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المعايير المينية لمعمم مدرسة المستقبل في ضوء مبادئ االعتماد األكاديمي لكميات
*

التربية

د .محمود عبد المجيد عسـاف
أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المساعد
وزارة التربية والتعميم العالي

ممخـــ

 :ىػػدات الد ارسػػة التعػػرؼ إل ػ درجػػة ترػػدير أعئػػات ىيسػػة التػػدريس ا ػ

ليػػات التربيػػة ا ػ

الجامعػػات الفلسػػطينية للمعػػايير المينيػػة لمعلػػـ مدرسػػة المسػػتربؿ اػ ئػػوت مبػػادئ ا عتمػػاد األ ػػاديم ،

وال شػػؼ عمػػا إذا

ػػاف اػػروؽ ذات د لػػة ا مػػاسية عنػػد مسػػتو د لػػة  )0005 =αبػػيف متوسػػطات

درجػػات الترػػدير تعػػز إلػ المت يػرات :الجامعػػة ،الرتبػػة األ اديميػػة ،سػػنوات الخدمػػة) و يفيػػة ا سػػتفادة
مف النماذج العالميػة التػ تعتمػد ا عتمػاد األ ػاديم ل ليػات التربيػة اػ تطبيػؽ المعػايير المينيػة 0و ػد

اتبػػل البا ػػث المػػني الومػػف المسػ ػ

وائػػعاج مجموع ػػة مػػف المع ػػايير مجتمع ػػة ا ػ سػ ػتة مجػػا ت،

ومطبرػػا األداة علػ عينػػة  )107عئػػو ىيسػػة تػػدريس اػ
األزىر – األ م ) ،وتوملت الدراسة إل النتاس :

ليػػات التربيػػة اػ الجامعػػات ا سػػالمية –

 -الدرج ػػة ال لي ػػة لتر ػػدير أاػ ػراد العين ػػة للمع ػػايير الميني ػػة اػ ػ ئ ػػوت مب ػػادئ ا عتم ػػاد األ ػػاديم

ان ػػت

 )%74088وى ػ عاليػػة نسػػبياج ،و ػػاف ترتيػػب المجػػا ت  :معػػايير ت نولوجيػػة -معػػايير الػػتعلـ ةوادارة

المؼ -معايير التخطيط -معايير مينية واخال ية  -معايير امتالؾ المادة العلمية -معايير الترويـ)
-

توجد اروؽ ذات د لة ا ماسية عنػد مسػتو د لػة  )0005 =αبػيف متوسػطات درجػات الترػدير

تعز إل المت يرات :الجامعة ،الرتبة األ اديمية ،سنوات الخدمة)

و د استعاف البا ث ببعض التجارب الت اعتمدت المعايير المينية مثؿ التجربػة ا ماراتيػة والبريطانيػة

ا وئل خطوات عملية لتطبيريا ا جامعات م ااظة غزة ،واومت الدراسة بػ:

 -انشات ىيسة اعتماد أ اديم عربية خامة ا

ليات التربية تابعة ت اد الجامعات العربية تتول منح

شيادة ا عتماد واؽ المعايير0

 إعادة النظر بالالس ة الداخلية ل ليات التربية ،وتطويرىا بما يتالتـ مل المعايير المينية العالميةلالعتماد األ اديم وئماف الجودة0

Professional standards for future school teacher in the light
of the principles of academic accreditation for colleges of
education
Abstract: The study aimed to identify the degree of appreciation to faculty
education colleges in Palestinian universities with professional standards for
*

بحث ممول من مجمس البحث العممي في وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية
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future school teacher in the light of the principles of academic accreditation,
and detected whether statistically significant differences at the level of
significance (α = 0.05) between the degrees of appreciation which mean to
attributable to the variables: (University , academic title, years of service) and
how to take advantage of global models that rely academic accreditation for
colleges of education in the application of professional standards. The
researcher followed the descriptive approach, putting together a set of
standards in six areas, and applied the tool on the sample (107) faculty
member in the faculties of education in universities (Islamic - Al-Azhar – Al
Aqsa), the study found:
- Total degree to estimate the sample with professional standards in the light
of the principles of academic accreditation was (74.88%), which is relatively
high, and the order of fields: (technological standards - standards of learning
and classroom management - planning standards - professional and moral
standards - standards owning scientific article - evaluation standards)
- No statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05)
between the mean scores of appreciation attributable to the variables:
(University, academic title, years of service)
Researcher has used some of the experiments that have adopted professional
standards such as the UAE and the British experience in the development of
practical steps to be implemented at the universities of the province of Gaza,
and the study recommended by:
- The creation of an Arab academic adoption of a private education colleges
belonging to the Association of Arab Universities shall grant certification
according to the criteria.
- Revision of the Rules of Procedure of the colleges of education, and
developed in accordance with professional standards of the global academic
accreditation and quality assurance.

:مقدمة

 أمب ت ىناؾ، والتطور السريل ا وساسؿ ا تماؿ والت نولوجيا،ا ئوت النمو المعرا المتسارع
ئرورة مل ة إل معلـ ذي إم انيات و درات وموامفات نوعية متطورة تواسـ التطورات المذىلة الت

 وعل، وعل ذلؾ االمعلـ الذي يتطلبو العمر ىو معلـ ااعؿ وبا ث مسلح بالثرااة،يشيدىا العالـ
 وملـ بأساليب تدريس تخممو ومتابل ما يجد مف،عال ة ميمة بت نولوجيا المعراة وا تماؿ

0المعراة مف ؿ جديد ا تخممو

تنشسة الفرد وبنات شخميتو

تسيـ ا

 تلؾ المينة الت،االمعلـ ىو المسؤوؿ عف مينة التدريس

 ما أنو يسيـ ا تنشسة وتربية وت ويف جميل، وت ويف اتجاىاتو، وتفجير طا اتو،ومياراتو المختلفة
، ال ثيري0 ىذه المينة مثليا مثؿ ؿ الميف يجب أف ي دد ليا معايير وئوابط0اسات المجتمل

0)68:2004
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د .محمود عسـاف

باإلئااة إل

ذلؾ اإف المعلـ يمثؿ استراتيجية يم ف عف طريريا ا نطالؽ إل

النظـ التعليمية ا

الدوؿ العربية وذلؾ باعتباره العنمر المؤثر ا

أائؿ وب فاتة عالية ،ولذا يوجد اتجاه وي لد

أنظمة التعليـ ا

ت سيف مخرجات

أي نظاـ تعليم

إعادة النظر ا

عل

ن و

أىداؼ تعليـ

المعلميف وبالتال ا األدوار والمياـ المينية ليـ ب يث ي ونوف أداة للت يير وي وف اليدؼ إعداد نوع

جديد مف المعلميف معلم المستربؿ) وتنمية دراتيـ ،مل مراعاة الجودة الشاملة األمر الذي يتطلب

الوموؿ إل مستويات معيارية عالمية0

فاا 0)652:2010 ،

ىذا ما دال إل ا ىتماـ بتطوير برام إعداد المعلميف لئماف جودة اإلعداد ا اتجاىات عالمية،

وتعدد جيود ا عتماد األ اديم

لبرام

ليات التربية بؿ تعد

األمر ذلؾ إل

العناية بالمدارس

والوموؿ بيا إل ا عتراؼ األ اديم  ،األمر الذي ي رؽ الفواسد التالية)Hammod,2004:17 :
 01ئماف المعراة بالم تو الدراس التخمم للمعلـ والتنويل ا طراسؽ التدريس0
 02ئماف اإلدارة المفية مل وجود تنوع واسل المد ا الخلفيات الثرااية0
 03ئماف تفسير المعلـ

ستخدامو استراتيجية معينة ا

نتاس الب وث0

التدريس دوف غيرىا استناداج إل

 04ئماف ياـ المعلـ بالتف ير والتأمؿ وال موؿ عل الخبرات عالجية متنوعة0

وعليو ارد وئعت ىيسة ترييـ ودعـ المعلميف الجدد ا

الو يات المت دة األمري ية NCATE

مجموعة مف المعايير والموامفات لمعلـ مدرسة ال د ،واعتمدت ا

أمليا عل

ربط عنامر

اإلطار المفاىيم بالمسا ات ا

ليات التربية ،و د بدأ العديد مف الدوؿ األخذ بيذه المعايير ومنيا

ال مر:

جامعة اإلمارات العربية المت دة ،جامعة جنوب يوتاه Southern

عل سبيؿ المثاؿ

 ،Utah Universityجامعة ايسترف مينونت بو ية ارجينيا ،Eastern Mennonite University
جامعة انديانا ا بلومنجتوف  )Indiana University Bloomingtonالنبوي )14 :2006 ،و د

ر زت مف خالليا عل :

 -ت ديد السفة اعتماد معلـ المستربؿ وأىدااو والمتمثؿ ا :

تنمية الوع الثراا  ،وتنمية ميارات

التف ير اإلبداع  ،وت ريؽ المفيوـ الشامؿ لعلوـ المستربؿ ،واستشراؼ اعاليات التردـ العلم ،

وتعديؿ السلوؾ البيس  ،ةوادراؾ أىمية الجانب التطبير والعمل للنظريات)
سف وم مود)31 :2008 ،

 اعادة النظر ا ا جراتات التنفيذية إلعداد المعلـ بما يئمف بولو عند دخوؿ الخدمة لمفاىيـاعتماد المعلـ ،ويتمثؿ ذلؾ ا :

تعديؿ بوؿ الطلبة ،تعديؿ اإلعداد التخمم بما ي رؽ موا بة
04
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ومسايرة تطورات العمر ،إعادة النظر ا اإلعداد التربوي بما يئمف عدـ الت رار وأ تزيد نسبة

المرررات التربوية عف  ، %25ةوادخاؿ بعد رابل ا إعداد المعلـ وىو البعد الثراا والرم )
ن )77 :2004،
مشكمة الدراسة:

لعؿ توجو و ازرة التربية والتعليـ العال

األول

ن و اعتماد اختبار مزاولة المينة للمعلميف يعتبر الخطوة

ن و تواير ل ة مشتر ة ،وىدااج يسع

لت ريؽ التربويوف مف خالؿ تواير أسس وائ ة

وم ددة لترويـ األدات والمساتلة ،وترجمة ريرية لمعايير ا عتماد األ اديم  0وعليو تت دد مش لة

الدراسة ال الية ا

المعايير المينية لمعلـ مدرسة المستربؿ ا

ئوت مبادئ ا عتماد األ اديم

ل ليات التربية بالجامعات الفلسطينية0

أىداف الدراسة:

 -1التعرؼ إل المعايير المينية لمعلـ مدرسة المستربؿ ا ئوت مبادئ ا عتماد األ اديم 0

 -2ال شؼ عف تأثير بعض المت يرات الجامعة ،الرتبة األ اديمية ،سنوات الخدمة) ا استجابات
أاراد العينة وؿ المعايير المينية لمعلـ مدرسة المستربؿ ا ئوت مبادئ ا عتماد األ اديم 0
 -3التعرؼ إل

يفية ا ستفادة مف النماذج العالمية الت تعتمد ا عتماد األ اديم ل ليات التربية

ا تطبيؽ المعايير المينية لمعلـ مدرسة المستربؿ0

أسئمة الدراسة:

تت دد أسسلة الدراسة ا :

 01ما درجة تردير أعئات ىيسة التدريس ب ليات التربية بالجامعات الفلسطينية للمعايير المينية

لمعلـ مدرسة المستربؿ ا ئوت مبادئ ا عتماد األ اديم ؟

 02ىؿ توجد اروؽ ذات د لة ا ماسية عند مستو د لة  )0005 = αبيف متوسطات درجات
تردير أاراد العينة للمعايير المينية لمعلـ مدرسة المستربؿ ا ئوت مبادئ ا عتماد األ اديم تعز

إل المت يرات :الجامعة ،الرتبة األ اديمية ،سنوات الخدمة)؟
 03يؼ يم ف ا ستفادة مف النماذج العالمية الت

تعتمد ا عتماد األ اديم

ل ليات التربية ا

تطبيؽ المعايير المينية لمعلـ مدرسة المستربؿ ؟

أىمية الدراسة:

 -1ترديـ نظاـ يساعد المسؤوليف والمعنييف بالعملية التعليمية عل اختيار المعلميف المػؤىليف بشػ ؿ
جيػػد لممارسػػة التػػدريس ومزاولػػة المينػػة مػػف خػػالؿ اسمػػة المعػػايير الت ػ يم ػػف أف يسترشػػد بيػػا
04
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الرػػاسميف عل ػ

ليػػات التربيػػة ا ػ تطػػوير مررراتيػػا ،لت ريػػؽ متطلبػػات ا عتمػػاد وال مػػوؿ عل ػ

رخمة مزاولة المينة0

 -2تعتبػػر ىػػذه الد ارسػػة – ا ػ

ػػدود علػػـ البا ػػث -اعػػدة تأمػػيلية لب ػرام إعػػداد المعلمػػيف الجػػدد

وت ديػػد مجػػا ت تػػدريبيـ لموا بػػة التطػػورات ال ديثػػة ،ممػػا يسػػاعد ا ػ ترػػديـ نم ػػوذج جيػػد مػػف

المعلميف يثؽ ايو المجتمل0

 -3يم ف ا سػتناد إلػ نتػاس ىػذا الب ػث أسػاس تأمػيل لبػرام إعػداد وتػدريب واختيػار المعلمػيف
عملياج ونظرياج0

 -4ػػد يسػػتفيد مػػف نتػػاس ىػػذه الد ارسػػة

ليػػات التربيػػة بالجامعػػات الفلسػػطينية ،و ازرة التربيػػة والتعلػػيـ

العال  ،برنام التربية والتعليـ – و الة ال وث الدولية)

حدود الدراسة:

 -حــد الموضــوع /التعػػرؼ إل ػ المعػػايير المينيػػة لمعلػػـ مدرسػػة المسػػتربؿ ا ػ ئػػوت مبػػادئ ا عتمػػاد

األ اديم مف وجية نظر أعئات ىيسة التدريس ب ليات التربية بالجامعات الفلسطينية0
 -الحد المؤسسي  /ليات التربية بالجامعات الفلسطينية0

 الحد البشري /أعئات ىيسة التدريس ب ليات التربية0 -الحد الجغرافي  /م ااظات غزة0

 -الحد الزمني /تـ تطبيؽ الشؽ الميدان مف ىذه الدراسة ا شير ابريؿ 2014ـ

مصطمحات الدراسة:

 -1المعايير المينية :يعرايا (زيتون )115 :2004 ،بأنيا " :تلؾ العبارات الت يم ف مف خالليا
ت ديد المستو المالسـ والمرغوب مف اتراف الم تو والميارات واألدات وارص التعلـ ومعايير

إعداد المعلـ" 0ويعرايا الباحث إجرائيا بأنيا" " :مجموعة المؤشرات الت ينب

أف تتواار ا

أدات المعلـ ،والمرتبطة بمستو ال فاتة المينية داخؿ الفمؿ وخارجو لت ريؽ التعلـ الفعاؿ

وتشمؿ مجا ت التخطيط ،واستراتيجيات التعلـ ةوادارة الفمؿ ،والمادة العلمية ،والترويـ ،ومينية
المعلـ
 -2مدرسة المستقبل  :يعرفيا (الخواجا )44 :2001 ،بأنيا :مدرسة ذات السفة خامة تروـ عل

أربل دعاسـ رسيسة ،ى  :مجتمل التعلـ ،تعزيز ا نتمات والت يؼ ،ديمرراطية التعليـ ،إدراؾ

أىمية الت نولوجيا ا

التعليـ) ويعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا " :المدرسة الت

معمالج للتعلـ ،الف ي وف التعليـ وا عياج إذا ا تمر عل
04

تستخدـ البيسة

الجدراف األربعة ل جرة الدراسة ،والت
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تييئ لطلبتيا ا تماؿ ،وتفتح أبوابيا لتبادؿ الخبرة مل المؤسسات المتنوعة ،وتروـ بالر الت

الياداة ،وت سب طالبيا الخبرات العلمية بالعمؿ"

 -3االعتماد االكاديمي :يعرفيا ( النبوي )33 :2006 ،بأنيا " :عملية ترييـ لية التربية لئماف
جودة مينة التعليـ ،وترييـ أدات المعلميف ا

مجا ت التخمص وطراسؽ وميارات التدريس،

والترخيص بممارسة المينة" ويعرفيا الباحث إجرائياً بأنيا " :عملية اختيارية تروـ بيا ال لية
لترويـ أداسيا ،وتم نيا مف ت ريؽ مستويات عالية مف ا دات تؤدي إل جودة مينة التدريس مف

خالؿ ت ديد لمعايير ومؤشرات المراجعة الد يرة"

الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات الت

تناولت مت يرات الدراسة ال الية ،ل ف ندرت الدراسات ذات الملة المباشرة

بموئوع الدراسة ال الية ،وايما يل عرض ما اطلل عليو البا ث:

 -1دراسة الفوال ( )2003ىدات بياف أىـ معايير الجودة المعتمدة ل ليات التربية ،و د استخدـ
البا ث المني الومف  ،وتومؿ إل مجموعة مف المعايير الت وئعتيا و الة تأميف الجودة ا

التعليـ العال ا الممل ة المت دة  )G.A.Aو د سميا إل م اور يندرج ت ت ؿ م ور مجموعة
مف المعايير ى

عل

الن و التال  :الترويـ ،بنية الدراسات التربوية – طبيعة موئوعات

التخمص ،ت ديد معايير األدات المين )
 -2دراسـة بينيـت ( )Bennett, 2005ىػدات ال شػؼ عػف مػد اسػتخداـ المعػايير التػ وئػعيا

المجلػػس الػػوطن

عتمػػاد بػرام المعلػػـ ،معػػايير اعتمػػاد رسػػمية أليػػة مؤسسػػة ،واتبػػل البا ػػث المػػني

الومف وأ دت الد ارسػة اػ نتاسجيػا علػ إم انيػة تطبيػؽ ىػذه المعػايير علػ أيػة مؤسسػة وا خػذ بيػا
ا اعتماد ىذه المؤسسات ا بريطانيا0

 -3دراسة كنعان ( )2005ىدات لوئل مرياس لدراسة وا ل برام اعداد المعلـ ا
بجامعة دمشؽ مف يث ا دات واإلم انيات ،ما ىدات إل

ترويـ ىذا الوا ل ا

المرتر ة واؽ مبادئ الجودة ،ومف ثـ وئل تمور للمعايير المرتر ة ا

لية التربية
ئوت المعايير

ئوت نتاس

واستخدـ البا ث المني الومف وطبرت الدراسة عل جميل أعئات ىيسة التدريس ا

الوا ل،

لية التربية

والبالغ عددىـ  )46عئواج ،وتوملت الدراسة إل عدـ ت ريؽ مبادئ ا عتماد األ اديم ا جميل

مجا ت اعداد المعلـ المينية وا اديمية وا جتماعية والثرااية ،وعدـ ت ريؽ رئا المستفيديف ،وعدـ

ت ريؽ ا ىداؼ المرجوة ا برام اعداد المعلـ ،وعدـ تواار معايير وائ ة ومناسبة لت ديد مستو

ا دات الجيد ،واومت الدراسة بئرورة تش يؿ ىيسة اعتماد أ اديم وطنية0
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 -4دراســـة "بيـــرك " (2005

 )Berk,ى ػػدات إلػ ػ تط ػػوير البػ ػرام التدريبي ػػة والميني ػػة للمعلم ػػيف

باسػػتخداـ المعػػايير المينيػػة مػػف خػػالؿ عمػػؿ نم ػػوذج للتنميػػة المينيػػة ،وطبر ػػت الد ارس ػػة علػػ الطلب ػػة

المعلمػػيف اػ جامعػػة بػػف سػػتيت بو يػػة بنسػػلفانيا

Penn State College of Education

وتومػػلت إل ػ أف البرنػػام المرػػدـ للمعلمػػيف والرػػاسـ عل ػ التػػدريب وترػػويـ ممارسػػات المشػػار يف ا ػ
اجة لتعريؼ المعلميف بالميارات الخامة بالمعايير المينية ال الية0

 -5دراسة سكر والخزندار ( )2005ىدات إل

اعداد اسمة بال فايات الالزمة لت ويف المعلـ ا

ئوت مستجدات العمر ،والتعرؼ إل المستويات المعيارية المالسمة لل ـ عل مد امتالؾ المعلـ

لتلؾ ال فايات ،و د استخدـ البا ثاف أسلوب دلف وتـ التطبيؽ عل عينة م ونة مف  )60ارداج مف

الخبرات أعئات ىيسة تدريس ومشرايف) ،واشارت النتاس

إل

اف درجة ا ىمية جاتت مرتبة

التال  :إدارة المؼ ،الترويـ متعدد األغراض ،المشار ة والتوامؿ ،المعراة العلمية ،توظيؼ

ممادر المعراة)

 -6دراسة محمد وقرني ( )2005ىدات التعرؼ إل

مجاؿ اعتماد

خبرات بعض الدوؿ ا

وئل استراتيجية

مؤسسات اعداد المعلـ ا الو يات المت دة وارنسا ،ةوام انية ا ستفادة منيا ا
مرتر ة لتطبيؽ معايير ا عتماد ا ليات التربية ا ممر ،و د طبرت الدراسة عل
ليات التربية جامعة عيف شمس -بن

ىيسة تدريس ا

 )85عئو

سويؼ -دمنيور -ا زىر) وتوملت

الدراسة إل وئل استراتيجية لتطوير منظومة اعداد المعلـ ا ئوت معايير ا عتماد ،يث شملت

عدداج مف المرتر ات الت تساعد ا تفعيؿ تطبيؽ ىذه ا ستراتيجية0

 -7دراسة صافتمي ( )2009ىدات لرياس مد

جودة نظاـ اعداد المعلميف ا

ليات التربية ا

سوريا ا ئوت التجارب الناج ة ،ونظاـ الجودة المعتمد وذلؾ مف خالؿ التعرؼ إل جوانب الروة
والئعؼ الموجودة ا ىذا النظاـ ،والت مف المم ف ا ستفادة منيا ا رال مستو جودتيا وا

رسـ سياسة اولية إلم انية تطبيؽ نظاـ جودة عالم
الدراسة عل

علييا واؽ المعايير الدولية،

 )100عئو ىيسة تدريس مف ليات التربية ا

نظاـ إعداد المعلميف ا

سوريا ا

ئوت التجارب الناج ة يعان

واومت الدراسة بئرورة إنشات م تب لئماف الجودة ا

جودة للنظاـ ال ال إلعداد المعلـ0

يث طبرت

سوريا ،وتوملت الدراسة إل

أف

مف بعض الئعؼ والرمور،

ليات التربية واجرات عمليات تريـ وئبط

 -8دراسة العميمات ( )2010ىدات التعرؼ إل درجة ممارسة معلم المر لة األساسية ا األردف
لل فايات المينية ا

ئوت المعايير الوطنية لتنمية المعلميف مينيا مف وجية نظر المشرايف

التربوييف ،يث استخدـ البا ث المني الومف وطبؽ استبانة م ونة مف ست مجا ت:
00

المعراة

المعايير المينية لمعمم مدرسة المستقبل في ضوء مبادئ االعتماد األكاديمي

األ اديمية ،التخطيط ،التنفيذ ،الترويـ ،التطوير الذات  ،األخال يات) عل
م ااظت

 )90مشرااج ومشراة مف

عماف ةواربد ،وأظيرت النتاس اف درجة ممارسة المعلميف لل فايات ا

ئوت المعايير

متوسطة ،وعدـ وجود اروؽ ا درجة الممارسة تعز إل مت ير الوظيفة يث طبرت الدراسة عل

عينة عشواسية مف المدرات و مدية مف المشرايف0
 -9دراسة سميم ( )2011ىدات التعرؼ إل

مد

تطبيؽ معلم

المر لة الثانوية ا

المدارس

ال ومية لمعايير الجودة الشاملة ا التعليـ مف وجية نظر المشرايف التربوييف ا مديريات التربية

والتعليـ ا منطرة اربد ،و د تـ استخداـ المني الومف وطبرت ا داة عل عينة م ونة مف )80

مشرااج ومشراة ،وأظيرت النتاس

ارتفاع متوسط درجات التردير لتطبيؽ معايير الجودة ،و شفت

النتاس عف عدـ وجود اروؽ بيف المتوسطات ال سابية تعز لمت ير تخمص المشرؼ ومؤىلو0

-10

دراسة عطوان والفميت ( )2012ىدات التعرؼ إل

إلعداد المعلـ الفلسطين

معو ات تطبيؽ المعايير المينية

ب ليات التربية وسبؿ الت لب علييا ،و د اتبل البا ثاف المني الومف

ائر مف جامعة
جا
بتطبيؽ أداة الدراسة الم ونة مف  )44اررة عل عينة م ونة مف  )48م
األ م و د توملت الدراسة إل اف المعو ات المادية ت ؿ المرتبة األول بوزف نسب  %9003ثـ
ا اديمية بوزف نسب  %7706ثـ اإلدارية بوزف نسب  ،%7502ما انو

توجد اروؽ ذات د لة

إ ماسية بيف متوسطات درجات تردير أاراد العينة وؿ المعو ات تعز إل مت ير المؤىؿ العلم ،

بينما توجد اروؽ تعز لمت ير سنوات الخدمة لمالح مف لدييـ سنوات خدمة  )5سنوات اأ ؿ0

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات الت تناولت مت يرات الدراسة ال الية ل ف مف زوايا مختلفة ،و د اتفرت الدراسة

ال الية مل معظـ الدراسات ال الية مف يث اتباع المني

الومف  ،ول ف اجمل معظميا عل

اىمية استخداـ المعايير مثؿ دراسة  ،)Bennett, 2005الفواؿ ،)2003 ،ما اىتـ بعئيا

بالب ث عف ام انية تطبيؽ المعايير ومعو ات ذلؾ مثؿ دراسة عطواف والفليت )2012،ودراسة
مااتل  ،)2009 ،سليـ  ،)2011ومنيا ما ب ث ا وئل مراييس ومعايير و فايات خامة مثؿ

دراسة ،)Berk, 2005

نعاف،)2005 ،

س ر والخزندار 0)2005 ،ولرد اختلفت الدراسة

ال الية مل معظـ الدراسات السابرة ا اختيار العينة ،ما عدا دراسة

س ر والخزندار0)2005 ،

ولعؿ ما يميز الدراسة ال الية أنيا تب ث ا التعرؼ إل أ ثر المعايير تردي اجر وا تياجاج مف وجية
نظر أعئات ىيسة التدريس ا

التجارب السابرة ا

ليات التربية ا جامعات م ااظة غزة ومعراة يفية ا ستفادة مف

تطبيريا 0ما تـ ا ستفادة مف الدراسات السابرة ا

للدراسة ،وت ديد بعض اررات األداة المستخدمة ،وتفسير النتاس 0
04
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اإلطار النظري واألدب التربوي:

المعايير المينية:

لرد ظيرت اجندة المعايير المينية ا بدايتيا ا و ية واشنطف ا مري ية و د

ت ينيا است ساناج

وا با ج شديديف ،اتبنتيا جميل الو يات المت دة واعتبرتيا المخلص ا ذلؾ الو ت الذي استخدمت
ايو الترييـ لترارف بيف جودة المدارس ،وساعدت عل

انطلرت العديد مف المجتمعات ا

رال ت ميؿ الطلبة وانجازاتيـ 0لذلؾ ارد

وئل ا طار العاـ لمعايير المعلـ الفعاؿ والمعتمد مف خالؿ

مجموعة مف الخماسص الت ت فؿ تطبيريا ا الوا ل التعليم  ،منيا :راشد)11 :2005 ،

 عمــق المعرفــة :وىػ المفػػاىيـ وتعريفاتيػػا والتعميمػػات بأنواعيػػا و لمػػا زاد تعمػػؽ المعلػػـ اػ مادتػػو
موئوعا ألسسلة التف ير0
زادت درتو عل أف ي دد األا ار الرسيسة الت يم ف أف ت وف
ج
 االرتبـــاط بالعـــالم الخـــارجي :وى ػػو مجموع ػػة األنش ػػطة التػ ػ تجع ػػؿ لل ػػتعلـ يم ػػة أو معنػ ػ  ،وى ػػذه
األنشطة بد أف ي ػوف ليػا أثػر اعػاؿ علػ أ بػر عػدد مػف العػالـ الخػارج مثػؿ معالجػة مشػ الت

المجتمل0

 المحادثـــة الجوىريـــة :وىػ ػ التفاعػػؿ الم ػػف بػػيف المعل ػػـ وتالمي ػػذه ػػوؿ موئ ػػوع د ارسػ ػ مع ػػيف
لتطوير ميارات ا تماؿ ا جتماع 0

 التأييـــد االجتمـــاعي إلنجـــاز المـــتعمم :وىػػو نرػػؿ لثرػػة المعلػػـ و د ارتػػو وتو عاتػػو العاليػػة ا ػ
المتعلم ػػيف لبن ػػات ج ػػو يس ػػود اي ػػو ا

ػػدرات

تػ ػراـ المتب ػػادؿ ب ػػيف المعل ػػـ والم ػػتعلـ وتش ػػجيل ال ػػتعلـ النش ػػط

والمنااسة والمنا شة والتعبير عف األا ار0

 مســـتويات التفكيـــر العميـــا :وىػػو ا سػػتخداـ األمثػػؿ لطػػرؽ تف يػػر تعػػال معلومػػات التػػذ ر والفيػػـ
وتتعامؿ معيا بذ ات مثؿ الت ليؿ والتر يب والترويـ واتخاذ الررار وارض الفروض0

و د أشارت العديد مف الم ار ز الب ثية مثؿ( :المر ز الروم

للب وث التربوية والتنمية ،ىيسة ترييـ

ودعـ المعلميف الجدد ا الو يات المت دة األمري ية  )NCATEإل مجموعة مف المعايير ،والت
يجب أف تتواار ا أدات المعلـ أثنات ممارسة المينة وتتمثؿ ىذه المعايير ا :

 oمعراة بمجاؿ التخمص :ا لماـ بالمفاىيـ األساسية)0

 oمعراة بطرؽ وأساليب التعليـ والتعلـ :تنوع طراسؽ واستراتيجيات التعليـ والتعلـ)0
 oايـ عمليات التعلـ :معراة يفية تعلـ التالميذ ونموىـ)0

 oايـ اجات المتعلميف :أف يع الفروؽ الفردية بيف التالميذ لخلؽ ارص تعليمية متنوعة)0

 oإدارة المؼ وئبط النظاـ :تواير بيسة تعلـ ت فز التفاعؿ ا جتماع ا يجاب بيف التالميذ)0
 oالتوامؿ الفعاؿ :التفاعؿ والتعاوف بيف المعلـ والزمالت وأوليات األمور والمجتمل الم يط)0
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 oالتخطيط للتعليـ :المعراة التامة بم تو المادة الدراسية وأىداايا)0

 oدم الت نولوجيا ا العمؿ التعليم  :لتواير ممادر معراة متنوعة تثري بيسة التعلـ)0
 oالترويـ الشامؿ ألدات المتعلميف :اتراف أساليب الترويـ ومستويات األدات ومعايير الترويـ)0

 oالنمو المين والتطور المستمر :التطوير الػداسـ لذاتػو المينيػة مػف خػالؿ ممارسػة التف يػر والتأمػؿ
عل ن و مستمر ا أساليبو التعليمية)0

 oا نخػراط بشػ ؿ عئػػوي اػ مجتمعػػات الػػتعلـ :تنميػػة العال ػػات اإلنسػػانية مػػل الػػزمالت والمجتمػػل
الم يط وممارسة عملو بش ؿ تعاون مل أوليات األمور والتالميذ)0

وىذه المعايير سابرة الذ ر نال ظ أنيا تنخرط ت ت المعايير الرسيسػة المتمثلػة اػ

التخطػيط الجيػد،

التنفيذ الجيد ،الترويـ الجيد ،استخداـ المعلـ لالستراتيجيات والت نولوجيا ،وربط المني بالبيسة)

الحاجة إلى المعايير المينية وأىميتيا:

أشػػارت العديػػد مػػف الد ارسػػات إل ػ ئػػرورة تطػػوير أدات المعلػػـ ا ػ ئػػوت المسػػتويات المعياريػػة ،ومػػف
ىذه الدراسات نمر ،)2005 ،و راشد ، ) 2005 ،طاوي ، )2007 ،ما أ دت علػ ذلػؾ و ازرة

التربية والتعليـ العال  )2010 ،وذلؾ لألسباب التالية:
 -1م ػػور األدات ال ػػال للمعل ػػـ ،مم ػػا أد إلػ ػ
والت و ت ال ادثة ا المجتمل0

م ػػور نػ ػوات ال ػػتعلـ التػ ػ تع ػػوؽ موا ب ػػة الت يػ ػرات

 -2تأ يد ثير مف الب وث الدراسية المعامرة والمسػتربلية علػ أىميػة تػواار المعػايير شػرط لتطػوير
أدات المعلـ0

 -3وجػػود اجػػوة بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ س ػوات اػ ػ إعػػداد المعل ػػـ أو تدريبػػو أثنػػات الخدمػػة ،يػػث يػػتـ
ا ىتماـ بالنظريات والفلسفات التربوية والسي ولوجية أ ثر مف تطبيريا ا موا ؼ ال ياة اليومية0

 -4ا رترات بعملية التدريس اإف المعلموف ي تػاجوف إلػ أنػواع متعػددة مػف المعلومػات والمعراػة تػ
ي ونوا مؤىليف للرياـ بأدوارىـ الجديدة0

 -5أف المعايير المينية تزيد مف ثرة المجتمعات ا التعليـ0

 -6أف مفتاح الت سيف عل المد البعيد ا مجاؿ التدريب ىو يفية توليػد وتػ ار ـ ومشػار ة المعراػة
الميني ػػة ،وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ تعمي ػػؽ اي ػػـ للمعرا ػػة الميني ػػة وألدواره الجديػػػدة مػػػا وردت اػ ػ المعػ ػػايير
والمستويات العالمية والرومية0

أساسػا للم اسػبة والمسػاسلة،
 -7أف المعايير المينيػة تمثػؿ أسػس وائػ ة ألي برنػام تػدريب  ،وتمثػؿ
ج
وتردـ تعريفات وائ ة ل ؿ األدوار والواجبات ل ؿ جزت ا العملية التعليمية0
04
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نماذج من المعايير العالمية لممعممين في بعض الدول :

اعتم ػػدت و ي ػػة نت ػػا  ،وو ي ػػة أريزون ػػا وو ي ػػة أوى ػػايو وو ي ػػة "نيوزيلن ػػدا ،و اليفورني ػػا ع ػػاـ ،2005
وو يػػة "ماساسوسػػيتش" ا ػ ابريػػؿ  ،)2007و يػػة "انػػديانا" ا ػ عػػاـ  )2005ا ػ الو يػػات المت ػػدة

مجموعػػة مػػف معػػايير لب ػرام تأىيػػؿ المعلػػـ مػػف بػػؿ لجنػػة المعػػايير المينيػػة للتعلػػيـ وئػػماف ا عتمػػاد
وىػػذه المع ػػايير التػػال  :إظيػػار الريػػادة المينيػػة ،الػػتم ف مػػف الم ت ػػو المعرا ػ  ،تم ػػميـ وتخطػػيط

التعليـ ،ايجاد المناخ المناسب للتعلـ وال فاظ عليو ،تطبيؽ عمليػة التعلػيـ ةوادارتيػا ،تريػيـ الػتعلـ وبلػوغ
نتاسج ػػو ،تري ػػيـ عملي ػػة التعل ػػيـ وال ػػتعلـ وانع اس ػػاتيا ،التع ػػاوف م ػػل ال ػػزمالت وا ب ػػات وا خػ ػريف ،التعي ػػد

بالتنمية المينية الذاتية ،استخداـ التطبيرات الت نولوجية)

)http://www.kyepsb.net/teacherprep/newteachstandards.asp.(2/3/2014

ما دمت المعايير المينية الجديدة للتعليـ بإنجلت ار ا سػبتمبر  )2007وأشػارت إلػ ئػرورة تطبيػؽ
المعارؼ والميارات المينيػة للمعلمػيف ،وتػـ ترػديـ معػايير جديػدة لراػل ػدرة المعلمػيف والومػوؿ للجػودة
الشاملة ا التعليـ ،وتنمية خبراتيـ وؿ التعليـ خارج جرة الد ارسػة وتشػير عبػارات المعػايير المينيػة

إل  :التمراات والسلو يات المينية ،المعراة والفيـ المين  ،الميارات المينية)
http://www.teachernet.gov.uk/teachingandlearning/resourcematerials/outsid
)eclassroom/newsletters/nov2007/professionalstandards. (1/3/2014

االعتماد االكاديمي لكميات التربية:
إف ال اجة إل

تعليـ مستربل

ومدرسة ومعلـ مستربؿ يعمؿ عل

ت ريؽ مطالب التنمية الشاملة

للمجتمل ،ومرومات بنات طا اتو البشرية ا مواجية ت ديات العمر والم ااظة عل ىويتو و يمو

وم تسباتو ال ئارية ،والت رؾ الجاد للّ اؽ بر ب التردـ ،أمب ت جد ئرورية ،مف خالؿ ا عتماد
ا اديم ل ليات اإلعداد0

ويعتبر ا ىتماـ بتطوير برام إعداد المعلميف وئماف جودة اإلعداد مف أىـ ا تجاىات العالمية

المعامرة ،الت تال

اىتماماج متزايداج ،عل الرغـ مف اختالؼ درجة التر يز ا عمليات التطوير

باختالؼ السياؽ المجتمع

مف دولة ألخر  ،اا ىتماـ بتربية المعلميف أمبح مف األولويات

السياسية ا معظـ دوؿ العالـ 0اف الدوؿ المتردمة يزداد ا ىتماـ بئماف تواار ا عداد المطلوبة
مف المعلميف لمواجية ا ت التراعد المتزايدة مل ئماف جودة ا عداد ،اما ا الدوؿ النامية انجد

تزايد ال اجة إل

ا رتفاع بمستو مؤىالت المعلميف خامة ا

المر لة األساسية مل ا ىتماـ

بالجودة 0النبوي )34 :2006 ،ولذلؾ ظير ا ىتماـ با عتماد ا اديم

ليشمؿ ترييـ المدارس

وال ليات وا ساـ التربوية ،لئماف جودة مينة التعليـ ،والذي يعرؼ بأنو " :المستو او المفة او
04
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الم انة الت

ت مؿ علييا المؤسسة التعليمية أو البرنام التعليم

النوعية المعتمدة لد مؤسسات الترويـ التربوي"

يؿ)253 :2009 ،

والجدير بالمال ظة اف ا ىتماـ با عتماد األ اديم

تئعيا ىيسات مؤسسات اعتماد برام

مرابؿ استيفات معايير الجودة

يعن مجرد وجود مجموعة مف المعايير الت

اعداد المعلميف واستنباط مجموعة مف المخرجات واراج

لتفسيرات ال ليات او الجامعات الت تروـ بتنفيذ تلؾ المعايير وواراج لظروايا ،بؿ نر ئرورة إعادة

التف ير ا مفيوـ المخرجات ومجرد اعتباره عملية لرياس أدات األاراد ،بؿ يتعد

األمر ذلؾ تماماج

إل مفيوـ التعليـ الت ويل  ،اليس اليدؼ مف استخداـ المعايير ت ويف معلـ ثابت مف خالؿ معراة
ثابتة ،بؿ اليدؼ إيجاد المعلـ الم اور الميسر لتعليـ تالميذه ،الرادر عل مساعدتيـ ا بنات رؤيتيـ

للعالـ مف وليـ0

وعليو ،يم ف الروؿ اف ا عتماد يرمد بو ا عتراؼ الرسم بجودة المؤسسة التعليمية بيدؼ التعرؼ
إل مد برات المؤسسة للمعايير الت تئعيا ىيسات او تنظيمات ا عتماد ،عل اف يتـ ذلؾ بش ؿ

دوري ،وبطرؽ منيجية ةواجراتات معينة وبذلؾ تمنح المؤسسة ا عتماد)ETS, 2003: 14 0
نماذج وخبرات في االعتماد االكاديمي:
المجلس الروم

مف أشير ىيسات ا عتماد الخامة بالمعلميف ىو

عتماد المعلميف )NCATE

 National Council for the Accreditation of Teacher Educationا الو يات المت دة
ا مري ية ،والت

رسالة المجلس ا

وجدت ييسة لالعتماد المين

لل ليات والجامعات الت

تعد المعلميف ،وتتر ز

المساتلة وت سيف إعداد المعلميف ،وتئـ معايير د يرة لبرام إعداد المعلـ،

وتلزـ المؤسسات الت تتردـ لالعتماد با ستيفات ليذه المعايير  )NCATE, 2002: 11يث أف
المعايير المينية للمعلميف تتميز بالتر يز عل

ا عتماد المبن

ال ليات والطالب المعلميف والتر يز بدرجة ا ؿ عل

عل

األدات مف خالؿ ترييـ أدات

المدخالت والعمليات  ،ولعؿ ىذا يفسر ياـ

ىيسة تطوير مينة التعليـ  ،ولجنة ا عتماد لتربية المعلميف ا الو يات المت دة با عتماد األ اديم

لما يزيد عف  1300برنام ألعداد المعلميف ا الو يات المت دة طبرا خر ترارير  NCATEعاـ

 2005وا األربل سنوات األخيرة ارط امت باعتماد  )100برنام تمت المواارة عل اعتمادىا

بالفعؿ  )100 ،برنام أخر ا سبيليا إل ا عتماد األ اديم )Hammod, 2004: 23 0
اجراءات الدراسة:

مف أجؿ ت ريؽ أىداؼ الدراسة استخدـ البا ث ا ىذه الدراسة المني الومف الت ليل  ،وىو أ د

أش اؿ الت ليؿ والتفسير العلم المنظـ لومؼ ظاىرة أو مش لة م ددة ،وتمويرىا ما عف طريؽ
03

د .محمود عسـاف

جمل معلومات مرننة عف الظاىر او المش لة ،وتمنيفيا وت ليليا ةواخئاعيا للدراسة الد يرة مل ـ،
0)342 :2000
مجتمع الدراسة وعينتيا:

ليات التربية ا جامعات م ااظة غزة

ت وف مجتمل الدراسة مف جميل أعئات ىيسة التدريس ا

ا سالمية – األزىر – األ م ) ،والبالغ عددىـ واؽ إ ماسيات الشؤوف األ اديمية ا الجامعات

الثالث  )149عئوجا للعاـ الدراس  2014/2013بوا ل  36ا ا سالمية 95 ،ا األ م ،

 18ا

األزىر) 0تـ اختيار  )30عئوجا مف أعئات ىيسة التدريس ب رض التأ د مف مال ية

أدوات الدراسة واستخداميا ل ساب المدؽ والثبات والت رؽ مف مال يتيا للتطبيؽ عل

العينة

األملية ،و د تـ ا تسابيـ مف عينة الدراسة الت تـ التطبيؽ علييا ،نظ اجر لم ر جـ المجتمل ،و د
ت ونت عينة الدراسة األملية مف  )149عئواج مف الجامعات الثالث تـ اختيارىـ بطريرة المسح

الشامؿ ،وتـ استرداد  )107استبانة أي بنسبة  ،)%72والجدوؿ التال يوئح التوزيل:
جدول ( :)1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لممتغيرات التصنيفية

الكمي

الجامعة

االسالمية

األقصى

األزىر

العدد

27

63

17

107

النسبة

2502

5809

1509

%100

الرتبة

أستاذ مشارك فأعمى

أستاذ مساعد

ماجستير

الكمي

العدد

19

51

37

107

النسبة

1707

4707

3406

%100

سنوات الخدمة

أقل من  10سنوات

 10سنوات فأكثر

الكمي

العدد

44

63

107

النسبة

4101

5809

%100

أداة الدراسة:

ت ونت أداة الدراسة ا

مورتيا النياسية مف  )33اررة توئح المعايير المينية ا ئوت مبادئ
تـ اشترا يا مف مجموعة مف الدراسات الت

ا عتماد ا اديم  ،والت

اعتمدت المستويات

المعيارية ،ومف ىذه الدراسات نمر ،)2005 ،و عبيد ،)2004 ،و ديسرورس ،)2005 ،و راشد،

 ) 2005ومعايير ا عتراؼ األ اديم بالمدارس ،واراج لتوثيؽ ات اد وسط شماؿ أمري ا ،NCATE
يث تـ ا عتماد علييا ا

ومف ثـ تـ توزيعيا عل

مياغة اررات األداة وبما

ستة مجا ت:

يتعارض مل وا ل المجتمل الفلسطين ،

التخطيط ،التعلـ ةوادارة المؼ ،امتالؾ المادة العلمية،

معايير الترويـ ،المعايير الت نولوجية ،المعايير المينية واألخال ية)
44
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أسسلة الدراسة اـ البا ث باعتماد المعيار واؽ سلـ لي رت الخماس ) وباإلئااة

ولإلجابة عل

ستخداـ الت اررات والمتوسطات ال سابية والنسب المسوية يث تـ ترميز ةوادخاؿ البيانات إل
ال اسب ا ل  ،سب درجة ا ستخداـ  1ليلة جداج 2 ،ليلة 3 ،متوسطة 4 ،بيرة  5 ،بيرة

جداج) ،ولت ديد طوؿ اترة المرياس ،تـ

 ،)4=1-5ثـ ترسيمو عل

ساب المد

عدد اترات

المرياس الخمسة لل موؿ عل طوؿ الفررة أي  ، )008=5/4بعد ذلؾ تـ إئااة ىذه الريمة إل

ا ؿ يمة ا المرياس وى الوا د الم يح) وذلؾ لت ديد ال د األعل للفترة األول وى ذا وجدوؿ

التال يوئح أطواؿ الفترات ما يل :
درجة

الموافقة
الوزف
الفترة
الوزف النسب

قميمة جداً

قميمة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جداً

1

2

3

4

5

-1

-1080

 -2060أ ؿ

-3040أ ؿ4020

500-4020

84-69

100-85

أ ؿ1080

أ ؿ2060

3040

36-20

52-37

68-53

صدق األداة:
 01صدق المحتوى :تـ عرض ا ستبانة ا مورتيا األولية والبالغ عدد ارراتيا  )40عل مجموعة
مف الم ميف الخبرات والبالغ عددىـ  )13ممف ي ملوف رتبة أستاذ مشارؾ اأعل ) ا

مجاؿ

التربية ،و د تـ ا ستجابة راسيـ مف يث ال ذؼ والتعديؿ ا ئوت المرتر ات المردمة ،إل أف

خرجت ا ستبانة ا مورتيا النياسية ،والبالغ عدد ارراتيا 0)36

ب ساب معامالت ا رتباط

 02صدق االتساق الداخمي :ثـ التأ د مف مدؽ ا تساؽ الداخل

بيرسوف بيف ؿ اررة مف اررات مجا ت ا ستبانة والدرجة ال لية للمجاؿ نفسو0
جدول ( :)2يبين ارتباطات درجات فقرات كل مجال مع الدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو
م

معامل

االرتباط

القيمة

االحتمالية

م

معامل

االرتباط

القيمة

م

االحتمالية

معامل

االرتباط

القيم

االحتمالية

المجاؿ األوؿ
1

00763

0000

2

00745

0000

3

00762

0000

4

00771

0000

5

00906

0000

6

00840

0000

المجاؿ الثان
1

00881

0000

2

00907

0000

4

00958

0000

5

00911

0000

المجاؿ الثالث

44

3

00951

0000
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1

00855

0000

2

00904

0000

4

00923

0000

5

00937

00000

00962

3

0000

المجاؿ الرابل
1

00890

0000

2

00868

0000

4

00912

0000

5

00782

0000

00900

3

0000

المجاؿ الخامس
1

00881

0000

2

00964

0000

4

00820

0000

5

00820

0000

00941

3

0000

المجاؿ السادس
1

00807

0000

2

00964

0000

3

00941

0000

4

00846

0000

5

00811

0000

6

00521

0000

7

00811

0000

الصدق البنائي:
والدرجة ال لية0

يث تـ ساب معامالت ا رتباط بيف درجة ؿ مجاؿ مف مجا ت ا ستبانة
جدول ( :)3يبين معامالت ارتباط كل مجال مع المجاالت والدرجة الكمية
معامل ارتباط

القيمة

1

معايير التخطيط

00871

0000

2

معايير التعلـ ةوادارة المؼ
معايير امتالؾ المادة العلمية

00848

0000

00908

0000

4

معايير الترويـ

00770

0000

5

معايير ت نولوجية

00683

0000

6

معايير مينية

00600

0000

م

3

المجال

االحتمالية

بيرسون

ثبات االستبانة :ثـ التأ د مف ثبات ا ستبانة عف طريؽ عرئيا عل

أاراد العينة ا ستطالعية

والت بل ت  )30وباستخداـ طريرة:

 -حساب معامل ألفا كرونباخ :يث تـ ساب معامؿ الثبات لجميل مجا ت يث تشير النتاس

إل إف معامؿ الثبات ال ل
الدراسة0

 )00961وى درجة عالية تطمسف البا ث إل تطبيؽ ألداة عل عينة

 -طريقة التجزئة النصفية :يث تـ تجزسة اررات ا ستبانة إل

جزسيف الفردية – الزوجية) ثـ

ساب معامؿ ا رتباط 0وبعد ذلؾ تم يح المعامؿ بمعادلة سبيرماف براوف ،والجدوؿ التال يوئح

ذلؾ0
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جدول( :)4قيم معامل ألفا كرونباخ ومعامل الثبات لكل بعد والدرجة الكمية لالستبانة
المجال

م

عدد

معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)

معامل
ألفا

معامل االرتباط قبل

معامل االرتباط

1

معايير التخطيط

6

00872

00916

00956

2
3

معايير التعلـ ةوادارة المؼ

5

00950

00899

00947

معايير امتالؾ المادة العلمية

5

00951

00941

00970

4

معايير الترويـ

5

00920

00901

00948

5

معايير ت نولوجية

5

00933

00921

0959

6

معايير مينية

7

00901

00872

00932

7

المجموع

33

00961

00962

00980

الفقرات

كرونباخ

التعديل

تـ استخداـ معادلة جتماف يث أف عدد األسسلة الفردية

المعدل

يساوي الفردية

نتائج الدراسة ومناقشتيا :

النتائج المتعمقة بالسؤال األول الذي ينص علػ  ":مػا درجػة ترػدير أعئػات ىيسػة التػدريس اػ

ليػات

التربيػػة ا ػ الجامعػػات الفلسػػطينية للمعػػايير المينيػػة لمعلػػـ مدرسػػة ال ػػد المسػػتربؿ) ا ػ ئػػوت مبػػادئ
ا عتماد األ اديم ؟"

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتوسط ال ساب والوزف النسب واختيار  )Tلعينة وا دة0
الجدول ( :)5الوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل من مجاالت االستبانة
المجال

م

الوزن

المتوسط

قيمة

القيمة

الترتيب

الحسابي

النسبي

االختبار

االحتمالية

1

معايير التخطيط

3086

77023

13015

00000

3

2

معايير التعلـ ةوادارة المؼ
معايير امتالؾ المادة العلمية

3087

77038

11034

00000

2

3057

71036

8043

00000

5

4

معايير الترويـ

0048

69061

8064

00000

6

5

معايير ت نولوجية

4003

80067

15073

00000

1

6

معايير مينية

3066

73017

11082

00000

4

3.74

74.88

15.55

0.000

3

جميع المجاالت معاً

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ نجد أف الدرجة ال لية لتردير أاراد العينة للمعايير المينية لمعلـ مدرسة

ال د المستربؿ) ا

ئوت مبادئ ا عتماد األ اديم

انت  )%74088وى

عالية نسبياج ،و د

ا تؿ المجاؿ الخامس معايير ت نولوجية) عل المر ز األوؿ بنسبة  )%80067يليو المجاؿ الثان
49
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المر ز الثان

معايير التعلـ ةوادارة المؼ) عل
معايير التخطيط) عل المر ز الثالث بوزف نسب
مينية) عل

المر ز الرابل بوزف نسب

العلمية) عل المر ز الخامس بوزف نسب
المر ز ا خير بوزف نسب

 )%77038يليو المجاؿ األوؿ

بوزف نسب

 ،)%77023يليو المجاؿ السادس معايير

 ،)%73017ثـ المجاؿ الثالث معايير امتالؾ المادة
 )%71036واخي ار المجاؿ الرابل

 ،)%69061ويعز السبب ا

ذلؾ إل

معايير الترويـ) عل

ايماف أاراد العينة بأىمية

توظيؼ الت نولوجيا ا عملية التدريس باعتبارىا عمب ال ياة ،ما أف معايير الترويـ يم ف التدرب
علييا مف خالؿ الممارسة عند العمؿ ،وىذا ما يتفؽ مل ما جاتت بو دراسة

والخزندار ،)2005،ودراسة

س ر

نعاف )2005 ،وما أومت بو دراسة مااتل )2009 ،

وايما يل عرض ومنا شة ؿ مجاؿ مف مجا ت ا ستبانة ،يث اـ البا ث باسػتخراج المتوسػطات

ال سػػابية واختيػػار  )Tلعينػػة وا ػػدة ،والنسػػب المسويػػة لجميػػل ار ػرات ا سػػتبانة ،وى ػ مفمػػلة ت ػػت
مجا تيا ،ما ىو موئح ا الجداوؿ التالية:

المجال األول( /معايير التخطيط)

الجدول ( :)6المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية لكل فقرة في المجال األول
م
1

المعيار
تياجات التعليمية

ت ديد ا

تشجيل التأمؿ

والتف ير واستخداـ ال وار والتخطيط للتدريس

المتوسط

الوزن

قيمة

القيمة

الحسابي

النسبي

االختبار

االحتمالية

3097

79044

15008

0000

الترتيب

3

المبن عل المعلومات)0
2

تخطيط األىداؼ التعليمية الب ث عف المادة
بش ؿ ت امل  ،وتمميـ الدروس ا

ئوت

األىداؼ ،ووئل أىداؼ تشجل العمؿ الجماع

4002

80037

17016

0000

2

واإلبداع )0
3

يممـ

األنشطة

التعليمية

يممـ

است شااية – أنشطة تساعد عل

أنشطة

ا سترالؿ

3047

69035

4057

0000

6

الذات )
4

اختيار طرؽ التدريس المالسمة لشرح وتوئيح
الدروس
ستخداـ استراتيجيات تعليمية منوعة

5

التجييز

6

ت ديد م ار ؿ خطة الدرس ا ئوت ا

مثؿ تعليـ األ راف والتعليـ التعاون

التعليمية
الدرجة الكمية

تياجات

3064

72090

6099

0000

5

4022

84049

15052

0000

1

3084

76082

8061

0000

4

3086

77023

13015

00000

40

المعايير المينية لمعمم مدرسة المستقبل في ضوء مبادئ االعتماد األكاديمي

يتئػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف درجػػات ترػػدير أا ػراد العينػػة لمعػػايير التخطػػيط تت ػراوح مػػا بػػيف متوسػػط
ساب

 ،)4022 – 3047و د انت أعل المعايير ،ىو المتئمف ا الفررة  )5الت تػنص علػ :

"التجييػػز سػػتخداـ اسػػتراتيجيات تعليميػػة منوعػػة مثػػؿ تعلػػيـ األ ػراف والتعلػػيـ التعػػاون " ب ػوزف نسػػب

 %84049و ػػد يع ػػز الس ػػبب اػ ػ ذل ػػؾ إلػ ػ

ناعػ ػة أاػ ػراد العين ػػة ب ػػأف اتر ػػاف المعلم ػػيف س ػػتراتيجيات

التدريس يمثؿ أسػاس النجػاح اػ م ارعػاة الفػروؽ الفرديػة بػيف الطلبػة ،وىػذا مػا يتفػؽ مػل مػا جػاتت بػو

دراسة س ر والخزندار )2005 ،وأف أدن المعػايير ػاف المتئػمف اػ الفرػرة  )3التػ تػنص علػ :
"يممـ األنشطة التعليمية يممـ أنشطة است شااية – أنشطة تساعد عل ا سترالؿ الػذات ) " بػوزف

نسػػب  %69035و ػػد يعػػز السػػبب اػ ذلػػؾ إلػ اعتبػػار أاػراد العينػػة أف تمػػميـ األنشػػطة يػػأت مػػف
خالؿ الخبرة والممارسة العملية لعملية التدريس ،ا ثر مف اإلعداد ا ال ليات0

المجال الثاني( /التعميم وادارة الصف)

الجدول ( :)7المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية لكل فقرة في المجال الثاني
المتوسط

م

المجال

1

تيسير خبرات التعلـ الفعاؿ تشجيل التفاعؿ

2

ؿ المش الت والتف ير النا د تطبيؽ التعلـ

– المساعدة ا اتخاذ الررار)

– المبادأة – ا سترمات النا د -
األسسلة النا دة)

طرح

3

تواير مناخ ميسر للعدالة تربؿ ا خريف –

4

إثارة الوا عية

استخداـ العينات السمعية

5

إدارة و ت التعلـ ت ريؽ أىداؼ الدرس

تراـ – تشجيل اإلنجازات)

المساواة وا

والبمرية – استخداـ األدوات والتجييزات)0

الوزن

قيمة

القيمة

الحسابي

النسبي

االختبار

االحتمالية

3079

75089

8085

00000

3

3094

78087

12028

00000

2

3069

73083

6070

00000

5

4012

82043

16099

00000

1

خالؿ الزمف المخمص – يراع المرونة –

3078

73083

6070

00000

الدرجة الكمية

3087

77038

11034

00000

يدير سلوؾ المتعلـ بفاعلية)0

الترتيب

4

يتئح مف الجدوؿ السابؽ أف درجػات ترػدير أاػراد العينػة لمعػايير التعلػيـ ةوادارة المػؼ تتػراوح مػا بػيف

متوسػػط

سػػاب

 ،)4012 – 3069و ػػد انػػت أعل ػ المعػػايير ،ىػػو المتئػػمف ا ػ الفر ػرة  )4الت ػ

تنص عل  " :إثارة الوا عية اسػتخداـ العينػات السػمعية والبمػرية – اسػتخداـ األدوات والتجييػزات)" 0

بوزف نسب  %82043و د يعز السبب ا ذلػؾ إلػ أف أاػراد العينػة يعتبػروف أف اسػتخداـ المعينػات
44
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وا جيزة ىو أساس عملية التعلػيـ الم سػوس واأل ػرب إلػ تومػيؿ المفػاىيـ 0وأف أدنػ المعػايير ػاف

المتئػػمف ا ػ الفر ػرة  )3الت ػ تػػنص عل ػ  " :تػػواير منػػاخ ميسػػر للعدالػػة تربػػؿ ا خ ػريف – المسػػاواة
تراـ – تشجيل اإلنجازات) " بػوزف نسػب  %73083و ػد يعػز السػبب اػ ذلػؾ إلػ معراػة أاػراد

وا

العينػػة المسػػبرة بال ثااػػة المػػفية الموجػػودة ا ػ المػػدارس بش ػ ؿ عػػاـ ،والوئػػل الػػوظيف غيػػر العػػادؿ
للمعلـ مف يث الم انة والتردير ،وىذا ما يتفؽ مل ما جاتت بو دراسة

المجال الثالث /معايير المادة العممية

نعاف)2005 ،

الجدول ( :)8المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية لكل فقرة في المجال الثالث
م

المجال

1

التم ف مف البنية المعراية توظيؼ الميارة –

ت ليؿ موئوعاتيا – استخداـ الممطل ات –

تفسير مفاىيميا)
2

المتوسط

الحسابي
3063

الوزن

النسبي
72052

قيمة

االختبار
7041

القيمة

االحتمالية
00000

الترتيب

2

التم ف مف طرؽ الب ث متابعة التطورات –

استخداـ الممادر المختلفة – استخداـ

المال ظة المنظمة – تم يح المعلومات –

3056

71021

8059

00000

3

وغيرىا)
3

التم ف مف المادة العلمية ربط المادة بمواد
أخر – استخداـ المبادئ النظريات)

4

انتاج المعراة ت ليؿ المعلومات – تدريب
تمنيؼ المعلومات – تربؿ ؿ

الطلبة عل

جديد مف معلومات)
5

3064

72071

9069

00000

1

المرارنة

المرارنة بيف الممادر واألدلة،

المرارنة بيف األنماط والخماسص000وغيرىا)
الدرجة ال لية

3049

69072

5069

00000

5

3053

70065

6010

00000

4

3057

71036

8043

00000

يتئح مف الجدوؿ السابؽ أف درجات تردير أاراد العينة لمعايير المادة العلميػة تتػراوح مػا بػيف متوسػط
ساب

 ،)3064 – 3039و د انت أعل المعايير ،ىو المتئمف ا الفررة  )3الت تػنص علػ :

"الػػتم ف مػػف المػػادة العلميػػة ربػػط المػػادة بم ػواد أخػػر – اسػػتخداـ المبػػادئ النظريػػات)" بػػوزف نسػػب
 %72071و ػػد يعػػز السػػبب ا ػ ذلػػؾ إل ػ ايمػػاف أا ػراد العينػػة بأىميػػة المػػدخؿ الت ػػامل ا ػ عمليػػة

التدريس مف خالؿ ربط المادة العلمية بمواد أخر وىو ما يػرتبط باإلعػداد العلمػ والثرػاا للمعلمػيف،
44
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وىذا ما يوااؽ دراسة العليمات )2010 ،وأف أدن المعايير اف المتئمف ا الفررة  )4الت تنص
عل  " :انتاج المعراة ت ليؿ المعلومات – تدريب الطلبة عل تمنيؼ المعلومات – تربػؿ ػؿ جديػد

مػػف معلومػػات)" بػػوزف نسػػب  %69072و ػػد يعػػز السػبب اػ ذلػػؾ إلػ اعتبػػار أاػراد العينػػة اف انتػػاج
رػػة مرتبطػػة بالب ػػث العلمػ واإلج ارسػ الػػذي يػػأت ب الػػة مػػف الممارسػػة الفعليػػة اػ

المعراػػة خطػػوة

الميداف ،وىذا يوااؽ دراسة س ر ،والخزندار)2005 ،

المجال الرابع /معايير التقويم

الجدول ( :)9المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية لكل فقرة في المجال الرابع
م
1

المتوسط

المجال
الترويـ الذات

الحسابي

يدرس ويتأمؿ باستمرار آثار

أاعالو ،يستخدـ أساليب وادوات مختلفة لترييـ

أداسو0000
2

تمميـ أدوات الترويـ المختلفة

3

ترويـ الطلبة يممـ اختبارات ت ميلية سب

مال ظة ،تسجيؿ موت ومورة)000،

بطا ات

جدوؿ الموامفات ،يشخص نراط الروة ونوا
الئعؼ ،يممـ أنشطة إثراسية ،وغيرىا0

4

الت ذية الراجعة يستخدـ نتاس الترويـ لت سيف
أداسو ،يشجل الطلبة عل

إبدات آراسيـ

وؿ

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية

الترتيب

3044

68079

6073

00000

4

3034

66079

4063

00000

5

3057

3054

71040

70075

8074

7084

00000

00000

1

2

ممارساتيـ)0
5

استخداـ أساليب الترويـ األميؿ مل الطلبة

ذوي ا

تياجات الخامة

الدرجة ال لية

3052

70047

7068

00000

0048

69061

8064

00000

3

يتئ ػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أف درج ػػات تر ػػدير أاػ ػراد العين ػػة لمع ػػايير التر ػػويـ تتػ ػراوح م ػػا ب ػػيف متوس ػػط
ساب

 ،)3064 – 3039و د انت أعل المعايير ،ىو المتئمف ا الفررة  )3الت تػنص علػ :

"ترػػويـ الطلبػػة يمػػمـ اختبػػارات ت مػػيلية سػػب جػػدوؿ الموامػػفات ،يشػػخص نرػػاط الرػػوة ون ػوا

الئػػعؼ ،يمػػمـ أنشػػطة إثراسيػػة ،وغيرىػػا "0بػػوزف نسػػب  %71040و ػػد يعػػز السػػبب ا ػ ذلػػؾ إل ػ
ايماف أاراد العينة بئرورة اتراف المعلـ لعمليػة الترػويـ الموئػوعية علػ أسػس علميػة ،وىػذا مػا يوااػؽ

د ارس ػػة العليم ػػات )2010،وأف أدنػ ػ المع ػػايير ػػاف المتئ ػػمف اػ ػ الفرػ ػرة  )2التػ ػ ت ػػنص علػ ػ " :
تم ػ ػػميـ أدوات التر ػ ػػويـ المختلف ػ ػػة بطا ػ ػػات مال ظ ػ ػػة ،تس ػ ػػجيؿ م ػ ػػوت وم ػ ػػورة ")000،ب ػ ػػوزف نس ػ ػػب
44
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 %66079و د يعز السػبب اػ ذلػؾ إلػ اعتبػار أف مثػؿ ىػذه ا دوات يم ػف اعتمػاد مػا ىػو ممػمـ
مف بؿ ال ير واعتماده ،وليس بالئرورة اتراف عملية التمميـ0

المجال الخامس /المعايير التكنولوجية

الجدول ( :)10المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية لكل فقرة في المجال الخامس
المتوسط

م

المجال

1

استخداـ أنظمة ال اسوب ا معالجة البيانات

2

يطبؽ األدوات الت نولوجية لتطوير نموه

3

تطبيؽ الت نولوجيا ا

التدريس لالرترات

4

استخداـ ال اسوب ا الب ث و ؿ المش الت

5

يستخدـ ممادر البيانات وا تما ت الساسدة

وت امليا وترويـ األدات
المين وتنمية إنتاجية

بمستو الطلبة

والمشار ة ا طريؽ عمؿ للتطوير

طرؽ التعليـ وتطوير اإلدارة المفية
الدرجة الكمية

الوزن

قيمة

القيمة

الترتيب

الحسابي

النسبي

االختبار

االحتمالية

3095

79006

11047

00000

5

3096

79025

12083

00000

4

4006

81012

14056

00000

2

4000

80000

13031

00000

3

4020

83093

16033

00000

1

4003

80067

15073

00000

يتئ ػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أف درج ػػات تر ػػدير أاػ ػراد العين ػػة لمع ػػايير التر ػػويـ تتػ ػراوح م ػػا ب ػػيف متوس ػػط
ساب

 ،)4020 – 3095و د انت أعل المعايير ،ىو المتئمف ا الفررة  )5الت تػنص علػ :

"يسػػتخدـ ممػػادر البيانػػات وا تمػػا ت السػػاسدة طػػرؽ التعلػػيـ وتطػػوير اإلدارة المػػفية " بػػوزف نسػػب
 %83093و ػػد يعػػز السػػبب ا ػ ذلػػؾ إل ػ

ناعػػة أا ػراد العينػػة بئػػرورة توظيػػؼ واسػػتخداـ ا تمػػاؿ

الجيد والمعلومات ا تنظيـ اإلدارة المفية ،وىذا ما اومت بو دراسة م مد و رن

)2005

وأف أدنػ المعػػايير ػػاف المتئػػمف اػ الفرػرة  )1التػ تػػنص علػ  " :اسػػتخداـ أنظمػػة ال اسػػوب اػ

معالجػػة البيانػػات وت امليػػا وترػػويـ األدات " بػػوزف نسػػب  %79006و ػػد يعػػز السػػبب ا ػ ذلػػؾ إلػ ػ
استخداـ أنظمة ال اسوب اػ التطبيرػات المػفية والتدريسػية أولػ مػف ترػويـ ا دات ،وىػذا مػا يتفػؽ مػا

دراسة مااتل )2009 ،
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المجال السادس /المعايير المينية واألخالقية

الجدول ( :)11المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية لكل فقرة في المجال السادس
المتوسط

الوزن

قيمة

القيمة

الحسابي

النسبي

االختبار

االحتمالية

71040

8057

00000

11071

00000
00000
00000

م

المجال

1

بنات الثرة بينو وبيف الطلبة ومشار تيـ ا

3057

2

ا تراـ شخمية الطالب و دراتو

3077

75047

3

ا لتزاـ برواعد و وانيف العمؿ المسند لو

3080

76007

12050

4

دورات ،يتناوؿ

3066

73027

8084

وئل واعد ال راة المفية

داخؿ المدرسة
النمو المين

يشارؾ ا

الخبرات مل زمالسو)
5

موا بة ما يستجد مف نظريات وممارسات
تربوية ا

المينة

3050

70010

6012

3
1
4

7

6

ا تراـ اإلم انات والموارد المتا ة وترشيد

3079

75070

11037

00000

7

تنمية المعلومات ا مجا ت علمية وثرااية

3051

70029

6032

00000

عامة ذات عال ة بالمجتمل
الدرجة الكمية

5

00000

مجاؿ التخمص وأخال يات

استخداميا

الترتيب

3066

73017

11082

2
6

00000

يتئ ػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أف درج ػػات تر ػػدير أاػ ػراد العين ػػة لمع ػػايير التر ػػويـ تتػ ػراوح م ػػا ب ػػيف متوس ػػط
ساب

 ،)3080 – 3050و د انت أعل المعايير ،ىو المتئمف ا الفررة  )3الت تػنص علػ :

"ا لتػزاـ برواعػػد و ػوانيف العمػػؿ المسػػند لػػو داخػػؿ المدرسػػة " بػػوزف نسػػب  %76007و ػػد يعػػز السػػبب
ا ذلؾ إل أف ا لتزاـ التنظيمػ برػوانيف العمػؿ ىػو أسػاس ا نتمػات الػذي يمثػؿ أىػـ المعػايير المبنيػة

عل الجودة 0وأف أدن المعايير اف المتئمف ا الفررة  )5الت تنص عل  " :موا بة ما يسػتجد
مف نظريات وممارسات تربوية ا مجاؿ التخمص وأخال يػات المينػة " بػوزف نسػب  %70010و ػد

يعز السبب اػ ذلػؾ إلػ اعتبػار أاػراد العينػة اف ىػذه المعػايير مرتبطػة بالممارسػة الفعليػة التػ تػأت
مف الخبرة ا مجاؿ العمؿ0
إجابة السؤال الثاني :ين

السؤال عمى " :ىل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

داللة ( )0.05 ≤αبين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لممعايير المينية لمعمم مدرسة
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المستقبل في ضوء مبادئ االعتماد األكاديمي تعزى إلى المتغيرات ( :الجامعة ،الرتبة األكاديمية،
سنوات الخدمة)؟"

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم صياغة ثالث فرضيات ،وفيما يمي التحقق من ىذه الفرضيات:

الفرضية األولى /تنص عل " :

توجد اروؽ ذات د لة ا ماسية عند مستو د لة )0005 = α

بيف متوسطات درجات تردير أاراد العينة لمد

للمعايير المينية لمعلـ مدرسة المستربؿ ا

مبادئ ا عتماد األ اديم تعز إل م ير الجامعة اإلسالمية – األزىر – األ م )"

ئوت

وللت رػػؽ مػػف مػ ة ىػػذه الفرئػػية ػػاـ البا ػػث بإيجػػاد متوسػػط المربعػػات و ػػيـ ؼ) سػػتجابة أاػراد
عينة الدراسة باستخداـ أسلوب التبايف األ ادي0

جدول ( :)12مصدر التباين ومجموع المربعات وقيمة (ف) تبعا لمتغير الجامعة
المجال

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

الدرجة
الكمية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

00785

2

00393

داخؿ المجموعات

470853

104

00460

المجموع

480638

106

بيف المجموعات

00658

2

00329

داخؿ المجموعات

650990

104

00635

مصدر التباين

المجموع

660648

106

بيف المجموعات

10142

2

00571

داخؿ المجموعات

480390

104

00465

المجموع

490532

106

بيف المجموعات

00836

2

00418

داخؿ المجموعات

320193

104

00310

المجموع

330029

106

بيف المجموعات

00764

2

00382

داخؿ المجموعات

440106

104

00434

المجموع

44087

106

بيف المجموعات

10471

2

00736

داخؿ المجموعات

320509

104

00513

المجموع

33098

106

بيف المجموعات

10385

2

00692

داخؿ المجموعات

240595

104

00336

المجموع

250980

106

44

قيمة F

00853

00518

1022

10348

0088

1043

2005

مستوى
داللة
00429

00597

00389

00251

00410

00285

00085
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يتئػػح أف يمػػة ؼ الم سػػوبة أ ػػؿ مػػف يمػػة ؼ الجدوليػػة عنػػد مسػػتو د لػػة  )α=0.05ا ػ جميػػل

المج ػػا ت والدرج ػػة ال لي ػػة ،مم ػػا ي ػػدؿ علػ ػ ع ػػدـ وج ػػود ا ػػروؽ ذات د ل ػػة إ م ػػاسية تع ػػز لمت ي ػػر
الجامعػة ،و ػػد يعػز السػػبب اػ ذلػػؾ إلػ جميػػل ىػػذه الجامعػات ترػػل اػ برعػػة ج راايػة مػ يرة ،وبيسػػة
وا ػػدة تتمتػػل بػػنفس المسػػتو مػػف الثرااػػة وتلتػػزـ بػػنفس ا تياجػػات سػػوؽ العمػػؿ مػػف المعلمػػيف ،وتعػػيش
نفس الظروؼ ال ياتية ،وىذا ما يتفؽ مل ما جاتت بو دراسة الفواؿ ، )2003 ،س ر والخزندار،

)2005

الفرضية الثانية /تنص عل " :

توجد اروؽ ذات د لة ا ماسية عند مستو د لة )0005 = α

بيف متوسطات درجات تردير أاراد العينة لمد

للمعايير المينية لمعلـ مدرسة المستربؿ ا

ئوت

مبادئ ا عتماد األ اديم تعز إل م ير الرتبة ا اديمية أستاذ مشارؾ اأعل  ،أستاذ مساعد،

ماجستير)" وللت رؽ مف م ة ىذه الفرئية اـ البا ث بإيجاد متوسط المربعات و يـ ؼ)
ستجابة أاراد عينة الدراسة باستخداـ أسلوب التبايف األ ادي0

جدول ( :)13مصدر التباين ومجموع المربعات وقيمة (ف) تبعا لمتغير الرتبة االكاديمية

المجال

األوؿ

الثان

الثالث

الرابل

الخامس

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

00925

2

00462

داخؿ المجموعات

470713

104

00459

المجموع

480638

106

بيف المجموعات

10470

2

00735

داخؿ المجموعات

470078

104

00549

المجموع

840548

106

بيف المجموعات

10608

2

00804

داخؿ المجموعات

490924

104

00480

المجموع

510532

106

بيف المجموعات

10193

2

00596

داخؿ المجموعات

320836

104

00316

المجموع

340029

106

بيف المجموعات

00332

2

00166

داخؿ المجموعات

480666

104

00166

المجموع

480999

106

مصدر التباين

مجموع

44

المربعات

قيمة F

00008

1034

10675

1088

00355

مستوى
داللة

00368

00250

00192

00172

00702
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السادس

الدرجة
ال لية

بيف المجموعات

00625

2

00313

داخؿ المجموعات

300554

104

00294

المجموع

310179

106

بيف المجموعات

00760

2

00380

داخؿ المجموعات

250220

104

00242

المجموع

250980

106

مف النتاس الموئ ة ا الجدوؿ تبيف اف الريـ ا

أ بر مف مستو

1006

10567

00125

00214

تمالية ) )Sig.المرابلة ختبار التبايف األ ادي

 )0005 =αلجميل المجا ت والدرجة ال لية ،وبذلؾ يم ف الروؿ أنو

اروؽ ذات د لة ا ماسية بيف متوسطات درجات تردير أاراد العينة تعز إل

توجد

مت ير الرتبة

ا اديمية 0و د يعز السبب ا ذلؾ إل نظرة أاراد العينة لئرورة تئميف المعايير المينية لمعلـ
مدرسة ال د المستربؿ) ا

ئوت مبادئ ا عتماد األ اديم  ،واف ؿ الرتب العلمية يدرسوف ا

الجامعة الوا دة وا بيسة ايزيرية متشابية ،وىذا ما يتفؽ مل ما جاتت بو دراسة عطواف والفليت،
،)2012

نعاف ،)2005 ،س ر والخزندار0)2005 ،

الفرضية الثالثة /تنص عل " :

توجد اروؽ ذات د لة ا ماسية عند مستو د لة )0005 =α

بيف متوسطات درجات تردير أاراد العينة لمد

مبادئ ا عتماد األ اديم

تعز إل

للمعايير المينية لمعلـ مدرسة المستربؿ ا

م ير سنوات الخدمة

ئوت

أ ؿ مف  10سنوات 10 ،سنوات

اأ ثر)" وللت رؽ مف م ة الفرئية تـ استخداـ نتاس اختبار  T – testبيف مجموعتيف مسترلتيف
لل شؼ عف الفروؽ لد أاراد العينة تبعا ليذا المت ير

جدول ( )14يبين اختبار (ت) لمفروق لمكشف عن الفروق تبعاً لمتغير الكمية ألف ارد العينة
المجال
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس

سنوات

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أ ؿ مف 10

44

3085

1008

 10اما اوؽ

63

3088

0052

أ ؿ مف 10

44

3048

0078

 10اما اوؽ

63

3063

0063

أ ؿ مف 10

44

3037

0053

 10اما اوؽ

63

3056

0060

أ ؿ مف 10

44

3037

0057

 10اما اوؽ

63

3080

0065

أ ؿ مف 10

44

4006

0060

الخدمة

44

قيمة t

مستوى
الداللة

-00208

00836

-10072

00286

-10702

00092

-10321

00120

20611

*00010
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السادس
الدرجة
الكمية


الريمة ا

 10اما اوؽ

63

3072

0070

أ ؿ مف 10

44

3039

0052

 10اما اوؽ

63

3084

0058

أ ؿ مف 10

44

3074

0048

 10اما اوؽ

63

3075

0051

دالة عند مستو

-10561

00085

-00037

00971

)0005 ≤α

تمالية ا جميل المجا ت ،والمجا ت مجتمعة معاج انت أ بر مف مستو الد لة 0005
توجد اروؽ ما عدا ا المجاؿ الخامس معايير ت نولوجية) ارد انت

وبذلؾ يم ف ا ستنتاج أنو

الفروؽ لمالح سنوات الخدمة  10سنوات اما اوؽ) ،وىذا يعز إل اف أم اب سنوات الخدمة
يدر وف مد الفرؽ ا جودة األدات مل تردـ الت نولوجيا وتوظيفيا ،باعتبارىـ عامروا ما بليا وما
بعدىا ،وىذا ما يتفؽ مل ما جاتت بو دراسة

دراسة عطواف والفليت )2012 ،الت

العليمات ،)2010 ،سليـ )2011 ،ويختلؼ مل

انت الفروؽ ا تردير أاراد العينة لمعو ات تطبيؽ المعايير

لمالح أم ا ذوي الخدمة  5سنوات اما أ ؿ)
إجابة السؤال الثالث :ين

عمى " :كيف يمكن االستفادة من النماذج العالمية التي تعتمد االعتماد

األكاديمي لكميات التربية في تطبيق المعايير المينية لمعمم مدرسة المستقبل ؟"

أوئ ت نتاس الدراسة أف ىناؾ مواارة بيرة مف بؿ أاراد العينة عل المعايير وئرورتيا إلعداد

معلـ المستربؿ 0ولإلجابة عل
ا عتماد األ اديم

سبيؿ المثاؿ:

ىذا السؤاؿ ،تـ ا طالع عل

ل ليات التربية ا

مجموعة مف النماذج ا جنبية تعتمد

تطبيؽ المعايير المينية لمعلـ مدرسة المستربؿ ومنيا عل

جامعة جنوب يوتاه  ،Southern Utahجامعة ايسترف مينونت ا

ارجينيا

 ،Eastern Mennoniteجامعة اإلمارات المت دة) ،وسيتـ ا سترشاد بالتجربة اإلماراتية لرربيا مف

البيسة العربية ،يث ملت عل ا عتماد األ اديم عاـ 02005
يث اف مدخؿ لية التربية بجامعة اإلمارات المت دة للتطور النوع

عل

المعايير والراسمة عل

ا عتماد األ اديم الت

األدات والت

اسماج عل التربية المستندة

ترترب مف المدرسة البناسية ،وىذا ما يتفؽ مل متطلبات

ددتيا  ،NCATEوالمستندة إل  :ال يم )17 :2005 ،

 -تمميـ مناى تلب ا تياجات المتعلميف طويلة المد 0

 تواير الفرص للمتعلميف لت ريؽ تلؾ المعايير مف خالؿ توجيو الممادر واإلم انات0 -ترييـ مد نجاح المتعلميف ا ت ريؽ تلؾ المعايير واراج لترييـ ا دات0
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والجدير بالذ ر أف التجربة اإلماراتية لـ ترـ بتعديؿ أو ت ييؼ برامجيا الرديمة للتوااؽ مل متطلبات

ا عتماد ،وانما امت بتمميـ برام
البريطانية مف يث

جديدة مسترشدة بمعايير  ،NCATEوالجمعية المينية

اعداد رؤية ورسالة جديدتيف ،مياغة اىداؼ معامرة ،وئل إطار مفاىيم

وائح لتطوير البرام  ،تواير البيسة المناسبة للتطوير) عل اعتبار اف  NCATEلـ تلزـ أي طلية
تربية بأساس نظري معيف ،وانما جعلتيا مسسولة عف تنفيذ ما تراه مناسبا 0وعليو استنادا عل ىذه

التجارب يم ف تطبيؽ المعايير المينية ب ليات التربية مف خالؿ عدة مستويات:
عمى المستوى اإلداري:

 -1ت ديد المسسوليات اإلدارية ،وذلؾ باتخاذ إجراتات تبيف يفية انجاز العمؿ لت ريؽ ميمة ورؤية
-2

ورسالة ال لية0

األخذ بمفاىيـ العمؿ الجماع  ،ب يث يت مؿ الجميل مسسولية الت سيف والتطوير0

 -3تنسيؽ وتو يد جميل الجيود بيف إدارة المؤسسة الجيات ا ستشارية المتخممة ا
المعايير0

تطبيؽ

 -4تواير آلية لمساتلة جميل المعنييف باإلعداد والتنفيذ واإلشراؼ عل برام الجودة0
عمى مستوى البرامج:

 -1ت امؿ برام أ ساـ ال لية عل مستو سنوات الدراسة ا مر لت الب الوريوس والماجستير0
 -2مياغة وبنات المسا ات -ب ؿ سـ علم – ش الج ومئمونا بما ي فؿ ا رتباط بمشا ؿ البيسة
والمجتمل الم يط ،واعتناسيا بمتطلبات وا تياجات الممارسة المينية0

 -3ترييـ الم تو التعليم

ش ؿ أىداؼ تعليمية م ددة0

بطرؽ مختلفة تم ف الطلبة مف ال موؿ عل

المعراة المطلوبة ا

 -4التأ د مف أف ا نشطة التربوية تتفؽ مل معايير ا عتماد العالمية ومتطلبات المينة و ذلؾ
اجات ال لية والطلبة والمجتمل0

 -5وئل خطة للنيوض بالم تبات وتزويدىا بالمراجل ووساسؿ ا تماؿ والت نولوجيا ال ديثة مل
تواير ال وادر المؤىلة للعمؿ عل تدريب الطلبة عل الب ث العلم 0

 -6تعريؼ الطلبة وأعئات ىيسة التدريس بالمسا ات وأساليب الترويـ0
عمى مستوى التقويم واساليبو:

 -1إجرات دراسات ترويمية واستطالعية للو وؼ عل
الخدمات المردمة ليـ0

 -2ت ديد معايير أو المستويات المعيارية المربولة0
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 -3الترويـ الذات والخارج المستمريف ل ؿ مف عئو ىيسة التدريس ،والطالب المعلـ0

 -4الت سيف المستمر للعملية التعليمية ا ئوت نتاس الترويـ المستمر ،مل ترتيب ارص الت سيف
والتطوير سب ا ولوية0

 -5مياغة ا ختبارات بأسلوب منيج موئوع يريس مد

ت ميؿ وايـ الطالب و درتو عل

الت ليؿ وليس ال فظ0

التوصيات:

ا ئوت نتاس الدراسة ،يوم البا ث بما يل :

 انشات ىيسة اعتماد أ اديم عربية خامة ب ليات التربية تابعة ت اد الجامعات العربية تتولمنح شيادة ا عتماد واؽ المعايير0

 الرياـ ب مالت لنشر ثرااة المعايير وا عتماد ا اديموالعامليف ا

بيف جميل اعئات ىيسة التدريس

ليات التربية مف خالؿ عرد الندوات والدورات التدريبية الم فزة ليـ0

 إعادة النظر بالالس ة الداخلية ل ليات التربية ،وتطويرىا بما يتالتـ مل المعايير المينية العالميةلالعتماد األ اديم وئماف الجودة0
 إعادة النظر ا معايير الربوؿ للطلبة ب يث تتئمف باإلئااة إل المعدؿ ا الثانوية وساسؿأخر ت شؼ عف درات الطلبة ورغباتيـ و اجة المجتمل0

 ئرورة تفعيؿ مبدأ المساتلة بشفااية وموئوعية عل جميل أعئات الييسة التدريسية مل األخذا ا عتبار مبدأ الثواب والعراب0

 مراعاة المعايير المينية الت تتعلؽ بال فاتة والتميز ا تعييف اعئات الييسة التدريسية االتربية0

قائمة الراجع:

 -1ال يم  ،عبد اللطيؼ  :)2005تطوير البرام ا اديمية ا

ليات

لية التربية بجامعة اإلمارات

المت دة ا ئوت معايير ا عتماد األ اديم  ،ندوة عمدات ليات التربية بدوؿ مجلس التعاوف

الخليج  ،جامعة اإلمارات ،أبو ظب 0

 -2الخواجا ،عبد الفتاح م مد سعيد  :)2001مستقبل التعميم الحديث ،التحديات وتكنولوجيا
المعمومات الحديثة ،دار المستربؿ للنشر والتوزيل ،األردف0

 -3العليمات،
المينية ا
018

مود  :)2010درجة ممارسة معلم

المر لة األساسية ا

األردف لل فايات

ئوت المعايير الوطنية لتنمية المعلميف مينيا ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،العدد
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 -4الفواؿ ،م مد  :)2003أنظمة الجودة واعتماد المعايير بالنسبة لل ليات الجامعية و ليات
التربية ،بحث مقدم إلى االجتماع الخامس لجمعية كميات التربية ومعاىدىا في الجامعات
العربية/29-28 ،ابريؿ ،جامعة دمشؽ0

 -5ال ثيري ،راشد م مد  :)2004رؤية نردية لبرام إعداد المعلـ ا

الوطف العرب  ،المؤتمر

السادس عشر ت ويف المعلـ) ،الجمعية الممرية للمناى

وطرؽ التدريس ،المجلد

العلم

األوؿ 22-21 ،يوليو0

 -6المر ز الروم للب وث التربوية والتنمية  :)2005رؤى مستقبمية لتدريب المعممـين فـي ضـوء
المستويات القياسية العالمية ،الراىرة0

 -7النبوي ،أميف  :)2006االعتماد االكاديمي وادارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي ،الدار
الممرية اللبنانية ،الراىرة0

-8

 :)2008ا عتماد المين للمعلـ – مدخؿ تطوير التعليـ،

سف ،أ الـ وم مود ،الفر ات

دار الجامعة الجديدة ،الراىرة0

 -9ارشػػد  ،أشػػرؼ  :)2005تمػػور مرتػػرح لبرنػػام تػػدريب

ػػاسـ علػ تلبيػػة ا

تياجػػات التدريبيػػة

لمعلمػ الريائػػيات بالمر لػػة اإلعداديػػة ا ػ ئػػوت المعػػايير الروميػػة للتعلػػيـ ا ػ ممػػر معػػايير

المعل ػػـ)  ،الجمعيــــة المصــــرية لتربويــــات الرياضــــيات  ،لي ػػة التربي ػػة بني ػػا  ،المجل ػػد الث ػػامف ،
ديسمبر0

 -10زيتوف ،ماؿ عبد ال ميد

 :)2004تحميل نقدي لمعايير إعداد المعمم المتضمنة في

المعايير القومية لمتعميم في مصر  ،و ازرة التربية والتعليـ العال 0

 -11ديسرورس ،ناج

 :)2005ماذا بعد المعايير والمستويات؟ ،المؤتمر العممي السابع عشر

(مناىج التعميم والمستويات المعيارية) ،الجمعية الممرية للمناى وطرؽ التدريس – 26 ،

 27يوليو  ،المجلد األوؿ0

 -12سليـ ،تيسير  :)2011مد

تطبيؽ معلم

المر لة الثانوية ا

المدارس ال ومية لمعايير

الجودة الشاملة ا التعليـ مف وجية نظر المشرايف التربوييف ،مجمة جامعة القدس المفتوحة

لألبحاث والدراسات ،العدد 0)24

 -13س ر ،ناج

والخزندار ،ناسلة  :)2005مستويات معيارية مرتر ة ل فايات األدات الالزمة

للمعلـ لمواجية مستجدات العمر ،المؤتمر العممي السابع عشر لمجمعية المصرية لممناىج

(مناىج التعميم والمستويات المعيارية) 27-26 ،يوليو ،جامعة عيف شمس ،الراىرة0
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 -14شػ اتو ،اػػوزي رزؽ  :)2007تطــوير نظــام التنميــة المينيــة لمعممــي التعمــيم األساســي فــي
ضوء المعايير القومية  ،المر ز الروم للب وث التربوية والتنمية  ،الراىرة0

 -15مااتل  ،بساـ  :)2009ياس مػد جػودة نظػاـ إعػداد المعلمػيف اػ

ليػات التربيػة اػ سػوريا

ا ػ ئػػوت التجػػارب الناج ػػة ونظػػاـ الجػػودة الشػػاملة ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،جامعػػة

دمشؽ0

 -16عبيد ،وليـ  :)2005تعميم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطمبات المعايير وثقافة
عماف – األردف0
التفكير ،دار المسيرة للنشر ّ ،
 -17عطواف ،أسعد والفليت ،جماؿ  :)2012معو ات تطبيؽ المعايير المينية إلعداد المعلـ
الفلسطين ب ليات التربية وسبؿ الت لب علييا -لية التربية بجامعة األ م نموذجاج ،المؤتمر
التربوي الدولي الثاني (كميات التربية بين النظرية واشكاليات التطبيق) /4-3 ،يوليو ،غزة0

 -18علػ ػ ارشػ ػػد  :)2005كفايــــات األداء التدريســــي  ،ال تػ ػػاب ال اربػ ػػل  ،المعل ػػـ النػ ػػاجح وميا ارتػ ػػو
األساسية  ،دار الف ر العرب  ،الراىرة0

 -19ط ػػاوي ،م م ػػد  :)2007المع ػػايير -مفيومي ػػا ودورى ػػا اػ ػ بن ػػات ج ػػودة تعليمي ػػة عالي ػػة ،مجمـــة
المعمم -الطالب ،العدد  ،)2-1عماف0

-20

يؿ ،أمؿ  :)2009تطوير ليات التربية ا

ئوت ا عتماد ا اديم

وئماف الجودة

لبعض الدلو ،المؤتمر القومي السنوي السادس عشر لمركز تطوير التعميم الجامعي-15 ،
/16نوفمبر ،جامعة عيف شمس ،الراىرة0

 -21فاا  ،واات  :)2010تمور مرترح إلعداد معلـ الريائيات الم ترؼ ا

ئوت معايير

ترخيص مزاولة المينة ،المؤتمر الدولي الخامس لممركز العربي لمتعميم والتنمية (مستقبل
اصالح التعميم العربي) ،المر ز العرب للتعليـ والتنمية ،الراىرة 15-13 :يوليو0

 -22ن  ،ملي ة  :)2004نموذج مرترح لمدرسة المستربؿ ا
معيد الب وث والدراسات العربية ،الراىرة0

سلطنة عماف ،رسالة ماجستير،

 -23نعاف ،أ مد  :)2005ا عتماد ا اديم لمؤسسات التعليـ العال
بيف الوا ل والمأموؿ – دراسة ميدانية ا

ا الجميورية السورية

لية التربية بجامعة دمشؽ ،برنام إعداد المعلـ

نموذجاج ،المؤتمر التربوي الخامس لجودة التعميم الجامعي ،جامعة الب ريف /13-11 ،ابريؿ0

 -24م مد ،م مد و رن  ،أسامة  :)2005استراتيجية مرتر ة لتطوير منظومة إعداد المعلـ ا

ئوت معايير ا عتماد لبعض الدوؿ ،المؤتمر السنوي الثالث عشر لمجمعية المصرية لمتربية
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المقارنة واإلدارة التعميمية باالشتراك مع كمية التربية بني سويف ( االعتماد وضمان جودة

0 الراىرة،يناير/25-24 ،)المؤسسات التعميمية

 دار المسيرة للنشر والتوزيل، مناىج البحث في التربية وعمم النفس:)2000

 سام، مل ـ-25

0 األردف،والطباعة

 رؤ مستربلية لتطوير أدات المعلـ ا ئوت المستويات المعيارية:)2005

 م مد عل، نمر-26

، مناىج التعميم والمستويات المعيارية، المؤتمر العممي السابع عشر،لت ريؽ الجودة الشاملة
0  المجلد األوؿ، يوليو27 – 26 ،الجمعية الممرية للمناى وطرؽ التدريس

2829-

3031-

32-

33-
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