد في الكثائؽ الصادرة عف ستة لجاف إقميمية خاصة بالمعايير
كاالعتماد في الكاليات المتحدة األمريكية ،كقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي األسمكب التحميمي

لممضمكف.

كقد أثبتت النتائج أف االعتماد باعتباره شكال مف أشكاؿ التقكيـ أساسو الفعمي تحقيؽ االستقرار

في شرعية عمؿ المؤسسة التعميمية ،ليذا فإنو يتطمب ىيئات تتمتع بشرعية كافية لتحقيؽ أىدافيا،
كأف أدنى المعايير المرتبطة باالعتماد ىي البعد عف الكاقع العممي في المقررات.
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كأكصت الدراسة بتكحيد المعايير المعمكؿ بيا عمى مستكل الكاليات المتحدة ،كما أكصت بإشراؼ

أكثر لمدكلة عمى عمؿ ىيئات االعتماد األكاديمي.

 -3دراسة روسل ( )Russell, 2009بعنوان" :تقييم برنامج إعداد المعمم في جامعة كاردينال
ستريتش"

"A program Evaluation of Cardinal Stritch University Undergraduate
"Teacher Education Program
ىدفت التعرؼ إلى فعالية برنامج إعداد المعمـ في جامعة (كارديناؿ ستريتش) بكالية (كسيكنسكف)
األمريكية ،حيث اتبعت الدراسة المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،كأعدت الباحثة استبانة

الستطالع آراء المعمميف الجدد كالمعمميف القيدامى كمدراء المدارس ،باإلضافة إلى المقابالت ،كتـ
التركيز في أداة الدراسة عمى المجاالت( :المناىج الدراسية كالتدريس كالتقييـ ،القدرة عمى تعمـ
تالميذ متنكعيف ،التفاعؿ مع البيئة المدرسية ،كجكد فرص لمنمك الميني) ،كتككنت عينة الدراسة

مف ( )78معممان مف المعمميف الجدد.

كقد خمصت الدراسة إلى أف قدرة المعمـ الجديد لمتفاعؿ مع البيئة المدرسية محدكدة كأقؿ مف

المستكل المطمكب ،كضعؼ القدرة عمى تحديد أكلكيات العمؿ المدرسي ،كعدـ مراعاة التنكع في
تشكيؿ المجاف كمجمكعات العمؿ المشترؾ.

كأكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى تطكير برنامج إعداد المعمـ في جميع النكاحي مف خالؿ
معايير االعتماد كالجكدة ،كالكشؼ عف الخبرات الميدانية كالمينية لممعمميف.

 -4دراسة بوكس وليونارد ( )Leonard & Box, 2009بعنوان" :العالقة بين التصنيف في
االعتماد األكاديمي في والية المسيسبي وبين الحالة االجتماعية االقتصادية لمطمبة في

الجامعات المعتمدة"
"The Relationship between Mississippi Accreditation Ranking and
Socio-Economic Status of Student Populations in Accredited
"Schools
ىدفت اختبار العالقة بيف الحالة االجتماعية االقتصادية لمطمبة كبيف تحصيؿ الطمبة كما يعكسيا
تصنيؼ الكالية االعتمادم لمجامعات في كالية مسيسبي األمريكية ،لتحديد فيما إذا كاف المستكل

االقتصادم االجتماعي ذك ارتباط داؿ إحصائيان مع تحصيؿ الطمبة.

كشممت عينة الدراسة جميع المدارس التي تـ اعتمادىا أكاديميان في كالية مسيسيبي في الفترة

( )2007-2004كالبالح عددىا ( )892مدرسة.

طا داؿ إحصائيان بيف المستكل االقتصادم االجتماعي كالتحصيؿ
كقد بينت النتائج أف ىناؾ ارتبا ن

الكمي لمطمبة .كما بينت النتائج أف الجامعات التي لدييا عدد مف ذكم المستكيات االجتماعية
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االقتصادية الدنيا كانت تحتؿ مستكيات أدنى في التصنيؼ االعتمادم مقارنة مع تمؾ الجامعات

ذات األعداد القميمة مف الطمبة مف ذكم المستكل االجتماعي االقتصادم الدنيا.

كأكصت الدراسة بمراعاة العدالة االجتماعية في تكزيع المكارد عمى المؤسسات التعميمية بحيث ال

ينتيي الحاؿ بالطالب الفقراء في المدارس األقؿ تقييمان.

 -5دراسة ريسر وآخرون ( )Reusser & Others, 2007بعنوان" :نظام تقييم لتحسين

جودة إعداد المعمم"
"An Assessment System for Teacher Education Program Quality
"Improvement
ىدفت كصؼ كيؼ تطبؽ جامعات كسط الغرب األمريكي مبادئ الجكدة في برامج إعداد المعمـ،

كالعمؿ عمى تحسيف تمؾ البرامج .كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ جمع البيانات الخاصة بالطمبة

باستخداـ استبانة محكمة كتـ قياس الصدؽ كالثبات ليا ،حيث تـ تحديد الطمبة الذيف يحتاجكف

إلى دعـ تعميمي ،بيدؼ تحسيف كفاءة الطمبة المعمميف.

فعاؿ بدرجة متكسطة ،كما أف إعادة تصميـ المناىج أدت إلى
كأظيرت النتائج أف نظاـ التقييـ ٌ
تحقيؽ نتائج إيجابية ،كقد تحسف أداء الطمبة المعمميف في المعارؼ كالميارات كالتدابير

كالتصرفات ،كنظ انر لما حققو ىذا البرنامج مف نتائج إيجابية مف خالؿ تطبيؽ مبادئ الجكدة

الشاممة فقد أصبح نمكذجان لمعديد مف برامج إعداد المعمـ األخرل ،كأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة حكؿ تطبيؽ المبادئ تعزل إلى متغير الجنس.
كأكصت الدراسة بتبني نظاـ التقييـ المقترح لما لو مف أثر إيجابي عمى برامج إعداد المعمميف.

 -6دراسة فولكوين وآخرون ( )Volkwein and Other, 2006بعنوان" :أثر تغيير معايير
االعتماد األكاديمي عمى خبرات الطمبة ومخرجات التعميم"

"The Impact of Accreditation on Student Experiences and Learning
"Outcomes
ىدفت التعرؼ إلى أثر تغيير معايير االعتماد األكاديمي عمى خبرات الطمبة كمخرجات التعميـ،

حيث استخدمت الدراسة أنمكذج مفاىيمي الختبار أثر تغيير معايير االعتماد األكاديمي عمى
مخرجات عممية التعميـ في الجامعات األمريكية عمى مستكل مختمؼ الكاليات.

كقد شمؿ مجتمع الدراسة ( )203برنامج في ( )40جامعة ،حيث تـ جمع المعمكمات مف مديرم

أك رؤساء أقساـ ( )147برنامج  ،ك( )1200عضك ىيئة تدريس ،ك( )4300خريج مف خريجي
عاـ 2004ـ ،ككذلؾ ( )5500خريج مف خريجي عاـ 1994ـ .كقد اختبرت الدراسة اآلثار

المختمفة لتغيير المعايير عمى البرامج كمخرجاتيا مف الطمبة التي تـ مراجعتيا عمى مدل سنكات
فترة الدراسة .كقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي بمدخمو االستقصائي .أظيرت الدراسة أنو عمى
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الرغـ مف التبايف الداؿ بيف مختمؼ المقاييس كالمجمكعات خالؿ عاـ 1994ـ (قبؿ تقديـ المعايير

الجديدة) فقد دلت المؤشرات لعاـ 2004ـ عمى خبرات كمخرجات طالبية مثيرة كمدىشة كظيرت
فركؽ دالة إحصائيان لصالح البرامج التي خرجت الطمبة عاـ 2004ـ ،حيث تشير النتائج إلى أف
االعتماد األكاديمي في ىذا المجاؿ قد حقؽ أىدافو في تحقيؽ الجكدة المنشكدة كضمانيا.

كما أشارت النتائج إلى أف الكميات تشارؾ المدارس في تصميـ االطار المفاىيمي مف خالؿ

أنشطة ريادية بدرجة متكسطة.

كأكصت الدراسة بالتطكير المستمر في معايير االعتماد األكاديمي ،بما يخدـ أىداؼ المؤسسات

األكاديمية.

 -7دراسة فايتار ( ،)Faitar, 2006بعنوان:

"دور االعتماد األكاديمي في تشجيع ،تقييد ،وتوجيو مؤسسات التعميم العالي في شرق أوروبا

 دراسة حالة رومانيا""The Role of Accreditation in the Encouragement, Restriction and
Steering of Private Higher Education In Eastern Europe: A Case
"Study of Romania
ىدفت التعرؼ إلى دكر االعتماد األكاديمي في (تشجيع ،تقييد ،كتكجيو) مؤسسات التعميـ العالي

في شرؽ أكركبا  -دراسة حالة ركمانيا كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،أما أداة الدراسة

فكانت المقابمة (مقابالت سابقة كمقابالت حالية) ،حيث تمت مقابمة ( )17رئيس جامعة حككمية

كخاصة ممف حصمت عمى االعتماد األكاديمي ،كما تـ تحميؿ مضمكف العديد مف الكثائؽ التي

تتضمف آراء كمقابالت سابقة مع قيادات في التعميـ العالي ،كرجاؿ برلماف كرئيس مؤسسة
االعتماد األكاديمي .كقد خمصت الدراسة إلى أف عممية االعتماد األكاديمي في ركمانيا عممية

طكيمة استغرقت الجامعات إلنجازىا ( )12سنة ،كيعكد السبب في ذلؾ مف كجية نظر أفراد العينة

إلى إجراءات عممية االعتماد المعقدة كالى المعايير العالية التي يصعب تحقيقيا ،كمعايير أعضاء
ىيئة التدريس كالبنية التحتية ،كمعايير تعييف اإلدارييف ،كمعايير البرامج .كعمى الرغـ مف

المشكالت الكثيرة التي تكتنؼ عممية االعتماد كمعاييره في ركمانيا ،فقد أجمع أفراد العينة عمى
ضركرة نظاـ االعتماد لما يكفره مف التنافسية بيف الجامعات كدكره في تحسيف نكعية مخرجاتيا،
مع كجكد عديد مف اإلجراءات كالمعايير التي يجب تطكيرىا.

كما أشارت النتائج إلى أف الفضؿ يعكد في عممية الحصكؿ عمى االعتماد ألعضاء ىيئة التدريس
كأدائيـ أم ما يرتبط باالطار التنظيمي .كأكصت الدراسة بضركرة أف تتبكأ كميات التربية مراكز

الريادة في الجامعة لما يعكؿ عمييا مف دكر مستقبمي.
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المحور الثاني :معايير المجمس القومي العتماد برامج التربية لممعممين ()NCATE

أوالً :الدراسات العربية

 -1دراسة أبو العال ( )2016بعنوان" :درجة تطبيق معايير المجمس الوطني األمريكي العتماد
مؤسسات إعداد المعممين ( )NCATEفي كمية التربية بجامعة الطائف"

ىدفت التعرؼ إلى درجة تطبيؽ معايير المجمس الكطني األمريكي العتماد مؤسسات إعداد

المعمميف ( )NCATEفي كمية التربية بجامعة الطائؼ ،كلتحقيؽ اليدؼ استخدمت المنيج
الكصفي األسمكب التحميمي ،كطبقت استبانة مككنة مف ( )48فقرة طكرتيا الباحثة باستخداـ

كصؼ معايير ( )NCATEالستة التالية( :البرامج المقدمة ،كالتقكيـ كالتقييـ ،كالخبرات الميدانية،
كالتنكع ،كالتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس ،كاإلدارة كالمكارد) عمى عينة مف أعضاء ىيئة

التدريس في كمية التربية بجامعة الطائؼ قكاميا ( )155عضكان مف أصؿ ( )175عضكان.

كأظيرت الدراسة أف درجة تطبيؽ معايير المجمس في كمية التربية ( )NCATEالعتماد مؤسسات

إعداد المعمميف بجامعة الطائؼ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس جاءت متكسطة ،كعدـ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير (النكع االجتماعي ،كالرتبة األكاديمية ،كالخبرة)
لجميع المجاالت باستثناء مجاؿ "التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس" ،حيث جاءت الفركؽ

لصالح الذككر.

كأكصت بإعادة النظر في برنامج إعداد المعمميف الحالي في كمية التربية بجامعة الطائؼ بما

يتناسب مع معايير (.)NCATE

 -2دراسة عبابنة ( )2015بعنوان" :تقييم جودة أداء كمية العموم التربوية في الجامعة األردنية
في ضوء معايير ( )NCATEالعتماد مؤسسات إعداد المعممين من وجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس"

ىدفت تقييـ أداء كمية العمكـ التربكية في الجامعة األردنية في ضكء معايير ( )NCATEالستة،
كتحديد درجة االختالؼ في التقدير ليذا األداء ،تبعان لمتغيرم (رتبة عضك ىيئة التدريس ،كسنكات

الخدمة) ،كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،كتـ بناء استبانة
تككنت مف ( )48فقرة ،طبقت عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية بمح عدىـ ()94

عضكان.

كأظيرت النتائج أف تقييـ أفراد العينة لدرجة ممارسة معايير ( )NCATEجاء بدرجة متكسطة،

حيث جاءت درجة الممارسة عالية لممعياريف الخامس "تأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس" كاألكؿ

"البرامج المقدمة" ،كمتكسطة لباقي المعايير.

كما أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل ( )α ≥ 0.05في تقديرات

أعضاء ىيئة التدريس لممارسة معايير ( )NCATEتبعان لمتغير الرتبة األكاديمية لصالح رتبة
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(أستاذ مشارؾ كأستاذ) ،كتبعان لمتغير سنكات الخدمة لصالح الفئة (األقؿ مف  5سنكات) كمف (5
إلى  10سنكات) مقارنة بالفئة (األكثر مف  10سنكات).

كأكصت بتكفير المزيد مف االلتزاـ لدل الييئتيف اإلدارية كالتدريسية لتطبيؽ معايير الجكدة

كخصكصا معايير " ،" NCATEكالعمؿ عمى نشر ثقافة الجكدة ،كخصكصان بالمعايير كالمؤشرات

التي كانت درجة ممارستيا قميمة.

 -3دراسة الظفري والح ارصبة ( )2015بعنوان" :المعايير العالمية لجودة الخدمات التربوية
المقدمة لذوي اإلعاقة السمعية :دراسة تقييمية من وجية نظر التربويين والطمبة بسمطنة

عمان"

ىدفت تقييـ مدل تكفر المعايير العالمية المتصمة بجكدة الخدمات التربكية المقدمة لذكم اإلعاقة

السمعية في سمطنة عماف ،مف كجية نظر الطمبة ذكم اإلعاقة السمعية كالتربكييف المقدميف
لمخدمات ،كذلؾ باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي حيث تمت مراجعة المعايير الخاصة ببعض

المنظمات العالمية مثؿ ( )INTASCك .)NCATE(،كبناء عمى ىذه المعايير تـ تصميـ
مقياسيف لتقييـ جكدة الخدمات التربكية أحدىما لمتربكييف مككف مف ( )45عبارة ،كالثاني لمطمبة

مككف مف ( )34عبارة ،كقد تككنت العينة مف ( )60مف التربكييف ك( )60مف الطمبة ،كقد تـ
تطبيؽ مقياس الطمبة باستخداـ لغة اإلشارة.

كأشارت النتائج إلى تبايف مستكيات جكدة الخدمات المقدمة لذكم االعاقة السمعية عند مقارنتيا
بالمعايير العالمية ،فبحسب كجية نظر المعمميف كاإلدارييف ،فإف مستكل جكدة الخدمات كاف

متكسطان بمتكسط حسابي (ـ =  ،)3.12كحققت الخدمات المرتبطة باإليماءات الطبيعية أعمى

مستكل جكدة بمتكسط حسابي (ـ =  ،)4.26بينما كانت الخدمات المرتبطة بالعازؿ الصكتي

لمصفكؼ ىي أقؿ جكدة عند (ـ =  ،)1.17في حيف كاف مستكل الجكدة لمختمؼ الخدمات
منخفضان مف كجية نظر الطمبة عند (ـ = .)1.87

كبتحميؿ متكسطات كؿ خدمة ،فقد حققت الخدمات المرتبطة بسمكؾ المعمـ بالصؼ أعمى مستكل

جكدة عند (ـ =  ،)2.50بينما كانت الخدمات المرتبطة بجياز الذبذبات ىي أقؿ جكدة عند (ـ =
.)1.07

كأكصت برفع مستكل جكدة الخدمات المقدمة لفئة ذكم اإلعاقة السمعية التي أكضحت النتائج أنيا

متكسطة أك منخفضة ،سعيان لتحقيؽ المعايير العالمية التي تضمف تقديـ الخدمة المناسبة ليـ.

76

 -4دراسة الغامدي ( )2012بعنوان" :التنمية المينية لعضو ىيئة التدريس في كميات التربية
بالجامعات السعودية في ضوء معايير المجمس الوطني األمريكي العتماد تعميم المعممين

( – )NCATEتصور مقترح"

ىدفت التعرؼ إلى كاقع التنمية المينية لعضك ىيئة التدريس في كميات التربية بالجامعات

السعكدية كتقديـ تصكر مقترح ليا في ضكء معايير المجمس الكطني األمريكي العتماد تعميـ
المعمميف ( .)NCATEكقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي األسمكب التحميمي كأحد أساليب

الدراسات المستقبمية كالمعركؼ بأسمكب دلفام " ،"Delphiحيث تـ اختيار عينة قكاميا ()20

فردان ،مف خبراء التربية كاإلدارة كالتخطيط التربكم ،كالجكدة كاالعتماد األكاديمي في كميات التربية
بالجامعات السعكدية ،تـ تطبيؽ أداة الدراسة عمييـ.

كقد بينت نتائج الدراسة تدني (جيكد التنمية المينية لعضك ىيئة التدريس) في كميات التربية
بالجامعات السعكدية ،كخاصة فيما يتعمؽ باالعتماد األكاديمي .كما تبيف تأخر معظـ كميات

التربية في الجامعات السعكدية فيما يخص التكجو نحك االعتماد األكاديمي ،كاألخذ بمفاىيمو ،كما
جاء ترتيب المجاالت ،اإلطار المعرفي في المرتبة األكلى ،كأداء مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس

في المرتبة األخيرة.

كأكصت بضركرة تأسيس مراكز متخصصة في التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات

السعكدية ،كتنفيذ برامج التنمية كفؽ خطط عممية معمنة .كتطكير أنظمة كلكائح التعميـ العالي
السعكدم بما يخدـ التنمية المينية لعضك ىيئة التدريس.

 -5دراسة العتيبي والربيع ( )2012بعنوان" :تقويم برامج كمية التربية بجامعة نجران في ضوء
معايير(")NCATE

ىدفت تقكيـ برامج كمية التربية بجامعة نجراف في ضكء معايير( )NCATEالمجمس الكطني
العتماد إعداد المعمميف ،كلتحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،كاالستبانة

كأداة لمدراسة ،تـ تكزيعيا عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس بالكمية (ذككر كاناث) البالح عددىـ
( )51عضكان.

كأظيرت النتائج تكافر معيار (اإلطار المفاىيمي العاـ) بدرجة كبيرة جدان ،كتكافر كؿ مف معايير:

(العمادة كالمكارد ،كالبرامج المقدمة ،كالخب ارت الميدانية ،كتأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس كأدائيـ
كتنميتيـ المينية ،كنظاـ التقييـ كالتقكيـ) ،بدرجة كبيرة ،ككانت درجة تكافر معيار (التنكع)

متكسطة ،كجاءت درجة التقدير الكمية لمدل تكافر المعايير بدرجة كبيرة.

كقد كانت متكسطات درجات التقدير حكؿ تكافر تمؾ المعايير متقاربة ،في الكقت الذم كانت

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث لصالح فئة الذككر في مدل تكافر تمؾ

المعايير بكمية التربية في جامعة نجراف.
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كأكصت الدراسة بتكفير قاعة إنترنت مناسبة لعدد الطالب ،كمكتبة لمكمية تحتكم عمى مصادر

شاممة ككافية لممقررات ،كتقنيات تعميمية مالئمة ككافية ،كأنشطة اجتماعية ألعضاء ىيئة التدريس
كالطالب لتعميؽ العالقات اإلنسانية.

 -6دراسة مجيد ( )2010بعنوان" :تقويم المخرجات التعميمية (الطالب/المدرسين) لجودة
األىداف التربوية لألقسام الدراسية (الكيمياء ،الفيزياء ،عموم الحياة ،الحاسبات،

الرياضيات) في كمية (ابن الييثم) ببغداد"

ىدفت تقكيـ المخرجات التعميمية (الطالب/المدرسيف) لجكدة األىداؼ التربكية لألقساـ الدراسية:
(الكيمياء ،الفيزياء ،عمكـ الحياة ،الحاسبات ،الرياضيات) في كمية (ابف الييثـ) ببغداد ،كاتبعت

المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،كتـ اختيار عينة مف (الخريجيف) بمح عددىـ ( )200طالب
كطالبة ،كتـ تكزيع المقياس رقـ ( )21مف دليؿ ضماف الجكدة كاالعتماد لكميات التربية في الكطف

العربي كفؽ معايير االعتماد األمريكية اؿ .NCATE

كتكصمت الدراسة إلى أف جميع األقساـ لـ تصؿ إلى درجة القطع البالغة ( )%70في تحقيؽ

أىدافيا .كأكصت الدراسة بضركرة دراسة األسباب كالمعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ األىداؼ
كخاصة (البرامج كالمناىج الدراسية ،تطكير كفاءة أعضاء ىيئة التدريس ،تكفير المتطمبات المادية

كالفنية).

 -7دراسة عون ( )2010بعنوان" :دراسة تقيميو لمدى تطبيق معايير  NCATEفي كمية
التربية لمبنات بجامعة الممك سعود"

ىدفت التعرؼ إلى مدل ارتباط البرامج المقدمة في كمية التربية لمبنات بجامعة الممؾ سعكد
باإلطار المفاىيمي لمكمية كمدل تطبيؽ معايير  NCATEفي الكمية ،كلتحقيؽ ذلؾ

اتبعت

الدراسة المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،كأعدت الباحثة استبانة تتألؼ مف سبعة محاكر،
مكزعة عمى( :اإلطار المفاىيمي ،كالمعايير الستة الخاصة بالمجمس الكطني األمريكي) العتماد
تعميـ المعمميف ،كتضمف كؿ محكر عدد مف المؤشرات ،كتـ تطبيؽ االستبانة عمى مجتمع الدراسة

المؤلؼ مف جميع ككيالت أقساـ الكمية كالبالح عددىـ ( )8أقساـ( :الثقافة اإلسالمية ،التربية

الخاصة ،عمـ النفس ،المناىج كطرؽ التدريس ،اإلدارة التربكية ،الكسائؿ كتكنكلكجيا التعميـ،

التربية الفنية ،تقنيات التعميـ).

كقد تفاكتت نتائج الدراسة فيما يخص تكافر مؤشرات محاكرىا السبعة ،مع مالحظة تدني تكافر

معيار (التنكع – اإلطار التفاعمي) كأحد المعايير المعتمدة في ىذه الدراسة ،كلمعرفة مدل تطبيؽ
معايير  NCATEفي كمية التربية لمبنات بجامعة الممؾ سعكد ،فقد كجدت الكمية أف عممية

االعتراؼ تتطمب الكثير مف الجيد كالعمؿ الدؤكب كالدعـ المادم كالمعنكم ،كمف خالؿ قراءة

التجارب السابقة لعدد مف الجامعات األمريكية كاإلقميمية ،يحتاج الحصكؿ عمى االعتراؼ الدكلي
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فترة زمنية تتراكح في العادة بيف ثالث إلى سبع سنكات ،كبالنظر إلى الكاقع الحالي لكمية التربية
كما كشفت عنو نتائج عممية التقكيـ الذاتي األكلي الذم أجرتو الكمية حسب معايير الييئة الكطنية

(السعكدية) لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي مف نقاط الضعؼ في الجكانب اإلدارية كاألكاديمية،
كبالتشاكر مع مستشارم الكمية لالعتماد الدكلي ،فقد كضعت الكمية خطة زمنية لمحصكؿ عمى

االعتراؼ تستغرؽ حكالي خمس سنكات ،كما أف أضعؼ درجات التقدير جاءت في مجاؿ
(اإلطار التنظيمي) المرتبط بأداء أعضاء ىيئة التدريس.

كأكصت الدراسة بضركرة تقديـ دكرات تدريبية مفصمة لمييئة التدريسية خاصة بكؿ معيار مف

معايير االعتماد األكاديمي ،كأىمية اشتراؾ جميع العامميف في الكمية في مشركع تطبيؽ معايير

االعتماد األكاديمي ،كتقديـ كرش العمؿ المالئمة لدعـ ىذه المشاركات .كما أكصت الدراسة
بضركرة تقييـ االحتياجات التدريبية الالزمة كفؽ ثالثة مستكيات (األفراد ،الكمية ،المعايير) ككضع

خطة عممية لبناء القدرات كمساعدة الييئة التعميمية عمى اختيار أفضؿ الطرؽ.

 -8دراسة الحكيمي ( )2010بعنوان" :تجربة جامعة اإلمارات العربية المتحدة في مجال ضمان
الجودة األكاديمية :كمية التربية أنموذجاً"

ىدفت عرض تجربة جامعة اإلمارات العربية المتحدة المتصمة بضماف الجكدة األكاديمية بشكؿ
عاـ كتركز بشكؿ خاص عمى تجرية كمية التربية ،حيث عرضت الدراسة األىداؼ التي تسعى

الجامعة إلى تحقيقيا مف ذلؾ ،كآليات ضماف الجكدة التي تتبعيا كأبرز إنجازاتيا في ىذا المجاؿ.

كما شرحت الدراسة جيكد التطكير كفقا لمعايير االعتماد األكاديمي التي أعدىا المجمس الكطني
العتماد مؤسسات إعداد المعمـ National Council for Accreditation of Teacher

 Educationكالمؤسسات المينية المتخصصة .كتناكلت في ىذا السياؽ كيفية تطكير الكثائؽ
الرئيسية لمتطكير ،كىي( :رسالة الكمية كاإلطار المفاىيمي ،كمخرجات تعمـ البرامج األكاديمية،
كتسكيف مخرجات التعمـ في المساقات الدراسية ،كبنكد أخالقيات المينة ،كمعايير القبكؿ ،كنظاـ
تقكيـ مخرجات التعمـ ،كالتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بالكمية) .كتكصمت الدراسة إلى أف

إطار الخبرات الميدانية حصؿ عمى المرتبة األكلى بدرجة كبيرة ،كاإلطار المعرفي عمى المرتبة

األخيرة بدرجة متكسطة.

كتختتـ الدراسة بعرض الدركس المستفادة مف تجربة جامعة اإلمارات العربية المتحدة كجيكد

التطكير في كمية التربية ،كالتي تمثمت في:

 التزاـ الجامعة التزامان كامالن بأنشطة ضماف الجكدة مف خالؿ كضعو ضمف الخطةاالستراتيجية لمجامعة.

 استخداـ آليات متعددة لتحقيؽ ضماف الجكدة. االستعانة بخبرات دكلية لالستفادة مف خبراتيا المتراكمة.79

كأكصت بالتزاـ الجامعة التزامان كامالن بأنشطة ضماف الجكدة مف خالؿ كضعيا ضمف الخطة

االستراتيجية لمجامعة ،كاالستعانة بخبرات دكلية لالستفادة مف خبراتيا المتراكمة ،كتعزيز اإلطار
المتعمؽ بالخبرات األدائية في الكمية عمى مستكل الجامعة.

 -9دراسة الياجري ( )2009بعنوان" :واقع تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في كمية التربية
بجامعة الكويت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا"

ىدفت التعرؼ إلى كاقع تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي لممجمس الكطني العتماد برامج إعداد
المعمـ ( )NCATEمف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الككيت طبقان
لممعايير الستة ( :معارؼ المتعمـ كمياراتو كاتجاىاتو؛ كالتقكيـ؛ كالخبرات الميدانية كالتربية العممية؛
كالتنكع؛ كمؤىالت أعضاء ىيئة التدريس كأداؤىـ كتطكيرىـ؛ كادارة الكمية كمكاردىا).

اتبعت الدراسة المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،كاستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة ،كقد تـ

تطبيقيا عمى مجتمع الدراسة ( )89عضك ىيئة تدريس ،استجاب منيـ ( )65عضكان.

كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف تطبيؽ معايير (معارؼ المتعمـ؛ كالخبرات الميدانية؛ كالتنكع؛
كمؤىالت أعضاء ىيئة التدريس) ،جاءت بدرجة متكسطة في حيف أف تطبيؽ معيارم (التقكيـ،

كادارة الكمية كمكاردىا) كانت بدرجة قميمة ،كأظيرت الدراسة أف كمية التربية ممثمة بمكتب التكجيو

كاإلرشاد مقصرة في تكجيو الطمبة كخصكصان في مجاؿ اإلرشاد نحك التخصص المناسب ،كما أف

كمية التربية ال تقكـ بمتابعة الطالب المعمـ بعد تخرجو ،كما كشفت نتائج الدراسة عف ضعؼ

كعي أعضاء ىيئة التدريس بأىمية اإلعداد الميني الجيد لمطالب المعمـ ،باإلضافة إلى أف

مقررات التخصص ساعدت عمى تزكيد الطالب المعمـ بالمعارؼ كالمعمكمات الالزمة.

كأكصت بتيني تطبيؽ معايير ( )NCATEبشكؿ تاـ في الكمية كزيادة الكعي عند الطاقـ

األكاديمي بأىمية ىذه المعايير ،كجدكل االعتماد كأساس لممنافسة.
ثانياً :الدراسات األجنبية

 -1دراسة كيرشنر ونورمان ( )Kirchner & Norman, 2014بعنوان" :تقييم نظم
التقييم اإللكترونية في الواليات المتحدة األمريكية وقدرتيا عمى تمبية متطمبات المجمس

الوطني العتماد مؤسسات إعداد المعممين (")NCATE
Evaluation of Electronic Assessment Systems Within the USA and
their Ability to Meet the National Council for Accreditation of
)Teacher Education (NCATE
ىدفت إلى تقييـ برامج إعداد المعمـ في الجامعات داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية باختالؼ
أنكاعيا (خاصة ،أك تعميـ مفتكح ،أك مختمطة) كالتي تستخدـ أنظمة التقييـ اإللكتركنية (،)EASs

كمدل مقدرتيا عمى تمبية معايير المجمس الكطني العتماد مؤسسات إعداد المعمميف ()NCATE
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كقياس مدل رضا المستخدميف عف مككنات أنظمة التقييـ اإللكتركنية ،كقياس مدل أىميتيا
كالفائدة المترتبة عمى استخداميا ضمف معايير ( ،)NCATEككانت أداة الدراسة استبانة

إلكتركنية تـ إرساليا إلى ( )375مف منسقي (( )NCATEأك ما يعادليا) كقد استجاب مع
االستبانة ( )225مشاركان.

بناء عمى أىميتيا-
كأظيرت النتائج أف جميع مككنات نظـ التقييـ اإللكتركنية التي تـ تحديدىا– ن
كاف المشارككف فييا راضكف بشكؿ عاـ عف أداء تمؾ المككنات ،كما كشفت أيضان ،أف التحميؿ

القائـ عمى نكع معيف مف نظـ التقييـ اإللكتركنية أظير بعض االختالفات في التصكرات
المستجيبة حكؿ( :قدرة النظاـ عمى جمع البيانات بشكؿ منيجي ،ككصكؿ أعضاء ىيئة التدريس

لمبيانات ،كالقدرة عمى تجميع البيانات ،كالقدرة عمى جمع تقديرات متعددة ،كالتكاليؼ المرتبطة
بالنظاـ) ،كبشكؿ مباشر أثبتت الدراسة أف ىذه النظـ قادرة عمى تمبية جميع متطمبات المجمس

الكطني العتماد مؤسسات إعداد المعمميف (.)NCATE

 -2دراسة زعزع ،وسميمان ( )Zaza & Suliman, 2011بعنوان" :تقويم برنامج إعداد

معمم المغة اإلنجميزية بجامعة الممك خالد في ضوء معايير "TESOL/NCATE
Calendar English Teacher Preparation Program at King Khalid
University in the light of the TESOL / NCATE Standards
ىدفت إلى تقكيـ برنامج إعداد معمـ المغة اإلنجميزية بجامعة الممؾ خالد –المممكة العربية

السعكدية– في ضكء معايير ( )TESOL/NCATEلالعتراؼ ببرامج إعداد المعمـ ،كىدفت كذلؾ

إلى تطكير برنامج إعداد المعمـ بجامعة الممؾ خالد حتى تككف ىناؾ فرصة أفضؿ نحك
االعتماد .ككانت أدكات الدراسة :قائمة معايير ( )TESOL/NCATEلالعتراؼ ببرامج إعداد

معمـ المغة اإلنجميزية -بطاقة تقكيـ البرنامج كالتي ضمت بمحكرىا الرأسي المجاالت كالمعايير
كالمؤشرات الخاصة بالتقكيـ كبمحكرىا األفقي جميع المقررات األكاديمية كالمينية كالثقافية

المكجكدة بالبرنامج -تكصيفات جميع مقررات البرنامج تـ تقكيـ برنامج إعداد معمـ المغة
اإلنجميزية بجامعة الممؾ خالد ،كتمثمت عينة الدراسة في أعضاء الييئة التدريسية في قسـ المغة
اإلنجميزية بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد.

كتكصمت الدراسة إلى أف القميؿ مف مقررات برنامج إعداد معمـ المغة اإلنجميزية بجامعة الممؾ
خالد يحقؽ معايير( )TESOL/NCATEإال أف العديد منيا يقترب مف تحقيقيا،

كمف ثـ

فبرنامج إعداد معمـ المغة اإلنجميزية بجامعة الممؾ خالد ال يفي بمعايير ()TESOL/NCATE
إلعداد معمـ المغة اإلنجميزية حيث يعجز بعض الخريجيف لإليفاء بمتطمبات مينة التدريس،
كتنتيي الدراسة بتقديـ تطكير مقترح لمبرنامج.
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كأكصت باالىتماـ بالمعايير األكاديمية الدكلية لما ليا مف أثر مباشر عمى جكدة مخرجات برامج

إعداد المعمميف.

 -3دراسة العزمي ( ،)Alazmi, 2010بعنوان" :تمديد تطبيق معايير االعتماد األكاديمي

 NCATEفي كمية التربية في جامعة الكويت"
"The extend of Applying NCATE Academic Accreditation Standards
"in Faculty of Education at Kuwait University
ىدفت التعرؼ إلى مدل ارتباط البرامج المقدمة في كمية التربية بجامعة الككيت باإلطار

المفاىيمي لمكمية كمدل تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي الستة لممجمس الكطني العتماد برامج
إعداد المعمـ (( :)NCATEالبرامج المقدمة ،نظاـ التقييـ كالتقكيـ ،الخبرات الميدانية ،التنكع،
تأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس كأدائيـ كتنميتيـ المينية ،كاإلدارة كالمكارد ،في كمية التربية مف كجية

نظر أعضاء ىيئة التدريس) ،كاتبعت المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،كاستخدمت أداة محكمة

يكزعت عمى أعضاء ىيئة تدريس كمية التربية بجامعة الككيت ،كالبالح عددىـ ( )57عضكان.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس لمدل ارتباط البرامج المقدمة في

كمية التربية باإلطار المفاىيمي لكمية التربية قد جاءت متكسطة ،كما تراكحت تقديرات أعضاء
ىيئة التدريس لمدل تطبيؽ المعايير الستة ؿ  NCATEفي كمية التربية ما بيف الدرجة المتكسطة

كالضعيفة ،ككاف المعيار الثالث (الخبرات الميدانية) أفضؿ معيار تقكـ كمية التربية بتطبيقو .كما
الجيد
تكصمت النتائج إلى أف البرنامج التربكم يحتكم عمى مقررات تربكية متكاممة تضمف اإلعداد ٌ

لمطالب كمعمـ.

كأكصت باالىتماـ بتطبيؽ معايير ( )NCATEبشكؿ فعاؿ كمؤثر ،كزيادة كعي أعضاء ىيئة

التدريس بأىمية ىذه المعايير ،كتعزيز إطار الخبرات األدائية ( التقييـ)

 -4دراسة ىيندريكس ( )Hendricks, 2010بعنوان" :تدريس المعممين :دراسة حول

تصورات المعممين لتأثير تطبيق معايير (")NCATE
Teaching Teachers: A Study of Teacher educators’ Perceptions of the
Effect of Meeting mandated NCATE Standards
ىدفت إلى استقصاء تأثير تطبيؽ معايير ( )NCATEعمى ممارسات أعضاء ىيئة التدريس في

كمية التربية في جامعة كابيال  Capella Universityاألمريكية ،كاتبعت المنيج الكصفي

األسمكب التحميمي ،كاستخدمت المقابمة كأداة ،ككانت عينة الدراسة ( )8معمميف ،كبعد تحميؿ

المقابالت تـ التكصؿ إلى النتائج التالية :يكجد تأثير ايجابي لتطبيؽ معايير ( )NCATEفي
الكمية فيما يتعمؽ بصكرة الكمية كسمعتيا ،كأكثر التأثيرات االيجابية كانت في مجالي التقييـ
كالحاكمية ،كلـ تؤد إلى تغيير أنماطيـ التدريسية ،كحققت الكمية كف انر في الكقت كالمكازنة ،بينما لـ
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يؤثر تطبيؽ المعايير عمى االعتقادات الشخصية لعضك ىيئة التدريس ،كالنظرة لتطبيؽ المعايير

إنيا عممية إجرائية ال تستطيع إحداث تغيير دائـ في الكمية.

كما اتضح أف خريجي الكميات المعتمدة مف ( )NCATEاجتازكا اختبارات الرخصة بمزاكلة

المينة بنسبة تفكؽ نظرائيـ خريجي الكميات غير المعتمدة بنسبة تصؿ إلى نسبة (.)%91

كأكصت بتبني معايير ( )NCATEفي الجامعات كالمؤسسات التربكية لما ليا مف أثر إيجابي
عمى مستكل الخريجيف في المؤسسات التي تبنت ىذه المعايير.

 -5دراسة براونستين وفيل ( ،)Brownstein & Veal, 2009بعنوان" :فيم واستخدام
معايير إعداد معممي العموم ( )2003 NASTAلمحصول عمى اعتماد ( )NCATEأو

موافقة الوالية".
"Understanding and Using the 2003 NSTA Science Teacher
"Preparation Standards for NCATE Accreditation or State Approval
ىدفت التعرؼ إلى المتغيرات المطمكبة في برامج إعداد معمـ العمكـ قبؿ الخدمة لمحصكؿ عمى

اعتراؼ مف قبؿ ( .)NCATEكلتحقيؽ ذلؾ اتبعت الدراسة المنيج الكصفي األسمكب التحميمي
بتطبيؽ أداة مككنة مف ( )40فقرة مكزعة عمى ثالثة مجاالت ،كتككنت العينة مف ( )25عضك

ىيئة تدريس مف كمية التربية.

كتكصمت الدراسة إلى كصؼ لألكلكيات كالكفايات التي تحتاجيا برامج إعداد معمـ العمكـ (قبؿ
الخدمة) في المحتكل كالمعرفة التي تيقدـ لمطالب ،كطرؽ التدريس ،كبيئة التعمـ لالعتراؼ بيا مف
قبؿ ( .)NCATEكأكصت باستخداـ معايير  NSTAإلعداد معممي العمكـ ،كتطكير معممي
العمكـ مف خالؿ كرش العمؿ المتخصصة.

 -6دراسة مابيراتو ( ،)Mebratu, 2004بعنوان" :تنفيذ معايير  :NCATEتحميل لتقييم
المعمم المرشح في برامج إعداد المعمم"

"Experiencing the Implementation of NCATE
Standards: An
analysis of Assessment of Teacher Candidate in Teacher Education
"Programs
ىدفت إلى استقصاء مدل تطبيؽ معيار (التقييـ) مف معايير "إنكيت" في برنامجيف إلعداد

المعمميف في كالية نيكيكرؾ بالكاليات المتحدة .كلتحقيؽ ذلؾ اتبعت الدراسة المنيج الكصفي
األسمكب التحميمي بتطبيؽ استبانة مككنة مف ( )33فقرة عمى عينة مككنة مف ( )110معمميف

جدد.

كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا :زيادة استخداـ استراتيجية التقكيـ المعتمد عمى األداء في

الجانب الميني مف اإلعداد ،كلكف استمر استخداـ استراتيجيات الكرقة كالقمـ لتقييـ الجانب
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األكاديمي التخصصي مف اإلعداد ،كلـ تكف استراتيجيات التقييـ المطمكب مف الطالب المعمميف
تطبيقيا في المستقبؿ كاضحة لدييـ ،ككانت ممارسة البرنامج ليا قميمة.

كأكصت بتكعية الطالب المعمميف بكسائؿ (التقييـ) المختمفة ،كالتركيز فييا عمى الجكانب

التطبيقية لمتقييـ.

 -7دراسة مور وآخرون ( ،)Moor and Others, 1993بعنوان" :االعتماد األكاديمي

في مجمس اعتماد إعداد المعممين"
)National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE
ىدفت التعرؼ إلى الرؤل المستقبمية مف أجؿ التميز عبر استخداـ االعتماد األكاديمي ،حيث
بنيت الدراسة عمى أساس الرغبة في تخطى عقبات عدـ الكضكح كالتناقض في معايير

 ،NCATEباعتبارىا مكجيات لمتميز في إعداد المعمميف .كلتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحثكف المنيج

الكصفي األسمكب التحميمي ،حيث تـ تطبيؽ استبانة لمتعرؼ عمى كجيات نظر ( )834أستاذان في

مؤسسات إعداد المعمميف حكؿ الدكر المثالي كالكاقعي لممعايير المستخدمة في االعتماد األكاديمي
مف قبؿ المؤسسة المذككرة كالبالح عددىا ( )18معيا انر.

كتكصمت إلى نتائج أىميا :جكدة المعايير المستخدمة ،إذ حققت أربعة منيا معدالت عالية مف

االتفاؽ عمى جدكاىا كمؤشرات عمى الجكدة في برامج إعداد المعمميف ،كىي ( :االطار التنظيمي،
اإلطار اإلدارم ،اإلطار المعرفي ،الخبرات الميدانية)

كأكصت الدراسة بضركرة التنسيؽ بيف الميداف ككميات التربية حكؿ الممارسات كالمشكالت الالزمة

لمتركيز عمييا خالؿ فترة الدراسة.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
أوالً :من حيث األىداف:

تنكعت الدراسات مف حيث األىداؼ التي سعت لتحقيقيا ،كنستطيع أف نصنؼ األىداؼ كالتالي:

 دراسة درجة تطبيؽ معايير االعتماد أك قياس جكانب أداء متنكعة في ضكء ىذه المعايير،كمف ىذه الدراسات دراسة كؿ مف :حمس ( ،)2016أبك العال ( ،)2016عساؼ (،)2015

عبابنة ( ،)2015الظفرم كالحرايصة ( ،)2015القحطاني كآخركف ( ،)2013الغامدم

( ،)2012العتيبي كالربيع ( ،)2012خرابشة ( ،)2012المالكي ( ،)2010الشرعي
( ،)2009مجيد ( ،)2010عكف ( ،)2010راسؿ ( ،)2009ريسر كآخركف (.)2007

 تحديد معكقات تطبيؽ االعتماد األكاديمي ،كمف أمثمة ىذه الدراسات دراسة كؿ مف :قرشي( ،)2014كحكمي (.)2012

 قياس أثر االعتماد عمى متغيرات أخرل ،كمف األمثمة دراسة فكلككيف كآخركف (،)2006كدراسة فايتار (.)2006
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 إعداد دليؿ أك قائمة بمعايير مقترحة لالعتماد األكاديمي ،كمف ىذه الدراسات دراسة كؿ مف:الحبيشي كالعمرم ( ،)2009كالثقفي (.)2008

 -قياس العالقة بيف االعتماد كمتغيرات أخرل ،كمف أمثمتيا دراسة غارسيا (.)2009

ثانياً :من حيث المنيج:

لـ تختمؼ كثي انر الدراسات السابقة مف حيث المناىج المستخدمة ،كنستطيع أف نصنفيا كالتالي:

 المنيج الكصفي األسمكب التحميمي :اتفقت معظـ الدراسات عمى استخداـ ىذا المنيج ،كمفاألمثمة عمييا دراسة كؿ مف :حمس ( ،)2016أبك العال ( ،)2016عبابنة ( ،)2015الظفرم

كالحرايصة ( ،)2015الغامدم ( ،)2012العتيبي كالربيع ( ،)2012مجيد ( ،)2010عكف
( ،)2010القحطاني كآخركف ( ،)2013خرابشة ( ،)2012حكمي ( ،)2012المالكي
( ،)2010الحبيشي كالعمرم ( ،)2009الشرعي ( ،)2009راسؿ (.)2009

 -المنيج الكصفي األسمكب المسحي :كاستخدمو كؿ مف :عساؼ ( ،)2015قرشي (.)2014

 المنيج الكصفي :كاستخدمو كؿ مف :الحكيمي ( ،)2010الثقفي ( ،)2008فكلككيف كآخركف(.)2006

ثالثاً :من حيث المجتمع والعينة:

اختمفت العينات باختالؼ الدراسات ،كجاءت عمى النحك التالي:

 األكاديميكف ( أعضاء ىيئة التدريس)  :اختارت معظـ الدراسات أعضاء الييئات التدريسيةف ي الجامعات كاألكاديمييف كعينة لدراساتيـ ،كمف ىذه الدراسات دراسة كؿ مف :أبك العال
( ،)2016عبابنة ( ،)2015العتيبي كالربيع ( ،)2012عكف ( ،)2010قرشي (،)2014

عساؼ ( ،)2015القحطاني كآخركف ( ،)2013حكمي ( ،)2012الحبيشي كالعمرم

( ،)2009الثقفي (.)2008

 طالب خريجكف :كمف ىذه الدراسات ،الشرعي ( ،)2009ريسر كآخركف ( ،)2007مجيد( ،)2010كدراسة مابيراتك ( )2004التي اعتمدت المعمميف الجدد .

 الخبراء كالتربكيكف :كمف أمثمة ىذه الدراسات دراسة غامدم ( ،)2012كدراسة المالكي(.)2010

 مؤسسات أكاديمية :كدراسة غارسيا ( ،)2009فكلككيف كآخركف (.)2006 عينات مختمفة :مثؿ دراسة حمس ( )2016ككانت عينتيا إداريك الجامعات ،كدراسة فايتار( )2006ككانت عينتيا مدراء الجامعات ،ككاف المعممكف ىـ عينة دراسة راسؿ (،)2009
كاختار الظفرم كالحرايصة ( )2015التربكيكف كالطمبة كعينة لدراستيـ.
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رابعاً :من حيث األداة:

 اتفقت كافة الدراسات عمى (االستبانة) كأداة رئيسية لمدراسة ،كمف األمثمة عمى ىذه الدراسات:حمس ( ،)2016عساؼ ( ،)2015قرشي ( ،)2014القحطاني كآخركف ( ،)2013حكمي

( ،)2012المالكي ( ،)2010الحبيشي كالعمرم ( ،)2009الشرعي ( ،)2009الثقفي
( ،)2008راسؿ ( ،)2009ريسر كآخركف ( ،)2007أبك العال ( ،)2016عبابنة (،)2015

الظفرم كالحرايصة ( ،)2015الغامدم ( ،)2012العتيبي كالربيع ( ،)2012مجيد (،)2010

عكف ( .)2010أما الدراسة الكحيدة التي خالفت كافة الدراسات كانت دراسة فايتار ()2006
كالتي استخدمت (المقابمة) كأداة لمدراسة.

خامساً :من حيث النتائج:

 -بالنسبة لمدراسات التي ىدفت لقياس درجة تطبيؽ معايير االعتماد أك قياس جكانب أداء

متنكعة في ضكء ىذه المعايير ،فقد تفاكتت النتائج ما بيف التطبيؽ بدرجة كبيرة مثؿ دراسة

حمس ( ،)2016خرابشة ( ،)2012المالكي ( ،)2010ريسر كآخركف ( ،)2007عساؼ

( ،)2015القحطاني كآخركف ( ،)2013العتيبي كالربيع (.)2012

أك درجة تطبيؽ متكسطة مثؿ دراسة كؿ مف :الشرعي ( ،)2009أبك العال ( ،)2016عبابنة

( ،)2015الظفرم كالحرايصة ( .)2015أك متدنية مثؿ دراسة الغامدم ( ،)2012مجيد
( ،)2010عكف ( ،)2010راسؿ (.)2009

 -تحديد معكقات تطبيؽ االعتماد األكاديمي ،كقد خمصت الدراسات التي تناكلت ىذا الجانب

إلى أف درجة المعكقات كانت مرتفعة كىذه الدراسات ىي دراسة كؿ مف :قرشي (،)2014

حكمي (.)2012

 قياس أثر االعتماد عمى متغيرات أخرل ،كقد خمصت دراسة فكلككيف كآخركف ( )2006إلىكجكد تأثير لالعتماد عمى متغيرات دراستيـ.

 إعداد دليؿ أك قائمة بمعايير مقترحة لالعتماد األكاديمي ،كأتـ الدليؿ كؿ مف حبيشي كالعمرم( ،)2009كالثقفي (.)2008

 قياس العالقة بيف االعتماد كمتغيرات أخرل ،كقد كجدت دراسة غارسيا ( )2009عالقةارتباطية بيف االعتماد كمتغيرات دراستو.

أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة واالستفادة منيا:
 تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بككنيا الدراسة األكلى في فمسطيف التي ىدفتلقياس مدل تحقيؽ المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEلبرامج

كمية التربية بجامعات المحافظات الجنكبية.
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أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

بناء عمى مقترحات الدارسات
 -1اختيار مكضكع الدراسة حيث قاـ الباحث بيذه الدراسة ن
السابقة.
 -2تككيف فكرة أكسع كأعمؽ عف مكضكع الدراسة ،مف حيث المفاىيـ ،ككتابة المقدمة،
كالمنيج المستخدـ ،كأسمكب تحديد المجتمع اإلحصائي لمدراسة ،كاشتقاؽ عينة الدراسة

منيا.

 -3تطكير أدكات الدراسة (االستبانة) ،كاألسمكب األمثؿ إلجراء الدراسة.
 -4االستفادة مف مراجع الدراسات السابقة.
 -5تحديد المتغيرات المناسبة لمدراسة.
 -6اتباع اإلجراءات المناسبة لمدراسة.

 -7اختيار المعالجات اإلحصائية المناسبة لمدراسة.
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الفصل الرابع

مقدمة:

منهج وإجراءاث الذراسـت
يتض ػػمف ى ػػذا الفص ػػؿ الخطػ ػكات كاإلجػ ػراءات الت ػػي تم ػػت ف ػػي الجان ػػب المي ػػداني م ػػف ى ػػذه

الد ارسػ ػػة م ػ ػػف حيػ ػػث م ػ ػػنيج الد ارسػ ػػة ،كمجتم ػ ػػع الد ارسػ ػػة ،كالعين ػ ػػة التػ ػػي طبق ػ ػػت عميي ػ ػػا ،كاألدكات

المستخدمة ،كالدراسة االستطالعية التػي ىػدفت لمتحقػؽ مػف صػدؽ كثبػات األدكات ،كالتكصػؿ إلػى
النتائج النيائية لمدراسة ،كذلؾ عمى النحك التالي:

أوالً :منيج الدراسة:

اتبػػع الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي الػػذم يصػػؼ المشػػكمة كصػػفان دقيقػان كيحمػػؿ كيقػػارف

الدرسػة يزيػد بيػا رصػيد العمػـ كالمعرفػة مػف خػالؿ
كيقيـ أمالن في التكصػؿ الػى حقػائؽ عػف مشػكمة ا
د ارسػػة ماضػػي ىػػذه المشػػكمة دكف اسػػتغراؽ فيػػو بأخػػذ العظػػة كالعب ػرة ،كد ارسػػة حاضػػرىا لتشػػخيص
جكانب القكة كالقصكر لتدعيـ جكانب القكة كمكاجية كعالج جكانب القصكر ،ثـ التنبػؤ بمػا سػتؤكؿ

الي ػػو ى ػػذه المش ػػكمة ف ػػي المس ػػتقبؿ (الخطي ػػب ،)45 :2006 ،إذ تح ػػدد الد ارس ػػة الكص ػػفية الكض ػػع
الحػػالي لمظػػاىرة المػراد د ارسػػتيا كىػػك مػػنيج يسػػتخدـ االسػػتبيانات فػػي جمػػع البيانػػات عمػػى أف تكػػكف

عمى درجة مف المكضكعية كالثبات (أبك عالـ.)50 :2011 ،

ثانياً :مجتمع الدراسة:

بم ػ ػػح حج ػ ػػـ مجتم ػ ػػع الد ارس ػ ػػة ( )8068معم ػ ػػـ كمعمم ػ ػػة م ػ ػػف معمم ػ ػػي الم ػ ػػدارس الحككمي ػ ػػة

بالمحافظػػات الجنكبيػػة ،مػػنيـ (  )3539معمػػـ ك(  )4529معممػػة( .ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي

الفمسطينية)2016 ،

ثالثاً :عينة الدراسة:

أ .العينة االستطالعية:
تػػـ اختيػػار عينػػة عش ػكائية اسػػتطالعية قكاميػػا ( )86مػػف المعممػػيف مػػف كػػال الجنسػػيف مػػف

مجتمع الد ارسػة ،كتػـ تطبيػؽ األدكات المسػتخدمة فػي ىػذه الد ارسػة عمػى ىػذه العينػة بيػدؼ التحقػؽ
مػػف صػػالحية األدكات لمتطبيػػؽ عمػػى أفػراد العينػػة الكميػػة ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ حسػػاب صػػدقيا كثباتيػػا

بالطرؽ اإلحصائية المالئمة.

ب .العينة الميدانية:

تـ اختيار عينة عشكائية طبقية مف مجتمع الدراسة ،كقػاـ الباحػث بتكزيػع ( )806اسػتبانة
بكاقػػع  %10مػػف المجتمػػع األصػػمي ،اسػػترد الباحػػث ( )774اسػػتبانة كىػػك مػػا ش ػ ٌكؿ ( )%77مػػف

89

عينة الدراسة ،كىي عينة كافية إحصائيان لمحصكؿ عمى نتائج تمثؿ مجتمع الدراسة ،منيـ ()399
مف المعمميف بنسبة ( ،)%51.6ك( )375مف المعممات بنسبة (.)%48.4

كالجدكؿ التالي يبيف التك اررات كالنسب المئكية لتكزيع أفراد العينة تبعان لعدد مف المتغيػرات

المستقمة التصنيفية ،كذلؾ كما يمي:

جدول ( : )8توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لممتغيرات التصنيفية
المتغير

العدد

%

البيان

ذككر

399

51.6

إناث

375

48.4

مجال التخصص الذي

عممي

290

37.5

تدرسو
ّ

إنساني

484

62.5

جيد

213

27.5

جيد جدان

450

58.1

111

14.3

ثانكم

290

37.5

أساسي

484

62.5

الجنس

المعدل التراكمي

ممتاز

المرحمة التي يدرسيا

يتضح مف الجدكؿ السابؽ اف نسبة الذككر تقارب نسبة اإلناث كيعزل الباحث ذلؾ لمنسبة

اإلحصائية لك ازرة التربية كالتعميـ لعاـ  2016حيث إف عدد مدارس الذككر يقارب عدد مدارس
اإلناث ككما انو تـ تكزيع االستبانات تقريبا بالتساكم بيف مدارس الذككر كاإلناث.
أما بالنسبة لمجاؿ لتخصص يعزل الباحث ذلؾ إلى أف التخصصات األدبية في المدارس أكثر
مف التخصصات العممية فييا خاصة في المدارس الثانكية .أما بالنسبة لمتغير المعدؿ التراكمي

فيعزك الباحث ذلؾ أف النسبة الطبيعية مف معظـ المعمميف في الكسط نسبة لمعايير تكظيؼ

المعمميف.

كالمتغير المرحمة الذم يدرسيا المعمـ يعزل الباحث ذلؾ إلى أف المدارس األساسية أكثر مف

المدارس الثانكية كذلؾ حسب إحصائيات ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
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رابعاً :أداة الدراسة:
استبانة مدى تحقيق برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي وضعتيا ىيئة

 :NCATEمن إعداد الباحث

بعػػد االطػػالع عمػػى األطػػر النظريػػة كالد ارسػػات السػػابقة كمنيػػا د ارسػػات حمػػس (،)2016

عس ػػاؼ ( ،)2015قرش ػػي ( ،)2014القحط ػػاني كآخ ػػركف ( ،)2013حكم ػػي ( ،)2012الم ػػالكي
( ،)2010الحبيش ػػي كالعم ػػرم ( ،)2009الش ػػرعي ( ،)2009الثقف ػػي ( ،)2008ارس ػػؿ (،)2009
ريسػػر كآخػػركف ( ،)2007أبػػك العػػال ( ،)2016عبابنػػة ( ،)2015الظفػػرم كالحرايصػػة (،)2015
الغامػدم ( ،)2012العتيبػػي كالربيػػع ( ،)2012مجيػػد ( ،)2010عػكف ( ،)2010فقػػد قػػاـ الباحػػث
بإعػػداد اسػػتبانة لمتحقػػؽ مػػف مػػدل تحقيػػؽ ب ػرامج كميػػات التربيػػة لمعػػايير االعتمػػاد األكػػاديمي التػػي

كضعتيا ىيئة  ،NCATEكالتي تككنت مف ( )70فقرة مكزعة عمى ستة مجاالت ،كالجدكؿ التالي
يبيف تكزيع الفقرات عمى المجاالت:

جدول ( :)9توزيع الفقرات عمى مجاالت االستبانة
مجاالت االستبيان

م

عدد الفقرات

األكؿ

المعرفة (اإلطار المعرفي)

13

الثاني

التقييم (إطار الخبرات األدائية)

12

الثالث

الخبرات الميدانية (اإلطار العالجي)

12

الرابع

خبرات التنوع (اإلطار التفاعمي)

10

الخامس
السادس

مــــؤىالت أعضــــاء ىيئــــة التــــدريس وأدائيــــم (اإلطــــار

التنظيمي)

اإلدارة (اإلطار اإلداري)

11
12

االستبانة ككؿ

70

حيث تمت االستجابة عمى فقرات االستبانة كفقان لتدرج ليكرت الخماسي (كبيرة جدان –

كبيرة– متكسطة– قميمة– قميمة جدان) كتصحح عمى التكالي بالدرجات (،)1 - 2 – 3 – 4 – 5
كجميع الفقرات إيجابية التصحيح.

كيتـ احتساب درجة المفحكص عمى االستبانة بجمع درجاتو عمى كؿ مجاؿ كجمع درجاتو

عمى جميع المجاالت لحساب الدرجة الكمية لمدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد
األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  ،NCATEكتتراكح الدرجة بيف ( 350 – 70درجة) ،كتعبر الدرجة

المنخفضة عف درجة قميمة لمدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي
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كضعتيا ىيئة  NCATEفيما تعبر الدرجة المرتفعة عف درجة عالية لمدل تحقيؽ برامج كميات

التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة .NCATE

صدق وثبات االستبانة:

 -1صدق المحكمين (الظاىري):
لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف خالؿ صدؽ المحكميف ،قاـ الباحث بعرض الصكرة األكلية

لالستبانة عمى عدد مف المحكميف مف األساتذة المختصيف (ممحؽ رقـ  ،)2كذلؾ بيدؼ معرفة
آرائيـ كمالحظاتيـ كمقترحاتيـ حكؿ مجاالت االستبانة كفقراتيا كمدل كضكحيا ،كترابطيا،

كمدل تحقيقيا ألىداؼ الدراسة ،كتـ تفريح المالحظات التي أبداىا المحكمكف كفي ضكئيا قاـ

الباحث بإعادة صياغة بعض الفقرات كحذؼ كاضافة بعض الفقرات ،كأصبحت االستبانة في
صكرتيا النيائية تتككف مف ( )70فقرة.

 -2صـدق االتساق الداخمي:

لحساب الصدؽ قاـ الباحث بحساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كدرجة المجاؿ
الذم تنتمي إليو ،كالجداكؿ التالية تبيف ذلؾ:

جدول ( :)10ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال األول مع الدرجة الكمية لممجال
معامل

مستوى

رقم

االرتباط

الداللة

1

يعكس التعميـ في الكمية معرفة عميقة بالتخصص األكاديمي

0.635

دالة عند 0.01

2

يقدـ برنامج الكمية تفسيرات متنكعة حكؿ التخصص كعممية التعمـ

0.570

دالة عند 0.01

3

تسعى الكمية إلى خريج يعكس فيمان عميقان لممحتكل التربكم كتطبيقاتو

0.566

دالة عند 0.01

4

تركز الكمية عمى المعارؼ كالميارات المينية ذات العالقة بالتطبيقات العممية

0.635

دالة عند 0.01

5

تعتمد الدراسة في الكمية عمى تطكير خبرات تعمـ نكعية.

0.657

دالة عند 0.01

6

تدعـ الكمية استراتيجيات التدريس الحديثة بعد إجراء تعديالت دكرية.

0.655

دالة عند 0.01

7

تعكس الكمية نماذج متعددة مف العالقات مع المجتمعات المحمية

0.635

دالة عند 0.01

8

تعكس الكمية نماذج متعددة مف العالقات مع الكميات األخرل في الجامعة

0.577

دالة عند 0.01

9

تتميز الكمية باجتياز كافة طالبيا امتحانات التكظيؼ كاالعتماد بكفاءة

0.610

دالة عند 0.01

0.656

دالة عند 0.01

11

تنكع الكمية مف مصادر الحصكؿ عمى المعمكمات.

0.644

دالة عند 0.01

12

تحرص الكمية عمى أف يقدـ خريجكىا المحتكل لمطمبة بطرائؽ مبتكرة

0.630

دالة عند 0.01

13

تحث الكمية خريجييا عمى التفكير التأممي في ممارساتيـ

0.673

دالة عند 0.01

الفقرة

10

فقرات المجال األول (المعرفة (اإلطار المعرفي)

تتيح الكمية ألعضاء ىيئة التدريس كالطمبة تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات

كاالتصاالت في عممية التعميـ كالتعمـ

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )84عند مستكل داللة  ،0.217 =0.05كعند مستكل داللة 0.283 =0.01
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يكضح الجدكؿ رقـ ( )10معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كالدرجػة الكميػة لممجػاؿ،

كيبيف أف معامالت االرتباط دالة عند مسػتكل معنكيػة ( )α ≥ 0.05كعنػد مسػتكل داللػة ()0.01
كبذلؾ يتأكد كجكد عالقة بيف كؿ مف ىذه الفقرات مع المجاؿ الذم تنتمػي إليػو ،ممػا يعػزز صػدؽ

المجاؿ لما كضع لقياسو.

جدول ( :)11ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثاني مع الدرجة الكمية لممجال

رقم

فقرات المجال الثاني (التقييم (إطار الخبرات األدائية)

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.682

دالة عند 0.01

0.692

دالة عند 0.01

0.734

دالة عند 0.01

0.690

دالة عند 0.01

0.692

دالة عند 0.01

6

تدمج الكمية التقنيات المناسبة في نظاـ التقكيـ الذم تتبعو.

0.731

دالة عند 0.01

7

تدعـ االدارة االستفادة مف نتائج التقكيـ المستمر.

0.783

دالة عند 0.01

8

تتميز الكمية بنظـ كأساليب جمع كتحميؿ المعمكمات حكؿ تقدـ أداء.

0.777

دالة عند 0.01

9

تفعؿ الكمية نتائج تقييـ الطمبة في اتخاذ الق اررات المتعمقة بتحسيف تعمميـ.

0.743

دالة عند 0.01

10

تقكـ الكمية بإجراء دراسات دقيقة لضماف الكصكؿ إلى الجكدة النكعية .

0.756

دالة عند 0.01

11

تعتمد الكمية نظامان دكريان لمتقييـ يستند إلى دراسات معمقة.

0.763

دالة عند 0.01

12

يي ٍستخدـ التعميـ المصغر لتقييـ تمكف الخريجيف مف تنفيذ استراتيجيات
التدريس كالتقكيـ.

0.703

دالة عند 0.01

1
2
3
4
5

تنفذ الكمية نظاـ لمتقييـ يعكس اإلطار المفاىيمي (أداء الطمبة) كالمعايير
المينية
تقكـ الكمية بمراجعة صدؽ البيانات بيدؼ تحسيف األداء باستمرار.
تعتمد الق اررات المتعمقة بأداء الطمبة الخريجيف عمى أنكاع متعددة مف
التقييـ.
تتحرل الكمية العدالة كالدقة كاالتساؽ في تقييـ أداء كؿ مف الطالب
كعضك ىيئة التدريس .
تدير الكمية سجالن لمشكاكل الرسمية مف جانب الطمبة كتكثقيا إلجراءات
حميا.

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )84عند مستكل داللة  ،0.217 =0.05كعند مستكل داللة 0.283 =0.01

كتدؿ النتائج عمى ارتباط فقرات المجاؿ الثاني التقييـ (اطار الخبرات األدائية) مع الدرجة الكمية
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جدول ( )12ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الثالث مع الدرجة الكمية لممجال
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

فقرات المجال الثالث (الخبرات الميدانية (اإلطار العالجي))
تشترؾ الكمية مع الك ازرة في تحديد أماكف التربية العممية كتكفير المكارد
كالخبراء لدعـ تعمـ الخريجيف
تشارؾ الكمية المدارس في تصميـ كتنفيذ اإلطار المفاىيمي كبرامج
المدرسة مف خالؿ أنشطة تنمكية
تتيح الكمية الفرصة لمطمبة لممارسة التفكير اإلبداعي كتطبيقو
يتـ دمج تعمـ الطمبة المعمميف مع الممارسات التدريسية أثناء الممارسة
العالجية
تعتمد التربية الميدانية عمى استكشاؼ الطمبة المعمميف لمعارفيـ

كمياراتيـ كاتجاىاتيـ

تستخدـ الكمية التعميـ العيادم لتدريب الطمبة عمى استخداـ تكنكلكجيا
المعمكمات كاالتصاالت في التعميـ
يترجـ البرنامج العممي نظريات كمفاىيـ المقررات إلى كاقع تطبيقي
عممي برؤل إبداعية
تحدد الكمية مياـ كأدكار الطمبة/المعمميف في التدريب الميداني بصكرة

كمعمنة
كاضحة ي

تكضح الكمية طريقة قياس تقدـ الطمبة المعمميف (معرفيان كمياريان

كقيميان)

تيقدـ الكمية تخطيطان كافيان لمتدريب الميداني.
تدعـ الكمية استكشاؼ الطمبة/المعمميف لمعارفيـ كاتجاىاتيـ
تكجو الكمية الطمبة/المعمميف لتطكير الكفايات المساندة لتعمـ جميع
المتعمميف

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.634

دالة عند 0.01

0.693

دالة عند 0.01

0.690

دالة عند 0.01

0.728

دالة عند 0.01

0.614

دالة عند 0.01

0.592

دالة عند 0.01

0.731

دالة عند 0.01

0.727

دالة عند 0.01

0.706

دالة عند 0.01

0.700

دالة عند 0.01

0.772

دالة عند 0.01

0.715

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )84عند مستكل داللة  ،0.217 =0.05كعند مستكل داللة 0.283 =0.01
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كتدؿ النتائج عمى ارتباط فقرات المجاؿ الثالث الخبرات الميدانية (اإلطػار العالجػي) ،مػع الدرجػة

الكمية

جدول ( :)13ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الرابع مع الدرجة الكمية لممجال

رقم

فقرات المجال الرابع (خبرات التنوع (اإلطار التفاعمي))

الفقرة
1
2
3
4
5
6

7

تعتمد الكمية مدخؿ التفاعؿ بيف الطمبة /المعمميف كزمالئيـ مف ذكم
الخمفيات الثقافية المتنكعة
يتـ تصميـ الخبرات الميدانية بحيث تضمف التفاعؿ مع ذكم
االحتياجات الخاصة
تكفر الكمية لمطمبة/المعمميف تعمـ طرؽ التعامؿ مستقبال (مف حيث
الجنس ،أك الديف ،أك العرؽ)...،

تكفر الكمية لمطمبة المعمميف تعمـ طرؽ التعامؿ مع تنكع بيئات
طمبتيـ مستقبال (مدف ،قرل ،مخيمات)...،
تيكفر الكمية فرصان متكافئة ألعضاء ىيئة التدريس كالطمبة كاإلدارييف
إلبراز مكاىبيـ
تحرص الكمية عمى تكفر التنكع عند تشكيؿ المجاف كمجمكعات
العمؿ
يراعي برنامج الكمية التنكع في (المقررات كالخطط الدراسية،

األنشطة التدريسية ،البحث العممي ،الممارسات المينية كأساليب

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.692

دالة عند 0.01

0.625

دالة عند 0.01

0.669

دالة عند 0.01

0.708

دالة عند 0.01

0.756

دالة عند 0.01

0.651

دالة عند 0.01

0.699

دالة عند 0.01

التقييـ)
8

خمفيتو
تيتيح الكمية الحؽ لكؿ طالب بغض النظر عف جنسو أك ٌ
الحر عف آرائو كمعتقداتو
االجتماعية أك االقتصادية في التعبير ٌ

0.579

دالة عند 0.01

الخاصة بدكف تمييز

9
10

تحكم الكمية أقسامان لتأىيؿ مدرسي الطمبة مف ذكم اإلعاقة
كأصحاب االحتياجات الخاصة

يكجد في الكمية أقساـ متنكعة تخرج طالبان في مجاالت العمكـ البيئية
(الطفكلة المبكرة -تعميـ الكبار )...

0.748

دالة عند 0.01

0.741

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )84عند مستكل داللة  ،0.217 =0.05كعند مستكل داللة 0.283 =0.01
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كتدؿ النتائج عمى ارتباط فقرات المجاؿ الرابع خبرات التنكع( االطار التفاعمي) مع الدرجة الكمية

لممجاؿ.

جدول ( :)14ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال الخامس مع الدرجة الكمية لممجال

رقم

فقرات المجال الخامس (مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس وأدائيم (اإلطار

معامل

مستوى

الفقرة

التنظيمي))

االرتباط

الداللة

0.660

دالة عند 0.01

0.772

دالة عند 0.01

3

يمتمؾ أعضاء ىيئة التدريس خبرات عالجية في سياقات مدرسية (ميدانية)

0.771

دالة عند 0.01

4

ينكع أعضاء ىيئة التدريس في استخداـ استراتيجيات التدريس

0.781

دالة عند 0.05

5

يقكـ أعضاء ىيئة التدريس بتقييـ فعاليتيـ كمدرسيف بشكؿ دكرم

0.752

دالة عند 0.01

0.766

دالة عند 0.01

7

تيكفر الكمية معايير كاضحة لتقييـ أعضاء ىيئة التدريس تشمؿ (التقييـ
الذاتي ،تقييـ رئيس القسـ ،تقييـ الطمبة)

0.753

دالة عند 0.01

8

تتضمف
تيكفر الكمية خططا لمتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس
ٌ
(الدكرات التدريبية ،كرش العمؿ ،زيارات لجامعات أخرل ...الخ)

0.736

دالة عند 0.01

0.755

دالة عند 0.01

0.684

دالة عند 0.01

0.681

دالة عند 0.01

1
2

6

9
10
11

يتمتع أعضاء ىيئة التدريس بميارات تكشؼ الخبرة الميدانية كالمينية.
يظير أعضاء ىيئة التدريس مؤىالت في مكاد التدريس كليس التخصص

التربكم فقط

تسيـ نتائج األبحاث العممية التي يقكـ بيا أعضاء ىيئة التدريس في

تطكير التعميـ في فمسطيف

يشارؾ أعضاء الييئة التدريسية بفاعمية في الجمعيات كالمجالس المينية

كالمجاف المختمفة (خدمة المجتمع)

يتكفر عدد كافي مف أعضاء ىيئة التدريس لمعمؿ في برامج كاختصاصات

الكمية

يعتمد مبدأ اختيار أعضاء ىيئة التدريس عمى مبدأ الكفاءة كالمؤىالت

العممية.

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )84عند مستكل داللة  ،0.217 =0.05كعند مستكل داللة 0.283 =0.01
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كتدؿ النتائج عمى ارتباط فقرات المجاؿ الخامس مؤىالت أعضػاء ىيئػة التػدريس كأدائيػـ (اإلطػار

التنظيمي) ،مع الدرجة الكمية لممجاؿ.

جدول ( :)15ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المجال السادس مع الدرجة الكمية لممجال
معامل

مستوى

رقم

االرتباط

الداللة

0.667

دالة عند 0.01

0.633

دالة عند 0.01

0.672

دالة عند 0.01

4

يينظر لمكمية عمى أنيا قائدة عمى مستكل الجامعة أك داخؿ المجتمع
الميني

0.719

دالة عند 0.01

5

تتمتع الكمية بتسييالت متميزة داخؿ الجامعة باعتبارىا األكثر كثافة كجكدة

0.754

دالة عند 0.01

0.734

دالة عند 0.01

7

تكفر الكمية المعمكمات لجميع األطراؼ المستفيدة بشفافية ككضكح

0.662

دالة عند 0.01

8

البنى التحتية المناسبة لمتعميـ (كقاعات المحاضرات
تيكفر الكمية ي
كالمختبرات كالمكتبات كتجييزىا)

0.702

دالة عند 0.01

0.671

دالة عند 0.01

0.746

دالة عند 0.01

0.745

دالة عند 0.01

0.733

دالة عند 0.01

فقرات المجال السادس (اإلدارة (اإلطار اإلداري))

الفقرة

تتميز الكمية بفاعمية القيادة كالقدرة عمى التنسيؽ بيف جميع البرامج

1

المصممة إلعداد المعمميف

يتـ تكصيؼ سياسات الكمية المتعمقة بقبكؿ الطمبة بكضكح

2

تضمف الكمية لجميع الطمبة /المعمميف الدخكؿ عمى الخدمات الطالبية

3

كاإلرشاد كالتكجيو

تنسؽ الكمية مع الكميات التربكية األخرل في الجامعات مف حيث التخطيط

6

كنكعية البرامج

تحرص الكمية عمى أف يككف العبء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس

9

كاالشرافي ضمف معايير الجكدة األكاديمية.

تيكفر الكمية منشكرات كافية ككاضحة (لمطمبة كلممجتمع الخارجي) حكؿ
نشاطاتيا الدكرية.

10

تتسـ األجندة األكاديمية كاألدلة كسياسات التخرج بالكضكح كالدقة

11

كالتحديث

تكفر الكمية المخصصات المالية لتنفيذ أنشطة عممية (أياـ دراسية-

12

مؤتمرات -مخيمات -تدريبات )...

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )84عند مستكل داللة  ،0.217 =0.05كعند مستكل داللة 0.283 =0.01

كتدؿ النتائج عمى ارتباط فقرات المجاؿ السادس اإلدارة (اإلطار اإلدارم) مع الدرجة الكمية
لممجاؿ.
يتبيف مف الجداكؿ السابقة أف جميع فقرات االستبانة ( 70فقرة) حققت درجات ارتباط دالة
مع درجة المجاؿ الذم تنتمي إليو عند مستكل داللة .0.01
تبقى االستبانة في صكرتو النيائية يتككف مف ( )70فقرة ،كبذلؾ تتراكح الدرجة الكمية عمى

االستبانة في صكرتو النيائية بيف ( 350 – 70درجة).
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 -3الصدق البنائي:
لمتحقؽ مف الصدؽ البنائي لممجاالت قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بيف درجػة كػؿ

مجاؿ مف مجاالت االسػتبانة كالمجػاالت األخػرل ،ككػذلؾ كػؿ مجػاؿ بالدرجػة الكميػة لالسػتبانة
كالجدكؿ ( )16يكضح ذلؾ.
جدول ( :)16يبين ارتباطات درجات مجاالت االستبانة الدرجة الكمية
م

معامل

المجاالت

االرتباط

مستوى الداللة

األكؿ

المعرفة (اإلطار المعرفي)

0.859

دالة عند 0.01

الثاني

التقييم (إطار الخبرات األدائية)

0.931

دالة عند 0.01

الثالث

الخبرات الميدانية (اإلطار العالجي)

0.882

دالة عند 0.01

الرابع

خبرات التنوع (اإلطار التفاعمي)

0.868

دالة عند 0.01

0.887

دالة عند 0.01

0.906

دالة عند 0.01

الخامس
السادس

مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس وأدائيم (اإلطار
التنظيمي)
اإلدارة (اإلطار اإلداري)

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )84عند مستكل داللة  ،0.217 =0.05كعند مستكل داللة 0.283 =0.01

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف جميػػع المجػػاالت حققػػت ارتباطػػات دالػػة مػػع الدرجػػة الكميػػة

لالستبانة عند مستكل داللة  ،0.01مما يدلؿ أيضان عمى أف االسػتبانة فػي صػكرتيا النيائيػة تتسػـ

بدرجة عالية مف صدؽ االتساؽ الداخمي ،مما يطمئف الباحث إلى تطبيؽ األداة عمى العينة.

ثبات االستبانة :Reliability

أج ػػرل الباح ػػث خطػ ػكات التأك ػػد م ػػف ثب ػػات االس ػػتبانة ،كذل ػػؾ بع ػػد تطبيقي ػػا عم ػػى أفػ ػراد العين ػػة

االستطالعية بطريقتيف ،ىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.

 -1طريقة التجزئة النصفية : Split-Half Coefficient

قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف مجمػػكع درجات الفقرات الفردية كمجمػكع درجػات

الفقرات الزكجية لكؿ بعد ،ثـ استخدمت معادلة سبيرماف-براكف لتعديؿ طكؿ البعد ،لألبعاد زكجية
عػػدد الفقػرات (النصػػفيف متسػػاكييف) كمعادلػػة جتمػػاف ( )Guttmann's Coefficientلألبعػػاد فرديػػة
الفقرات (النصفيف غير متساكييف) ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ( :)17يبين قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية لالستبانة
عدد

معامل

معامل

الفقرات

االرتباط

الثبات

1

المعرفة (اإلطار المعرفي)

13

0.712

0.832

دالة عند 0.01

2

التقييم (إطار الخبرات األدائية)

12

0.827

0.905

دالة عند 0.01

3

الخبرات الميدانية (اإلطار العالجي)

12

0.771

0.871

دالة عند 0.01

4

خبرات التنوع (اإلطار التفاعمي)

10

0.721

0.838

دالة عند 0.01

11

0.794

0.885

دالة عند 0.01

12

0.746

0.855

دالة عند 0.01

70

0.861

0.926

دالة عند 0.01

الرقم

5
6

المجاالت

مؤىالت أعضاء ىيئة التـدريس وأدائيـم
(اإلطار التنظيمي)
اإلدارة (اإلطار اإلداري)
الدرجة الكمية لالستبانة

مستوى الداللة

يتبيف مف الجدكؿ السػابؽ أف معػامالت الثبػات تراكحػت بػيف ( ،)0.926 – 0.832كىػي
دالة عند مستكل داللة ( ،)0.01مما يشير إلى أف االستبانة تتسـ بدرجة عالية مف الثبات.
ب .باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:
اسػػتخدـ الباحػػث طريقػػة أخػػرل مػػف طػػرؽ حسػػاب الثبػػات كىػػي طريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ ،كذلػػؾ إليجػػاد
معامػػؿ ثبػػات االسػػتبانة ،حيػػث حصػػمت عمػػى قيمػػة معامػػؿ ألفػػا لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت االسػػتبانة

ككذلؾ لالستبانة ىك يكؿ ،كالجدكؿ ( )18يكضح ذلؾ:
جدول ( :)18معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل
عدد الفقرات

قيمة ألفا

الرقم

مجاالت االستبيان

1

المعرفة (اإلطار المعرفي)

13

0.869

2

التقييم (إطار الخبرات األدائية)

12

0.919

3

الخبرات الميدانية (اإلطار العالجي)

12

0.900

4

خبرات التنوع (اإلطار التفاعمي)

10

0.875

5

أعضاء ىيئة التدريس وأدائيم (اإلطار التنظيمي)

11

0.916

6

اإلدارة (اإلطار اإلداري)

12

0.907

70

0.977

الدرجة الكمية لالستبياف
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يتضح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف قػيـ ألفػا تقػع بػيف ( )0.977 – 0.869كىػي قػيـ مرتفعػة،

كتدلؿ عمى أف االستبانة تتسـ بدرجة عالية مف الثبات تفي بمتطمبات تطبيؽ االسػتبانة عمػى أفػراد
العينة.

ممػػا سػػبؽ اتضػػح لمباحػػث أف اسػػتبانة مػػدل تحقيػػؽ بػرامج كميػػات التربيػػة لمعػػايير االعتمػػاد

األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEمكضكع الدراسة يتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات؛
تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصكؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.

خامساً :الخطوات اإلجرائية:

بعد التأكد مف صدؽ كثبات االستبانة كصػالحيتيا لقيػاس مػا كضػعت ألجمػو كتعػديميا كاخراجيػا

في صكرتيا النيائية ،قاـ الباحث باإلجراءات التالية:
 -1إعداد األداة بصكرتيا النيائية.

 -2حصؿ الباحث عمى كتاب مكجو مف عمادة الدراسات العميا لتسييؿ ميمة الباحث في تكزيع
األداة عمى المعمميف في محافظات غزة ،كممحؽ رقـ ( )4يكضح ذلؾ.

 -3بع ػػد حص ػػكؿ الباح ػػث عم ػػى التكجيي ػػات كالتس ػػييالت م ػػف قب ػػؿ الػ ػك ازرة ق ػػاـ الباح ػػث بتكزي ػػع
االستبانات عمى أفراد عينة الدراسة.

 -4بعد جمع االستبانات مف أفراد مجتمع الدراسة ،تـ استبعاد االستبانة التي لـ يتـ اإلجابة عف
أحد فقراتيا أك لـ يتـ استرجاعيا.

 -5تـ تػرقيـ كترميػز أداة الد ارسػة ،كمػا تػـ تكزيػع البيانػات حسػب األصػكؿ كمعالجتيػا إحصػائيان،
مف خالؿ جياز الحاسكب لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة.

سادساً :األساليب اإلحصائية:

تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج الػػرزـ اإلحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة  SPSS-20لتفريػػح البيانػػات كتصػػفيتيا

كتصحيحيا كمعالجتيا كما يمي:

أ -األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات األدوات:
 معام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػػكف :لمتحق ػػؽ م ػػف ص ػػدؽ االتس ػػاؽ ال ػػداخمي لالس ػػتبياف ،كلثب ػػات التجزئ ػػةالنصفية ،مف خالؿ قياس درجة االرتباط.

 معادلة سبيرماف براكف ،كمعادلة جتماف :لتعديؿ طكؿ االستبانة في ثبات التجزئة النصفية. -معادلة ألفا كركنباخ ( :)Cronbach's Alphaلقياس الثبات.

ب -األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئمة الدراسة والتحقق من فروضيا:
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي. -معامؿ ارتباط بيرسكف لمكشؼ عف العالقة بيف المتغيرات.
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 اختبار "ت"  T-Testلمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف مػفالبيانات.

 تحميػؿ التبػايف األحػادم ( )One Way ANOVAلمكشػؼ عػف داللػة الفػركؽ بػيف متكسػطاتدرجات أكثر مف عينتيف مستقمتيف.

 -اختبار شيفيو ( )Scheffeلمكشؼ عف اتجاه الفركؽ الناتجة عف تحميؿ التبايف األحادم.
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الفصــل اخلبمس
نتبئج الذراست وتفسرياتهب
ومنبقشتهب

 مقدمة
 اإلجابة عن السؤال األول.
 اإلجابة عن السؤال الثاني.
 توصيات الدراسة.
 مقترحات الدراسة.

الفصل اخلبمس

نتبئـج الذراسـت وتفسرياتهب

مقدمة:

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا مػف خػالؿ تطبيػؽ أدكات

الد ارسػػة ،باإلضػػافة إلػػى تفسػػير كمناقشػػة مػػا تػػـ التكصػػؿ إليػػو مػػف نتػػائج مػػف خػػالؿ اإلجابػػة عمػػى
تسػػاؤالت الد ارسػػة ،كالتحقػػؽ مػػف فركضػػيا ،كمػػف ثػػـ تقػػديـ بعػػض التكصػػيات كالمقترحػػات ،كقػػد تػػـ

إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانػات المتجمعػة مػف أداة الد ارسػة ،كذلػؾ باالسػتعانة ببرنػامج الػرزـ
اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية (.)SPSS

المحك المعتمد في الدراسة:

لقد تـ تحديد المحؾ المعتمد في الدراسة مف خالؿ تحديد طكؿ الخاليا في مقياس ليكػرت

الخماسي ،مف خالؿ حساب المدل بيف الدرجات ( ،)1=4-0كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في

المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية أم ( ،).00=4/0كبعد ذلؾ إضافة ىذه القيمػة إلػى أقػؿ قيمػة

في المقياس (بدايػة المقيػاس) ،كىػي الكاحػد صػحيح ( ،)1كذلػؾ لتحديػد الحػد األعمػى ليػذه الخميػة،
كىكذا أصبح طكؿ الخاليا كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
جدول ( :)19المحك المعتمد في الدراسة
طول الخمية

الوزن النسبي

درجة التقدير

-1أقؿ مف 1.8

مف -20أقؿ مف %36

 - 1.8أقؿ مف 2.6

مف  – 36أقؿ مف %52

ضعيفة جدان
ضعيفة

 – 2.6أقؿ مف 3.4

 – 52أقؿ مف %68

متكسطة

 – 3.4أقؿ مف 4.2

 – 68أقؿ مف %84

كبيرة

 – 4.2أقؿ مف 5

 – 84أقؿ مف %100

كبيرة جدان

اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة:
 .1ينص السؤال عمى :ما درجة تقدير المعممـين العـاممين خريجـي كميـات التربيـة بالمحافظـات
الجنوبية لمدى تحقيق معايير ىيئة  NCATEفي برامج كميات التربية ؟

لإلجابػػة عػػف ىػػذا الس ػؤاؿ قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ المتكسػػط الحسػػابي كاالنح ػراؼ المعيػػارم

كالػػكزف النسػػبي السػػتجابات أف ػراد العينػػة عمػػى اسػػتبانة مػػدل تحقيػػؽ ب ػرامج كميػػات التربيػػة لمعػػايير
االعتماد األكاديمي التي كضػعتيا ىيئػة  NCATEبمجاالتػو كدرجتػو الكميػة ،كالجػدكؿ التػالي يبػيف

ذلؾ:

103

جدول ( :)20التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال
من مجاالت االستبانة وكذلك ترتيبيا في االستبانة

م

عدد المتوسط االنحراف الوزن

االستبانة

الفقرات الحسابي المعياري النسبي

الترتيب الدرجة

 .1المعرفة (اإلطار المعرفي)

13

72.4 7.55 47.05

3

كبيرة

 .2التقييـ (إطار الخبرات األدائية)

12

70.5 8.02 42.27

6

كبيرة

 .3الخبرات الميدانية (اإلطار العالجي)

12

72.3 7.80 43.40

4

كبيرة

 .4خبرات التنكع (اإلطار التفاعمي)

10

70.7 6.86 35.35

5

كبيرة

11

72.7 7.18 39.99

1

كبيرة

12

72.6 8.02 43.54

2

كبيرة

 .5مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس كأدائيـ (اإلطار
التنظيمي)
 .6اإلدارة (اإلطار اإلدارم)

71.9 40.23 251.60 70

الدرجة الكمية لالستبانة

كبيرة

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف درجػػة التقػػدير الكميػػة لمػػدل تحقيػػؽ ب ػرامج كميػػات التربيػػة لمعػػايير

االعتمػ ػػاد األك ػ ػػاديمي التػ ػػي كض ػ ػػعتيا ىيئػ ػػة  NCATEم ػ ػػف كجيػ ػػة نظ ػ ػػر المعممػ ػػيف كقع ػ ػػت عن ػ ػػد
( )%71.9كىي درجة كبيرة .كقد يعزل السبب في ذلؾ إلى قناعة أفراد العينػة بجػكدة أداء كميػات
التربية التي تخرجكا فييا ،فيي تعتبر األكبر في الجامعات المذككرة محػؿ الد ارسػة ،كتسػعى بشػكؿ
مسػػتمر نحػػك التميػػز فػػي ظػػؿ التنافسػػية الشػػديدة بينيػػا ،كمػػا أف ىيئػػة االعتمػػاد كالجػػكدة تعمػػؿ عمػػى

م ارعػػاة مجمكعػػة مػػف المعػػايير الخاصػػة لمػػنح ىػػذه الكميػػات االعت ػراؼ ،كالتػػي تتضػػمف فػػي أغمبيػػا

مع ػػايير  NCATEبص ػػيح مختمف ػػة .كم ػػا أف الممارس ػػات الت ػػي تق ػػكـ بي ػػا الكمي ػػات تك ػػكف خاض ػػعة
لسياسات كقكانيف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.

كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة العتيبي كالربيع ( ،)2012كيختمػؼ مػع مػا جػاءت بػو د ارسػة

أبك العال ( ،)2016كدراسة الياجرم ( )2009التػي جػاءت فييػا درجػة التقػدير متكسػطة ،كد ارسػة

العزمي ( ،)2010كدراسة زعزع كسميماف ( )2011التي جاءت فييا درجة التقدير قميمة.

كترتبػػت مجػػاالت اسػػتبانة مػػدل تحقيػػؽ ب ػرامج كميػػات التربيػػة لمعػػايير االعتمػػاد األكػػاديمي الت ػي

كضعتيا ىيئة  NCATEكما يمي:

 جػػاء مجػػاؿ (مػػؤىالت أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كأدائيػػـ  -اإلطػػار التنظيمػػي) فػػي أعمػػى م ارتػػبمدل تحقيؽ بػرامج كميػات التربيػة لمعػايير االعتمػاد األكػاديمي التػي كضػعتيا ىيئػة NCATE

بكزف نسبي (.)%72.2

 يميو مجاؿ (اإلدارة  -اإلطار اإلدارم) بكزف نسبي (.)%72.6 يميو مجاؿ (المعرفة  -اإلطار المعرفي) بكزف نسبي (.)%72.4104

 كرابعان مجاؿ (الخبرات الميدانية  -اإلطار العالجي) بكزف نسبي (.)%72.3 -يميو يأتي مجاؿ (خبرات التنكع  -اإلطار التفاعمي) بكزف نسبي (.)%70.7

 -كأخي انر يأتي مجاؿ (التقييـ  -إطار الخبرات األدائية) بكزف نسبي (.)%70.5

كىػػذا الترتيػػب فػػي المجػػاالت يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة الثقفػػي ( ،)2008كيختمػػؼ مػػع د ارسػػة
الغامػدم ( )2012التػػي جػػاء فييػػا ( اإلطػػار المعرفػي) فػػي المرتبػػة األكلػػى ،ك( اإلطػػار التنظيمػػي)
فػػي المرتبػػة األخي ػرة ،كمػػع د ارسػػة الحكيمػػي ( )2010كد ارسػػة العزمػػي ( )2010التػػي جػػاء فييػػا
(إطار الخبرات الميدانية) في المرتبة األكلى ،ك( اإلطار المعرفي) في المرتبة األخيرة.

كيعزل ىذا االختالؼ إلى اختالؼ بيئة التطبيؽ ،ككذلؾ حداثة نشأة كميػات التربيػة فػي الجامعػات

الفمسطينية مقارنة بغيرىا في البمداف األخرل.

كيعزل السبب في أف جاء ( اإلطار التنظيمي) في المرتبة األكلى إلى حرص كميػات التربيػة عمػى
تشػػغيؿ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ذكم الكفػػاءة العاليػػة خاصػػة فػػي ظػػؿ ارتفػػاع عػػدد الحاصػػميف عمػػى
الشيادات العميا في برامج التربية ،كما أف أعضاء ىيئة التدريس عػادة مػا ينخرطػكف فػي نشػاطات

كح ػكارات حػػكؿ تصػػميـ كتنفيػػذ الب ػرامج التدريسػػية ،س ػكاء عمػػى المسػػتكل المينػػي أك التطبيقػػات فػػي
الك ازرة اك المدارس .أضؼ إلى ذلؾ أف أكؿ شركط عممية االعتماد في ىيئة االعتماد كالجكدة ىك

التركيز عمى كفاءة أعضاء ىيئة التدريس كمؤىالتيـ.

كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة عبابنػػة ( )2015التػػي جػػاءت فييػػا درجػػة التقػػدير لمعيػػار

(مؤىالت أعضػاء ىيئػة التػدريس) عاليػة ،كد ارسػة العتيبػي كالربيػع ( )2012كد ارسػة مػكر كآخػركف
( ،)1993كلكف يختمؼ مع ما جاءت بو دراسة الغامػدم ( ،)2012كد ارسػة عػكف ( )2010التػي
جاء فييا مجاؿ ( اإلطار التنظيمي المرتبط بمؤىالت أعضاء ىيئة التدريس) في المرتبة األخيرة.

كما يعزل السبب في اف جاء مجاؿ (التقييـ  -إطػار الخبػرات األدائيػة) فػي المرتبػة األخيػرة إلػى

أف الق ػ اررات المرتبطػػة باالسػػتم اررية فػػي أم مػػف ب ػرامج الكميػػة ال تقػػكـ عمػػى تقييمػػات متعػػددة ،كال
تػ ػرتبط نظ ػػـ التقي ػػيـ المس ػػتخدمة بممارس ػػات الطمب ػػة المعمم ػػيف بق ػػدر م ػػا تعتم ػػد عم ػػى المس ػػتكل ف ػػي

التحصػػيؿ ،كمػػا أف الكميػػات ال تقػػكـ بانتظػػاـ كبطريقػػة شػػمكلية بتجميػػع كتصػػنيؼ كتحميػػؿ بيانػػات

التقييـ كالمعمكمات التقكيمية ،كتأثيرىا عمى العمميات بالكمية.

كىذا ما يتفؽ مع ما جػاءت بػو د ارسػة العتيبػي كالربيػع ( ،)2012كد ارسػة اليػاجرم ( )2009التػي

جػػاء فييػػا التقػػدير ليػػذا المجػػاؿ أقػػؿ مػػا يمكػػف .كتختمػػؼ مػػع د ارسػػة عػػكف ( ،)2010كالحكيمػػي

( )2010التػػي جػػاء فييػػا المجػػاؿ المػػذككر فػػي أعمػػى الم ارتػػب ،كد ارسػػة ىينػػدريكس ( )2010التػػي
جاء فييا التأثير اإليجابي في مجاؿ التقييـ.
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كلتفسػير النتػائج المتعمقػة مػدل تحقيػؽ بػرامج كميػات التربيػة لمعػايير االعتمػاد األكػاديمي

التػي كضػعتيا ىيئػة  NCATEقػاـ الباحػث بإعػداد الجػداكؿ اآلتيػة المكضػحة لمجػاالت االسػتبانة
كالتي تبيف المتكسط ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي ،كالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة

بالشكؿ التالي:

أوالً /مجال (المعرفة  -اإلطار المعرفي)

تـ حساب المتكسط الحسابي  ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي ،كالترتيب لكؿ فقرة مف فقػرات

االستبانة ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ بالتفصيؿ:

جدول ( :)21المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة
عمى فقرات المجال األول

م

فقرات المجال األول المعرفة (اإلطار المعرفي)

1

يعكس التعميـ في الكمية معرفة عميقة بالتخصص األكاديمي

4
2
3
5
6
10

9
7
8

3.95

0.84

78.9

1

3.85

0.90

77.1

2

كبيرة

3.76

0.83

75.2

3

كبيرة

3.75

0.91

75.1

4

كبيرة

3.66

0.85

73.2

5

كبيرة

3.61

0.90

72.2

6

كبيرة

3.59

0.95

71.9

7

كبيرة

3.57

0.92

71.5

8

كبيرة

3.53

0.91

70.5

9

كبيرة

3.47

0.99

69.3

10

كبيرة

3.45

0.93

69.0

11

كبيرة

3.43

0.97

68.6

12

كبيرة

3.42

0.95

68.5

13

كبيرة

الحسابي

تركز الكمية عمى المعارؼ كالميارات المينية ذات العالقة

بالتطبيقات العممية

يقدـ برنامج الكمية تفسيرات متنكعة حكؿ التخصص كعممية

التعمـ

تسعى الكمية إلى خريج يعكس فيمان عميقان لممحتكل التربكم
كتطبيقاتو

تعتمد الدراسة في الكمية عمى تطكير خبرات تعمـ نكعية.
تدعـ الكمية استراتيجيات التدريس الحديثة بعد إجراء

تعديالت دكرية.

تتيح الكمية ألعضاء ىيئة التدريس كالطمبة تكظيؼ

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في عممية التعميـ كالتعمـ

 11تنكع الكمية مف مصادر الحصكؿ عمى المعمكمات.
12

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

تحرص الكمية عمى أف يقدـ خريجكىا المحتكل لمطمبة

بطرائؽ مبتكرة

تتميز الكمية باجتياز كافة طالبيا امتحانات التكظيؼ

كاالعتماد بكفاءة

تعكس الكمية نماذج متعددة مف العالقات مع المجتمعات

المحمية

تعكس الكمية نماذج متعددة مف العالقات مع الكميات

األخرل في الجامعة

 13تحث الكمية خريجييا عمى التفكير التأممي في ممارساتيـ
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المعياري

%

الترتيب

الدرجة
كبيرة

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف مظػػاىر مجػػاؿ المعرفػػة (اإلطػػار المعرفػػي) مػػف اسػػتبانة مػػدل

تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكػاديمي التػي كضػعتيا ىيئػة  NCATEمػف كجيػة
نظر المعمميف تراكحت بيف ( ،)%78.9 – 68.5كجاءت أعمى الفقرات كما يمي:
 جػػاءت الفق ػرة رقػػـ  " 1يعكػػس التعمػػيـ فػػي الكميػػة معرفػػة عميقػػة بالتخصػػص األكػػاديمي " فػػيأعمى مراتب المعرفة (اإلطار المعرفي) بكزف نسبي ( )%78.9كبدرجة كبيرة.
 ث ػػـ الفقػ ػرة رق ػػـ  " 4ترك ػػز الكمي ػػة عم ػػى المع ػػارؼ كالمي ػػارات الميني ػػة ذات العالق ػػة بالتطبيق ػػاتالعممية " بكزف نسبي ( )%77.1كبدرجة كبيرة.

كيعزل السبب في ذلؾ إلى الكسطية في الخطػط الد ارسػية الجديػدة ،كالتػي تعتمػد العدالػة فػي تكزيػع
الس ػػاعات الد ارس ػػية ب ػػيف التخص ػػص األك ػػاديمي كالمي ػػارات الميني ػػة المرتبط ػػة ب ػػالمحتكل الترب ػػكم،

أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ تبنػػي أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كادارة الكميػػات كحرصػػيـ عمػػى تطػػكير خب ػرات تعمػػـ

ذات معنى تيسر عممية التعمـ كتحقؽ المركز التنافسي مف خالؿ التنكع في الخبرات.

كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة الخرابشة ( ،)2012كدراسة  Gharsieaغارسػيا (،)2009
كمػػع مػػا أكصػػت بػػو د ارس ػةه  Roselركسػػؿ ( ،)2009كد ارسػػة الغامػػدم ( )2012كد ارسػػة زعػػزع

كسميماف (.)2011

كلكػػف يختمػػؼ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة عسػػاؼ ( )2015التػػي جػػاء فييػػا مجػػاؿ ( امػػتالؾ المػػادة
العمميػػة) فػػي المرتبػػة قبػػؿ األخي ػرة ،كد ارسػػة سشػػافنر ( )2009كد ارسػػة فايتػػار ( ،)2006كد ارسػػة

مجيػػد ( )2010التػػي أظيػػرت أف الت ارجػػع فػػي المعرفػػة العميقػػة لمميػػارات المينيػػة أدل إلػػى ت ارجػػع
المخرجات في مجاؿ الخبرات الميدانية.
في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:
 الفقرة رقـ  " 13تحث الكمية خريجييا عمى التفكير التأممي في ممارساتيـ " فػي أدنػى الم ارتػببكزف نسبي ( )%68.5كبدرجة كبيرة أقرب إلى المتكسطة

 ثـ الفقرة رقـ  " 8تعكس الكمية نماذج متعددة مف العالقات مع الكميات األخرل في الجامعػة "بكزف نسبي ( )%68.6كبدرجة كبيرة أقرب إلى المتكسطة
كيعزل الباحث حصكؿ ىذه الفقرات عمى مراتب أخيرة في المجاؿ إلى ارتفاع عدد الطمبة
في كميات التربية في الجامعات مقارنة بالكميات األخرل ،مما ال يميد الستخداـ ىذا االسمكب مف

التعميـ ( أنماط التفكير التأممي) كأف أسمكب المحاضرة ىك السائد في الجامعات الفمسطينية ،نظ انر
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لمضائقة المالية التي تمر بيا ،كسياسة التقشؼ التي كصمت إلى حد تضييؽ الشعب في الكمية

لتكفير أعضاء ىيئة التدريس.

أضؼ إلى ذلؾ أف أسمكب ( التفكير التأممي في الممارسات) يحتاج إلى برنامج ميداني

متخصص في التقييـ المتعدد كالمرتبط بتصحيح اإلجراءات كالممارسات المرة تمك األخرل ،كقد

يعتمد عمى فمسفة ( الصديؽ الناقد) ،كىذا ما ال يتكفر في معظـ كميات التربية ما لـ يكف ضمف

مشركع ممكؿ ،حيث إف النظاـ السائد في تقييـ الممارسات ىك الزيارات اإلشرافية ( تعارؼ –

تكجيو – تقكيـ)

كحكؿ تراجع درجة تقػدير أفػراد العينػة لمنمػاذج المتعػددة لكميػة التربيػة مػع كميػات الجامعػة األخػرل،
فإف السبب قد يعزل إلى ضعؼ المشاركة عف اتخاذ القػ اررات المتعمقػة بطبيعػة الخبػرات الميدانيػة،

كالممارسػػات العالجيػػة لمكميػػات األخػػرل ،أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ اسػػتقاللية األجنػػدة األكاديميػػة الخاصػػة
بكمية التربية رغـ تشابييا مع الكميات المماثمة في الجامعات األخرل ،تشعر بعض القائميف عمييا

بضركرة الحفاظ عمى الخصكصية.

كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة عسػػاؼ ( ،)2015كد ارسػػة القحطػػاني كآخػػركف ()2003
المتاف أثبتا صعكبة تطبيؽ أسمكب التفكير التأممي ،كدراسة حكمي ( )2012التي اعتبػرت التفكيػر
التأممي كصعكبة تطبيقو مف المعيقات التعميمية نحك تحقيؽ االعتماد األكاديمي.
كيختمػػؼ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة فكلكػػكيف كآخػػركف ( )2006التػػي أثبتػػت مشػػاركة الكميػػة لمكميػػات

األخػػرل كالمػػدارس فػػي تصػػميـ االطػػار المفػػاىيمي ،كم ػػا يتفػػؽ مػػع مػػا أكصػػت بػػو د ارسػػة فايت ػػار
( )2006كدراسة الحكيمي ( )2010التي أظيرت التجربة اإلماراتية في تحقيؽ الجكدة األكاديميػة
مف خالؿ ربط الخبرة الميدانية بالتنسيؽ بيف الكميات كالمدارس.
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ثانياً /مجال التقييم (إطار الخبرات األدائية)

تـ حساب المتكسط الحسابي  ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي ،كالترتيب لكؿ فقرة مف فقػرات

االستبانة ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ بالتفصيؿ:

جدول ( :)22المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال الثاني

م

3
1
12
4
2
7
8
10
9
6
11
5

فقرات المجال الثاني التقييم (إطار الخبرات األدائية)

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

تعتمد الق اررات المتعمقة بأداء الطمبة الخريجيف عمى أنكاع

متعددة مف التقييـ.

تنفذ الكمية نظاـ لمتقييـ يعكس اإلطار المفاىيمي (أداء

الطمبة) كالمعايير المينية

يي ٍستخدـ التعميـ المصغر لتقييـ تمكف الخريجيف مف تنفيذ
استراتيجيات التدريس كالتقكيـ.
تتحرل الكمية العدالة كالدقة كاالتساؽ في تقييـ أداء كؿ

مف الطالب كعضك ىيئة التدريس .

تقكـ الكمية بمراجعة صدؽ البيانات بيدؼ تحسيف األداء

باستمرار.

تدعـ االدارة االستفادة مف نتائج التقكيـ المستمر.
تتميز الكمية بنظـ كأساليب جمع كتحميؿ المعمكمات حكؿ

تقدـ أداء.

تقكـ الكمية بإجراء دراسات دقيقة لضماف الكصكؿ إلى

الجكدة النكعية .

تفعؿ الكمية نتائج تقييـ الطمبة في اتخاذ الق اررات المتعمقة

بتحسيف تعمميـ.

تدمج الكمية التقنيات المناسبة في نظاـ التقكيـ الذم

تتبعو.

تعتمد الكمية نظامان دكريان لمتقييـ يستند إلى دراسات

معمقة.

تدير الكمية سجالن لمشكاكل الرسمية مف جانب الطمبة
كتكثقيا إلجراءات حميا.

الوزن النسبي الترتيب

الدرجة

3.85

0.94

76.9

1

كبيرة

3.59

0.90

71.9

2

كبيرة

3.57

0.96

71.3

3

كبيرة

3.54

0.93

70.8

4

كبيرة

3.51

0.96

70.3

5

كبيرة

3.52

0.96

70.3

6

كبيرة

3.51

0.96

70.3

7

كبيرة

3.51

0.98

70.3

8

كبيرة

3.48

0.98

69.6

9

كبيرة

3.43

0.94

68.6

10

كبيرة

3.39

0.98

67.9

11

متكسطة

3.36

1.06

67.3

12

متكسطة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف مظاىر مجاؿ التقييـ (إطار الخبرات األدائية) مف مػدل تحقيػؽ
بػرامج كميػػات التربيػػة لمعػػايير االعتمػػاد األكػػاديمي التػػي كضػػعتيا ىيئػػة  NCATEمػػف كجيػػة نظػػر

المعمميف تراكحت بيف ( ،)%76.9 – 67.3كجاءت أعمى الفقرات كما يمي:
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 جػاءت الفقػرة رقػـ  " 3تعتمػػد القػ اررات المتعمقػة بػػأداء الطمبػة الخػريجيف عمػػى أنػكاع متعػددة مػػفالتقيػػيـ " فػػي أعمػػى م ارتػػب التقيػػيـ (إطػػار الخب ػرات األدائيػػة) بػػكزف نسػػبي ( )%76.9كبدرجػػة

كبيرة.

 ثػػـ الفقػرة رقػػـ  " 1تنفػػذ الكميػػة نظػػاـ لمتقيػػيـ يعكػػس اإلطػػار المفػػاىيمي (أداء الطمبػػة) كالمعػػاييرالمينية " بكزف نسبي ( )%71.9كبدرجة كبيرة.

كيعػػزك السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى تنػػكع أسػػاليب التقػػكيـ خػػالؿ مرحمػػة البكػػالكريكس فػػي كميػػة التربيػػة مػػف

خػػالؿ االختبػػارات كاالشػراؼ فػػي التربيػػة العمميػػة أك حتػػى االشػراؼ عمػػى الد ارسػػات العميػػا ،كحػػرص
أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى التقيػػيـ المرتكػػز عمػػى القػػدرات كالميػػارات الخاصػػة لمطػػالب المعممػػيف
خاصة بعد انتشار ثقافة (ممؼ االنجاز) كالتعميـ المصغر.

أض ػ ػ ػػؼ إل ػ ػ ػػى ذل ػ ػ ػػؾ التركي ػ ػ ػػز عم ػ ػ ػػى اس ػ ػ ػػتخداـ التقي ػ ػ ػػيـ البن ػ ػ ػػائي  Formativeكالتقي ػ ػ ػػيـ الخت ػ ػ ػػامي
 Summativeالمستند إلى االطار المفاىيمي.

كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة أبػػك العػػال ( )2016كد ارسػػة الظفػػرم كالح ارصػػبة ()2015
كد ارسػػة عسػػاؼ ( )2015كد ارسػػة كيرشػػنر كنكرمػػاف ( .)2014كيختمػػؼ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة

الياجرم ( )2009كدراسة العزمي (.)2010
في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفقرة رقـ  " 5تدير الكمية سجالن لمشكاكل الرسمية مف جانب الطمبة كتكثقيا إلجراءات حميػا "في أدنى المراتب بكزف نسبي ( )%67.3بدرجة متكسطة.

 ثـ الفقػرة رقػـ  " 11تعتمػد الكميػة نظامػان دكريػان لمتقيػيـ يسػتند إلػى د ارسػات معمقػة " بػكزف نسػبي( )%67.9بدرجة متكسطة.

كيعزل السبب في ذلؾ إلى عدـ اعتماد سجؿ الشكاكم في الجامعات الفمسطينية كأساس لمبيانات

كالمعمكمات الالزمة لمتقييـ ،كاف كانت فيي تظير في صكرتيا السمبية كليس باعتبارىا فرصان
لتكثيؽ البيانات كالمعمكمات لالستناد إلييا في العمميات التقييمية.

أضؼ إلى ذلؾ الضعؼ في استخداـ التقييمات المتعددة مف المصادر الداخمية كالخارجية،

كضعؼ االستناد إلى آراء الخريجيف في تقييـ مدل فعالية المقررات الدراسية كالبرامج كالخبرات
العالجية.

كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة مابيراتك ( ،)2004كدراسة مكر كآخركف ( )1993في
تراجع دكر كمية التربية في اعتماد كميات التربية عمى سجالت الشكاكم كأساس لمتقييـ ،كيختمؼ

مع دراسة ىيندريكس ( )2010التي أكدت عمى األثر االيجابي لتطبيؽ معايير التقييـ.
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المجال الثالث :الخبرات الميدانية (اإلطار العالجي)
تـ حساب المتكسط الحسابي  ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي ،كالترتيب لكؿ فقرة مف فقػرات

االستبانة ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ بالتفصيؿ:

جدول ( :)23المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال الثالث

م
2
1
5
10
8
9
4
12
6
11
3
7

فقرات المجال الثالث الخبرات الميدانية

المتوسط االنحراف

الوزن

(اإلطار العالجي)

الحسابي المعياري

النسبي

3.79

1.03

75.9

1

3.76

1.00

75.3

2

كبيرة

3.70

0.94

74.0

3

كبيرة

3.64

0.95

72.9

4

كبيرة

3.64

0.93

72.8

5

كبيرة

3.63

0.93

72.6

6

كبيرة

3.57

0.94

71.4

7

كبيرة

3.56

0.93

71.1

8

كبيرة

3.55

0.98

71.0

9

كبيرة

3.54

0.95

70.9

10

كبيرة

3.52

0.94

70.4

11

كبيرة

3.49

0.95

69.8

12

كبيرة

تشارؾ الكمية المدارس في تصميـ كتنفيذ اإلطار

المفاىيمي كبرامج المدرسة مف خالؿ أنشطة تنمكية

تشترؾ الكمية مع الك ازرة في تحديد أماكف التربية العممية

كتكفير المكارد كالخبراء لدعـ تعمـ الخريجيف

تعتمد التربية الميدانية عمى استكشاؼ الطمبة المعمميف

لمعارفيـ كمياراتيـ كاتجاىاتيـ

تيقدـ الكمية تخطيطان كافيان لمتدريب الميداني.

تحدد الكمية مياـ كأدكار الطمبة/المعمميف في التدريب

كمعمنة
الميداني بصكرة كاضحة ي

تكضح الكمية طريقة قياس تقدـ الطمبة المعمميف (معرفيان

كمياريان كقيميان)

يتـ دمج تعمـ الطمبة المعمميف مع الممارسات التدريسية

أثناء الممارسة العالجية

توجو الكمية الطمبة/المعممين لتطوير الكفايات المساندة لتعمم جميع

المتعممين

تستخدـ الكمية التعميـ العيادم لتدريب الطمبة عمى

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في التعميـ
تدعـ

الكمية

كاتجاىاتيـ

استكشاؼ

الطمبة/المعمميف

لمعارفيـ

تتيح الكمية الفرصة لمطمبة لممارسة التفكير اإلبداعي
كتطبيقو

يترجـ البرنامج العممي نظريات كمفاىيـ المقررات إلى

كاقع تطبيقي عممي برؤل إبداعية

الترتيب

الدرجة
كبيرة

يتضح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف مظػاىر مجػاؿ الخبػرات الميدانيػة (اإلطػار العالجػي) مػف مػدل

تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكػاديمي التػي كضػعتيا ىيئػة  NCATEمػف كجيػة

نظر المعمميف تراكحت بيف ( ،)%75.9 – 69.3كجاءت أعمى الفقرات كما يمي:
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 جػػاءت الفق ػرة رقػػـ  " 2تشػػارؾ الكميػػة المػػدارس فػػي تصػػميـ كتنفيػػذ اإلطػػار المفػػاىيمي كب ػرامجالمدرس ػػة م ػػف خ ػػالؿ أنش ػػطة تنمكي ػػة " ف ػػي أعم ػػى م ارت ػػب مج ػػاؿ الخبػ ػرات الميداني ػػة (اإلط ػػار

العالجي) بكزف نسبي ( )%75.9كبدرجة كبيرة.

 ثػػـ الفق ػرة رقػػـ  " 1تشػػترؾ الكميػػة مػػع الػػك ازرة فػػي تحديػػد أمػػاكف التربيػػة العمميػػة كت ػكفير الم ػكاردكالخبراء لدعـ تعمـ الخريجيف " بكزف نسبي ( )%75.3كبدرجة كبيرة.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدة اعتبارات ،منيا:

 -1معظـ المشػرفيف عمػى الخبػرات الميدانيػة مػف العػامميف أك السػابقيف فػي العمػؿ التربػكم فػي
المدارس التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ سكاء كانكا مشرفيف أك مدراء مدارس.

 -2تعتبر المدارس الحككمية البيئة التطبيقية لما تعممو الطالب في كميات التربية.
 -3التكجػػو المشػػترؾ اآلف بػػيف المدرسػػة كالكميػػة مػػف حيػػث تبػػادؿ األنشػػطة التنمكيػػة مػػف خػػالؿ
األياـ الدراسية كالمؤتمرات ككرش العمؿ.

 -4التنسػػيؽ الكامػػؿ بػػيف الػػك ازرة ككميػػات التربيػػة فػػي تكزيػػع الطمبػػة عمػػى المػػدارس ،كال يػػتـ إال
بمكافقة الك ازرة ،كلعؿ منع ك ازرة التربية كالتعميـ بغػزة لطمبػة كميػات التربيػة  /جامعػة األزىػر

مػػػف التػػػدريب العممػ ػػي فػػػي مدارسػػػيا العتبػػػارات سياس ػػية خ ػػالؿ الفصػ ػػؿ الد ارسػػػي الثػ ػػاني
 2017/2016اكبر دليؿ عمى ذلؾ.

كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة عسػػاؼ ( ،)2015كد ارسػػة القحطػػاني كآخػػركف ()2013

كالخرابش ػػة ( ،)2013كالم ػػالكي ( )2010ف ػػي اعتب ػػار أف التنس ػػيؽ م ػػع ال ػػك ازرة كالمش ػػاريع الريادي ػػة
المسػػتقبمية أسػػاس االعتمػػاد ،كمػػا يتفػػؽ مػػع مػػا أكصػػت بػػو د ارسػػة  Roselركسػػؿ ( )2009مػػف
ضركرة الكشؼ عف الخبرات الميدانية كالمينية في المدارس.

كلكن ػػو يختم ػػؼ م ػػع م ػػا ج ػػاءت ب ػػو د ارس ػػة  Vetarفايت ػػار ( ،)2006كد ارس ػػة  Folqeenف ػػكلكريف

كآخركف ( )2006المتاف أكصيتا بضركرة أف تتبكأ الكمية مركز الريادة فػي الجامعػة كعقػد شػراكات

مع المدارس.

في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفق ػرة رقػػـ  " 7يتػػرجـ البرنػػامج العممػػي نظريػػات كمفػػاىيـ المقػػررات إلػػى كاقػػع تطبيقػػي عممػػيبرؤل إبداعية " في أدنى المراتب بكزف نسبي ( )%69.8كبدرجة كبيرة أقرب إلى المتكسطة.

 ثـ الفقرة رقـ  " 3تتيح الكمية الفرصة لمطمبة لممارسة التفكير اإلبداعي كتطبيقو " بػكزف نسػبي( )%70.4كبدرجة كبيرة.

كيعزل السبب في ذلؾ إلى نمطية اإلجراءات المرتبطة بالخبرة العالجية كالميدانية في كميات

التربية بالجامعات الفمسطينية ،ككذلؾ ضعؼ بعض الممارسات ،مثؿ:
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 استخداـ المالحظات العممية كالمعمكمات كالبحكث لتقييـ مخرجات التعميـ أك مراجعةالممارسات.

 -االشتراؾ مع الزمالء في أنشطة تعاكنية مشتركة.

 كضع تصكرات ذىنية حكؿ ما يمكف أف يستفيد الطالب مف المقررات في الكاقع العممي.كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة عساؼ ( ،)2015كدراسة عبابنة ( ،)2012كيختمؼ مع

دراسة زعزع كسميماف ( )2011التي رأت أف لمتفكير االبداعي كتطبيقو أثر كاضح عمى جكدة
مخرجات برامج اعداد المعمميف.
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المجال الرابع :خبرات التنوع (اإلطار التفاعمي)
تـ حساب المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسػبي ،كالترتيػب لكػؿ فقػرة مػف فقػرات

االستبانة ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ بالتفصيؿ:

جدول ( :)24المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال الرابع

م
1

فقرات المجال الرابع خبرات التنوع (اإلطار التفاعمي)
تعتمد الكمية مدخؿ التفاعؿ بيف الطمبة /المعمميف
كزمالئيـ مف ذكم الخمفيات الثقافية المتنكعة

المتوسط االنحراف الوزن النسبي
الحسابي المعياري

3.84

يراعي برنامج الكمية التنوع في (المقررات والخطط الدراسية،

0.97

%

76.7

الترتيب

الدرجة

1

كبيرة

 7األنشطة التدريسية ،البحث العممي ،الممارسات المينية 3.65

0.92

73.0

2

كبيرة

3.56

1.02

71.2

3

كبيرة

3.51

0.94

70.3

4

كبيرة

وأساليب التقييم)

10
2

يكجد في الكمية أقساـ متنكعة تخرج طالبان في مجاالت
العمكـ البيئية (الطفكلة المبكرة -تعميـ الكبار )...

يتـ تصميـ الخبرات الميدانية بحيث تضمف التفاعؿ مع

ذكم االحتياجات الخاصة

تكفر الكمية لمطمبة/المعمميف تعمـ طرؽ التعامؿ مستقبال

( 3مف حيث الجنس ،أك الديف ،أك العرؽ)...،

تيتيح الكمية الحؽ لكؿ طالب بغض النظر عف جنسو أك
الحر عف
8
ٌ
خمفيتو االجتماعية أك االقتصادية في التعبير ٌ
آرائو كمعتقداتو الخاصة بدكف تمييز

9

تحكم الكمية أقسامان لتأىيؿ مدرسي الطمبة مف ذكم
اإلعاقة كأصحاب االحتياجات الخاصة

تيكفر الكمية فرصان متكافئة ألعضاء ىيئة التدريس كالطمبة
5
كاإلدارييف إلبراز مكاىبيـ
4
6

تكفر الكمية لمطمبة المعمميف تعمـ طرؽ التعامؿ مع تنكع

بيئات طمبتيـ مستقبال (مدف ،قرل ،مخيمات)...،

تحرص الكمية عمى تكفر التنكع عند تشكيؿ المجاف

كمجمكعات العمؿ

3.51

0.98

70.2

5

كبيرة

3.51

1.03

70.1

6

كبيرة

3.46

1.05

69.3

7

كبيرة

3.46

0.94

69.2

8

كبيرة

3.43

0.97

68.7

9

كبيرة

3.42

0.95

68.4

10

كبيرة

يتضػ ػػح مػ ػػف الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ أف مظػ ػػاىر مجػ ػػاؿ (خب ػ ػرات التنػ ػػكع (اإلطػ ػػار التفػ ػػاعمي)) فػ ػػي

المع ػػامالت م ػػف اس ػػتبانة م ػػدل تحقي ػػؽ بػ ػرامج كمي ػػات التربي ػػة لمع ػػايير االعتم ػػاد األك ػػاديمي الت ػػي
كض ػػعتيا ىيئ ػػة  NCATEم ػػف كجي ػػة نظ ػػر المعمم ػػيف ب ػػيف ( ،)%76.7 – 68.4كج ػػاءت أعم ػػى

الفقرات كما يمي:
114

 جػػاءت الفقػرة رقػػـ  " 1تعتمػػد الكميػػة مػػدخؿ التفاعػػؿ بػػيف الطمبػػة /المعممػػيف كزمالئيػػـ مػػف ذكمالخمفيػػات الثقافيػػة المتنكعػػة " فػػي أعمػػى م ارتػػب خبػرات التنػػكع (اإلطػػار التفػػاعمي) بػػكزف نسػػبي

( )%76.7كبدرجة كبيرة.

 ث ػػـ الفقػ ػرة رق ػػـ  " 7ي ارع ػػي برن ػػامج الكمي ػػة التن ػػكع ف ػػي (المق ػػررات كالخط ػػط الد ارس ػػية ،األنش ػػطةالتدريسية ،البحث العممي ،الممارسات المينية كأساليب التقييـ)" بػكزف نسػبي ( )%73كبدرجػة

كبيرة.

كيعزك السبب في ذلؾ إلى أف التنكع في المقررات الدراسية أساس االعتماد لمبرنامج مف قبؿ ىيئة
االعتمػػاد كالجػػكدة ،ككػػذلؾ احتػراـ كتقػػدير كقبػػكؿ المشػػاركة النشػػطة مػػف قبػػؿ الطػػالب بالتنسػػيؽ مػػع
إدارة الكمية ،كالتعاكف مع األساتذة مف ذكم الخمفيات الثقافية المختمفة كذكم الخبرات المتنكعة.

كمػػا أف كميػػات التربيػػة تعتمػػد تصػػميـ خب ػرات ميدانيػػة كميػػارات عالجيػػة تسػػاعد الطػػالب المعممػػيف

عم ػى مكاجيػػة القضػػايا المتعمقػػة التنػػكع ،التػػي تػػؤثر فػػي التػػدريس كتعمػػـ الطػػالب مػػف خػػالؿ بعػػض
المشاريع المشتركة كالتي تعتمد عمى التدريب الميداني طكيؿ المدل ،كىذا مػا يتفػؽ مػع مػا جػاءت

بو دراسة الخرابشة (.)2012

لكنو يختمؼ مع ما جاءت بو دراسة مجيد ( )2010التي أظيػرت ضػعؼ االطػار التفػاعمي بشػكؿ
عاـ.

في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفقػرة رقػػـ  " 6تحػػرص الكميػػة عمػػى تػػكفر التنػػكع عنػػد تشػػكيؿ المجػػاف كمجمكعػػات العمػػؿ " فػػيأدنى المراتب بكزف نسبي ( )%68.4كبدرجة كبيرة أقرب إلى المتكسطة.

 ثػػـ الفق ػرة رقػػـ  " 4تػػكفر الكميػػة لمطمبػػة المعممػػيف تعمػػـ طػػرؽ التعامػػؿ مػػع تنػػكع بيئػػات طمبػػتيـمسػ ػػتقبال (مػ ػػدف ،قػ ػػرل ،مخيمػ ػػات ")...،بػ ػػكزف نسػ ػػبي ( )%68.7كبدرجػ ػػة كبي ػ ػرة أقػ ػػرب إلػ ػػى

المتكسطة.

كيعزل السبب في ذلؾ إلى ضعؼ تكافر المصادر في البرامج المتنكعة إلى الحػد الػذم يعػكؽ

قػ ػػدرة الطمبػ ػػة /المعممػ ػػيف عمػ ػػى تشػ ػػكيؿ المجػ ػػاف كمجمكعػ ػػات العمػ ػػؿ ،ككػ ػػذلؾ اسػ ػػتخداـ الكميػ ػػة

لمدرسػػيف بنظػػاـ السػػاعة  ، Part-Timeممػػا يػػؤدم إلػػى القصػػكر فػػي ضػػماف التماسػػؾ فػػي
البرنامج الكاحد كالتكامؿ بيف مككناتو.

كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة ركسؿ ( )2009التي أظيرت ضعؼ فػي م ارعػاة التنػكع

فػػي تشػػكيؿ المجػػاف كمجمكعػػات العمػػؿ المشػػتركة ،كيختمػػؼ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة العػػازمي
( )2010التػ ػػي أظيػ ػػرت تقػ ػػدمان ممحكظ ػ ػان فػ ػػي تشػ ػػكيؿ لجػ ػػاف العمػ ػػؿ المشػ ػػتركة داخػ ػػؿ الكميػ ػػة
كخارجيا.
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كيعزل السبب في ضعؼ درجػة التقػدير لتػكفر الكميػة لمطمبػة المعممػيف تعمػـ طػرؽ التعامػؿ مػع
تنكع البيئات إلى خصكصػية المجتمػع الفمسػطيني فػي المحافظػات الجنكبيػة ،كالػذم يعتبػر مػف

المجتمعػػات المحافظػػة كالمحػػدكدة جغرافي ػان ،فتتشػػابو فػػي أبعادى ػا الثقافيػػة كاالجتماعيػػة ،ككػػذلؾ

ت ارجػػع األجنػػدة األكاديميػػة كمتابعػػة الخ ػريجيف ،كسياسػػات التحػػديث كاالسػػتقطاب نظ ػ انر لتػػدىكر

الكضع المالي لمجامعات.
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المجال الخامس :مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس وأدائيم (اإلطار التنظيمي)
تـ حساب المتكسط الحسابي  ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي ،كالترتيب لكؿ فقرة مف فقػرات

االستبانة ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ بالتفصيؿ:

جدول ( :)25المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد
العينة عمى فقرات المجال الخامس

م
2
1
3
4
11
10

فقرات المجال الخامس مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

وأدائيم (اإلطار التنظيمي)
يظير أعضاء ىيئة التدريس مؤىالت في مكاد

التدريس كليس التخصص التربكم فقط

يتمتع أعضاء ىيئة التدريس بميارات تكشؼ الخبرة

الميدانية كالمينية.

يمتمؾ أعضاء ىيئة التدريس خبرات عالجية في
سياقات مدرسية (ميدانية)

ينكع أعضاء ىيئة التدريس في استخداـ استراتيجيات

التدريس

يعتمد مبدأ اختيار أعضاء ىيئة التدريس عمى مبدأ

الكفاءة كالمؤىالت العممية.

يتكفر عدد كافي مف أعضاء ىيئة التدريس لمعمؿ في

برامج كاختصاصات الكمية

3.96

0.92

79.3

1

كبيرة

3.68

0.91

73.6

2

كبيرة

3.66

0.88

73.1

3

كبيرة

3.64

0.92

72.8

4

كبيرة

3.62

1.00

72.4

5

كبيرة

3.61

0.92

72.3

6

كبيرة

7

تيكفر الكمية معايير كاضحة لتقييـ أعضاء ىيئة
التدريس تشمؿ (التقييـ الذاتي ،تقييـ رئيس القسـ،

3.57

8

تيكفر الكمية خططا لمتنمية المينية ألعضاء ىيئة
تتضمف (الدكرات التدريبية ،كرش العمؿ،
التدريس
ٌ

5
6
9

تقييـ الطمبة)

زيارات لجامعات أخرل ...الخ)

يقكـ أعضاء ىيئة التدريس بتقييـ فعاليتيـ كمدرسيف

بشكؿ دكرم

تسيـ نتائج األبحاث العممية التي يقكـ بيا أعضاء

ىيئة التدريس في تطكير التعميـ في فمسطيف

يشارؾ أعضاء الييئة التدريسية بفاعمية في الجمعيات

كالمجالس المينية كالمجاف المختمفة (خدمة المجتمع)

الوزن النسبي الترتيب

الدرجة

0.97

71.5

7

كبيرة

3.57

0.99

71.4

8

كبيرة

3.57

0.94

71.3

9

كبيرة

3.56

0.98

71.3

10

كبيرة

3.54

0.99

70.7

11

كبيرة

يتضػػح مػػف الج ػػدكؿ السػػابؽ أف مظ ػػاىر مجػػاؿ (م ػػؤىالت أعضػػاء ىيئ ػػة التػػدريس كأدائي ػػـ -
اإلطار التنظيمي) في المعامالت مف اسػتبانة مػدل تحقيػؽ بػرامج كميػات التربيػة لمعػايير االعتمػاد
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األك ػػاديمي الت ػػي كض ػػعتيا ىيئ ػػة  NCATEم ػػف كجي ػػة نظ ػػر المعمم ػػيف ب ػػيف (،)%79.3– 70.7
كجاءت أعمى الفقرات كما يمي:

 جػ ػػاءت الفق ػ ػرة رقػ ػػـ  " 2يظيػ ػػر أعضػ ػػاء ىيئػ ػػة التػ ػػدريس مػ ػػؤىالت فػ ػػي م ػ ػكاد التػ ػػدريس كلػ ػػيسالتخصػػص التربػػكم فقػػط " ف ػػي أعمػػى م ارتػػب خب ػرات التن ػػكع (اإلطػػار التفػػاعمي) بػػكزف نس ػػبي

( )%79.3كبدرجة كبيرة.

 ثػػـ الفق ػرة رقػػـ  " 1يتمتػػع أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بميػػارات تكشػػؼ الخب ػرة الميدانيػػة كالمينيػػة "بكزف نسبي ( )%73.6كبدرجة كبيرة.

كيعػزل السػػبب فػي ذلػػؾ إلػى أف نظػػاـ التقيػيـ الشػػامؿ فػي الكميػػة يشػمؿ أعضػػاء ىيئػة التػػدريس مػػف

خػػالؿ المراجعػػة الشػػاممة لمتػػدريس كالبحػػث العممػػي كخدمػػة المجتمػػع كالتعػػاكف مػػع المجتمػػع المحمػػي
كالمشاركة فػي الفعاليػات المختمفػة .أضػؼ إلػى ذلػؾ حػرص الكميػات عمػى اسػتقطاب أعضػاء ىيئػة

التػػدريس بػػأعمى المػػؤىالت لضػػماف السػػمعة الطيبػػة لمكميػػة كالخػريجيف ،حيػػث يقكمػػكف بتضػػميف مػػا

ىك معركؼ في مجاالتيـ التخصصية بالتدريس كالتعميـ كفقان لمممارسات التدريسية ،حيث إنيـ ذك
خمفية تدريسية في أغمبيـ قبؿ أف يككنكا أعضاء ىيئة تدريس في الجامعة.

كىذا ما يتفؽ مػع مػا جػاءت بػو د ارسػة عسػاؼ ( ،)2015كد ارسػة أبػك العػال ( )2016كد ارسػة أبػك
دقة ( ،)2009كدراسة مكر كآخركف (.)1993

كلكنو يختمؼ مع ما جاءت بو دراسة عبابنة ( )2015التي أكصت بتكفير المزيد مف االلتزاـ لدل

أعضاء ىيئة التدريس ،ككذلؾ كدراسة الغامدم ( ،)2012كدراسة عكف ()2010
في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفقػ ػرة رق ػػـ  " 9يش ػػارؾ أعض ػػاء الييئ ػػة التدريس ػػية بفاعمي ػػة ف ػػي الجمعي ػػات كالمج ػػالس الميني ػػةكالمجاف المختمفة (خدمة المجتمع)" في أدنى المراتب بكزف نسبي (.)%70.7

 ثـ الفقرة رقـ  " 6تسيـ نتائج األبحاث العممية التي يقكـ بيا أعضاء ىيئة التدريس في تطكيرالتعميـ في فمسطيف " بكزف نسبي (.)%71.3

كيعػػزل السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى أنػػو رغػػـ ارتفػػاع عػػدد الطػػالب فػػي كميػػات التربيػػة مقارنػػة بالكميػػات
األخرل في الجامعات محؿ الدراسة إال أف المخصصات المالية سكاء بشكؿ كمي أك بالمقارنة مػع

الكميػػات األخػػرل ال تسػػاند األبحػػاث العمميػػة المرتبطػػة بتطػػكير العمميػػة التعميميػػة ،فأغمػػب أعضػػاء
ىيئة التدريس يمارسكف البحث العممي بغرض الترقية العممية.

إض ػػافة إل ػػى اف التع ػػاكف ب ػػيف أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس بالكمي ػػة ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ أك مج ػػاؿ العم ػػؿ
الميداني ( المدرسي) يعتبر محدكدان في مجاؿ المشاركة المجتمعية ،ما لـ يتعػد اإلشػ ارؼ المشػترؾ
عمى الدراسات العميا أك المشاركة في المؤتمرات العممية كاألياـ الدراسية.
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كى ػػذا م ػػا يتف ػػؽ م ػػع م ػػا ج ػػاءت ب ػػو د ارس ػػة العتيب ػػي كالربي ػػع ( ،)2012كد ارس ػػة الثقف ػػي (،)2008
كيختمؼ مع ما جاءت بو دراسة غارسيا ( )2009التي أظيرت أف مشاركة أعضاء ىيئة التدريس

م ػػف أفض ػػؿ المؤشػ ػرات عم ػػى ج ػػكدة األداء لمكمي ػػة ،كد ارس ػػة الي ػػاجرم ( )2009الت ػػي اعتب ػػرت أف
األبحػػاث العمميػػة التػػي يقػػكـ بيػػا أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي تطػػكير التعمػػيـ مػػف أفضػػؿ مؤش ػرات

تحقيؽ التنافسية.
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المجال السادس :اإلدارة (اإلطار اإلداري)
تـ حساب المتكسط الحسابي  ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي ،كالترتيب لكؿ فقرة مف فقػرات
االستبانة ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ بالتفصيؿ:

جدول ( :)26المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال السادس

م

فقرات المجال السادس اإلدارة (اإلطار اإلداري)
تتميز الكمية بفاعمية القيادة كالقدرة عمى التنسيؽ بيف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن النسبي الترتيب

الدرجة

3.91

0.94

78.1

1

كبيرة

3.72

0.93

74.4

2

كبيرة

3.71

0.91

74.1

3

كبيرة

3.66

0.94

73.3

4

كبيرة

3.66

0.98

73.2

5

كبيرة

3.61

1.00

72.2

6

كبيرة

البنى التحتية المناسبة لمتعميـ (كقاعات
تيكفر الكمية ي
المحاضرات كالمختبرات كالمكتبات كتجييزىا)

3.60

0.92

72.0

7

كبيرة

تيكفر الكمية منشكرات كافية ككاضحة (لمطمبة كلممجتمع
10
الخارجي) حكؿ نشاطاتيا الدكرية.

3.57

0.93

71.4

8

كبيرة

3.56

0.99

71.2

9

كبيرة

3.54

0.99

70.9

10

كبيرة

3.54

0.95

70.7

11

كبيرة

1
3
12
2
7
6
8

11
5
4

9

جميع البرامج المصممة إلعداد المعمميف

تضمف الكمية لجميع الطمبة /المعمميف الدخكؿ عمى

الخدمات الطالبية كاإلرشاد كالتكجيو

تكفر الكمية المخصصات المالية لتنفيذ أنشطة عممية

(أياـ دراسية -مؤتمرات -مخيمات -تدريبات )...

يتـ تكصيؼ سياسات الكمية المتعمقة بقبكؿ الطمبة

بكضكح

تكفر الكمية المعمكمات لجميع األطراؼ المستفيدة

بشفافية ككضكح

تنسؽ الكمية مع الكميات التربكية األخرل في الجامعات

مف حيث التخطيط كنكعية البرامج

تتسـ األجندة األكاديمية كاألدلة كسياسات التخرج

بالكضكح كالدقة كالتحديث

تتمتع الكمية بتسييالت متميزة داخؿ الجامعة باعتبارىا

األكثر كثافة كجكدة

يينظر لمكمية عمى أنيا قائدة عمى مستكل الجامعة أك
داخؿ المجتمع الميني
تحرص الكمية عمى أف يككف العبء التدريسي ألعضاء

ىيئة التدريس كاالشرافي ضمف معايير الجكدة
األكاديمية.

3.46

1.09

69.3

12

كبيرة

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف مظػػاىر مجػػاؿ اإلدارة (اإلطػػار اإلدارم) فػػي المعػػامالت مػػف
اسػػػتبانة مػ ػػدل تحقي ػػؽ ب ػ ػرامج كميػ ػػات التربيػ ػػة لمعػ ػػايير االعتمػ ػػاد األكػ ػػاديمي التػػػي كضػ ػػعتيا ىيئػ ػػة

 NCATEمف كجية نظر المعمميف بيف ( ،)%78.1 – 69.3كجاءت أعمى الفقرات كما يمي:
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 جػػاءت الفق ػرة رقػػـ  " 1تتميػػز الكميػػة بفاعميػػة القيػػادة كالقػػدرة عمػػى التنسػػيؽ بػػيف جميػػع الب ػرامجالمصػػممة إلعػػداد المعممػػيف " فػػي أعمػػى م ارتػػب مجػػاؿ اإلدارة (اإلطػػار اإلدارم) بػػكزف نسػػبي

( )%78.1بدرجة كبيرة.

 ثػػـ الفق ػرة رقػػـ  " 3تضػػمف الكميػػة لجميػػع الطمبػػة /المعممػػيف الػػدخكؿ عمػػى الخػػدمات الطالبيػػةكاإلرشاد كالتكجيو " بكزف نسبي ( )%74.4بدرجة كبيرة.

كيعزل السبب في ذلؾ إلػى ارتفػاع كتيػرة التكسػع فػي التعمػيـ العػالي بمحافظػات غػزة ،كارتفػاع عػدد

الجامعات التي تتضمف كميات لمتربية ،مما يؤدم إلى اشتداد حالة التنافسية بينيػا ،كتػكفير أقصػى
درجات التنسيؽ كالخدمات الطالبية لضماف استقطاب أكبر عدد مف المنتسبيف.

أضػؼ إلػػى ذلػؾ أف الجامعػػات التػي تخػػرج فييػا أفػراد العينػة تعتمػػد ضػمف نظاميػػا التػػدكير اإلدارم
لمقيػػادات لضػػماف االبػػداع كالفعاليػػة مػػف خػػالؿ التنسػػيؽ كالقػػدرة عمػػى إظيػػار االنجػػازات عمػػى مػػدار
فتػ ػرة العم ػػادة اك رئاس ػػة القس ػػـ .كم ػػا أف الس ػػمة الغالب ػػة اآلف ف ػػي الجامع ػػات التيس ػػير عم ػػى الطمب ػػة
العتبارات اقتصادية كاجتماعية مرتبطة بزيادة االقباؿ عمى التعميـ العالي.

كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة حمػػس ( ،)2016كد ارسػػة القحطػػاني كآخػػركف ( )2013
المتػػػاف أثبتتػ ػػا كجػ ػػكد قيػ ػػادة فاعمػ ػػة لتطبيػ ػػؽ معػ ػػايير االعتمػ ػػاد األكػ ػػاديمي ،ككػ ػػذلؾ د ارس ػػة المػ ػػالكي

( ،)2010كد ارسػ ػػة الشػ ػػرعي ( ،)2009كالعتيبػ ػػي كالربيػ ػػع ( )2012التػ ػػي أثبتػ ػػت ارتفػ ػػاع درجػ ػػات
التقدير حكؿ دكر القيادة كعمادة الكمية في تحقيؽ المعايير.

في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفق ػ ػرة رقػ ػػـ  " 9تحػ ػػرص الكميػ ػػة عمػ ػػى أف يكػ ػػكف العػ ػػبء التدريسػ ػػي ألعضػ ػػاء ىيئػ ػػة التػ ػػدريسكاالشرافي ضمف معايير الجكدة األكاديمية " في أدنى المراتب بكزف نسبي (.)%69.3

 ثـ الفقرة رقـ  " 4يينظر لمكمية عمى أنيا قائدة عمى مستكل الجامعة أك داخؿ المجتمػع المينػي" بكزف نسبي (.)%70.7
كيعزل السبب في ذلؾ بالمقاـ األكؿ إلى الضائقة المالية التي تمر بيا الجامعات ،مما يدفعيا إلى

االخػػالؿ بمعػػايير الجػػكدة خاصػػة تمػػؾ المرتبطػػة بالكثافػػة الصػػفية ،كعػػدد الطمبػػة مقابػػؿ كػػؿ عضػػك

ىيئػػة تػػدريس فػػي مجػػاؿ التػػدريس كاإلش ػراؼ ،أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف ىنػػاؾ سياسػػة عػػدـ التعيػػيف فػػي

الفترة الحالية في الجامعات ،كاالستعانة بأعضاء ىيئة التدريس بنظاـ الساعات.

كيعػػزل تػػدني درجػػة التقػػدير حػػكؿ النظػػر لمكميػػة عمػػى أنيػػا قائػػدة عمػػى مسػػتكل الجامعػػة أك داخػػؿ

المجتم ػػع المين ػػي ،إل ػػى أف ىن ػػاؾ اىتم ػػاـ م ػػف قب ػػؿ الجامع ػػات بكمي ػػات القم ػػة ( الط ػػب ،اليندس ػػة،
كالعممية) نظ ار لمتكجيات العالمية نحك التطبيقات العممية.

كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة الشػػرعي ( ،)2009كالعتيبػػي كالربيػػع ( ،)2012كد ارسػػة

عساؼ ( )2015التي أظيرت تراج االىتماـ بدكر كميات التربية بمخرجاتيا.
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كيختمػػؼ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة غارسػػيا ( ،)2009كد ارسػػة فايتػػار ( ،)2006كد ارسػػة فػػكلكريف

كآخركف ( )2006التي أثبتػت التػزاـ كميػات التربيػة بمعػايير الجػكدة األكاديميػة فػي مجػاؿ التػدريس
كاالشراؼ ،كأف ىذا السبب في تسريع إجراءات الحصكؿ عمى االعتماد.
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اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة:

ينص السؤال الثاني عمى " :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≥ 0.05

 )αبين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمدى تحقيق معايير ىيئة  NCATEفي برامج

كميات التربية تعزى إلى المتغيرات( :الجنس -المرحمة التي يدرسيا– التخصص الذي يدرسو–

المعدل التراكمي)؟

ولإلجابة عمى السؤال سيتم التحقق من الفرضيات التالية:

الفرض األول من فروض الدراسة:

ينص الفرض األول من فروض الدراسة عمى ":ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمدى تحقيق المعايير

العالمية لالعتماد األكاديمي التي وضعتيا ىيئة  NCATEفي برامج كميات التربية تُعزى إلى
متغير الجنس (معمم -معممة)".

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تمت المقارنة بيف متكسط درجات المعمميف (ف=  )399كمتكسط

درجات المعممات (ف=  )375عمى استبانة لمدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد
األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEمكضكع الدراسة باستخداـ اختبار (ت) لمفركؽ بيف
متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف ،كاستخدـ الباحث ىذا االختبار اإلحصائي البارامترم بسبب

اعتدالية تكزيع الدرجات في كؿ مف مجمكعتي التطبيؽ ،إضافة إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف
ثالثيف فردان (عالـ ،)210 :2005 ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدول ( :)27اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات تقدير المعممين تبعاً لمتغير لمجنس
(معمم -معممة)

االستبيان
المعرفة (اإلطار المعرفي)
التقييم (إطار الخبرات األدائية)
الخبرات الميدانية (اإلطار العالجي)

خبرات التنوع (اإلطار التفاعمي)
مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس وأدائيم
(اإلطار التنظيمي)

اإلدارة (اإلطار اإلداري)
الدرجة الكمية لالستبانة

المتغير
المعلمين
المعلمات
المعلمين
المعلمات
المعلمين
المعلمات
المعلمين
المعلمات
المعلمين
المعلمات
المعلمين
المعلمات
المعلمين
المعلمات

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )772عند مستكل داللة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة
(ت)

مستوى الداللة

0.075

غيردالة
إحصائيا

8.16
47.07
6.85
47.03
8.69
42.13
غيردالة
0.518
إحصائيا
7.25
42.43
8.35
43.30
غيردالة
0.358
إحصائيا
7.17
43.50
7.18
35.27
غيردالة
0.337
إحصائيا
6.51
35.44
7.67
39.89
غيردالة
0.394
إحصائيا
6.62
40.09
8.63
43.19
غيردالة
1.266
إحصائيا
7.31
43.92
43.49
250.84
غيردالة
0.538
إحصائيا
36.47
252.40
 ،1.96 =0.05عند مستكل داللة 2.576 =0.01
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة أقؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػة فػي جميػع
المجػ ػاالت كال ػ ػ ػدرجة الكمية لالستبانة ،ممػا يػدؿ عمػى أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف
متكسطات درجات تقدير المعمميف لمدل تحقيػؽ بػرامج كميػات التربيػة لمعػايير االعتمػاد األكػاديمي

الت ػػي كض ػػعتيا ىيئ ػػة  NCATEتبعػ ػان لمتغي ػػر الج ػػنس ،أم أف أفػ ػراد العين ػػة ال ػػذككر كاإلن ػػاث ل ػػدييـ
تقديرات متقاربة لمدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئػة

 NCATEعمى ىذا المجاؿ.

كيعزل الباحث ذلؾ لخضػكع الطػالب كالطالبػات لػنفس الظػركؼ األكاديميػة خػالؿ تطبيػؽ

القػكانيف كاألنظمػػة كالتعميمػػات الصػػادرة مػػف إدارة الجامعػػة ،كالػػتعمـ عمػػى أيػػدم نفػػس أعضػػاء ىيئػػة
التدريس ،كالتدرب في نفس البيئة المدرسية مع اختالؼ المسميات.

كتتف ػػؽ ى ػػذه النت ػػائج الػ ػكاردة أع ػػاله م ػػع نت ػػائج د ارس ػػة (أب ػػك الع ػػال( ،)2012 ،عس ػػاؼ،)2015 ،
(قرش ػ ػػي ،)2014 ،كريس ػ ػػر كآخ ػ ػػركف ( )2007كعبابن ػ ػػة ( )2015كتختم ػ ػػؼ م ػ ػػع نت ػ ػػائج بع ػ ػػض
الد ارسػػات مثػػؿ د ارسػػة (الش ػريعي( ، )2009 ،العتيبػػي كالربيػػع )2012،التػػي كانػػت الفػػركؽ فييػػا
لصالح الطمبة الذككر ،كدراسة (أبك دقة )2009 ،التي كانت الفركؽ فييا لصالح اإلناث.
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الفرض الثاني من فروض الدراسة:

يــنص الفــرض الثــاني مــن فــروض الدراســة عمــى ":ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد
مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسـطات درجـات تقـدير أفـراد العينـة لمـدى تحقيـق المعـايير

العالمية لالعتماد األكاديمي التي وضعتيا ىيئـة  NCATEفـي بـرامج كميـات التربيـة تُعـزى إلـى
متغير التخصص الذي يدرسو (عممي-إنساني).
يدرسػو عممػي
لمتحقؽ مف ىذا الفرض تمت المقارنة بيف متكسط درجػات التخصػص الػذم ٌ
يدرسػػو إنسػػاني (ف=  )484عمػػى اسػػتبانة لمػػدل
(ف=  )290كمتكسػػط درجػػات التخصػػص الػػذم ٌ
تحقيػػؽ ب ػرامج كميػػات التربيػػة لمعػػايير االعتمػػاد األكػػاديمي التػػي كضػػعتيا ىيئػػة  NCATEمكضػػكع
الدراسة باستخداـ اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مسػتقمتيف ،كاسػتخدـ الباحػث

ى ػػذا االختب ػػار اإلحص ػػائي الب ػػارامترم بس ػػبب اعتدالي ػػة تكزي ػػع ال ػػدرجات ف ػػي ك ػػؿ م ػػف مجم ػػكعتي
التطبيؽ ،إضافة إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عػف ثالثػيف فػردان (عػالـ ،)210 :2005 ،كالجػدكؿ

التالي يبيف ذلؾ:

جدول ( :)28اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات تقدير المعممين تبعا لمتغير
التخصص الذي يدرسو (عممي-إنساني)

المجاالت
المعرفة (اإلطار المعرفي)
التقييم (إطار الخبرات األدائية)
الخبرات الميدانية (اإلطار العالجي)

خبرات التنوع (اإلطار التفاعمي)
مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس وأدائيم
(اإلطار التنظيمي)

اإلدارة (اإلطار اإلداري)
الدرجة الكمية لالستبانة

المتوسط

االنحراف

عممي

46.33

7.29

إنساني

47.48

7.68

عممي

41.59

7.77

إنساني

42.68

8.15

عممي

42.74

7.46

إنساني

43.79

7.97

عممي

34.51

6.55

إنساني

35.86

7.01

عممي

38.97

6.83

إنساني

40.60

7.32

عممي

42.74

7.67

إنساني

44.03

8.19

عممي

246.88

38.08

إنساني

254.43

41.24

المتغير

الحسابي

المعياري

قيمة
(ت)

2.049
1.897
1.807
2.649
3.077
2.170
2.534

مستوى الداللة
دالة عند
0.05

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.05

دالة عند
0.05

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )772عند مستكل داللة  ،1.96 =0.05عند مستكل داللة 2.576 =0.01
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو:

يدرسػو عممػي
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير التخصػص الػذم ٌيدرسػػو إنسػػاني عمػػى مجػػاالت المعرفػػة (اإلطػػار
كمتكسػػطات درجػػات تقػػدير التخصػػص الػػذم ٌ
المعرفي) ،خبرات التنكع (اإلطار التفاعمي) ،مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس كأدائيـ (اإلطار
التنظيمػػي) ،اإلدارة (اإلطػػار اإلدارم) كالدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة لصػػالح مجمكعػػة مػػف يدرسػػكف
التخصص إنساني.

يعػػزل الباحػػث ذلػػؾ أف معممػػيف التخصػػص االنسػػاني كافقػػكا عمػػى المجػػاالت النظريػػة األقػػرب

إل ػػى التطبيق ػػات ذات الط ػػابع االنس ػػاني مث ػػؿ  :االط ػػار المعرف ػػي كاالط ػػار التف ػػاعمي كاالط ػػار

التنظيمػػي االدارم ،كمعممػػي التخصػػص العممػػي كافقػػكا عمػػى المجػػاالت ذات الطػػابع التطبيقػػي

مثؿ :االطار العالجي كالخبرات األدائية.

يدرسػػو
 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير التخصػػص الػػذم ٌيدرسو إنساني عمى مجاالت التقييـ (إطار
عممي كمتكسطات درجات تقدير التخصص الذم ٌ
الخبرات األدائية) ،كالخبرات الميدانيػة (اإلطػار العالجػي) ،أم أف أفػراد العينػة مػف التخصػص

يدرسػػو إنسػػاني لػػدييـ تقػػديرات متقاربػػة لمػػدل تحقيػػؽ
يدرسػػو عممػػي كالتخصػػص الػػذم ٌ
الػػذم ٌ
ب ػرامج كميػػات التربيػػة لمع ػػايير االعتمػػاد األكػػاديمي الت ػػي كضػػعتيا ىيئػػة  ، NCATEكيع ػػزل
السبب في ذلؾ إلى أف ىذه المجاالت أكثر ما تككف مرتبطة بالميارات التربكية ،التي يتساكل

فػػي تعمميػػا كػػال الفػػرعيف ،كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة (عػػكف( ،)2010 ،مجيػػد،
( ،)2010راسؿ .)2009،كيختمؼ نتيجة ىذه الدراسة مػع نتػائج بعػض الد ارسػات مثػؿ د ارسػة

(الشريعي( ،)2009،ابك دقة ( ، )2009،المالكي.)2010 ،
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الفرض الثالث من فروض الدراسة:

يــنص الفــرض الثالــث مــن فــروض الدراســة عمــى ":ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد
مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسـطات درجـات تقـدير أفـراد العينـة لمـدى تحقيـق المعـايير

العالمية لالعتماد األكاديمي التي وضعتيا ىيئـة  NCATEفـي بـرامج كميـات التربيـة تُعـزى إلـى
متغير المعدل التراكمي (جيد ،جيد جداً ،ممتاز) لدى أفراد العينة؟
حيث تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم لفحص أثر المعدؿ التراكمي (جيد ،جيد جدان،

ممتاز) عمى لمدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة
 NCATEلدل أفراد العينة ،كالجدكؿ التالي يبيف قيمة اختبار (ؼ) كمستكل الداللة لمفركؽ بيف

المتكسطات:

جدول ( :)29يبين نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات درجات تقدير
المعممين تبعاً لمتغير المعدل التراكمي

المتغير
المعرفة (اإلطار
المعرفي)
التقييم (إطار الخبرات
األدائية)
الخبرات الميدانية
(اإلطار العالجي)

خبرات التنوع
(اإلطار التفاعمي)
مؤىالت أعضاء ىيئة
التدريس وأدائيم
(اإلطار التنظيمي)

اإلدارة (اإلطار
اإلداري)
الدرجة الكمية
لالستبانة

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجمكعات

122.92
43940.31
44063.23
252.15
49503.33
49755.48
101.24
46870.19
46971.44
196.51
36225.90
36422.41
46.83
39788.01
39834.84
16.30
49657.71
49674.01
3036.73
1247753.11
1250789.84

داخؿ المجمكعات
المجمكع

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

درجات
الحرية

2
771
773
2
771
773
2
771
773
2
771
773
2
771
773
2
771
773
2
771
773

متوسط
المربعات

قيمة ف

61.46
56.99

1.078

126.08
64.21

1.964

50.62
60.79

0.833

98.26
46.99

2.091

23.42
51.61

0.454

8.15
64.41

0.127

1518.37
0.938 1618.36

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )771 ،2عند مستكل داللة  ،3.00 =0.05كعند مستكل داللة 4.61 =0.01
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
( )α ≥ 0.05عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية الستبانة لمدل تحقيؽ برامج كميات التربية

لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEتبعان لمتغير المعدؿ التراكمي ألفراد

العينة ،أم أف أفراد العينة لدييـ تقديرات متقاربة عمى االستبانة باختالؼ معدالتيـ التراكمية.

يعزل الباحث ذلؾ الى أف سياسة التكظيؼ في ك ازرة التربية كالتعميـ تعتمد عمى تكظيؼ

الخريجيف الحاصميف عمى أعمى معدالت تراكمية ( فكؽ  )%70كبذلؾ تككف معظـ معدالت

المعمميف متقاربة كبذلؾ تككف تقديراتيـ عمى االستبانة متقاربة إلى حدا ما .حيث أف جميع
المعمميف الذيف تـ تعيينيـ قد خضعكا لنفس برامج التأىيؿ التي يذكب فييا تأثير المعدؿ التراكمي

عند التطبيؽ الميداني في المدارس.

كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة الحكمي ( ،)2012كدراسة غارسيا ( ،)2009كدراسة

فكلككيف كآخركف ( .)2006كتختمؼ مع دراسة غامدم ( ،)2012مالكي ( ،)2010أبك
دقة( )2009التي كانت الفركؽ فييا لصالح المعدالت التراكمية العالية..
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الفرض الرابع من فروض الدراسة:

ينص الفرض الرابع من فروض الدراسة عمى ":ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمدى تحقيق المعايير

العالمية لالعتماد األكاديمي التي وضعتيا ىيئة  NCATEفي برامج كميات التربية تُعزى إلى
يدرسيا (ثانوي-أساسي) لدى أفراد العينة.
متغير المرحمة التي ّ
لمتحقػػؽ مػػف ىػػذا الفػػرض تمػػت المقارنػػة بػػيف متكسػػط درجػػات مدرسػػي المرحمػػة الثانكيػػة (ف=

 )290كمتكسط درجات مدرسي المرحمػة األساسػية (ف=  )484عمػى اسػتبانة لمػدل تحقيػؽ بػرامج
كميػ ػػات التربيػ ػػة لمعػ ػػايير االعتمػ ػػاد األكػ ػػاديمي التػ ػػي كضػ ػػعتيا ىيئػ ػػة  NCATEمكضػ ػػكع الد ارسػ ػػة
باسػػتخداـ اختبػػار (ت) لمفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات عينتػػيف مسػػتقمتيف ،كاسػػتخدـ الباحػػث ىػػذا

االختبػػار اإلحصػػائي البػػارامترم بسػػبب اعتداليػػة تكزيػػع الػػدرجات فػػي كػػؿ مػػف مجمػػكعتي التطبيػػؽ،
إضػػافة إلػػى أف عػػدد أف ػراد العينػػة يزيػػد عػػف ثالثػػيف فػػردان (عػػالـ ،)210 :2005 ،كالجػػدكؿ التػػالي
يبيف ذلؾ:

جدول ()30

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات تقدير المعممين تبعاً لمتغير المرحمة التي
يدرسيا (ثانوي-أساسي)
ّ

االستبيان
المعرفة (اإلطار المعرفي)
التقييم (إطار الخبرات األدائية)
الخبرات الميدانية (اإلطار العالجي)

خبرات التنوع (اإلطار التفاعمي)
مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس
وأدائيم (اإلطار التنظيمي)

اإلدارة (اإلطار اإلداري)
الدرجة الكمية لالستبانة

المتوسط
الحسابي

المتغير
ثانكم

أساسي
ثانكم

أساسي
ثانكم

أساسي
ثانكم

أساسي
ثانكم

أساسي
ثانكم

أساسي
ثانكم

أساسي

47.22
46.94
42.28
42.27
42.89
43.70
35.54
35.24
39.61
40.21
43.14
43.78
250.68
252.15

االنحراف
المعياري

7.55
7.55
8.13
7.97
7.93
7.71
6.80
6.91
7.24
7.14
7.97
8.04
40.35
40.18

قيمة
(ت)
0.493
0.027
1.415
0.596
1.137
1.072
0.491

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )772عند مستكل داللة  ،1.96 =0.05عند مستكل داللة 2.576 =0.01
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية في جميع

المجـــاالت والــــــدرجة الكمية لالستبانة ،أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات درجات تقدير معممي المرحمة الثانكية كمتكسطات درجات تقدير معممي المرحمة

األساسية عمى جميع مجاالت استبانة تقدير المعمميف لمدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير
االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEكالدرجة الكمية لالستبانة ،أم أف أفراد العينة

لدييـ تقديرات متقاربة لمدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا
ىيئة . NCATE

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف طبيعة األعماؿ ىي كاحدة كمتشابية في كافة المدارس،

كالتعميمات اإلدارية المعمكؿ بيا تطبؽ في جميع المدارس ،كامكانية تطبيؽ المعايير ال تميز بيف
مرحمة كمرحمة.

استعراض النتائج:
خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،يمكن استعراضيا بما يمي:

أكالن :درجة مدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة

 NCATEمف كجية نظر المعمميف يقع عند ( )%71.9كىي كبيرة  ،كترتبت مجاالت استبانة
مدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEكما

يمي:

 -مجاؿ (مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس كأدائيـ (اإلطار التنظيمي)) في أعمى مراتب مدل

تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEبكزف

نسبي (.)%72.2

 يميو مجاؿ (اإلدارة (اإلطار اإلدارم)) بكزف نسبي (.)%72.6 -يميو مجاؿ (المعرفة (اإلطار المعرفي)) بكزف نسبي (.)%72.4

 كرابعان مجاؿ (الخبرات الميدانية (اإلطار العالجي)) بكزف نسبي (.)%72.3 -يميو يأتي مجاؿ (خبرات التنكع (اإلطار التفاعمي)) بكزف نسبي (.)%70.7

 -كأخي انر يأتي مجاؿ (التقييـ (إطار الخبرات األدائية)) بكزف نسبي (.)%70.5

ثانيان :مظاىر مجاؿ المعرفة (اإلطار المعرفي) مف استبانة مدل تحقيؽ برامج كميات التربية
لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEمف كجية نظر المعمميف تراكحت بيف

(.)%78.9 – 68.5
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ثالثان :مظاىر مجاؿ التقييـ (إطار الخبرات األدائية) مف مدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير

االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEمف كجية نظر المعمميف تراكحت بيف (67.3

– .)%76.9

رابعان :مظاىر مجاؿ الخبرات الميدانية (اإلطار العالجي) مف مدل تحقيؽ برامج كميات التربية

لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEمف كجية نظر المعمميف تراكحت بيف

(،)%75.9 – 69.3

خامسان :مظاىر مجاؿ (خبرات التنكع (اإلطار التفاعمي)) في المعامالت مف استبانة مدل تحقيؽ
برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEمف كجية نظر

المعمميف بيف (.)%76.7 – 68.4

سادسان :مظاىر مجاؿ (مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس كأدائيـ (اإلطار التنظيمي)) في

المعامالت مف استبانة مدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي

كضعتيا ىيئة  NCATEمف كجية نظر المعمميف بيف (.)%79.3– 70.7

سابعان :مظاىر مجاؿ اإلدارة (اإلطار اإلدارم) في المعامالت مف استبانة مدل تحقيؽ برامج
كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEمف كجية نظر المعمميف

بيف (.)%78.1 – 69.3

ثامنان :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير المعمميف كمتكسطات

درجات تقدير المعممات عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية الستبانة مدل تحقيؽ برامج كميات
التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  ، NCATEأم أف أفراد العينة الذككر
كاإلناث لدييـ تقديرات متقاربة لمدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي

كضعتيا ىيئة  NCATEعمى ىذا المجاؿ.

يدرسو
تاسعان :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير التخصص الذم ٌ

يدرسو إنساني عمى مجاالت المعرفة (اإلطار
عممي كمتكسطات درجات تقدير التخصص الذم ٌ
المعرفي) ،خبرات التنكع (اإلطار التفاعمي) ،مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس كأدائيـ (اإلطار
التنظيمي) ،اإلدارة (اإلطار اإلدارم) كالدرجة الكمية لالستبانة .لصالح مجمكعة مف يدرسكف

التخصص إنساني.

يدرسو
عاش انر :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير التخصص الذم ٌ

يدرسو إنساني عمى مجاالت التقييـ (إطار
عممي كمتكسطات درجات تقدير التخصص الذم ٌ
الخبرات األدائية) ،كالخبرات الميدانية (اإلطار العالجي) ،أم أف أفراد العينة مف التخصص الذم

يدرسو إنساني لدييـ تقديرات متقاربة لمدل تحقيؽ برامج كميات
يدرسو عممي كالتخصص الذم ٌ
ٌ
التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة . NCATE
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الحادم عشر :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية الستبانة

مدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEتبعان

لمتغير المعدؿ التراكمي ألفراد العينة ،أم أف أفراد العينة لدييـ تقديرات متقاربة عمى االستبانة
باختالؼ معدالتيـ التراكمية.

الثاني عشر :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير مدرسي المرحمة

الثانكية كمتكسطات درجات تقدير مدرسي المرحمة األساسية عمى جميع مجاالت استبانة تقدير
المعمميف لمدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة

 NCATEكالدرجة الكمية لالستبانة ،أم أف أفراد العينة مف مدرسي المرحمة الثانكية ككمدرسي
المرحمة األساسية لدييـ تقديرات متقاربة لمدل تحقيؽ برامج كميات التربية لمعايير االعتماد

األكاديمي التي كضعتيا ىيئة . NCATE

التوصيات:

في ضكء النتائج التي تكصمت ليا الدراسة فإف الباحث يكصي بما يمي:

 كضع خطة كطنية كاضحة المعالـ كاألىداؼ ،تشارؾ في صياغتيا كميات التربية كاإلداراتالتعميمية كادارات المدارس كمؤسسات المجتمع المحمي عمى مستكل الكطف ،تعزز مف مكانة

العممية التعميمية ،كتنقؿ المشاركة مف مستكل تبادؿ الخدمات كافادة المدارس كمستكل
المشاركة الفردية أك الثنائية ،إلى مستكل المشاركة الحقيقية اليادفة ،النابعة مف حاجات

حقيقية مدركسة ألطرافيا كالفاعمة في تفاصيؿ العممية التربكية.

 تصميـ دليؿ ارشادم حكؿ معايير االعتماد األكاديمي التي وضعتها هيئة  NCATEيكزععمى طمبة كأعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية في الجامعات.

 إعادة النظر في إطار الخبرات الميدانية التي تقدميا كميات التربية في الجامعات الفمسطينيةبما يتناسب كمعايير الجكدة مف حيث اإلشراؼ كاستراتيجيات التقييـ كالمتابعة.

 ضركرة تضميف برامج التربية العممية في كميات التربية لخبرات البحث العممي (اإلجرائي) بمايسيـ في تعزيز إطار الخبرة الميدانية كالمعرفية لمخريجيف.

 ضركرة التقييـ المستمر لبرامج اعداد المعمميف في كميات التربية في الجامعات في ضكءاالتجاىات المعاصرة خاصة المقارنة المرجعية ( المقارنة باألفضؿ) مع الجامعات المتفكقة.

 الػربط بػػيف النظػاـ التعميمػػي كحاجػػات السػكؽ المحمػػي ،ممػا يحػػتـ تغييػػر بنيػة المدرسػػة التقميديػػةكاسػػتبداؿ األنشػػطة الركتينيػػة المعتػػادة فػػي كميػػات التربيػػة بأنشػػطة متنكعػػة مرنػػة ،تػػتـ بكسػػائؿ

عديدة كتتجاكز حدكد الكمية ،حتى يصبح التعمـ شبكة مف األنشطة المترابطة كالمجددة.
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 ضركرة تكفير التدريب المناسب كالػالزـ لمكػكادر التربكيػة ،لتقبػؿ فكػرة المشػاركة المجتمعيػة فػيإدارة العممية التعميمية ،كتكعيتيـ بأىمية كفكائد ىذه المشاركة كتفعيميا في المدارس.

مقترحات الدراسة:
مف أىـ المقترحات التي يضعيا الباحث بعد التكصؿ إلى النتائج السابؽ ذكرىا ،إجراءات الدراسة
التالية:
 معكقات تطبيؽ المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي التي كضعتيا ىيئة  NCATEلبرامجكمية التربية.

 مدل تحقؽ معايير استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في ضكء معايير اعتماد المعمـ. تصكر مقترح إلعادة ىيكمة كميات التربية في ضكء معايير االعتماد الدكلية كخبرات بعضالدكؿ.
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مراجع الذراست
 أوالً :المراجع العربية.
 ثانياً :المراجع األجنبية.
 ثالثاً :مواقع اإلنترنت.

أوالً :المراجع العربية:

 .1أبك دقة ،سناء إبراىيـ؛ عرفة ،لبيب ( :)2007االعتماد كضماف الجكدة لبرامج إعداد
المعمٌـ "تجارب عربية كعالمية" ،ورشة عمل" :العالقة التكاممية بين التعميم العالي

والتعميم األساسي :برامج تدريب واعداد المعمّمين" ،غزة ،كراـ اهلل 28-25 ،آذار،
2007ـ ،فمسطيف.

 .2أبك دقة ،سناء ( :)2009تقكيـ جكدة البرامج األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة مف
كجية نظر الخريجيف ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،المجمد ( ،)10العدد ( ،)2جامعة

البحريف ،مممكة البحريف ،ص (.)115 -87

 .3أبك دقة ،سناء كالمكلك ،فتحية ( :)2007دراسة تقكيمية لبرنامج إعداد المعمـ بكمية التربية

بالجامعة اإلسالمية في غزة ،مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية)،

المجمد ( ،)15العدد ( ،)1غزة ،فمسطيف ،ص (.)504 – 465

 .4أبك عالـ ،رجاء محمكد ( :)2011مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ،دار
النشر لمجامعات ،الطبعة السادسة ،القاىرة ،مصر.
 .5أبك غمجة ،نصر الديف محمد كمسعكد ،حسيف مجاىد ( :)2009التحديات التي تكاجو
نظـ ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي في التعميـ العالي كالنكعي في الجماىيرية

العظمى كالحمكؿ المقترحة ،المؤتمر السنوي (الدولي األول -العربي الرابع) :االعتماد

األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعميم العالي النوعي في مصر والعالم العربي "الواقع

والمأمول" ،كمية التربية النوعية بالمنصورة ،القاىرة ،في الفترة مف  9 -8إبريؿ
2009ـ.

 .6أحمد ،أشرؼ محمكد ،كحسيف ،محمد جاد ( :)2009ضمان جودة مؤسسات التعميم
العالي في ضوء معايير ىيئات االعتماد الدولية ،سمسمة ضماف الجكدة كاالعتماد (،)1
عالـ الكتب ،القاىرة

 .7إسماعيؿ ،بيجت محمكد ( :)2008تقكيـ ميارات تدريس التكنكلكجيا لدل الطمبة
المعمميف بالجامعة اإلسالمية في ضكء المعايير العالمية لألداء ،رسالة ماجستير ،كمية
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .8برزؽ ،ميا ( :)2007تقكيـ برامج تدريب معممي المغة اإلنجميزية الطمبة في كميات التربية
في جامعات قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فمسطيف.

 .9البيكاشي ،السيد عبد العزيز ( :)2007معجم مصطمحات االعتماد وضمان الجودة في
التعميم العالي ،عالـ الكتب ،القاىرة.
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 .10البيالكم ،حسف كآخركف ( :)2006الجكدة في التعميـ بيف مؤشرات التميز كمعايير
االعتماد ،ط  ،1دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف ،األردف.

 .11الترتكرم  ،محمد عكض ( :)2006إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي
والمكتبات ومراكز المعمومات ،دار المسيرة ،عماف ،األردف.

 .12الثقفي ،أحمد سالـ ( :)2008مدل مناسبة معايير االعتماد األكاديمي كضماف الجكدة
في أقساـ الرياضيات بكميات العمكـ ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل،

المممكة العربية السعكدية.
 .13جمعة ،عفاؼ صالح الديف ،كمحمد ،دالؿ يسر اهلل (" :)2009الجكدة الشاممة كنظـ
االعتماد األكاديمي في ضكء المعايير الدكلية لمؤسسات التعميـ العالي" ،المؤتمر العممي

السنوي(العربي الرابع  /الدولي األول) :االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعميم

العالي النوعي في مصر والعالم العربي (الواقع والمأمول) 9 -8 ،نيساف(أبريؿ)  -كمية
التربية النكعية ،جامعة المنصكرة ،المجمد األكؿ ،ص( .)437 -423

 .14حافظ ،محمد صبرم ( :)2012القيادة في المؤسسات التعميمية ،عالـ الكتب ،القاىرة،
مصر.
 .15الحبيشي ،صفاء؛ كالعمرم ،عائشة ( :)2009دليؿ الجكدة كاالعتماد األكاديمي بكميات
التربية ،مؤتمر االعتماد األكاديمي لكميات التربية بالوطن العربي :رؤى وتجارب18 ،
مايك  ،2009كمية التربية ،جامعة طيبة ،المدينة المنكرة ،المممكة العربية السعكدية.

 .16حكمي ،عبد الممؾ بف عثماف ( :)2012معكقات تحقيؽ االعتماد األكاديمي في كمية
التربية بجامعة الممؾ خالد كسبؿ التغمب عمييا ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة

الممؾ خالد ،المممكة العربية السعكدية.

 .17الحكيمي ،عبد المطيؼ حسيف ( :)2010تجربة جامعة اإلمارات العربية المتحدة في

مجال ضمان الجودة األكاديمية :كمية التربية أنموذجاً ،مطبكعات جامعة اإلمارات

العربية المتحدة ،العيف ،اإلمارات العربية المتحدة.

 .18حمس ،رناؿ عدناف ( :)2016كاقع أداء ىيئة االعتماد كالجكدة بك ازرة التربية كالتعميـ

العالي بغزة في ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة (دراسة تقكيمية) ،رسالة ماجستير،

كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

 .19الخرابشة ،عمر محمد عبد اهلل (2012ـ) :تجربة المممكة األردنية الياشمية في ضماف
الجكدة كمعايير االعتماد األكاديمي في الكميات التربكية ،المؤتمر العربي الدولي الثاني

لضمان جودة التعميم العالي ،المنعقد في 2012/4/5-4ـ ،الجامعة الخميجية ،البحريف.
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 .20الخطيب ،محمد بف شحات ،كالجبر ،عبد اهلل بف عبد المطيؼ ( :)2000إدارة االعتماد
األكاديمي في التعميـ ،رسالة الخميج العربي ،العدد ( ،)73مكتب التربية العربي لدكؿ
الخميج ،الرياض ،ص (.)151 -111

 .21الخطيب ،أحمد ،كالخطيب ،رداح ،)2010( ،االعتماد وضبط الجودة في الجامعات
العربية ،ط  ،1عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع ،إربد ،األردف.

 .22خميؿ ،نبيؿ سعد ( :)2011إدارة الجودة الشاممة واالعتماد األكاديمي في المؤسسات
التربوية ،دار الفجر لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 .23دانمسكف ،شارلكت ( :)2003إطار لمتدريس :تعزيز الممارسات المينية ،ترجمة :عبد
اهلل أبك لبدة ،مطبكعات جامعة اإلمارات المتحدة ،اإلمارات.

 .24داكد ،عبد عزيز ( :)2008استراتيجية مقترحة لالعتماد األكاديمي في الجامعات
المصرية في ضكء خبرات بعض الدكؿ ،مجمة مستقبل التربية العربي ،المركز العربي

لمتعميـ كالتنمية ،المجمد  ،14العدد ( ،)52يكليك ،ص (.)89-47
 .25درندرم ،إقباؿ كىكؾ ،طاىر ( :)2007دراسة استطالعية آلراء بعض المسئكليف
كأعضاء ىيئة التدريس عف إجراءات تطبيؽ عمميات التقكيـ كتككيد الجكدة في الجامعات

السعكدم ،المقاء السنوي الرابع عشر لمجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية

(جستن) :الجودة في التعميم العام ،المممكة العربية السعكدية1428\4\29-28 ،ق.

 .26دركيش ،عطا كآخركف ( :)2009دراسة تقييميو لمخطط األكاديمية لبرنامج إعداد المعمـ،

مشروع تطوير الجوانب العممية في برنامج إعداد المعمم بكميات التربية في الجامعات

الفمسطينية بمحافظات غزة ،غزة ،فمسطيف.

 .27الدىشاف ،جماؿ عمي ( :)2007االعتماد األكاديمي ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.

 .28دياب ،سييؿ ( :)2007مؤشرات الجكدة كتكظيفيا في تنظيـ التعميـ كالتعمـ ،مجمة
الجودة في التعميم العالي ،المجمد ( ،)2العدد ( ،)1ديسمبر ،كحدة الجكدة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،ص (.)15-10

 .29رمضاف ،إيماف محمد ( :)2012معايير مقترحة لتقكيـ أداء معمـ التربية الرياضية في
ضكء متطمبات الجكدة كاالعتماد في التعميـ ،المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة

التعميم العالي ،المنعقد في 2012/4/5-4ـ ،الجامعة الخميجية ،البحريف.

 .30زقكت ،آمنة ( :)2010تصكر مقترح لتطكير برنامج اإلعداد التربكم العممي
لمطالب/المرشد النفسي بكمية التربية  -جامعة األقصى في ضكء االتجاىات المعاصرة،
مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العموم اإلنسانية) ،المجمد ( ،)24العدد ( ،)1نابمس،

فمسطيف ،ص (.)79-31
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 .31سركيس ،فيركز فرح ( :)2004ىيئات االعتماد في التعاليـ العالي ،ورقة عمل قدمت
لورشة العمل حول "إعادة تنظيم التعميم العالي الخاص" كالتي عقدتيا ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي في الفترة  ،2004/2/24-10المديرية العامة لمتعميـ العالي ،بيركت،

لبناف.

 .32سعيد ،محسف الميدم" :)2005( ،التجربة المصرية في مجاؿ ضماف الجكدة كاالعتماد
في التعميـ العالي" ،في :ضمان الجودة في الجامعات العربية ،تحرير عدناف األميف،
الييئة المبنانية لمعمكـ التربكية ،بيركت ،الفصؿ ( ،)10ص (.)439-401

 .33شحاتة ،حسيف كالنجار ،زينب ( ،)2003معجم المصطمحات التربوية والنفسية ،ط،1
الدار المصرية المبنانية.

 .34شحاتو ،حسف ( :)2003آفاق تربوية متجددة نحو تطوير التعميم في الوطن العربي
بين الواقع والمستقبل ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة.

 .35الشخشير ،خكلة كأبك دقة ،سناء ( :)2006سياسات تطوير نوعية مينة التعميم في
األراضي الفمسطينية ،معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني (ماس) ،راـ اهلل،

فمسطيف.

 .36الشرعي ،بمقيس غالب ( :)2009دراسة تقكيمية لبرنامج إعداد المعمـ بكمية التربية
جامعة السمطاف قابكس كفؽ متطمبات معايير االعتماد األكاديمي ،المجمة العربية

لضمان جودة التعميم الجامعي ،المجمد ( ،)2العدد  ،4ص (.)50 -1

 .37الشرقاكم ،مكسى عمي ( :)2003تطكير التعميـ الجامعي في مصر في ضكء مدخؿ
إدارة الجكدة الشاممة (الكاقع كاإلشكالية) ،مجمة كمية التربية باإلسماعيمية ،مصر ،المجمد

( ،)1العدد ( ،)1ص ()90-57

 .38صبرم ،ىالة عبد القادر ( :)2009جكدة التعميـ العالي كمعايير االعتماد األكاديمي
"تجربة التعميـ الجامعي الخاص في األردف" ،المجمة العربية لضمان جودة التعميم

الجامعي ،المجمد ( ،)2العدد ( ،)4ص .176-148

 .39الظفرم ،سعيد كالحراصية ،رقية :)2015( ،المعايير العالمية لجكدة الخدمات التربكية
المقدمة لذكم اإلعاقة السمعية (دراسة تقييمية مف كجية نظر التربكييف كالطمبة بسمطنة
عماف) ،الممتقى الخامس عشر لمجمعية الخميجية لإلعاقة "جودة الخدمات المقدمة

لألشخاص ذوي اإلعاقة" ،مف  31ابريؿ إلى  2مارس  ،2015الدكحة ،قطر.

 .40العبابنة ،صالح أحمد ( :)2015تقييـ جكدة أداء كمية العمكـ التربكية في الجامعة
األردنية في ضكء معايير "إنكيت" العتماد مؤسسات إعداد المعمميف مف كجية نظر
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أعضاء ىيئة التدريس ،مجمة دراسات -العموم التربوية ،المجمد ( ،)42العدد ( ،)3ص
(.)785 -767

 .41عبد المعطي ،أحمد حسيف ( :)2009االعتماد األكاديمي والميني لممؤسسات
التعميمية ،دار السحاب لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 .42عبد اليادم ،محمكد ( :)2005نماذج عالمية في االعتماد كضماف الجكدة لممؤسسات
التعميمية ،المؤتمر السنوي الثالث عشر (االعتماد وضمان جودة المؤسسات التعميمية)،

الفترة /25-24يناير ،الجزء  ،2كمية التربية ببني سكيؼ ،القاىرة.

 .43العتيبي ،منصكر كالربيع ،عمي ( :)2012تقكيـ برامج كمية التربية بجامعة نجراف في

ضكء معايير  ،NCATEالمجمة الدولية التربوية المتخصصة ،المجمد ( ،)1العدد ()9
تشريف األكؿ ،ص (.)586 -559

 .44العتيبي ،منير مطني كغالب ،محمد سعيد ( :)1996معايير مقترحة لالعتماد األكاديمي

كالميني لبرامج إعداد المعمميف في الجامعات العربية ،مجمة رسالة الخميج العربي ،العدد

( ،)58ص .130-16
 .45العجمة ،أكرـ كفركانة ،صادؽ ( :)2009تقييـ االحتياجات التدريبية لكميات التربية في

محافظات غزة ،مشروع تطوير الجوانب العممية في برنامج إعداد المعمم بكميات التربية
في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة ،غزة ،فمسطيف.

 .46العجمي ،محمد ( :)2007االعتماد وضمان الجودة الشاممة لمدارس التعميم الثانوي
العام ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.

 .47عزكز ،رفعت عمر( :)2008تجربة كمية التربية بالعريش في تأسيس نظاـ داخمي لمجكدة

بيف الكاقع كالمأمكؿ ،المؤتمر العممي العربي الثالث التعميم وقضايا المجتمع المعاصر،

جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية كجامعة سكىاج ،سكىاج ،جميكرية مصر العربية-20 ،
 21نيساف (أبريؿ) 2008ـ ،ص (.)478 -437

 .48عساؼ ،محمكد عبد المجيد ( :)2015المعايير المينية لمعمـ مدرسة المستقبؿ في ضكء
مبادئ االعتماد األكاديمي لكميات التربية ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية

والنفسية ،المجمد ( ،)23العدد ( ،)1ص (.)68-38

 .49عفانة ،عزك ( :)1996تخطيط المناىج وتقويميا ،مكتبة سمير منصكر لمطباعة
كالنشر ،غزة ،فمسطيف.

 .50عمي ،أسامة ( :)2010التخطيط االستراتيجي وجودة التعميم واعتماده ،دار العمـ
كاإليماف لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
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 .51عكف ،كفاء ( :)2010دراسة تقيميو لمدل تطبيؽ معايير  NCATEفي كمية التربية
لمبنات بجامعة الممؾ سعكد ،ندوة( :التعميم العالي لمفتاة -األبعاد والتطمعات) ،في الفترة

 2010 \1\6-4جامعة طيبة ،المدينة ،المممكة العربية السعكدية.
 .52الغامدم ،عمير بف سفر ( :)2012التنمية المينية لعضك ىيئة التدريس في كميات
التربية بالجامعات السعكدية في ضكء معايير المجمس الكطني األمريكي العتماد تعميـ

المعمميف ( - )NCATEتصكر مقترح ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل ،المممكة
العربية السعكدية.

 .53قادم ،مناؿ ( :)2006مدل تكافؽ برنامج اإلعداد التربكم مع معايير الجكدة الشاممة
كأىـ صعكبات التطبيؽ في كمية التربية بجامعة أـ القرل مف كجية نظر أعضاء ىيئة

التدريس ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.

 .54القحطاني ،عبد المحسف كالعزمي ،مزنة كالمحيمبي ،عبد العزيز ( :)2013آليات تطبيؽ
مبادئ ديمنح في إدارة كميتي التربية الحككمية بدكلة الككيت لمحصكؿ عمى االعتماد

األكاديمي ،المجمة الدولية لألبحاث التربوية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،ع (،)33

ص (.)90 -58

 .55القرشي ،رمزم سراج ( :)2014معكقات تطبيؽ االعتماد األكاديمي في معيارم (الرسالة
كاألىداؼ ،كالبحث العممي) بكمية التربية في جامعة أـ القرل مف كجية نظر أعضاء

ىيئة التدريس ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.

 .56المجنة القكمية لضماف الجكدة كاالعتماد ( :)2006دليل االعتماد وضمان الجودة في
التعميم العالي ،جميكرية مصر العربية ،تكشكي لمنشر كاإلعالف ،القاىرة.

 .57المالكي ،حمدة بنت محمد ( :)2010تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي في مدارس

التعميـ الثانكم العاـ مف كجية نظر القيادات التربكية بمحافظة جدة ،رسالة ماجستير،
كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.

 .58مجيد ،سكسف كالزيادات ،محمد ( :)2010الجودة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات
التعميم العام والجامعي ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .59محفكظ ،أحمد فاركؽ ( :)2004إدارة الجكدة الشاممة كاالعتماد لمجامعة كمؤسسات
التعميـ العالي ،المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر (العربي الثالث) لمركز تطوير

التعميم الجامعي (التعميم الجامعي العربي :آفاق اإلصالح والتطوير) ،الجزء األكؿ ،مركز
تطكير التعميـ الجامعي ،جامعة عيف شمس باالشتراؾ مع مركز الدراسات المعرفية،

القاىرة.
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 .60محمد ،محمد كالقرني ،أسامة ( :)2005استراتيجية مقترحة لتطكير منظكمة إعداد المعمـ
في ضكء معايير االعتماد األكاديمي لبعض الدكؿ ،المؤتمر السنوي الثالث عشر

(االعتماد وضمان جودة المؤسسات التعميمية) ،كمية التربية ببني سكيؼ ،القاىرة-24 ،
/25يناير.
 .61المطركدم ،خالد ( :)2002تقكيـ برنامج اإلعداد التربكم لمعممي التربية اإلسالمية في
كميات المعمميف بالمممكة العربية السعكدية ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل،
المممكة العربية السعكدية.

 .62المميجي ،رضا إبراىيـ؛ كالبرازم ،مبارؾ عكاد (2010ـ) :الجودة الشاممة واالعتماد
المؤسسي :رؤى مستقبمية لتحقيق جودة التعميم في عصر المعموماتية ،عالـ الكتب،

القاىرة.
 .63الميدم ،سكزاف محمد ( :)2009التجارب العالمية كالعربية في إدارة نظـ االعتماد
األكاديمي بمؤسسات التعميـ العالي كامكانية اإلفادة منيا في مصر ،المؤتمر السنوي

(الدولي األول – العربي الرابع) بعنوان :االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعميم
النوعي في مصر والعالم العربي "الواقع والمأمول" 9-8 ،أبريؿ 2009ـ ،كمية التربية

النكعية ،المنصكرة ،مصر.

 .64النبكم ،أميف محمد ( :)2007االعتماد األكاديمي وادارة الجودة الشاممة في التعميم
الجامعي ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة.

 .65النجار ،عبد الكىاب محمد ( :)2007االعتماد األكاديمي لمؤسسات إعداد المعمميف
ككسيمة لضماف الجكدة في مؤسسات التعميـ العاـ ،المقاء السنوي الرابع عشر لمجمعية

السعودية لمعموم التربوية والنفسية (جستن) :الجودة في التعميم العام ،المنعقد في
منطقة القصيـ بالمممكة العربية السعكدية خالؿ الفترة / 16 - 15أيار2007 /ـ.

 .66النصار ،صالح بف عبد العزيز ( :)2007نحك معايير مينية العتماد مؤسسات إعداد
المعمميف حسب نمكذج ( ،)NCATEالمقاء السنوي الرابع عشر لمجمعية السعودية

لمعموم التربوية والنفسية (جستن) ،2015\4\29-28 ،ص (.)749-741

 .67نصر ،محمد عمي ( :)2009التعميـ العالي النكعي في مصر كالعالـ العربي بيف
تحديات الحاضر كرؤل المستقبؿ لتحقيؽ الجكدة كضماف نظـ االعتماد ،كمية التربية

النكعية بالمنصكرة ،المؤتمر السنوي (الدولي األول -العربي الرابع) :االعتماد األكاديمي

لمؤسسات وبرامج التعميم العالي النوعي في مصر والعالم العربي "الواقع والمأمول"،

 9-8ابريؿ.
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 .68الياجرم ،عيكد ( :)2009كاقع تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي في كمية التربية
بجامعة الككيت مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا ،رسالة ماجستير ،كمية

التربية ،جامعة الككيت.
 .69اليسي ،جماؿ حمداف ( :)2012كاقع إعداد المعمـ في كميات التربية بجامعات قطاع
غزة في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.

 .70الياللي ،الياللي الشربيني ،كالسيد ،أحمد البيي (" :)2009معايير االعتماد األكاديمي
في مؤسسات التعميـ العالي النكعي :دراسة لمكاقع كالمأمكؿ بكمية التربية النكعية

بالمنصكرة" ،المؤتمر العممي السنوي(العربي الرابع  /الدولي األول) :االعتماد األكاديمي

لمؤسسات وبرامج التعميم العالي النوعي في مصر والعالم العربي (الواقع والمأمول)،
كمية التربية النكعية 9 -8،نيساف(أبريؿ) ،المجمد ( ،)1جامعة المنصكرة ،ص( -337
.)401

 .71ىيئة التعميـ ( :)2007المعايير المينية الوطنية لممعممين وقادة المدارس في دولة
قطر ،المجمس األعمى لمتعميـ ،قطر.

 .72الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد ( :)2010الوثيقة القومية لمعايير تقويم
واعتماد كميات التربية بمصر (يناير ،)2010 -مسكدة محكمة غير قابمة لمتداكؿ،

جميكرية مصر العربية.

 .73الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد (ج.ـ.ع) ( :)2009وثيقة المستويات
المعيارية لمعمم التعميم قبل الجامعي ،القاىرة.

 .74ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي ( :)2014أطمس خرائط األساس ،السمطة الكطنية
الفمسطينية ،راـ اهلل.

 .75ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ( :)2012المعايير المينية لممعمم ،السمطة الكطنية
الفمسطينية.

 .76ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ( :)2015دليل الترخيص واالعتماد لمؤسسات التعميم
العالي الفمسطينية ،الييئة الكطنية لالعتماد كالجكدة في التعميـ العالي ،فمسطيف.

 .77ك ازرة التربية كالتعميـ المصرية ( :)2003المعايير القومية لمتعميم ،مطابع األىراـ،
المجمد األكؿ ،القاىرة.

 .78الكقائع الفمسطينية (الجريدة الرسمية لمسمطة الكطنية الفمسطينية) ( :)1998قانون
التعميم العالي الفمسطيني رقـ ( )11لسنة ( ،)1998العدد ( ،)27غزة ،فمسطيف.

 .79اليكنسكك ( :)1994قائمة مصطمحات تكنولوجيا التربية( ،ترجمة :حسيف الطكبجي)،
المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،تكنس.
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ثالثاً :مواقع اإلنترنت:

 .1مجيد ،سكسف شاكر ( :)2010تقكيـ المخرجات التعميمية (الطالب\المعمميف) لجكدة

األىداؼ التربكية لألقساـ الدراسية في كمية التربية (ابف الييثـ) ،تاريخ الزيارة-3-28 :
2016ـ،

>http://profqualityiq.com/Research/Quality/pdf/07.pdf>1

 .2مكقع ككالة المعمكمات الفمسطينية ( :)2016تاريخ الزيارة،2016-3-27 :

<> http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2414

 .3موقع بوابة المعمم المصري(  :)2016معايير المعمم ،تاريخ الزيارة ،2016-8-7

<>http://www.egyedu.com/vb/showthread.php/26728

 .4الموقع الرسمي لييئة ( ،)NCATEتاريخ الزيارة 2016/8/7م،

<>http://www.ncate.org/standards/tabid/107/default.aspx

 .5موقع جامعة القصيم ،تاريخ الزيارة 2016/12/27م،

<>http://www.csi.qu.edu.sa/Units/Adoption_quality/Pages/Benefits.aspx

 .6موقع ىيئة االعتماد والجودة ،وزارة التربية والتعميم العالي بالمحافظات الجنوبية (قطاع
غزة) ،تاريخ الزيارة ،2017/1/2

<>http://www.mohe.ps/quality/viewer/page/304

 .7أبك دقة ،سناء إبراىيـ ،كعرفة ،لبيب" :)2007( ،االعتماد كضماف الجكدة لبرامج إعداد
المعمـ :تجارب عربية كعالمية" ،ورقة مقدمة إلى ورشة عمل" :العالقة التكاممية بين
التعميم العالي والتعميم األساس  ،برامج تدريب واعداد المعممين،

<>www.tep.ps/pdfs/sana+labib.doc

 .8مجيد ،سكسف شاكر ( :)2010تقويم المخرجات التعميمية (الطالب  /المدرسين)
لجودة األىداف التربوية لألقسام الدراسية في كمية التربية ابن الييثم ،من موقع:

<> http://profqualityiq.com/Research/Quality/pdf/07.pdf30/4/2011
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مالحق الذراسـت
-

االستبانة في صورتيا األولية.

-

قائمة بأسماء المحكمين.

-

االستبانة في صورتيا النيائية بعد التحكيم.

-

كتاب تسييل الميمة.

ممحق رقم ( :)1االستبانة في صورتيا األولية
جامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األزى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر بغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة
عمػادة الد ارسػات العميػػا كالبحث العممػي
كمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة التربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
قس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ أصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ التربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

السيد الدكتور......................... /

حفظو اهلل

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
الموضوع :تحكيم استبانة ( في صورتيا األولية )
يقكـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنكاف ":مدى تحقيق المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي

التي وضعتيا ىيئة  NCATEلبرامج كميات التربية بجامعات المحافظات الجنوبية" ،كذلؾ
استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية ،كنظ انر لما عرفناه عنكـ
مف خبرة كاسعة كعمـ كافر في ىذا المجاؿ ،يشرفني أف أضع أداة الدراسة (االستبانة) بيف أيديكـ،

راجيان منكـ التكرـ باالطالع عمى فقراتيا كتحكيميا مف حيث الدقة ،المالءمة كاالنتماء لممجاؿ،
كاقتراح ما تركنو مناسبان.

تتككف االستبانة مف ( )68فقرة مكزعة عمى ( )6مجاالت ،ىي( :المعرفة (اإلطار المعرفي)،

التقييـ (إطار الخبرات األدائية) ،الخبرات الميدانية (اإلطار العالجي) ،خبرات التنكع (اإلطار
التفاعمي) ،مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس كأدائيـ (اإلطار التنظيمي) ،اإلدارة (اإلطار اإلدارم))

تمثؿ المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي كالتي كضعتيا ىيئة  ،NCATEحيث أف ىذه الييئة

ىي الجية الرئيسة العتماد المؤسسات التربكية في الكاليات المتحدة األمريكية ،كىي اختصار ؿ

( )National Council for Accreditation of Teacher Educationالمجمس الكطني
العتماد مؤسسات إعداد المعمميف.

شاك انر لكـ حسف تعاكنكـ كمثمنان جيكدكـ في خدمة العمـ

الباحث :ماجد رباح خمؼ
جكاؿ0592614619 :
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أوًال :البيانات األولية (سمات العينة):

الجنس:

( ) معمـ

( ) معممة

التخصص الذي يدرسو:

( ) عممي

( ) إنساني

المعدل التراكمي:

( ) جيد

( ) جيد جدان

المرحمة التي يدرسيا:

( ) ثانكم

( ) امتياز

( ) أساسي

ثانيا :محاور الدراسة وفقراتيا:
ً
الفقرات

م

منتمية

غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

مالحظات

المجال األول :البرامج والخطط الدراسية (اإلطار المعرفي) :يركز ىذا المعيار عمى الجكانب المتعمقة
بمدل تكافر المعرفة الكافية ،كالميارات الالزمة لممارسة مينة التدريس ،كدرجة اعتماد المؤسسة
التعميمية عمى برامج تككف كتنمي اتجاىات إيجابية نحك المينة.
1
2
3
4
5
6
7

يعكس التعميـ في الكمية معرفة عميقة
بالتخصص األكاديمي

يقدـ البرنامج في الكمية تفسيرات متنكعة

حكؿ التخصص كعممية التعمـ

تسعى الكمية إلى خريج يعكس فيمان عميقان

لممحتكل التربكم كتطبيقاتو

تركز الكمية عمى المعارؼ كالميارات

المينية ذات العالقة بالتطبيقات العممية
تعتمد الدراسة في الكمية عمى تطكير

خبرات تعمـ نكعية

تدعـ الكمية استراتيجيات التدريس الحديثة
بعد إجراء تعديالت دكرية.
تعكس الكمية نماذج متعددة مف العالقات
149

مع المجتمعات المحمية
8
9

تعكس الكمية نماذج متعددة مف العالقات
مع الكميات في الجامعة
تتميز الكمية باجتياز كافة طالبيا امتحانات

التكظيؼ كاالعتماد بكفاءة

تتيح الكمية ألعضاء ىيئة التدريس كالطمبة

 10تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
في عممية التعميـ كالتعمـ
11
12
13

تنكع الكمية مف مصادر الحصكؿ عمى

المعمكمات.

تحرص الكمية عمى أف يقدـ خريجكىا

المحتكل لمطمبة بطرائؽ مبتكرة

تحث الكمية خريجييا عمى التفكير التأممي
في ممارساتيـ

المجال الثاني :تقييم األداء ومخرجات التعميم (إطار الخبرات األدائية) :يككف لدل الكمية نظاـ شامؿ
لمتقكيـ يركز عمى جمع البيانات عف الطمبة كتحميميا ،كتحديد درجة تأىيميـ لمزاكلة المينة بعد
التخرج ،كما يركز ىذا المعيار عمى مدل كجكد نظاـ لتقكيـ الكمية كتحسيف برامجيا.
1
2
3

4

تنفذ الكمية نظاـ لمتقييـ يعكس اإلطار

المفاىيمي (أداء الطمبة) كالمعايير المينية
تقكـ الكمية بمراجعة صدؽ البيانات بيدؼ
تحسيف األداء باستمرار.
تعتمد الق اررات المتعمقة بأداء الطمبة
الخريجيف عمى أنكاع متعددة مف التقييـ.
تتحرل الكمية العدالة كالدقة كاالتساؽ في

تقييـ أداء كؿ مف الطالب كعضك ىيئة
التدريس .

5
6

تدير الكمية سجالن لمشكاكل الرسمية مف
جانب الطمبة كتكثقيا إلجراءات حميا.

تدمج الكمية التقنيات المناسبة في نظاـ
150

التقكيـ الذم تتبعو.
7
8
9
10
11

تدعـ االدارة االستفادة مف نتائج التقكيـ
المستمر.
تتميز الكمية بنظـ كأساليب جمع كتحميؿ

المعمكمات حكؿ تقدـ أداء.

تفعؿ الكمية نتائج تقييـ الطمبة في اتخاذ

الق اررات المتعمقة بتحسيف تعمميـ.

تقكـ الكمية بإجراء دراسات دقيقة لضماف
الكصكؿ إلى الجكدة النكعية .
تعتمد الكمية نظامان دكريان لمتقييـ يستند إلى

دراسات معمقة.

يي ٍستخدـ التعميـ المصغر لتقييـ تمكف
 12الخريجيف مف تنفيذ استراتيجيات التدريس
كالتقكيـ.
المجال الثالث :الخبرات الميدانية والممارسات العممية (اإلطار العالجي) :يركز ىذا المعيار عمى
مدل تكفير الكمية لخبرات ميدانية باالشتراؾ مع المدارس ،بحيث تتيح لمطالب ممارسة الميارات

كالمعارؼ ميدانيان كعمميان ،تحت إشراؼ كمتابعة منظمة متخصصة تعمؿ عمى تحسيف تأىيؿ الطالب

(المعمـ) ،كتنمية معارفو كمياراتو كاتجاىاتو نحك المينة.
تشترؾ الكمية مع الك ازرة في تحديد أماكف
1

2

التربية العممية كتكفير المكارد كالخبراء لدعـ

تعمـ الخريجيف

تشارؾ الكمية المدارس في تصميـ كتنفيذ

اإلطار المفاىيمي كبرامج المدرسة مف
خالؿ أنشطة تنمكية

3

4

تتيح الكمية الفرصة لمطمبة لممارسة التفكير

اإلبداعي كتطبيقو

يتـ دمج تعمـ الطمبة المعمميف مع

الممارسات التدريسية أثناء الممارسة
العالجية
151

5

تعتمد التربية الميدانية عمى استكشاؼ

الطمبة المعمميف لمعارفيـ كمياراتيـ

كاتجاىاتيـ

تستخدـ الكمية التعميـ العيادم لتدريب
6

7

الطمبة عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت في التعميـ

يترجـ البرنامج العممي نظريات كمفاىيـ

المقررات إلى كاقع تطبيقي عممي برؤل
إبداعية

8

9

تحدد الكمية مياـ كأدكار الطمبة/المعمميف

في التدريب الميداني بصكرة كاضحة

كمعمنة
ي

تكضح الكمية طريقة قياس تقدـ الطمبة

المعمميف (معرفيان كمياريان كقيميان)

 10تيقدـ الكمية تخطيطان كافيان لمتدريب الميداني.
11
12

تدعـ الكمية استكشاؼ الطمبة/المعمميف

لمعارفيـ كاتجاىاتيـ

تكجو الكمية الطمبة/المعمميف لتطكير

الكفايات المساندة لتعمـ جميع المتعمميف

المجال الرابع :التنوع وتكافؤ الفرص (اإلطار التفاعمي) :تصمـ الكمية برامجيا بحيث تراعي التنكع
في الطالب المقبكليف ،كالمياـ كالمراحؿ التي يعدكف لمتدريس فييا ،كامكانية التعامؿ كالعمؿ مع فئات
مختمفة مف التالميذ.
1
2

3

تعتمد الكمية مدخؿ التفاعؿ بيف الطمبة /المعمميف
كزمالئيـ مف ذكم الخمفيات الثقافية المتنكعة
يتـ تصميـ الخبرات الميدانية بحيث تضمف

التفاعؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة

تكفر الكمية لمطمبة/المعمميف تعمـ طرؽ التعامؿ
مستقبال (مف حيث الجنس ،أك الديف ،أك

العرؽ)...،
152

تكفر الكمية لمطمبة المعمميف تعمـ طرؽ التعامؿ مع

4

تنكع بيئات طمبتيـ مستقبال (مدف ،قرل،

5

تيكفر الكمية فرصان متكافئة ألعضاء ىيئة التدريس
كالطمبة كاإلدارييف إلبراز مكاىبيـ

6

7

مخيمات)...،

تحرص الكمية عمى تكفر التنكع عند تشكيؿ المجاف

كمجمكعات العمؿ

يراعي برنامج الكمية التنكع في (المقررات كالخطط

الدراسية ،األنشطة التدريسية ،البحث العممي،
الممارسات المينية كأساليب التقييـ)

8

9

تيتيح الكمية الحؽ لكؿ طالب بغض النظر عف
خمفيتو االجتماعية أك االقتصادية في
جنسو أك ٌ

الحر عف آرائو كمعتقداتو
التعبير ٌ
الخاصة بدكف تمييز

تحكم الكمية أقسامان لتأىيؿ مدرسي الطمبة مف

ذكم اإلعاقة كأصحاب االحتياجات الخاصة

يكجد في الكمية أقساـ متنكعة تخرج طالبان في

 10مجاالت العمكـ البيئية (الطفكلة المبكرة -تعميـ
الكبار )...
المجال الخامس :التنمية المينية لعضو ىيئة التدريس (اإلطار التنظيمي) :المعايير المرتبطة
بالممارسات المينية ألعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ البحث العممي كخدمة المجتمع كالتدريس،

ككيفية تكظيفيا (عمميان كنظريان)
1
2
3
4

يتمتع أعضاء ىيئة التدريس بميارات

تكشؼ الخبرة الميدانية كالمينية.

يظير أعضاء ىيئة التدريس مؤىالت في
مكاد التدريس كليس التخصص التربكم فقط
يمتمؾ أعضاء ىيئة التدريس خبرات
عالجية في سياقات مدرسية (ميدانية)
ينكع أعضاء ىيئة التدريس في استخداـ
153

استراتيجيات التدريس
5

6

يقكـ أعضاء ىيئة التدريس بتقييـ فعاليتيـ
كمدرسيف بشكؿ دكرم
تسيـ نتائج األبحاث العممية التي يقكـ بيا

أعضاء ىيئة التدريس في تطكير التعميـ
في فمسطيف

7

تيكفر الكمية معايير كاضحة لتقييـ أعضاء
ىيئة التدريس تشمؿ (التقييـ الذاتي ،تقييـ

8

تيكفر الكمية خططا لمتنمية المينية ألعضاء
تتضمف (الدكرات التدريبية،
ىيئة التدريس
ٌ

رئيس القسـ ،تقييـ الطمبة)

كرش العمؿ ،زيارات لجامعات أخرل...

الخ)

يشارؾ أعضاء الييئة التدريسية بفاعمية في
9

10
11

الجمعيات كالمجالس المينية كالمجاف

المختمفة (خدمة المجتمع)

يتكفر عدد كافي مف أعضاء ىيئة التدريس

لمعمؿ في برامج كاختصاصات الكمية

يعتمد مبدأ اختيار أعضاء ىيئة التدريس
عمى مبدأ الكفاءة كالمؤىالت العممية.

المجال السادس :الموارد والحوكمة (اإلطار اإلداري) :يتكافر لمكمية نظاـ إدارم مستقر ،كقيادة فعالة،
كميزانية مالئمة مف الناحية البشرية كالمادية تفي بتنفيذ كافة البرامج المخططة كفؽ الجكدة المنشكدة.
تتميز الكمية بفاعمية القيادة كالقدرة عمى
1

2
3

التنسيؽ بيف جميع البرامج المصممة
إلعداد المعمميف

يتـ تكصيؼ سياسات الكمية المتعمقة بقبكؿ

الطمبة بكضكح

تضمف الكمية لجميع الطمبة /المعمميف
الدخكؿ عمى الخدمات الطالبية كاإلرشاد
154

كالتكجيو
4
5

6

يينظر لمكمية عمى أنيا قائدة عمى مستكل
الجامعة أك داخؿ المجتمع الميني
تتمتع الكمية بتسييالت متميزة داخؿ

الجامعة باعتبارىا األكثر كثافة كجكدة
تنسؽ الكمية مع الكميات التربكية األخرل

في الجامعات مف حيث التخطيط كنكعية
البرامج

7

8

تكفر الكمية المعمكمات لجميع األطراؼ

المستفيدة بشفافية ككضكح

البنى التحتية المناسبة لمتعميـ
تيكفر الكمية ي
(كقاعات المحاضرات كالمختبرات
كالمكتبات كتجييزىا)

9

تحرص الكمية عمى أف يككف العبء

التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس كاإلشرافي
ضمف معايير الجكدة األكاديمية.

تيكفر الكمية منشكرات كافية ككاضحة
( 10لمطمبة كلممجتمع الخارجي) حكؿ نشاطاتيا
الدكرية.

11

تتسـ األجندة األكاديمية كاألدلة كسياسات
التخرج بالكضكح كالدقة كالتحديث
تكفر الكمية المخصصات المالية لتنفيذ

 12أنشطة عممية (أياـ دراسية -مؤتمرات-
مخيمات -تدريبات )...

شك ار لتعاونكم معنا
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ممحق رقم ( :)2قائمة بأسماء السادة المحكمين
م

مكان العمل

اسم المحكم

جامعة القدس المفتكحة  -غزة

.1

أ.د .زياد عمي الجرجاوي

.2

أ.د .سميمان المزين

الجامعة اإلسالمية – غزة

.3

أ.د .فؤاد عمي العاجز

الجامعة اإلسالمية– غزة

.4

د .رائد الحجار

جامعة األقصى– غزة

.5

د .زكي مرتجى

جامعة القدس المفتكحة /غير متفرغ

.6

د .عبد السالم نصار

جامعة القدس المفتكحة /غير متفرغ

.7

د .فايز شمدان

.8

د .فايز عمي األسود

جامعة األزىر -غزة

.9

د .محمد عثمان األغا

الجامعة اإلسالمية– غزة

الجامعة اإلسالمية– غزة

.10

د .محمد ىاشم آغا

جامعة األزىر – غزة

.11

د .محمود خمف اهلل

جامعة األقصى– غزة
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ممحق رقم ( :)3االستبانة في صورتيا النيائية بعد التحكيم
جامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األزى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر بغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة
عمػادة الد ارسػات العميػػا كالبحث العممػي
كمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة التربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
قس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ أصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ التربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

األخ /ت الفاضل /ة  ........................حفظو اهلل
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
الموضوع :تطبيق استبانة
يقكـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنكاف ":مدى تحقيق المعايير العالمية لالعتماد

األكاديمي التي وضعتيا ىيئة  NCATEلبرامج كميات التربية بجامعات المحافظات الجنوبية"،

كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية ،كلتحقيؽ أىداؼ
الدراسة تـ بناء االستبانة المرفقة ،كىي مككنة مف ( )70فقرة مكزعة عمى ( )6مجاالت ،ىي:

(المعرفة (اإلطار المعرفي) ،التقييـ (إطار الخبرات األدائية) ،الخبرات الميدانية (اإلطار
العالجي) ،خبرات التنكع (اإلطار التفاعمي) ،مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس كأدائيـ (اإلطار

التنظيمي) ،اإلدارة (اإلطار اإلدارم)) تمثؿ المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي كالتي كضعتيا

ىيئة  ،NCATEحيث أف ىذه الييئة ىي الجية الرئيسة العتماد المؤسسات التربكية في الكاليات
المتحدة األمريكية ،كىي اختصار ؿ ( National Council for Accreditation of
 )Teacher Educationالمجمس الكطني العتماد مؤسسات إعداد المعمميف.

لذا يرجى التكرـ باإلجابة عف جميع الفقرات المبينة بكضع عالمة ( × ) في المكاف

الذم يكافؽ كجية نظركـ ضمف مجاالت االستبانة بصدؽ كمكضكعية ،عممان بأف المعمكمات التي
سكؼ يحصؿ عمييا الباحث ستككف في سرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.
شاك انر لكـ حسف تعاكنكـ كمثمنان جيكدكـ في خدمة العمـ
الباحث :ماجد رباح خمؼ
جكاؿ0592614619 :
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أوًال :البيانات األولية:

الجنس:

( ) معمـ

( ) معممة

مجال التخصص الذي تدرسو:

( ) عممي

( ) إنساني

المعدل التراكمي:

( ) جيد

( ) جيد جدنا

(

المرحمة التي تدرسيا:

) ثانكم

( ) ممتاز

( ) أساسي

ثانيا :محاور االستبانة وفقراتيا:
ً

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

م

قميمة

الفقرات

قميمة جدا

الدرجة

المجال األول :البرامج والخطط الدراسية (اإلطار المعرفي) :يركز ىذا المعيار عمى الجكانب المتعمقة بمدل
تكافر المعرفة الكافية ،كالميارات الالزمة لممارسة مينة التدريس ،كدرجة اعتماد المؤسسة التعميمية عمى
برامج تككف كتنمي اتجاىات إيجابية نحك المينة.
1
2
3
4
5
6

يعكس التعميـ في الكمية معرفة عميقة بالتخصص
األكاديمي
يقدـ برنامج الكمية تفسيرات متنكعة حكؿ
التخصص كعممية التعمـ

تسعى الكمية إلى خريج يعكس فيمان عميقان لممحتكل
التربكم كتطبيقاتو
تركز الكمية عمى المعارؼ كالميارات المينية ذات
العالقة بالتطبيقات العممية
تعتمد الدراسة في الكمية عمى تطكير خبرات تعمـ
نكعية .الكمية استراتيجيات التدريس الحديثة بعد
تدعـ
إجراء تعديالت دكرية.
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7
8
9
10

تعكس الكمية نماذج متعددة مف العالقات مع
المجتمعات المحمية
تعكس الكمية نماذج متعددة مف العالقات مع
الكميات األخرل في الجامعة
تتميز الكمية باجتياز كافة طالبيا امتحانات
التكظيؼ كاالعتماد بكفاءة
تتيح الكمية ألعضاء ىيئة التدريس كالطمبة تكظيؼ
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في عممية التعميـ

11

التعمـالكمية مف مصادر الحصكؿ عمى المعمكمات.
كتنكع

12

تحرص الكمية عمى أف يقدـ خريجكىا المحتكل

13

لمطمبة بطرائؽ مبتكرة
تحث الكمية خريجييا عمى التفكير التأممي في

ممارساتيـتقييم األداء ومخرجات التعميم (إطار الخبرات األدائية) :يككف لدل الكمية نظاـ شامؿ
المجال الثاني:
لمتقكيـ يركز عمى جمع البيانات عف الطمبة كتحميميا ،كتحديد درجة تأىيميـ لمزاكلة المينة بعد التخرج ،كما
يركز ىذا المعيار عمى مدل كجكد نظاـ لتقكيـ الكمية كتحسيف برامجيا.
1
2
3
4
5
6

تنفذ الكمية نظاـ لمتقييـ يعكس اإلطار المفاىيمي
(أداء الطمبة) كالمعايير المينية
تقكـ الكمية بمراجعة صدؽ البيانات بيدؼ تحسيف
األداء باستمرار.
تعتمد الق اررات المتعمقة بأداء الطمبة الخريجيف عمى
أنكاع متعددة مف التقييـ.
تتحرل الكمية العدالة كالدقة كاالتساؽ في تقييـ أداء
كؿ مف الطالب كعضك ىيئة التدريس .
تدير الكمية سجالن لمشكاكل الرسمية مف جانب
الطمبة كتكثقيا إلجراءات حميا.
تدمج الكمية التقنيات المناسبة في نظاـ التقكيـ
الذم تتبعو.
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7
8
9
10
11
12

تدعـ االدارة االستفادة مف نتائج التقكيـ المستمر.
تتميز

الكمية

بنظـ

كأساليب جمع

كتحميؿ

المعمكمات حكؿ تقدـ أداء.
تفعؿ الكمية نتائج تقييـ الطمبة في اتخاذ الق اررات
المتعمقة بتحسيف تعمميـ.
تقكـ الكمية بإجراء دراسات دقيقة لضماف الكصكؿ
إلى الجكدة النكعية .
تعتمد الكمية نظامان دكريان لمتقييـ يستند إلى دراسات
معمقة.
يي ٍستخدـ التعميـ المصغر لتقييـ تمكف الخريجيف مف
تنفيذ استراتيجيات التدريس كالتقكيـ.

المجال الثالث :الخبرات الميدانية والممارسات العممية (اإلطار العالجي) :يركز ىذا المعيار عمى مدل
تكفير الكمية لخبرات ميدانية باالشتراؾ مع المدارس ،بحيث تتيح لمطالب ممارسة الميارات كالمعارؼ
ميدانيان كعممي نا ،تحت إشراؼ كمتابعة منظمة متخصصة تعمؿ عمى تحسيف تأىيؿ الطالب (المعمـ) ،كتنمية
تشترؾاتو ك
معارفو كميار
المينة.تحديد أماكف التربية
نحكازرة في
اتجاىاتو الك
الكمية مع
1
العممية كتكفير المكارد كالخبراء لدعـ تعمـ
2
3
4
5
6

الخر
يجيفالكمية المدارس في تصميـ كتنفيذ اإلطار
تشارؾ
المفاىيمي كبرامج المدرسة مف خالؿ أنشطة
تنمكية الكمية الفرصة لمطمبة لممارسة التفكير
تتيح
اإلبداعي كتطبيقو
يتـ دمج تعمـ الطمبة المعمميف مع الممارسات
التدريسية أثناء الممارسة العالجية
تعتمد التربية الميدانية عمى استكشاؼ الطمبة
المعمميف لمعارفيـ كمياراتيـ كاتجاىاتيـ
تستخدـ الكمية التعميـ العيادم لتدريب الطمبة عمى
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في
التعميـ
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7
8
9

يترجـ البرنامج العممي نظريات كمفاىيـ المقررات
إلى كاقع تطبيقي عممي برؤل إبداعية
تحدد الكمية مياـ كأدكار الطمبة/المعمميف في
كمعمنة
التدريب الميداني بصكرة كاضحة ي
تكضح الكمية طريقة قياس تقدـ الطمبة المعمميف
(معرفيان كمياريان كقيميان)

10

تيقدـ الكمية تخطيطان كافيان لمتدريب الميداني.

11

تدعـ الكمية استكشاؼ الطمبة/المعمميف لمعارفيـ

12

كاتجاىاتيـ
تكجو الكمية الطمبة/المعمميف لتطكير الكفايات
المساندة لتعمـ جميع المتعمميف

المجال الرابع :التنوع وتكافؤ الفرص (اإلطار التفاعمي) :تصمـ الكمية برامجيا بحيث تراعي التنكع في
الطالب المقبكليف ،كالمياـ كالمراحؿ التي يعدكف لمتدريس فييا ،كامكانية التعامؿ كالعمؿ مع فئات مختمفة
مف التالميذ.
1
2
3
4
5
6

تعتمد الكمية مدخؿ التفاعؿ بيف الطمبة /المعمميف

كزمالئيـ مف ذكم الخمفيات الثقافية المتنكعة
يتـ تصميـ الخبرات الميدانية بحيث تضمف التفاعؿ مع
ذكم االحتياجات الخاصة
تكفر الكمية لمطمبة/المعمميف تعمـ طرؽ التعامؿ مستقبال
(مف حيث الجنس ،أك الديف ،أك العرؽ)...،
تكفر الكمية لمطمبة المعمميف تعمـ طرؽ التعامؿ مع تنكع
بيئات طمبتيـ مستقبال (مدف ،قرل ،مخيمات)...،
تيكفر الكمية فرصان متكافئة ألعضاء ىيئة التدريس
كالطمبة كاإلدارييف إلبراز مكاىبيـ
تحرص الكمية عمى تكفر التنكع عند تشكيؿ المجاف
كمجمكعات العمؿ
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7

يراعي برنامج الكمية التنكع في (المقررات كالخطط
الدراسية ،األنشطة التدريسية ،البحث العممي ،الممارسات
المينية كأساليب التقييـ)

8

تيتيح الكمية الحؽ لكؿ طالب بغض النظر عف جنسو أك
الحر عف
ٌ
خمفيتو االجتماعية أك االقتصادية في التعبير ٌ
آرائو كمعتقداتو الخاصة بدكف تمييز

9
10

تحكم الكمية أقسامان لتأىيؿ مدرسي الطمبة مف ذكم
اإلعاقة كأصحاب االحتياجات الخاصة
يكجد في الكمية أقساـ متنكعة تخرج طالبان في مجاالت
العمكـ البيئية (الطفكلة المبكرة -تعميـ الكبار )...

المجال الخامس :التنمية المينية لعضو ىيئة التدريس (اإلطار التنظيمي) :المعايير المرتبطة
بالممارسات المينية ألعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ البحث العممي كخدمة المجتمع كالتدريس ،ككيفية
(عمميان كنظر
أعضاءيان)ىيئة التدريس بميارات تكشؼ الخبرة
تكظيفيا يتمتع
1
الميدانية كالمينية.

2
3
4
5
6
7

يظير أعضاء ىيئة التدريس مؤىالت في مكاد
التدريس كليس التخصص التربكم فقط
يمتمؾ أعضاء ىيئة التدريس خبرات عالجية في
سياقات مدرسية (ميدانية)
ينكع

أعضاء

ىيئة

التدريس

في

استخداـ

استراتيجيات التدريس
يقكـ أعضاء ىيئة التدريس بتقييـ فعاليتيـ
كمدرسيف بشكؿ دكرم
تسيـ نتائج األبحاث العممية التي يقكـ بيا أعضاء
ىيئة التدريس في تطكير التعميـ في فمسطيف
تيكفر الكمية معايير كاضحة لتقييـ أعضاء ىيئة
التدريس تشمؿ (التقييـ الذاتي ،تقييـ رئيس القسـ،
تقييـ الطمبة)
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8

تيكفر الكمية خططا لمتنمية المينية ألعضاء ىيئة
تتضمف (الدكرات التدريبية ،كرش العمؿ،
التدريس
ٌ
زيارات لجامعات أخرل ...الخ)

9
10
11

يشارؾ أعضاء الييئة التدريسية بفاعمية في
الجمعيات كالمجالس المينية كالمجاف المختمفة
المجتمع)
كافي مف أعضاء ىيئة التدريس لمعمؿ
(خدمة عدد
يتكفر
في برامج كاختصاصات الكمية
يعتمد مبدأ اختيار أعضاء ىيئة التدريس عمى مبدأ
الكفاءة كالمؤىالت العممية.

المجال السادس :الموارد والحوكمة (اإلطار اإلداري) :يتكافر لمكمية نظاـ إدارم مستقر ،كقيادة فعالة،
كميزانية مالئمة مف الناحية البشرية كالمادية تفي بتنفيذ كافة البرامج المخططة كفؽ الجكدة المنشكدة.
1
2
3

تتميز الكمية بفاعمية القيادة كالقدرة عمى التنسيؽ
بيف جميع البرامج المصممة إلعداد المعمميف
يتـ تكصيؼ سياسات الكمية المتعمقة بقبكؿ الطمبة
بكضكح
تضمف الكمية لجميع الطمبة /المعمميف الدخكؿ
عمى الخدمات الطالبية كاإلرشاد كالتكجيو

4

يينظر لمكمية عمى أنيا قائدة عمى مستكل الجامعة

5

تتمتع الكمية بتسييالت متميزة داخؿ الجامعة

6
7
8

أك داخؿ المجتمع الميني

باعتبارىا األكثر كثافة كجكدة
تنسؽ الكمية مع الكميات التربكية األخرل في
الجامعات مف حيث التخطيط كنكعية البرامج
تكفر الكمية المعمكمات لجميع األطراؼ المستفيدة
بشفافية ككضكح
البنى التحتية المناسبة لمتعميـ (كقاعات
تيكفر الكمية ي
المحاضرات كالمختبرات كالمكتبات كتجييزىا)
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9
10
11
12

تحرص الكمية عمى أف يككف العبء التدريسي
ألعضاء ىيئة التدريس كاالشرافي ضمف معايير
الجكدة األكاديمية.
تيكفر الكمية منشكرات كافية ككاضحة (لمطمبة
كلممجتمع الخارجي) حكؿ نشاطاتيا الدكرية.
تتسـ األجندة األكاديمية كاألدلة كسياسات التخرج
بالكضكح كالدقة كالتحديث
تكفر الكمية المخصصات المالية لتنفيذ أنشطة
عممية (أياـ دراسية -مؤتمرات -مخيمات-
تدريبات )...

شك ار لكم تعاونكم معنا
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