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هــدَف البحــث إلــى تقييــم برنامــج معلّــم الصــّف فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق فــي ضــوء معاييــر االعتمــاد 

األكاديمــي NCATE مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية وفــق متغيري )عدد ســنوات الخبرة التدريســية، 

والمرتبــة العلميــة(. اّتبــَع الباحــُث فــي دراســته المنهــج الوصفــي التحليلــي وأداتــه اســتبانة. بلغــت العينــة )18( 

مدّرســاً مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية. وانتهــى البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج أبرزهــا:

تقييــم برنامــج معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية قــد   

تحقــق بدرجــة متوســطة وبمتوســط حســابي قــدره )3.47(. 

ال يوجــد تأثيــر لمتغيــري عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية والمرتبــة العلميــة علــى نتائــج تقييــم برنامــج معلــم   

الصــف فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق.

        The aim of the research was to Assessment of the teacher’s program at the 

Faculty of Education at Damascus University in the light of the NCATE academic 

accreditation criteria from the point of view of faculty members according to two 

variables )teaching experience، scientific rank(.

        The researcher followed the analytical descriptive method and its resolution 

tools. The sample was 18 teaching staff. The research concluded with a series 

of findings، most notably:

  Assessment of the teacher’s program at the Faculty of Education at 

Damascus University from the point of view of the faculty members has 

been achieved with an average score and an average calculation of )3.47(.

  There is no effect on the results of the Assessment of the grade teacher 

program at the Faculty of Education at Damascus University.

الملخص:
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/NCATE/ ُعنَيت مؤسسات كثيرة بإعداد المعلمين وتأهيلهم قبل الخدمة وفي أثنائها ومنها   

بوضــع مجموعــة مــن المعاييــر التــي يجــب علــى مؤسســة إعــداد المعلـّـم امتالكهــا والتقّيــد بهــا لتطويــر مخرجاتهــا 

التعليميــة. إّن إنكيــت هــو إحــدى مؤسســات الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي األمريكيــة التــي تعمــل وفقــاً لمعاييــر 

معّينــة، وهــي اختصــار الســم المجلــس الوطنــي العتمــاد إعــداد المعلّميــن

 )NCATE(:National Council for Accreditation of Teacher Education.

ــَس هــذا المجلــس فــي العــام 1954 وأضحــى يضــم 33 منّظمــة تربويــة منهــا عــدد مــن كليــات التربيــة،  لقــد أُسِّ

وهــو يتعــاون مــع مركــز ضمــان الجــودة فــي التعليــم العالمــي

)CQAIE(: Center for Quality Assurance in International Education

فــي عمليــات اعتمــاد مؤسســات إعــداد المعلميــن فــي الــدول خــارج الواليــات المتحــدة األمريكيــة )الشــيخ حمــود 

وآخــرون 2011(. ولقــد توّصــل إنكيــت إلــى عــدد مــن معاييــر الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي التــي ينبغــي أن 

يحققهــا برنامــج إعــداد المعلـّـم بتقديــم الحــد األدنــى مــن المعــارف والمهــارات والقيــم والتدريــب الميدانــي الموّجــه 

والمّتســم بالشــمول والحداثــة وغيــر ذلــك مــن المعاييــر الالزمــة لتأهيــل المعلـّـم لمزاولــة مهنــة التعليــم واالســتمرار 

بهــا بنــاًء علــى مــدى جــودة أدائــه.

ــام  ــظ االهتم ــا نالح ــم، تجعلن ــداد المعلّ ــات إع ــي NCATE لمؤسس ــاد األكاديم ــر االعتم ــراءة معايي        إّن ق

ــم الصــّف مراعاتهــا وتلبيــة متطلّباتهــا فــي المؤسســة  الواضــح بمعاييــر الجــودة التــي ينبغــي علــى برنامــج معلّ

التعليميــة مــن أجــل رفــع مســتوى جــودة مخرجــات العمليــة التعليميــة، وبالتالــي الحصــول علــى ُمنَتــج تعليمــي 

ــم  ــداً فــي العمــل المهنــي الميدانــي. مــن هنــا تبــرز أهميــة تقويــم برنامــج معلّ ــد يصلُــح أن يكــون ُمْدخــالً جّي جّي

.NCATE ــة الســورية فــي ضــوء معاييــر ــة فــي الجامعــات الحكومي ــات التربي الصــف فــي كلي

 مقدمة:
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        يعــد االعتمــاد األكاديمــي تحّديــاً واضحــاً لمؤسســات التعليــم العالــي فــي معظــم دول العالــم، ويبــدو األمــر 

أكثــر عمقــاً حينمــا يتعلـّـق بمؤسســات إعــداد المعلـّـم نظــراً ألهميتهــا الحيويــة؛ ألّن هنــاك ارتباطــاً وثيقــاً بيــن هــذه 

ــى مســتوى  ــة عل ــى الرغــم مــن الجهــود المبذول ــة المســتدامة فــي بلدانهــا. وعل ــة دعــم التنمي المؤسســات وعملي

كليــات التربيــة وعلــى الرغــم مــن افتتــاح كليــات التربيــة فــي الجامعــات الحكوميــة لتغطيــة الحاجــة إال أننــا مازلنــا 

نجــد أّن أداء المعلميــن مــازال أدنــى مــن المســتوى المطلــوب، ومازالــت الشــكوى واضحــة عــن قصورهــم فــي 

تحقيــق مــا يصبــو إليــه مــن أهــداف وقــد بّينــت دراســة إبراهيــم )2014( أّن معلـّـم الصــف بحاجــة إلــى مزيــد مــن 

اإلعــداد الجّيــد لتحقيــق معاييــر الجــودة فــي أدائــه التعليمــي.

        لقــد انبثــق اإلحســاس بمشــكلة البحــث مــن خــالل االطــالع علــى نتائــج عــدد مــن الدراســات فــي مجــال 

تقويــم مؤسســات وبرامــج إعــداد المعلّــم. لقــد توّصلــت دراســة كنعــان )2006( إلــى وجــود قصــور كبيــر فــي 

برامــج إعــداد المعلـّـم لدينــا؛ وكذلــك اقترحــت دراســة كنعــان )2007( ضــرورة إعــداد المعلّميــن وتأهيلهــم علــى 

ــة  ــع )2012( أهمي ــي والربي ــة. وبّينــت دراســة العتيب ــي وفــق أنظمــة الجــودة العالمي ــي والمحل المســتوى العرب

ــات.  ــس الكلي ــل مجال ــر االعتمــاد NCATE واعتمادهــا مــن قب ــة فــي ضــوء معايي ــات التربي ــم برامــج كلي تقوي

وأّكــد األميــر )2008( ضــرورة معالجــة جوانــب الضعــف فــي برامــج إعــداد المعلــم مــن خــالل مراعــاة وتبّنــي 

معاييــر الجــودة فــي تقويمهــا. كمــا بّينــت دراســة الصافتلــي )2009( أهميــة إخضــاع نظــام إعــداد المعلّــم إلــى 

معاييــر الجــودة واالعتمــاد مــن أجــل تقويمــه والحكــم عليــه وتطويــره.

        ُيضــاف إلــى ذلــك أّن نقــص الدراســات فــي مجــال تقويــم برنامــج معلّــم الصــّف فــي كليــات التربيــة فــي 

ــم الصــّف فــي  ضــوء معاييــر  الجامعــات الحكوميــة الســورية عمومــاً، وغيابهــا فــي مجــال تقويــم برنامــج معلّ

االعتمــاد األكاديمــي NCATE خصوصــاً قــد ولّــدا لــدى الباحــث دافعــاً قوّيــاً إلجــراء هــذا البحــث. وقــد اختــار 

الباحــث هــذه المعاييــر دون غيرهــا نظــراً » لعراقــة النظــام التعليمــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، حيــث 

تعــد مــن أكثــر دول العالــم خبــرة بنظــام التقويــم واالعتمــاد، فلقــد ســبقت دول العالــم فــي تأســيس منظمــات قوميــة 

غيــر حكوميــة لوضــع معاييــر لتقويــم واعتمــاد مؤسســات إعــداد المعلــم« )حامــد، 2007، ص ص190-189(. 

استناداً إلى ماسبق تتجلّى مشكلة البحث الحالي في السؤال اآلتي:

ما مدى توفر معايير NCATE في برنامج إعداد المعلم في كلية التربية بجامعة دمشق؟ 

1- مشكلة البحث:



5

يستمد البحث أهميته من النقاط اآلتية:

الكشــف عــن نقــاط القــوة والضعــف فــي برامــج إعــداد المعلميــن ممــا يســاعد فــي تطويــر نقــاط الضعــف . 1

ــم نقــاط القــوة وصــوالً إلــى تطويــر البرامــج. وتدعي

اعتبــاره اســتجابة لعمليــة التطويــر المســتمرة للمناهــج ومــا تفرضــه مــن ضــرورة تغييــر مكونــات برنامــج . 2

إعــداد معلــم الصــف فــي الجامعــات.

ــن . 3 ــاً م ــة انطالق ــي الكلي ــم الصــّف ف ــج معلّ ــم برنام ــي تقوي ــة التدريســية ف ــدور المحــوري ألعضــاء الهيئ ال

ــة. ــم الواقعي خبراته

ــة . 4 ــر المهني ــام بالمعايي ــادي باالهتم ــي تن ــة الت ــة الحديث ــود التربوي ــات والجه ــتجابة للتوّجه ــث اس ــدُّ البح يع

. NCATE المعاصــرة الالزمــة إلعــداد المعلميــن، وال ســيما معاييــر االعتمــاد األكاديمــي

قلّة الدراسات العربية والمحلية التي تناولت الموضوع.. 5

        يهــدف البحــث إلــى كشــف درجــة تلبيــة برنامــج معلـّـم الصــّف فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق لمتطلبــات 

معاييــر االعتمــاد األكاديمــي NCATE مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية وفــق متغيــري )عــدد ســنوات 

الخبــرة التدريســية، والمرتبــة العلمية(. 

        يسعى البحث إلى اإلجابة عن السؤالين التاليين:

ــات معاييــر االعتمــاد  ــة بجامعــة دمشــق لمتطلب ــة التربي ــم الصــّف فــي كلي ــة برنامــج معلّ 4-1 - مــا درجــة تلبي

ــة التدريســية؟  األكاديمــي NCATE مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئ

4-2 - مــا الفــروق بيــن متوســطات درجــات إجابــات أفــراد عّينــة البحــث لدرجــة تلبيــة برنامــج معلّــم الصــّف 

فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق لمتطلبــات معاييــر االعتمــاد األكاديمــي NCATE تبعــاً لمتغيــرات )الخبــرة 

التدريســية والمرتبــة العلميــة( بالنســبة لــكل معيــار علــى حــدة وبالنســبة للمعاييــر ككل.

2- أهمية البحث:

3- أهداف البحث:

4- أسئلة البحث:
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5-1 - المتغيرات المستقلة: الخبرة التدريسية،  والمرتبة العلمية.

5-2 - المتغيرات التابعة: إجابات أعضاء الهيئة التدريسية.

        قــام الباحــث باختبــار الفرضيــات عنــد مســتوى الداللــة )0.05(، ووّزعهــا وفــق ارتباطهــا بســؤالي البحــث 

إلــى فرضيتيــن خاصتيــن بســؤال البحــث، وفرضيــات فرعيــة. علــى الشــكل اآلتــي: 

6-1 -الفرضيات الخاصة بسؤال البحث:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة . 1

التربيــة بجامعــة دمشــق حــول مــدى توفــر معاييــر NCATE فــي برنامــج إعــداد المعلــم بالنســبة لــكل معيــار 

وفــي الدرجــة الكليــة تعــزى إلــى متغيــر عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية.  

ويتفــّرع عــن هــذه الفرضيــة الرئيســة ســت فرضيــات فرعيــة وذلــك تبعــاً لــكل معيــار علــى حــدة علــى الشــكل 

اآلتــي:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة ــ

التربيــة بجامعــة دمشــق حــول مــدى توفــر المعيــار األول فــي برنامــج إعــداد المعلــم تعــزى إلــى متغيــر عــدد 

ســنوات الخبــرة التدريســية.  

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة ــ

التربيــة بجامعــة دمشــق حــول مــدى توفــر المعيــار الثانــي فــي برنامــج إعــداد المعلــم تعــزى إلــى متغيــر عــدد 

ســنوات الخبــرة التدريســية.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة ــ

التربيــة بجامعــة دمشــق حــول مــدى توفــر المعيــار الثالــث فــي برنامــج إعــداد المعلــم تعــزى إلــى متغيــر عــدد 

ســنوات الخبــرة التدريســية.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة ــ

التربيــة بجامعــة دمشــق حــول مــدى توفــر المعيــار الرابــع فــي برنامــج إعــداد المعلــم تعــزى إلــى متغيــر عــدد 

ســنوات الخبــرة التدريســية.

5- متغيرات البحث:

6- فرضيات البحث:
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ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة ــ

التربيــة بجامعــة دمشــق حــول مــدى توفــر المعيــار الخامــس فــي برنامــج إعــداد المعلــم تعــزى إلــى متغيــر 

عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة ــ

التربيــة بجامعــة دمشــق حــول مــدى توفــر المعيــار الســادس فــي برنامــج إعــداد المعلــم تعــزى إلــى متغيــر 

عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة . 2

التربيــة بجامعــة دمشــق حــول مــدى توفــر معاييــر NCATE فــي برنامــج إعــداد المعلــم بالنســبة لــكل معيــار 

وفــي الدرجــة الكليــة تعــزى إلــى متغيــر المرتبــة العلميــة.   

    ويتفــّرع أيضاًعــن هــذه الفرضيــة الرئيســة ســت فرضيــات فرعيــة وذلــك تبعــاً لــكل معيــار علــى حــدة علــى 

الشــكل اآلتــي:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة ــ

ــر  ــى متغي ــم تعــزى إل ــي برنامــج إعــداد المعل ــار األول ف ــر المعي ــة دمشــق حــول مــدى توف ــة بجامع التربي

ــة. ــة العلمي المرتب

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة ــ

ــى متغيــر  ــم تعــزى إل ــار الثانــي فــي برنامــج إعــداد المعل ــة بجامعــة دمشــق حــول مــدى توفــر المعي التربي

ــة. ــة العلمي المرتب

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة ــ

ــم تعــزى إلــى متغيــر  ــار الثالــث فــي برنامــج إعــداد المعل التربيــة بجامعــة دمشــق حــول مــدى توفــر المعي

ــة. ــة العلمي المرتب

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة ــ

ــم تعــزى إلــى متغيــر  التربيــة بجامعــة دمشــق حــول مــدى توفــر المعيــار الرابــع فــي برنامــج إعــداد المعل

ــة. ــة العلمي المرتب

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة ــ

التربيــة بجامعــة دمشــق حــول مــدى توفــر المعيــار الخامــس فــي برنامــج إعــداد المعلــم تعــزى إلــى متغيــر 

المرتبــة العلميــة.
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ــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة ــ ال توجــد فــروق ذات دالل

التربيــة بجامعــة دمشــق حــول مــدى توفــر المعيــار الســادس فــي برنامــج إعــداد المعلــم تعــزى إلــى متغيــر 

المرتبــة العلميــة.

7-1 - الحدود الزمانية: قام الباحث بإجراء البحث خالل الفصل األول من العام الجامعي 2019/2018. 

7-2 - الحــدود المكانيــة: قــام الباحــث بإجــراء البحــث فــي كليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق مقتصــراً علــى برنامج 

معلـّـم الصــّف فــي الكليــة األم، وتضــم جامعــة دمشــق أربــع كليــات للتربيــة موزعــة علــى أربــع محافظــات وهــي 

كليــة التربيــة ومقرهــا جامعــة دمشــق، وكليــة التربيــة الثانيــة فــي محافظــة الســويداء، وكليــة التربيــة الثالثــة فــي 

محافظــة درعــا، وكليــة التربيــة الرابعــة فــي محافظــة القنيطــرة.

7-3 -الحــدود العلميــة: قــام الباحــث بتقييــم برنامــج معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق فــي ضــوء 

.NCATE معاييــر المجلــس الوطنــي األمريكــي العتمــاد إعــداد المعلميــن

ــة التدريســية فــي  ــَم الباحــُث البرنامــَج الُمســَتهَدف مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئ 7-4 - الحــدود البشــرية:  قّي

ــة األم. البرنامــج مــن الكلي

8-1 - برنامج معلّم الّصف في كلية التربية بجامعة دمشق  

        يعّرف الباحث برنامج معلم الصف في كلية التربية بجامعة دمشق إجرائّياً ألغراض بحثه بأنه: 

        منظومــة متكاملــة تضّمنتهــا بنــود أداة البحــث وتهــدف إلــى تزويــد الطالــب المعلـّـم بالمعــارف والمهــارات 

ــذه  ــي ه ــة، وتراع ــة العملي ــة والتربي ــرات الميداني ــالل الخب ــن خ ــك م ــي وذل ــه المهن ــي أدائ ــة ف ــم الالزم والقي

ــة وأداءهــم  ــة التعليمي ــى البرنامــج، ومؤهــالت أعضــاء الهيئ ــة المنتســبين إل ــي الطلب ــوع ف ــة التن ــة حال المنظوم

م  ونموهــم، ودرجــة توّفــر نظــام تقويــم فــي البرنامــج، إضافــًة إلــى توّفــر إدارة جيــدة للبرنامــج ومــوارده؛ وُتَقــوَّ

ــّوم مــن وجهــة نظــره لمســتوى البرنامــج.  هــذه المنظومــة فــي ضــوء الدرجــة التــي يمنحهــا المق

8-2 - أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية بجامعة دمشق

      يعّرفهم الباحث إجرائّياً ألغراض بحثه بأنهم:

7- حدود البحث:

8- التعريفات اإلجرائية لمصطلحات البحث:
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ــوا بعــد واألصــالء( الحاصلــون علــى درجــة الدكتــوراه فــي  ــم يتأّصل        أعضــاء الهيئــة التدريســية )مّمــن ل

ــم  ــة ضمــن برنامــج معل ــات البحــث والمــواد العملي ــة وحلق ــررات النظري ــس المق ــن يقومــون بتدري ــة الذي التربي

ــة األم بجامعــة دمشــق. ــة التربي الصــف فــي كلي

8-3 - التقييم 

يخلــط البعــض بيــن مصطلحــي التقويــم والتقييــم، وأجــاز مجمــع اللغــة العربيــة مصطلــح »التقييــم” لبيــان    

ر قيمَتــه، وعليــه يكــون الفــرق بيــن الكلمتيــن  ــَم الشــيَء تقييمــاً: قــدَّ القيمــة وأورده فــي المعجــم الوســيط، وفيــه: َقيَّ

ــان القيمــة.        ــم”، فلبي ــا “التقيي ــل الشــيء، أّم ــم” لتعدي هــو أّن “التقوي

        ويعّرف الباحث تقييم برنامج معلّم الّصف إجرائياً ألغراض بحثه بأنه:

ــم الّصــف للحكــم والتقديــر كمــاً وكيفــاً، مــن قبــل أعضــاء  العمليــة التــي يتــم مــن خاللهــا إخضــاع برنامــج معلّ

ــاًء علــى معاييــر محــّددة مســبقاً مــن خــالل أداة أعّدهــا الباحــث.   الهيئــة التدريســية، بن

NCATE 8-4 - معايير االعتماد األكاديمي

لقــد أورَد الشــيخ حمــود وآخــرون )2011، ص ص77-83( تعريفــاً لمعاييــر االعتمــاد األكاديمــي   

إنكيــت بأنهــا "ســتة معاييــر عامــة مطلــوب توافرهــا فــي المؤسســة )الكليــة( وتشــمل معــارف ومهــارات وســمات 

المرّشــح )الطالــب المعلـّـم(، ونظــام تقويــم المؤسســة، والخبــرات الميدانيــة والتربيــة العمليــة، والتنــّوع فــي الطلبــة 

المنتســبين إلــى المؤسســة، ومؤهــالت أعضــاء الهيئــة التعليميــة وأداءهــم ونمّوهــم، وإدارة المؤسســة ومواردهــا".      

ويعّرف الباحث معايير االعتماد األكاديمي NCATE إجرائّياً ألغراض بحثه بأنها:    

معاييــر خاّصــة مطلــوب توافرهــا فــي برنامــج معلـّـم الّصــف، وتشــمل معــارف الطلبــة المعلّميــن المتوّقــع   

ــة،  ــة العملي ــة والتربي ــرات الميداني ــم الّصــف، والخب ــم برنامــج معلّ تخّرجهــم ومهاراتهــم وســماتهم، ونظــام تقوي

والتنــّوع فــي الطلبــة المنتســبين إلــى البرنامــج، ومؤهــالت أعضــاء الهيئــة التعليميــة وأداءهــم ونمّوهــم، وإدارة 

ــم  ــة فــي جامعــة دمشــق أن تحققهــا مــن خــالل برنامــج معلّ ــة التربي ــى كلي البرنامــج ومــوارده، التــي يجــب عل

الّصــف.

أورَد الباحُث الدراسات السابقة )العربية واألجنبية( ذات الصلة بموضوع البحث مبتدئاً باألحدث.  

قــام العتيبــي والّربيــع )2012( بدراســة بعنــوان" تقويــم برامــج كليــة التربيــة بجامعــة نجــران الســعودية   

."NCATE فــي ضــوء معاييــر

        ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخَدَم الباحثــان المنهــج الوصفــي واالســتبانة أداة للبحــث، والعّينــة هــي المجتمــع 

9- دراسات سابقة:
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األصلــي الــذي تكــّون مــن جميــع أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي الكليــة. وكان مــن نتائــج الدراســة توافــر معيــار 

ــن الذكــور  ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــى وجــود ف ــة إل ــرة جــداّ، إضاف ــام بدرجــة كبي اإلطــار المفاهيمــي الع

واإلنــاث لصالــح الذكــور بخصــوص توافــر تلــك المعاييــر فــي كليــة التربيــة بجامعــة نجــران.

 )Contreras & Others 2012( وفي دراسة أجراها كونتريراس وآخرون      

      "Preparing teachers for inclusion in Mexico: how effective is this 

process?"

      بعنوان "إعداد المعلّمين في مكسيكو إلدراجهم في المهنة: ما مدى فعالية هذه العملية؟".

ــاً متدّربــاً        قــّوَم الباحثــون فيهــا تطبيــق مناهــج إعــداد المعلميــن المكســيك علــى عّينــة شــملت )813( معلّم

وذلــك مــن خــالل التعــّرف علــى مشــاعرهم، واتجاهاتهــم، واهتماماتهــم نحــو اإلدراج فــي المهنــة، وإحساســهم 

ــاس  ــى مقي ــن؛ األول ــون اســتبانتين عالميتي ــك اســتخدم الباحث ــق ذل ــم الطــالب، ولتحقي ــي تعلي ــة ف بكفاءتهــم الذاتي

ُمراَجــع حــول التربيــة الشــاملة يخــّص المشــاعر واالتجاهــات واالهتمامــات للطلبــة المعلميــن، والثانيــة مقيــاس 

ــت  ــب، والوق ــة التدري ــات حــول منطق ــون مقارن ــد أجــرى الباحث ــم. وق ــاءة المعلّ ــاملة لكف ــة الش ــن العملي التماري

ضمــن البرنامــج، ومعرفــة سياســة التعليــم، والتفاعــل مــع النــاس ومــع الصعوبــات والخبــرات. لقــد بّينــت هــذه 

المقارنــات أّن التعليــم الخــاص للمعلميــن المتدربيــن فــي الســنوات األخيــرة مــن برنامــج اإلعــداد قــد ولّــَد لديهــم 

اتجاهــات أكثــر إيجابيــة نحــو المهنــة، فــي حيــن أّن معلّمــي ماقبــل المدرســة كان لديهــم اتجاهــات أقــل إيجابيــة.

      وأجــرى الهاجــري )2012( دراســة هدفــت إلــى معرفــة واقــع تطبيــق معاييــر االعتمــاد األكاديمــي 

للمجلــس الوطنــي العتمــاد برامــج إعــداد المعلــم NCATE مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــة 

التربيــة بجامعــة الكويــت. اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي، وكانــت أداة الدراســة اســتبانة تضّمنــت معاييــر 

ــارف  ــر )مع ــق المعايي ــى أن تطبي ــج إل ــت )65( عضــواً. وأشــارت النتائ ــة بلغ ــى عين ــت عل NCATE، وُطبِّق

ــة( و)التنــوع( و)مؤهــالت أعضــاء  ــة العملي ــة والتربي ــم( و)الخبــرات الميداني ومهــارات وســمات الطالــب المعل

ــم( و)إدارة  ــاري )التقوي ــق معي ــن أّن تطبي ــة التدريســية وأداؤهــم ونموهــم( كان بدرجــة متوســطة، فــي حي الهيئ

الكليــة ومواردهــا( كان بدرجــة قليلــة، كمــا أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات 

إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي واقــع تطبيــق المعاييــر تبعــاً لمتغيــر النــوع )الجنــس( والدرجــة العلميــة 

والقســم العلمــي وســنوات الخبــرة، واقترحــت الدراســة ضــرورة إعــادة النظــر فــي معاييــر القبــول، ومراعــاة 

مرافــق الكليــة للطلبــة مــن ذوي الحاجــات الخاصــة.

      كمــا قــام الهّســي )2012( بدراســة هدَفــْت إلــى التعــّرف علــى "واقــع إعــداد المعلـّـم فــي كليــات التربيــة فــي 
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قطــاع غــّزة بفلســطين فــي ضــوء معاييــر الجــودة الشــاملة".

ــاراً  ــى )90( معي ــة عل ــه اســتبانة اشــتملْت فــي صورتهــا النهائي ــي وأدات        اســتخدم الباحــث المنهــج الوصف

قــْت الدراســة علــى عّينــة عشــوائية طبقيــة مــن الطلبــة الخّريجيــن )المســتوى  موّزعــة علــى عشــرة مجــاالت، وُطبِّ

الرابــع( فــي كليــات التربيــة فــي الجامعــات )األزهــر، واإلســالمية، واألقصــى( وبلغــت عّينــة الطلبــة )546( 

طالبــاً وطالبــًة، إضافــة إلــى عّينــة عشــوائية مــن أعضــاء الهيئــة التعليميــة بلغــت )50( عضــواً. وكشــفت نتائــج 

ــة مــن وجهــة نظــر  ــة كانــت متقارب ــات التربي ــم بكلي ــع إعــداد المعلّ ــر فــي واق ــر المعايي الدراســة أّن نســبة تواف

العّينتيــن.

)Imig & Others، 2011( وفي دراسة أجراها إيميج وآخرون        

"Teacher education in the United States of America، 2011"

       بعنوان" تدريب المعلّم في الواليات المتحدة األمريكية 2011"

ــد بذلــت  ــة يواجــه مســتقبالً مجهــوالً، لق ــات المتحــدة األمريكي ــم فــي الوالي ــن الباحثــون أّن إعــداد المعلّ        بّي

الحكومــة، والمؤسســات الخيريــة، وأصحــاب المشــاريع االجتماعيــة، والجمعيــات المهنيــة وغيرهــا جهــوداً غيــر 

ــة  ــر رؤى مختلف ــدة تطوي ــْت مؤسســات عدي ــا حاول ــة، كم ــة التعليمي ــادة تشــكيل المؤسس ــن أجــل إع ــبوقة م مس

حــول تدريــب المعلـّـم مــن خــالل مراعــاة تدريــب المعلـّـم فــي الجامعــة والتحديــات المتمّثلــة بالكلفــة، والمركزيــة، 

والفعاليــة، والبنــاء، والتحضيــر، والتوّجهــات اإليديولوجيــة.   

ــاً للنقــاش مــع مجموعــة مــن النمــاذج  ــم أصبــَح موضوعــاً وطنّي        لقــد أوضحــت الدراســة أّن تدريــب المعلّ

ــع النتيجــة المحتملــة. والمخططــات البديلــة المطروحــة مــن ِقبــل ممثليهــا مّمــا يجعــل مــن الصعــب توّق

ــة  ــي كلي ــر NCATE ف ــق معايي ــة لمــدى تطبي ــوان "دراســة تقييمي        وقامــت عــون )2010( بدراســة بعن

ــة للبنــات بجامعــة الملــك ســعود". التربي

       شــملت وثيقــة معاييــر االعتمــاد األمريكيــة NCATE ســتة معاييــر ينبغــي علــى البرنامــج أو المؤسســة 

تحقيقهــا بغــرض الحصــول علــى االعتمــاد وهــذه المعاييــر هــي )معــارف ومهــارات وســمات المرشــح )الطالب(، 

ــالت أعضــاء  ــوع، ومؤه ــة، والتن ــة اإلكلينيكي ــة والممارس ــرات الميداني ــة(، والخب ــدة )الكلي ــم الوح ــام تقوي ونظ

الهيئــة التعليميــة وأداؤهــم ونموهــم، وإدارة الوحــدة ومواردهــا(. اســُتخدم المنهــج الوصفــي فــي هــذه الدراســة، 

والعينــة هــي المجتمــع األصلــي الــذي تكــّون مــن جميــع وكيــالت أقســام كليــة التربيــة، وأداة الدراســة االســتبانة، 

ومــن نتائــج الدراســة أن معيــار التنــوع كان األقــل توافــراً بحســب آراء وكيــالت األقســام.     
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 )Struyven and De meyst، 2010( وفي دراسة أجراها سترايفن وديمويست       

"Competence- Based Teacher Education an Assessment of the Implementation 

Status in Flanders from Teachers› and Students Points of View - Teaching and 

Teacher Education"

       بعنــوان "تقييــم برامــج إعــداد المعلـّـم المعتمــد علــى مدخــل الكفايــات: متابعــة لحالــة التطبيــق علــى األرض 

ــَق برنامــج إعــداد المعلّــم القائــم علــى الكفايــات  فــي مدينــة فالنــدرز مــن وجهــة نظــر الطــالب والمعلّميــن" ُطبِّ

فــي عــام 1998 فــي مدينــة فالنــدرز ببلجيــكا. ومنــذ ذلــك الحيــن لــم ُيقــّوم هــذا البرنامــج، لــذا كانــت الدراســة 

الحاليــة مــن أجــل تقويــم هــذا البرنامــج، شــملت العينــة )218( طالبــاً معلّمــاً و)51( محاضــراً مــن ثمانيــة معاهــد، 

واســتخَدمت الدراســة اســتبانتين لهــذا الغــرض إحداهمــا موّجهــة للطــالب واألخــرى للمحاِضريــن، وكانــت النتيجة 

أّن مدخــل برامــج اإلعــداد فــي ضــوء الكفايــات أصبــح  ُيَطّبــق بنســبة مقبولــة، وأّن هنــاك بعــض الكفايــات ُتَطبــق 

بشــكل واضــح فــي سياســات وممارســات بعــض المعاهــد )المعلـّـم بصفتــه مرشــداً أو ملهمــاً للتعلــم، المعلـّـم بصفتــه 

خبيــراً فــي مادتــه ...(، فــي حيــن أّن هنــاك كفايــات أخــرى غائبــة أو قليلــة الــورود )الكفايــات المرتبطــة بكــون 

المعلـّـم واألهــل شــركاء فــي عمليــة التعليــم وأعضــاء فاعليــن فــي المجتمــع التربــوي ...(.  وتابــع الباحثــان تطبيــق 

ــي  ــط البرامــج وف ــد مــن خــالل السياســات وتخطي ــات بشــكل جي ــن ظهــور الكفاي ــى األرض  وتبّي ــات عل الكفاي

الجوانــب النظريــة والعمليــة الخاصــة بمكونــات المنهــاج. 

       وقــام الصافتلــي )2009( بدراســة هدفــت إلــى »قيــاس جــودة نظــام إعــداد المعلميــن فــي كليــات التربيــة 

 .»TQM فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي ضــوء التجــارب الناجحــة ونظــام الجــودة الشــاملة

      اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي وأداتــه اســتبانة ُطّبقــت علــى عينــة شــملت )92( عضــواً مــن أعضــاء 

الهيئــة التعليميــة ضمــن قســم معلـّـم الّصــف فــي كليــات التربيــة بجامعــات )دمشــق، والبعــث، وتشــرين، وحلــب(، 

و )1804( طالبــاً وطالبــًة مــن طلبــة الســنة الرابعــة قســم معلـّـم الّصــف. وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة أّن مــدى 

جــودة نظــام إعــداد المعلّميــن فــي الكليــات المدروســة قــد تحقــق بدرجــة متوســط وذلــك مــن وجهــة نظــر العّينتيــن، 

إضافــًة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ولصالــح عينــة كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق بخصــوص تأثيــر 

متغّيــر الوظيفــة اإلداريــة فــي نتائــج التقويــم.

)Harris and Sass، 2008( وفي دراسة أجراها هاريس وساس       

       "Teacher Training، Teacher Quality and Student Achievement"

       بعنوان " تدريب المعلّم، جودة المعلّم، وإنجاز الطالب" 
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ــم  ــي قدرته ــن ف ــب المعلمي ــم وتدري ــة لتعلي ــكال المتنوع ــر األش ــدى تأثي ــة م ــى معرف ــة إل ــت الدراس        هدف

علــى تطويــر إنجــاز الطالــب فــي جامعــة فلوريــدا األمريكيــة. وكان مــن نتائــج الدراســة أّن هنــاك شــكلين فقــط 

مــن أشــكال تدريــب المعلّــم يؤثــران فــي معــّدل اإلنتاجيــة، األول: إّن التطويــر المهنــي للمعلــم والمرتكــز علــى 

ــي:  ــا. والثان ــي المــدارس المتوســطة والعلي ــات ف ــادة الرياضي ــي م ــاج ف ــّدل اإلنت ــاً بمع ــط إيجابي ــوى؛ يرتب المحت

إّن المعلميــن األكثــر خبــرة قــد أظهــروا فاعليــة أكبــر فــي تدريــس مادتــي الرياضيــات والقــراءة فــي المرحلــة 

ــب  ــى أّن تدري ــل عل ــا أظهــرت الدراســة عــدم وجــود دلي ــات المدرســة المتوســطة، كم ــي رياضي ــة وف االبتدائي

ــب.  ــادة إنجــاز الطال ــران فــي زي ــل الخدمــة أو مــدى كفايتهــم التدريســية؛ يؤث ــن قب المعلمي

9-1 -تعليق على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

ــر الجــودة  ــم فــي ضــوء معايي ــم برنامــج إعــداد المعلّ ــى ضــرورة تقوي ــدت الدراســات الســابقة عل ــد أّك        لق

واالعتمــاد. واســتناداً إلــى ذلــك فقــد توّصلــت دراســات )الربيــع والعتيبــي،2012( و)عــون، 2010( إلــى توافــر 

ــي،  ــت دراســة )الصافتل ــن توّصل ــي حي ــم، ف ــي برامــج إعــداد المعلّ ــاب البعــض اآلخــر ف ــر وغي بعــض المعايي

 Harris and( ــا دراســة 2009( إلــى تحقــق جــودة نظــام إعــداد المعلميــن فــي الكليــات بدرجــة متوســط. أّم

ــاً بمعــّدل إنتاجــه. ــم يرتبــط إيجابي Sass،2008( فقــد أشــارت إلــى أّن التطويــر المهنــي للمعلّ

       إّن مــا ُتجِمــع عليــه هــذه الدراســات هــو تأكيدهــا علــى أهميــة توّفــر عامــل الجــودة فــي إعــداد المعلّــم. إذ 

ــى الُمخــَرج  ــم مــن أجــل الوصــول إل ــر فــي إعــداد المعلّ ــة الجــودة والمعايي ــي ثقاف ــة بمــكان تبّن ــه مــن األهمي أن

ــوب. التعليمــي المطل

       تتقاطــُع الدراســُة الحاليــُة بدرجــة كبيــرة مــع معظــم الدراســات الســابقة. لقــد هــدَف معظمهــا إلــى تقويــم 

ــدف  ــث ته ــي NCATE. حي ــاد األكاديم ــاملة واالعتم ــودة الش ــر الج ــوء معايي ــي ض ــم ف ــداد المعلّ ــج إع برنام

الدراســة الحاليــة إلــى تقييــم برنامــج معلـّـم الّصــف. ولكّنهــا تختلــف عــن الدراســات الســابقة بطبيعــة معاييــر التقييم 

المســتخدمة فهــي ســُتعنى بتقييــم برنامــج معلـّـم الّصــف فــي ضــوء معاييــر االعتمــاد األكاديمــي NCATE. وهــي 

المعاييــر التــي لــم يجــِر التطــّرق إليهــا بعــد )فــي حــدود علــم الباحــث( علــى مســتوى األبحــاث الُمنجــزة فــي كليــة 

التربيــة بجامعــة دمشــق. وقــد اســتفاَد الباحــُث مــن الدراســات الســابقة منهجيــاً فــي اختيــار منهــج البحــث وأداتــه 

وإجــراءات تصميمهــا وتطبيقهــا.
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10-1 - منهج البحث:       

       اســتخدَم الباحــُث المنهــَج الوصفــيَّ ألنــه المالئــم »لدراســة أوصــاف دقيقــة للظاهــرات التــي مــن خاللهــا 

يمكــن تحقيــق تقــدم كبيــر فــي حــل المشــكالت، وذلــك مــن خــالل قيــام الباحــث بتصــور الوضــع 

الراهــن، وتحديــد العالقــات التــي توجــد بيــن الظاهــرات فــي محاولــة لوضــع تنبــؤات عــن األحــداث المتصلــة« 

)فــان داليــن، 1990، ص292(.

 10-2 - مجتمع البحث وعينته:       

       تكــّوَن المجتمــُع األصلــي للبحــث مــن المدّرســين والمدّرســات )الذيــن لــم يتأّصلــوا بعــد واألصــالء( الذيــن 

يقومــون بالتدريــس فــي برنامــج معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة. وقــد بلــغ عــدد أفــراد المجتمــع األصلــي ألعضــاء 

الهيئــة التدريســية )22( مدّرســاً ومدّرســًة. 

       قــام الباحــث بانتقــاء عينــة أعضــاء الهيئــة التدريســية بالطريقــة القصديــة، ولكــن بلــغ عــدد أعضــاء الهيئــة 

ــة )%82( مــن  التدريســية المتعاونيــن مــع الباحــث )18( مدّرســاً ومدّرســة مــن أصــل )22(. أي بنســبة مئوي

مجتمــع المدّرســين. والجــدول اآلتــي يوّضــح تفصيــالت المجتمــع األصلــي والعّينــة:

الجدول )1( تفصيالت المجتمع األصلي والعينة ألعضاء الهيئة التدريسية

10-3 - أداة البحث:       

       قــاَم الباحــُث ببنــاء مقيــاس لتقييــم برنامــج معلــم الصــف فــي ضــوء معاييــر المجلــس الوطنــي األمريكــي 

العتمــاد إعــداد المعلميــن NCATE وذلــك مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية، وذلــك بعــد مراجعتــه 

ــن NCATE، والدراســات المرتبطــة بموضــوع  ــاد إعــداد المعلمي ــي األمريكــي العتم ــس الوطن ــر المجل لمعايي

ــي )2009(.  ــع )2012( وعــون )2010( والصافتل ــي والربي البحــث، وال ســيما دراســات العتيب

       تكونــت اســتبانة أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن قســمين: تضّمــن أولهمــا متغيــرات البحــث الخاصــة بعضــو 

الهيئــة التدريســية، وتضّمــن الثانــي معاييــر المجلــس الوطنــي األمريكــي والبالــغ عددهــا ســتة معاييــر. وقــد تفــّرع 

10- اإلطار العملي للبحث:

الكليةالجامعة

حجم العينةمجتمع المدّرسين

النسبة المئوية العدد 
الكلي

إناثذكور
العدد 
الكلي

إناثذكور

%228141881082التربية دمشق
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عــن المعياريــن األول والســادس محــوران لــكل معيــار والتــي بدورهــا تــم تحويلهــا إلــى بنــود خاصــة ببرنامــج 

ــار  ــداً، وبالمعي ــار األول )38( بن ــة بالمعي ــود الخاص ــي للبن ــدد اإلجمال ــه. كان الع ــراد تقويم ــف الم ــم الص معل

الثانــي )16( بنــداً، وبالمعيــار الثالــث )16( بنــداً، وبالمعيــار الرابــع )20( بنــداً. وبالمعيــار الخامــس )24( بنــداً، 

وبالمعيــار الســادس )29( بنــداً. وبهــذا يكــون العــدد اإلجمالــي لبنــود المقيــاس )143( بنــداً.

       وقــد اعتمــد الباحــث مقيــاس ليكــرت الخماســي )محقــق بدرجــة عاليــة، محقــق، بــال رأي، غيــر محقــق، 

ــا  ــة العلي ــم )5( العالم ــل الرق ــد مّث ــب )5،4،3،2،1(. وق ــى الترتي ــام عل ــه باألرق ــاً(، ويقابل ــق إطالق ــر محق غي

ــا للبنــد. ــد، والرقــم )1( العالمــة الدني للبن

10-3 - 1 - صدق المقياس:

ــرض  ــالل ع ــن خ ــث م ــي( ألداة البح ــي، أوالمنطق ــوى )التمثيل ــن صــدق المحت ــق م ــث بالتحق ــام الباح        ق

ــة بجامعــة دمشــق ومــن  ــة التربي ــي كلي ــى مجموعــة مــن األســاتذة المدّرســين ف ــة عل ــه األولي ــاس بصورت المقي

ــة  ــورة األولي ــل الص ــر وتعدي ــي تطوي ــم ف ــم ومالحظاته ــن خبراته ــادة م ــد اإلف ــة بقص ــام العلمي ــف األقس مختل

لمقيــاس التقييــم، وبنــاًء علــى ذلــك قــام الباحــث بإجــراء التعديــالت الالزمــة، ويكــون بذلــك قــد تحّقــَق مــن الصــدق 

ــاس.   ــي للمقي التمثيل

       كمــا لجــأَ الباحــث إلــى التأكــد مــن الصــدق البنيــوي للمقيــاس حيــث أنــه"ال بــّد مــن اإلشــارة إلــى أّن الصــدق 

ــه  ــن أنــواع الصــدق كافــة، ولعــّل الميــزة األهــم لهــذا النــوع مــن الصــدق أّن البنيــوي هــو مفهــوم شــامل يتضّم

ــب اللجــوء إلــى الوســائل التجريبيــة واإلحصائيــة"  ال ينحصــر بالتأكــد ممــا أراد واضعــه أن يقيســه؛ ممــا يتطلّ

)ميخائيــل، 2006، ص ص 265-266(. وذلــك مــن خــالل تقنيــن المقيــاس؛ وإليجــاد صــدق االتســاق الداخلــي 

للمقيــاس )الفقــرات( نوجــد معامــالت االرتبــاط بيــن معــدل كل مجــال والمعــدل الكلــي للفقرات )بــركات، 2007، 

ص177(. وألجــل ذلــك اســتخدم الباحــث معامــل االرتبــاط بيرســون؛ وذلــك باســتخراج معامــالت االرتبــاط بيــن 

أبعــاد المقيــاس )معاييــر التقييــم( فيمــا بينهــا فتراوحــت قيــم معامــالت االرتبــاط للعّينــة مــا بيــن )0.15 و 0.96(، 

أمــا معامــالت االرتبــاط بيــن كل معيــار والمقيــاس ككل فتراوحــت بيــن )0.44 و0.88(. كمــا الحــظ الباحــث 

أن معظــم معامــالت االرتبــاط دالــة إحصائيــاً عنــد أحــد مســتويي الداللــة )0.01( و )0.05(.

       وبشــكٍل عــام يمكــن القــول أّن هنــاك ارتباطــاً إيجابيــاً بيــن معاييــر التقييــم فــي المقيــاس يتــراوح مابيــن قــوي 

إلــى متوســط القــوة بيــن المعاييــر والمقيــاس ككل، ممــا يــدل علــى صــدق المقيــاس فــي قيــاس مــا ُوِضــَع ألجلــه. 

13-2 - ثبات المقياس:

قــام الباحــث بحســاب معامــل ثبــات المقيــاس بطريقــة الثبــات باإلعــادة وقــد بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط       
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بيرســون )**98.( وهــي قيمــة تــدل علــى أّن هنــاك ترابطــاً إيجابيــاً عاليــاً بيــن مجموعتــي الدرجــات؛ كمــا قــام 

بحســاب الثبــات باســتخدام معادلــة ألفــا لكرونبــاخ Cronbach Alpha، وذلــك مــن خــالل البرنامــج اإلحصائــي 

SPSS فوجــده يســاوي )0.97(. 

       وممــا ُيالحــُظ فــي هــذه النتائــج اإلحصائيــة أن الصلــة وثيقــة بيــن الصــدق والثبــات فــي المقيــاس، ونســتنتج 

مــن ذلــك أّن مقيــاس التقييــم قــد حّقــق الشــروط الســيكومترية للمقيــاس الجيــد، وأنــه صالــح للتطبيــق مــن أجــل 

تحقيــق الهــدف المطلــوب. 

       بعــد االنتهــاء مــن ضبــط الخصائــص الســيكومترية ألداة البحــث قــام الباحــث بتطبيقهــا علــى عّينــة البحــث، 

ــح )الترجيــح أو التوزيــن(، وفــق القانــون اآلتــي:  بعــد ذلــك قــام الباحــث بحســاب المتوســط المرجِّ

)عدد مستويات ليكرت في االستبانة -1( / عدد المستويات )أبو يونس، 2012، ص3(. وهنا 

)عدد مستويات ليكرت =5(. عندها يكون متوسط الترجيح هو

 0.8 = 5 ÷ )1-5(

الجدول )2( قيمة متوسط الترجيح والدرجة المناسبة له.

       بعــد تطبيــق المقيــاس وتفريغــه باســتخدام البرنامــج اإلحصائــي SPSS  قــام الباحــث بمعالجــة البيانــات 

اإلحصائيــة الســتخالص المعلومــات المطلوبــة، ثــم عــرض نتائــج ســؤالي البحــث. 

10-3 -نتيجة السؤال األول:

ــة بجامعــة  ــة التربي ــم الصــّف فــي كلي ــة برنامــج معلّ      لإلجابــة عــن الســؤال األول ونّصــه: " مــا درجــة تلبي

دمشــق لمتطلبــات معاييــر االعتمــاد األكاديمــي NCATE مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية؟ "عــرض 

الباحــث جــدوالً يبّيــن التقديــر الكلــي للمعاييــر كلهــا.

الدرجةقيمة متوسط الترجيح

غير محققة 1–1.8

منخفضة 1.81–2.60

متوسطة2.61–3.40

عالية3.41–4.20

عالية جدا4.21ً–5
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جدول )3( درجة تلبية البرنامج لمتطلبات معايير NCATE من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

معايير NCATEم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الدرجة

متوسطة2.750.81المعيار األول: معارف ومهارات وسمات الطالب المعلم.1

متوسطة2.830.882المعيار الثاني: نظام تقويم برنامج معلم الصف.2

متوسطة3.30.86المعيار الثالث: الخبرات الميدانية والممارسة العملية.3

عالية3.70.89المعيار الرابع: التنوع.4

متوسطة3.40.81المعيار الخامس: مؤهالت أعضاء الهيئة التدريسية وأداؤهم ونموهم.5

متوسطة2.670.96المعيار السادس: إدارة الكلية ومواردها.6

متوسطة3.100.86التقدير الكلي للمعايير

       نالحظ من الجدول )3( أّن:

المعيــار األول قــد تحقــق بدرجــة متوســطة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة العتيبــي والربيــع )2012( ــ

فــي جانــب تـــحقق المعيــار األول بدرجــة كبيــرة.

ــع ــ ــي والربي ــة مــع نتيجــة دراســة العتيب ــف النتيجــة الحالي ــق بدرجــة متوســطة. وتختل ــد تحق ــي ق ــار الثان المعي

)2012( فــي أّن معيــار نظــام تقويــم البرنامــج )الوحــدة( قــد تحقــق بدرجــة عاليــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة 

نجــران. 

المعيار الثالث قد تحقق بدرجة متوسطة.ــ

المعيــار الرابــع قــد تحقــق بدرجــة عاليــة. وتختلــف النتيجــة الســابقة مــع نتيجــة دراســة عــون )2010( فــي أّن ــ

معيــار التنــوع كان األقــل توافــراً مــن وجهــة نظــر وكالء األقســام العلميــة فــي كليــة التربيــة للبنــات بجامعــة 

الملــك ســعود.

المعيار الخامس قد تحقق بدرجة متوسطة.ــ

المعيار السادس قد تحقق بدرجة متوسطة في كلية التربية. ــ

برنامــج معلــم الصــف قــد لّبــى متطلبــات معاييــر NCATE بدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة ــ

التدريسية.
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10-4 - نتيجة السؤال الثاني

ــم الصــّف  ــة برنامــج معلّ ــة البحــث لدرجــة تلبي ــات أفــراد عّين        مــا الفــروق بيــن متوســطات درجــات إجاب

فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق لمتطلبــات معاييــر االعتمــاد األكاديمــي NCATE تبعــاً لمتغيــرات )الخبــرة 

التدريســية والمرتبــة العلميــة( بالنســبة لــكل معيــار علــى حــدة وبالنســبة للمعاييــر ككل؟ 

لإلجابــة عــن الســؤال الثانــي قــام الباحــث باختبــار الفرضيــات الرئيســة وطّبــق اختبــار  )تحليــل التبايــن األحادي(، 

وكانــت النتائــج علــى النحــو التالي:

الجدول )4( النتائج الوصفية الختبار )تحليل التباين األحادي( للفرضيات الرئيسة 

الجدول )5( النتائج التحليلية الختبار )تحليل التباين األحادي( للفرضيات الرئيسة 

 يبّين الجدول )5( أّن:

ــة . 1 ــة لمتغيــر عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية )774.(، وهــي أكبــر مــن مســتوى دالل قيمــة مســتوى الدالل

الفرضيــة الصفريــة )0.05(، ولذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة التــي نصهــا " ال توجــد فــروق ذات داللــة 

ــة بجامعــة دمشــق  ــة التربي ــة التدريســية فــي كلي ــات أعضــاء الهيئ ــة بيــن متوســطات درجــات إجاب إحصائي

حــول مــدى توفــر معاييــر NCATE فــي برنامــج إعــداد المعلــم بالنســبة لــكل معيــار وفــي الدرجــة الكليــة 

تعــزى إلــى متغيــر عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية".   

قيمــة مســتوى الداللــة لمتغيــر المرتبــة العلميــة )543.(، وهــي أكبــر مــن مســتوى داللــة الفرضيــة الصفريــة . 2

حجم العينةالفئاتالمتغيرات المدروسةم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

عدد سنوات الخبرة التدريسية1
12439.4041.753من 1-5 سنوات

11458.4083.972من 6 - 10 سنوات 
11433.3855.523أكثر من عشر سنوات

المرتبة العلمية2
19454.3066.473مدّرس

8442.3369.010أستاذ مساعد
7417.2034.824أستاذ

قيمة Fالمتغيرات المدروسةم
مستوى 
الداللة

داللة الفروق اإلحصائية

ال توجد فروق دالة إحصائيا261.774ً.عدد سنوات الخبرة التدريسية1
ال توجد فروق دالة إحصائيا636.543ً.المرتبة العلمية2
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)0.05(، ولذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة التــي نصهــا » ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن 

متوســطات درجــات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق حــول مــدى توفــر 

معاييــر NCATE فــي برنامــج إعــداد المعلــم بالنســبة لــكل معيــار وفــي الدرجــة الكليــة تعــزى إلــى متغيــر 

المرتبــة العلميــة .  

10-4 - 1 -اختبار الفرضيات الفرعية:

ــل التبايــن األحــادي(، وكانــت النتائــج  ــاَري )ت َوتحلي ــق الباحــث اختب ــة طّب ــات الفرعي ــار الفرضي         الختب

علــى النحــو التالــي: 

الجدول )6( النتائج التحليلية الختبار )تحليل التباين األحادي( للفرضيات الفرعية

 

فرضيات البحثقيمة Fمستوى الداللةداللة الفروق

الفرضية الرئيسة األولى

ال توجد فروق دالة إحصائيا109.897ً.الفرضية الفرعية األولى

ال توجد فروق دالة إحصائيا882.434ً.الفرضية الفرعية الثانية

ال توجد فروق دالة إحصائيا016.984ً.الفرضية الفرعية الثالثة

ال توجد فروق دالة إحصائيا446.649ً.الفرضية الفرعية الرابعة

ال توجد فروق دالة إحصائيا529.600ً.الفرضية الفرعية الخامسة

ال توجد فروق دالة إحصائيا2.605.107ًالفرضية الفرعية السادسة

الفرضية الرئيسة الثانية

ال توجد فروق دالة إحصائيا1.357.287ًالفرضية الفرعية األولى

ال توجد فروق دالة إحصائيا1.012.387ًالفرضية الفرعية الثانية

ال توجد فروق دالة إحصائيا287.755ً.الفرضية الفرعية الثالثة

ال توجد فروق دالة إحصائيا1.150.343ًالفرضية الفرعية الرابعة

ال توجد فروق دالة إحصائيا1.162.340ًالفرضية الفرعية الخامسة

ال توجد فروق دالة إحصائيا674.524ً.الفرضية الفرعية السادسة

يبّين الجدول )6( أّن:

قيمــة مســتوى الداللــة لمتغيــر عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية بالنســبة لجميــع الفرضيــات الفرعيــة أكبــر مــن . 1

مســتوى داللــة الفرضيــة الصفريــة )0.05(، ولذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة بالنســبة للمعاييــر الســتة التــي 

تعــزى إلــى متغيــر عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية.   

داللة الفروقمستوى الداللةقيمة Fفرضيات البحث

الفرضية الرئيسة األولى

ال توجد فروق دالة إحصائيا109.897ً.الفرضية الفرعية األولى

ال توجد فروق دالة إحصائيا882.434ً.الفرضية الفرعية الثانية

ال توجد فروق دالة إحصائيا016.984ً.الفرضية الفرعية الثالثة

ال توجد فروق دالة إحصائيا446.649ً.الفرضية الفرعية الرابعة

ال توجد فروق دالة إحصائيا529.600ً.الفرضية الفرعية الخامسة

ال توجد فروق دالة إحصائيا2.605.107ًالفرضية الفرعية السادسة
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قيمــة مســتوى الداللــة لمتغيــر المرتبــة العلميــة بالنســبة لجميــع الفرضيــات الفرعيــة أكبــر مــن مســتوى داللــة . 2

ــى  ــة بالنســبة للمعاييــر الســتة التــي تعــزى إل ــة الصفري ــك نقبــل الفرضي ــة )0.05(، ولذل ــة الصفري الفرضي

متغيــر المرتبــة العلميــة.

ــم الصــف لمتطلبــات معاييــر  10-4 - 2 -تأثيــر المتغيــرات المســتقلة المدروســة فــي درجــة تلبيــة برنامــج معل

:NCATE

      توّصل الباحث من خالل عرضه لنتائج اختبار الفرضيات الرئيسة إلى مايأتي:

ال يوجــد تأثيــر لمتغيــر عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية علــى نتائــج تقييــم برنامــج معلــم الصــف فــي كليــة   

التربيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية. وتتفــق النتيجــة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة الهاجــري 

)2012( فــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية 

تبعــاً لمتغيــر عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية.

ال يوجــد تأثيــر لمتغيــر المرتبــة العلميــة علــى نتائــج تقييــم برنامــج معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة مــن وجهــة   

نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية. وتتفــق النتيجــة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة الهاجــري )2012( فــي عــدم 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات أعضــاء الهيئــة التدريســية تبعــاً لمتغيــر الدرجــة 

العلميــة. 

      كمــا توّصــل الباحــث مــن خــالل عرضــه لنتائــج اختبــار الفرضيــات الفرعيــة إلــى جملــة مــن النقــاط هــي 

كاآلتــي:

ال يوجــد تأثيــر لمتغيــر عــدد ســنوات الخبــرة التدريســية علــى نتائــج تقييــم برنامــج معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة 

وبالنســبة لجميــع المعايير.

ال يوجــد تأثيــر لمتغيــر المرتبــة العلميــة علــى نتائــج تقييــم برنامــج معلــم الصــف فــي كليــة التربيــة مــن وجهــة 

نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية.

11- مقترحات وتوصيات البحث:

انطالقاً من النتائج التي توّصل إليها الباحث فإنه يقّدم المقترحات اآلتية:

توصيــف نظــام الدراســة والمقــررات فــي البرنامــج وإعالنــه بشــكل واضــح فــي لوحــة اإلعالنــات فــي الكليــة . 1

بمــا يضمــن اطــالع الطلبــة المعلميــن عليــه.

توصيــف نظــام التقويــم فــي البرنامــج وإعالنــه للطلبــة المنتســبين، بمــا يضمــن تكويــن تصــّور جيــد لديهــم . 2
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حــول آليــة التقويــم ومراحلــه الزمنيــة. 

تضمين محتوى المقررات معارف حول خصائص ومتطلبات النمو لألطفال ذوي الحاجات الخاصة.. 3

تنميــة االتجــاه اإليجابــي نحــو مهنــة التعليــم لــدى الطلبــة المنتســبين وذلــك مــن خــالل تقديــم الحوافــز الماديــة . 4

المناســبة للمتعلّميــن المتخّرجيــن )رفــع نســبة تعويــض العمــل التعليمــي( بمــا يكفــل تقديــم أداء تعليمــي أفضــل.

ــن . 5 ــن م ــة المعلمي ــن الطلب ــة لتمكي ــة العملي ــج التربي ــي برنام ــية ف ــة التدريس ــاء الهيئ ــاركة أعض ــل مش تفعي

ــي. ــي التعليم ــدان المهن ــي المي ــد ف ــاج الجي االندم

توفير مرافق خدمية مالئمة فنياً وصحياً للطلبة المعلمين في البرنامج.. 6

إشراك الطلبة المعلمين في إعداد البرامج الدراسية ضمن البرنامج.. 7

إشراك الطلبة المعلمين في تقييم البرامج الدراسية ضمن البرنامج.. 8

توفيــر مكتبــة علميــة غنيــة مناســبة فنيــاً تتوافــق مــع أعــداد الطلبــة المنتســبين للبرنامــج، وتقديــم خدمــة موقــع . 9

المكتبــة اإللكترونيــة علــى الشــابكة بمــا يتيــح أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن قبــل الطلبــة المنتســبين.

توفير تقنيات تعليمية حديثة للطلبة المنتسبين بما يوفر بيئة تعليمية نشطة ضمن البرنامج.. 10

ــل عــن 80% . 11 ــق نســبة حضــور ال تق ــة وتحقي ــن بحضــور المحاضــرات النظري ــة المعلمي ــزام الطلب إل

ــي عملهــم التعليمــي. ــة ف ــرات المطلوب ــد مــن المعــارف والخب ــل نســبة الفاق ــك لتقلي وذل

تبّنــي المقيــاس الُمســتخدم فــي البحــث كأداة لتقييــم برنامــج معلــم الصــف فــي كليــات التربية فــي الجامعات . 12
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