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 الفلسطينية جلامعاتا يف األساسية املرحلة معلم إلعداد األكادميية الربامج حتقق درجة
 التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من(  )ملعايري
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 معلم إلعداد األكادميية الربامج حتقق درجة على التعرف احلالية الدراسة تهدف مل      
 هيئة أعضاء نظر وجهة من(  ملعايري الفلسطينية اجلامعات يف األساسية املرحلة

 الستة( ظ)معايري استبانة على معتمدة الوصفي املنهج واعتمدت التدريس،
 ريسيةالتد اهليئة أعضاء من فرد( 250) من الدراسة جمتمع وتكون. فقرة( 48) من املكونة
 املرحلة معلمي إعداد برامج يف يعملون الذين الفلسطينية اجلامعات يف الرتبية بكليات

 الفروق أن الدراسة نتائج وأظهرت(. 85) األداة مع املتفاعلة العينة حجم وبلغ األساسية،
 وجامعة األزهر وجامعة األقصى جامعة من كل بني احنصرت الدراسة عينة أفراد بني

 وأوصت. األقصى جامعة لصاحل أخرى ناحية من غزة وجامعة ية،ناح من فلسطني
 مؤسسة اعتماد على احلصول يف الفلسطينية اجلامعات سعي بضرورة الدراسة

 خطط ووضع مستمر، بشكل والتواصل العلمية الزيارات تبادل خالل من( )
 .العامة املوازنة لدعم تقليدية غري

إنكيةت  -التةدريس  هيئةة  أعضاء -املعلم إعداد -دمييةاألكا الربامج: املفتاحية الكلمات
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يواجه العصةر احلةالي العديةد مةن      :املقدمة
يعة اليت متس مقومات كل جمتمةع،  التطورات السر

وأصبح التغيري مطلب أساسي من اإلنسان ملواكبة 
احلداثة وصواًل للتميةز، حيةث يبةدأ التغةيري أل      
جمتمع من التعلةيم بواسةطة املؤسسةات التعليميةة     
والرتكيز على أن يكون اخلةريج وو كفةاءة عاليةة.    

وأن تكون الرتبية أكثر وعيًا باملهام اليت تقةع علةى   
تقها يف هذا اجملال، إو يتطلب يف كةل نظمهةا أن   عا

تكون رائدة يف الوقوف أمام التحديات املعاصةرة،  
وولك من خةالل العمةل علةى رفةع الكفةاءة يف      
معارف املعلمني وخرباتهم يف جمةال صصصةاتهم   
املختلفة ليكونوا أكثر استعدادًا ومتكنةًا يف التعامةل   

  

  

The Degree of Achievement of Academic Programs to Prepare the 

Primary Stage Teachers in the Palestinian Universities as per 

(NCATE) Standards from the Faculty Members Point of View 

 

Abstract 

 
       The current study aims to identify the degree of achievement of 

academic programs of the preparation of the primary stage teachers in 

the Palestinian universities based on the National Council for 

Accreditation of Teachers Education (NCATE) from the faculty 

member point of view. The descriptive approach was based on a 

questionnaires consisting of (48) items as per (NCATE) standards. 

The study population consists of (250) of all faculty members 

employed in the faculties of education at Palestinian universities, who 

are working in the preparation of the primary stage teachers; and the 

reacted sample with the tool (85). The results of the study showed that 

the differences between the study sample were limited between Al-

Aqsa University, Al-Azhar University, Palestine University, and Gaza 

University on the other hand in favor of Al-Aqsa University. The 

study recommended that the Palestinian universities should have an 

accreditation of (NCATE) through the exchange of educational visits 

and constant communications to put forward non-conventional plans 

to support the public budget. 

Keywords: Academic Programs _ Teacher Preparation _ Faculty 

members _ National Council for Accreditation of Teachers 

Education (NCATE) 
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ة عةن  مع الظةواهر والةتغريات املتسةارعة والنا ة    
: 2018ظاهرة العوملةة )العةاني، أ،ةد، العةرب ،     

(. ولكي حتقق كليةات الرتبيةة أهةدافها حنةو     283
إعداد املعلم املتميز البد أن يتصف أداؤها بةاجلودة  
يف قياس خمرجاتهةا والقةدرة علةى املنافسةة علةى      
نظرياتها يف جماالت متعددة وابتكار نظةم وبةرامج   

املسةتجدات  تأهيل وتدريب جديدة تتواكةب مةع   
البيئية والقدرة على جةذ  الطلبةة واسةتقطابهم.    
ومةةن هنةةا ظهةةرت مؤسسةةات وجمةةالس متنوعةةة 
للجةةودة واالعتمةةاد الةةدولي يف بةةرامج إعةةداد    
املعلمني وغريها. ونظرًا لوجود عالقة تالزمية بني 
الرتبية والتعلةيم والعوملةة، فقةد بةذلت الواليةات      

ل فيةدرالي  املتحدة األمريكية جهداً يف تةوفري متوية  
لتحسني مستوى املعلمني وتةدريبهم يف املسةتقبل   
من خالل تشكيل جملس أمريكةي ميةنح اعتمةاد     
ملؤسسات برامج إعداد املعلمني، وكانت النشةيطة  
يف تعزيز رسالة اجمللس ) لينةدا دارليةنج هامونةد(    
حيةةث قامةةت  ةةوالت يف الواليةةات األمريكيةةة 
 إلخبةةار احلكةةام واملشةةرعني أن الوقةةت حةةان   
للتخلص مةن املعةايري التقليديةة األربعةة السةائدة      
لالعتماد، والعمل وفق معايري جديدة تشمل سةتة  

 National( اختصةاراً ) NCATEأطلق عليها )

Council for Accreditation of Teacher 

Education)     وتعترب مةن أهةهر اهليئةات املعنيةة ،
باعتمةةاد الةةربامج التعليميةةة املتخصصةةة لكليةةات 

، وهي مؤسسة غري رحبيةة مقرهةا الرئيسةي    الرتبية

( ورئيسةةها 1954)واهةةنطن(، تأسسةةت عةةام ) 
https://education-)( جةيمس سةيبولكا  احلالي )

consumers.org.)
( رابطةة مهنيةة متخصصةة    33وتتألف من ) 

: 2009أوضةةحها كةةل مةةن اهلاللةةي والسةةيد )  
(. يف أمةةور 99-98: 2012امةةد  )(، والغ345

التعليم وصناعة السياسةة علةى املسةتوى الةوط      
ومستوى الواليات املتحدة األمريكية. ويتم عملها 
من خالل ثالثةة مراحةل العتمةاد املعلةم. أوهلةا      
مرحلة اعتمةاد مؤسسةة اإلعةداد، وثانيةًا مرحلةة      

 الرتخيص املؤقت، وثالثاً مرحلة التنمية املهنية.
( معةايري اجمللةس   7: 2010عون )وقد بني  

الةةةوط  العتمةةةاد املعلمةةةني كمةةةا جةةةاء يف    
(NCATE)      واليت تشةمل سةتة معةايري أساسةية

ويتضمن كل معيار عدد من املعايري الفرعية اآلتية: 
هو" الربامج املقدمة "، ويشمل املعرفةة   املعيار األول

الكافية واملهارات الالزمة ملمارسة مهنة التةدريس.  
ماد الكليات على برامج تنمي ا اهات ودرجة اعت

هو" نظةام   واملعيار الثانيإجيابية حنو مهنة التدريس. 
التقييم والتقويم "، ويشةمل نظةام هةامل للتقةويم     
يركز على مجع البيانات وحتليلةها، وحتديةد درجةة    
تأهيل الطلبة ملزاولة املهنة بعةد التخةر ، ووجةود    

 املعيار الثالثنظام لتقويم الكلية وحتسني براجمها؛ و
هو " اخلربات امليدانية "، ويشةمل خةربات ميدانيةة    
باالهرتاك مع املدارس، وممارسة الطلبةة املهةارات   

https://education-consumers.org/
https://education-consumers.org/
https://education-consumers.org/


 

 

                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 م2021/آب   1443اجملل  الثامن، الع د الثاني، حمرم          90 للعلوم اإلنسانية واالجتماعية املشكاة جملة

 

 نارص اآلغا .د                                        الفلسطينية     اجلامعات يف األساسية املرحلة معلم إلعداد األكاديمية الربامج حتقق درجة

واملعارف ميةدانياً وعمليةاً حتةت إهةراف الكليةة،      
وتنمية معارف ومهةارات وا اهةات الطلبةة حنةو     

هو" التنوع "، ويشمل  واملعيار الرابعمهنة التدريس؛ 
نوعةة للطلبةة املقبةولني. وتعةدد     تصميم برامج مت

املهةةام واملراحةةل للةةربامج التدريسةةية، وإمكانيةةة  
التعامل والعمةل مةع فئةات خمتلفةة مةن الطلبةة؛       

هو" التنمية املهنية"، ويشمل أعضاء  واملعيار اخلامس
هيئةةة التةةدريس املختصةةني أكادمييةةاً وتربويةةاً،     
وتوظيفهم وفةق ضةوابط دةددة ومعلنةة، وعقةد      

ة لتنميةةتهم مهنيةةاً بشةةكل مسةةتمر، دورات تدريبيةة
واملتابعةةة والتقةةويم الةةدور  لةةنداء، وأن يكةةون  
أعضاء هيئة التدريس املشرفون علةى الطلبةة مةن    
وو  اخلةةربات املهنيةةة املتخصصةةة يف املواقةةف   

هةو" املةوارد    املعيار السادسالتعليمية املدرسية؛ أما 
البشرية واحلوكمة "، ويشمل نظةام إدار  مسةتقر،   

فاعلة، وميزانية مالئمة من الناحيةة البشةرية    وقيادة
 واملادية.

ومتثل )إنكيت( اآللية املهنية اليت تساعد يف 
بناء نظام إلعداد املعلمني على درجة عالية من 
اجلودة، وتسعى على سبيل ولك إىل إحداث 
اختالف وتطوير يف جودة التدريس وإعداد املعلم 
ناعة بشكل دائم، وينطلق نظام )إنكيت( من ق

مفادها أن كل طالب من حقه أن يتعلم على يد 
معلم على درجة عالية من الكفاءة واإلعداد اجليد 

 (. 284: 2009)الشربي ، 

والستكمال مسرية اجلودة يرى الباحث أن 
اإليفاء مبتطلبات معايري )إنكيت( الستة يف غاية 
األهمية، واليت يتطلب من اجلامعات الفلسطينية 

تطلبات يف ظل تنامي عدد كليات تلبية مجيع امل
الرتبية فيها، حيث أن نسبة الطلبة امللتحقني يف هذ  
الكليات أكثر بكثري من الطلبة امللتحقني يف 
الكليات األخرى كاهلندسة والصيدلة والزراعة 
والطب والعلوم اإلدارية واالقتصادية وغري ولك، 
وهذا يتعلق باجلانب الكمي، أما من ناحية اجلانب 

لكيفي فيمكن استقراء  من نتائج بعض ا
الدراسات والبحوث يف هذا اجملال على املستوى 

 احمللي واإلقليمي والدولي. 
 الدراسات السابقة: 

( الةيت هةدفت   2011أظهرت دراسة عون )
إىل التعةةةرف علةةةى مةةةدى تطبيةةةق معةةةايري    

(NCATE )  يف كلية الرتبية للبنات  امعة امللةك
ن األقةل تةوفراً حبسةب    سعود، أن معيار التنوع كا

آراء وكيالت األقسام، كما تفاوتت النتائج حةول  
مدى توفر مؤهرات كةل مةن اإلطةار املفةاهيمي     
 واملعايري الستة لةة )إنكيت( يف أقسام كلية الرتبية.

( اليت هدفت 2012)وأظهرت دراسة اهلسي
إىل معرفة واقةع إعةداد املعلةم يف كليةات الرتبيةة      

ء معةةايري اجلةةودة  امعةةات قطةةاع غةةزة يف ضةةو 
الشاملة، أن نسةبة تةوافر معةايري اجلةودة الشةاملة      
لواقع إعداد املعلم يف كليات الرتبية من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الثالثةة بنسةبة   
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(، ويف ضوء ولك كشفت النتةائج  66.6عامة )%
 عن ضرورة العمل على تطوير واقع إعداد املعلم.

( اليت 2012  )وأظهرت دراسة الغامد
هدفت إىل التعرف على واقع التنمية املهنية لعضو 
هيئة التدريس يف كليات الرتبية باجلامعات 

؛ إىل تدني (NCATE)السعودية يف ضوء معايري 
جهود التنمية لعضو هيئة التدريس يف كليات 
الرتبية باجلامعات السعودية وخاصة فيما يتعلق 

أخر معظم كليات باالعتماد األكادميي، كما تبني ت
الرتبية يف اجلامعات السعودية فيما خيص التوجه 

 حنو االعتماد األكادميي، واألخذ مبفاهيمه.
( اليت 2013)وأظهرت دراسة البقمي  

هدفت إىل تعرف مدى ارتباط الربنامج املقدم يف 
باإلطار  -صصص تربية إسالمية  -كلية الرتبية 

القرى وتعرف املفاهيمي لكلية الرتبية  امعة أم 
؛ أن (NCATE)مدى تطبيق املعايري الستة لةةة 

معيار اإلطار املفاهيمي للكلية جاءت بدرجة 
"كبرية"، وأن معيار الربنامج املقدم ونظام التقييم 
والتقويم واخلربات امليدانية والتنوع واملوارد 
واحلوكمة جاءت مجيعها بدرجة "متوسطة"، وأن 

دريس وأدائهم معيار تأهيل أعضاء هيئة الت
 وتنميتهم املهنية جاءت بدرجة ضعيفة.

( اليت هدفت 2015وأظهرت دراسة عباينة )
إىل حتديد ممارسة كلية العلوم الرتبويةة يف اجلامعةة   

السةةتة، أن تقيةةيم  (NCATE)األردنيةةة ملعةةايري 

أفراد العينة لدرجةة ممارسةة املعةايري جةاء بدرجةة      
توسةطة  متوسطة، وتراوحت درجة املمارسة بني امل

للمعيارين اخلامس " تأهيل أعضاء هيئةة التةدريس"   
واألول " الربامج املقدمة"، وقليلة لباقي املعايري، كما 
أهةةارت النتةةائج إىل وجةةود فةةروق وات داللةةة   

( يف تقديرات العينة 0.05إحصائية عند مستوى )
تبعاً ملةتغري الرتبةة األكادمييةة لصةاحل رتبةة أسةتاو       

ملتغري اخلةربة لصةاحل وو    مشارك وأستاو، وتبعًا 
 (10) ( إىل5سنوات ومةن )  (5)اخلربة األقل من 

( 10)سنوات مقارنةة بةذو  اخلةربة األكثةر مةن      
 سنوات.

( الةيت  2016وأظهرت دراسةة أبةو العةال )   
هةةةدفت إىل التعةةةرف علةةةى درجةةةة تطبيةةةق   

كليةةة الرتبيةةة  امعةةة    يف (NCATE) معةةايري
من وجهة نظر أعضاء هيئة التةدريس، إىل   الطائف

أن درجة تطبيق معةايري اجمللةس )إنكيت( جةاءت  
متوسةةطة، وعةةدم وجةةود فةةةروق وات داللةةةة   
إحصةائية تعةةزى للنةةوع االجتمةةاعي والرتبةةة     

جلميع اجملاالت؛ باستثناء جمةال   األكادمييةة واخلبةرة
التنمية املهنية ألعضاء هيئةة التةدريس، إو جةاءت    

 الفروق لصاحل الذكور.
( اليت 2016وأظهرت دراسة الدوسر  )

هدفت إىل التعرف على مدى فاعلية مقررات 
اخلربات امليدانية يف إعداد طلبة الرتبية الفنية 

مهنياً املعلمني بكلية الرتبية  امعة امللك سعود 

http://www.ncate.org/
http://edugate.tu.edu.sa/tu/init
http://edugate.tu.edu.sa/tu/init
http://edugate.tu.edu.sa/tu/init
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من وجهة نظر الطلبة  (NCATE) وفق معايري 
إىل وجود فروق وات داللة إحصائية بني 
استجابات أفراد العينة حنو فاعلية مقررات 
اخلربات امليدانية يف حتقيق أهدافها تبعًا ملتغري 

 الدراسة.
وأظهةةرت دراسةةة سةةلمان دمةةد علةةو   

( اليت هدفت إىل تقويم جودة برامج كليةة  2018)
ية األساسية يف اجلامعةة املستنصةرية يف ضةوء    الرتب

من وجهة نظر أعضاء هيئةة   (NCATE)معايري 
التةةدريس إىل أن درجةةة تطبيةةق املعةةايري جةةاءت  

 متوسطة.
وأظهةةرت دراسةةة العةةاني وأ،ةةد والعةةرب  

( اليت هدفت إىل الكشف عن درجة حتقق 2018)
يف برامج إعداد املعلةم  امعةة    (CAEP)معايري 

ة نظر أعضاء هيئةة التةدريس إىل   قابوس من وجه
يف برامج إعداد  (CAEP)أن درجة حتقق معايري 

املعلم، واملمارسات امليدانية بكليةة الرتبيةة جةاءت    
 عالية.
 Pophamكمةةا أظهةةرت دراسةةة بوفةةام   

الةةيت هةةدفت إىل الكشةةف عةةن أداء     (2015)
املرهةةحني يف برنةةامج الرتبيةةة االبتدائيةةة  امعةةة  

((Young Brigham عايري وفق م(NCATE )
إىل أن مستوى التنوع يف تدريس املرهحني له تأثري 

 قليل أو منعدم يف أداء املرهحني.  
 Hendricks(2010)وأخريًا أظهرت دراسة

اليت هدفت إىل معرفة تصورات املعلمني املتعلمني 

، أن (NCATE) حول تأثري تلبية االلتزام مبعايري
الي التقيةيم  معايري )أنكيت( هلا تأثري إجيةابي يف جمة  

 واإلدارة واحلوكمة.
يتضةةح مةةن خةةالل اسةةتعراا الدراسةةات 
السابقة أن عيناتها تشكلت من كليةات الرتبيةة يف   
اجلامعات؛ وقد تشابهت الدراسةات السةابقة مةع    

يف ( NCATE)الدراسة احلالية يف تناوهلا ملعةايري  
الةةربامج األكادمييةةة إلعةةداد معلمةةي املسةةتقبل،   

من حيث مكةان وزمةن   واختلفت مع الدراسات 
الدراسة، كونها الدراسة األوىل اليت تناولت معايري 

(NCATE )  يف كليةةات الرتبيةةة إلعةةداد معلةةم
املرحلةةة األساسةةية باجلامعةةات الفلسةةطينية ومةةن 
ضمنها جامعة غزة اليت مل حتظةى بةأ  دراسةة يف    
جمال الدراسة احلالية؛ وهذا ما أوضحته مقرتحات 

استفاد الباحةث مةن   (. وقد 2012دراسة اهلسي )
الدراسات السابقة التعرف على واقع برامج إعداد 
املعلمةةني يف اجلامعةةات واالسةةتفادة مةةن مناقشةةة 

 نتائجها، ومقارنتها مع نتائج الدراسة احلالية.
 مشكلة الدراسة وأهدافها:

أصبح ملؤسسات إعداد املعلمني قبل اخلدمة 
هلا من  دور يف تهيئة املعلمني للتعلم مدى احلياة، ملا

أثر أساسي يف بناء فكرهم على احلداثة والتطوير، 
لذلك هي من أهم املؤسسات العلمية التعليمية 
اليت تلجأ إليها اجملتمعات احلديثة لتلبية حاجات 
الطلبة املعلمني الرتبوية والثقافية واألكادميية 

 (. 104: 2016)أبوالعال، 
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وبةةالرغم مةةن مجيةةع اجلهةةود الةةيت تبةةذهلا    
ت الفلسةةطينية للوصةةول مبسةةتوى فعةةال اجلامعةةا

إلعةةداد املعلةةم الفلسةةطي  وفةةق معةةايري اجلةةودة 
الشاملة؛ إال أن حجم هذ  اجلهود متواضعة وهذا 

(، بأنةةه توجةةد منهجيةةة 2006مةةا بينةةه احلجةةار )
فلسطينية العتماد الربامج األكادميية بصةفة عامةة،   
وغيا  منهجيةة خاصةة العتمةاد بةرامج إعةداد      

 (.  71: 2012اهلسي،ي ؛ نقالً عن )املعلم الفلسط
وقةةد سةةعت وزارة الرتبيةةة والتعلةةيم العةةالي 
لتشةةكيل هيئةةة وطنيةةة لالعتمةةاد واجلةةودة يف     
مؤسسات التعليم العةالي، وعقةدت اجتماعةات    
عديدة أخرها مقابالت؛ الختيار خبري دلي ملتابعة 
مشروع تطوير بةرامج الرتبيةة األساسةية، بهةدف     

( 4-1مةةن ) امج الرتبيةةة متابعةةة تنفيةةذ تطةةوير بةةر
ومتابعةةة جودتهةةا وتقيةةيم تطةةور املشةةروع يف     
اجلامعةةةات املشةةةاركة يف احملافظةةةات الشةةةمالية  

وحتسني جودة فرتة التدريب يف  واجلنوبية، وتطوير 
املةةدارس، وإعةةادة تطةةوير بةةرامج كليةةات الرتبيةةة 

( علةةى أسةةاس 4-1لتخصةةص معلةةم صةةف ) 
مليةةة. تكةةاملي وفةةق الرؤيةةة اجلديةةدة للرتبيةةة الع

وانسجامًا مع املعةايري العامليةة احلديثةة يف التقيةيم،     
(  2018_2016والذ  ميتةد يف الفةرتة مةا بةني )     
(http://www.aqac.mohe.gov.ps.) 

وانطالقًا من رؤية اهليئة الوطنية لالعتماد 
 واجلودة الفلسطينية حول تعزيز جودة ونوعية

التعليم العالي الفلسطي  وحتفيز اإلبداع والريادة 
يف اجلامعات مبا ميّكن الطلبة من احلصول على 
تعليم نوعي وفرص تعليمية تعلمية ال حتدُّها أ  
مساحات؛ حبيث تتماهى مع أفضل معايري اجلودة 
واألداء نبعت فكرة الدراسة احلالية، لعلها تسلط 

حتقق الربامج لدرجة الضوء على الواقع الفعلي 
األكادميية إلعداد معلم املرحلة األساسية يف 

 ( من(NCATEاجلامعات الفلسطينية ملعايري 
ولتحقيق . وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

أهداف الدراسة البد من اإلجابة على األسئلة 
 الفرعية اآلتية:

ما درجة حتقق الربامج األكادميية إلعداد .1
يات الرتبية ملعايري معلم املرحلة األساسية يف كل

NCATE))  من وجهة نظر أعضاء هيئة
 التدريس يف اجلامعات الفلسطينية؟

هل توجد فروق يف استجابات أعضاء .2
هيئة التدريس حول درجة حتقق الربامج األكادميية 
إلعداد معلم املرحلة األساسية يف كليات الرتبية 

تعزى ( (NCATEباجلامعات الفلسطينية ملعايري 
سنوات  -الرتبة األكادميية  -)اجلنس ملتغريات
اجلامعة(؟ -اخلدمة 
ما مقرتحات تطوير برامج إعداد معلم .3

املرحلة األساسية يف كليات الرتبية باجلامعات 
؟((NCATEالفلسطينية يف ضوء معايري 

: تتشكل األهمية يف اآلتيأهمية الدراسة: 

http://www.aqac.mohe.gov.ps/
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يتوقع أن تقدم الدراسة احلالية فائدة لصناع  -
يف كليات الرتبية يف اجلامعات الفلسطينية  القرار

بإعطائهم تغذية راجعة عن نقاط القوة والضعف 
يف الربامج األكادميية، وحثهم على تطبيق معايري 

NCATE) ) الصاو قرارات مناسبة، والعمل
 على حتسني درجة حتققها.

قد تفتح الدراسة جمااًل للمخططني الرتبويني  -
تطبيق معايري لصياغة خطط تذلل دددات 

NCATE))  يف مؤسسات التعليم العالي بشكل
عام.
قد تفتح هذ  الدراسة البا  أمام الباحثني لعمل  -

مزيد من الدراسات يف هذا اجملال حنو حتليل 
مضمون برامج النظم الرتبوية وفق تطوير معايري 

NCATE).)
تتشكل حدود الدراسة احلالية يف : حدود الدراسة

اآلتي:
أعضاء هيئة التدريس )وكور/ البشرية: احلدود -

إناث( من ،لة املاجستري والدكتوراة يف كليات 
 الرتبية يف اجلامعات الفلسطينية.

الفصل الدراسي )الثاني( من احلدود الزمانية: -
(.2018/2019العام اجلامعي 

جامعة )لكليات الرتبية التابعة احلدود املكانية: -
( فلسطني، جامعة غزة األقصى، جامعة األزهر، جامعة

يف قطاع غزة الواقعة يف دافظة غزة ودافظة خان 
.يونس

تتحدد احملددات للدراسة احلالية : حمددات الدراسة
: يف اآلتي

يف ( (NCATEندرة الدراسات حول معايري .1
 اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة.

صرامة التعاطي مع األداة من قبل أفراد عينة .2
ة غزة.الدراسة يف جامع

ألعضاء ( (NCATEعدم وضوح معايري .3
هيئة التدريس يف اجلامعات الفلسطينية.

طول الفرتة الزمنية السرتداد األداة من أفراد .4
العينة.
نسبة الفاقد والتالف والفارغ واملستبعد من .5

األداة كانت أكرب من نسبة االستجابات احلقيقية 
لنداة.
، صعوبة الوصول إىل مجيع أفراد اجملتمع.6

وتفاوت عدد األعضاء بني كليات الرتبية يف 
اجلامعات.
نسبة استجابة أفراد العينة لنداة بلغت .7

(34.)%
مصطلحات الدراسة:

هي برامج متكاملة تنفذ برامج إعداد املعلم: 
يف كليات الرتبية املتخصصة يف إعداد املعلم، مع 
االستمرار باالهتمام بالتنمية املهنية طوال فرتة 

وصواًل لإلبداع، وتشجيع الروابط املهنية  األعداد
ملعلمي املستقبل، ومتكينهم من املشاركة يف خدمة 
مهنة التعليم الذ  سيعود باملزيد من الفوائد 
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-176: 2015عبابنة، للمعلم واجملتمع بشكل عام )
(. وتعرف إجرائيًا بأنها برامج متخصصة يف 177

قيفهم إعداد معلم املرحلة األساسية للمستقبل وتث
 (.(NCATEملهنة التعليم والتعلم وفق معايري 

: هي خطط الربنامج األكادميي إلعداد املعلم
تتضمن عمليات التعليم والتعلم من مستويات 
تعليمية دددة تؤد  إىل منح ههادة يف اختصاص 
معني وتشمل أهداف الربنامج األكادميي، 
وخمرجات التعلم املستهدفة، وطرائق التعليم 

م، وطرائق التقييم، ومتطلبات القبول، والتعل
والفرتة الزمنية احملددة ملنح الشهادة )احلولي، 

. ويعرف إجرائيًا بأنها برامج أكادميية 11: 2014
( (NCATEخمططة منظمة وفق معايري 

واالهتمام بتأهيل وإعداد املعلمني يف  األمريكية،
اجلامعات الفلسطينية ومنحهم رخصة العمل يف 

 بو . احلقل الرت
هي مؤسسات أكادميية  اجلامعات الفلسطينية:

أهلية من مؤسسات التعليم العالي، ما عدا جامعة 
األقصى حكومية، وتقدم الكليات بةرامج تعليمية 
ملنح درجة البكالوريوس، ولكل جامعة نشأتها 
ورؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها اخلاصة. وهم 

وتربطهم احتاد اجلامعات العربية أعضاء يف
عالقات تعاون مع الكثري من اجلامعات العربية 

وقد  (واألجنبية)
 .تبنت الدراسة التعريف السابق كتعريف إجرائي

هم مةن ،لةة درجةة    أعضاء هيئة التدريس: 
املاجستري والدكتورا  واألساتذة، يتم تعييةنهم مةن   
خةةةالل التعاقةةةد معهةةةم مةةةن قبةةةل اجلامعةةةة  

(ohe.pna.pshttps://www.m ويعرفةةةوا .)
من ناحية إجرائية بأنهم الذين مت تعيينهم مةن قبةل   
كلية الرتبية، وتةتم تةرقيتهم وفةق جلنةة الرتقيةات      

 املعمول فيها وفقاً لقواعد كل جامعة.
علةةةو  أوضةةةح  (:NCATE)معةةةايري

( معةةايري )إنكيةةت( بأنهةةا جمموعةةة مةةن  2018)
 املؤهرات اليت تلتزم بها املؤسسةة الةيت ترغةب يف   
احلصول على االعتماد األكادميي من قبل اجمللةس  
 الوط  األمريكي، موزعة على ستة معةايري هةي  
الربامج األكادميية املقدمة، ونظام التقييم والتقةويم،  
واخلربات امليدانية، والتنوع، وتأهيل أعضةاء هيئةة   
التدريس، واملةوارد البشةرية واحلوكمةة. وتعةرف     

ربامج األكادميية ألعداد إجرائيًا بأنها درجة حتقق ال
معلم املرحلة األساسةية يف اجلامعةات الفلسةطينية    

من وجهة نظر أعضاء هيئةة   (NCATE)ملعايري 
 التدريس.

 :إجراءات الدراسة

نهجت الدراسة املنهج منهج الدراسة: 
الوصفي، والذ  يتناسب مع أهداف الدراسة 
ومتغرياتها واإلجابة عن التساؤالت دون تدخل 

 يها.الباحث ف
تكون جمتمع الدراسة من جمتمع الدراسة: 

مجيع أعضاء هيئة التدريسية بكليات الرتبية الذين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/
https://www.mohe.pna.ps/
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يعملون يف برامج إعداد معلمي املرحلة األساسية، 
 ( عضو.250والبالغ عددهم )

تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة: 
 عينتني، وولك على النحو اآلتي: 
الباحث بانتقاء  قامأواًل العينة االستطالعية: 

( فردًا من أعضاء هيئة 25عينة استطالعية قوامها )
التدريس يف اجلامعات الفلسطينية مبحافظات غزة؛ 
مت اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة وولك من 
 أجل التحقق من صدق وثبات األداة املستخدمة.

  تشكلت عينة الدراسة ثانياً العينة الفعلية: 

( اسةتبانة علةى أعضةاء    250زيع )قام الباحث بتو
هيئة التدريس يف كل من جامعة األقصى وجامعة 
فلسطني وجامعة األزهر وجامعة غةزة، بالطريقةة   
العشوائية الطبقية؛ مت مراعاة متثيلها جملتمع الدراسةة  
وتوزيعها حسب متغرياتها. واسرتد الباحث منهم 

%(. 34( اسةةتبانة سةةليمة بنسةةبة اسةةرتداد )  85)
( يوضةح عينةة الدراسةة، واجلةدول     1واجلدول )

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة.2)
 (: عينة الدراسة1جدول )

 نسبة االسرتداد االستبيانات املسرتدة االستبيانات املوزعة اجلامعة

 30.67 23 75 األقصى

 34.67 26 75 األزهر

 30.00 12 40 غزة

 40.00 24 60 فلسطني

 34.00 85 250 اجملموع

 
 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة2ول )جد

 النسبة املئوية العدد الفئة املتغري
 
 اجلنس 

 74.1 63 وكر

 25.9 22 أنثى

 الرتبة األكادميية

 23.5 20 داضر

 56.5 48 أستاو مساعد

 10.6 9 أستاو مشارك

 9.4 8 أستاو

 سنوات اخلدمة

 4.7 4 سنوات 5أقل من 

 23.5 20 سنوات 10 -5من 

 71.8 61 سنوات 10أكثر من 
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قةةام الباحةةث بتصةةميم أداة  أداة الدراسةةة: 
الدراسة واليت هي عبارة عن اسةتبانة مكونةة مةن    

( فقرة موزعة على ستة معايري: معيار الربامج 48)
(، ومعيةار نظةام التقيةيم    9فقراتةه ) املقدمة وعةدد  
(، ومعيةار التقيةيم وعةدد فقراتةه     8وعدد فقراته )

(، 8(، ومعيار اخلربات امليدانية وعةدد فقراتةه )  8)
(، ومعيةار أعضةاء   7ومعيار التنوع وعدد فقراتةه ) 
(، ومعيةار املةوارد   8هيئة التدريس وعدد فقراتةه ) 

 .(8واحلوكمة وعدد فقراته )

سةةتبانة باسةةتخدام  مت تصةةحيح فقةةرات اال 
مقياس ليكارت اخلماسي، ولتحديةد طةول فةرتة    
املقياس للحدود الدنيا والعليةا، مت حسةا  املةدى    

(، ثم تقسيمه على عدد فرتات املقيةاس  4=5-1)
اخلمسةةةة للحصةةةول علةةةى طةةةول الفةةةرتة أ  

(، بعد ولك مت إضافة هذ  القيمة إىل 0.8=4/5)
 أقل قيمة يف املقياس وهةي )الواحةد الصةحيح(،   
وولك لتحديد احلد األعلى للفرتة األوىل وهكذا، 
كمةةةةا هةةةةو موضةةةةح يف جةةةةدول اآلتةةةةي: 

 (: القيم املرجعية للحكم على مستوى الوزن النسيب3جدول )  

 
 درجة املوافقة

 الوزن النسيب املقابل للفرتة طول الفرتة
 املستوى 

 منخفض جدًا 36-20من 1.80-1من بدرجة قليلة جدًا 1

 منخفض 52-36أكرب من  2.60-1.80أكرب من  بدرجة قليلة  2

 متوسط 68-52أكرب من  3.40-2.60أكرب من  بدرجة متوسطة 3

 مرتفع  84-68أكرب من  4.20-3.40أكرب من بدرجة كبرية  4

 مرتفع جدًا 100-84أكرب من  5-4.20أكرب من  بدرجة كبرية جدًا 5

 :خصائص أداة الدراسة

سة قام الباحث للتحقق من خصائص أداة الدرا
بتطبيقها على العينة االستطالعية وحسا  كةل مةن   
االتساق الداخلي والثبات جلميع اجملاالت والدرجةة  

 الكلية لنداة وولك على النحو اآلتي: 

للتحقق من الصدق مت استخدام الصدق: 
االتساق الداخلي لنداة، عن طريق معادلة بريسون 

ينة الدراسة ملعرفة معامل االرتباط بني درجات ع
هو  كما على مجيع فقرات كل دور من داور األداة،

 مبني على النحو اآلتي:

 مبني على النحو اآلتي:هو  كما
 

 اجلامعة

 27.1 23 األقصى

 28.2 24 فلسطني

 30.6 26 األزهر

 14.1 12 غزة

 100.0 85 اجملموع
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 25(: مصفوفة معامالت ارتباط بريسون بني كل فقرة من فقرات كل دور من داور االستبانة، ودرجته الكلية، ومستوى الداللة اإلحصائية ن= 4جدول )

 الثاني: نظام التقييماملعيار  املعيار األول: الربامج املقدمة

 الداللة اإلحصائية معامل بريسون م الداللة اإلحصائية معامل بريسون م

1 0.812** 0.01 1 0.680** 0.01 

2 0.787** 0.01 2 0.774** 0.01 

3 0.793** 0.01 3 0.739** 0.01 

4 0.786** 0.01 4 0.812** 0.01 

5 0.560** 0.01 5 0.800** 0.01 

6 0.771** 0.01 6 0.776** 0.01 

7 0.892** 0.01 7 0.537** 0.01 

8 0.702** 0.01 8 0.800** 0.01 

9 0.787** 0.01    

 املعيار الرابع: التنوع املعيار الثالث: اخلربات امليدانية

 الداللة اإلحصائية معامل بريسون م الداللة اإلحصائية معامل بريسون م

1 0.757** 0.01 1 0.813** 0.01 

2 0.615** 0.01 2 0.910** 0.01 

3 0.800** 0.01 3 0.820** 0.01 

4 0740** 0.01 4 0.756** 0.01 

5 0.811** 0.01 5 0.656** 0.01 

6 0.827** 0.01 6 0.673** 0.01 

7 0.851** 0.01 7 0.506** 0.01 

8 0.866** 0.01    

 ملوارد واحلوكمةاملعيار السادس: ا املعيار اخلامس: أعضاء هيئة التدريس

 الداللة اإلحصائية معامل بريسون م الداللة اإلحصائية معامل بريسون م

1 0.721** 0.01 1 0.777** 0.01 

2 0.760** 0.01 2 0.736** 0.01 

3 0.886** 0.01 3 0.767** 0.01 

4 0.796** 0.01 4 0.690** 0.01 

5 0.770** 0.01 5 0.717** 0.01 

6 0.870** 0.01 6 0.836** 0.01 

7 0.726** 0.01 7 0.943** 0.01 

8 0.749** 0.01 8 0.822** 0.01 

 0.5052= 0.01ومستوى داللة  23**قيمة ر اجلدولية عند درجات حرية 
 0.3961= 0.05ومستوى داللة  23*قيمة ر اجلدولية عند درجات حرية 

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع معامالت 
( ممةا  0.01مسةتوى داللةة )   االرتباط دالةة عنةد  

يوضح أن مجيع فقرات االسةتبانة متسةقة داخليةاً.    
وهذا يدلل على أن مجيع معامالت االرتبةاط بةني   
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الة إحصةائيا  مجيع احملاور والدرجة الكلية ستكون د
( 0.01ومستوى داللة )(28عند درجات حرية )

مما يؤكد االتساق الداخلي لنداة. كما قام الباحث 
ارتباط بريسون بني الدرجة الكليةة   حبسا  معامل

لكل دور من دةاور االسةتبانة والدرجةة الكليةة     
لالسةتبانة للتأكةد مةن االتسةاق الةداخلي حملةةاور      

 االستبانة كما هو موضح يف اجلدول اآلتي:  

 لة(: مصفوفة معامالت ارتباط بريسون بني كل دور من داور االستبانة ودرجتها الكلية ومستوى الدال5جدول )
 املوارد واحلوكمة اعضاء هيئة التدريس التنوع اخلربات امليدانية نظام التقييم الربامج املقدمة اجملال

       الربامج املقدمة

      **0.697 نظام التقييم

     **0.848 **0.774 اخلربات امليدانية

    **0.791 **0.777 **0.832 التنوع

   **0.803 **0.646 **0.507 **0.530 اعضاء هيئة التدريس

  **0.769 **0.713 **0.724 **0.547 **0.652 املوارد واحلوكمة

 **0.821 **0.820 **0.956 **0.896 **0.751 **0.877 الدرجة الكلية

= 0.01ومستوى داللة  23**قيمة ر اجلدولية عند درجات حرية 
 ومستوى داللة 23*قيمة ر اجلدولية عند درجات حرية  0.5052
0.05 = 

تضح من اجلدول السابق أن مجيع معامالت ي
االرتباط بني مجيع اجملاالت والدرجة الكلية دال 

ومستوى داللة  28احصائيًا عند درجات حرية 
 مما يؤكد االتساق الداخلي لالستبانة 0.01

للتحقق من ثبةات أداة الدراسةة قةام    الثبات: 
الباحث باستخدام طةريقتني وولةك علةى النحةو     

 :ليالتا

 أواًل: طريقة التجزئة النصفية
للتحقةةق مةةن ثبةةات األداة قةةام الباحةةث     

باستخدام طريقة التجزئة النصفية حلسا  معامةل  
االرتباط بني قسمي االسةتبانة باسةتخدام معادلةة    
بريسون، ثم التعديل باستخدام معادلةة سةيربمان،   
ومعادلة جومتان لعدد الفقرات الزوجية كمةا هةو   

 ل اآلتي:  مبني يف اجلدو
 

 الكلية ودرجتها االستبانة داور جلميع التعديل وبعد التعديل قبل االرتباط معامل(: 6) جدول

 معامل الثبات بعد التعديل معامل الثبات قبل التعديل عدد الفقرات املعايري م

 0.896 0.821 9 الربامج املقدمة 1

 0.921 0.854 8 نظام التقييم 2
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يتضح من اجلدول السابق أن معامالت الثبات 
ودرجتها الكلية قد  بعد التعديل على مجيع معايري األداة

ع، مما يدل على أن االستبانة ( وهو مرتف0.8بلغ )
 ثابتة وصاحلة للتطبيق على عينة الدراسة.

 ثانيا: طريقة كرونباخ ألفا 

قام الباحث ملزيد من التأكد من ثبات االستبانة 
حبسا  معامل كرونباخ ألفا على مجيع داور االستبانة 

  ودرجتها الكلية كما هو موضح يف اجلدول اآلتي:
 (: معامل كرونباخ الفا على مجيع داور االستبانة ودرجتها الكلية7) جدول

يتضح من اجلدول السابق أن معامل   
)كرونباخ ألفا( على مجيع املعايري ودرجتها الكلية 

( مما يؤكد صالحيتها للتطبيق على 0.9قد بلغ )
 سة.عينة الدرا

مت استخدام األساليب املعاجلة اإلحصائية: 
اإلحصائية اآلتية: التكرارات، والنسب املئوية، 
واملتوسطات، واالحنرافات املعيارية، واألوزان 
النسبية، ومعامل ارتباط بريسون حلسا  االتساق 
الداخلي لنداة، ومعادلة سيربمان جومتان 

رات حلسا  الثبات بطريقة التجزئة النصفية للفق
الزوجية، ومعادلة كرونباخ ألفا، واختبار )ت( 
حلسا  الفروق بني متوسطي عينتني مستقلتني، 
واختبار حتليل التباين األحاد  الختبار الفروق 

 بني متوسطات أكثر من عينتني مستقلتني.
 :نتائج الدراسة

درجة حتقق الربامج ما نتائج السؤال األول: "
ة األساسي يف األكادميية إلعداد معلم املرحل

من وجهة  ((NCATEكليات الرتبية ملعايري 

 0.849 0.778 8 انيةاخلربات امليد 3

 0.638 0.626 7 التنوع 4

 0.877 0.781 8 أعضاء هيئة التدريس 5

 0.875 0.779 8 املوارد واحلوكمة 6

 0.886 0.796 48 الدرجة الكلية

 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات املعايري م

 90.913املعيار االول: الربامج املقدمة .1

 0.872 8املعيار الثاني: نظام التقييم .2

 0.911 8املعيار الثالث: اخلربات امليدانية .3

 0.849 7املعيار الرابع: التنوع .4

 0.910 8املعيار اخلامس: اعضاء هيئة التدريس .5

 0.912 8املعيار السادس: املوارد واحلوكمة .6

 480.972الدرجة الكلية
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نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 
الفلسطينية؟

لإلجابة على السؤال قام الباحث حبسا  
املتوسطات واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية 

وترتيبها الستجابات عينة الدراسة على مجيع 
آلتي: املعايري كما هو مبني يف اجلدول ا

 (: املتوسط واالحنراف املعيار  والوزن النسيب وترتيبها على مجيع املعايري ودرجتها الكلية8جدول )

 الرتبة الوزن النسيب االحنراف املعيار  املتوسط املعايري م
 املستوى

 مرتفع 4 68.97 0.58 3.45 الربامج املقدمة 1

 مرتفع 3 70.38 0.73 3.52 نظام التقييم 2

 مرتفع 2 71.97 0.65 3.60 ات امليدانيةاخلرب 3

 مرتفع 1 72.44 0.69 3.62 التنوع 4

 مرتفع 5 68.79 0.68 3.44 أعضاء هيئة التدريس 5

 مرتفع 6 68.12 0.67 3.41 املوارد واحلوكمة 6

 مرتفع  70.04 0.58 3.50 الدرجة الكلية

يتضح من اجلدول السابق أن الةوزن النسةيب   
( والةذ   داة يسةاو  ) للدرجة الكلية لن

يعترب وزن نسيب مرتفع قلةيالً، وأن معيةار التنةوع    
(، 72.44حصل على املرتبة األوىل بوزن نسيب )

يليه يف املرتبة الثانية املعيار الثالث اخلاص باخلربات 
(، يليةةه يف املرتبةةة 71.97امليدانيةةة بةةوزن نسةةيب )

 الثالثةةة املعيةةار الثةةاني نظةةام التقيةةيم بةةوزن نسةةيب 
(، يليةةه يف املرتبةةة الرابعةةة املعيةةار األول 70.38)

(، يليةه يف  68.97الربامج املقدمة بةوزن نسةيب )  
املرتبة اخلامسة املعيار اخلامس املتعلم بةوزن نسةيب   

(، يليةةه يف املرتبةةة السادسةةة واألخةةرية  68.79)
املعيةةار السةةادس املةةوارد واحلوكمةةة بةةوزن نسةةيب 

قق الةربامج  (؛ مما يدل على أن درجة حت68.12)
األكادمييةةة إلعةةداد معلةةم املرحلةةة األساسةةية يف  

من وجهة نظر  (NCATE)كليات الرتبية ملعايري 
 أعضاء هيئةة التةدريس يف اجلامعةات الفلسةطينية    
)مرتفعة قلياًل( كما قةام الباحةث حبسةا  الةوزن     
النسيب على مجيع فقةرات كةل دةور مةن دةاور      

 االستبانة وولك على النحو اآلتي:

 الرتبة الوزن النسيب االحنراف املعيار  املتوسط عايريامل م
 املستوى

 مرتفع 4 68.97 0.58 3.45 الربامج املقدمة 1

 مرتفع 3 70.38 0.73 3.52 نظام التقييم 2

 مرتفع 2 71.97 0.65 3.60 اخلربات امليدانية 3

 مرتفع 1 72.44 0.69 3.62 التنوع 4
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 الرتبة الوزن النسيب االحنراف املعيار  املتوسط عايريامل م
 املستوى

 مرتفع 5 68.79 0.68 3.44 أعضاء هيئة التدريس 5

 مرتفع 6 68.12 0.67 3.41 املوارد واحلوكمة 6

 مرتفع  70.04 0.58 3.50 الدرجة الكلية

 :احملور األول: الربامج املقدمة
 (: املتوسط واالحنراف املعيار  والوزن النسيب وترتيبها على مجيع فقرات احملور األول ودرجته9جدول )

 املتوسط الفقرات م
االحنراف 
 املعيار 

الوزن 
 النسيب

 املستوى الرتبة

 مرتفع 2 72.20 0.83 3.61 يعرب الربنامج األكادميي عن الرسالة لكل من الكلية والقسم 1

يوفر الربنامج األكادميي للطلبة اخلرجيني املقدرة على توفري بيئة  2
 إبداعية لتعلم طلبتهم

 مرتفع 6 68.20 0.79 3.41

3 
الطلبة على استخالص نتائج ينمي الربنامج األكادميي قدرات 

 البحوث الرتبوية وتوظيفها يف عملهم مستقباًل
3.26 0.79 65.20 9 

 متوسط

4 
حيرص الربنامج األكادميي على ربط مفردات املقررات مع 
 8 66.60 0.78 3.33 خصائص اجملتمع وحاجاته واخلطة اإلسرتاتيجية لتطوير التعليم.

 متوسط

5 
تخدام معرفتهم العملية يف تسهيل تعلم يستطيع الطلبة اخلرجيون اس

 طلبتهم.
3.46 0.84 69.20 4 

 مرتفع

6 
يزود الربنامج األكادميي الطلبة اخلرجيني مبهارة مجع املعلومات 
 والبيانات وتبويبها وتوثيقها واستخدامها يف تعليمه يف املستقبل.

3.34 0.84 66.80 7 
 متوسط

جيني القدرة على فهم النظريات حيقق الربنامج األكادميي للطلبة اخلر 7
 الرتبوية وتطبيقها يف عملهم.

3.65 0.91 73.00 1 
 مرتفع

 مرتفع 3 70.60 0.93 3.53 يزود الربنامج األكادميي الطلبة باملهارات اخلاصة ملهنة التعليم 8

9 
مينح الربنامج األكادميي الطلبة استخدام تكنولوجيا املعلومات 

 ملييت التعليم والتعلم.واالتصاالت وتوظيفها يف ع
3.45 0.84 69.00 5 

 مرتفع

 مرتفع  68.97 0.58 3.45 الدرجة الكلية للمحور األول

يتضح من اجلدول السابق أن الةوزن النسةيب   
( والةةذ  يعةةد وزًنةةا  68.97للدرجةةة الكليةةة ) 

( " حيقق الربنامج 7نسبيًا مرتفعًا قليالً، وأن الفقرة )
 القةةدرة علةةى فهةةم األكةةادميي للطلبةةة اخلةةرجيني

النظريات الرتبويةة وتطبيقهةا يف عملةهم"، جةاءت     
( بدرجةة عاليةة، وهةذا يةدلل أن     73بوزن نسيب )

الربنةةامج األكةةادميي يف الكليةةات حيقةةق للطلبةةة  
اخلةةرجيني القةةدرة علةةى فهةةم النظريةةات الرتبويةةة 
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وتطبيقها على أرا الواقع، وفةق رؤيةة ورسةالة    
ي يف كةل كليةة   كل جامعة، وأن الربنامج األكةادمي 

يعمل على تزويد الطلبة مبهارة التعامةل مةع مهنةة    
التعليم وتسهيل تعلم طلبةتهم، كمةا ميةنح الطلبةة     
املعلمةةةني اسةةةتخدام تكنولوجيةةةا املعلومةةةات   
واالتصاالت وتوظيفهةا لتسةهيل عمليةة التعلةيم     
والتعلم لطلبة املرحلة األساسية، وهذا مرد  يعةود  

امج املختلفةة يةتم   إىل أن اخلطط الدراسةية يف الةرب  
تطويرها بشكل مستمر، ويشرتط قبوهلةا وتوافقهةا   
مع اإلطار املفاهيمي للكلية، وهذا يتفق مع نتةائج  

(، والعةاني، أ،ةد، العةرب     2015دراسة عبابنة )
يف  (CAEP)( حةةول تطبيةةق معةةايري   2018)

 برامج إعداد املعلم واملمارسات امليدانية.
الفقةرات  كما يتضح من اجلدول السابق أن  
(: " يةةزود الربنةةامج األكةةادميي الطلبةةة  ، ، )

اخلرجيني مبهارة مجع املعلومات والبيانات وتبويبهةا  
وتوثيقهةةا واسةةتخدامها يف تعليمةةه يف املسةةتقبل"، "  
حيرص الربنامج األكةادميي علةى ربةط مفةردات     
املقررات مع خصائص اجملتمع وحاجاتةه واخلطةة   

" ينمةةي الربنةةامج  اإلسةةرتاتيجية لتطةةوير التعلةةيم"،
األكادميي قدرات الطلبة على اسةتخالص نتةائج   
البحوث الرتبوية وتوظيفهةا يف عملةهم مسةتقباًل"،    

(، جةةاءوا بةةوزن نسةةيب علةةى الرتتيةةب )  
( بدرجة متوسةطة. وقةد يعةود    (، ))

ولك إىل تدني مستوى الرتكيز على الطرق العلمية 
شةاريع العلميةة   واملنهجية املناسبة يف األحبةاث وامل 

بالشكل املطلو ، وضعف قدرة الطلبة اخلةرجيني  
على إتقان طرق مجع البيانات واملعلومات وتبويبها 
وتوثيقها وترمجتها إىل آليةة عمةل خمططةة ودةددة     
بسقوف زمنية قابلة للتطبيق يف املسةتقبل، كمةا أن   
االكتفاء مبساقات نظرية ملنةاهج البحةث العلمةي،    

ة تةدريس غةري مةؤهلني لةه     وتنسيبها ألعضاء هيئ
دور يف ولك، وهذا يتفق مع نتائج دراسة سةلمان،  

   (.2018دمد، علو  )
 
 

 احملور الثاني: نظام التقييم
 (: املتوسط واالحنراف املعيار  والوزن النسيب وترتيبها على مجيع فقرات احملور الثاني ودرجته الكلية10جدول )

 املستوى الرتبة الوزن النسيب االحنراف املعيار  املتوسط الفقرات م

1 
يتم تقييم تعلم الطلبة بعدة طرق )االختبارات، عروا هفهية، 

 اختبارات حتريرية، تقييم أداء(
 مرتفع 1 71.20 0.94 3.56

 مرتفع 6 69.80 0.84 3.49 يتضمن الربنامج األكادميي معايري واضحة لتقييم العمل الفرد . 2

 مرتفع 6 69.80 0.84 3.49 عايري واضحة لتقييم العمل امليداني.الربنامج األكادميي ميتضمن  3
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 املستوى الرتبة الوزن النسيب االحنراف املعيار  املتوسط الفقرات م

4 
يستخدم فرتة لتقييم متكن الطلبة من تنفيذ اسرتاتيجيات التعليم 

 والتعلم والتقويم.
 مرتفع 1 71.20 0.73 3.56

5 
يتم إجراء تعديالت على الربنامج األكادميي أخذاً بنظر االعتبار 

 مالحظات املقيم اخلارجي.
 مرتفع 8 69.00 0.95 3.45

6 
توجد معايري واضحة ومعلنة لتقييم مجيع عناصر الربنامج 
األكادميي )املقررات الدراسية، أساليب التدريس والتقويم، 

 أعضاء هيئة التدريس(.

 مرتفع 3 70.80 1.05 3.54

7 
تستخدم الكلية التغذية الراجعة ألداء طلبتها اخلرجيني من أماكن 

 اجمها األكادميية.عملهم يف تطوير بر
 مرتفع 4 70.60 1.02 3.53

 مرتفع 5 70.40 1.08 3.52 توجد آلية لتقييم الربنامج األكادميي )املقيم اخلارجي( 8

 مرتفع  70.38 0.73 3.52 للمحور الثاني  الدرجة الكلية

يتضح من اجلدول السابق أن الوزن النسةيب   
يًا والذ  يعد وزًنةا نسةب   للدرجة الكلية )

(: " يتم تقييم تعلةم  4، 1مرتفعًا قليالً، وأن الفقرة )
الطلبة بعدة طرق: االختبارات، عةروا هةفهية،   
اختبارات حتريريةة، تقيةيم أداء"، و" يسةتخدم فةرتة     
لتقييم متكن الطلبة من تنفيذ اسرتاتيجيات التعلةيم  
والتعلم والتقويم"، قد حصةلتا علةى املرتبةة األوىل    

بية بةةوزن نسةةيب مرتفةةع   وأعلةةى األوزان النسةة 
(، مما يع  تنوع اسرتاتيجيات 71.20ومتساو  )

التقويم املتبعة لتقييم تعلم الطلبة ويتوافق ولك مةع  
النظرة الرتبوية احلديثةة الةيت تةدعو إىل اسةتخدام     
اسرتاتيجيات التقويم الواقعي املعاصر. وهذا يتفق 

 (.2015مع نتائج دراسة عبابنة )

تم إجراء تعديالت علةى  (: " ي5وأن الفقرة ) 
الربنامج األكادميي أخذاً بنظر االعتبار مالحظةات  
املقيم اخلارجي" قد حصةلت علةى أدنةي األوزان    

(، رمبةةا يعةةود ولةةك إىل قلةةة فةةرص 69النسةةبية )
التقويم اخلارجي ومتابعة الةربامج األكادمييةة مةن    
قبل وزارة الرتبية والتعليم العالي بسبب االنقسةام  

طاع غزة والضفة الغربيةة، وعرقلةة   السياسي بني ق
إجراءات املتابعة والتعديل بشكل مسةتمر، وتتفةق   

 (.2016النتيجة مع نتيجة دراسة العال )

 :اجملال الثالث: اخلربات امليدانية
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 (: املتوسط واالحنراف املعيار  والوزن النسيب وترتيبها على مجيع فقرات احملور الثالث ودرجته الكلية11جدول )

 املتوسط اتالفقر م
االحنراف 
 املعيار 

 املستوى الرتبة الوزن النسيب

1 
يتيح الربنامج األكادميي التطبيق امليداني لتدريب الطلبة على 

 مرتفع 1 76.80 0.92 3.84 تطبيق املعارف واملهارات التدريسية.

2 
حيدد الربنامج األكادميي لوائح تنظيمية للتدريب امليداني 

ابط واملسؤوليات بني الكلية يتحدد من خالهلا الضو
 واملدارس املشاركة.

 مرتفع 4 72.00 1.00 3.60

يوضح الربنامج األكادميي طريقة قياس تقدم الطلبة املعلمني  3
 )معرفياً ومهارياً وقيمياً(

 مرتفع 5 71.80 0.73 3.59

يرتجم الربنامج األكادميي نظريات ومفاهيم املقررات إىل  4
 واقع تطبيقي عملي.

 مرتفع 6 70.80 0.84 3.54

حيدد الربنامج األكادميي مهام وأدوار الطلبة يف التدريب  5
 امليداني بصورة واضحة ومعلنة.

 مرتفع 3 73.60 1.02 3.68

يتضمن الربنامج األكادميي تدريب الطلبة على استخدام  6
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعلم.

 تفعمر 2 74.20 0.95 3.71

 يقدم الربنامج األكادميي صطيطاً وافياً للتدريب امليداني 7
 مرتفع 7 69.40 0.88 3.47

يتضمن الربنامج األكادميي التطبيق امليداني للطلبة يف كل  8
 مرحلة من املراحل.

 متوسط 8 67.20 0.75 3.36

 مرتفع  71.97 0.65 3.60 الدرجة الكلية للمحور الثالث

يتضح من اجلدول السابق أن الةوزن النسةيب   
( والذ  يعد وزًنةا نسةبيًا   71.97للدرجة الكلية )

(: " يتةةيح الربنةةامج 1مرتفًعةةا قلةةيالً، وأن الفقةةرة )
األكادميي التطبيق امليةداني لتةدريب الطلبةة علةى     
تطبيق املعارف واملهارات التدريسية" حصلت على 
 أعلةةةى األوزان النسةةةبية بةةةوزن نسةةةيب مرتفةةةع

(، ويعزو الباحةث السةبب إىل حةرص    76.80)
إدارة كليات الرتبية على تطبيق التةدريب امليةداني   
وفةةق هةةروط هيئةةة االعتمةةاد واجلةةودة للةةربامج 
املعتمدة من قبةل وزارة الرتبيةة والتعلةيم العةالي،     

ومتابعة ولك من قبل عميد كليةة الرتبيةة ورئةيس    
القسةةم مبةةا يتناسةةب مةةع اخلطةةط واإلجةةراءات  

ئج دة يف كل كلية. وتتعارا النتيجة مةع نتةا  املعتم
(، 2015ودراسة عباينة ) (،2013دراسة البقمي)

(، ودراسةة  2016وتتفق مع نتائج دراسة العةال ) 
 (.2018سلمان، دمد، علو  )

(: " يتضمن الربنامج األكادميي 8وأن الفقرة )
التطبيق امليداني للطلبة يف كل مرحلة من املراحل " 

ني األوزان النسبية بوزن نسيب قد حصلت على أد
(، ويعزو الباحث ولك إىل 67.20متوسط )
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تدني تضمني الربنامج األكادميي التطبيق يف كل 
مرحلة من املراحل الدراسية، لكون عملية التطبيق 
يف كل مرحلة تعمل على تكوين صورة واضحة 
لعملية الربط باملناهج، وتقليل الفجوة بني مناهج 

متسلسلة ومرتابطة بشكل كل مرحلة وجعلها 
علمي تطبيقي، وهذا ما يواكب التطور الرتبو  

والعلمي لكل مرحلة دراسية، مما يشكل ولك 
ضغطًا على سري العمل يف ظل احلصار املفروا 
على قطاع غزة، ويتفق ولك مع نتائج دراسة 

(، ودراسة سلمان، دمد، 2016الدوسر  )
 (.2018علو   )

 اجملال الرابع: التنوع
 (: املتوسط واالحنراف املعيار  والوزن النسيب وترتيبها على مجيع فقرات احملور الرابع ودرجته الكلية12جدول )

 املتوسط الفقرات م
االحنراف 
 املعيار 

الوزن 
 النسيب

 املستوى الرتبة

تتيح الكلية احلق لكل طالب يف التعبري احلر عن رأيه ومعتقداته  1
 اخلاصة بدون متييز.

 مرتفع 7 66.40 1.09 3.32

حيرص أعضاء هيئة التدريس على تنوع الطلبة عند تشكيل  2
 جمموعات العمل اجلماعي

 مرتفع 5 71.60 0.92 3.58

يوفر الربنامج األكادميي للطلبة تعلم طرق التعامل معتنوع طلبتهم  3
 مستقبالً من حيث )اجلنس، والعرق(

 مرتفع 1 75.80 0.80 3.79

 األكادميي التنوع يف طرائق التعليم والتعلم.يتضمن الربنامج  4
 مرتفع 2 74.20 0.80 3.71

 مرتفع 3 73.80 0.86 3.69 يتضمن الربنامج األكادميي التنوع يف طرائق التقييم. 5

يوفر الربنامج للطلبة تعلم طرق التعامل مع تنوع بيئات طلبتهم  6
 مستقبال من حيث )املدن القرية، املخيم(.

 مرتفع 5 71.60 1.00 3.58

يوفر الربنامج األكادميي للطلبة اختيار ثالث مدارس للتطبيق  7
خمتلط( لزيادة خربة الطلبة يف التعامل مع  –أوالد  –)بنات 

 سلوكيات خمتلفة.

 مرتفع 3 73.80 1.07 3.69

 مرتفع  72.44 0.69 3.62 الدرجة الكلية للمحور الرابع

 
لنسةيب  يتضح من اجلدول السابق أن الةوزن ا 

( والذ  يعد وزًنةا نسةبيًا   للدرجة الكلية )
( " يةةوفر الربنةةامج مرتفًعةةا قلةةيالً وأن الفقةةرة ) 

األكادميي للطلبة تعلةم طةرق التعامةل مةع تنةوع      

طلبةةتهم مسةةتقبالً مةةن حيةةث )اجلةةنس، الةةدين، 
العرق("  قد حصلت على أعلةى األوزان النسةبية   

 (، ويعةزو الباحةث  75.80بوزن نسةيب مرتفةع )  
ولك إىل االلتزام بالسياسات اخلاصةة لكةل كليةة    
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واليت متثل السياسة العامة لفلسطني يف حرية الرأ  
واملعتقد، ويعود ولك إىل النظرة االجيابية حنو تعلةم  
اجلميع والتمسك بسالح التعلةيم ملواجهةة احملتةل    
الصهيوني، كما أن النظرة العامة للمجتمع تعتةرب   

هذ  النتيجة تتعارا مةع  متجانس دينيًا وعرقياً. و
(، ودراسةةة عبابنةةة 2011نتيجةةة دراسةةة عةةون )

،  Popham(2015(، ودراسةة بوفةام )  2015)
وتتفق مع نتيجة دراسةة سةلمان، دمةد، علةو       

(2018.) 

( "تتةةيح الكليةةة احلةةق لكةةل  1) وأن الفقةةرة 
طالب يف التعبري احلر عن رأيه ومعتقداتةه اخلاصةة   

األوزان النسةبية   بدون متييز" قد حصلت على أدني
(، ويعةزو الباحةث   66.40بوزن نسيب متوسط )

ولك إىل انعكاس الوضع السياسي احلاصل علةى  
السياسة التعليمية يف اجلامعات يف اآلونة األخةرية  
بعد سيطرة ،اس علةى قطةاع غةزة، وألسةبا      

 ثقافية تتعلق باجملتمع احمللي.

 اجملال اخلامس: أعضاء هيئة التدريس
 املتوسط واالحنراف املعيار  والوزن النسيب وترتيبها على مجيع فقرات احملور اخلامس ودرجته الكلية(: 13جدول )

 املتوسط الفقرات م
االحنراف 
 املعيار 

 املستوى الرتبة الوزن النسيب

 تتوفر الكفاءة املهنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس 1
 مرتفع 2 72.00 1.08 3.60

عضاء هيئة التدريس للعمل يف برامج يتوفر عدد كايف من أ 2
 واختصاصات الكلية.

 متوسط 7 65.20 1.18 3.26

3 
يشارك أعضاء هيئة التدريس بفاعلية يف االجتماعات 

 كةةةة )اجملالس املهنية واللجان املختلفة(
 متوسط 6 66.20 0.77 3.31

4 
يتم وضع املعايري عند توظيف أعضاء هيئة التدريس مبا 

 ر املفاهيمي للكلية.يتفق مع اإلطا
 متوسط 8 64.80 0.91 3.24

5 
تساهم نتائج األحباث العلمية اليت يقوم بها أعضاء هيئة 

 التدريس يف تطوير عمليات التعليم والتعلم.
 مرتفع 3 71.00 0.85 3.55

 تتوفر الكفاءة العلمية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس. 6
 مرتفع 1 72.20 0.93 3.61

7 
معايري واضحة لتقييم أعضاء هيئة التدريس  يوفر القسم

 تشمل )التقييم الذاتي، تقييم رئيس القسم، تقييم الطلبة(.
 مرتفع 4 70.80 0.98 3.54

8 
توفر اجلامعة خططاً للتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس 
تتضمن )الدورات التدريبية، ور  العمل، زيارة 

 جلامعات أخرى.... اخل(

 مرتفع 5 68.20 0.79 3.41
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 املتوسط الفقرات م
االحنراف 
 املعيار 

 املستوى الرتبة الوزن النسيب

 مرتفع  68.79 0.68 3.44 الدرجة الكلية للمحور اخلامس

 
 

يتضح من اجلدول السابق أن الةوزن النسةيب   
( والذ  يعد وزًنةا نسةبيًا   71.97للدرجة الكلية )

( " تتةةوفر الكفةةاءة 1مرتفًعةةا قلةةيالً، وأن الفقةةرة ) 
العلميةةة الالزمةةة ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس" قةةد   

ن النسةبية بةوزن نسةيب    حصلت على أعلى األوزا
(، وقد يعزو الباحث ولةك إىل أن  مرتفع )

واقةةع إعةةداد وتأهيةةل أعضةةاء هيئةةة التةةدريس يف 
كليات الرتبية يتمتع بالكفةاءة إىل حةد مةا، ويتفةق     

 (.2015ولك مع نتيجة دراسة عبابنة )
( "يةةتم وضةةع املعةةايري عنةةد  وأن الفقةةرة )

اإلطةار  توظيف أعضاء هيئة التدريس مبا يتفق مع 
املفاهيمي للكلية " قد حصلت على أدنةي األوزان  

(، وقد يعزو 64.80النسبية بوزن نسيب متوسط )
الباحث إىل أن نظام التعيني يف اجلامعةات خيضةع   
إىل معايري عامة تتحقق يف مجيةع املتقةدمني لشةغل    
وظيفة عضو هيئة تدريس، وجيوز للقسةم يف كةل   

 الثقافةة  كلية وضع معايري أخرى، ويعود ولةك إىل 
التنظيمية السائدة اليت تعطي األولوية رمبا إىل صةلة  
القرابة واملعرفة واالنتماء السياسةي، ويتفةق ولةك    

 (.2015مع نتيجة دراسة عبابنة )
 اجملال السادس: املوارد واحلوكمة

 
 

 لسادس ودرجته الكلية(: املتوسط واالحنراف املعيار  والوزن النسيب وترتيبها على مجيع فقرات احملور ا14جدول )
 املستوى الرتبة الوزن النسيب االحنراف املعيار  املتوسط الفقرات م

 مرتفع 1 72.00 0.82 3.60 توفر الكلية املعلومات جلميع األطراف بشفافية ووضوح. 1

حترص الكلية على أن يكون النصا  التدريسي ألعضاء  2
 هيئة التدريس واألهراف على التدريب العملي ضمن

 املعايري املتعارف عليها عاملياً.

 مرتفع 2 70.80 0.85 3.54

حتصل الكلية على موازنة تكفي مجيع متطلبات العمل  3
 فيها.

 متوسط 8 60.00 0.99 3.00

 متوسط 7 65.20 1.09 3.26 توفر الكلية منشورات واضحة للطلبة. 4

 متوسط 6 66.60 0.78 3.33 توفر الكلية منشورات واضحة للمجتمع اخلارجي. 5

 مرتفع 4 70.20 1.00 3.51 توفر الكلية البيئة الفيزيقية املناسبة لقاعات احملاضرات. 6

 مرتفع 2 70.80 0.87 3.54 توفر الكلية املختربات املناسبة لعملية التعلم. 7

 مرتفع 5 69.40 0.89 3.47 توفر الكلية األوعية املكتبية املناسبة لعملية التعلم 8

 مرتفع  68.12 0.67 3.41 الكلية للمحور السادسالدرجة 
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 املستوى الرتبة الوزن النسيب االحنراف املعيار  املتوسط الفقرات م

 مرتفع 1 72.00 0.82 3.60 توفر الكلية املعلومات جلميع األطراف بشفافية ووضوح. 1

2 
حترص الكلية على أن يكون النصا  التدريسي ألعضاء هيئة 

راف على التدريب العملي ضمن املعايري التدريس واأله
 املتعارف عليها عاملياً.

 مرتفع 2 70.80 0.85 3.54

 متوسط 8 60.00 0.99 3.00 حتصل الكلية على موازنة تكفي مجيع متطلبات العمل فيها. 3

 توفر الكلية منشورات واضحة للطلبة. 4
 متوسط 7 65.20 1.09 3.26

 مجتمع اخلارجي.توفر الكلية منشورات واضحة لل 5
 متوسط 6 66.60 0.78 3.33

 توفر الكلية البيئة الفيزيقية املناسبة لقاعات احملاضرات. 6
 مرتفع 4 70.20 1.00 3.51

 توفر الكلية املختربات املناسبة لعملية التعلم. 7
 مرتفع 2 70.80 0.87 3.54

 توفر الكلية األوعية املكتبية املناسبة لعملية التعلم 8
 مرتفع 5 69.40 0.89 3.47

 مرتفع  68.12 0.67 3.41 الدرجة الكلية للمحور السادس

يتضح من اجلدول السابق أن الةوزن النسةيب   
( والذ  يعد وزًنةا نسةبيًا   71.97للدرجة الكلية )

( " تةةوفر الكليةةة  1مرتفًعةةا قلةةيالً، وأن الفقةةرة )  
املعلومات جلميع األطراف بشفافية ووضوح"، قةد  

األوزان النسةبية بةوزن نسةيب     حصلت على أعلى
(، وقد يعزو الباحث إىل وجود تنسيق مرتفع )

بني كليات الرتبية يف اجلامعةات الفلسةطينية فيمةا    
بيةةنهم قةةد يسةةاهم يف توحيةةد جهةةودهم وتقةةديم 
املعلومات جلميةع األطةراف بشةفافية ووضةوح،     
وتتفق هذ  النتيجة مةع نتةائج دراسةة هنةدريكس     

(2010 )Hendricksارا هذ  النتيجةة  ، وتتع
 (.2015مع نتيجة دراسة عبابنة )

( " حتصل الكلية علةى موازنةة   وأن الفقرة ) 
تكفي مجيع متطلبات العمةل فيهةا، قةد حصةلت     
على أدني األوزان النسةبية بةوزن نسةيب متوسةط     

(، ويعةةزو الباحةةث سةةبب ولةةك إىل نسةةبة   60)
اإلنفاق على املبةاني املسةتأجرة جلامعةة فلسةطني     

، وهح املوارد املالية بسةبب احلصةار   وجامعة غزة
املفةةروا علةةى قطةةاع غةةزة أثةةر علةةى املوازنةةة  
املخصصة للجامعةات املقدمةة مةن وزارة الرتبيةة     
والتعليم العالي سنوياً ويتفق ولك مع نتيجة دراسة 

 (.2016العال )
نتائج السؤال الثاني: هل توجد فروق وات داللة 

ميية إلعداد إحصائية حول درجة حتقق الربامج األكاد
معلةةم املرحلةةة األساسةةية يف كليةةات الرتبيةةة ملعةةايري 
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(NCATE)   من وجهة نظر أعضاء هيئة التةدريس
 يف اجلامعات الفلسطينية تعزى لبعض املتغريات؟

 متغري اجلنس: )وكر، أنثى(.1
لإلجابة على السؤال الثةاني قةام الباحةث باسةتخدام     

وضةةح ( ي15اختبةةار )ت( لعينةةتني مسةةتقلتني، واجلةةدول )
املتوسةةطات واالحنرافةةات املعياريةةة قيمةةة )ت( وداللتهةةا   

اإلحصائية الستجابات عينةة الدراسةة علةى مجيةع املعةايري      
ودرجتها الكلية حسةب مةتغري اجلةنس، كمةا هةو مةبني يف       

 اجلدول اآلتي: 
(: العدد املتوسط واالحنراف املعيار  قيمة )ت( 15جدول )

أداة الدراسة ودرجتها الكلية  وداللتها اإلحصائية على مجيع جماالت
 : 85حسب متغري اجلنس ن=

 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة ت االحنراف املعيار  املتوسط العدد العدد املعايري

 الربامج املقدمة

 0.64 3.44 63 وكر

 غري دالة 0.807 0.245

 0.37 3.47 22 أنثى

 نظام التقييم

 0.78 3.41 63 وكر

2.378 0.020 0.05 

 0.47 3.83 22 أنثى

 اخلربات امليدانية

 0.70 3.55 63 وكر

 غري دالة 0.192 1.320

 0.45 3.73 22 أنثى

 التنوع

 0.78 3.66 63 وكر

 غري دالة 0.296 1.051

 0.35 3.53 22 أنثى

 أعضاء هيئة التدريس

 0.73 3.53 63 وكر

2.092 0.039 0.05 
 0.43 3.18 22 أنثى

 ارد واحلوكمةاملو

 0.73 3.49 63 وكر

 غري دالة 0.057 1.938

 0.38 3.17 22 أنثى

 الدرجة الكلية

 0.65 3.51 63 وكر

 غري دالة 0.866 0.169

 0.33 3.48 22 أنثى

  2.693=0.01ومستوى داللة  83**قيمة ت اجلدولية عند درجات حرية      
 1.992=0.05ستوى داللة م 83*قيمة ت اجلدولية عند درجات حرية 

 

يتضح مةن اجلةدول السةابق أن قيمةة )ت(     
احملسوبة على مجيع املعايري والدرجة الكلية أقل من 

( 83قيمة )ت( اجلدوليةة عنةد درجةات حريةة )    
(، كما يتضح من اجلدول 0.05ومستوى داللة )
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أن املعيةةار األول )الةةربامج األكادمييةةة(، واملعيةةار  
نيةةة(، واملعيةةار الرابةةع   الثالةةث ) اخلةةربات امليدا 

)التنوع(، واملعيار السةادس ) املةوارد واحلوكمةة(،    
فةروق وات داللةة إحصةائية حةول     بأنه ال توجد 

ملعةةةايري درجةةةة حتقةةةق الةةةربامج األكادمييةةةة   
(NCATE ويعةةزو الباحةةث إىل أن الكليةةات ،)

تطبق هةذ  املعةايري بيليةات متشةابهة أو متقاربةة،      
اني، أ،د، العرب  ويتفق ولك مع نتيجة دراسة الع

( للمعةايري  2016(، ودراسة أبةو العةال )  2018)
السةةابقة. ويتعةةارا ولةةك مةةع نتيجةةة دراسةةة   

 (.2016الدوسر  )

كما يوضح اجلدول السابق بأنه توجد فروق  
وات داللة إحصائية حول درجةة حتقةق الةربامج    

( يف املعيةار الثةاني   NCATEاألكادميية ملعةايري ) 
اإلنةاث، واملعيةار اخلةامس    )نظام التقييم( لصاحل 

 )أعضاء هيئة التدريس( لصاحل الذكور.

وميكةةن تفسةةري التنةةاقض الظةةاهر  لنتةةائج  
درجة ممارسة املعايري تبعاً ملةتغري اجلةنس يف املعيةار    
الثاني لصاحل اإلناث، هةم إمةا مةن فئةة مشةريف      
الرتبيةةة العمليةةة الةةذين عملةةوا لفةةرتات طويلةةة   

حتويلةهم إىل رتبةة   كمشةرفني للرتبيةة العمليةة ومت    
داضر، فهم ميتلكون مهةارات نوعيةة، فةانعكس    
ولك على متيزهم عن الذكور وهذا يتفق مع نتائج 

، Hendricks( 2010دراسةةةة هنةةةدريكس ) 
 (.2015عبابنة )

وميكةةن تفسةةري التنةةاقض الظةةاهر  لنتةةائج  
ممارسة املعايري تبعاً ملتغري اجلنس يف املعيار اخلةامس  

يكةةون مةةرد ولةةك إىل أن لصةةاحل الةةذكور، رمبةةا 
الذكور يتواصلوا مع اإلدارة بشكل مباهر، وتتةاح  
هلم فرص املشاركة يف وضةع مفةردات املقةررات    
وتوصيفها، واملشاركة يف االجتماعات واألنشةطة  
العلمية املتنوعة أكثر من اإلناث، كمةا أن الةذكور   
تتاح هلم فرص لالطالع على التجديدات الرتبوية 

هم يف تنميةتهم املهنيةة، ويتفةق    املعاصرة الةيت تسةا  
(، 2016ولةةك مةةع نتيجةةة دراسةةة أبةةو العةةال )  

ومتقاربة مع نتائج دراسة سلمان، دمةد، علةو    
(، ومتعارضة مع نتةائج دراسةة الغامةد     2018)
(2012.) 

أسةتاو   -متغري املؤهل/ الرتبةة: )داضةر   . 2
 :أستاو دكتور( -أستاو مشارك -مساعد
 
يل التباين قام الباحث باستخدام اختبار حتل 

األحاد  للفروق بني متوسطات أكثر من عينتني 
مستقلتني للتحقق من وجود فروق حول درجة 
تقديرات أعضاء هيئة التدريس السرتاتيجيات 
السياسة التعليمية يف املدارس الفلسطينية تعزى 

 ملتغري سنوات اخلدمة،
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 كما هو مبني يف اجلدول اآلتي:   
ع املربعات ومتوسط املربعات وقيمة ف ومستوى الداللة على مجيع جماالت االستبانة ودرجتها الكلية حسب متغري سنوات (: مصدر التباين وجممو16جدول )

 504اخلدمة ن=

 مستوى الداللة القيمة االحتمالية قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين املعايري

 الربامج املقدمة

 0.477 3 1.43 بني اجملموعات

1.417 
 

0.244 
 

 غري دالة

 0.336 81 27.247 داخل اجملموعات

  84 28.678 اجملموع

 نظام التقييم

 1.11 3 3.329 بني اجملموعات

2.166 
 

0.098 
 

 غري دالة

 0.512 81 41.499 داخل اجملموعات

  84 44.828 اجملموع

 اخلربات امليدانية

 0.403 3 1.209 بني اجملموعات

0.948 
 

0.421 
 

 0.425 81 34.407 داخل اجملموعات غري دالة

  84 35.616 اجملموع

 التنوع

 1.111 3 3.333 بني اجملموعات

2.425 
 

0.072 
 

 0.458 81 37.104 داخل اجملموعات غري دالة

  84 40.437 اجملموع

أعضاء هيئة 
 التدريس

 0.595 3 1.784 بني اجملموعات

1.28 
 

0.287 
 

 0.464 81 37.611 داخل اجملموعات غري دالة

  84 39.394 اجملموع

 املوارد واحلوكمة

 0.459 3 1.377 بني اجملموعات

1.011 
 

0.392 
 

 0.454 81 36.776 داخل اجملموعات غري دالة

  84 38.153 اجملموع

 0.149 3 0.447 بني اجملموعات الدرجة الكلية
0.434 

 

0.729 
 

 غري دالة
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 مستوى الداللة القيمة االحتمالية قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين املعايري

 0.343 81 27.762 داخل اجملموعات

  84 28.209 اجملموع

 (تساو  ) 0.01ومستوى داللة  . قيمة ف اجلدولية عند درجات حرية **          
 (تساو  ) 0.05ومستوى داللة  81. **قيمة ف اجلدولية عند درجات حرية               

 

من اجلدول السابق أن قيم )ف(  يتضح
احملسوبة على مجيع املعايري ودرجتها الكلية أقل من 

(  81. 2قيمة )ف( اجلدولية عند درجات حرية )
( مما يدل على أنه ال 0.05ومستوى داللة )

توجد فروق وات داللة إحصائية حول درجة 
حتقق الربامج األكادميية إلعداد معلم املرحلة 

 (NCATE)ت الرتبية ملعايري األساسية يف كليا
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 
الفلسطينية تعزى ملتغري املؤهل/ الرتبة؛ مما يدل 
على أن آراء أعضاء هيئة التدريس حول حتقق 
كليات الرتبية للمعايري غري متفاوتة، وهذ  النتيجة 

(، وتتفق 2015تتعارا مع نتيجة دراسة عبابنة )
(، ودراسة 2016دراسة أبو العال )  مع نتيجة

 (.2018العاني، أ،د، العرب  )

 -5من  -سنوات 5متغري اخلربة: )أقل من .3
 سنوات( 10أكثر من  –سنوات  10

قام الباحث باستخدام اختبار حتليل التباين 
األحاد  للفروق بني متوسطات أكثر من عينتني 

 مستقلتني كما هو مبني يف اجلدول اآلتي:
  
 
 
 
 
 
 

 (: مصدر التباين وجمموع املربعات ومتوسط املربعات وقيمة ف ومستوى الداللة على مجيع جماالت االستبانة ودرجتها الكلية 17جدول )
 

 متغري سنوات اخلدمة

 قيمة متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين احملاور
 ف

 مستوى الداللة القيمة االحتمالية

 ج املقدمة الربام

 0.17 2 0.341 بني اجملموعات

0.493 
 

0.612 
 

 0.346 82 28.337 داخل اجملموعات غري دالة

  84 28.678 اجملموع

 التقييم 
 0.124 2 0.247 بني اجملموعات

0.227 
 

0.797 
 

 غري دالة
 0.544 82 44.581 داخل اجملموعات
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 (: مصدر التباين وجمموع املربعات ومتوسط املربعات وقيمة ف ومستوى الداللة على مجيع جماالت االستبانة ودرجتها الكلية 17جدول )
 

 متغري سنوات اخلدمة

 قيمة متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين احملاور
 ف

 مستوى الداللة القيمة االحتمالية

  84 44.828 اجملموع

 انية اخلربات امليد

 0.166 2 0.331 بني اجملموعات

0.385 
 

0.682 
 

 غري دالة
 0.43 82 35.285 داخل اجملموعات

  84 35.616 اجملموع

 التنوع 

 0.115 2 0.231 بني اجملموعات

0.235 
 

0.791 
 

 0.49 82 40.206 داخل اجملموعات غري دالة

  84 40.437 اجملموع

 أعضاء هيئة التدريس

 0.35 2 0.7 ني اجملموعاتب

0.742 
 

0.479 
 

 0.472 82 38.694 داخل اجملموعات غري دالة

  84 39.394 اجملموع

 املوارد واحلوكمة

 0.416 2 0.832 بني اجملموعات

0.914 
 

0.405 
 

 0.455 82 37.321 داخل اجملموعات غري دالة

  84 38.153 اجملموع

 الدرجة الكلية

 0.008 2 0.015 جملموعاتبني ا

0.022 
 

0.978 
 

 غري دالة
 0.344 82 28.194 داخل اجملموعات

  84 28.209 اجملموع

 (تساو  ) 0.01ومستوى داللة  . 2**قيمة ف اجلدولية عند درجات حرية          
 (  )تساو 0.05ومستوى داللة  81. 2**قيمة ف اجلدولية عند درجات حرية          

 

 

يتضةةح مةةن اجلةةدول السةةابق أن قةةيم )ف( 
احملسوبة على مجيع املعايري ودرجتها الكلية أقل من 

( 81. 2قيمة )ف( اجلدولية عند درجات حرية )
(، ممةا يةدل علةى أنةه ال     0.05ومستوى داللة )

توجد فروق وات داللةة إحصةائية حةول درجةة     
حتقق الةربامج األكادمييةة إلعةداد معلةم املرحلةة      

 (NCATE)األساسية يف كليات الرتبيةة ملعةايري   

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 
الفلسطينية تعزى ملتغري اخلةربة؛ وهةذا يةدل علةى     
تشابه وجهةات  نظةر أفةراد العينةة حةول تطبيةق       
املعايري، ورمبا يعود ولك إىل العمر الزم  املتقار  
ة لتأسةةيس اجلامعةةات يف عهةةد السةةلطة الوطنيةة  
الفلسةةطينية علةةى يةةد أسةةاتذة يعملةةون يف نفةةس 
اجلامعات األربعةة، وإتببةاعهم ملنهجيةة واحةدة يف     
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العمل، واملناخ التنظيمي املتشابهة داخل الكليةات،  
والتوجه لتطبيق نفس السياسة وقوانينها، وبالتةالي  
إلزام مجيع أعضاء هيئة التدريس القةدامى واجلةدد   

ميية بإجناز املهةام،  بها، وعلى اختالف رتبهم األكاد
وبالتالي فاجلميع يعملون يف بيئةة متقاربةة إىل حةد    
ما، مما قد يولد القناعة واتها لةدى أفةراد الدراسةة.    

 (.2016وهذا يتفق مع دراسة أبو العال )

 -األزهةةر -مةةتغري اجلامعةةة: )األقصةةى  . 4
 غزة( –فلسطني 

قام الباحث باستخدام اختبار حتليل التباين 
ني متوسطات أكثر من عينتني األحاد  للفروق ب

 :مستقلتني كما هو مبني يف اجلدول اآلتي
 

(: مصدر التباين وجمموع املربعات ومتوسط املربعات وقيمة ف ومستوى الداللة على مجيع جماالت االستبانة ودرجتها الكلية حسب 18جدول )
 متغري اجلامعة

 جمموع املربعات مصدر التباين املعايري
درجات 
 احلرية

وسط مت
 املربعات

 قيمة
 ف

القيمة 
 االحتمالية

 مستوى الداللة

 الربامج املقدمة

 3.27 3 9.811 بني اجملموعات
14.041 

 

0.00 
 

 0.233 81 18.867 داخل اجملموعات 0.01

  84 28.678 اجملموع

 نظام التقييم

 7.456 3 22.367 بني اجملموعات
26.886 

 
 0.277 81 22.462 داخل اجملموعات 0.01 0.00

  84 44.828 اجملموع

 اخلربات امليدانية

 6.395 3 19.186 بني اجملموعات

31.528 
 

 0.203 81 16.43 داخل اجملموعات 0.01 0.00

  84 35.616 اجملموع

 التنوع

 7.119 3 21.358 بني اجملموعات

30.224 
 

 0.236 81 19.079 داخل اجملموعات 0.01 0.00

  84 40.437 اجملموع

أعضاء هيئة 
 التدريس

 5.108 3 15.325 بني اجملموعات

17.191 
 

 0.297 81 24.069 داخل اجملموعات 0.01 0.00

  84 39.394 اجملموع

 0.01 0.00 23.57 5.928 3 17.783 بني اجملموعاتاملوارد 
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 جمموع املربعات مصدر التباين املعايري
درجات 
 احلرية

وسط مت
 املربعات

 قيمة
 ف

القيمة 
 االحتمالية

 مستوى الداللة

 0.251 81 20.37 داخل اجملموعات واحلوكمة
 

  84 38.153 موعاجمل

 الدرجة الكلية

 5.269 3 15.807 بني اجملموعات

 0.344 82 28.194 داخل اجملموعات 0.01 0.00 34.412

  84 28.209 اجملموع

           (تساو  ) 0.01ومستوى داللة  . **قيمة ف اجلدولية عند درجات حرية 
 (تساو  ) 0.05داللة ومستوى  81. **قيمة ف اجلدولية عند درجات حرية 

 

يتضةةح مةةن اجلةةدول السةةابق أن قةةيم )ف( 
احملسوبة على مجيع املعايري ودرجتهةا الكليةة أكةرب    
. 2من قيمة )ف( اجلدولية عند درجةات حريةة )  

(، مما يدل على أنةه  0.05(، ومستوى داللة )81
توجد فروق وات داللةة إحصةائية حةول درجةة     

معلةم املرحلةة   حتقق الةربامج األكادمييةة إلعةداد    

 (NCATE)األساسية يف كليات الرتبيةة ملعةايري   
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 
الفلسطينية تعزى ملتغري اجلامعة، وملعرفةة الفةروق   
 قام الباحث بإجراء اختبةار هةيفيه، وولةك علةى    

 .اآلتي النحو

 (: نتائج اختبار هيفيه19جدول )

 الفئة
 األقصى

 3.7962م=

 نيفلسط
 3.5078م=

 األزهر
 3.7107م=

 غزة
 2.4740م=

 األقصى
 3.7962م=

- - - - 

 فلسطني
 3.5078م=

- - - - 

 األزهر
 3.7107م=

- - - - 

 غزة
 2.4740م=

1.32224* 1.03385* 1.23678* - 

تضح من اجلدول السةابق أن الفةروق بةني    ي       
أفراد عينة الدراسة احنصرت بني كل مةن جامعةة   

ألزهةر وجامعةة فلسةطني مةن     األقصى وجامعة ا
ناحية، وجامعة غةزة مةن ناحيةة أخةرى لصةاحل      
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جامعةةة األقصةةى، ويعةةزو الباحةةث ولةةك إىل    
االستفادة من "الربنامج املشرتك" املنعقد بني جامعةة  
األقصى احلكومية وجامعةة عةني  ةس حةول     
إعداد أعضاء هيئة التةدريس ومةنحهم الةدرجات    

الفضةل يف  العلمية ما بعد درجة البكالوريوس لةه  
ولةةك، كمةةا أن الزيةةارات العلميةةة بةةني جامعةةة   
األقصى واجلامعات املصرية كان  له الدور الفاعل 
يف تنمية املهارات اخلاصةة يف توصةيف املقةررات    
الدراسية والربامج املقدمة لالعتمةاد؛ أمةا جامعةة    
غزة فلم حتظى باالهتمام الكايف كما يف اجلامعةات  

ا مسةتأجرة يف  األخرى؛ لكونهةا حديثةة وفروعهة   
قطاع غزة، وتعةاني مةن ضةعف يف اإلمكانيةات     
املادية مقارنة  امعة األقصى واألزهر وفلسةطني؛  
كما أن ندرة الدراسةات حنةو واقةع إعةداد معلةم      
املرحلة األساسةية  امعةة غةزة يةدلل علةى قلةة       
االهتمام بها؛ وهذا يتفةق مةع مقرتحةات دراسةة     

 (.2012اهلسي )
الث: ما مقرتحةات  اإلجابة على السؤال الث

تطوير برامج إعداد معلةم املرحلةة األساسةية يف    
كليات الرتبيةة باجلامعةات الفلسةطينية يف ضةوء     

 (؟(NCATEمعايري 
من خالل خربة الباحث يف التعليم اجلامعي 
واستطالع نتائج الدراسات السابقة واستجابات 
أفراد العينة على فقرات أداة الدراسة حول برامج 

املرحلة األساسية يف كليات الرتبية إعداد معلمي 

يف اجلامعات الفلسطينية يف ضوء معايري )أنكيت( 
 استنتج الباحث املقرتحات اآلتية: 

 مقرتحات التطوير يف معيار الربامج
 املقدمة: 
كليات الرتبية حباجة إىل تكثيف جهودها حنو  

تثقيف الطلبة مبهارات مجع البيانات وتبويبها 
مها يف العملية التعليمية التعلمية، وتوثيقها واستخدا

واحلرص على ربط مفردات املقررات مع 
خصائص اجملتمع وحاجاته واخلطة االسرتاتيجية 
لتطوير التعليم، وتنمية قدرات الطلبة على 
استخالص نتائج البحوث الرتبوية وتوظيفها يف 

 عملهم مستقبالً.
 مقرتحات التطوير يف معيار اخلربات
 امليدانية:
ات الرتبية حباجة إىل أن تتضمن براجمها كلي

التطبيق امليداني للطلبة يف كل مرحلة من املراحل 
 التعليمية.
 مقرتحات التطوير يف معيار أعضاء هيئة
 التدريس:

كليات الرتبية حباجة أن يشارك أعضاء هيئة 
التدريس بفاعلية يف االجتماعات كةةةة )اجملالس 

يتوفر عدد كايف من  املهنية واللجان املختلفة(، وأن
أعضاء هيئة التدريس املتفرغني للعمل يف برامج 
واختصاصات الكلية وخاصة يف جامعة فلسطني 
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وجامعة غزة، ووضع املعايري املناسبة للتوظيف مبا 
 يتفق مع اإلطار املفاهيمي للكلية.

 مقرتحات التطوير يف معيار املوارد
 واحلوكمة: 

نشورات كليات الرتبية حباجة إىل توفر م
واضحة للمجتمع اخلارجي والطلبة معاً، 
واحلصول على موارد مالية لدعم املوازنة لتكفي 

 مجيع متطلبات العمل فيها.
 متطلبات إجناح املقرتحات السابقة:

يرى الباحث أن إجنةاح املقرتحةات السةابقة    
يتطلب تكوين رابطةة مهنيةة متخصصةة يف أمةور     

الةوط ،   التعليم وصناعة السياسة علةى املسةتوى  
وأن يتم عملها من خالل ثالثة مراحةل العتمةاد   
معلم املرحلة األساسية، وتتمثل هذ  املراحل فيمةا  

هي اعتماد مؤسسة اإلعةداد،  املرحلة األوىل يلي: 
وتركز هذ  املرحلة على جودة مؤسسات اإلعداد 
وضرورة اختيار وفرز الطلبة الراغبني يف االلتحاق 

واملرحلةة   معايري دقيقة، بكليات إعداد املعلم، وفق
هي الرتخيص املؤقت، وخيضع فيها خةريج   الثانية

كلية الرتبية الختبارات املعلمةني املبتةدئني، وميةنح    
عند اجتياز  ترخيصًا مؤقتًا ملزاولة مهنة التةدريس،  

هي التنمية املهنية، عند انتهةاء مةدة    واملرحلة الثالثة
 الرتخيص املؤقةت البةد مةن  ديةد ، وإال فةإن     
املعلم يفقد حقه يف ممارسة املهنةة، وميكةن  ديةد    
هذا الرتخيص من خالل حتقيق املعلةم عةدد مةن    
النقاط اليت ميكةن حصةدها باملشةاركة يف أنشةطة     

النمو امله  عالية اجلودة، وأن تكون هذ  املراحةل  
مرتبطة معايري اجمللس الوط  العتماد املعلمةني يف  

(NCATE)    لغامةد   مبا يتوافق مةع مةا قدمةه ا
(2012.) 

 : النتائج

أن درجة حتقق الربامج األكادميية إلعداد معلةم   . 1
املرحلة األساسةية يف كليةات الرتبيةة ملعةايري     

(NCATE)     من وجهة نظةر أعضةاء هيئةة
التةةدريس يف اجلامعةةات الفلسةةطينية جةةاءت 

 مرتفعة قليالً.
حتققةةاً هةةو  (NCATE)أن أكثةةر املعةةايري لةةةة  . 2

هةو معيةار املةوارد     معيار التنوع، وأقل معيار
واحلوكمة.

توجد فروق وات داللة إحصائية حةول درجةة    . 3
 (NCATE) حتقق الربامج األكادميية ملعايري

يف معيار نظام التقيةيم لصةاحل اإلنةاث، وأن    
معيار أعضةاء هيئةة التةدريس كةان لصةاحل      
الةةذكور. وال توجةةةد فةةروق وات داللةةةة   

إحصائية لباقي املعايري.
لةةة إحصةةائية حةةول ال توجةةد فةةروق وات دال . 4

درجةةة حتقةةق الةةربامج األكادمييةةة ملعةةايري    
(NCATE) .تعزى ملتغري املؤهل واخلربة

توجد فروق وات داللة إحصائية حةول درجةة    . 5
 (NCATE)حتقق الربامج األكادميية ملعايري 

تعزى ملتغري اجلامعة، وأن الفروق بةني أفةراد   



 

 

                                                                                                                                              
 

  

  

 
 

 

    119 للعلوم اإلنسانية واالجتماعية املشكاة جملة
 

 

 م2021  آب/ ه1443  حمرم الثاني، الع د الثامن، اجملل 

 

 اآلغا نارص .د                     الفلسطينية اجلامعات يف األساسية املرحلة معلم إلعداد األكاديمية الربامج حتقق درجة

العينة احنصرت بني جامعة األقصى واألزهر 
ناحية، وجامعة غزة من ناحيةة   وفلسطني من

أخرى لصاحل جامعة األقصى.
أن كليات الرتبية حباجةة إىل أن يشةارك أعضةاء     . 6

هيئةةة التةةدريس بفاعليةةة يف االجتماعةةات    
كاجملةةالس املهنيةةة واللجةةان املختلفةةة للةةنظم  

الرتبوية.
 التوصيات:

عقد دورات وندوات وور  باللغة العربية حول .1
التةدريس   ألعضةاء هيئةة  (NCATE) معايري

يف كليات الرتبية يف جامعة األقصةى واألزهةر   
وفلسةةطني وغةةزة لتطةةوير مهةةاراتهم وتطبيةةق  

 املعايري.
تواصل اجلامعات الفلسطينية يف قطةاع غةزة مةع    .2

بشكل مستمر. (NCATE)منظمة 
تقديم دورات مفصلة ألعضاء هيئة التةدريس يف  .3

اجلامعةةات الفلسةةطينية يف قطةةاع غةةزة خاصةةة 
واحلوكمة، أعضاء هيئة التدريس، مبعيار املوارد 

والربامج املقدمة.
 (NCATE)ضةةرورة عمةةل منشةةورات عةةن  .4

ونشرها يف اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غةزة  
الرتبةو  والصةحف وهةبكات     عرب االعةالم 

التواصل االجتماعي.
االستفادة مةن نتةائج الدراسةات الدوليةة حةول      .5

والعمل بها علةى حتسةني   (NCATE) معايري
معةةات الفلسةةطينية يف قطةةاع غةةزة مبةةا أداء اجلا

يتماهى مع االمكانيات والتجديدات الرتبويةة  
املتاحة.

العمل على التشةارك والتشةبيك مةع اجلامعةات     
( NCATEاألمريكية احلاصلة على اعتمةاد ) 

واالستفادة من خرباتها.
 املراجع:

(. درجةة تطبيةق معةايري    2016أبو العةال، دمةد )  .1
عتمةةاد مؤسسةةات اجمللةةس الةةوط  األمريكةةي ال

( يف كليةةة الرتبيةةة  إعةةداد املعلمةةني ) 
الرتبوية، ردنية يف العلوم اجمللة األ امعة الطائف. 

(. األردن.1(، العدد )12)جامعة الريموك، جملد 
(. تقويم إعداد معلم الرتبيةة  2013البقمي، خالد ).2

اإلسةةالمية يف كليةةة الرتبيةةة  امعةةة أم القةةرى يف 
(. رسالة ماجستري مقدمة ضوء معايري )

إىل قسم املناهج وطرق التةدريس، كليةة الرتبيةة،    
جامعة أم القرى. السعودية.

(. آليةات مقرتحةة لتطةوير    2014احلولي، عليان ).3
الةةربامج األكادمييةةة ملؤسسةةات التعلةةيم العةةالي،  
املؤمتر العربي الدولي لضمان اجلةودة يف التعلةيم   

بريل. األردن.. ا1املنعقد يف الزرقاء بتاريخ: 
(. مدى فاعليةة مقةررات   2016الدوسر ، دمد ).4

اخلربات امليدانية يف إعداد طال  وطالبات الرتبية 
الفنية املعلمني بكلية الرتبية  امعة امللةك سةعود   

(. جملةةة العلةةوم مهنيةةًا وفةةق معةةايري )
الرتبوية والنفسةية، جامعةة امللةك سةعود، جملةد      

.(. السعودية1(، العدد )17)
سلمان، سلمان ودمةد، غةاز  وعلةو ، جليةل     .5

(. تقةةويم جةةودة بةةرامج كليةةة الرتبيةةة    2018)
األساسةةية يف ضةةوء معةةايري أنكيةةت. جملةةة كليةةة 
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الرتبيةةة األساسةةية للعلةةوم الرتبويةةة واإلنسةةانية،  
(. العراق.38جامعة بابل، العدد )

دليةةل املصةةطلحات (. 2009لشةةربي ، اهلاللةةي )ا.6
االعتماد األكادميي. مركةز  املستخدمة يف اجلودة و
. القاهرة.جامعة املنصورة، تطوير األداء اجلامعي

العةةاني، وجيهةةة وأ،ةةد، عةةزام والعةةرب ، أ،ةةد   .7
(. درجة حتقق معةايري االعتمةاد الدوليةة    2018)
( يف برامج إعداد املعلم  امعة السلطان )

قابوس. اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية، جامعةة  
(. األردن.3(، العدد )14جملد )الريموك، 

(. التخطةةةيط الرتبةةةو  2015عبابنةةةة، صةةةاحل ).8
. دار املسةةرية 1املعاصةةر: النظريةةة والتطبيةةق. ط 
 للنشر والتوزيع والطباعة. األردن.

(. تقيةةيم جةةودة أداء كليةةة 2015عباينةةة، صةةاحل ).9
العلةةوم الرتبويةةة يف اجلامعةةة األردنيةةة يف ضةةوء  

ات إعداد املعلمني معايري " أنكيت" العتماد مؤسس
مةةن وجهةةة نظةةر أعضةةاء هيئةةة التةةدريس. جملةةة 
دراسات، اجلامعة األردنية، العلوم الرتبوية، اجمللد 

(. األردن.3(، العدد )42)
(. مةةدى تطبيةةق معةةايري   2011عةةون، وفةةاء ) .10

( يف كلية الرتبية للبنات  امعة امللةك  )
سعود. دراسة مقدمة لندوة التعليم العالي للفتةاة  

األبعاد والتطلعات، جامعةة طيبةة. السةعودية.     _
16.12.2018تاريخ االسرتداد: 

http://repository.taibahu.edu.sa/handle/

123456789/4144 

(. التنميةة املهنيةة لعضةو    2012الغامد ، عمري ).11
ليةةات الرتبيةةة باجلامعةةات  هيئةةة التةةدريس يف ك 

السةةعودية يف ضةةةوء معةةايري اجمللةةةس الةةةوط    
تصةةور  –األمريكةةي العتمةةاد تعلةةيم املعلمةةني  

مقرتح، رسالة دكتةوراة مقدمةة إىل قسةم اإلدارة    

الرتبويةةة والتخطةةيط، كليةةة الرتبيةةة، جامعةةة أم   
القرى. السعودية.

(. 2018موقع وزارة الرتبيةة والتعةاليم العةالي )   .12
الوطنية لالعتماد واجلودة الفلسةطينية.   رؤية اهليئة

هيئةةةة االعتمةةةاد واجلةةةودة. فلسةةةطني. تةةةاريخ 
 18.12.2018االسرتداد:  

http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac/?pa

ge_id=701 

(. 2018موقع وزارة الرتبيةة والتعةاليم العةالي )   .13
نظام التعليم العالي. فلسطني. تاريخ االسةرتداد:  

20.12.2018
-w.mohe.pna.ps/Higherhttps://ww

-Education-/Higher-Education

System 

(. 2018موقةةع وزارة الرتبيةةة والتعلةةيم العةةالي ).14
مشةروع تطةةوير بةةرامج الرتبيةة األساسةةية. هيئةةة   
االعتماد واجلودة. فلسةطني. تةاريخ االسةرتداد:     

18.12.2018
http://www.aqac.mohe.gov.ps/aqac/?p=

1316 

واقةةع إعةةداد املعلةةم يف (. 2012اهلسةةي، مجةةال ).15
كليات الرتبية  امعات قطاع غزة يف ضوء معايري 
اجلودة الشاملة. رسالة ماجستري مقدمةة إىل قسةم   
أصةةول الرتبيةةة، كليةةة الرتبيةةة، جامعةةة األزهةةر.  

فلسطني.
(. معةايري  2009، أ،د )داهلاللي، الشربي . السي.16

االعتماد األكادميي يف مؤسسات التعلةيم العةالي   
دراسة للواقع واملةأمول بكليةة الرتبيةة     – النوعي

النوعيةةة باملنصةةورة. املةةؤمتر السةةنو  )الةةدولي   
العربةةةي الرابةةةع( بعنةةةوان: االعتمةةةاد   -األول

األكةةادميي ملؤسسةةات وبةةرامج التعلةةيم العةةالي  
الواقع واملأمول.  -النوعي يف مصر والعامل العربي

http://repository.taibahu.edu.sa/handle/123456789/4144
http://repository.taibahu.edu.sa/handle/123456789/4144
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م. جامعة املنصةورة.  2009أبريل  9-8يف الفرتة 
مصر.
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