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Abstract
The current study aimed to showcase the degree of applying the AdvancED Cognia
Performance Standards in international schools from teachers' perspectives in Amman the
capital and the effect of gender, scientific qualification and experience variables on their
opinions. To that aim, the study used the descriptive approach in addition to a 52paragragh questionnaire in which validity and reliability were verified. The study
gathered data from (336) male and female teachers who were randomly selected. The
findings showed that the degree of applying the AdvancED Performance Standards in
international schools from teachers' perspectives in Amman the capital was medium on
the scale as a whole. Moreover, the domains of 'leadership capacity' and "learning
capacity" have a high degree of application ( ranked 1st and 2nd respectively) while the
domain of "resource capacity" ranked third with a medium degree. The results also
revealed that there are no statistically significant differences in the degree of teachers'
perspectives attributed to gender, scientific qualification and experience. The study
reached several recommendations the most important of which is the need to continue to
apply the AdvancED Performance Standards effectively.
Keywords: Performance Standards, AdvancED Cognia, international schools,
Amman the capital, Leadership Capacity Domain, Learning Capacity Domain,
Resources Capacity Domain

1

الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
شهدت العقود الثالثة الماضية العديد من التغييرات الشاملة في شتى مناحي الحياة ،ال سيما
الجوانب التربوية .مما جعل التغيير لالرتقاء بالتعليم أم ار ضروريا لالستم اررية ومواكبة اإلنفجار
المعرفي في المجاالت العلمية والتكنولوجية التي أثرت بشكل كبير على مجال التعليم؛ األمر الذي
فرض على النظم التربوية رفع مستويات التحدي ،وتبني شعار التعليم والتعلم المتميزين تحقيقا لجودة
مخرجاتها ،من خالل تطبيق معايير األداء في التعليم للحصول على االعتماد المدرسي .وبذلك تواكب
متطلبات سوق العمل ،بما فيها من تقدم علمي وتكنولوجي فائق النوعية والسرعة.
بدأ ظهور تطبيقات معايير األداء للحصول على االعتماد المدرسي في المدارس الخاصة في
الواليات المتحدة األمريكية منذ أوائل القرن العشرين .وقد القت استحسانا واقباال شديدين ،وذلك لتأثيره
اإليجابي على رفع تحصيل الطلبة وانجازاتهم ،وحصوله على تأييد اآلباء واإلداريين والمدرسين.
فتبنتها جميع الواليات في أمريكا ،واستخدمت التقييم لتقارن بين جودة التعليم في المدارس من خالل
نظام االعتماد المدرسي ،الذي يتم بواسطة هيئات غير حكومية تقوم بالتقييم في ضوء معايير أداء
محددة تمنح من خاللها االعتماد للمؤسسات التعليمية .وكان نتيجة هذا التعاون بين القطاعات
الحكومية والهيئات غير الحكومية إنشاء جمعيات إقليمية العتماد المؤسسات التعليمية تشترك فيه
أكثر من والية ،فتأسست أول جمعية بواليات الوسط األمريكي عام 1889م ،ثم زاد العدد فيما بعد،
وكان تركيزها على تقييم واعتماد برامج المؤسسات التعليمية (.(Grand & Vranek, 2001
وفي هذا السياق تعد معايير أداء االعتماد األكاديمي من الجوانب المهمة واألساسية لتطوير
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المؤسسة ،أيا كان نوعها ،وعلى اختالف أنشطتها ،للحصول على جيل من المتعلمين يتمتعون بجودة
في األداء األكاديمي والمهني ،يمكنهم من دخول سوق العمل في أي مجال وأي مكان ،وهذا األمر
يتطلب االرتقاء بجودة التعليم ،واالستفادة من تجارب الدول التي أثبتت نجاحها في مجال التعليم
المباشرة وغير المباشرة ،من خالل ترسيخ وتطبيق مفهوم االعتماد األكاديمي في مؤسساتها التربوية
والتعليمية (الدحام.)2007 ،
والجدير بالذكر أن مجال الجودة واالعتماد في التعليم أصبح من القضايا الرئيسة على المستوى
العالمي ،وبرزت بذلك هيئات اعتماد دولي متخصصة في تقييم المدارس ،وعن طريقها يمكن تحقيق
تطوير واصالح نوعي فريد في النظام التعليمي بجميع عناصره ومستوياته ،إضافة إلى أنها تشجع
المدارس على االرتقاء بمعايير جودة التعليم ،والمساهمة في تحسين أوضاع البلدان التي تنتمي إليها،
بما يعزز نجاح الطلبة وضمان مستقبلهم ،ومن هذه الهيئات " ،"Cogniaوهي إحدى منظمات
االعتمادات الدولية واإلقليمية المتخصصة في تقييم المدارس ،ومنح شهادات الجودة واعتماد
المؤسسات التعليمية ،التي تعنى باستم اررية تطوير وتحسين العملية التعليمية (.)cognia.org
ويعود سبب تسمية  Cogniaبهذا لالسم للكلمة االتينية  cognitionالتي تعني المعرفة ،وتعد
 Cogniaمنظمة غير ربحية وغير حكومية في الواليات المتحدة األمريكية ،وتوفر اعتمادا مدرسيا
واعترافا دوليا بالمدارس والمؤسسات التعليمية ،التي تلبي معايير أداء أدفانسد كوجنيا " AdvancED
 ،"Cogniaوالتي تعتبر معايير أداء جودة شاملة ،حيث تشمل ثالث مجاالت رئيسة :مجال القدرات
القيادية ،ومجال القدرات التعلمية ،ومجال قدرات الموارد.
وتأتي قوة معايير األداء "أدفانسد كوجنيا  AdvancED Cogniaمن مصدرين رئيسين؛ أوال :
إنها مظلة تجمع بين ثالث هيئات اعتماد ،وهي :لجنة الرابطة المركزية الشمالية لالعتماد وتحسين
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المدار)،the North Central Association of Colleges and Schools (NCA CASI
ولجنة

االعتماد

الشمالية

الغربيةAssociation

Southern

and

Colleges

of

) ،Schools (SACS CASIوالرابطة الجنوبية للكليات والمدارس Northwest Accreditation
) .Commission (NWACأما المصدر الثاني ،فهو :أنها موجودة في  85دولة حول العالم،
وتخدم  36.000مؤسسة تربوية ،و 500.000معلم ،و  25.000.000طالب حول العالم.
وما يميز الحصول على االعتماد الدولي من منظمة " ،"Cogniaأن المدرسة الحاصلة على
االعتماد يكون معترف بها في جميع أنحاء العالم ،كمدرسة تلبي معايير الجودة وتحافظ على التزامها
بالتحسين المستمر(.)cognia.org
واستنادا للدليل االرشادي الصادر عن و ازرة التربية والتعليم لترخيص المدارس الدولية ،حيث يعد
الحصول على االعتماد الدولي شرطا أساسيا لترخيص المدرسة التابعة للتعليم األجنبي في المملكة
األردنية الهاشمية(.(moe.gov.jo
تعد المدارس الدولية جزءا من منظومة التعليم العام في المملكة األردنية الهاشمية ،وترى الباحثة
من خالل عملها في المدارس االجنبية أن االزدياد في أعداد المدارس الخاصة التابعة للتعليم األجنبي
أدى إلى اتجاه معظمها لالهتمام بجودة البرامج التربوية التي تقدمها ،والسعي للتحسين المستمر ،حتى
تصبح قادرة على البقاء في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع .وصاحب هذا التوسع وعي
المجتمع بأهمية البرامج التربوية المتميزة ،التي تهدف إلى الوصول بالمتعلمين للمستوى المطلوب
بشتى الطرق التربوية المتميزة.
إن استجابة المدرسة للتحديات التي فرضها العالم المتغير بشكل سريع ،يتطلب أن تكون أكثر
قدرة على التعلم الدائم من المتغيرات التي تحدث داخل وخارج أسوارها ،ألن ما نعتبره اليوم يتسم
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بالجودة فهو غدا تقليديا ،بفعل سرعة تغيير المعرفة ،وتجديد احتياجات المستفيدين من طلبة ومعلمين
وأولياء أمور ،والمجتمع ،وأصحاب األعمال (األسطل.)2013 ،
ينبغي أن يكون هدف جميع المؤسسات إجراء التحسين المستمر ،الذي يؤدي إلى نجاح كافة
المتعلمين ،وقد تختلف عملية التحسين من مؤسسة إلى ألخرى ولكن يجب أن تتضمن دائما مقاييس
خاصة بجودة التعلم والتعليم تحقق معايير األداء المتقدم لهذا الغرض ،من خالل توفير مجموعة من
المعايير التقييمية التي تضع األساس لتحسين التخطيط والتطبيق .واستنادا إلى األبحاث الدقيقة
وأفضل الممارسات تعد المعايير أداة فعالة إلجراء التغيير المؤسسي ،والتي تجسد معايير أداء
" "Cogniaإيماننا بقدرة التعلم عالي الجودة في تغيير حياة األفراد و المجتمعات والعالم
بأكمله ).(cognia.org
ونظر ألهمية معايير االعتماد المدرسي في تطوير العملية التعليمية في المدارس ،فقد تناولته العديد
ا
من الدراسات على المستويين العربي والعالمي ،فقد توصلت دراسة (أل رفعة )2015 ،إلى أن تطبيق
معايير ضمان الجودة في الدول المتقدمة أدى إلى تطوير التعليم ،في حين وجدت دراسة (غبور،
 )2015أن اتجاه إدارة الجودة الشاملة هي أكثر االتجاهات اتباعا من قبل المديرين والعاملين ،ودراسة
( )Diez Fernand ,2018التي توصلت إلى أنه كلما طالت الفترة الزمنية التي حصلت فيها
المدارس على شهادات الجودة ،زاد إدراك الجودة بين أعضائها.

مشكلة الدراسة
تهدف المؤسسات التربوية إلى أن يكون التحسُّن المستمر هو المؤدي إلى تحقيق الغايات المرجوة.
مكانية اختالف المسار التحسيني لكل مؤسسة ،إال أن العنصر األساسي يبقى متمثل
وبالرغم من إ ّ
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في وجود مقاييس لجودة التدريس والتعلم .وتوفر معايير األداء "أدفانسد كوجنيا" Advance Ed
 Cogniaمجموعة من المح ّكات التقويمية التي تؤمن األساس الالزم لبناء خطة التطوير والتحسين
وتطبيقها .وتش ّكل هذه المعايير المبنية على أبحاث دقيقة أداة فاعلة للتغيير المؤسساتي
(.)cognia.org
تسعى معظم المدارس التابعة للتعليم األجنبي إلى تحقيق هذه المعايير ،التي بها تضمن جودة
التعليم ،بحيث تحصل على االعتماد الدولي المهم واألساسي لحصول المدرسة على الترخيص من
المدارس الدولية في األردن ( .)moe.gov.joحيث تقوم الهيئة المانحة لالعتماد بزيارة المدرسة
الراغبة بالحصول على االعتماد ،وتتأكد من تطبيقها لمعاير األداء "أدفانسد كوجنيا" ،ثم تمنح المدرسة
االعتماد وفقا لدرجة تطبيق معاير األداء "أدفانسد كوجنيا" وقد تحصل المدرسة على االعتماد لمدة
خمس سنوات ،وخالل هذه المدة يتوقع من المدرسة االلتزام بمعاير األداء ،AdvancED Cogina
وألن المعلم المنفذ األساسي لمعايير األداء .ومع بروز التحديات المالية الناتجة عن جائحة كورنا،
وتحديات المنافسة المحلية ،وضغوط متطلبات سوق العمل المتنوعة والمتغيرة ،استشعرت الباحثة
خالل خبرتها الطويلة في المدارس التابعة للتعليم األجنبي ،العديد من الصعوبات التي قد تحد من
تطبيق معايير االعتماد المدرسي ،على الرغم من الحصول على االعتماد المدرسي .وعليه تتمثل
مشكلة الدراسة في محاولة سعيها لإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي :ما واقع تطبيق معايير األداء
"ادفانسد كوجنيا" من وجهة نظر المعلمين؟
ومن خالل عمل الباحثة في المجال اإلداري في المدارس الدولية؛ أدركت أهمية الدور الذي
تؤديه المدارس الخاصة في األردن ،ودرجة حاجة هذه المدارس إلى تطبيق معايير االعتماد الدولي
فعليا .حيث الحظت الباحثة بعض جوانب القصور في تطبيق معايير أداء ادفانسيد كوجنيا في
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المدارس الدولية الحائزه على االعتماد كوجنيا،فجاءت هذه الدراسة للتأكد من درجة تطبيق هذه
المعايير ليس من وجهة نظر القادة التربوين الذي يعتبر الحصول على االعتماد من صلب واجباتهم
بل من وجهة نظر المعلمين المنفذين للسياسة المدرسية التي من المفروض ان تحقق وتطبق معايير
االداء أدفانسيد كوجنيا بدرجة عالية ،وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة الرقي بالعملية التعليمية.
والتشجيع على التغيير والتطوير المستمر ،كما أن االهتمام بدرجة تطبيق معايير أداء االعتماد
المدرسي ،يحفز مواكبة متطلبات االعتماد واالرتقاء بمستواه محلي.
كما أن معظم الدراسات السابقة –حسب علم الباحثة -التي تناولت االعتماد المدرسي لم تسلط
الضوء على دراسة درجة تطبيق معايير األداء "أدفانسد كوجنيا" للحصول على االعتماد المدرسي في
المدارس الدولية في األردن .جاءت هذه الدراسة للبحث في درجة تطبيق معايير األداء "أدفانسد
كوجنيا".

هدف الدراسة وأسئلتها
تهدف الدراسة الى التعرف على واقع تطبيق معاير األداء "أدفانسد كوجنيا" في المدارس الدولية
عمان .ولتحقيق هدف الدراسة
الحاصلة على اعتماد كوجنيا ،من وجهة نظر المعلمين في العاصمة ّ
تسعى الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة اآلتية:
 .1ما درجة تطبيق معايير األداء "أدفانسد كوجنيا" في المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين
عمان؟
في العاصمة ّ
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 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة
لتقديراتهم لدرجة تطبيق معاير األداء "أدفانسد كوجنيا" في المدارس الدولية في العاصمة
عمان ،تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟

أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في أنها من أولى الدراسات على المستوى الوطني التي تبحث في
موضوع االعتماد الدولي"أدفانسد كوجنيا" .وتأتي هذه الدراسة مواكبة الهتمام قيادات و ازرة التربية
والتعليم /المدارس الدولية باالعتمادات المدرسية الدولية .وقد توفر الدراسة قاعدة من البيانات
والمعلومات حول معايير االعتماد المدرسي لمالك المدارس الدولية ،وللمسؤولين في و ازرة التربية،
وللمستثمرين في قطاع التعليم الخاص والدولي .ولفت انتباههم إلى أهمية توفر هذه المعايير لتطوير
أداء المدارس .ويمكن أن تثير هذه الدراسة اهتمام الباحثين والمتخصصين إلجراء المزيد من الدراسات
والبحوث المستقبلية الخاصة باالعتمادات الدولية .وقد تشكل الدراسة إضافة للمكتبات الجامعية،
يستفيد من نتائجها وتوصياتها الباحثون والمتخصصون في قطاع التعليم العام.

مصطلحات الدراسة
اشتملت الدراسة الحالية على مجموعة من التعريفات المتعلقة بموضوع الدراسة ،كما يأتي:
اًلعتماد المدرسي  :تم تعريفه على أنه "مكانة أكاديمية أو وضع أكاديمي علمي ،يمنح للمؤسسة
التعليمية أو البرنامج األكاديمي مقابل استيفاء المؤسسة لمعايير جودة التعليم المقدم ،وفق ما يتفق
عليه مع مؤسسات تقييم االعتماد" (مجيد والزيادات.)37:2008 ،
ائيا :بأنه عبارة عن عملية تقويم أداء المدارس الدولية الخاصة
ويعرف اًلعتماد المدرسي إجر ا
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بواسطة هيئة متخصصة في ضوء معايير االعتماد األكاديمي؛ لبيان المستوى المتوقع الذي وضعته
هيئة مسؤولة معترف بها ،بشأن تحقيق مستوى او درجة أو هدف تربوي يراد الوصول إليه ويحقق
قدر منشودا من الجودة أو التيميز.
ا
معايير األداء :هي المستويات التي يكون فيها األداء مرضيا ،لذلك يعد اختيار هذه المعايير من
األمور الضرورية لنجاح تنفيذ تقييم األداء ،بسبب دورها في مساعدة الموظفين (المعلمين) على معرفة
المهام المترتبة عليهم لتحقيق أهداف المنشأة التي يعملون بها ،كما تساهم في تقديم الدعم لإلدارة في
اختيار األمور التي تساعد على تطوير األداء بشكل عام (أبو ماضي.)19 :2007 ،
معايير األداء "أدفانسد كوجنيا"  : AdvancED Cogniaهي معايير تربوية معتمدة ومتفق عليها
من إنها مظلة تجمع بين ثالث هيئات اعتماد ،وهي :لجنة الرابطة المركزية الشمالية لالعتماد وتحسين
المدارس)،the North Central Association of Colleges and Schools (NCA CASI
ولجنة االعتماد الشمالية الغربية

Southern Association of Colleges and

) ،Schools (SACS CASIوالرابطة الجنوبية للكليات والمدارس Northwest Accreditation
) .Commission (NWACأما المصدر الثاني ،فهو :أنها موجودة في  85دولة حول العالم،
وتخدم  36.000مؤسسة تربوية ،و 500.000معلم ،و  25.000.000طالب حول العالم.
ائيا بأنها المعايير التربوية
وتعرف معايير األداء "أدفانسد كوجنيا"  AdvancED Cogniaإجر ا
الممثلة في ثالثة مجاالت رئيسة ،هي :مجال القيادة ،ومجال التعلم ،ومجال الموارد ،التي تكمل
مؤشر أداء محدده في أداة الدراسة ،وتقاس بدرجة متوسطات استجابات
ا
بعضها البعض في ()30
عينة الدراسة على المجاالت الثالثة.
مؤسسة التعليم الخاص :هي كل مؤسسة تعليمية أهلية اشتملت على صف أو أكثر من مراحل
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التعليم العام بأنواعة المختلفة ،ويتعلم فيها أكثر من عشرة أشخاص تعليما منتظما ،ويقوم بالتعليم فيها
معلم أو أكثر ،وتكون مؤسسة تعليمية مرخصة يؤسسها ويرأسها أو ينفق عليها فرد أو أفراد أجانب
أو جمعيات أو هيئات أجنبية تابعة لدولة أجنبية أو تابعة لهيئة أو هيئات دولية (نظام المؤسسات
التعليمية الخاصة في المملكة األردنية الهاشمية لسنة .)1996

حدود ومحددات الدراسة
اشتملت الدراسة على عدد من الحدود والمحددات وهي:
 -1الحدود الموضوعية  :اقتصرت الدراسة على دراسة واقع تطبيق معاير األداء "أدفانسد كوجنيا"
(معايير األداء  )AdvancEdفي

المدارس الدولية التابعة للتعليم األجنبي في العاصمة عمان،

في المملكة األردنية الهاشمية.
 -2الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على المعلمين والمعلمات في المدارس الدولية
 -3الحدود المكانية :المدارس الدولية /المسار األمريكي في العاصمة عمان ،األردن.
 -4الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول .2022/2021
محددات الدراسة:
لم تتطرق الدراسة إلى التحديات التي تواجه تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا على مجتمع الدراسة
في المدارس الدولية التي تم تطبيق الدراسة عليها ألن جميع المدارس المشمولة في الدراسة حائزه
على االعتماد وهو متطلب أساسي لترخيص هذة المدارس من قبل و ازرة التربية والتعليم ،والتحديات
تكون عند المدارس التي تسعى للحصول على هذا الترخيص
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتضمن هذا الفصل عرضا لإلطار النظري ذي الصلة بأهداف الدراسة الحالية ،والدراسات السابقة
ذات الصلة بالموضوع.

األدب النظري
ويشتمل األدب النظري على جملة من الموضوعات المتعلقة باالعتماد المدرسي ،معايير االداء
ومجاالته :
مفهوم اًلعتماد المدرسي
أصبح تحقيق االعتماد المدرسي مطلبا تربويا عالميا ،كونه يشكل حجر الزاوية في تحسين
وتطوير المدخالت الخاصة بالعملية التعليمية التعلمية ،ومحور مهما من محاور تحسين األداء في
ومعيار رئيسا في تحسين المخرجات ،وتحقيق الجودة
ا
في إدارة وضبط العمليات الخاصة بالتعليم،
التي يسعى المجتمع لتحقيقها (الدوسري .(2000 ،وال يزال مفهوم االعتماد المدرسي يختلف من دولة
إلى أخرى ،حيث يتم استخدامه في سياقات مختلفة ،ويعرف على أنه" :بيان رسمي منشور يتضمن
بعض معايير الجودة الخاصة بالمؤسسة أو البرامج التعليمية بها ،ويتبع عملية التقييم التي تستند إلى
بعض المعايير المتفق عليها( ".ابو كريم .(160 :2013 ،ويعرفه العريمي ( )2005بأنه :عبارة عن
الشروط والمواصفات التي ال يمكن بدونها الوصول إلى قرار االعتماد المدرسي للبرامج والمؤسسات
الراغبة في الحصول على هذا االعتماد ،كما تشير إلى جملة األبعاد أو القواعد أو األهداف المطلوب
أن تستوفيها برامج التعليم ومؤسساته من العناية وااللت ازم ،واالعتماد المدرسي هو إحدى الوسائل التي
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تتبناها السياسات التربوية والتعليمية بهدف التنظيم الذاتي والمراجعة من الزمالء لتقوية مخرجات
العملية التعليمية التعلمية وكفاءتها ،ودعمها بصورة تجعلها موضع ثقة المجتمع واإلقالل من تحكم
األجهزة الخارجية (كزلك .(2010 ،وكذلك عرفه مجيد والزيادات ( )2007بأنه مكانة أكاديمية أو
وضع أكاديمي علمي يمنح للمؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي مقابل استيفاء المؤسسة لمعايير
جودة التعليم المقدم وفق ما يتفق عليه مع مؤسسات التقييم.
مما تقدم؛ يمكن النظر إلى االعتماد المدرسي على أنه؛ عملية تقويم أداء المدارس بواسطة
هيئة متخصصة في ضوء معايير محلية أو دولية تشير إلى مضامين االعتماد المدرسي والتأكد من
توافرها ضمن مستويات ودرجات متفق عليها.
نشأة اًلعتماد المدرسي وتطوره
ظهر مفهوم االعتماد المدرسي مسبوقا بثالث مراحل بهدف تحسين مخرجات التدريس .بدأت
األولى في نهاية السبعينيات من القرن الماضي ،من خالل أفكار كيرت ليفين ) (Levin Kurtوالتي
تجسدت في مشروع التحسين المدرسي الدولي ،أما المرحلة الثانية فكانت في بداية التسعينيات ،وكانت
نتاج التفاعل بين حركتين مهمتين في التحسين المدرسي؛ هما حركة الفاعلية المدرسية وحركة التحسين
المدرسي ،ومن خالل هذا التفاعل ظهر االهتمام بطريقة القيمة المضافة لقياس فعالية األداء المدرسي.
أثر في ظهور إرهاصات
وكان لتأثير التكامل بين حركتي الفعالية المدرسية والتحسين المدرسي ا
االعتماد المدرسي في الواليات المتحدة والعديد من دول العالم ،كما أدى ذلك إلى ظهور المرحلة
الثالثة منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي ،التي تميزت بوجود معايير للحكم على جودة
ودرجة نجاح التالميذ وقدرة المؤسسة على تحقيق تلك المعايير (النبوي .(2006 ،وقد أشار الخطيب
( )2003إلى أن فكرة االعتماد المدرسي قد انبثقت من تعاون تطوعي مشترك بين الجامعات والمدارس
الثانوية بالواليات المتحدة األمريكية ،بهدف تحسين الوضع التربوي ،واالتفاق على سياسات القبول.
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خصائص اًلعتماد المدرسي
إن معايير االعتماد المدرسي تختلف من هيئة إلى أخرى ،حيث أن هناك العديد من الخصائص
التي ينبغي توافرها في هذه المعايير ،ومنها :أن االعتماد ضرورة حتمية لضمان جودة التعليم ،كما
أنه ال يهدف إلى تصنيف أو ترتيب المؤسسات التعليمية ،وأن لكل نظام لالعتماد مزايا وعيوب ،وان
نظم االعتماد تتخذ مداخل متنوعة وتختلف باختالف المجتمعات واختالف النظم التعليمية وفلسفتها
وامكاناتها ،ولذلك ال ينبغي األخذ بنظام اعتماد ما في دولة معينة ،والعمل بموجبه في نظام تعليمي
آخر في دولة أخرى ،وانما يمكن اإلفادة منه في الجوانب التي تتالءم مع طبيعة النظام التعليمي
المراد تطبيق االعتماد عليه .والجدير بالذكر أن نظام االعتماد ينبغي أال يقتصر على الجامعات
وحدها ،بل يمتد ليشتمل منظومة التعليم بكل مؤسساته ومعاهده ،حيث أنه ال يهتم فقط بالمنتج النهائي
للعملية التعليمية ،ولكن يهتم بنفس القدر بكل جوانب ومقومات المؤسسة التعليمية ،إضافة إلى أن
االعتماد إلى جانب الجودة المدرسية ،يؤكد مصداقية واحترام المؤسسة من قبل المجتمع والمؤسسات
العلمية والمهنية (الدهشان.)2007 ،
أسس ومبادئ اًلعتماد األكاديمي
أشار عبدااهلل ( )2006إلى مجموعة من األسس والمبادئ لالعتماد األكاديمي في أي مؤسسة
تعليمية وهي:
 الوعي بمفهوم االعتماد ومعاييره في التعليم لدى المستويات اإلدارية واألكاديمية جميعها،
حتى يسهم الجميع في إنجاح تطبيق االعتماد المدرسي.
 رؤية ورسالة وأهداف واضحة ومحددة يشارك في صنعها جميع العاملين ،ويكون لهذه الرؤية
والرسالة واألهداف توجه مستقبلي قصير وطويل المدى .
 توافر القيادات الفعالة التي تتمكن من تنمية مفهوم وثقافة االعتماد لدى جميع العاملين.
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 تصميم البرامج األكاديمية والمناهج الدراسية ،واختيار أساليب التدريس في ضوء متطلبات
االعتماد المدرسي.
 التركيز على العمل الجماعي واالبتعاد عن األعمال الفردية ،وتحقيق التوافق والترابط بين
األقسام وبين الجهات اإلدارية واألكاديمية.
 وجود برنامج عمل محدد لتطبيق االعتماد المدرسي ،وتحديد خطواته األساسية وما يتطلبه
من إمكانات مادية وبشرية.
معايير اًلعتماد المدرسي
تسعى المؤسسات التعليمية الحديثة إلى التميز في تقديم خدماتها التعليمية وذلك من خالل
االلتزام بمعايير معينة تضمن لها هذا التميز ،من حيث المفهوم والهدف والمصدر والنشأة ،إضافة
إلى نماذج لمعايير االعتماد المدرسي لبعض الجهات المسؤولة عن االعتماد في بعض البالد ،وبدأ
االهتمام بالمعايير بعد عام ( )1983إثر نشر كتاب أمة في خطر في قسم التربية في واشنطن والذي
كبير في تحسين أداء
كان حينها أول موجه في اإلصالح ،وقد تبين بعد ذلك أن المعايير تحمل أمال ا
المتعلمين ،خاصة أنها جعلت متطلبات التخرج صارمة جدا ،و يعتبر وجود المعايير ضمانا للنجاح
والتميز والكفاءة في التعليم ،كما أنها تظهر قدرات المتعلمين وتحسن جودة التعليم ،من خالل إعطاء
كل طالب حقه في انتهاز فرص التعليم  ،فعندما يبنى المنهاج على معايير واضحة تتوفر القوة لبرامج
المدرسة وتقودها إلى تحديد أولوياتها ،كما أن المعايير توفر لغة مشتركة ،وهدفا يسعى إلى تحقيقه
التربويين وأولياء األمور والمجتمع المحلي ،وتساعد في توفير أسس واضحة ومحددة في تقويم أداء
الطلبه والمؤسسات ذات العالقة بالتربية ،وقد تكون هذه المعايير أحد عناصر المسائلة ألداء
المؤسسات ،وتعبر المعايير عن مستوى كل من األداء والجودة المتوقع والمقبول ،وتحدد مستوى كفاية
أداء المتعلمين عند قيامهم بالمهارات والمعارف التي نصت عليها تلك المعايير(الكعبي.)2004 ،
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وتعرف المعايير بأنها وحدات قياس النتائج وجهود النشاطات والعمليات ،ويمكن أن تأخذ األشكال
اآلتية :معايير كمية أو نوعية ،ومعايير شكلية أو مظهرية أو أدائية ،ومعايير تكلفة نقدية ،ومعايير
زمنية .بمعنى أن هذه المعايير يمكن أن تقيس النتائج الكمية أو النوعية أو النقدية أو الزمنية في
المواقع المختلفة من المؤسسة ،ويجب أن تكون هذه المعايير سهلة القياس وقابلة للتطبيق(العجرش،
.)2015
وعرف العجمي( )2003معايير االعتماد المدرسي بأنها تلك األبعاد التي تحدد مستوى النوعية
أو تعبر عنها ،ويدخل في ذلك عدد كبير من الموضوعات ،منها القائمون على المؤسسة أو البرنامج
ومصادر التعليم والتعلم ،وأهداف المؤسسة أو البرنامج والمنافع المتوقعة .في حين عرف رمضان
( (2005المعيار بأنه حكم أو قاعدة أو مستوى معين نسعى للوصول إليه للتعرف إلى مدى اقتراب
هذا الواقع من المستوى المطلوب ،كماعرفه العريمي ( )2005بأنه نقطة مقارنة تستخدم لتحديد
المقاييس من أجل تقييم األداء ،وقد تشير إلى مستويات األداء الحالية في المؤسسة.
وترتكز معايير االداء "أدفانسد كوجنيا" على ثالثة مجاالت رئيسة :مجال قدرات القيادة ،مجال
قدرات التعلم ،ومجال قدرات الموارد ،التي تكمل بعضها البعض .وتضمن  30معيار أداء موزعة كما
يلي.)cognia.org( :

المجال األول :نطاق قدرة القيادة.
من التطورات التي شهدها فكر االدارة التربوية ظهور مصطلح القيادة  Leadershipبعد أن
ظل مصطلح االدارة هو المستخدم لفترة طويلة ،وكان يقابله باإلنجليزية  ،Administrationثم بدأ
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يستخدم معه بشكل تداخلي باالنجليزية مصطلح  Managementالذي ِقدم إلى أدبيات اإلدارة
التربوية من عالم إدارة األعمال ،وهناك جدل في أدبيات اإلدارة التربوية باللغة االنجليزيية حول مدى
التطابق والتداخل بين المصطلحين .وامتد هذا الجدل لمصطلح "القيادة"  Leadershipالذي تزايد
استخدامه في العقود الماضية ،وهل يستخدم بشكل تبادلي مع اإلدارة أو هو مختلف عنها ،وهل يجب
أن يحل محلها أم يستخدم إلى جانبها .ومع أن المصطلحات الثالث تستخدم تبادليا إال أن أدب
اإلدارة التربوية يميز القيادة على النحو التالي :القيادة ترتبط بالتأثير والقدرة على بلورة رؤية يحشد
العاملون في المؤسسة حولها ،ويتشاطرونها بحيث يتبعونها طواعية مع توفير المعلومات ،والمعرفة
والطرق الالزمة لتحقيق الرؤية والتنسيق والتوازن بين المصالح المتعارضة ألعضاء المؤسسة،
وأصحاب المصلحة (.)Ribbins, 2007
عموما فإن أي تعريف للقيادة يشتمل على األبعاد التالية (عواد) 329: 2012 ،
 وجود قائد يعني وجود مرؤوسين يتبعون له ويعودون إليه.
 التأثير في اآلخرين من خالل أكثر من نوع من أنواع القوة (الشرعية /الثواب /العقاب/
المعلومات /المرجعية(.
 السعي إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتعلق بالجماعة والتنظيم.
ومع أن القيادة عادة ما ترتبط بارتباطات ايجابية مثل التأثير والكاريزما والفعالية وتحقيق
األهداف وبلورة الرؤية واالبداع  ،إال أنه يجب أال يغيب عن البال أن القيادة قد تكون حسنة أو
سيئة ،مثمرة أو مدمرة .ومن هنا كان البحث في أنماط السلوك القيادي ،فكما أن هناك أنماط سلوك
سلبية وأخرى ايجابية لدى المرؤوسين هناك أنماط سلوك سيئة وأخرى جيدة لدى القادة .ويعتبر
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التصنيف األكثر شهرة في أنماط السلوك القيادي هو تصنيف ليفين وليبيت ووايت ( Lippitt,
) Lewin,& White: 1939الذين صنفوا أنماط السلوك القيادي إلى:
أوال  -النمط األوتوقراطي " : "Autocratic
وما يسمى بالتسلطي /االستبدادي حيث يقوم على االستبداد بالرأي ،يستمد القائد سلطته الكاملة
في هذا النمط من السلطة الرسمية ،ويستخدمها في الغالب كمبرر لفرض وارغام المرؤوسين على
تنفيذ أوامره ويكون القائد منعزال عن تابعية وال تربطهم به أي عالقة إنسانية)حمادات.)2006 ،
ثانيا -النمط الديمقراطي ": "Democratic
يسمى أيضا بالتشاوري ،ألن القائد هنا يستمد سلطته من عالقته اإلنسانية كأساس للتعامل،
فيعطي الحرية لألفراد في العمل ويمنحهم الثقة الكاملة .وال يتم فيه اتخاذ الق اررات بشكل منفرد بل
بالتشاور مع جميع المرؤوسين حيث تكون قنوات االتصال مفتوحة في جميع الجهات ،فيشعر فيها
األفراد بأهمية مساهمتهم اإليجابية في المؤسسة ،فيكونون أكثر تماسكا وترابطا وروحهم المعنوية عادة
ما تكون مرتفعة (البدري.)2005 ،
ثالثا -النمط التساهلي ""faire-Laissez:
قدر
يطلق عليه أيضا الترسلي وأحيانا التسيبي أو عدم التدخلي ،وفي هذا النمط يعطي القائد ا
كبير من الحرية للمرؤوسين فيختارون ويقررون ما يريدونه ،وتنخفض درجة مشاركته إلى حد كبير،
ا
فال تكون الكلمة األخيرة له كما في النمط الديمقراطي بعد التشاور ،وكذلك يمنح كل مرؤوس الحرية
في تقرير طريقة عمله وعالقته مع الجماعة (حمود.)2010 ،
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إن قدرة القيادة على ضمان تقدم مؤسسة
واعتمادا على معايير األداء ادفانسايد كوجنيا ف ّ
نحو تحقيق أهدافها المحددة عنصر أساسي من عناصر الفاعلية التنظمية .وتتضمن القدرات القيادية
للمؤسسة اإلخالص واإللتزام بغايات هذه المؤسسة وتوجهاتها ،وفاعلية الحاكمية والقيادة لتمكين
المؤسسة من تحقيق أهدافها المعلنة ،والقدرة على التواصل مع مع الرفقاء المعنيين واشراكهم بطرق
جادة ومنتجة ،والقدرة على تطبيق استراتيجيات ،لتحسين أداء المربين والمتعلمين وتتضمن المعايير:
التزام المؤسسة ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات حول التدريس و التعلم ،بما في ذلك التوقعات
للمتعلمين ،واتخاذ أصحاب المصلحة مجتمعين اإلجراءات لضمان تحقيق غرض المؤسسة والنتائج
المرجوة للتعلم ،وتشارك المؤسسة في عملية التحسين المستمر مع تقديم األدلة ،بما في ذلك نتائج
قابلة للقياس لتحسين تعلم الطلبة والممارسة المهنية .هذا باالضافة الى أن السلطة الحاكمة تضع
وتضمن االلتزام بالسياسات المصممة لدعم الفاعلية المؤسسية ،كما أنها تلتزم بميثاق األخالقيات
والوظائف ضمن األدوار والمسؤوليات المحددة .ويتوجب على القادة القيام بتنفيذ عمليات اإلشراف
والتقييم على العاملين لتحسين الممارسة المهنية والفعالية المؤسسية .كما ينبغي أن يقوم القادة بتنفيذ
العمليات واإلجراءات التشغيلية لضمان الفعالية المؤسسية لدعم التعليم والتعلم .وعلى القادة مشاركة
أصحاب المصلحة لدعم تحقيق غرض المؤسسة وتوجهها .ويتوجب على القادة أيضا توفير فرص
تدعم وتحسن للمؤسسة وفاعليتها .وذلك من خالل جمع وتحليل مجموعة من بيانات التغذية الراجعة
والمالحظات من مجموعات اصحاب المصلحة المتعددين لدعم عملية صنع القرار التي تؤدي الى
التحسين(.)cognia.org
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المجال الثاني :نطاق قدرة التعلم.
بأنه :نشاط يهدف
بأنه :تحصيل المعرفة باألمور ،بينما يعرف اصطالح ّ
عرف التعلّم باللغة ّ
ي ّ
إلى اكتساب المهارات والحصول على المعرفة الجديدة ،واإلنسان هو المقصود في هذه العملية ،بالرغم
من قدرة الحيوانات على التعلّم ،وتتحقق هذه العملية التعليمية عند انعكاسها على السلوك والقيم
بأنه سلوك ينتج عن تجربة فردية ،بحيث يتمكن الكائن الحي من
عرف التعليم ّ
واألفكار وغيرها .كما ي ّ
تغيير سلوكياته وتصوراته ،وهو ما يعرف باسم عملية التعليم ،ويجب أن يظهر التعليم على السلوك،
ويكون بدرجة ثابتة دون أن يتأثّر بالنمو أو التطور ،ويعرف التعلّم أيضا بأنه تغيير يط أر على السلوك
ويركز هذا التعريف على التعديل والتغيير في سلوك المتعلّم ،ويكون التغيير دائما وثابتا،
أو يغيره،
ّ
وغير مرهون بظرف أو ومدة زمنية (العجرش.)2016 ،
وتعتبر كوجنيا أن أثر التدريس والتعلم على إنجاز الطلبة ونجاحهم هو الهدف األساسي لكل
مؤسسة .فالبيئة التعلمية الفاعلة تتميز بما يلي :عالقات إيجابية ومنتجة بين المعلم والمتعلم ،وتوقعات
عالية ومعايير ،ومنهج جاذب يتحدى الطالب ،وتدريس ذي جودة ودعم شامل يمكن جميع الطلبة
من النجاح ،وممارسات تقويمية (تكوينية ونهائية) تراقب وتقيس تقدم الطلبة وانجازاتهم .هذا باالضافة
إلى أن المؤسسة ذات الجودة تقيم أثر بيئها التعلمية ،بما في ذلك جميع البرامج وخدمات الدعم وتقوم
بالتعديالت الضرورية .وتضمن المعايير بهذا النطاق تمتع المتعملون بفرص عادلة /متكافئة لتطوير
المهارات وتحقيق أولويات المحتوى والتعلم التي تحددها المؤسسة .كما أنها تعزز ثقافة تعلم اإلبداع
واالبتكار وحل المشكالت والتعاون ،وتطور ثقافة التعلم اتجاهات المتعلمين وافكارهم ومهاراتهم الالزمة
للنجاح .كما يتوجب على المؤسسة ان يكون لديها هيكل رسمي لضمان قيام المتعلمين بتطوير
عالقات ايجابية مع البالغين والزمالء الذين يدعمون خبراتهم التعليمية .كما ان معايير هذا النطاق
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توجب على المعلمون تطبيق منهجا قائما على التوقعات العالية ،ويعد المتعلمين لمستوياتهم التالية،
لذا يتوجب عليهم جمع وتحليل واستخدام البيانات التكوينية والتلخيصية التي تؤدي الى تحسن ملموس
في تعلم الطلبة ،كما أنها تضمن مراقبة وتعديل التعلم والتدريس لتلبية احتياجات المتعلمين الفردية
وتوقعات التعلم الخاصة بالمؤسسة.
تنفذ المؤسسة ضمن هذا النطاق عملية لضمان توافق المناهج مع المعايير وافضل المماراسات،
كما أنها تنفذ عملية لتقييم برامجها وظروفها التنظيمية بشكل مستمر لتجسين تعلم الطالب،و تقدم
برامج وخدمات لمستقبل التعليمي للمتعلمين والتخطيط المهني ،تنفذ المؤسسة عمليات لتحديد وتلبية
االحتياجات النتخصصة للمتعلمين ،يتم تقييم تقدم التعلم بشكل موثوق ومتواصل وواضح
).(cognia.org
المجال الثالث :نطاق قدرة الموارد.
الموارد البشرّية باإلنجليزّية ) (Human Resourcesتعني التركيز على المهام الخاصة بالموظفين؛
من خالل تقسيم الشركة وفقا لمجموعة من األنشطة التي تشمل التدريب ،وتوظيف الموظفين الجدد،
بأنها جزء من إدارة
وتوجيه األفراد ،وتوفير االستحقاقات الخاصة بالموظفين .وت َّ
عرف الموارد البشرّية ّ
وتهتم بإدارة وتدريب الموظفين باعتبارهم من أهم أصول العمل .كما تعرف الموارد البشرّية
المنشآت،
ّ
تهتم باألشخاص العاملين في الشركة؛ فتحرص على متابعة السجالت الخاصة
بأنها اإلدارة التي ّ
بتعيينهم وصرف مستحقاتهم المالية ( تيم.)2018 ،
وتؤكد منظمة كوجنيا أن استعمال وتوزيع الموارد يدعم المهمة والرسالة المعلنة للمؤسسة .حيث
تؤكد المؤسسة على أن توزيع الموارد وتوظيفها بشكل عادل من أجل تأمين احتياجات كل المتعلمين
بشكل مناسب .ويشمل توظيف الموارد دعم التعلم المهني لكافة العاملين ،وتعمل المؤسسة على
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تخصيص وتوظيف الموارد لتؤمن مستويات مناسبة من التمويل واالستدامة والفاعلية التنظمية.
تتضمن معايير نطاق قدرة الموارد تخطيط المؤسسة وتقدم التعليم المهني لتحسين بيئة التعلم ،وتحقيق
التعلم ،وفعالية المؤسسة .ووجود هيكل التعلم المهني للمؤسسة وتوقعاتها يعزز التعاون والرفاهية
لتحين اداء المتعلم والفعالية التنظيمية .كما يوجب على المؤسسة توفير برامج التعريف والتوجيه
والتدريب التي تضمن أن يكون لدى جميع الموظفين المعرفة والمهارات الالزمة لتحسين اداء الطلبة
والفعالية التنظيمية ،وعلى المؤسسة أن تجذب وتحتفظ بالموظفين المؤهلين الذين يدعمون غرض
المؤسسة توجهها .كما تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم والعمليات لتحسين الممارسة
المهنية واداء الطالب والفعالية التنظيمية.و توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات والمواد
لدعم المناهج والبرامج واحتياجات الطالب والمؤسسة .إضافة إلى أن تظهر المؤسسة ادارة استراتيجية
للموارد التي تتضمن التخطيط طويل االمد للموارد واستخدامها لدعم غرض المؤسسة وتوجهها .كما
تخصص المؤسسة الموارد البشرية والمادية والنالية بما يتماشى مع احتياجات المؤسسة واولوياتها
المحددة لتحسينء الطالب وفعاليتها التنظيمية ).( cognia.org
ويمكن استخالص عدد من نقاط اإللتقاء والمطابقة بين معاير أداء الجودة الشاملة في التعليم كما
أشار إليها المصري ( )2019ومجاالت معايير أداء "أدفانسد كوجنيا":
أواًلِ :
المعيار اإلداري :ويتمثَّل هذا المعيار بزيادة اإلنتاجيَّة ،وتقليل الهدر في التكاليف ،واإليمان
َّ
مي ،وهو إحدى مِّيزات العصر الحديث ،ويتبين وجود عالقة وثيقة بين الجودة،
بأن الجودة ٌ
نظام عال ّ
المادية على النحو األمثل وشموليَّة نظام
واإلنتاجيَّة ،وتحسين اإلنتاج واستخدام الموارد البشريَّة ،و ّ
الجودة للمجاالت جميعها في تنمية القدرات القياديَّة ،واإلداريَّة لقادة المستقبل ،وتطوير مهاراتهم وهذا
ما يتضمنه مجال القدرات القيادية ومجال قدرات الموارد في معايير األداء "أدفانسد كوجنيا" .
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المرت ِبطة بالطلبة :وتتمثَّل هذه المعايير بأمور َّ
العام لتكلفة الفرد،
ا
عدة ،مثل :الم ّ
توسط ّ
ثانيا :المعايير ُ
الطالب ،والمعلِّمين ،ومستوى الخدمات الم َّ
و ِّ
قدم للطلبة .وهذا ما يتضمنه ومجال
النسبة بين عدد
ّ
قدرات الموارد في معايير األداء "أدفانسد كوجنيا".
وتتضمن هذه المعايير َّ
عدة أمور ،مثل :مستوى الثقافة المهنيَّة
بالمعلِّمين:
َّ
المرت ِبطة ُ
ثالثاا :المعايير ُ
لدى المعلِّمين ،ومدى احترامهم للطلبة ،ومساهمتهم في المجتمع الذي يعيشون فيه .وهذا ما يتضمنه
مجال القدرات التعلمية في معايير األداء "أدفانسد كوجنيا" .
المرت ِبطة بالمناهج الدراسيَّة :ويندرج تحت هذه المعايير :مدى جودة المنهج الدراس ّي،
را
ابعا :المعايير ُ
العام لمحتوياته ،ومدى ارتباط هذه المحتويات في الواقع .وهذا ما يتضمنه مجال القدرات
والمستوى ّ
التعلمية في معايير األداء "أدفانسد كوجنيا" .
خامسا :المعايير المرت ِبطة باإلدارة المدرسيَّة :وت ِّ
ركز هذه المعايير على العالقة اإلنسانيَّة الجيِّدة بين
ا
ُ
ي بمستويات الجودة ،واالهتمام بتطوير
الطلبة ،وأعضاء الهيئة التدريسيَّة ،ومدى التزام الجهاز اإلدار ّ
مهارات اإلدارّيين ،وتدريبهم .وهذا ما يتضمنه مجال القدرات التعلمية ومجال القدرات القيادية في
معايير األداء "أدفانسد كوجنيا" .
المرت ِبطة باإلدارة التعليميَّة :وتتمثَّل بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب،
ا
سادسا :المعايير ُ
وتفويض السُّلطات ،والبعد عن مظاهر العنصريَّة ،والقبليَّة .وهذا ما يتضمنه مجال القدرات التعلمية
ومجال القدرات القيادية في معايير األداء "أدفانسد كوجنيا" .
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المرت ِبطة باإلمكانيَّات المادية :ومن هذه المعايير :مدى قدرة المنشأة التعليميَّة على
ا
سابعا :المعايير ُ
تحقيق األهداف ،ومدى استفادة الطلبة من المكتبة المدرسيَّة ،واألدوات ،والتقنيَّات .وهذا ما يتضمنه
مجال قدرات الموارد في معايير األداء "أدفانسد كوجنيا" .
أهم هذه المعايير هو دور المدرسة في س ِّد
ثامن ا :معايير ُمرت ِبطة بالعالقة بين المدرسة ،والمجتمع :و ّ
احتياجات البيئة المحيطة بهاِّ ،
وحل المشكالت ،ومدى تفاعل البيئة المدرسيَّة بكافَّة كوادرها مع
المجتمع بكافَّة قطاعاته اإلنتاجيَّة ،والخدميَّة .وهذا ما يتضمنه مجال القدرات التعلمية ومجال القدرات
القيادية في معايير األداء "أدفانسد كوجنيا" .

الدراسات السابقة:
يتناول هذا الجزء الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة ،وقد تم تناولها حسب تسلسلها الزمني من
األقدم إلى األحدث ،حيث قامت الباحثة بمراجعة مجموعة من الدراسات الخاصة بمعايير االعتماد
المدرسي متمثلة بالدراسات السابقة كاآلتي:
أجرى دراسة مينشينج (  )Mensching, 2012دراسة هدفت التعرف إلى أثر االعتماد المدرسي
على المخرجات األكاديمية وتحسين أداء المدرسة .واستخدمت الدراسة المنهج الكمي والنوعي المدمج.
وتكون مجتمع الدراسة من جميع القسيسين والمعلمين والمدراء في ( )66مدرسة ابتدائية معتمدة في
الواليات المتحدة األمريكية )  (USAوالبالغ عددهم  95قس و  402معلم و  63مدير .وتمثلت أداة
الدراسة في استبانة مكونة من ( )16سؤال مغلق للجزء الكمي وأربعة أسئلة مفتوحة للجزء النوعي.
وضمت عينة الدراسة ( )37قس و ( )134معلما و ( )35مدي ار .وكان من أهم نتائجها وجود أثر
لالعتماد المدرسي على المخرجات األكاديمية وتحسين أداء المدرسة.
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وهدفت دراسة كل موموه وامانيول ( ) Momoh & Emmanue, 2015التعرف إلى فعالية
تطبيق معايير ضمان الجودة والفعالية اإلدارية لمديري المدارس الثانوية العامة في واليتي إيدو والدلتا.
تم وضع أربعة أسئلة وفرضيات بحثية .واعتمد تصميم البحث الوصفي للدراسة واستخدمت تقنية أخذ
العينات العشوائية البسيطة ،وتم اختيار  240مدي ار و  720معلما .وكشفت النتائج ان تطبيق معايير
الجودة يزيد من الفعالية اإلدارية لمديري المدارس الثانوية العامة في واليتي إيدو والدلتا،حيث ان
تطبيق معايير ضمان الجودة ساهم بشكل كبير في زيادة فاعليتهم االدارية.
وأجرى جوشيو ) (Joshua ,2015دراسة هدفت إلى تحديد معايير اعتماد إعداد المعلم مع
مرور الوقت ،وتحديد مدى تأثير السياسات على كيفية تصور هذه المواضيع في نص المعايير .تم
استخدام المنهج الوصفي واالعتماد على االستبانة كأداه للدراسة ،وأجريت مراجعات البحوث التعليمية
وأجريت استعراضات للسياسة التعليمية .وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها أن االهتمام بالتنوع
والعدالة االجتماعية خالل الفترة الزمنية التي يغطيها البحث أثر على الطبعات األحدث في المعايير
االعتماد المدرسي وشموليتها.
وأجرى المالكي ( )2015دراسة هدفت التعرف إلى متطلبات تطبيق معايير االعتماد المدرسي
في المدارس الخاصة بمكة المكرمة .تم استخدام المنهج الوصفي ،تكونت عينة الدراسة من جميع
مديري المدارس الخاصة ومشرفيها ،تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،حيث أظهرت النتائج أن
درجة توافر متطلبات تطبيق معايير االعتماد المدرسي من وجهة نظر مديري المدارس ومشرفيها
جاءت بدرجة متوسطة إلى مرتفعة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق تعزى ألثر المتغيرات
( المسمى الوظيفي ،والدورات التدريبية) ،بينما توجد فروق تعزى ألثر متغير الخبرة في مجال المباني
المدرسية ،وجاء لصالح ذوي الخبرة الطويلة.
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وهدفت دراسة عايش ( )2017التعرف إلى درجة توافر معايير االعتماد والجودة في المدارس
الخاصة بمحافظات غزة في ضوء أنموذج سيتا العتماد المدرسي من وجهة نظر مدرائها ونوابهم.
مدير
ا
ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة في ()51
ومديرة مدرسة خاصة ،و( )48نائبا ونائبة مدير مدرسة خاصة ،وتمثلت أداة الدراسة باستبانة مكونة
مدير ومديرة
ا
معيار ،وسؤال مفتوح .وطبقت االستبانة على ()45
ا
من ( )103فقرة موزعة على ()12
و () 42نائبا ونائبة .وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن درجة توافر معايير االعتماد
والجودة في المدارس الخاصة في ضوء أنموذج سيتا ) (CITAكانت بدرجة كبيرة ،.إضافة إلى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة توافر معايير االعتماد المدرسي تعزى لمتغيرات المسمى
الوظيفي ،والجنس ،والمؤهل العلمي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة
لمعايير الموارد المالية ،ومرافق المدرسة ،وخدمات المساعدة ،وأنشطة الطّلبة ،والتحسين التربوي
المستمر لصالح فئة أكثر من عشر سنوات.
وأجرى العتيبي ( )2016دراسة هدفت إلى الكشف عن تطبيق االعتماد المدرسي في ضوء
أسس إدارة التغيير في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي،
مدير  ،تم استخدام االستبانة والمقابلة كأدوات للدراسة ،حيث أظهرت
تكونت عينة الدراسة من  300ا
نتائج الدراسة أن درجة أهمية تطبيق معايير االعتماد المدرسي في ضوء أسس إدارة التغيير في
مدارس التعليم العام بمدينة الرياض جاءت بدرجة كبيرة ،أما بالنسبة لدرجة المتطلبات الالزمة لتطبيق
معايير االعتماد المدرسي في ضوء أسس إدارة التغيير في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض جاءت
بدرجة متوسطة.
وهدفت الد ارسـ ـ ــة العجرمي ( )2018إلى التعرف على مسـ ـ ــتوى توافر متطلبات تطبيق معايير
االعتماد المدرسـ ـ ــي ومعوقـاته في المدارس الخاص ـ ـ ــة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة
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التربويين .ولتحقيق أهداف الد ارسـة تم إسـتخدام المنهج الوصـفي المسـحي ،عن طريق تطوير اسـتبانة
مكونة من ( (63فقرة موزعـة على سـ ـ ـ ــت محـاور وهي متطلبـات تنظيمية ،ومتطلبات تعليمية،
ومتطلبات بشـ ـ ـ ــر ية ،ومعوقات تنظيمية ،ومعوقات تعليمية ،ومعوقات بشـ ـرية ،وتم التأكد من صـ ــدقها
وثباتها ،ووزعت أداة الد ارسـة على كافة مديري المدارس والمشـرفيين التربويين في المدارس الخاصـة
مدير ومديرة و( )111مش ـ ـرفا ومشـ ـ ـرفة ،و أظهرت نتائج
ا
في العاصمة عمان والبالغ عددهم ()589
الد ارس ـ ــة أن مس ـ ــتوى توافر متطلبات تطبيق معايير االعتماد المدرس ـ ــي في المدارس الخاص ـ ـ ــة في
العاصمة عمان من وجهة نظر القادة التربويين كان متوس ـ ـ ــطا ،وأن مس ـ ــتوى توافر معوقات تطبيق
معايير االعتماد المدرسـ ــي في المدارس الخاص ـ ـ ــة في العاصمة عمان من وجهة نظر القادة
التربويين ،كان متوس ـ ـ ــطا أيضا.
كما هدفت دراسة الغامدي ( )2019إلى التعرف على مدى تطبيق معايير الجودة الشاملة على
المدارس السعودية الرائدة بمحافظة جدة ،والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات
استجابات المعلمين حول مدى تطبيق معايير الجودة الشاملة في المدارس السعودية الرائدة .وتحقيقا
ألهداف ادراسة تم استخدام المنهج الوصفي  ،وتكونت عينة الدراسة من معلمي المدارس السعودية
الرائدة بمحافظة جدة بلغ عددهم ( )360معلما ،بنسبة ( )%42.8من مجتمع الدراسة .تم إعداد
استبانة مكونة من سبعة أبعاد تمثل معايير الجودة في اإلدارة المدرسية والمعلم والطالب ،وأساليب
التدريس ،والمبنى المدرسي ،والتقويم ،والشراكة المجتمعية .وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق معايير
الجودة الشاملة بالمدارس السعودية الرائدة الحكومية بمدينة جده جاء بدرجة تطبيق (كبيرة) من وجهة
نظر المعلمين ،وجاء ترتيب المعايير من حيث درجة تطبيقها كما يلي المعلم ،واإلدارة المدرسية،
وأساليب التدريس ،والتقويم ،والمبنى المدرسي ،والشراكة المجتمعية ،والطالب) .وتبين عدم وجود فروق
دالة إحصائيا ( )α = 0.05بين متوسطات استجابات المعلمين حول مدى تطبيق معايير الجودة
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الشاملة في المدارس السعودية الرائدة تعزى إلى متغير التخصص ،المؤهل الدراسي ما عدا الشراكة
المجتمعية والتي وجدت فروق نحوها تعزى لمؤهل الدراسات العليا ،كما تبين وجود فروق دالة إحصائيا
) (α = 0.05بين متوسطات استجابات المعلمين حول مدى تطبيق معايير الجودة الشاملة في
المدارس السعودية الرائدة تعزى إلى سنوات الخبرة في التعليم ،وكانت الفروق لصالح المعلمين أصحاب
سنوات الخبرة األقل من  10سنوات ،وتبين وجود فروق دالة إحصائيا ( )α = 0.05بين متوسطات
استجابات المعلمين حول تطبيق معايير الجودة الشاملة ألبعاد المعلم ،والتقويم  ،والشراكة المجتمعية،
والمبنى المدرسي تعزى إلى المرحلة الدراسية لصالح استجابات كل من معلمي المرحلة االبتدائية
والمرحلة المتوسطة ،بينما ال توجد فروق على أبعاد (اإلدارة المدرسية ،الطالب ،طرائق وأساليب
التدريس) تعزى إلى المرحلة الدراسية.
وهدفت دراسة مسلم ( )2018التعرف إلى درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدراس
األساسية الحكومية في مدينة العقبة في األردن من وجهة نظر المعلمين .ولتحقيق هدف الدراسة تم
اختيار المنهج الوصفي ،وتم تطوير استبانة مكونة من ( )63فقرة طبقت على عينة عشوائية بلغ عدد
أفرادها ( )298معلما ومعلمة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى إن درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة
في المدارس األساسية الحكومية في مدينة العقبة في األردن من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة،
وتبين عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية عند ( )α = 0.05بين متوسطات استجابة المعلمين
لدرجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس األساسية الحكومية في مدينة العقبة في األردن
تعزى لمتغيرات الدراسة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أصحاب الخبرات األطول كانوا األقل في
االستجابة لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس األساسية الحكومية في مدينة العقبة في
األردن.
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وهدفت دراسة عودة ( )2020التعرف إلى درجة إمكانية تطبيق معايير االعتماد المدرسي
لدولة قطر على المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان ومعيقات تطبيقها والحلول المقترحة
من وجهة نظر مديري المدارس ومساعديهم ،والتعرف على اختالف وجهات النظر باختالف متغيرات
الجنس ،والتخصص ،والمسمى الوظيفي ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة .لتحقيق أهداف الدراسة
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تطوير استبانة مكونة من  152فقرة تم تطبيقها على عينة
مكونة من  68من مديري المدارس الحكومية و 120من مساعديهم في العاصمة عمان وأظهرت
نتائج الدراسة أن درجة إمكانية تطبيق معايير دولة قطر لالعتماد المدرسي على المدارس الثانوية
الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر مديري المدارس ومساعديهم جاءت مرتفعة ،في حين
أن أكبر المعيقات كانت المعيقات البشرية ،وأقلها كانت المعيقات اإلدارية. ،وأن درجة إمكانية تطبيق
معايير دولة قطر على المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان تعزى لمتغير الجنس لصالح
فئة " االناث"  ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات التخصص ،والمسمى
الوظيفي ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة.
وهدفت دراسة موسى ،زعنرة ،وحجازي ( )2021إلى التعرف على واقع تطبيق إدارة الجودة
الشاملة في الجامعة العربية األمريكية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،والتعرف على طبيعة
الفروق في واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء سهيئة التدريس في الجامعة
العربية األمريكية التي تعزى لمتغيرات الكلية ،وسنوات الخبرة في الجامعة ،والرتبة الوظيفية .وتكونت
عينة الدراسة من ( )100من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة العربية األمريكية ،واستخدمت الدراسة
مقياس إدارة الجودة الشاملة .وانتهت النتائج إلى أن واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المجال
اإلداري كانت كبيرة جدا ،وفي المجال األكاديمي كانت كبيرة .كما أوضحت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α = 0.05بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول واقع
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تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة العربية األمريكية في المجال اإلداري إلدارة الجودة الشاملة،
والدرجة الكلية تعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح سنوات الخبرة المرتفعة  15سنة فأكثر ،ووجود
فروق ذات داللة إحصائية في المجال اإلداري والمجال األكاديمي والدرجة الكلية تعزى للرتبة الوظيفية
لصالح رئيس قسم.

التعقيب على الدراسات السابقة
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في عدة أمور منها :اختيار منهج الدراسة المستخدم وهو
المنهج الوصفي المسحي ،وبناء أداة الدراسة وهي االستبانة وتحديد مجاالتها وفقراتها .وتحديد
المتغيرات المناسبة للدراسة .وعرض ومناقشة النتائج وتفسيرها .والتعرف على نوع المعالجات
اإلحصائية المناسبة للدراسة .واإلجراءات المناسبة للدراسة  .وتحديد بعض المفاهيم والمصطلحات
الواردة في الدراسة .واختيار عينة الدراسة.
وتميزت الدراسة الحالية عما سبقها من دراسات سابقة أنها تهدف الى التعرف على درجة تطبيق
معاير األداء أدفانسد كوجنيا في المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان،
والكشف عن ما إذا كان هناك الفروق ذات داللة االحصائية بين متوسطات اجابات أفراد عينة
الدراسة لتقديراتهم لدرجة تطبيق معاير األداء أدفانس كوجنيا في المدارس الدولية من وجهة نظر
المعلمين في المحافظة العاصمة عمان تعزى لمتغير الجنس و المسار األكاديمي وسنوات الخبرة.
ويمكن القول بأن الدراسات السابقة قد اختلفت مع الدراسة الحالية في أكثرمن جانب ،إال أن ذلك ال
ينفي استفادة الباحثة منها في إعداد هذه الدراسة ،من حيث استكمال اإلطار النظري ،وبناء أداة
الدراسة ،وتحليل النتائج ،وقد ساعدت الجوانب المشتركة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية الباحثة
في إثراء وتدعيم هذه الدراسة من جوانب عديدة .حيث تعد هذه الدراسة من الدراسات الحديثة والقليلة
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في األردن على حد علم الباحثة ،وخاصة في مجال المدارس الخاصة ( المدارس الدولية ) والتي
تتعلق بدرجة درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا  AdvancED Cogniaفي
الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان.

المدارس
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة المستخدم والطريقة واإلجراءات التي تم إتباعها من أجل
تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها ،حيث تضمن الفصل وصفا لمجتمع الدراسة وعينتها
وأداة الدراسة وطرق التحقق من صدقها وثباتها ،والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في اإلجابة
عن أسئلة الدراسة.
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي ،حيث تم تقصي واقع تطبيق معايير األداء "أدفانسد
كوجنيا") )AdvancED Cogniaفي المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان
من خالل األداة التي تم إعدادها.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة الدولية في العاصمة
عمان ،الحاصلة على اعتماد أدفانسد كوجنيا– المسار األمريكي -والبالغ عددهم ( )600معلما
ومعلمة ،حيث تم اعتماد هذه البيانات حسب إحصاءات مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات.
عينة الدراسة:
تم تحديد حجم العينة العشوائية الممثلة لمجتمع الدراسة بالرجوع إلى جدول كريسي ومورجان
) ،(Krejcie & Morgan, 1970بواقع ( )234معلما ومعلمة ،وبعد توزيع االستبانة إلكترونيا
على مجتمع الدراسة ،تم استرجاع ( )336استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي وبهذا بلغت عينة
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الدراسة ( )336معلما ومعلمة تم إختيارهم عشوائيا ،لتشكل العينة العشوائية البسيطة ما نسبته (61
 )%من إجمالي مجتمع الدراسة ،والجدول ( )1يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها
تبعا لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة ا
الرقم

المتغير

1

الجنس

2

المؤهل العلمي

3

سنوات الخبرة

الفئات

العدد

النسبة

ذكور

155

46 %

إناث

181

54 %

المجموع

366

100 %

بكالوريوس

181

54 %

دراسات عليا

155

46 %

المجموع

366

100 %

أقل من  5سنوات

84

25 %

من  5إلى  10سنوات

146

43 %

أكثر من  10سنوات

106

32 %

المجموع

366

100 %

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة الحالية تم إعداد استبانة لقياس واقع تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا
في المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان ،وتكونت االستبانة من قسمين؛
األول :البيانات الديموغرافية ،والقسم الثاني اشتمل على ثالثة مجاالت :نطاق قدرة القيادة ،ونطاق
قدرة التعلم ،ونطاق قدرة الموارد .وتكونت أداة الدراسة بشكلها النهائي من ( )52فقرة .وتم استخدام
سلم ليكرت التدريجي الخماسي (دائما ،غالبا ،أحيانا ،نادرا ،أبدا) في أداة الدراسة.
صدق أداة الدراسة:
للتحقق من صدق المحتوى الظاهري ألداة الدراسة؛ تم عرضها بصورتها األولية المكونة
من ( )30فقرة ،ملحق ( ،)1على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي االختصاص والخبرة
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من المحكمين المختصين في اإلدارة التربوية وفي المناهج وطرق التدريس في كليات التربية في
وصحة محتوى األداة من حيث:
الجامعات األردنية ،ملحق ( ،)2وذلك بهدف إبداء آرائهم عن دقّة
ّ
وضوح الفقرات ،والصياغة اللغوية ،ومدى تمثيلها لدرجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيافي
المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان ،وانتماء الفقرات للمجال الذي تتبع له،
تم األخذ بمالحظات المحكمين واجراء
واضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه مناسبا من الفقرات .حيث ّ
تم القيام بإعادة صياغة الفقرات المركبة وتجزئتها ،وتعديل الصياغة اللغوية
التعديالت المطلوبة؛ حيث َّ
موزعة على المجاالت التي تنتمي
لبعض الفقرات ،حيث أصبح عدد فقرات األداة النهائية ( )52فقرةَّ ،
اليها ،ملحق (.)3
صدق البناء ألداة الدراسة
وللتحقق من صدق البناء ألداة الدراسة؛ قامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية
مكونة من ( )30معلما ومعلمة ،من خارج عينة الدراسة المستهدفة للتحقق من مدى صدق االتساق
الداخلي لألداة ،وذلك لحساب معامل ارتباط بيرسون ()Pearson؛ وذلك كما هو م ّبين في الجدول
(:)2
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جدول ()2

قيم معامالت ارتباط بيرسون لفقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمقياس:
رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

الفقرة

اًلرتباط

الفقرة

اًلرتباط

الفقرة

اًلرتباط

الفقرة

اًلرتباط

1

**0.51

14

**0.64

27

**0.60

40

**0.71

2

**0.60

15

**0.58

28

**0.53

41

**0.45

3

**0.62

16

**0.52

29

**0.67

42

**0.66

4

**0.49

17

**0.63

30

**0.58

43

**0.35

5

**0.55

18

**0.60

31

**0.55

44

**0.55

6

**0.52

19

**0.42

32

**0.64

45

**0.36

7

**0.63

20

**0.51

33

**0.60

46

**0.41

8

**0.65

21

**0.52

34

**0.69

47

**0.38

9

**0.69

22

**0.57

35

**0.60

48

**0.75

10

**0.65

23

**0.49

36

**0.73

49

**0.42

11

**0.67

24

**0.67

37

**0.52

50

**0.42

12

**0.44

25

**0.71

38

**0.61

51

**0.60

13

**0.64

26

**0.73

39

**0.70

52

**0.67

** دالة إحصائيا عند مستوى الدًللة ()α=0.05

تشير نتائج الجدول ( )2أن معامالت ارتباط فقرات األداة بمجاالت المقياس بالدرجة الكلية قد
تراوحت بين ( )0.75 – 0.35وجاءت جميع قيم معامل ارتباط بيرسون دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة ( ،)α = 0.05وقد اعتبرت هذه القيم مناسبة ألغراض تطبيق أداة الدراسة.
ثبات أداة الدراسة:
تم إيجاد معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة
للتأكد من ثبات أداة الدراسةَّ ،
كرونباخ ألفا ) (Cronbach–Alphaحيث تم تطبيق أداة الدراسة على مجموعة من خارج عينة
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مكونة من ( )30معلما ومعلمة ،للتأكد من ثباتها ،ويبين الجدول ( )3كل من معامل االتساق
الدراسة ّ
الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا ألبعاد أداة الدراسة والدرجة الكلية:
جدول ()3

معامالت الثبات بطريقة اًلتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا لمجاًلت أداة الدراسة والدرجة الكلية
رقم

المجال

معامالت الثبات بطريقة اًلتساق الداخلي

1

نطاق قدرة القيادة

0.79

2

نطاق قدرة التعلم

0.75

3

نطاق قدرة الموارد

0.81

المجال

األداة ككل

0.82

يالحظ من الجدول ( )3أن معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا
ألبعاد أداة الدراسة تراوحت بين ( ، )0.81 – 0.75في حين في حين بلغ معامل ألفا كرونباخ على
الفقرات ككل ( ،)0.82وجميعها أكبر من ( )0.70وقد اعتبرت هذه القيم مناسبة لقياس ما صممت
ألجله لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
مفتاح تصحيح أداة الدراسة:
في ضوء سلم اإلجابة على فقرات أداة الدراسة ،وبما أن تدريج سلم االستجابة خماسي تتراوح
اإلجابة على جميع فقرات األداة ما بين (دائما ،غالبا ،أحيانا ،نادرا ،أبدا) .وتقابلها الدرجات التالية
على التوالي ( )1 - 2 - 3 – 4 – 5لجميع الفقرات ،إذ تتراوح الدرجات على أداة الدراسة بين
( )52درجة وهي تمثل أدنى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص ،و( )260درجة وتمثل أعلى
درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص على المقياس.
وللحكم على آراء المستجيبين على المقياس تم استخراج متوسطاتهم الحسابية ،فقد تم إجراء
معادلة حسابية لذلك من خالل ايجاد مدى االستجابة على سلم االستجابة الخماسي فقد تم استخراج
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المدى ويساوي  4وتمت قسمته على عدد الق اررات التي تنفصل عندها االستجابات وهي (بدرجة
مرتفعة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة منخفضة) ثم الحكم على القيمة الناتجة وقد كانت نقاط الحكم (نقطة
القطع) ( )1.33وهي المعيار ،كما يظهر في الجدول (:)4
الجدول ()4
المدى المعدل ألداة الدراسة
المعيار

المدى المعدل الذي يتبعه

الرقم
.1

درجة مرتفعة

()3.67 - 5.00

.2

درجة متوسطة

()2.34 – 3.66

.3

درجة منخفضة

()1.00 - 2.33

المعالجة اإلحصائية:
تم ترميز اســتجابات أفراد عينة الد ارســة وادخالها إلى برنامج الرزم اإلحصــائية ) (Spss V.23ثم
حس ــاب المتوس ــطات الحس ــابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الد ارس ــة على أداة الد ارس ــة،
وذلك إليجاد درجة تطبيق معايير األداء أدفانس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد كوجنيافي المدارس الدولية من وجهة نظر
المعلمين في العاص ـ ـ ــمة عمان ،ولفحص الفروق التي تعزى لمتغير الجنس ،والمؤهل العلمي ،فقد تم
استخدام اختبار ت للعينات المستقلة ،وللكشف عن أثر الخبرة بفئاتها الثالث فقد تم استخدام اختبار
تحليل التباين األحادي والمتعدد.
إجراءات الدراسة:
تم استخدام اإلجراءات التالية باإلعتماد على أساليب البحث العلمي في تطبيق الدراسة وهي:
 .1الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة واإلستفادة من آراء المتخصصين والباحثين.
 .2إعداد أداة الدراسة بالشكل النهائي ،بعد تحكيمها والتأكد من صدقها وثباتها.
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 .3التحقق من الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة من حيث الصدق والثبات من خالل تطبيقها
على عينة إستطالعية مكونة من ( )30معلما ومعلمة من خارج عينة الدراسة المستخدمة.
 .4توزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة ،المكونة من ( )336معلما ومعلمة.
 .5تحويل استجابات عينة الدراسة إلى درجات خام ،وادخالها إلى الحاسوب عن طريق برنامج
الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية واالنسانية ( ،)SPSSللوصول إلى نتائج الدراسة ومناقشتها
واستخراج التوصيات المترتبة على نتائج الدراسة.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى واقع تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنياAdvancED Cognia
في المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان ،وقد تمت اإلجابة عن األسئلة
الموضوعة كما يأتي:
أواًل :إجابة السؤال األول والذي نص على" :ما درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا في
المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان"؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة لألبعاد مجتمعة وعلى الدرجة الكلية للمقياس ،كما يوضح في الجدول (:)5
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لمجاًلت أداة الدراسة والدرجة الكلية للمقياس مرتبة تناز اليا
رقم
المجال

المجال

المتوسط اًلنحراف

رتبة

الحسابي المعياري المجال

الدرجة

1

نطاق قدرة القيادة

3.81

0.74

1

مرتفعة

2

نطاق قدرة التعلم

3.70

0.75

2

مرتفعة

3

نطاق قدرة الموارد

3.44

0.91

3

متوسطة

3.65

0.67

األداة ككل

متوسطة
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يالحظ من الجدول ( )5أن مجال "نطاق قدرة القيادة" قد حصل على أعلى استجابة بمتوسط
حسابي قدره ( )3.81وبانحراف معياري قدره ( ،)0.74ويشير إلى درجة مرتفعة في درجة تطبيق
معايير األداء أدفانسد كوجنيا في المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان ،في
حين تاله مجال "نطاق قدرة التعلم" وحصل على الدرجة الثانية بمتوسط حسابي قدره ()3.70
وبانحراف معياري قدره ( ،)0.75ويشير إلى درجة مرتفعة أيضا ،وجاء في المرتبة الثالثة األخيرة
مجال "نطاق قدرة الموارد" بمتوسط حسابي قدره ( )3.44وبانحراف معياري قدره ( )0.91ويشير إلى
درجة متوسطة ،وقد أشار متوسط االستجابة ألفراد عينة الدراسة على المقياس ككل إلى متوسط
حسابي قدره ( )3.65وبانحراف معياري قدره ( .)0.67وهو يشير إلى درجة متوسطة.
كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة الستجابات أفراد
عينة الدراسة على فقرات كل مجال من المجاالت كما يلي:
 .1المجال األول :نطاق قدرة القيادة:

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة الستجابات أفراد عينة
الدراسة على فقرات مجال نطاق قدرة القيادة كما يظهر في الجدول (:)6
جدول ()6
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال نطاق قدرة القيادة
مرتبة تناز اليا

الرقم

الفقرة

1

تلتزم المؤسسة ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات حول

المتوسط

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

4.05

0.95

التدريس.
2

تلتزم المؤسسة ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات حول التعلم.

3.97

1.02

5

يتخذ أصحاب المصلحة مجتمعين اإلجراءات لضمان تحقيق

3.88

1.05

النتائج المرجوة للتعلم.

الرتبة

الدرجة

1

مرتفعة

2

مرتفعة

3

مرتفعة
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7

تشارك المؤسسة في عملية التحسين المستمر التي تقدم أدلة  ,بما

3.88

1.00

في ذلك نتائج قابلة للقياس لتحسين الممارسة المهنية.
16

يقوم القادة بجمع وتحليل مجموعة من بيانات التغذية الراجعة/

المالحظات من مجموعات اصحاب المصلحة المتعددين لدعم

3.87

1.00

4

5

مرتفعة

مرتفعة

عملية صنع القرار التي تؤدي الى التحسين.
6

تشارك المؤسسة في عملية التحسين المستمر التي تقدم أدلة  ,بما

3.84

1.05

6

مرتفعة

7

مرتفعة

8

مرتفعة

9

مرتفعة

10

مرتفعة

11

مرتفعة

12

مرتفعة

13

مرتفعة

14

يشرك القادة أصحاب المصلحة لدعم تحقيق توجه المؤسسة.

3.71

1.06

14

مرتفعة

13

يشرك القادة أصحاب المصلحة لدعم تحقيق غرض المؤسسة

3.68

1.11

15

مرتفعة

15

توفر المؤسسة فرص تدعم وتحسن فعالية القيادة.

3.63

1.16

16

متوسطة

3.81

0.74

في ذلك نتائج قابلة للقياس لتحسين تعلم الطالب.
4

يتخذ أصحاب المصلحة مجتمعين اإلجراءات لضمان تحقيق

3.82

1.10

غرض المؤسسة .
3

تلتزم المؤسسة ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات حول التوقعات

3.80

1.07

9

تلتزم السلطة الحاكمة بميثاق األخالقيات والوظائف ضمن األدوار

3.80

1.10

للمتعلمين.

و المسؤوليات المحددة.
10

يقوم القادة بتنفيذ عمليات اإلشراف على العاملين لتحسين الممارسة

3.79

1.08

المهنية.
12

يقوم القادة بتنفيذ العمليات و اإلجراءات التشغيلية لضمان الفعالية

3.79

1.08

8

تضع السلطة الحاكمة وتضمن االلتزام بالسياسات المصممة لدعم

3.75

1.04

المؤسسية لدعم التعليم.

الفاعلية المؤسسية.
11

يقوم القادة بتنفيذ عمليات التقييم على العاملين لتحسين الفعالية

3.74

1.10

المؤسسية

الدرجة الكلية للمجال

مرتفعة

يالحظ من الجدول ( )6أن الفقرة االولى في مجال نطاق قدرة يالحظ من الجدول ( )6أن الفقرة
االولى في مجال نطاق قدرة القيادة ،والتي تنص على " تلتزم المؤسسة ببيان الغرض الذي يحدد
المعتقدات حول التدريس" جاءت في المرتبة األولى ،وقد حصلت على أعلى درجة بمتوسط حسابي
قدره ( )4.05وانحراف معياري قدره ( ،)0.95وجاءت الفقرة الثانية والتي تنص على "تلتزم المؤسسة

40

ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات حول التعلم" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره ()3.97
وانحراف معياري قدره (.)1.02
وجاءت الفقرة الثالثة عشر والتي تنص على "يشرك القادة أصحاب المصلحة لدعم تحقيق غرض
المؤسسة" في المرتبة الخامسة عشر وقبل األخيرة بمتوسط حسابي قدره ( )3.68وانحراف معياري
قدره ( .)1.11في حين حصلت الفقرة الخامسة عشر ،والتي تنص على "توفر المؤسسة فرص تدعم
وتحسن فعالية القيادة" على المرتبة الساسة عشر واألخيرة  ،وقد حصلت على أقل درجة بمتوسط
حسابي قدره ( )3.63وانحراف معياري قدره (.)1.16
 .2المجال الثاني :نطاق قدرة التعلم:
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على
فقرات مجال نطاق قدرة التعلم كما يظهر في الجدول (:)7
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جدول ( )7المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال نطاق
قدرة التعلم مرتبة تناز اليا

الر

الفقرة

قم

اًلنحر
المتوسط

الحسابي

اف

المعيار

رتبة

الفقرة

الدرجة

ي

 34تنفذ المؤسسة عملية لتقييم برامجها وظروفها التنظيمية بشكل مستمر

3.82

1.01

1

مرتفعة

2

مرتفعة

 17يتمتع المتعلمون بفرص عادلة لتطوير المهارات.

3.79

1.12

3

مرتفعة

 18تعزز ثقافة التعلم اإلبداع.

3.78

1.05

4

مرتفعة

 25يطبق المعلمون منهجا قائما على التوقعات العالية ليعد المتعلمين

3.77

1.06

5

مرتفعة

 27تتم مراقبة وتعديل التعلم\التدريس لتلبية احتياجات المتعلمين الفردية

3.75

1.07

6

مرتفعة

7

مرتفعة

8

مرتفعة

9

مرتفعة

10

مرتفعة

 22تطور ثقافة التعلم أفكار المتعلمين الالزمة للنجاح.

3.67

1.08

11

مرتفعة

 23تطور ثقافة التعلم مهارات المتعلمين الالزمة للنجاح.

3.67

1.13

12

مرتفعة

المؤسسة لديها هيكل رسمي لضمان قيام المتعلمين بتطوير عالقات 3.67

1.08

لتجسين تعلم الطالب.
 33يقوم المعلمون بجمع وتحليل واستخدام البيانات التلخيصية التي تؤدي

3.81

1.07

الى تحسن ملموس في تعلم الطالب.

لمستوياتهم التالية.

التي تتضمن توقعات التعلم الخاصة بالمؤسسة.
 32يقوم المعلمون بجمع وتحليل واستخدام البيانات التكوينية التي تؤدي

3.75

1.09

الى تحسن ملموس في تعلم الطالب.
 26تقوم المؤسسة بتنفيذ عملية لضمان توافق المناهج مع المعايير

3.73

1.10

 21تطور ثقافة التعلم اتجاهات المتعلمين للنجاح.

3.72

1.08

 28تقدم المؤسسة برامج وخدمات لمستقبل التعليمي للمتعلمين بما في

3.72

1.05

بأفضل المماراسات.

ذلك التخطيط المهني.

24

13

مرتفعة

 31يتم تقييم تقدم التعلم بشكل متواصل.

3.67

1.13

14

مرتفعة

 19تعزز ثقافة التعلم االبتكار.

3.66

1.08

15

متوسطة

3.64

1.12

16

متوسطة

3.63

1.05

17

متوسطة

35

تخطط المؤسسة و تقدم التعليم المهني لتحسين بيئة التعلم.

3.59

1.23

18

متوسطة

29

تنفذ المؤسسة عمليات لتحديد االحتياجات المتخصصة للمتعلمين.

3.57

1.12

19

متوسطة

3.70

0.75

ايجابية مع البالغين\الزمالء الذين يدعمون خبراتهم التعليمية.

30

تنفذ المؤسسة عمليات لتلبية االحتياجات المتخصصة للمتعلمين.

 20تعزز ثقافة التعلم حل المشكالت التعاوني .

الدرجة الكلية للمجال

مرتفعة

42

يالحظ من الجدول ( )7أن الفقرة الرابعة والثالثين في مجال نطاق قدرة التعلم ،والتي تنص على
" تنفذ المؤسسة عملية لتقييم برامجها وظروفها التنظيمية بشكل مستمر لتحسين تعلم الطالب" جاءت
في المرتبة األولى ،وقد حصلت على أعلى درجة بمتوسط حسابي قدره ( )3.82وانحراف معياري
قدره ( ،)1.01وجاءت الفقرة الثالثة والثالثون والتي تنص على " يقوم المعلمون بجمع وتحليل
واستخدام البيانات التلخيصية التي تؤدي الى تحسن ملموس في تعلم الطالب" في المرتبة الثانية
بمتوسط حسابي قدره ( )3.81وانحراف معياري قدره (.)1.07
وجاءت الفقرة الخامسة والثالثون ،والتي تنص على " تخطط المؤسسة وتقدم التعليم المهني
لتحسين بيئة التعلم" على المرتبة الثامنة عشر وقبل األخيرة  ،وقد حصلت على أقل درجة بمتوسط
حسابي قدره ( )3.59وانحراف معياري قدره ( ،)1.23بينما حصلت الفقرة التاسعة والعشرون والتي
تنص على "تنفذ المؤسسة عمليات لتحديد االحتياجات المتخصصة للمتعلمين" على المرتبة التاسعة
عشر واألخيرة بمتوسط حسابي قدره ( )3.57وانحراف معياري قدره (.)1.12
 .3المجال الثالث :نطاق قدرة الموارد:
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على
فقرات مجال نطاق قدرة الموارد كما يظهر في الجدول (:)8
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جدول ()8

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال نطاق قدرة الموارد مرتبة تناز اليا
الر

الفقرة

قم

المتوسط

الحسابي

اًلنحر
اف

رت
بة

المعي

ال

اري

فقرة

الدرجة

37

هيكل التعلم المهني للمؤسسة وتوقعاتها يعزز التعاون والرفاهية لتحسين اداء

3.64

1.18

39

توفر المؤسسة برامج التعريف والتوجيه والتدريب التي تضمن ان يكون لدى

3.58

1.18

36

تخطط المؤسسة و تقدم التعليم المهني لتحسين فعالية المؤسسة.

3.57

1.11

38

هيكل التعلم المهني للمؤسسة وتوقعاتها يعزز التعاون والرفاهية لتحسين الفعالية

3.49

1.13

40

توفر المؤسسة برامج التعريف والتوجيه والتدريب التي تضمن ان يكون لدى

3.49

1.14

45

تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم والعمليات لتحسين الفعالية

3.44

1.20

43

تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم والعمليات لتحسين الممارسة

3.43

1.18

52

تخصص المؤسسة الموارد البشرية والمادية والمالية بما يتماشى مع احتياجات

3.43

1.20

50

تظهر المؤسسة ادارة استراتيجية للموارد التي تتضمن التخطيط طويل االمد

3.42

1.22

44

تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم والعمليات لتحسين اداء

3.41

1.17

 49توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات والمواد لدعم احتياجات العاملين.

3.40

1.19

11

46

توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات والمواد لدعم المناهج.

3.38

1.18

12

متوسطة

51

تخصص المؤسسة الموارد البشرية والمادية والمالية بما يتماشى مع احتياجات

3.38

1.22

13

متوسطة

47

توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات والمواد لدعم البرامج.

3.37

1.18

14

متوسطة

48

توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات والمواد لدعم احتياجات الطالب.

3.35

1.19

15

متوسطة

41

تجذب المؤسسة الموظفين المؤهلين الذين يدعمون غرض المؤسسة توجهها.

3.32

1.19

16

متوسطة

42

تحتفظ المؤسسة بالموظفين المؤهلين الذين يدعمون غرض المؤسسة توجهها.

3.31

1.18

17

متوسطة

3.44

0.91

المتعلم

جميع الموظفين المعرفة و المهارات الالزمة لتحسين اداء الطالب

التنظيمية.

جميع الموظفين المعرفة والمهارات الالزمة لتحسين الفعالية التنظيمية .
التنظيمية.
المهنية.

المؤسسة واولوياتها المحددة لتحسين فعاليتها التنظيمية.
للموارد واستخدامها لدعم غرض المؤسسة وتوجهها.
الطالب.

المؤسسة واولوياتها المحددة لتحسين أداء الطالب.

الدرجة الكلية للمجال

1

متوسطة

2

متوسطة

3

متوسطة

4

متوسطة

5

متوسطة

6

متوسطة

7

متوسطة

8

متوسطة

9

متوسطة

10

متوسطة
متوسطة

متوسطة

44

يالحظ من الجدول ( )8أن الفقرة السابعة والثالثين في مجال نطاق قدرة الموارد ،والتي تنص
على "هيكل التعلم المهني للمؤسسة وتوقعاتها يعزز التعاون والرفاهية لتحسين اداء المتعلم" جاءت
في المرتبة األولى ،وقد حصلت على أعلى درجة بمتوسط حسابي قدره ( )3.64وانحراف معياري
قدره ( ،)1.18وجاءت الفقرة التاسعة والثالثون والتي تنص على " توفر المؤسسة برامج التعريف
والتوجيه والتدريب التي تضمن ان يكون لدى جميع الموظفين المعرفة و المهارات الالزمة لتحسين
اداء الطالب" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره ( )3.58وانحراف معياري قدره (.)1.18
وجاءت الفقرة الحادية واألربعون ،والتي تنص على " تجذب المؤسسة الموظفين المؤهلين
الذين يدعمون غرض المؤسسة توجهها ".في المرتبة السادسة عشر وقبل األخيرة بمتوسط حسابي
قدره ( )3.32وانحراف معياري قدره ( .)1.19في حين حصلت الفقرة الثانية واألربعين ،والتي تنص
على " تحتفظ المؤسسة بالموظفين المؤهلين الذين يدعمون غرض المؤسسة توجهها" على المرتبة
السابعة عشر واألخيرة ،وقد حصلت على أقل درجة بمتوسط حسابي قدره ( )3.31وانحراف معياري
قدره (.)1.18
ثانيا :إجابة السؤال الثاني والذي نص على :هل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى
الدًللة ( )α=0.05بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لتقديراتهم لدرجة تطبيق معايير
األداء "أدفانسد كوجنيا" في المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان تعزى
لمتغير الجنس ،المؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم تفصيل الفروق بين المتغيرات كما يلي:
أوًلا :الفروق التي تعزى لمتغير الجنس في درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا في المدارس
الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان.
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تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة
الدراسة تبعا لمتغير الجنس ،كما تم حساب الفروق بينهما باستخدام اختبار ت للعينات المستقلة،
والجدول ( )9يظهر ذلك.
جدول ()9

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لبيان الفروق التي تعزى
لمتغير الجنس في درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا في المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين
في العاصمة عمان

المجال

نطاق قدرة القيادة
نطاق قدرة التعلم
نطاق قدرة الموارد
الدرجة الكلية
للمقياس

المتوسط

اًلنحراف

نتائج اختبار

درجات

الدًللة

الفئة

الحسابي

المعياري

ت

الحرية

اإلحصائية

ذكور

3.76

0.77

إناث

3.86

0.72

1.347

334

0.18

ذكور

3.66

0.75

إناث

3.74

0.74

.9590

334

0.34

ذكور

3.31

0.91

إناث

3.54

0.91

2.262

334

*0.02

ذكور

3.58

0.65

إناث

3.71

0.67

1.872

334

0.06

* ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ()α=0.05

تشير نتائج الجدول ( )9إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α = 0.05

في المجال الثالث (مجال نطاق قدرة الموارد) من مجاالت أداة الدراسة تبعا لمتغير الجنس حيث
بلغت قيمة اختبار (ت) للعينات المستقلة ( )2.262وهي قيمة دالة إحصائيا كما يظهر من الداللة
اإلحصائية ،وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية يالحظ تفوق االناث على الذكور فيها.
ثاني ا :الفروق التي تعزى للمؤهل العلمي في درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا في
المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان.
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حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على
أداة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،كما تم حساب الفروق بينهما باستخدام اختبار (ت) للعينات
المستقلة ،والجدول ( )10يظهر ذلك.
جدول ()10

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لبيان الفروق التي تعزى
لمتغير المؤهل العلمي في درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا في المدارس الدولية من وجهة نظر
المعلمين في العاصمة عمان

المجال

الفئة
بكالوريوس

نطاق قدرة القيادة

دراسات
عليا
بكالوريوس

نطاق قدرة التعلم

دراسات
عليا

بكالوريوس
نطاق قدرة الموارد

دراسات
عليا

الدرجة الكلية
للمقياس

بكالوريوس
دراسات
عليا

المتوسط

اًلنحراف

نتائج اختبار

درجات

الدًللة

الحسابي

المعياري

ت

الحرية

اإلحصائية

3.86

0.73

3.76

0.76

3.75

0.76

3.65

0.72

3.53

0.92

3.32

0.90

3.71

0.69

3.58

0.64

1.126

1.256

2.082

1.848

334

334

334

334

0.26

0.21

*0.04

0.07

* ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ).)α=0.05

تشير نتائج الجدول ( )10إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α = 0.05

في المجال الثالث (مجال نطاق قدرة الموارد) من مجاالت أداة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي
حيث بلغت قيمة اختبار (ت) للعينات المستقلة ( )2.082وهي قيمة دالة إحصائيا كما يظهر من
الداللة اإلحصائية ،وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية يالحظ تفوق المعلمين الحاصلين على درجة
البكالوريوس.
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ثالث ا :الفروق التي تعزى للخبرة في درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا في

المدارس

الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان.
ولفحص الفروق التي تعزى لمتغير الخبرة ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية في درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيافي

المدارس الدولية من وجهة نظر

المعلمين في العاصمة عمان تبعا لمتغير الخبرة والجدول ( )11يوضح ذلك.
جدول ()11

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا في المدارس الدولية
من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان تبع ا لمتغير الخبرة

المجال

نطاق قدرة القيادة

نطاق قدرة التعلم

نطاق قدرة الموارد

الدرجة الكلية ألداة
الدراسة

الفئة

المتوسط الحسابي

اًلنحراف المعياري

أقل من  5سنوات

3.87

0.66

 10 – 5سنوات

3.79

0.73

أكثر من  10سنوات

3.80

0.83

أقل من  5سنوات

3.77

0.73

 10 – 5سنوات

3.66

0.70

أكثر من  10سنوات

3.71

0.82

أقل من  5سنوات

3.57

0.87

 10 – 5سنوات

3.33

0.89

أكثر من  10سنوات

3.47

0.98

أقل من  5سنوات

3.73

0.64

 10 – 5سنوات

3.59

0.61

أكثر من  10سنوات

3.66

0.75

يالحظ من الجدول ( )11وجود فروق ظاهرية في درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيافي
المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان تبعا لمتغير الخبرة ولحساب الفروق
اإلحصائية على الدرجة الكلية ألداة الدراسة أوال تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي الستجابات
أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة ككل ،والجدول ( )12يوضح ذلك.
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جدول ()12

تبعا لمتغير الخبرة
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لحساب الفروق على الدرجة الكلية ألداة الدراسة ا
الدًللة
قيمة اختبار
متوسطات
درجات
مجموع المربعات
المصدر
الحرية

المربعات

ف

اإلحصائية

الخبرة

1.066

2

0.5330

1.204

0.30

الخطأ

147.463

333

0.4430

الكلي المصحح

148.529

335

تشير نتائج الجدول ( )12إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α = 0.05في الدرجة الكلية لتطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا في المدارس الدولية من وجهة
نظر المعلمين في العاصمة عمان تبعا لمتغير الخبرة حيث بلغت قيمة اختبار ف ( )1.204وهي
قيمة غير دالة إحصائية كما يظهر من الداللة اإلحصائية.
كما تم حساب الفروق على مجاالت أداة الدراسة تبعا لمتغير الخبرة ،وللكشف عن أثره في
مجاالت أداة الدراسة بشكل تفصيلي فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد (1 way
) MANOVAكما يظهر في الجدول (:)13
جدول ()13

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر الخبرة في مجاًلت أداة الدراسة
المصدر

الخبرة

الخطأ

الكلي المصحح

ر

المتغيرات التابعة

مجموع

درجات متوسطات

اختبار

الدًللة
0.72

ف

اًلحصائية

المربعات

الحرية

المربعات

1

نطاق قدرة القيادة

0.361

2

0.181

.3270

2

نطاق قدرة التعلم

0.576

2

0.288

0.517

0.60

3

نطاق قدرة الموارد

3.187

2

1.594

1.915

0.15

1

نطاق قدرة القيادة

183.894

333

.5520

2

نطاق قدرة التعلم

185.707

333

.5580

3

نطاق قدرة الموارد

277.107

333

.8320

1

نطاق قدرة القيادة

184.255

335

2

نطاق قدرة التعلم

186.284

335

3

نطاق قدرة الموارد

280.294

335
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تشير نتائج الجدول ( )14إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( = α
 )0.05في أي مجال من مجاالت أداة الدراسة تبعا لمتغير الخبرة حيث تراوحت قيم اختبار ف بين
( )0.327 – 1.915وهي قيم غير دالة إحصائيا.

50

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى واقع تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيافي

المدارس

الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان ،ويعرض هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة،
وعالقتها بالدراسات السابقة ،واألسباب المفترضة التي تعود إليها تلك النتائج كما يأتي:
أواًل مناقشة نتائج السؤال األول والذي نص على" :ما درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا
في المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان؟"
أوضحت النتائج المتعلقة بهذا السؤالَّ ،
أن درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا في
المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان جاء بدرجة متوسطة ،وبمتوسط
حسابي قدره ( )3.65وبانحراف معياري قدره (.)0.67
وتشير هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس
الدولية ،يؤكدون على تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيافي مدارسهم ،وبالمستوى المطلوب ،وذلك
من خالل استجاباتهم التي أشارت إلى أن تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيافي المدارس الدولية
جاء بدرجة متوسطة وقريبة جدا من المستوى المرتفع.
وقد تعزى هذه النتيجة ،إلى أن معلمي المدارس الدولية ومن خالل عملهم ومتابعتهم لسير
العمل في مدارسهم ،تطابقت استجاباتهم مع مالحظاتهم بأن مدارسهم تطبق معايير األداء أدفانسد
كوجنيابشكل فعال وبدرجة متوسطة ،وهذا ما أظهرته استجابات أفراد عينة الدراسة.
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وتعزو الباحثة هذه النتيجة ،إلى أنه ومن خالل التزام

المدارس الدولية بمختلف معايير

األداء أدفانسد كوجنياوتطبيقها ،قد وفرت لمعلميها من أفراد عينة الدراسة قناعة عملية بأن أن مدارسهم
فعال تقوم بتطبيق هذه المعايير.
هذا يتفق مع ما أشار إليه إلدحام ()2007؛ الذي أكد على أن معايير األداء أدفانسد كوجنياتعد
من الجوانب المهمة واألساسية لتطوير المؤسسة ،أيا كان نوعها ،وعلى اختالف أنشطتها ،كما أن
تطبيقها لهذه المعايير يهدف إلى الوصول بالمتعلمين للمستوى المطلوب بشتى الطرق التربوية
المتميزة ،كما يساعد إلى االرتقاء بجودة التعليم.
ويمكن تفسير هذه النتيجة ،بأن تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنياهو أحد االتجاهات التي
تتبناها المدارس الدولية لالهتمام بجودة البرامج التربوية التي تقدمها ،والسعي للتحسين المستمر،
حتى تصبح قادرة على البقاء في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع .وقد يعزى السبب
في ذلك ،أن

المدارس الدولية بمعلميها رأت أن تطبيق هذه المعايير من شأنها مواكبة متطلبات

االعتماد واالرتقاء بمستواها ،وقد يعزى السبب أن تطبيق هذه المعاير يوفر اعتمادا مدرسيا واعترافا
دوليا بالمدارس والمؤسسات التعليمية التي تلبي معايير أداء أدفانسد كوجنياكونها تعتبر معاييرر أداء
جودة شاملة.
واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة المالكي ( ،) 2015ونتيجة دراسة عايش(،)2017
ونتيجة د ارسـ ـ ــة العجرمي ( ،)2018ودراسة مسلم ( ،)2018واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة
دراسة العتيبي( ،)2016ونتيجة دراسة الغامدي( ،)2019ومع نتيجة دراسة عودة (.)2020
كما أشارت النتائج المتعلقة بالمجاالت الفرعيةَّ ،
أن مجال "نطاق قدرة القيادة" جاء في المرتبة األولى،
حيث أشارت النتائج المتعلقة بهذا المجالَّ ،
أن المتوسطات الحسابية ،قد تراوحت بين (– 3.63
أما المجال ككل ،فقد حصل على
 ،)4.05وبدرجة متوسطة إلى مرتفعة من المستوى على الفقراتّ ،
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متوسط حسابي قدره ( ،)3.81ويشير إلى درجة مرتفعة في درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد
كوجنيافي المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة ،إلى أن استجابات عينة الدراسة أشارت إلى أن

المدارس الدولية

التي يعملون بها تلتزم ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات حول التدريس ،والمعتقدات حول التعلم
وحول توقعات المتعلمين .كما يتم اتخاذ اإلجراءات لضمان تحقيق النتائج المرجوة للتعلم ،والتحسين
المستمر لتعلم الطلبة ،مع اإللتزام بميثاق األخالقيات والوظائف ضمن األدوار والمسؤوليات المحددة،
وظهر هذا واضحا في استجابات عينة الدراسة.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن معايير مجال قدرة القيادة تساعد على ضمان تقدم مؤسسة نحو
تحقيق أهدافها المحددة عنصر أساسي من عناصر الفاعلية التنظمية .فهي تلتزم باإلخالص واإللتزام
بغايات هذه المؤسسة وتوجهاتها ،وفاعلية الحاكمية والقيادة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها
المعلنة ،والقدرة على التواصل مع الرفقاء المعنيين واشراكهم بطرق جادة ومنتجة ،والقدرة على تطبيق
استراتيجيات لتحسين أداء المربين والمتعلمين ،وهذا ما أكد عليه أفراد عينة الدراسة.
كما أشارت النتائج ،إلى أن مجال " نطاق قدرة التعلم" جاء في المرتبة الثانية  ،حيث أشارت
النتائج المتعلقة بهذا المجالَّ ،
أن المتوسطات الحسابية ،قد تراوحت بين ( ،)3.82 – 3.59وبدرجة
أما المجال ككل ،فقد حصل على متوسط حسابي
متوسطة إلى مرتفعة من المستوى على الفقراتّ ،
قدره ( ،)3.70ويشير إلى درجة مرتفعة في درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنياالخاصة بمجال
نطاق قدرة التعلم في

المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة ،إلى أن استجابات عينة الدراسة أشارت إلى أن من خالل مشاهدتهم
وممارستهم التطبيقية للتدريس في المدارس الدولية الحظوا أن تطبيق معايير هذا المجال عموما
تعزز ثقافة التعلم واإلبداع واالبتكار وحل المشكالت ،إضافة إلى االهتمام بااتجاهات وأفكار ومهارات
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الطلبة للنجاح ،كما تعمل تطوير مهارات الطلبة بشكل مستمر لتحسين تعلمهم .إضافة إلى التخطيط
لتحسين بيئة التعلم باستمرار.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى إن أثر التدريس والتعلم على إنجاز الطالب ونجاحهم هو الهدف
األساسي لكل مؤسسة .فالبيئة التعلمية الفاعلة تتميز بعالقات إيجابية ومنتجة بين المعلم والمتعلم،
وتوقعات معايير عالية ،ومنهج جاذب يتحدى الطالب ،وتدريس ذي جودة ودعم شامل يمكن جميع
الطالب من النجاح ،وممارسات تقويمية (تكوينية ونهائية) تراقب وتقيس تقدم الطالب وانجازاتهم .هذا
باالضافة إلى أن المؤسسة ذات الجودة تقيم أثر بيئها التعلمية ،بما في ذلك جميع البرامج وخدمات
الدعم وتقوم بالتعديالت الضرورية .وهذا ما أشارت إليه استجابات عينة الدراسة.
كما أشارت النتائج أن مجال "نطاق قدرة الموارد" جاء في المرتبة الثالثة واألخيرة ،حيث أشارت
النتائج المتعلقة بهذا المجالَّ ،
أن المتوسطات الحسابية ،قد تراوحت بين ( ،)3.64 –3.31وبدرجة
أما المجال ككل ،فقد حصل على متوسط حسابي قدره (،)3.44
متوسطة من المستوى على الفقراتّ ،
ويشير إلى درجة متوسطة في درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنياالخاصة في مجال نطاق
قدرة الموارد في المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن استجابات عينة الدراسة على فقرات هذا المجال ،أشارت إلى
أن

المدارس الدولية تطبق المعايير الخاصة بهذ المجال بدرجة متوسطة ،ولكن ليس بالمستوى

المطلوب كما هو الحال في مجال نطاق قدرة القيادة ومجال نطاق قدرة التعلم ،فهي تحاول أن تعزز
التعاون والرفاهية بمستويات أعلى لتحسين اداء المتعلم ،كما توفر أحيانا برامج لدى جميع الموظفين
للوقوف على المهارات الالزمة لتحسين اداء الطالب ،كما أنها تسعى لجعل تخصص الموارد البشرية
والمادية والمالية بما يتماشى مع احتياجات المؤسسة واولوياتها المحددة لتحسين أداء الطالب ،كما
أنها أحيانا تجذب وتحتفظ الموظفين المؤهلين الذين يدعمون توجهها.
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وقد تعزى هذه النتيجة إلى أنّ استعمال وتوزيع الموارد يدعم الرسالة المعلنة للمؤسسة .حيث
تؤكد المدارس الدولية على أهمية توزيع الموارد وتوظيفها بشكل عادل من أجل تأمين احتياجات
كل المتعلمين بشكل مناسب .حيث أنها تسعى إلى توظيف الموارد دعم التعلم المهني لكافة
العاملين ،وتدرس المؤسسة تخصيص وتوظيف الموارد لتؤمن مستويات مناسبة من التمويل
واالستدامة والفاعلية التنظمية.
ومن المالحظ والملفت للنظر أن مجال نطاق قدرة الموارد جاء في المرتبة األخيرة علما أن
المدارس الدولية طبقت معايير األداء أدفانسد كوجنيا وحصلت عليها مما يشير إلى ضرورة إعادة
النظر في اجراءات العمل في هذا المجال وبالتالي ينبغي على هذه المدارس إعادة النظر في إعادة
ما تخصصه هذه المدارس من الموارد البشرية والمادية والمالية بما يتماشى مع احتياجاتها واولوياتها
المحددة لتحسين أداء الطالب ،إضافة إلى ضرورة دعم الوصول الى الموارد المعلومات والمواد لدعم
البرامج والوصول الى الموارد المعلومات والمواد لدعم احتياجات الطالب ،كما على هذه المدارس أن
تبذل جهد أكبر في جذب الموظفين المؤهلين الذين يدعمون توجهها ،إضافة إلى أنه من الضروري
أن تحرص على االحتفاظ قدر اإلمكان بالموظفين المؤهلين الذين يدعمون غرض المدرسة وتوجهها.
ثانيا :مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي نص على :هل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند
ا
مستوى مستوى الدًللة ( )α=0.05بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لتقديراتهم لدرجة
تطبيق معايير األداء "أدفانسد كوجنيا" في

المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في

العاصمة عمان تعزى لمتغي الجنس ،المؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة؟
أشارت نتائج هذا السؤال ،إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α=0.05في الدرجة الكلية لتطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا في

المدارس الدولية من

وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان تبعا لمتغير الجنس .في حين كان هناك فروق ذات داللة
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إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05في مجال "نطاق قدرة الموارد" من مجاالت أداة الدراسة
تبعا لمتغير الجنس ولصالح االناث على الذكور فيها.
وهذا يعني أن درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا الخاصة بنطاق مجال قدرة القيادة،
ومجال نطاق قدرة التعلم في

المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان ال

يختلف باختالف جنسهم ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة ،وهي توافق جميع أفراد عينة الدراسة من
الجنسين في تقديراتهم درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا( القيادة والتعلم) في

المدارس

الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان من وجهة نظرهم ،فالذكور واالناث من معلمي
المدارس الدولية لديهم دراية اطالع ومعرفة وممارسات لهذه المعايير ،ولذلك تتساوى وجهات نظر
المعلمين تجاه تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا في المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين
في العاصمة عمان.
ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن معايير األداء أدفانسد كوجنيا الخاصة بالقيادة والتعلم في
المدارس الدولية ،تطبق على معلم المدرسة الدولية سواء أكان ذك ار ام أنثى ،فمعايير األداء أدفانسد
كوجنيا في المدارس الدولية غير مرتبطة بجنس المعلم ،كونها مستقاة من األنظمة والقوانين والتعليمات
التي تلتزم بها المدارس الدولية بغض النظر عن الجنس.
واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع بعض ما جاء في نتيجة دراسة عايش( ،)2017ودراسة مسلم
( ، )2018واختلفت مع نتيجة دراسة عودة( .) 2020
أما بخصوص مجال "نطاق قدرة الموارد" فقد كانت الفروق لصالح االناث على الذكور فيها.
فقد يكون السبب أن المعلمات نظرن لفقرات هذا المجال بإيجابية أكثر وظهرت لهن واضحة ومطبقة
بشكل أكبر مما شاهده المعلمون الذكور ،هذا باإلضافة إلى أن نسبة المعلمات اإلناث في المدارس
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الخاصة وبشكل عام أعلى من نسبة الذكور مما يعطي انطباع أكبر لدى اإلناث بقدرتهن على
السيطرة والتعامل مع الموارد المتاحة بالمدرسة أكثر من الذكور الذين نسبتهم أقل في المدرسة.
كما أشارت النتائج ،إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α=0.05
في الدرجة الكلية لتطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا في المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين
في العاصمة عمان تبعا لمتغير المؤهل العلمي .في حين كان هناك فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )α=0.05في المجال مجال "نطاق قدرة الموارد" من مجاالت أداة الدراسة تبعا
لمتغير المؤهل العلمي لصالح المعلمين الحاصلين على درجة البكالوريوس.
وهذا يعني أن درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا الخاصة بنطاق مجال قدرة القيادة،
ومجال نطاق قدرة التعلم في المدارس الدولية المعلمين في العاصمة عمان من وجهة نظرهم ال
يختلف باختالف المؤهل العلمي ،ويمكن أن تعزى هذه النتيجة ،وهي توافق جميع أفراد عينة الدراسة
سوا ء البكالوريوس أو الدراسات العليا في تقديراتهم درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا في
أن المدارس الدولية عموما
المدارس الدولية المعلمين في العاصمة عمان من وجهة نظرهم إلى ّ
تسعى للوصول إلى مستوى ٍ
عال من تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا ،فالجميع مطالب ببذل
الجهد والعمل بأقصى طاقة للوصول إلى مستوى ٍ
عال من تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنياوهذا
ما لمسته عينة الدراسة ولجميع المؤهالت.
واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع بعض ما جاء في في نتائج دراسة عايش( ،) 2017ودراسة عودة
( ،)2020ودراسة مسلم (.)2018
أما بخصوص مجال "نطاق قدرة الموارد" فقد كانت الفروق لصالح لصالح المعلمين الحاصلين على
درجة البكالوريوس ،وقد تعزى هذه النتيجة لكون هذه الفئة من المعلمين أكثر اهتماما ونشاطا وجدية
في االهتمام بمتابعة هذه المعايير.
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كما أشارت النتائج ،إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α=0.05
في الدرجة الكلية أو أي من المجاالت لتطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيافي

المدارس الدولية

من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان تبعا لمتغير الخبرة.
وهذا يعني أن درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا في

المدارس الدولية المعلمين في

العاصمة عمان من وجهة نظرهم ال يختلف باختالف متغير الخبرة ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة،
وهي توافق جميع أفراد عينة الدراسة من معلمي المدارس الدولية ،بغض النظر عن خبرتهم ،في درجة
تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا الخاصة بنطاق مجال نطاق قدرة القيادة ،ونطاق قدرة التعلم،
ونطاق قددرة الموارد في المدارس الدولية المعلمين في العاصمة عمان من وجهة نظرهم.
ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن جميع أفراد عينة الدراسة مهما اختلفت سنوات خبرتهم ،إال
أن بينهم قواسم مشتركة فيما يتعلق بما لمسوه ومارسوه من درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا
في المدارس الدولية المعلمين في العاصمة عمان من وجهة نظرهم  ،وبالتالي ال يعد عامل الخبرة
مؤث ار لديهم.
واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع بعض ما جاء في نتيجة دراسة عودة ( ،)2020ودراسة مسلم
( ،)2018واختلفت مع نتيجة دراسة المالكي ( ) 2015ونتيجة دراسة عايش(.) 2017

التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة ،فإنها توصي باآلتي:
 ضرورة االستمرار بتطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا بشكل فاعل.
 ضرورة أن توفر المدارس الدولية الوصول الى الموارد المعلومات والمواد لدعم احتياجات
الطالب البرامج.
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 ضرورة احتفاظ المدارس الدولية بالموظفين المؤهلين الذين يدعمون غرض المؤسسة وتوجهها.
 العمل على جذب الموظفين المؤهلين الذين يدعمون غرض المؤسسة وتوجهها.
 ضرورة أن توفر المدارس الدولية الوصول الى الموارد المعلومات والمواد لدعم احتياجات
الطالب البرامج.
 ضرورة تخصيص المؤسسة الموارد البشرية والمادية والمالية بما يتماشى مع احتياجات
المؤسسة واولوياتها المحددة لتحسين أداء الطالب.
 ضرورة توفير فرص لدعم وتحسين فعالية القيادة المدرسية.
 إجراء دراسة الستكشاف جوانب الضعف في تطبيق معايير نطاق "قدرة الموارد".
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الملحق () 1
أداة الدراسة بصورتها األولية
جامعة الشرق األوسط
كلية العلوم التربوية
تخصص قيادة وادارة تربوية
تحكيم استبانة
حضرة األستاذ الدكتور /الدكتور------------------------------------ :
تحية طيبة وبعد؛
تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان " واقع تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا
 AdvancED Cogniaفي المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان
" ،وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية من كلية
العلوم التربوية في جامعة الشرق األوسط ،ونظ ار لطبيعة الدراسة ،فقد تطلب تحقيق أهدافها إعداد
استبانة مكونة من ثالث مجاالت .علما بأن اإلجابة ستكون وفقا للمقياس اآلتي:
دائما

غالبا

أحيانا

ناد ار

أبدا

وكونكم من ذوي الخبرة واالختصاص في هذا المجال يشرفني أن أعرض على حضرتكم الصورة
األولية لالستبانة ،راجية التكرم بإبداء رأيكم فيها ،والتكرم بحذف أو إضافة أو تعديل ما ترونه
مناسبا ،وذلك سعيا للوصول بها إلى المستوى الذي يسمح بتطبيقها على عينة الدراسة.
ير
ولكم جزيل الشكر واالمتنان على حسن تعاونكم ،و جزاكم اهلل خ ا
الباحثة :منى غنام
munaghannam04@gmail.com
0790246369
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بيانات المحكم
االسم
الرتبة األكاديمية
جهة العمل
التخصص

القسم األول :المتغيرات الديمغرافية
يرجى وضع إشارة (√) أمام الوصف الذي ينطبق عليك.
الجنس:

□ ذكر

المؤهل العلمي:

سنوات الخبرة:

□ بكالوريوس

□ أقل من  5سنوات

□ أنثى

□ ماجستير

□  10 -5سنوات

القسم الثاني :مجاالت االستبانة وفقراتها
يرجى التكرم بوضع إشارة √ في المكان المناسب.

□ دكتوراه

□  11سنة فأكثر
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االستبانة
انتماء الفقرة
للمجال

الفقـ ـ ـ ـ ـ ـرات
رقم
الفقرة

منتمية

المجال األول :المجال األول :نطاق قدرة القيادة
LEADERSHIP CAPACITY DOMAIN
تلتزم المؤسسة ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات
حول التدريس و التعلم  ,بما في ذلك التوقعات
للمتعلمين

.

The institution commits to a purpose 1-1
statement that defines beliefs about
teaching and learning, including the
expectations for learners.
-2
1

يتخذ أصحاب المصلحة مجتمعين اإلجراءات
لضمان تحقيق غرض المؤسسة و النتائج المرجوة
للتعلم.

صالحية الفقرة

غير

صالح

غير

منتمية

ة

صالحة

حاجتها للتعديل

تحتاج

ال
تحتاج
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Stakeholders
collectively demonstrate actions to
ensure the achievement of the
institution’s purpose and desired
outcomes for learning.
تشارك المؤسسة في عملية التحسين المستمر التي
 بما في ذلك نتائج قابلة للقياس لتحسين, تقدم أدلة
The

.تعلم الطالب و الممارسة المهنية

institution engages in a continuous
improvement process that produces
evidence,
results

including
of

1-3

measurable

improving

students

learning and professional practice.
تضع السلطة الحاكمة وتضمن االلتزام بالسياسات
The .المؤسسية

الفاعلية

لدعم

المصممة

governing authority establishes and
ensures adherence to policies that
are designed to support institutional
effectiveness.

1-4
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تلتزم السلطة الحاكمة بميثاق األخالقيات والوظائف
The .ضمن األدوار و المسؤوليات المحددة
governing authority adheres to a
code of ethics and functions within

-5
1

defined roles and responsibilities.
يقوم القادة بتنفيذ عمليات اإلشراف و التقييم على
العاملين لتحسين الممارسة المهنية و الفعالية
Leaders implement staff . المؤسسية
supervision

and

evaluation

processes to improve professional
practice

and

16

organizational
effectiveness.

يقوم القادة بتنفيذ العمليات و اإلجراءات التشغيلية
لضمان الفعالية المؤسسية لدعم التعليم و التعلم
Leaders

implement

operational .

processes and procedures to ensure
organizational

effectiveness

in

support of teaching and learning.

17
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يشرك القادة أصحاب المصلحة لدعم تحقيق غرض
Leaders

engage .توجهها

stakeholders
achievement

to
of

و

support
the

المؤسسة
the 1-8

institution’s

purpose and direction.
توفر المؤسسة فرص تدعم وتحسن فعالية
The

institution

experiences

that

provides .القيادة
cultivate

and

1-9

improve leadership effectiveness.
يقوم القادة بدمع وتحليل مجموعة من بيانات التغذية
الراجعة \ المالحظات من مجموعات اصحاب
المصلحة المتعددين لدعم عملية صنع القرار التي
Leaders collect and . تؤدي الى التحسين-10
analyze a range of feedback data

1

from multiple stakeholder groups to
inform decision-making that results
in improvement
Learning Capacity Domain

 نطاق قدرة التعلم:المجال الثاني
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يتمتع المتعملون بفرص عادلة /متكافئة لتطوير
المهارات و تحقيق أولويات المحتوى و التعلم التي
تحددها

have .

المؤسسة

Learners

equitable opportunities to develop 2-1
skills and achieve the content and
learning priorities established by the
institution.
تعزز ثقافة اتعلم اإلبداع و االبتكار و حل المشكالت
2-2

التعاوني

culture .

The

learning

promotes creativity, innovation and
collaborative problem-solving.
تطور ثقافة التعلم اتجاهات المتعلمين وافكارهم
ومهاراتهم الالزم الالزمة للنجاحThe learning .

culture develops learners’ attitudes, 2-3
for

needed

skills

and

beliefs

success.
المؤسسة لديها هيكل رسمي لضمان قيام المتعلمين
 2-4بتطوير عالقات ايجابية مع البالغين\الزمالء الذين
يدعمون خبراتهم التعليميةThe institution .
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has a formal structure to ensure
learners

develop

relationships
adults\peers

with
who

positive
and

support

have
their

educational experiences.
يطبق المعلمون منهجا قائما على التوقعات العالية
Educators .ويعد المتعلمين لمستوياتهم التالية
implement a curriculum that is based 2-5
on high expectations and prepares
learners for their next levels.
تقوم المؤسسة بتنفيذ عملية لضمان توافق المناهج
The .المماراسات

وافضل

المعايير

مع

institution implements a process to 2-6
ensure the curriculum is aligned to
standards and best practices.
تتم مراقبة وتعديل التعلم\التدريس لتلبية احتياجات
الخاصة

المتعلمين الفردية وتوقعات التعلم

Instructions

is

monitored .بالمؤسسة

and adjusted to meet individual

2-7
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learners’ needs and the institution’s
learning expectations.
تقدم المؤسسة برامج وخدمات لمستقبل التعليمي
The institution .للمتعلمين والتخطيط المهني
provides programs and services for 2-8
learners’ educational futures and
career planning.
تنفذ المؤسسة عمليات لتحديد وتلبية االحتياجات
The

institution .للمتعلمين

النتخصصة

implements processes to identify 2-9
and address the specialized needs of
learners.
يتم تقييم تقدم التعلم بشكل موثوق ومتواصل
Learning progress is reliably .وواضح

2-

assessed

10

and

consistently

and

clearly communicated.
يقوم المعلمون بجمع وتحليل واستخدام البيانات
التكوينية والتلخيصية التي تؤدي الى تحسن ملموس
Educators

gather, .الطالب

تعلم

في

-11
2
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analyze, and use formative and
summative

data

demonstrable

that

lead

improvement

to
of

student learning.
تنفذ المؤسسة عملية لتقييم برامجها وظروفها
The .التنظيمية بشكل مستمر لتجسين تعلم الطالب
institution implements a process to -12
continuously assess its programs

2

and organizational conditions to
improve students learning
Resource Capacity Domain

 نطاق قدرة الموارد:المجال الثالث

تخطط المؤسسة و تقدم التعليم المهني لتحسين بيئة
The .و فعالية المؤسسة,وتحقيق المتعلم,التعلم
institution

plans

and

delivers

professional learning to improve the 3-1
learning

environment,

learner

achievement, and the institution’s
effectiveness.
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هيكل التعلم المهني للمؤسسة و توقعاتها يعزز
التعاون و الرفاهية لتحين اداء المتعلم و الفعالية
The institution’s professional .التنظيمية
learning structure and expectations
promote

collaboration

collegiality

to

performance

improve
and

and

3-2

learner

organizational
effectiveness.

توفر المؤسسة برامج التعريف و التوجيه و التدريب
التي تضمن ان يكون لدى جميع الموظفين المعرفة
و المهارات الالزمة لتحسين اداء الطالب و الفعالية
The institution provides . التنظيمية
induction, mentoring, and coaching
programs

that

ensure

all

staff

members have the knowledge and
skills

to

performance

improve
and

student

organizational
effectiveness.

3-3
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تجذب المؤسسة و تحتفظ بالموظفين المؤهلين الذين
The .توجهها

المؤسسة

غرض

institution

attracts

and

يدعمون
retains 3-4

qualified personal who support the
institution’s purpose and direction.
تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم
والعمليات لتحسين الممارسة المهنية واداء الطالب
The

institution .التنظيمية

والفعالية

integrates digital resources into
teaching, learning, and operations to
improve
student

professional
performance,

3-5

practice,
and

organizational effectiveness.
توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات
والمواد لدعم المناهج والبرامج واحتياجات الطالب
The

institution

provides . والمؤسسة3-6

access to information resources and
materials to support the curriculum,
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programs, and needs of students,
staff, and the institution.
تظهر المؤسسة ادارة استراتيجية للموارد التي تتضمن
التخطيط طويل االمد للموارد واستخدامها لدعم
The institution .غرض المؤسسة وتوجهها
demonstrates

strategic

resource

management that includes long-

3-7

range planning and use of resources
in

support

of

the

institution’s

purpose and direction.
تخصص المؤسسة الموارد البشرية والمادية والنالية
بما يتماشى مع احتياجات المؤسسة واولوياتها
The .المحددة لتحسينء الطالب وفعاليتها التنظيمية
institution

allocates

human,

material, and fiscal resources in 3-8
alignment

with

the

institution’s

identified needs and priorities to
improve student performance and
organizational effectiveness.
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الملحق ()2
قائمة بأسماء السادة المحكمين

الرقم

االسم

التخصص

الجامعة

1

أ.د محمد محمود الحيلة

تكنولوجيا معلومات

جامعة الشرق االوسط

2

د .ابراهبم احمد عواد ابو

االدارة التربوية

جامعة الشرق االوسط

جامع
3

د.باسل خميس أبو فودة

القياس والتقويم التربوي

جامعة الشرق االوسط

4

د .عثمان ناص منصور

مناهج وطرق تدريس

جامعة الشرق االوسط

5

د .أحمد عبد السميع أحمد

مناهج وطرق تدريس

طبية

الرياضيات

6

د .خولة حسين طه عليوه

الدارة التربوية

جامعة الشرق االوسط

7

د .دينا الخضري

إدارة األعمال

جامعة الشرق االوسط

8

ميسون الزيدات

القيادة التربوية

عضو مقييم تابع لمنظمة

رياضيات
جامعة الشرق االوسط

كوجنيا
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الملحق () 3
أداة الدراسة بصورتها النهائية

جامعة الشرق األوسط
كلية العلوم التربوية
تخصص قيادة وإدارة تربوية
تحكيم استبانة
حضرة المعلم /المعلمة  ------------------------------------الفاضل
تحية طيبة وبعد؛
تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان " درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا
 AdvancED Cogniaفي المدارس الدولية من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان
" ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية من كلية
العلوم التربوية في جامعة الشرق األوسط ،ونظراً لطبيعة الدراسة ،فقد تطلب تحقيق أهدافها إعداد
استبانة مكونة من ثالث مجاالت .علما بأن اإلجابة ستكون وفقا ً للمقياس اآلتي:
غالبا ً

دائما ً

أحيانا ً

نادراً

أبداً

وكونكم من ذوي الخبرة واالختصاص في هذا المجال يشرفني أن أعرض على حضرتكم الصورة
ً
راجية التكرم بإبداء رأيكم فيها ،والتكرم بحذف أو إضافة أو تعديل ما ترونه
األولية لالستبانة،
ً
مناسباً ،وذلك سعيا للوصول بها إلى المستوى الذي يسمح بتطبيقها على عينة الدراسة.
ولكم جزيل الشكر واالمتنان على حسن تعاونكم
و جزاكم هللا خير الجزاء
الباحثة :منى أحمد حسن غنام
 munaghannam04@gmail.com :البريد االلكتروني
هاتف0790246369 :

االستبانة
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القسم األول :المتغيرات الديمغرافية
يرجى وضع إشارة (√) أمام الوصف الذي ينطبق عليك.
الجنس:

□ ذكر

المؤهل العلمي:

سنوات الخبرة:
□ 10سنوات فأكثر

□ بكالوريوس

□ أقل من  5سنوات

□ أنثى

□ دراسات عليا

□ أكثر من 5سنوات –أقل من  10سنوات
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 مجاالت االستبانة وفقراتها:القسم الثاني
.يرجى التكرم بوضع إشارة √ في المكان المناسب
ًنادرا

ً أحيانا

ً غالبا

ً دائما

ًأبدا
تلتزم المؤسسة ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات
.حول التدريس
The institution commits to a purpose
statement that defines beliefs about
teaching

1

تلتزم المؤسسة ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات
.
.
التعلم
حول
The institution commits to a purpose
statement that defines beliefs about
learning

2

تلتزم المؤسسة ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات
.
للمتعلمين
التوقعات
حول
The institution commits to a purpose
statement that defines beliefs about
including the expectations for
learners.

3

يتخذ أصحاب المصلحة مجتمعين اإلجراءات
. لضمان تحقيق غرض المؤسسة
Stakeholders collectively
demonstrate actions to ensure the
achievement of the institution’s
purpose

4

يتخذ أصحاب المصلحة مجتمعين اإلجراءات
.لضمان تحقيق النتائج المرجوة للتعلم
Stakeholders collectively
demonstrate actions to ensure the
achievement of the desired outcomes
for learning.

5
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تشارك المؤسسة في عملية التحسين المستمر التي
 بما في ذلك نتائج قابلة للقياس لتحسين, تقدم أدلة
The institution engages in .تعلم الطالب
a continuous improvement process
that produces evidence, including
measurable results of improving
students learning

6

تشارك المؤسسة في عملية التحسين المستمر التي
 بما في ذلك نتائج قابلة للقياس لتحسين, تقدم أدلة
The institution
.الممارسة المهنية
engages in a continuous improvement
process that produces evidence,
including measurable results of
improving professional practice

7

تضع السلطة الحاكمة وتضمن االلتزام بالسياسات
The .المصممة لدعم الفاعلية المؤسسية
governing authority establishes and
ensures adherence to policies that are
designed to support institutional
effectiveness.

8

تلتزم السلطة الحاكمة بميثاق األخالقيات والوظائف
The .ضمن األدوار و المسؤوليات المحددة
governing authority adheres to a code
of ethics and functions within defined
roles and responsibilities.

9

يقوم القادة بتنفيذ عمليات اإلشراف على العاملين
Leaders .المهنية
الممارسة
لتحسين
implement staff supervision processes
to improve professional practice

10

يقوم القادة بتنفيذ عمليات التقييم على العاملين
Leaders .
المؤسسية
الفعالية
لتحسين
implement staff evaluation processes
to
improve
organizational
effectiveness.

11
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يقوم القادة بتنفيذ العمليات و اإلجراءات التشغيلية
Leaders .لضمان الفعالية المؤسسية لدعم التعليم
implement operational processes and
procedures to ensure organizational
effectiveness in support of teaching.

12

يشرك القادة أصحاب المصلحة لدعم تحقيق غرض
المؤسسة
Leaders engage stakeholders to .
support the achievement of the
institution’s purpose and direction.

13

يشرك القادة أصحاب المصلحة لدعم تحقيق توجه
Leaders engage stakeholders المؤسسة
to support the achievement of the
institution’s direction.

14

توفر المؤسسة فرص تدعم وتحسن فعالية
The
institution
provides .القيادة
experiences that cultivate and
improve leadership effectiveness.

15

يقوم القادة بجمع وتحليل مجموعة من بيانات التغذية
الراجعة \ المالحظات من مجموعات اصحاب
المصلحة المتعددين لدعم عملية صنع القرار التي
Leaders collect and .تؤدي الى التحسين
analyze a range of feedback data from
multiple stakeholder groups to inform
decision-making that results in
improvement

16

يتمتع المتعملون بفرص عادلة لتطوير
Learners have equitable .المهارات
opportunities to develop skills.

17

The learning .تعزز ثقافة التعلم اإلبداع
culture promotes creativity.

18
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The learning .تعزز ثقافة التعلم االبتكار
culture promotes innovation

19

The . تعزز ثقافة التعلم حل المشكالت التعاوني
learning culture promotes and
collaborative problem-solving.

20

The .تطور ثقافة التعلم اتجاهات المتعلمين للنجاح
learning culture develops learners’
attitudes needed for success..

12

تطور ثقافة التعلم أفكار المتعلمين الالزمة
The learning culture develops .للنجاح
learners’ beliefs needed for success.

22

تطور ثقافة التعلم مهارات المتعلمين الالزمة
The learning culture develops .للنجاح
learners’ skills needed for success.

23

المؤسسة لديها هيكل رسمي لضمان قيام المتعلمين
بتطوير عالقات ايجابية مع البالغين\الزمالء الذين
The institution has .يدعمون خبراتهم التعليمية
a formal structure to ensure learners
develop positive relationships with
and have adults\peers who support
their educational experiences.

24

يطبق المعلمون منهجا قائما على التوقعات العالية
Educators .ليعد المتعلمين لمستوياتهم التالية
implement a curriculum that is based
on high expectations and prepares
learners for their next levels.

25

تقوم المؤسسة بتنفيذ عملية لضمان توافق المناهج
The .المماراسات
بأفضل
المعايير
مع
institution implements a process to
ensure the curriculum is aligned to
standards and best practices.

62
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تتم مراقبة وتعديل التعلم\التدريس لتلبية احتياجات
المتعلمين الفردية التي تتضمن توقعات التعلم
Instructions
is .بالمؤسسة
الخاصة
monitored and adjusted to meet
individual learners’ needs and the
institution’s learning expectations.
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تقدم المؤسسة برامج وخدمات لمستقبل التعليمي
The .للمتعلمين بما في ذلك التخطيط المهني
institution provides programs and
services for learners’ educational
futures and career planning.

28

االحتياجات

لتحديد

تنفذ المؤسسة عمليات
.المتخصصة للمتعلمين

The institution implements processes
to identify the specialized needs of
learners.

29

تنفذ المؤسسة عمليات لتلبية االحتياجات المتخصصة
.للمتعلمين
The institution implements processes
to address the specialized needs of
learners.

30

Learning .يتم تقييم تقدم التعلم بشكل متواصل
progress is reliably assessed and
consistently.

31

يقوم المعلمون بجمع وتحليل واستخدام البيانات
التكوينية التي تؤدي الى تحسن ملموس في تعلم
Educators gather, analyze, and .الطالب
use formative data that lead to
demonstrable
improvement
of
student learning.

32

يقوم المعلمون بجمع وتحليل واستخدام البيانات
التلخيصية التي تؤدي الى تحسن ملموس في تعلم
Educators gather, analyze, and .الطالب

33
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use summative data that lead to
demonstrable
improvement
of
student learning
تنفذ المؤسسة عملية لتقييم برامجها وظروفها
The .التنظيمية بشكل مستمر لتجسين تعلم الطالب
institution implements a process to
continuously assess its programs and
organizational conditions to improve
students learning

34

تخطط المؤسسة و تقدم التعليم المهني لتحسين بيئة
The institution plans and delivers .التعلم
professional learning to improve the
learning environment.

35

تخطط المؤسسة و تقدم التعليم المهني لتحسين فعالية
The institution plans and .المؤسسة
delivers professional learning to
improve
the
institution’s
effectiveness.

36

هيكل التعلم المهني للمؤسسة و توقعاتها يعزز
The التعاون و الرفاهية لتحسين اداء المتعلم
institution’s professional learning
structure and expectations promote
collaboration and collegiality to
improve learner performance.

37

هيكل التعلم المهني للمؤسسة و توقعاتها يعزز
The .التعاون و الرفاهية لتحسين الفعالية التنظيمية
institution’s professional learning
structure and expectations promote
collaboration and collegiality to
improve organizational effectiveness

38

توفر المؤسسة برامج التعريف و التوجيه و التدريب
التي تضمن ان يكون لدى جميع الموظفين المعرفة
The . و المهارات الالزمة لتحسين اداء الطالب
institution
provides
induction,

39
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mentoring, and coaching programs
that ensure all staff members have the
knowledge and skills to improve
student performance.
توفر المؤسسة برامج التعريف و التوجيه و التدريب
التي تضمن ان يكون لدى جميع الموظفين المعرفة
The . و المهارات الالزمة لتحسين الفعالية التنظيمية
institution
provides
induction,
mentoring, and coaching programs
that ensure all staff members have the
knowledge and skills to improve
organizational effectiveness.

40

تجذب المؤسسة الموظفين المؤهلين الذين يدعمون
The institution .غرض المؤسسة توجهها
attracts qualified personal who
support the institution’s purpose and
direction.

41

تحتفظ المؤسسة بالموظفين المؤهلين الذين يدعمون
The institution .غرض المؤسسة توجهها
retains qualified personal who
support the institution’s purpose and
direction.

42

تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم
The .والعمليات لتحسين الممارسة المهنية
institution integrates digital resources
into teaching, learning, and operations
to improve professional practice

تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم
The institution .والعمليات لتحسين اداء الطالب
integrates digital resources into
teaching, learning, and operations to
improve student performance.

43

44
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تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم
The .والعمليات لتحسين الفعالية التنظيمية
institution integrates digital resources
into teaching, learning, and operations
to
improve
organizational
effectiveness.

45

توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات
The institution .والمواد لدعم المناهج
provides access to information
resources and materials to support the
.curriculum

46

توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات
The institution .والمواد لدعم البرامج
provides access to information
resources and materials to support
programs.

47

توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات
The .الطالب
احتياجات
لدعم
والمواد
institution provides access to
information resources and materials
to support the needs of students.

48

توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات
The .العاملين
احتياجات
لدعم
والمواد
institution provides access to
information resources and materials
to support the needs of staff.

49

تظهر المؤسسة ادارة استراتيجية للموارد التي
تتضمن التخطيط طويل االمد للموارد واستخدامها
The .وتوجهها
المؤسسة
غرض
لدعم
institution demonstrates strategic
resource management that includes
long-range planning and use of
resources in support of the
institution’s purpose and direction.

50
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تخصص المؤسسة الموارد البشرية والمادية والمالية
بما يتماشى مع احتياجات المؤسسة واولوياتها
The institution .المحددة لتحسين أداء الطالب
allocates human, material, and fiscal
resources in alignment with the
institution’s identified needs and
priorities
to
improve
student
performance

51

تخصص المؤسسة الموارد البشرية والمادية والمالية
بما يتماشى مع احتياجات المؤسسة واولوياتها
The .المحددة لتحسين فعاليتها التنظيمية
institution allocates human, material,
and fiscal resources in alignment with
the institution’s identified needs and
priorities to improve organizational
effectiveness.

52
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الملحق ()4
كتاب تسهيل مهمة من رئيس جامعة الشرق األوسط موجه إلى لواء قصبة عمان

