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تقويم برامج كلية الرتبية جبامعة جنران يف ضوء معايري
NCATE
عمي احمد حسن الربيع

منصور نايف ماشع العتيبي

كمية التربية -جامعة نجران

كمية التربية -جامعة نجران

" قامت عمادة البحث العممي بجامعة نجران بدعم وتمويل ىذا البحث ،والذي أخذ الرقم  31لمعام الجامعي 1434-1433ىـ"

الممخص_ استيدفت الدراسة تقويم برامج كمية التربية بجامعة نجران في

والفقراء ،حماية البيئة ،تحدي الجودة والتميز] .[17ويؤكد كنعان

ضوء معايير الـ National Council for Accreditation NCATE

] [25عمى:

( of Teacher Educationالمجلس الوطني العتماد إعداد المعلمين)،



ولتحقيق ذلك تم استخدام المنيج الوصفي ،واالستبانة بعد أن تم التأكد من

خطوةً أساسيةً لإلصالح المدرسي.

صدقيا وثباتيا ،وتم اعتماد التدريج الخماسي فييا ،بعد ذلك تم توزيعيا



عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ( ذكور واناث) وكانت النتائج
وتوافر كل من معايير :العمادة والموارد ،والبرامج المقدمة ،والخبرات



الميدانية ،وتأىيل أعضاء ىيئة التدريس وأدائيم وتنميتيم المينية ،ونظام

تبني المقياس المقترح كأداة لتقييم برامج إعداد المعممين في
كميات التربية.

التقييم والتقويم ،بدرجة كبيرة ،وكانت درجة توافر معيار :التنوع متوسطة.
الذي كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث لصالح

أىمية إعداد المعممين ،وتأىيميم عمى المستوى العربي،
والمحمي وفق أنظمة الجودة العالمية.

عمى النحو اآلتي :توافر معيار اإلطار المفاىيمي العام بدرجة كبيرة جداً،

أما متوسطات األقسام حول توافر تمك المعايير فكانت متقاربة ،في الوقت

ضرورة مواكبة التغيرات العالمية ،وتحقيق متطمبات الجودة

لقد أصبح لمؤسسات إعداد المعممين قبل الخدمة دور في تييئة
المعممين لمتعمم مدى الحياة ،وليا نصيب ودور أساسي في تييئة

الذكور في مدى توافر تمك معايير بكمية التربية في جامعة نجران ،وكانت

المعممين وبناء فكرىم عمى الحداثة والتطوير ،واكسابيم طرق إعمال

أىم توصيات الدراسة توفير :قاعة إنترنت مناسبة لعدد الطالب ،ومكتبة

التفكير لفيم متغيرات الحياة بكل أصنافيا ،وجودتيا تنبع من أىميتيا

لمكمية تحتوي عمى مصادر شاممة وكافية لممقررات ،وتقنيات تعميمية
مالئمة وكافية ،وأنشطة اجتماعية ألعضاء ىيئة التدريس والطالب لتعميق
العالقات اإلنسانية.

وكونيا من أىم المؤسسات العممية التعميمية التي تمجأ إلييا
المجتمعات الحديثة لتمبية حاجات الطالب المعممين التربوية
والميارية والثقافية واألكاديمية ،وتييئتيم لمتعمم مدى الحياة ].[21

الكممات المفتاحية :تقويم ،كمية التربية ،معايير الـ .NCATE

كما أصبح التعميم أولوية وطنية تتسابق الدول إلى االىتمام بو
واالستثمار فيو ومراجعتو وتحديثو ،فالتعميم الجيد يتطمب إعادة النظر

 .1المقدمة
تتمثل أىم التحديات التي تواجو التعميم في العولمة ،الثورة

في أوضاع المعمم المينية والشخصية].[24

التكنولوجية والمعموماتية ،الصراع الثقافي ،الفجوة بين األغنياء
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ومن متطمبات التعميم الرائد الحصول عمى االعتماد األكاديمي،

مفهوم الجودة:
يشير مصطمح الجودة إلى تمبية حاجات المستفيد من المنتج

الذي أصبح مطمباً أساسيا لجميع البرامج األكاديمية عمى مختمف
أنواعيا ,إذ باتت قضية االعتماد األكاديمي وادارة الجودة الشاممة في

الذي تعده المؤسسة ،أي مناسبتو لميدف المحدد لو والذي يأخذ بعين

التعميم الجامعي من أىم القضايا الممحة في الوسط التربوي عمى

االعتبار ما يتناسب مع الحاجات مثل األفكار ،والمواصفات،

كافة المستويات].[35

واألساليب ،والموارد ،واإلجراءات ،واألشخاص ،والتدريب وكذلك

وحدد الحبشي ] [9بجامعة طيبة ،أحد عشر معيا اًر كدليل
يتضمن أىم معايير الجودة لكميات التربية ،تتعمق بقطاعات عريضة
من النشاط في كميات التربية وىي :رؤية كميات التربية ورسالتيا
وأىدافيا  -النظام اإلداري  -تصميم موقع كميات التربية عبر
اإلنترنت  -البنية التحتية (المباني–المعامل–المرافق العامة)  -نظام
القبول والتسجيل وآلية االتصال بأعضاء الييئة التعميمية -نظام
الدراسة  -اإلشراف األكاديمي (أعضاء ىيئة التدريس)  -المناىج
(األىداف-المحتوى -الوسائل والتقنيات التعميمية-أساليب التقويم-

التأكد من تمبية الحاجات المجتمعية وفقاً لنظام ضبط الجودة الذي
يعني التأكد من أن المنتج يطابق ىذا التصميم ،وأن يكون التطبيق
بالطريقة الصحيحة من المرة األولى ،ويتطمب ذلك وجود معايير
يسعى الجميع لتحقيقيا .وترتبط الجودة في بعض األحيان حدسياً بما
ىو جيد وذو قيمة عالية ،وتفيم عادة بداللة التميز ()Excellence
واالتساق (  )Consistencyوالحصول عمى معايير ومستويات
محددة مسبقاً ،ورضا الزبائن ومالءمة المنتج لمغرض الذي صنع
لو] [31نقالً عن].[42

أساليب تطبيق التربية العممية)  -اإلعالم والدعاية  -فعالية كميات

مؤشرات تقويم جودة األداء الجامعي

التربية – خطة تمويل كميات التربية.

أهمية التقويم:

وتقوم فكرة اعتماد المؤسسات التعميمية عمى أساس أنو من حق

التقويم ىو اآللية المناسبة لتتحول الجامعة من كونيا تقميدية

المجتمع أن يتأكد أن ىذه المؤسسات تقوم بدورىا التي أنشئت من

إلى مؤسسة تعميمية حديثة تسعى لتحقيق أىداف ومخرجات تعميمية

أجمو بأفضل أداء ،ألجل البحث عن مواضع قوتيا لدعميا ،وعن

محددة وتضع التعمم في مقدمة أولوياتيا .

مواطن ضعفيا إلصالحيا.

وتكمن أىمية التعميم في كونو :يساعد التقويم المؤسسة

إن اعتماد المؤسسات التعميمية يحقق عدد من المميزات منيا:

التعميمية عمى التأكد من مدى نجاحيا في تحقيق أىدافيا ومخرجاتيا

 .1وضع معايير لنوعيات التعميم المختمفة بما يضمن درجة معقولة

التعميمية ،األمر الذي يؤدي لتصحيح مسارىا في ضوء أىدافيا .كما

من الجودة في أداء ىذه المؤسسات.

يساعد التقويم الجامعة بكافة وحداتيا عمى إعادة النظر في أىدافيا

 .2تقدم األساس الذي تبنى عميو عمميات التطوير والتحديث

وتعديميا ،بحيث تكون أكثر مالءمة لمواقع الذي تعيشو المؤسسات

المستمر مما يساعد عمى تقدم وتطور المينة.

التعميمية ].[12

واالعتماد األكاديمي أنواع :مؤسسي ،وبرامجي ،وميني متخصص

وظائف التقويم :

].[11

لمتقويم وظائف كثيرة منيا :مراجعة األىداف العامة والمخرجات
المتوقعة لمجامعة وتعديميا ،وتحديد نواحي القوة والضعف في العممية
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التعميمية ومعالجتيا ،كما أن التقويم يوجو عممية التعمم ،ويوجو كذلك

ثانياً :الفاعمية التعميمية :

عممية التدريس ،إضافة لكونو وسيمة فعالة في تقديم التغذية الراجعة

 -الطالب والخريجون.

في عممية التعمم والتعميم ].[8]،[12

 المعايير األكاديمية. -البرامج التعميمية  /المقررات الدراسية.

أنواع التقويم:

 -التعميم والتعمم والتسييالت المادية لمتعمم.

يستخدم التقويم ألغراض متعددة ،ويختمف التقويم تبعاً ليا ،ومنيا:
 -1التقويم القبمي :لمتأكد من مستوى معين قبل البدء بالعممية
التعميمية.
 -2التقويم التشخيصي :لتعرف نواحي القوة والضعف في العممية
التعميمية .

 أعضاء ىيئة التدريس . البحث العممي واألنشطة العممية األخرى. الدراسات العميا . -التقويم المستمر لمفاعمية التعميمية].[29

 -3التقويم البنائي أو المستمر :ويستيدف متابعة العممية التعميمية
واالستفادة من التغذية الراجعة بقصد التحسين أثنائيا .
 -4التقويم النيائي :لمعرفة مدى تحقيق األىداف من العممية
التعميمية].[8

التحديات التي واجهت نظام الجودة بكميات التربية :
 -1اختالف وتفاوت اآلراء واالتجاىات بين العاممين بكميات التربية
حول ضمان الجودة ،ويكون االختالف حول صياغة بعض
المفاىيم األساسية المرتبطة بالجودة مثل ( الرسالة – الرؤية –

مؤشرات تقويم جودة األداء الجامعي

القيم ).

أوالً :القدرة المؤسسية :وتشمل:
 التخطيط االستراتيجي :وجود خطة استراتيجية لممؤسسة شاممةضمن تخطيطيا :التحميل البيئي ( ،) SWOTوالرؤية والرسالة،
والغايات النيائية واألىداف االستراتيجية ،والسياسات المتعمقة
بالمؤسسة ،وأن تكون خطة الكمية مرتبطة بخطة الجامعة .
 الييكل التنظيمي. القيادة والحوكمة . المصداقية واألخالقيات. الجياز اإلداري. -الموارد المالية والمادية.

 -2عدم توفر آلية وطنية لضمان الجودة لبرامج كميات التربية.
 -3حداثة نظام الجودة بكميات التربية والتطمع إلى تحقيق مستوى
العالمية ليا .
 -4النقص في الشفافية عند كتابة تقرير التقييم الذاتي لكميات
التربية.
 -5صعوبة الربط بين األىداف التربوية ونواتج التعمم في عمميات
تقويم البرامج األكاديمية وتقويم أداء الطمبة.
 -6التغيير في خطط وبرامج وأوضاع كميات التربية بصفة مستمرة.
 -7االعتقاد السائد لدى البعض بتعارض ضمان الجودة مع الحرية
األكاديمية ألستاذ الجامعة ].[15

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة. نتائج التقويم الذاتي وادارة الجودة بالمؤسسة.565
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المعايير :بحسب الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي في

ظهور االعتماد األكاديمي كنظام لضمان الجودة :
من خالل االىتمام بتحقيق الجودة والتأكد من عممية ضبطيا
ظير نظام االعتماد األكاديمي لمؤسسات التعميم عمى مختمف
مستوياتيا  ,وكان أول ما ظير في الواليات المتحدة األمريكية في
بداية القرن العشرين الميالدي ،وىو نظام اختياري غير حكومي
ييدف إلى االرتقاء بنوعية التعميم في المدارس والكميات والجامعات
,وضمان جودة أدائيا وعمى الرغم من أن مؤسسات االعتماد ىي
مؤسسات مستقمة غير حكومية إال أنو يتعين أن تعترف و ازرة التربية
في الواليات المتحد األمريكية بالمنظمات التي تمنح االعتماد].[36

المممكة العربية السعودية ،ومدى تحقق كل عنصر من عناصر
المعيار في المؤسسة التعميمية.
المعيار األول :الرسالة واألهداف:
 .1مالئمة الرسالة (الرسالة مناسبة لممؤسسة التعميمية في بيئة
المممكة العربية السعودية).
 .2فائدة صيغة الرسالة .
 .3تطوير الرسالة ومراجعتيا.
 .4االستفادة من عبارة الرسالة.

ويعني االعتماد األكاديمي في المجالين التربوي والتعميمي ما يأتي:
 -1أن االعتماد التربوي مدخل لتحقيق الجودة ،وىو حافز

 .5العالقة بين الرسالة والغايات واألىداف.

عمى االرتقاء بالعممية التعميمية ككل وباعث عمى

المعيار الثاني :السمطات واإلدارة:

اطمئنان المجتمع لخريجي ىذه المؤسسة.

 .1المجمس اإلداري األعمى لممؤسسة التعميمية.

 -2أن االعتماد التربوي ال ييدف إلى تصنيف أو ترتيب
 Rankingالمؤسسات التعميمية.

 .3عمميات التخطيط.

 -3أن االعتماد التربوي ىو تأكيد وتشجيع لممؤسسة
الكتساب شخصية وىوية مميزة.

 .4العالقة بين أقسام الطالب والطالبات.
 .5النزاىة .

 -4أن االعتماد التربوي مدخل إلى دعم المؤسسات التعميمية
وتحسينيا].[15

 .2القيادة.

 .6السياسات والموائح التنظيمية.
 .7المناخ التنظيمي.
.8الشراكات المرتبطة بالمؤسسة التعميمية والوحدات (الكيانات)

مراحل االعتماد األكاديمي المؤسسي:

التابعة ليا.

إنشاء مركز ونظام لمجودة .
 -1دراسة التقويم األولي.

المعيار الثالث :إدارة ضمان الجودة وتحسينها:

 -2دراسة التقويم الذاتي

 .1االلتزام المؤسسي بتحسين الجودة.

 -3التقويم الخارجي.

 .2نطاق عمميات ضمان الجودة.

 -4التقويم النيائي من الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد االكاديمي .

 .3إدارة عمميات ضمان الجودة .

معايير االعتماد األكاديمي السعودية:

 .4استخدام األدلة والمؤشرات المرجعية والمحكات .
 .5التحقق المستقل من التقويم.
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المعيار الرابع :التعمم والتعميم:

المعيار السابع :المرافق والتجهيزات:

 .1الرقابة المؤسسية لجودة التعمم والتعميم.

 .1السياسات والتخطيط.

 .2مخرجات تعمم الطالب.

 .2جودة وكفاءة المرافق.

 .3عمميات تطوير البرامج

 .3التنظيم واإلدارة.

 .4عمميات مراجعة وتقويم البرامج.

 .4تقنية المعمومات.

 .5تقويم الطالب.

 .5السكن الطالبي.

 .6المساعدة التعميمية لمطمبة .
 .7جودة التدريس.
 .8تقديم الدعم إلدخال تحسينات عمى جودة التدريس.
 .9مؤىالت وخبرات أعضاء ىيئة التدريس.
 .10أنشطة الخبرة الميدانية.

المعيار الثامن :التخطيط واإلدارة المالية:
 .1التخطيط المالي واعداد الميزانية.
 .2اإلدارة المالية.
 .3مراجعة الحسابات وادارة المخاطر.

 .11ترتيبات الشراكة مع مؤسسات األخرى
المعيار الخامس :إدارة شؤون الطمبة والخدمات المساندة:
 .1قبول الطمبة.
 .2سجالت الطمبة.
 .3إدارة شؤون الطمبة.

المعيار التاسع :عمميات التوظيف:
 .1السياسات واإلدارة.
 .2التوظيف.
 .3التطوير الذاتي والوظيفي.
 .4االنضباط والشكاوي وتسوية المنازعات.

 .4تخطيط وتقويم خدمات الطالب.

المعيار العاشر :البحوث:

 .5الخدمات الطبية واإلرشادية.

 .1سياسات البحوث المؤسسية.

 .6األنشطة غير الصفية.

 .2مشاركة أعضاء ىيئة التدريس والطالب في البحوث.

المعيار السادس :مصادر التعمم:
 .1التخطيط والتقويم.

 .3تسويق البحوث .
 .4مرافق ومعدات البحوث .

 .2التنظيم .

المعيار الحادي عشر :العالقات مع المجتمع:

 .3تقديم الدعم لممستخدمين.

 .1السياسات المؤسسة بشأن العالقة مع المجتمع .

 .4الموارد المتوافرة.

 .2التفاعل مع المجتمع.

 .5المستشفيات والمرافق التعميمية.

 .3سمعة المؤسسة التعميمية ].[39
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ذكرت مجيد] [48أن إج ارءات االعتماد لمـ ( ) NCATE

معايير( محكات) االعتماد البرامجي :
 .1الترخيص لمبرنامج.

تتطمب معاينة الوحدة ذاتيا عمى الواقع ,ومعاينة البرامج الفردية

 .2الموافقة عمى التقدم بطمب اعتماد البرنامج .

داخميا باستخدام معايير المجمس  ,ويقوم مجموعة من الفاحصين

 .3توصيف البرنامج.

المعروفين (كييئة فاحصين  ) BOEبزيارة الوحدة  ,وتقويم قدرة

 .4توصيف المقررات.

األداء لبرامجيا وفعاليتيا ,وفي الخطوة األولى لمتقويم لالعتماد تمأل

 .5لوائح البرنامج واألدلة التعريفية بالبرنامج ومقرراتو ومتطمباتو .

استمارة أو نموذج لمحصول عمى االعتماد من المجمس  ,وتوقع من

 .6التقارير السنوية لمبرنامج ومقرراتو .

المدير التنفيذي ورئيس وحدة التربية فييا ,وتقدم معمومات رئيسة عن

 .7بيانات استطالعات آراء الطمبة.

المؤسسة  ,وتعتبر الوحدة مرشحة لالعتماد ,وبعد دفع الرسوم

 .8تخرج الطمبة وبيانات تقويم الخريجين لمبرنامج.

السنوية تتمقى تقارير ورسائل متبادلة بين الطرفين قبل أن تصبح

 .9المجنة المشرفة عمى البرنامج (لمبرامج المينية).

الوحدة المعنية مرشحة رسمي ًا لمحصول عمى االعتماد من الـ

.10

مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية.

( .) NCATEوتجدر اإلشارة إلى أن ىناك عدة أنواع من االعتماد

.11

التوافق مع اإلطار الوطني لممؤىالت.

منيا :االعتماد األولي ,والمؤقت  ,والمستمر ,والمشروط  ,والدقيق.

.12

مقاييس التقويم الذاتي.

إن أىم الوكاالت عالمياً لضمان الجودة في برامج التربيةِ ثالثة،
منيا

 )8المتطمبات المؤسسية لمتأهل لالعتماد البرامجي:

اثنتان

بأمريكا،

والثالثة

ببريطانيا،

حسب

ما

ذكر].[37]،[35],[4ىي:

 .1الخطة االستراتيجية لممؤسسة.
 .2مركز الجودة والخطة االستراتيجية لتحسين الجودة.
 .3بيانات مؤشرات األداء المتعمقة بجميع البرامج التي تقدميا
المؤسسة.
 .4الموائح واجراءات إقرار البرامج واقرار تعديميا واجراءات تقويميا.

أهم هيئتين العتماد مؤسسات وبرامج إعداد المعممين في الواليات
المتحدة:
األولى :المجمس الوطني العتماد إعداد المعممين :

 .5بيانات استطالعات آراء الطمبة لمبرامج والمقررات التي تقدميا
المؤسسة.

يعتبر ( National Council for Accreditation of
 )Teacher Education, NCATEالمجمس الوطني العتماد

 .6نظام اإلرشاد األكاديمي وتقدم المشورة لمطمبة.

إعداد المعممين الـ  NCATEأىم مؤسسات االعتماد لمتربية في

 .7المرافق واإلمكانات المخصصة لمنشاط الالصفي.

الواليات المتحدة األمريكية .وتأسست عام  ،1954كمؤسسة مستقمة

 .8توفر موارد التعمم ونظام رصد احتياجات البرامج واالستجابة ليا.

غير حكومية ال تبغي الربح ،وىي مجموعة منتقاة ممثمة لجميع

 .9النظام المؤسسي لتوفير البيانات اإلحصائية لمعدالت تحصيل

المنظمات المينية المعنية بإعداد المعممين في الواليات المتحدة

الطمبة ].[39
إجراءات االعتماد لمـ ( : ) NCATE

األمريكية ,وتوضح رسالة الـ NCATEأنيا تسعى لتحديد ما إذا
كانت المدارس أو األقسام المسؤولة عن إعداد المعممين تركز عمى
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األداء ،ويعد المجمس الوطني العتماد مؤسسات إعداد المعممين

والتركيز عمى االعتماد المبني عمى األداء – Performance

الـ NCATEالجية الرئيسية العتماد المؤسسات التربوية في الواليات

.based Accreditation

المتحدة األمريكية إذ تجاوز عدد مؤسسات التعميم العالي التي
اعتمدىا المجمس ( )600مؤسسة.

المجالس التي تدير الـ : NCATE
يتكون مجمس الـ  NCATEمن ستة مجالس فرعية يتكامل

إن االىتمام باالعتماد األكاديمي من قبل الـ NCATE

يعود أداؤىا لتنفيذ رسالة الـ  NCATEوىي:

لمجموعة من المؤشرات منيا:

 -1المجمس التنفيذي The Executive Boardالذي يشرف عمى

 -1أن الـ NCATEىي منظمة غير حكومية تتضمن عضويتيا

سائر معايير المجمس العام وسياستو وشؤونو المالية ،واختيار

شراكة فاعمة مع ما يزيد عن ثالثين منظمة دولية تمثل ما يزيد
عن ثالثة ماليين أمريكي اتحدت معاً لضمان أعمى مستوى من

وتقويم رئيسة ونظامو األساسي.
 -2مجمس اعتماد الوحدات

الجودة في إعداد المعممين .

 The unit Accreditationالذي

يطور معايير واجراءات االعتماد ،ويتخذ ق اررات االعتماد .

 -2ضمان أن خريجي كميات التربية المعتمدة من قبل الـ NCATE

 -3مجمس شراكة الوالية  The State part reship Boardالذي

يحصمون عمى تدريب ميداني عميق يضمن ليم تحمل
مسؤولياتيم من أول يوم دراسي .

يطور معايير اتفاقيات الشراكة بين الوالية والمجمس .
 -4مجمس دراسات مجاالت التخصص The specialty Areas

 -3أن الـ  NCATEتضمن المعرفة بالمحتوى الدراسي الشخصي

Studies Boardالذي يعتمد المعايير الخاصة بالبرامج التي

لممعممين وكيفية تنويع طرائق التدريب وادارة الصف وحصول

يتوقع من المؤسسات أن تستوفييا في مجاالت الدراسة مثل تعميم

المعمم عمى ثقافة عامة .

الرياضيات أو العموم.

 -4أن الـ NCATEتضمن االستناد إلى نتائج البحوث التربوية

 -5مجمس االستئناف  The Appeals Boardالذي يعمل عمى

وأفضل الممارسات التدريسية والقدرة عمى التفكير واستمرار النمو

استئناف ق اررات المجمس المخالفة بخصوص اعتماد أي وحدة

الميني .

تعميم ميني أو اتفاقية شراكة أو اعتماد معايير البرنامج .

 -5أنو في دراسة قامت بيا الييئة المعنية باالختبارات (

 -6مجمس الممتحنين  The Board of Examinersوه ومجموعة

(ETSاتضح أن خريجي الكميات المعتمدة من الـNCATE

مدربة تدريباً خاصاً من المراجعين المينيين الذين يؤلفون فرقاً

اجتازوا اختبارات الرخصة بمزاولة المينة بنسبة تفوق نظ ارئيم

تقوم بزيارات ميدانية لمراجعة الجامعات في ضوء معايير

خريجي الكميات غير المعتمدة بنسبة تصل إلى (.)%91

المجمس ؛ من أجل االعتماد المبدئي أو المستمر].[37

 -6اىتمام الـ  NCATEبأداء الطالب المعممين

Candidate

 performanceوالبرىنة عمى ذلك والتركيز عمى البحوث
القائمة عمى األداء وتحسين التربية العالجية ،والتركيز عمى
مفيوم التوزيع  Diversityواالستخدام الفعال لمتكنولوجيا،

وشيدت معايير الـ  NCATEعدداً من التغيرات والتحوالت
فمن التركيز عمى المعايير القائمة عمى المنياج – Curriculum
 Based Standardsإلى التحول نحو المعايير القائمة عمى
األداء  performance – Based Standardsالتي تركز عمى
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المتعمم  Learner – Centeredفي برامج كميات إعداد المعممين،

المعيار الثاني :نظام التقويم واالمتحانات :تتمتع المؤسسة بنظام

وانعكس أثر التعميم عمى التالميذ في المدارس من خالل التركيز

تقويمي وامتحانات قوية تستطيع أن تجمع البيانات عن الدارسين بيا

Student – Centered

فيما يخص درجة تأىميم العممي لمزاولة المينة وأدائيم بعد التخرج،

 , Instructionوتؤكد معايير الـ  NCATEأن صالح التعميم ال

وبما يساعد عمى التغذية المرتدة من برامج التقويم واالمتحانات بيا،

يمكن أن يحدث بمعزل عن تطوير برامج إعداد المعممين وأن ذلك

ويرتبط المعياران السابقان بكل من الطالب والمعمم ،ويتفرع من ىذا

يتطمب االعتقاد بقابمية جميع الطالب لمتعميم وذلك من خالل :

المعيار عدة معايير ىي :

أ -ضمان أن تقوم جميع كميات المعممين بتزويد المعممين الجدد

 نظام التقييم :تمارس الكمية بصورة منتظمة ،وفي إطار مجتمعيا

عمى التدريب المرتكز حول الطالب

بالمحتوى التخصصي المطموب والمعرفة التربوية والمينية
واكتساب جميع اإلداريين التربويين لممعارف والميارات التي

الميني ،تقويم قدرة وفاعمية نظاميا لمتقييم.
 جمع البيانات وتحميميا وتقويميا :حيث يتيح نظام التقييم بالكمية
معمومات منتظمة وشاممة حول جودة الب ارمج.

تساعدىم في تكوين مناخ إيجابي.
ب -القيام بإدارة أنواع متعددة من عمميات التقويم واجراء الدراسات

 استخدام البيانات لتحسين البرنامج .

التتبعية لمطالب ،وتضمين التكنولوجيا الحديثة في التدريس.

المعيار الثالث :الخبرات الميدانية والممارسات العممية :تقدم

ج -تشجيع العمل الجماعي والممارسات الفكرية والتحسين المستمر

المؤسسة خبرات ميدانية تقوم بتصميميا وتنفيذىا باالشتراك مع

والنظر إلى برامج إعداد المعمم عمى أنيا عممية مستمرة

المدارس بما يفيد في التأىيل العممي لمطالب المعممين وينمي

ومتصمة ].[35

معارفيم المينية ويطور من خبراتيم ومياراتيم ،ويرفع من اتجاىاتيم

معايير االعتماد في الـ : NCATE

نحو المينة ،ويتفرع من ىذا المعيار عدة معايير ىي:

المعيار األول :المعرفة والميارات واالتجاه نحو المينة :تقوم برامج

 تعاون الكمية مع المدارس الشريكة.

المؤسسة بتوفير المعرفة الكافية ،والميارات الضرورية لممارسة مينة

 تصميم وتنفيذ وتقويم الخبرات الميدانية والممارسات العادية.

التدريس كما يجب أن تعتمد برامج المؤسسة تكوين االتجاىات
اإليجابية نحو المينة بما يساعد في تحقيق التعمم لدى الطالب
المعممين ،ويتفرع من ىذا المعيار عدة معايير ىي:
 المحتوى المعرفي بمادة التخصص لدى المرشحين لمزاولة
التدريس :المحتوى المعرفي والميا ارت لدى المرشحين لمزاولة
التدريس.
 فيم المرشحين لمزاولة التدريس لتعمم التالميذ :حيث يركز
المرشحين لمتدريس عمى تعمم تالميذىم.
 معارف وميارات المرشحين لمزاولة المين المدرسية األخرى.

المعيار الرابع :التنوع :تصمم الوحدة وتنفذ وتقوم برامج دراسية
وخبرات تعميمية لعمالئيا ،تساعدىم عمى طمب المعرفة والميارات
وتكوين االتجاىات الموجبة بما يساعدىم في التعميم الميني ،ويتفرع
من ىذا المعيار عدة معايير ىي:
 .1تصميم وتنفيذ وتقييم المنيج والخبرات .
 .2خبرات العمل مع أعضاء متنوعين.
 .3خبرات العمل مع مرشحين متنوعين.
 .4خبرات العمل مع تالميذ متنوعين بالمدارس .

 إلمام المرشحين لممين المدرسية األخرى بتعمم التالميذ.
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المعيار الخامس :مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس واألداء والنمو

الثانية :مجمس اعتماد إعداد المعممينTeacher Education ( :

الميني :يتمتع أعضاء الييئة التدريسية بمؤىالت عممية كافية،

. )Accreditation Council, TEAC

تجعميم ذوي قدوة جيدة لمممارسات المينية ولدييم العمم والخبرة

أُسس المجمس عام  1997كمؤسسة ال تيدف الربح ،وتقوم

الكافيين في مجال التدريس قادرين عمى تقويم أنفسيم ،وتقويم

الـ TEACبمراجعة واعتماد برامج كميات التربية أو مؤسسات التعميم

طالبيم بفاعمية كافية ،والتعاون من الزمالء بروح الزمالة في

العالي التي تقوم بإعداد المعممين ،وليس المؤسسات كميا] .[38

تخصصاتيم والتخصصات األخرى ،وتقوم الوحدة بتقويم

ىيئة

التدريس بيا بشكل نظامي ومستمر وتسير ليم فرص النمو الميني،
ويتفرع من ىذا المعيار عدة معايير ىي :

وفي المممكة المتحدة (بريطانيا ،اسكتمندا ،ويمز ،وايرلندا
الشمالية) :يوجد ىيئة اعتماد تسمى وكالة توكيد الجودة ( Quality
 )Assurance Agency, QAAوىي ىيئة االعتماد الثالثة عالمياً:

 أعضاء ىيئة التدريس المؤىمون.
 تمثيل أفضل الممارسات المينية في التدريس.

نشأت ىذه الوكالة عام  1997كييئة مستقمة عن حكومة

 تمثيل أفضل الممارسات في العمل العممي.

المممكة المتحدة ،بيدف تقييم أي جامعة/مؤسسة تعميم عالي أو مادة

 تمثيل أفضل الممارسات المينية في تقديم الخدمات .

دراسية/فرع عممي مقارنة بما تضعو لنفسيا من أىداف

 تقويم الكمية لألداء الميني ألعضاء ىيئة التدريس.

وأغراض].[4]،[15

 تيسير الكمية لمنمو الميني.

وفي المممكة العربية السعودية:

المعيار السادس :اإلدارة والموارد :لموحدة نظام إداري مستقر ,

قامت بعض الجامعات الحكومية في الثمانينات بإدخال

وقيادة تربوية تتمتع بالسمطة الفعالة  ,وميزانية جيدة وىرمية كافية

أنظمة ضمان الجودة لبعض البرامج وذلك باالتفاق مع ىيئات

من العمالة واإلداريين والتسييالت واإلمكانيات والموارد  ,ومصادر

اعتماد دولية العتماد برامج في مجاالت مينية رئيسة ،كالبرامج

تكنولوجيا المعمومات بما يساعد في الوفاء بمتطمبات المعايير

اليندسية وبرامج الحاسب اآللي باعتمادىا من ( Accreditation

القومية  ,ومعايير الوالية والمعايير المينية ,وترتبط المعايير األربع

)Board for Engineering and Technology ABET

السابقة بالوحدة موضوع االعتماد والفحص ،ويتفرع من ىذا المعيار

مثل جامعتي الممك سعود والممك فيد لمبترول والمعادن ،وفي

عدة معايير ىي:

منتصف التسعينات قامت بعض الجامعات بإنشاء مركز لمجودة ثم

 قيادة الكمية وسمطاتيا.

تطور ليصبح عمادة لمتطوير األكاديمي ،ولضمان جودة مخرجات

 ميزانية الكمية.

البرامج التعميمية قامت بعض الجامعات بوضع اختبارات لمقبول

 العاممون .

لضمان جودة في المدخالت ابتداء ( كما في جامعتي الممك فيصل

 تسييالت الكمية.

وجامعة الممك فيد لمبترول والمعادن ) ،وتم تقويم المقررات من قبل

 موارد الكمية ].[36

الطالب ،إال أنو في مطمع األلفية الثانية تبنت المممكة استراتيجية
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إلجراء عممية تطوير شاممة لنظام التعميم العالي من خالل تنفيذ

لشؤون الجودة والتطوير ،دليالً عمى مدى اىتمام الجامعات

ثالثة مشاريع أساسية:

السعودية بيذا الجانب .

 .1المركز الوطني لمقياس والتقويم :يتولى تصميم االختبارات
وتنفيذىا ؛ لقياس القدرات العقمية لمطمبة ومياراتيم واتجاىاتيم،
وتصميم وتنفيذ اختبارات لقياس التحصيل العممي ،والتي اعتمدت
كأحد معايير قبول الطمبة في تخصصات معينة في الجامعات
السعودية وبعض المؤسسات الحكومية والخاصة .
 .2الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي :تأسست الييئة
الوطنية كمبادرة ميمة لمساندة التحسينات في جودة التعميم العالي
فوق الثانوي ،وىي ىيئة مستقمة تتبع المجمس األعمى لمتعميم ،إال
أنيا تعمل بالتعاون مع الو ازرات والجيات األخرى المسؤولة عن

وأىم المؤشرات التي حددىا المجمس السعودي لجودة األداء الجامعي
ما يأتي:
 الطالب :اختيارىم وعددىم بالفصل وكمفة الطالب ونسبة النجاحوالرسوب ومستوى الخريجين ...الخ .
 أعضاء ىيئة التدريس :كفايتيم العددية واألكاديمية وتدريبيموعالقتيم بالطمبة ومساىمتيم في خدمة المجتمع.
 اإلدارة :تدريبيا وعالقاتيا اإلنسانية والروح المعنوية لمعاممين . المناىج الدراسية :ومدى مالءمتيا لسوق العمل ومساعدتيالمطالب عمى حل مشكالتو وتنمية تفكيره الناقد [.[2

إدارة مؤسسات التعميم العالي فوق الثانوي واإلشراف عمييا،
وتحدد الالئحة األساسية لمييئة مسؤولياتيا ،وىي مسؤوليات
تشمل ضمان الجودة ،وأنظمة االعتماد الخاصة بكافة مؤسسات
التعميم العالي ،وتشمل الميام التي عيد بيا إلى الييئة وضع
المعايير والمقاييس واإلجراءات الخاصة باالعتماد وضمان
الجودة ،ومراجعة وتقويم األداء في المؤسسات القائمة أو الجديدة،
باإلضافة إلى االعتماد المؤسسي واالعتماد البرامجي ،بخالف
العديد من النشاطات األخرى التي تسيم بتحسين الجودة .وتتمتع
ىذه الييئة بالشخصية المعنوية واالستقالل اإلداري والمالي تحت
إشراف مجمس التعميم العالي وىي السمطة المسؤولة عن شؤون
االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعميم العالي فوق الثانوي
إلمكانية االرتقاء بجودة التعميم العالي الحكومي والخاص
،وضمان الوضوح والشفافية ،وتوفير معايير مقننة لألداء
األكاديمي.

معايير( محكات) االعتماد البرامجي:
 .1الترخيص لمبرنامج.
 .2الموافقة عمى التقدم بطمب اعتماد البرنامج .
 .3توصيف البرنامج.
 .4توصيف المقررات .
 .5لوائح البرنامج واألدلة التعريفية بالبرنامج ومقرراتو ومتطمباتو .
 .6التقارير السنوية لمبرنامج ومقرراتو .
 .7بيانات استطالعات آراء الطمبة.
 .8تخرج الطمبة وبيانات تقويم الخريجين لمبرنامج.
 .9المجنة المشرفة عمى البرنامج (لمبرامج المينية).
.10

مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية.

.11

التوافق مع اإلطار الوطني لممؤىالت.

.12

مقاييس التقويم الذاتي.[38].

 .3تم استحداث منصب وكيل كمية  /عمادة لشؤون الجودة والتطوير

المتطمبات المؤسسية لمتأهل لالعتماد البرامجي:

لتفعيل تطبيق إدارة الجودة الشاممة في قطاعات الجامعة ومتابعة

 -الخطة االستراتيجية لممؤسسة.

التطوير عن كثب ،وتطور ىذا المنصب الحقاً لوكيل الجامعة

 -مركز الجودة والخطة االستراتيجية لتحسين الجودة.
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اختصا اًر بالـ

 بيانات مؤشرات األداء المتعمقة بجميع البرامج التي تقدمياالمؤسسة.

 NCATEمن أقوى الييئات التي تمنح االعتماد

األكاديمي في المجال التربوي ،فإن الدراسة الحالية حاولت معرفة

 -الموائح واجراءات إقرار البرامج واقرار تعديميا واجراءات تقويميا.

إلى أي مدى تتوافر معايير تمك الييئة مع ما ىو موجود بكمية

 -بيانات استطالعات آراء الطمبة لمبرامج والمقررات التي تقدميا

التربية في جامعة نجران ،وبالتالي يمكن تحديد مشكمة الدراسة في
السؤال الرئيس اآلتي :

المؤسسة.

ما مدى توافر معايير الـ ـ  NCATEفي برامج كمية التربية

 نظام اإلرشاد األكاديمي وتقدم المشورة لمطمبة. -المرافق واإلمكانات المخصصة لمنشاط الالصفي.

بجامعة نجران من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا ؟ ويتفرع

 -توفر موارد التعمم ونظام رصد احتياجات البرامج واالستجابة ليا.

عنو األسئمة الفرعية اآلتية :

 -النظام المؤسسي لتوفير البيانات اإلحصائية لمعدالت تحصيل

 .1ما مدى توافر معايير الـ NCATEفي اإلطار المفاىيمي لكمية
التربية بجامعة نجران ؟.

الطمبة ].[38

 .2ما مدى توافر معايير الـ  NCATEفي المعيار األول "البرامج

 .2مشكمة الدراسة
أ-

المقدمة" لكمية التربية بجامعة نجران ؟.

مشكمة الدراسة وأسئمتها :

يمثل االعتماد األكاديمي تحدياً قوياً لمؤسسات التعميم العالي
في الوطن العربي ،وتبدو المشكمة أكثر عمقاً حينما يتعمق األمر
بمؤسسات إعداد المعمم نظ اًر ألىميتو الحيوية ،إذ تشكل نسبة
كبيرة من مؤسسات التعميم العالي العربي ،ويعول عمييا كثي اًر في
دعم التنمية العربية المستدامة ،إضافة الرتباطيا الوثيق بالثقافة
المحمية وما بتعمق بيا من تطور فكري وطموحات اجتماعية ،األمر
الذي يقتضي جيداً مضاعفاً من أجل تطبيق معايير الجودة ،بما

 .3ما مدى توافر معايير الـNCATE

التقييم والتقويم " لكمية التربية بجامعة نجران ؟.
 .4ما مدى توافر معايير الـ  NCATEفي المعيار الثالث "الخبرات
الميدانية" لكمية التربية بجامعة نج ارن ؟.
 .5ما مدى توافر معايير الـ  NCATEفي المعيار الرابع "التنوع"
لكمية التربية بجامعة نجران ؟.
 .6ما مدى توافر معايير الـ  NCATEفي المعيار الخامس " تأىيل
أعضاء ىيئة التدريس وأدائيم وتنميتيم المينية" لكمية التربية

يتناسب مع البيئات التربوية العربية ،واليوم يتزايد الطمب عمى التعميم
الجامعي من شتى فئات المجتمع ،وتسعى المؤسسات بالقطاع
الحكومي والخاص الستقطاب المتميزين من الخريجين مما جعل
تميز ،وىذا األمر فرض عمى
الدارسين يبحثون عن البرامج األكثر
اً
الجامعات توجيو الكميات واألقسام والبرامج نحو حتمية االعتماد

في المعيار الثاني "نظام

بجامعة نجران ؟.
 .7ما مدى توافر معايير الـ NCATE

في المعيار السادس "

الموارد والحوكمة " لكمية التربية بجامعة نجران ؟
 .8ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رأي أعضاء

األكاديمي من الييئات ذات االختصاص من كل مجال وذلك من
أجل ضمان الجودة وامداد المجتمع بخريجين أكثر تمي اًز ،ولكون
المجمس القومي األمريكي العتماد كميات إعداد المعممين المعروف
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 .9ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رأي أعضاء

تدخل في عممية التقويم ىي :األىداف ،والمخرجات والخطط

ىيئة التدريس في مدى توافر معايير الـ ـ  NCATEفي كمية

الدراسية ،واستراتيجيات التعميم والتعمم ،وأساليب التقويم وغيرىا ].[12

التربية بجامعة نجران تعزى لمجنس ( ذكر  /أنثى ) ؟.

 -2البرنامج ،يمكن تعريفو إجرائياً بأنو :التخصص الذي ينتيي
بمنح شيادة عممية لمطمبة .

ب -أهمية الدراسة ومبرراتها :
يأتي في مقدمة أىمية ومبررات ىذه الدراسة أنيا تيدف
لإلصالح التربوي من خالل اعتماد معايير لكميات إعداد المعممين
بجامعة نجران ،ثم الوقوف عمى مدى تطبيق كمية التربية بجامعة
نجران لتمك المعايير ،وعمى مواطن القوة والضعف في ذلك،
الستكمال تطويرىا والوصول بيا لمعالمية .
كما تنبع أىمية ىذه الدراسة من حداثة الموضوع وندرة الدراسات
العربية حولو ،إذ تعد الدراسة الحالية من الدراسات األولى عمى
مستوى المممكة العربية السعودية التي تطبق معايير الـ ـ NCATE
في دراستيا ،ومما يعطي ىذه الدراسة أىمية أنيا تمثل تغذية راجعة
لما يتم الوصول إليو مما يعطي مؤشرات لمواطن القوة والضعف
ويسيم في الوصول إلى ما ترمي إليو كمية التربية بجامعة نجران.

 -3اعتماد Accreditation :االعتماد صيغة رسمية ومنشورة حول
جودة المؤسسة أو البرنامج ،يمنح عقب التقويم الدائري القائم عمى
مستويات متفق عمييا ،وبمعنى آخر االعتماد ىو منح مكانة أو
وضع .status

واالعتماد كعممية يعتمد عادة عمى تطبيق

المستويات المحددة مسبقاً .واالعتماد أساساً ىو نتيجة التقويم.
ونجاح االعتماد يتمخض عنو إنشاء مؤسسة أو برنامج معتمد]،[7
االعتماد  Accreditation:تقويم خارجي يقيس مستوى الجودة في
المؤسسة أو البرنامج  ,واالعتماد ىو :االعتراف أو قبول المستوى
العممي لمؤسسة ما واالعتراف بيا من قبل ىيئة خارجية ].[7
NCATE -5

وىي اختصار ألوائل الكممات

وتعني مجمس

أمريكي يمنح مؤسسات برامج إعداد المعمم اعتماداً يكسبيا جودة
محمية ,وتحسناً واعترافاً عالمياً .وقد وضع ىذا المجمس ستة معايير

ج .محددات الدراسة :

إلعداد الكوادر التربوية وكل مؤسسة تطمب االعتماد الميني التربوي

 -زمنية :العام 1434 -1433ىـ

عمييا أن تطبق تمك المعايير وىي :المعيار األول "البرامج المقدمة

 -مكانية :كمية التربية بجامعة نجران .

" ،المعيار الثاني "نظام التقييم والتقويم في الكمية" ،المعيار الثالث

 -المعايير :معايير الـ  NCATEوىي :اإلطار المفاىيمي لمكمية،

"الخبرات الميدانية" ،المعيار الرابع "التنوع" ،المعيار الخامس "تأىيل

البرامج المقدمة ،نظام التقييم والتقويم ،الخبرات الميدانية ،التنوع،

أعضاء ىيئة التدريس وأداؤىم وتنميتيم المينية" ،المعيار السادس

تأىيل أعضاء ىيئة التدريس وأداؤىم وتنميتيم المينية ،الموارد

"الموارد والحوكمة" ،يضاف ليذا اإلطار المفاىيمي لمكمية .

والحوكمة .

 .3الدراسات السابقة

د .التعريفات اإلجرائية :
 -1تقويم :يدل التقويم عمى العممية التي تستيدف التحقق من مدى
فاعمية البرنامج العممي بجميع عناصره أو مكوناتو ،وقدرتو عمى
تحقيق األىداف المرسومة لو .وأبرز عناصر البرنامج العممي التي

دراسة الياجري ] [38التي عممت عمى معرفة واقع تطبيق
معايير االعتماد األكاديمي لممجمس الوطني العتماد برامج إعداد
المعمم الـ  ,NCATEمن وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية
التربية بجامعة الكويت ،طبقا لستة معايير :ىي معارف المتعمم
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ومياراتو واتجاىاتو-التقويم -الخب ارت الميدانية والتربية العممية -

وأوصت الدراسة بضرورة تأىيل المعممين عمى استخدام تكنولوجيا

التنوع -مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس وأداؤىم وتطويرىم  -إدارة

المعمومات في طرق وأساليب التدريس.

الكمية ومواردىا ،واستخدمت الدراسة استبانة تحتوي عمى معايير الـ
 NCATEتم تطبيقيا عمى مجتمع الدراسة ( )89عضو ىيئة
تدريس ،استجاب منيم ( )65عضواً ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن
تطبيق معايير« :معارف المتعمم ومياراتو واتجاىاتو» ،و«الخبرات
الميدانية والتربية العممية» ،و«التنوع» ،و«مؤىالت أعضاء ىيئة
التدريس وأداؤىم وتطويرىم» كان بدرجة متوسطة ،في حين أن
تطبيق معياري «التقويم» و«إدارة الكمية ومواردىا» كان بدرجة قميمة
كما أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء ىيئة

وذكرت الشرعي ] [13أن كمية التربية في جامعة السمطان
قابوس بدأت منذ عام ( )2004تعمل عمى تطوير جودة التعميم من
خالل برامجيا األكاديمية ،واستيدفت دراستيا معرفة جوانب القوة
والضعف في البرنامج ،بناء عمى متطمبات االعتماد األكاديمي
لبرنامج إعداد المعمم ،ومن خالل آراء الخريجين كانت مؤشرات
النتائج بشكل عام جيدة ،وكانت فوق المتوسط عند تقييم الطالب لما
تعمموه من البرنامج.

التدريس في واقع تطبيق معايير الـ NCATEتبعاً لمتغيرات النوع،

واستيدفت دراسة المالكي ] [26التعرف إلى درجة إمكانية

والدرجة العممية ،والقسم العممي ،وسنوات الخبرة ،وأضافت أنو جرى

تطبيق معايير االعتماد األكاديمية ،ودرجة أىمية تمك المعايير

اقتراح عدة توصيات شممت جميع المعايير من أىميا ضرورة تطوير

ودرجة أىمية توفر متطمبات تطبيقيا في مدارس التعميم الثانوي العام

صحائف التخرج لبرامج كمية التربية وتدعيميا بمقررات اإلعداد

من وجية نظر القيادات التربوية بمحافظة جدة ،واستخدم فيو المنيج

الميني ،واعادة النظر في معايير القبول ،واختيار المدارس المتميزة

الوصفي ،وشممت عينة البحث ( )180قائدة تربوية ،وتوصمت

لمتربية العممية ،ومراعاة مرافق الكمية لمطمبة من ذوي االحتياجات

النتيجة إلى أن درجة إمكانية تطبيق معايير االعتماد األكاديمية في

الخاصة.

مدارس التعميم الثانوي العام كانت عالية وأن درجة أىمية معايير

وىدفت دراسة أبو جاسر] [3التعرف إلى دور المشرف
التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعمومات لمعممي المرحمة
الثانوية بفمسطين وفق المعايير الدولية ،وتكونت عينة الدراسة من
( )350معمم معممة ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي واالستبانة

االعتماد األكاديمية عالية جداً ،أما درجة أىمية توفر متطمبات
تطبيق معايير االعتماد األكاديمية في مدارس التعميم الثانوي فكانت
كذلك عالية جداً ،وأوصت الدراسة بضرورة العمل عمى إيجاد معايير
وطنية لممعايير األكاديمية وتوفي مقومات تطبيق االعتماد.

أداةً لمبحث ،وكانت النتائج لمجالت االستبانة مرتبة تنازلياً عمى

وكانت دراسة مجيد ] [28بعنوان :تقويم المخرجات التعميمية

النحو اآلتي :

(الطالب  /المدرسين ) لجودة األىداف التربوية لألقسام الدراسية

 -تيسير تعميم الطمبة واليام إبداعاتيم.

(الكيمياء ،الفيزياء ،عموم الحياة ,الحاسبات ،الرياضيات ) في كمية

 -تطوير الممارسات التدريسية في العصر الرقمي.

التربية المسماة بكمية ابن الييثم ببغداد ،وتم اختيار عينة من

 -االنخراط في النمو الميني والقيادي.

المدرسين  /الخريجين بمغ عددىم( )200طالب وطالبة ،وتم توزيع

 -تطبيق التعمم والعمل في العصر الرقمي.

المقياس رقم ( )21من دليل ضمان الجودة واالعتماد لكميات التربية

 الرتقاء بالمواطنة والمسئولية الرقمية وتطبيقيا.575
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في الوطن العربي وفق معايير االعتماد األمريكية الـ،NCATE

في التخطيط لمربط بين برامج الكميات واحتياجات خطط التنمية,

واتضح أن جميع األقسام لم تصل إلى عتبة القطع البالغة  %70في

وعدم مواكبة البرامج الدراسية والوسائل التعميمية لمتطور واالتجاىات

تحقيق أىدافيا ،مما يتطمب ضرورة دراسة األسباب والمعوقات التي

العممية ،وكانت أىم التوصيات :ضرورة تطبيق نظام االعتماد

تحول دون تحقيق األىداف وخاصة (البرامج والمناىج الدراسية،

األكاديمي بكميات التربية لمبنات في المممكة العربية السعودية،

تطوير كفاءة أعضاء ىيئة التدريس ،توفير المتطمبات المادية

وانشاء لجنة متفرعة من الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي,

والفنية).

تختص بتطبيق االعتماد بكميات التربية (كميات التربية لمبنات

أما دراسة أبو دقة ][1

وكميات المعممين) عمى غرار بعض المجان أو الييئات المتخصصة

فاستيدفت تقويم جودة البرامج

في اعتماد مؤسسات إعداد المعممين في عدد من الدول المتقدمة.

األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة من وجية نظر الخريجين ،مع
دراسة أية فروق تعزى لمتغيرات الجنس ،والتخصص األكاديمي،

أما دراسة يونس ] [40فقد استيدفت التعرف إلى مستوى توافر

والمعدل التراكمي ،ولتحقيق ذلك :تم توزيع أداة الدراسة (بطاقة

المعايير القومية ألداء معمم الجغرافيا قبل الخدمة في برنامج اإلعداد

الخريج) في نياية العام الدراسي  2006 -2005عمى عينة

التربوي الحالي .وأثر تدريس وحدة من البرنامج المطور في األداء

عشوائية ممثمة من الخريجين في التخصصات المختمفة بمغت

التدريسي لطالب شعبة الجغرافيا بكمية التربية ،وفى اتجاىات طالب

( ،)858وقد بينت نتائج الدراسة أن تقديرات أفراد العينة التقويمية

شعبة الجغرافيا بكمية التربية

نحو تدريس الجغرافيا ،وتوصمت

بخصوص مساقات التخصص ،كانت تتراوح ما بين  %55إلى

إلى أنو ال تتوافر المعايير القومية ألداء معمم الجغرافيا قبل الخدمة

 ،%78وفي مجال عالقة المدرسين بالطمبة كانت التقديرات ما بين

بكميات التربية في مقررات طرق التدريس بمستوى مقبول ( مستوى

 %66إلى  ،%82وفي مجال التدريب الميداني كانت ما بين %62

تفصيمي ) ،وأوصت ببناء برامج إعداد معمم الجغرافيا في ضوء

إلى  ،%79وأعمى من ( )%80عند تقييم الطمبة لمياراتيم وقدراتيم،

المعايير القومية ألداء معمم الجغرافيا قبل الخدمة ،وذلك من خالل :

كما بينت النتائج أيضاً وجود فروقات داللة إحصائية ،تعزى لمتغير

 -تطوير أىداف البرنامج في ضوء معايير أداء معمم الجغرافيا قبل

التخصص األكاديمي في مجال مساقات التخصص ،وعالقة

الخدمة .

المدرسين بالطمبة ،وأداء الكمية ،وكذلك لمتقديرات التقويمية ألفراد

 -اختيار محتوى المقررات الدراسية وتنظيمو بصورة تسيم في تحقيق

العينة لقدراتيم وامكاناتيم لصالح الكميات التطبيقية ،والشرعية مقارنة

األىداف التعميمية ليذه المقررات.

بالكميات اإلنسانية.

 -استخدام استراتيجيات تدريسية تركز عمى التعمم الذاتي ،وجيد

واستيدفت د ارسة البدري ] [6التعرف إلى واقع األداء الحالي
لكميات التربية لمبنات بمنطقة جازان ,في ضوء معايير االعتماد
االكاديمي .وتوصمت إلى أن كميات التربية ال زالت تدرب المعممات
عمى األساليب التقميدية وعمى تنمية بعض الميارات التحصيمية التي

المتعممين.
 توفير مصادر تعميمية متنوعة ومناسبة لطبيعة المقررات الدراسية،من خرائط ونماذج وعينات ،ومراجع ،وبرامج جغرافية ،وشبكة
إنترنت.

ال تعمو فوق مستوى الحفظ ,كما أن كميات التربية تعاني من قصور
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واستيدفت دراسة عون] [20إلى التعرف إلى مدى ارتباط

(معارف الطالب ومياراتيم واتجاىاتيم ) ويتألف من ( )13مؤشر,

باإلطار

ومعيار ( نظام التقييم والتقويم في الكمية) ويتألف من(  )8مؤشرات،

المفاىيمي لمكمية وعمى مدى تطبيق معايير ال ـ  NCATEفييا،

ومعيار( الخبرات الميدانية) ويتكون من (  )6مؤشرات ،ويتناول

تفاوتت النتائج حول مدى توفر مؤشرات ٍ
كل من اإلطار المفاىيمي

المحور الخامس معيار( التنوع) ويتألف من ( )4مؤشرات ,ومعيار

والمعايير الستة في أقسام كمية التربية  /قسم البنات بجامعة الممك

(تأىيل أعضاء ىيئة التدريس وأدائيم وتنميتيم المينية) ويتألف من

سعود ,إال أنو يمكن إجمال مالحظات عامة تمثمت في أن معيار

( )11مؤشر ,ومعيار(الموارد والحوكمة) ويتكون من ( )13مؤشر

التنوع كان األقل توف اًر بحسب آراء وكيالت األقسام  ,وقد كانت

عمى ىذا المعيار ،واألداة في ىذه الدراسة ىي االستبانة واشتممت

استجابات أقسام التربية الفنية والتربية اإلسالمية أكثر األقسام شغالً

عمى ستة معايير ىي ،معيار اإلطار المفاىيمي العام واشتمل عمى

لخانة غير الموجود تميين أقسام اإلدارة التربوية ووسائل وتكنولوجيا

( )8عبارات ،والمعيار األول عن البرامج المقدمة الذي اشتمل عمى

التعميم ومناىج وطرق التدريس وعمم النفس إذ كانت االستجابات

( )16عبارة ،والمعيار الثاني عن التقييم والتقويم واشتمل عمى ()10

تقريباً متوازنة بين الموجود وغير الموجود بينما انفرد قسم التربية

عبارات ،والمعيار الثالث كان عن الخبرات الميدانية واشتمل عمى

الخاصة باالستجابة عمى جميع المؤشرات بموجود .

( )5عبارات ،والمعيار الرابع عنوانو :تنوع المتعممين ومصادر

البرامج المقدمة في كمية التربية بجامعة الممك سعود

تعمميم واشتمل عمى ( )9عبارات ،والمعيار الخامس الذي عنوانو:

التعقيب عمى الدراسات السابقة :
ال بد أوالً من عمل مقارنة بين دراسة عون ] [20والدراسة
الحالية لكونيما دراستين في المممكة العربية السعودية وتتناوالن
موضوع االعتماد من الـ NCATEمن حيث:
 .1المكان :دراسة عون كانت كمية التربية بجامعة الممك سعود
والدراسة الحالية عن كمية التربية بجامعة نجران.
 .2الزمان :دراسة عون كانت عام 1428ىـ 2007-م ،والدراسة
الحالية بتاريخ  1433ىـ – 2012م .
 .3عينة البحث :عند عون كانت من وجية نظر رئيسات ووكيالت
األقسام بكمية التربية ( أي االقتصار عمى الجانب النسوي ىناك )،
والدراسة الحالية شممت جميع أعضاء ىيئة التدريس (ذكور واناث)
بكمية التربية بجامعة نجران .
 .4أداة البحث عند عون كانت االستبانة وتألفت االستبانة من سبعة
محاور  ,موزعة عمى اإلطار المفاىيمي ومعايير المجمس الوطني
األمريكي العتماد برامج إعداد المعممين  ,وقد جاء األول منيا متعمقا

التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس اشتمل عمى ( )10عبارات
بمجموع كمي لمعبارات بمغ ( )58عبارة ،تم أخذ محتويات عباراتيا
من مواقع االعتماد األكاديمي وكتب الجودة ،كان منيا عبارتان
متطابقتان مع ما جاء في أداة عون وثالثة متشابيات أما بقية
العبارات فميس بينيا كثير روابط في صياغتيا ،ىذا من جانب ومن
جانب آخر فإنو واضح اختالف عدد العبارات ضمن كل محور بين
األداتين ،إال أن عناوين المحاور ىي نفسيا ومن الضروري أن تكون
نفسيا باعتبار أنيا معايير الـ . NCATEفال يحق ألي باحث يرغب
عمل دراسة فييا أن يغير في محاورىا ،بل عميو أن يمتزم بما جاء
في معايير الـ . NCATE
.1

المعالجات اإلحصائية :أوضحت "عون" أنيا استخدمت

المنيج الوصفي ،واستخدمت في النتائج التك اررات والنسبة المئوية،
أما الدراسة الحالية فقد استخدمت برنامج ( (spssلمحصول عمى
النتائج ،حيث تم استخراج المتوسطات واالنحراف المعياري ،واختبار

باإلطار المفاىيمي ويتضمن ( )6مؤشرات ,ومعيار البرامج المقدمة
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( )tلمتأكد من داللة الفروق بين المتوسطات لمجموعتين ،وتحميل

حممة شيادة الدكتوراه ،كما أن عينة الدراسة ىي مجتمع الدراسة

التباين األحادي لممقارنة بين متوسطات أكثر من مجموعتين.

بكاممو ،باعتبار قدرة الوصول لجميع أفراد مجتمع الدراسة ،إذ جرى

وبعد فمن خالل االطالع عمى الدراسات السابقة التي تناولت
الجانب األول التقويم يتضح لنا أىمية االعتماد األكاديمي في كونو

توزيع أداة الدراسةعمى جميع أفراد مجتمع الدراسة ،وكانت خصائص
مجتمع (عينة) الدراسة كما ىو موضح بالجدول رقم (: )1
جدول 1

ضرورة تعتمد عمييا الدول في تطوير نظاميا التعميمي ،وتقيس بو

خصائص مجتمع (عينة) الدراسة

مدى جودة التعميم وقدرتو عمى مواجية متطمبات العصر ،كما تم

تربية خاصة

التطرق إلى دراسة تناولت تجارب بعض الدول في االعتماد بالتحميل
والمقارنة واستنفذت منيا جوانب مستفادة لطرح مقترحات لالعتماد
بما يتناسب مع التعميم العالي في الدول التي طُبقت فييا الدراسة.

مؤسسات إعداد المعمم فقد توصمت الدراسات إلى ضرورة االعتناء
بالمعايير الخاصة بالمعمم وأعضاء ىيئة التدريس في التعميم العالي،
كما أشارت الدراسات إلى االتجاىات العالمية في مجال اعتماد
المعمم وكان من أىميا المجمس القومي لالعتماد الميني لممعممين
في الواليات المتحدة األمريكية الـ NCATEوىو محور دراستنا في
ىذا البحث.

نفس

منزلي

الجنس

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

أنثى

العدد

6

2

11

9

6

17

3

المجموع

أما بالنسبة لمجانب اآلخر وىو معايير االعتماد في

تربية وعمم

مناهج

اقتصاد

8

20

23

3

المجموع الكمي لألفراد ( عدد االستبانات الموزعة ).

54

مجموع عدد االستبانات المفقودة أو الناقصة في بياناتيا.

3

المجموع الكمي لالستبانات المستردة والصحيحة بنفس الوقت.

51

ج .أداة الدراسة:
استخدمت الدراسة االستبانة بوصفيا األداة المناسبة ليذا
النوع من الدراسات ،التي تستيدف تشخيص األوضاع الحالية
وتحديد كفاءة الوضع القائم ،ووضع خطط لتحسين تمك األوضاع
لموصول بيا إلى المعايير المحددة.

 .4الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي الذي ىدف إلى
تشخيص مدى توافر معايير الـ  NCATEفي برامج كمية التربية
بنجران ،وذلك من خالل دراسة الواقع كما ىو ،حيث توصيف الواقع
بشكل كمي من قبل أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ،وتوضيح مدى
توافر تمك المعايير بالكمية.

وبعد الرجوع لموقع الـ  ،NCATEوالى عدد من الدراسات
السابقة والى كتب الجودة ،تم بناء االستبانة التي اشتممت عمى ستة
معايير ىي :معيار اإلطار المفاىيمي العام الذي اشتمل عمى ()8
عبارات ،والمعيار األول عن البرامج المقدمة واشتمل عمى ()16
عبارة ،والمعيار الثاني عن التقييم والتقويم واشتمل عمى ()10
عبارات ،والمعيار الثالث كان عن الخبرات الميدانية واشتمل عمى
( )5عبارات ،والمعيار الرابع عنوانو :تنوع المتعممين ومصادر

ب .مجتمع الدراسة وعينتها :
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس العاممين

تعمميم واشتمل عمى ( )9عبارات ،والمعيار الخامس الذي عنوانو:

بكمية التربية بجامعة نجران لمعام الجامعي 1433 -1432ىـ ،من
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التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس اشتمل عمى ()10عبارات،

 /براون  Spearman-Brownوجوتمان  Guttmanعمى التوالي

وبذا يكون مجموع عبارات المقياس ( ) 58عبارة لممقياس كمو.

(  )0.9321و(  ) 0.9320وىو معامل ثبات يمكن الوثوق بو،

وقد تم وضع ثالثة خيارات أمام كل عبارة ،الخيار األول

وىو مناسب لغرض البحث العممي.

(غير متوافر) والخيار الثاني (متوافر) وتم وضع خمسة خيارات
لدرجة التوافر ،وتم التوضيح ألفراد العينة بأن الدرجة ( )1تعني
انخفاض مستوى التوافر في حين تعني الدرجة ( )5ارتفاع مستوى
التوافر ،وعميو يكون مدى المقياس الذي يحقق التساوي بين فئة
وأخرى ىو ،0.8 =5÷4وبناء عميو فإن الدرجة التي تحصل عمييا
العبارة وتكون من (-1إلى أقل من  )1.8فتعني التوافر بدرجة
ضعيفة جداً ،أما الدرجة من ( -1.8إلى أٌقل من  ) 2.6فتعني

 .5نتائج الدراسة
لإلجابة عن السؤال الرئيس الذي نص عمى (:ما مدى توافر معايير
الـ ـ  NCATEفي برامج كمية التربية بجامعة نجران من وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس فييا ؟ ) ،يمكن توضيح اإلجابة عمى السؤال
الرئيس السابق من خالل الشكل البياني اآلتي:
شكل 1

التوافر بدرجة متوسطة ،وتعني الدرجة من ( - 2.6إلى أٌقل من

متوسطات المعايير من وجهة نظر أفراد العينة (جميع أعضاء هيئة التدريس)

 )3.4أن درجة التوافر متوسطة ،أما الدرجة من ( -3.4إلى أٌقل من
 )4.2فتعني التوافر بدرجة كبيرة ،وتعني الدرجة من ( ) 5 -4.2أن
درجة التوافر كبيرة جداً.
د .صدق أداة الدراسة وثباتها:
تم عرض االستبانة عمى عدد من الخبراء في المجال التربوي
بمغ عددىم ( )9جميعيم من أساتذة الجامعات ،وتراوحت درجاتيم
العممية ما بين أستاذ وأستاذ مساعد ،وكانوا من جامعات داخل
المممكة العربية السعودية وخارجيا ،ولم يبد أي منيم مالحظة
أساسية عمى عبارات المعايير وانما كانت تعديل في صياغة بعضيا
تم أخذه بعين االعتبار.
أما بالنسبة لثبات أداة الدراسة فنظ اًر لصغر مجتمع الدراسة مما
سيؤثر عمى عينة الدراسة في حالة توزيع األداة واعادة توزيعيا عمى
جزء من مجتمع البحث ،وىؤالء لن يحسبوا فيما بعد من عينة
الدراسة ،ولكون كل أداة صادقة فيي ثابتة ]  ،[8فقد تم حساب
معامل الثبات ألداة الدراسة الحالية عمى وفق التجزئة النصفية ،إذ
بمغ الثبات بطريقة التجزئة النصفية حسب معادلة كل من :سبيرمان

يوضح الشكل رقم ( )1متوسطات المعايير الستة ،وفيو نجد
أن المتوسط العام لمعيار اإلطار المفاىيمي العام ( ) 4.302وىذا
يعني توافره بدرجة كبيرة جداً ،ومتوسطات المعايير السادس" العمادة
والموارد " (، )3.992واألول "البرامج المقدمة" (، )3.816والثالث
"الخبرات الميدانية" ( ،)3.756والخامس " تأىيل أعضاء ىيئة
التدريس وأدائيم وتنميتيم الميني" ( ،)3.744والثاني "نظام التقييم
والتقويم" ( )3.644وىذا يعني توافر تمك المعايير بدرجة كبيرة ،أما
متوسط المعيار الرابع " التنوع" فكان ( ) 2.989ويعني ذلك توافره
بدرجة متوسطة .
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ولإلجابة عن السؤال األول الذي نص عمى( :ما مدى توافر معايير
الـ ـ  NCATEفي اإلطار المفاىيمي لكمية التربية بجامعة نجران ؟)،

جدول 3
المتوسطات واالنحراف المعياري ألفراد العينة عن المعيار األول :البرامج المقدمة

فقد تم استخراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية كما ىو موضح

م

في الجدول رقم (. )2

1

جدول 2

م
1

توجد لمكمية رؤية ورسالة.

4.673

0.541

2

الرؤية والرسالة معتمدة من مجمس

4.673

0.541

4.291

1.107

4

توجد أىداف لمكمية .

4.618

0.700

5

األىداف معمنة لجميع العاممين بالكمية.

4.273

1.052

6

تم تشكيل لجنة الختيار معايير الكمية

4.055

1.285

3.909

1.480

3.927

1.219

الكمية.
الرؤية الرسالة معمنة لجميع العاممين

3

بالكمية.

.
7

تم اعتماد المعايير من مجمس الكمية .

8

يقدم اإلطار المفاىيمي لمكمية وصفاً
محدداً لمواصفات خريجييا.
متوسط معيار اإلطار المفاىيمي.

2
3

المعياري

4
5
6
7
8
9
11
12

4.302

يوضح الجدول رقم ( )2أن متوسط معيار اإلطار المفاىيمي
يساوي ( ) 4.302وىذا يعني توافره بدرجة كبيرة جداً ،كما أن جميع
عبارات اإلطار المفاىيمي حازت عمى ثقة أفراد العينة

0.594

والمنيجية المستخدمة والتطبيقات

4.018

1.018

العممية.

االنحراف

العبارة

تم تحديد أىداف كل برنامج بوضوح.

4.418

المعياري

توازن البرامج بين محتوى المادة

المتوسطات واالنحراف المعياري ألفراد العينة عن معيار :اإلطار المفاهيمي
المتوسط

العبارة

المتوسط

االنحراف

بدرجة

13
14

تم توصيف المقررات الدراسية بالكمية.
تم تشكيل لجان باألقسام إلعداد
المقررات الدراسية.
تم اعتماد المقررات الدراسية من مجمس
القسم
تم اعتماد المقررات الدراسية من مجمس
الكمية
تم اعتماد تقارير المقررات من مجمس
الكمية.
استفادت الكمية من التغذية الراجعة
لتأكيد التأثير اإليجابي لبرامجيا
عدد الساعات المعتمدة لكل برنامج
تتناسب والمعايير العالمية.
تم توجيو الطمبة وارشادىم بشكل
مناسب .
تم تنفيذ البرامج بما تتضمنو من
محتوى تعميمي وساعات تدريسية مقررة
ُيتيح البرنامج ألعضاء ىيئة التدريس
استخدام تقنيات وأنشطة تربوية مختمفة.
لخريجي الكمية القدرة عمى تطبيق
المعارف المينية التي تمقوىا.
لخريجي الكمية القدرة عمى تطبيق

تراوحت بين كبيرة وكبيرة جداً ،وكان أكبر انحراف لعباراتيا يساوي

15

(.)1.480

16

نسبة النجاح بالكمية تجاوزت %80

17

ينمي البرنامج العالقات اإلنسانية
ّ
ويدعم لغة الحوار لممشاركين فيــو،

ولإلجابة عن السؤال الثاني الذي نص عمى :ما مدى توافر معايير
الـ ـ  NCATEفي المعيار األول "البرامج المقدمة" لكمية التربية
بجامعة نجران؟ فقد تم استخراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية
كما ىو موضح في الجدول رقم (. )3
576

البحث العممي بشكل صحيح.

4.709

0.705

4.436

1.075

4.491

0.951

4.127

1.028

3.218

1.498

3.164

1.424

3.400

1.447

3.273

0.981

3.964

0.894

3.636

1.380

3.418

1.186

3.055

1.102

4.109

0.928

3.618

0.820

(أعضاء ىيئة تدريس وطالب ).
متوسط المعيار األول :البرامج المقدمة .
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يوضح الجدول رقم ( )3أن متوسط المعيار األول(البرامج
المقدمة) يساوي ( )3.816وىذا يعني توافره بشكل جيد ،وأن عبارات
مثل :تم تشكيل لجان باألقسام إلعداد المقررات الدراسية ،تم

8

يوجد نظام لمتابعة األداء .

2.818

1.619

9

تم تحديد مستوى عال لقبول الطمبة بالكمية.

3.782

1.423

10

تم إنشاء إدارة لمتابعة خريجي الكمية

3.436

1.511

متوسط المعيار الثاني :التقييم والتقويم.

توصيف المقررات الدراسية بالكمية ،تم اعتماد المقررات الدراسية من
مجمس القسم ،تم توصيف المقررات الدراسية بالكمية  ،والتي حازت
عمى متوسطات تزيد ( )4.2قد حصمت عمى درجة توافر بدرجة
كبيرة جداً ،أما بقية العبارات فقد حازت عمى درجة توافر كبيرة ،إذ
تراوحت بشكل عام بين ( )4.109و( )3.4باستثناء عبارتان فقط
ىما :لخريجي الكمية القدرة عمى تطبيق البحث العممي بشكل صحيح
واستفادت الكمية من التغذية الراجعة لتأكيد التأثير اإليجابي لبرامجيا
فقد حصمتا عمى التوالي ( )3.055و( )3.164والذي يعني توافرىما
بدرجة متوسطة .
ولإلجابة عن السؤال الثالث الذي نص عمى( :ما مدى توافر معايير
الـ ـ  NCATEفي المعيار الثاني "التقييم والتقويم " لكمية التربية

يوضح الجدول رقم ( )4أن متوسط المعيار الثاني :التقييم
والتقويم يساوي ( ) 3.644ويعني ىذا توفره بدرجة كبيرة ،وفيما
حصمت فقرة واحدة عمى توافر بدرجة كبيرة جداً وىي :اىتمت الكمية
برأي الطمبة في تقويم عضو ىيئة التدريس عمى متوسط (،) 4.309
حصمت بقية فقرات المعيار عمى متوسط زاد عن ( )3.436وىذا
يوضح أن التوافر كان في أغمبو بدرجة كبيرة.
ولإلجابة عن السؤال الرابع الذي نص عمى ( :ما مدى توافر معايير
الـ ـ  NCATEفي المعيار الثالث "الخبرات الميدانية " لكمية التربية
بجامعة نجران ؟ ،فقد تم استخراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية
كما ىو موضح في الجدول رقم (. )5
جدول 5

بجامعة نجران ؟ ،فقد تم استخراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية

المتوسطات واالنحراف المعياري ألفراد العينة عن المعيار الثالث :الخبرات

كما ىو موضح في الجدول رقم (. )4

الميدانية

جدول 4
المتوسطات واالنحراف المعياري ألفراد العينة عن المعيار الثاني :التقييم والتقويم
م
1
2
3
4
5
6
7

العبارة
اعتمدت الكمية أساليب متنوعة لقياس كفاءة
طمبتيا.
وضعت الكمية مواصفات لمخرجاتيا في
ضوء متطمبات المواصفات العالمية.
اىتمت الكمية برأي الطمبة في تقويم عضو
ىيئة التدريس.
وضعت الكمية نظاماً لتقويم المقررات الدراسية

تم توعية الطالب بنظام القياس والتقويم في
الكمية .
أوجدت الكمية نظاماً لتقويم برامجيا
وتطويرىا

يوجد نظام لتقويم األداء.

3.644

المتوسط

االنحراف
المعياري

3.745

0.995

3.909

0.996

4.309

0.500

4.109

0.824

2.855

1.542

3.709

1.139

3.764

0.990

م

العبارة

المتوسط

1

أىداف الخبرة الميدانية واضحة.

3.436

2
3
4
5

تنفذ الكمية الخبرات الميدانية بما يتوافق
والمعايير التي تم اختيارىا.
يشرف األكاديميون بالكمية بشكل مباشر
عمى تنفيذ الخبرات الميدانية
يتم عقد لقاءات دورية بين المتدربين
والمشرفين لتحسين األداء.
يتحمل المتدرب في التربية الميدانية
مسئوليات المعمم َّ
كافةً .

متوسط المعيار الثالث :الخبرات الميدانية.

3.109
4.127
3.818
4.291

االنحراف
المعياري
1.523
1.317
1.145
1.097
1.003
3.756

يوضح الجدول رقم ( )5أن متوسط المعيار الثالث :الخبرات
الميدانية يساوي ( ) 3.756أي توافرىا بدرجة كبيرة ،وأن عبارة:
يشرف األكاديميون بالكمية بشكل مباشر عمى تنفيذ الخبرات الميدانية
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،كان متوسطيا ( )4.127أي درجة التوافر كبيرة جداً ،وكان متوسط

الطالب ،توفر مكتبة الكمية مصادر شاممة وكافية لممقررات ،قد

عبارة تنفذ الكمية الخبرات الميدانية بما يتوافق والمعايير التي تم

حصمتا عمى متوسط عمى التوالي ( )0.741و(  )0.764أي إن

اختيارىا مساوياً ل ( )3.109أي أن درجة التوافر فيو كانت

درجة توافرىما ضعيفة ،وحازت بقية العبارات عمى درجات توافر

متوسطة  .لإلجابة عن السؤال الخامس الذي نص عمى ( :ما مدى

متوسطة .ولإلجابة عن السؤال السادس الذي نص عمى ( :ما مدى

توافر معايير الـ ـ  NCATEفي المعيار الرابع "تنوع المتعممين

توافر معايير الـ ـ  NCATEفي المعيار الخامس "التنمية المينية

ومصادر تعمميم لكمية التربية بجامعة نج ارن؟ ،فقد تم استخراج

ألعضاء ىيئة التدريس " لكمية التربية بجامعة نجران ؟ ،فقد تم

المتوسطات واالنحرافات المعيارية كما ىو موضح في الجدول رقم

استخراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية كما ىو موضح في

(. )6

الجدول رقم (. )7
جدول 7

جدول 6

المتوسطات واالنحراف المعياري ألفراد العينة عن المعيار الخامس :التنمية

المتوسطات واالنحراف المعياري ألفراد العينة عن المعيار الرابع :تنوع المتعممين

المهنية ألعضاء هيئة التدريس

ومصادر تعممهم
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

العبارة
تصمم الكمية برامجيا بما يراعي التنوع في
الطالب المقبولين.
تنوع الكمية مصادر الحصول عمى
المعمومات.
توفر الكمية التسييالت والخدمات الطالبية
تحدد الكمية كل عام االحتياجات التعميمية
وغير التعميمية.
توفر الكمية المعامل ومعداتيا بشكل كاف
توفر مكتبة الكمية مصادر شاممة وكافية
لممقررات.
توفر الكمية أنشطة تعميمية صفية وال
صفية.
يوجد عدد كاف من القاعات الدراسية
المناسبة.
يوجد قاعة إنترنت مناسبة لعدد الطالب

متوسط المعيار الرابع :تنوع المتعممين ومصادر
تعمميم.

المتوسط

م

االنحراف
المعياري

3.873

1.237

4.127

0.810

3.745

1.148

3.564

0.890

3.182

1.161

0.764

1.361

3.073

1.142

3.836

1.290

0.741

1.350

العبارة
تختار الكمية أعضاء ىيئة التدريس في ضوء مواصفات

1

مينية وأكاديمية.
تعطي الكمية فرصاً ألعضاء ىيئة التدريس لتحسين

2

كفاياتيم .

تستحدث الكمية برامج تدريبية لتحسين مستوى عضو

3

ىيئة التدريس مينياً وعممياً

تييئ الكمية بيئة عمل تشجع أعضاء ىيئة التدريس

4

عمى تجويد أدائيم .
يقدم أعضاء ىيئة التدريس خدمات مينية وأكاديمية

5

لمكمية والجامعة والمجتمع.
تحرص الكمية عمى مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في

6

( الندوات ،المؤتمرات ،الحمقات النقاشية ).
تقوم الكمية أداء أعضاء ىيئة التدريس فييا من أجل

7

2.989

يوضح الجدول رقم ( )6أن متوسط المعيار الرابع :تنوع

المتوسط
4.091
3.764
3.673

االنحراف
المعياري
1.164
1.144
1.192

3.818

0.993

3.345

1.632

4.000

1.221

3.745

1.338

8

تعتمد الكمية حمقات عصف ذىني لتجويد األداء

3.255

1.516

9

عدد الساعات التدريسية لعضو ىيئة التدريس مناسبة.

3.982

1.721

10

يتوافر في الكمية تقنيات تعميمية مالئمة وكافية.

3.327

1.748

تحسين كفاياتيم.

11

تقدم الكمية خططاً لمتنمية المينية ألعضاء ىيئة

تتضمن (الدورات التدريبية  ,ورش العمل
التدريس
ّ
الخ).

المتعممين ومصادر تعمميم يساوي ( )2.989أي إن درجة التوافر

متوسط المعيار الخامس :التنمية المينية ألعضاء ىيئة

فيو كانت متوسطة ،وأن العبارتين :يوجد قاعة إنترنت مناسبة لعدد

التدريس .
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يوضح جدول رقم ( )7أن متوسط المعيار الخامس :التنمية

يشترك جميع األطراف في عممية اتخاذ
10

المينية ألعضاء ىيئة التدريس يساوي ( )3.744أي توافرىا بدرجة

الكمية.
مجموعة معينة في ّ

كبيرة ،وأن عبارتَ ْي(تعتمد الكمية حمقات عصف ذىني لتجويد األداء
،يتوافر في الكمية تقنيات تعميمية مالئمة وكافية ).حصمتا عمى
متوسطات عمى التوالي ( )3.255و( )3.327أي أن درجة توافرىما
متوسطة .

القرار أي ال يكون القرار مقتص اًر عمى

3.036

1.651

تتصف السياسات والقوانين واإلرشادات

11

واألنظمة في الكمية بالوضوح من خالل

3.436

1.546

دليل إرشادي واضح.
متوسط المعيار السادس :اإلدارة( العمادة )
والموارد

3.992

ولإلجابة عن السؤال السابع الذي نص عمى( :ما مدى توافر معايير

يوضح الجدول رقم (  )8أن متوسط المعيار السادس:

الـ ـ  NCATEفي المعيار السادس "اإلدارة( العمادة ) والموارد " لكمية

اإلدارة( العمادة ) والموارد يساوي ( )3.992أي أنو متوافر بدرجة

التربية بجامعة نجران ؟ ،فقد تم استخراج المتوسطات واالنحرافات

كبيرة ،وزاد متوسطات العبارات ( لدى قيادة الكمية إمكانات التخطيط

المعيارية كما ىو موضح في الجدول رقم (. )8

جوا
والتنفيذ وتشغيل البرامج الدراسية بشكل مناسب ،تييئ العمادة ًّ

جدول 8
المتوسطات واالنحراف المعياري ألفراد العينة عن المعيار السادس :اإلدارة
(العمادة) والموارد
العبارة

م

المتوسط

االنحراف
المعياري

لدى قيادة الكمية إمكانات التخطيط
1

والتنفيذ وتشغيل البرامج الدراسية بشكل

4.527

0.567

مناسب.

مالئما لنجاح العممية التعميمية ،تتيح العمادة مجاالً واسعاً
تعممياً
ً
لطرح األفكار ،توازن العمادة بين الحزم والمرونة في اتخاذ الق اررات،
تسود العالقات اإلنسانية في تعامل العمادة مع منسوبي الكمية ،تيتم
العمادة بآراء الطمبة) عن ( )4.2وىذا يعني توافرىا بدرجة كبيرة
جداً ،أما العبارات(توفر العمادة أنشطة اجتماعية ألعضاء ىيئة
التدريس والطالب تعمق العالقات اإلنسانية ،توفر العمادة أنشطة ال

2

سياسات التوظيف والقبول واضحة .

4.182

0.955

صفية ألعضاء ىيئة التدريس والطالب تعمق العالقات اإلنسانية،

3

مالئما لنجاح
جوا تعميميًّا
تييئ العمادة ًّ
ً
العممية التعميمية .

4.455

0.566

يشترك جميع األطراف في عممية اتخاذ القرار أي ال يكون القرار

تتيح العمادة مجاالً واسعاً لطرح األفكار.

4.473

0.684

4.836

0.458

4.600

0.559

6

تيتم العمادة بآراء الطمبة.

4.527

0.735

7

ميزانية الكمية كافية لتمبية احتياجاتيا .

3.691

1.451

4
5

توازن العمادة بين الحزم والمرونة في

اتخاذ الق اررات.
تسود العالقات اإلنسانية في تعامل
العمادة مع منسوبي الكمية.

توفر العمادة أنشطة اجتماعية ألعضاء
8

ىيئة التدريس والطالب تعمق العالقات

3.091

1.443

اإلنسانية.

الكمية) فقد كانت متوسطاتيا
مقتص اًر عمى مجموعة معينة في
ّ
متقاربة وبدرجة متوسطة .

ولإلجابة عن السؤال الثامن الذي نص عمى ( :ىل توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات رأي أعضاء ىيئة التدريس في مدى
توافر معايير الـ ـ  NCATEبكمية التربية بجامعة نجران تعزى لألقسام
العممية فقد تم استخراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية واستخدام
التحميل األحادي ،كما ىو موضح في الجدولين ( )9و(.)10

توفر العمادة أنشطة ال صفية ألعضاء
9

ىيئة التدريس والطالب تعمق العالقات

3.055

1.341

اإلنسانية.
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المعيارية واختبار(ت) لداللة الفروق بين الجنسين كما ىو موضح

جدول 9
الفرق بين متوسطات األقسام في جميع المعايير

في الجدولين ( )11و(.)12

القسم

N

المتوسط

االنحراف المعياري

تربية خاصة

8

4.0136

.65699

جدول 11
متوسطات رأي أعضاء هيئة التدريس (ذكور ،إناث)

اقتصاد منزلي

3

3.5890

.13078

الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

تربية وعمم نفس

20

3.7265

.42596

ذكور

24

3.945

.431

مناىج وطرق تدريس

20

3.6711

.47583

إناث

27

3.563

.458

المجموع

51

3.7417

.48105

المجموع

51

3.742

.481

يبين الجدول رقم ( )9أن المتوسطات تراوحت بين ()4.01
و( )3.5أي أن أعضاء ىيئة التدريس في جميع األقسام أعطت
جميع المعايير درجة كبيرة ،ولوجود فروق في متوسطات األقسام
ولمتأكد من معنوية الفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي كما
ىو موضح بجدول رقم ()10

يبين الجدول رقم ( )11أن متوسطات آراء أعضاء ىيئة التدريس
الذكور تساوي ( )3.945ومتوسطات آراء أعضاء ىيئة التدريس
اإلناث تساوي ( ،)3.563أي يوجد فروق في المتوسطات بين
الجنسين ولمتأكد من معنوية الفروق تم استخدام اختبار (ت) كما ىو
موضح بجدول رقم (.)12

جدول 11

جدول 12

قيمة  ANOVAلداللة الفروق بين متوسطات األقسام في

نتائج اختبار  tلداللة الفروق بين متوسطات االستجابات عمى المقياس

جميع المعايير

بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع

درجة

مربع

المربعات

الحرية

المتوسطات

.765

3

.255

10.805

47

.230

11.570

50

F
1

درجة
الداللة
.355

.
1

االنحراف

الجنس

العدد

المتوسط

ذكر

24

3.945

.431

أنثى

27

3.563

.458

t

المعياري

3.072

درجة داللة
الفروق
.003

من الجدول رقم ( )12نجد أن الفروق بين الجنسين ذات داللة

1

حسب اختبار  ،tوىذا يعني أن أعضاء ىيئة التدريس الذكور قد

0

أعطوا درجات أعمى لتوافر معايير الـ  NCATEمن أعضاء ىيئة

يبين جدول رقم (  )10عدم وجود فروق ذات داللة بين

التدريس اإلناث لبرامج كمية التربية بجامعة نجران.

متوسطات األقسام في جميع المعايير.

 .6مناقشة النتائج

ولإلجابة عن السؤال التاسع الذي نص عمى ( :ىل توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات رأي أعضاء ىيئة التدريس في مدى
توافر معايير الـ  NCATEفي كمية التربية بجامعة نجران تعزى
لمجنس ( ذكر ,أنثى) ؟ فقد تم حساب المتوسطات واالنحرافات

بالنسبة لمسؤال الرئيس الذي كان عن مدى توافر المعايير لمـ
 NCATEبكمية التربية بجامعة نجران ،فإن نتيجة ىذه الدراسة تتفق
مع ما جاء في دراسة عون ] ، [20والياجري] [38والشرعي]،[13
وتختمف مع دراسة مجيد ] [28وتُرِجعُ الدراسة الحالية السبب في
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االختالف مع دراسة مجيد ] [28إلى أن دراسة مجيد ركزت عمى

عام حاصل عمى ثقة أعضاء ىيئة التدريس ،لكن عبارات مثل يوجد

مستوى طالب األقسام العممية حيث توصمت تمك الدراسة إلى أن

نظام لمتابعة تقويم األداء ،وتوعية الطالب بنظام القياس والتقويم في

مستواىم لم يصل لممستوى المطموب الذي يتوافق مع المعايير في الـ

الكمية بحاجة إلى تحسين في نظام متابعة تقويم األداء وزيادة في

 NCATEبشكل عام ،أما الدراسة الحالية فتمحورت عمى تقويم

أداء الكمية لتوعية الطالب بنظام القياس والتقويم .

برامج كمية التربية بجامعة نجران في ضوء معايير الـ  NCATEومن
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالكمية الذين يعايشون األمر
بأنفسيم.
وبالنسبة لمسؤال األول الذي كان عن مدى توافر معيار اإلطار
المفاىيمي في كمية التربية بجامعة نجران ،فإن نتيجة ما جاء في
الرد عنو يعني تقارب في تقديرات أفراد العينة ليذا المعيار واتفاقيم
عمى توافره ،وتعمل الدراسة اتفاق أعضاء ىيئة التدريس وبدرجات
عالية عمى توافره بأن اإلطار المفاىيمي إنما ىو تأصيل معرفي
لرؤية ورسالة وأىداف الكمية ومواصفات الخريجين من ناحية ،ومن
ناحية ثانية فقد شارك جميع أعضاء ىيئة التدريس في ىذا التأصيل،
حيث أبدى كل منيم رأيو في صياغة ذلك اإلطار ،حيث حرص كل
عضو عمى أن يكون اإلطار متفقاً مع أعمى المعايير ،وبعد

وبالنسبة لمسؤال الرابع الذي كان عن معيار الخبرات درجات
عباراتو بين الكبيرة والمتوسطة بشكل عام ،لكن الميدانية فإن نتيجة
اإلجابة عنو من قبل أفراد العينة فقد تراوحت المالحظ أن ىناك تباين ًا
كبي اًر في آراء أفراد العينة عن العبارات في ىذا المحور ،وترجع
الدراسة أسباب ىذا التباين إلى حداثة تطبيق الخبرات الميدانية من
ناحية والى اختالف المشرفين عمى أداء تمك الخبرات من ناحية
ثانية ،وقد ال يتوافر من المشرفين عمى الخبرة الميدانية ذوو
االختصاص الدقيق وخاصة في القسم النسائي وقد يتوافر ذوو
االختصاص لكنيم غير كافين بالنسبة لألعداد الكبيرة من الطمبة
وخاصة في القسم النسائي الذي ىو حالياً سابق في مستوياتو
الدراسية في تخصصات األقسام العممية عنو في أقسام البنين.

مناقشات ومداوالت توصموا إلطار مفاىيمي متفق عميو في الكمية.

أما نتيجة السؤال الخامس الذي كان عن معيار لتنوع المتعممين

أما بالنسبة لمسؤال الثاني الذي كان عن معيار البرامج المقدمة
فترجع الدراسة سبب ارتفاع درجات عبارات ىذا المعيار بشكل عام
إلى أن الكمية طمبت من جميع أعضائيا توصيف المقررات وفق
نموذج واحد جرى تعميمو عمييم ،وبعدىا جرى مراجعة ذلك واق ارره
بمجالس األقسام ،وفي كل ذلك كان عضو ىيئة التدريس مشاركاً
فيو.

ومصادر تعمميم في كمية التربية بجامعة نجران فإن النتيجة اتفقت
مع دراسة يونس ] ،[40وتظير أن ىناك حاجة لزيادة التنوع سواء
في المتعممين ،أوفي مصادر تعمميم وخاصة مكتبة الكمية وكذا قاعة
إنترنت خاصة بالطالب ،في نفس مكان الكمية ،إن وجود مكتبة
عامة لمجامعة تحتوي في أحد طوابقيا عمى إنترنت ال يعتبر كافي ًا
وفق ما رآه أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ،إن مصدري المكتبة وقاعة
اإلنترنت يعتبران من أىم مصادر التعمم في كل المراحل التعميمية،

وبالنسبة لمسؤال الثالث الذي كان عن :مدى توافر معيار التقييم

وىما في المرحمة الجامعية أكثر إلحاحاً ،فعمى إدارة كمية التربية

والتقويم فإن تراوح الدرجات التي حصمت عمييا عبارات ىذا المحور

بجامعة نجران توفير ذلك لمطمبة وعدم االكتفاء بوجودىما في المكتبة

بين المتوسط والجيد وعبارة واحدة حصمت عمى جيد جداً لكن أغمب

المركزية بالجامعة لبعد المسافة بين مكان الكمية والمكتبة المركزية

العبارات حصمت عمى جيد ،وىذا يدل عمى أن ىذا المحور بشكل

التي تقع بنفس مكان إدارة الجامعة.

585

المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،المجلد ( ،)1العدد ( – )9تشرين أول2012 ،

وبالنسبة لمسؤال السادس الذي كان عن معيار التنمية المينية
ألعضاء ىيئة التدريس فإنو جاء في اإلجابة عنو تفاوت في درجات

متطمباتيا لتكون ىي وأقسام الطالب بدرجة واحدة من حيث االىتمام
وتوفير المتطمبات لضمان أفضل المعايير.

العبارات ما بين متوسطة وكبيرة جداً وال يزال ىناك حاجة لتوفير
تقنيات تعميمية مالئمة وكافية لمكمية.

 .7التوصيات
توصي الدراسة بما يأتي:

وكانت نتيجة السؤال السابع المتعمق بمعيار اإلدارة (العمادة)

 -1نشر ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي بحيث تشمل جميع

والموارد ،كبيرة في أغمب عباراتيا ،لكن ال يزال ىناك حاجة لتفعيل

العاممين وذلك من خالل نشرات تعريفية واقامة ورش عمل

بعضيا أكثر مثل عبارات :توفر العمادة أنشطة اجتماعية ألعضاء

توضح ثقافة وأىمية الجودة.

ىيئة التدريس والطالب تعمق العالقات اإلنسانية ،توفر العمادة

 -2توضيح السياسات والقوانين واإلرشادات واألنظمة في الكمية،

أنشطة ال صفية ألعضاء ىيئة التدريس والطالب تعمق العالقات

ويكون ذلك من خالل توفير دليل إرشادي يوزع عمى جميع

اإلنسانية ،يشترك جميع األطراف في عممية اتخاذ القرار أي ال يكون

منسوبي الكمية.
 -3ضرورة اعتماد المعايير من مجمس الكمية ،وأن يتضمن اإلطار

الكمية .
القرار مقتص اًر عمى مجموعة معينة في ّ
أما بالنسبة لمسؤال الثامن الذي ىدف إلى معرفة ما إذا كانت
ىناك فروق بين متوسطات األقسام في جميع المعايير ،فإن النتيجة
تشير إلى عدم وجود فروق بينيا ،فاألقسام متفقة في نظرة أعضائيا
إلى مدى توافر معايير الـ  NCATEفييا ،وتبرر الدراسة ىذا بأن
ىذه النتيجة تعني بأن إدارة الكمية تعطي اىتماماً متوازناً لجميع
األقسام فييا.

المفاىيمي وصفاً لمواصفات الخريجين
 -4تدريب طمبة كمية التربية عمى ميارات البحث العممي ،وأن
تستثمر الكمية التغذية الراجعة في تطوير برامجيا.
 -5ضرورة إيجاد نظام لمتابعة األداء وتوعية الطمبة بنظام القياس
والتقويم في الكمية.
 -6ضرورة تحديد أىداف الخبرة الميدانية بشكل واضح وتنفيذىا بما
يتوافق مع المعايير المعتمدة من المجالس العممية بالكمية.

وكان السؤال التاسع واألخير عن ما إذا كانت ىناك فروق ذات
داللة بين آراء ىيئة التدريس ( ذكور ،إناث) حول توافر تمك

 -7ضرورة توفير مكتبة لمكمية وقاعة إنترنت مناسبة لمطمبة.
 -8ضرورة توافر تقنيات تعميمية مالئمة وكافية لمكمية ،واستثمار
حمقات العصف الذىني لتجويد األداء.

المعايير ،فقد أعطى أعضاء ىيئة التدريس الذكور درجات أعمى
لتوافر المعايير في الكمية من اإلناث وترجع الدراسة ذلك إلى أن

 -9ضرورة أن يشترك جميع منسوبي الكمية في الق اررات ،وأن توفر

أعداد الطالبات واألقسام العميمة لمطالبات أكبر بكثير من الذي

عمادة الكمية أنشطة غير صفية ألعضاء ىيئة التدريس

يخص الطالب ،ومع وجود الفصل التام والكامل في التعامل بين

والطالب.

الجنسين ،فإن أعضاء ىيئة التدريس اإلناث ال زلن يرين أن ىناك

_10االىتمام بالجانب النسائي وتمبية متطمباتو .

حاجة لبعض التحسينات وتوفير بعض المتطمبات بشكل أفضل،

وتقترح الدراسة إجراء الدراسات العممية اآلتية:

فعمى إدارة الكمية زيادة االىتمام بجانب األقسام النسائية وتمبية
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 -1دراسة مقارنة بين قدرات وميارات طالب كميات تربية معتمدة من

] [5بدران ،شبل ؛ الدىشان ،جمال  (.بدون).التجديد في التعميم
الجامعي ،القاىرة :دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع.

الـ  NCATEوطالب كميات تربية غير معتمدة من الـ NCATE
.
 -2دراسة مقارنة حول رضا أعضاء ىيئة التدريس وطالب كميات

] [6البدري ،أميمة بنت منور عمر  .) 2008 (.تطوير أداء كميات
التربية لمبنات بالمممكة في ضوء معايير االعتماد األكاديمي

تربية معتمدة من الـ  NCATEونظرائيم من الكميات غير

دارسة تطبيقية عمى كميات التربية بجامعة جازان .رسالة

المعتمدة حول البيئة التعميمية واإلدارية بالكمية.
 -3دراسة حول عممية تأصيل معايير الـ  NCATEلمعرفة جذور
ومبادئ ىذه المعايير في الدين اإلسالمي .

ماجستير .كمية التربية .جامعة أم القرى.

] [7البيواشي ،السيد عبدالعزيز. )2007( .معجم مصطمحات
االعتماد وضمان الجودة .عالم الكتب .القاىرة.

المراجع

] [8حبيب ،مجدي عبدالكريم. )1996 ( .التقويم والقياس في التربية

أ .المراجع العربية

وعمم النفس .مكتبة النيضة المصرية .القاىرة .

] [1أبو دقة ،سناء إبراىيم  .)2009(.تقويم جودة البرامج األكاديمية

بالجامعة اإلسالمية بغزة من وجية نظر الخريجين .مجمة العموم

] [9الحبيشي ،صفاء ؛ العمري ،عائشة .)2009( .دليل الجودة
واالعتماد األكاديمي لكميات التربية بجامعة طيبة .من موقع:

التربوية والنفسية .جامعة البحرين .المجمد ( )10العدد(. )2

http://www.svu4girls.net/ab/_private/m2.doc17/

] [2أبو دقة ،سناء إبراىيم ؛ عرفة ،لبيب 2007( .م) .االعتماد
وضمان الجودة لبرامج إعداد المعمم "تجارب عربية وعالمية"
ورقة عمل مقدمة

لورشة العمل التي تحمل عنوان "العالقة

1/2009
] [10الحكيمى ،عبد المطيف" .)2005 ( .تطوير البرامج األكاديمية
في كمية التربية بجامعة اإلمارات المتحدة في ضوء معايير

التكاممية بين التعميم العالي والتعميم األساسي :برامج تدريب

االعتماد األكاديمي" ,مجمة كمية التربية – جامعة اإلمارات

واعداد المعممين" القدس .

] [3أبو جاسر ،محمد حسين عبداليادي .)2012( .دور المشرف
التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعمومات لمعممي المرحمة

العربية المتحدة.
] [11درندري ،إقبال ؛ ىوك ،طاىرة . )1428 (.دراسة استطالعية

الثانوية بفمسطين وفق المعايير الدولية .رسالة ماجستير .كمية
التربية .جامعة األزىر .غزة .

] [4األيوبي ،زلفاء ( 1نوفمبر . ) 2007آفاق ضمان جودة برامج
التعميم العالي :التربية .بحث قدم لـ االجتماع اإلقميمي حول:
سبل العمل المشترك لضمان جودة التعميم العالي في البمدان
العربية.
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] [12شحادة ،نعمان . ) 2009 (.التعمم والتقويم األكاديمي .عمان:
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المعمم بكمية التربية جامعة السمطان قابوس وفق متطمبات

لبرامج إعداد المعمم قبل الخدمة وبعدىا ،ورقة بحث مقدمة

االعتماد األكاديمي ،المجمة العربية لضمان جودة التعميم

لممؤتمر السنوي لمركز البحوث التربوي ،بيروت ،لبنان.

العالي ،العدد (.)4

] [22الفار ،إبراىيم عبدالوكيل (  )2001اإلحصاء الوصفي

] [14طبية ،أحمد عبدالسميع ( )2008مبادئ اإلحصاء ،عمان:

باستخدام الحزمة اإلحصائية ، spssطنطا :الدلتا لتكنولوجيا

دار البداية ،ناشرون وموزعون.

الحاسب .

] [15طعيمة ،رشدي أحمد (محرر) .)2008 (.الجودة الشاممة في

] [23الفار ،إبراىيم عبدالوكيل (  )2001المقارنة بين المتوسطات

التعميم بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد األسس والتطبيقات

باستخدام الحزمة اإلحصائية  ،spssطنطا :الدلتا لتكنولوجيا

،ط ،2عمان :دار المسيرة.

الحاسب .

] [16الضحيان،

حسن

؛

سعود

بن

ضحيان،

عزت

] [24الكندري ،جاسم ؛ فرج ،ىاني .)2001( .الترخيص لممارسة
مينة التعميم " رؤية مستقبمية لتطوير مستوى المعمم العربي "

عبدالحميد .)2002(.معالجة البيانات باستخدام برنامج

المجمة التربوية ،العدد ( ،)58المجمد ،المجمد (،)15جامعة

 ،SPSSالرياض :سمسمة بحوث منيجية .

] [17الخطيب ،أحمد ؛ الخطيب ،رداح (2006م) إدارة الجودة
الشاممة تطبيقات تربوية ،إربد :عالم الكتب الحديث ،عمان:

الكويت .
] [25كنعان ،أحمد عمي  .)2009(.تقييم برامج تربية المعممين
ومخرجاتيا وفق معايير الجودة من وجية نظر طمبة السنة

جدا ار لمكتاب العالمي.

الرابعة في قسم معمم الصف وأعضاء الييئة التعميمية ،مجمة

] [18عمادة كمية التربية (1432ىـ ) تصور مقترح لبرنامج تكاممي
بكمية التربية في جامعة الممك سعود ،المممكة العربية السعودية
.

جامعة دمشق ،المجمد( ،)25العدد(.)4+3
] [26المالكي ،حمدة محمد. ) 2010( .تطبيق معايير االعتماد
األكاديمية في مدارس التعميم الثانوي العام من وجية نظر

] [19عطوي ،جودت عزت ( 2009م ) أساليب البحث العممي

القيادات التربوية بمحافظة جدة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،

مفاىيمو –أدواتو -طرقو اإلحصائية ،عمان :دار الثقافة.

] [20عون ،وفاء (  2010م) دراسة تقيميو لمدى تطبيق
معايير NCATEفي كمية التربية لمبنات بجامعة الممك سعود.
تم الحصول عمييا من :

جامعة أم القرى.
] [27معايير المجمس الوطني العتماد برامج إعداد المعمم
،NCATEفبراير .2008

] [28مجيد ،سوسن شاكر  .)2010(.تقويم المخرجات التعميمية
(الطالب  /المدرسين ) لجودة األىداف التربوية لألقسام
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pdf30/4/2011.7

األكاديمي لممجمس الوطني العتماد برامج إعداد المعمم

] [29مجيد ،سوسن شاكر . )2011(.تقويم جودة األداء في

 , NCATEمن وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية

المؤسسات التعميمية .عمان :دار صفاء.

التربية بجامعة الكويت ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة

] [30مجيد ،سوسن شاكر ؛ الزيادات ،محمد عواد2008( .م )
.الجودة في التعميم :دراسات تطبيقية .عمان :دار صفاء.

الكويت .

] [31مرسي ،محمد منير. )2010( .البحث التربوي وكيف نفيمو،
القاىرة :عالم الكتب .

] [39لييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي ( .يونيو2009م )

.مقاييس التقويم الذاتي لبرامج التعميم العالي بالمممكة العربية

] [32المفرج ،بدرية؛ المطيري ،عفاف ؛ حمادة ،محمد )2007( .
.االتجاىات المعاصرة في إعداد المعمم وتنميتو مينياً .الكويت:
و ازرة التربية ،إدارة البحوث والتطوير التربوي.

السعودية .
] [40يونس،

إدريس سمطان صالح. )2007( .تطوير برنامج

اإلعداد التربوي لمعمم الجغرافيا في ضوء المعايير القومية

] [33موقع كمية التربية ،جامعة الممك سعود.

وتعرف أثره في األداء التدريسي واالتجاه نحو تدريس الجغرافيا،

] [34الناقة ،صالح أحمد ؛ أبو ورد ،إيياب محمد)2009( .

.إعداد المعمم وتنميتو مينيًا في ضوء التحديات المستقبمية
،بحث مقدم لممؤتمر التربوي المعمم الفمسطيني – الواقع

والمأمول.

] [35النبوي ،أمين. )2007( .االعتماد األكاديمي وادارة الجودة
الشاممة في التعميم الجامعي .القاىرة :الدار المصرية المبنانية.
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Abstract
The study aimed at evaluating programs offered by the Faculty of Education at Najran
University in the light of the NCATE standards. To achieve this, the researchers used the
descriptive approach and a valid reliable questionnaire, and then the Likert-scale was adopted.
The questionnaire was distributed to all the faculty members (males and females). Results showed
that the conceptual framework standard was available. In addition, the the following standards
were available in a high degree; deanship and resources, experiences, programs offered, training
faculty members and their performance and development of their professions; and evaluation and
assessment. The availability of the variation was medium. The departments’ means on the
availability of standards were close. There were statistically significant differences between males
and females in favor of males to the availability of NCATE standard in the Faculty of EducationNajran University. The most important recommendations of the study were to provide suitable
internet halls for students, a library containing comprehensive and sufficient sources for the
teaching courses, appropriate and sufficient educational techniques, and social activities for
faculty staff teaching and students to deepen human relationships.
Keywords: Assessing, Faculty of Education, NCATE standards.
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