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 :مقدمة 

ية هائلة شملت كل أوجه يشهد العالم منذ مطلع القرن الحادي والعشرين نقلة حضار 
ومجاالت الحياة ، ففي كل يوم  تظهر معطيات جديدة تحتاج إلى خبرات جديدة ، وفكر جديد، 
ومهارات جديدة للتعامل معها بنجاح ، ومن هنا بدأت تتسابق الدول على تطوير نظمها 

درا  كبيرا التعليمية  وبدأت تشهد قضية التطوير واإلصالح المتعلقة بسياسات إعداد المعلم ق
 .من االهتمام في الدول التي تنشد االرتقاء بنظمها التعليمية ومن ثم تجويد مخرجاتها 

وأصبحت قضية الجودة وضمانها ، والتأكيد عليها فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية        
والتنفيذية على جميع المستويات من أجل الوصول بالخريجين إلى مستوى المعايير المعترف 

 . بها عالميا وجعلهم  قادرين على المنافسة المحلية واإلقليمية والعالمية 
 بعد إقرار الخطة القومية لتطوير التعليم. وقد بدأت مصر أولى خطوات هذا االتجاه          

 ، والذى انبثقت عنه مشروعات عديدة6111العالى والجامعى فى المؤتمر القومى فى فبراير 
عالى كان من أهمها مشروع الجودة واالعتماد ، الذى اختير كاحد لتطوير التعليم  ال

وتتلخص  (0)6116المشروعات الستة لتطوير التعليم العالى التى تم اعتمادها مع نهاية 
ضمان أفضل نوعية فى التعليم مع االلتزام بالتعزيز المستمر : "رسالة هذا المشروع فى  

المصرية ولكسب ثقة المجتمع فى قدرة خريجيها واألداء الكفء لمؤسسات التعليم العالى 
 وفى هذا اإلطار تم  إنشاء الهيئة القومية لضمان  (6)"والتى تحقق معايير معترف بها عالميا 

  ( 3) .  6112لسنة  26الجودة واالعتماد فى التعليم بإصدار القرار 

لمحرك أو المتوج ولما كان المعلم الحلقة األقوى في عملية التربية والتعليم ، وهو ا
فقد  بدأت األصوات تتعالى إلعادة النظر في . ألية جهود تصب في إصالح أو تطوير التعليم 

مؤسسات إعداد المعلمين ومحاولة إصالحها، والرقي بمناهجها ، وتقوية آليات التدريس 
رات والتدريب فيها لتحقق أهدافها في إعداد المعلمين األكفاء القادرين على مواجهة التغي

 . السريعة والمتالحقة في ميدان التربية والتعليم
فتعميق المهنة وتطويرها في العمل التعليمي تستدعي الحوار العلمي الجاد حول                    

عداده إعدادا ج من النواحي األكاديمية والمهنية والثقافية داخل مؤسسات  تكوين المعلم وا 
نميته مهنيا أثناء الخدمة بحيث تعكس برامج اإلعداد قبل اإلعداد قبل الخدمة ، وتدريبه وت

ومن هنا تأتي أهمية االتجاهات ،  الخدمة وأثناءها خبرات تربوية تضمن مستوى رفيع األداء 
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بمعايير " المتعارف عليها عالميًا والمتمثلة في ما يسمى  المعاصرة فى االلتزام بمعايير الجـودة
  (4). "برامج االعتماد األكاديمي

حيث أصبح لزاًما على كليات التربية فى مصر أن تقوم بعملية تطوير مستمر لبرامجها         
وهو .  بها  أن تعمل على ضمان الجودة والمختلفة لتتالءم واحتياجات الطالب والمجتمع ، 
   ( 4) :الذى يسهم فى  تحقيق ما يلى . ما يتحقق من خالل االعتماد األكاديمى لبرامجها 

 .وضوح البرامج األكاديمية ومحتوياتها  -
توفير معلومات واضحة ودقيقة للطلبة ، وأرباب العمل، وغيرهم من المعنيين حول أهداف  -

البرامج الدراسية التي تقدمها كليات التربية ، وبأنها توفر الشروط الالزمة لتحقيق هذه 
 .وى األهداف بفاعلية، وأنها ستستمر في المحافظة على هذا المست

التأكد من أن األنشطة التربوية للبرامج المعتمدة تتفق مع المعايير العالمية ومتطلبات   -
 .المهنة وكذلك حاجات والطلبة والدولة  والمجتمع 

 .تعزيز سمعة البرامج لدى المجتمع الذي يثق بعمليتي التقويم الداخلي والخارجي  -
 .د والتنفيذ واإلشراف على البرامج األكاديمية توفير آلية لمساءلة جميع المعنيين باإلعدا -
 .تعزيز ودعم ثقة الدولة والمجتمع بالبرامج األكاديمية التي تقدمها المؤسسة  -
االرتقاء بنوعية الخدمات المهنية التي تقدمها كليات التربية  للمجتمع، حيث يتطلب  -

 .لمهنة  التقويم الخارجي تعديل الممارسات بما يلبي حاجة ومتطلبات ا
ومن هنا تظهر الحاجة إلى تلبية متطلبات الجودة ، لتمكين الخريجين من  المنافسة في     

، ولمواجهة التغيرات السياسية  سوق العمل، وخصوصا مع تنامي القطاع التربوي الخاص
، ولالستفادة من ممكنات ثورتي المعلومات واالتصاالت في  واالقتصادية والعلمية المعاصرة

 منهجا تتبنى أن المعلم إعداد مؤسسات إدارة على القائمين من يستدعي مما. ليم والتعلمالتع
معايير  على مبنيا المنهج هذا يكون وان برامجها وتطوير المؤسسات تلك إلصالح شموليا
 (  2.)وواضحة  محددة

 : مشكلة الدراسة 

ــق الجــودة ا ــة وتحقي ــنظم التعليمي ــد بإصــالح ال ــيم إن االهتمــام المتزاي ــى التعل لشــاملة ف
العالى دفع العديـد مـن دول العـالم إلـى اتخـاذ آليـات فعالـة للتأكـد مـن تحقيـق جامعاتهـا للجـودة 
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ــأتى االعتمــاد  ــديها ، وي ــالى ل ــيم الع ــة برامجهــا وتضــمن اســتمرار جــودة التعل ــى كاف المنشــودة ف
 . األكاديمى فى مقدمة هذه اآلليات 

أهمهـا الشـكوى  أمرًا ضـرورًيا، لعـدة أسـباب بيةكليات التر وقد أصبح االهتمام بتطوير  
من ضعف مستوى خريجي كليات التربية فعلى الرغم من التوسع الكمى فى كليـات التربيـة ، إال 
أن هذا التوسع لم يواكبه تحسنا في جودة التعليم المقدم  ونوعيته ، وأصبح هـذا التعلـيم يشـكل 

فقـد أكـدت األدبيـات التربويـة وتحـديات عديـدة ، قضية كارثية ، لما يفرزه من إشكاليات وأزمات 
لعـل أهمهـا مـا  مصـر على جوانب قصور عديدة فى مهنة التعليم ومؤسسات إعداد المّعلـم فـى 

 (  7: ) يلي 
كمـى  فقـد إلـى يـؤدى مما الدولة، فى التعليم وسياسة المعلم إعداد نظام بين االرتباط ضعف -

عـن  الكيفى المستوى وانخفاض ، جانب من اإلعداد مؤسسات من المتخرجين أعداد فى
 . آخر جانب من التعليم فى المنشودة األهداف و التطورات مالحقة

يضـمن  المختلفـة التخصصـات فـى المعلـم إلعـداد المتنوعـة للمصـادر عـام إطـار وجـود عـدم -
 التعلـيم مهنـة تتطلبهـا التـى المختلفـة الجوانـب فـى األساسـي اإلعـداد مـن قـدرا مشـتركا

 .التخصص عن لنظربغض ا
ازدواجيــة فــى  ضــعف التنســيق بــين مؤسســات اإلعــداد فــى أنظمتهــا ولوائحهــا ممــا أدى إلــى -

 .زيادة أو نقص فى إعداد المتخرجين، و شعب التخصص 
 الغرض منها وهو انتقاء  من قبل مؤسسات إعداد المعلموالقبول ال تحقق أساليب االختيار -

 مارسة المهنية العناصر الصالحة لهذا اإلعداد والم
المعرفــة  انخفـاض مســتوى اإلعـداد العلمــى لخريجـى هــذه المؤسســات بمـا ال يتناســب مـع تفجــر-

المقــررات الدراســية بمراحــل التعلــيم وتغيرهــا، ومــا يترتــب علــي ذلــك مــن تطــور مســتمر فــى 
 ، وهذا يقتضـى مـن المعلـم القيـام بـأدوار معرفيـة وثقافيـة تتطلـب مـن نظـم إعـداد المختلفة

 .بالمعايير والمواصفات العالمية في ضوء الجودة الشاملة رااللتزام م فى مصالمعل
النظريـة  انخفاض مستوى األداءات التدريسية لخريجي مؤسسات اإلعداد نتيجة غلبة الجوانب -

التـدريب ) من اإلعداد علـى الجوانـب العمليـة والتطبيقيـة ، فضـال عـن قصـور التربيـة العمليـة
 . ا وفاعليتها على الوجه الذى تتم به حالياوعدم جديته( الميدانى
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 محلًيـا وعالمًيـا، التنـافس فـي ترغـب تربية  كلية أية على تاوجب كل تلك المشكالت   
استراتيجياتها ، واستخدام أساليب تخطيط جديدة قادرة علـى التعامـل مـع هـذه  في التفكير إعادة

ة لهـا، واستشـراف الفـرص المتاحـة، ورصـد التغيرات والتحديات بتحليل البيئة الداخليـة والخارجيـ
 (Mission)ورســـالة (Vision)التهديـــدات المحتملـــة، ووضـــع تصـــور مســـتقبلي يعتمـــد رؤيـــة

 (   2.) لتحقيق أهدافها المرغوبة  كلية واضحتين توجهان أنشطة ال
، لمـا يمتلكـه مــن  وتـرتبط جـودة كليـات التربيـة بانضـمامها لبـرامج االعتمـاد األكـاديمي

لميــة واســعة لــدى الــدول المتقدمــة ولمــا يمتلكــه مــن دور حيــوي فــي رقــي و تطــور مكانــة ع
المؤسســـات التعليميــــة فــــي ضــــوء التحــــديات التـــي تواجههــــا المجتمعــــات المعاصــــرة وخاصــــة 

وفي إطار التنافس العالمي الذي يزداد يوما بعـد يـوم إزاء بـرامج . المجتمعات في العالم العربي 
ل والمشــترك بــين المؤسســات التعلــيم العــالي المعتــرف بهــا عالمًيــا ، االعتمــاد األكــاديمي المتبــاد

 اتمكن من التصـدي للتحـديات التـي تواجههـتفي مصر ،  ل كليات التربية نجد أنه يتوجب على 
 اومناهجهـ اوبرامجه اوخططه اوقوانينه اوأنظمته ابمراجعة جذرية وعميقة لسياسته تقوم ، أن 

مـن الوفـاء  اة فـي المتابعـة والرقابـة والتقـويم ، وذلـك لتمكينهـ، فضال عن اعتماد منهجية علمي
نحــو أجيــال المســتقبل مــن خــالل تزويــدهم بالكفايــات والمهــارات التــي تتطلبهــا خطــط  ابالتزاماتهــ

 (  9. )التنمية االجتماعية واالقتصادية 
ــرة إلقا      ــة األخي ــة فــي اآلون ــات العربي ــد مــن الجامع مــة هــذا وبشــكل خــاص مــع ســعي العدي

شـــراكات وتحالفـــات اســـتراتيجيه مـــع جامعـــات الـــدول المتقدمـــة، وبمـــا يؤهلهـــا للحصـــول علـــى 
 (  01. ) االعتماد األكاديمي الالزم من المؤسسات الدولية أو اإلقليمية أو المحلية

 Accreditation  for teacher education  Nationalويمثـل النمـوذج األمريكـي        

Council  (NCATE  ) مجـال وضـع معـايير الجـودة للممارسـة المهنيـة للمعلـم النمـوذج   فـى
ــة ــه الســابق مــن ناحيــة،  الرائــد بــين كافــة النمــاذج العالمي ــذي ،  وذلــك لكون ــه النمــوذج ال وكون

ممــا دعــا عــدد مــن كليــات التربيــة فــي .  انطلقــت منــه كافــة النمــاذج األخــرى مــن ناحيــة أخــرى
االعتمــاد لــيس المحلــي فقــط ت بــل االعتمــاد  جامعــات عربيــة تخطــو خطــى جــادة للحصــول علــى

وفــق معــايير عالميــة، ومــن التجــارب العربيــة الرائــدة فــي هــذا المجــال تجربــة كليــة التربيــة فــي 
علــى اعتمــاد مــن المجلــس  6114جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي حصــلت فــي عــام 

ية التربية للبنات بجامعـة ، وكل(NCATE)الوطني العتماد مؤسسات إعداد المعلمين األمريكي 
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بتطبيـــق متطلبـــات اعتمـــاد  6117الملـــك ســـعود فـــي مدينـــة الريـــاض، التـــي بـــدأت مـــن عـــام 
(NCATE) وكليـــة التربيـــة بجامعـــة الكويـــت التـــي بـــدأت هـــي األخـــرى بانجـــاز كافـــة األمـــور ،

ــاديمي مــن منظمــة  ــى االعتمــاد األك ــة للحصــول عل ــرامج الكلي ــة بب ــة المتعلق ــة واإلداري األكاديمي
(NCATE ) (  00). 6112منذ عام  

 0977 عـام ( 0046) وقد  تأسست كلية التربية  بدمياط بمقتضى القرار الوزارى رقـم        
ســــنوات لنيــــل درجــــة البكــــالوريوس أو الليســــانس فــــى إحــــدى  4م ، ويــــدرس الطالــــب لمــــدة 

بل الجـامعى بـدءا إعداد معلمى التعليم ق "وتمثلت  رسالتها فى . التخصصات األدبية أو العلمية
بمعلمــات ريــاض األطفــال ، وانتهــاء بمعلمــى المرحلــة الثانويــة ، وتــدريبهم فــى أثنــاء الخدمــة ، 
ليكونـــوا قـــادرين علـــى التـــدريس وفـــق أحـــدث االســـتراتيجيات واالتجاهـــات التربويـــة العالميـــة ، 

لـــى التغييـــر وباســتخدام التكنولوجيـــا الحديثــة ، وتنميـــة قـــدراتهم اإلبداعيــة ت ليكونـــوا قــادرين ع
عداد الباحثين القادرين على تنميـة المعرفـة التربويـة ،  والتطوير والمنافسة فى سوق العمل ، وا 
وتوظيفها فى حل المشـكالت التربويـة ، وتـوفير الخـدمات واالستشـارات الفنيـة المتخصصـة مـن 

 .  ( 06)"  خالل مراكزها ، والوحدات ذات الطابع الخاص بها
ألكــاديمى اتجاهــا تطويريــا معاصــرا يمثــل إطــارا مرجعيــا فــى معظــم ولمــا كــان االعتمــاد ا 

دول العـــالم فـــى محاوالتهـــا لتقيـــيم األداء فـــى المؤسســـات التعليميـــة وتطـــويره ، وبمـــا إن كليـــة 
ــويين والمعلمــين، حيــث تضــمنت رؤيتهــا  ــادة الترب ــى إعــداد الق ــاط تهــدف إل ــة جامعــة دمي التربي

نة مرموقة على خريطـة التعلـيم الجـامعى، وذلـك بتـوفير السعى لتحقيق الجودة والتميزوتبؤ مكا"
بيئــة متميــزة للتعلــيم والــتعلم والبحــث التربــوى وخدمــة الجامعــة والمجتمــع بمــا يؤهلهــا للحصــول 

وبما ان خطتها اإلستراتيجية تضمنت الحصول على اعتمـاد عـالمي .   (  03)" على االعتماد 
فــى تحقيــق اعتمــاد قــومى ودولــى بجــودة البــرامج ، حيــث تمثلــت  الغايــة االســتراتيجية الثانيــة 

وتضـمنت خطـة الكليـة للتحسـين ( 04. )األكاديمية من خالل تحقيق معايير الجودة واالعتمـاد 
تأهيـل الكليـة لالعتمـاد األكـاديمى مـن جانــب " والتأهيـل لالعتمـاد هـدف اسـتراتيجى يـنص علــى 

  (  04) " .الهيئات القومية واإلقليمية والعالمية 
تظهــر الحاجــة إلــى التعــرف علــى واقــع كليــة التربيــة جامعــة  تأسيســا علــى مــا ســبق   

ـــة  ـــوطني العتمـــاد مؤسســـات إعـــداد المعلمـــين األمريكي ـــاط فـــي ضـــوء معـــايير المجلـــس ال دمي
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((NCATE  مع الوقوف على  متطلبات تأهيلها لتحقيـق االعتمـاد فـى ضـوء معـايير االنكيـت ،
((NCATE . 
 :الدراسة بالتساؤل الرئيسي التالي  وهنا يمكن تحديد مشكلة  
ما أهم متطلبات تأهيل كلية التربية جامعة دمياط لالعتماد األكاديمى الدولى فى    

 ؟( NCATE)ضوء معايير 
 :ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية

 ؟أنواعه، وما أهدافه، وأهم ما المقصود باالعتماد األكاديمى -0
 مبررات االهتمام باالعتماد األكاديمى لكلية التربية جامعة دمياط  فى ضوء معايير ما  -6

       (  NCATE  )  ؟ 
ما أهم مالمح النموذج األمريكى فى مجال االعتماد األكاديمى لبرامج إعداد المعلمين  -3

 ؟ (  NCATE)ممثال فى 
البرامج : الستة التالية NCATEما درجة ممارسة كلية التربية جامعة دمياط لمعايير  -4

، الخبرات الميدانية ، التنوع ، تأهيل أعضاء القياس والتقويم بالكلية المقدمة ، نظام 
، من وجهة نظر أعضاء إدارة الكلية والمصادرهيئة التدريس وأدائهم وتنميتهم المهنية، 

 هيئة التدريس بالكلية ؟    
التربية جامعة دمياط لالعتماد األكاديمى الدولى  متطلبات تأهيل كليةلما التصور المقترح  -4

 ؟(  NCATE)فى ضوء معايير 
 :  تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية  : أهداف الدراسة 

 .وضع إطار مفاهيمى حول االعتماد األكاديمى  بكليات التربية  - 
بية جامعة دمياط  فى ضوء التعرف على مبررات االهتمام باالعتماد األكاديمى لكلية التر  -

 (. NCATE)معايير 
الوقوف على مالمح النموذج األمريكى فى مجال اعتماد برامج إعداد المعلمين ممثال فى   -

(NCATE .) 
تقييم أداء كلية التربية جامعة دمياط، من خالل تحديد درجة ممارسة الكلية لمعايير  -

(NCATE  ) يسالستة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدر . 
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متطلبات تأهيل كلية التربية جامعة دمياط لالعتماد األكاديمى لصياغة تصور مقترح  -
 (. NCATE)الدولى فى ضوء معايير 

 : أهمية الدراسة 

تــأتي أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة القضــية التــى تتصــدى لهــا وهــى تقــديم تصــور  
يمى الـدولى وفـق النمـوذج األمريكـى بمتطلبات تأهيل كلية التربية جامعة دمياط لالعتمـاد األكـاد

ممــثال فــى االنكيــت ، ممــا يســهم فــى تطــويرأداء إحــدى الكليــات التــي تهــدف إلــى إعــداد معلمــي 
ــة ســعي  ــرات المســتمرة التــي يتميــز بهــا العصــر الحــالي ، وفــي مرحل المســتقبل فــي ظــل المتغي

محليـة والعالميـة ، وفـي التعليم العالي في مصر إلى التميز والجودة وتطبيق معـايير االعتمـاد ال
ــاد  منظمــة  ــى اعتم ــي الحصــول عل ــة ف ــاط  المســتمر نحــو العالميــة والرغب ــة دمي مســعى جامع

 :انكيت، وقد تفيد نتائج هذه الدراسة كل من
  دارات كليات التربية األخـرى فـي مصـر دارة كلية التربية  فيها، وا  إدارة جامعة دمياط  وا 

فـــي ســـعيهم إلـــى تطبيـــق ضـــمان الجـــودة والـــوطن العربـــي فـــي تقـــويم مـــا تـــم تحقيقـــه 
 . واالعتماد في كلياتهم والحصول على االعتماد الداخلي أو الخارجي

   يؤدى تحديـد متطلبـات االعتمـاد األكـاديمى وفـق معـايير االنكيـت NCATE والعمـل ،
ــى  ــدرة عل ــر ق ــة ، وجعلهــا أكث ــة التعليمي ــى النهــوض بالعملي ــة ، إل ــى توفيرهــا بالكلي عل

داد خـــريجين علـــى اعلـــى مســـتوى مـــن الجـــودة بمـــا يتماشـــى مـــع المنافســـة فـــى إعـــ
 . االتجاهات العالمية 

   االرتقاء بمستوى المعلم المصـرى حيـث يـتم إعـداده وفـق نمـاذج الجـودة العالميـة فـى
بــرامج إعــداد المعلمــين ممــا يمكنــه مــن تحقيــق التميــز والمنافســة ويفــتح أمامــه فرصــا 

 . أوسع فى سوق العمل 
 دريس بكليات التربية مما يرفع من مستوى أدائهم المهنى أعضاء هيئة الت . 
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 :منهج الدراسة 

 . تستخدم الدراسة الحالية منهج البحث الوصفى نظرا لمالءمته لطبيعتها ومتطلباتها     
 : أدوات الدراسة 

الســتة داخــل كليــة  NCATE اســتبانة تهــدف إلــى  تحديــد درجــة ممارســة معــايير االنكيــت     
قــدمت إلــى عينــة مــن . ة جامعــة دميــاط مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التــدريس بالكليــة التربيــ

 .أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
 : حدود الدراسة 

 : احلدود البشرية وتتمثل يف       

 .أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة دمياط  
(  NCATE)مارسة معايير اقتصرت الدراسة الحالية على تحديد درجة م :الحدود الموضوعية

الستة داخل كلية التربية جامعة دمياط من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
متطلبات تأهيل كلية التربية جامعة دمياط لبالكلية ، وصوال إلى وضع  تصور 

 ( .NCATE)لالعتماد األكاديمى الدولى فى ضوء معايير 
ل الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسي تم تطبيق الدراسة الميدانية خال : الحدود الزمنية 

 .م  6104/ 6104
 : خطوات الدراسة 

 :ويشتمل على :  اإلطار النظري  والدراسات السابقة: أواًل
للتعـرف علـى المشـكالت .عرض وتحليـل للدراسـات السـابقة ذات الصـلة بموضـوع البحـث  -أ 

، وتوضــيح مــدى اســتفادة التــى  تناولتهــا واألســاليب واإلجــراءات المتبعــة ونتائجهــا 
 .  الدراسة الحالية منها 

وذلـك لججابـة عـن السـؤال األول مـن أسـئلة .) إطار مفاهيمى حول االعتمـاد األكـاديمى  -ب
 ( .مشكلة   البحث 

ــررات   -ج    ــاط االهتمــام باالعتمــاد األكــاديمى عــرض مب ــة التربيــة جامعــة دمي فــى ضــوء  لكلي
 .( عن السؤال الثانى من أسئلة مشكلة البحثوذلك لججابة ) .( NCATE)معايير 
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عرض وتحليـل النمـوذج األمريكـى فـى  مجـال اعتمـاد بـرامج إعـداد المعلمـين  ممـثال فـى  -د 
(NCATE)   .  ( وذلك لججابة عن السؤال الثالث  من أسئلة مشكلة البحث. ) 

 (مشكلة البحث  وذلك لججابة عن السؤال الرابع من أسئلة)  .الدراسة امليدانية: ثانيا
متطلبات تأهيل كلية التربية جامعة دمياط لالعتماد األكـاديمى الـدولى لتصور المقترح   :ثالثا 

وذلــك لججابــة عــن الســؤال الخــامس مــن أســئلة مشــكلة ( ) NCATE)فــى ضــوء معــايير 
 (البحث 

  : مصطلحات الدراسة 

إحــدى مؤسســات الجــودة هــى   (:NCATE) اجمللسسا السسوطنى الدتمسساد مإسسسسات إدسسداد املعلمسس     -1
ـــرامج  واالعتمـــاد األكـــاديمي التـــي تعمـــل وفقـــا لمعـــايير معينـــة، وهـــو مجلـــس أمريكـــي يمـــنح ب

وقـد وضـع هـذا . مؤسسات إعداد المعلم اعتمادًا يكسبها جودة محلية، وتحسـنًا واعترافـًا عالميـاً 
مهنـي التربــوي المجلـس سـتة معـايير إلعــداد الكـوادر التربويـة، وكـل مؤسســة تطلـب االعتمـاد ال

البــرامج المقدمــة ونظــام التقيــيم والتقــويم : وهــذه المعــايير هــي. عليهــا أن تطبــق تلــك المعــايير
والخبــرات الميدانيــة والتنــوع وتأهيــل أعضــاء هيئــة التــدريس وأداؤهــم وتنميــتهم المهنيــة وأخيــرا 

 (   02. ) الموارد والحاكمية
 : متطلبات االدتماد  -2

األنشــطة واإلمكانــات الماديــة والبشــرية والفنيــة ، وكــذلك الظــروف هــو جملــة الممارســات و "  
والمناخ المناسب الواجب توافرها فى بيئة العمـل بكليـة التربيـة ، ويلـزم اسـتيفاؤها أو اسـتكمالها 
قبل البدء فى عملية االعتماد ، فهى بمثابة قواعـد أساسـية مـن شـأنها تـوفير المعـايير الالزمـة 

 (   07" . ) ديمى ودعمها لتطبيق االعتماد األكا
 : االدتماد األكادميى  -3

فى ضوء التعريفات التى سيرد ذ كرها  فى اإلطار النظرى فإنـه يمكـن تعريـف االعتمـاد  
ـــا  ـــاط ، وبرنامجه ـــة دمي ـــة جامع ـــة التربي ـــراف بكلي ـــويم واعت ـــة تق ـــه عملي ـــا بأن ـــاديمى إجرائي األك

خريجوها ، فى ضـوء معـايير محـددة معـدة  األكاديمى ، والشهادة األكاديمية التى يحصل عليها
 .من قبل منظمات أكاديمية متخصصة تمتلك سلطة رسمية فى حكمها 
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  : اإلطار النظرى والدراسات السابقة : أوال 

 :الدراسات السابقة : أ 

تعرض الباحثة فيمـا يلـى عـددا مـن الدراسـات السـابقة ذات الصـلة المباشـرة بالدراسـة   
السـتفادة مــن نتائجهــا وتوصـياتها لتكــون إطــارا مرجعيـا للدراســة الحاليــة ، الحاليـة حتــى يمكــن ا

 : وذلك كالتالى 
 :  الدراسات العربية : أوال      

 (  02: )   6114دراسة  موسى الشرقاوى  -0
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع كليات التربية ومتطلبـات تطويرهـا ، وبنـاء معيـار  

ليــات التربيــة ، ووضــع رؤيــة مســتقبلية لتطويركليــات التربيــة فــى ضــوء لالعتمــاد األكــاديمى بك
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى ، وتم عمـل اسـتبانة . معايير االعتماد األكاديمى 

للتعرف على واقع كليـات التربيـة فـى ضـوء مجموعـة مـن الشـروط المعياريـة طبقـت علـى عينـة 
وفى ضوء نتائج الدراسـة تـم تقـديم رؤيـة مسـتقبلية . تربية من أعضاء هيئة التدريس بكليات ال

منهـا نظـام القبـول ، الهيكـل اإلدارى للكليـة ، المبنـى ، . لتطوير كليات التربية فـى عـدة محـاور
 . التجهيزات هيئات التدريس، التقويم 

  (09):  6112دراسة سيد سالم موسى و محمد أحمد حسين  -6
فـى الواليـات المتحـدة ، مـن حيـث تطـور مؤسسـات االعتمـاد تناولت الدراسـة االعتمـاد    

فــى أمريكــا ، والواقــع الحــالى لالعتمــاد فــى التعلــيم العــالى األمريكــى ، واعتمــاد مؤسســات تربيــة 
المعلمــين فــى الواليــات المتحــدة ، كمــا تناولــت جهــود االعتمــاد فــى جمهوريــة مصــر العربيــة ثــم 

واسـتخدمت الدراسـة المـنهج . يير الجودة واالعتمـاد التوجه نحو التطوير والتحضير لتطبيق معا
الوصفى وأشارت الدراسة فى نتائجها إلى أن تربية المعلـم مـا تـزال تحتـل أهميـة خاصـة ومكانـة 
متميـزة فــى نظـام التعلــيم األمريكـى ، ويتضــح ذلـك مــن وجـود منظمــات اعتمـاد تخــتص باعتمــاد 

ز على استخالص بعض الدروس المسـتفادة مؤسسات تربية المعلم وبرامج إعداده ، مع  التركي
من دراسة موضوع االعتماد فى الواليات المتحدة األمريكية للمساعدة فـى جهـود اعتمـاد المعلـم 

 . فى مصر 
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  (61):  6117دراسة ستيف ليلى  -3
تلقــي الضــوء علــى العمليــة التــي ينتهجهــا المجلــس الــوطني العتمــاد مؤسســات إعــداد  

 ) National Council for Accreditation of Teacher Educationالمعلمـين 
NCATE)ــي وضــع معــايير اعتمــاد بــرامج اإلعــداد المهنــي للمعلمــين وتنفيــذها وتعــديلها . ، ف
ودراسـة نمـاذج ،   NCATEبإنشـاء هيئـة وطنيـة لالعتمـاد التربـوي علـى غـرار هيئـة واوصـت 

ســـتراتيجيات االعتمـــاد التربـــوي واالســـت ـــة أخـــرى لوســـائل وا  فادة منهـــا فـــي تطـــوير أداء عالمي
 .  مؤسسات إعداد المعلمين ورفع مستوى الجودة فيها

   (  60) : 6119دراسة الهاللى الشربينى واحمد البهى السيد  -4
تســـعى هـــذه  الدراســـة إلـــى توضـــيح مفهـــوم االعتمـــاد األكـــاديمى وظائفـــه واجراءاتـــه ،    

ــ ــة فــى مجــال االعتم ــة والعالمي ــايير وعــرض بعــض التجــارب العربي ــاديمى ، وتوضــيح مع اد األك
وتوضـيح واقـع . المجلس الوطنى العتماد برامج ومؤسسات المعلم بالواليات المتحدة األمريكية 

ـــاد  ـــايير االعتم ـــق مع ـــى تحقي ـــة بالمنصـــورة ف ـــة النوعي ـــة التربي ـــدرة المؤسســـية بكلي إســـهام الق
ــة التربيــة النوعيــ ة بالمنصــورة فــى تحقيــق األكــاديمى ، وتوضــيح واقــع الفاعليــة التعليميــة بكلي

وانتهجــت الدراســة المــنهج الوصــفى، مســتخدمة االســتبانة كــأداة .  معــايير االعتمــاد األكــاديمى 
:  وتوصـلت النتـائج إلـى.  المنصـورة طبقت على أعضاء هيئة التدريس بكليـة التربيـة النوعيـة ب

درجـة التـوافر تحقق الفروض التى وضعتها الدراسة  من حيث وجود فـروق دالـة احصـائيا بـين 
كواقع ودرجة االهمية  كمامول فى  محورى القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لصـالح درجـة 

 (1014) األهمية كمأمول عند مستوى 
 (  66) : 6119دراسة بلقيس غالب الشرعى  -4

برنـامج إعـداد المعلـم بكليـة التربيـة هدفت الدراسة إلـى معرفـة جوانـب القـوة والضـعف فـي  
. بناء على متطلبات معايير االعتماد األكـاديمي لبرنـامج إعـداد المعلـم ة السلطان قابوس جامع

من خالل الوقوف على آراء خريجـي كليـة التربيـة جامعـة السـلطان قـابوس نحـو برنـامج إعـداد 
المعلــم وفــق متطلبــات معــايير االعتمــاد األكــاديمي ، والكشــف عــن جوانــب القــوة والضــعف فــي 

 .معلم بكلية التربية جامعة السلطان قابوس من وجهة نظر الخريجينبرنامج إعداد ال
وقد بينت نتائج الدراسة التي اعتمدت على اسـتطالع آراء الخـريجين فيمـا يتعلـق بمجـاالت 
الدراسة إلى أن هناك تفاوت فيما بينها بين المستوى الكبير والمتوسط، وهي بشـكل عـام تعطـي 
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ممـا يؤكـد أن . عند تقييم الطالب لما تعلموه من البرنـامجمؤشرات جيدة، وكانت فوق المتوسط 
ــق معــايير االعتمــاد  ــى الهــدف النهــائي نحــو التطــوير والتحســين وفــق تطبي ــامج يســير إل البرن
األكاديمي، وتحقيق االعتراف األكاديمي و تمكين كلية التربية مـن تحقيـق رسـالتها علـى أفضـل 

 .وجه ممكن
 (  63):  6101دراسة وفاء عون   -2
للبنـات  التربيـة كليـة التعرف على مدى ارتبـاط البـرامج المقدمـة فـي هدفت الدراسة إلى 

المعــايير الســتة النكيــت  تطبيــق باإلطــار ألمفــاهيمي للكليــة وعلــى مــدى بجامعــة الملــك ســعود 
تأهيــل أعضــاء هيئــة ، التنــوع ، الخبــرات الميدانيــة ،نظــام التقيــيم و التقــويم ، البــرامج المقدمــة "

مــن وجهــة نظــر  التربيــة كليــة فــي" هنيــة والمــوارد و الحوكمــة التــدريس وأدائهــم وتنميــتهم الم
تـوفر إلـى النتائج  وصلت و توانتهجت الدراسة المنهج الوصفى ،  . التربية كلية وكيالت أقسام

ـــــــــــل  مـــــــــــن اإلطـــــــــــار  ـــــــــــي أقســـــــــــامامؤشـــــــــــرات ك ـــــــــــايير الســـــــــــتة ف ـــــــــــاهيمي والمع  لمف
أن معيــار التنــوع كــان األقــل  وتوصــلت النتــائج إلــى ، ســعود الملــك بجامعــة لبنــاتل التربيــة كليــة

ـــوفرًا بحســـب آراء وكـــيالت األقســـام  ـــت اســـتجابات أقســـام، ت ـــة وقـــد كان ـــة  التربي ـــة والتربي الفني
اإلســالمية أكثـــر األقســـام شـــغاًل لخانــة غيـــر الموجـــود ثـــم قســم اإلدارة التربويـــة وقســـم وســـائل 
ــا  ــاتهم تقريب ــنفس كانــت إجاب ــم ال ــدريس وقســم عل ــاهج وطــرق الت ــيم وقســم من ــا التعل وتكنولوجي

الخاصــة باإلجابــة علــى جميــع  التربيــة متوازنــة بــين الموجــود وغيــر الموجــود بينمــا انفــرد قســم
 . المؤشرات بموجود

   (  64):  6100دراسة سعود عبيد سويد  -7
 التربويـة األقسـام في المقدمة البرامج ارتباط إمكانية على التعرف هدفت الدراسة إلى  

 المـنهج ة وانتهجـت الدراسـة التدريسـ هيئـة أعضـاء نظـر وجهـة مـن للكلية هيميالمفا باإلطار
 األقسـام فـي التـدريس هيئـة أعضـاء جميـع مـن الدراسـة مجتمـع تكـونو  .التحليلـي الوصـفي
 إلـى يوافقـون  الدراسـة أفـراد أنوتوصـلت النتـائج .  سعود بن محمد اإلمام جامعة في التربوية

 إمكانيـة علـى الموافقيير انكيـت السـتة باألقسـام التربويـة ، فـعلـى امكانيـة تطبيـق معـا مـا حد
 التطبيـق إمكانيـة أن يعنـي وذلـك ، % 21 نسـبتة بلـ  التربويـة باألقسـام انكيت معايير تطبيق
واوصـت  ، الـداخل أو بالخـارج سـواءً  الخبـرات بعـض على واإلطالع أكثر يئةب إلى تحتاج مازالت
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 التربوية األقسام في  NCATEانكيت   معايير تطبيق لدعم الالزمة المتطلبات الدراسة بتوفير
 .اإلسالمية سعود بن بجامعة محمد

  (  64): 6106عمير سفر الغامدى  -2
 كليـات فـي التـدريس هيئـة لعضـو المهنيـة التنميـة واقـع علـى التعـرف إلـى الدراسة هدفت     

 الـوطني المجلـس معـايير ضـوء فـي لهـا مقتـرح تصـور السـعودية  وتقـديم بالجامعـات التربيـة
 ( NCATE ).المعلمين  تعليم العتماد األمريكي

 تـم حيـث.  Delph iدلفـاي  " بأسـلوب التحليلـي، الوصـفي المـنهج الباحـث اسـتخدم وقـد    
 التربـوي، والجـودة والتخطـيط واإلدارة التربيـة خبـراء مـن فـردا، (61) قوامهـا عينـة اختيـار

 .عليهم الدراسة أداة تطبيق تم السعودية، بالجامعات ربيةالت كليات في األكاديمي واالعتماد
 كليـات فـي التـدريس هيئة لعضو المهنية التنمية جهود تدني الدراسة نتائج بينت وقد 

 معظـم تـأخر تبـين كمـا .األكـاديمي باالعتمـاد يتعلق فيما السعودية، وخاصة بالجامعات التربية
 واألخـذ األكـاديمي، االعتمـاد التوجـه نحـو يخـص فيمـا السـعودية الجامعـات فـي التربيـة كليـات

 .بمفاهيمه
   (  62) ( : 6106) دراسة على عبد الرءوف و رمضان محمود عبد العليم  - 9
هدفت الدراسة إلى اقتراح مجموعة من المتطلبات التى يجب توافرها فـى كليتـى التربيـة     

ألكـــاديمى ، والتعـــرف إلـــى آراء فـــى جامعـــة األزهـــر ، والتـــى تؤهلهـــا للحصـــول علـــى االعتمـــاد ا
واسـتخدمت . أعضاء هيئة التـدريس بتلـك الكليتـين فـى مـدى تـوافر هـذه المتطلبـات فـى الواقـع 

الدراسة المنهج الوصفى ، وطبقت استبانة علـى عينـة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس بـالكليتين ، 
جامعـة األزهـر بدرجـة وقد توصلت النتائج إلـى أن معظـم تلـك المتطلبـات تتـوافر بكليتـى التربيـة 

 متوسطة ال تؤهلهما للحصول على االعتماد
  (  67):  6103دراسة ناجى عبد الستار و ياسين موسى ناجى  -01
متطلبات إدارة الجودة الشاملة في توافر  هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى  

الجودة الشاملة  تحديد أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة  و.المنظمة عينة الدراسة
تقديم مجموعة من   و.في المنظمات التعليمية بعامة والمنظمة عينة الدراسة بخاصة

التوصيات والمقترحات التي تساعد الجامعة في تطوير أساليب اإلدارة فيها وبما يعزز الجودة 
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واتجاهاتها كمسارات للتحسين المستمر وبما يضمن تبني وتطبيق أنظمة وبرامج الجودة 
 .املةالش
وانتهجت الدراسة المنهج الوصفى واستخدمت االستبانة طبقت على عينة من أعضاء       

 : توصلت النتائج إلى  و.هيئة التدريس بجامعة تكريت 
 .يؤدي إدخال إدارة الجودة الشاملة إلى تحسين المناخ المنظمي للجامعة -  
إلداري يقود إلى تحقيق أداء أفضل ممارسة نظم  الجودة وسلوكها في العمل األكاديمي وا -  

 .لعمل الجامعة  ونشاطاتها وعملياتها بشكل عام
دارتها -   .يتمتع الكادر التدريسي بقدرات فكرية وذهنية الستيعاب ثقافة الجودة وتطبيقاتها وا 
إدارة الجودة الشاملة تفعل مشاركة العاملين في المنظمة المبحوثة وتمكنهم من حل  -

قة بالعمل،وتمكن األطر البشرية من تقديم مساهماتهم ومقترحاتهم وبما يضمن المشاكل المتعل
 .تحسين بيئة العمل ومناخه وأجوائه وجعلها أكثر إيجابية

 :  (  62) 6104دراسة صالح أحمد عبابنة  -00
الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية  هدفت      

البرامج المقدمة، نظام التقييم والتقويم، الخبرات الميدانية، : الستة التالية" إنكيت"لمعايير 
التنوع، تأهيل أعضاء هيئة التدريس وأدائهم وتنميتهم المهنية، الموارد والحاكمية، من وجهة 

وتحديد درجة االختالف في درجة ممارسة هذه المعايير تبعا . نظر أعضاء هيئة التدريس
و استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، واستعانت . عضو هيئة التدريس لمتغير رتبة

ة التدريس بكلية العلوم عضو من اعضاء هيئ 44باالستبانة كأداة بحثية طبقت على 
 .  التربوية

في كلية العلوم التربوية في الجامعة " إنكيت"تتم ممارسة معايير : أنه وتوصلت النتائج إلى 
 .ويقابل درجة ممارسة متوسطة( 6027)حسابي األردنية بمتوسط

 : الدراسات األجنبية : ثانيا  

  (  69):  ( Volkwein ; Lattuca et .al , 2006) دراسة  -0
هدفت الدراسة استخدام  نموذج مفاهيمي الختبار أثر تغيير معايير االعتماد  

. ى مستوى مختلف الوالياتاألكاديمي على مخرجات عملية التعليم في الجامعات األمريكية عل
جامعة ، حيث تم جمع المعلومات من  41من البرامج في  613وقد شمل مجتمع الدراسة 
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خريج من  4311عضو هيئة تدريس،  0611برنامج ،  047مديري أو رؤساء أقسام 
وقد اختبرت الدراسة .  0994خريج من خريجي عام  4411، وكذالك  6114خريجي عام 

لتغيير المعايير على البرامج ومخرجاتها من الطلبة التي تم مراجعتها على اآلثار المختلفة 
وعلى الرغم من التباين الدال بين مختلف المقاييس . مدى سنوات خالل فترة الدراسة

فقد بينت المؤشرات لعام ( قبل تقديم المعايير الجديدة)  0994والمجموعات خالل عام 
رة ومدهشة وظهرت فروق دالة إحصائيا لصالح على خبرات ومخرجات طالبية مثي 6114

، حيث تشير النتائج إلى أن االعتماداألكاديمي في  6114البرامج التي خرجت الطلبة عام 
 .هذا المجال قد حقق أهدافه في تحقيق الجودة المنشودة وضمانها

   Council for Higher Education Accreditation  :(31 )  2010دراسة   -6

ت الدراسـة إلـى  توضـيح كيـف يـتم االعتمـاد فـى مؤسسـات التعلـيم العـالى فـى الواليـات هدف    
. المتحـــدة األمريكيـــة ، وكيـــف يســـتفيد  الطـــالب والجمهـــور مـــن هـــذه المؤسســـات المعتمـــدة  

وتوصــلت الدراســة إلــى أن االعتمــاد فــى الواليــات المتحــدة هــو وســيلة لضــمان وتحســين جــودة 
مؤسسـات والبـرامج باسـتخدام مجموعـة مـن المعـايير التـي وضـعتها التعليم العالي، ومسـاعدة ال

 . ويساعد فى دعم الطالب على تحقيق أهدافهم التعليمية.  منظمات متخصصة 
   Shim, Holly S 2012  :(30 )دراسة   -3
هــدفت  دراســة القيمــة المتصــورة المفروضــة لعمليــة االعتمــاد لبــرامج تــدريب المعلمــين  

ــة فــي الجامعــات األمي ــة ،  ركي و تناولــت هــذه الدراســة الكميــة جميــع وكــاالت االعتمــاد اإلقليمي
الســت ومســح لتصــورات كــل أعضــاء هيئــة التــدريس و المــوظفين اإلداريــين علــى قيمــة عمليــة 

لتحديـــد القيمـــة المتصـــورة لالعتمـــاد الـــوطني لبـــرامج تـــدريب المعلمـــين فيمـــا يتعلـــق . االعتمـــاد
،و تـم قيـاس نتـائج بـرامج . اليف، ونتـائج بـرامج تـدريب المعلمـينبالمكانة والهيبة، الفوائد والتك

 وأشـارت نتـائج الكليـات المعتمـدة وطنيـا . التدريب مـن حيـث نسـب التخـرج والمسـاعدات الماليـة
ــد أنــه  ال يوجــد فــرق كبيــر بــين الكليــات العامــة والخاصــة فيمــا يتعلــق بالمكانــة والهيبــة، الفوائ

وأن الكليــات العامــة تقــدم المزيــد مــن المســاعدات .  المعلمــينوالتكــاليف، ونتــائج بــرامج تــدريب 
وأشــارت نتــائج الدراســة أن االعتمــاد . الماليــة وتخــرج المزيــد مــن الطــالب عــن الكليــات الخاصــة

 أكثر فائدة  بالنسبة  للكليات العامة والخاصة



 م6102أبريل( 44)العدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 49 - 

Espinoza, Oscar; Gonzalez, Luis Eduardo 2013 : (23 ) دراسة  -4
   

رض مــــن االدراســــة  هــــو تحليــــل ومناقشــــة نظــــام  اعتمــــاد التعلــــيم العــــالي وبــــرامج الغــــ     
.  شـيلي مـع األخـذ بعـين االعتبـار، اآلثـار اإليجابيـة والسـلبيةتالبكالوريوس والدراسات العليا في 
أن نظـام االعتمـاد التشـيلي قـد سـاعد :  وتوصـلت النتـائج .  وانتهجت الدراسة المنهج الوصفي

دائمة لضـمان الجـودة فـي مؤسسـات التعلـيم العـالي ممـا أدى إلـى تحسـين  على وضع إجراءات
العمليات الداخلية ، ولكن ال يـزال يواجـه النظـام سلسـلة مـن التحـديات التـي يجـب التصـدي لهـا 

 . من أجل تحسين نظام التعليم العالي ككل 
:  .Scott, Renay M  2014دراسة      - 4

(33  )
  

التعـرف علـى تعليمـات وبرنـامج الجـودة فـي كليـات المجتمـع  ومـدى  هدفت الدراسـة إلـى       
التزامهــا  بالمعــايير المقــررة مــن خــالل االعتمــاد علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــوطني واســتخدمت 

وتوصـلت النتـائج إلـى أنـه يجـب علـى مـوظفي كليـة المجتمـع فهـم .  الدراسة المـنهج الوصـفى 
البــرامج األكاديميــة ،  فالحصــول علــى  االعتمــاد أمــر الــدور المحــدد لهــم فــي الكليــة واعتمــاد 

ـــة ـــة االتحادي ـــى المســـاعدات المالي ـــدة،  حاســـم للحصـــول عل ـــل الســـاعات المعتم ، وضـــمان نق
 . واالعتراف بالشهادات والتراخيص

   Colwell, Chris; et .al   : (33  )  2014دراسة    -2

ــة الشــراكة         ــى أهمي ــوف عل ــى الوق ــم ومــدارس هــدفت الدراســة إل ــات إعــداد المعل ــين كلي ب
فـى تحقيـق التطـوير المهنـى   Professional development schoolالتطـوير المهنـى  

مــاذا تعمــل : لتحســين التعلــيم والــتعلم فــى المــدارس  ، وســعت لججابــة عــن التســاؤالت التاليــة 
د إدامـة من وجهة نظر مديري المدارس وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة عنـ NCATEمعايير 

حتـى يتسـنى لجميـع  PDSكيف يمكن للجامعات تحسـين تطبيقـات "و   ؟PDS مع   شراكاتال
ــرو  أن شــركاءال ــدة مــن كــل ال اي ــايير فائ ــاق واســع   ؟NCATE مع ــرغم مــن وجــود اتف ــى ال وعل

هنــاك بعــض فــإن النطــاق بــين قــادة المــدارس وهيئــة التــدريس بالجامعــة علــى أهميــة المعــايير، 
 ظة في وظائفهااالختالفات الملحو 

:   Blanco Ramírez, Gerardo 2015دراسة   -7
(33  )  

هــدفت الدراســة إلــى الوقــوف علــى دور االعتمــاد األكــاديمى فــى تحقيــق جــودة التعلــيم  
ـــات جـــودة مؤسســـاتهم  ـــالي إلثب ـــيم الع ـــادة التعل ـــاد فرصـــة لق ـــث يشـــكل االعتم ـــالى  ، حي . الع
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غرافية الستكشاف كيف يمكن لمؤسسـات  التعلـيم واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة اإلثنو 
العالي  المكسـيكية ، أن تشـارك فـي عمليـة االعتمـاد المؤسسـي مـع وكالـة اعتمـاد إقليميـة فـي 

قيمــة الســمعة هــو الــدافع الرئيســي لتحقيــق ( أ) -: وتوصــلت الدراســة إلــى . الواليــات المتحــدة 
ايــا منهـا  تمكــين  أعضـاء هيئــة التــدريس لالعتمــاد األكـاديمى العديــد مـن المز ( ب . )االعتمـاد 

 . اللغة والترجمة هي مفاهيم قيمة لفهم عملية االعتماد(  ج. )من عملية صنع القرار
(23  )   :       Schomaker, Rahel 2015  2-  دراسة  

مــع إطاللــة علــى . تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل نوعيــة نظــام االعتمــاد المصــري 
ق العمـــل المحلــي ، وكــذلك فيمـــا يتعلــق بالقـــدرة التنافســية الدوليـــة المنافســة العاليــة فـــي ســو

. للخريجين المصريين والدور المحتمل للجامعـات المصـرية فـي السـوق الدوليـة للتعلـيم العـالي 
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى مستعينة  بتحليل الوثـائق والمقـابالت شـبه المنظمـة ، مـع  

وكــذلك التــدابير الحاليــة لتحســين الجــودة فــي . ظــام االعتمــاد تحليــل نقــاط القــوة والضــعف فــي ن
التعليم العالي وتوفير اآلثار المترتبة علـى السياسـات التخـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات المتخـذة مـن 

صـــلت الدراســـة إلـــى النتـــائج تو  و.قبـــل صـــانعي السياســـة المصـــرية لتحســـين نظـــام االعتمـــاد 
 -:التالية

لحالي التي تحد من قدرة وكالة االعتماد الوطنية لتـوفير االعتمـاد مشاكل تنفيذ نظام االعتماد ا 
ــي مصــر وضــمان الجــودة الشــاملة للتعلــيم العــالي ــيم العــالي ف ــع مؤسســات التعل دور .   لجمي

وهناك مشكلة محددة والتي لم يـتم تحليلهـا حتـى . المراجعين له أهمية محورية في هذا السياق
 .  يسمى مؤسسات األزهر، في عملية االعتماد  اآلن هو دور المؤسسات الدينية، ما

مـــــن خـــــالل  اســـــتعراض مجمـــــل الدراســـــات الســـــابقة ذات الصـــــلة بموضـــــوع  
 : الدراسةالحالية ، يمكن عرض مجموعة من المالحظات على النحو التالى 

أوضحت العديد من الدراسات االهتمام العربى والعالمى بتطبيق الجودة واالعتمـاد األكـاديمى  - 
سســـات التعلـــيم العـــالى بصـــفة عامـــة وكليـــات التربيـــة بصـــفة خاصـــة ، لتحقيـــق نتـــائج بمؤ 

، الهاللـى الشـربينى  6114ايجابية  فى فاعليتـه ومخرجاتـه مثـل دراسـة موسـى الشـرقاوى 
 Council for Higher Education 2010، ودراســة  6119واحمــد البهــى 

Accreditation  2014 ، دراسةScott, Renay M.         . 
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ـــات تطبيـــق الجـــودة  - ـــى إجـــراءات ومتطلب ـــى ضـــرورة التعـــرف عل أكـــدت بعـــض الدراســـات عل
واالعتمــاد األكــاديمى فــى الجامعــات ، وكــذلك الصــعوبات والمشــكالت التــى تواجــه ذلــك مثــل 

ــــود  ــــرءوف و رمضــــان مجم ــــد ال ــــى  عب  6114، موســــى الشــــرقاوى  6106دراســــة  عل
،Blanco Ramírez, Gerardo 2015 . 
عديد من الدراسات السابقة إلى الوقوف على واقـع كليـات التربيـة ومتطلبـات تطويرهـا سعت ال -

ووضــع رؤى مســتقبلية لتطويرهــا فــى ضــوء معــايير االعتمــاد األكــاديمى مثــل دراســة موســى 
، ودراسـة نـاجى عبـد السـتار  6112، ودراسـة سـيد سـالم ومحمـد أحمـد  6114الشرقاوى 

 . Shim,Holly.S 2012، و  6103وياسين موسى 
تناولـــت دراســـات أخـــرى االعتمـــاد األكـــاديمى بمؤسســـات التعلـــيم العـــالى مـــن حيـــث وظائفـــه  -

، ودراســـــة  6119واجراءاتـــــه مثـــــل دراســـــة الهاللـــــى الشـــــربينى و احمـــــد البهـــــى الســـــيد 
Schomaker, Rahel 2015    2015، ودراســة  Blanco Ramírez, 

Gerardo  ى مــدى تطبيــق معــايير المجلــس ،، بينمــا اقتصــرت دراســات علــى الوقــوف علــ
ــة  ــل كلي ــة المختلفــة مث ــات التربي ــرامج إعــداد المعلمــين فــى كلي ــوطنى األمريكــى العتمــاد ب ال

وكليـة العلـوم التربويـة   - 6106دراسـة وفـاء عـون  -التربية للبنات جامعـة الملـك سـعود 
 إلــى 6100بينمــا ســعت دراســة مســعود عبيــد   - 6104دراســة صــالح عبابنــة  -بــاألردن 

ـــايير  ـــة تطبيـــق مع ـــى إمكاني ة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود بجامعـــ   NCATEالوقـــوف عل
واقع التنميـة المهنيـة بالوقوف على  6106اهتمت دراسة  عمير الغامدى بينما ، اإلسالمية

 . NCATEلعضو هيئة التدريس بكليات التربية  بالجامعات السعودية فى ضوء معايير 
 Blanco المــنهج الوصــفى ، فيمــا عــدا دراســة   انتهجــت معظــم الدراســات الســابقة   -

Ramírez, Gerardo  التى استخدمت اسلوب دراسة الحالة االثنوغرافية. 
أفــادت العديــد مــن الدراســات الســابقة فــى بعــض جوانــب اإلطــار النظــرى للدراســة الحاليــة مــن  -

ومبـررات األخـذ  األكـاديمى حيث بيان أهمية مشكلة الدراسة ، والمفاهيم المتعلقة باالعتماد 
دراســة  ،  6106دراســة الغامــدى  ، 6117، ســتيف ليلــى  6104بــه مثــل  صــالح عبابنــة 

2014 Colwell, Chris; et .al . 
اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن بعــض الدراســات الســابقة فــى بنــاء أداة الدراســة ، والتصــور  -

 . 6106فاء عون اسة در  ، و 6119المقترح مثل دراسة الهاللى الشربينى وأحمد البهى 
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ــاتتتشــابه الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة فــى تنــاول االعتمــاد األكــاديمى وم  -  تطلب
تختلـف الدراسـة الحاليـة و  .  األخذ بـه فـى مؤسسـات التعلـيم العـالى ومنهـا كليـات التربيـة 

دميــاط  عـن الدراسـات الســابقة مـن حيـث تركيزهــا علـى متطلبــات تاهيـل كليـة التربيــة جامعـة 
ــى ضــوء معــايير  ــاديمى الــدولى ف ــاد األك ــم تهــدف إليــه أى مــن هــذه  NCATEلالعتم ، فل

الدراسات ، ولم تتخذها موضوعا لها ، ومن ثـم تعـد الدراسـة الحاليـة األولـى مـن نوعهـا فـى 
تنــاول متطلبــات تاهيــل كليــة التربيــة جامعــة دميــاط  لالعتمــاد األكــاديمى الــدولى فــى ضــوء 

 .NCATEمعايير 
 : افاهيمى حو  االدتماد األكادميى املطار اإل:  ب  

 : مافهوم االدتماد األكادميى  -1 

مـن المصـطلحات الحديثـة نسـبيا ، وقـد بـدأ   Accreditationإن مصـطلح االعتمـاد  
استخدامه فى الكتابـات العربيـة مـع بدايـة عقـد التسـعينات نتيجـة لظهـور العديـد مـن المتغيـرات 

حيـث ظهـر االعتمـاد أول . فـاهيم الجـودة فـى المؤسسـات التعلميميـة الدولية وشيوع استخدام م
ما ظهر فى الواليات المتحدة األمريكية ثم انتقل إلـى أوروبـا ، ومنهـا بـدأت ثقافـة االعتمـاد فـى 
العديـــد مـــن دول العـــالم المتقـــدم والنـــامى ،  وبـــدأت المؤسســـات التعليميـــة تســـعى إلـــى تطـــوير 

معايير الموضـوعة ، سـعيا للحصـول علـى االعتمـاد األكـاديمى ، أنظمتها وبرامجها بما يتفق وال
  (  37. ) من قبل جهات االعتراف المحلية والدولية 

 :أنه  -على سبيل المثال  -وهناك تعريفات كثيرة لالعتماد منها 
ــة لتتأكــد مــن أن المؤسســة "    مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا جهــة خارجي

دنـــى مـــن معـــايير الجـــودة المتعلقـــة بالجوانـــب األكاديميـــة واإلداريـــة التعليميـــة تحقـــق الحـــد األ
 (  32"   .) والخدمات، ولوضع هذا المفهوم موضع التطبيق

ــي تقــوم الجهــة المنــوط بهــا " وهــو  مجموعــة العمليــات أو اإلجــراءات أو المعــايير الت
ت التعليميـة االعتماد األكـاديمي مـن التحقـق مـن أن جامعـة أو كليـة أو مؤسسـة مـن المؤسسـا

تتحقق فيها الشـروط أو المعـايير وتتـوافر لهـا اإلمكانـات الماديـة والبشـرية ، وبمـا يتناسـب مـع 
 ( 39". )التطلعات االجتماعية، والتحديات العالمية والتطورات في الحقول التي تقوم بتدريسها 
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تهــا واســتمرارية إدارة فعالــة ومــؤثرة لضــمان الجــودة فــى العمليــة التعليميــة ومخرجا" وهــو      
ــى ، تطويرهــا وهــو تأكيــد وتشــجيع للمؤسســة التعليميــة علــى اكتســاب شخصــية مميــزة بنــاء عل

 (  41) ." منظومة معايير أساسية تضمن قدرا متفقا عليه من الجودة
نشاط مؤسسى علمى موجه نحو النهـوض واالرتقـاء بمسـتوى مؤسسـات التعلـيم " وهو         

 اة فعالة ومؤثرة لضمان جودة العملية التعليمية واستمرارية و البرامج الدراسية وهو أد
 ( 40")تطويرها 

اعتــراف بــأن برنامجــا تعليميــا معينــا أو مؤسســة تعليميــة قــد وصــلت إلــى مســتوى  "وهــو       
وهــذا التعريــف يركــز علــى القــرار بمــنح االعتمــاد الــذى تتخــذه الهيئــة المخولــة "معيــارى محــدد 

اتخاذ القرار باالعتماد يسـتند إلـى عمليـات التقـويم الخـارجى الـذى تجريـه باتخاذ هذا القرار لكن 
هيئة االعتماد لعناصر البرنامج التعليمـى أو المؤسسـات التعليميـة وبرامجهـا توصـال إلـى الحكـم  
علـــى مســـتوى جـــودة هـــذه العناصـــر وعلـــى وفائهـــا بالشـــروط أو المســـتويات المطلوبـــة لمـــنح 

 (  46. )االعتماد 
جـــازة لبرنــامج دراســى تقـــوم بــه منظمـــة أو هيئــة علميـــة "وهــو       عمليــة تقـــويم واعتــراف وا 

متخصصــة ، وتقــرر بــأن البرنــامج يحقــق الحــد األدنــى الضــرورى مــن معــايير الكفــاءة والجــودة 
 (  43"  )الموضوعة سلفا من قبل الهيئة أو المنظمة 

للحكم علـى جودتهـا التعليميـة عملية مراجعة الكليات والجامعات والمؤسسات والبرامج "هو و     
ونتيجـة لهـذه العمليـة، فـي حـال نجاحهـا، هـو . ومدى نجاحهـا فـي خدمـة الطـالب والمجتمـع -

 (  44".)  واالعتمادمنح  
عمليــة االعتــراف بمؤسســة إعــداد " ويقصــد باالعتمــاد فــي مجــال إعــداد المعلــم هــو   

ضـــوء المعـــايير المعـــدة لهـــذا المعلمـــين مـــن قبـــل الخبـــراء والتنظيمـــات المهنيـــة المختصـــة فـــي 
 (  44".) الغرض

مــن المفــاهيم الســابقة يتضــح أن هنــاك مــن ينظــر إلــى االعتمــاد األكــاديمى باعتبــاره   
اعترافـا مــن قبــل هيئــة علميــة محــددة ، بجــودة مـا تقــوم بــه المؤسســة التعليميــة مــن ادوار ممــا 

د األكــاديمى بوصــفه وهنــاك مــن ينظــر إلــى االعتمــا. يجعلهــا موضــع ثقــة المســتفيدين منهــا 
وقــد ينظــر إلــى . وهنــا يســتند االعتمــاد علــى مفهــوم المعــايير  طمجموعــة مــن المعــايير والشــرو 



 م6102أبريل( 44)العدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 24 - 

االعتماد األكاديمى بأنه العملية التى يتم من خاللهـا تأكيـد الجـودة ، ويتضـح هنـا االرتبـاط بـين 
 . االعتماد األكاديمى ومفهوم الجودة 

 تقـــوم بـــه اتطوعيـــ ااألكـــاديمي يمثـــل نشـــاط علـــى مـــا ســـبق فـــإن االعتمـــاد اوتأسيســـ 
 دف تشـجيع ومسـاعدة المؤسسـات التعليميـة علـى تطـوير وتحسـينبهـ غير حكومية  مؤسسات
مســتمر، حيــث تتأكــد هــذه المؤسســات المعنيــة باالعتمــاد األكــاديمي مــن تــوافر  بشــكل برامجهــا

ــى  الحــد ــاءة والجــودة المحــددة مســبًقا األدن ــإن االعتمــاد وكمــا هــو وا. مــن معــايير الكف ضــح ف
معـايير دقيقـة، ومؤشـرات واضـحة وقابلـة للقيـاس لكـل كفايـة يلـزم توافرهـا  علـى األكاديمي يقوم

كل هدف تم تحديده للمؤسسة مسبقًا، وهو بذلك يشـكل دوافـع قويـة لتـأمين  وكذلك في الخريج،
ـــيم جـــودة ـــد التعل ـــة المنتجـــة تمهي ـــة المعرف ـــالمي اونوعي ـــي  للتوجـــه نحـــو مســـتوى األداء الع ف

   .المؤسسات التعليمية
 : أنواع االدتماد األكادميى  -2

، ومــن خــالل اطــالع  تعــددت آراء الكتــاب والبــاحثين حــول أنــواع االعتمــاد األكــاديمي  
، فــإن أبــرز تصــنيفات االعتمــاد األكــاديمي تــتلخص فــي ثالثــة  علــى أدبيــات الموضــوع ةالباحثــ
 :هي أنماط
الهاللـــى الشـــربينى  كمـــا جـــاء فـــي كـــل مـــن لـــى نـــوعين تقســـيم االعتمـــاد األكـــاديمي إ: أوالً 
ـــــد الوهـــــاب النجـــــار ( 42)(6101) ـــــى الشـــــخيبى وآخـــــرون  (47() 6100)  ، و عب ، وعل
.   U.S. Department of Education(2015) (49  )، ودراســة  ( 42)(6106)

 :إلىينقسم  االعتماد األكاديمي حيث  أشارت هذه الدراسات إلى ان 
 Institutional Accreditationؤسسى االعتماد الم -أ

، مـن خـالل  هو الذى يركـز علـى تقيـيم األداء بالمؤسسـة التعليميـة بصـورة شـاملة            
الموافقــة علــى مــا تتضــمنه المؤسســة أو تقدمــه مــن مــدخالت وعمليــات ومخرجــات فــى ســبيل 

وهـذه تتضـمن معـايير  .استنادا إلى معايير تحددها جهة االعتماد. تحقيق األهداف المحددة لها
ــالبرامج  ــالمبنى الجــامعى ومســاحته، ومعــايير أكاديميــة تخــتص ب تخطيطيــة ومعياريــة تخــتص ب

ن ي، ومعــــايير تخـــــتص بالهيكــــل اإلدارى والمـــــوظف وغيــــرهم. التعليميــــة، واألســــاتذة والطـــــالب
، معـــايير الخـــدمات العامـــةو ،  ن، ومعـــايير ماليـــة تخـــتص بـــالموارد الماليـــة والموازنـــةيوالعـــامل

 .ومعايير النشاطات الالصفية
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وهو الذى يركـز علـى االهتمـام بـالبرامج األكاديميـة التخصصـية التـى تطرحهـا المؤسسـة        
، وذلـك مـن خـالل االعتـراف بـالبرامج والخـدمات التعليميـة التـى تقـدمها المؤسسـة  بشكل متفـرد
واء كانت قسما تعليميا أو كلية جامعيـة السـتيفاء معـايير الجـودة النوعيـة المعتمـدة التعليمية س

فى المحتوى التعليمى للبرامج الدراسية وأعضـاء هيئـة التـدريس وخبـراتهم ونشـاطاتهم البحثيـة، 
 (  41). وطرق التقويم واالمتحانات وطرق التدريس المتبعة

   6112)   محمــد عطــوة   كمــا جـاء فــي كـل ة أنسواع تقسسسيا االدتمساد األكسسادميث إىل ث ثسس : اثانيس 
حيث يتفقون على تقسيم االعتماد األكاديمي إلـى األنـواع  (  46)(  6117) ، ومراد (  40)(

 : التالية
 .  االعتماد المؤسسي -أ
  . االعتماد البرنامجي -ب
 : االعتماد المهنى : ج
مهنــة ، وبــذلك يعــرف بانــه ويخــتص بــاالعتراف بجــودة وأهليــة األشــخاص لممارســة ال  

االعتـــراف بالكفايـــة لممارســـة مهنـــة مـــا فـــى ضـــوء معـــايير تصـــدرها هيئـــات ومنظمـــات مهنيـــة 
ــى واإلقليمــى  ــى المســتوى المحل ــد . متخصصــة عل ــى تجوي ــم إل ــى للمعل ويهــدف االعتمــاد المهن

قليميا وعالميا ، فاالعتمـاد المهنـى للمعلـم سلسـلة  متصـلة مستوى المعلم واالعتراف به محليا وا 
الحلقات تبدأ باعتماد كليـات التربيـة وغيرهـا مـن مؤسسـات إعـداد المعلـم والتأكـد مـن اسـتيفائها 
للشــروط والمعــايير المطلوبــة ، ثــم التــرخيص للخــريجين لمزاولــة المهنــة ، ثــم تجديــد التــرخيص 

 ( 43. )  بشكل دورى لضمان استمرارية التنمية المهنية وااللتزام بأخالقيات المهنة 
تقسيم االعتماد األكاديمي وفًقا للمنطلق أو المنظور الذيُ أعتمد عليه في التقسيم : ثًاثال

(  44)(   6114) ، والبحيري (  44) (6117) ، فقد ذكر الدهشان  أومنح لقب االعتماد
 : هى   من المنطلقات في تصنيف االعتماد ويتفرع من كل منطلق عدد من األنواع اعدد

 : ، وينقسم إلى ثالثة أنواع هي وفق صفة االعتمادتصنيف االعتماد  -أ
 .  التقويم أو االعتماد - 
 الترخيص أو التصريح -       .     الشهادة -
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 :، وينقسم إلى نوعين هما تصنيف االعتماد وفق موضوع االعتماد -ب
 .  االعتماد المؤسسي -
 .االعتماد التخصصي -

 :عتماد األنواع  الثالثة التالية من االعلى ما سبق يمكن التمييز بين  اوتأسيس
ـــأهياًل أول ويمـــنح .العسسسام  /  األوىل/  املإسسسسسىاالدتمسسساد  - ـــات ـــدئ ي ـــ ياومب  كوحـــدةة للمؤسســـة التعليمي

 .  خطوة مبدئية وضرورية عدمتكاملة، وي
ه يعــد اعتراًفــا بالكفــاءة األكاديميــة لبرنــامج دراســي معــين تقــوم بــو  .اخلسسا  / الربنسسا ى  االدتمسساد-

 .وتقرير أن البرنامج يحقق معايير الجودة النوعية المحددة ، هيئة تعليمية متخصصة
االعتراف بالكفاية لممارسة مهنة ما في ضوء معايير محددة مـن قبـل   ويعني .االدتماد املهنى  -

 .الشأن كالنقابات واالتحادات أو الروابط المهنية الخاصة بكل مهنة هيئات متخصصة في هذا
دف إلــى تحقيــق الجــودة تهــجميــع أنــواع االعتمــاد التــي تــم ذكرهــا  ممــا ســبق يتضــح أن       
 والتميز

 للمؤسسة التعليمية كاملة أو ألحد جوانبها، مما يتيح لهـا ولبرامجهـا وخريجيهـا وكـذلك أعضـاء
مرموًقًا بين المؤسسات األخرى سواًء علـى المسـتوى المحلـي  اهيئة التدريس فيها احتالل موقع

 .دوليال أو
 : األكادميث االدتماد أهداف -3

ثمة العديد من األهداف التى يحققها اعتماد كليات التربية باعتبارها المؤسسة          
 : المنوط بها إعداد وتكوين المعلمين ، وذلك على النحو التالى 

ة لقيم توفير المتطلبات الضرورية التربوية والفنية والمادية ، وجميع اإلمكانيات الالزم -
 . الكلية بأداء رسالتها 

وجود سياسة واضحة لقبول الطالب قائمة على معايير علمية مقننة تكشف عن القدرات  -
 . والميول الحقيقية للطالب التى تؤهلهم لدراسة العلوم التربوية وامتهان مهنة التعليم 

ريسه مع المعايير توافق محتوى برامج إعداد  المعلم واألنشطة المرتبطة به وأساليب تد -
 .القومية والعالمية فى اعتماد برامج إعداد المعلم 
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توفير منظومة فى المعايير يمكن االحتكام إليها عند اعتماد برامج التربية العملية ،  -
والتحقق من االلتزام بهذه المعايير مما يزيد فى كفاءة تلك البرامج فى تحقيق التدريب 

 الفعال للطالب 
تنمية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتطويرها من خالل توفير برامج الحرص على  -

وأساليب التنمية المهنية ، مما يحسن من قدرتهم ويزيد فى فاعليتهم فى أداء أدوارهم 
 .الجامعية المختلفة

توفير المقومات األساسية للقيام بالبحث العلمى التربوى ، من خالل تاكيد إعداد الباحثين  -
صات التربوية المختلفة ، وتأكيد مفهوم المعلم الباحث القادر على القيام ببحوث فى التخص

 .األداء لمواجهة المشكالت التربوية التى تواجهه أثناء الخدمة 
تشجيع االنفتاح على المجتمع من خالل التأكيد على توثيق صالت الكلية بالمجتمع  -

 ( 42. )  تعليم والتدريب والتثقيف المحلى بما تقدمه من أنشطة وفعاليات فى مجال ال
التاكد من أن كليات التربية قد حققت الحد األدنى من المتطلبات الضرورية لضمان نوعية  -

 .جيدة من الخريجين 
 .تقويم نوعية برامج إعداد المعلمين بصورة دورية ومستمرة من قبل جهة علمية محددة  -
انوى عن مستوى برامج إعداد المعلمين تقديم معلومات دقيقة لخريجى التعليم الث -

 .لمساعدتهم فى اختيار مهنة التعليم 
إيجاد نوع من المنافسة بين الجامعات المصرية والعربية فيما يتعلق بتحسين برامج إعداد  -

 .المعلمين 
المساهمة فى تخطى الفجوة بين خريجى كليات التربية المختلفة من حيث المهارات  -

 . والمعارف العلمية
تشجيع كليات التربية على التطوير والتحسين المستمر من خالل التقويم الذاتى والقيام  -

مكاناتها المادية والبشرية   (   47. ) بمراجعات دورية لبرامجها العلمية وا 
مما سبق يتضح  أن االعتماد األكـاديمى  يسـتهدف  ضـمان الجـودة وتحقيقهـا فـي بـرامج كليـة 

ضـمان إعـداد معلمـين علـى مسـتوى عـال مـن المعرفـة والكفـاءة والمهـارة  التربية  ، إضافة إلى
فـي مجـال التخصـص ، وال يتـأتى حصـول كليـة التربيـة  وبرامجهـا علـى االعتمـاد إال مـن خــالل 

فاالعتمــاد . تقـويم مسـتوى جودتهـا وضـمان حــد مقبـول لـه فـي ضــوء المعـايير المحـددة للجـودة
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ن جودة أداء المؤسسة التعليمية والتحسين المسـتمر األكاديمي كمدخل تطويري يؤدي إلى ضما
 .في مخرجاتها

 : أهمية االدتماد األكادميى لكليات الرتبية  -4

ــاديمي        ــى نظــم االعتمــاد األك ــرز الحاجــة إل ــة  تب ــات التربي ــدولي  لكلي ــد الحــراك ال مــع تزاي
امعـات المختلفـة محليـا للطالب والباحثين وأساتذة الجامعات، ومع تزايـد حـدة المنافسـة بـين الج

قليميــا وعالميــا  كليــات التربيــة وتتضــح أهميــة االعتمــاد األكــاديمي مــن المزايــا التــي تتحقــق ل .وا 
 ( . 42) :، ومنها على سبيل المثال ال الحصر حين األخذ به

 .وضوح البرامج األكاديمية وشفافيتها -
 .كلية مج التي تقدمها التوفير معلومات واضحة ودقيقة للجهات المعنية بأهداف البرا -
 ضمان اتساق أنشطة وبرامج الكلية مع معايير االعتماد األكاديمي ومتطلبات المهنة، -

 .تمعلمجوحاجة الجامعة، وطموحات أفراد ا
 .لمساءلة المعنيين بإعداد البرامج، وتنفيذها، واإلشراف عليها ةليآتوفير  -
 .عصرالتحسين المستمر للبرامج في ضوء متطلبات ال -
 .توفر الرضا لجميع العاملين الةتسيير العمل األكاديمي وفق منظومة فع -
الدافعيــة للعمــل واإلنتــاج بــين أعضــاء هيئــة التــدريس فــي و  رفــع مســتوى التعــاون والتفاعــل -

 . الكلية 
    :فى قيامه بتحقيق الوظائف التاليةديمى لكليات التربية  ألكاأهمية االعتماد اتتمثل  و 
 .كد من أن الكلية أو البرنامج تتوافر به مستويات محددة من الجودةالتأ -
 .تسهيل انتقال الطالب من كلية ألخرى  ومن جامعة ألخرى  -
مساعدة الجهات الخاصة والحكومية فى تحديد الكليات والبرامج التى يمكن أن توجه إليها  -

 . االستثمارات 
   . جية حماية الكلية ضد مخاطر الضغوط الداخلية والخار  -
 .وضع أهداف للتطوير الذاتى للبرامج الضعيفة  -
تضمين جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين فى عملية التخطيط والتقويم  -

 .المؤسسى 
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تحديد معايير لمنح الشهادات والتراخيص التى تسمح بمزاولة المهنة وتقييم المقررات التى  -
  (49) .ت تقدم فى سبيل الحصول على هذه الشهادا

 يتضح مما سـبق  أن تطبيـق مفهـوم التقـويم واالعتمـاد فـى كليـات التربيـة  يسـهم فـى     
مــع تقــديم األســاس الــذي تبنــي عليــه عمليــات . أدائهــاضــمان درجــة معقولــة مــن الجــودة فــى 

ويساعد  على تطوير وتقدم مهنة التعلـيم ،  ويضـمن  خصوصـية . التطوير والتحديث المستمرة
باإلضـــافة إلـــى تـــوفير آليـــة لمســـاءلة جميـــع المعنيـــين باإلعـــداد والتنفيـــذ . ردهـــاالمؤسســـة وتف

 . واإلشراف على برامج إعداد المعلمين  
 :خصائص االدتماد األكادميى -5

: يتسم االعتماد األكاديمى بالخصائص التالية
 (06 )

  

عملية التعليمية االعتماد ضرورة حتمية لضمان جودة التعليم ، فهو حافز على االرتقاء بال -
 .ككل، ومبعث على اطمئنان المجتمع لخريجى هذه المؤسسة وليس تهديدا لها

 .كل نظام لالعتماد له مزاياه وعيوبه  -
أن نظم االعتماد تتخذ مداخل متنوعة ، وتختلف باختالف المجتمعات واختالف النظم   -

مكانياتها ، ولذلك فال ينبغى األخذ بن ظام اعتماد معين فى دولة التعليمية وفلسفتها وا 
نما يمكن اإلفادة منه  معينة ، والعمل بموجبه فى نظام تعليمى آخر فى دولة أخرى ، وا 

 .فى الجوانب التى تتالءم مع طبيعة النظام التعليمى المراد تطبيق االعتماد فيه
 .المؤسسات التعليمية  Rankingاالعتماد يهدف إلى تصنيف أو ترتيب  -
تماد ينبغى اال يقتصر على الجامعات وحدها، بل يمتد ليشمل منظومة التعليم أن نظام االع -

 .العالى بكل مؤسساته ومعاهده
االعتماد ال يهتم فقط بالمنتج النهائي للعملية التعليمية ولكن يهتم بنفس القدر بكل   -

جوانب ومقومات المؤسسة التعليمية، فنظام االعتماد ال يعتمد علي تقويم نتائج 
مؤسسة، ولكنه يعمل علي تقويم مدخالتها وعملياتها ، فإذا كانت المدخالت ال

 .والعمليات جيدة،فإنه يفترض أن تكون الجودة التعليمية جيدة
 .االعتماد ليس حجرًا على الحرية األكاديمية للمؤسسة أو تعرضًا لقيمها  -
ية أو الوزارة ، بل قد تتبع هيئات االعتماد ليست فى جميع األحوال تابعة للحكومة أو الوال  -

 .هيئة مستقلة
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االعتماد ال يحقق ضبط جودة المؤسسة أو البرنامج فقط ، بل اعتراف بأن الدرجة العلمية   -
التى تمنحها تختلف عن الدرجة التى تمنحها غيرها من المؤسسات التعليمية المعتمدة 

لمؤسسة التعليمية فقط، األخرى على المستوى القومى والعالمى، فهو ال يحقق مزايا ل
بل يؤكد مصداقية واحترام المؤسسة والثقة بها من قبل المجتمع والمؤسسات المهنية 

 . والعلمية المحلية والدولية 
مما سبق يتضح  أن  المؤسسات التعليمية  أصبحت في مختلف دول العالم        

جودة مخرجاتها،  مطالبة بضرورة حصولها على نوع من االعتراف أو االعتماد لضمان
وتحقيق قيمة حقيقية لها ولخريجيها وأساتذتها، بحيث تمكنها من التعامل مع مثيالتها 

 . في مختلف دول العالم على قدم المساواة
 :   األكادميث االدتماد ومبادئ أسا -6

هناك ثالثة مبادئ أساسية لالعتماد األكاديمي، حددها المجلس القومي العتماد برامج        
 (  20) : هي(  NCATE)إعداد المعلمين 

 :الدالئل على تعلم الطالب  :املبدأ األو  
 .ن المقررات الدراسيةمعلومات ع -
 .المعلومات التي سيقومون بتدريسهامعلومات عن  -
 .ات التدريس وأساليب وطرق التدريسمهار  -
 :تقويم صادق لتعلم الطالب :املبدأ الثانث  
 .ة لما يتعلمه الطالبأساليب تقويم مناسب -
 .دالئل على صدق التقويم  -

 :التعليم المؤسسي  :املبدأ الثالث 
 .دالئل على تقويم البرامج وتطويرها  -
 . نظام للتحكم في الجودة من خالل فحص مكونات البرامج وتقويمها  -
 :مقومات جناح االدتماد األكادميى  -7

 :لتربية فى  النقاط التالية وتكمن  مقومات نجاح االعتماد في كليات ا 
إيجاد  ثقافة االعتماد وضمان الجودة بين العاملين في المؤسسة التعليمية او الجامعية  -

 .حتى يجد هذا النظام مساندة 
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شاعتها بين مختلف العاملين بالكلية   - نشر ثقافات أخرى مساندة يلزم تأكيد مفاهيمها وا 
 :ومن  أمثلتها ما يلي 

  مع الذات في قياس أداء المؤسسة بما يضمن أداء أدوارها المختلفة  ثقافة الصدق *
 .وفق معايير موضوعية أساسها الدقة والجدية وااللتزام والجودة 

ثقافة التواصل المعرفي واحترام ماتطرحه األجيال الجديدة من أفكار واالستفادة من  *
 .المعارف العالمية 

 ( 26. ) ا عن إضاعة الوقت ثقافة االنجاز والعمل المنتج بعيد *
- :كما تتمثل مقومات نجاح االعتماد األكاديمى في التالي  
وجود رسالة مؤسسية مناسبة لمستوى كلية التربية  كمؤسسة تعليمية ، وأن تكون لديها  - 

 .أهداف تعليمية  تتفق مع رسالتها
 .يةامتالك مصادر وموارد مناسبة لتحقيق الرسالة واألهداف التعليم -  
 وجود نظام توثيق أعمال الطالب المرتبطة باألهداف التعليمية ، ودالئل على أن الكلية  -  

 .تحقق أهدافها           
 .ضمانات تؤكد مقدرتها على إمكانية استمرارها في تحقيق رسالتها وأهدافها - 

ة والـذي يعـرف    وتتطلب عملية التحقق من الجودة عمل تقييم داخلي للمؤسسة التعليميـ        
بــالتقييم الــذاتي ، ثــم إجــراء التقيــيم الخــارجي والــذي يــتم مــن خــالل هيئــة وطنيــة مســتقلة وفــي 
ضــوء معــايير ومســتويات محــددة ، مــع مراعــاة الســياق المؤسســي والــوطني واإلقليمــي لتلــك 

 (  23.  )المعايير والمستويات  
 : إجراءات االدتماد األكادميى  -8

لمحـــددة مـــن قبـــل المجلـــس الـــوطني العتمـــاد  تعلـــيم المعلمـــين   اإلجـــراءات اتشـــمل  
NCATE  ( 24:  ) للحصول على االعتماد األكاديمى  ما يلى 

حيث تقوم الهيئة المعنية باالعتماد وبالتعاون مع المؤسسة  Standards  :حتديد املعايري  -أ
أو البرنامج تلبيتها  ينبغي على المؤسسة التعليمية التعليمية ببناء ووضع المعايير التي

 .في ضوء تلك المعايير للحصول على االعتماد، ويتم تقييم المؤسسة
تقـوم المؤسسـة التعليميـة أو البرنـامج بإعـداد ملخـص   : Self-Study:إجراء الدراسة الذاتيسة   -ب

، وذلــك مــن  تحديــدها مــن قبــل هيئــة االعتمــاد مكتــوب عــن أدائهــا فــي ضــوء المعــايير التــي تــم
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مـع األخـذ بعـين االعتبـار عنـد إجـراء التقيـيم  ، يد وفهم نواحي القوة ونـواحي الضـعفخالل تحد
 :،  فيما يلي  الذاتي عدد من المفاهيم الرئيسة

 . عملية التقييم الذاتي عملية تعاونية تشاركيه تشمل جميع العاملين والمنتمين للمؤسسة -
 . قوة ونواحي الضعفمصداقية عملية التقييم الذاتي فيما يتعلق بنواحي ال -
 . ينبغي أن تكون عملية التقييم الذاتي قادرة على تطوير المؤسسة وتحقيق تميزها -
 . يجب أن يعين فريق لقيادة الدراسة الذاتية ممن تتوافر لديهم الدافعية للتغيير والتحسين  -
 :  One-Site Evaluationالتقييا امليدانث  -ج

اد بإجراء زيارة ميدانية للمؤسسة التعليمية أو يقوم فريق من قبل هيئة االعتم 
البرنامج، ويحدد من خاللها مدى توافر المعايير الموضوعة من قبل الهيئة المعنية 
باالعتماد ويكتب تقريرها بذلك، وخالل هذه الزيارة يتم فحص البيانات الواردة في تقرير 

جراء مقابالت مع العاملين للتأكد من  .دقة وجودة الدراسة الذاتية الدراسة الذاتية، وا 
 :  Publication  النشر  –اإلد ن  -د

عندما تقتنع هيئة االعتماد بتوافر المعايير المحددة لدى الجهة المتقدمة بطلب  
االعتماد فإنه يتم اتخاذ القرار بمنح هذه الجهة االعتماد، وتصنيفها في القائمة الرسمية 

ها ونشرها، وقد يكون القرار تأجيل االعتماد ، أو حجب للجهات المعتمدة، ومن ثم يتم إعالن
 .االعتماد نهائيا 

 :  Monitoringالرقابة   -ھ

تخضع المؤسسة التعليمية أو البرامج المعتمدة لمراجعة ورقابة دورية من قبل هيئة  
االعتماد المعنية للتأكد من االستمرار في توفير المعايير المطلوبة خالل فترة االعتماد، 

 .وعادة ما يتخلل هذه المراجعة والرقابة زيارات ميدانية للمؤسسة أو البرامج المعنية
 :  Re-evaluation إدادة التقييا    -و

تقوم هيئة االعتماد بإعادة تقويم المعهد أو البرنامج بشكل دوري وتحديد ما إذا كان         
 .ماد أم الفي المحافظة على توافر المعايير ومتطلبات االعت مستمرا
(   NCATE)  يتضمن نظام االعتماد المبنى على األداء فى إطار هيئة االنكيتو      

وجود مراجع نظير للوحدة او الكلية المعنية باإلعداد المهنى للمعلمين ، وتتم المراجعة فى 
ضوء معايير هيئة االعتماد وبعض المعايير التى يتم تطويرها استنادا إلى البحوث التى تتم 
على المستوى القومى ، وفى ظل هذا النظام يستند االعتماد على وجود دليل يؤكد أن 
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الطالب المرشحين للعمل بمهنة التدريس يلمون بالمادة العملية ، وان لديهم القدرة على 
تدريسها بفعالية تساعد التالميذ على التعلم ، كما أن لديهم القدرة على ربط النظرية 

 .  بفعالية داخل الفصول بالمدارس  بالتطبيق والممارسة 
. ويتطلب االعتماد مراجعات لبرامج الكلية الفردية ، ومراجعات ميدانية للكلية ككل     

ويتولى فريق المراجعين الخاص بهيئة االعتماد تنفيذ المراجعات الميدانية وتحديد إمكانية 
معلمين والخريجين من خالل الكلية على تقديم برامجها بشكل فعال وتقويم جودة الطالب ال

قياس قدراتهم على تطبيق المعرفة والمهارات والترتيبات المطلوبة لمساعدة الطالب على 
 . التعلم 

ولتحصل المؤسسة على موافقة من هيئة االعتماد بإجراء المراجعة األولى ، يجب أن   
من الهيئة وذلك تقدم طلب إلى رئيس الهيئة توضح فيه رغبتها فى الحصول على االعتماد 

قبل الزيارة األولى بسنتين أو أكثر وأن تقدم الوثائق التى تؤكد توافر الشروط والوثائق 
 ( 24. )المطلوبة للمراجعات الخاصة بالبرامج قبل الزيارة بثالثة فصول دراسية على األقل 

مج ويشترط المجلس على المؤسسة الراغبة فى الحصول على االعتماد األكاديمى لبرا   
 (   22: )  إعداد المعلم أن 

 .يعرف الخريجون المادة الدراسية وكيف يعلمونها بفاعلية  -
تطور مؤسسة إعداد المعلم نظام تقييم للطالب طول فترة دراستهم بالبرنامج ، على أن  -

 .لمستويات األداء   Benchmark  ))يشمل نظام التقييم معالم 
 .فى التدريس الفعال يكون أعضاء هيئة التدريس القدوة -
 .يبين الخريجين أنهم قادرون على تدريس طالب من خلفيات متنوعة  -
 .يستطيع الخريجون استخدام التقنيات الحديثة بفاعلية  -
 . تعمل مؤسسة إعداد المعلم والمدارس كشركاء لتصميم وتنفيذ برامج اإلعداد  -
 NCATEضوء معايري  الرتبية جامعة دمياط  فى لكلية مربرات االهتمام  باالدتماد األكادميى   -ج 

يتضح من العرض السابق لالعتماد األكـاديمى أن لـه الكثيـر مـن اإليجابيـات التـى مـن  
شــأنها النهــوض بالمؤسســة التعليميــة التــى يطبــق فيهــا ، لــذا فــإن ثمــة العديــد مــن الــدواعى أو 

: عـداد المعلـم ، منهـا إل ةؤسسـمكليـة التربيـة جامعـة دميـاط كالمبررات لألخـذ بـه وتطبيقـه فـى 
(27 ) 
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التطــور فــى ادوار المعلــم والــذى فرضــته التغيــرات المعاصــرة والــذى يتطلــب إعــداد خاصــا ،  -  
فأصــبح علــى المعلـــم القيــام بـــأدوار جديــدة تتعـــدى حــدود أدواره التقليديـــة ، كــدوره موجهـــا 

ووسـائلها ، وانطالقـا مـن  ومرشدا لتالميذه ، وخبيرا فـى تقـويم األداء ، وفـى تقنيـات التربيـة
 .هذه األدوار المتطورة فإن الحاجة ماسة إلى االعتماد األكاديمى 

مواجهـــة الســـلبيات فـــى عمليـــة إعـــداد المعلـــم ، حيـــث تـــزداد الشـــكوى مـــن هبـــوط مســـتوى  -
 .الخريجين ، وتدنى مستواهم من خالل أى منظور مقارن بالمستويات العالمية 

ــدوي - ــد نحــو ت ــى تحــرص علــى ترســيخه ونشــره منظمــة االتجــاه المتزاي ــيم الجــامعى الت ل التعل
اليونســكو ، وذلــك مــن منطلــق أن المعرفــة عالميــة الطــابع ، ومــن مظــاهر التــدويل التعــاون 

 . بين الجامعات فى العالم من خالل إقامة قنوات للتبادل العلمى وبرامج لجشراف المشترك 
المشــروعات الرئيســة الســتة الســتراتيجية  دعــم مشــروعات تطــوير كليــات التربيــة ، وهــو أحــد -

،  6116تطوير التعليم العالى فى مصر ، والتى بدأت وزارة التعليم العالى فى تنفيـذها عـام 
 .ويعتبر االعتماد األكاديمى من اآلليات الداهمة لمشروع التطوير 

 وتوجد  مجموعة من المؤشرات على أهميـة اعتمـاد بـرامج كليـات اعـداد المعلمـين مـن 
 (22: ) منها   NCATEقبل 
منظمة غيـر حكوميـة تتضـمن فـى عضـويتها شـراكة فاعلـة مـع مـا يزيـد عـن   NCATEأن  -

ــى إعــداد   33 ــى مســتوى مــن الجــودة ف ــا لضــمان أعل ــة ، اتحــدوا مع ــة مهني منظمــة دولي
 . المعلمين 

يحصلون علـى تـدريب ميـدانى  NCATEضمان أن خريجى كليات التربية المعتمدة من قبل  -
عميق يضمن لهم مسئولياتهم التدريسية من أول يوم مـن دخـولهم إلـى الصـف الدراسـى ، 

 .وليس من خالل التدريب أثناء الخدمة 
ضـــمان المعرفـــة بـــالمحتوى الدراســـى التخصصـــى للمعلـــم ، وكيفيـــة تنويـــع طرائـــق التـــدريس  -

 .لضمان  تعلم تالميذه 
ـــى ا - ـــوع واســـع المـــدى ف ـــه للصـــف مـــع وجـــود تن ـــة ضـــمان إدارت ـــة والمعرفي ـــات الثقافي لخلفي

 .والتحصيلية للتالميذ
 .ضمان حصول المعلم على معرفة واسعة وثقافة عامة  -
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ضمان تفسير المعلم الستخدامه الستراتيجية معينـة فـى التـدريس ، دون غيرهـا اسـتنادا إلـى  -
 .نتائج البحوث التربوية و أفضل الممارسات التدريسية 

 .ر فى ممارساته وتغييره لطرائق أدائه واستمرارية نموه المهنى ضمان قيام المعلم بالتفك -
ضمان حصوله على خبرات عالجية متنوعة تخص التالميذ من الحضانة إلـى الثـانوى ، مـن  -

 . خالل برنامج إعداد يتسم بالتماسك 
 يوجد إجماع واسع بين الباحثين وصناع القرار على أن جودة إعداد المعلمين مكونـا أساسـيا -

 .لجودة المدرسة ، إن لم تكن هى المكون  األساسى 
بـــأداء الطـــالب المعلمـــين والبرهنـــة علـــى ذلـــك ، والتركيـــز علـــى األبحـــاث  NCATEاهتمـــام  -

ــــوع ،  ــــى مفهــــوم التن ــــز عل ــــة ، والتركي ــــة العالجي ــــى األداء ، وتحســــين التربي القائمــــة عل
منظمـة تربويـة ،  33ة فى ذلك عضوي NCATEواالستخدام الفعال للتكنولوجيا ، ويساعد 

 . تعمل من خاللها وتساعد على تحقيق معاييرها لالعتماد األكاديمى 
كليــات وفــى ضــوء مــا ســبق تتضــح مبــررات التحــول إلــى نظــم الجــودة واالعتمــاد فــي   

إلى  العديد من المتغيـرات العالميـة واإلقليميـة   - جامعة دمياط  التربية ةومنها كلي - التربية 
كليـة هـذا التحـول  ، ويمكـن تفصـيل مبـررات االهتمـام باالعتمـاد األكـاديمى لبـرامج الدافعة إلـى 

 : ، فى المبررات التالية   NCATEفى ضوء معايير  التربية جامعة دمياط 
 : ضرورة  انط ق املعلا  إىل العاملية استنادا إىل احمللية  -1

اإلعــالم ، ومــن هنــا حيــث أصــبح العــالم أشــبه بقريــة صــغيرة بفضــل وســائل االتصــال و  
نادت كثيـر مـن المنظمـات التربويـة واألبحـاث المتخصصـة بمـا يسـمى العالميـة بوصـفها عمليـة 

Internationalization   ال سيما فى التعليم العالى ، التـى تجعـل الطالـب جـزءا مـن العـالم ،
ـــه أن ي ـــه ، إال ان علي ـــه وقيم ـــه ودين ـــديره لثقافت ـــه وتق ـــن احترام ـــرغم م ـــى ال ـــرم أجمـــع ، عل حت

المخـــالفين لـــه فـــى الـــرأى والجـــنس والـــدين والـــوطن والمســـتوى االقتصـــادى واالجتمـــاعى ، وان 
يجتهد فى إيجاد أرضية مشتركة للتفاعل معهم بعيدا عن أى اختالفات ، وهـذه صـيغة يجـب أن 
يعاد وفقا لها تخطيط المناهج وتدريب المعلمين ، حسث تعتبر العالمية تحـديا جديـدا للجامعـات 

أرجــاء العــالم ، وهــو المــر الــذى تتفاعــل معــه الجامعــات المصــرية بمــا يضــمن تأثيراتهــا  فــى كــل
 (29. )العالمية 
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 : تلبية متطلبات اجلودة والتصنيف الدوىل للجامعات   -2

اصــبحت محــاوالت التجديــد النــوعى فــى الجامعــات تشــكل هاجســا كبيــرا لــدى القــائمين  
تســعى الجامعــات إلــى تحقيقــه ، ولتــؤدى الجامعــة  عليهــا ، إذ أصــبحت الجــودة الشــاملة مطلبــا

دورها المناط بها وتحقق أهدافها المرجوة منها ، البد أن تخضع برامجها ومناهجها إلى عمليـة 
تقييم تأخذ فى االعتبار كل العوامل والمكونات والظـروف المحيطـة ، وذلـك بهـدف تحديـد مواقـع 

ويعــد تطبيــق ، بمــا يحقــق مســتهدفاتها  الخلــل والضــعف مــن أجــل الســعى الصــالحها وتحســينها
نظـام الجــودة واالعتمــاد األكــاديمى مـن أهــم الطــرق العلميــة لالرتقـاء بمؤسســات التعلــيم العــالى 

 (71. )وتحسين مستوى خريجيها وزيادة قدرتهم التنافسية على كافة األصعدة 
 : مواجهة التحديات  الثقافية للعوملة  -3

فـى كـل األنظمـة التعليميـة ، فـإن هنـاك تـأثيرات نوعيـة  على الرغم من تأثيرات العولمة
وهــذه التحــديات . للعولمــة تمثــل تحــديات قويــة لمؤسســات التعلــيم الجــامعى والعــالى المعاصــرة 

تهدد إمكانـات هـذه المؤسسـات وجـودة مخرجاتهـا ، وفـى مقدمـة هـذه المشـكالت والتحـديات مـا 
 (70) : يلى 
والعــالى الحكوميـة علـى مواجهـة المنافسـة القادمـة مــن  عـدم قـدرة منظمـات التعلـيم الجـامعى -

الجامعات األجنبية ذات الحركـة األسـرع والمرونـة واألقـدر علـى التكيـف مـع متطلبـات سـوق 
 . العمل وتطورات تقنيات التعليم من ناحية اخرى 

انحصار الجامعات الحكومية ومؤسسـات التعلـيم العـالى فـى الحيـز المحلـى ، وعـدم انطالقهـا  -
ســواء فــى اســتقطاب الطــالب او أعضــاء ( الخارجيــة ) إلــى التعامــل مــع المصــادر العالميــة 

 .هيئة التدريس أو مصادر المعرفة العلمية والتفنية أو مصادر التمويل 
الــبطء الشــديد فــى اســتجابة الجامعــات الحكوميــة لمطالــب التغييــر والتطــوير ، نظــرا لتعقــد  -

ــة واســتطالة  ــرارات التنظيمــات البيروقراطي ــى اتخــاذ الق سلســلة المســتويات ذات الصــالحية ف
 .التعليمية 

الميـل إلــى التنمـيط فــى الـنظم والمنــاهج واألســاليب بـين المؤسســات التعليميـة الحكوميــة مــن  -
نفس المستوى بدعوى كفالة فـرص العدالـة بـين طالبهـا ، ممـا يفقـد تلـك المؤسسـات فـرص 

 .م الطاقات الفكرية والعلمية المتاحة ألى منها التميز والتنافس والتطوير المبدع باستخدا
إن انفـــراد الجامعـــات الحكوميـــة بـــالتعليم الجـــامعى لســـنوات طويلـــة دون منافســـة تـــذكر مـــن  -

ـــد عـــن ضـــغوط المنافســـة  ـــة خاصـــة ، وضـــعها فـــى موقـــف احتكـــارى بعي مؤسســـات تعليمي
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ة للتطـوير ، والتـى وتهديداتها ، األمر الذى أسهم فى تكوين طبيعتهـا الجامـدة غيـر المحابيـ
ومــن هنــا تبــرز الحاجــة .كرســت حالــة مــن االنحصــار الفكــرى و التقــادم العلمــى والمعرفــى  

 . لالعتماد  األكاديمى الدولى لمواجهة هذه المشكالت 
نظرا الهتمام العملية التعليمية بإعداد أفراد ذات مواصـفات ومعـايير  : ترسيخ مافهوم مهنة التعليا  -4

، فإن مهنة التعليم تعد من أصعب المهن ، وأن دور المعلم القائم على تنفيـذ يحكمها المجتمع 
هـــذه المهنـــة وممارســـتها يتطلـــب معـــايير جـــودة تســـتهدف النهـــوض بالمســـتوى العـــام للعمليـــة 

وبـذلك أصـبح االعتمـاد المهنـى للمعلـم أصـبح . التعليمية داخل كليات التربية وتحقيق معاييرهـا 
 ( 76.  )التعليمى  النظام ا هالعديد من المشكالت التى يعانى من ضرورة حتمية  للتغلب على

 :د ج بعض نواحى القصور فى مإسسات وبرامج تكوين املعلا  -5

هنـاك شـكوى عامـة مــن هبـوط مسـتوى خريجـى الجامعــات ، ويظهـر ذلـك بوضـوح فــى  
ولفـظ سـوق  ارتفاع نسـبة البطالـة بيـنهم وتـدنى رصـيدهم المهـارى وانخفـاض قـدرتهم التنافسـية

.   ولــيس األمــر بأحســن حــاال بالنســبة للمعلمــين  وخريجــى كليــات التربيــة . العمــل لكثيــر مــنهم 
ــرامج إعــداد المعلمــين وهــى متنوعــة  وقــد أشــارت دراســات إلــى مظــاهر وأســباب القصــور فــى ب
وكثيــرة منهــا ، أن طــالب كليــات التربيــة يلتحقــون بالمهنــة دون الخضــوع أليــة عمليــات فــرز أو 

ذا كــان هنــاك معــايير للمفاضــلة بيــنهم فهــى التخــرج عــن معــايير الســن ، والمعــدل انتقــ اء ، وا 
التراكمــى ، باإلضــافة إلــى الشــكلية فــى انتقــاء واختيــار الطــالب الــراغبين فــى االلتحــاق بكليــات 

ونادرا مـا يسـتبعد طالـب عـن طريـق االختبـارات الشـكلية التـى تعقـدها كليـات التربيـة ، . التربية 
سيسـاهم  األكـاديمى  وبالتـالى فـإن تطبيـق نظـام االعتمـاد. ن مكتب التنسيق قد رشـحه طالما أ

 (73. ) فى حل كل هذه المشكالت 
 : االستجابة للتحديات املصاحبة ل نافجار املعرفى والتكنولوجى  -6

فعلى الرغم من أن الثورة المعرفية والتكنولوجية أوجدت حلوال للمشكالت التعليميـة وسـخرت     
إمكانات واسعة للمعلمين ، إال أنها واجهـتهم فـى نفـس الوقـت بتحـديات جسـام ومتجـددة ، تلـك 
التحــديات أكــدت اهميــة المعرفــة باعتبارهــا مصــدرا للقــوة ، ولهــذا أصــبح الســباق الــدولى ســباقا 
معرفيا تعليميا فى المقام األول وأضـحى التعلـيم اولويـة وطنيـة تتسـابق الـدول إلـى االهتمـام بـه 

وقـد فرضـت هـذه التحـديات علـى التعلـيم أن . ستثمار فيه ومراجعته بهدف تطويره وتحديثـه واال
يكون تعليما من أجل الجودة ، خاصة وأن الثورة التكنولوجية قللت من فرص العمـل أمـام الفـرد 
المتعلم تعليما أقل جودة ، مما يفرض علـى كليـات التربيـة تحـدى إعـداد وتخـريج نوعيـة جديـدة 
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نمــا تملــك القــدرة علــى الــتعلم مــدى الحيــاة ، مــن المعلمــ ين ال تحــوز المعرفــة وأدواتهــا فحســب وا 
. وعلــى تطــوير معارفهــا ومهاراتهــا ، ممــا يتطلــب الســعى لتحقيــق الجــودة واالعتمــاد لبرامجهــا 

(74) 
أن تحول المجتمع الحديث من مجتمع صناعي إلـى مجتمـع  يتضح من العرض السابق        
يعرف باقتصاد المعرفة ، يفرض على التعليم الجامعي ضـرورة إعـادة النظـر ، وبروز ما  معرفي

كــذلك فــإن العولمــة ، ومــا نــتج عنهــا مــن ظــاهرة التنافســية العالميــة، فرضــت علــى . فـي أهدافــه
ضـرورة القيـام بمراجعـة برامجهـا األكاديميـة  وفـى مقـدمتها كليـات التربيـة  المؤسسات التعليمية

جـــودة مخرجاتهـــا، وبشـــكل خـــاص مســـتوى خريجيهـــا، حيـــث إن بشـــكل دوري ، والتحقـــق مـــن 
االهتمــام بجــودة مخرجــات البــرامج األكاديميــة يعــد بمثابــة الدعامــة األساســية لتحقيــق التنميــة 

كل ما سـبق كـان دافعـا وراء ضـرورة التغييـر والتطـوير والسـعي نحـو . االقتصادية واالجتماعية 
جـودة تعليميـة تجعـل مـن المؤسسـات التعليميـة   إيجاد معايير اعتماد عام وخاص، وكذا معـايير

 . وفى مقدمتها كليات التربية مؤسسات شاملة وقادرة على المنافسة واالستمرارية والتميز
  (  : NCATE)درض وحتليل النموذج األمريكى فى   ا  ادتماد برامج إدداد املعلم   ممث  فى   :   د

 أحـد أهـم المؤسسـات (  NCATE)د المعلمـينإعدا برامجالعتماد جلس الوطنى يعد الم 
التــي حظيــت بشــهرة كبيــرة فــي مجــال اعتمــاد المهنيــة للتربيــة فــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

وتتســابق دول عــدة إلــى  م حتــى االن  0944منــذ إنشــاء المجلــس  مؤسســات إعــداد المعلمــين
 ( 74. )الحصول على االعتماد من قبله

ة غير حكومية ال تسعى إلى تحقيق نفع وتتكون مـن أكثـر مـن منظم  NCATEواالنكيت      
ــيم وصــناعة السياســة علــى المســتوى الــوطنى   33 رابطــة مهنيــة متخصصــة فــى أمــور التعل

ــين مــن منظمــات  ــات ، حيــث يضــم مجلــس االنكيــت ممثل معلمــى المعلمــين ، : ومســتوى الوالي
.  يــة والمتخصصــين مهنيــا والمعلمــين وصــناع السياســة علــى المســتوى المحلــى ومســتوى الوال

، وهــى مجلـــس أمريكـــي يمـــنح مؤسســـات بـــرامج إعــداد المعلـــم اعتمـــادًا يكســـبها جـــودة محليـــة
 .وتحسنًا و اعترافًا عالميًا 

وتتمثــل رســالتها  فــى المحاســبية والعمــل علــى تطــوير بــرامج ومؤسســات إعــداد المعلــم ،      
ة لبــرامج إعــداد المعلمــين يجــب أن ويتضــمن االعتمــاد فــى ظــل هــذا النظــام وجــود معــايير شــديد
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تتوافر لدى مؤسسات إعداد المعلم الراغبة فى الحصـول علـى االعتمـاد  ويجـب ان تقـدم الـدليل 
 . على ذلك 

أنها تهدف إلى تحديد ما إذا كانت المـدارس أو الكليـات أو   NCATEوتوضح رسالة  
ير محــددة وواضــحة ، تؤكــد األقسـام المســئولة عــن إعــداد المعلمــين تقــوم بــذلك مــن خــالل معــاي

المحاسـبية والتطــوير ، وبــذلك تقــدم ألســر التالميــذ الضـمان بــأن المعلــم قــد تــم إعــداده وتزويــده 
أن  كـل  NCATEوتعتقـد . بالمعارف والمهارات والقيم الضرورية لتعلـيم أبنـائهم بشـكل متميـز 
  (  72). طفل يستحق الرعاية ، ويستحق أن يكون المعلم مؤهل تأهيال عاليا 

 فى االعتماد  قائم على أساس األداء ، ويجب على المؤسسات NCATEو نظام   
ويجـب أن يـدرك المرشـحون انهـم .  -الطالـب  المعلـم -أن تقدم دليال على كفاءة أداء المرشـح

. يخططون لتعليم  تالميذ وكيفية التدريس على نحو فعـال حتـى يتسـنى لجميـع التالميـذ الـتعلم 
إلعــداد الكــوادر التربويــة وكــل مؤسســة تطلــب االعتمــاد  معــايير لــس ســتةوقــد وضــع هــذا المج

 . المهني التربوي عليها أن تطبق تلك المعايير 
أن إصــالح التعلــيم ال يمكــن أن يحــدث بمعــزل عــن تطــوير NCATE وتؤكــد معــايير  
مج إعداد المعلمين  ، فتالميذ المدارس فى القرن الحادى والعشـرين ليسـوا بحاجـة إلـى تعلـم برا

المهـــارات األساســـية فحســـب ، ولكـــنهم بحاجـــة إلـــى المعرفـــة والمهـــارات الضـــرورية لنجـــاحهم 
 . كمواطنين مسئولين يمكنهم المساهمة بفعالية فى االقتصاد المعرفى الجديد 

رورة االعتقاد  فى قابليـة جميـع األطفـال للـتعلم والوصـول بكـل ض   NCATEوتؤكد معايير    
 (   77: )طفل إلى أعلى إمكاناته وقدراته ، من خالل 

ــالمحتوى  -  ــع المعلمــين الجــدد ب ــد جمي ــات إعــداد المعلمــين بتزوي ــع كلي ــوم جمي ضــمان أن تق
لــى التخصصــى المطلــوب ، والمعرفــة التربويــة والمهنيــة ومهــارات التــدريس وتطبيقهــا ع

 .المستوى الفردى المستقل أو على المستوى الجماعى 
ضمان اكتساب جميع اإلداريين التربويين الجدد والمتخصصين المهنيين للمعـارف والمهـارات  -

 .، التى تساعدهم على تكوين مناخ إيجابى يدعم من تعلم التالميذ 
لفة ، وتشجيع إجـراء الدراسـات القيام بإدارة أنواع متعددة من عمليات التقييم بأشكالها المخت -

التتبعيـــة ، للطـــالب  واســـتخدام النتـــائج لضـــمان إعـــداد الطالـــب المعلـــم بمـــا يتســـق مـــع 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8985
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8985
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المعــايير المهنيــة التــى تفــى بمتطلبــات ضــمان قيــام المعلمــين الجــدد بالتــدريس الفعــال ، 
 .الذى يضمن بدوره تعلما أفضل للتالميذ 

التكنولوجيــا فــى التــدريس ، بمــا يســاعد علــى  إعــداد الطالــب المعلــم القــادر علــى تضــمين -
 .اإلسراع بتحسين تعلم التالميذ 

تشجيع العمل الجماعى والممارسات التفكرية ، والتحسـين المسـتمر والتعـاون بـين المعلمـين  -
 .والمتعلمين وأسر التالميذ 

خدمـة إلـى النظر إلى إعداد المعلم وتنميته على أنه متصـل يتحـرك بدايـة مـن اإلعـداد قبـل ال -
 . اإلشراف والمتابعة للمعلمين الجدد ، وينتهى بالتنمية المهنية المستدامة 

المهنيـة لجميــع المعلمـين مـن خــالل بـرامج إعــداد   NCATEوبالتـالى تضـمن معــايير    
 (   72: )تتكون من 

 . ثقافة عامة واسعة  - 
 .دراسة متعمقة لمجال التخصص  -
 .ية التى يبنى عليها القرارات التدريسية قاعدة تأصيلية للمعرفة المهن -
خبرات ميدانية متنوعة وجيدة اإلعداد والتخطـيط ومتتابعـة فـى المـدارس مـن ريـاض األطفـال  -

 .إلى الثانوى 
ــاييس  - ــيم شــامل ومســتمر للممارســات التدريســية ، مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن مق تقي

 . األداء 
 (  79): وتسعى لتحقيق األهداف التالية  
تطوير والحفاظ على معايير عالية  الجودة للمعارف والمهارات والتوجهات المهنيـة المطلوبـة  -

 .للمربين و الوحدات والبرامج التي تعدهم لممارسة 
 .إيجاد  نظم اعتماد ناجعة وفعالة لتقييم جودة كليات اعداد المربين  وبرامجها  -
ــة إلعــداد ا - ــديم المشــورة والمســاعدة التقني ــات تق لمعلمــين ،  وتحســين الجــودة الخاصــة بكلي

 . إعداد المعلمين 
التواصــل بشــكل فعــال مــع جميــع األطــراف المعنيــة، بمــا فــي ذلــك الجمهــور، والتنســيق مــع  -

          .الجهات األخرى ذات المسئولية أيضا لتحسين إعداد المعلمين  
 (21): هذه المراحل فيما يلي ويتم عملها من خالل ثالث مراحل العتماد المعلم وتتمثل    
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معناه أن الكليـة لـديها برنامجـا (   NCATE) واعتماد الكلية من قبل  :ادتماد مإسسات اإلدداد : أ   
جيـــدا ذو محتـــوى معرفـــى متنـــوع وكـــاف حيـــث يشـــتمل علـــى العلـــوم التخصصـــية والتربويــــة 

العمليـة المناسـبة ، ويمـدهم  والتكنولوجية والثقافية ، ومعناه أنه يزود الطالب المعلمين بـالخبرة
 .ببرامج ذات محتوى عصرى ومصادر متجددة للتعلم 

حيــث إن حصــول الخــريج علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى والتــدريب  :مرحلسسة الرتخسسيص املإقسس    : ب 
نمـا يتعـين علـى الخـريج أن  العملى ليس شرطا كافيـا للتـرخيص لـه بمزاولـة مهنـة التـدريس ، وا 

تعتمـدها الواليـة ، وفـى حالـة اجتيـازه لهـا بمعـدالت عاليـة يمـنح تـرخيص يجتاز اختبارات أخرى 
 . مؤقت لمزاولة مهنة التعليم 

يتعــين علــى المعلــم ان يســعى إلــى تجديــد التــرخيص فــى نهايــة المــدة  :مرحلسسة التنميسسة املهنيسسة  : ج
ى المحددة وفقا للقواعـد المعمـول بهـا ، وفـى حالـة عـدم تجديـد التـرخيص يسـقط حـق المعلـم فـ

ممارسة المهنة ، وعليه يتعين على جميع المعلمـين ضـرورة المشـاركة والمسـاهمة فـى أنشـطة 
النمو المهنى عالية الجودة لضمان بلوغ متطلبات تجديد الترخيص وفق آلية تعرف باسـم نقـاط 

 .النمو المهنى 
ســة وفيمــا يخــص المرحلــة األولــى مــن مراحــل اعتمــاد المعلــم وهــي مرحلــة اعتمــاد مؤس        

ــيم المعلمــين   ــاد  مؤسســات تعل ــوطني العتم ــس ال ــد حــدد المجل ســتة   NCATEاإلعــداد ، فق
ويتضــمن كــل معيــار عــدد مــن المعــايير الفرعيــة كمــا جــاء فــى . معــايير لبــرامج إعــداد المعلــم 

NCATE,Unit Standards,2008   ) (81)  :و هـــــي كالتـــــالي
       

 : اراته وقيمه واتجاهاتهمعرفة الطالب المعلم مه  : املعيار األو   -
ويركــز ،وجــودة التعلــيم ، ويتضــمن هــذا المعيــار كــل الجوانــب المتعلقــة بكــل مــن مخرجــات الــتعلم

علــى اكتســاب الطــالب مــدى واســع مــن المهــارات والمعــارف التــي تنمــي شخصــياتهم بشــمولية 
 . وتؤهلهم في حياتهم العلمية والمهنية

 : ير أو العناصر الفرعية ، وتشمل ويتضمن هذا المعيار مجموعة من المعاي   
 . محتوى المعرفة لدى المرشحين للعمل كمعلمين   -   
 . ين للعمل كمعلمين حالمعرفة بالمحتوى التربوى والمهارات لدى المرش -   
 .المهارات والمعرفة التربوية والمهنية لدى المرشحين للعمل كمعلمين  -   
 .حين للعمل كمعلمين تعلم  التالميذ بالنسبة للمرش -   
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 . المهارات والمعرفة لدى العاملين غير هيئة التدريس  -    
ـــدريس  -    ـــة الت ـــر أعضـــاء هيئ ـــة بالمدرســـة مـــن غي ـــة العامل ـــذ بالنســـبة للهيئ ـــم التلمي  .تعل

يكون لدى الكلية نظام تقييم وتقويم يشـمل جمـع : نظام القياس والتقويم في الكلية" املعيار الثانث
تحليلها عن قدرات الطالب وأداء الخريجين وكـذلك وجـود نظـام لتقـويم الكليـة وتطـوير البيانات و 
 : ويتضمن هذا المعيار مجموعة من المعايير أو العناصر الفرعية ، وتشمل   .برامجها

 .نظام القياس الموجود بالكلية  -
 .جمع البيانات وتحليلها وتقويمها  -
 .استخدام البيانات لتطوير البرنامج -
 :" المهنية والممارسات    "الخبرات الميدانية" :املعيار الثالث 

ويـتم ، يمارس الطالب المهارات والمعارف ميدانيًا وعمليًا تحت إشـراف ومتابعـة منظمـة 
تحديد أهداف التدريب الميداني بوضوح ومهام عمل الطالب ودورهـم فـي التـدريب الميـداني مـع 

 .ميداني توضيح ضوابط ومسئوليات التدريب ال
 : ويتضمن هذا المعيار مجموعة من المعايير أو العناصر الفرعية ، وتشمل       

 .التعاون بين الكلية وشركائها من المدارس  -
 .تصميم وتنفيذ وتقويم الخبرات الميدانية والممارسة العملية  -
جميـع الطــالب  امـتالك المرشـحين للمعرفـة وتطـويرهم لهـا وللمهــارات والترتيبـات التـى تسـاعد -

 .على التعلم 
 " :التنوع "املعيار الرابع 

تصميم الكلية برامجها بحيث تراعي التنـوع فـي الطـالب المقبـولين وفـي خلفيـاتهم والتنـوع فـي   
 .والتنوع في مراحل التعليم التي يعدون للتدريس فيها، المهام التي يقوم بها الخريجون

 : معايير أو العناصر الفرعية ، وتشمل ويتضمن هذا المعيار مجموعة من ال      
 .تصميم وتنفيذ وتقويم المنهج والخبرات  - 
 .الخبرات الموجودة لدى مجتمع متنوع من أعضاء هيئة التدريس  -
 .خبرات التعامل مع مجتمع متنوع من الطالب  -
 ":تأهيل أعضاء هيئة التدريس وأداؤهم وتنميتهم المهنية " :املعيار اخلاما 
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ويـتم تـوظيفهم ، م بالتدريس في الكلية أعضاء مختصين ومؤهلين أكاديميًا وتربوياً يقو   
وتــنظم الكليــة بـرامج للتطــوير المهنـي والــذاتي لألعضــاء مـع متابعــة لهــم ، تبعـًا لضــوابط محـددة

 : ويتضمن هذا المعيار مجموعة من المعايير أو العناصر الفرعية ، وتشمل  .وتقويم ألدائهم
 .هيئة التدريس تأهيل أعضاء -
 .نمذجة الممارسات المهنية الجيدة فى التدريس  -
 .نمذجة الممارسات المهنية الجيدة فى مجال البحث  -
 .نمذجة الممارسات المهنية الجيدة فى مجال الخدمة  -
 .تقييم المؤسسة لألداء المهنى هيئة التدريس  -
ــــــــــــــــدريس -   .تيســــــــــــــــير الكليــــــــــــــــة للتنميــــــــــــــــة المهنيــــــــــــــــة ألعضــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــة الت

  ":إدارة الكلية والمصادر المتاحة "املعيار السادس -  

يكـــون لـــدى الكليـــات منشـــنت تعليميـــة مناســـبة مـــع تـــوفر األجهـــزة التعليميـــة والخـــدمات      
ويتضــمن هــذا . المرتبطــة بهــا ووجــود وســائل لضــمان أمــن وســالمة الطــالب والهيئــة التعليميــة

 : ة ، وتشمل المعيار مجموعة من المعايير أو العناصر الفرعي
 .السلطة والقيادة فى الكلية  -
 .كلية موازنة ال -
 . ( الهيئة العاملة)األفراد   -
 .التيسيرات التى تقدمها الكلية  -
 .  المصادر المتحة للكلية بما فى ذلك التكنولوجيا  -
وفى إطار سـعى كليـة التربيـة جامعـة دميـاط  للحصـول علـى االعتمـاد األكـاديمي وفقـًا  

 National Council العتمـاد بـرامج إعـداد المعلمـين( األمريكـي)يير المجلـس القـومي لمعـا
for Accreditation of Teacher Education(NCATE) ، فسـتقوم الباحثـة فيمـا يلـى

مـن خـالل  السـتة NCATE درجة ممارسة  كلية التربية جامعة دمياط لمعـايير االنكيـتبتحديد 
  :يلى  ما كالدراسة الميدانية ، وذلك 
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 : اإلطار امليدانى للدراسة  : ثانيا 

هدف الدراسة ، واألداة :  يشتمل هذا الجزء على إجراءات الدراسة الميدانية وهى      
المستخدمة ، واختيار العينة ، والمعالجة افحصائية ، ويتبع ذلك عرض النتائج وتفسيرها ، 

 : وذلك كما يلى 
الدراســة الميدانيــة إلــى التعــرف علــى درجــة ممارســة  كليــة  هــدفت  :هسسدف الدراسسسة امليدانيسسة   -أ

معرفـة الطالـب المعلـم مهاراتـه : السـتة التاليـة NCATE التربية جامعة دمياط لمعـايير االنكيـت
وقيمه واتجاهاته ، نظام قياس وتقويم الكلية ، الخبرات الميدانية والممارسة المهنيـة ، التنـوع ، 

ائهـم وتنميـتهم المهنيـة، إدارة الكليـة والمصـادر المتاحـة ، مـن تأهيل أعضاء هيئة التدريس وأد
 . وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

 : بناء أداة الدراسة : ب 

لتحقيق أهداف الدراسة الميدانية قامت الباحثة بإعداد استبانة ، وذلك من خالل مراجعة      
من نتائج الدراسات السابقة ذات الصلة  مع االستفادة، األدبيات المنشورة فى موضوع الدراسة

، والتى تسهم فى إلقاء الضوء على جوانب من مشكلة الدراسة وتحديد اسةبموضوع الدر 
يقوم أفراد بحيث  Likert Scaleوقد تم تصميمها وفق تدرج ليكرت  .  محاور بناء االستبانة
تتحقق بدرجة ) أحد البدائل ، على متصل رباعى األبعاد ، وذلك باختيار العينة بإبداء آرائهم

على ان تعطى استجاباتهم األوزان ( ال يتحقق  -بدرجة قليلة  -بدرجة متوسطة  -كبيرة 
 : كما يوضحه الجدول التالى .  0- 6- 3 -4النسبي ، 

 ( 0) جدول 
 األوزان النسبية الستجابات أفراد العينة

 يتحقق بدرجة كبيرة الرأى
يتحقق بدرجة 

 ال يتحقق جة قليلةيتحقق بدر  متوسطة

 0 6 3 4 الوزن
المتوسط 
 (0074 - 0) (6049 - 0074) (3064 - 6041) (4 - 3064) المرجح

الجزء االول ويشتمل على عنوان : وقد تضمنت االستبانة فى صورتها األولية جزأين  - 
 014 ويتضمن: الجزء الثانى و .  البحث واسم الباحثة والبيانات األولية عن أفراد العينة 

 :  عبارة وزعت على ستة محاور ، تمثل معايير االنكيت الستة ، و هى 
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 .معرفة الطالب المعلم مهاراته وقيمه واتجاهاته   - 
 .نظام قياس وتقويم الكلية   -
 .الخبرات الميدانية والممارسة المهنية   -
 .التنوع   -
 . تأهيل أعضاء هيئة التدريس وأدائهم وتنميتهم المهنية  -
 .إدارة الكلية والمصادر المتاحة    - 

وتم عرض الصورة األولية لالستبانة على مجموعة من أساتذة كلية التربيـة ، للوقـوف   
على مدى صالحية كل عبارة ، ودرجة وضوحها وانتمائها لمحورها  ومدى تمثيـل العبـارات لكـل 

ــع أراء الســادة المحك.  محــور والمحــاور موضــوع الدراســة  أســماء 0ملحــق ) مــين وبعــد تجمي
ــديل صــوغ بعــض العبــارات  4تــم حــذف  (الســادة المحكمــين علــى اداة الدراســة  عبــارات ، وتع

 .  عبارة  011األخرى ، و بذلك أصبحت االستبانة فى صورتها النهائية تتضمن 
 : ثبات األداة وصدقها  -ج 

،  s  Alpha´cronbach  قامت الباحثة بحساب ثبات االستبانة باستخدام معامل   
 :                         وهو ما يوضحه الجدول التالى 

 ( 6)جدول 
 .يوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ومحاورها

عدد  المحاور
 العبارات

معامل 
 االرتباط

الصدق 
 الذاتى

 1092 1092 36 .معرفة الطالب المعلم مهاراته وقيمه واتجاهاته: المحور األول
 1094 1029 04 . نظام قياس وتقويم الكلية: المحور الثانى
 1094 1090 06 .الخبرات الميدانية والممارسة المهنية: المحور الثالث
 1094 1022 9 . التنوع: المحور الرابع 

 1092 1093 04 .تأهيل أعضاء هيئة التدريس : المحور الخامس
 1097 1094 02 .المتاحةإدارة الكلية والمصادر : المحور السادس 

 1099 1097 011 االستبانة
  .من الجدول السابق  يتضح أن معامالت الثبات للمحاور واالستبانة مرتفعة 

ولحساب الصدق ألداة الدراسة قامت الباحثة بعرضها فى صورتها النهائية على مجموعة من 
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داة بعباراتها ومحاورها صالحة وقد أفاد المحكمون بأن األ  ،المحكمين من أساتذة كلية التربية
كما تم حساب االتساق الداخلى لالستبانة .  ومناسبة لتحقيق الغرض الذى وضعت من أجله 

المحور والدرجة الكلية  وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات
وهى قيم دالة  1097،  1044معامالت االرتباط بين وقد تراوحت  .للمحور الذى تنتمى اليه

يبين مدي  الذى الصدق البنائي وتم أيضا حساب  ، 10110إحصائيا عند مستوى داللة 
                                     :ارتباط كل محور من محاوراالستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول التالى يوضح ذلك 

 ( 3)  جدول 
 .الستبانةلكلية لكل محور والدرجة الكلية ليوضح معامالت االرتباط بين الدرجة ا

معامل  ن المحاور
 االرتباط

مستوى 
 الداللة المعنوية

 معرفة الطالب المعلم مهاراته وقيمه : المحور األول
 

 .واتجاهاته

 دال 29220 29.0 31
 دال 29220 29.0 31 . نظام قياس وتقويم الكلية: المحور الثانى
 دال 29220 29.0 31 .يدانية والممارسة المهنيةالخبرات الم: المحور الثالث
 دال 2920 29.0 31 . التنوع: المحور الرابع 

 دال 29220 .290 31 : المحور الخامس
 دال 29220 ..29 31 .إدارة الكلية والمصادر المتاحة: المحور السادس 

ليــة لكــل محــور يتضــح مــن الجــدول الســابق أن جميــع معــامالت االرتبــاط بــين الدرجــة الك     
 عتالسـتبانة صـادقه لمـا وضـمحاوراوالدرجة الكلية لالستبيان دالة إحصائيًا وبذلك يعتبر جميـع 

 .لقياسه
 :اجملتمع األصلى ودينة الدراسة :  د    

تألف المجتمع األصلى الذى اشتقت منه عينة الدراسة من أعضـاء هيئـة التـدريس  مـن        
ــ ــاط ، وق ــة جامعــة دمي ــة التربي ــب كلي ــات الرت ــة ان تشــمل فئ ــار العين ــد اختي ــة عن د راعــت الباحث

ـــثالث  ، وأن تشـــمل بعضـــا ممـــن يشـــغل ( مـــدرس  -أســـتاذ مســـاعد  -أســـتاذ ) األكاديميـــة ال
المناصب القيادية وممن ال يشغل ، والجدول التالى يوضح المجتمع األصـلى الـذى اشـتقت منـه 

 .                                عينة الدراسة 
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 (  4)جدول                                                
 يوضح المجتمع األصلى الذى اشتقت منه عينة الدراسة                       

 أعضاء
 هيئة التدريس

 جملة الموجود مدرس أستاذ مساعد أستاذ
00 07 34 26 

تيــارهم بطريقـــة عضــوا مــن مجتمــع العينــة تــم اخ 44بانات علــى  توقــد وزعــت االســ   
اســتبانات غيــر صــالحة  4، منهــا اســتبانة  43 عشــوائية طبقيــة ، وقــد حصــلت الباحثــة علــى

احصـائيا   تحليـل اسـتباناتها، وبذلك يكون حجم العينة التى تم للتحليل اإلحصائى لعدم اكتمالها 
 . عضوا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية  42
 : املعاجلة اإلحصائية :  ھ  

حليل بيانات الدراسة ، استخدمت الباحثة بعض األساليب االحصائية التى تتفق لت      
وطبيعة الدراسة ، ومتغيراتها المختلفة ، وذلك من خالل برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم 

وقد اعتمدت الدراسة على األساليب اإلحصائية (      SPSS)االجتماعية المعروف باسم 
 :التالية 
ا كرونباخ ، ومعامل االرتباط  بيرسون ، النسب المئوية  للتكرارات ، والوزن معامل ألف     

  .  6النسبى ، واالنحراف المعيارى ،  والمتوسط الحسابى ، وكا 
 : نتائج الدراسة وتافسريها : و

العينة حول درجة ممارسة المعيار األول من معايير  النتائج الخاصة بنراء أفراد -0
ANCATE                                     الستة : 
 (  4) جدول 

لتقديرات أعضاء هيئة التدريس  6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار كا
معرفة الطالب المعلم )لدرجة ممارسة كلية العلوم التربوية لكل عبارة من عبارات المحور األول  

 (.مهاراته وقيمه واتجاهاته
 6كا العبارة

مستوى 
 المعنوية

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 االتجاه الوزن النسبى المعيارى

ب
تي

تر
ال

 

        :محتوى المعرفة لدى المرشحين للعمل كمعلمين -أ
 

تحقق بدرجة  %29067 1046 6077 10110 04012 .يمتلك الطالب المعلمون معرفة عميقة بالتخصص األكاديمى  -0
 3  متوسطة 

الب على معرفته من خالل االستقصاء والتحليل النقدى وتركيب يبرهن الط -6
 .الموضوع 

يتحقق بدرجة  44007% 1042 6007 10110 39041
 قليلة 

8  
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جميع من يستكملون البرنامج يجتازون اختبارات رخصة المنطقة لممارسة  -3
 .مهنة التدريس 

  23 ال يتحقق 30064% 1073 0064 10110 01101

يتحقق بدرجة  %42092 1042 0092 10110 44041 .ب كخبراء فى المحتوى الذى يقومون بتدريسه ينظر للطال -4
 23  قليلة 

          : المعرفة بالمحتوى التربوى والمهارات لدى المرشحين للعمل كمعلمين -ب

 يعكس الطالب المعلمون فهما حقيقيا للمعارف والمهارات المهنية والتربوية -4
23041 10110 6007 1042 44007% 

يتحقق بدرجة 
  8 قليلة 

يقدم  الطالب المعلمون تفسيرات واستراتيجيات تعليمية تساعد كل الطالب  -2
 %43003 1033 6003 10110 67011 . على التعلم 

يتحقق بدرجة 
  33 قليلة 

يعرض الطالب المعلم  المحتوى على التالميذ بطرق واضحة وجذابة  -7
 .الواقعية والتكنولوجيا  مستخدما  األمثلة

يتحقق بدرجة  43003% 1044 6003 10110 73041
  33 قليلة 

يتحقق بدرجة  %70034 1032 6024 10110 64012 .لطالب المعلمون لديهم خبرة بعلم أصول التدريس  -2
 متوسطة 

3  

يشارك الطالب المعلم بخبرته من خالل القيام بأدوار قيادية فى مدرسته  -9
 %43003 1033 6003 10110 67011 . ومجتمعه

يتحقق بدرجة 
  33 قليلة 

 .ينقد الطالب المعلمون النظريات ذات العالقة بالتعلم وأصول التدريس -01
44041 10110 6012 1041 46012% 

يتحقق بدرجة 
 31  قليلة 

يطور الطالب المعلمون استراتيجيات تعليمية وانماط تكنولوجية تعتمد على  -00
 %41011 1040 6011 10110 37041 . البحث والخبرة وتساعد جميع الطالب على التعلم 

يتحقق بدرجة 
 38  قليلة 

               :المهارات والمعرفة التربوية والمهنية لدى المرشحين للعمل كمعلمين -ج

 .طالب المعلم لديه فهم شامل للمعرفة المهنية والتربويةال -06
23041 10110 6007 1042 44007% 

يتحقق بدرجة 
  8 قليلة 

الطالب المعلم لديه القدرة على تطوير خبرات تعلم ذات معنى لتسهيل التعلم  -03
 .  لكل التالميذ

يتحقق بدرجة  44060% 1041 6060 10110 44041
 قليلة 

3  

يتحقق بدرجة  %42064 1043 6064 10110 42041 كيف يتعلم التالميذ وكيف تكون األفكار مقبولة عندهم يعرف  -04
 قليلة 

2  

يتحقق بدرجة  %44060 1041 6060 10110 44041 .يعطى أهمية لألسرة والمدرسة والمجتمع -04
  3 قليلة 

 %42064 1043 6064 10110 42041 .يعطى أهمية للخبرات السابقة للتالميذ -02
يتحقق بدرجة 

  2 قليلة 

يقوم بدور قيادىفى المجتمع المهنى ويتعاون مع زمالئه فى تطوير وتجديد  -07
يتحقق بدرجة  %43003 1044 6003 10110 73041 . المدرسة

 قليلة 
33  

               :تعلم التالميذ بالنسبة للمرشحين للعمل كمعلمين -د

يتحقق بدرجة  %42064 1043 6064 10110 42041 . لى تعلم التالميذ ويدرس تأثير ما يقدمه للتالميذيركز  الطالب المعلم ع -02
  2 قليلة 

يتحقق بدرجة  %46012 1062 6012 10110 33033 يحلل ويقيم تعلم التالميذ ويجرى تعديالت على التدريس -09
 قليلة 

31  
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يتحقق بدرجة  %46012 1062 6012 10110 33033 .لديه فهم كامل بالقياس -61
  31 قليلة 

يحلل بيانات األداء الخاصة بالتلميذ والفصل والمدرسة ثم يضع القرارات  -60
يتحقق بدرجة  %40014 1061 6014 10110 41033 . المبنية على األداء حول استراتيجيات التدريس ليتعلم جميع التالميذ

 33  قليلة 

حديد وتصميم استراتيجيات تعزز تعلم يتعاون مع غيره من المهنيين لت -66
يتحقق بدرجة  %41011 1069 6011 10110 73041 . التالميذ 

 قليلة 
38  

               : المهارات والمعرفة لدى العاملين غير هيئة التدريس -ه

 لديهم فهم عميق بالمعرفة الخاصة بمجاالتهم كما وردت فى معايير المهنة -63
44041 10110 6012 1041 46012% 

يتحقق بدرجة 
 قليلة 

31  

يجمعون البيانات ذات العالقة بعملهم ويحللونها ويستفيدون بها فى  -64
 %41011 1040 6011 10110 44011 . ممارساتهم

يتحقق بدرجة 
 38  قليلة 

 . يستخدمون البحث والتكنولوجيا فى تعزيز وتحسين تعلم الطالب المعلم  -64
يتحقق بدرجة  43003% 1044 6003 10110 42041

 قليلة 
33  

               : تعلم التلميذ بالنسبة للهيئة العاملة بالمدرسة من غير أعضاء هيئة التدريس -و

يتحقق بدرجة  %46012 1062 6012 10110 33033 . يستطيع الطالب المعلمون ان يعكسوا ما استفادوهفى تعليم التالميذ  -62
 قليلة 

31  

 . الطالب المعلمون  إيجاد بيئات تعزز تعلم الطالب  يستطيع -67
39041 10110 6007 1042 44007% 

يتحقق بدرجة 
 8  قليلة 

يستطيع الطالب المعلمون تجميع البيانات ذات العالقة بتعلم التالميذ  -62
يتحقق بدرجة  %43003 1044 6003 10110 42041 وتحليلها  

 قليلة 
33  

 .  علمون تطبيق استراتيجيات لتحسين تعلم التالميذ يستطيع الطالب الم -69
يتحقق بدرجة  43003% 1044 6003 10110 42041

  33 قليلة 

للعمل فى ( الطالب المعلمين ) الترتيبات المهنية الخاصة بكل المرشحين  -ز
               : التدريس

طرق تعكس يعمل المرشحون مع التالميذ واأل سر والزمالء والمجتمعات ب -31
الترتيبات المهنية المتوقعة من المعلمين المتخصصين كما توضحها المعايير 

 .   المرتبطة بالتخصص والكلية 
يتحقق بدرجة  40014% 1034 6014 10110 23041

  33 قليلة 

يتبع المرشحون سلوكيات داخل الفصل تركز على إيجاد بيئات تعزز التعلم   -30
يتحقق بدرجة  46012% 1041 6012 10110 44041 .

 قليلة 
 31 

يدرك المرشحون الوقت الذى تحتاج فيه الترتيبات المهنية للتعديل وتكون  -36
يتحقق بدرجة  %46021 1047 6001 10110 46003 .لديهم القدرة على تطوير خطة لتنفيذ ذلك 

 قليلة 
31  

     %43031 1062 6003 .معرفة الطالب المعلم مهاراته وقيمه واتجاهاته: المحور األول
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فى  2دالة احصائيًا وجاءت العبارة رقم  6أن جميع قيم كا( 4)يتبين من جدول  
، وكانت االستجابة عليها تتحقق بدرجة متوسطة ، %   70034المرتبة األولى بوزن نسبى 

حرص الكلية على إكساب الطالب المعلمين معرفة بالمادة التى ب وتفسر الباحثة ذلك 
بتدريسها من خالل اإلعداد األكاديمى أو المتعلقة بالتربية أو المعرفة العامة ذات سيقومون 

الطابع الثقافى  ، بحيث يمكنهم استخدامها فى تمكين  التالميذ فى المدارس من المعرفة 
واكتساب الخبرات ، وتعلم كيفية التعلم ، والمشاركة الفعالة فى األنشطة المدرسية الصفية 

وفى المرتبة الثانية  جاءت العبارة .  وتطبيق ما تعلموه فى المواقف الحياتية والالصفية ،  
بوزن  3وجاءت فى المرتبة األخيرة العبارة رقم  % 29067بوزن نسبى  0رقم 
وتفسر الباحثة ذلك بعدم وجود نظام ترخيص لمزاولة مهنة التعليم معمول . %30064نسبى

د المهنى للمعلم واجتيازه ترخيص مزاولة المهنة فى به فى مصر على الرغم من أهمية االعتما
أن درجة ممارسة كلية  إلى  وتشير النتائج  . ضمان جودة األداء لكل من المعلم والطالب 

الستة  جاءت بدرجة قليلة  NCATEالتربية جامعة دمياط لعناصر المعيار االول من معايير 
قلة توافر ممارسة مؤشرات وعناصر هذا  وهذا يشير إلى. على مستوى عبارات المحور األول 

وتتفق هذه النتيجة مع . المعيار داخل الكلية مما يقلل من فرص حصول الكلية على االعتماد 
وتشير هذه النتيجة إلى أن البرامج التعليمية وأساليب (. 26( ) 6104دراسة عبابنة  ، )

حاجة إلى مزيد من اإلصالح  التدريس فى الكلية يشوبها بعض جوانب القصور، لذا فإنها فى
 .   والتطوير لتحقيق اإلعداد الفعال للمعلم وللوفاء بمتطلبات االعتماد األكاديمى فى هذا المجال 

النتائج الخاصة بنراء أفراد  العينة حول درجة ممارسة المعيار الثانى من معايير  -6
NCATE     الستة: 

 ( 2)جدول      
لتقديرات أعضاء هيئة التدريس  6افات المعيارية وقيمة اختبار كاالمتوسطات الحسابية واالنحر 

 (نظام قياس وتقويم الكلية) لدرجة ممارسة كلية العلوم التربوية لكل عبارة من عبارات المحور الثانى

مستوى  6كا العبارة
 المعنوية

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

الوزن 
 النسبى

 االتجاه

ب
تي

تر
ال

 

             :  ياس الموجود بالكليةنظام الق -أ

32092 1027 0042 10110 49041 .تشترك الكلية مع المجتمع المهنى فى تطوير نظام للقياس  -33
  2 ال يتحقق %

  1 ال يتحقق34032 1071 0032 10110 37041 .يعكس نظام القياس المعمول به  اإلطار المفاهيمى للكلية  -34
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% 
ل دورى صدق وفائدة البيانات التى يتم تفحص الكلية بشك -34

جراء التعديالت  الحصول عليها من خالل القياسات  وا 
 . المطلوبة التىتتطلبها المعايير المهنية 

24027 10110 0046 1026 34046
 3  ال يتحقق %

يتم تحديد أداء المرشح من خالل مجموعة متعددة من  -32
32044 0010 0044 10110 24027 . المقاييس تتم فى مراحل متعددة 

  3 ال يتحقق %

شير البيانات إلى وجود عالقة بين قياسات األداء الخاصة  -37
بنجاح المرشحين على امتداد البرامج وادائهم فيما بعد داخل 

 .الفصول والمدارس 
02033 10110 0046 1026 34046

  3 ال يتحقق %

لدقة وعدم تجرى  الكلية  دراسات شاملة لتحرى العدالة وا -32
التحيز ثم تقوم بإجراء تغييرات على الممارسات فى ضوء 

 . نتائج تلك الدراسات 
60033 10110 0033 1074 33033

 32  ال يتحقق %

               : جمع البيانات وتحليلها وتقويمها -ب

يقدم نظام القياس بالكلية معلومات شاملة بشكل منتظم عن  -39
 1022 0069 10110 44041 .مرشح فى كل مراحل برامجه جودة البرنامج وأداء ال

36069
 31  ال يتحقق %

تعتمد البيانات التى يتم الحصول عليها عن المرشحين  -41
والخريجين على قياسات متعددة من المصادر الداخلية 

 . والخارجية التى يتم تجميعها 
44041 10110 0033 1029 33033

% 
  32 ال يتحقق

ذه البيانات من قبل البرنامج عندما يكون يتم فصل ه -40
المرشحون مقيدين فى برامج تحويل مسار خارج نطاق الكلية 

 . أو فى برامج تعلم مستمر 
70023 10110 0042 1096 32092

% 
  2 ال يتحقق

يتم تجميع هذه البيانات بشكل منتظم وتلخيصها وتحليلها  -46
34091 1072 0041 10110 46003 .نامج ونشرها بهدف تحسين أداء المرشح وجودة البر 

  1 ال يتحقق %

يوجد نظام فعال لتسجيل الشكاوى المقدمة من المرشحين  -43
 1024 0074 10110 66027 .ومعالجتها 

43074
% 

يتحقق 
 3  بدرجة قليلة 

يتم إصالح نظام القياس من خالل تطوير واختبار أنماط  -44
 1070 0042 10110 60022 .مختلفة من تكنولوجيا المعلومات 

32092
  2 ال يتحقق %

             :استخدام البيانات لتطوير البرنامج -ج

تستخدم الكلية البيانات المجمعة فى تقويم كفاءة البرامج  -44
 1027 0046 10110 72011 .والممارسة العملية 

34046
  3 ال يتحقق %

أكد أن البرامج تدرس الكلية بشكل منتظم تأثير أى تغييرات لتت -42
 1026 0041 10110 29023 . تم تقويمها بدون أى تأثيرات عكسية 

34091
 1  ال يتحقق %

يقوم المرشحون و العاملون بمراجعة البيانات المتعلقة بأدائهم  -47
34091 1026 0041 10110 29023 .بشكل دورى ويطورون خطط للتحسين  تعتمد على البيانات 

  1 ال يتحقق %

34023 1074 0043     . نظام قياس وتقويم الكلية: الثانى المحور
% 
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دالة احصائيًا  ، و أن درجة ممارسة  6أن جميع قيم كا(  2)يتضح من الجدول        
التى جاءت  فى المرتبة ( 43)عناصر المعيارالثانى جاءت بدرجة ال تتحقق  عدا العبارة 

بة عليها متوافرة بدرجة قليلة ، وربما يرجع وكانت  االستجا% 43074األولى بوزن نسبى 
ذلك  إلى قلة اهتمام إدارة الكلية بمتابعة شكاوى الطالب المعلمين ، فاألمر  يقتصر على 
مجرد تلقى  التماسات الطالب فى حالة الرسوب فى إحدى المواد ومراجعة الكنترول المختص 

  36069بوزن نسبى  ( 39)ير عبارة للتأكد من درجات الطالب فقط ،  وجاء فى الترتيب األخ
، مما يدل على أن درجة ممارسة كلية التربية جامعة دمياط لعناصر المعيار الثانى  من %  

الستة  ال تتحقق، وهذا يقلل من فرص حصول الكلية على االعتماد، وتفسر  NCATEمعايير 
لية إلى وجود وحدة الباحثة ذلك بقصور نظام التقويم والقياس فى الكلية حيث تفتقر الك

دارة وتحليل واستخدام للمعلومات فى تقييم اداء  للتقويم والقياس تقوم بتجميع وتنظيم وا 
 .البرامج المختلفة بالكلية ، وبالتالى ال يتم استخدام نتائج التقييم فى تحسين وتطوير الكلية

 :حيث يتسم الوضع الراهن داخل الكلية  بالعديد من السلبيات فى مقدمتها
المعلم، وخاصة على المستوى / فيها لتقويم نواتج تعلم الطالب الموثوقالمقاييس عدم توافر  -

المؤسسى  حيث إن كثير من الممارسات التقويمية الراهنة ال تؤدى إلى تطوير مهارات 
 .  المعلم/ الطالب

مما يعد )تركز أساليب التقويم الحالية على قياس تحصيل الطالب لمحتوى المواد الدراسية  -
وتهمل قياس معظم المهارات الذهنية و الوجدانية ( سببًا رئيسًا في تفشي ظاهرة الغش

م بشكل متكامل، ومازالت الكلية تركز في معظم األحيان على أساليب ويتقلالضرورية ل
على الرغم من ( امتحان نهائي تحريري)تقويم واحدة لجميع الطالب بمختلف األقسام 

  .أهمية تنويع تلك األساليب ومالءمتها للتعلم من أجل اإلتقان الدعاوى الحديثة ب
بشكل عام على اختبارنهائي فقط ال يوفر التغذية الراجعة عن يعتمد  يم القائم و كما أن التق -

 . أداء الطالب و التي يصعب توفيرها بسبب الكثافة العالية للطالب
 . يقتصر التقويم على تقويم أستاذ الجامعة للطالب -
تحتاج أدوات التقويم إلى زيادة االهتمام بكل من معايير الصدق والثبات والموضوعية و  -

 .التيسير
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راعى كثير من االختبارات الوزن النسبى واألهمية النسبية لكل من موضوعات المحتوى تال  -
 .ى  واألهداف التعليمية وتوزيع أسئلة اإلمتحانات على المحتو

إحداث نقلة نوعية فى نظم تقويم الطالب المعلم حاجة إلى  وبذلك  فإن الكلية  فى 
اإلعداد الفعال للمعلم للوفاء بمتطلبات  وتحقيق  بما يضمن  تطوير منظومة التعليم بالكلية 

 . االعتماد األكاديمى فى هذا المجال 
من معايير  لثالنتائج الخاصة بنراء أفراد  العينة حول درجة ممارسة المعيار الثا  -3

NCATE     الستة: 
 (: 7) جدول 

والمتوسط واالنحراف المعيارى والوزن النسبى لكل عبارة من عبارات المحور  6يبين قيمة اختبار كا 
 (.الخبرات الميدانية والممارسة المهنية)الثالث 

مستوى  6كا العبارة
 المعنوية

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

الوزن 
 االتجاه النسبى

ب
تي

تر
ال

 

               : التعاون بين الكلية وشركائها من المدارس -أ

يشترك أعضاء هيئة التدريس بالكلية وشركائها من المدارس  -42
فى تصميم وتنفيذ وتقويم إطار العمل المفاهيمى للكلية 

 .وبرنامج المدرسة 
  31 ال يتحقق 39012% 0019 0042 10110 71041

ا من المدارس الخبرة والمصادر تتبادل الكلية مع شركائه -49
 %43024 1024 6004 10110 41041 . لتعزيز تعلم المرشحين 

يتحقق بدرجة 
  3 قليلة 

يشترك الطرفان فى تحديد األدوار التى يمكن أن يقوم بها  -41
الطالب المعلمون داخل المدارس لتعزيز خبرة التعلم لهم 

 . ولطالب المدارس 
76023 10110 6041 0044 49091% 

يتحقق بدرجة 
  3 قليلة 

              : تصميم وتنفيذ وتقويم الخبرات الميدانية والممارسة العملية -ب

تتيح الخبرات الميدانية للمرشحين تطبيق المهارات والمعارف  -40
 .والترتيبات المهنية فى مواقع مختلفة على الطالب والكبار 

رجة يتحقق بد 43024% 1070 6004 10110 42023
  3 قليلة 

يتم أثناء الممارسة العملية ربط تعلم المرشح ببرنامج المدرسة  -46
 %40042 1021 6012 10110 29023 .وممارسة التدريس 

يتحقق بدرجة 
  8 قليلة 

يتفاعل المرشحون مع المعلمين وأسرهم والطالب والمديرين  -43
 %46021 1029 6001 10110 29023 لعملىوالمشرفين الجامعيين وغيرهم ممن لهم عالقة بتدريبهم ا

يتحقق بدرجة 
  4 قليلة 

يتحقق بدرجة  %40042 1021 6012 10110 29023 .يكون المرشحون أعضاء فى فريق التعليم فى المدرسة  -44
  8 قليلة 

يشترك المرشحون فى صناعة القرارات المهنية الخاصة  -44
 . المعلومات  بتحسين التعليم والتعلم واستخدام تكنولوجيا

 33  ال يتحقق 33024% 1020 0034 10110 20007
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يشارك المرشحون فى خبرات ميدانية تتطلب منهم نقد وتحليل  -42
النظرية التربوية ذات العالقة بالممارسة داخل الفصول استنادا 

 . إلى ما يجرونه من بحث تطبيقى 
 33  ال يتحقق 34091% 1070 0041 10110 33022

ك المرشحين للمعرفة وتطويرهم لها وللمهارات والترتيبات امتال  -ج
 :التى تساعد جميع التالميذ على التعلم

             

يعمل المرشحون مع بعضهم ومع أعضاء هيئة التدريس فى  -47
نقد وتحليل الممارسات العملية لكل منهم ومدى تأثيرها على 

 .تعلم التالميذ بهدف تحسين هذه الممارسات 
يتحقق بدرجة  46021% 1042 6001 10110 20007

  4 قليلة 

تساعد الخبرات الميدانية المرشحين على اكتشاف مهاراتهم  -42
مكانياتهم المهنية ذات العالقة بجميع الطالب  يتحقق بدرجة  %46021 1042 6001 10110 20007 .ومعارفهم وا 

 قليلة 

 

4 

  

لم جميع التالميذ يطور المرشحون الكفايات  التى تعزز تع -49
العاديين وذوى االحتياجات الخاصة بصرف النظر عن الجنس 

 . أو العرق أو الخلفية االجتماعية واالقتصادية 
20007 10110 6001 1042 46021% 

يتحقق بدرجة 
 4 قليلة 

   %49014 1020 0092     .الخبرات الميدانية والممارسة المهنية: المحور الثالث 

دالة احصائيًا  ، وجاءت  فى المرتبة األولى  6ول أن جميع قيم كايتضح من الجد 
 .حيث أشار أفراد العينة أنها تتحقق بدرجة قليلة ،% 49091بوزن نسبى (  41)العبارة 

تحرص الكلية  تم بالفاعلية المرجوة حيث اليالتربية العملية ال وتفسر الباحثة ذلك بأن برنامج 
لتبادل اآلراء مع مديرى المدارس  دورية على عقد اجتماعات خالل فترة التدريب الميدانى

واإلدارات التعليمية لتوثيق أواصر التعاون والشراكة مع كافة األطراف المعنية بالتربية العملية 
جراءات التقييم المتبعة لتقييم الطالب المعلمين ول . توضيح األدوار المتوقعة من المشرفين ، وا 

 .يدرسون بها  والتالميذ بالفصول التى
أن درجـة ممارسـة عناصـر المعيـار الثالـث جـاءت بدرجـة قليلـة ، يالحظ مـن الجـدول و   

وتعـزو الباحثـة   التى أشار أفراد العينة أنهـا التتحقـق ،(   42 - 44 -42)عدا  العبارات رقم 
ث ال حيــ عــدم التــوازن بــين الجوانــب النظريــة والجوانــب األدائيــة أو العمليــة التطبيقيــةذلــك إلــى 
أن تخطــط لبرنــامج التطبيــق العملــي تخطيطــًا دقيقــًا قبــل مــدة مــن  كليــة  علــى إدارة التحــرص 

، والتواصل مع إدارات هـذه المـدارس وتحديـد المتوقـع مـن مـدير المدرسـة والمـتعلم  الشروع فيه
شعار مديريات التربيـة فـي باإلضـافة المنطقـة التـي تقـع فيهـا المـدارس المتعاونـة،  المتعاون، وا 

تــدني  و. والتبــاين أو التعــارض بــين آراء أســاتذة طــرق التــدريس ومشــرفي التربيــة العمليــةإلــى 
مستوى اندماج معلم المستقبل في الحيـاة المدرسـية نتيجـة لتـدني مسـتوى التواصـل بينـه وبـين 
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المدرسة من ناحية وبينه وبين اإلدارة المدرسية ، وتـدني مسـتوى المشـاركة فـي التـدريس  معلم
 تدني مستوى توجيهات المشرف األكـاديمي لمعلـم المسـتقبل وعـدم وضـوحها ، وأيضا  المصغر

 :برنامج التربية العملية داخل الكلية من الكثير من السلبيات فى مقدمتها  شوبحيث ي .
 .غياب االهتمام بتحسين مهارات اإلشراف الميدانى  -   
 .فى تطوير الممارسات المهنية ال يوجد شراكة استراتيجية مع المؤسسات المجتمعية  -  
 .قلة االهتمام بتفعيل نتائج البحث التربوى فى تطوير الممارسات المهنية  -  
/ عدم االهتمام باسـتخدام التقنيـة فـى الممارسـات المهنيـة لعضـو هيئـة التـدريس والطالـب  -  

 .المعلم 
 . للخبرات الميدانية قلة توافر لوائح وأدلة تنظيمية  -  
 . طالب التربية الميدانية تفعيل المحاسبية فى ممارسات  قلة -  
وبذلك تشير نتائج المحور إلى  أن درجة ممارسة كلية التربيـة جامعـة دميـاط لعناصـر  

ــايير  ــث  مــن مع ــار الثال ــارات   NCATEالمعي ــى مســتوى عب ــة عل الســتة   تتحقــق بدرجــة قليل
وتتفـق هـذه النتيجـة مـع . االعتمـاد وهذا يقلل من فـرص حصـول الكليـة علـى . المحور الثالث 
وتشــير هــذه النتيجــة إلــى أن برنــامج التربيــة العمليــة والتــدريب (.  23()6100)دراســة عبيــد  

الميدانى داخل  الكلية يشوبه بعض جوانب القصور، لذا فإنه فى حاجة إلى مزيد من اإلصـالح 
 تماد األكاديمى فى هذا المجالوالتطوير لتحقيق اإلعداد الفعال للمعلم وللوفاء بمتطلبات االع

من معايير  رابع النتائج الخاصة بنراء أفراد  العينة حول درجة ممارسة المعيار ال -4
NCATE     الستة 

 (   2) جدول 
والمتوسط واالنحراف المعيارى والوزن النسبى لكل عبارة من عبارات المحور  6يبين قيمة اختبار كا 

 (التنوع ) الرابع 
 6اك العبارة

مستوى 
 المعنوية

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

الوزن 
 االتجاه النسبى

ب
تي

تر
ال

               :تصميم وتنفيذ وتقويم المنهج والخبرات  -أ 

يعزز المنهج و الخبرات الميدانية تطوير المرشحين للمعارف  -21
 والمهارات والترتيبات المهنية ذات العالقة بالتنوع فى المجتمع

 . الطالبى 
  1 ال يتحقق 34094% 1026 0044 10110 49023

  7 يتحقق بدرجة قليلة  %43003 1047 6003 10110 74041 .يربط المرشحون التدريس بخبرات وثقافات وخلفيات التالميذ  -20

  2 يتحقق بدرجة قليلة  %42077 1070 6067 10110 26007تقوم الكلية بتقويم الطالب المعلمين  من حيث قدرتهم على العمل  -26
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 . مع جميع التالميذ  

               :الخبرات الموجودة لدى مجتمع متنوع من أعضاء هيئة التدريس -ب

يوجد  لدى أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتربية المهنية  -23
والمدارس دراية بإعداد الطالب المعلمين للعمل مع تالميذ من 

 . ية المختلفة  ذوى الخلفيات الثقاف
  3 يتحقق بدرجة قليلة  42024% 1073 6034 10110 21007

الخبرات الموجودة لدى مجتمع متنوع من المرشحين للعمل  -ج
               : بالتدريس

يشترك المرشحون فى خبرات التنمية المهنية فى برامج التعليم  -24
ن حيث التقليدى مع مرشحين ينتمون إلى  مجموعات متنوعة م

 . الجنس والعرق والمستوى االجتماعى واالقتصادى
يتحقق بدرجة  27070% 1042 6070 10110 42023

  3 متوسطة 

يتم احترام وقبول المشاركة النشطة من قبل الطالب المعلمين من  -24
ذوى الخلفيات الثقافية المختلفة وذوى الخبرات المتنوعة فى 

انية وفى الممارسات الفصول الدراسية وفى الخبرات الميد
 . العالجية 

  1 يتحقق بدرجة قليلة  44073% 1042 6063 10110 70023

               : خبرات التعامل مع مجتمع متنوع من الطالب -د

يتم تصميم خبرات ميدانية ومهارات عالجية مكثفة وواقعية تشجع  -22
ياجات الطالب المعلمين على التفاعل مع التالميذ من ذوى االحت

الخاصة والتالميذ من خلفيات ثقافية اثنية وعرقية وجنسية 
 . واجتماعية ولغوية ودينية  متنوعة 

 1  يتحقق بدرجة قليلة  44073% 1074 6063 10110 71007

تساعد تلك الخبرات الطالب المعلمين على مواجهة القضايا  -27
 2  يتحقق بدرجة قليلة  %42064 1072 6064 10110 24041 .يذ المتعلقة بالتنوع ، التى تؤثر فى التدريس وتعلم التالم

يقوم الطالب المعلمون بتطوير استراتيجيات لتحسين تعلم  -22
  7 يتحقق بدرجة قليلة  %43003 1043 6003 10110 27033 التالميذ وزيادة فعالية الطالب المعلمين كمعلمين فى المستقبل 

     %44021 1044 6009     . التنوع: المحور الرابع 

فى الترتيب األول حيث جاء دالة احصائيًا  ،   6يتضح من الجدول أن جميع قيم كا     
حيث  أشار أفراد العينة أنها تتحقق بدرجة متوسطة ،  %  27070بوزن نسبى ( 24)العبارة 

ية مما يدل على تفاعل الطالب المعلمين وتعاملهم مع زمالئهم من ذوى الخلفيات الثقاف
 . واالجتماعية االقتصادية والدينية فى المساقات التربوية فى داخل الكلية او فى المدارس 

أن درجة ممارسة عناصر المعيار الرابع جاءت  الواردة بالجدول  تشير النتائجو  
ن الكلية ال تمتلك خطة خاصة بأ وتفسر الباحثة ذلك بدرجة قليلة  كما أشار أفراد العينة ، 

ث ال تتضمن رؤية الكلية ورسالتها مفهوم التربية متعددة الثقافات التى تحترم بالتنوع حي
وهو ما أشار إليه أفراد العينة حيث تفتقر الكلية تضمين المناهج . وتقدر االختالفات الثقافية 

واألساليب التدريسية ما يدعم العناية بمفاهيم التنوع والتعددية الثقافية والكونية ، كما ال 
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لكلية على تصميم خبرات ميدانية ومهارات عالجية مكثفة وحقيقية واقعية تشجع تحرص ا
الطالب المعلمين على التفاعل مع التالميذ من ذوى االحتياجات الخاصة والتالميذ من خلفيات 

مما يؤثر على قدرة الطالب المعلمين على  ،ثقافية واقتصادية اجتماعية ولغوية ودينية 
ويدل ذلك على .  لقة بالتنوع ، التى تؤثر فى التدريس وتعلم التالميذ مواجهة القضايا المتع

قصور فى تصميم الكلية لبرامجها بحيث تراعى التنوع فى درجة االختالفات الموجودة بين 
 :وتعزو الباحثة ذلك إلى  الطالب المعلمين  ،

 .غياب استراتيجيات تحقيق التنوع فى كلية التربية  -
فعيل دور عضو هيئة التدريس فى تعزيز الهوية الوطنية وتوكيد قيم قلة االهتمام بت -

 .الديمقراطية والتنوع 
 .قصور فى تفعيل دور اإلرشاد األكاديمى للطالب الجامعى  -
مناهج ، تدريس ، ) عدم وجود وثيقة للتنوع ونكافؤ الفرص لكافة الممارسات واألنشطة  -

 .لعضو هيئة التدريس  بالتنوع  متصلةية الغياب طرق اكتساب المهارات المهن -( بحث 
 .م المعل/ للطالب  بالتنوع  متصلة غياب طرق اكتساب المهارات المهنية ال -
هذا الجانب فى حاجة إلى مزيد من التطوير لتحقيق اإلعداد الفعال  فإنوبذلك   

 .للمعلم وللوفاء بمتطلبات االعتماد األكاديمى فى هذا المجال 
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من معايير  خامس خاصة بنراء أفراد  العينة حول درجة ممارسة المعيار اللنتائج الا-4
NCATE    الستة . 

  ( 9) جدول       
المحور  والمتوسط واالنحراف المعيارى والوزن النسبى لكل عبارة من عبارات 6يبين قيمة اختبار كا

 .(تأهيل أعضاء هيئة التدريس )  الخامس

 6كا العبارة
مستوى 
 المعنوية

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

الوزن 
يب االتجاه النسبى

لترت
ا

 

               :تأهيل أعضاء هيئة التدريس -أ
حصل جميع أعضاء هيئة التدريس على الدكتوراة ،  -29

ولديهم خبرات تربوية معاصرة فى السياقات المدرسية على 
 . المستويات كافة التى يقومون باإلشراف عليها 

يتحقق بدرجة  92034% 1032 3024 10110 64012
 كبيرة

0 

ينغمس أعضاء هيئة التدريس فى أنشطة بحثية مرتبطة  -71
يتحقق بدرجة  %72014 1044 3014 10110 31041 .باإلشراف 

 6 متوسطة 

جميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو من  -70
ت فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس لديهم المؤهال

مجاالتهم ، التى يدرسونها أو يشرفون عليها ، ويتميزون 
 .بالكفاءة المتميزة فى الميدان 

يتحقق بدرجة  73092% 1042 6092 10110 40041
 متوسطة 

3 

               : نمذجة الممارسات المهنية الجيدة فى التدريس -ب
جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتربية المهنية  -76

لديهم تفهم عميق للمحتوى والمجال الذى يقومون 
بتدريسه ويدمجون المحتوى مع التدريس والتعلم أثناء 

 .  ممارستهم للتدريس

يتحقق بدرجة  76096% 1041 6096 10110 32011
 متوسطة

4 

يستفيد المرشحون من التدريس الذى يقدمه أعضاء هيئة  -73
كيل الكفايات التدريس المعنيين بالتربية المهنية فى تش

الخاصة بمعايير المهنة والكلية وتقديم قياسات مناسبة 
لألداء ودمج التنوع والتكنولوجيا فى المقرر والخبرات 

 .الميدانية والممارسات العملية 

يتحقق بدرجة  76096% 1041 6096 10110 32011
 4 متوسطة 

يهتم أعضاء هيئة التدريس المعنيون بالتربية العملية  -74
م المرشحين ويكتفون بالتدريس بالشكل الذى يعمل بتعل

 .على تعزيز تعلم المرشح 
يتحقق بدرجة  70022% 1044 6022 10110 42041

 2 متوسطة 

يتفهم أعضاء هيئة التدريس أهمية استخدام التكنولوجيا  -74
وأشكال متعددة من القياسات فى تحديد فعاليتهم ، 

 .هم واستخدام البيانات فى تطوير ممارسات
يتحقق بدرجة  71023% 1023 6023 10110 44033

 متوسطة 
2 

ينظر الطالب المعلمون إلى أعضاء هيئة التدريس  -72
يتحقق بدرجة  %29067 1046 6077 10110 31022 المعنيين بالتربية المهنية على أنهم معلمون متميزون 

 06 متوسطة 
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               :  نمذجة الممارسات المهنية الجيدة فى مجال البحث -ج
يقوم أعضاء هيئة التدريس المعنيون بالتربية المهنية  -77

بعمل بحثى فيما يرتبط بالتدريس والتعليم ومجاالت 
 . تخصصهم 

يتحقق بدرجة  70022% 1043 6022 10110 30041
 متوسطة

2 

يتم توجيه العمل البحثى الذى يقوم به أعضاء هيئة   -72
 .لكلية التدريس من خالل رسالة ا

63026
4 10110 6020 1047 71030% 

يتحقق بدرجة 
 9 متوسطة 

يشارك أعضاء هيئة التدريس فى استفتاء بهدف تقويم  -79
يتحقق بدرجة  %22074 1043 6074 10110 62041 . فعالية مدخل التدريس

 01 متوسطة 

               : نمذجة الممارسات المهنية الجيدة فى مجال الخدمة -د
يشارك أعضاء هيئة التدريس بفعالية فى مجتمع المتعلمين  -21

ويوفرون القيادة المطلوبة فى المهن والمدارس والروابط 
 .المهنية على المستوى الوطنى والمستويات الدولية 

يتحقق بدرجة  22004% 1024 6024 10110 40041
 متوسطة

03 

               :تقييم الكلية لألداء المهنى ألعضاء هيئة التدريس -ه 
يتضمن نظام التقويم فى الكلية مراجعات شاملة لما يقوم  -20

به أعضاء هيئة التدريس من تعليم وبحث وخدمة وتعاون 
 مع المجتمع المهنى والقيادة فى الكلية 

يتحقق بدرجة  22063% 1044 6073 10110 62032
 متوسطة

00 

 :تيسيير الكلية للتنمية المهنية -و

دى الكلية سياسات وممارسات تشجع كل أعضاء تتوفر ل 26
هيئة التدريس المعنيين بالتعليم المهنى  على االستمرار 

جراء البحوث التى تتناول التدريس  فى التعليم وا 
 واالستقصاء والخدمة

يتحقق بدرجة  41011% 1070 6011 10110 32027
 قليلة

04 

   %70039 1032 6022   المحور الخامس   

دالـة احصـائيًا  ، و أن درجـة ممارسـة  عناصـر  6يتضح من الجدول أن جميع قيم كا         
التــى جـاءت  فــى المرتبـة األولــى (  29)المعيـار الخــامس جـاءت بدرجــة متوسـطة عــدا العبـارة 

وكانـت  االسـتجابة عليهـا متـوافرة بدرجـة كبيـرة ، نظـرا لحصـول جميـع % 92034بوزن نسبى 
وانخراط معظمهم فى أنشطة بحثيـة تـرتبط  ه ،على درجة الدكتورا أعضاء هيئة التدريس بالكلية

بمجال عملهم و يتضح ذلك من عمليات النشر والتى تشـمل الكتـب والمقـاالت واألوراق البحثيـة 
ــة  ــة المختلف ــدوريات العلمي ــى .  المنشــورة عــن ال ــدما ف ــزا متق ــاط مرك ــة دمي ــت جامع ــث احتل حي

المعـــــروف بالتصـــــنيف ) للجامعـــــات " Webometrics ويـــــب متـــــريكس الـــــدولي "تصـــــنيف 
جامعة ومعهد عالمى ، وذلـك طبقـا للتقريـر النصـف  4411ت حيث تخطت أكثر من ( األسباني

.  6104فبرايـر  01للبحوث العلمية بأسبانيا يوم ( ويب متريكس)سنوى الذي نشرته مؤسسة 
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يـز النشـر تم :علـى عـدة عناصـر اهمهـا( ويـب متـركس ) حيث يعتمـد   مؤشـر القيـاس لموقـع 
 .العلمى الدولى ألبحاث أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

وجــاءت فــى %  72014فــى المرتبــة الثانيــة بــوزن نســبى ( 71)العبــارة   ثــم جــاءت         
 :ترجع الباحثة ذلك لألسباب التالية  و%. 41بوزن نسبى  ( 26)المرتبة األخيرة عبارة 

جــراء تشــجع أعضــاء هيئــة ال  اخططــ الكليــة التضــع -  تــدريس علــى االســتمرار فــى التعلــيم وا 
 .البحوث التى تتناول التدريس واالستقصاء والخدمة 

 .زيادة العبء التدريسى لعضو هيئة التدريس   - 
ضعف قدرات أعضاء هيئة التدريس فى اللغة األجنبية ، باإلضافة إلى ضعف قـدراتهم فـى   - 

 . استخدام التقنيات الحديثة 
  .( السيمنار ) ت البحث العلمى قلة عقد حلقا  - 
 .قلة مكافأة عضو هيئة التدريس على جهوده البحثية  -
  .قلة المؤتمرات والندوات العلمية المتبادلة بين الجامعات ووزارة التربية والتعليم   -
  .ندرة دعم وتمويل البحوث العلمية من األجهزة التى تستفيد من نتائجها  -
 .المهنية ألعضاء هيئة التدريس فى الكلية والجامعة تدنى ثقافة التنمية  -
 .عدم توافق جدول محاضرات عضو هيئة التدريس مع برامج التنمية المهنية المقدمة  -

وترى الباحثة أن توافر معظم  عناصر المعيار الخامس بدرجـة متوسـطة اليؤهـل الكليـة         
يجة مـع مـا ذهبـت إليـه دراسـة عبـد الحميـد للحصول على االعتماد األكاديمى ، وتتفق هذه النت

، التـــى اكـــدت ضـــرورة تطـــوير مهـــارات البحـــث العلمـــى ألعضـــاء هيئـــة ( 24) 6114وقرنـــى 
ــى  ــؤدى إل ــة لهــم ومعــاونيهم ، ممــا ي ــات الخارجي ــادة عــدد البعث ــة ، وزي ــات التربي ــدريس بكلي الت

 .تحسين األداء الجامعى 
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من  سادس ل درجة ممارسة المعيار اللنتائج الخاصة بنراء أفراد  العينة حوا  -2
 :    NCATEمعايير 

 (: 01) جدول 
والمتوسط واالنحراف المعيارى والوزن النسبى لكل عبارة من عبارات المحور  6يبين قيمة اختبار كا

 (.إدارة الكلية والمصادر المتاحة)السادس 
 6كا العبارة

مستوى 
 المعنوية

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

لوزن ا
يب االتجاه النسبى

لترت
ا

 

               :  السلطة والقيادة فى الكلية -أ
يوجــد فــى الكليــة قيــادة فعالــة وناجحــة فــى إدارة وتنســيق جميــع  -23

 .البرامج بما  يسمح باستيفاء جميع المعايير المطلوبة
يتحقق  40042% 1027 6012 10110 41007

 بدرجة قليلة 
2  

ات الكلية المتعلقة باالستقطاب والقبول بوضوح يتم توصيف سياس -24
 %44007 1074 6007 10110 44027 .واتساق فى المطبوعات واألدلة 

يتحقق 
 3  بدرجة قليلة 

تضــمن الكليــة أن لجميــع الطــالب المعلمــين إمكانيــة الــدخول علــى  -24
 .الخدمات الطالبية مثل اإلرشاد والتوجيه 

تحقق ي 43003% 1071 6003 10110 32007
 بدرجة قليلة 

4  

تســـمح الكليـــة بمشـــاركة معلمـــين مـــن مـــدارس التعلـــيم قبـــل  -22 -22
يتحقق  %46012 1074 6012 10110 30007 الجامعى مع هيئة التدريس فى تصميم البرامج وتنفيذها وتقويمها 

  7 بدرجة قليلة 

ينظر إلـى الكليـة علـى أنهـا رائـدة داخـل الحـرم الجـامعى والمجتمـع    -27
 %29079 1042 6079 10110 22011 .ألكاديمى ا

يتحقق 
بدرجة 
 متوسطة 

6  

               :موازنة الكلية -ب
ــدريس والبحــث  -22 ــام بالت ــة باالهتم ــة للكلي تســمح المخصصــات المالي

يتحقق  %40014 1044 6014 10110 31041 .العلمى وخدمة المجتمع 
 9  بدرجة قليلة 

ة فــى تحقيــق اداء عــالى الجــودة داخــل تســاند المخصصــات الماليــ -29
 %43003 1073 6003 10110 30033 .الكلية أو مع شركائها فى المدارس 

يتحقق 
  4 بدرجة قليلة 

               :األفراد -ج   

جراءات العبء التدريسى بتشجيع أعضـاء هيئـة  -91 تسمح سياسات وا 
ــدريس والب ــة كالت ــى االنغمــاس فــى انشــطة مهني ــدريس عل حــث الت
 %77021 1023 3001 10110 02023 .العلمى والتقييم واإلرشاد والعمل فى المدارس وخدمة المجتمع 

يتحقق 
بدرجة 
 متوسطة 

0  

جــراءات رســمية لتضــمين ســاعات التــدريس  -90 تــم وضــع سياســات وا 
  02 ال يتحقق %34091 1049 0041 1004 6012 . للمقررات عن بعد ضمن نصاب عضو هيئة التدريس 

 Part- timeتستفيد الكلية من أعضاء مشـاركين لـبعض الوقـت  -96
يتحقق  %44007 1022 6007 10110 37007 . ، والمساعدين فى التدريس من الخريجين 

 3  بدرجة قليلة 
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تساعد سياسـات الكليـة فـى االسـتفادة مـن األفـراد المسـاعدين فـى  -93
ــــام بوظــــائف ــــى القي ــــدريس ف ــــة الت ــــة أعضــــاء هيئ ــــدعيم فعالي هم ت

 . التدريسية واإلشراف على الطالب المعلمين 
يتحقق  42034% 1044 0024 10110 62023

 بدرجة قليلة 
07  

تساند الكلية أنشطة التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس من  -94
خالل تشجيعها للحوار بينهم وتنمية مهاراتهم المرتبطة بالنظريات 

 والممارسة الجديدة 
يتحقق  49042% 1079 0092 10110 43023

 بدرجة قليلة 
01  

               :تسهيالت الكلية -د

ـــدارس  -94 ـــة ومـــع الم ـــزة داخـــل الجامع ـــة بتســـهيالت ممي ـــع الكلي تتمت
المشاركة ، مما يدعم من مسـاندة الطـالب المعلمـين علـى تحقيـق 

 .المعايير 
يتحقق  42092% 1022 0092 10110 47033

 06  بدرجة قليلة 

التســهيالت باســتخدام أحــدث التطــورات التكنولوجيــة ، بمــا  تســمح -92
يمكــن أعضــاء هيئــة التــدريس مــن االســتخدام الفعــال للتكنولوجيــا 
ويســـــاعد الطـــــالب المعلمـــــين علـــــى اســـــتخدامها فـــــى األغـــــراض 

 . التدريسية 

43023 10110 0094 1071 42044% 
يتحقق 

  03 بدرجة قليلة 

               :جيامصادر الكلية بما فيها التكنولو  -ج 

تــوفر الكليــة بشــكل واضــح وبنجــاح تــام المصــادر ال زمــة لتــدعيم  -97
بـرامج عاليـة الجـودة وتعتبـر مثاليـة بمـا يضـمن للطـالب المعلمــين 

 . تحقيق المعايير 
يتحقق  47041% 1049 0091 10110 60022

 04  بدرجة قليلة 

ره وتنفيذه تمويال يتم تمويل نظام التقييم بالكلية وعمليات تطوي -92
يتحقق  %47041 1049 0091 10110 60022 .جيدا 

 04  بدرجة قليلة 

تسـتخدم الكليــة كوحــدة لمصــادر تكنولوجيــا المعلومــات فــى التربيــة  -99
وتصل إلى ما هـو أبعـد مـن مجـرد تنفيـذ البـرامج بالكليـة ، لتشـمل 

 . الجامعة والمجتمع المحلى والمنظمات األخرى 
يتحقق  47041% 1049 0091 10110 60022

  04 بدرجة قليلة 

يمكـــن ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس والطـــالب المعلمـــين التحـــول إلـــى  -011
يتحقق  %49042 1024 0092 10110 04022 .مكتبة ومصادر للمناهج والمعلومات االلكترونية متميزة 

 01  بدرجة قليلة 

     %46013 1042 6012     .إدارة الكلية والمصادر المتاحة: المحور السادس 

دالـة احصـائيًا  ،  وأن درجـة ممارسـة  عناصـر  6يتضح مـن الجـدول أن جميـع قـيم كـا          
التى أشار أفـراد العينـة أنهـا التتحقـق ، ( 90) المعيار السادس  جاءت بدرجة قليلة  عدا العبارة 

(  91)،  (27) نتـاالعبار  أمـا  ويرجع ذلك إلى عدم وجود بـرامج للتعلـيم عـن بعـد تقـدمها الكليـة ،
ويشير ذلـك إلـى قصـور فـى عمليـات إدارة . أشار أفراد العينة أنهما تتحققان بدرجة متوسطة  فقد

ــة علــى جميــع مســتوياتها  ــة  وقصــور فــى اضــطالع اإلدارة الجامعي الجــودة واالعتمــاد داخــل الكلي
م االعتمــاد األكــاديمى ، بمســئوليات وأدوار جديــدة تتعلــق بمفهــوم الجــودة والتقــويم الــذاتى ومفهــو 

وقصور فى توفير التمويل الالزم ، إذ يتطلب تطبيـق معـايير االعتمـاد الكثيـر مـن االمـوال لضـمان 
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ويشير الجدول إلى وجـود قصـور فـى  التسـهيالت . جودة ونوعية التعليم المقدم للطالب ونوعيته 
ئـة التـدريس مـن االسـتخدام المتعلقة باستخدام أحدث التطورات التكنولوجية بما يمكـن أعضـاء هي

الفعـال للتكنولوجيــا ، ويسـاعد الطــالب المعلمـين علــى اسـتخدامها فــى االغـراض التدريســية ، كمــا 
تشير نتـائج الجـدول إلـى وجـود قصـور فـى تـوفير المصـادر الالزمـة لتـدعيم بـرامج عاليـة الجـودة 

نظـام التقيـيم بالكليـة  وقصـور فـى تمويـل ومثالية بما يضمن للطالب المعلمـين تحقيـق المعـايير ،
وتعـزو الباحثـة  وعمليات تطويره وتنفيذه حيث تشير آراء أفراد  العينـة ان ذلـك قلـيال مـا يحـدث  ،

صـارت مزدحمـة للغايـة وتعـاني مـن  -ومنهـا جامعـة دميـاط  -الجامعات الحكومية  أن   ذلك إلى
 واألجهــزة والمـواد حــاد فــي المــوارد مـن ناحيــة أعضــاء هيئــة التـدريس والبنيــة األساســية نقـص

 .التعليمية
وتفســر الباحثــة القصــور فــى ممارســة المعيــار الســادس مــن معــايير االنكيــت بكليــة التربيــة      

 : جامعة دمياط إلى  
 . قصور فى أساليب القيادة اإلدارية الناجحة فى كلية التربية  -    
 .ضعف مجاالت التحسين المستمر لألداء فى كليات التربية  -    
 .قلة استخدام األساليب العلمية فى صناعة القرارات  -    
 ( .إدارة الجودة ، إدارة األداء ، إدارة التغيير ) غياب تفعيل المداخل اإلدارية الحديثة  -   
 . قصور أساليب دمج التقنية  فى إدارة الكلية  -  
 .فعيل المساءلة فى إدارة الكلية تقصور أساليب  - 
ا الجانب  فى حاجة إلى مزيد من التطـوير لتحقيـق اإلعـداد الفعـال للمعلـم وللوفـاء لذا فإن هذ    

 .بمتطلبات االعتماد األكاديمى فى هذا المجال 
مـا درجـة ممارسـة كليـة التربيـة جامعـة دميـاط "وفى ضوء ما سبق ولججابة عن سـؤال    

واالنحرافــــات  الســــتة ؟ فقــــد تــــم حســــاب المتوســــطات الحســــابية NCATE "إنكيــــت"لمعــــايير  
المعيارية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجـة ممارسـة كليـة التربيـة جامعـة دميـاط  لمعـايير 

 : وهو ما يوضحه الجدول التالى  لألداة كاملة ،" إنكيت"
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 (  00)  جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة  

 مرتبة تنازلياNCATE تربية جامعة دمياط  لمعايير ممارسة كلية ال
المتوسط  المحاور

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

الوزن 
 النسبى

 
جة 

در
سة 

مار
الم

 

يب
ترت
ل

 

معرفة الطالب المعلم مهاراته وقيمه : المعيار األول
 3 قليلة  %43031 1062 6003 .واتجاهاته

 2 ال تتحقق %34023 1074 0043 . نظام قياس وتقويم الكلية: المعيار الثانى
 4 قليلة  %49014 1020 0092 .الخبرات الميدانية والممارسة المهنية: المعيار الثالث
 6 قليلة  %44021 1044 6009 . التنوع: المعيار الرابع 

 0 متوسطة  %70039 1032 6022 تأهيل  أعضاء هيئة التدريس : المعيار الخامس
 4 قليلة  %46013 1042 6012 .لكلية والمصادر المتاحةإدارة ا: المعيار السادس 

    10244 60406 االستبانة
 : يتضح من الجدول السابق ، ما يلى 

فـــــي كليــــــة التربيــــــة جامعـــــة دميــــــاط بمتوســــــط   NCATEتـــــتم ممارســــــة معــــــايير  -0
 .ويقابل درجة ممارسة متوسطة( 6040)حسابي

ــايير  -6 ــة التر  NCATEإن درجــة ممارســة مع ــي كلي ــين ف ــاط  تراوحــت ب ــة دمي ــة جامع بي
" وقليلــة للمعـــايير  األول .  تأهيــل أعضــاء هيئــة التــدريس "المتوســطة للمعيــار الخــامس

" ، والرابـع " نظـام قيـاس وتقـويم الكليـة " والثالـث "  معرفة الطالب المعلـم ومهاراتـه وقيمـه 
ــة والمصــادر المتاحــة "والســادس" التنــوع  نى فقــد أشــار أفــراد بينمــاالمحور الثــا. إدارة الكلي

 . العينة أنه اليتحقق 
حســـب درجـــة ممارســـتها فـــي كليـــة التربيـــة جامعـــة دميـــاط   NCATEتترتـــب معـــايير  -3

"   التنـوع"، ثم المعيـار الرابـع "تأهيل أعضاء هيئة التدريس"المعيار الخامس :  تنازليا كاآلتي
ثــم المعيــار الســادس " هاتــهمعرفــة الطالــب المعلــم مهاراتــه وقيمــه واتجا" ثــم المعيــار األول 

، وأخيــرا المعيــار "الخبــرات الميدانيــة"، ثــم المعيــار الثالــث "إدارة الكليــة والمصــادر المتاحــة "
 ". نظام قياس وتقويم الكلية "الثانى  

 :خ صة نتائج البحث 
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تناول البحث فى إطـاره النظـري قضـية االعتمـاد األكـاديمى فـى كليـات التربيـة  مـن حيـث   
واألهــداف ، ومبــررات  االهتمــام باالعتمــاد األكــاديمى لكليــة التربيــة جامعــة دميــاط  فــى المفهــوم 

، و أهــم مالمــح النمــوذج األمريكــى فــى مجــال االعتمــاد األكــاديمى (  NCATE  )ضــوء معــايير
 :، وفيما يلى عرض ألهم النتائج العامة (  NCATE)لبرامج إعداد المعلمين ممثال فى   

ير بـــرامج إعـــداد المعلمـــين وضـــمان جـــودة اإلعـــداد مـــن اهـــم يعـــد االهتمـــام بتطـــو   -0
 .االتجاهات العالمية المعاصرة ، التى تالقى اهتماما متزايدا 

يعــرف االعتمــاد األكــاديمى  اجرائيــا فــى هــذا البحــث  بأنــه عمليــة تقــويم واعتــراف   -6
ــى ــة الت ــاديمى ، والشــهادة األكاديمي ــا األك ــاط ، وبرنامجه ــة دمي ــة جامع ــة التربي  بكلي
يحصل عليها خريجوها ، فى ضوء معايير محددة معـدة مـن قبـل منظمـات أكاديميـة 

 NCATEمتخصصة تمتلك سلطة رسمية فى حكمها  وهى فى هـذا البحـث منظمـة 
. 

يهدف االعتماد األكاديمى إلى  ضمان الجودة وتحقيقها في برامج كلية التربية  ،  -3
لمعرفة والكفاءة والمهارة إضافة إلى ضمان إعداد معلمين على مستوى عال من ا

 .في مجال التخصص
يمكن إجمال مبررات التحول إلى نظم الجودة واالعتماد فى  كليات التربية  إلى   -4

العديد من المتغيرات العالمية واإلقليمية الدافعة إلى هذا التحول ومنها تحدى  
بات الجودة ضرورة  انطالق المعلم إلى العالمية استنادا إلى المحلية ، تلبية متطل

والتصنيف الدولى للجامعات ، مواجهة التحديات  الثقافية للعولمة ، ترسيخ مفهوم 
مهنة التعليم ، عالج بعض نواحى القصور فى مؤسسات وبرامج تكوين المعلم ،و 

 .    االستجابة للتحديات المصاحبة لالنفجار المعرفى والتكنولوجى 
ــى وجــو   -4 ــة إل ــائج الدراســة الميداني ــايير تشــير نت ــق مع  NCATEد قصــور فــى تطبي

في كليـة  NCATEداخل كلية التربية بدمياط  حيث  تراوحت درجة ممارسة معايير 
 "تأهيل أعضاء هيئة التـدريس"التربية جامعة دمياط بين المتوسطة للمعيار الخامس

نظـام " والثالـث "  معرفة الطالب المعلم ومهاراته وقيمـه " وقليلة للمعايير  األول .  
إدارة الكليـة والمصـادر المتاحـة "والسـادس" التنـوع " ، والرابـع " ياس وتقويم الكلية ق
 .  المحور الثانى فقد أشار أفراد العينة أنه اليتحقق  بينما. 
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فــي ضــوء النتــائج الســابقة تظهــر ضــرورة وضــع تصــور مقتــرح  لمتطلبــات تأهيــل كليــة 
وهـو مـا سـتقوم     NCATEى ضوء معـايير التربية جامعة دمياط لالعتماد األكاديمى الدولى ف

  : به الباحثة فيما يلى 
تطلبات تههيل كلية الرتبية ل دتماد األكادميى الدوىل فى ضوء ملتصور مقرتح : ثالثا 

 معايري االنكي 

 : مقدمة 

مـن خــالل مــا تــم عرضــه  مــن تحليــل لمفهــوم االعتمــاد األكــاديمى واهدافــه ، ومبــررات  
لتربية ، وفى ضوء ما تـم عرضـه مـن النمـوذج األمريكـى لمعـايير االعتمـاد األخذ به فى كليات ا

األكـــاديمى  لبـــرامج إعـــداد المعلـــم ممـــثال فـــى معـــايير المجلـــس الـــوطنى العتمـــاد بـــرامج تربيـــة 
، فإن ثمة متطلبات يجب توافرها والوفاء بهـا لحصـول كليـات التربيـة علـى  NCATE المعلمين

المعــايير ، والتــى تمثــل مقومــات أساســية او شــروطا الزمــة  االعتمــاد األكــاديمى فــى ضــوء تلــك
لتطبيــق معــايير االعتمــاد األكــاديمى ، وان غيابهــا او انخفــاض كفــاءة بعضــها يــؤدى إلــى تعثــر 
خطــوات الحصــول علــى االعتمــاد ، لــذا يتوجــب علــى هيئــة التــدريس والقيــادات الجامعيــة إدراك 

 : ة لهذه المتطلبات ، فيما يلى اهميتها والعمل على توفيرها ، وتتعرض الباحث
 :ف التصور المقترح اهدأ -أ
 : يهدف التصور المقترح إلى تحقيق ما يلى  
المركز الدولي لضمان "وضع مجموعة من المتطلبات للحصول على االعتراف األكاديمي من  -

المجلس الوطني األمريكي العتماد برامج تربية  " معايير الجودة في التعليم حسب
  (NCATE ) "المعلمين  

الوصول إلى ثقافة الجودة واالعتماد والتواصل والمشاركة واحترام االختالف والتنوع داخل   -
 . الكلية 

داء المعلمين أ، و  إحداث نقلة نوعية فى أداء الطالب المعلمين ، وأعضاء هيئة التدريس -
 . والمديرين فى الميدان التربوى 

 .اقتراح مجموعة من اآلليات لتنفيذ هذه المتطلبات  -
 : األسس التى يرتكز عليها التصور المقترح  -ب

 : يرتكز هذا التصور على األسس التالية 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8985
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يا معاصرا ،   اإلطار النظري  المفاهيمى المتعلق باالعتماد األكاديمى بوصفه اتجاها تطوير  -0
 .لتقييم األداء فى المؤسسات التعليمية وتطويرها 

 كليـــة التربيـــة جامعـــة دميـــاطنتـــائج الدراســـة الميدانيـــة المتعلقـــة بتحديـــد درجـــة ممارســـة   -6
 .الستة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس(  NCATE)لمعايير 

عتماد األكاديمى تجارب بعض كليات التربية التى حصلت أو سعت للحصول على اال -3 
 .  NCATE  معايير الدولى حسب

 .االهتمام بتربية المعلمين من األولويات السياسية فى معظم دول العالم   -4
 .هات العالمية المعاصرة تطوير برامج إعداد المعلمين وضمان جودة اإلعداد من أهم االتجا -4

التغييــرات التــى شــهدتها مهنــة التعلــيم ، والتــى أضــحت ســببا جوهريــا فــى التحــول نحــو  -2
 . االعتماد األكاديمى لكليات التربية 

 لمتطلبـــات  ويوضـــح الشـــكل التـــالى أبعـــاد التصـــور المقتـــرح :أبعـــاد التصـــور المقتـــرح  -ج 
 : العتماد األكاديمى فى كلية التربية ا
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 : وستقوم الباحثة فيما يلى بتفصيل ما سبق 
 : وذلك من خ  متطلبات تتعلق بتههيل الكلية  للبدء فى دمليات االدتماد األكادميى ، : البعد األو   

طارها المفاهيمى : أوال    :إعداد رؤية ورسالة الكلية وا 
لكــل مؤسســة فــى المجتمــع رؤيــة تطمــح إلــى تحقيقهــا وتــدعو إليهــا ، لــذلك يجــب أن     

طارهــا المفـاهيمى وقيمهــا وموضـوعها الــذى يميزهــا  يكـون  لكليــات التربيـة  رؤيتهــا ورسـالتها وا 
كــل ، مــن اعضــاء هيئــة التــدريس والعــاملين واإلداريــين ويمثــل الشــم المشــترك الــذى يجمــع ال
وهـو الشـم الـذى يجمـع الكليـة ويعتبـر الموجـه لهـا فـى . والطالب والمعلمين بالمدارس والوزارة 

وأيضــا الموجــه لعمليــات التــدريس . تصــميم أهــدافها ومخرجاتهــا وبرامجهــا ومقرراتهــا الدراســية 
هنيـــة ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس والموجـــه للبحـــوث وتقيـــيم أداء الطـــالب المعلمـــين والتنميـــة الم

 .التربوية والخدمات المجتمعية 
 :ومن متطلبات تحقيق ذلك ما يلى  
 :صياغة رؤية الكلية ورسالتها  بحيث  -0
 .تركز على إعداد المعلمين كقادة ومفكرين ودعاة للتغيير -
 .ية بالممارسة و الواقع تركز على إعداد معلمين مسلحين بالمعرفة والقدرة على ربط النظر  -
 .تتبنى مداخل أساسية تؤكد على التعلم القائم على األداء  -
تحــرص علــى تــوفير بيئــات تعلــم فاعلــة تســاعد جميــع المتعلمــين دون اســتثناء علــى النجــاح  -

 .والتفوق 
 .تنبنى مداخل أساسية تركز على المتعلم  -
ـــرامج وضـــمان جودتهـــ - ـــى  التطـــوير المســـتمر للب ـــيم  اتحـــرص عل ـــات التقي مـــن خـــالل عملي

 .المستمر
 :صياغة اإلطار المفاهيمى المميز للكلية  بحيث -6
 .يصف رؤية الكلية ورسالتها  -
 .يشترك الجميع فى صياغته وتبنيه  -
 .يقدم القاعدة الفلسفية الفكرية للكلية  -
 .يتسم بالترابط واالتساق  -
 .يستند إلى قاعدة معرفية  واضحة  -
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ما لضمان الترابط بين المناهج وأساليب التدريس والخبـرات الميدانيـة ونظـام التقيـيم يقدم نظا -
 .عبر البرامج 

 .يقدم القيم واالتجاهات التى ينبغى على عضو هيئة التدريس امتالكها  -
 .يقدم القيم واالتجاهات التى يعكسها الطالب المعلمون  -
القادرين علـى اسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم فـى مسـاعدة  يعكس التزام الكلية بإعداد المعلمين -       

 .التالميذ على التعلم 
يظهر الترابط بين المعرفة والممارسات والقيم المرتبطة بالتكنولوجيا المعلوماتيـة فـى المنـاهج  -      

 .والتدريس والخبرات الميدانية والتقييم 
 .ب المعلمين استنادا إلى معايير الكلية يقدم السياق المناسب لتطوير وتقييم أداء الطال -    
ــر والتنــوع ، والعمــل الجمــاعى والتعــاونى ، : يتضــمن بعــض المؤشــرات األساســية مثــل   -     التفك

 .والشراكة والخبرات الميدانية 
 . NCATEعناصر اإلطار المفاهيمى للكلية مع معايير مقابلة  -    

م التقيـيم وممارسـات الطـالب المعلمـين وأعضـاء تضمين اإلطار المفاهيمى فى المناهج ونظـا -
 .هيئة التدريس بالمدارس 

 .وضع آليات لمراجعة اإلطار المفاهيمى كلما تطلب األمر  -
توعيــة أعضــاء هيئــة التــدريس والعــاملين والطــالب والمجتمــع المحلــى برؤيــة ورســالة الكليــة  -

 .الكلية الجدد ومدى اهميتها ، وأن يكون ذلك بصورة دورية وخاصة لمنسوبى 
 : البرامج التعليمية  : ثانيا  

تشكل البرامج التعليمية جـزءا جوهريـا فـى عمليـة إعـداد المعلـم ، وتشـمل هـذه البـرامج  
منــاهج ومقــررات تكســب الطــالب المعلمــين المعــارف والمهــارات والقــيم الالزمــة لممارســة مهنــة 

يب تدريسـها وتقويمهـا تتحـدد نوعيـة التعليم ، وعلى ضوء أهداف هـذه البـرامج ومحتواهـا وأسـال
المخرجــات التــى يــتم الحصــول عليهــا مــن منظومــة اإلعــداد ، ولــذلك تعــد البــرامج التعليميــة مــن 
حيث نوعيتها وما تشمله من جوانب ثقافية وتربوية وتخصصـية  متطلبـا أساسـيا مـن متطلبـات 

ير هـــذه البـــرامج حصـــول كليـــة التربيـــة علـــى االعتمـــاد األكـــاديمى ، ولتحقيـــق ذلـــك يجـــب تطـــو 
العتمـاد بـرامج إعـداد المعلـم ، وبحيـث يتـوافر  NCATEوأساليب تدريسها لتتوافق مـع معـايير 

 : بها المتطلبات اآلتية 
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 .مراجعة البرامج الراهنة فى ضوء المعايير القومية ومعايير االنكيت  -
إلطـار وا NCATE تـم صـياغتها مـن خـالل ترجمـة معـايير  -وضع مخرجـات عامـة للكليـة  -

 . فى جميع برامج الكلية   -المفاهيمى للكلية 
ويــتم فــى هــذه الخطــوة معرفــة أى مــن : ربــط عناصــر اإلطــار المفــاهيمى للكليــة بالمســاقات  -

ــى أن  عناصــر اإلطــار المفــاهيمى يغطيهــا مســاق أو مســاقات بعينهــا ممــا يســاعد عل
علــى البـــرامج  تصــبح عناصــر اإلطــار المفـــاهيمى للكليــة المرجعيــة األساســـية للحكــم

 .ومكوناتها من مساقات وكذلك أساليب التقويم المستخدمة فى كل مساق 
 : تسكين مخرجات الكلية فى المسميات األولية للمقررات ، وذلك من خالل  -
  اجتماع يشمل جميع أعضـاء هيئـة التـدريس بالكليـة مـع وضـع قائمـة مفصـلة بالمسـاقات

ليتسنى لهم التعـرف علـى الجديـد . معات المعتمدة التربوية التى يتم تدريسها من قبل الجا
مــن هــذه المســاقات ، وأكثرهــا أهميــة وقــدرة علــى ترجمــة مخرجــات الكليــة وفــق إطارهــا 

ويتم ذلك بالنسـبة لكـل برنـامج مـن بـرامج . المفاهيمى إلى نواتج تنعكس فى تعلم الطالب 
 الكلية 

   قات التـى تقابـل المخرجـات ،  وضع جميع مخرجـات البـرامج والمسـميات المقترحـة للمسـا
والتــى تــم االتفــاق عليهــا فــى االجتماعــات الســابقة ، وتخضــع مــرة اخــرى لعمليــة المراجعــة 

 . الجماعية من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية
   ، وضع تصورات ذهنية أوليـة حـول مـا يمكـن أن يشـتمل عليـه محتـوى المسـاق المقتـرح

 .مكانية ربطه بالمسمى المقترح للمساق بشكل أوضح من خالل تحليل محتوى المخرج إل
   تــدريب مكثــف ألعضــاء هيئــة التــدريس علــى كيفيــة ترجمــة المخــرج إلــى مســاق وكيفيــة

 .ترجمة المساق أو المحتوى المفترض له إلى مخرجات 
   تقسيم أعضاء هيئة التدريس إلى فرق عمـل مصـغرة تعمـل كـل منهـا علـى مجموعـة مـن

فـى مسـاقات أوليـة ، ثـم عرضـها علـى سـائر أعضـاء هيئـة التـدريس المخرجات لتسكينها 
 . بالكلية لالتفاق عليها 

   إضـــافة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس مـــن خـــارج الكليـــة المســـئولين عـــن الجانـــب األكـــاديمى
كالرياضـــيات  والعلـــوم واللغـــة العربيـــة أو اللغـــة االنجليزيـــة وغيرهـــا مـــن مـــواد التخصـــص 
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ــد  ــذلك إشــراك عدي ــاديمى ، ك ــة ،ألن التنفيــذ األك ــى تلــك العملي مــن المعلمــين بالمــدارس ف
 .الفعال لتلك المساقات  سيتم فى جانبه العملى فى المدارس 

تصميم المهام التى تمثل نشاطا أدائيـا ، يقـوم بـه المـتعلم مسـتخدما مـا اكتسـبه مـن معـارف  -
تفكريـة ،  وضع خطة دراسـية ، أو مقـاالت: ومهارات واتجاهات فى إنتاج منتج معين مثل 

او القيام بدراسة حـاالت ، أو ملفـات إنجـازأو  أوراق بحثيـة ، أو القيـام بالتـدريس المصـغر 
 :  والعروض الجماعية والخبرات الميدانية ،  ومن متطلبات ذلك  

ثــم . التحديـد الــدقيق ألهـداف المســاق ومخرجاتــه وعناصـر اإلطــار المفــاهيمى الـذى يقيســه -0
 .صر اإلطار المفاهيمى حسب طبيعة المخرجات ربط المهمة بعنصر من عنا

مثل دراسة الحالة ، خطـة الـدرس : وضع وصف دقيق للمهمة وكيفية أداء الطالب  لها    -6
ـــط المهمـــة باإلطـــار  ـــة وغيرهـــا ، مـــع مالحظـــة رب ، مشـــروع ، دراســـة أو خطـــة بحثي
المفـــــاهيمى وبمواقـــــف حياتيـــــة حقيقيـــــة أو بمشـــــكالت فـــــى الواقـــــع المدرســـــى ، أو 

 .وضوعات تساهم فى النمو المعرفى والمهارى والوجدانى للطالب المعلمين بم
ــى المهمــة  - 3 ــات المســتخدمة ف ــد المعــارف : تحديــد طريقــة التقــويم والكفاي ــا يجــب تحدي وهن

والمهارات والقيم التى يتوقع اكتسابها مـن إجـراء القيـام بتلـك المهمـة ، وتحديـد مـا إذا 
ــة ، و  ــة أو جماعي ــد مجــاالت كانــت مهمــة فردي ــة الالزمــة إلنجازهــا وتحدي ــرة الزمني الفت

 .المساعدة التى يمكن أن يقدمها عضو هيئة التدريس
 :      من خالل : تصميم مقاييس األداء  - 4
 وفقـا التوصـيف علـى التـدريس هيئة أعضاء لتدريب الكلية أقسام كافة في عمل ورش عقد -

 .واالعتماد  الجودة لنماذج
 .الكلية  بأقسام والمقررات لبرامجا ملفات مراجعة  -
 بمواصـفات مقارنتـه عمليات نتيجة برنامج كل في المقترحة التطوير إجراءات تنفيذ متابعة  -

 .المرجعية والمعايير الخريج
 . توصيف المقررات الدراسية وفق نماذج االعتماد األكاديمى المعتمدة  -

 : وضع شروط القبول ومتطلبات التخرج : ثالثا  
 : شروط القبول  -3       

يعد الطالب فى كليات التربية مـن أهـم مـدخالت منظومـة إعـداد المعلـم ، فهـم يمثلـون        
المادة الخام التى تعمـل علـى تشـكيلها عناصـر منظومـة اإلعـداد ، كمـا يمثلـون المخرجـات 
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أفضــل  النهائيــة لهــذه المنظومــة ، ومــن ثــم فــإن تحــرى الدقــة فــى قبــول الطــالب ، وانتقــاء 
ــى  ــى الســعى للحصــول عل ــة والصــحيحة ف ــة المنطقي ــل البداي العناصــر الصــالحة مــنهم يمث

 . االعتماد األكاديمى 
 : ومن متطلبات تحقيق ذلك ما يلى 

 .  كلية تبني وتحديد سياسة القبول بما يدعم ويحقق رسالة وأهداف ال -
 التعليمية بين الطلبة من وضوح وديمقراطية سياسة القبول بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص  - 

 .حيث االختيار والقبول
جراءاته ومعاييره وتوفرها لجميع الطلبة في وقت مبكر لمساعدتهم  -  إعالن سياسة القبول وا 

 .في اتخاذ قراراتهم
تناسب أعداد الطلبة المقبولين مع االمكانـات المتاحـة للكليـة  وبرامجهـا حفاًظـا علـى نوعيـة  -

 .التعليم في الكلية 
تـــوفير معلومـــات شـــاملة وواضـــحة ودقيقـــة عـــن البـــرامج التعليميـــة والتخصصـــات المتاحـــة   -

 .للطلبة
 . توفير بيانات ومعلومات تتعلق بنتائج تعلم الطالب القدامى للطالب الجدد -
 إيجاد تشريعات وأنظمة مرنة تسمح بحرية انتقال الطلبة بين البرامج المختلفة داخل  -

 .المؤسسة وخارجها
رشــادات كافيــة عــن النــواحي الماليــة المتعلقــة بالطالــب مــن رســوم تــ - وفير معلومــات شــاملة وا 

 دراسية، ومساعدات، ومنح، وقروض
االهتمـــام بـــالطالب ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، ومـــدى مســـاهمة الكليـــة  فـــي تـــوفير بعـــض  -

 .التسهيالت الفنية لهم بما يخدم احتياجاتهم
        :  متطلبات التخرج -3 

          :   ليتخرج الطلبة من كلية التربية ، يجب التركيز على عدة متطلبات ، تضم        
طارها المفاهيمى  -     .ملف إنجازمهنى للطالب المعلم  يعكس رؤية الكلية ورسالتها وا 
 .تقييم أداء الطالب باستخدام مقاييس أداء ، تحدد مستويات أدائه فى التربية العملية  -   
االختبــار المهنــى للطالــب المعلــم فــى القيــام بمهــارات التــدريس المختلفــة مــن  تخطــيط  -   

 .للتدريس وتصميم درس والتنفيذ والتفكر بعد التدريس  وتقويم 
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 : تصميم نظام التقويم بالكلية : رابعا  
ــة ،     ــات المتعلقــة بمواصــفات المتقــدمين لاللتحــاق بالكلي وظيفتــه تجميــع وتحليــل البيان

ء طالبها وخريجيها ، وجهود الكلية لتحسين نظام التقييم واالستفادة من نتـائج التقيـيم وادا
التقـويم البنــائى ، :  ممـا يتطلـب اسـتخدام  نـوعين مـن التقـويم همـا . فـى تطـوير برامجهـا 

 .        والتقويم النهائى 
 :  متطلبات تقويم أداء الطالب المعلمين  
 :اء ما يلى و يتطلب  تصميم تقويم األد   
تحديـدا (  النواتج التى ينبغى قياسـها لـدى الطالـب المعلـم ) تحديد معايير األداء والمؤشرات  -

 .واضحا 
ــك بتحديــد إذا مــا كــان يركــز علــى جميــع العناصــر بمجاالتهــا . تحديــد موضــوع التقــويم  - وذل

علـى الجانـب  المعرفية واالجتماعية والمهارية ، أم سيركز على الجانـب المهـارى فقـط ، أم
 .وقد يكون التقويم شامال لكل ذلك . الوجدانى 

 :وتتمثل أساليب تقويم األداء فى : اختيار أساليب التقويم  -
 .البورتفوليو * المالحظة         *        
 . تقويم األقران .   * التقويم الذاتى *        

 ( .   التربية العملية  أثناء فترة) تقويم المعلم من وجهة نظر طالبه *         
 . تصميم وتنفيذ خطة عالجية إجرائية فى ضوء نتائج التقويم  -
 : إدارة عمليات االعتماد األكاديمى : خامسا  -

إن الهدف األسمى من تطبيق إدارة الجودة فى كليات التربية هو االرتقـاء بـاألداء الجـامعى     
المعلــم ، ويجعلهــا أكثــر قــدرة علــى أداء  ، ممــا يزيــد مــن كفــاءة كليــات التربيــة فــى إعــداد

رســالتها وتحقيــق أهــدافها ، ولتتحقــق إدارة الجــودة وأهــدافها فإنــه يجــب تــوافر المتطلبــات 
 : اآلتية 

تـــوافر القيـــادة الفاعلـــة القـــادرة علـــى إحـــداث التغييـــر النـــوعى المنشـــود والمتعلـــق بتحســـين  -
عميد الكلية ، باعتباره قائـدا لتغييـر كلية واداء طالبها  ، حيث يجب أن  يتميز المخرجات 

 :تربوى واسع المدى فى مؤسسته ، فى المجاالت التالية 
التى تهدف إلى تضمين عديـد مـن األعضـاء فـى أدوار قياديـة ، : القيادة الموزعة  *          

وتوليــد أفكــار جديــدة وحلــول ابتكاريــة خالقــة ، وتكــوين مــدخل جمــاعى قــوى يعتمــد علــى 
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ــة الفريــق إلدا ــة ، وصــنع القــرارات المهمــة بهــا ، وضــمان آلي رة االعتمــاد األكــاديمى بالكلي
 . مهمة إلتاحة فرص النمو المهنى ألعضاء هيئة التدريس 

طارها المفاهيمى *       دارة رؤية ورسالة الكلية وا   . تطوير وا 
 .  صنع القرارات االستراتيجية وتنفيذها *      
  .ثقافة التعلم  إيجاد *      
 . االستخدام الفعال للبيانات *      
 . فهم المناهج وطرائق التدريس *     
 .تضمين واستيعاب جميع  أعضاء هيئة التدريس *     
 .فهم أسس اإلدارة الفاعلة *     
 .تقديم فرص عالية الجودة لضمان النمو المهنى ألعضاء هيئة التدريس *     
 .أعضاء هيئة التدريس والطالب وأعضاء المجتمع  االتصال بفعالية وبأمانة مع*     
 .تحديد نظام إدارة الجودة ، أى العمليات اإلدارية التى بموجبها تتحقق اهداف الكلية  -
وضــع نظــام لفحــص الجــودة واختبارهــا ، وتقــويم فاعليــة إدارة الجــودة داخليــا وخارجيــا علــى  -

ات الجــودة ومســتوياتها التــى فتــرات منتظمــة ، مــع إجــراء مراجعــة وفحــص لمختلــف عمليــ
 .تحققت 

نشر ثقافة التحسين المستمر للجودة ، مما يتطلب مـن كـل أفـراد المؤسسـة أن يكـون لـديهم  -
 .ثقافة   التحسين المستمر للجودة 

تأســيس نظــام للمعلومــات وذلــك لتــوفير البيانــات واألدوات والتقــارير الالزمــة لتقــويم األداء   -
 . بمستوياته المختلفة 

 : الستة  NCATEمتطلبات تتعلق  بتافعيل تطبيق معايري : البعد الثانى 

معارف الطالب المعلم وقيمه واتجاهاته  ) المعيار األول تفعيل تطبيق متطلبات : أوال 
 ( ومهاراته

لتنمية معارف الطالب المعلم وقيمه واتجاهاته ومهاراته فإنه يجب تطوير البرامج  
ا للتوافق مع المعايير العالمية العتماد برامج إعداد المعلم ، وبحيث التعليمية وأساليب تدريسه

 : يتوافر بها المتطلبات اآلتية 
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أن تكون للبرامج التعليمية فلسفة واضحة تعكس أهدافها ، والنظريات العلمية التـى تسـتند  -    
فة متسـقة إليها ، ومستوى الكفايات الواجب توافرها فى الخـريجين ، وان تكـون هـذه الفلسـ

 . مع المنظومة الحضارية والثقافية والقيمية للمجتمع 
أن تحدد طرائق التدريس فى البرنامج ، سواء أكانت طريقة نظريـة أم عمليـة ام كالهمـا معـا  -  

، أم مناقشة وحل مشكالت ، فتحديد طريقة التدريس تعد متطلبا مهما من متطلبـات تنفيـذ 
 . البرنامج

رنــامج متوازنــا مــن حيــث احتياجــات الطــالب العلميــة واحتياجــات بنــاء أن يكــون محتــوى الب - 
قدراتهم التخصصية ، فضال عمـا يسـهم فـى بنـاء شخصـياتهم ، فضـال عـن بنـاء المهـارات 

 .التطبيقية فى المجال ، واإللمام بأساسيات المعرفة التخصصية ومبادئها 
ــى الم - ــة ف ــة العالمي ــرامج مناســبا للمعرف ــوى الب ــى ان يكــون محت ــدرس ف ــال يكــون مــا ي جــال ، ف

 . البرنامج من معارف قد عفى عليها الزمن ، بل البد أن تتضمن  الجديد من المعرفة 
أن يكــون هنــاك آليــة للتخطــيط الجيــد لتطــوير البــرامج التعليميــة مــن خــالل التقــويم الــدورى  -

ــارف الطــالب المعلمــين ــى تطــوير مع ــث مــدى إســهامها ف ــرامج مــن حي  المســتمر لهــذه الب
 .ومهاراتهم وقدراتهم ، ومدى مسايرتها للتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة 

تقـان طرائـق  - تفرغ أعضاء هيئة التدريس ، ليكون لديهم الوقت الكـافى إلعـداد المحاضـرات ، وا 
 .التدريس ، والقيام بالتقييم للوقوف على فاعلية العملية التعليمية 

زمــة لتنفيــذ البـرامج التعليميــة مثــل القاعــات والمعامــل والتجهيــزات تـوفير اإلمكانــات الماديــة الال  -
عداد الطالب المعلمين   .المختلفة ، والعمل على كفايتها وتطويرها بما يتناسب وا 

تقديم البرامج التعليميـة مـن خـالل أنظمـة دراسـية متطـورة مثـل نظـام السـاعات المعتمـدة الـذى  -
المقــررات المناســبة ، وفــق المعــدل الــذى يرغــب فــى يتــيح للطالــب المعلــم اختيــار البــرامج و 

 . اتباعه ، بما يحقق تقدمه فى الدراسة طبقا لظروفه وامكاناته الشخصية 
 : نظام التقييم وتقويم  الكلية : المعيار الثانى  تفعيل تطبيق متطلبات : ثانيا 

لمتعلقة بمدى تأهيل إعداد وحدة لتقييم األداء بالكلية ، مهمتها تجميع وتحليل البيانات ا -
عداد الطالب المعلم ، واداء الخريجين ، والعمليات التى تقوم بها الكلية لتقويم وتحسين  وا 

 . البرامج المختلفة بالكلية وأداء الكلية بشكل عام 
دارة واستخدام المعلومات فى تقييم أداء البرامج المختلفة بالكلية  -  .تجميع وتنظيم وا 
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 . ييم فى تحسين وتطوير الكلية استخدام نتائج التق -
 .تدريب أعضاء هيئة التدريس فى مجال التقييم القائم على األداء  -
 .استخدام نظام  الكترونى فى إدخال البيانات ومعالجتها  -

من أعضاء هيئة التدريس يتم  Assessment  Coordinatorتعيين منسق للتقييم   -
 .رة هذا العمل وقيادة فريق تقييم الكلية تفريغه  من  مسئولياته التدريسية إلدا

 . NCATEربط نظام التقييم  باإلطار المفاهيمى للكلية  ، ومعايير  -
تسكين المبادئ والمعايير السابقة فى صورة مخرجات يمكن قياسها والبرهنة على نوعية  -

 . األداء ومستوياته فيها 
ى للكلية ، من خالل أعضاء أعضاء التحقق من المخرجات وارتباطها باإلطار المفاهيم -

هيئة التدريس ومنسقى المساقات ، حيث يقوم كل منسق بمراجعة كل مساق ووضع 
 .آليات تنفيذه وفقا آلداءات الطالب المعلمين 

إنشاء جماعة النصح للبرنامج ، وهى عبارة عن مجموعـة مـن األفـراد  ممثلـين عـن أعضـاء  -
ريجـــى البرنـــامج  ويقـــوم  الفريـــق مـــن خـــالل  هيئـــة التـــدريس للبـــرامج وممثلـــين عـــن خ

امج ، ومراجعـــة بيانـــات نـــاجتماعـــات عـــدة ســـنويا بمراجعـــة القضـــايا المتعلقـــة بتقيـــيم البر 
مج  ، واالســـتماع واالســـتجابة للمقترحـــات ، والتقـــارير الصـــادرة مـــن وحـــدة التقيـــيم نـــاالبر 

ــامج ــى البرن ــديم المقترحــات إلجــراء التعــديالت إن وجــدت عل ــة وتق ، ومناقشــتها مــع  بالكلي
 . الهيئة التدريسية للبرنامج 

تصميم قاعدة بيانات على موقع الجامعـة إلعـالم جميـع المعنيـين بمـدى التقـدم فـى البـرامج   -
 .والتواصل معهم عبر البريد االلكترونى والفاكس وغيرها 

اإلنجـاز التركيز على القـدرات والمهـارات الخاصـة للطـالب المعلمـين أكثـر مـن مجـرد معـدالت  -
 .فى المساقات 

اســتخدام التقيــيم البنــائى والختــامى المســتند إلــى اإلطــار المفــاهيمى للكليــة فــى تقيــيم األداء  -
 . والحكم على مستوى البرامج 

اســتخدام ملــف إنجــاز الطالــب المعلــم ، لتقــديم فرصــة للطالــب للنمــو المهنــى ومراجعــة أدائــه  -
 والتفكر فيه 
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افرة فــى نظــام التقيــيم فــى تطــوير البــرامج وتطــوير الكليــة بنــاء علــى اســتخدام البيانــات المتــو  -
 .القرارات ، التى تصنع من خالل تقارير مقررى المساقات ورؤساء األقسام وعميد الكلية 

جــراءات فعالــة تعكــس مــا اكتســبه الطــالب مــن المعــارف المهــارات  - تقــويم الطــالب بأســاليب وا 
ررات الدراسـية المختلفـة ، واإلفـادة مـن نتـائج التقـويم والخبرات التـى تشـملها البـرامج والمقـ

 . فى تحقيق تغذية راجعة تفيد فى مراجعة البرامج التعليمية وأساليب تدريسها 
 : ( الخبرات الميدانية  والممارسة العالجية)المعيار الثالث تفعيل تطبيق متطلبات : ثالثا 
يدانيـة والممارسـات العالجيـة ، التـى تسـاعد تقوم الكلية بتصميم وتنفيذ وتقيـيم الخبـرات الم  

الطالب المعلمين وغيرهم على تطوير معـارفهم ومهـاراتهم واتجاهـاتهم لمسـاعدة جميـع التالميـذ 
 : ومن متطلبات ذلك . على التعلم 

تكوين فريق لضمان جودة الخبرات الميدانية والعالجية ، ويرتبط ببنية الكليـة ويتضـمن الفريـق  -
ات الميدانيـة وممـثال عـن اعضـاء هيئـة التـدريس عـن كـل برنـامج ، وممـثال منسقين للخبـر 

 . عن المدارس فى مراحل التعليم قبل الجامعى 
تحــرص الكليـــة علـــى ضــمان التعـــاون والشـــراكة بينهــا وبـــين المـــدارس مــن خـــالل بروتوكـــول  -

ــع المشــرف ــدريب ودمــج جمي ــيم  ، ويــتم ت ين فــى التعــاون والشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعل
ــة العمليــة  ، ومخرجاتهــا بالكليــة مــن خــالل توضــيح األدوار  ــى أهــداف التربي المــدارس عل
جراءات التقييم المتبعة لتقيـيم الطـالب المعلمـين والتالميـذ بالفصـول التـى  المتوقعة منهم وا 
يدرسون بها ،وذلك من خالل مكتب التربية العملية حيث يـتم التوضـيح الـدقيق والتفصـيلى 

 . فة األطراف ألدوار كا
 .إجراء استبانات لتعرف آراء المعلمين والتالميذ بالمدارس فى اداء الطالب المعلمين  -
عقد ورش عمل ولقاءات حوارية تشمل المعلمين فى مراحل التعلـيم قبـل الجـامعى ، واعضـاء   -

ن عن المحتـوى األكـاديمى ، ويـتم مـن خاللهـا الحـوار حـول كيفيـة يهيئة التدريس المسئول
تصميم الخبرات الميدانية والعالجية ، والمتطلبات الالزمة للتنفيـذ ، وكيفيـة تقيـيم المهـارات 

 .واالتجاهات كما تتضح من المؤشرات المتضمنة فى اإلطار المفاهيمى 
، كمـا  وزارةيقوم عميد الكلية بعقد اجتماعات لتبادل اآلراء مع مستشارى المنـاهج الدراسـية بـال -

لبــرامج والمســئولين عــن المحتــوى األكــاديمى التخصصــى بالكليــات يجتمــع مــع منســقى ا
 . األخرى ، ويعمل باستمرارعلى توثيق أواصر التعاون والشراكة مع كافة األعضاء 
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ــيم  - ــانى للتعل ــدائى والث ــيم االبت ــرامج التعل ــة احــدهما لب ــة العملي ــين للتربي ــين مرشــدين اثن ــتم تعي ي
نــامج والتنســيق مــع المــدارس ، وضــمان تواصــل الثــانوى ، يعمــالن كميســرين لتنفيــذ البر 

 . أفضل بين البرامج والميدان التربوى 
يطلـــب مـــن نهايـــة برنـــامج التربيـــة العمليـــة مـــن كـــل مشـــرف أو معلـــم متعـــاون بالمدرســـة  يقـــوم   -

ــوب حــول  ــر مكت ــديم تقري ــة تق ــة العملي ــى طــالب التربي ــامج باإلشــراف عل ــة العمليــة برن التربي
 .ير الخبرات الميدانية والممارسة العالجية بالمدارس لالستفادة منه فى تطو 

ربــط الكليــة بالمــدارس مــن خــالل عديــد مــن المســاقات مثــل مقــرر التــدريس الميــدانى ، ويــتم تقيــيم  -
الموجـــه والمـــدير والمعلـــم أداء الطـــالب المعلمـــين مـــن قبـــل المشـــرف األكـــاديمى بالكليـــة و 

 . المتعاون
والمــدراء والمعلمــين المتعــاونين علــى معــايير االعتمــاد األكــاديمى  اهتمــام الكليــة بتــدريب المــوجهين -

 .فى التدريس واستخدام التكنولوجياوعناصر اإلطار المفاهيمى للكلية ، واالتجاهات الحديثة 
 . تطوير معارف ومهارات واتجاهات الطالب كمعلمين نحو كيفية مساعدة التالميذ بالمدارس  -

 : المعيار الرابع  التنوع  ق تفعيل تطبيمتطلبات : رابعا 
حيث يجب مراعاة الفروق الفردية والتنوع فى درجة االختالفات الموجودة بـين التالميـذ  

أسـاليب أو أنمـاط الـتعلم أو احتياجـات  -عقليـة ) وقد تكون هذه االختالفات مـن حيـث الدرجـة 
أو مـن حيـث النـوع  (فائقين او إعاقات بسيطة أو متوسطة أو شديدة أو بطـم الـتعلم ) خاصة 

( .  االختالفــات فــى المســتوى الثقــافى والتعليمــى والمســتوى االقتصــادى االجتمــاعى والجــنس ) 
حيــث تقــوم الكليــة بتصــميم وتنفيــذ وتقــويم المنــاهج والخبــرات المتعلقــة بالتعامــل مــع التنــوع فــى  

ع االختالفــات أعضــاء هيئــة التــدريس والتعامــل مــع التنــوع فــى الطــالب المعلمــين  ، والتعامــل مــ
 . والفروق الفردية بين التالميذ فى المدارس 

 : ولتحقيق معيار التنوع فإن ذلك يتطلب      
إعــداد وثيقــة للتنــوع   خاصــة بالكليــة ترتكــز علــى الفلســفة اإلســالمية ، وتنبثــق مــن الهويــة  -

ة المصرية والعربية وتعزز مبادئ اإلسـالم السـمحة مـن تسـامح وعدالـة ومسـاواة ومراعـا
حيث يؤكد اإلسالم على االختالف بين   األفـراد كمـدخل . الحقوق واالختالف بين البشر 

 . للتكامل والتعاون والتعلم 
 .التأكيد على إتاحة الفرص لكافة المتعلمين للوصول إلى أقصى إمكاناتهم وقدراتهم  -
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اسـتثناء مبنـى  تأكيد التنوع فى اعضاء هيئة التدريس والطالب من خالل قبول الجميـع دون -
 . على نواح عرقية أو دينية أو اجتماعية وثقافية 

ـــى اداء الطـــالب المعلمـــين ، وا - ـــوع ف ـــة التن ـــرامج الكلي ـــرات تضـــمين ب ـــى مجـــال الخب ـــوع ف لتن
 .الميدانية

 : تؤكد برامج الكلية على  تدريب الطالب المعلمين على - 
والتعامـل مـع التالميـذ مـن  التعامل مع جميع التالميذ من خلفيـات ثقافيـة متنوعـة ،* 

ممــا يضــمن عدالــة الفــرص التعليميــة . ذوى  االحتياجــات الخاصــة والتالميــذ الفــائقين 
 .والمساواة بين التالميذ 

 . التمكن من بعض المعارف واألساسيات حول األساليب المتعددة لعملية التعلم *         
 . يذ المختلفة تقديم مادة علمية مناسبة لمستويات التالم*         
الطرائــــق واألســــاليب التــــى يمكــــن أن يتعامــــل مــــن خاللهــــا مــــع تالميــــذه مــــن ذوى *        

 ( .صعوبات تعلم ، تأخر دراسى ) االحتياجات    الخاصة 
ــة *         ــات التعليمي ــى الخلفي ــة الكشــف عنهــا ، والتعــرف عل ــة وكيفي مفهــوم الفــروق الفردي

 .والثقافية للتالميذ 
 . راعاة احترام االختالفات الثقافية عند االتصال مع الوالدين م*          
جـراء التعـديالت علـى التـدريس لتناسـب الطـالب *          فهم االختالفـات فـى نمـو التالميـذ وا 

 .ذوى االحتياجات الخاصة سواء الجسمية أو العقلية أو العاطفية أو الفيزيقية 
عــــداد الت*         الميــــذ بــــالمواد التعليميــــة والمنــــاهج واألســــاليب التخطــــيط لخبــــرات تعلــــم وا 

التدريسية ، التى تتالءم مع االختالفات فـى أسـاليب الـتعلم ، وتراعـى الفـروق الفرديـة 
 .  بين التالميذ فى الصفوف الدراسية 

تعديل سياسات القبول واالستقطاب والمشاركة واالحتفاظ بأعضاء هيئـة التـدريس والطـالب   - 
لية ، بحيث تركز علـى إزالـة كافـة العوائـق مـن منـاخ الكليـة التـى قـد تحـول واإلداريين بالك

 . دون االهتمام بالبعض 
تعمــل الكليــة علــى تحســين المنــاخ لكافــة الطــالب وأعضــاء هيئــة التــدريس وأعضــاء البيئــة   -

 .المحيطة ، من خالل مناخ يتسم بالتعددية وتضمين الجميع واستيعابهم 
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لتــدريس فــى التنميــة المســتدامة فــى عديــد مــن القضــايا المرتبطــة مشــاركة أعضــاء هيئــة ا  -
 . بالتربية متعددة الثقافات ، والتنوع والوعى العالمى 

تشكيل فريق لضمان جودة برنامج التنوع بالكلية يتكون من مجموعة متنوعة مـن الممثلـين   -
ات التنـوع  ، للمجتمع المحلى وأعضاء هيئة التـدريس ، للعمـل علـى تصـميم وتنفيـذ مبـادر 

ويعملون على تصميم وتنفيذ مبادرات التنوع بجميـع مجاالتهـا ، ويعملـون معـا وفـق خطـة 
 . وع نتعمل على تحقيق أهداف الت

التأكــد مــن وجــود عنصــر التنــوع ، كأحــد عناصــر اإلطــار المفــاهيمى للكليــة متضــمنا ضــمن  -
لمهــام التــى تقــيس أداء محتــوى المســاقات المختلفــة فــى البــرامج المتعــددة للكليــة ، وفــى ا

 . الطالب المعلمين 
مراجعــة جميــع المهــام والتركيــز علــى المهــام المتعلقــة بقيــاس عنصــر التنــوع ، ومســح أداء  -

الطالب المعلمـين فـى تلـك المهـام فـى البـرامج المختلفـة ، لمعرفـة نتـائج أداءتهـم فـى ذلـك 
 . العنصر 

مؤهالت أعضاء هيئة التدريس  )المعيار الخامس  تفعيل تطبيق متطلبات : خامسا 
 : ( وأداءهم ونموهم المهنى 

يتعلق هذا المعياربكون اعضاء هيئة التدريس بالكلية مؤهلين ، ويمارسون أفضل 
النماذج فى البحث العلمى وخدمة المجتمع والتدريس ، وتقوم الكلية بتقويم أداء أعضاء هيئة 

 :  ل التدريس وتيسر لهم سبل التنمية المهنية ، من خال 
تعمل الكلية على تنمية واستقطاب وتدريب واستبقاء اعضاء هيئة التدريس من خلفيات  -

  .متنوعة
 .تدعيم معارف ومهارات واتجاهات أعضاء هيئة التدريس المرتبطة بأداء الطالب المعلمين  -
 .االهتمام بثقافة التقويم الذاتى من قبل أعضاء هيئة التدريس ألنفسهم  -
اء هيئة التدريس بالكلية على العديد من االستراتيجيات التدريسية مثل التعلم تدريب أعض -

باإلضافة . النشط والتدريس المتمحور حول الطالب ، والمداخل التعاونية فى التدريس 
لالستخدام الفعال للتكنولوجيا فى التدريس ، وتحول التدريس فى الكلية من األسلوب 

 . علم التعاونى المعتمد على المحاضرة إلى الت
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من خالل توضيح كيفية ربط النظرية . إظهار أفضل الممارسات المهنية فى التدريس  -
 .بالممارسة وعرض الخبرات التدريسية وتوضيح مدى ارتباطها باإلطار المفاهيمى للكلية 

صدار عديد من  - تمكين أعضاء هيئة التدريس من المشاركة فى إجراء البحوث العلمية ، وا 
 . ارير والكتب والمراجع سواء بشكل فردى أو جماعى التق

التعاون بين اعضاء هيئة التدريس بالكلية والمعلمين بالمدارس ، ويتشاركون معهم فى عديد  -
المؤتمرات وورش العمل وتصميم المناهج والبرامج ، واالستشارات : من األنشطة ، منها 

 .واألبحاث التربوية ، واللقاءات التعليمية 
االهتمام بأعضاء هيئة التدريس الجدد ، لمساعدتهم على استيعاب اإلطار المفاهيمى للكلية  -

 . ، وكيفية تنفيذه فى ممارساتهم التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع 
 .إيجاد نظام للتشجيع و المكافأة أو مكافأة التدريس  -
 . يسإيجاد مركز داخل الجامعة لتطوير وتنمية اعضاء هيئة التدر  -
تكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى مجال إثراء البحث التربوى واألبحاث التخصصية  -

 . التى تضيف لألدبيات التربوية 
التى قام بها اعضاء هيئة التدريس على المستوى الدولى  عن األعمال  عروض تقديم  -

 .والقومى ومستوى المنطقة 
: ، ويمكـن أن يتضــمن عديـدا مــن األعمـال ، مثــل إعـداد ملـف إنجــاز عضـو هيئــة التـدريس  -

ـــذين يقومـــون  ـــررات واعـــداد الطـــالب ال ـــدريس ، والمق الفلســـفة التدريســـية ، عـــدد ســـاعات الت
إرشـاد . تقييم الطـالب المعلمـين ألداء عضـو هيئـة التـدريس فـى كـل فصـل دراسـى . بتدريسهم 

لمحكمـة ، فـرص التنميـة المهنيـة الطالب فى العملية التدريسية ، النشر فى المجالت التربوية ا
ــة ،  ــى الرســائل واألبحــاث العلمي ــات المنشــورة ، اإلشــراف عل ــب والكتيب التــى شــارك فيهــا ، الكت

 . خدمة القسم العلمى والكلية والجامعة 
 : إدارة الكلية والمصادر: المعيار السادس  تفعيل تطبيق متطلبات : سادسا 

لطة إلدارة مواردهــا وميزانيتهـا ، إلعــداد الطــالب ويؤكـد هــذا المعيـار امــتالك الكليــة السـ 
لعــالمى المســتهدف  ، وذلــك مــن المعلمــين وفقــا للمعــايير المهنيــة علــى المســتوى القــومى وا

 :خالل
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     :قيادة الكلية والسلطة :  3

ــة  - ــادات المبدعــة المقتنع ــار القي ــام باختي ــة ، واالهتم ــى تحــديث وتطــوير إدارة الكلي العمــل عل
والقادرة على تفويض السـلطة ، وتقـديم الـدعم لجميـع العـاملين بالكليـة ، بالتغيير 

 .مع العمل على إشراك أعضاء هيئة التدريس فى اختيار القيادات 
توفير نظام جيد لالتصال بين جميع العاملين فـى الكليـة ، وبـين إدارة الكليـة علـى المسـتوى  -

 .األفقى والرأسى 
ــة المهــ - ــة لتنمي ــد المهــارات الالزمــة وضــع خطــة تدريبي ــادات تتضــمن تحدي ــة للقي ارات اإلداري

 .والجدول الزمنى لتنفيذها وسبل تقييم نتائجها 
 .إنشاء لجنة النصح األكاديمى تقوم بتقديم النصح والمساعدة للعميد  -
العميد النموذج القيادى ، الذى يساعد على تحويل الكلية إلى ثقافة االعتماد األكـاديمى مـن  -

دارته لجميع جهود االعتماد األكاديمى بالكلية خالل ق  . يادته وا 
 : الميزانية - 3

يتم تحديد الميزانية بنـاء علـى القواعـد التـى تضـعها اإلدارة العليـا بالجامعـة ، وبنـاء علـى       
احتياجات الكليـة مـن التكنولوجيـا والمـوارد التدريسـية واعضـاء هيئـة التـدريس وأنشـطة التنميـة 

  :مما يتطلب ، المهنية 
يجتمــع العميــد مــع أعضــاء مجلــس الكليــة لتقريــر حاجــات األقســام مــن المــوارد المختلفــة ،  - 

 .ومناقشة الميزانية المقترحة من قبل الكلية مع مدير عام الجامعة 
وضع خطة لتنمية الموارد الذاتية للكلية لجسـهام فـى تـوفير احتياجـات ومسـتلزمات الكليـة ،  -

 . االعتماد  على ضوء متطلبات
استثمار مرافق الكلية المختلفة مثـل السـاحات والنـوادى الطالبيـة والكافتيريـا ، ومـن مصـادر  -

األنشــطة الذاتيــة للكليــة ، إقامــة المعــرض حيــث تستضــيف الكليــة المعــرض المختلفــة 
بهدف الحصول على موارد مالية ، إقامة المحاضـرات والحفـالت والمـؤتمرات وتخصـيص 

 .الكلية المضيفة ريعها لصالح 
االستفادة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية فيـتم الحصـول علـى بعـض التمويـل لقـاء  -

 . تقديم الخدمات االستشارية والتدريب من قبل الكلية 
ترشيد اإلنفاق من خالل الربط بين الموارد المتاحة واسـتغاللها بكفـاءة ممـا يتطلـب االهتمـام  -

 .امعى بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية بربط خطط التعليم الج
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عـادة النظــر :تفعيـل اجــراءات زيـادة التمويــل رسـميا او حكوميــا مثـل  - رفــع الرسـوم الدراســية وا 
فيهــا مــن خــالل تخفيــف المجانيــة فــى التعلــيم وتكــاليف الطلبــة ودفــع رســوم قليلــة مقابــل 

ل بحيــث اليــؤثر علــى حصــولهم علــى الكتــب والمســكن والغــذاء ويمكــن تنظــيم هــذا العمــ
 .الفقراء بخاصة المتفوقين منهم أو يحول دون النحاقهم بالجامعة 

زيادة المخصصات الماليـة للتعلـيم مـن الموازنـة برفـع الضـرائب علـى بعـض السـلع لصـالح    -
 التعليم 

تخصيص رسوم وضرائب للتعلـيم العـالى ويمكـن أن تكـون هـذه المخصصـات مـن الرسـوم     -
 . الرسوم األخرى التى تفرض على بعض الخدمات الجمركية ومن 

 . االستفادة من أموال الوقف والمؤسسات الخيرية  -
 :أعضاء هيئة التدريس  -2

تخفـيض النصـاب التدريسـى لعضـو هيئـة التـدريس ، بحيـث  ضـرورة وتقترح الباحثـة    
، حتـى العمليـة ساعة معتمدة أسبوعيا بما فيها ساعات اإلشراف علـى التربيـة  06اليزيد عن  

  .يتمكن من تطوير أدائه المهنى 
   :تسهيالت الكلية   - 4

المبنـى المناسـب والمكاتـب جيـدة التجهيـز : تقديم تسهيالت ألعضاء هيئة التـدريس ، مثـل  - 
ــى  ــات الت ــع البرمجي ــت  ، وجمي ــى المتصــلة بخدمــة االنترن ــأجهزة الحاســب اآلل والمــزودة ب

 .تواصل مع الطالب المعلمين تساعد عضو هيئة التدريس على ال
 .مية بالكلية يتوفير موقع الكترونى للكلية لجعالن عن كل ما يتعلق بالعملية التعل -
تـوفير مصــادر الـتعلم مــن مكتبـة متطــورة مرتبطـة بمصــادر المعلومـات العالميــة ، وبرمجيــات  -

ـــى تحـــديث  ـــررات الدراســـية ، والعمـــل عل ـــرامج والمق ـــع الب ـــة مناســـبة لجمي ـــوى تعليمي محت
 .الجامعية 

 : آليات تنفيذ التصور المقترح : د

 :يتطلب تنفيذ التصور المقترح مجموعة من اآلليات كما يلى 
إنشاء وحدة للجودة داخل الكلية تهدف إلى تقويم وتحسين أداء الكلية ومخرجاتها ، وكذلك  -

 . إعدادها للحصول على االعتراف األكاديمي الدولي 
تتكــون مــن أعضــاء مــن الوحــدة وأخــرى مــن خارجهــا ، إلنجــاز المهــام  تكــوين لجــان فرعيــة  -

عدادها للحصول على االعتراف الـدولي  يفضـل  و. المختلفة الخاصة بتطوير أداء الكلية وا 
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: لمعايير االعتمـاد السـتة كمـا يلـىتتضمن لجان االعتماد األكاديمى ست  لجان ، وفقا أن 
اصـــة بــالطالب المعلمــين ، لجنـــة نظــام التقيـــيم لجنــة المعرفــة والمهـــارات واالتجاهــات الخ

ــروق  ــوع والف ــة التن ــة ، لجن ــة والممارســات العالجي ــرات الميداني ــة الخب ــة ، لجن ــويم الكلي وتق
الفردية ، لجنـة مـؤهالت وأداءات والتنميـة المهنيـة ألعضـاء هيئـة التـدريس ، لجنـة اإلدارة 

برنـــامج الطفولـــة ) لبـــرامج إضـــافة إلـــى لجنـــة االتصـــال واالرتبـــاط ومســـئولى ا. صـــادروالم
( المبكــرة ، برنــامج التعلــيم االبتــدائى ، برنــامج التعلــيم الثــانوى ، برنــامج التربيــة الخاصــة 

 . ومنسقى المساقات فى كل برنامج 
ترسيخ ثقافة التطوير ، ونشر ثقافة الجودة واالعتماد لـدى جميـع العـاملين بالكليـة والطـالب  -

التدريبيـة والنـدوات وورش العمـل حـول الجـودة واالعتمـاد  ، وذلك من خالل إقامة الـدورات
جراءات تطبيقه   .األكاديمى من حيث أهميته واهدافه ومتطلبات وا 

على أدوارهـم الجديـدة ( رؤساء األقسام  -الوكالء  -العميد ) تدريب الهيئة اإلدارية بالكلية  -
 .فى ظل الجودة واالعتماد 

 .عضاء هيئة التدريس فى مجال الجودة واالعتماد عقد دورات تدريبية متخصصة   أل -
جــراءات  - ــة الجــودة واالعتمــاد وا  ــين بهــدف نشــر ثقاف ــة متخصصــة لجداري عقــد دورات تدريبي

 .تطبيقها ، وتنمية مهارات التقويم الذاتى لديهم 
توفير مبانى وتجهيزات حديثة تتطـابق مـع متطلبـات الجـودة واالعتمـاد ، ممـا يحقـق أهـداف  -

 .ةالكلي
ــدوريات والمراجــع  - ــب وال ــدات واألجهــزة والكت ــوفير المع ــة لت ــة الالزم ــادات المالي ــوفير االعتم ت

 . الحديثة ، وكذلك توفير االعتمادات المالية لممارسة النشاطات الالصفية بالكلية 
تــــوفير قاعــــدة بيانــــات عــــن الطلبــــة ، واإلماكــــات الماديــــة والتعليميــــة للبــــرامج الدراســــية ،  -

ــق بأعضــاء هيئــة التــدريس  واحتياجــات ــات عــن كــل مــا يتعل ســوق العمــل ، وقاعــدة بيان
 ون المالية واإلدارية ئوالش

وضع خطة لتنمية الموارد الذاتية للكلية لجسـهام فـى تـوفير احتياجـات ومسـتلزمات الكليـة ،  -
 . على ضوء متطلبات االعتماد 

تلبـى احتياجـات الطلبـة وأعضـاء أن تعمل المكتبة علـى اقتنـاء قواعـد المعلومـات التـى يجب  -
 . هيئة التدريس فى كل المجاالت 
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 مراجع البحث 

معــــايير اعتمــــاد مؤسســــات التعلــــيم الجــــامعى  نمــــاذج عربيــــة    : كماااامل  ماااامء  حمم اااام    مااااد   (  0) 
 . .03، ص   0200، اممنصحرة ، اممكتبة امعصر ة ،  وعالمية

دليل إرشادي إلعـداد المعـايير األكاديميـة  القياسـية :  مد املجنة امقحم ة مضممن امجحدة ح االعتم(   0)
 .3، ص.022، حزارة امتعل ء امعممي ،  نم ر القومية للتعليم العالي في مصر

، امة ااااة (  00)انشااام  امة ااااة امقحم اااة مضاااممن جاااحدة امتعلااا ء حاالعتمااامد ،   : امجر ااادة امرةااام ة (  3) 
 3، ص  0220امعممة مشاحن اممطمبع األم ر ة ،  

، حزارة امترب ااة ، االتجمهااما اممعمصاارة عااد  عااداد اممعلااء حتنم تاا  مةن اام : م مااد  ماامدة حن اارحن (  .)  
 00 -00، ص ص  .022 امعراق ،  قطم  امب حث امتربح ة حاممنمهج ،

تطح ر متطلبما االعتممد األكمد مد كحة لة مضممن جحدة امتعل ء  ":عبد امحهمب م مد امنجمر  (0)
بحث مقدم إلى المؤتمر العربى الدولى ، " تطب ق علد مؤةةما  عداد اممعلم ن : امعممد 

جممعة امةحدان ملعلحء  ،   مايو 00إلى 01فى الفترة من  لضمان جودة التعليم العالى ،
 . 3، ص  0200حامتكنحمحج م ،  

ؤةةاااما  عاااداد نظاااء امجاااحدة امشااامملة حةااابل ايعااامدة منةااام عاااي تطاااح ر م": م ماااد عباااد امااارازق ح ااا   - 0
عاد امتتارة ،  بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العـالي،  "اممعلما ن

 .   3ص . ، 0202 مم ح ، جممعة امزرقم  ، األردن ،  00 مد  02من 
تصحر مقترح متطح ر نظمء  عداد معلمد امتعل ء امصنمعد عد مصر عد : كممل امة د عبد امرش د  -.

 راا اممجتمع ة حامعممم ة اممعمصرة ، رةممة ممجةت ر غ ر منشحرة ، كل ة امترب ة ، ضح  اممتغ
 .  .-3، ص ص  .022جممعة بنةم ، 

جااحدة  دا  كل ااة امعلااحء : عااي ظاالل ام طااة ايةااترات ج ة ملجممعااة األردن ااة:"  صاامم    مااد عبمبنااة  (.) 
لتخطيط االستراتيجى فى التعلـيم اممؤتمر  حرقة عمل مقدمة،" نك ا"امتربح ة عي ضح  معم  ر 

مم ح ، جممعة  .0:  .0، عد امتترة من " جدلية اإلطار وفاعلية المضمون " العالى بعنوان 
 .    0ص .  .020مؤتة ، األردن ، 

 .  0، ص   مرجع سابق:  بلق س غممب امشرعد ( .)
رامج امم مةااب ة ماان منظااحر نمااح م مقتاارح متق اا ء جااحدة امباا: "  ممااد عبااد امعز ااز ، عاال  زهااران (  02)

األممناة (   6)، ع  المجلـة العربيـة لضـمان جـودة التعلـيم الجـامعى، "   االعتممد األكامد مد
 . 0ص   ،  6112،  امعممة الت مد امجممعما امعرب ة

 .0ص ،   مرجع سابق:  صمم    مد عبمبنة (00)
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ة بدمياط فى ضوء ضمان الجودة لكلية التربي االستراتيجية الخطة: كل ة امترب ة بدم مط ( 00)
 . 3ص ،   .022، ايصدار امثممث ،  ( 6106 - 6112)والتحسين المستمر 

 . 3، ص المرجع السابق( 03) 
 . 00، ص   المرجع السابق(  .0)
 . 00، ص   المرجع السابق (00)

 .    .، ص  المرجع سابق: صمم    مد عبمبنة (  00)   
متطلباما تطب اق االعتمامد األكامد مد بكل تاد : " ضمن م محد عبد امعل ء علد عبد امر حف ، رم(   .0)

مجلــة اتحــاد ، " امترب اة جممعاة األزهاار حمادف تحاعرهام ماان حجةاة نظار  عضاام  ه ااة امتادر س 
، كل ة امترب ة جممعاة دمشاق ، (  0)،   ( 02)، مج  الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 .  020، ص  0200
رؤ ااااة مةااااتقبل ة متطااااح ر كل ااااما امترب ااااة عااااد ضااااح  معاااام  ر االعتماااامد : لااااد امشاااارقمحف محةااااد ع  (.0)

ـــازيقاألكااامد مد ،  ـــة بالزق ـــة التربي ـــة كلي ، كل اااة امترب اااة ، جممعاااة امزقااامز ق ، ( ..)،   مجل
022.  . 

مكمن : " ة د ةممء محةد ح م مد   مد  ة ن نمصف ( .0) ام برة األمر ك ة عد االعتممد األكمد مد حا 
مجلــة التربيــة ، " دراةااة ت ل ل ااة  -ةااتتمدة منةاام عااد دعااء جةااحد اعتماامد اممعلااء عااد مصاار اال

، اممكتااااب االةتشاااامرف مل اااادمما امتربح ااااة ، امقاااامهرة ، (  .0)، امةاااانة (  .3)،    والتنميــــة
 .  0.-0ص ص . 0220 حن ح 

، NCATEكاامتي ن ااح معاام  ر مةن ااة العتماامد مؤةةااما  عااداد اممعلماا ن نمااح م ن: " ةاات ف م لااي ( 02)
أعمال اللقاء السـنوي ،  حرقة عمل نشرا ضامن ( صمم  بن عبدامعز ز امنصمر  : ترجمة )

 ماد 00عاد امتتارة مان   ،(جسـتن)الرابع عشر للجمعيـة السـعودية للعلـوم التربويـة والنفسـية 
   ...-0..ص ص . .022مم ح ،    00

عم  ر االعتمامد األكامد مد عاد مؤةةاما امتعلا ء م: " امةلمد امشرب ند امةلمد ح  مد امبةد امة د ( 00)
، ب ااث مقاادء  مااد " امعااممد امنااحعد دراةااة ملحاقااع حاممااتمحل بكل ااما امترب ااة امنحع ااة بمممنصااحرة 

مؤتمر االعتماد األكاديمى لمؤسسات وبرامج التعليم العالى النوعى فى مصر والعالم العربى 
 . .022، كل ة امترب ة امنحع ة بمممنصحرة ،  ابر ل .:  .، عد امتترة من   الواقع والمأمول

 .  مرجع سابق: بلق س غممب امشرعد (  00)
عاي كل اة امترب اة ملبناما بجممعاة امملا   NCATE دراةة تق م   ممادف تطب اق معام  ر: "حعم  عحن ( 03)

 ،جممعاة ط باة0-2األبعاد والتطلعـات  .. ندوة التعليم العالي للفتاة ، ب ث مقدء  مد " ةعحد
 .  0202، اممد نة اممنحرة ، 
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عاد األعةامء امتربح اة بجممعاة ايمامء  NCATE مكمن اة تطب اق معام  ر انك اا : ةعحد عب اد ةاح د ( .0) 
م مااد باان ةااعحد ايةاالم ة ماان حجةااة نظاار  عضاام  ه اااة امتاادر س ، رةااممة ممجةاات ر غ اار 

 . 0200ةلم ة ، منشحرة ، كل ة امعلحء االجتممع ة ، جممعة ايممء م مد بن ةعحد اي
امتنم ااة اممةن ااة معضااح ه اااة امتاادر س بكل ااما امترب ااة بممجممعااما امةااعحد ة : عم اار ةااتر امغمماادف ( 00)

تصااحر  NCATE) )قااد ضااح  معاام  ر اممجلااس امااحطند األمر كااد العتماامد تعلاا ء اممعلماا ن 
 .  0200مقترح ، رةممة دكتحراه غ ر منشحرة ، كل ة امترب ة ، جممعة  ء امقرف ، 

بكل تااد  متطلبااما تطب ااق االعتماامد األكاامد مد: " علااد عبااد اماار حف ، رمضاامن م مااحد عبااد امعلاا ء ( 00)
مجلــة اتحــاد ، " امترب اة جممعاة األزهاار حمادف تحاعرهام ماان حجةاة نظار  عضاام  ه ااة امتادر س 

، كل ة امترب ة جممعاة دمشاق ، (  0)،   ( 02)، مج  الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 .  030 - 020، ص ص  0200

دراةة  -متطلبما  دارة امجحدة امشمملة بجممعة تكر ا : نمجد عبد امةتمر ح  مة ن محةد نمجد ( .0)
، األممنة (  03) ،   (  0)، مج المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعى ت ل ل ة ، 

 . 0203امعممة الت مد امجممعما امعرب ة ،
 . مرجع ةمبق  :  صمم    مد عبمبنة( .0) 

(29) Volkwein,j.f , et . al : " The Impact of Accreditation on Student  

Presented at the Meeting Experiences and Learning Outcomes" , Paper 

, 2006 .of the Association For Institutioal Research  

(30) Council for Higher Education Accreditation : The Value of Accreditation, 

Washington, ERIC, 2010 ,  

(31 )Shim , Holly S : "A Study of the Perceived Value Placed on the National 

Accreditation of Teacher and Educator Training Programs in 

American Colleges", ProQuest LLC, Ed.D. Dissertation, University 

of Southern California , 2012 

(32) Espinoza , Oscar; Gonzalez, Luis Eduardo:" Accreditation in Higher         

uality Q Education in Chile: Results and Consequences" ,    

, v21 n1 , Education: An International Perspective Assurance in

2013 , p.p20-38. 

(33)Scott, Renay M :" Using Professional Standards for Higher  Education to   

 Community for Directions NewImprove Student Affairs" , 

61 .-, n166 , 2014,p. p55Colleges   

(34)Colwell, Chris; et .al :" District and University Perspectives on Sustaining 

Professional Development Schools: Do the NCATE Standards 

Matter" , Professional Educator, v38, n2 , 2014 

(35) Blanco Ramírez, Gerardo :  " International Accreditation as Global Position 

Taking: An Empirical Exploration of U.S. Accreditation in Mexico", 
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Higher Education: The International Journal of Higher Education 

and Educational Planning, v69, n3, Mar 2015.P. p361-374. 

 (36 ) Schomaker, Rahel: "Accreditation and Quality Assurance in the Egyptian 

Higher Education System" , Quality Assurance in Education: An 

International Perspective, v23, n2, 2015. P.p149-165 

دراةة مقمرنة متطب اق االعتمامد األكامد مد بمؤةةاما امتعلا ء مان بعاد : " كممل عبد امحهمب   مد  (.3) 
عااد كاال ماان امحال ااما اممت اادة األمر ك ااة حاممملكااة اممت اادة امبر طمن ااة حك ت ااة ايعاامدة منةاام عااد 

 . 3.،  ص  .022،  نم ر ( 02)،    السماعيليةمجلة كلية التربية با، " مصر 
 . 0،  ص  مرجع سابق:  ممد عبد امعز ز ، عل  زهران (   .3) 
تجربة اممملكة األردن ة امةمشام ة عاد ضاممن امجاحدة حمعام  ر االعتمامد : " عمر م مد عبد اهلل (   .3) 

الدولى الثانى لضمان جودة  بحث مقدم إلى المؤتمر العربى، "األكمد مد عد امكل ما امتربح ة  
 . 0.3ص  .  0200، األردن ، التعليم العالى 

ـــدم ، " االعتمااامد االكااامد مد ام بااارة االجنب اااة حامتجرباااة امم ل اااة: " جمااامل علاااي امدهشااامن( 2.) بحـــث مق
للمؤتمر العلمى السنوى الثـانى  معـايير ضـمان الجـودة واالعتمـاد فـى التعلـيم النـوعى بمصـر 

جممعاة اممنصاحرة ،  – بر ل ،  كل ة امترب ة امنحع ة  00 مد 00د امتترة من ، ع والوطن العربي
 . .00 - 003، ص ص   .022

 .  .0 -.، ص ص   مرجع سابق: كممل  ممء  حمم م    مد (  0.)  
، منشاحراا  دليل معايير الجودة فى كليات التربية فى الجامعـات العربيـة:   مد عحدة حن ران (   0.) 

،  0200علم ة مكل ما امترب ة عد امجممعما امعرب ة ، كل ة امترب ة ، جممعة دمشق ، امجمع ة ام
 . .0ص 

، االةاكندر ة ، دار امجممعاة امجد ادة  ثقافة المعايير والجـودة فـى التعلـيم: م مد عطحة مجمهد (  3.) 
 .  00، ص   .022، 

(44) Council for Higher Education Accreditation : op.cit, p. 1              

(45) U.S. Department of Education: Accreditation in the United States,  

LAST, MODIFIED.13, ,2015 available at : .   

http://www2.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation_pg2.html#U.S., 

، كل ة امترب ة   امنحع ة امجحدة حاالعتممد عد مؤةةما امتعل ء امعممد : امةلمد امشرب ند امةلمد (  0.)
 .  2. – .0، ص ص  0202، جممعة اممنصحرة ، 

 . .-0،  ص ص  مرجع سابق: عبد امحهمب امنجمر ( ..) 
، اممنظماة امعرب اة ملترب اة حامثقمعاة م مصطلحات الحكامة التربويـة معج: علد امش  بد حن رحن  ( ..) 

 . 3، ص  0200حامعلحء ، مكتب تنة ق امتعر ب بممربمط ، 
op.citU.S. Department of Education:) 49(   

http://www2.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation_pg2.html#U.S.,LAST
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 - 069 - 

 .  0.- 2.، ص ص  مرجع سابق: م مد عطحة مجمهد   (02) 
  . المرجع السابق ، نفس الصفحة    (  00) 
، " متطلبما تطب ق اعتممد جحدة اممؤةةما امتعل م ة عي اممجتمع اممصري : "مم  مراد  ص (00) 

عنحان جحدة حاعتممد مؤةةما امتعل ء امعمء عي باممؤتمر امعلمي امثممن ملترب ة  ب ث مقدء  مد 
 .00ص  .022مم ح  ، جممعة امت حء ، .0 مد  03من  عي امتترة ، امحطن امعربي

 . 2. – .0، ص ص  مرجع سابق: ب ند امةلمد امةلمد امشر ( 03)
 . 000 ، ص مرجع سابق :جممل علي امدهشمن  ( .0)
 ، ب ث مقدء  مد " دارة االعتممد اممةني يعداد اممعلء بممجممعما اممصر ة: "  لف امب  ري  ( 00)

ت تطوير أداء الجامعا  عنوانب،  (العربي الرابع) المؤتمر القومي السنوي الثالث عشر 
 ،د ةمبر  .0 مد   .0امتترة  ، في العربية في ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم االعتماد

 .000ص . 0220  ،امقمهرة ،جممعة ع ن  شمس ،  مركز تطح ر امتعل ء امجممعي
 . 002، ص  مرجع سابق: علد عبد امر حف نصمر ، رمضمن م محد عبد امعل ء (  00) 
 . .3، ص  رجع سابقم:  م مد عطحة مجمهد (   .0) 
 . .0،  ص  مرجع سابق: عم ر ةتر امغممدف (  .0) 

 op.cit(59 )U.S. Department of Education: 
 . .00 - .00، ص ص  مرجع سابق: جممل امدهشم ن(  02) 
تطب ق معم  ر االعتممد األكمد مد عد مدارس امتعل ء امثمنحف امعمء من :  مده م مد اممممكد (  00) 

، جةت ر غ ر منشحرة ، كل ة امترب ةر امق مداا امتربح ة بم معظة جدة ، رةممة ممحجةة نظ
 .  00، ص  0202جممعة  ء امقرف ، 

 .  30، ص   المرجع السابق( 00) 
االعتممد األكمد مد ممؤةةما  عداد اممعلم ن كحة لة مضممن امجحدة : "م مد عبمس اممغربد ( 03) 

ث مقدم إلى المنتدى الثانى للمعلم بعنوان رؤية جديدة نحو بح، " عد مؤةةما امتعل ء امعمء
 . 0،  ص  .022مترب ة األةمة ة   ، ،جممعة امكح ا ،  كل ة ا تطوير اداء المعلم

 .  ..3، ص  مرجع سابق : امةلمد امشرب ند امةلمد ح  مد امبةد امة د (   .0) 
دار :  م ن  م مد امنباحف (  00)  ، امقامهرة ة الجودة الشاملة فـى التعلـيم الجـامعى االعتماد األكاديمى وا 

 .      22. -3.0،    ص ص  .022، امدار اممصر ة املبنمن ة ، 
، امقاامهرة ، امة اااة اممصاار ة امعممااة ملكتاامب ، مســتقبل الدراســات التربويــة : نااحال   مااد نصاار (  00)  

 .  0.0، ص  .020
 .   000 - 002، ص ص  مرجع سابق: ل ء علد عبد امر حف ، رمضمن م محد عبد امع(  .0)  
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 - 031 - 

 . 0. -.3، ص ص  مرجع سابق:    م ن م مد امنبحف (  .0) 
، امقامهرة ، قضايا تخطيط  التعليم واقتصادياته بين العالميـة والمحليـة : م محد عبمس عمبد ن ( .0)  

 .  320-322، ص ص  0223امدار اممصر ة املبنمن ة ، 
ت ةااا ن  دا   عضااام  ه ااااة امتااادر س بجممعاااة امااادممء عاااد ضاااح  : "م رباااد عباااد اهلل مزعااال ا(  2.)    

، ، جممعاااة دمنةاااحر(  .)، امعااادد (  .)، اممجلاااد  مجلـــة كليـــة التربيـــة، " ا ت مجااامتةء اممةن اااة 
 .  .32ص .   0200

 .  .32،  .32، ص ص  مرجع سابق: م محد عبمس (  0.)
 امتعلاا ء ،العتمــاد المهنــى للمعلــم مــدخل تطــوير ا:   االء امباامز  ةاان ، امتر اامتد امةاا د م مااحد ( 0.)

 .  0. -0.، ص ص  .022االةكندر ة ، دار امجممعة امجد دة ، 
 . 0.، ص  المرجع سابق(   3.)
 .   0.0،  ص  مرجع سابق: م مد عطحة مجمهد  (  ..)
 .  ..0، ص  مرجع سابق:  نحال   مد نصر (  0.)

 (67)NCATE : professional standards for th Accreditation of 

Teacher Preparation Institutions ,Washington , 2008 , 

p.p 1. 
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CURRENT ISSUES", 2007 . Available at : WWW. Ncate.org .       
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Available at : WWW. Ncate.org .       

( 81 )      NCATE : professional standards for the Accreditation of Teacher     

Preparation Institutions , op.cit  , p.p12- 43              

 .  00ص  ، مرجع سابق: صمم    مد عبمبنة (  0.) 
 .  3ص .  مرجع سابق:  ةح دةعحد عب د (  3.) 
اةاترات ج ة مقتر اة متطاح ر منظحماة  عاداد اممعلاء : " م مد عباد ام م اد ح  ةاممة م ماحد قرناد (  ..) 

لمـــؤتمر االعتمـــاد وضـــمان جـــودة ، ب اااث مقااادء " مااادحل عاااد ضاااح  معااام  ر االعتمااامد مااابع  ا
 ناااام ر ، امجمع ااااة اممصاااار ة ملترب ااااة  00:.0، اممنعقااااد عااااد امتتاااارة ماااان  المؤسســــات التعليميــــة

 . 0.3، ص  0220 جممعة ع ن شمس ،اممقمرنة حايدارة امتعل م ة ،
  


