
  
       

في المدارس الخاصة  ومعوقاته معاییر االعتماد المدرسيتطبیق  متطلبات

  .نظر القادة التربویینمن وجهة  العاصمة عمانفي 

The Requirements Of Applying Accreditation 

Standards and its Obstacles in Private Schools in the 

Capital Amman from Educational Leaders' Point of 

View 

 إعداد

 راتب أحمد عبدالرزاق العجرمي

 إشراف

  االستاذ الدكتور أحمد فتحي ابو كریم 

  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر فياستكماًال قدمت هذه الرسالة 

  تربویةالقیادة الدارة و اإل

 قسم اإلدارة والمناهج

 كلیة العلوم التربویة

 جامعة الشرق األوسط

  2018 ،أیار                                   



 ب
 

  تفویض
           

       
 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

  المناقشة لجنة قرار
 

      

                                         

  

  

  



 د
 

 شكر وتقدیر

دُ َح ال الى- هللاِ  مَ تَعَ  إلنجازِ  والمثابرةَ  ،والصبرَ  ، ومنحني القوةَ الَِّذي یسر لِي الظروَف  -سبحانه وَ

ْحث العلمي المِفید لبلدِ  ِفي بناءِ  خیرٍ  لبنةَ  ها تكوُن ، لعلَّ َهِذِه الرسالةِ   نا.نا وأمتِ البَ

نا إال أْن َكما ال   لمحبةِ ا ها، ومن ورودِ ثمراتِ  أجملَ  والعرفانِ  كرِ من حدائق الشُّ  أقطَف  یسعني هُ

َساُن الشامخة العلمیةُ  القامةُ  أزكاها ألْهدیها ألستاذي الفاضل، اإلنْ "األستاذ  خالقِ واأل المليء بالمحبةِ  ، وَ

و كریم". ُ   الدكتور أحمد فتحي أب

ةِ لألَساتذِة  موصولٌ  والشكرُ  ْجنَ  ،ید الرسالةفي تجو  مهِ جهودِ على  المناقشةِ  المحترمین أعضاء َل

 اء.جز  جزاهم اهللا عني خیرَ هم التي قدموها، فمالحظاتِ  لمحكمي أداة الدراسة علىشكري  وأقدمُ 

لُ  ْعمَ ُكل من یَ ِل ْحِث ا ویرمن أجل تط ولجامعتي الرائعة، وَ   .نا الحبیِب العلمي ِفي بلدِ  لبَ

 ُ َسة بالشكرِ  َكما أتوجه ْدرَ ى مَ البراعم المضیئة، ومدارس الحصاد التربوي، ومدارس  وروضةِ  إَل

داِرس الهدي المحمدي، المَ داِرس العمریة،  وَ المَ عي من أجل إنجاز َهِذِه الرسالة،  كافةوَ الَّتِي تعاونت مَ

ُكل من قدَّ  ِل د  مَ وَ تَْحِقیِق َهَذا الحلمِ الیَ   الجمیل. خیر لِ
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  اإلهـــــــــــــــداء                                 
  

ُ سمَ ا وأحملُ  من منحني القوةَ  إلى ُ فخرٍ  بكلِّ  ه  الدي العزیُز و  ... هِ من حنانِ  ألرتوَي  الموُت  ، ولم یمهله

   .-رحمه اهللا-

  هاأمدَّ  لیة)الغا(أمي  جراحي ها بلسمَ نجاحي وحنانُ  من كان دعاؤها سرَّ  إلى ،والتفاني معنى الحبِّ  إلى

 ُ   .والعافیةِ  بالصحةِ  اهللا

ُ  احفظهم )(سلوى، فاتن تيَّ زوج ا وقوةً لي سندً  نَّ من ك إلى   .اهللا

  .)أنسام –ان أفن -الءآ -أحمد - أنس( أبنائي ؛للحیاةِ  مالً أعطي وتُ  ،الطریقَ  ضئ ليَ التي تُ  الدررِ  إلى

ا الذین یسكنون حنایا الروحِ  ،إلى إخوتي وأخواتي    خاصةً  اتيلذین رمموا انكسار قلبي، ا غالیًة من، ِقطعً

  هم "سناء".تُ صغیرُ 

  لدكتور ااألستاذ مشرفي  وخاصةً مني من أساتذتي في جامعة الشرق األوسط، وعلَّ  ،إلى من أرشدني

و كریم أحمد ُ   أمجد د.محمودالحدیدي، أ.د  عباس الشریفي،أ.د  عبدالحافظ سالمة،كل من أ.د ، و أب

  .، و الدكتورة تغرید المومني فواز شحادةالدكتور  درادكة،

  ،"د الرجبيمحمو "الدكتور  ي، وأخ"نداء أكرم" برزت في ثنایا الزمن رفیقةٌ ، أمي ملم تلدُه  لي وةٍ أخ إلى

لى كادِر مدرسِة البراعِم المضیئِة، و   لىوإ   هذا ًا أهدي إلیهم جمیع هِ في صلواتِ  داٍع لي بالخیرِ  كلِّ  إ

  .مع كّل الُحّب  المتواضعِ  الجهد
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االعتماد المدرسي ومعوقاته في المدارس الخاصة في العاصمة عمان متطلبات تطبیق معاییر 

  من وجهة نظر القادة التربویین

  إعداد

  راتب أحمد عبدالرزاق العجرمي

  إشراف

  األستاذ الدكتور أحمد فتحي أبو كریم
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 معاییر االعتماد المدرســـــــــــيتطبیق  متطلباتمســـــــــــتوى توافر  تعرف إلىالهدفت الدراســـــــــــة   

ق تحقیول، نمان من وجهة نظر القادة التربوییفي المدارس الخاصــــــــــــــة في العاصــــــــــــــمة ع ومعوقــاته

) 63(تطویر اســتبانة مكونة من  عن طریق، تم إســتخدام المنهج الوصــفي المســحي دراســةأهداف ال

یة، بات بشــــــــــــــر هي: ( متطلبــات تنظیمیة، متطلبات تعلیمیة، متطلعلى ســــــــــــــت محــاور فقرة موزعــة 

عت أداة ّز وُ وتم التأكد من صــــــدقها وثباتها، وَ بشــــــریة) معوقات تنظیمیة، معوقات تعلیمیة، ومعوقات 

المدارس والمشــرفیین التربویین في المدارس الخاصــة في العاصــمة عمان مدیري  على كافةالدراســة 

) اســـــــتبانة من 311(د ) مشـــــــرفًا ومشـــــــرفة، وتم اســـــــتردا111) مدیرًا ومدیرة و(589والبالغ عددهم (

ینة ع اعتبر، وما تم اســـــترداده ) اســــتبانة من المشــــرفیین التربویین42المدارس الخاصــــة، و( مدیري

    ) من المشرفین التربویین.%38(ونسبة  ) من المدیرین،%53بنسبة (، و لدراسةا

ي ف معاییر االعتماد المدرســـــــــيمســـــــــتوى توافر متطلبات تطبیق أن الدراســـــــــة  نتائج و أظهرت 

، إذ بلغ اتوســــــــــــطً م كان التربویین،المدارس الخاصــــــــــــة في العاصــــــــــــمة عمان من وجهة نظر القادة 

ي ف معاییر االعتماد المدرســــــــيتطبیق  مســــــــتوى توافر معوقات وأن، )3.34المتوســـــــط الحســــــــابي (



 س
 

، إذ بلغ توســــــــــــطام كان التربویین،المدارس الخاصــــــــــــة في العاصــــــــــــمة عمان من وجهة نظر القادة 

 وجود فروق ذات داللة إحصــــــــــــائیة عند مســــــــــــتوىعدم قد تبین و  .)3.30الحســــــــــــابي (المتوســــــــــــط 

 معاییر االعتمادتوافر متطلبات تطبیق  مســــــــتوىل االســــــــتجابةمتوســــــــطات  بین  (α≤0.05)الداللة

 داللة ذات فروق وجود إلى النتائجوأشـــــــــارت  ،ســـــــــنوات الخبرةو  الجنس لمتغیر تعزى المدرســـــــــي

ي االعتماد المدرس معاییرمتطلبات تطبیق  توافر مستوىل (α≤0.05) الداللة مستوى عند إحصائیة

ا لمتغیر   دكتوراه" كمؤهــل علميالــ"وكــان الفرق لصــــــــــــــالح ، المســــــــــــــمى الوظیفيو  المؤهــل العلميتبعــً

لة وجود فروق ذات دال إلى النتائجكما أشارت  .كمسمى وظیفي "لمشــرف التربوي"ا مســمىولصــالح 

توافر معوقات تطبیق  لمستوىمتوسطات االستجابة  بین (α≤0.05) الداللة إحصــائیة عند مســتوى

 الذكور، ولصــــــــالح، لصــــــــالح فئة والمؤهل العلمي الجنس لمتغیر تعزىالمدرســــــــي معاییر االعتماد 

 توىمســـ عند إحصـــائیة داللة ذات فروق وجود عدم إلى النتائج تشـــیرو  .ماجســـتیر"مؤهل العلمي "ال

ا لمتغیر  معاییر االعتماد المدرســـــيتطبیق  عوقاتتوافر م مســـــتوىل (α≤0.05) الداللة نوات ســـــتبعً

مر حول عقد مؤت على العملضرورة ب وفي ضــوء النتائج أوصت الدراسة .المســمى الوظیفيو  الخبرة

رورة صحاب القرار بضأل اتاالعتماد المدرســي یضــم كافة قیادات المدارس الخاصة للخروج بتوصی

  مستوى العملیة التعلیمیة التعلمیة.هیئة لالعتماد المدرسي لرفع إنشاء 

 ،االعتماد المدرســي معاییر، االعتماد المدرســي متطلبات، االعتماد المدرســي الكلمات المفتاحیة:

  .االعتماد المدرسي معوقات
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Abstract 

The study aimed at identifying the level of availability of the 
requirements of applying school accreditation standards and its obstacles in 
private schools in the capital Amman from educational leaders' point of 
view.To achieve the objectives of the study, a suvey method  was conducted 
by developing a questionnaire after verifying its validity and stability .  It 
was consisting of (63) paragraphs divided into six axes: (organizational 
requirements, educational requirements, human requirements, 
organizational obstacles, educational obstacles, and human obstacles). The 
questionnaire was distributed to all school principals who were about(589) 
and to about(111)  educational supervisors in the private schools in the 
capital Amman. The population for the study was considered the retrieved 
(311) questionnaires from the principals which was about 53% of the whole 
number, and the (42) questionnaires from the supervisors which was about 
38% from the whole number . 

          The results of the study revealed that the level of availability of the 
requirements of applying school accreditation standards in private schools 
in the capital Amman from educational leaders' point of view was  on the 
average. The arithmetic mean was  about (3.34). the results showed that the 
level of availability of the obstacles of applying school accreditation 
standards in private schools in the capital Amman from educational leaders' 
point of view was  on the average with an arithmetic mean (3.30). There 
were no statistically significant differences at the level of (α  ≤ 0.05) between 
the response averages for the level of availability of the requirements of 
applying the school accreditation standards due to the gender and the years 
of experience variables.  

             The results showed also a statistical significance at the level of 
(α≤0.05) of the level of availability of the requirements of applying school 



 ف
 

accreditation standards according to the scientific qualification and job title 
variables. The difference was in favor of (PHD) as ascientific qualification 
and the job title of an "educational supervisor".The results also revealed 
statistically significant differences at the level of (α≤0.05) between the 
response averages of the availability of obstacles of applying of the school 
accreditation standards attributed to gender  and scientific qualification in 
favor of males and the scientific qualification " Master degree".  

         The results also showed the absence of any  statistical significance at 
the level (α≤0.05)  for the level of availability of obstacles of applying of 
school accreditation standards due to experience years and job title 
variables. 

           According to the study's results, The researcher recommended to 
show  the need to work on a conference  on  school accreditation includes 
all the leaders of the private schools in order to come out with 
recommendations for decision makers to establish a school accreditation 
authority to raise the level of educational learning process 

 

Keywords: School Accreditation, School Accreditation Requirements,  

           School Accreditation Standards, School Accreditation Obstacles. 
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  مقدمة:

 لحاليا الحاضر تحدیات ال حصر لها، تفرضها علیه سمات العصر الوقتالتعلیم في  یواجه

 تعدو  ،واالختراعات المذهلة على كافة األصعدة الذي یوصف بأنه عصر المعلوماتیة والتكنولوجیا

اضاف و والمسؤولة مباشرة عن سالمة مخرجاته،  المؤسسة األكثر أهمیة في النظام التعلیمي، المدرسة

ماد طبقت االعتتي الالعمریة في االردن  نقلة نوعیة بكل المقاییس للمدارس االعتماد المدرسي

ضاعها، إذ أصبحت ترتكز على أسس إعادة تنظیم وترتیب أو  المدرسي، اذ استطاعت هذه المدرسة

  .علمیة تربویة ومنهجیة سلیمة من خالل تطبیق مجموعة من المعاییر العالمیة

برز أحد یمثل ا ، واالعتماد المدرسيالمدرسة المؤسسة األكثر أهمیة في النظام التعلیميتعد   

قها في تقویم أدائها وتطویره، ومؤشرا على تحقی مهماالوسائل لتقویم وقیاس أداء المدرسة بصفته 

للمعاییر التربویة المطلوبة في بیئتها التعلیمیة وبیئتها العالمیة، لتحقیق الجودة في مؤسسات التعلیم، 

   .)2003(الیحیوي،والتأكد من ضبط الجودة من خالل تطبیق معاییر االعتماد

، تربیة وتعلیم النشىء على بقدرة المدرسةن فقدان المجتمع للثقة ) أ2010وذكرت المالكي (     

ض التغییرات إدخال بع ؛یستوجب من صناع القرار والمخطیطین والقائمین على وزارة التربیة والتعلیم

  والتجدیدات التربویة على المؤسسات التعلیمیة.
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أن االهتمام العالمي بجودة التربیة، ) إلى 2013ومع تزاید التحدیات المتعددة أشارت الرمیح(     

تزاید في العقدین اآلخرین من القرن العشرین، نظرًا للشكوى العالمیة من إنحدار التعلیم في المدارس؛ 

 دنیًا مستمراً ، حیث ذكر التقریر أن هناك ت2008واستندت في االستنتاج إلى تقریر الیونسكو عام 

وأوصت منظمة الیونسكو بدعم الدول العربیة في مجال تقییم  لألداء التعلیمي في الدول العربیة،

 جودة التعلیم كأولویة قصوى.

، تسعى إلیه تحسین  دیعو  ین من أجل تحس كافة المجتمعاتجودة التعلیم هدفًا أساسیًا

دیم التعلیم؛ التعلیمیة المعاصرة، ال ینتهي عند تقالتعلیمیة الحالیة، فالتحدي الرئیس للنظم  السیاسات

ولكن التأكد من أن التعلیم المقدم یتسم بجودة عالیة، ولن یحدث هذا إال في ظل وجود معاییر 

د عتمتُ لوفي ضوء ذلك ستعمل المدارس،  .التعلیم ومتطلبات، تحددها الهیئات المنوطة بتطویر

في  َج رِ خءات التي تؤهلها لمواجهة متطلبات العصر، كي تُ كمؤسسة تعلیمیة لدیها من القدرات والكفا

  ).2011(احمد، كافة على مواجهة المتغیرات اقادرً  اتعلیمیً  االنهایة منتًج 

) أن االعتماد المدرسي في أمریكا یعد من أهم العوامل التي 2007خلیل وعبدالمعطي( ویرى

تستند إلیها االجراءات والقرارات الرسمیة، والحكم على أن المؤسسات التعلیمیة استوفت الحد األدنى 

تابع ت من متطلبات الجودة التعلیمیة، ولذلك اهتمت الوالیات المتحدة األمریكیة بإنشاء الجهات التي

جراءات اعتمادها، وتجعل هذه المتابعة  متاحة للمدارس األخرى التي  جودة أداء هذه المدارس وإ

  تسعى إلى االعتماد المدرسي.

، ولكن هناك  المدرسي لقد انتشر مفهوم ضمان الجودة واالعتماد في الدول النامیة مؤخرًا

كفیلة م توفر الموارد المادیة والبشریة العد واجهها هذه الدول، یأتي في مقدمتهات او معوقات صعوبات

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن فكر االعتماد المدرسي  بتحقیق الجودة، والوصول الى االعتماد المدرسي،
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یرتبط یشكل أو بآخر بمبادىء إدارة الجودة، كما ترتبط فكرة االعتماد باالعتراف بالشهادات 

  ).2013ییم واالعتماد المدرسي (ندا والشحنة، والتراخیص، فضمان الجودة یتم من خالل التق

) أن االعتماد األكادیمي المدرسي أحد الفروض المطروحة لتحسین 2013ابو كریم ( أوضحو 

وضع المدرسة، وأنه فرصة مالئمة لمتطلبات عملیات التقویم التربوي المؤسسي وضبط الجودة 

حقیقها تصنیف المدارس استنادا الى درجة توضمان تحقیقها في التعلیم، لیتم تحلیل واقع المدرسة، و 

ذلك تطبیق خطة استراتیجیة تعنى بتطویر المدرسة لمعاییر ومتطلبات االعتماد المدرسي، ویشمل 

بشكل شمولي، كذلك ضرورة إنشاء هیئة أو جهات مخولة بمنح االعتماد المدرسي للمدارس في 

  الدولیة.التعلیم الخاص والعام، بما یتماشى مع المعاییر 

ها للمدرسة ولبرامج ٍص إجرائي نظاميإن ضمان جودة التعلیم المدرسي تستدعي إجراء فح

المدرسة  ، وللتأكد من أنعالمیاً  أو محلیاً  بها األكادیمیة؛ بهدف قیاس مدى إلتزامها بالمعاییر المعمول

نى التحتیة الب تقوم على تحقیق أهدافها وتعمل على مراجعتها بشكل مستمر ودوري، وتوفر وتعزز

المطلوبة، وهذا یتطلب تحدید األهداف وآلیات العمل الخاصة بضمان جودة التعلیم، إضافة إلى نشر 

فر باستحداث نظام داخلي إلدارة الجودة لیو  قیامهایر في هذه المدارس، و ثقافة الجودة وتطبیق المعای

  .(Alstete,2004)یم الخارجيو زید من جاهزیتها للتقلها نظام مراقبة داخلي ولی

لتي مؤسسات التعلیم الجامعي اواقتصر اعتماد المؤسسات التعلیمیة في بدایة ظهوره على 

ولكنه  ،وراهتدرجة البكالوریوس، وكذلك للدراسات العلیا لدرجة الماجستیر والدكبالدراسة فیها  بدأت

 .(Damme,2000)الجامعي بمراحله وأنواعه المختلفةقبل  التعلیمل توسع فیما بعد لیشم
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لتعلیم في المدارس، یعد البوابة الوحیدة المؤدیة إلى مؤسسات ) بأن ا2013وأوضح عبده(

ویقع علیه العبء األكبر في بناء معارف الطالب، لذا یجب االهتمام التعلیم العالي بكافة أنواعه، 

على الكلیات والجامعات، كون مخرجاته مدخالت للتعلیم العالي، ولذلك كان به، والذي سینعكس أثره 

لزامًا على المدارس السعي إلى تحقیق االعتماد المدرسي، كونه یعد وسیلة من وسائل تحقیق جودة 

  التعلیم. 

الد في الب ف وزارات التربیة والتعلیمأن تعتر  نبغيأنه ی )Baker,2002بیكر ( یشیرو  

بالمنظمات التي تمنح االعتماد المدرسي، ویتم اعتماد المؤسسات التعلیمیة من خالل هیئات مستقلة 

ي تسعى الت أو المدرسة متخصصة تقوم بالتحقق من توافر معاییر موضوعیة محدده في المؤسسة

وتؤهلهم بما  ابتهلعد طللیمیة، وببرامجها التي تُ للحصول على االعتماد واالعتراف بها كمؤسسة تع

مو أمامهم آفاق المستقبل للنح منتجین في المجتمع، وتفتو  یتناسب مع أدوارهم كأعضاء عاملین

 .هقیالمزید من أجل نهضة مجتمعهم ورُ والتطور، وتقدیم 

، استشعر وجود عدٍد كبیٍر من خاصة مدرسةل، ومالك كإداري وعمله خبرة الباحثومن 

ُ المدالمشكالت والعقبات التي   لالهتمام باالعتماد المدرسيحظ أن هناك حاجة ملحة ، لو رساتواجه

ُ وتحسین أداء العاملین  ،لتربویة والتعلیمیة لرفع كفاءة المدارسفي العملیة ا  بها محلیاً  عترففیها؛ لی

معاییره، بیان و االعتماد المدرسي،  تهتم بمفهوم األردنیة الهاشمیة ونظرًا ألن المملكة، ودولیاً  واقلیمیاً 

یر والتحسین واعتباره فرصة للتطو  والمعوقات التي تحول دون تطبیقه، ومتطلباته، ودواعي تطبیقه،

راء أنه ال بد من إج وجد -علم الباحث في حدود –في هذا المجال  الدراسات ندرةلو وصوًال للتمیز، 

مة عمان الخاصة في العاصفي المدارس  ومعوقاته معاییر االعتماد المدرسيتطبیق لمتطلبات  دراسة

 على مدى جاهزیة الوقوف بهدف وذلك من خالل عدة محاور ، من وجهة نظر القادة التربویین
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وما معیقات تطبیق نظام  معاییر االعتماد المدرسيمتطلبات  المدارس الخاصة ووعیها لتطبیق

  .االعتماد المدرسي

  :الدراسة مشكلة

مؤسسات المجتمع التعلیمیة في تربیة األجیال، الدور الرئیس الذي تقوم به  یتمثل

عدادهم لتحمل المسؤولیة، والقیام بأدوارهم في بناء المجتمع، وتطویره،  وتعلیمهم، وتأهیلهم، وإ

وحین  في تحقیق االعتماد المدرسي،نجاح المدرسة مرهون   ، للقناعة الراسخة أنوالنهوض به

 األردنیة الهاشمیة، وقد یكون السبب في حلالمملكة سوف تحدث قفزة نوعیة في  یتحقق ذلك

  . كثیر من المشاكل التي تعاني منها العملیة التربویة والتعلیمیة

ویقوم االعتماد المدرسي على أساس تقویم أداء المؤسسات التعلیمیة، والتأكد من توافر 

ویعد ، بویةر وتجوید المخرجات الت التي تمكنها من تحقیق أهدافهاو المتطلبات األساسیة لدیها 

یات عالیة تو على تحقیق الجودة التي تتمثل في الوصول إلى مسأحد وسائل تشجیع المدارس 

من اإلتقان والتمیز في األداء، ویشمل االعتماد المدرسي أهمیة الرقابة والمحاسبة الذاتیة، 

  .)2004(حسین، لدى كل المشاركین في العملیة التعلیمیة وتحمل المسؤولیة

التعلیم تبذل جهودا كبیرة، و  التربیة ) أن وزارة2010( ومعوض وحسین وذكر السخیل

من أجل تحسین العملیة التعلیمیة وضمان جودتها، إال أن هناك مدارس تعاني من قصور في 

، وتأهیل  تطبیق الجودة واالعتماد؛ مما أدى إلى وجود رغبة ملحة لتجوید تعلیمنا كمًا ونوعًا

  مدارسنا لالعتماد المدرسي.

اهتمام المخططین  الحظفقد  إدارة المدارس الخاصة،في مجال  من خالل خبرة الباحثو 

باالعتماد المدرسي كونه یحقق كفاءة العملیة التعلیمیة ومن ثم الوفاء باحتیاجات  وصناع القرار،
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 لمعاصرة،انتیجة للعولمة وأثرها الكبیر في التغیرات والتحوالت في نظم التعلیم التي تغیرت ؛ المجتمع

كما أن المعرفة تُستحَدث باستمرار لمواكبة تغیرات العصر، وهذا یجعل األنظمة التعلیمیة أمام 

یحفز  ،تماد المدرسي، ولعل األخذ بالجودة واالع؛ ألنها المسؤولة عن إعداد الطلبهتحدیات كبیرة

 التعرفف إلى تهدالباحث إلجراء دراسة  شجعالمدارس للنهوض بأدوارها على أكمل وجه، مما 

معاییر االعتماد المدرسي في المدارس الخاصة في العاصمة عمان معوقات تطبیق متطلبات و  على

  . من وجهة نظر القادة التربویین

اء هیئة وطنیة لالعتماد ) بضرورة إنش2013وتماشیًا مع ما أوصت به دراسة ابو كریم(

في التعلیم، وبما یتماشى مع المعاییر الدولیة، وتصنیف المدارس باالعتماد على درجة  مدرسيال

) التي أوصت بضرورة وجود 2013الصفار(تحقیقها لمعاییر االعتماد المدرسي. وكذلك دراسة 

 المعاییر والمؤشرات كمطلب أساسي وتدریجي للتطور الهائل للعملیة التربویة والتعلیمیة. ودراسة

 التعلیم في الشاملة الجودة تحقیق آلیات أكثر یعد االعتماد نظام) التي أوصت بأن 2003ي(العجم

 .بسهوله علیه التنبؤات یلعم إضفاء یمكن بحیث مرن نظام وانه العالم، مستوى على وتداوال انتشارا

 األمثل الخیار یعد التعلیم لبرامج األكادیمي االعتماد إن بقوله(2003 ) الخطیب ذلك إلى أشار كما

 غایاته وتحقیق ومؤسساته، التعلیم لفعالیاتح الصحی التوجه من التأكد بعید حد إلى یضمن الذي

  .واقتدار بفاعلیة

 كل من دراسةك التربوي مراجعة األدب ومن خالل ،العتماد المدرسيا أهمیة ضوء وفي     

فقد  ،)2013) ودراسة آل مداوي(2013) ودراسة النجار(2013) ودراسة الشربیني(2011عاشور(

ِجَد أن االعتماد المدرسي  من حظ اهتمام المخططین لو  دوات التقویم وقیاس أداء المدارس، وأبرز أ وُ

حتیاجات اوصناع القرار، باالعتماد المدرسي كونه یحقق كفاءة العملیة التعلیمیة ومن ثم الوفاء ب
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ي ف – وضح متطلبات ومعوقات تحقیق معاییر االعتماد المدرسيت التي الدراسات ولندرة المجتمع،

 االجابة في الدراسة مشكلة تمثلت لذا ،الدراسة الحالیةفي إجراء  الرغبة تتولد -علم الباحث حدود

  :اآلتي الرئیس السؤال عن

في المدارس الخاصة  معوقاتهما و  معاییر االعتماد المدرسيتطبیق متطلبات  ما 

  ؟ان من وجهة نظر القادة التربویینفي العاصمة عم

 :وأسئلتها الدراسة هدف

 همعوقاتو  معاییر االعتماد المدرسيتطبیق متطلبات  أهم على التعرف الىالدراسة  تهدف

 خالل منالتربویین في المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة 

 :التالیة االسئلة عن اإلجابة

االعتماد المدرسي في المدارس الخاصة في العاصمة عمان  معاییر  تطبیق متطلبات ما .1

 ؟من وجهة نظر القادة التربویین

االعتماد المدرسي في المدارس الخاصة في العاصمة عمان  تطبیق معاییر معوقات ما .2

  ؟من وجهة نظر القادة التربویین

في استجابات افراد الدراسة  (a≤0.05) مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروقتوجد  هل .3

 االعتماد المدرسي في المدارس الخاصة في العاصمة عمان تطبیق معاییر متطلباتبشأن 

  ؟ ) ، والمسمى الوظیفيسنوات الخبرةو  ،المؤهل العلميالجنس، و ( اتلمتغیر  تعزى

افراد الدراسة  استجاباتفي  (a≤0.05) مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروقتوجد  هل .4

 االعتماد المدرسي في المدارس الخاصة في العاصمة عمان عوقات تطبیق معاییرمبشأن 

 ؟) والمسمى الوظیفي، سنوات الخبرةو  ،المؤهل العلميالجنس، و (تالمتغیر  تعزى
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 :الدراسة أهمیة

 تطلباتم متغیريل في دراستها والتطبیقي، النظري جانبیها في الدراسة أهمیة تكمن   

االعتماد المدرسي في المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة  عوقات تطبیق معاییروم

 الخاصة، األردنیة مدارسال كفاءة على الهالدَ  المؤشرات من یعدان و ،نظر القادة التربویین

 :اآلتي خالل من الدراسة الحالیة أهمیة تتمثل وكذلك

 العاصمة في الخاصة األردنیةفي المدارس  القادة التربویین الدراسة الحالیة تفید أن یؤمل .1

 .عملهم تطویر لغرض المدرسياالعتماد  معاییرإلى متطلبات تطبیق  التعرف في عمان،

 عمان، العاصمة في الخاصة األردنیةفي المدارس  التربیونالقادة  الدراسة الحالیة تفید .2

 الالزمة االجراءات واتخاذ ،المدرسياالعتماد  معوقات تطبیق معاییر إلى التعرف في

 األمر. تطلب إذا المطلوب المستوى الى رفعها أو المرغوبة، الدرجة على ظللحفا

 بشكل والمسؤولین ،ربویةالت ؤسساتالم في القرار أصحاب الدراسة الحالیة من سیستفید .3

 .األردنیةمدارس ال دارةإ في راتیجیةاالست الخطط عدادإ و  تنظیم في عام

 المعاییر متطلباتمحلي والعالمي بقضیة االهتمام ال الدراسة الحالیة واكبت أن یؤمل .4

  .العالمیة لالعتماد المدرسي

 بعض أوجه القصور في أداء اإلدارات المدرسیة، تسهم الدراسة الحالیة في الكشف عن .5

 .لالعتماد المدرسي نحو تأهیل مدارس التعلیم الخاص

 عام، بشكل العربیة للمكتبة جدیدة ومعرفة علمیة، إضافة الدراسة الحالیة تشكل أن یؤمل .6

معوقات تطبیق متطلبات و  نبشأ نظري أدب من تقدمة بما خاص، بشكل األردنیة والمكتبة

 .معاییر االعتماد المدرسي
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  الدراسة: حدود

  تتمثل حدود الدراسة باآلتي:

 مشرفینوال من مدیري المدارس القادة التربویین  على الدراسة تقتصر إ الحدود البشریة:

  .عمان العاصمة في الخاصة األردنیة المدارسالتربویین في 

  .عمان العاصمة في الخاصة األردنیة المدارس الحدود المكانیة:

   2018/2017.دراسيال للعام الثاني الدراسي الفصل الحدود الزمانیة:

 :الدراسة محددات

 مدى لىإضافةإلبا ا،موثباته الدراسة اتيأد صدق بدالالت الدراسة الحالیة نتائجتحددت 

 لمعدةا االستبانات على استجابتهم في العلمیة وأمانتهم وموضوعیتهم العینة فرادأ تقدیرات دقة

 العینة منه سحبت الذي المجتمع على إال یتم ال نتائجها تعمیم أن كما ،الدراسة الحالیة لغرض

  .ة لهاالمماثل والمجتمعات

 :الدراسة مصطلحات

ا تعریفها تم التي المصطلحات من عدد على الدراسة الحالیة شتملتا ا مفاهیمیً جرائیً  وإ

   اآلتي: النحو على

  المدرسي: االعتماد

الذي تمنحه هیئات ضمان الجودة واالعتماد  االعتراف یعرف االعتماد المدرسي بأنه

المعنیة بالمؤسسات التربویة لمدرسة لدیها نظام أو أنظمة فعالة تضمن تحقیق الجودة والتحسین 

  ).Dill and Williams,1996المستمر بما یتفق مع المعاییر المنشودة ( 
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صة في هیئة متخصویعرفه الباحث إجرائیا على أنه عملیة تقویم أداء المدارس بواسطة 

  االعتماد المدرسي.محلیة ودولیة تشیر إلى مضامین  ضوء معاییر

  :االعتماد المدرسي معاییر

لتي یتم االتفاق علیها ویحتذى بها لقیاس درجة اكتمال أو كفاءة شيء بكونها النماذج ا فعر ت

وضع له المعاییر، ت نبغي أن تتوفر في الشيء الذيیعبارات وصفیة تحدد الصورة المثلى التي  أو أنها

 .)2006 ،الخطیب( أو التي نسعى إلى تحقیقها

المستوى المتوقع الذي وضعته هیئة مسؤولة معترف بها بشأن درجة أو : ویعرفها الباحث إجرائیا

  .هدف تربوي یراد الوصول الیه بحیث یحقق قدرا من الجودة والتمیز

 ه في مجراه الطبیعي وقیل عاقه" هي مخالفة الشيء لألصل حتى یمنع استمرار المعوقات:

  ).23 ،2007الشيء أي خالفه"(العارفه وقران،

وتعرف بأنها كل موقف أو حالة تعرقل تحقیق األهداف التربویة وتحتاج إلى دراسة   

  ).2005الشهري،علمیة لغرض التعرف على أسبابها(

میة والبشریة والتعلیویعرفها الباحث إجرائیًا بأنها مجموعة المشكالت والصعوبات التنظیمیة   

  والتي تحول دون االعتماد المدرسي.

  :االعتماد المدرسي متطلبات

ة جوانب بها في كافرات الواجب القیام یمجموعة من السیاسات واالجراءات والتغیتعرف بأنها   

د، الموار و  تتصل باإلدارة، والنواحي المالیة، والخدمات الطالبیة، العملیة التعلیمیة بالمدارس، والتي

ركة ا، والعملیة التعلیمیة، والهیئة الدراسیة، واألنشطة الالصفیة، والمشوالمكتبات، ومختبرات الحاسوب
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المجتمعیة؛ وذلك لتحقیق مستوى عاٍل من األداء، في ظل معاییر الجودة التي وضعتها بعض 

  ).477، 2013، عبدهالهیئات الخارجیة" ( 

الدرجة التي سیحصل علیها من خالل استجابة مدیري المدارس هي  ویعرفها الباحث إجرائیا:

   .والمشرفین التربویین لإلستبانة المعدة لهذا الغرض
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة

التطور الكبیر والمتسارع في مجاالت العلم والمعرفة والتكنولوجیا، العدید من التحدیات  فرض

أمام التربویین، وهذا یلقي المسؤولیة على عاتق المؤسسات التربویة لمواكبة هذا التطور. وأحد مظاهر 

وید جحسین وتهذا التطور هو االعتماد المدرسي الذي یعنى بتطویر األداء المؤسسي من خالل ت

ات والدراسات السابقة ذ الدراسة بموضوع المتعلق دب النظرياأل هذا الفصل أداء العاملین، وعرض

  :العالقة كاآلتي

  :أوًال : األدب النظري

   :المتعلقة باالعتماد المدرسي وكما یأتيالموضوعات  األدب النظري على جملة من ویشتمل  

خصائص االعتماد  نشأة االعتماد المدرسي وتطوره،االعتماد المدرسي، مفهوم المدارس الخاصة، 

المدرسي، أسس ومبادئ االعتماد األكادیمي، أنواع االعتماد األكادیمي، أهمیة االعتماد المدرسي، 

معاییر االعتماد المدرسي، الهدف من المعاییر، مفهوم المعاییر، متطلبات االعتماد المدرسي، 

المدارس، ظهور المعاییر في مجال التعلیم، دور اإلدارة االعتماد المدرسي في  معوقات تطبیق

   االعتماد المدرسي. المدرسیة في تحقیق

  المدارس الخاصة:

ها، وتقلل من       ا للحكومة، فَهي ترفع العبء َعنْ اصَّة ِفي عمَّان ردیفًا مهمً تشكل المدارس الخَّ

ا َعلى  ویً ة َسنَ ِفي  التعلیم خاصة إذا عرفنا أن عدد الطلبةالتكالیف الباهظة الَّتِي تدفعها الُحكومَ
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ة ِفي العاصمة ِوْفقًا للتقریر اإلحصائي لمركز الملكة رانیا للعام الدراسي  اصَّ -2016(المدارس الخَّ

م )274145) فد بلغ (2017 ُ ه َهَذا یعني  )117909( من الذكور، و )156236( ِمنْ من اإلناث وَ

ا أن عدد َهِذِه المدارس من طلبة العاصمة عمَّان ید )%37.4(أن  ة، علمً اصَّ رسون ِفي المدارس الخَّ

غ  بُل َسة 1461یَ ْدرَ ها وروضة  مَ َسة 1420، ِمنْ ْدرَ  لإلناث 11للذكور، و 30مختلطة، و وروضة مَ

  .)2017،العبداهللا (مركز الملكة رانیافقط 

  : االعتماد المدرسيمفهوم 

ا       ا كونه یشكل حجر الزاویة في تحسین أصبح تحقیق االعتماد المدرسي مطلبً ا عالمیً تربویً

وتطویر المدخالت الخاصة بالعملیة التعلیمیة التعلمیة، ومحورًا مهمًا من محاور تحسین األداء في 

  في إدارة وضبط العملیات الخاصة بالتعلیم، ومعیارًا رئیسًا في تحسین المخرجات، وتحقیق الجودة

التي یسعى المجتمع لتحقیقها، إذ أن إنشاء التعلیم الخاص بصورة متنامیة خصوصًا في العاصمة  

عمان یحتاج إلى معاییر واضحة لتحقیق النتاجات المطلوبة في رؤیة ورسالة وزارة التربیة والتعلیم، 

احیث یشكل االعتماد المدرسي    ).2000األهداف ( الدوسري،في تحقیق  متطلبا أساسیً

الیزال مفهوم االعتماد المدرسي یختلف من دولة إلى أخرى، حیث یتم استخدامه في سیاقات 

مختلفة، ویعرف على أنه: "بیان رسمي منشور یتضمن بعض معاییر الجودة الخاصة بالمؤسسة أو 

ریم، (ابو ك "البرامج التعلیمیة بها، ویتبع عملیة التقییم التي تستند إلى بعض المعاییر المتفق علیها.

بأنه: عبارة عن الشروط والمواصفات التي ال یمكن بدونها  )2005ویعرفه العریمي( .)160، 2013

 ،الوصول إلى قرار االعتماد المدرسي للبرامج والمؤسسات الراغبة في الحصول على هذا االعتماد
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ومؤسساته  علیمو هي تشیر إلى جملة األبعاد أو القواعد أو األهداف المطلوب أن تستوفیها برامج الت

  من العنایة وااللتزام.

هو إحدى الوسائل التي تتبناها السیاسات التربویة والتعلیمیة بهدف االعتماد المدرسي و    

التنظیم الذاتي والمراجعة من الزمالء بهدف تقویة مخرجات العملیة التعلیمیة التعلمیة وكفاءتها، 

 ).2010(كزلك،  یةمن تحكم األجهزة الخارجودعمها بصورة تجعلها موضع ثقة المجتمع واإلقالل 

منح للمؤسسة ب) 2007( وكذلك عرفه مجید والزیادات ُ أنه: مكانة أكادیمیة أو وضع أكادیمي علمي ی

تفق  التعلیم المقدم وفق التعلیمیة أو البرنامج األكادیمي مقابل استیفاء المؤسسة لمعاییر جودة ُ ما ی

  علیه مع مؤسسات التقییم.

عملیة تقویم أداء المدارس بواسطة یمكن النظر إلى االعتماد المدرسي على أنه؛ مما تقدم   

  .هیئة متخصصة في ضوء معاییر محلیة ودولیة تشیر إلى مضامین االعتماد المدرسي

  وتطوره: مدرسينشأة االعتماد ال

ظهر مفهوم االعتماد المدرسي مسبوقًا بثالث مراحل بهدف تحسین مخرجات التدریس. بدأت      

والتي  Kurt Levinمن القرن الماضي، من خالل أفكار كیرت لیفین  ایة السبعینیاتاألولى في نه

تجسدت في مشروع التحسین المدرسي الدولي، أما المرحلة الثانیة فكانت في بدایة التسعینیات، 

وكانت نتاج التفاعل بین حركتین مهمتین في التحسین المدرسي؛ هما حركة الفاعلیة المدرسیة وحركة 

التحسین المدرسي، ومن خالل هذا التفاعل ظهر االهتمام بطریقة القیمة المضافة لقیاس فعالیة 

ثرا في ظهور أ األداء المدرسي. وكان لتأثیر التكامل بین حركتي الفعالیة المدرسیة والتحسین المدرسي

إرهاصات االعتماد المدرسي في الوالیات المتحدة والعدید من دول العالم، كما أدى ذلك إلى ظهور 
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المرحلة الثالثة منذ منتصف التسعینیات من القرن الماضي والتي تمیزت بوجود معاییر للحكم على 

  .)2006نبوي، جودة ودرجة نجاح التالمیذ وقدرة المؤسسة على تحقیق تلك المعاییر (ال

) إلى أن فكرة االعتماد المدرسي قد انبثقت من تعاون تطوعي 2003وقد أشار الخطیب (

مشترك بین الجامعات والمدارس الثانویة بالوالیات المتحدة األمریكیة، وذلك بهدف تحسین الوضع 

  التربوي، واالتفاق على سیاسات القبول.

  : خصائص االعتماد المدرسي

 هناك العدید من الخصائص حیث أنإن معاییر االعتماد المدرسي تختلف من هیئة إلى أخرى ، 

  فیما یأتي: )2007الدهشان ( أوردهاالتي ینبغي توافرها في المعاییر والتي 

 االعتماد ضرورة حتمیة لضمان جودة التعلیم. -1

 كل نظام لالعتماد له مزایاه وعیوبه. -2

تنوعة وتختلف باختالف المجتمعات واختالف النظم التعلیمیة إن نظم االعتماد تتخذ مداخل م -3

مكانیاتها، ولذلك الینبغي األخذ بنظام اعتماد ما في دولة معینة، والعمل بموجبه  وفلسفتها وإ

نما یمكن اإلفادة منه في الجوانب التي تتالءم مع  في نظام تعلیمي آخر في دولة أخرى، وإ

 یق االعتماد علیه.طبیعة النظام التعلیمي المراد تطب

 االعتماد ال یهدف إلى تصنیف أو ترتیب المؤسسات التعلیمیة. -4

إن نظام االعتماد ینبغي أال یقتصر على الجامعات وحدها، بل یمتد لیشتمل منظومة التعلیم  -5

 بكل مؤسساته ومعاهده.
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جوانب  لاالعتماد ال یهتم فقط بالمنتج النهائي للعملیة التعلیمیة ولكن یهتم بنفس القدر بك -6

 ومقومات المؤسسة التعلیمیة.

ا على الحریة األكادیمیة للمؤسسة أو تعرًضا لقیمها. -7  االعتماد لیس ِحجرً

االعتماد إلى جانب الجودة المدرسیة یؤكد مصداقیة واحترام المؤسسة من قبل المجتمع  -8

 والمؤسسات العلمیة والمهنیة.

 

  :ألكادیميأسس ومبادئ االعتماد ا

  في أي مؤسسة تعلیمیة وهي:  عة من األسس والمبادئ لالعتماد) إلى مجمو 2006(أشار عبداهللا 

ومعاییره في التعلیم لدى المستویات اإلداریة واألكادیمیة جمیعها الوعي بمفهوم االعتماد  -1

 حتى یسهم الجمیع في إنجاح تطبیق االعتماد المدرسي.

 العاملین ویكون لهذه الرؤیةرؤیة ورسالة وأهداف واضحة ومحددة یشارك في صنعها جمیع  -2

 والرسالة واألهداف توجه مستقبلي قصیر وطویل المدى.

 عاملین.لدى جمیع ال یة مفهوم وثقافة االعتمادتوافر القیادات الفعالة التي تتمكن من تنم -3

تطلبات في ضوء م تصمیم البرامج األكادیمیة والمناهج الدراسیة واختیار أسالیب التدریس -4

 .ياالعتماد المدرس

 التركیز على العمل الجماعي واالبتعاد عن األعمال الفردیة، وتحقیق التوافق والترابط بین -5

 األقسام وبین الجهات اإلداریة واألكادیمیة.     
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وجود برنامج عمل محدد لتطبیق االعتماد المدرسي وتحدید خطواته األساسیة وما یتطلبه  -6

 من إمكانات مادیة وبشریة.

) وحددها المجلس 2007أشار إلیها النجار ( أساسیة لالعتماد المدرسيثالثة مبادئ  وهناك

  ) وهي:NCATEالقومي العتماد برامج إعداد المعلمین (

  :وتشمل المبدأ األول: الدالئل على تعلم الطلبة

 .معلومات عن المقررات الدراسیة  

 .معلومات عن المعرفة التي سیقوم المعلمون بتدریسها  

  وأسالیب وطرائق التدریس.مهارات التدریس  

  :وتشمل تقویم صادق لتعلم الطلبة المبدأ الثاني:

 .أسالیب تقویم مناسبة لما یتعلمه الطلبة  

 .دالئل على صدق التقویم  

  :وتشمل المبدأ الثالث: التعلیم المؤسسي

 .دالئل على تقویم البرامج وتطویرها  

  وتقویمها.نظام للتحكم بالجودة من خالل فحص مكونات البرامج  

  :أنواع االعتماد األكادیمي

بشكل عام إلى ثالثة أنواع  والعام التعلیم العالي مؤسساتفي  ) االعتماد2007( الدحامقسم 

  أساسیة هي:

وهو تقویم جودة المستوى للمؤسسة، ویتم منح المؤسسة االعتراف  االعتماد المؤسسي العام: -1

 معاییر محددة، ومن جهة تقییم خارجیة.بأنها حققت الشروط والمواصفات المطلوبة، وفق 
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ویقصد به تقییم البرامج بمؤسسة ما والتأكد من جودة  االعتماد البرامجي أو المتخصص: -2

 هذه البرامج ومدى مناسبتها لمستوى الشهادة الممنوحة.

ویقصد به االعتراف بالكیفیة لممارسة مهنة مجتمع في ضوء معاییر  االعتماد المهني: -3

ومنظمات متخصصة على المستوى المحلي، أو اإلقلیمي، أو الدولي مثل تصدرها هیئات 

  اشتراط الحصول على ترخیص لمزاولة مهنة التدریس.

  أهمیة االعتماد المدرسي:

یمثل االعتماد المدرسي اآللیة التي تستخدم على المستوى المحلي والعالمي، لمتابعة   

معاییر الجودة في المؤسسات التعلیمیة من خالل الخدمات التي تقدمها للطالب والمجتمع. 

) إلى أن أهمیة االعتماد المدرسي تتضح في تشجیعه على التمیز في 2013وأشار عبده (

ع معاییر وقواعد عامة لتقویم جودة التعلیم، وتشجیع عملیات التحسین المدارس عن طریق وض

) إلى أهمیة االعتماد المدرسي في تحقیق أهداف 2013والتطویر فیها. وأشارت ندا والشحنة (

  عدیدة منها: 

 تطویر األداء المدرسي بشكل عام . -1

 ماد المدرسي.التأكید على استیفاء المدرسة لمعاییر الجودة التي تعدها هیئة االعت -2

ا تتوافر فیه شروط ومعاییر  -3 اطمئنان أعضاء المجتمع المحلي أن أبناءهم یتلقون تعلیمً

 الجودة، والمقومات الالزمة إلعداد جیل المستقبل.

 زیادة الشراكة المجتمعیة للمدرسة. -4

 تحسین أداء الطلبة بمختلف الجوانب: الوجدانیة والمعرفیة واالجتماعیة والمهاریة. -5
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 : لمدرسيا االعتماد معاییر

 خالل من التعلیمیة وذلك خدماتها تقدیم في التمیز إلى الحدیثة التعلیمیة المؤسسات تسعى     

 إضافة والنشأة والمصدر والهدف المفهوم حیث من التمیز،  هذا لها تضمن معینة بمعاییر االلتزام

  . البالد بعض في االعتماد عن المسؤولة الجهات لبعض المدرسي االعتماد لمعاییر إلى نماذج

  الهدف من المعاییر:

خطر في قسم التربیة في  في ) إثر نشر كتاب أمة1983بعد عام ( االهتمام بالمعاییر بدأ     

ا  واشنطن والذي كان حینها أول موجه في اإلصالح، وقد تبین بعد ذلك أن المعاییر تحمل أمال كبیرً

إلى  تتشیر الدراسافي تحسین أداء المتعلمین، خاصة أنها جعلت متطلبات التخرج صارمة جًدا، و 

ا للنجاح والتمیز والكفاءة في التعلی ن وتحسن م، كما أنها تظهر قدرات المتعلمیأن وجود المعاییر ضمانً

جودة التعلیم من خالل إعطاء كل طالب حقه في انتهاز فرص التعلیم ، فعندما یبنى المنهاج على 

معاییر واضحة تتوفر القوة لبرامج المدرسة وتقودها إلى تحدید أولویاتها، كما أن المعاییر توفر لغة 

أسس  یین وأولیاء األمور والمجتمع المحلي، وتساعد في توفیرمشتركة وهدفًا یسعى إلى تحقیقه التربو 

والمؤسسات ذات العالقة بالتربیة، وقد تكون هذه المعاییر أحد  بهاضحة ومحددة في تقویم أداء الطلو 

عناصر المسائلة ألداء المؤسسات، وتعبر المعاییر عن مستوى كل من األداء والجودة المتوقع 

ایة أداء المتعلمین عند قیامهم بالمهارات والمعارف التي نصت علیها تلك والمقبول، وتحدد مستوى كف

  ).2004المعاییر(الكعبي، 
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  :المعاییر مفهوم 

 والعملیات، وجهود النشاطات النتائج لقیاس حداتو  :هي المعاییر أن إلى )2015( ذكر العجرش    

 ،أدائیة أو مظهریة أو شكلیة معاییرو  ،نوعیة أو كمیة معاییر :اآلتیة األشكال تأخذ أن ویمكن

 .زمنیة عاییروم ،نقدیة  تكلفة  معاییرو 

 في أو الزمنیة النقدیة أو النوعیة أو الكمیة النتائج تقیس أن یمكن المعاییر هذه أن بمعنى    

 للتطبیق، وعرف القیاس وقابلة سهلة المعاییر هذه تكون أن ویجب المؤسسة، من المختلفة المواقع

 تعبر أو النوعیة تحدد مستوى التي األبعاد تلك بأنها المدرسي االعتماد معاییر) 2003(العجمي

 ومصادر البرنامج أو المؤسسة على منها القائمون الموضوعات من كبیر عدد ذلك في ویدخل عنها،

   .المتوقعة والمنافع أو البرنامج المؤسسة وأهداف والتعلم، التعلیم

 للوصول معین نسعى مستوى أو قاعدة أو حكم بأنه ) المعیار:  2005 (نرمضا وعرف

 بأنه ) 2005 العریمي ( المطلوب، كماعرفه المستوى من الواقع هذا اقتراب مدى على إلیه للتعرف

 الحالیة األداء مستویات إلى تشیر وقد األداء، تقییم من أجل المقاییس لتحدید تستخدم مقارنة نقطة

  المؤسسة. في

  :االعتماد المدرسي متطلبات

"مجموعة من السیاسات واالجراءات والتغیرات الواجب القیام بها في كافة جوانب  تعرف بأنها  

العملیة التعلیمیة بالمدارس، والتي تتصل باإلدارة، والنواحي المالیة، والخدمات الطالبیة، والموارد، 

المشاركة و والمكتبات، ومختبرات الحاسوب، والعملیة التعلیمیة، والهیئة الدراسیة، واألنشطة الالصفیة، 

المجتمعیة؛ وذلك لتحقیق مستوى عاٍل من األداء، في ظل معاییر الجودة التي وضعتها بعض 

  ).477، 2013الهیئات الخارجیة" ( عبده، 
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  وقد حددت الهیئات العالمیة مجموعة من متطلبات معاییر االعتماد المدرسي نذكر منها:

) بأنها : "هیئة 153، 2011( ) لالعتماد المدرسي: وتعرفها عاشورCITAنموذج سیتا( -1

المتحدة األمریكیة تضم أكبر تحالف لجمعیات االعتماد األمریكیة  تاعتماد رسمیة في الوالیا

 ) دولة" وهي :100) ألف مدرسة في( 30المسؤولة عن تقویم واعتماد أكثر من( 

  المعیار األول : السلطة واإلدارة .

  ، وتكون محور تركیز عمل الطالب والمدرسة.المعیار الثاني: الرؤیة، والفكر، والرسالة

المعیار الثالث: القادة والتنظیم، وللمدرسة ذات الجودة قیادة وتنظیم فعال وثابت، وتحافظ القیادة 

  على الرؤیة وتؤكد على تحسین تحصیل المتعلمین.

  ة .التربویالمعیار الرابع: الموارد المالیة، والمدرسة ذات الجودة توفر موارد مالیة للفرص 

المعیار الخامس: مرافق المدرسة، والمدرسة ذات الجودة توفر اإلمكانیات، والمواقع، والمعدات 

  الوظیفیة واآلمنة والتي تدعم بصورة آلیة رسالة المدرسة وفكرها.

المعیار السادس: الموارد البشریة، والمدرسة ذات الجودة لها فریق عمل عالي الكفاءة ومدرب 

  یل المناسب لدعم عملیات التعلم أو تنفیذ األعمال اإلداریة.ومؤهل بالتأه

المعیار السابع: المنهج الدراسي والتدریس، وتتعامل المدرسة ذات الجودة مع المنهج وطرق 

التدریس التي تعتمد على البحث وتستثیر القدرات العقلیة للمتعلمین، كما تراعي تشجیع المتعلمین 

  ئمة لتحصیل المعلومات والمهارات األساسیة في كل مجال.على التفاعل النشط بصورة دا

المعیار الثامن: المكتبة ووسائل المعلومات والتكنولوجیا، والمدرسة ذات الجودة لها برنامج شامل 

  للمكتبة ولوسائل المعلومات والتكنولوجیا، ومصادر التعلم.
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ة ذات الجودة تحدد وتوفر شبك المعیار التاسع : خدمات للمساعدة وأنشطة المتعلمین، والمدرسة

  من الخدمات واألنشطة التي تهتم بصحة وأمان وتطور وتعلیم كل المتعلمین.

المعیار العاشر: المناخ العام والمواطنة والسلوك، وتعمل المدرسة على تطویر سلوك أخالقي 

  وقانوني وعلى تطویر مهارات القدرة على اتخاذ القرارات والمواطنة المسؤولة.

یار الحادي عشر: التقییم والدرجات والنتائج المؤثرة، فالمدرسة ذات الجودة تصل إلى النتائج المع

   .المؤثرة في تعلیم المتعلمین وتستخدم نظام إدارة لتقییم وقیاس األداء

  المعیار الثاني عشر: التحسن التربوي المستمر.

) بتبني أربعة عشر معیارًا لالعتماد 2011قام مكتب التربیة لدول الخلیج العربي (كذلك         

  المدرسي وهي: 

التعلیم  تالرسالة والقیم واألهداف، والقیادة التربویة الفعالة للمدرسة، والموارد البشریة، وعملیا

والتعلم، وتقویم تعلم الطالب وتحسین أدائهم، والمنهج ، وتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والخدمات 

مین، والمباني المدرسیة، والمكتبة ومصادر التعلم، وخدمات الصحة اإلرشادیة وشؤون المتعل

والسالمة والتعامل مع المتعلمین والمجتمع المحلي، واإلدارة المالیة والتمویل والتخطیط للجودة 

  والتحسین المستمر.

  معوقات تطبیق االعتماد المدرسي في المدارس:

فقد ذكرت هذه الدراسات العدید من المعوقات التي من خالل االطالع على الدراسات السابقة،      

) ودراسة 2013تواجه تحقیق الجودة واالعتماد ومن هذه الدراسات دراسة الورثان والزكي(

نقص اإلمكانات الالزمة لتحقیق االعتماد، وعدم إلمام بعض  ) ومن هذه المعوقات:2013الریس(

ع یة بمفهوم االعتماد، وعدم وجود حافز مادي یدفالقیادات التربویة والعاملین في المؤسسات التربو 
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المعلمین للمشاركة في التحسین والتطویر، ووجود العدید من المشكالت المتعلقة بالطالب وأولیاء 

) إلى أن أبرز المعوقات هي المعوقات اإلداریة، 2011األمور والمعلمین، وأشارت دراسة الزهراني(

) أن هناك العدید من المعوقات التي تعوق 2006ة. وأضاف حسین(ثم الفنیة، ثم االجتماعیة والثقافی

تطبیق االعتماد المدرسي، منها عدم استقرار اإلدارة وتغیرها الدائم، والتركیز على أهداف قصیرة 

المدى، والتركیز على تقییم االداء، ولیس على القیادة الواعیة التي تدعم األفراد لتحقیق جودة أعلى، 

همال احتیاجا ت المعلمین والعاملین التدریبیة، وكذلك ضعف النظام المعلوماتي للمؤسسة التعلیمیة، وإ

  وعدم اعتمادها على التقنیة الحدیثة في بناء أجهزة االتصال. 

) لتبین أن منشأ معوقات تحقیق االعتماد المدرسي هو نمط 2013وجاءت دراسة الشربیني(

ه اعتبار أن القیادة الفاعلة تعد الوحیدة القادرة على توجیالقیادة وطریقتها في أداء العمل، وذلك على 

المؤسسة نحو الهدف المطلوب، وأن أكثر المؤسسات نجاحا هي التي تتم إدارتها من ِقبل قیادیین 

ممیزین یعدون أنفسهم في مرحلة تعلم دائمة. ومن هذا المنطلق فقد تم تصنیف معوقات تحقیق 

، لعملومعوقات متعلقة بنمط ا، معوقات متعلقة بنمط اإلدارةالتالیة:  االعتماد المدرسي وفقًا للمحاور

  معوقات متعلقة بمناخ العمل.و 

  ) معوقات تطبیق االعتماد المدرسي إلى ثمان محاور كما یلي:2013كما صنف الریس(

معوقات قیادیة، ومعوقات معرفیة، ومعوقات خاصة بالسیاق، ومعوقات تتعلق بالمركزیة، ومعوقات  

تتصل بالبیروقراطیة، ومعوقات تتعلق بنظام الحوافز، ومعوقات تتعلق بمقاومة التغییر، ومعوقات 

تعتمد على عوامل أخرى: كأختالف تصورات العاملین حول التطبیقات العملیة لالعتماد في 

لمدارس، وضعف الثقة في المعلم وفقدان المعلم لمكانته المهنیة واالجتماعیة، وتدني القابلیة الداخلیة ا

 لتطویر الثقافة التنظیمیة للمدرسة.
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 التعلیم مجال في المعاییر ظهور

یدخل الساحة التربویة عالمیا وعربیا في سیاق العولمة وفي إطار ، االعتماد بدأ مدخل معاییر      

انتشار التنافس المعیاري العالمي. وتعد الوالیات المتحدة األمریكیة من أوائل الدول التي ظهرت فیها 

 القرن نهایة في اتیبدایة التسعین مع التعلیم مجال في المعاییر حركةظهرت حیث  ،حركة االعتماد

 ظهور أثر وقد األمریكیة المتحدة في الوالیات التعلیم إصالح جهود في حدث أهم وهى الماضي

 دعا حیث )معاییر بدون اعتماد وال جودة ال (واالعتماد التربوي الجودة فكر في المعاییر حركة

ا عامالً  المعاییر حركة لتعلیم العالمي، وكانتلإلى عقد مؤتمر  1999 عام األب بوش  وراء مهمً

 مجال في للتخصص معاییر لوضع المتخصصة والمنظمات العلمیة الجمعیات من كثیر اهتمام

 الجمعیات وتوالت بالریاضیات، الخاصة المنظمة مثل بالعلوم الخاصة والمنظمة، التربیة

 والموسیقى االجتماعیة العلوم إلى المعاییر وصلت حتى الفترة تلك في مجاله في كل المتخصصة

  ).2014(مجید،  التربویة واإلدارة

 إلى فقط جودة المنتج مجرد من التربوي واالعتماد الجودة اهتمام تحول المعاییر حركة وبفضل     

 والخارجیة الداخلیة الكفاءة وأصبحت ،التعلیمیة المؤسسات في والنظم العملیات بجودة أیضاً  االهتمام

 وآلیات عملیات من علیه یترتب وما لمدرسيا االعتماد في مفهوم المتضمنة المهمة المواضیع من

 أساس على التعلیمیة العملیة جوانب لكل خارجي تقویم بمثابة لمدرسياالعتماد ا وأصبح.

  .)2010(عزب ومرسي، المعاییر

  دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق االعتماد المدرسي:

في تحقیق الجودة وذلك من خالل تحقیق األمور اآلتیة كما  ادور  إن لإلدارة المدرسیة الفاعلة

 ،لتحقیق أكبر قدر ممكن من  الالمركزیة والحریةإتاحة الفرصة للمعلمین  ):2013اوردتها الصفار(
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مات والذي یعطي المعلو ول مرة، وتطبیق مبدأ الوقایة خیر من العالج وفق مبدأ العمل الصحیح من أ

الالزمة التخاذ القرارات المناسبة والمتابعة واإلشراف المباشر وتحدید رسالة المدرسة وربطها برؤیة 

ز ر االعتماد في اإلدارة المدرسیة من أجل االرتقاء بمستوى أدائها، وتعزیوتبني معایی، التعلیم ورسالته

العمل الجماعي وتبني مشروع الفریق الواحد في المدرسة لتفعیل روح الدیمقراطیة من خالل المجالس 

المدرسیة ومجالس اآلباء، والعمل على تطویر المناهج وتدریب المعلمین علیها، وتشجیع مؤسسات 

قرار نظام یدعم سهولة وفعالیة االتصال، المجتمع وال جمعیات غیر الحكومیة على مساندة المدرسة، وإ

وتعزیز االلتزام واالنتماء للمدرسة لدى المعلمین والمتعلمین وتدریب المعلمین باستمرار ومساعدتهم 

  على اكتساب مهارات جدیدة. 

ا : الدراسات السا   بقة :ثانیً

ها من وع الدراسة وتم عرضالمرتبطة بموض العربیة، واألجنبیة على الدراسات السابقة إطلع الباحث

  :األقدم إلى األحدث على النحو اآلتي

الى التعرف هدفت  وصفیة مسحیة دراسة) Wood & Meyer,2004وود ومیر ( أجرى

امج االعتماد المدرسي على التعلیم والتعلم، وتم استخدام استبانة تحتوي على األسئلة الكمیة أثر بر 

) مفردا، وأظهرت النتائج 53والنوعیة، وتكون مجتمع الدراسة من ثالثة مدارس في كندا مكونة من (

متطلبات االعتماد المدرسي حسب وجهة نظر مجتمع الدراسة، وخلصت توفر مستوى ضعیف من 

ى وجود اختالف ذو داللة إحصائیة تعزى لمتغیرات الدراسة في توافر متطلبات االعتماد المدرسي إل

  حیث كان االختالف في الخبرة والمؤهل والجنس.

لتعرف إلى أثر االعتماد على نوعیة التعلیم هدفت ل والتي )Alamِ,2006(الالمدراسة أما 

 متحدة االمریكیة، واستُخِدم فیها المنهج المسحيفي عدد من المؤسسات. حیث ُأجریت في الوالیات ال
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لبیان أثر االعتماد على نوعیة التعلیم، مع مالحظة الفروق بین المؤسسات التعلیمیة من حیث حجم 

نحو  ت قادة المدارسالمؤسسة والخبرات ونفقات كل طالب لمعرفة العوامل التي تُؤثر على اتجاها

هم تیلفخ) سؤال یتم اجابة المشتركین حسب 31نت أداة الدراسة من استبانة مكونة من (و االعتماد. تك

زَِّعت الدر و . التعلیمیة أنواع المؤسساتو  المهنیة والدیمغرافیة لعمل مقارنة حول اتجاهات اسة على وُ

مؤسسة مختلفة تتضمن المدارس الثانویة والمدارس المهنیة والمدارس  2000) عضو في 581(

) مدرسة عالمیة حول العالم وكان عدد 130تدائیة والمتوسطة ومؤسسات التعلیم العالي و(االب

مثل 279االستجابات ( ُ ، ومن أبرز نتائجها أن معظم قادة المدارس یعتقدون أن االعتماد %48) وی

ا على نوعیة التعلیم في مدارسهم. وأن له تأثیر طویل األمد على التحسین المدرسي،  ؤثر ایجابً ُ كما و ی

َُحسِّن من نوعیة التدریس الصفي في مدارسهم. وأشارت تأن له أثر ایجابي على ال علیم والتعلم وی

طور المهني وتعاون الكادر المدرسي وفاعلیة المؤسسة تالتغذیة الراجعة للمسح أن االعتماد عزز من ال

   ككل. 

رسات مدبري ) والتي هدفت إلى التحقیق في مماWilliams,2008دراسة ولیامز (أما 

االبتدائیة والمتوسطة والثانویة المرتبطة بحالة اعتماد معاییر التعلم في مدارس والیة فرجینیا. المدارس 

مع دراسة عدد من العوامل التي تمیز ببن المدارس غیر الحاصلة على اعتماد كامل، والمدارس و 

نتائج ي اإلحصائي. ومن ابرز الالحاصلة على اعتماد كامل. وتحقیقا لذلك تم استخدام المنهج الوصف

نشاء البنیة التحتیة، وتنفیذ  أن ممارسات مدیرو المدارس المتمثلة في( تقدیم المساعدة والدعم، وإ

المناهج الدراسیة، ومراعاة الطالب ) لم تكن سببا ولم تؤثر على اختالف حاالت اعتماد معاییر 

كانت  في ورالیة فرجینیا، بل أن خصائص المدارسالتعلم في المدارس االبتدائیة والمتوسطة والثانویة 

  مؤشرا أفضل في التنبؤ بتصنیف المدارس من حیث درجة االعتماد.
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) بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى وعي العاملین (إداریین، فنیین، 2008وقام أحمد(

معلمین) بمتطلبات االعتماد التربوي بمدارس التعلیم العام بمحافظة سوهاج، وأستخدم المنهج الوصفي 

، من خالل استبانة تم ب239وتم تطبیقه على عینة الدراسة التي تكونت من (في الدراسة،  ناؤها ) فردًا

والتأكد من مؤشرات صدقها وثباتها. وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أهمها: أن 

كثیرا من العاملین بمؤسسات التعلیم العام لیس لدیهم الوعي الكافي بأهم متطلبات الجودة واالعتماد. 

لتعلیم العام سات اونتج عن الدراسة بناء تصور مقترح یسهم بدوره في زیادة وعي العاملین في مؤس

  بأهم متطلبات الجودة واالعتماد في ضوء اإلمكانات المتاحة كاتجاه نحو تطویره.

الضوء على توكید الجودة واالعتماد فى التعلیم  (Omoregie,2008)ألقت دراسة أومرج و 

 ) جامعة،63تكونت عینة الدراسة من (استخدم المنهج الوصفي المسحي، و  الجامعى فى نیجیریا،

اسة لضمان الجودة، واستعرضت الدر  معاییرنه من الضرورى تفعیل وتحدید ا انت نتائج الدراسةوك

الجودة فى التعلیم الجامعى من خالل تحدید معاییر داخلیة ومعاییر خارجیة واستراتیجیات لضمان 

  .المستمرة لمؤسسات التعلیم العالىالجودة 

) إلى تسلیط Fairman,Peirce & Harris,2009دراسة فیرمان وبیرس وهاریس(وهدفت 

 ،فاهیم التكالیف والفوائد الناتجة عن عملیة االعتماد بالمدارس الثانویة في والیة ماینمالضوء على 

ودراسة  أدوات مختلفة منها المقابالتالمنهج الوصفي المسحي باستخدام  وتحقیقا لألهداف تم استخدام

لمعلومات. ومن ابرز النتائج استمرار تثمین فوائد عملیة االعتماد الحالة كوسائل لجمع البیانات وا

من قبل المدارس المحلیة بالرغم من وجود قلق متزاید بشأن قدرة المناطق التعلیمیة على تغطیة 

التكالیف المالیة التمام االعتماد، باإلضافة إلى تساؤل المدارس عن قدرة معلمیهم على تحمل أعباء 
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بجانب المسؤولیات األخرى المطالبون بها، وبرغم تحدیات التكلفة والوقت إال أن عملیة االعتماد 

  تزام بمواصلة السعي للحصول على االعتماد.لمعظم المدارس أشارت إلى اال

) والتي هدفت إلى بحث تصورات جمیع مدیري Merhundrew,2010دراسة میرهندرو(أما 

یر المستخدمة في تحدید االعتماد وأثر معاییر المدارس العامة في والیة مسیسبي تجاه المعای

االعتماد.وتم استخدام المنهج الكمي الوصفي واالستداللي، حیث تم تصمیم استبانة لتحدید تصورات 

مدیري المدارس تجاه معاییر الوالیة العتماد المدارس. وكانت ابرز النتائج أن هناك فرق كبیر في 

ینین نحو المعاییر المتعددة المستخدمة في اعتماد المدارس في نظرة مدیري المدارس المنتخبین والمع

یة لالوالیة، وتم االتفاق على أن أثر معاییر االعتماد كان محفزا لهم لتوجیه تركیزهم الى تحسین العم

  .بهالتعلیمیة من أجل تعلم الطل

درجة إمكانیة تطبیق معاییر االعتماد  إلى) دراسة هدفت إلى التعرف 2010أجرت المالكي(

األكادیمي ودرجة أهمیة تلك المعاییر ودرجة توفر متطلبات تطبیقها في مدارس التعلیم الثانوي العام 

من وجهة نظر القیادات التربویة في محافظة جدة. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي وتم 

) قائدة تربویة من خالل استبانة تم بناؤها والتأكد 180(تطبیقه على عینة الدراسة التي تكونت من 

من مؤشرات صدقها وثباتها. ومن أبرز النتائج التي توصلت إلیها الباحثة درجة إمكانیة تطبیق 

ن درجة أهمیة  معاییر االعتماد األكادیمي في مدارس التعلیم الثانوي العام كانت بدرجة عالیة، وإ

انت عالیة جدا، ودرجة توفر متطلبات تطبیق معاییر االعتماد األكادیمي معاییر االعتماد األكادیمي ك

  في التعلیم العام في مدارس المرحلة الثانویة كانت عالیة جدا.

هدفت الى التعرف على متطلبات تفعیل جهود الهیئة القومیة  دراسة) 2011شریف ( جرىوأ

لیم بل الجامعي، ومفاهیم الجودة في التعلضمان جودة التعلیم واالعتماد في واقع مؤسسات التعلیم ق
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كون مجتمع المنهج الوصفي التحلیلي، وت الدراسة الحالیةوتطویر فكرة االعتماد التربوي، واستخدم في 

الدراسة من جمیع المراجعین الخارجین المعتمدین بالهیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد والبالغ 

: دمیاط، القاهرة، الجیزة، حلوان، أسیوط، تیةحافظات اآلعًا موزعین على الم) مراج28عددهم (

الشرقیة، البحیرة، المنصورة ، وتم التوصل الى نتائج أبرزها :أن هناك تحدیات ومعوقات خاصة 

بالهیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد، ومنها أنها ال تراعي واقع المؤسسات التعلیمیة وال تأخذ في 

لمدارس المادیة عند االعتماد وهناك تحدیات ومعوقات خاصة بالمدارس، الحسبان ضعف إمكانات ا

ومنها وجود قیادات مدرسیة لیست على درجة كبیرة من الكفاءة والفاعلیة وهناك تحدیات ومعوقات 

خارجیة ومنها ضعف تعاون منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات التعلیمیة وعدم قناعتهم بفكر 

  وثقافة الجودة.

) وهدفها التعرف على أهم النماذج 2011راسة مكتب التربیة العربي لدول الخلیج(وفي د

والتجارب العالمیة لالستفادة منها في إعداد النموذج الخلیجي لالعتماد المدرسي، وذلك بما یتناسب 

مع ظروف واحتیاجات المنطقة مع االستفادة من النظریات والتوجهات الحدیثة. وتم استخدام المنهج 

وصفي النظري وتم جمع المعلومات من خالل مراكز االعتماد والجودة العالمیة، وكذلك االبحاث ال

والمؤلفات التي تناولت هذا الجانب، وشملت بعض الزیارات واالستشارات مع بعض الخبراء العالمیین، 

لتوصل إلى اوتم تحلیل البیانات واستخالص وتصنیف النماذج والتجارب العالمیة المالئمة منها، وتم 

أن االعتماد هو طریقة لتوكید الجودة والتعرف على المؤسسات التربویة ذات المستوى الجید، وكذلك 

توصلت الى أهم النماذج واستراتیجیات الجودة واالعتماد المطبقة عالمیا منها األسلوب الیاباني كایزن 

  ونماذج هیئات االعتماد األمریكي.
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هدفت إلى التعرف على المعاییر العالمیة لضمان الجودة ) في دراسة 2011وذكرت عاشور(

واالعتماد المدرسي، وأهم الخبرات والتجارب العالمیة في االعتماد المدرسي، وركزت على تحدیات 

تطبیق المعاییر العالمیة للجودة واالعتماد على التعلیم الثانوي العام بمصر، ووضحت أهم متطلبات 

مان الجودة واالعتماد المدرسي على التعلیم الثانوي بمصر، واستخدمت تطبیق المعاییر العالمیة لض

الدراسة المنهج الوصفي، وأقتصرت عینة الدراسة على مدیري المدارس الدولیة المعتمدة من هیئات 

عالمیة، ومدیري مدارس التعلیم الثانوي المعتمدة من الهیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد بجمهوریة 

من خالل استمارة مقابلة أعدت ألغراض الدراسة،  ) مدیراً 65بیة، إذ بلغت عینة الدراسة (مصر العر 

من النتائج من أهمها: معرفة عددًا من تحدیات تطبیق المعاییر  الدراسة عن مجموعةوقد أسفرت 

العالمیة للجودة واالعتماد على التعلیم الثانوي العام بمصر ومنها مقاومة التغییر سواء من العاملین 

أو من اإلدارات، توقع النتائج الفوریة ولیس على المدى البعید، وعدم التزام اإلدارة العلیا بإخضاع 

لنظام الجودة المؤِهل لالعتماد، وأضافت الدراسة نتائج أخرى ایضًا منها: الدعوة إلى تشكیل المؤسسة 

لجان قومیة لصیاغة معاییر االعتماد المدرسي لمؤسسات التعلیم العام بمصر في ضوء المعاییر 

دریب تالقیاسیة العالمیة، وتشكیل لجنة معتمدة من الهیئات العالمیة المانحة للتمیز؛ للتثقیف وال

  المستمر في مجال االعتماد المدرسي.

) هدفت التعرف إلى درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة 2011وفي دراسة أجرتها عبده (

الشاملة في المدارس الفلسطینیة في محافظة نابلس من وجهة نظر المدیرین فیها، ولتحقیق أهداف 

) مدیرا ومدیرة من مدارس 227مجتمع (الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، حیث بلغ عدد ال

مدیرا ومدیرة  )132وكالة الغوث الدولیة، وتم اختیار عینة بالطریقة العشوائیة بلغ عدد أفرادها (

) مجاالت متنوعة. وتوصلت الدراسة 9) فقرة موزعة على (104وزعت علیهم استبانة مكونة من (
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) في درجة α ≥0.05ئیة عند مستوى الداللة (إلى النتائج اآلتیة: عدم وجود فروق ذات داللة إحصا

تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في مدارس محافظة نابلس من وجهة نظر المدیرین والمدیرات 

فیها تعزى لمتغیري الجنس والمؤهل العلمي، كما توصلت الباحثة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

یق معاییر إدارة الجودة الشاملة في مدارس محافظة ) في درجة تطبα ≥0.05عند مستوى الداللة( 

نابلس من وجهة نظر المدیرین والمدیرات فیها تعزى لمتغیر سنوات الخبرة ولصالح فئة الخبرة أقل 

  ) سنوات.5من (

 حیثوالتي أجریت في الوالیات المتحدة األمریكیة  ) Mensching,2012دراسة مینشنق (

وأثره على مخرجات التعلیم وعلى تحسبن البرنامج التعلمي) ولتنفیذ هدفت الى (االعتماد المدرسي 

) من 37تم التطبیق على مجتمع مكون من عدة قطاعات منها(و استحدم المنهج الوصفي  الدراسة

ولغایة جمع بیانات الدراسة تم  ،) معلما402ن في إدارة التعلیم و() من العاملی35أولیاء االمور و(

ن اسئلة االختیار من متعدد وسؤالین من االسئلة المفتوحة لإلجابة على مدى ) سؤاال م16استخدام (

حیث وزعت على مجتمع الدراسة مرفق  ،)2011توافر االعتماد المدرسي في المدارس للعام الدراسي(

ثر ذو داللة إحصائیة في المستوى التعلیمي والخبرة أفیها خطاب یبین الهدف، وخلصت إلى وجود 

  راسة في مدى تطبیق االعتماد المدرسي.لدى مجتمع الد

األسباب الداعیة لألخذ باالعتماد  إلى تعرفالهدفت إلى ) 2012النوح(وفي دراسة أجراها 

المدرسي في التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة، والتعرف على أهم المعوقات التي تحول دون 

تطبیق االعتماد المدرسي في التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة، واستخدم المنهج الوصفي 

ة ارس المرحلة المتوسطة والثانویة الحكومیة واألهلیالتحلیلي، وأقتصرت عینة الدراسة على مدیري مد

، من خالل استبانة تم بناؤها والتأكد من ) مدیراً 73للبنین بمنطقة الریاض، إذ بلغت عینة الدراسة (
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من النتائج من أهمها: وجود مجموعة من  الدراسة عن مجموعةمؤشرات صدقها وثباتها. وقد أسفرت 

: م االعتماد المدرسي بالتعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة وهيالصعوبات التي تعوق تطبیق نظا

صعوبات مرتبطة بكل من اإلمكانات والمباني والتجهیزات، والمقررات، ومشاركة المجتمع المحلي، 

   والتطویر والتدریب، والقیادة، والطالب والمعلمین.

دور إدارات الجودة في تأهیل  إلى) والتي كان هدفها التعرف 2013وفي دراسة ندا والشحنة(

المدارس لالعتماد المدرسي بمحافظة بور سعید، والكشف عن العقبات التي تمنع تحقیق أهداف 

اإلدارات، وتقدیم بعض المقترحات للتغلب على تلك العقبات، وتحقیق الهدف وتحسین األداء، وتم 

اسة من ستبانة، وتمثل مجتمع الدر استخدام المنهج الوصفي، وفي الجانب المیداني تم االستعانة باال

) استبانة، وبعد مراجعة 250المعلمین الذین تم تدریبهم، إذ بلغ عدد االستبانات التي تم توزیعها (

) استبانة ممثلة 200االستبانات التي تم استالمها تم إختیار االستبانات المكتملة والتي بلغ عددها(

بهم، ومن ابرز نتائج الدراسة ظهور قصور في أداء إدارات ألفراد العینة من المعلمین الذین تم تدری

  الجودة باإلدارات التعلیمیة.

معوقات تحقیق االعتماد المدرسي في  إلى) وهدفها التعرف 2013أما دراسة الشربیني(

التعلیم العام في المملكة العربیة السعودیة والتي اقترحت سبل الحد من هذه المعوقات، وتم اعتماد 

لى مجموعة من المعوقات التي تحول دون تحقیق الجودة إالوصفي التحلیلي، والتي خلصت هج المن

واالعتماد المدرسي ومنها: الدیكتاتوریة والفردیة، عدم تفویض السلطة، غیاب المساءلة، عدم التحفیز، 

لسلیم امقاومة التغییر، الخوف من الفشل، ضعف روح العمل الجماعي أو العمل كفریق، عدم التقییم 

  لألداء.
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) وهدفت الى التعرف على معاییر نظام االعتماد المدرسي 2013دراسة آل مداوي(أشارت و 

في مؤسسات التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة، والكشف عن معوقات تطبیق معاییر االعتماد 

ج: أن أكثر نتائالمدرسي في المؤسسات التعلیمیة. واستخدم المنهج الوصفي التحلیلي. ومن أهم ال

المعوقات من وجهة نظر المدیرات ووكیالت المدارس في مؤسسات التعلیم الثانوي عدم وجود عالقة 

بین المدرسة والمجتمع المحلي لضمان الشراكة المجتمعیة، وعدم توافر مرافق عامة صالحة لالستخدام 

 سود المباني المدرسیة المناخمثل( دورات المیاه، المصاعد)، وقاعات تدریسیة مجهزة، كما انه ال ی

ضاءة ونظافة. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى  الصحي من تهویة وإ

  لمتغیرات المؤهل والخبرة والدورات.

) والتي تهدف إلى تحلیل سیاسة االعتماد المدرسي لمدارس 2013وفي دراسة العسیري (

یم العام م بوالیة اوكالهوما لتسهم في أبراز مفاهیم وأطر سیاسة التعلالتعلیم العام بإدارة التربیة والتعلی

نحو االعتماد المدرسي، واالستفادة منها في المساهمة في إصالح التعلیم العام بالمملكة العربیة 

السعودیة، وتم عرض المعاییر الرئیسیة في االعتماد المدرسي وعددها أحد عشر معیارا ممثلة في 

سالة، واالهداف، وعالقة المدرسة بالمجتمع، واإلدارة والتنظیم، والمناهج الدراسیة، الفلسفة، والر 

والتقییم، والبیئة المدرسیة، والبرامج الدراسیة، ومتطلبات التخرج، وموظفي المدرسة، وخدمات الطالب، 

  واألنشطة الطالبیة، وبرامج وسائل اإلعالم، والدعم المالي، ومرافق المدرسة.

) والتي هدفت إلى التعرف على أسباب تنفیذ خطة 2013لى دراسة الریس(إ بالرجوعو 

استراتیجیة مستقبلیة لالعتماد المدرسي من خالل تحدید مفهوم االعتماد المدرسي، وتحدید أهمیة 

االعتماد المدرسي وتحدید أسباب تنفیذ خطة استراتیجیة مستقبلیة لالعتماد المدرسي، وتحدید معوقات 

راتیجیة مستقبلیة لالعتماد المدرسي، وتم استخدام المنهج الوصفي النظري وخلصت تنفیذ خطة است
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الى عدد من النتائج أهمها: االعتماد المؤسسي عبارة عن نشاط مؤسسي علمي موجه نحو النهوض 

واالرتقاء بمستوى مؤسسات التعلیم والبرامج الدراسیة؛ وهو أداة فعالة ومؤثرة لضمان جودة العملیة 

میة ومخرجاتها واستمرایة تطویره، من خالل عملیة تقویم أداء المدارس بواسطة هیئة متخصصة التعلی

  في ضوء معاییر االعتماد المدرسي.

) حیث كان الهدف التعرف على مدى امكانیة تطبیق معاییر 2014أما دراسة الحواس(

التربویین،  هة نظر المشرفیناالعتماد المدرسي في مدارس التعلیم الثانوي العام بمنطقة القصیم من وج

حیث استخدم المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت اإلستبانة كأداة لجمع البیانات. ومن أبرز النتائج: 

أمكانیة تطبیق معاییر االعتماد المدرسي في مدارس التعلیم الثانوي في منطقة القصیم بدرجة 

همیة ي مدارس التعلیم الثانوي بدرجة أمتوسطة، وكانت متطلبات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي ف

عالیة، وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي 

  والدورات اإلشرافیة، ووجود فروق في متغیر الخبرة.

إلى تطویر أنموذج لالعتماد وضبط الجودة في مؤسسات ) 2014( رقادبینما هدفت دراسة 

وتحسین وتطویر أداء مؤسسات التعلیم العربیة لكي تتالءم مخرجاتها مع التعلیم في الوطن العربي، 

من رؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء  )142عینة الدراسة مكونة من(احتیاجات سوق العمل. وكانت 

وصفي واستخدم الباحث المنهج ال مجال االعتماد وضبط الجودة،ن في یهیئة التدریس وخبراء ومختص

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: إعداد أنموذج لالعتماد وضبط الجودة یشتمل على المسحي،

موزعة على عشرة مجاالت هي: الرؤیة والرسالة واألهداف، والحاكمیة والتنظیم  امعیار  )118(

یالت یم ومصادر التعلم، والمكتبات وتكنولوجیا التعلیم، المرافق والتسهالتعلم والتعلوالبرامج الدراسیة، 

 .ة والمساءلة والتقویم، والمخرجاتوالبحث العلمي والتمویل، والمراقبوالخدمات التربویة، 
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) دراسة هدفت إلى التعرف إلى متطلبات تطبیق معاییر االعتماد 2015وأجرى المالكي(

م من وجهة نظر مدیري المدارس الثانویة ومشرفي اإلدارة المدرسیة المدرسي في مدارس التعلیم العا

 تبمكة المكرمة. واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي وتم بناء استبانة من أربعة محاور، وتناول

 ةمتطلبات تطبیق معیار الشراكلبات معیار القیادة التربویة، و متط كل من مدى توافراور المح

ودة متطلبات تطبیق معیار التخطیط للجعیار المباني المدرسیة، و تطبیق م متطلباتالمجتمعیة، و 

وتكون مجتمع الدراسة من جمیع مدیري المدارس الثانویة ومشرفي اإلدارة  والتحسین المستمر.

ا ومشرفًا. ومن أبرز النتائج التي توصلت إلیها 103المدرسیة بمكة المكرمة وبلغ عددهم ( ) مدیرً

تطلبات تطبیق بعض معاییر االعتماد المدرسي في مدارس التعلیم العام من وجهة الدراسة: توافر م

نظر مدیري المدارس الثانویة ومشرفي اإلدارات المدرسیة بمكة المكرمة بدرجة متوسطة، واحتل 

معیار القیادة التربویة الفعالة المرتبة األولى بدرجة مرتفعة، في حین كان محور الشراكة المجتمعیة 

  مرتبة األخیرة وبدرجة متوسطة.في ال

  الدراسات السابقة: موقع الدراسة الحالیة من

  باستقراء الدراسات السابقة یتبین أن: 

هذه الدراسات قد تعرضت لمفهوم االعتماد المدرسي، وأهمیته، ومتطلبات تحقیقه ومعوقاته، وأن 

االعتماد المدرسي هو مؤشر هناك حاجة ملحة الى تطبیق االعتماد المدرسي، وذلك لكون تحقیق 

مهم لتحسین نوعیة العملیة التعلیمیة، وحیث أشارت الدراسات السابقة إلى وجود معوقات تقف في 

وجه تحقیق االعتماد المدرسي من أبرزها قلة الموارد المالیة المخصصة لتحقیق هذا الغرض، ومقاومة 

مجموعة من المالحظات والتي تتمثل  یلخص الباحثمن خالل مراجعة الدراسات السابقة التغییر. و 

  في:
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 )2014) ورقاد (Omoregie,2008أومرج (اتفقت الدراسة الحالیة مع      

. ومع دراسة في استخدامها المنهج الوصفي المسحي )2008) وأحمد(Williams,2008وولیامز(

في متغیر معاییر االعتماد  ) Wood & Meyer,2004میر(و ودراسة وود  )2010المالكي (

) 2011، وعاشور() حیث تمت الدراسة على القادة التربویین2010، ومع دراسة المالكي (األكادیمي

تركیزها على تحدیات تطبیق المعاییر العالمیة لضمان الجودة واالعتماد المدرسي، 

) 2012والنوح() على مدى تطبیق متطلبات االعتماد المدرسي، ,2012Menschingومینشنق(

  . بالتعرف على أهم المعوقات التي تحول دون تطبیق االعتماد المدرسي

 وهـــــــــاریس وفیرمـــــــــان وبیـــــــــرس )2010( المـــــــــالكيدراســــــــة  عـــــــــناختلفــــــــت الدراســـــــــة الحالیـــــــــة      

)Fairman,Peirce&Harris,2009( )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرو  )Merhundrew,2010ومیرهن

واســــــــتخدمت دراســــــــة  حیــــــــث اســــــــتخدم المــــــــالكي المــــــــنهج الوصــــــــفي التحلیلــــــــي، )2011وشــــــــریف(

المقــــــــــــــــابالت ودراســــــــــــــــة  Fairman,Peirce&Harris,2009)(فیرمـــــــــــــــان وبیــــــــــــــــرس وهـــــــــــــــاریس 

ـــــــــــث )Merhundrew,2010ومیرهنـــــــــــدرو(الحالـــــــــــة،  المـــــــــــنهج الكمـــــــــــي الوصـــــــــــفي اســـــــــــتخدم  حی

  .واالستداللي، وشریف استخدم المنهج الوصفي التحلیلي

 معاییر معوقات تطبیقو  متطلباتفي بحثها في  تمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة     

  .التربویین القادة نظر وجهة من عمان العاصمة في الخاصة المدارس في المدرسي االعتماد

ناء األدب بتعزیز الدراسة الحالیة و خالل اإلطالع على الدراسات السابقة في من الباحث  ستفادا     

  تم التوصل إلیها. إلحصائیة، ومناقشة النتائج التي والمعالجات االنظري وعینة الدراسة، 
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

م تطویرها تالتي  وعرضًا ألداتیها وعینتها،ها الدراسة ومجتمع لمنهجعرضًا  تناول هذا الفصل     

ا، كما وتضمن عرضًا الجراءات الدراسة، والمعالجة موثباته مع كیفیة التحقق من صدق األداتین

  اإلحصائیة للبیانات وذلك كما یأتي:

  :منهج الدراسة

  .مته ألغراض الدراسةالمنهج الوصفي المسحي لمالء الدراسة تستخدما     

  : وعینتها الدراسة مجتمع

 مالعاصمة عمان، والبالغ عددهالمدارس الخاصة في مدیري  من جمیعتكون مجتمع الدراسة      

بالغ عمان، والفي العاصمة  ویین في المدارس الخاصةوكذلك جمیع المشرفین الترب دیرام )589(

 المدارس الخاصة في مدیري كافةالدراسة على  تيم الباحث بتوزیع أدا. وقا) مشرفاً 111عددهم (

ّزعت أداة .في العاصمة عمان المدارس الخاصة، والمشرفین التربویین في العاصمة عمان وُ لدراسة ا وَ

وتم  ،المدارس الخاصة في العاصمة عمان المدارس والمشرفیین التربویین فيعلى كافة مدیري 

) استبانة من المشرفیین التربویین، وما 42المدارس الخاصة، و() استبانة من مدیري 311( استرداد

) من المشرفین %38ونسبة () من المدیرین %53سبة (، ویمثل نلدراسةعینة ا تبرتم استرداده یع

   توزیع أفراد الدراسة في العاصمة عمان.) الذي یوضح 1، حسب الجدول رقم (التربویین
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  )1الجدول (

  الدراسة أفراد عینةتوزیع 

  أفراد عینة

  الدراسة

  عدد االستبانات  العدد

  المستردة

  النسبة المئویة

  لما تم استرداده

  %53  311  589  المدارس مدیرو

  %38  42  111  المشرفین التربویین

  

   :الدراسة يتداأ

الدراسة اعتماًدا على األدب  تيتم تطویر أدا ،واإلجابة عن أسئلتها لتحقیق أهداف الدراسة     

 Woodمن مثل دراسة وود ومیر( معاییر االعتماد المدرسيمعوقات التربوي المتعلق بمتطلبات و 

& Meyer,2004) 2014الحواس( دراسةو  )2013دراسة آل مداوي(و ) 2010)، دراسة المالكي( 

  كاآلتي:) 2015دراسة المالكي (و 

 معاییر االعتماد المدرسي.متطلبات تطبیق  توافر مستوى استبانة لقیاس -1

 معوقات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي. توافر مستوى استبانة لقیاس -2

  :الدراسة أداتي صدق

   استخدام نوعین من الصدق، كاآلتي: تمداة، من صدق األ وللتحقق     

 ألداتي الدارسة: محتوىصدق ال -1

 االستبانتین فقرات بعرض وذلكمحتوى ال صدق باستخدام صدق أداتي الدراسة من التحقق تم

 من الخبرة وذوي المختصین من المحكمین من مجموعة على) 1بصیغتهما األولیة (الملحق رقم 
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ة (الملحق رقم  العلوم أساتذة من التدریس هیئة أعضاء )، 2التربویة في عدد من الجامعات األردنیّ

ا، ودراسة مدى صالحیة الفقرات وهل هي بحاجة الى تعدیل المقترح 12والتي تألفت من ( ) محكمً

 وتم المحكمین فأكثر، من (80%) بنسبة تم األخذ بالفقرات التي حصلت على موافقة وقدمنها، 

حذفها، وأصبحت االستبانتین  أو صیاغتها إعادة أو تعدیلها اقترح التي الفقرات مع الالزم إجراء

  ).3بصیغتهما النهائیة كما في الملحق رقم (

 :صدق االتساق الداخلي -2

لتعرف الدراسة ل أفرادتطبیقها على  تمألداتي الدراسة،  صدق المحتوى بعد التحقق من

اب ، وذلك بحسمحورمدى إسهام الفقرات المكونة للعلى مدى صدق االتساق الداخلي لألداة و 

، 2(وضح الجداول ت، و )Pearson Correlation Coefficientمعامل إرتباط بیرسون (

لكل من استبانة متطلبات تطبیق االعتماد  المحاورتحلیل معامل االرتباط لفقرات  )5، 4، 3

  المدرسي ومعوقاته.

  المنتمي إلیه محوراة الدراسة بالدرجة الكلیة للمعامالت ارتباط فقرات أد) 2جدول (

  فیما یتعلق بدرجة توفر متطلبات تطبیق االعتماد المدرسي

  8  7  6  5  4  3  2  1  الفقرة  المحور

  متطلبات

  تنظیمیة

معامل 
  االرتباط

0.19  0.37  0.46  0.48  0.57  0.46  0.40  0.40  

  مستوى
  الداللة

0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 

          12  11  10  9  الفقرة
معامل 
  االرتباط

0.38  0.39  0.54  0.54          

  مستوى
  الداللة

0.00  0.00 0.00  0.00         

      18  17  16  15  14  13  الفقرة
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  متطلبات

  یةعلیمت

معامل 
  االرتباط

0.50  0.53  0.27  0.38  0.51  0.57      

  مستوى
  الداللة

0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00      

  متطلبات

  بشریة

  26  25  24  23  22  21  20  19  الفقرة
معامل 
  االرتباط

0.48  0.33  0.46  0.36  0.44  0.56  0.38  0.38  

  مستوى
  الداللة

0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00  0.00  0.00 

              28  27  الفقرة
معامل 
  االرتباط

0.42  0.29              

  مستوى
  الداللة

0.00  0.00             

  ا عند مستوى حصائیً إدالα≤0.05  

  محور المتطلبات التنظیمیة  ن قیم معامالت ارتباط الفقرات في) أ2من الجدول ( یتضح

ا عند مستوى الداللة 0.57 – 0.19تراوحت بین (  (α≤0.05)) وقد كانت جمیع القیم دالة إحصائیً

 كما نالحظ أن، لداخلي بین فقرات المحور األولوهذا یدلل على وجود درجة من صدق االتساق ا

) وكانت جمیعها 0.57 – 0.27قد تراوحت ( محور المتطلبات التعلیمیةمعامالت االرتباط في 

ا عن مستوى الداللة ً وهذا یدلل على وجود درجة من صدق االتساق   (α≤0.05)داله إحصائی

قد  ریةمحور المتطلبات البشونالحظ أن معامالت االرتباط في ، داخلي بین فقرات المحور الثانيال

ا عن مستوى الداللة0.56 – 0.29تراوحت ( وهذا   (α≤0.05)) وكانت جمیعها داله إحصائیً

  یدلل على وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بین فقرات المحور الثالث.
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  معامالت االرتباط لمحاور متطلبات تطبیق االعتماد المدرسيمصفوفة  )3جدول (

  المحور
متطلبات 

  تنظیمیة

متطلبات 

  تعلیمیة

متطلبات 

  بشریة

المتطلبات 

  الكلیة

  0.72  0.30  0.31  1  متطلبات تنظیمیة

  0.76  0.32  1    متطلبات تعلیمیة

  0.72  1      متطلبات بشریة

  1     المتطلبات الكلیة

  

ا عند مستوى الداللة 3یشیر الجدول (  (α≤0.05)) إلى وجود معامالت إرتباط مرتفعة ودالة إحصائیً

   ي.تطبیق معاییر االعتماد المدرس متطلباتسة وهي استبانة بین جمیع أبعاد األداة األولى بالدرا

  )4جدول (

المنتمي إلیه فیما یتعلق  محوراة الدراسة بالدرجة الكلیة للمعامالت ارتباط فقرات أد 

  توافر معوقات تطبیق االعتماد المدرسي بمستوى

  8  7  6  5  4  3  2  1  الفقرة  المحور

  معوقات

  تنظیمیة

معامل 
  االرتباط

0.40  0.37  0.43  0.36  0.28  0.18  0.37  0.32  

  مستوى
  الداللة

0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 

31  12  11  10  9  الفقرة  41  51  61  

معامل 
  االرتباط

0.38  0.29  0.46  0.31  0.34  0.40  0.38  0.33  

  مستوى
  الداللة

0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  24  23  22  21  20  19  18  17  الفقرة
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  معوقات

  یةعلیمت

معامل 
  االرتباط

0.48  0.52  0.48  0.56  0.42  0.41  0.48  0.28  

  مستوى
  الداللة

0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00  0.00 0.00  

                25  الفقرة
  مستوى
  الداللة

0.31                

  مستوى
  الداللة

0.00              

  معوقات

  بشریة

  33  32  31  30  29  28  27  26  الفقرة
معامل 
  االرتباط

0.37  0.39  0.45  0.36  0.50  0.51  0.58  0.53  

  مستوى
  الداللة

0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00  0.00  0.00 

              35  34  الفقرة
معامل 
  االرتباط

0.45  0.24              

  مستوى
  الداللة

0.00  0.00             

  

ت بین تراوحمحور المعوقات التنظیمیة ) أن قیم معامالت ارتباط الفقرات في 4من الجدول ( یالحظ

ا عند مستوى الداللة 0.46 – 0.18( وهذا یدلل  (α≤0.05)) وقد كانت جمیع القیم دالة إحصائیً

كما نالحظ أن معامالت ، األوللمحور االتساق الداخلي بین فقرات اعلى وجود درجة من صدق 

ا 0.56 – 0.28قد تراوحت ( محور المعوقات التعلیمیةاالرتباط في  ) وكانت جمیعها داله إحصائیً

 فقرات االتساق الداخلي بینوهذا یدلل على وجود درجة من صدق   (α≤0.05)عن مستوى الداللة

- 0.24قد تراوحت ( محور المعوقات البشریةونالحظ أن معامالت االرتباط في  ،الثاني محورال

ا عن مستوى الداللة0.58 وهذا یدلل على وجود درجة   (α≤0.05)) وكانت جمیعها داله إحصائیً

  الثالث. محوراالتساق الداخلي بین فقرات المن صدق 
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  )5جدول (

  لمحاور معوقات تطبیق االعتماد المدرسيمصفوفة معامالت االرتباط  

  المحور
معوقات 

  تنظیمیة

معوقات 

  تعلیمیة

معوقات 

  بشریة

معوقات 

  الكلیة

  0.69  0.24  0.30  1  معوقات تنظیمیة

  0.73  0.18  1    معوقات تعلیمیة

  0.68  1      معوقات بشریة

  1     المعوقات الكلیة

  

ا عند مستوى الداللة 5یشیر الجدول (      ) إلى وجود معامالت إرتباط مرتفعة ودالة إحصائیً

(α≤0.05)  معوقات تطبیق االعتماد راسة وهي استبانة األداة الثانیة بالد محاوربین جمیع

  .المدرسي

  :الدراسة اتيأد ثبات

  ادناه: )7 ،6( نـیالثبات، كما هو موضح بالجدول من نوعین استخدامتم  ،تیناألدا ثبات من للتحقق

عادة التطبیق .1  )20(مقدارها عینة اختیار خالل من وذلك (test-retest) طریقة التطبیق وإ

 دتهم زمني بفاصل الدراسة مجتمع من المدارس الخاصة في العاصمة عمان مدیري من

 أسبوعان. 

 .(Cronbach Alpha)ألفا  كرونباخ معامل باستخدام الداخلي االتساق طریقة .2
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   )6جدول (

عاالعتماد المدرسي ب معاییر معامالت ثبات استبانة متطلبات تطبیق ادة طریقة التطبیق وإ

  وطریقة االتساق الداخلي التطبیق

  معامل الثبات  محورال  الرقم

  إعادة االختبار –االختبار 

  معامل الثبات

  االتساق الداخلي

  0.82  0.87  متطلبات تنظیمیة  1
  0.89  0.85  متطلبات تعلیمیة  2
  0.80  0.86  متطلبات بشریة  3

    0.86  الدرجة الكلیة للمتطلبات
  

 متطلبات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي) معامالت ثبات استبانة 6یظهر الجدول رقم (

عادة التطبیق  محورمعامل ثبات كان ل ) وأعلى0.87 – 0.85حیث تراوحت بین ( بطریقة التطبیق وإ

) وهي مرتفعة، وكذلك 0.86( للمتطلبات يالكل مستوىوكان معامل الثبات لل ،متطلبات تنظیمیة

ى )، وأعل0.89 – 0.80یظهر الجدول معامل الثبات بطریقة االتساق الداخلي وتراوحت بین (

  .  المتطلبات التعلیمیة محورمعامل ثبات ل
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  )7جدول (

عادة  ت تطبیق االعتماد المدرسي بطریقةمعامالت ثبات محور معوقا التطبیق وإ

  وطریقة االتساق الداخلي التطبیق

 –االختبار  معامل الثبات  محورال  الرقم
  االتساق الداخلي معامل الثبات  إعادة االختبار

  0.89  0.82  معوقات تنظیمیة  1
  0.86  0.90  معوقات تعلیمیة  2
  0.87  0.82  معوقات بشریة  3

    0.92  الدرجة الكلیة للمعوقات
قة طریب معوقات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي) معامالت ثبات استبانة 7( یظهر الجدول رقم

عادة التطبیق محور ) وأعلى معامل ثبات كان ل0.90 – 0.82حیث تراوحت بین ( التطبیق وإ

) وهي مرتفعة، وكذلك 0.92(للمعوقات  الكلي مستوى، وكان معامل الثبات للالمعوقات التعلیمیة

)، وأعلى 0.89 – 0.86الثبات بطریقة االتساق الداخلي وتراوحت بین (یظهر الجدول معامل 

  .  المعوقات التنظیمیة محورمعامل ثبات ل

     متغیرات الدراسة :

  على كل من المتغیرات اآلتیة : الدراسة الحالیة إشتملت

 االعتماد المدرسي تطبیق معاییر متطلبات. 

       المدرسيمعاییر االعتماد معوقات تطبیق. 

      ناث.تصنیفان الجنس وله  : ذكور وإ

     :المؤهل العلمي وله ثالثة مستویات هي 

 دبلوم عالي -1
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 ماجستیر -2

 دكتوراه  -3

       مستویات هي ثةوهي ذات ثال سنوات الخبرة: 

 سنوات 5أقل من    -1

 سنوات 10أقل  - 5من    -2

 سنوات فأكثر 10  -3

       :المسمى الوظیفي وهو ذو مستویان هما 

 مدیر مدرسة  -1

 مشرف تربوي  -2

  المعالجة اإلحصائیة: 

  المعالجات اإلحصائیة اآلتیة:ستخدم تم الإلجابة عن أسئلة الدراسة 

 ت الحسابیة واالنحرافاتتم استخدام المتوسطااألول والثاني جابة عن سؤالي الدراسة لإل -

 .والرتبة ومستوى توافر متطلبات ومعوقات االعتماد المدرسي المعیاریة

ین )، لعینتین مستقلتt- testتم استخدام اختبار ( والرابع الثالث السؤالین لإلجابة عنو  -

 One-Way)ي تم استخدام تحلیل التباین األحادلإلجابة عن متغیر الجنس، كما 

ANOVA)   ذا كانت قیمة "ف" دالة والمؤهل العلمي سنوات الخبرة يلإلجابة عن متغیر ، وإ

 ) لتحدید الداللة.Scheff’e Testاختبار شیفیه للمقارنات البعدیة(سیتم استخدام إحصائیا 

عادة التطبیق استخدام تم -  .داتیناأل ثبات إلیجاد (test – retest) طریقة التطبیق وإ
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 الداخلي االتساق معامل إلیجاد )Cronbach Alpha( ألفا كرونباخ معامل استخدام تم -

  .داتینلأل

  ة اآلتیة:وفقًا للمعادل االعتماد المدرسي تطبیق معاییر متطلباتمستوى توافر  تم تحدید

1.33 =
4
3 =

1 − 5
3 =

−القیمة	الدنیا	للبدیل القیمة	العلیا	للبدیل
عدد	المستویات

 

  ) 2.33 -  1.00(   لدرجة المنخفضة من المتوسط الحسابي ل كونیوبذلك : 

  ) 3.67 - 2.34(  لدرجة المتوسطة من المتوسط الحسابي ل كونی و            

  )  5.00 - 3.68(  لدرجة المرتفعــــــة من المتوسط الحسابي ل كونو ی        

 .معوقات االعتماد المدرسيمستوى توافر وتم تطبیق المعادلة ذاتها لتحدید 

  إجراءات الدراسة: 

  تم تنفیذ الدراسة وفق اإلجراءات اآلتیة:

 تحدید أفراد مجتمع الدراسة وعینتها. -1

 والتحقق من صدقهما وثباتهما.الدراسة  تيإعداد أدا -2

ربیة إلى وزارة التموجه ، لباحث من جامعة الشرق األوسطلب تسهیل مهمة االحصول على كت -3

 .لتسهیل تطبیق أداتي الدراسة على افراد العینة والتعلیم

إدارة  دیرموجه إلى م الحصول على كتاب تسهیل مهمة للباحث من وزارة التربیة والتعلیم،   -4

 .التعلیم الخاص

 دیريإلى مُ موجه  ،مدیر إدارة التعلیم الخاصالحصول على كتاب تسهیل مهمة للباحث من  -5

 تطبیق أداتي الدراسة على أفراد العینة. المدارس الخاصة ومدیراتها، لتسهیل

 الدراسة على العینة. تطبیق أداتي -6
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ا باستخدام الرزمة اإلحصائیة -7  ).SPSS(  تحلیل البیانات إحصائیً

 رصد النتائج وتحلیلها وعرضها ومناقشتها. -8

 تم التوصل إلیها.بناء على النتائج التي تقدیم التوصیات  -9
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  رابعال الفصل

 نتائج الدراسة

 أهمف إلى الدراسة بهدف التعر  نتائج التي توصلت إلیهاألبرز الهذا الفصل عرًضا  ناولیت

في المدارس الخاصة في العاصمة عمان  معوقاتهو  معاییر االعتماد المدرسيتطبیق متطلبات 

 ، من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة: التربویینمن وجهة نظر القادة 

ما متطلبات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي في المدارس الخاصة في العاصمة السؤال األول: 

  ؟عمان من وجهة نظر القادة التربویین

معاییر االعتماد المدرسي في المدارس الخاصة في ما متطلبات تطبیق ولمعرفة 

 المتوسطات الحسابیة واإلنحرافاتاستخراج  تم ،العاصمة عمان من وجهة نظر القادة التربویین

  .)8في الجدول ( كماو  ،لكل مجال والرتب المعیاریة

  )8( جدول

رسي االعتماد المدلمتطلبات تطبیق معاییر المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والرتب 
ا. في المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة التربویین   مرتبة تنازلیً

  الرتبة  اإلنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  محورال  الرقم
  مستوى
  التوافر

  متوسط  2 0.50 3.33  متطلبات تنظیمیة  1
 متوسط  3 0.57 3.28  متطلبات تعلیمیة  2
 متوسط  1 0.50 3.41  متطلبات بشریة  3

     0.38 3.34  الدرجة الكلیة
  

 ي المدارسف معاییر االعتماد المدرسيمستوى توافر متطلبات تطبیق ) أن 8یظهر الجدول (

، إذ بلغ المتوسط توسطةكانت م التربویین،الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة 
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نحراف معیاري (3.34الحسابي ( ، توسطالم مستوىاألداة جمیعها في ال محاور)، وجاءت 0.38) وإ

تطلبات الم محور)، وجاء في الرتبة األولى 3.41 – 3.28إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

نحراف معیاري (3.41، بمتوسط حسابي (البشریة ، وفي الرتبة الثانیة  توسطم وبمستوى) 0.50) وإ

نحراف معیاري (3.33بمتوسط حسابي ( المتطلبات التنظیمیة، محورجاء   وبمستوى 0.50) وإ

نحراف 3.28بمتوسط حسابي ( التعلیمیة،محور المتطلبات ، وفي الرتبة الثالثة جاء توسطم ) وإ

   .ایضاً  توسطم وبمستوى) 0.57معیاري (

  فكانت النتائج على النحو اآلتي:  محورأما بالنسبة لفقرات كل 

 متطلبات بشریة .1

طبیق مستوى توافر متطلبات تو  واإلنحرافات المعیاریة والرتبة تم حساب المتوسطات الحسابی

 یین،التربو ي المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة ف معاییر االعتماد المدرسي

 یوضح ذلك.   )9، والجدول (محورلفقرات هذا ال

  )9جدول (

 رسيمعاییر االعتماد المدومستوى توافر متطلبات تطبیق المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والرتب  
محور المتطلبات البشریة ولكل فقرة ل التربوییني المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة ف

ا.هذا المحور  من فقرات   مرتبة تنازلیً

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

 نحرافاال 
  المعیاري

  مستوى  الرتبة
  التوافر

19  
تدریب جمیع العاملین في المدارس الخاصة على كیفیة 

  تطبیق معاییر االعتماد المدرسي.
3.49 1.26 3  

 متوسط

 متوسط  5 1.19 3.46 تخاذ القرارات. امشاركة العاملین في   20

 متوسط  9 1.37 3.25  العمل على توفیر أسالیب التقویم الذاتي للمعلمین.  21

 متوسط  2 1.23 3.54 اتي.ضوء نتائج التقویم الذ وجود خطة للتحسین المستمر في  22
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س ي المدار ف معاییر االعتماد المدرسيمستوى توافر متطلبات تطبیق ) أن 9یالحظ في الجدول (

، توسطةت مكان تطلبات البشریةالم لمحور التربویینالخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة 

نحراف معیاري (3.41إذ بلغ المتوسط الحسابي ( جمیعها  محورال )، وجاءت فقرات هذا0.50) وإ

)، وجاء في الرتبة 3.55 – 3.19، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (توسطالم مستوىفي ال

متوسط "، بالحوافز اإلیجابیة للعاملین في المدرسةتوفیر ) والتي تنص على " 26األولى فقرة رقم (

نحراف معیاري (3.55حسابي ( ، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقم توسطم مستوى) وب1.10) وإ

بمتوسط  " وجود خطة للتحسین المستمر في ضوء نتائج التقویم الذاتي "والتي تنص على  )22(

نحراف معیاري (3.54حسابي ( ، وفي الرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم توسطم مستوىبو ) 1.23) وإ

تدریب جمیع العاملین في المدارس الخاصة على كیفیة تطبیق معاییر ) والتي تنص على " 19(

نحراف معیاري (3.49" بمتوسط حسابي (االعتماد المدرسي في ، و توسطم مستوىبو ) 1.26) وإ

  "امتالك الكفایات العلمیة في مجال الجودة) والتي تنص على" 27جاءت الفقرة رقم ( الرتبة الرابعة

نحراف معیاري (3.47بمتوسط حسابي ( جاءت  خامسةالرتبة الفي و  ،توسطم مستوىبو ) 1.17) وإ

) 3.46"  بمتوسط حسابي (مشاركة العاملین في اتخاذ القرارات) والتي تنص على" 20الفقرة رقم (

نحراف معیاري ( ) والتي تنص 28جاءت الفقرة رقم (سادسة الرتبة الفي و  ،توسطم مستوىبو ) 1.19وإ

"  بمتوسط رتقدیم تنمیة مهنیة للعاملین تساعد على تطبیق عملیات الجودة والتحسین المستمعلى" 

السعي للبحث عن كوادر جدیدة قادرة على التنمیة المستدامة   23
 متوسط  10 1.25 3.19  في تطبیق معاییر االعتماد المدرسي.

 متوسط  8 1.28 3.31  د البشریة الالزمة لتطبیق االعتماد المدرسي.  ارتوفیر المو  24

التواصل مع األفراد المدربین والمؤسسات المتخصصة في   25
 متوسط  7 1.21 3.42  مجال الجودة. 

 متوسط  1 1.10 3.55  توفیر الحوافز اإلیجابیة للعاملین في المدرسة.  26

 متوسط  4 1.17 3.47  امتالك الكفایات العلمیة في مجال الجودة.   27

تقدیم تنمیة مھنیة للعاملین تساعد على تطبیق عملیات   28
 متوسط  6 1.12 3.45  الجودة والتحسین المستمر. 

     0.50 3.41  الدرجة الكلیة
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نحراف معیاري (3.45حسابي ( م جاءت الفقرة رقسابعة الرتبة الفي و  ،توسطم مستوىبو ) 1.12) وإ

  " التواصل مع األفراد المدربین والمؤسسات المتخصصة في مجال الجودة) والتي تنص على" 25(

نحراف معیاري (3.42بمتوسط حسابي ( جاءت ثامنة الرتبة الفي و  ،توسطم مستوىبو ) 1.21) وإ

بمتوسط   "توفیر الموارد البشریة الالزمة لتطبیق االعتماد المدرسيتنص على" ) والتي 24الفقرة رقم (

نحرا) 3.31حسابي ( م جاءت الفقرة رقتاسعة الرتبة الفي و  ،توسطم مستوىبو ) 1.28ف معیاري (وإ

) 3.25سابي ("  بمتوسط حالعمل على توفیر أسالیب التقویم الذاتي للمعلمین) والتي تنص على" 21(

نحراف معیاري (  ) والتي تنص على "23الرتبة األخیرة فقرة رقم (في و  ،توسطم مستوىبو ) 1.37وإ

  "للبحث عن كوادر جدیدة قادرة على التنمیة المستدامة في تطبیق معاییر االعتماد المدرسيالسعي 

نحراف معیاري (3.19بمتوسط حسابي (   .توسطم مستوىبو ) 1.25) وإ

 متطلبات تنظیمیة .2

طبیق مستوى توافر متطلبات تو  ة واإلنحرافات المعیاریة والرتبتم حساب المتوسطات الحسابی

 یین،التربو ي المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة ف المدرسيمعاییر االعتماد 

    یوضح ذلك. )10، والجدول (محورلفقرات هذا ال

  )10جدول (

 معاییر االعتمادومستوى توافر متطلبات تطبیق المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والرتب  
ة التنظیمی محور المتطلباتل التربوییني المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة ف المدرسي

ا.ولكل فقرة من فقرات هذا المحور    مرتبة تنازلیً

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  الرتبة
  مستوى
  التوافر

 متوسط  7 1.13 3.29 نشر ثقافة االعتماد المدرسي.    1

 متوسط  3 1.13 3.49  توفر وسائل األمن والسالمة داخل المدرسة.   2

 متوسط  6 1.10 3.35  وجود رؤیا واضحة لالعتماد المدرسي.  3
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 متوسط  8 1.26 3.23  العمل وفق خطة مفصلة تسھم في تحقیق األھداف المدرسیة.   4

 متوسط  10 1.34 3.20  توفیر الموارد المادیة الالزمة لتطبیق االعتماد المدرسي.  5

 متوسط  10 1.24 3.20  تحدید معاییر االعتماد المدرسي بوضوح.  6

تفعیل عملیة االتصال اإلداري بین مختلف المستویات   7
  اإلداریة. 

 متوسط  9 1.22 3.21

راء آم حترااتوفیر مناًخا یتسم بالدیمقراطیة من خالل تقدیر و  8
  اآلخرین. 

 متوسط  5 1.21 3.38

تطبیق القوانین والتشریعات بعدالة وشفافیة على جمیع   9
  العاملین بالمدرسة. 

 متوسط  2 1.09 3.50

 متوسط  1 1.11 3.54  نتظام. اتقویم األداء المدرسي ب  10

 متوسط  11 1.18 3.17  م الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة. ئوضع مواصفات تال  11

توفیر مالعب وصاالت ریاضیة كافیة لممارسة األنشطة   12
  الالمنھجیة. 

 متوسط  4 1.04 3.43

     0.50 3.33  الدرجة الكلیة
المدارس  يف معاییر االعتماد المدرسيمستوى توافر متطلبات تطبیق ) أن 10یالحظ في الجدول (

انت ك تطلبات التنظیمیةالم لمحور التربویینالخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة 

نحراف معیاري (3.33إذ بلغ المتوسط الحسابي (، توسطةم  محور)، وجاءت فقرات هذا ال0.50) وإ

)، وجاء في 3.54 – 3.17، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (توسطالم مستوىجمیعها في ال

"، بمتوسط حسابي  بانتظامتقویم األداء المدرسي ) والتي تنص على " 10الرتبة األولى فقرة رقم (

نحراف معیاري (3.54( والتي  )9، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقم (توسطم مستوى) وب1.11) وإ

بمتوسط  " تطبیق القوانین والتشریعات بعدالة وشفافیة على جمیع العاملین بالمدرسة" تنص على 

نحراف معیاري (3.50حسابي ( لرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم ، وفي ا توسطم مستوىوب) 1.09) وإ

) 3.49" بمتوسط حسابي (توفر وسائل األمن والسالمة داخل المدرسة) والتي تنص على " 2(

نحراف معیاري ( ) والتي تنص 12جاءت الفقرة رقم ( الرتبة الرابعةفي ، و  توسطم مستوىوب) 1.13وإ

"  بمتوسط حسابي  الالمنهجیةتوفیر مالعب وصاالت ریاضیة كافیة لممارسة األنشطة على" 

نحراف معیاري (3.43( ) 8جاءت الفقرة رقم (خامسة الرتبة الفي و ،  توسطم مستوىوب) 1.04) وإ

بمتوسط   " توفیر مناًخا یتسم بالدیمقراطیة من خالل تقدیر واحترام آراء اآلخرینوالتي تنص على" 
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نحراف معیاري (3.38حسابي ( م جاءت الفقرة رقسادسة الرتبة الفي و ، بمستوى متوسط) و 1.21) وإ

نحراف 3.35"  بمتوسط حسابي (وجود رؤیا واضحة لالعتماد المدرسي) والتي تنص على" 3( ) وإ

نشر على"  ) والتي تنص1جاءت الفقرة رقم (سابعة الرتبة الفي و  ،بمستوى متوسط) و 1.10معیاري (

نحراف 3.29"  بمتوسط حسابي ( ثقافة االعتماد المدرسي  ،بمستوى متوسط) و 1.13معیاري () وإ

العمل وفق خطة مفصلة تسهم في تحقیق ) والتي تنص على" 4جاءت الفقرة رقم (ثامنة الرتبة الفي و 

نحراف معیاري (3.23"  بمتوسط حسابي (األهداف المدرسیة في و  ،بمستوى متوسط) و 1.26) وإ

عملیة االتصال اإلداري بین مختلف تفعیل ) والتي تنص على" 7جاءت الفقرة رقم (تاسعة الرتبة ال

نحراف معیاري (3.21"  بمتوسط حسابي (المستویات اإلداریة والرتبة  ،توسطممستوى ) وب1.22) وإ

توفیر الموارد المادیة الالزمة لتطبیق  تنص على " ) والتي6( و )5عاشرة جاءت للفقرات رقم (ال

) 3.20"، بمتوسط حسابي ( تحدید معاییر االعتماد المدرسي بوضوح "، "االعتماد المدرسي 

نحراف قرة األخیرة فو  ةَ عشر  الحادیةَ  الرتبةِ في و  .توسطم مستوىوب )1.24، ()1.34( ینمعیاری یینوإ

سط "  بمتو وضع مواصفات تالئم الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة  ) والتي تنص على "11رقم (

نحراف 3.19حسابي (   .توسطم بمستوى) و 1.25معیاري () وإ

 متطلبات تعلیمیة .3

ات تطبیق ومستوى توافر متطلب تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والرتب

ي المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة ف معاییر االعتماد المدرسي

  یوضح ذلك. )11، والجدول (محورلفقرات هذا الالتربویین، 
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  )11جدول (
تماد معاییر االعومستوى توافر متطلبات تطبیق المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والرتب 

 محور المتطلباتل التربوییني المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة ف المدرسي
ا.مرتبة یمیة ولكل فقرة من فقرات هذا المحور التعل   تنازلیً

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  الرتبة
  مستوى
  التوافر

تبادل الخبرات مع المدارس الخاصة الحاصلة على   13
 متوسط  5 1.18 3.17  االعتماد المدرسي.

إضافة مناھج مطّورة تخدم عملیة تطبیق االعتماد   14
 متوسط  4 1.17 3.26  المدرسي. 

 متوسط  2 0.96 3.41  تطویر األسالیب التعلیمیة التعلمیة.   15

 متوسط  6 1.25 3.01  تزوید المدرسة بعدد كاٍف من األجھزة التعلیمیة.   16

استضافة الخبراء والمختصین من أعضاء المجتمع   17
 متوسط  1 1.29 3.50  المحلي إللقاء المحاضرات اإلثرائیة. 

إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المحلي وشخصیاتھ   18
 متوسط  3 1.29 3.34  لدعم مشاریع المدرسة وبرامجھا التعلیمیة. 

     0.56 3.28  الدرجة الكلیة
المدارس  يف معاییر االعتماد المدرسيمستوى توافر متطلبات تطبیق ) أن 11یالحظ في الجدول (

انت ك یمیةتطلبات التعلالم لمحور التربویینالخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة 

نحراف معیاري (3.28، إذ بلغ المتوسط الحسابي (توسطةم  محور)، وجاءت فقرات هذا ال0.56) وإ

في  )، وجاء3.50 – 3.01، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (المستوى المتوسطجمیعها في 

استضافة الخبراء والمختصین من أعضاء المجتمع ) والتي تنص على " 17الرتبة األولى فقرة رقم (

نحراف معیاري (3.50"، بمتوسط حسابي ( المحلي إللقاء المحاضرات اإلثرائیة بمستوى ) و 1.29) وإ

التعلیمیة تطویر األسالیب " والتي تنص على  )15، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقم (متوسط

نحراف معیاري (3.41" بمتوسط حسابي ( التعلمیة ، وفي الرتبة الثالثة بمستوى متوسط) و 0.96) وإ

إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المحلي وشخصیاته ) والتي تنص على " 18جاءت الفقرة رقم (

نحراف معیاري ( )3.34(" بمتوسط حسابي  لدعم مشاریع المدرسة وبرامجها التعلیمیة ) 1.29وإ

رة ) والتي تنص على" 14جاءت الفقرة رقم ( الرتبة الرابعةفي ، و بمستوى متوسطو  إضافة مناهج مطوّ
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نحراف معیاري (3.26"  بمتوسط حسابي ( تخدم عملیة تطبیق االعتماد المدرسي ) 1.17) وإ

الخبرات مع تبادل ) والتي تنص على" 13جاءت الفقرة رقم (خامسة الرتبة الفي و ، بمستوى متوسطو 

نحراف معیاري 3.17"  بمتوسط حسابي ( المدارس الخاصة الحاصلة على االعتماد المدرسي ) وإ

) والتي تنص على" 16جاءت الفقرة رقم ( واألخیرة سادسةالرتبة الفي و ، بمستوى متوسط) و 1.18(

نحراف 3.01"  بمتوسط حسابي ( تزوید المدرسة بعدد كاٍف من األجهزة التعلیمیة معیاري ) وإ

   . بمستوى متوسط) و 1.28(

معوقات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي في المدارس الخاصة في العاصمة  ماالسؤال الثاني: 

   ؟عمان من وجهة نظر القادة التربویین

 يف معاییر االعتماد المدرسيتطبیق  عوقاتم ما ولمعرفةعن هذا السؤال لإلجابة 

التربویین، فقد تم استخراج المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة 

  ).12في الجدول ( كما، و لكل مجال والرتب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة

  )12( جدول

تطبیق معاییر االعتماد المدرسي  عوقاتالمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والرتب لم
ا  .في المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة التربویین مرتبة تنازلیً

  الرتبة  اإلنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  محورال  الرقم
  مستوى
  التوافر

  متوسط  3 0.41 3.29  معوقات تنظیمیة  1
 متوسط  1 0.51 3.31  معوقات تعلیمیة  2

 متوسط  2 0.48 3.30  معوقات بشریة  3

     0.33 3.30  الدرجة الكلیة
 ي المدارسف معاییر االعتماد المدرسيتطبیق  مستوى توافر معوقات) أن 12یظهر الجدول (

ابي ، إذ بلغ المتوسط الحستوسطام كان التربویین،الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة 
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نحراف معیاري (3.30( ، إذ تراوحت توسطالم مستوىاألداة جمیعها في ال محاورءت وجا )،0.33) وإ

، ات التعلیمیةعوقالم محور)، وجاء في الرتبة األولى 3.31 – 3.29المتوسطات الحسابیة بین (

نحراف معیاري (3.31بمتوسط حسابي (  ورمح، وفي الرتبة الثانیة جاء توسطم مستوى) وب0.51) وإ

نحراف معیاري (3.30حسابي (، بمتوسط عوقات البشریةالم ، وفي الرتبة وبمستوى متوسط )0.48) وإ

نحراف معیاري (3.29بمتوسط حسابي ( التنظیمیة، عوقاتالثالثة جاء محور الم  مستوى) وب0.41) وإ

   .ایضاً  توسطم

  فكانت النتائج على النحو اآلتي: محورأما بالنسبة لفقرات كل 

 معوقات تعلیمیة  .1

طبیق ت نحرافات المعیاریة والرتب ومستوى توافر معوقاتالحسابیة واإلتم حساب المتوسطات 

ي المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة ف معاییر االعتماد المدرسي

  ) یوضح ذلك.  13، والجدول (لفقرات هذا المحور التربویین

  ) 13جدول (

 يمعاییر االعتماد المدرستطبیق  معوقات توافر مستوىو المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والرتب 
 لمحور المعوقات التعلیمیة التربوییني المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة ف

ا.   مرتبة تنازلیً

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

اإلنحراف 
  مستوى  الرتبة  المعیاري

  التوافر
  متوسط  6 1.07 3.21 الجوانب.قتصار التقویم على عدد معین من ا  17
 متوسط  9 1.18 3.04 ضعف التنسیق بین مصادر المعلومات.  18

 متوسط  7 1.26 3.19 على الطرق التقلیدیة للتدریس. ة المعلمین عتماد غالبیا  19

ضعف تشجیع المدرسة للبحوث المشتركة مع مراكز األبحاث   20
 المحلیة بین المدارس الخاصة.

3.27 1.16 5  
 متوسط

 متوسط  1 1.18 3.60 محدودیة المراجع العلمیة في مكتبات المدارس الخاصة.   21
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قلة التزام المعلمین بتطبیق استراتیجیات التدریس الواردة في   22
  المنهاج.

 

3.16 1.24 8  
 متوسط

  قلة االستفادة من نجاحات المدارس الخاصة األخرى المنافسة.  23
 

 متوسط  3 1.15 3.43

األنشطة الطالبیة التي تقدمها المدارس وخاصة فیما یتعلق قلة   24
 بالتعلم الذاتٍي.

3.41 1.07 4  
 متوسط

 متوسط  2 1.08 3.46 قلة استفادة المعلمین من الدورات التدریبیة المقدمة لهم.  25

     0.51 3.31  الدرجة الكلیة
 ي المدارسف االعتماد المدرسيمعاییر معوقات تطبیق مستوى توافر ) أن 13یالحظ في الجدول (

، طاتوسكان م المعوقات التعلیمیة محورل التربویینالخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة 

نحراف معیاري (3.31إذ بلغ المتوسط الحسابي ( جمیعها  محور)، وجاءت فقرات هذا ال0.51) وإ

وجاء في الرتبة  )3.60 – 3.04، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (متوسطال مستوىفي ال

وسط "، بمت محدودیة المراجع العلمیة في مكتبات المدارس الخاصة ) والتي تنص على "21األولى فقرة رقم (

نحراف معیاري (3.60حسابي ( قم ر ، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة مستوى متوسط) وب1.18) وإ

) 3.46( "، بمتوسط حسابي قلة استفادة المعلمین من الدورات التدریبیة المقدمة لهم ) والتي تنص على "25(

نحراف معیاري ( ) والتي تنص 23رقم (، وفي الرتبة الثالثة جاءت الفقرة  مستوى متوسط) وب1.08وإ

نحرا3.43"، بمتوسط حسابي ( قلة االستفادة من نجاحات المدارس الخاصة األخرى المنافسة على " ف ) وإ

 ) والتي تنص على "24جاءت الفقرة رقم ( رابعةوفي الرتبة ال،  مستوى متوسط) وب1.15معیاري (

) 3.41"، بمتوسط حسابي ( قلة األنشطة الطالبیة التي تقدمها المدارس وخاصة فیما یتعلق بالتعلم الذاتيٍ 

نحراف معیاري ( ) والتي 20جاءت الفقرة رقم ( خامسةوفي الرتبة ال،  مستوى متوسط) وب1.07وإ

، "ضعف تشجیع المدرسة للبحوث المشتركة مع مراكز األبحاث المحلیة بین المدارس الخاصة تنص على "

نحراف معیاري (3.27بمتوسط حسابي ( جاءت  سادسةوفي الرتبة ال،  مستوى متوسط) وب1.16) وإ

"، بمتوسط حسابي  معین من الجوانبقتصار التقویم على عدد ا ) والتي تنص على "17الفقرة رقم (
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نحراف معیاري (3.21( ) 19جاءت الفقرة رقم ( سابعةوفي الرتبة ال،  مستوى متوسط) وب1.07) وإ

) 3.19"، بمتوسط حسابي ( اعتماد غالبیة المعلمین على الطرق التقلیدیة للتدریس والتي تنص على "

نحراف معیاري ( ) والتي تنص 22جاءت الفقرة رقم ( منةالثاوفي الرتبة ،  مستوى متوسط) وب1.26وإ

) 3.16"، بمتوسط حسابي ( قلة التزام المعلمین بتطبیق استراتیجیات التدریس الواردة في المنهاج على "

نحراف معیاري ( ) 3.04بمتوسط حسابي (واألخیرة  تاسعةوالرتبة ال ، مستوى متوسط) وب1.24وإ

نحراف معیاري ( ضعف التنسیق بین  " على ) والتي تنص18للفقرة رقم ( مستوى متوسط) وب1.18وإ

  ". مصادر المعلومات

 معوقات بشریة  .2

تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والرتب ومستوى توافر 

ي المدارس الخاصة في العاصمة عمان ف معاییر االعتماد المدرسيمعوقات تطبیق 

  ) یوضح ذلك.  14لفقرات هذا المحور، والجدول (التربویین من وجهة نظر القادة 

  )14جدول (
المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والرتب ومستوى توافر معوقات تطبیق  

ي المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر ف معاییر االعتماد المدرسي
ا.القادة    التربویین لمحور المعوقات البشریة مرتبة تنازلیً

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  الرتبة  المعیاري

  مستوى
  التوافر

قلة الفرص الكافیة للتنمیة المهنیة للمعلمین في المدارس   26
 الخاصة.

  متوسط  5 0.96 3.29

 متوسط  2 1.07 3.48 .ضعف معاییر اختیار المعلمین في المدارس الخاصة  27

 متوسط  3 1.01 3.38 .المعلمینقلة المساواة في الفرص بین   28

قلة الحوافز المقدمة إلبداعات المعلمین للمشاركة في تحسین   29
 .جودة التعلیم

3.57 0.96 1  
 متوسط
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 متوسط  4 1.00 3.34 قلة قناعة المعلمین بأهمیة االعتماد المدرسي.   30

 متوسط  4 1.04 3.34 عزوف المعلمین عن المشاركة في األنشطة العلمیة.  31

قیام بعض المعلمین بتدریس مقررات ال تتفق مع تخصصاتهم   32
 األكادیمیة. 

3.25 1.06 6  
 متوسط

ضعف قدرات بعض المعلمین في استخدام وسائل االتصال   33
 التقني للتواصل مع الطلبة ومع زمالئهم.

3.12 0.98 8  
 متوسط

 متوسط  7 1.22 3.18 زیادة العبء التدریسي للمعلم.   34

 متوسط  9 1.17 3.07 تطبیق األنشطة الالصفیة في المدرسة.قلة   35

     0.48 3.30  الدرجة الكلیة
 ي المدارسف معاییر االعتماد المدرسيمعوقات تطبیق مستوى توافر ) أن 14یالحظ في الجدول (

، إذ طاتوسكان م المعوقات البشریة محورلالتربویین الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة 

نحراف معیاري (3.30بلغ المتوسط الحسابي ( جمیعها في  محور)، وجاءت فقرات هذا ال0.48) وإ

وجاء في الرتبة األولى  )3.57 – 3.07، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (متوسطال مستوىال

 لتعلیمودة اقلة الحوافز المقدمة إلبداعات المعلمین للمشاركة في تحسین ج ) والتي تنص على "29فقرة رقم (

نحراف معیاري (3.57"، بمتوسط حسابي ( ، وفي الرتبة الثانیة جاءت مستوى متوسط) وب0.96) وإ

ابي "، بمتوسط حس ضعف معاییر اختیار المعلمین في المدارس الخاصة ) والتي تنص على "27الفقرة رقم (

نحراف معیاري (3.48( ) 28جاءت الفقرة رقم (، وفي الرتبة الثالثة  مستوى متوسط) وب1.08) وإ

نحراف معیاري 3.38"، بمتوسط حسابي ( قلة المساواة في الفرص بین المعلمین والتي تنص على " ) وإ

قلة  ) والتي تنص على "31) و (30جاءت للفقرات رقم ( رابعةالرتبة الو ، مستوى متوسط) وب1.01(

سابي "، بمتوسط حعن المشاركة في األنشطة العلمیةعزوف المعلمین "، "  قناعة المعلمین بأهمیة االعتماد المدرسي

نحراف3.34( رة جاءت الفق خامسة، وفي الرتبة التوسطم مستوىوب )1.04، ()1.00( ینمعیاری یین) وإ

بمتوسط  "، قلة الفرص الكافیة للتنمیة المهنیة للمعلمین في المدارس الخاصة") والتي تنص على 26رقم (

نحراف معیاري3.29حسابي ( م جاءت الفقرة رق سادسة، وفي الرتبة المستوى متوسط) وب0.96( ) وإ
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، بمتوسط " قیام بعض المعلمین بتدریس مقررات ال تتفق مع تخصصاتهم األكادیمیة ) والتي تنص على "32(

نحراف معیاري (3.25حسابي ( م جاءت الفقرة رق سابعة، وفي الرتبة المستوى متوسط) وب1.06) وإ

نحراف معیاري 3.18"، بمتوسط حسابي (زیادة العبء التدریسي للمعلم ") والتي تنص على 34( ) وإ

ضعف قدرات  ) والتي تنص على "33جاءت الفقرة رقم ( منة، وفي الرتبة الثامستوى متوسط) وب1.22(

) 3.12"، بمتوسط حسابي ( بعض المعلمین في استخدام وسائل االتصال التقني للتواصل مع الطلبة ومع زمالئهم

نحراف معیاري ( ) 3.07بمتوسط حسابي (واألخیرة  تاسعةوالرتبة ال ، مستوى متوسط) وب0.98وإ

نحراف معیاري ( قلة تطبیق األنشطة  " على ) والتي تنص35للفقرة رقم ( مستوى متوسط) وب1.17وإ

   ".الالصفیة في المدرسة

 معوقات تنظیمیة .3

تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والرتب ومستوى توافر معوقات تطبیق 

ي المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة ف معاییر االعتماد المدرسي

  ) یوضح ذلك.  15التربویین لفقرات هذا المحور، والجدول (

  )15جدول (
المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والرتب ومستوى توافر معوقات تطبیق  

ي المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر ف معاییر االعتماد المدرسي
ا. تنظیمیةالتربویین لمحور المعوقات الالقادة    مرتبة تنازلیً

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  الرتبة
مستوى 
  التوافر

  متوسط  2 1.12 3.46  الضعف في درجة وضوح معاییر االعتماد المدرسي.  1
 متوسط  11 1.26 3.19 التغییر المستمر للمسؤولین اإلداریین.   2

 متوسط  1 1.18 3.47 یحتاج تطبیق إجراءات االعتماد وقت طویل.  3

 متوسط  3 1.11 3.41 .اتصاف القرارات اإلداریة بالمركزیة  4
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جراءات االعتماد إضعف الموضوعیة في تطبیق   5
 .المدرسي

3.27 1.14 7  
 متوسط

 متوسط  9 1.25 3.23  نتشار ثقافة مقاومة التغییر في المدرسة. ا  6

جراءات االعتماد المدرسي على التقییم النهائي إاعتماد   7
 بشكل رئیس.

3.41 1.17 3  
 متوسط

داخلیًا أو تعرض هیئات االعتماد المدرسي للضغوط   8
 .خارجیاً 

3.24 1.21 8  
 متوسط

 متوسط  7 1.17 3.27 رسي. جراءات االعتماد المدإرتفاع التكالیف المالیة لتنفیذ ا  9

 متوسط  5 1.23 3.36 انتشار التنافس غیر الشریف بین مدراء المدارس الخاصة.   10

 متوسط  4 1.19 3.40 .كثرة اللوائح الحاكمة للعمل اإلداري في المدارس الخاصة  11

 متوسط  13 1.22 3.13 ضعف التعاون بین أقسام المدرسة المختلفة.   12

 متوسط  6 1.12 3.35 ن في صنع القرارات المدرسیة.میضعف مشاركة المعل  13

ضعف البرامج التدریبیة المقدمة للعاملین في المدرسة   14
 والمتعلقة بمعاییر تطبیق االعتماد المدرسي.

3.22 1.12 10  
 متوسط

فتقار المدرسة لبیئة تعلیمیة تواكب المتطلبات التربویة ا  15
 .المعاصرة

3.18 1.18 12  
 متوسط

 متوسط  14 1.14 3.10  ضعف تواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي.  16

     0.41 3.29  الدرجة الكلیة
  

 ي المدارسف المدرسيمعاییر االعتماد معوقات تطبیق مستوى توافر ) أن 15یالحظ في الجدول (

، طاتوسكان م المعوقات التنظیمیة محورلالتربویین الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة 

نحراف معیاري (3.29إذ بلغ المتوسط الحسابي (   .)0.41) وإ

ة ، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیمتوسطال مستوىجمیعها في ال محوروجاءت فقرات هذا ال      

یحتاج تطبیق إجراءات  ) والتي تنص على "3وجاء في الرتبة األولى فقرة رقم ( )3.47 – 3.10بین (

نحراف معیاري (3.47"، بمتوسط حسابي ( االعتماد وقت طویل ، وفي مستوى متوسط) وب1.18) وإ

 الضعف في درجة وضوح معاییر االعتماد المدرسي ) والتي تنص على "1الرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقم (
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نحراف معیاري (3.46"، بمتوسط حسابي (  جاءتوفي الرتبة الثالثة  ،مستوى متوسط) وب1.12) وإ

 اعتماد إجراءات االعتماد"، "  اتصاف القرارات اإلداریة بالمركزیة ) والتي تنص على "7) و (4للفقرات رقم (

نحراف3.41"، بمتوسط حسابي ( المدرسي على التقییم النهائي بشكل رئیس ، )1.11( ینمعیاری یین) وإ

كثرة اللوائح  ) والتي تنص على "11جاءت الفقرة رقم ( رابعة، وفي الرتبة التوسطم مستوىوب )1.17(

نحراف معیاري (3.40"، بمتوسط حسابي ( الحاكمة للعمل اإلداري في المدارس الخاصة ) 1.19) وإ

انتشار التنافس غیر  تنص على ") والتي 10جاءت الفقرة رقم ( خامسة، وفي الرتبة المستوى متوسطوب

نحراف معیاري (3.36"، بمتوسط حسابي ( الشریف بین مدراء المدارس الخاصة مستوى ) وب1.23) وإ

ضعف مشاركة المعلمین في  ) والتي تنص على "13جاءت الفقرة رقم ( سادسة، وفي الرتبة ال متوسط

نحراف 3.35"، بمتوسط حسابي ( صنع القرارات المدرسیة  ، مستوى متوسط) وب1.12معیاري () وإ

ضعف الموضوعیة في تطبیق إجراءات  ) والتي تنص على "9) و (5جاءت للفقرات رقم ( سابعةالرتبة الو 

) 3.27"، بمتوسط حسابي ( ارتفاع التكالیف المالیة لتنفیذ إجراءات االعتماد المدرسي"، "  االعتماد المدرسي

نحراف ) 8جاءت الفقرة رقم ( منة، وفي الرتبة الثاتوسطم مستوىوب )1.17، ()1.14( ینمعیاری یینوإ

) 3.24"، بمتوسط حسابي (تعرض هیئات االعتماد المدرسي للضغوط داخلیًا أو خارجیاً  والتي تنص على "

نحراف معیاري ( ) والتي تنص 6جاءت الفقرة رقم ( تاسعةوفي الرتبة ال ،مستوى متوسط) وب1.21وإ

نحراف معیاري (3.23"، بمتوسط حسابي ( مقاومة التغییر في المدرسةنتشار ثقافة ا على " ) 1.25) وإ

ضعف البرامج التدریبیة  ) والتي تنص على "14جاءت الفقرة رقم ( عاشرةوفي الرتبة ال ،مستوى متوسطوب

نحراف ) 3.22"، بمتوسط حسابي (المقدمة للعاملین في المدرسة والمتعلقة بمعاییر تطبیق االعتماد المدرسي وإ

) والتي تنص على 2جاءت الفقرة رقم ( حادیة عشرةوفي الرتبة ال، مستوى متوسط) وب1.12معیاري (

نحراف معیاري (3.19"، بمتوسط حسابي ( التغییر المستمر للمسؤولین اإلداریین " مستوى ) وب1.26) وإ
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فتقار المدرسة لبیئة تعلیمیة ا ) والتي تنص على "15جاءت الفقرة رقم ( لثانیة عشرة، وفي الرتبة امتوسط

نحراف معیاري (3.18"، بمتوسط حسابي ( تواكب المتطلبات التربویة المعاصرة مستوى ) وب1.18) وإ

ضعف التعاون بین أقسام  ) والتي تنص على "12جاءت الفقرة رقم ( لثة عشرة، وفي الرتبة الثامتوسط

نحراف 3.13"، بمتوسط حسابي ( المدرسة المختلفة والرتبة  ،مستوى متوسط) وب1.22معیاري () وإ

نحراف معیاري (3.10بمتوسط حسابي (واألخیرة  رابعة عشرةال للفقرة  مستوى متوسط) وب1.14) وإ

  ". ضعف تواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي " على ) والتي تنص16رقم (

متوسطات  بین (α≤0.05) مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق هناك هل: السؤال الثالث

افراد الدراسة بشأن متطلبات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي في المدارس الخاصة استجابة 

 ،المؤهل العلميالجنس، و لمتغیر  من وجهة نظر القادة التربویین، تعزى عمانفي العاصمة 

  ؟وسنوات الخبرة، والمسمى الوظیفي

  تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي: 

 متغیر الجنس .1

تطبیق  توافر متطلبات مستوىابیة واإلنحرافات المعیاریة لالمتوسطات الحستم حساب   

ي المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة ف معاییر االعتماد المدرسي

ا t-testالتربویین، وتم تطبیق إختبار (   ). 16لمتغیر الجنس، كما یظهر ذلك بالجدول () تبعً

  )16جدول (

، يمعاییر االعتماد المدرستوافر متطلبات تطبیق  مستوىلالمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة  

ختبار ( ا لمتغیر الجنسt-testوإ   ) تبعً

المتوسط   العدد  الجنس  المحور
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  مستوى الداللة tقیمة 

  0.14 6.58-  0.51  3.18  188  ذكر  متطلبات تنظیمیة
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      0.44  3.51  166  أنثى

  متطلبات تعلیمیة 
  0.13  3.6-  0.52  3.18  188  ذكر
      0.58  3.39  166  أنثى

  متطلبات بشریة 
  0.03  0.93-  0.49  3.39  188  ذكر
      0.54  3.44  166  أنثى

  متطلبات الكلیة 
  0.11  4.99-  0.35  3.25  188  ذكر
      0.40  3.45  166  أنثى

وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند عدم  إلى) 16التي تظهر في الجدول (تشیر النتائج    

 معاییر االعتماد المدرسيتوافر متطلبات تطبیق  مستوىمتوسطات  بین  (α≤0.05)الداللة مستوى

الجنس،  لمتغیر التربویین تعزىي المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة ف

 )4.99-(إذ بلغت  متطلبات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي) المحسوبة لمتغیر tإستناًدا إلى قیمة (

  لصالح فئة االناث. محور المتطلبات البشریةوجود داللة إحصائیة في )، و 0.11وبدرجة داللة (

 المؤهل العلمي .2

تطبیق  توافر متطلبات مستوىلالمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة تم حســاب   

ي المدارس الخاصـــــــــة في العاصـــــــــمة عمان من وجهة نظر القادة ف معاییر االعتماد المدرســـــــــي

ا لمتغیر المؤهل العلمي، كما یظهر ذلك بالجدول ( التربویین    ).17تبعً

  ) 17جدول (

ا  سياالعتماد المدر معاییر توافر متطلبات تطبیق  مستوىلالمعیاریة المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات  تبعً

  لمتغیر المؤهل العلمي

  اإلنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المحور

  متطلبات تنظیمیة
  0.50  3.33  147  دبلوم عالي
  0.47  3.22  113  ماجستیر 
  0.53  3.47  94  دكتوراه

  متطلبات تعلیمیة
  0.57  3.18  147  دبلوم عالي
  0.50  3.28  113  ماجستیر 
  0.56  4.35  94  دكتوراه
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  متطلبات بشریة 
  0.55  3.38  147  دبلوم عالي
  0.47  3.37  113  ماجستیر 
  0.45  3.53  94  دكتوراه

  المتطلبات الكلیة 
  0.40  3.29  147  دبلوم عالي
  0.34  3.29  113  ماجستیر 
  0.38  3.48  94  دكتوراه

وافر ت مستوىل) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة 17( الجدول من یالحظ

ا لمتغیر متطلبات تطبیق  ل أصحاب ، إذ حصالمؤهل العلميمعاییر االعتماد المدرسي، تبعً

المؤهل ) وبالرتبة الثانیة 3.48على أعلى متوسط حسابي بلغ ( مؤهل العلمي "دكتوراه"ال

فیما أذا كانت  ولتحدید)، 3.29الحسابي ( وبلغ المتوسط العلمي "دبلوم عالي وماجستیر"

 التباین تحلیل تطبیق تم ،(α≤0.05)الفروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

 الجدول یوضحه الذي اآلتي النحو على النتائج وجاءت ،)one way ANOVA( األحادي

)18.(   

  )18جدول ( 

ا يمعاییر االعتماد المدرستوافر متطلبات تطبیق  مستوىلتحلیل التباین األحادي إلیجاد داللة الفروق   ، تبعً

  لمتغیر المؤهل العلمي

  مصدر التباین  المحور
مجموعات 
  درجة الحریة  المربعات

متوسط 
  درجة الداللة  قیمة ف المربعات

  متطللبات تنظیمیة 
  0.001  6.68  1.65  2  3.30  بین المجموعات
      0.25  352  86.62  داخل المجموعات

        354  89.92  المجموع

  متطلبات تعلیمیة 
  0.001  7.07  2.13  2  4.26  بین المجموعات
      0.30  352  105.62  داخل المجموعات

        354  109.87  المجموع

  متطلبات بشریة 
  0.031  3.50  0.87  2  1.74  بین المجموعات
      0.25  352  87.51  داخل المجموعات

        354  89.26  المجموع
  0.000  9.17  1.29  2  2.58  بین المجموعات  المتطلبات الكلیة 
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      0.14  352  49.27  داخل المجموعات
        354  51.85  المجموع

  ا عند مستوى حصائیً إدالα≤0.05  

 الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى) 18( الجدول في النتائج تشیر

(α≤0.05) ا لمتغیر توافر متطلبات تطبیق  مستوىل  ؤهل العلمي ،الممعاییر االعتماد المدرسي تبعً

) للدرجة الكلیة، وكذلك 0.00) وبدرجة داللة (9.17) المحسوبة إذ بلغت (ف( قیمة إلى إستناًدا

ا لمتغیر المؤهل العلمي تم استخدام  ،محاورإحصائیة لجمیع الوجود فروق  ولمعرفة عائدیة الفروق تبعً

  ).19والذي یوضحه الجدول (إختبار شیفیه للفروق 

   )19جدول (

  المؤهل العلميتعزى لمتغیر معاییر االعتماد المدرسي توافر متطلبات تطبیق  مستوىلإختبار شیفیه للفروق 

  المتوسط الحسابي  المؤهل العلمي  المحور
  دكتوراه  ماجستیر  دبلوم عالي

3.33  3.22  3.47  

  متطلبات تنظیمیة 
  0.14 0.11-  -  3.33  دبلوم عالي
  *0.25  -    3.22  ماجستیر 
        3.47  دكتوراه

  متطلبات تعلیمیة 

  المتوسط الحسابي  المؤهل العلمي
  دكتوراه  ماجستیر  دبلوم عالي

3.18  3.28  3.45  
 *0.27  0.10  -  3.18  دبلوم عالي
  0.17  -    3.28  ماجستیر 
        3.45  دكتوراه

  متطلبات بشریة 

  المتوسط الحسابي  المؤهل العلمي
  دكتوراه  ماجستیر  دبلوم عالي

3.37  3.37  3.53  
  *0.16  0  -  3.37  دبلوم عالي
  *0.16  -    3.37  ماجستیر 
        3.53  دكتوراه

  المتوسط الحسابي  المؤهل العلمي  المتطلبات الكلیة 
  دكتوراه  ماجستیر  دبلوم عالي

3.29  3.29  3.48  
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 *0.19  0  -  3.29  دبلوم عالي
  *0.19  -    3.29  ماجستیر 
        3.48  دكتوراه

ا الدال الفرق  *        ً   )α≤0.05( درجة عند إحصائي

 محاوراللجمیع  " دكتوراه" المؤهل العلمي) أن الفرق كان لصالح فئة 19( الجدول في یالحظ

   لمتطلبات تطبیق االعتماد المدرسي.  الكلي مستوىوال

 سنوات الخبرة  .3

تطبیق  توافر متطلبات ابیة واإلنحرافات المعیاریة لمستوىالمتوسطات الحس تم حســاب  

ي المدارس الخاصـــــــــة في العاصـــــــــمة عمان من وجهة نظر القادة ف معاییر االعتماد المدرســـــــــي

ا لمتغیر  التربویین    ).20، كما یظهر ذلك بالجدول (سنوات الخبرةتبعً

  )20جدول (

ا لمت معاییر االعتماد المدرسيتوافر متطلبات تطبیق  مستوىالمعیاریة لالمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات   سنوات غیر تبعً
  الخبرة 

المتوسط   العدد  سنوات الخبرة  المحور
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  متطلبات تنظیمیة
  0.51  3.35  92  سنوات 5اقل من 

  0.52  3.37  138  10اقل من  – 5من 
  0.48  3.28  124  سنوات فأكثر  10

  متطلبات تعلیمیة
  0.51  3.21  92  سنوات 5اقل من 

  0.55  3.29  138  10اقل من  – 5من 
  0.60  3.33  124  سنوات فأكثر  10

  متطلبات بشریة 
  0.49  3.33  92  سنوات 5اقل من 

  0.48  3.43  138  10اقل من  – 5من 
  0.53  3.45  124  سنوات فأكثر  10

  المتطلبات الكلیة 
  0.37  3.30  92  سنوات 5اقل من 

  0.38  3.36  138  10اقل من  – 5من 
  0.39  3.35  124  سنوات فأكثر  10
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طلبات توافر مت مستوىل) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة 20( الجدول من یالحظ

ا لمتغیر تطبیق  وات الخبرة سن، إذ حصل أصحاب سنوات الخبرةمعاییر االعتماد المدرسي، تبعً

اصحاب ) وبالرتبة الثانیة 3.36على أعلى متوسط حسابي بلغ ( سنوات" 10أقل من  – 5"من 

والرتبة األخیرة أصحاب )، 3.35وبلغ المتوسط الحسابي (سنوات فأكثر  10سنوات الخبرة 

فیما أذا كانت الفروق ذات  ولتحدید) 3.30سنوات وبمتوسط حسابي ( 5سنوات الخبرة أقل من 

 one way( األحادي التباین تحلیل تطبیق تم ،(α≤0.05)لة إحصائیة عند مستوى الداللة دال

ANOVA(، الجدول یوضحه الذي اآلتي النحو على النتائج وجاءت )21.(  

  )21جدول (

ا لمتمعاییر االعتماد المدرسيتوافر متطلبات تطبیق  مستوىلتحلیل التباین األحادي إلیجاد داللة الفروق   سنوات غیر ، تبعً
  الخبرة

  مصدر التباین  المحور
مجموعات 
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  قیمة ف المربعات

درجة 
  الداللة

متطللبات 
  تنظیمیة 

  0.35  1.05  0.27  2  0.54  بین المجموعات
داخل 

  المجموعات
89.39  352  0.26      

        354  89.32  المجموع

  متطلبات تعلیمیة 
  0.32  1.16  0.36  2  0.72  بین المجموعات
      0.31  352  109.16  داخل المجموعات

        354  109.87  المجموع

  متطلبات بشریة 
  0.17  1.78  0.45  2  0.90  بین المجموعات
      0.25  352  88.36  داخل المجموعات

        354  89.26  المجموع

  المتطلبات الكلیة 
  0.43  0.85  0.13  2  0.25  بین المجموعات

      0.15  352  51.59  المجموعاتداخل 
        354  51.85  المجموع

 الداللة مســــــتوى عند إحصــــــائیة داللة ذات فروق عدم وجود إلى) 21( الجدول في النتائج تشــــــیر

(α≤0.05) ا لمتغیر ســـنوات ا معاییر االعتماد المدرســـيتوافر متطلبات تطبیق  مســـتوىل  لخبرة،تبعً
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) للدرجة الكلیة، وكذلك 0.43) وبدرجة داللة (0.85بلغت () المحســــــوبة إذ ف( قیمة إلى إســـــتناًدا

  إحصائیة لجمیع المحاور.وجود فروق عدم 

 المسمى الوظیفي  .4

تطبیق  توافر متطلبات مستوىالمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة لتم حســاب   

ي المدارس الخاصـــــــــة في العاصـــــــــمة عمان من وجهة نظر القادة ف معاییر االعتماد المدرســـــــــي

ا لمتغیر  التربویین    ).22، كما یظهر ذلك بالجدول (المسمى الوظیفيتبعً

  )22جدول (

ا لمت معاییر االعتماد المدرسيتوافر متطلبات تطبیق مستوى لالمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة   المسمى غیر تبعً
  الوظیفي

  اإلنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  المسمى الوظیفي  المحور

  متطلبات تنظیمیة 
  0.46  3.28  311  مدیر
  0.65  3.70  43  مشرف

  متطلبات تعلیمیة 
  0.53  3.22  311  مدیر
  0.61  3.70  43  مشرف

  متطلبات بشریة 
  0.49  3.38  311  مدیر
  0.53  3.66  43  مشرف

  المتطلبات الكلیة 
  0.34  3.29  311  مدیر
  0.51  3.69  43  مشرف

  

وافر ت مستوىل) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة 22(یالحظ من الجدول 

ا لمتغیر متطلبات تطبیق  حدید فیما أذا ، ولتالمسمى الوظیفيمعاییر االعتماد المدرسي تبعً

تحلیل التباین  ، تم تطبیق(α≤0.05)كانت الفروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

)، وجاءت النتائج على النحو اآلتي الذي یوضحه الجدول one way ANOVA( األحادي

)23.(  
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   )23جدول (

ا لمتغ معاییر االعتماد المدرسيتوافر متطلبات تطبیق  مستوىلتحلیل التباین األحادي إلیجاد داللة الفروق  المسمى یر تبعً
  الوظیفي

  المربعاتمجموعات   مصدر التباین  المحور
درجة 
  الحریة

متوسط 
  قیمة ف المربعات

درجة 
  الداللة

  متطلبات تنظیمیة 
  0.00  27.61  6.54  2  6.54  بین المجموعات
      0.24  352  83.38  داخل المجموعات

        354  89.92  المجموع

  متطلبات تعلیمیة 
  0.00  29.95  8.62  2  8.62  بین المجموعات
      0.29  352  101.26  داخل المجموعات

        354  109.87  المجموع

  متطلبات بشریة 
  0.001  12.08  2.96  2  2.96  بین المجموعات
      0.25  352  86.30  داخل المجموعات

        354  89.26  المجموع

  المتطلبات الكلیة 
  0.00  44.18  5.78  2  5.78  بین المجموعات
      0.13  352  46.06  داخل المجموعات

        354  51.84  المجموع
  

داللــة إحصــــــــــــــائیــة عنــد مســــــــــــــتوى الــداللة فروق ذات  وجود) أنــه 23النتــائج في الجــدول ( تشــــــــــــــیر

(α≤0.05) ا لمتغیر المســــــــــــمى معاییر االعتماد المدرســــــــــــيتوافر متطلبات تطبیق  لمســــــــــــتوى  تبعً

 مســـــــتوى) لل0.00وبدرجة داللة ( )44.18) المحســـــــوبة إذ بلغت (F، إســـــــتناًدا إلى قیمة (الوظیفي

فروق احصــائیة لجمیع المحاور، وكان الفرق لصــالح المســمى للمشرف التربوي یوجد ، وكذلك الكلي

    بدلیل ارتفاع المتوسط الحسابي لمسمى المشرف عن المتوسط الحسابي لمسمى مدیر المدرسة.
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متوسطات  بین (α≤0.05) مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق هناك هل: السؤال الرابع

افراد الدراسة بشأن معوقات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي في المدارس الخاصة استجابة 

  ؟وسنوات الخبرة، والمسمى الوظیفي ،المؤهل العلميالجنس، و في العاصمة عمان تعزى لمتغیر 

  تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي: 

 متغیر الجنس .1

تطبیق  معوقاتتوافر  مستوىالمعیاریة لالمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات تم حساب   

ي المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة ف معاییر االعتماد المدرسي

ا لمتغیر الجنس، كمtest-tالتربویین، وتم تطبیق إختبار (    ).42ا یظهر ذلك بالجدول () تبعً

  )24جدول (

ختبار (معاییر االعتماد المدرسيتوافر معوقات تطبیق  مستوىالمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة ل  ) t-test، وإ
ا لمتغیر الجنس   تبعً

  العدد  الجنس  المحور
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  مستوى الداللة tقیمة   المعیاري

  معوقات تنظیمیة
  0.008 2.20  0.36  3.34  188  ذكر
      0.46  3.24  166  أنثى

  معوقات تعلیمیة 
  0.000  1.60  0.40  3.35  188  ذكر
      0.60  3.26  166  أنثى

  معوقات بشریة 
  0.000  2.71  0.42  3.37  188  ذكر
      0.54  3.23  166  أنثى

المعوقات 
  الكلیة 

  0.000  3.09  0.24  3.35  188  ذكر
      0.40  3.24  166  أنثى

   

وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند  إلى) 24تشیر النتائج التي تظهر في الجدول ( 

معاییر توافر معوقات تطبیق  لمستوىمتوسطات االستجابة  بین  (α≤0.05)  الداللة مستوى
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 عزىت التربوییني المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة ف االعتماد المدرسي

 إذ بلغت تطبیق االعتماد المدرسي معوقات) المحسوبة لمتغیر tالجنس، إستناًدا إلى قیمة ( لمتغیر

من محور المعوقات التعلیمیة  لك)، وكذلك وجود داللة إحصائیة في 0.00وبدرجة داللة ( )3.09(

    الذكور.لصالح فئة والبشریة 

 المؤهل العلمي .2

تطبیق  معوقاتتوافر  مســتوىالمتوســطات الحســابیة واإلنحرافات المعیاریة لتم حســاب   

ي المدارس الخاصـــــــــة في العاصـــــــــمة عمان من وجهة نظر القادة ف المدرســـــــــيمعاییر االعتماد 

ا لمتغیر المؤهل العلمي، كما یظهر ذلك بالجدول ( التربویین    ).25تبعً

  )25جدول (

ا لمت معاییر االعتماد المدرسيتوافر متطلبات تطبیق  مستوىلالمعیاریة المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات   غیر المؤهل تبعً
  العلمي

المتوسط   العدد  المؤهل العلمي  المحور
  الحسابي

  اإلنحراف المعیاري

  معوقات تنظیمیة
  0.41  3.32  147  دبلوم عالي
  0.41  3.27  113  ماجستیر 
  0.41  3.27  94  دكتوراه

  معوقات تعلیمیة
  0.59  3.30  147  دبلوم عالي
  0.39  3.40  113  ماجستیر 
  0.47  3.21  94  دكتوراه

  بشریة  معوقات
  0.52  3.29  147  دبلوم عالي
  0.43  3.34  113  ماجستیر 
  0.49  3.27  94  دكتوراه

  الكلیة  عوقاتالم
  0.36  3.31  147  دبلوم عالي
  0.25  3.34  113  ماجستیر 
  0.36  3.25  94  دكتوراه
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وافر ت مستوىل) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة 25( الجدول من یالحظ

ا لمتغیر تطبیق  معوقات حاب ، إذ حصل أصالمؤهل العلميمعاییر االعتماد المدرسي تبعً

المؤهل ) وبالرتبة الثانیة 3.34على أعلى متوسط حسابي بلغ ( ماجستیر"مؤهل العلمي "ال

والرتبة الثالثة للمؤهل العلمي  )،3.31وبلغ المتوسط الحسابي ( العلمي "دبلوم عالي"

فیما أذا كانت الفروق ذات داللة إحصائیة  لتحدیدو  )،3.25"دكتوراه" بمتوسط حسابي (

 one way( األحادي التباین تحلیل تطبیق تم ،(α≤0.05)عند مستوى الداللة 

ANOVA(، الجدول یوضحه الذي اآلتي النحو على النتائج وجاءت )26.(   

  )26جدول ( 

ا لمتمعاییر االعتماد المدرسيتوافر متطلبات تطبیق  مستوىلتحلیل التباین األحادي إلیجاد داللة الفروق   غیر المؤهل ، تبعً
  العلمي

  مصدر التباین  المحور
مجموعات 
  درجة الحریة  المربعات

متوسط 
  قیمة ف المربعات

درجة 
  الداللة

  معوقات تنظیمیة 
  0.47  0.75  0.13  2  0.25  بین المجموعات
      0.17  352  59.23  داخل المجموعات

        354  59.48  المجموع

  معوقات تعلیمیة 
  0.02  3.84  0.97  2  1.94  بین المجموعات
      0.25  352  88.61  داخل المجموعات

        354  90.55  المجموع

  معوقات بشریة 
  0.54  0.63  0.15  2  0.29  بین المجموعات
      0.24  352  82.41  داخل المجموعات

        354  82.71  المجموع

  المعوقات الكلیة 
  0.16  1.84  0.20  2  0.39  المجموعاتبین 

      0.11  352  37.57  داخل المجموعات
        354  37.96  المجموع
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 الداللة مســـتوى عند إحصـــائیة داللة ذات فروق وجود عدم إلى) 26( الجدول في النتائج تشـــیر

(α≤0.05) ا لمتغیر تطبیق  عوقاتتوافر م مســـتوىل  العلمي،ل المؤهمعاییر االعتماد المدرســـي تبعً

، وكذلك الكلي مســـتوى) لل0.16) وبدرجة داللة (1.84) المحســـوبة إذ بلغت (F( قیمة إلى إســـتناًدا

 ولمعرفة عائدیة الفروق ،محاور عدا محور المعوقات التعلیمیةإحصــــائیة لجمیع الوجود فروق عدم 

ا لمتغیر المؤهل العلمي تم استخدام إختبار شیفیه للفروق والذي یوضحه الجد   ).27ل (و تبعً

   )27جدول (

  المؤهل العلميتعزى لمتغیر  معاییر االعتماد المدرسيتوافر متطلبات تطبیق  لمستوىإختبار شیفیه للفروق 

المتوسط   المؤهل العلمي  المحور
  الحسابي

  دكتوراه  ماجستیر  دبلوم عالي
3.30  3.40  3.21  

  معوقات تعلیمیة
 0.09- 0.10  -  3.30  دبلوم عالي
  *0.19  -    3.40  ماجستیر 
        3.21  دكتوراه

ا الدال الفرق  *        ً   )α≤0.05( درجة عند إحصائي

لمحور المعوقات  " دكتوراه" المؤهل العلمي) أن الفرق كان لصالح فئة 27( الجدول في یالحظ
  التعلیمیة. 

 سنوات الخبرة  -3

عاییر متطبیق  عوقاتالمتوســـــــطات الحســــــــابیة واإلنحرافات المعیاریة لدرجة توافر مب تم حســـــــا
 التربوییني المدارس الخاصــــــة في العاصــــــمة عمان من وجهة نظر القادة ف االعتماد المدرســــــي

ا لمتغیر     ).28، كما یظهر ذلك بالجدول (سنوات الخبرةتبعً
  )28جدول (

ا لمتغ معاییر االعتماد المدرسيتطبیق  معوقاتتوافر  مستوىالمعیاریة لالمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات   سنوات یر تبعً
  الخبرة 

  اإلنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة  المحور

  معوقات تنظیمیة
  0.46  3.31  92  سنوات 5اقل من 

  0.40  3.26  138  10اقل من  – 5من 
  0.38  3.32  124  سنوات فأكثر  10

  0.50  3.33  92  سنوات 5اقل من 
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  0.49  3.30  138  10اقل من  – 5من   معوقات تعلیمیة
  0.53  3.30  124  سنوات فأكثر  10

  معوقات بشریة 
  0.49  3.34  92  سنوات 5اقل من 

  0.46  3.27  138  10اقل من  – 5من 
  0.51  3.31  124  سنوات فأكثر  10

  المعوقات الكلیة 
  0.37  3.33  92  سنوات 5اقل من 

  0.29  3.28  138  10اقل من  – 5من 
  0.33  3.31  124  سنوات فأكثر  10

  

 عوقاتمتوافر  مستوىل) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة 28( الجدول من یالحظ

ا لمتغیر تطبیق  وات الخبرة سن، إذ حصل أصحاب سنوات الخبرةمعاییر االعتماد المدرسي، تبعً

اصحاب سنوات ) وبالرتبة الثانیة 3.33على أعلى متوسط حسابي بلغ ( سنوات" 5"أقل من 

والرتبة األخیرة أصحاب سنوات الخبرة )، 3.31وبلغ المتوسط الحسابي (سنوات فأكثر  10الخبرة 

فیما أذا كانت الفروق ذات  ولتحدید) 3.28سنوات وبمتوسط حسابي ( 10أقل من  – 5من 

 one way( األحادي التباین تحلیل تطبیق تم ،(α≤0.05)داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

ANOVA(، الجدول یوضحه الذي اآلتي النحو على النتائج وجاءت )29.(  

  ) 29جدول (

ا لمتغیمعاییر االعتماد المدرسيتطبیق  معوقاتتوافر  مستوىلتحلیل التباین األحادي إلیجاد داللة الفروق  سنوات ر ، تبعً
  الخبرة

  مصدر التباین  المحور
مجموعات 
  قیمة ف متوسط المربعات  درجة الحریة  المربعات

درجة 
  الداللة

 معوقات
  تنظیمیة 

  0.43  0.86  0.15  2  0.29  بین المجموعات
      0.17  352  59.19  داخل المجموعات

        354  59.48  المجموع

معوقات 
  تعلیمیة 

  0.87  0.14  0.04  2  0.07  بین المجموعات
      0.26  352  90.48  داخل المجموعات

        354  90.55  المجموع
معوقات 
  بشریة 

  0.54  0.62  0.15  2  0.29  بین المجموعات
      0.24  352  82.41  داخل المجموعات
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        354  82.71  المجموع

المعوقات 
  الكلیة 

  0.48  0.74  0.08  2  0.16  بین المجموعات
      0.11  352  37.80  داخل المجموعات

        354  37.96  المجموع
  

 الداللة مســــــتوى عند إحصــــــائیة داللة ذات فروق عدم وجود إلى) 29( الجدول في النتائج تشــــــیر

(α≤0.05) ا لمتغیر ســــنوات الخ معاییر االعتماد المدرســــيتطبیق  معوقاتتوافر  مســــتوىل  برة،تبعً

) للدرجة الكلیة، وكذلك 0.48) وبدرجة داللة (0.74) المحســــــوبة إذ بلغت (ف( قیمة إلى إســـــتناًدا

  لجمیع المحاور.إحصائیة وجود فروق عدم 

 المسمى الوظیفي  .5

تطبیق  معوقاتتوافر  لمســتوىالمتوســطات الحســابیة واإلنحرافات المعیاریة  تم حســاب  

ي المدارس الخاصـــــــــة في العاصـــــــــمة عمان من وجهة نظر القادة ف معاییر االعتماد المدرســـــــــي

ا لمتغیر  التربویین    ).30، كما یظهر ذلك بالجدول (المسمى الوظیفيتبعً

  )30( جدول

ا لمتغ معاییر االعتماد المدرسيتطبیق  معوقاتتوافر  مستوىلالمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة   المسمى یر تبعً
  الوظیفي

  اإلنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  المسمى الوظیفي  المحور

  معوقات تنظیمیة 
  0.35  3.32  311  مدیر
  0.68  3.11  43  مشرف

  معوقات تعلیمیة 
  0.47  3.32  311  مدیر
  0.73  3.23  43  مشرف

  معوقات بشریة 
  0.45  3.31  311  مدیر
  0.69  3.24  43  مشرف

  المعوقات الكلیة 
  0.25  3.32  311  مدیر
  0.66  3.19  43  مشرف
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وافر ت مستوىل) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة 30(یالحظ من الجدول 

ا لمتغیر تطبیق  معوقات ید فیما أذا ، ولتحدالمسمى الوظیفيمعاییر االعتماد المدرسي تبعً

، تم تطبیق تحلیل التباین (α≤0.05)كانت الفروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

)، وجاءت النتائج على النحو اآلتي الذي یوضحه الجدول one way ANOVA( األحادي

)31.(  

   )31جدول (

ا لمتغیر معاییر االعتماد المدرسيتطبیق  معوقاتتوافر  مستوىلتحلیل التباین األحادي إلیجاد داللة الفروق  المسمى  تبعً
  الوظیفي

مجموعات   مصدر التباین  المحور
  المربعات

متوسط   درجة الحریة
 المربعات

درجة   قیمة ف
  الداللة

  معوقات تنظیمیة 
  0.002  9.59  1.58  2  1.58  بین المجموعات
      0.16  352  57.90  داخل المجموعات

        354  59.48  المجموع

  معوقات تعلیمیة 
  0.28  1.16  0.30  2  0.30  بین المجموعات
      0.26  352  90.25  داخل المجموعات

        354  90.55  المجموع

  معوقات بشریة 
  0.35  0.89  0.21  2  0.21  بین المجموعات
      0.23  352  82.50  داخل المجموعات

        354  82.71  المجموع

  المعوقات الكلیة 
  0.22  5.33  0.57  2  0.57  بین المجموعات
      0.11  352  37.40  داخل المجموعات

        354  37.96  المجموع
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  داللة إحصائیة عند مستوى فروق ذات  وجود إلى عدم) 31تشیر النتائج في الجدول (

ا لمتغی معاییر االعتماد المدرسيتطبیق  معوقاتتوافر  مستوىل (α≤0.05)الداللة  ر المسمى تبعً

) للدرجة 0.22وبدرجة داللة ( )5.33) المحسوبة إذ بلغت (F، إستناًدا إلى قیمة (الوظیفي

 ،ما عدا محور المعوقات التنظیمیة فروق احصائیة لجمیع المحاور عدم وجود الكلیة، وكذلك 

لمتوسط عن ا المدیرع المتوسط الحسابي لمسمى بدلیل ارتفا مسمى "مدیر"وكان الفرق لصالح 

  المشرف.الحسابي لمسمى 
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  تضمن هذا الفصل عرًضا لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء األسئلة الموضوعة، كما تضمن      

  كاآلتي:التوصیات التي تم التوصل إلیها في ضوء هذه النتائج وموضحه 

:   ما متطلبات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي  مناقشة نتائج السؤال األول والذي ینص على " أوًال

  "؟في المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة التربویین     

متطلبات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي مستوى توافر أن   )8أوضحت النتائج في الجدول (     

ا حیث بلغ المتوسط الحسابي للمستوى الكلي في المدارس الخاصة في العاصمة عمان  كان متوسًط

أیًضا، إذ تراوحت  توسطبمستوى م المحاور)، وجاءت جمیع 0.38المعیاري ( االنحراف) و 3.34(

وجاء محور  ).3.41بمقدار ( أعلى) وحد 3.28المتوسطات الحسابیة بین حد أدنى مقداره (

) وبمستوى 0.50) وانحراف معیاري (3.41في الرتبة األولى بمتوسط حسابي (البشریة المتطلبات 

) وانحراف معیاري 3.33متوسط، یلیه في الرتبة الثانیة محور المتطلبات التنظیمیة بمتوسط حسابي (

) وبمستوى متوسط، وَشّكل محور المتطلبات التعلیمیة الرتبة الثالثة واألخیرة بمتوسط حسابي 0.50(

  ) وبمستوى متوسط ایًضا.0.57) وانحراف معیاري (3.28(

دارات       وقد تعزى هذه النتیجة إلى اهتمام وزارة التربیة والتعلیم في المملكة األردنیة الهاشمیة، وإ

المدارس الخاصة بمتطلبات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي إلى حٍد متوسط بالرغم من عدم توافر 

ي في األردن، إال أنه یالحظ من استجابات افراد العینة وجود اهتمام متوسط هیئة لالعتماد المدرس

في توافر متطلبات لالعتماد المدرسي، وأن هناك بعض المحاوالت من وزارة التربیة والتعلیم في 

األردن للوصول إلى تطبیق معاییر االعتماد المدرسي لتحقیق الجودة في اإلدارة المدرسیة والعملیة 



81 
 

ة، مع وجود مؤسسات اقلیمیة ودولیة تهتم وتمنح االعتماد المدرسي مما دفع بعض المدارس التعلیمی

  الخاصة الرائدة نحو تبني مثل هذه التوجهات.

ییر ما لدى أفراد الدراسة حول تطبیق معا ویمكن أن تعزى هذه النتیجة لوجود ثقافة مرضیة نوعا     

االعتماد المدرسي، ودورها في تطویر جوانب العملیة التعلیمیة وتحسین اداء العاملین، وتأتي هذه 

الثقافة من خالل اهتمام إدارات المدارس الخاصة إلى حٍد ما بتدریب جمیع العاملین في المدارس 

المدرسي ووجود خطة للتحسین المستمر في ضوء الخاصة، على كیفیة تطبیق معاییر االعتماد 

نتائج التقویم الذاتي، وتوفیر الحوافز اإلیجابیة للعاملین في المدرسة، ولكن یبدو أن هذه الدورات 

من  ربویینالقادة التوالتحسین المستمر والحوافز لم تكن من حیث الكم والنوع كافیة لكي یستوعب 

  ن متطلبات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي.مدراء المدارس والمشرفیین التربویی

 القادة التربویین من مدراء المدارس والمشرفیین التربویین، هذه النتیجة الى أنیرجع سبب وقد      

ي تطبیق معاییر االعتماد المدرس كوناهتماما واسعًا بمفاهیم معاییر االعتماد المدرسي، لم یبدوا 

مستوى المدارس والمشرفیین التربویین، ولذلك كانت استجابتهم ب یشوبه بعض الغموض بالنسبة لمدراء

متوسط ولیس مرتفع، حیث یمیل القادة التربویین إلى الوسط كتعبیر عن االنحدار اإلحصائي، فعندما 

  یجهل اإلنسان شیئًا ما او یشوبه بعض الغموض فإنه یمیل في اإلجابة إلى الوسط. 

) 3.41البشریة والذي جاء بمستوى متوسط ومتوسط حسابي (وتشیر نتائج محور المتطلبات      

) 3.55) بالمرتبة االولى وبمتوسط حسابي (26)، حیث جاء الفقرة رقم (0.50وانحراف معیاري (

) ومستوى متوسط والتي تنص على "توفیر الحوافز اإلیجابیة للعاملین في 1.10وانحراف معیاري (

اد العینة على هذه الفقرة التي جاءت بالمرتبة األولى وربما المدرسة" ویرى الباحث أن استجابة افر 

المدیر  عاملین في المدرسة حیث أنللتعزى إلى أن المدراء والمشرفین هم من یقومون بالتحفیز الدائم 
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وبشكل دائم علیه تقدیم الحوافز للمعلمین وكذلك المشرف من خالل طبیعة عمله في االشراف ولكن 

ن یعزى ذلك إلى عدم رضا المدراء والمشرفین التربوین عن الحوافز المقدمة جاءت متوسطة ویمكن ا

) على المرتبة 23للعاملین من قبل إدارات المدارس الخاصة وأصحابها، في حین حصلت الفقرة رقم (

األخیرة والتي تنص على "السعي للبحث عن كوارد جدیدة قادرة على التنمیة المستدامة في تطبیق 

) ومستوى متوسط، 1.25) وانحراف معیاري (3.19ماد المدرسي" وبمتوسط حسابي (معاییر االعت

ویعزو الباحث ذلك إلى أن التكلفة المالیة إلى توفیر الكوارد الجدیدة والمؤهلة على تطبیق ممارسات 

للتنمیة المستدامة عالیة في حین أن إدارات المدارس الخاصة تعمل تخفیض النفقات قدر اإلمكان 

مدارس الخاصة مشروع اقتصادي إستثماري یهدف إلى تحقیق هدف ربحي باإلضافة إلى كون ال

  االهداف التربویة. 

) وانحراف 3.33أما محور المتطلبات التنظیمیة والحاصل على المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي (     

سط حسابي ) بالمستوى المتوسط ومتو 10) بمستوى متوسط، حیث جاءت الفقرة رقم (0.50معیاري (

) والتي تنص على "تقویم األداء المدرسي بانتظام" ویعزو الباحث 1.18) وانحراف معیاري (3.54(

هذه النتیجة إلى أنها جاءت في المرتبة األولى كون أفراد العینة هم القادة الذین یقومون بعملیة التقویم 

لفقرات فقرة عالیة مقارنة مع االمدرسي ولها الدور الرئیس في ذلك وعلیه كانت استجابتهم لهذه ال

األخرى ولكنها بمستوى متوسط ویعزى ذلك إلى أّن تقویم األداء یحتاج إلى العمل على تصویب 

األوضاع وتنفیذ دورات متخصصة لرفع الكفاءة وبالتالي یحتاج ذلك إلى وضع خطة عمل مقدرة 

ا مما یتطلب الوقت والجهد والمال وعلیه كانت االستجابات له ط. أما ذه الفقرة تمیل إلى المتوسمالیً

) ومستوى 1.18) وانحراف معیاري (3.17) بمتوسط حسابي (11بالمرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (

متوسط والتي تنص على "وضع مواصفات تالئم الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة" ویعزى ذلك إلى 
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ناء م مباني المدارس الخاصة تقوم على بالكلف المالیة العالیة إلى مثل هذه التجهیزات حیث أن معظ

مؤسس سابقًا وال تتوافر فیها هذه التجهیزات، وربما یعود ذلك إلى تخوف إدارات المدارس من معارضة 

متلقي الخدمة من دمج األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة مع األطفال األصحاء فال نجد رغبة أو 

  مثل هذه الحاالت. اهتمام لدى إدارات المدارس الخاصة إلستقبال 

وجاءت فقرات محور المتطلبات التعلیمیة جمیعها بمستوى متوسط والتي حصلت على متوسط      

) التي جاءت بالمرتبة األولى بمتوسط 17)، فالفقرة رقم (0.57) وانحراف معیاري (3.28حسابي (

متخصصین من ) والتي تنص على "استضافة الخبراء وال1.29) وانحراف معیاري (3.50حسابي (

أعضاء المجتمع المحلي إللقاء المحاضرات اإلثرائیة" ویعزو الباحث أنها جاءت متوسطة إلى أن 

هنالك تخوف لدى القادة التربویین من وجود اشخاص أكفاء یمكن أن ینافسونهم على مقاعدهم 

الشراكة  لىالوظیفیة، كما وجاءت بأعلى رتبة مقارنة مع الفقرات األخرى لحرص المدارس الخاصة ع

) والمرتبة 1.25) وانحراف معیاري (3.01) جاءت بمتوسط حسابي (16المجتمعیة، أما الفقرة رقم (

السادسة واألخیرة والتي تنص على "تزوید المدرسة بعدد كاٍف من األجهزة التعلیمیة" ویرى الباحث 

حدیثة ة التعلیمیة الأن ذلك یعود إلى قلة المخصصات المالیة في المدراس الخاصة لتوفیر االجهز 

  وتعتمد على مقدار الصرف المالي. 

) التي أظهرت أن مدى توافر متطلبات 2015المالكي(الدراسة مع دراسة  نتائج هذه اتفقت     

تطبیق معاییر االعتماد المدرسي في مدارس التعلیم العام من وجهة نظر أفراد الدراسة كانت بدرجة 

) التي ذكرت أن درجة 2010وأختلفت مع دراسة المالكي( الدراسة.متوسطة للمقیاس الكلي ألداة 

أهمیة توفر متطلبات تطبیق معاییر االعتماد األكادیمي في التعلیم العام لمدارس المرحلة الثانویة 

التي أظهرت أن  )2014دراسة الحواس(واختلفت نتائج الدراسة الحالیة عن نتائج   كانت عالیة جًدا.



84 
 

 .الیةبدرجة أهمیة عجاءت اییر االعتماد المدرسي في مدارس التعلیم الثانوي متطلبات تطبیق مع

من خالل نتائجها  )2013( دراسة الریسالى اتفاق  مع نتائج الحالبة كذلك تشیر نتائج الدراسة 

أداة فعالة ومؤثرة لضمان جودة العملیة التعلیمیة والتي تأكد على أن االعتماد المدرسي یعتبر 

واستمرایة تطویره، من خالل عملیة تقویم أداء المدارس بواسطة هیئة متخصصة في ومخرجاتها 

  ضوء معاییر االعتماد المدرسي.

:    عتماد اال تطبیق معاییر معوقات ما مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي ینص على " ثانیًا

        التربویین؟المدرسي في المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة       

تطبیق معاییر االعتماد  مستوى توافر معوقات أّن إلى ) 12أوضحت النتائج في الجدول (     

ا حیث بلغ المتوسط الحسابي  المدرسي في المدارس الخاصة في العاصمة عمان كان متوسًط

 توسطبمستوى ممحاور )، وجاءت جمیع ال0.33المعیاري ( االنحراف) و 3.30( للمستوى الكلي

   ).3.31بمقدار ( أعلىوحد ) 3.29أیًضا، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین حد أدنى مقداره (

) وانحراف معیاري 3.31رتبة األولى بمتوسط حسابي (مالوجاء محور المعوقات التعلیمیة في      

) 3.30ي (ب) وبمستوى متوسط، یلیه في الرتبة الثانیة محور المعوقات البشریة بمتوسط حسا0.51(

) وبمستوى متوسط، وَشّكل محور المعوقات التنظیمیة الرتبة الثالثة واألخیرة 0.48وانحراف معیاري (

  ) وبمستوى متوسط ایًضا.0.41) وانحراف معیاري (3.29بمتوسط حسابي (

دارات إ وقد تعزى هذه النتیجة إلى اهتمام وزارة التربیة والتعلیم في المملكة األردنیة الهاشمیة، و      

المدارس الخاصة بضرورة التخلص من معوقات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي والتي تؤثر وبشكل 

الرغم من بمباشرة في نتاج العملیة التعلیمیة، حیث جاءت إستجابة افراد العینة ایجابیة إلى حٍد ما 

  تأتي بمستوى مرتفع.  أنها لم
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وربما لم یظهر القادة التربویین من مدراء المدارس والمشرفیین التربویین، اهتماما واسعًا بمفاهیم      

كون معوقات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي غیر معروفة تمعاییر االعتماد المدرسي، وربما 

تربویین لمنخفضة، حیث یمیل القادة ا تبالنسبة لهم، ولذلك كانت استجابتهم بمستوى متوسط ولیس

إلى الوسط كتعبیر عن االنحدار اإلحصائي، فعندما یجهل اإلنسان شیئًا ما فإنه یمیل في اإلجابة 

  إلى الوسط. 

أن هذه المعوقات ربما یكون مردها الى أن االهتمام بقضایا االعتماد  یمكن رد هذه النتیجة إلى     

ید الدراسة ولم ترى النور بعد، مما جعل ة اعتماد ما زالت قئالمدرسي جاء متأخرا وان فكرة وجود هی

من استجابات افراد الدراسة تمیل الى المستوى المتوسط نتیجة عدم وجود جهات تطالب بتطبیق 

  المعاییر العالمیة.

) 3.31وتشیر نتائج محور المعوقات التعلیمیة والذي جاء بمستوى متوسط ومتوسط حسابي (     

) 3.60) بالمرتبة االولى وبمتوسط حسابي (21الفقرة رقم ()، حیث جاء 0.51وانحراف معیاري (

محدودیة المراجع العلمیة في مكتبات ) ومستوى متوسط والتي تنص على "1.18وانحراف معیاري (

ة األولى ة التي جاءت بالمرتب" ویرى الباحث أن استجابة افراد العینة على هذه الفقر المدارس الخاصة

ال تعطي درجة عالیة من االهتمام بتوفیر مراجع علمیة في المكتبات  المدارس الخاصةعزى إلى أن ت

ُرى ذلك من خالل إستجابة أفراد  ویقتصر ذلك على توفیر مكتبة شاملة تمتلك القلیل من الكتب وی

 ضعفاألخیرة والتي تنص على "التاسعة و ) على المرتبة 18في حین حصلت الفقرة رقم (العینة، 

) ومستوى 1.18) وانحراف معیاري (3.04" وبمتوسط حسابي (لوماتالتنسیق بین مصادر المع

التنسیق بین مصادر المعلومات المختلفة یتطلب جهد متوسط، ویعزو الباحث ذلك ربما إلى أن 

ومهام إضافیة على االدارة أو العاملین في حین أن سیاسة العمل في المدارس الخاصة تتوجه نحو 
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یطرة جانب سأن یتم تكلیفه بالقیام بأكثر من مهمة مما یؤدي إلى  االستفادة األكبر من الموظف في

أن عملیة التنسیق بین مصادر المعلومات یحتاج إلى جهد إضافي فلذلك على جانب أخر، بحیث 

  . جاءت النتیجة بدرجة متوسطة وبأدنى الرتب

) وانحراف 3.30(والحاصل على المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي  المعوقات البشریةأما محور      

) بالمستوى المتوسط ومتوسط حسابي 29) بمستوى متوسط، حیث جاءت الفقرة رقم (0.48معیاري (

قلة الحوافز المقدمة إلبداعات المعلمین ) والتي تنص على "0.96) وانحراف معیاري (3.57(

وفیر الحوافز في تویرى الباحث أن هذه النتیجة تتوافق مع نتیجة " للمشاركة في تحسین جودة التعلیم

ین هم إلى أن المدراء والمشرف ي الباحث ذلكالمتطلبات البشریة والتي جاءة بمستوى متوسط، ویعز 

من یقومون بالتحفیز الدائم العاملین في المدرسة حیث أن المدیر وبشكل دائم علیه تقدیم الحوافز 

للمعلمین وكذلك المشرف من خالل طبیعة عمله في االشراف لذلك جاءت بمستوى متوسط، عالوة 

ي مة إلبداعات المعلمین التي تسهم فعلى عدم رضا المدراء والمشرفین التربوین عن الحوافز المقد

  مشاركتهم في تحسین جودة العملیة التعلیمیة.  

) وانحراف 3.07) والتي جاءت بالمرتبة التاسعة واالخیرة بمتوسط حسابي (35أما الفقرة رقم (     

) وبمستوى متوسط والتي تنص على "قلة تطبیق األنشطة الالصفیة في المدرسة" 1.17معیاري (

ة تطبیق انشطة المنهجیة باإلضافإضافیة على المدرسة ل مالیةوجود تكالیف  ذلك إلى أنویعزى 

إلى قلة المعلمین للقیام بمثل هذه األنشطة وربما جاءت متوسطة كون المدارس الخاصة تُعنى بتوفیر 

لقادة أن رى ا، وربما یلجان مدرسیة ولكنها بحاجة إلى زیادة في تنفیذ االنشطة والفعالیات الالمنهجیة

  . االعتماد األكبر في عملیة التعلیم هي العملیة التقلیدیة مما أثر في إستجاباتهم
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كما ان فقرات محور المعوقات التنظیمیة جاءت جمیعها بمستوى متوسط، بمتوسط حسابي كلي      

) والتي تنص على "یحتاج تطبیق 3)، حیث جاءت الفقرة رقم (0.41) وانحراف معیاري (3.29(

، ) وبالمرتبة األولى1.18) وانحراف معیاري (3.47بمتوسط حسابي ( اءات االعتماد وقت طویل"إجر 

ا  مدركین غیر ویعزى ذلك ربما إلى أن القادة التربویین من مدراء المدارس والمشرفیین التربویین تمامً

توسط ولیس م ، ولذلك كانت استجابتهم بمستوىإلى المفاهیم والمبادئ المتعلقة باالعتماد المدرسي

، حیث یمیل القادة التربویین إلى الوسط كتعبیر عن االنحدار اإلحصائي، فعندما یجهل نخفضم

  اإلنسان شیئًا ما فإنه یمیل في اإلجابة إلى الوسط. 

) وبالمرتبة األخیرة والتي 1.14) وانحراف معیاري (3.10) بمتوسط حسابي (16والفقرة رقم (     

درسة مع مؤسسات المجتمع المحلي" مما یدلل على عدم رضا القادة تنص على "ضعف تواصل الم

التربویین للمشاركة المجتمعیة، كما أن التواصل المدرسي مع مؤسسات المجتمع المحلي یتطلب جهد 

إضافیة كتجهیز الكتب والمراسالت الرسمیة والمتابعة الدائمة لذلك على الرغم من كونها متوسط 

  لم تأتي بمستوى منخفض. ومرضیة إلى حٍد ما فهي 

) والتي اشارت إلى وجود مجموعة من الصعوبات 2012( النوحالدراسة مع دراسة نتائج  اتفقت     

التي تعوق تطبیق نظام االعتماد المدرسي بالتعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة وهي: صعوبات 

 ومشاركة المجتمع المحلي، والتطویر مرتبطة بكل من اإلمكانات والمباني والتجهیزات، والمقررات،

) والتي خلصت 2013دراسة الشربیني(كذلك اتفقت مع نتائج  والتدریب، والقیادة، والطالب والمعلمین.

 ، ودراسةالى مجموعة من المعوقات التي تحول دون تحقیق الجودة واالعتماد المدرسي

تحدیات تطبیق المعاییر العالمیة للجودة واالعتماد التي اشارت نتائجها الى وجود  )2011عاشور(

 .على التعلیم الثانوي العام بمصر 
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:  عند إحصائیة داللة ذات فروق هناك هل" والذي ینص على مناقشة نتائج السؤال الثالث ثالثًا

تماد االع تطبیق معاییر متطلباتفي استجابات افراد الدراسة بشأن    ( α ≤ 0.05)ى مستو 

 ،المؤهل العلميالجنس، و ( اتلمتغیر  تعزى المدرسي في المدارس الخاصة في العاصمة عمان

  "؟)، والمسمى الوظیفيسنوات الخبرةو 

فروق ذات داللة إحصائیة  وجودعدم إلى  )21، 20، 16اول رقم (وقد تبین من النتائج في الجد     

عاییر متطبیق توافر متطلبات  لمستوى االستجابةمتوسطات  بین  (α ≤ 0.05)الداللة عند مستوى

، 18، 17ول (افي الجد النتائجكما وأشارت  ،سنوات الخبرةو  الجنس لمتغیر تعزى االعتماد المدرسي

 توافر مستوىل  (α ≤ 0.05)  الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى) 19

ا لمتغیر  االعتماد المدرسي معاییرتطبیق متطلبات  فئة ح وكان الفرق لصال، المؤهل العلميتبعً

ا فیكون على إطالع ومعرفة عمیقة بالمفاهیم  "دكتوراه"، ویرى الباحث أن الموظف عندما یرتفع أكادیمیً

والمبادئ الحدیثة في اإلدارة التربویة كما في كل من معاییر االعتماد المدرسي ومتطلباته مما أثر 

  بانة.  على استجاباتهم لالست

 مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود ) إلى23، 22( ینلو كما وأشارت النتائج في الجد     

ا لمتغیر  معاییرلمستوى توافر متطلبات تطبیق   (α≤0.05) الداللة لمسمى ااالعتماد المدرسي تبعً

التربوي  المشرفوكان الفرق لصالح مسمى "المشرف التربوي" ویعزو الباحث ذلك إلى أن ، الوظیفي

في إجاباته على اإلستبانة ربما كان موضوعي أكثر من مدیر المدرسة ویرى أن ذلك یعود إلى أن 

معظم بنود الفقرات تقیس وضع المدرسة بشكل عام والتي تكون من مهام المدیر الرئیس، كما وتعتبر 

 اسها منواضحه وال یمكن قی كمقیاس تقویم الدائه في االدارة المدرسیة، أما المشرف التربوي فمهامه

  خالل اإلستجابة إلى االستبانة.
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خلصت إلى وجود التي ) Wood & Meyer,2004( واختلفت نتائج الدراسة عن نتائج دراسة     

اختالف ذو داللة إحصائیة تعزى لمتغیرات الدراسة في توافر متطلبات االعتماد المدرسي حیث كان 

  العلمي. هلالمؤ تعزى الى  فروق وجود إلىواتفقت مع الدراسة الحالیة  ،االختالف في الخبرة والجنس

  

:  عند إحصائیة داللة ذات فروق هناك هل" والذي ینص على مناقشة نتائج السؤال الرابع رابعًا

 االعتماد المدرسي عوقات تطبیق معاییرمفي استجابات افراد الدراسة بشأن  (α≤0.05) مستوى

، سنوات الخبرةو  ،المؤهل العلميالجنس، و (تالمتغیر  تعزى في المدارس الخاصة في العاصمة عمان

  ؟)والمسمى الوظیفي

 الداللة فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وجود إلى) 24النتائج في الجدول ( أوضحت        

(α ≤ 0.05)  مدرسي المعاییر االعتماد تطبیق توافر معوقات  لمستوىمتوسطات االستجابة  بین

أّن فئة اإلناث أكثرهن حرصن على عملهن، ولصالح الذكور ویعزى ذلك إلى  الجنس لمتغیر تعزى

لتزامهن مما أثر على استجاباتهم المنخفضة فیما یتعلق في المعوقات في حین أن فئة الذكور رأت  وإ

رسي متوفرة في المدارس الخاصة لذلك كان الفارق أن المعوقات تطبیق معاییر االعتماد المد

  لصالحهم. 

 فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وجود إلى)  27، 26، 25ول (ابینت النتائج في الجد     

معاییر االعتماد تطبیق توافر معوقات  لمستوىمتوسطات االستجابة  بین   (α≤0.05) الداللة

ویرى الباحث ان ذلك یعود إلى  ماجستیر"" وكان لصالح فئة، المؤهل العلمي لمتغیر تعزىالمدرسي 

بحثًا حول االمور المتعلقة بالتحدیات والمعوقات التي تواجههم  ن القادة من فئة الماجستیر أكثرهمأ

في المدارس الخاصة كونهم على عتبة التطور األكادیمي والبحث عن التحدیات لغایات البحث 
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 داللة ذات فروق وجود عدم إلى) 31، 30، 29، 28ول (افي الجد النتائج تشیركما و  .العلمي

 معاییر االعتماد المدرسيتطبیق  عوقاتتوافر م مستوىل   (α≤0.05) الداللة مستوى عند إحصائیة

ا لمتغیر      .المسمى الوظیفيو  سنوات الخبرةتبعً

عدم وجود التي أشارت الى ) 2013دراسة آل مداوي( أختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج      

 وجود فروق ذاتالعلمي، واتفقت من حیث عدم المؤهل  ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر فروق

  الخبرة.لمتغیر  داللة إحصائیة تعزى
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  توصیاتال

یر متطلبات تطبیق معایتوافر  مستوىمتوسط في مستوى أشارت نتائج الدراسة الى وجود      

كن فإنه یموفي ضوء ذلك  ،في المدارس الخاصة في العاصمة عمان همعوقاتو االعتماد المدرسي 

  : تقدیم التوصیات اآلتیة

  مدرسي تحقیق االعتماد ال جراءاتتهم فیما یتعلق بإرفع كفاء ساعد فيتعمل دورات للمعلمین  -1

    االعتماد المدرسي.بمتطلبات ومعوقات لدیهم  الوعيوزیادة      

  من أعضاء المجتمع المحلي  ،االعتمادإشراك المجتمع المحلي واستضافة المتخصصین في  -2

  .العتماد المدرسيإثرائیة فیما یتعلق بالعمل محاضرات          

 الحد مني تساعد فأن صالحیات التخاذ القرارات المناسبة والتي من شأنها القادة التربویین منح  -4
  .االعتماد المدرسي معوقات تطبیق توافر   

ا والتي تعمل على -5  لمتطلبات ةذج المقترحانملا تطبیق توفیر الكوادر البشریة المؤهلة أكادیمیً

 معاییر االعتماد المدرسي في ضوء التجارب العالمیة.  
 عقد مؤتمر حول االعتماد المدرسي یضم كافة قیادات المدارس الخاصة على العمل ضرورة -6

  ملیةهیئة لالعتماد المدرسي لرفع مستوى العإنشاء صحاب القرار بضرورة أل اتللخروج بتوصی  
 التعلیمیة التعلمیة.  

 تبني مشروع إطالق جوائز لالعتماد للمدارس الخاصة، لغرض تحفیز المدارس لتطبیق معاییر -7
  االعتماد من خالل عقد مؤتمر محلي لهذه الغایة وتشكیل فریق مراجعة على مستوى المدارس  
  یعمل على وضع ُأسس ومعاییر لهذه الجائزة.  

 . المدرسي توفیر اإلمكانات المادیة والبشریة الالزمة لتطبیق االعتماد -8
 سیة،الحدیثة للمباني المدر ان تأخذ إدارات المدارس الخاصة مستقبًال بعین االعتبار التصامیم  -9

  لتحقیق متطلبات ذوي االحتیاجات الخاصة من أجل دمجهم في مجتمع المدرسة.  
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   ،السادس عشر للجمعیة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة (جستن)، االعتماد المدرسي     

  فبرایر، جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة. 6-4للفترة من      

  ). خطة استراتیجیة مستقبلیة لالعتماد المدرسي(األهمیة، األسباب، 2013الریس، ناصر السعود(

مؤتمر اللقاء السنوي السادس عشر للجمعیة السعودیة للعلوم التربویة المعوقات). 

فبرایر، جامعة الملك سعود،  6-4، للفترة من االعتماد المدرسي والنفسیة (جستن)،

  الریاض، المملكة العربیة السعودیة.

  معوقات تطبیق الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي  ). 2011الزهراني، سعید محمد سعید(

   ،. (رسالة ماجستیر غیر منشورة) كلیة التربیة، جامعة أم القرىبمحافظة المخواة التعلیمیة

  المملكة العربیة السعودیة.

  ). االصالح 2010السخیل،محمد مصطفى ومعوض، صالح الدین ابراهیم وحسین، علي عبدربه(

عدادها لالعتماد التربوي،     2 ،مجلة كلیة التربیة بالمنصورةالمتمركز على المدرسة وإ
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  السعودیة.

  ). تصور مقترح لتطویر دور اإلدارة المدرسیة في ضوء معاییر 2013الصفار، نشمة عبدالعزیز(

  ي مؤتمر اللقاء السنو المدرسي في مؤسسات التعلیم.  إدارة الجودة الشاملة لتحقیق االعتماد     

   ،السادس عشر للجمعیة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة (جستن)، االعتماد المدرسي     

  فبرایر، جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة. 6-4للفترة من      

  ). معوقات تطبیق الجودة في التعلیم 2007العارفة، عبداللطیف عبد اهللا وقران، احد عبد اهللا(

  مؤتمر اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعیة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة العام. 

  أیار، وزارة التربیة والتعلیم،القصیم،  16-15، للفترة من (جستن)، الجودة في التعلیم العام

  لمملكة العربیة السعودیة.ا

  ). متطلبات تطبیق المعاییر العالمیة لضمان الجودة واالعتماد 2011عاشور، نیللي السید الرفاعي(
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  -142)، 1(113،مجلة القراءة والمعرفةالمدرسي على التعلیم الثانوي العام بمصر، 

164.  

  جامعي مفهومه وأهدافه، أسسه،  ). االعتماد األكادیمي في التعلیم ال2006عبد اهللا، فیصل المال (

  . 114-96) 4( 17، مجلة التربیةمنظماته.      

  ). متطلبات تأهیل مدارس التعلیم العام بالمملكة العربیة 2013عبده، عبد الكریم احمد محمد(

  مؤتمر اللقاء السنوي السادس عشر للجمعیة السعودیة  لتحقیق االعتماد المدرسي.      

  فبرایر،  6-4، للفترة من علوم التربویة والنفسیة (جستن)، االعتماد المدرسيالسعودیة لل     

  جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.     

درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في مدارس محافظة نابلس من ). 2011عبده، فاطمة(

  فلسطین. نابلس: جامعة النجاح، .وجهة نظر المدیرین فیها

  عمان: دار الرضوان  االعتماد األكادیمي في التعلیم العالي.). 2015العجرش، حیدر حاتم(

  للنشر والتوزیع.     

  ). متطلبات تحقیق الجودة الشاملة في مدارس التعلیم الثانوي العام 2003العجمي، محمد حسنین (

  مجلة الثقافة  األكادیمي، بجمهوریة مصر العربیة في ضوء اسلوب االعتماد المؤسسي      

  .161-91)،12(7والتنمیة،     

  تقدیر درجة تطبیق معاییر االعتماد االكادیمي لكلیات التربیة في ). 2005العریمي، حلیس محمد(

   ،منشورة) غیر دكتوراه رسالة( سلطنة عمان كما یتصورها القادة االداریون واالكادیمیون.     

  .االدارة وأصول التربیةقسم  ،الیرموك جامعة     

  ). الجودة واالعتماد لمؤسسات التعلیم قبل 2010عزب، محمد علي ومرسي، سعید محمود(
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  ة ، جامعمجلة كلیة التربیةالجامعي المقومات والمعوقات والمقترحات ( دراسة تحلیلیة)،       

  .87 -55)، 4(20االسكندریة،       

  ماد المدرسي تحلیل سیاسة التعلیم العام في والیة ). نحو االعت2013العسیري، خالد حسین(

  مؤتمر اللقاء السنوي السادس عشر للجمعیة أوكالهوما بالوالیات المتحدة االمریكیة. 

  فبرایر،  6-4، للفترة من السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة (جستن)، االعتماد المدرسي       

  جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.       

  من شبكة  4/12/2017). معلومات تقییم االحتیاجات. تم إسترجاعه بتاریخ 2010كزلك (

  .http://www.adprima.com/needs.htmاإلنترنت:    

  ). مستوى تحقیق معاییر المحتوى االكادیمي عند أطفال التمهیدي في 2004(نعیمه ي،كعبال

 ،ردنیةاأل جامعةال منشورة)، غیر دكتوراهأطروحة (.البحرین مملكةریاض األطفال في 

  .االردن

  إمكانیة تطبیق معاییر االعتماد األكادیمي في مدارس ). 2010المالكي، حمدة بنت محمد(

  ر ، (رسالة ماجستیر غیالتعلیم الثانوي العام من وجهة نظر القیادات التربویة بمحافظة جدة     

  منشورة)، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة.      

  متطلبات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي في مدارس). 2015المالكي، عبدالرحمن بن دخیل(

  یري المدارس الثانویة ومشرفي اإلدارة المدرسیة بمكةالتعلیم العام من وجهة نظر مد

  ، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة.المكرمة

عمان: دار صفاء للنشر  ،الجودة في المؤسسات والبرامج الجامعیة). 2014سوسن شاكر( ،مجید
  والتوزیع.

  الجودة واالعتماد األكدیمي لمؤسسات  ). 2007د(مجید، سوسن شاكر والزیادات، محمد عوا
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  ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزیع.التعلیم العام والعالي    

  توزیع  ،)2017-2016التقریر اإلحصائي للعام الدراسي ( ).2017(الملكة رانیا العبداهللا مركز

  ربیة وزارة التالطلبة في إقلیم الوسط حسب السلطة والمحافظة والجنس في المدن والقرى،      

  . مان، المملكة األردنیة الهاشمیةوالتعلیم، ع     

  بناء نموذج تنظیمي متكامل لالعتماد المدرسي في ). 2011مكتب التربیة العربي لدول الخلیج(

  ، الریاض، المملكة العربیة السعودیة. الدول االعضاء بمكتب التربیة العربي لدول الخلیج     

  ). االعتماد االكادیمي لمدارس التعلیم قبل الجامعي في دول االمارات 2006النبوي، أمین محمد(

  .207-135) 1(19، مجلة التربیةالعربیة المتحدة،      

  ). االعتماد األكادیمي لمؤسسات إعداد المعلمین كوسیلة      2007النجار، عبد الوهاب محمد (

  مؤتمر اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعیة لضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العام،      

  ربیع    29-28، للفترة من السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة (جستن)، الجودة في التعلیم     

  كة العربیة السعودیة.اآلخر، القصیم: الممل     

  ). االعتماد المدرسي في التعلیم العام فلسفته وأهدافه، وأهمیته، 2013النجار، عبد الوهاب محمد(

  مؤتمر اللقاء السنوي السادس عشر للجمعیة السعودیة للعلوم وأنواعه، ومعاییره. 

عة الملك سعود، فبرایر، جام 6-4، للفترة من التربویة والنفسیة (جستن)، االعتماد المدرسي

  الریاض، المملكة العربیة السعودیة.

   

  ). تأهیل مدارس التعلیم العام لتحقیق 2013ندا، عبدالرحمن احمد والشحنة، عبدالمنعم حسن(

   مؤتمر اللقاء السنوي السادسمتطلبات االعتماد المدرسي دراسة میدانیة بمحافظة بورسعید.      
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  ترة من ، للفالتربویة والنفسیة (جستن)، االعتماد المدرسي عشر للجمعیة السعودیة للعلوم     

  فبرایر، جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة. 4-6     

  مجلة كلیة التربیة ). واقع االعتماد التربوي في المدارس، 2012النوح، عبدالعزیز سالم محمد (

  .255-173)، 91(23، ببنها

  ). معوقات تحقیق الجودة واالعتماد األكادیمي بجامعة شقراء 2013الورثان، عدنان والزكي، أحمد(

  مؤتمر اللقاء السنوي السادس عشر للجمعیة السعودیة للعلوم ( دراسة میدانیة).  

  فبرایر، جامعة الملك  6-4، للفترة من التربویة والنفسیة (جستن)، االعتماد المدرسي

  المملكة العربیة السعودیة. سعود، الریاض،

   في للبنات العام التعلیم لتطویر الشاملة الجودة إدارة تطبیق).٢٠٠٣مسلم( الیحیوي،صبریة

   ملكةالم العزیز،عبد الملك جامعة منشورة)، غیر دكتوراهأطروحة (السعودیة. العربیة المملكة     

  السعودیة. العربیة     
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  الملحقات

  بصورتهما األولیة ستبانتان): اال1ملحق (

 
  

                     اإلدارة والقیادة التربویة :التخصص                     كلیة العلوم التربویة                  

  2017/2018 الثاني العام الجامعي/الفصل الدراسي:                   قسم االدارة والمناهج 

  ستبانة تحكیما

  ........................................................................ المحترم /ةالدكتور / ة  

 تحیة وتقدیر،،

 معاییر االعتماد المدرسي تطبیق متطلبات( یقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستیر في جامعة الشرق األوسط بعنوان
احث ولتحقیق هذا الهدف قام الب، )قادة التربویینفي المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر ال ومعوقاته

  الدراسة. استبانة  ربتطوی

ولثقتي بعلمكم وخبرتكم في المیدان التربوي، ولما تتمتعون به من سمعة علمیة مرموقة،  یرجى قراءة فقرات اإلستبانة 
 ي الفقرات ستكون ضمن تدرج لیكرت الخماساإلجابة على ) أمام كل فقرة  ترونها مناسبة؛ علما بأن √ووضع إشارة ( 

(Likert) ال أوافق  ،قلیلة بدرجة ، أوافق بدرجة متوسطة، ال أوافقبدرجة عالیةة جدا، أوافق عالیكاآلتي (أوافق بدرجة
  .جدا) بدرجة قلیلة

أیكم بفقرات ر أن یتقدما بالشكر والتقدیر على جهودكم العلمیة الكبیرة والمخلصة في بیان  الباحثویسعد المشرف و 
  مع خالص الشكر والتقدیر                                بة.االستبا

           المشرف                                                             الطالب                  

  راتب أحمد عبد الرزاق العجرمي                                        أ.د. أحمد أبو كریم                

  :بیانات المحكم

 االسم 
 الرتبة االكادیمیة 
 التخصص 
  جهة العمل ( الجامعة / الكلیة) 
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  إستبانة متطلبات تطبیق معاییر اإلعتماد المدرسي ومعوقاته
  

  ...................................................... المحترم /ةة  ...... الدكتور /

  صیةالبیانات الشخ: القسم األول البیانات الشخصیةأوًال: 

  في مربع اإلجابة التي تراها مناسبة:  )√یرجى وضع إشارة (

 الجنس ذكر  □    أنثى  □  

  المسمى الوظیفي  مدیر مدرسة □      مشرف تربوي □  

 المؤهل العلمي  دبلوم عالي □     ماجستیر □ دكتوراه □

 عدد سنوات الخبرة سنوات  5أقل من □  سنوات 10أقل من  -5من  □ سنوات فأكثر  10من  □ 
  

ا:    متطلبات تطبیق معاییر اإلعتماد المدرسيثانیً

أمام كل عبارة لبیان مدى انطباقها وفق درجات المقیاس إلى یسار  )√(وضع إشارة یرجى 
  الصفحة.

التعدیل 
 المقترح

 وضوح الفقرة االنتماء للبعد الصیاغة اللغویة
غیر   الرقم  المحور/ الفقرات

 سلیمة
 سلیمة

غیر 
 منتمیة

 منتمیة
غیر 
 واضحة

 واضحة

 1 االعتماد األكادیمي. وعي ومفهومنشر أقوم ب       
یفیة كفي المدارس الخاصة على  عاملیندرب جمیع الأُ        

 تطبیق معاییر االعتماد األكادیمي.
2  

 3 في اتخاذ القرارات. أعمل على مشاركة العاملین       
التنمیة أسعى للبحث عن كوادر جدیدة قادرة على        

جراءات في تطبیق المستدامة  معاییر االعتماد وإ
 التطبیق.

4 

 لتقویم الذاتي.ل ُأفر للعاملین أسالیب       
5 
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التعدیل 
 المقترح

 وضوح الفقرة االنتماء للبعد الصیاغة اللغویة
غیر   الرقم  المحور/ الفقرات

 سلیمة
 سلیمة

غیر 
 منتمیة

 منتمیة
غیر 
 واضحة

 واضحة

 6 .لالعتماد األكادیمي رؤیا واضحة أضع       
المدارس الخاصة  معتبادل الخبرات أعمل على        

 .المدرسيالحاصلة على االعتماد 
7 

 8 الموارد المادیة الالزمة لتطبیق االعتماد.ُأفر        
بشكل واضح معاییر االعتماد األكادیمي  أضع       

 9 .للعاملین لدي

 10 بعدد كاف من األجهزة التعلیمیة. ةالمدرس ُأزود       
 11 عملیة تطبیق االعتماد. إضافة مناهج مطورة تخدم       
میة اإلستراتییجیات التعلی تطویرتعمل المدرسة على        

 التعلمیة.
12 

تطویر المناهج الدراسیة بما تعمل المدرسة على        
 یتناسب مع سوق العمل.

13  

بیة دورات تدریاألساتذة الجامعیین  العمل على تزوید       
  14 االعتماد.جدید في مجال كل مواكبتهم ل

تقلیل العبء الكتابي للمعلمین تعمل المدرسة على        
 وذلك لتفرغهم لتطویر الطلبة.

15  

 فرص التدریب للعاملین في تعمل المدرسة على زیادة       
 ة.المدرس

16  

في  الحوافز اإلیجابیة للعاملینتهتم المدرسة بتوفیر        
 .ةالمدرس

17  
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ا:    معوقات تطبیق معاییر اإلعتماد المدرسي ثالًث

أمام كل عبارة لبیان مدى انطباقها وفق درجات المقیاس إلى یسار  )√(وضع إشارة یرجى 
  الصفحة.

التعدیل 
  المقترح

الصیاغة 
 وضوح الفقرة االنتماء للبعد اللغویة

  الرقم  المحور/ الفقرات
غیر 
 سلیمة

 سلیمة
غیر 
 منتمیة

 منتمیة
غیر 
 واضحة

 واضحة

  المحور األول: المعوقات التنظیمیة
      

        
معاییر االعتماد  الضعف في درجة وضوح

  .األكادیمي
1 

      
        

على  نر المستمر للمسؤولین اإلداریییالتغییؤثر 
 تطبیق معاییر االعتماد المدرسي. 

2  

 3 تطبیق إجراءات االعتماد وقت الطویل. حتاجی              
 4 .المركزیةبتتصف القرارات اإلداریة               
      

        
 اجراءاتالموضوعیة في تطبیق ال تراعي 

 .المدرسي االعتماد
5 

  6  ثقافة مقاومة التغییر.تنتشر في المدرسة               
              

االعتماد األكادیمي على التقییم اجراءات  عتمدت
 النهائي بشكل رئیسي.

7  

  8 .لیدیةقتالمدارس بالفي  تتصف النظم اإلداریة              
 تكالیف مالیةإلى  إجراءات االعتمادتحتاج               

 .مرتفعة
9  

              
المدارس  مدراءبین التنافس غیر الشریف ینتشر 

 الخاصة. 
10  

              
كثرة اللوائح الحاكمة للعمل تعاني المدارس من 

 .اإلداري
11  

  12 .وحدات المدرسة بالضعفیتسم التعاون بین               
              

 اراتصنع القر یشارك المعلمون في المدرسة في 
 .بشكل ضعیف

13  
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تفتقد المدرسة لبیئة تعلیمیة تواكب المتطلبات 

 .التربویة المعاصرة
14  

      
        

في  لعاملینل البرامج التدریبیة المقدمةتتسم 
ماد االعت بمعاییر تطبیق ةمتعلقوال ةالمدرس

 .بالضعف األكادیمي
15  

              
مع مؤسسات المجتمع المحلي المدرسة تواصل 
 .ضعیف

16  

      
        

ال تغطي تجهیزات المبنى المدرسي كافة 
المتطلبات الرئیسیة لتطبیق معاییر االعتماد 

 .المدرسي
17  

ع م المباني المدرسیة اتتجهیز ال تتناسب               
 حاجات الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة.

18  

              
المجتمعیة مع أولیاء األمور بعدم الشراكة تتسم 

 الوضوح.
19  

  المحور الثاني: المعوقات التعلیمیة 
  1 .یقتصر التقییم على عدد معین من الجوانب       
  2 ضعف الدعم المالي لألبحاث العلمیة.       
التنسیق بین مصادر المعلومات یتسم        

 .بالضعف
3  

لحاجات المهمة العلمیة االبحوث ال تراعي        
 .ةللمدرس

4 

ینتشر في المدرسة استخدام استراتیجیات        
 5 .تدریس تقلیدیة

لبحوث المشتركة مع المدرسة لضعف تشجیع        
 یة بین المدارس الخاصة.محلمراكز األبحاث ال

6  

في  العلمیة المراجعال یوجد عدد كاٍف من        
 .ةالمدرس بةمكت

7  

فجوة كبیرة بین خریجي الجامعات وسوق وجد ت       
 العمل في المدارس.

8  

قلة التزام المعلمین بتطبیق استراتیجیات        
  التدریس الواردة في المنهاج.

 

9  
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قلة االستفادة من نجاحات المدارس الخاصة        
  10 األخرى المنافسة

التعدیل 
 المقترح

الصیاغة 
 الفقرةوضوح  االنتماء للبعد اللغویة

  الرقم  المحور/ الفقرات
غیر 
 سلیمة

 سلیمة
غیر 
 منتمیة

 منتمیة
غیر 
 واضحة

 واضحة

  
 

 .دم المدرسة أنشطة طالبیة بشكل غیر كاٍف قتُ       
12 

الدورات التدریبیة  منقلة استفادة المعلمین        
 .لهم المقدمة

13 

 المحور الثالث: المعوقات البشریة
ي ف الكافیة للتنمیة المهنیة للمعلمینقلة الفرص        

 1 .المدارس الخاصة

شكلیة نها بأة في المدارس یالدورات التدریبتتسم        
 .فقط

2 

معلمین في المدارس اختیار ال معاییرضعف        
 .الخاصة

3  

  4 .المعلمین قلة المساواة في الفرص بین       
 المعلمینقلة الحوافز المقدمة إلبداعات        

 .للمشاركة في تحسین جودة التعلیم
5  

بأهمیة االعتماد  المعلمیننقص قناعة        
 .األكادیمي

6  

عزوف أعضاء هیئة التدریس عن المشاركة في        
  7 األنشطة العلمیة.

قیام بعض المعلمین بتدریس مقررات ال تتفق مع        
  8 تخصصاتهم األكادیمیة. 

ل ن في استخدام وسائمیقدرات بعض المعلضعف        
  9 التواصل التقنیة للتواصل مع الطلبة وزمالئهم.

  10 زیادة العبء التدریسي الذي یقوم به المعلم.       
  11 زیادة األعباء الكتابیة التي یقوم بها المعلم.       
  12 .ةفي المدرسیة فالصالقلة تطبیق األنشطة        
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  تینستبانأسماء المحكمین لالقائمة ب): 2ملحق (

  أسم المحكم الرقم
الرتبة 

  التخصص/ الجامعة  األكادیمیة

  مناهج وطرق تدریس/ جامعة الشرق األوسط  أستاذ  ابتسام جواد مهدي  1
ة/ الجامعة اإلدارة التربویة   أستاذ  أنمار الكیالني  2  األردنیّ
ة/ الجامعة إدارة تعلیم عالٍ   أستاذ  سالمة یوسف طناش  3  األردنیّ

 إدارة تربویة/ جامعة الشرق األوسط  أستاذ  عباس عبد مهدي الشریفي  4

 تكنولوجیا تعلیم / جامعة الشرق األوسط  أستاذ  عبد الحافظ محمد سالمة   5

  مناهج وطرق تدریس/ جامعة الشرق األوسط  أستاذ  الحدیدي  منالرح محمود عبد  6

  إدارة تربویة/ جامعة الشرق األوسط  مشارك أستاذ  أمجد محمود محمد درادكة  7

  مناهج وطرق تدریس/ جامعة الشرق األوسط  مشارك أستاذ  شحادة  حسن فواز  8

  مناهج وطرق تدریس/ جامعة الشرق األوسط  مساعد أستاذ  تغرید المومني  9

  تكنولوجیا تعلیم/ جامعة الشرق األوسط  مساعد أستاذ  حمزة العساف   10

11  
 -ا سابقً  إدارة تربویة/ جامعة الشرق األوسط  مساعد أستاذ   بني مفرجمحمد محمود 

ا   مدارس الفرید حالیً

  إدارة تربویة/ جامعة الشرق األوسط  مساعد أستاذ  منذر الشبول   12
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 بصورتهما النهائیة ستبانتان): اال3ملحق (

 

 

  ستبانةا

  القادة التربویین المحترمینالسادة 

  سعادة المدیر/ة الفاضل/ة .. المشرف/ة الفاضل/ة 

  تحیة وتقدیر،،

متطلبات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي ومعوقاته في المدارس الخاصة بعنوان: "إجراء دراسة بیقوم الباحث      
یر في ت" وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجسفي العاصمة عمان من وجهة نظر القادة التربویین

 .  اإلدارة والقیادة التربویة في جامعة الشرق األوسط

ولثقتي بعلمكم ،  ) فقرة63من (متطلبات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي ومعوقاته وتتكون  االستبانة وتتضمن
؛ علما بأن ) أمام كل فقرة  ترونها مناسبة√وخبرتكم في المیدان التربوي، یرجى قراءة فقرات اإلستبانة ووضع إشارة ( 

بدرجة ة جدا، أوافق عالیكاآلتي (أوافق بدرجة (Likert) الفقرات ستكون ضمن تدرج لیكرت الخماسي اإلجابة على 
  .جدا) بدرجة قلیلة، ال أوافق قلیلة بدرجة ، أوافق بدرجة متوسطة، ال أوافقعالیة

ا أنه تم تعریف       "االعتراف الذي تمنحه هیئات ضمان الجودة واالعتماد المعنیة  أنهى علاالعتماد المدرسي علمً
بالمؤسسات التربویة لمدرسة لدیها نظام أو أنظمة فعالة تضمن تحقیق الجودة والتحسین المستمر بما یتفق مع المعاییر 

ف قیاس درجة ل تفاق علیها ویحتذى بهاالي یتم اعلى أنها " النماذج الت معاییر االعتماد المدرسي المنشودة".  وتُعرّ
أو أنها عبارات وصفیة تحدد الصورة المثلى التي ینبغي أن تتوفر في الشيء الذي توضع له اكتمال أو كفاءة شيء، 

ف  عاییر أو التي نسعى إلى تحقیقها".الم حقیق بأنها "كل موقف أو حالة تعرقل ت معوقات االعتماد المدرسيكما وتُعرّ
  داف التربویة وتحتاج إلى دراسة علمیة لغرض التعرف على أسبابها". األه

  

ویأمل الباحث أن تنال االستبانة اهتمامكم واستجابتكم السریعة مع توخي الدقة والموضوعیة في اإلجابة، مؤكًدا      
  لكم أن المعلومات المقدمة ستعامل بسریة تامة وألغراض البحث العلمي فقط.  

  

ا حسن تعاونكم وتجاوبكم   ا ومقدرً   مع خالص احترامي وتقدیري        شاكرً

                 باحثال                                                المشرف               

  راتب أحمد عبد الرزاق العجرمي                                     أ.د. أحمد فتحي أبو كریم   
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  البیانات الشخصیة: القسم األول

  في مربع اإلجابة التي تراها مناسبة:  )√یرجى وضع إشارة (

 الجنس ذكر  □    أنثى  □  

  المسمى الوظیفي  مدیر مدرسة □      مشرف تربوي □  

 المؤهل العلمي  دبلوم عالي □     ماجستیر □ دكتوراه □

 عدد سنوات الخبرة سنوات  5أقل من □  سنوات 10أقل من  -5من  □ سنوات فأكثر  10من  □ 

ا:    متطلبات تطبیق معاییر االعتماد المدرسيثانیً

أمام الفقرات أدناه والتي تعبر عن درجة توافر متطلبات تطبیق معاییر  )√(وضع إشارة یرجى 
  االعتماد المدرسي.

  المحور/الفقرات  الرقم

   الموافقة درجة

عالیة 
  جًدا

  ةقلیل  متوسطة  عالیة
قلیلة 
  جًدا

  المحور األول: متطلبات تنظیمیة

           نشر ثقافة االعتماد المدرسي.     .1

            توفر وسائل األمن والسالمة داخل المدرسة.    .2

            وجود رؤیا واضحة لالعتماد المدرسي.   .3

العمل وفق خطة مفصلة تسھم في تحقیق األھداف    .4
  المدرسیة. 

          

            الموارد المادیة الالزمة لتطبیق االعتماد المدرسي.توفیر    .5

            تحدید معاییر االعتماد المدرسي بوضوح.   .6

  المحور/الفقرات  الرقم

   الموافقة درجة

عالیة 
  جًدا

  ةقلیل  متوسطة  عالیة
قلیلة 
  جًدا
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تفعیل عملیة االتصال اإلداري بین مختلف المستویات    .7
            اإلداریة. 

حترام امناًخا یتسم بالدیمقراطیة من خالل تقدیر وتوفیر    .8
            راء اآلخرین. آ

تطبیق القوانین والتشریعات بعدالة وشفافیة على جمیع    .9
            العاملین بالمدرسة. 

            نتظام. اتقویم األداء المدرسي ب   .10

م الطالب ذوي االحتیاجات ئوضع مواصفات تال   .11
            الخاصة. 

توفیر مالعب وصاالت ریاضیة كافیة لممارسة األنشطة    .12
            الالمنھجیة. 

  المحور الثاني: متطلبات تعلیمیة

  

تبادل الخبرات مع المدارس الخاصة الحاصلة على    .13
  االعتماد المدرسي.

          

إضافة مناھج مطّورة تخدم عملیة تطبیق االعتماد    .14
  المدرسي. 

          

            تطویر األسالیب التعلیمیة التعلمیة.    .15

            تزوید المدرسة بعدد كاٍف من األجھزة التعلیمیة.    .16

استضافة الخبراء والمختصین من أعضاء المجتمع    .17
  المحلي إللقاء المحاضرات اإلثرائیة. 

          

إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المحلي وشخصیاتھ    .18
  لدعم مشاریع المدرسة وبرامجھا التعلیمیة. 

          

  المحور الثالث: متطلبات بشریة

تدریب جمیع العاملین في المدارس الخاصة على كیفیة    .19
  تطبیق معاییر االعتماد المدرسي.

          

           تخاذ القرارات. امشاركة العاملین في    .20

   الموافقة درجة  المحور/الفقرات  الرقم
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عالیة 
  جًدا

  ةقلیل  متوسطة  عالیة
قلیلة 
  جًدا

            العمل على توفیر أسالیب التقویم الذاتي للمعلمین.   .21

وجود خطة للتحسین المستمر في ضوء نتائج التقویم    .22
 الذاتي.

          

السعي للبحث عن كوادر جدیدة قادرة على التنمیة    .23
  معاییر االعتماد المدرسي. المستدامة في تطبیق

          

          د البشریة الالزمة لتطبیق االعتماد المدرسي.  ارتوفیر المو   .24

التواصل مع األفراد المدربین والمؤسسات المتخصصة    .25
  في مجال الجودة. 

          

            توفیر الحوافز اإلیجابیة للعاملین في المدرسة.   .26

            امتالك الكفایات العلمیة في مجال الجودة.    .27

تقدیم تنمیة مھنیة للعاملین تساعد على تطبیق عملیات    .28
  الجودة والتحسین المستمر. 

          

ا:    معّوقات تطبیق معاییر االعتماد المدرسي ثالًث

قات تطبیق معاییر االعتماد  )√(وضع إشارة یرجى  أمام الفقرات أدناه والتي تعبر عن معوّ
  المدرسي

  المحور/الفقرات  الرقم

   الموافقة درجة

عالیة 
  جًدا

  قلیلة جًدا  قلیلة  متوسطة  عالیة

  المحور األول: المعوقات التنظیمیة

الضعف في درجة وضوح معاییر االعتماد    .1
  المدرسي.

          

           التغییر المستمر للمسؤولین اإلداریین.    .2

           یحتاج تطبیق إجراءات االعتماد وقت طویل.   .3

           .اتصاف القرارات اإلداریة بالمركزیة   .4
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جراءات االعتماد إضعف الموضوعیة في تطبیق    .5
 .المدرسي

          

            نتشار ثقافة مقاومة التغییر في المدرسة. ا   .6

االعتماد المدرسي على التقییم جراءات إاعتماد    .7
 النهائي بشكل رئیس.

          

تعرض هیئات االعتماد المدرسي للضغوط داخلیًا أو    .8
 .خارجیاً 

          

ماد جراءات االعتإرتفاع التكالیف المالیة لتنفیذ ا   .9
 المدرسي. 

          

انتشار التنافس غیر الشریف بین مدراء المدارس    .10
 الخاصة. 

          

الحاكمة للعمل اإلداري في المدارس كثرة اللوائح    .11
 .الخاصة

          

           ضعف التعاون بین أقسام المدرسة المختلفة.    .12

ن في صنع القرارات میضعف مشاركة المعل   .13
 المدرسیة.

          

ضعف البرامج التدریبیة المقدمة للعاملین في    .14
المدرسة والمتعلقة بمعاییر تطبیق االعتماد 

 المدرسي.

          

المدرسة لبیئة تعلیمیة تواكب المتطلبات فتقار ا   .15
 .التربویة المعاصرة

          

  المحور/الفقرات  الرقم

   الموافقة درجة

عالیة 
  جًدا

  قلیلة جًدا  قلیلة  متوسطة  عالیة

ضعف تواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع    .16
 المحلي.

          

  المحور الثاني: المعوقات التعلیمیة 

           معین من الجوانب.قتصار التقویم على عدد ا   .17

           ضعف التنسیق بین مصادر المعلومات.   .18
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على الطرق التقلیدیة ة المعلمین عتماد غالبیا   .19
 للتدریس. 

          

ضعف تشجیع المدرسة للبحوث المشتركة مع مراكز    .20
 األبحاث المحلیة بین المدارس الخاصة.

          

محدودیة المراجع العلمیة في مكتبات المدارس    .21
 الخاصة. 

          

قلة التزام المعلمین بتطبیق استراتیجیات التدریس    .22
  الواردة في المنهاج.

 

          

قلة االستفادة من نجاحات المدارس الخاصة األخرى    .23
  المنافسة.

 

          

قلة األنشطة الطالبیة التي تقدمها المدارس وخاصة    .24
 بالتعلم الذاتٍي.فیما یتعلق 

          

قلة استفادة المعلمین من الدورات التدریبیة المقدمة    .25
 لهم.

          

  المحور الثالث: المعوقات البشریة

قلة الفرص الكافیة للتنمیة المهنیة للمعلمین في    .26
 المدارس الخاصة.

          

ضعف معاییر اختیار المعلمین في المدارس    .27
 .الخاصة

          

           .الفرص بین المعلمین قلة المساواة في   .28

قلة الحوافز المقدمة إلبداعات المعلمین للمشاركة في    .29
 .تحسین جودة التعلیم

          

           قلة قناعة المعلمین بأهمیة االعتماد المدرسي.    .30

  المحور/الفقرات  الرقم

   الموافقة درجة

عالیة 
  جًدا

  قلیلة جًدا  قلیلة  متوسطة  عالیة

           المشاركة في األنشطة العلمیة.عزوف المعلمین عن    .31

قیام بعض المعلمین بتدریس مقررات ال تتفق مع    .32
 تخصصاتهم األكادیمیة. 
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ضعف قدرات بعض المعلمین في استخدام وسائل    .33
 االتصال التقني للتواصل مع الطلبة ومع زمالئهم.

          

           زیادة العبء التدریسي للمعلم.    .34

           الالصفیة في المدرسة.قلة تطبیق األنشطة    .35

  

  مع جزیل الشكر
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  موجه إلى وزارة التربیة والتعلیم): كتاب تسهیل مهمة من جامعة الشرق األوسط 4ملحق (

  

  



117 
 

 كتاب تسهیل مهمة من وزارة التربیة والتعلیم موجه إلى مدیر إدارة التعلیم الخاص ): 5ملحق (
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  ): كتاب تسهیل مهمة من مدیر إدارة التعلیم الخاص موجه إلى مدیرو المدارس 6ملحق (

  الخاصة ومدیراتها

  


