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المدارس  في AdvancED Cogniaتطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا  واقع
 من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان الدولية 

 إعداد
 منى أحمد غنام

 إشراف
 الغولعادل الدكتور كاظم 

 الملخص
لمدارس ا  ر األداء "أدفانسد كوجنيا" في يتطبيق معاي واقعإلى  هدفت الدراسة الحالية التعرف

لمنهج ااستخدمت الدراسة ولتحقيق هذا الهدف . من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عّمان الدولية 
بلغ عدد أفرادها ممثلة ( فقرة طبقت على عينة عشوائية 52)الوصفي وتم تطوير استبانة مكونة من 

معايير  درجة تطبيق وأظهرت نتائج الدراسة أن ،وثباتهاها التأكد من صدق، بعد ا ومعلمة( معلم  336)
جاءت في  العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين  المدارس الدولية في  األداء أدفانسد كوجنيا

 في المرتبة األولى وبدرجة تطبيق  "نطاق قدرة القيادة"مجال متوسطة على المقياس ككل، حيث جاء 
ق مرتفعة وبدرجة تطبي ثانيةمرتبة الوحصل على ال "نطاق قدرة التعلم" مجال في حين تاله، مرتفعة
ا كما . متوسطةطبيق وبدرجة ت "نطاق قدرة الموارد" مجال األخيرةالثالثة و  وجاء في المرتبة، أيض 

يرات تعزى لمتغ ات المعلمينعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة تقدير إلى النتائج  أشارت
: اتوصلت الّدراسة إلى توصيات عدة أهمهالجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة. وفي ضوء نتائج 

جراء دراسة الستكشاف ج معايير األداء أدفانسد كوجنيا ضرورة االستمرار بتطبيق وانب بشكل فاعل، وا 
 الضعف في نطاق "قدرة الموارد" لحصوله على المرتبة األخيرة في درجة التطبيق.

 ،المدارس الدولية،  AdvancED Cogniaأدفانسد كوجنيا  ء،معايير األدا :الكلمات المفتاحية
 .قدرة الموارد، قدرة التعلم، قدرة القيادة ،العاصمة عمان

  



 ل

The Status of Implementation of AdvancED Cognia Standards in the 

International Schools from the Viewpoint of Teaching 

Staff in Capital Amman 

Prepared by: Muna Ahmed Ghannam 

Supervised by: Dr. Kazim Al-Ghoul 

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 52-

paragragh 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
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 األولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

ال سيما  ،مناحي الحياةشهدت العقود الثالثة الماضية العديد من التغييرات الشاملة في شتى      

نفجار كبة اإلوموا لالستمراريةا ضروري   ر اأم. مما جعل التغيير لالرتقاء بالتعليم الجوانب التربوية

 األمر الذي ؛المعرفي في المجاالت العلمية والتكنولوجية التي أثرت بشكل كبير على مجال التعليم

لجودة  ازين تحقيق  علم المتميتالتحدي، وتبني شعار التعليم وال مستويات فرض على النظم التربوية رفع

 ذلك تواكبوبداء في التعليم للحصول على االعتماد المدرسي. من خالل تطبيق معايير األ ،مخرجاتها

 والسرعة. بما فيها من تقدم علمي وتكنولوجي فائق النوعية ،متطلبات سوق العمل

بدأ ظهور تطبيقات معايير األداء للحصول على االعتماد المدرسي في المدارس الخاصة في      

وذلك لتأثيره  ،نشديدي واقباال   اوقد القت استحسان   العشرين. الواليات المتحدة األمريكية منذ أوائل القرن

نجازاتهم رسين. باء واإلداريين والمدآلوحصوله على تأييد ا ،اإليجابي على رفع تحصيل الطلبة وا 

فتبنتها جميع الواليات في أمريكا، واستخدمت التقييم لتقارن بين جودة التعليم في المدارس من خالل 

الذي يتم بواسطة هيئات غير حكومية تقوم بالتقييم في ضوء معايير أداء ، المدرسينظام االعتماد 

 بين القطاعات وكان نتيجة هذا التعاون .للمؤسسات التعليمية االعتمادخاللها  محددة تمنح من

شترك فيه ت عتماد المؤسسات التعليميةإنشاء جمعيات إقليمية ال حكوميةالالحكومية والهيئات غير 

م، ثم زاد العدد فيما بعد، 1889ن والية، فتأسست أول جمعية بواليات الوسط األمريكي عام أكثر م

 .)2001Grand & Vranek ,) واعتماد برامج المؤسسات التعليمية تقييموكان تركيزها على 

عد معايير أداء االعتماد األكاديمي من الجوانب المهمة واألساسية لتطوير وفي هذا السياق ت       
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 حصول على جيل من المتعلمين يتمتعون بجودةللوعلى اختالف أنشطتها،  كان نوعها، االمؤسسة، أي  

في األداء األكاديمي والمهني، يمكنهم من دخول سوق العمل في أي مجال وأي مكان، وهذا األمر 

التعليم ال ي مجيتطلب االرتقاء بجودة التعليم، واالستفادة من تجارب الدول التي أثبتت نجاحها ف

من خالل ترسيخ وتطبيق مفهوم االعتماد األكاديمي في مؤسساتها التربوية  المباشرة وغير المباشرة،

 (.2007، والتعليمية )الدحام

والجدير بالذكر أن مجال الجودة واالعتماد في التعليم أصبح من القضايا الرئيسة على المستوى      

تحقيق  ن طريقها يمكنوعالعالمي، وبرزت بذلك هيئات اعتماد دولي متخصصة في تقييم المدارس، 

صالح نوعي فريد في النظام التعليمي بجميع عناصره ومستوياته، إضافة إلى أنها تشج  عتطوير وا 

المدارس على االرتقاء بمعايير جودة التعليم، والمساهمة في تحسين أوضاع البلدان التي تنتمي إليها، 

هي إحدى منظمات "، و Cognia" اتضمان مستقبلهم، ومن هذه الهيئو  لبةبما يعزز نجاح الط

د ااالعتمادات الدولية واإلقليمية المتخصصة في تقييم المدارس، ومنح شهادات الجودة واعتم

 (.cognia.org) باستمرارية تطوير وتحسين العملية التعليمية ىعنالمؤسسات التعليمية، التي ت  

 وتعد  ،  التي تعني المعرفة cognitionبهذا لالسم للكلمة االتينية  Cognia يعود سبب تسميةو      

Cognia  ادرسي  ا محكومية في الواليات المتحدة األمريكية، وتوفر اعتماد  منظمة غير ربحية وغير 

 AdvancED" التي تلبي معايير أداء أدفانسد كوجنيا ،التعليمية ا بالمدارس والمؤسساتدولي   اواعتراف  

Cognia ،" رات : مجال القدةحيث تشمل ثالث مجاالت رئيس، معايير أداء جودة شاملةتعتبر التي و

 ومجال قدرات الموارد. ة،ومجال القدرات التعلمي   ،القيادية

 : أوال   من مصدرين رئيسين؛ AdvancED Cognia اوتأتي قوة معايير األداء "أدفانسد كوجني     

وتحسين  إنها مظلة تجمع بين ثالث هيئات اعتماد، وهي: لجنة الرابطة المركزية الشمالية لالعتماد

https://www.cognia.org/
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، North Central Association of Colleges and Schools the (NCA CASI)المدار

 Southern Association of Colleges andالغربية ولجنة االعتماد الشمالية

(SACS CASI) Schoolsالجنوبية للكليات والمدارس ، والرابطة  Northwest Accreditation 

 (NWAC) Commissionدولة حول العالم،  85في   . أما المصدر الثاني، فهو: أنها موجودة

 طالب حول العالم. 25.000.000معلم، و  500.000مؤسسة تربوية، و 36.000وتخدم 

الحاصلة على أن المدرسة  "،Cognia"عتماد الدولي من منظمة  وما يميز الحصول على اال     

زامها لبي معايير الجودة وتحافظ على التكمدرسة ت   ،جميع أنحاء العالممعترف بها في االعتماد يكون 

 (.cognia.org)بالتحسين المستمر

عد ي  التعليم لترخيص المدارس الدولية، حيث وزارة التربية و ا للدليل االرشادي الصادر عن واستناد  

 لترخيص المدرسة التابعة للتعليم األجنبي في المملكة اأساسي   االدولي شرط  الحصول على االعتماد 

 .moe.gov.jo))األردنية الهاشمية

رى الباحثة وتمن منظومة التعليم العام في المملكة األردنية الهاشمية،  اجزء  المدارس الدولية  عد ت       

االزدياد في أعداد المدارس الخاصة التابعة للتعليم األجنبي من خالل عملها في المدارس االجنبية أن 

اتجاه معظمها لالهتمام بجودة البرامج التربوية التي تقدمها، والسعي للتحسين المستمر، حتى إلى أدى 

صبح قادرة على البقاء في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع. وصاحب هذا التوسع وعي ت  

 التي تهدف إلى الوصول بالمتعلمين للمستوى المطلوب ،البرامج التربوية المتميزة المجتمع بأهمية

 بشتى الطرق التربوية المتميزة.

ر العالم المتغير بشكل سريع، يتطلب أن تكون أكث اإن استجابة المدرسة للتحديات التي فرضه     

سم رها، ألن ما نعتبره اليوم يتقدرة على التعلم الدائم من المتغيرات التي تحدث داخل وخارج أسوا

https://en.wikipedia.org/wiki/North_Central_Association_of_Colleges_and_Schools
https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Association_of_Colleges_and_Schools
https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Association_of_Colleges_and_Schools
https://en.wikipedia.org/wiki/Northwest_Accreditation_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/Northwest_Accreditation_Commission
https://www.cognia.org/
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ومعلمين  بةل، وتجديد احتياجات المستفيدين من طا، بفعل سرعة تغيير المعرفةتقليدي   ابالجودة فهو غد  

 (.2013، وأولياء أمور، والمجتمع، وأصحاب األعمال )األسطل

الذي يؤدي إلى نجاح كافة  ،ينبغي أن يكون هدف جميع المؤسسات إجراء التحسين المستمر     

س مقايي االتحسين من مؤسسة إلى ألخرى ولكن يجب أن تتضمن دائم   وقد تختلف عملية ،المتعلمين

ة من من خالل توفير مجموع ،هذا الغرضلخاصة بجودة التعلم والتعليم تحقق معايير األداء المتقدم 

بحاث الدقيقة  إلى األ ابيق. واستناد  المعايير التقييمية التي تضع األساس لتحسين التخطيط والتط

  أداء جسد معاييرت  ، والتي أفضل الممارسات تعد المعايير أداة فعالة إلجراء التغيير المؤسسيو 

"Cognia " إيماننا بقدرة التعلم عالي الجودة في تغيير حياة األفراد و المجتمعات والعالم

 .)cognia.org (بأكمله

ناولته العديد فقد ت ألهمية معايير االعتماد المدرسي في تطوير العملية التعليمية في المدارس، ا  ونظر 

تطبيق إلى أن  ( 2015دراسة )أل رفعة، فقد توصلت على المستويين العربي والعالمي،  من الدراسات

ر، دراسة )غبو في حين وجدت معايير ضمان الجودة في الدول المتقدمة أدى إلى تطوير التعليم، 

ة من قبل المديرين والعاملين، ودراس ا( أن اتجاه إدارة الجودة الشاملة هي أكثر االتجاهات اتباع  2015

(2018 ,Diez Fernandالتي توصلت إلى أنه كلما طالت الفترة الزمنية التي ) ها حصلت في

 .ئهاالمدارس على شهادات الجودة، زاد إدراك الجودة بين أعضا

  مشكلة الدراسة

أن يكون التحسُّن المستمر هو المؤدي إلى تحقيق الغايات المرجوة. إلى تربوية ات المؤسسالدف ته   

لكل مؤسسة، إال أن العنصر األساسي يبقى متمثل  مكانّية اختالف المسار التحسينيوبالرغم من إ

https://www.cognia.org/
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 Advance Edفي وجود مقاييس لجودة التدريس والتعلم. وتوفر معايير األداء "أدفانسد كوجنيا"

Cognia  مجموعة من المحّكات التقويمية التي تؤمن األساس الالزم لبناء خطة التطوير والتحسين

لى أبحاث دقيقة أداة فاعلة للتغيير المؤسساتي وتشّكل هذه المعايير المبنية ع وتطبيقها.

(cognia.org.) 

ضمن جودة التي بها ت ،تسعى معظم المدارس التابعة للتعليم األجنبي إلى تحقيق هذه المعايير     

  حصل على االعتماد الدولي المهم واألساسي لحصول المدرسة على الترخيص من بحيث ت ،التعليم

. حيث تقوم الهيئة المانحة لالعتماد بزيارة المدرسة (moe.gov.jo) في األردن المدارس الدولية 

رسة ا لمعاير األداء "أدفانسد كوجنيا"، ثم تمنح المدالراغبة بالحصول على االعتماد، وتتأكد من تطبيقه

االعتماد وفقا لدرجة تطبيق معاير األداء "أدفانسد كوجنيا" وقد تحصل المدرسة على االعتماد لمدة 

، AdvancED Coginaخمس سنوات، وخالل هذه المدة يتوقع من المدرسة االلتزام بمعاير األداء 

ومع بروز التحديات المالية الناتجة عن جائحة كورنا، . يير األداءم المنفذ األساسي لمعاوألن المعل

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 

على الرغم من الحصول على االعتماد المدرسي. وعليه تتمثل  ،تماد المدرسيتطبيق معايير االع

مشكلة الدراسة في محاولة سعيها لإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي: ما واقع تطبيق معايير األداء 

 "ادفانسد كوجنيا" من وجهة نظر المعلمين؟

أدركت أهمية الدور الذي  ؛دوليةومن خالل عمل الباحثة في المجال اإلداري في المدارس ال     

تؤديه المدارس الخاصة في األردن، ودرجة حاجة هذه المدارس إلى تطبيق معايير االعتماد الدولي 

  الحظت الباحثة بعض جوانب القصور في تطبيق معايير أداء ادفانسيد كوجنيا في  حيث. افعلي  

https://www.cognia.org/
https://moe.gov.jo/ar/node/7501
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الدراسة للتأكد من درجة تطبيق هذه  فجاءت هذهكوجنيا،الحائزه على االعتماد المدارس الدولية 

المعايير ليس من وجهة نظر القادة التربوين الذي يعتبر الحصول على االعتماد من صلب واجباتهم 

بق معايير وتط قالمنفذين للسياسة المدرسية التي من المفروض ان تحقبل من وجهة نظر المعلمين 

إلى مرحلة الرقي بالعملية التعليمية. الوصول  وذلك من أجل االداء أدفانسيد كوجنيا بدرجة عالية،

العتماد أداء ااالهتمام بدرجة تطبيق معايير كما أن والتشجيع على التغيير والتطوير المستمر، 

 مواكبة متطلبات االعتماد واالرتقاء بمستواه محلي. يحفز، المدرسي

التي تناولت االعتماد المدرسي لم تسلط   -حسب علم الباحثة– معظم الدراسات السابقةكما أن 

تطبيق معايير األداء "أدفانسد كوجنيا" للحصول على االعتماد المدرسي في  درجةالضوء على دراسة 

تطبيق معايير األداء "أدفانسد  جاءت هذه الدراسة للبحث في درجة في األردن. دوليةالمدارس ال

 .كوجنيا"

 الدراسة وأسئلتها  هدف

ارس الدولية المد  تطبيق معاير األداء "أدفانسد كوجنيا" في  واقع التعرف علىتهدف الدراسة الى      

  ولتحقيق هدف الدراسة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عّمان.الحاصلة على اعتماد كوجنيا، 

 تسعى الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة اآلتية:

لمين من وجهة نظر المع المدارس الدولية   سد كوجنيا" فير األداء "أدفانيما درجة تطبيق معاي .1

 في العاصمة عّمان؟
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متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة ( بين α = 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ) .2

لعاصمة في ا المدارس الدولية  لتقديراتهم لدرجة تطبيق معاير األداء "أدفانسد كوجنيا" في

 وسنوات الخبرة؟ الجنس، والمؤهل العلمي اتعمان، تعزى لمتغير 

 أهمية الدراسة 

حث في وطني التي تبالنها من أولى الدراسات على المستوى أأهمية الدراسة الحالية في  مثلتت     

بية الهتمام قيادات وزارة التر ة  تأتي هذه الدراسة مواكبو . "أدفانسد كوجنيا"موضوع االعتماد الدولي

الدراسة قاعدة من البيانات  قد توفرو باالعتمادات المدرسية الدولية. المدارس الدولية  والتعليم/

 ،وللمسؤولين في وزارة التربية ،الدولية والمعلومات حول معايير االعتماد المدرسي لمالك المدارس

لتطوير  ر. ولفت انتباههم إلى أهمية توفر هذه المعاييوللمستثمرين في قطاع التعليم الخاص والدولي

دراسات إلجراء المزيد من الوالمتخصصين  اهتمام الباحثينهذه الدراسة تثير أن يمكن و  أداء المدارس.

، جامعيةللمكتبات ال ةقد تشكل الدراسة إضافو  .الخاصة باالعتمادات الدولية والبحوث المستقبلية

 لعام.ون في قطاع التعليم اصمن نتائجها وتوصياتها الباحثون والمتخصيستفيد 

 مصطلحات الدراسة 

 اشتملت الدراسة الحالية على مجموعة من التعريفات المتعلقة بموضوع الدراسة، كما يأتي:     

سة يمنح للمؤس ،على أنه "مكانة أكاديمية أو وضع أكاديمي علمي هتم تعريف اًلعتماد المدرسي :

وفق ما يتفق  ،التعليمية أو البرنامج األكاديمي مقابل استيفاء المؤسسة لمعايير جودة التعليم المقدم

 (.37:2008، عليه مع مؤسسات تقييم االعتماد" )مجيد والزيادات

ة الخاص المدارس الدولية  : بأنه عبارة عن عملية تقويم أداءاويعرف اًلعتماد المدرسي إجرائيا  
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عته لبيان المستوى المتوقع الذي وض ؛بواسطة هيئة متخصصة في ضوء معايير االعتماد األكاديمي

بشأن تحقيق مستوى او درجة أو هدف تربوي يراد الوصول إليه ويحقق  ،هيئة مسؤولة معترف بها

 منشودا  من الجودة أو التيميز. اقدر  

 ا، لذلك يعد اختيار هذه المعايير منمرضي  هي المستويات التي يكون فيها األداء  معايير األداء:

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 

 (.19: 2007، أبو ماضياألداء بشكل عام )ى تطوير اختيار األمور التي تساعد عل

: هي معايير تربوية معتمدة ومتفق عليها  AdvancED Cognia معايير األداء "أدفانسد كوجنيا"

وتحسين  هيئات اعتماد، وهي: لجنة الرابطة المركزية الشمالية لالعتماد ثالثمن إنها مظلة تجمع بين 

، North Central Association of Colleges and Schools the (NCA CASI)المدارس

 Southern Association of Colleges and ولجنة االعتماد الشمالية الغربية

(SACS CASI) Schoolsوالرابطة الجنوبية للكليات والمدارس ،ion Northwest Accreditat

 (NWAC) Commissionدولة حول العالم،  85في   . أما المصدر الثاني، فهو: أنها موجودة

 طالب حول العالم. 25.000.000معلم، و  500.000مؤسسة تربوية، و 36.000وتخدم 

بأنها المعايير التربوية  اإجرائيا   AdvancED Cogniaوتعرف معايير األداء "أدفانسد كوجنيا" 

الممثلة في ثالثة مجاالت رئيسة، هي: مجال القيادة، ومجال التعلم، ومجال الموارد، التي تكمل 

وتقاس بدرجة متوسطات استجابات  ،ه في أداة الدراسةأداء محدد ا( مؤشر  30بعضها البعض في )

 عينة الدراسة على المجاالت الثالثة.

هي كل مؤسسة تعليمية أهلية اشتملت على صف أو أكثر من مراحل  مؤسسة التعليم الخاص:

https://en.wikipedia.org/wiki/North_Central_Association_of_Colleges_and_Schools
https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Association_of_Colleges_and_Schools
https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Association_of_Colleges_and_Schools
https://en.wikipedia.org/wiki/Northwest_Accreditation_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/Northwest_Accreditation_Commission
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يقوم بالتعليم فيها و  ا،منتظم   االتعليم العام بأنواعة المختلفة، ويتعلم فيها أكثر من عشرة أشخاص تعليم  

معلم أو أكثر، وتكون مؤسسة تعليمية مرخصة يؤسسها ويرأسها أو ينفق عليها فرد أو أفراد أجانب 

أو تابعة لهيئة أو هيئات دولية )نظام المؤسسات  هيئات أجنبية تابعة لدولة أجنبية أوأو جمعيات 

 (.1996التعليمية الخاصة في المملكة األردنية الهاشمية لسنة 

 الدراسة ومحددات حدود 

 وهي: والمحددات الدراسة على عدد من الحدود تملتشا

دراسة واقع تطبيق معاير األداء "أدفانسد كوجنيا" اقتصرت الدراسة على الحدود الموضوعية :  -1

التابعة للتعليم األجنبي في العاصمة عمان،  المدارس الدولية   ( في AdvancEd)معايير األداء  

 في المملكة األردنية الهاشمية.

 المدارس الدولية  فيوالمعلمات  المعلميناقتصرت الدراسة على الحدود البشرية:  -2

 المسار األمريكي في العاصمة عمان، األردن./المدارس الدولية  الحدود المكانية:  -3

 .2021/2022الفصل الدراسي األول خالل تطبيق هذه الدراسة  تمالحدود الزمانية:  -4

 محددات الدراسة:

لم تتطرق الدراسة إلى التحديات التي تواجه تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا على مجتمع الدراسة  

ائزه س المشمولة في الدراسة حر التي تم تطبيق الدراسة عليها ألن جميع المدا المدارس الدولية   في 

التحديات و من قبل وزارة التربية والتعليم، على االعتماد  وهو متطلب أساسي لترخيص هذة المدارس 

 تسعى للحصول على هذا الترخيص  تكون عند المدارس التي
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة طاراإل

 

ا لإلطار النظري ذي الصلة بأهداف الدراسة الحالية، والدراسات السابقة  يتضمن هذا الفصل عرض 

 ذات الصلة بالموضوع.

 النظرياألدب 

معايير االداء  سي، ضوعات المتعلقة باالعتماد المدر ويشتمل األدب النظري على جملة من المو 

 : هومجاالت

 مفهوم اًلعتماد المدرسي

ين كونه يشكل حجر الزاوية في تحس، ي اعالم اي  تربو   اأصبح تحقيق االعتماد المدرسي مطلب        

ي من محاور تحسين األداء ف امهم   التعليمية التعلمية، ومحور  وتطوير المدخالت الخاصة بالعملية 

جودة في تحسين المخرجات، وتحقيق ال ارئيس   افي إدارة وضبط العمليات الخاصة بالتعليم، ومعيار  

يزال مفهوم االعتماد المدرسي يختلف من دولة وال  ).2000، التي يسعى المجتمع لتحقيقها )الدوسري

ستخدامه في سياقات مختلفة، ويعرف على أنه: "بيان رسمي منشور يتضمن إلى أخرى، حيث يتم ا

بعض معايير الجودة الخاصة بالمؤسسة أو البرامج التعليمية بها، ويتبع عملية التقييم التي تستند إلى 

بأنه: عبارة عن  (2005) ويعرفه العريمي ).160: 2013بعض المعايير المتفق عليها." )ابو كريم، 

لمواصفات التي ال يمكن بدونها الوصول إلى قرار االعتماد المدرسي للبرامج والمؤسسات الشروط وا

تشير إلى جملة األبعاد أو القواعد أو األهداف المطلوب كما الراغبة في الحصول على هذا االعتماد، 

ائل التي واالعتماد المدرسي هو إحدى الوس، ميم ومؤسساته من العناية وااللتزاأن تستوفيها برامج التعل
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تقوية مخرجات لتتبناها السياسات التربوية والتعليمية بهدف التنظيم الذاتي والمراجعة من الزمالء 

العملية التعليمية التعلمية وكفاءتها، ودعمها بصورة تجعلها موضع ثقة المجتمع واإلقالل من تحكم 

( بأنه مكانة أكاديمية أو 2007) لك عرفه مجيد والزياداتوكذ ).2010األجهزة الخارجية )كزلك، 

وضع أكاديمي علمي ي منح للمؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي مقابل استيفاء المؤسسة لمعايير 

 .ما ي تفق عليه مع مؤسسات التقييم جودة التعليم المقدم وفق

أنه؛ عملية تقويم أداء المدارس بواسطة يمكن النظر إلى االعتماد المدرسي على  ؛مما تقدم       

لتأكد من وا دولية تشير إلى مضامين االعتماد المدرسي وأهيئة متخصصة في ضوء معايير محلية 

 توافرها ضمن مستويات ودرجات متفق عليها.

 اًلعتماد المدرسي وتطوره ةنشأ

 مخرجات التدريس. بدأتظهر مفهوم االعتماد المدرسي مسبوق ا بثالث مراحل بهدف تحسين      

والتي   (Levin Kurt)األولى في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، من خالل أفكار كيرت ليفين

تجسدت في مشروع التحسين المدرسي الدولي، أما المرحلة الثانية فكانت في بداية التسعينيات، وكانت 

كة التحسين حركة الفاعلية المدرسية وحر نتاج التفاعل بين حركتين مهمتين في التحسين المدرسي؛ هما 

المدرسي، ومن خالل هذا التفاعل ظهر االهتمام بطريقة القيمة المضافة لقياس فعالية األداء المدرسي. 

إرهاصات  ا في ظهوروكان لتأثير التكامل بين حركتي الفعالية المدرسية والتحسين المدرسي أثر  

المرحلة  رالعديد من دول العالم، كما أدى ذلك إلى ظهو االعتماد المدرسي في الواليات المتحدة و 

التي تميزت بوجود معايير للحكم على جودة ، الثالثة منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي

وقد أشار الخطيب  ).2006ي، على تحقيق تلك المعايير )النبو ودرجة نجاح التالميذ وقدرة المؤسسة 

المدرسي قد انبثقت من تعاون تطوعي مشترك بين الجامعات والمدارس ( إلى أن فكرة االعتماد 2003)

 .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      

كما  ،ضرورة حتمية لضمان جودة التعليمأن االعتماد  :ومنها ،المعاييرهذه التي ينبغي توافرها في 

ن و  ،عيوبو  مزاياكل نظام لالعتماد أن ل، و ال يهدف إلى تصنيف أو ترتيب المؤسسات التعليمية أنه ا 

نظم االعتماد تتخذ مداخل متنوعة وتختلف باختالف المجتمعات واختالف النظم التعليمية وفلسفتها 

مكاناتها، ولذلك الو  ينبغي األخذ بنظام اعتماد ما في دولة معينة، والعمل بموجبه في نظام تعليمي  ا 

نما يمكن اإلفادة منه في الجوانب التي تتالءم مع  ي طبيعة النظام التعليمآخر في دولة أخرى، وا 

ن نظام االعتماد ينبغي أال يقتصر على الجامعات والجدير بالذكر أ المراد تطبيق االعتماد عليه.

ال يهتم فقط بالمنتج النهائي حيث أنه  ه،وحدها، بل يمتد ليشتمل منظومة التعليم بكل مؤسساته ومعاهد

أن إضافة إلى  ،ولكن يهتم بنفس القدر بكل جوانب ومقومات المؤسسة التعليمية ،للعملية التعليمية

يؤكد مصداقية واحترام المؤسسة من قبل المجتمع والمؤسسات  ،العتماد إلى جانب الجودة المدرسيةا

 (.2007، الدهشان) العلمية والمهنية

 أسس ومبادئ اًلعتماد األكاديمي 

في أي مؤسسة  األكاديمي مجموعة من األسس والمبادئ لالعتماد( إلى 2006أشار عبدااهلل )     

 تعليمية وهي:

 الوعي بمفهوم االعتماد ومعاييره في التعليم لدى المستويات اإلدارية واألكاديمية جميعها، 

 .حتى يسهم الجميع في إنجاح تطبيق االعتماد المدرسي

  ؤية ويكون لهذه الر  ،العاملينرؤية ورسالة وأهداف واضحة ومحددة يشارك في صنعها جميع

  .والرسالة واألهداف توجه مستقبلي قصير وطويل المدى

 .توافر القيادات الفعالة التي تتمكن من تنمية مفهوم وثقافة االعتماد لدى جميع العاملين 
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 واختيار أساليب التدريس في ضوء متطلبات ،تصميم البرامج األكاديمية والمناهج الدراسية 

 درسي.االعتماد الم

  التركيز على العمل الجماعي واالبتعاد عن األعمال الفردية، وتحقيق التوافق والترابط بين

 .األقسام وبين الجهات اإلدارية واألكاديمية

 وتحديد خطواته األساسية وما يتطلبه  ،وجود برنامج عمل محدد لتطبيق االعتماد المدرسي

 .من إمكانات مادية وبشرية

  المدرسيمعايير اًلعتماد 

تسعى المؤسسات التعليمية الحديثة إلى التميز في تقديم خدماتها التعليمية وذلك من خالل      

إضافة  ،االلتزام بمعايير معينة تضمن لها هذا التميز، من حيث المفهوم والهدف والمصدر والنشأة

بدأ و  ،بعض البالد إلى نماذج لمعايير االعتماد المدرسي لبعض الجهات المسؤولة عن االعتماد في

إثر نشر كتاب أمة في خطر في قسم التربية في واشنطن والذي ( 1983)االهتمام بالمعايير بعد عام 

حسين أداء في ت اكبير   كان حينها أول موجه في اإلصالح، وقد تبين بعد ذلك أن المعايير تحمل أمال  

جاح وجود المعايير ضمان ا للن تبريعالمتعلمين، خاصة أنها جعلت متطلبات التخرج صارمة جد ا، و 

ن خالل إعطاء م ،والتميز والكفاءة في التعليم، كما أنها تظهر قدرات المتعلمين وتحسن جودة التعليم

كل طالب حقه في انتهاز فرص التعليم ، فعندما يبنى المنهاج على معايير واضحة تتوفر القوة لبرامج 

تحقيقه  وهدف ا يسعى إلى ،ا أن المعايير توفر لغة مشتركةالمدرسة وتقودها إلى تحديد أولوياتها، كم

م أداء اضحة ومحددة في تقويو التربويين وأولياء األمور والمجتمع المحلي، وتساعد في توفير أسس 

الطلبه والمؤسسات ذات العالقة بالتربية، وقد تكون هذه المعايير أحد عناصر المسائلة ألداء 

مستوى كل من األداء والجودة المتوقع والمقبول، وتحدد مستوى كفاية  المؤسسات، وتعبر المعايير عن

  (.2004 عبي،نصت عليها تلك المعايير)الك أداء المتعلمين عند قيامهم بالمهارات والمعارف التي
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قياس النتائج وجهود النشاطات والعمليات، ويمكن أن تأخذ األشكال وتعرف المعايير بأنها وحدات     

ايير عايير تكلفة نقدية، ومعوماآلتية: معايير كمية أو نوعية، ومعايير شكلية أو مظهرية أو أدائية، 

بمعنى أن هذه المعايير يمكن أن تقيس النتائج الكمية أو النوعية أو النقدية أو الزمنية في  ة.زمني

، العجرش)المختلفة من المؤسسة، ويجب أن تكون هذه المعايير سهلة القياس وقابلة للتطبيقالمواقع 

2015.) 

معايير االعتماد المدرسي بأنها تلك األبعاد التي تحدد مستوى النوعية ( 2003وعرف العجمي)      

منها القائمون على المؤسسة أو البرنامج  ،أو تعبر عنها، ويدخل في ذلك عدد كبير من الموضوعات

 مضانعرف ر  . في حينومصادر التعليم والتعلم، وأهداف المؤسسة أو البرنامج والمنافع المتوقعة

اقتراب  مدى إلى المعيار بأنه حكم أو قاعدة أو مستوى معين نسعى للوصول إليه للتعرف )2005)

بأنه نقطة مقارنة تستخدم لتحديد ( 2005)مي هذا الواقع من المستوى المطلوب، كماعرفه العري

 .المقاييس من أجل تقييم األداء، وقد تشير إلى مستويات األداء الحالية في المؤسسة

االداء "أدفانسد كوجنيا"  على ثالثة مجاالت رئيسة: مجال قدرات القيادة، مجال  وترتكز معايير     

كما  ةمعيار أداء موزع 30وتضمن . بعضها البعض التي تكمل ،ومجال قدرات الموارد ،قدرات التعلم

 (.cognia.org) يلي:

 

 المجال األول: نطاق قدرة القيادة.    

بعد أن  Leadershipمن التطورات التي شهدها فكر االدارة  التربوية ظهور مصطلح القيادة      

ثم بدأ  ،Administrationنجليزية اإلوكان يقابله ب ،ظل مصطلح االدارة هو المستخدم لفترة طويلة

https://www.cognia.org/


15 

الذي قِدم إلى أدبيات اإلدارة   Managementيستخدم معه بشكل تداخلي باالنجليزية مصطلح 

ول مدى النجليزيية حهناك جدل في أدبيات اإلدارة التربوية باللغة ال، و عماالتربوية من عالم إدارة األ

الذي تزايد  Leadershipالتطابق والتداخل بين المصطلحين. وامتد هذا الجدل لمصطلح "القيادة" 

استخدامه في العقود الماضية، وهل يستخدم بشكل تبادلي مع اإلدارة أو هو مختلف عنها، وهل يجب 

ب ا إال أن أدخدم تبادلي  أن يحل محلها أم يستخدم إلى جانبها. ومع أن المصطلحات الثالث تست

اإلدارة التربوية يميز القيادة على النحو التالي: القيادة ترتبط بالتأثير والقدرة على بلورة رؤية ي حشد 

العاملون في المؤسسة حولها، ويتشاطرونها بحيث يتبعونها طواعية مع توفير المعلومات، والمعرفة 

ازن بين المصالح المتعارضة ألعضاء المؤسسة، زمة لتحقيق الرؤية والتنسيق والتو الوالطرق ال

 (.Ribbins, 2007وأصحاب المصلحة )

 ( 329: 2012عموما فإن أي تعريف للقيادة يشتمل على األبعاد  التالية )عواد، 

 .وجود قائد يعني وجود مرؤوسين يتبعون له ويعودون إليه 

 العقاب ب/الثوا/ )الشرعيةخرين من خالل أكثر من نوع من أنواع القوة التأثير في اآل/ 

 .)المرجعية /المعلومات

  هداف تتعلق بالجماعة والتنظيماألالسعي إلى تحقيق مجموعة من. 

ومع أن القيادة عادة ما ترتبط بارتباطات ايجابية مثل التأثير والكاريزما والفعالية وتحقيق       

يغيب عن البال أن القيادة قد تكون حسنة أو  أالإال  أنه يجب  ،األهداف وبلورة الرؤية واالبداع 

فكما أن هناك أنماط سلوك  ،سيئة، مثمرة أو مدمرة. ومن هنا كان البحث في أنماط السلوك القيادي

سلبية وأخرى ايجابية لدى المرؤوسين هناك أنماط سلوك سيئة وأخرى جيدة لدى القادة. ويعتبر 
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 ,Lippitt )ليفين وليبيت ووايت القيادي هو تصنيفالتصنيف األكثر شهرة في أنماط السلوك 

Lewin,& White: 1939)    الذين صنفوا أنماط السلوك القيادي إلى: 

  " Autocratic" :النمط األوتوقراطي -أوال  

ستبدادي حيث يقوم على االستبداد بالرأي، يستمد القائد سلطته الكاملة / االوما يسمى بالتسلطي     

رغام المرؤوسين على في هذا النمط  من السلطة الرسمية، ويستخدمها في الغالب كمبرر لفرض وا 

 .(2006حمادات، (ويكون القائد منعزال عن تابعية وال تربطهم به أي عالقة إنسانيةتنفيذ أوامره 

  "Democratic" :النمط الديمقراطي -اثاني  

ألن القائد هنا يستمد سلطته من عالقته اإلنسانية  كأساس للتعامل،  ،يسمى أيضا بالتشاوري     

رد بل وال يتم فيه اتخاذ القرارات بشكل منف .فيعطي الحرية لألفراد في العمل ويمنحهم الثقة الكاملة

بالتشاور مع جميع المرؤوسين حيث تكون قنوات االتصال مفتوحة في جميع الجهات، فيشعر فيها 

م المعنوية عادة ا وروحها وترابط  ، فيكونون أكثر تماسك  في المؤسسة مساهمتهم اإليجابية األفراد بأهمية

 .(2005، )البدريما تكون مرتفعة 

 Laissez:" -"faireالنمط التساهلي -اثالث   

  االترسلي وأحيانا التسيبي أو عدم التدخلي، وفي هذا النمط يعطي القائد قدر   ايطلق عليه أيض       

من الحرية للمرؤوسين فيختارون ويقررون ما يريدونه، وتنخفض درجة مشاركته إلى حد كبير،  اكبير  

فال تكون الكلمة األخيرة له كما في النمط الديمقراطي بعد التشاور، وكذلك يمنح كل مرؤوس الحرية 

 .(2010، )حمودفي تقرير طريقة عمله وعالقته مع الجماعة 
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قدرة القيادة على ضمان تقد م مؤسسة  إنّ معايير األداء ادفانسايد كوجنيا فا على واعتماد            

نحو تحقيق أهدافها المحد دة عنصر أساسي من عناصر الفاعلية التنظمية. وتتضمن القدرات القيادية 

للمؤسسة  اإلخالص واإللتزام بغايات هذه المؤسسة وتوجهاتها، وفاعلية الحاكمية والقيادة لتمكين 

شراكهم بطرق المؤسس ة من تحقيق أهدافها المعلنة، والقدرة على التواصل مع مع الرفقاء المعنيين وا 

 :المعايير ربين والمتعلمين وتتضمنلتحسين أداء الم ،جادة ومنتجة، والقدرة على تطبيق استراتيجيات

لتوقعات ا بما في ذلك ،المعتقدات حول التدريس و التعلم التزام المؤسسة ببيان الغرض الذي يحدد

للمتعلمين، واتخاذ أصحاب المصلحة مجتمعين اإلجراءات لضمان تحقيق غرض المؤسسة والنتائج 

لك نتائج بما في ذ وتشارك المؤسسة في عملية التحسين المستمر مع تقديم األدلة، المرجوة للتعلم،

مة تضع سلطة الحاكوالممارسة المهنية. هذا باالضافة الى أن ال لبةقابلة للقياس لتحسين تعلم الط

وتضمن االلتزام بالسياسات المصممة لدعم الفاعلية المؤسسية، كما أنها تلتزم بميثاق األخالقيات 

 اف بتنفيذ عمليات اإلشر  ويتوجب على القادة القيام والوظائف ضمن األدوار والمسؤوليات المحددة.

قوم القادة بتنفيذ أن يينبغي  كما ؤسسية.التقييم على العاملين لتحسين الممارسة المهنية والفعالية المو 

القادة مشاركة  وعلى التعلم.و العمليات واإلجراءات التشغيلية لضمان الفعالية المؤسسية لدعم التعليم 

فرص  ا توفيرأصحاب المصلحة لدعم تحقيق غرض المؤسسة وتوجهها. ويتوجب على القادة أيض  

وتحليل مجموعة من بيانات التغذية الراجعة  جمع وذلك من خالل تدعم وتحسن للمؤسسة وفاعليتها.

والمالحظات من مجموعات اصحاب المصلحة المتعددين لدعم عملية صنع القرار التي تؤدي الى 

 (.cognia.org)التحسين

  

https://www.cognia.org/
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 المجال الثاني: نطاق قدرة التعلم.

: نشاط يهدف بأّنه بأّنه: تحصيل المعرفة باألمور، بينما ي عرف اصطالح  ي عّرف التعّلم باللغة      

إلى اكتساب المهارات والحصول على المعرفة الجديدة، واإلنسان هو المقصود في هذه العملية، بالرغم 

من قدرة الحيوانات على التعّلم، وتتحقق هذه العملية التعليمية عند انعكاسها على السلوك والقيم 

ن الحي من تجربة فردية، بحيث يتمكن الكائواألفكار وغيرها. كما ي عّرف التعليم بأّنه سلوك ينتج عن 

تغيير سلوكياته وتصوراته، وهو ما ي عرف باسم عملية التعليم، ويجب أن يظهر التعليم على السلوك، 

طرأ على السلوك بأنه تغيير ي اويكون بدرجة ثابتة دون أن يتأّثر بالنمو أو التطور، ويعرف التعّلم أيض  

، اوثابت   اعلى التعديل والتغيير في سلوك الم تعّلم، ويكون التغيير دائم  أو يغيره، ويركّز هذا التعريف 

 .(2016، وغير مرهون بظرف أو ومدة زمنية )العجرش

كل ونجاحهم هو الهدف األساسي ل لبةوتعتبر كوجنيا أن أثر التدريس والتعل م على إنجاز الط     

مؤسسة. فالبيئة التعل مية الفاعلة تتميز بما يلي: عالقات إيجابية ومنتجة بين المعلم والمتعلم، وتوقعات 

 ةلبشامل يمكن جميع الط عالية ومعايير، ومنهج جاذب يتحدى الطالب، وتدريس ذي جودة ودعم

. هذا باالضافة وانجازاتهم لبةتراقب وتقيس تقدم الط من النجاح، وممارسات تقويمية )تكوينية ونهائية(

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 

ات المحتوى والتعلم التي تحددها المؤسسة. كما أنها تعزز ثقافة تعلم اإلبداع المهارات وتحقيق أولوي

 وتطور ثقافة التعلم اتجاهات المتعلمين وافكارهم ومهاراتهم الالزمة، التعاونو واالبتكار وحل المشكالت 

كما يتوجب على المؤسسة ان يكون لديها هيكل رسمي لضمان قيام  المتعلمين بتطوير  للنجاح.

نطاق كما ان معايير هذا ال قات ايجابية مع البالغين والزمالء الذين يدعمون خبراتهم التعليمية.عال
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، م التاليةويعد المتعلمين لمستوياته ،ا على التوقعات العاليةا قائم  توجب على المعلمون تطبيق منهج  

الى تحسن ملموس  تؤديجب عليهم جمع وتحليل واستخدام البيانات التكوينية والتلخيصية التي لذا يتو 

الفردية  والتدريس لتلبية احتياجات المتعلمين ، كما أنها تضمن مراقبة وتعديل التعلملبةفي تعلم الط

 وتوقعات التعلم  الخاصة بالمؤسسة.

تنفذ المؤسسة ضمن هذا النطاق  عملية لضمان توافق المناهج  مع المعايير وافضل المماراسات،  

قييم برامجها وظروفها التنظيمية بشكل مستمر لتجسين تعلم الطالب،و تقدم كما أنها تنفذ عملية لت

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(. 

 لثالث: نطاق قدرة الموارد.      المجال ا

تعني التركيز على المهام الخاصة بالموظفين؛   (Human Resources)باإلنجليزّية لبشرّيةاالموارد 

دد،  امن خالل تقسيم الشركة وفق   لمجموعة من األنشطة التي تشمل التدريب، وتوظيف الموظفين الج 

زء من إدارة وت عرَّف الموارد البشرّية بأّنها ج. ير االستحقاقات الخاصة بالموظفينوتوجيه األفراد، وتوف

 موارد البشرّيةلكما ت عرف االمنشآت، وتهتّم بإدارة وتدريب الموظفين باعتبارهم من أهم أصول العمل. 

لخاصة ااإلدارة التي تهتّم باألشخاص العاملين في الشركة؛ فتحرص على متابعة السجالت بأنها 

  (.2018وصرف مستحقاتهم المالية ) تيم،  بتعيينهم

 يثح استعمال وتوزيع الموارد يدعم المهمة والرسالة المعلنة للمؤسسة. أنكد منظمة كوجنيا ؤ وت     

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  

https://www.cognia.org/
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 .تخصيص وتوظيف الموارد لتؤمن مستويات مناسبة من التمويل واالستدامة والفاعلية التنظمية

وتحقيق  ،ط المؤسسة وتقدم التعليم المهني لتحسين بيئة التعلميتتضمن معايير نطاق قدرة الموارد تخط

فعالية المؤسسة. ووجود هيكل التعلم المهني للمؤسسة وتوقعاتها يعزز التعاون والرفاهية ، و التعلم

ف والتوجيه امج التعرير بر فيكما  يوجب على المؤسسة تو  لتحين اداء المتعلم والفعالية التنظيمية.

بة لن يكون لدى جميع الموظفين المعرفة والمهارات الالزمة لتحسين اداء الطأوالتدريب التي تضمن 

وعلى المؤسسة أن تجذب وتحتفظ بالموظفين المؤهلين الذين يدعمون غرض ، الفعالية التنظيميةو 

الممارسة  والتعلم والعمليات لتحسينتدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس كما  المؤسسة توجهها.

المهنية واداء الطالب والفعالية التنظيمية.و توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات والمواد 

يجية تظهر المؤسسة ادارة استرات إضافة إلى أن  لدعم المناهج والبرامج واحتياجات الطالب والمؤسسة.

 ماك د للموارد واستخدامها لدعم غرض المؤسسة وتوجهها.للموارد التي تتضمن التخطيط طويل االم

تخصص المؤسسة الموارد البشرية والمادية والنالية بما يتماشى مع احتياجات المؤسسة واولوياتها 

 .) cognia.org (المحددة لتحسينء الطالب وفعاليتها التنظيمية

لتقاء والمطابقة بين معاير أداء الجودة الشاملة  في التعليم كما اإلويمكن استخالص عدد من نقاط  

 :( ومجاالت معايير أداء "أدفانسد كوجنيا"2019أشار إليها المصري )

:أوًلا    ويتمثَّل هذا المعيار بزيادة اإلنتاجيَّة، وتقليل اله در في التكاليف، واإليمان  : الِمعيار اإلداري 

يِّزات العصر الحديث، ويتبين وجود عالقة وثيقة بين الجودة،  بأنَّ الجودة نظاٌم عال مّي، وهو إحدى م 

وليَّة نظام ل وشمواإلنتاجيَّة، وتحسين اإلنتاج واستخدام الموارد البشريَّة، والماّدية على النحو األمث

الجودة للمجاالت جميعها في تنمية الق درات القياديَّة، واإلداريَّة لقادة الم ستقبل، وتطوير مهاراتهم وهذا 

  .ما يتضمنه مجال القدرات القيادية ومجال قدرات الموارد في معايير األداء "أدفانسد كوجنيا"

https://www.cognia.org/
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فة الفرد، ه المعايير بأمور عدَّة، مثل: الم توّسط العاّم لتكل  وتتمثَّل هذ : المعايير الُمرتِبطة بالطلبة:اثانيا 

د مات الم قدَّم للطلبة. وهذا ما يتضمنه ومجال  والنِّسبة بين عدد الطاّلب، والم علِّمين، وم ستوى الخ 

 .قدرات الموارد في معايير األداء "أدفانسد كوجنيا"

مهنيَّة ن هذه المعايير عدَّة أمور، مثل: م ستوى الثقافة الوتتضمَّ  : المعايير الُمرتِبطة بالُمعلِّمين:اثالثا 

 ، وم ساهمتهم في الم جتمع الذي يعيشون فيه. وهذا ما يتضمنهلبةلدى الم علِّمين، وم دى احترامهم للط

   .مجال القدرات التعلمية في معايير األداء "أدفانسد كوجنيا"

ودة الم نهج الدراس الدراسيَّة:: المعايير الُمرتِبطة بالمناهج ارابعا  ّي، ويندرج تحت هذه المعايير: م دى ج 

يات في الواقع. وهذا ما يتضمنه مجال القدرات  والم ستوى العاّم لم حتوياته، وم دى ارتباط هذه الم حتو 

   .التعلمية في معايير األداء "أدفانسد كوجنيا"

ة بين وت ركِّز هذه المعايير على العالقة اإلنسانيَّة الجيِّد :: المعايير الُمرتِبطة باإلدارة المدرسيَّةاخامسا 

يات الجودة، واالهتمام بتطوير  الطلبة، وأعضاء الهيئة التدريسيَّة، وم دى التزام الجهاز اإلدارّي بم ستو 

مهارات اإلدارّيين، وتدريبهم. وهذا ما يتضمنه مجال القدرات التعلمية ومجال القدرات القيادية في 

    .يير األداء "أدفانسد كوجنيا"معا

اسب، وتتمثَّل بو ضع الشخص الم ناسب في المكان الم ن : المعايير الُمرتِبطة باإلدارة التعليميَّة:اسادسا 

وتفويض السُّلطات، والب عد عن مظاهر الع نصريَّة، والقبليَّة. وهذا ما يتضمنه مجال القدرات التعلمية 

    .عايير األداء "أدفانسد كوجنيا"ومجال القدرات القيادية في م
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لى ومن هذه المعايير: م دى ق درة الم نشأة التعليميَّة ع : المعايير الُمرتِبطة باإلمكانيَّات الماد ية:اسابعا 

من المكتبة المدرسيَّة، واألدوات، والتقنيَّات. وهذا ما يتضمنه  لبةتحقيق األهداف، ومدى استفادة الط

    .ي معايير األداء "أدفانسد كوجنيا"مجال قدرات الموارد ف

دِّ وأهّم هذه المعايير هو د ور المدرسة في س  ثامناا: معايير ُمرتِبطة بالعالقة بين المدرسة، والمجتمع: 

احتياجات البيئة الم حيطة بها، وحلِّ الم شكالت، وم دى تفاع ل البيئة المدرسيَّة بكافَّة كوادرها مع 

قطاعاته اإلنتاجيَّة، والخدميَّة. وهذا ما يتضمنه مجال القدرات التعلمية ومجال القدرات الم جتمع بكافَّة 

   .القيادية في معايير األداء "أدفانسد كوجنيا"

 الدراسات السابقة:

بموضوع الدراسة، وقد تم تناولها حسب تسلسلها الزمني من العالقة هذا الجزء الدراسات ذات  يتناول

 ادعتماال بمعايير من الدراسات الخاصة مجموعة بمراجعة ، حيث قامت الباحثةاألحدثإلى  األقدم 

  :كاآلتي بالدراسات السابقة متمثلة المدرسي 

عتماد المدرسي الأثر اإلى  التعرفدراسة هدفت  (2012Mensching , ) مينشينج دراسة أجرى     

كاديمية وتحسين أداء المدرسة. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي والنوعي المدمج. األعلى المخرجات 

مدرسة ابتدائية معتمدة في  (66)وتكون مجتمع الدراسة من جميع القسيسين والمعلمين والمدراء في 

مدير. وتمثلت أداة  63معلم و  402قس و  95البالغ عددهم و  ( USA)ة مريكياألالمتحدة  لوالياتا

مغلق للجزء الكمي وأربعة أسئلة مفتوحة للجزء النوعي. ل سؤا (16)اسة في استبانة مكونة من الدر 

. وكان من أهم نتائجها وجود أثر ر امدي (35)و  امعلم   (134)قس و  (37)الدراسة  عينة وضمت 

 .كاديمية وتحسين أداء المدرسةاألالمدرسي على المخرجات  لالعتماد 
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فعالية التعرف إلى (  ,Momoh & Emmanue 2015) لكل موموه وامانيو  هدفت دراسةو      

  .تطبيق معايير ضمان الجودة والفعالية اإلدارية لمديري المدارس الثانوية العامة في واليتي إيدو والدلتا

خذ اعتمد تصميم البحث الوصفي للدراسة واستخدمت تقنية أ. و تم وضع أربعة أسئلة وفرضيات بحثية

ان تطبيق معايير كشفت النتائج و  معلما. 720مديرا و  240اختيار  ، وتم العشوائية البسيطة العينات

حيث ان ،المدارس الثانوية العامة في واليتي إيدو والدلتاالجودة يزيد من الفعالية اإلدارية لمديري 

 زيادة فاعليتهم االدارية.ساهم بشكل كبير في تطبيق معايير ضمان الجودة 

مع  المعلمدراسة هدفت إلى تحديد معايير اعتماد إعداد  , Joshua)2015(وأجرى جوشيو      

تم  .لمعاييرا في نص المواضيع مرور الوقت، وتحديد مدى تأثير السياسات على كيفية تصور هذه 

 ميةللدراسة، وأجريت مراجعات البحوث التعلي اهكأداالستبانة  ىواالعتماد عل المنهج الوصفياستخدام 

التنوع الهتمام باوأجريت استعراضات للسياسة التعليمية. وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها أن 

ي المعايير األحدث فالطبعات  أثر علىالفترة الزمنية التي يغطيها البحث  خالل االجتماعية والعدالة 

 االعتماد المدرسي وشموليتها.

  االعتماد المدرسيدراسة هدفت التعرف إلى متطلبات تطبيق معايير  (2015) لمالكيوأجرى ا     

الوصفي، تكونت عينة الدراسة من جميع  المنهجتم استخدام  .المكرمةبمكة  المدارس الخاصةفي 

كأداة للدراسة، حيث أظهرت النتائج أن  االستبانة الخاصة ومشرفيها، تم استخدام  المدارسمديري 

يها ومشرف المدارسمن وجهة نظر مديري  المدرسي االعتمادبيق معايير درجة توافر متطلبات تط

         اتمتغير ألثر الالنتائج عدم وجود فروق تعزى  إلى مرتفعة، كما أظهرت متوسطة جاءت بدرجة

 المباني مجال  متغير الخبرة في ألثر ، بينما توجد فروق تعزى (الوظيفي، والدورات التدريبية المسمى )

 .لطويلةا ذوي الخبرة وجاء لصالح ،المدرسية
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عتماد والجودة في المدارس االدرجة توافر معايير  إلىالتعرف  (2017) وهدفت دراسة عايش     

. مالمدرسي من وجهة نظر مدرائها ونوابه العتمادالخاصة بمحافظات غزة في ضوء أنموذج سيتا 

 امدير   (51)مجتمع الدراسة في  كونالتحليلي وتولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي 

ونائبة مدير مدرسة خاصة، وتمثلت أداة الدراسة باستبانة مكونة  انائب   (48)ومديرة مدرسة خاصة، و

ومديرة  امدير   (45)على  االستبانة، وسؤال مفتوح. وطبقت امعيار   (12)فقرة موزعة على  (103)من 

عتماد الاونائبة. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن درجة توافر معايير  ا(نائب   42)و 

عدم ، إضافة إلى .كبيرةكانت بدرجة   (CITA)والجودة في المدارس الخاصة في ضوء أنموذج سيتا

عتماد المدرسي تعزى لمتغيرات المسمى االإحصائية لدرجة توافر معايير  اللةوجود فروق ذات د

إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة اللة وظيفي، والجنس، والمؤهل العلمي، ووجود فروق ذات دال

لمعايير الموارد المالية، ومرافق المدرسة، وخدمات المساعدة، وأنشطة الّطلبة، والتحسين التربوي 

 .المستمر لصالح فئة أكثر من عشر سنوات

في ضوء  المدرسيعتماد االكشف عن تطبيق دراسة هدفت إلى ال (2016) وأجرى العتيبي     

التحليلي،  الوصفي المنهجالرياض، تم استخدام  أسس إدارة التغيير في مدارس التعليم العام بمدينة

كأدوات للدراسة، حيث أظهرت االستبانة والمقابلة ، تم استخدام ا مدير   300 من  الدراسة تكونت عينة

 في رالتغيي أسس إدارة ضوء فياالعتماد المدرسي  معاييرتطبيق درجة أهمية نتائج الدراسة أن 

لتطبيق لالزمة اتطلبات ملا لدرجة كبيرة، أما بالنسبة الرياض جاءت بدرجة مدارس التعليم العام بمدينة

رياض جاءت ال مدارس التعليم العام بمدينة في التغيير ضوء أسس إدارة في االعتماد المدرسيمعايير 

 .بدرجة متوسطة

مســــــتوى توافر متطلبات تطبيق معايير  علىالتعرف ( إلى 2018العجرمي )هدفت الدراســــــة و      

من وجهة نظر القادة في  العاصمة عمان االعتماد المدرســــــي ومعوقـاته في المدارس الخاصـــــــة 
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ولتحقيق أهداف الدراسـة تم إسـتخدام المنهج الوصـفي المسـحي، عن طريق تطوير اسـتبانة  .التربويين

متطلبات تعليمية، و متطلبـات تنظيمية،  وهيفقرة موزعـة على ســــــــت محـاور  )63مكونة من )

د من صــــدقها كوتم التأ ،معوقات تعليمية، ومعوقات بشـــريةو معوقات تنظيمية، و متطلبات بشــــــــر ية، و 

أداة الدراسـة على كافة مديري المدارس والمشـرفيين التربويين في المدارس الخاصـة  ووزعتوثباتها، 

ومشـــــرفة، و أظهرت نتائج  امشــــرف   (111ومديرة و) امدير   (589والبالغ عددهم )في  العاصمة عمان 

ي  فير االعتماد المدرســـــي في المدارس الخاصـــــــة الدراســـــة أن مســـــتوى توافر متطلبات تطبيق معاي

وأن مســـــتوى توافر معوقات تطبيق ا، كان متوســـــــط   من وجهة نظر القادة التربويينالعاصمة عمان 

من وجهة نظر القادة في  العاصمة عمان معايير االعتماد المدرســــي في المدارس الخاصـــــــة 

اوســـــــط  التربويين، كان مت  .ا أيض 

( إلى التعرف على مدى تطبيق معايير الجودة الشاملة على 2019) هدفت دراسة الغامدي كما     

المدارس السعودية الرائدة بمحافظة جدة، والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات 

 اوتحقيق   .المدارس السعودية الرائدةاستجابات المعلمين حول مدى تطبيق معايير الجودة الشاملة في 

 من معلمي المدارس السعودية الدراسة  ينةتكونت عم المنهج الوصفي ، و ااستخددراسة تم ألهداف ا

تم إعداد . دراسة( من مجتمع ال%42.8ا، بنسبة )( معلم  360الرائدة بمحافظة جدة بلغ عددهم )

أساليب و  الطالب،و  المعلمو  اإلدارة المدرسية ياستبانة مكونة من سبعة أبعاد تمثل معايير الجودة ف

طبيق معايير أن ت أظهرت نتائج الدراسة الشراكة المجتمعية. و و التقويم، و المبنى المدرسي، و التدريس، 

الجودة الشاملة بالمدارس السعودية الرائدة الحكومية بمدينة جده جاء بدرجة تطبيق )كبيرة( من وجهة 

ية، اإلدارة المدرسو المعلم،  نظر المعلمين، وجاء ترتيب المعايير من حيث درجة تطبيقها كما يلي

جود فروق الطالب(. وتبين عدم و و تمعية، الشراكة المجو المبنى المدرسي، و التقويم، و أساليب التدريس، و 

بين متوسطات استجابات المعلمين حول مدى تطبيق معايير الجودة  (α = 0.05)دالة إحصائيا 
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التخصص، المؤهل الدراسي ما عدا الشراكة متغير  الشاملة في المدارس السعودية الرائدة تعزى إلى 

المجتمعية والتي وجدت فروق نحوها تعزى لمؤهل الدراسات العليا، كما تبين وجود فروق دالة إحصائيا 

0.05) = α(  بين متوسطات استجابات المعلمين حول مدى تطبيق معايير الجودة الشاملة في

حاب رة في التعليم، وكانت الفروق لصالح المعلمين أصالمدارس السعودية الرائدة تعزى إلى سنوات الخب

بين متوسطات  (α = 0.05)سنوات، وتبين وجود فروق دالة إحصائيا  10سنوات الخبرة األقل من 

ة المجتمعية، الشراكو التقويم ، و استجابات المعلمين حول تطبيق معايير الجودة الشاملة ألبعاد المعلم، 

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. 

درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدراس  إلى( التعرف 2018هدفت دراسة مسلم )و      

األساسية الحكومية في مدينة العقبة في األردن من وجهة نظر المعلمين. ولتحقيق هدف الدراسة تم 

( فقرة طبقت على عينة عشوائية بلغ عدد 63اختيار المنهج الوصفي، وتم تطوير استبانة مكونة من )

وأشارت نتائج الدراسة إلى إن درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة  ا ومعلمة،( معلم  298أفرادها )

في المدارس األساسية الحكومية في مدينة العقبة في األردن من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة، 

بين متوسطات استجابة المعلمين  (α = 0.05)وتبين عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية عند 

ئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس األساسية الحكومية في مدينة العقبة في األردن لدرجة تطبيق مباد

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.



27 

عتماد المدرسي االدرجة إمكانية تطبيق معايير  إلى تعرفال (2020دراسة عودة )هدفت و        

حة ومعيقات تطبيقها والحلول المقتر العاصمة عمان   لدولة قطر على المدارس الثانوية الحكومية في

يرات ف متغالف وجهات النظر باختالمن وجهة نظر مديري المدارس ومساعديهم، والتعرف على اخت

الدراسة لتحقيق أهداف  .الجنس، والتخصص، والمسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة

عينة  فقرة تم تطبيقها على 152تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطوير استبانة مكونة من 

وأظهرت مان في  العاصمة عمن مساعديهم  120من مديري المدارس الحكومية و 68مكونة من 

عتماد المدرسي على المدارس الثانوية الدرجة إمكانية تطبيق معايير دولة قطر لأن نتائج الدراسة 

من وجهة نظر مديري المدارس ومساعديهم جاءت مرتفعة، في حين في  العاصمة عمان  ةالحكومي

أن درجة إمكانية تطبيق و  .دارية،اإلأن أكبر المعيقات كانت المعيقات البشرية، وأقلها كانت المعيقات 

لح تعزى لمتغير الجنس لصافي  العاصمة عمان معايير دولة قطر على المدارس الثانوية الحكومية 

مى التخصص، والمس اتإحصائية تعزى لمتغير  داللةعدم وجود فروق ذات تبين " ، و االناثفئة " 

 الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة. 

إلى التعرف على واقع تطبيق إدارة الجودة  (2021) حجازيو موسى، زعنرة،  دراسةهدفت و       

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 

التي ت عزى لمتغيرات الكلية، وسنوات الخبرة في الجامعة، والرتبة الوظيفية. وتكونت العربية األمريكية 

( من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة العربية األمريكية، واستخدمت الدراسة 100عينة الدراسة من )

مجال لمقياس إدارة الجودة الشاملة. وانتهت النتائج إلى أن واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في ا

، وفي المجال األكاديمي كانت كبيرة. كما أوضحت النتائج وجود فروق ذات ااإلداري كانت كبيرة جد  

حول واقع  دراسةبين متوسطات استجابات عينة ال )α  (0.05 =داللة إحصائية عند مستوى الداللة
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 ،املةإلدارة الجودة الشتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة العربية األمريكية في المجال اإلداري 

سنة فأكثر، ووجود  15والدرجة الكلية تعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح سنوات الخبرة المرتفعة 

فروق ذات داللة إحصائية في المجال اإلداري والمجال األكاديمي والدرجة الكلية تعزى للرتبة الوظيفية 

 .لصالح رئيس قسم

 التعقيب على الدراسات السابقة

هو و المستخدم استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في عدة أمور منها: اختيار منهج الدراسة 

ديد تها وفقراتها. وتحالستبانة وتحديد مجااالوهي  بناء أداة الدراسة، و المسحيالوصفي المنهج 

 لجاتلمعااللدراسة. وعرض ومناقشة النتائج وتفسيرها. والتعرف على نوع  المتغيرات المناسبة 

صطلحات المو  المفاهيم . وتحديد بعضاإلجراءات المناسبة للدراسة للدراسة. و المناسبة  حصائيةاإل

 الدراسة. في الدراسة. واختيار عينة الواردة

طبيق تعرف على درجة تلى الاتهدف  أنهامن دراسات سابقة  الحالية عما سبقها الدراسة وتميزت     

 ،من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمانالمدارس الدولية  كوجنيا في دمعاير األداء أدفانس

الفروق ذات داللة االحصائية بين متوسطات اجابات أفراد عينة ما إذا كان هناك والكشف عن 

ة نظر من وجهالمدارس الدولية  ق معاير األداء أدفانس كوجنيا فيالدراسة لتقديراتهم لدرجة تطبي

 المسار األكاديمي وسنوات الخبرة. و الجنس عمان تعزى لمتغيرالمعلمين في المحافظة العاصمة 

ال  ذلك ن أ إالفي أكثرمن جانب،  الحالية الدراسة قد اختلفت مع ويمكن القول بأن الدراسات السابقة

اة النظري، وبناء أداإلطار  الدراسة، من حيث استكمال منها في إعداد هذه ينفي استفادة الباحثة

 لحالية الباحثةا بين الدراسات السابقة والدراسةالمشتركة الدراسة، وتحليل النتائج، وقد ساعدت الجوانب 

ليلة من الدراسات الحديثة والق حيث تعد هذه الدراسة عديدة. من جوانب الدراسة وتدعيم هذه في إثراء



29 

ي والت ( المدارس الدولية   المدارس الخاصة )، وخاصة في مجال األردن على حد علم الباحثةفي 

المدارس   في  AdvancED Cogniaتطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا  درجة درجةبتتعلق 

 .من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان الدولية 
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

والطريقة واإلجراءات التي تم إتباعها من أجل  المستخدم الدراسة لمنهج اوصف   الفصليتناول هذا 

 نتهالمجتمع الدراسة وعي اعن أسئلتها، حيث تضمن الفصل وصف   واإلجابةتحقيق أهداف الدراسة 

، والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في اإلجابة هاثباتو  هاأداة الدراسة وطرق التحقق من صدقو 

 عن أسئلة الدراسة.

 :الدراسة منهج

أدفانسد "تطبيق معايير األداء  واقع، حيث تم تقصي الوصفي المنهج الحالية الدراسة ستخدمتا

في  العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين  المدارس الدولية  في ((AdvancED Cognia"كوجنيا

 .تم إعدادها  من خالل األداة التي

 :الدراسة مجتمع

جميع المعلمين والمعلمات  في المدارس الخاصة الدولية في العاصمة  منالدراسة  مجتمع تكون

( معلم ا 600والبالغ عددهم ) -المسار األمريكي –أدفانسد كوجنياعمان، الحاصلة على اعتماد 

 ومعلمة، حيث تم اعتماد هذه البيانات حسب إحصاءات مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات.

 :الدراسة عينة

رجان كريسي ومو  الممثلة لمجتمع الدراسة  بالرجوع إلى جدول حجم العينة العشوائية تم تحديد

(Krejcie & Morgan, 1970)( 234، بواقع)  معلم ا ومعلمة، وبعد توزيع  االستبانة إلكتروني ا

 بلغت عينة ( استبانة صالحة  للتحليل اإلحصائي  وبهذا336على مجتمع الدراسة، تم استرجاع )
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 61ا، لتشكل العينة العشوائية البسيطة ما نسبته )عشوائي  هم إختيار  تم ( معلم ا ومعلمة336)الدراسة 

 ا لمتغيراتها                        عينة الدراسة تبع  أفراد توزيع ( يوضح 1( من إجمالي مجتمع الدراسة، والجدول )%

 تبعاا لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة الدراسة عينةتوزيع (: 1) جدول 

 

 

 

 

 

 

 :الدراسة اةأد

 وجنياتطبيق معايير األداء أدفانسد ك واقعياس إعداد استبانة لق تم الحالية الدراسة أهداف تحقيقل

وتكونت االستبانة من قسمين؛  ،من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان المدارس الدولية في

نطاق نطاق قدرة القيادة، و ثالثة مجاالت:  على اشتملاألول: البيانات الديموغرافية، والقسم الثاني 

وتم استخدام . فقرة( 52) منت أداة الدراسة  بشكلها النهائي وتكون. قدرة التعلم، ونطاق قدرة الموارد

 في أداة الدراسة. (غالب ا، أحيان ا، نادر ا، أبد االخماسي )دائم ا،  التدريجي ليكرت سلم

 :أداة الدراسة صدق

بصورتها األولية المكونة  عرضهاتم للتحقق من صدق المحتوى الظاهري ألداة الدراسة؛      

من أعضاء هيئة التدريس من ذوي االختصاص والخبرة مجموعة على  (،1ملحق )( فقرة، 30من )

 النسبة العدد الفئات المتغير الرقم

 الجنس 1
 % 46 155 ذكور
 % 54 181 إناث

 % 100 366 المجموع

 المؤهل العلمي 2
 % 54 181 بكالوريوس
 % 46 155 دراسات عليا

 % 100 366 المجموع

 سنوات الخبرة  3

 % 25 84 سنوات 5أقل من 
 % 43 146 سنوات 10إلى  5من 

 % 32 106 سنوات 10أكثر من 
 % 100 366 المجموع
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ية في في كليات الترب وطرق التدريسمن المحكمين المختصين في اإلدارة التربوية وفي المناهج 

(، وذلك بهدف إبداء آرائهم عن دّقة وصّحة محتوى األداة من حيث: 2الجامعات األردنية، ملحق )

  افي يدرجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنللها يومدى تمث وضوح الفقرات، والصياغة اللغوية،

 وانتماء الفقرات للمجال الذي تتبع له، من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان، المدارس الدولية 

ضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه مناسب ا من الفقرات. جراء و  تّم األخذ بمالحظات المحكمينحيث  وا  ا 

ل الصياغة اللغوية تعدي، و وتجزئتهاإعادة صياغة الفقرات المركبة ب ؛ حيث تمَّ القيامالتعديالت المطلوبة

التي تنتمي  مجاالت( فقرة ، موَّزعة على ال52لبعض الفقرات، حيث أصبح عدد فقرات األداة النهائية )

 (.3اليها، ملحق )

 صدق البناء ألداة الدراسة

 وللتحقق من صدق البناء ألداة الدراسة؛ قامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية

، من خارج عينة الدراسة المستهدفة للتحقق من مدى صدق االتساق معلما ومعلمة( 30مكونة من )

في الجدول (؛ وذلك كما هو م بّين Pearsonحساب معامل ارتباط بيرسون )لالداخلي لألداة، وذلك 

(2:) 
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 (2جدول )
 قيم معامالت ارتباط بيرسون لفقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمقياس: 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 اًلرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 اًلرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 اًلرتباط

رقم 
 الفقرة

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

معامالت ارتباط فقرات األداة بمجاالت المقياس بالدرجة الكلية قد  ( أن2تشير نتائج الجدول )

ى مستو  ( وجاءت  جميع قيم معامل ارتباط بيرسون دالة إحصائي ا عند0.75 – 0.35تراوحت بين )

 وقد اعتبرت هذه القيم مناسبة ألغراض تطبيق أداة الدراسة.، (α = 0.05)الداللة 

   :أداة الدراسة ثبات

بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تمَّ إيجاد معامل الثبات 

حيث تم تطبيق أداة الدراسة على مجموعة من خارج عينة  (Cronbach–Alpha) كرونباخ ألفا
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ساق ( كل من معامل االت3، للتأكد من ثباتها، ويبين الجدول )ا ومعلمةمعلم  ( 30الدراسة مكّونة من )

 ألبعاد أداة الدراسة والدرجة الكلية:ألفا الداخلي وفق معادلة كرونباخ 

 (3جدول )
 لمجاًلت أداة الدراسة والدرجة الكلية الثبات بطريقة اًلتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا تمعامال

 رقم
 معامالت الثبات بطريقة اًلتساق الداخلي لمجالا مجالال

 0.79 نطاق قدرة القيادة 1
 0.75 نطاق قدرة التعلم 2
 0.81 نطاق قدرة الموارد 3

 0.82 ككل األداة 
 

 الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا تمعامال( أن 3يالحظ من الجدول )

 على كرونباخ في حين بلغ معامل ألفا ، في حين (0.81 – 0.75بين ) تتراوح ألبعاد أداة الدراسة

وقد اعتبرت هذه القيم مناسبة لقياس ما صممت  (0.70وجميعها أكبر من ) (،0.82الفقرات ككل )

 ألجله لإلجابة عن أسئلة الدراسة.

 مفتاح تصحيح أداة الدراسة:

سلم االستجابة خماسي تتراوح  تدريجفي ضوء سلم اإلجابة على فقرات أداة الدراسة، وبما أن 

لتالية وتقابلها الدرجات ا. (دائم ا، غالب ا، أحيان ا، نادر ا، أبد ا)ما بين  األداةاإلجابة على جميع فقرات 

بين  أداة الدراسةتتراوح الدرجات على إذ  لجميع الفقرات،( 1 - 2 - 3 – 4 – 5على التوالي )

وتمثل أعلى  درجة (260وهي تمثل أدنى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص، و) درجة (52)

  .درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص على المقياس

وللحكم على آراء المستجيبين على المقياس تم استخراج متوسطاتهم الحسابية، فقد تم إجراء 

خراج فقد تم است خماسيالسلم االستجابة معادلة حسابية لذلك من خالل ايجاد مدى االستجابة على 
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لى عدد القرارات التي تنفصل عندها االستجابات وهي )بدرجة وتمت قسمته ع 4المدى ويساوي 

نقطة )مرتفعة، بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة( ثم الحكم على القيمة الناتجة وقد كانت نقاط الحكم 

 (:4كما يظهر في الجدول )( وهي المعيار، 1.33القطع( )

 (4الجدول )

 المدى المعدل ألداة  الدراسة 

 المعدل الذي يتبعهالمدى  المعيار الرقم

 (3.67  -  5.00) درجة مرتفعة .1

 (2.34 – 3.66) درجة متوسطة .2

 (1.00  -  2.33) درجة منخفضة .3

 

 :اإلحصائية المعالجة

دخالها إلى برنامج الرزم اإلحصـــائية  ثم  (Spss V.23)تم ترميز اســـتجابات أفراد عينة الدراســـة وا 

حســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراســـة على أداة الدراســـة، 

من وجهة نظر  المدارس الدولية   درجة تطبيق معايير األداء أدفانســـــــــــــــد كوجنيافي وذلك إليجاد 

فقد تم  العلمي،، ولفحص الفروق التي تعزى لمتغير الجنس، والمؤهل المعلمين في العاصــــــــمة عمان

استخدام اختبار ت للعينات المستقلة، وللكشف عن أثر الخبرة بفئاتها الثالث فقد تم استخدام اختبار 

 .تحليل التباين األحادي والمتعدد

 :الدراسة إجراءات

 :هيو  الدراسة تطبيق في العلمي البحث أساليب على باإلعتماد التالية اإلجراءات استخدام تم

 .آراء المتخصصين والباحثين من اإلستفادةالنظري والدراسات السابقة و  األدب إلى الرجوع .1

 ، بعد تحكيمها والتأكد من صدقها وثباتها.النهائي بالشكل الدراسة أداة إعداد .2
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 طبيقهات خالل من والثبات الصدق حيث من الدراسة ةألدا السيكومترية الخصائص من التحقق  .3

 ( معلم ا ومعلمة من خارج عينة الدراسة المستخدمة.30)مكونة من  إستطالعية عينة على

 معلم ا ومعلمة.( 336) من المكونة الدراسة، عينة على الدراسة ةأدا توزيع .4

دخالهاو  خام، درجات إلى الدراسة عينة استجابات تحويل .5  برنامج طريق عن الحاسوب إلى ا 

 ومناقشتها الدراسة نتائج إلى للوصول ،(SPSS)للعلوم االجتماعية واالنسانية  اإلحصائية ةالرزم

 .الدراسة نتائج على المترتبة التوصيات واستخراج
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 AdvancED Cogniaتطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا واقعهدفت الدراسة الحالية التعرف إلى 

وقد تمت اإلجابة عن األسئلة ، العاصمة عمانمن وجهة نظر المعلمين في  المدارس الدولية   في 

 الموضوعة كما يأتي:

 :    في درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا ماإجابة السؤال األول والذي نص على: "أوًلا

 ؟"من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمانالمدارس الدولية 

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المتوسطات تم استخراج ، لإلجابة عن هذا السؤالو 

 (:5أفراد عينة الدراسة لألبعاد مجتمعة وعلى الدرجة الكلية للمقياس، كما يوضح في الجدول )

 (5جدول )

 مرتبة تنازلياا المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لمجاًلت أداة الدراسة والدرجة الكلية للمقياس 

 رقم

 المجال
 المجال

المتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 المعياري

رتبة 

 المجال
 الدرجة

 مرتفعة 1 0.74 3.81 نطاق قدرة القيادة 1

 مرتفعة 2 0.75 3.70 نطاق قدرة التعلم 2

 متوسطة 3 0.91 3.44 نطاق قدرة الموارد 3

 متوسطة  0.67 3.65 ككلداة األ
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قد حصل على أعلى استجابة بمتوسط  "نطاق قدرة القيادة"مجال ( أن 5يالحظ من الجدول )

ويشير إلى درجة مرتفعة في درجة تطبيق (، 0.74انحراف معياري قدره )ب( و 3.81حسابي قدره )

في  ،من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان المدارس الدولية  في معايير األداء أدفانسد كوجنيا

( 3.70بمتوسط حسابي قدره )ثانية وحصل على الدرجة ال "نطاق قدرة التعلم" مجال حين تاله

 يرةاألخالثالثة  وجاء في المرتبة، اويشير إلى درجة مرتفعة أيض  (، 0.75انحراف معياري قدره )بو 

ويشير إلى  (0.91قدره ) انحراف معياريب( و 3.44بمتوسط حسابي قدره ) "نطاق قدرة الموارد" مجال

نة الدراسة على المقياس ككل إلى متوسط ، وقد أشار متوسط االستجابة ألفراد عيدرجة متوسطة

 .متوسطة(. وهو يشير إلى درجة 0.67( وبانحراف معياري قدره )3.65حسابي قدره )

ات أفراد الستجابوالرتب والدرجة كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 عينة الدراسة على فقرات كل مجال من المجاالت كما يلي:

 :المجال األول: نطاق قدرة القيادة. 1

راد عينة الستجابات أفوالرتب والدرجة  تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 (:6الدراسة على فقرات مجال نطاق قدرة القيادة كما يظهر في الجدول )

 
 (6دول )ج

 عينة الدراسة على فقرات مجال نطاق قدرة القيادةالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد 
 مرتبة تنازلياا

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة رتبة ال

تلتزم المؤسسة ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات حول   1
 التدريس.

4.05 0.95 
 مرتفعة 1

 مرتفعة 2 1.02 3.97 لتعلم.حول اتلتزم المؤسسة ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات  2
يتخذ أصحاب المصلحة مجتمعين اإلجراءات لضمان تحقيق  5

 النتائج المرجوة للتعلم. 
 مرتفعة 3 1.05 3.88
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تشارك المؤسسة في عملية التحسين المستمر التي تقدم أدلة , بما  7
 في ذلك نتائج قابلة للقياس لتحسين الممارسة المهنية.

3.88 1.00 
 مرتفعة 4

 /يقوم القادة بجمع وتحليل مجموعة من بيانات التغذية الراجعة 16
المالحظات من مجموعات اصحاب المصلحة المتعددين لدعم 

 عملية صنع القرار التي تؤدي الى التحسين.

3.87 1.00 
 مرتفعة 5

تشارك المؤسسة في عملية التحسين المستمر التي تقدم أدلة , بما  6
 في ذلك نتائج قابلة للقياس لتحسين تعلم الطالب. 

3.84 1.05 
 مرتفعة 6

يتخذ أصحاب المصلحة مجتمعين اإلجراءات لضمان تحقيق   4
 غرض المؤسسة .

3.82 1.10 
 مرتفعة 7

قعات المعتقدات حول التو تلتزم المؤسسة ببيان الغرض الذي يحدد  3
 .للمتعلمين

 مرتفعة 8 1.07 3.80

تلتزم السلطة الحاكمة بميثاق األخالقيات والوظائف ضمن األدوار  9
 و المسؤوليات المحددة.

3.80 1.10 
 مرتفعة 9

يقوم القادة بتنفيذ عمليات اإلشراف على العاملين لتحسين الممارسة  10
  المهنية.

3.79 1.08 
 مرتفعة 10

يقوم القادة بتنفيذ العمليات و اإلجراءات التشغيلية لضمان الفعالية  12
 المؤسسية لدعم التعليم.

3.79 1.08 
 مرتفعة 11

تضع السلطة الحاكمة وتضمن االلتزام بالسياسات المصممة لدعم  8
 الفاعلية المؤسسية.

3.75 1.04 
 مرتفعة 12

يقوم القادة بتنفيذ عمليات التقييم على العاملين لتحسين الفعالية  11
 المؤسسية 

3.74 1.10 
 مرتفعة 13

 مرتفعة 14 1.06 3.71 يشرك القادة أصحاب المصلحة لدعم تحقيق توجه المؤسسة. 14
 مرتفعة 15 1.11 3.68 يشرك القادة أصحاب المصلحة لدعم تحقيق غرض المؤسسة 13
 متوسطة 16 1.16 3.63 المؤسسة فرص تدعم وتحسن فعالية القيادة.توفر  15

 مرتفعة  0.74 3.81 الدرجة الكلية للمجال
 

( أن الفقرة 6يالحظ من الجدول ) نطاق قدرة( أن الفقرة االولى في مجال 6يالحظ من الجدول )   

دد ببيان الغرض الذي يحتلتزم المؤسسة  ، والتي تنص على "نطاق قدرة القيادةاالولى في مجال 

قد حصلت على أعلى درجة بمتوسط حسابي جاءت في المرتبة األولى، و   "المعتقدات حول التدريس

سة تلتزم المؤسوجاءت الفقرة الثانية والتي تنص على "(، 0.95( وانحراف معياري قدره )4.05قدره )
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( 3.97) بمتوسط حسابي قدرهنية في المرتبة الثا  "ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات حول التعلم

  (.1.02وانحراف معياري قدره )

 يشرك القادة أصحاب المصلحة لدعم تحقيق غرضوجاءت الفقرة الثالثة عشر والتي تنص على "     

( وانحراف معياري 3.68بمتوسط حسابي قدره ) في المرتبة الخامسة عشر وقبل األخيرة " المؤسسة

دعم توفر المؤسسة فرص ت، والتي تنص على "الفقرة الخامسة عشرفي حين حصلت  (.1.11قدره )

توسط أقل درجة بم " على المرتبة الساسة عشر واألخيرة ، وقد حصلت على وتحسن فعالية القيادة

 (.1.16( وانحراف معياري قدره )3.63حسابي قدره )

 :. المجال الثاني: نطاق قدرة التعلم2

االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على تم استخراج المتوسطات الحسابية و 

 (:7فقرات مجال نطاق قدرة التعلم كما يظهر في الجدول )
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المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال نطاق  (7جدول )
 مرتبة تنازلياا قدرة التعلم

الر
المتوسط  الفقرة قم

 الحسابي

اًلنحر
اف 

المعيار
 ي

رتبة 
 الدرجة الفقرة

تنفذ المؤسسة عملية لتقييم برامجها وظروفها التنظيمية بشكل مستمر  34
 لتجسين تعلم الطالب. 

3.82 1.01 
 مرتفعة 1

يقوم المعلمون بجمع وتحليل واستخدام البيانات التلخيصية التي تؤدي  33
 تعلم الطالب.الى تحسن ملموس في 

3.81 1.07 
 مرتفعة 2

 مرتفعة 3 1.12 3.79 يتمتع المتعلمون بفرص عادلة لتطوير المهارات. 17
 مرتفعة 4 1.05 3.78 تعزز ثقافة التعلم اإلبداع. 18
يطبق المعلمون منهجا قائما على التوقعات العالية ليعد المتعلمين  25

 لمستوياتهم التالية.
 مرتفعة 5 1.06 3.77

لفردية التدريس لتلبية احتياجات المتعلمين ا\تتم مراقبة وتعديل التعلم 27
 التي تتضمن توقعات التعلم  الخاصة بالمؤسسة.

3.75 1.07 
 مرتفعة 6

يقوم المعلمون بجمع وتحليل واستخدام البيانات التكوينية التي تؤدي  32
 الى تحسن ملموس في تعلم الطالب.

3.75 1.09 
 مرتفعة 7

تقوم المؤسسة بتنفيذ عملية لضمان توافق المناهج  مع المعايير  26
 بأفضل المماراسات.

3.73 1.10 
 مرتفعة 8

 مرتفعة 9 1.08 3.72 تطور ثقافة التعلم اتجاهات المتعلمين للنجاح. 21
تقدم المؤسسة برامج وخدمات لمستقبل التعليمي للمتعلمين بما في  28

 ذلك التخطيط المهني.
3.72 1.05 

 مرتفعة 10

 مرتفعة 11 1.08 3.67 تطور ثقافة التعلم أفكار المتعلمين الالزمة للنجاح. 22
 مرتفعة 12 1.13 3.67 تطور ثقافة التعلم مهارات المتعلمين الالزمة للنجاح. 23
المؤسسة لديها هيكل رسمي لضمان قيام  المتعلمين بتطوير عالقات  24

 الذين يدعمون خبراتهم التعليمية.الزمالء \ايجابية مع البالغين
3.67 1.08 

 مرتفعة 13

 مرتفعة 14 1.13 3.67 يتم تقييم تقدم التعلم بشكل متواصل. 31
 متوسطة 15 1.08 3.66 تعزز ثقافة التعلم االبتكار. 19
 متوسطة 16 1.12 3.64 تنفذ المؤسسة عمليات لتلبية االحتياجات المتخصصة للمتعلمين. 30
 متوسطة 17 1.05 3.63 ثقافة التعلم حل المشكالت التعاوني .تعزز  20
 متوسطة 18 1.23 3.59 تخطط المؤسسة و تقدم التعليم المهني لتحسين بيئة التعلم. 35
 متوسطة 19 1.12 3.57 للمتعلمين. تنفذ المؤسسة عمليات لتحديد االحتياجات المتخصصة 29

 مرتفعة  0.75 3.70 الدرجة الكلية للمجال
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لى نطاق قدرة التعلم، والتي تنص ع( أن الفقرة الرابعة والثالثين في مجال 7يالحظ من الجدول )     

جاءت " م الطالبسين تعلحتنفذ المؤسسة عملية لتقييم برامجها وظروفها التنظيمية بشكل مستمر لت"

اف معياري ( وانحر 3.82على أعلى درجة بمتوسط حسابي قدره )قد حصلت في المرتبة األولى، و 

يقوم المعلمون بجمع وتحليل  (، وجاءت الفقرة الثالثة والثالثون والتي تنص على "1.01قدره )

تبة الثانية في المر   "واستخدام البيانات التلخيصية التي تؤدي الى تحسن ملموس في تعلم الطالب

  (.1.07( وانحراف معياري قدره )3.81بمتوسط حسابي قدره )

تخطط المؤسسة وتقدم التعليم المهني  وجاءت الفقرة الخامسة والثالثون، والتي تنص على "     

على المرتبة الثامنة عشر وقبل األخيرة ، وقد حصلت على أقل درجة بمتوسط  "لتحسين بيئة التعلم

ي ن والت(، بينما حصلت  الفقرة  التاسعة والعشرو 1.23( وانحراف معياري قدره )3.59حسابي قدره )

" على المرتبة التاسعة للمتعلمين تنفذ المؤسسة عمليات لتحديد االحتياجات المتخصصة" تنص على

 (.1.12( وانحراف معياري قدره )3.57بمتوسط حسابي قدره )عشر واألخيرة 

 :. المجال الثالث: نطاق قدرة الموارد3

 الستجابات أفراد عينة الدراسة علىتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (:8فقرات مجال نطاق قدرة الموارد كما يظهر في الجدول )
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 (8جدول )
 بة تنازلياامرت المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال نطاق قدرة الموارد

الر
 الفقرة قم

المتوسط 
 الحسابي

اًلنحر
اف 
المعي
 اري

رت
بة 
ال

 فقرة

 الدرجة

      
هيكل التعلم المهني للمؤسسة وتوقعاتها يعزز التعاون والرفاهية لتحسين اداء  37

 المتعلم 
 متوسطة 1 1.18 3.64

دى التدريب التي تضمن ان يكون لو توفر المؤسسة برامج التعريف والتوجيه  39
 رات الالزمة لتحسين اداء الطالب جميع الموظفين المعرفة و المها

 متوسطة 2 1.18 3.58

 متوسطة 3 1.11 3.57 تخطط المؤسسة و تقدم التعليم المهني لتحسين فعالية المؤسسة. 36
هيكل التعلم المهني للمؤسسة وتوقعاتها يعزز التعاون والرفاهية لتحسين الفعالية  38

 التنظيمية.
 متوسطة 4 1.13 3.49

توفر المؤسسة برامج التعريف والتوجيه والتدريب التي تضمن ان يكون لدى  40
 المهارات الالزمة لتحسين الفعالية التنظيمية .و جميع الموظفين المعرفة 

 متوسطة 5 1.14 3.49

تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم والعمليات لتحسين الفعالية  45
 التنظيمية.

 متوسطة 6 1.20 3.44

تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم والعمليات لتحسين الممارسة  43
  المهنية.

 متوسطة 7 1.18 3.43

تخصص المؤسسة الموارد البشرية والمادية والمالية بما يتماشى مع احتياجات  52
 المؤسسة واولوياتها المحددة لتحسين فعاليتها التنظيمية.

 متوسطة 8 1.20 3.43

تظهر المؤسسة ادارة استراتيجية للموارد التي تتضمن التخطيط طويل االمد  50
 للموارد واستخدامها لدعم غرض المؤسسة وتوجهها.

 متوسطة 9 1.22 3.42

تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم والعمليات لتحسين اداء  44
 الطالب.

 متوسطة 10 1.17 3.41

 متوسطة 11 1.19 3.40 المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات والمواد لدعم احتياجات العاملين.توفر  49
 متوسطة 12 1.18 3.38  توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات والمواد لدعم المناهج. 46
تخصص المؤسسة الموارد البشرية والمادية والمالية بما يتماشى مع احتياجات  51

  المؤسسة واولوياتها المحددة لتحسين أداء الطالب.
 متوسطة 13 1.22 3.38

 متوسطة 14 1.18 3.37 توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات والمواد لدعم البرامج. 47
 متوسطة 15 1.19 3.35 توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات والمواد لدعم احتياجات الطالب. 48
 متوسطة 16 1.19 3.32 تجذب المؤسسة الموظفين المؤهلين الذين يدعمون غرض المؤسسة توجهها. 41
 متوسطة 17 1.18 3.31 تحتفظ المؤسسة بالموظفين المؤهلين الذين يدعمون غرض المؤسسة توجهها. 42

 متوسطة  0.91 3.44 الدرجة الكلية للمجال
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نطاق قدرة الموارد، والتي تنص ( أن الفقرة السابعة والثالثين في مجال 8يالحظ من الجدول )

جاءت   "هيكل التعلم المهني للمؤسسة وتوقعاتها يعزز التعاون والرفاهية لتحسين اداء المتعلمعلى "

ري ( وانحراف معيا3.64على أعلى درجة بمتوسط حسابي قدره )قد حصلت في المرتبة األولى، و 

يف  توفر المؤسسة برامج التعر  (، وجاءت الفقرة  التاسعة والثالثون والتي تنص على "1.18قدره )

التوجيه والتدريب التي تضمن ان يكون لدى جميع الموظفين المعرفة و المهارات الالزمة لتحسين و 

  (.1.18) ( وانحراف معياري قدره3.58بمتوسط حسابي قدره )في المرتبة الثانية  "اداء الطالب

تجذب المؤسسة الموظفين المؤهلين  وجاءت الفقرة الحادية واألربعون، والتي تنص على "          

سابي بمتوسط ح في المرتبة السادسة عشر وقبل األخيرة " الذين يدعمون غرض المؤسسة توجهها.

ص عين، والتي تنفي حين حصلت الفقرة الثانية واألرب (.1.19( وانحراف معياري قدره )3.32قدره )

المرتبة  على "تحتفظ المؤسسة بالموظفين المؤهلين الذين يدعمون غرض المؤسسة توجههاعلى " 

( وانحراف معياري 3.31السابعة عشر واألخيرة، وقد حصلت على  أقل درجة بمتوسط حسابي قدره )

 (.1.18قدره )

توى مسهل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند والذي نص على: ني إجابة السؤال الثاثاني ا: 

 درجة تطبيق معاييربين متوسطات  إجابات أفراد عينة الدراسة  لتقديراتهم ل( α=0.05الدًللة )

عزى تفي  العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين  المدارس الدولية   في  "أدفانسد كوجنيا"األداء 

 برة؟الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخ لمتغير

 لإلجابة عن هذا السؤال تم تفصيل الفروق بين المتغيرات كما يلي:

المدارس   ي ف درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنياأوًلا: الفروق التي تعزى لمتغير الجنس في 

 .من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان الدولية 
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 الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الدراسة تبعا  لمتغير الجنس، كما تم حساب الفروق بينهما باستخدام اختبار ت للعينات المستقلة، 

 .( يظهر ذلك9والجدول )

 (9جدول )
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لبيان الفروق التي تعزى 

 من وجهة نظر المعلمين المدارس الدولية   في  في درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيالمتغير الجنس 
 في العاصمة عمان

المتوسط  الفئة المجال
 الحسابي

اًلنحراف 
 ياريالمع

نتائج اختبار 
 ت

درجات 
 الحرية

الدًللة 
 اإلحصائية

 نطاق قدرة القيادة
 0.77 3.76 ذكور

1.347 334 0.18 
 0.72 3.86 إناث

 نطاق قدرة التعلم
 0.75 3.66 ذكور

0.959 334 0.34 
 0.74 3.74 إناث

 نطاق قدرة الموارد
 0.91 3.31 ذكور

2.262 334 0.02* 
 0.91 3.54 إناث

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 0.65 3.58 ذكور
1.872 334 0.06 

 0.67 3.71 إناث
 (α=0.05مستوى الدًللة )ذات دًللة إحصائية عند   *

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

لمتغير الجنس حيث  اتبع   أداة الدراسةمن مجاالت  (نطاق قدرة الموارد)مجال في المجال الثالث 

كما يظهر من الداللة  ا( وهي قيمة دالة إحصائي  2.262بلغت قيمة اختبار )ت( للعينات المستقلة )

 اإلحصائية، وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية يالحظ تفوق االناث على الذكور فيها.

  ي ف درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنياثانياا: الفروق التي تعزى للمؤهل العلمي في 

 .من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان المدارس الدولية 
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حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 

للعينات  (ت)تخدام اختبار لمتغير المؤهل العلمي، كما تم حساب الفروق بينهما باس اأداة الدراسة تبع  

 ( يظهر ذلك.10المستقلة، والجدول )

 (10جدول )
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لبيان الفروق التي تعزى 

وجهة نظر من  المدارس الدولية في  في درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيالمتغير المؤهل العلمي 
 المعلمين في العاصمة عمان

المتوسط  الفئة المجال
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

نتائج اختبار 
 ت

درجات 
 الحرية

الدًللة 
 اإلحصائية

 نطاق قدرة القيادة
 0.73 3.86 بكالوريوس

دراسات  0.26 334 1.126
 عليا

3.76 0.76 

 نطاق قدرة التعلم
 0.76 3.75 بكالوريوس

دراسات  0.21 334 1.256
 عليا

3.65 0.72 

 نطاق قدرة الموارد
 0.92 3.53 بكالوريوس

دراسات  *0.04 334 2.082
 عليا

3.32 0.90 

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 0.69 3.71 بكالوريوس
دراسات  0.07 334 1.848

 عليا
3.58 0.64 

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

لمتغير المؤهل العلمي  اتبع   أداة الدراسةمن مجاالت  (نطاق قدرة الموارد)مجال في المجال الثالث 

( وهي قيمة دالة إحصائيا  كما يظهر من 2.082حيث بلغت قيمة اختبار )ت( للعينات المستقلة )

الداللة اإلحصائية، وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية يالحظ تفوق المعلمين الحاصلين على درجة 

 البكالوريوس.
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لمدارس ا  في  معايير األداء أدفانسد كوجنيادرجة تطبيق ثالثاا: الفروق التي تعزى للخبرة في 

 .من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان الدولية 

فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ،ولفحص الفروق التي تعزى لمتغير الخبرة

ر من وجهة نظ المدارس الدولية   المعيارية في درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيافي 

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

 (11جدول )
دولية المدارس ال  في  المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا

 تبعاا لمتغير الخبرةفي  العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين 
 اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئة المجال

 نطاق قدرة القيادة
 0.66 3.87 سنوات 5أقل من 

 0.73 3.79 سنوات 10 – 5
 0.83 3.80 سنوات 10أكثر من 

 نطاق قدرة التعلم
 0.73 3.77 سنوات 5أقل من 

 0.70 3.66 سنوات 10 – 5
 0.82 3.71 سنوات 10أكثر من 

 المواردنطاق قدرة 
 0.87 3.57 سنوات 5أقل من 

 0.89 3.33 سنوات 10 – 5
 0.98 3.47 سنوات 10أكثر من 

الدرجة الكلية ألداة 
 الدراسة

 0.64 3.73 سنوات 5أقل من 
 0.61 3.59 سنوات 10 – 5

 0.75 3.66 سنوات 10أكثر من 
 

  درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيافي ( وجود فروق ظاهرية في 11يالحظ من الجدول )       

 لمتغير الخبرة ولحساب الفروق تبع افي  العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين  المدارس الدولية 

ستجابات ال األحاديالتباين اإلحصائية على الدرجة الكلية ألداة الدراسة أوال  تم إجراء اختبار تحليل 

 ( يوضح ذلك.12الدراسة ككل، والجدول ) أداةأفراد عينة الدراسة على 
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 (12جدول )

 ةلمتغير الخبر  ااألحادي لحساب الفروق على الدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعا التباين اختبار تحليل نتائج 
درجات  مجموع المربعات المصدر

 الحرية
متوسطات 

 المربعات
قيمة اختبار 

 ف
الدًللة 

 اإلحصائية
 0.30 1.204 0.5330 2 1.066 الخبرة
   0.4430 333 147.463 الخطأ

    335 148.529 الكلي المصحح
 

           ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة12تشير نتائج الجدول )     

(0.05 = α) ن وجهة م المدارس الدولية  في في الدرجة الكلية لتطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا

( وهي 1.204تبع ا لمتغير الخبرة حيث بلغت قيمة اختبار ف )في  العاصمة عمان نظر المعلمين 

 قيمة غير دالة إحصائية كما يظهر من الداللة اإلحصائية.

كما تم حساب الفروق على مجاالت أداة الدراسة تبعا  لمتغير الخبرة، وللكشف عن أثره في 

 way 1)يلي فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد مجاالت أداة الدراسة بشكل تفص

MANOVA) ( 13كما يظهر في الجدول:) 

 (13جدول )
 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر الخبرة في مجاًلت أداة الدراسة

مجموع  المتغيرات التابعة ر المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

اختبار 
 ف

الدًللة 
 اًلحصائية

 الخبرة
 0.72 0.327 0.181 2 0.361 نطاق قدرة القيادة 1
 0.60 0.517 0.288 2 0.576 نطاق قدرة التعلم 2
 0.15 1.915 1.594 2 3.187 نطاق قدرة الموارد 3

 الخطأ
     0.552 333 183.894 نطاق قدرة القيادة 1
     0.558 333 185.707 نطاق قدرة التعلم 2
     0.832 333 277.107 نطاق قدرة الموارد 3

 الكلي المصحح
    335 184.255 نطاق قدرة القيادة 1
    335 186.284 نطاق قدرة التعلم 2
    335 280.294 نطاق قدرة الموارد 3
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α = )مستوى داللة  ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند41تشير نتائج الجدول )     

 لمتغير الخبرة حيث تراوحت قيم اختبار ف بين امن مجاالت أداة الدراسة تبع   أي مجال في  (0.05

 .ا( وهي قيم غير دالة إحصائي  0.327 – 1.915)
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

لمدارس ا  تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيافي  واقع هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى     

ة، نتائج الدراسمناقشة يعرض هذا الفصل ، و من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان الدولية 

 التي تعود إليها تلك النتائج كما يأتي: المفترضة وعالقتها بالدراسات السابقة، واألسباب

 السؤال األول والذي نص على: "ما درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا أوًلا مناقشة نتائج

 "؟من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان المدارس الدولية   في 

  ي ف درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنياأنَّ أوضحت النتائج المتعلقة بهذا السؤال،     

بمتوسط و جاء بدرجة متوسطة،في  العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين  المدارس الدولية 

 (.0.67( وبانحراف معياري قدره )3.65حسابي قدره )

دارس العاملين في الم وتشير هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات  

 ، وذلك ، وبالمستوى المطلوبهممدارسمعايير األداء أدفانسد كوجنيافي يؤكدون على تطبيق  الدولية،

س الدولية المدار   معايير األداء أدفانسد كوجنيافي تطبيق  أن من خالل استجاباتهم التي أشارت إلى

 . المرتفعستوى ا من المقريبة جد  و درجة متوسطة جاء ب

ومن خالل عملهم ومتابعتهم لسير  المدارس الدولية  إلى أن معلمي  قد ت عزى هذه النتيجة،و     

انسد معايير األداء أدفمدارسهم تطبق  تطابقت استجاباتهم مع مالحظاتهم بأنالعمل في مدارسهم، 

 ، وهذا ما أظهرته استجابات أفراد عينة الدراسة.وبدرجة متوسطة كوجنيابشكل فعال
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عايير م بمختلف المدارس الدولية   إلى أنه ومن خالل التزام  ،لباحثة هذه النتيجةاوتعزو   

أن أن مدارسهم عملية بقناعة لمعلميها من أفراد عينة الدراسة وفرت وتطبيقها، قد األداء أدفانسد كوجنيا

 .بتطبيق هذه المعاييرفعال  تقوم 

د ت عمعايير األداء أدفانسد كوجنياأن  كد على (؛ الذي أ2007هذا يتفق مع ما أشار إليه  إلدحام )     

ن أ من الجوانب المهمة واألساسية لتطوير المؤسسة، أيا  كان نوعها، وعلى اختالف أنشطتها، كما

يهدف إلى الوصول بالمتعلمين للمستوى المطلوب بشتى الطرق التربوية تطبيقها لهذه المعايير 

 المتميزة، كما يساعد إلى االرتقاء بجودة التعليم.

التي  هو أحد االتجاهاتاألداء أدفانسد كوجنيا معاييرطبيق تيمكن تفسير هذه النتيجة، بأن و    

تتبناها المدارس  الدولية لالهتمام بجودة البرامج التربوية التي تقدمها، والسعي للتحسين المستمر، 

زى السبب عوقد ي. حتى تصبح قادرة على البقاء في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع

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

االعتماد واالرتقاء بمستواها، وقد يعزى السبب أن تطبيق هذه المعاير يوفر اعتمادا مدرسيا  واعترافا  

عاييرر أداء مدوليا بالمدارس والمؤسسات التعليمية التي تلبي معايير أداء أدفانسد كوجنياكونها تعتبر 

  جودة شاملة.

، (2017(، ونتيجة دراسة عايش) 2015المالكي ) دراسة واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة    

اختلفت نتيجة هذه الدراسة  مع نتيجة (، و 2018دراسة مسلم )(، و 2018ونتيجة دراســــــة العجرمي )

 .(2020دراسة عودة )ومع نتيجة  ،(2019دراسة الغامدي) ونتيجة  (،2016دراسة العتيبي)

بة األولى،  جاء في المرت مجال "نطاق قدرة القيادة" أنَّ المجاالت الفرعية، النتائج المتعلقة بكما أشارت  

 – 63.3أنَّ المتوسطات الحسابية، قد تراوحت بين ) هذا المجال،النتائج المتعلقة بأشارت حيث 

(، وبدرجة متوسطة إلى مرتفعة من المستوى على الفقرات، أّما المجال ككل، فقد حصل على 4.05
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تطبيق معايير األداء أدفانسد ويشير إلى درجة مرتفعة في درجة (، 3.81قدره )متوسط حسابي 

 .من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان المدارس الدولية   كوجنيافي 

 ولية المدارس الد  استجابات عينة الدراسة أشارت إلى أن  إلى أن ،الباحثة هذه النتيجةوتعزو      

تلتزم ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات حول التدريس، والمعتقدات حول التعلم التي يعملون بها 

تحسين لكما يتم اتخاذ اإلجراءات لضمان تحقيق النتائج المرجوة للتعلم، وا .وحول توقعات المتعلمين

، مع اإللتزام بميثاق األخالقيات والوظائف ضمن األدوار والمسؤوليات المحددة، لبةالمستمر لتعلم الط

 ا في استجابات عينة الدراسة.واضح   ظهر هذاو 

على ضمان تقد م مؤسسة نحو تساعد  قدرة القيادةوقد تعزى هذه النتيجة إلى أن معايير مجال    

الص واإللتزام اإلخفهي تلتزم بتحقيق أهدافها المحد دة عنصر أساسي من عناصر الفاعلية التنظمية. 

بغايات هذه المؤسسة وتوجهاتها، وفاعلية الحاكمية والقيادة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها 

ش بيق راكهم بطرق جادة ومنتجة، والقدرة على تطالمعلنة، والقدرة على التواصل مع الرفقاء المعنيين وا 

  ، وهذا ما أكد عليه أفراد عينة الدراسة.استراتيجيات لتحسين أداء المربين والمتعلمين

شارت أ، حيث المرتبة الثانية  في  جاء مجال " نطاق قدرة التعلم" ، إلى أن النتائجكما أشارت     

(، وبدرجة 3.82 – 3.59أنَّ المتوسطات الحسابية، قد تراوحت بين ) هذا المجال،النتائج المتعلقة ب

متوسطة إلى مرتفعة من المستوى على الفقرات، أّما المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي 

ة  بمجال الخاصتطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنياويشير إلى درجة مرتفعة في درجة (، 3.70قدره )

 .من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان المدارس الدولية    نطاق قدرة التعلم في 

استجابات عينة الدراسة أشارت إلى أن من خالل مشاهدتهم  إلى أن ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة       

ا  موم  ع الحظوا  أن تطبيق معايير هذا المجال المدارس الدولية   لتدريس في التطبيقية لوممارستهم 

اإلبداع واالبتكار وحل المشكالت، إضافة إلى االهتمام بااتجاهات وأفكار ومهارات و تعلم تعزز ثقافة ال
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الطلبة للنجاح، كما تعمل تطوير مهارات الطلبة بشكل مستمر لتحسين تعلمهم. إضافة إلى التخطيط 

 لتحسين بيئة التعلم باستمرار. 

إن  أثر التدريس والتعل م على إنجاز الطالب ونجاحهم هو الهدف وقد تعزى هذه النتيجة إلى    

المتعلم، عالقات إيجابية ومنتجة بين المعلم و باألساسي لكل مؤسسة. فالبيئة التعل مية الفاعلة تتميز 

شامل يمكن جميع م وتوقعات معايير عالية، ومنهج جاذب يتحدى الطالب، وتدريس ذي جودة ودع

مارسات تقويمية )تكوينية ونهائية( تراقب وتقيس تقدم الطالب وانجازاتهم. هذا الطالب من النجاح، وم

باالضافة إلى أن  المؤسسة ذات الجودة تقيم أثر بيئها التعلمية، بما في ذلك جميع البرامج وخدمات 

 وهذا ما أشارت إليه استجابات عينة الدراسة.تقوم بالتعديالت الضرورية. و الدعم 

شارت أ، حيث المرتبة الثالثة واألخيرة مجال "نطاق قدرة الموارد" جاء فيأن  ائج النتكما أشارت   

(، وبدرجة 3.64 –3.31أنَّ المتوسطات الحسابية، قد تراوحت بين ) هذا المجال،النتائج المتعلقة ب

(، 3.44قدره )متوسطة من المستوى على الفقرات، أّما المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي 

ق الخاصة في مجال نطاتطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنياويشير إلى درجة متوسطة في درجة 

 .من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان المدارس الدولية   في قدرة الموارد 

استجابات عينة الدراسة على فقرات هذا المجال، أشارت إلى  وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن     

وى ولكن ليس بالمست تطبق المعايير الخاصة بهذ المجال بدرجة  متوسطة، مدارس الدولية ال  أن 

 فهي تحاول أن تعزز المطلوب كما هو الحال في مجال نطاق قدرة القيادة ومجال نطاق قدرة التعلم،

ظفين و لتحسين اداء المتعلم، كما توفر أحيانا برامج لدى جميع المبمستويات أعلى التعاون والرفاهية 

شرية تخصص الموارد الب أنها تسعى لجعل، كما للوقوف على المهارات الالزمة لتحسين اداء الطالب

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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يث حنّ  استعمال وتوزيع الموارد يدعم الرسالة المعلنة للمؤسسة. وقد تعزى هذه النتيجة إلى أ    

توزيع الموارد وتوظيفها بشكل عادل من أجل تأمين احتياجات على أهمية  المدارس الدولية   تؤكد 

افة كتوظيف الموارد دعم التعلم المهني لحيث أنها تسعى إلى مناسب.  كل المتعلمين بشكل

تدرس المؤسسة تخصيص وتوظيف الموارد لتؤمن مستويات مناسبة من التمويل و املين، عال

 .واالستدامة والفاعلية التنظمية

  جاء في المرتبة األخيرة علما أن  نطاق قدرة المواردومن المالحظ والملفت للنظر أن مجال    

وحصلت عليها مما يشير إلى ضرورة  إعادة  األداء أدفانسد كوجنياطبقت معايير  المدارس الدولية 

النظر في اجراءات العمل في هذا المجال وبالتالي ينبغي على هذه المدارس  إعادة النظر في إعادة 

واولوياتها  هاالموارد البشرية والمادية والمالية بما يتماشى مع احتياجاتما تخصصه هذه المدارس من 

الوصول الى الموارد المعلومات والمواد لدعم إلى ضرورة دعم  ، إضافةالمحددة لتحسين أداء الطالب

، كما على هذه المدارس أن لوصول الى الموارد المعلومات والمواد لدعم احتياجات الطالبوا البرامج

ري ، إضافة إلى أنه من الضرو ذب الموظفين المؤهلين الذين يدعمون توجههاتبذل جهد  أكبر في ج

 .وجههاتدرسة و لموظفين المؤهلين الذين يدعمون غرض المدر اإلمكان باأن تحرص على االحتفاظ ق

السؤال الثاني والذي نص على: هل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند ثانياا: مناقشة نتائج 

 ( بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  لتقديراتهم لدرجةα=0.05مستوى الدًللة )مستوى 

في  من وجهة نظر المعلمين  المدارس الدولية   في  "أدفانسد كوجنيا"تطبيق معايير األداء 

 الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة؟ تعزى لمتغيالعاصمة عمان 

مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  أشارت نتائج هذا السؤال، إلى    

(α=0.05 ) ن م المدارس الدولية   في  في الدرجة الكلية لتطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا

تبع ا لمتغير الجنس. في حين كان هناك فروق ذات داللة في  العاصمة عمان وجهة نظر المعلمين 
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في مجال "نطاق قدرة الموارد" من مجاالت أداة الدراسة  ( α=0.05مستوى الداللة )إحصائية عند 

 لصالح االناث على الذكور فيها.  و لمتغير الجنس  تبعا  

الخاصة بنطاق مجال قدرة القيادة،  درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنياوهذا يعني أن 

 الفي  العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين  المدارس الدولية   في ومجال نطاق قدرة التعلم 

هذه النتيجة، وهي توافق جميع أفراد عينة الدراسة من وتعزو الباحثة يختلف باختالف جنسهم، 

المدارس   ي ف ) القيادة والتعلم(الجنسين في تقديراتهم درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا

  فالذكور واالناث من معلمي  من وجهة نظرهم،في  العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين  الدولية 

ر ولذلك تتساوى وجهات نظلهذه المعايير،  اية  اطالع ومعرفة وممارساتلديهم در  المدارس الدولية 

معلمين من وجهة نظر ال المدارس الدولية   في  المعلمين تجاه تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا

 .في العاصمة عمان

في لم الخاصة بالقيادة والتع ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن معايير األداء أدفانسد كوجنيا

درسة الدولية سواء أكان ذكرا ام أنثى،  فمعايير األداء أدفانسد مالمدارس الدولية، ت طبق على معلم ال

غير مرتبطة بجنس المعلم، كونها مستقاة من األنظمة والقوانين والتعليمات المدارس الدولية   في كوجنيا

 النظر عن الجنس.  بغضالمدارس الدولية   التي تلتزم بها 

ودراسة مسلم (، 2017دراسة عايش)نتيجة  بعض ما جاء في  واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع    

 .( 2020عودة) واختلفت مع نتيجة دراسة ،  (2018)

أما  بخصوص مجال "نطاق قدرة الموارد" فقد كانت الفروق لصالح االناث على الذكور فيها. 

نظرن لفقرات هذا المجال بإيجابية أكثر وظهرت لهن واضحة ومطبقة فقد يكون السبب أن المعلمات 

، هذا باإلضافة إلى أن نسبة المعلمات اإلناث في المدارس بشكل أكبر مما شاهده المعلمون الذكور
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الخاصة وبشكل عام أعلى من نسبة الذكور مما يعطي انطباع أكبر لدى اإلناث بقدرتهن على  

  .رد المتاحة بالمدرسة أكثر من الذكور الذين نسبتهم أقل في المدرسةالسيطرة والتعامل مع الموا

( α=0.05مستوى الداللة )إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  كما أشارت النتائج،       

ر المعلمين من وجهة نظ المدارس الدولية  في  في الدرجة الكلية لتطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا

تبع ا لمتغير المؤهل العلمي. في حين كان هناك فروق  ذات داللة إحصائية في  العاصمة عمان 

تبع ا  أداة الدراسةفي المجال مجال "نطاق قدرة الموارد" من مجاالت ( α=0.05مستوى الداللة )عند 

 لمتغير المؤهل العلمي لصالح المعلمين الحاصلين على درجة البكالوريوس.

الخاصة بنطاق مجال قدرة القيادة،  درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنياوهذا يعني أن 

 من وجهة نظرهم  الفي  العاصمة عمان المعلمين  المدارس الدولية   في  ومجال نطاق قدرة التعلم 

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة، وهي توافق جميع أفراد عينة الدراسة  يختلف باختالف المؤهل العلمي، 

  ي ف ء  البكالوريوس أو الدراسات العليا في تقديراتهم درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنياسوا

م ا عمو  المدارس الدولية   من وجهة نظرهم  إلى أّن في  العاصمة عمان المعلمين  المدارس الدولية 

ببذل  ع مطالبتسعى للوصول إلى مستوى عاٍل من تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا، فالجمي

هذا و الجهد والعمل بأقصى طاقة للوصول إلى مستوى عاٍل من تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا

 ما لمسته عينة الدراسة ولجميع المؤهالت.

(، ودراسة عودة  2017عايش) دراسة بعض ما جاء في  في نتائجواتفقت نتيجة هذه الدراسة مع    

  (. 2018ودراسة مسلم ) (،2020)

أما  بخصوص مجال "نطاق قدرة الموارد" فقد كانت الفروق لصالح لصالح المعلمين الحاصلين على 

وجدية نشاط ا و  ا هذه الفئة من المعلمين أكثر اهتمام  ، وقد تعزى هذه النتيجة لكون درجة البكالوريوس

 في االهتمام بمتابعة هذه المعايير.
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( α=0.05مستوى الداللة )ذات داللة إحصائية عند  إلى عدم وجود فروق كما أشارت النتائج،     

 ولية المدارس الد  في الدرجة الكلية أو أي من المجاالت لتطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيافي 

 تبع ا لمتغير الخبرة.في  العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين 

في  ين المعلم المدارس الدولية   في  درجة تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنياوهذا يعني أن      

، وتعزو الباحثة هذه النتيجةمن وجهة نظرهم  ال يختلف باختالف متغير الخبرة، العاصمة عمان 

درجة ي فوهي توافق جميع أفراد عينة الدراسة من معلمي المدارس الدولية، بغض النظر عن خبرتهم، 

الخاصة  بنطاق مجال نطاق قدرة القيادة،  ونطاق قدرة التعلم،  تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا

 من وجهة نظرهم.  في  العاصمة عمان المعلمين  المدارس الدولية   في ونطاق قددرة الموارد 

ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن جميع أفراد عينة الدراسة مهما اختلفت سنوات خبرتهم، إال        

 د كوجنيادرجة تطبيق معايير األداء أدفانسمن  ومارسوه ة فيما يتعلق بما لمسوهأن بينهم قواسم مشترك

من وجهة نظرهم ، وبالتالي ال يعد عامل الخبرة في  العاصمة عمان المعلمين  المدارس الدولية   في 

 مؤثرا لديهم.

ودراسة مسلم  (،2020عودة ) نتيجة دراسةبعض ما جاء في واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع 

 (. 2017( ونتيجة دراسة عايش) 2015المالكي ) واختلفت مع نتيجة دراسة (،2018)

 التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة، فإنها توصي باآلتي:

 بشكل فاعل. معايير األداء أدفانسد كوجنيا ضرورة االستمرار بتطبيق 

  المعلومات والمواد لدعم احتياجات الوصول الى الموارد  المدارس الدولية  توفر ضرورة أن

 .الطالب البرامج
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  توجههاو بالموظفين المؤهلين الذين يدعمون غرض المؤسسة المدارس الدولية ضرورة احتفاظ.  

  توجههاو جذب الموظفين المؤهلين الذين يدعمون غرض المؤسسة العمل على. 

  المعلومات والمواد لدعم احتياجات الوصول الى الموارد  المدارس الدولية   توفر  ضرورة أن

 .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 

 نطاق "قدرة الموارد". في تطبيق معايير الضعفالستكشاف جوانب  إجراء دراسة 
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 إدارة الجودة الـشاملة في التع ليم العالي بين النظرية  (.1998، محمد ) عبدالهادي، محمود والراوي

 ، جامعة اإلمارات، العين.التعليم العالي في الوطن العربيبحث مقدم لمؤتمر والتطبيق،       
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 . عمان: دار الرضوان للنشر اًلعتماد األكاديمي في التعليم العالي(. 2015العجرش، حيدر )

 .والتوزيع       

، تم استرجاعه بتاريخ "(. العوامل المؤثرة في فاعلية عملية العملية التعليمة2016)العجرش، حيدر

 ،www.uobabylon.edu.iq.  من الموقع 23/11/2021

 متطلبات تطبيق معايير اًلعتماد المدرسي ومعوقاته في المدارس (. 2018) العجرمي، راتب

      )رسالة ماجستير غير منشورة(،من وجهة نظر القادة التربويينفي  العاصمة عمان الخاصة     

 األوسط، عمان ، االردن.الشرق  جامعة    

 (. متطلبات تأهيل مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية لتحقيق 2013عبده، عبد الكريم )

 مؤتمر اللقاء السنوي السادس عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية االعتماد المدرسي.       

 فبراير، جامعة الملك سعود، الرياض،  6-4، للفترة من والنفسية )جستن(، اًلعتماد المدرسي     

 .المملكة العربية السعودية     

 (. متطلبات تحقيق الجودة الشاملة في مدارس التعليم الثانوي العام 2003العجمي، محمد)

 مجلة الثقافة،بجمهورية مصر العربية في ضوء اسلوب االعتماد المؤسسي األكاديمي،        

       7(12 ،).161-91 

 تقدير درجة تطبيق معايير اًلعتماد اًلكاديمي لكليات التربية في سلطنة (. 2005العريمي، حليس)

 . )رسالة دكتوراه غير منشورة(، جامعة عمان كما يتصورها القادة اًلداريون واًلكاديميون       

 .اليرموك، اربد، األردن        

 إمكانية تطبيق معايير اًلعتماد المدرسي لدولة قطر في المدارس الثانوية (. 2020عودة، أحمد) 

 )رسالة ماجستير و معيقات تطبيقها والحلول المقترحةالعاصمة عمان   الحكومية في     
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 جامعة الشرق األوسط، عمان ، االردن. غير منشورة(،     

 واقع تطبيق معايير الجودة الشاملة بالمدارس السعودية الرائدة (. 2018الغامدي، ماجد )

 جدة، السعودية.)رسالة ماجستير غير منشورة(، .بمحافظة جدة من وجهة نظر معلميه     

أنموذج لتطوير أداء مديري مدارس الثانوية العامة في ضوء اًلتجاهات (. 2015غبور، ماهر)

 )أطروحة دكتوراة غير منشورة(. جامعة دمشق، كلية التربية، دمشق، سوريا. التربوية المعاصرة،

من شبكة  4/12/2021(. معلومات تقييم االحتياجات. تم إسترجاعه بتاريخ 2010كزلك)

.http://www.adprima.com/needs.htm : 

 ي في مستوى تحقيق معايير المحتوى اًلكاديمي عند أطفال التمهيد(. 2004الكعبي، نعيمه )

 .)أطروحة دكتوراه غير منشورة(، الجامعة األردنية، االردنرياض األطفال في مملكة البحرين.     

 درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدارس األساسية الحكومية في (: 2018) مسلم، رامي

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة  مدينة العقبة في األردن من وجهة نظر المعلمين      

 الشرق األوسط، عمان، األردن.     

 التعليم العام  ماد األكديمي لمؤسساتالجودة واًلعت .(2007والزيادات، محمد ) مجيد، سوسن

 .عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. والعالي       

 العلم واإليمان للنشر  الجودة الشاملة في التعليم، القاهرة: (. 2019المصري، إبراهيم وآخرون)

 والتوزيع.      

 االعتماد االكاديمي لمدارس التعليم قبل الجامعي في دول االمارات العربية (. 2006النبوي، أمين)

 .207-135(، 1)19المتحدة، مجلة التربية،       

 تأهيل مدارس التعليم العام لتحقيق متطلبات االعتماد (. 2013) والشحنة، عبدالمنعمندا، عبدالرحمن 

 مؤتمر اللقاء السنوي السادس عشر للجمعية المدرسي دراسة ميدانية بمحافظة بورسعيد.     
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 فبراير،  6-4، للفترة من اًلعتماد المدرسي، السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(      

 .المملكة العربية السعوديةجامعة الملك سعود، الرياض،       

 . عمان: دار الكندي.إدارة الجودة الشاملة في التعليم(. 2007الهيجاء، شيرين )

 إليه من الموقع 22/10/2012وزارة التربية والتعليم، تم الرجوع بتاريخ 

         https://moe.gov.jo/ar/node/69 

 المراجع اًلجنبية:

Ashok, K. & Motwani J.(1997).The Need for Implementing Total Quality  

      Management in Education", International Journal of Education  

       Management,3(2), 131-135. 

Diez.F,. Loseba, Villa. A (2018). Quqlity management in  schools: Analysis  

    of mediating factors. International Education Studies, 7(5),12-22. 

Joshua. C.(2015).Diversity and Social Justice in Teacher Education  

     Accreditation Standards: 1995 to 2013. (Unpublished Doctor Thesis ) 

Krejcie. R. V. & Morgan, D. W (1970). Determine sample Size for Research 

       Activity Educational Psychological Measurement, 30. (3). 607-610 

 Merhundrew. B.(2010). Superintendent Perceptions of the Accreditation  

     Process in the State of Mississippi. ProQuest LLC. 789 East  

     Eisenhower Parkway.  

Mensching, B. (2012). School Accreditation and Its Impact on Our Wels 

https://moe.gov.jo/ar/node/69
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      Schools. (Unpublished Master Thesis) Martin Luther Collage, 

          Denmark 

Momoh, U.; Osagiobare, Emmanuel O. Implementation of Quality  

      Assurance Standards and Principals' Administrative Effectiveness in  

      Public Secondary Schools in Edo and Delta States World Journal of   

      Education, 5(3),107-114  

Scherer, M. (2001) How and Why standards can Improve Standards  

     Achievement, Education Leadership, 59, (1): 14-18.  

 https://www.cognia.org 

  

https://www.cognia.org/
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       (                                                                                           1الملحق )

 أداة الدراسة بصورتها األولية

 جامعة الشرق األوسط                                    

 كلية العلوم التربوية

دارة تربوية  تخصص قيادة وا 

 تحكيم استبانة

  ------------------------------------حضرة األستاذ الدكتور/ الدكتور: 

 تحية طيبة وبعد؛

واقع تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا  تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان "       
AdvancED Cognia  في  العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين  المدارس الدولية   في

"، وذلك استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية من كلية 
لتربوية في جامعة الشرق األوسط، ونظرا  لطبيعة الدراسة، فقد تطلب تحقيق أهدافها إعداد العلوم ا

 مجاالت .علما بأن اإلجابة ستكون وفقا  للمقياس اآلتي: ثالثاستبانة مكونة من 

 دائما   غالبا   أحيانا   نادرا   أبدا  

 حضرتكم الصورة وكونكم من ذوي الخبرة واالختصاص في هذا المجال يشرفني أن أعرض على
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.

                       ا        ير و جزاكم اهلل خ، ولكم جزيل الشكر واالمتنان على حسن تعاونكم
 نامغالباحثة: منى 

  munaghannam04@gmail.com    

0790246369                                                                                    

 

mailto:munaghannam04@gmail.com
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  بيانات المحكم
  االسم 

  الرتبة األكاديمية 

  جهة العمل 

  التخصص 

 

 

 القسم األول: المتغيرات الديمغرافية

 .أمام الوصف الذي ينطبق عليك)√( يرجى وضع إشارة 

 أنثى□ ذكر                                   □ الجنس:             

   

  دكتوراه□    ماجستير                   □ بكالوريوس                 □ المؤهل العلمي:       

  

 سنة فأكثر 11□ سنوات              10 -5□ سنوات         5أقل من □ سنوات الخبرة:          

 

 

 القسم الثاني: مجاالت االستبانة وفقراتها

  .في المكان المناسب  √   يرجى التكرم بوضع إشارة
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 االستبانة

 صالحية الفقرة حاجتها للتعديل
انتماء الفقرة 

 للمجال

 

 الفقـــــــــــرات

 

 

 

 

رقم 

 الفقرة
ال 

 تحتاج
 تحتاج

غير 

 صالحة

صالح

 ة

غير 

 منتمية
 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 

statement that defines beliefs about 

teaching and learning, including the 

expectations for learners. 

1-1 

      

يتخذ أصحاب المصلحة مجتمعين اإلجراءات  

لضمان تحقيق غرض المؤسسة و النتائج المرجوة 

 للتعلم.                     

2-

1  
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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 

تقدم أدلة , بما في ذلك نتائج قابلة للقياس لتحسين 

 Theتعلم الطالب و الممارسة المهنية.    

institution engages in a continuous 

improvement process that produces 

evidence, including measurable 

results of improving students 

learning and professional practice. 

3-1 

      

تضع السلطة الحاكمة وتضمن االلتزام بالسياسات 

 Theالمصممة لدعم الفاعلية المؤسسية.

governing authority establishes and        

ensures adherence to policies that 

are designed to support institutional 

effectiveness. 

4-1 
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تلتزم السلطة الحاكمة بميثاق األخالقيات والوظائف 

 Theضمن األدوار و المسؤوليات المحددة.

governing authority adheres to a                 

code of ethics and functions within 

defined roles and responsibilities. 

5-

1   

      

يقوم القادة بتنفيذ عمليات اإلشراف و التقييم على 

العاملين لتحسين الممارسة المهنية و الفعالية 

 Leaders implement staffالمؤسسية .

supervision and evaluation 

processes to improve professional 

practice and organizational 

effectiveness. 

1-

6  

      

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. 

1-

7  
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يشرك القادة أصحاب المصلحة لدعم تحقيق غرض 

 Leaders engageالمؤسسة و توجهها.

stakeholders to support the  

achievement of the institution’s 

purpose and direction. 

1-8 

      

توفر المؤسسة فرص تدعم وتحسن فعالية 

 The institution providesالقيادة.

experiences that cultivate and 

improve leadership effectiveness. 

1-9 

      

يقوم القادة بدمع وتحليل مجموعة من بيانات التغذية 

المالحظات من مجموعات اصحاب  \الراجعة 

المصلحة المتعددين لدعم عملية صنع القرار التي 

 Leaders collect andالتحسين.تؤدي الى 

analyze a range of feedback data 

from multiple stakeholder groups to 

inform decision-making that results 

in improvement 

10-

1 

 Learning Capacity Domainالمجال الثاني: نطاق قدرة التعلم                
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عادلة/ متكافئة لتطوير يتمتع المتعملون بفرص 

المهارات و تحقيق أولويات المحتوى و التعلم التي 

 Learners haveتحددها المؤسسة .

equitable opportunities to develop 

skills and achieve the content and 

learning priorities established by the 

institution. 

1-2   

      

اإلبداع و االبتكار و حل المشكالت تعزز ثقافة اتعلم 

 The learning cultureالتعاوني .

promotes creativity, innovation and 

collaborative problem-solving. 

2-2 

      

تطور ثقافة التعلم اتجاهات المتعلمين وافكارهم 

 The learningومهاراتهم الالزم الالزمة للنجاح.

culture develops learners’ attitudes, 

beliefs and skills needed for 

success. 

3-2 

      

المؤسسة لديها هيكل رسمي لضمان قيام  المتعلمين 

ين الزمالء الذ\بتطوير عالقات ايجابية مع البالغين

 The institutionيدعمون خبراتهم التعليمية.

2-4 
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has a formal structure to ensure 

learners develop positive 

relationships with and have 

adults\peers who support their 

educational experiences. 

      

يطبق المعلمون منهجا قائما على التوقعات العالية 

 Educatorsويعد المتعلمين لمستوياتهم التالية.

implement a curriculum that is based 

on high expectations and prepares 

learners for their next levels. 

5-2 

      

تقوم المؤسسة بتنفيذ عملية لضمان توافق المناهج  

 Theمع المعايير وافضل المماراسات.

institution implements a process to 

ensure the curriculum is aligned to 

standards and best practices. 

2-6 

      

اجات التدريس لتلبية احتي\وتعديل التعلم تتم مراقبة

المتعلمين الفردية وتوقعات التعلم  الخاصة 

 Instructions is monitoredبالمؤسسة.

and adjusted to meet individual 

2-7 
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learners’ needs and the institution’s 

learning expectations. 

      

 التعليميتقدم المؤسسة برامج وخدمات لمستقبل 

 The institutionللمتعلمين والتخطيط المهني.

provides programs and services for 

learners’ educational futures and 

career planning. 

2-8 

      

تنفذ المؤسسة عمليات لتحديد وتلبية االحتياجات 

 The institutionالنتخصصة للمتعلمين.

implements processes to identify 

and address the specialized needs of 

learners. 

2-9 

      

يتم تقييم تقدم التعلم بشكل موثوق ومتواصل 

 Learning progress is reliablyوواضح.

assessed and consistently and 

clearly communicated. 

2-

10 

      

يقوم المعلمون بجمع وتحليل واستخدام البيانات 

التكوينية والتلخيصية التي تؤدي الى تحسن ملموس 

 ,Educators gatherفي تعلم الطالب.

11-

2 
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analyze, and use formative and 

summative data that lead to 

demonstrable improvement of 

student learning. 

      

تنفذ المؤسسة عملية لتقييم برامجها وظروفها 

 Theالتنظيمية بشكل مستمر لتجسين تعلم الطالب. 

institution implements a process to 

continuously assess its programs 

and organizational conditions to 

improve students learning 

12-

2 

 Resource Capacity Domainالمجال الثالث: نطاق قدرة الموارد                  

      

تخطط المؤسسة و تقدم التعليم المهني لتحسين بيئة 

 Theالتعلم,وتحقيق المتعلم,و فعالية المؤسسة.

institution plans and delivers 

professional learning to improve the 

learning environment, learner 

achievement, and the institution’s 

effectiveness. 

1-3 
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هيكل التعلم المهني للمؤسسة و توقعاتها يعزز 

التعاون و الرفاهية لتحين اداء المتعلم و الفعالية 

 The institution’s professionalالتنظيمية.

learning structure and expectations 

promote collaboration and 

collegiality to improve learner 

performance and organizational 

effectiveness. 

2-3 

      

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 providesالتنظيمية .

induction, mentoring, and coaching 

programs that ensure all staff 

members have the knowledge and 

skills to improve student 

performance and organizational 

effectiveness. 

3-3 
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لذين اتجذب المؤسسة و تحتفظ بالموظفين المؤهلين 

 Theيدعمون غرض المؤسسة توجهها.

institution attracts and retains 

qualified personal who support the 

institution’s purpose and direction. 

4-3 

      

تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم 

والعمليات لتحسين الممارسة المهنية واداء الطالب 

 The institutionالتنظيمية. والفعالية

integrates digital resources into 

teaching, learning, and operations to 

improve professional practice, 

student performance, and 

organizational effectiveness. 

5-3 

      

توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات 

المناهج والبرامج واحتياجات الطالب والمواد لدعم 

 The institution providesوالمؤسسة.

access to information resources and 

materials to support the curriculum, 

6-3 
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programs, and needs of students, 

staff, and the institution. 

      

تضمن تتظهر المؤسسة ادارة استراتيجية للموارد التي 

التخطيط طويل االمد للموارد واستخدامها لدعم 

 The institutionغرض المؤسسة وتوجهها.

demonstrates strategic resource 

management that includes long-

range planning and use of resources 

in support of the institution’s 

purpose and direction. 

7-3 

      

المؤسسة الموارد البشرية والمادية والنالية تخصص 

بما يتماشى مع احتياجات المؤسسة واولوياتها 

 Theالمحددة لتحسينء الطالب وفعاليتها التنظيمية.

institution allocates human, 

material, and fiscal resources in 

alignment with the institution’s 

identified needs and priorities to 

improve student performance and 

organizational effectiveness. 

8-3 
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 (2الملحق )

 قائمة بأسماء السادة المحكمين

 

 

 الرقم االسم التخصص الجامعة 

 1 ةأ.د محمد محمود الحيل تكنولوجيا معلومات جامعة الشرق االوسط

احمد عواد ابو د. ابراهبم  االدارة التربوية  جامعة الشرق االوسط

 جامع

2 

 3 ةدد.باسل خميس أبو فو  القياس والتقويم التربوي جامعة الشرق االوسط

مناهج وطرق تدريس  جامعة الشرق االوسط

 رياضيات

 4 عثمان ناص منصور .د

مناهج وطرق تدريس  جامعة الشرق االوسط

 الرياضيات

د. أحمد عبد السميع أحمد 

 طبية 

5 

 6 د. خولة حسين طه عليوه الدارة التربوية جامعة الشرق االوسط

 7 د. دينا الخضري إدارة األعمال جامعة الشرق االوسط

عضو مقييم تابع لمنظمة 

 كوجنيا

 8 ميسون الزيدات  القيادة التربوية
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    (                                                                                                  3الملحق )

 أداة الدراسة بصورتها النهائية                    

 جامعة الشرق األوسط

  كلية العلوم التربوية

 تخصص قيادة وإدارة تربوية

 تحكيم استبانة

 الفاضل ------------------------------------ المعلمةمعلم/ حضرة ال

 تحية طيبة وبعد؛

تطبيق معايير األداء أدفانسد كوجنيا  درجة " تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان       

AdvancED Cognia  في  العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين  المدارس الدولية   في

"، 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 

 علما بأن اإلجابة ستكون وفقاً للمقياس اآلتي:.مجاالت  ثالثاستبانة مكونة من 

 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  بداً أ

 

وكونكم من ذوي الخبرة واالختصاص في هذا المجال يشرفني أن أعرض على حضرتكم الصورة 

األولية لالستبانة، راجيًة التكرم بإبداء رأيكم فيها، والتكرم بحذف أو إضافة أو تعديل  ما ترونه 

 يسمح بتطبيقها على عينة الدراسة.مناسباً، وذلك سعياً للوصول بها إلى المستوى الذي 

 ولكم جزيل الشكر واالمتنان على حسن تعاونكم

  و جزاكم هللا خير الجزاء

 منى أحمد حسن غنامالباحثة:                             

:  munaghannam04@gmail.com   البريد االلكتروني     

              0790246369هاتف:                                                                           

 

 

 االستبانة
 

mailto:munaghannam04@gmail.com
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 القسم األول: المتغيرات الديمغرافية

 .أمام الوصف الذي ينطبق عليك)√( يرجى وضع إشارة 

 أنثى□ ذكر                                   □ الجنس:             

   

 دراسات عليا□ بكالوريوس                 □ المؤهل العلمي:       

  

سنوات              10أقل من –سنوات  5أكثر من□ سنوات         5أقل من □ سنوات الخبرة:          

 فأكثر سنوات  10□
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 القسم الثاني: مجاالت االستبانة وفقراتها

  .في المكان المناسب  √   يرجى التكرم بوضع إشارة

   أبداً  دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً 

     

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 

.                                                                  .حول التعلم 

The institution commits to a purpose 

statement that defines beliefs about 

learning  

2 

     

تلتزم المؤسسة ببيان الغرض الذي يحدد المعتقدات 

حول التوقعات للمتعلمين   .                                                                

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 

تقدم أدلة , بما في ذلك نتائج قابلة للقياس لتحسين 

 The institution engages inتعلم الطالب.    

a continuous improvement process 

that produces evidence, including 

measurable results of improving 

students learning  

6 

     

تشارك المؤسسة في عملية التحسين المستمر التي 

تقدم أدلة , بما في ذلك نتائج قابلة للقياس لتحسين 

 The institutionالممارسة المهنية.    

engages in a continuous improvement 

process that produces evidence, 

including measurable results of 

improving professional practice 

7 

     

تضع السلطة الحاكمة وتضمن االلتزام بالسياسات 

 Theالمصممة لدعم الفاعلية المؤسسية.

governing authority establishes and        

ensures adherence to policies that are 

designed to support institutional 

effectiveness. 

8 

     

السلطة الحاكمة بميثاق األخالقيات والوظائف تلتزم 

 Theضمن 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 

 Leadersالمهنية. لتحسين الممارسة

implement staff supervision processes 

to improve professional practice  

10  

     

يقوم القادة بتنفيذ عمليات التقييم على العاملين 

 Leadersلتحسين الفعالية المؤسسية .

implement staff evaluation processes 

to improve organizational 

effectiveness. 

11 
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يقوم القادة بتنفيذ العمليات و اإلجراءات التشغيلية 

 Leadersلضمان الفعالية المؤسسية لدعم التعليم.

implement operational processes and 

procedures to ensure organizational 

effectiveness in support of teaching. 

12  

     

المصلحة لدعم تحقيق غرض  يشرك القادة أصحاب

 المؤسسة

.Leaders engage stakeholders to 

support the  achievement of the 

institution’s purpose and direction. 

13 

     

 هتوجيشرك القادة أصحاب المصلحة لدعم تحقيق 

 Leaders engage stakeholdersالمؤسسة 

to support the  achievement of the 

institution’s direction. 

14 

     

توفر المؤسسة فرص تدعم وتحسن فعالية 

 The institution providesالقيادة.

experiences that cultivate and 

improve leadership effectiveness. 

15 

     

وتحليل مجموعة من بيانات التغذية  بجمعيقوم القادة 

المالحظات من مجموعات اصحاب  \الراجعة 

المصلحة المتعددين لدعم عملية صنع القرار التي 

 Leaders collect andتؤدي 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 equitableالمهارات.

opportunities to develop skills. 

17   

     
 The learningتعلم اإلبداع.التعزز ثقافة 

culture promotes creativity. 
18 
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 The learningتعلم االبتكار.التعزز ثقافة 

culture promotes innovation  
19 

     

 Theتعلم حل المشكالت التعاوني .التعزز ثقافة 

learning culture promotes and 

collaborative problem-solving. 

20 

     

 Theتطور ثقافة التعلم اتجاهات المتعلمين للنجاح.

learning culture develops learners’ 

attitudes needed for success.. 

21 

     

المتعلمين الالزمة  أفكارتطور ثقافة التعلم 

 The learning culture developsللنجاح.

learners’ beliefs needed for success. 

22 

     

المتعلمين الالزمة  مهاراتتطور ثقافة التعلم 

 The learning culture developsللنجاح.

learners’ skills needed for success. 

23 

     

المؤسسة لديها هيكل رسمي لضمان قيام  المتعلمين 

ين الزمالء الذ\بتطوير عالقات ايجابية مع البالغين

 The institution hasيدعمون 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 

 Educatorsيعد المتعلمين لمستوياتهم التالية.ل

implement a curriculum that is based 

on high expectations and prepares 

learners for their next levels. 

25 

     

تقوم المؤسسة بتنفيذ عملية لضمان توافق المناهج  

 Theفضل المماراسات.أبمع المعايير 

institution implements a process to 

ensure the curriculum is aligned to 

standards and best practices. 

26 
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اجات التدريس لتلبية احتي\تتم مراقبة وتعديل التعلم

  توقعات التعلمالتي تتضمن المتعلمين الفردية 

 Instructions isالخاصة بالمؤسسة.

monitored and adjusted to meet 

individual learners’ needs and the 

institution’s learning expectations. 

27 

     

تقدم المؤسسة برامج وخدمات لمستقبل التعليمي 

 Theالتخطيط المهني.بما في ذلك للمتعلمين 

institution provides programs and 

services for learners’ educational 

futures and career planning. 

28 

     

تنفذ المؤسسة عمليات لتحديد االحتياجات 

 للمتعلمين. المتخصصة

The institution implements processes 

to identify the specialized needs of 

learners. 

29 

     

 تخصصةالمتلبية االحتياجات لتنفذ المؤسسة عمليات 

 للمتعلمين.

The institution implements processes 

to address the specialized needs of 

learners. 

30 

     

 Learningالتعلم بشكل متواصل.يتم تقييم تقدم 

progress is reliably assessed and 

consistently. 

31 

     

يقوم المعلمون بجمع وتحليل واستخدام البيانات 

التكوينية التي تؤدي الى تحسن ملموس في تعلم 

 Educators gather, analyze, andالطالب.

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, andالطالب.

33 
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use summative data that lead to 

demonstrable improvement of 

student learning 

     

تنفذ المؤسسة عملية لتقييم برامجها وظروفها 

 Theالتنظيمية بشكل مستمر لتجسين تعلم الطالب. 

institution implements a process to 

continuously assess its programs and 

organizational conditions to improve 

students learning 

34 

     

يئة المهني لتحسين بتخطط المؤسسة و تقدم التعليم 

 The institution plans and deliversالتعلم.

professional learning to improve the 

learning environment. 

35 

     

تخطط المؤسسة و تقدم التعليم المهني لتحسين فعالية 

 The institution plans andالمؤسسة.

delivers professional learning to 

improve the institution’s 

effectiveness. 

36 

     

هيكل التعلم المهني للمؤسسة و توقعاتها يعزز 

 Theين اداء المتعلمسالتعاون و الرفاهية لتح

institution’s professional learning 

structure and expectations promote 

collaboration and collegiality to 

improve learner performance. 

37 

     

هيكل التعلم المهني للمؤسسة و توقعاتها يعزز 

 Theين الفعالية التنظيمية.سالتعاون و الرفاهية لتح

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 

 Theو 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 

 Theو 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 

     

لموظفين المؤهلين الذين يدعمون اتجذب المؤسسة 

 The institutionغرض المؤسسة توجهها.

attracts qualified personal who 

support the institution’s purpose and 

direction. 

41 

     

تحتفظ المؤسسة بالموظفين المؤهلين الذين يدعمون 

 The institutionغرض المؤسسة توجهها.

retains qualified personal who 

support the institution’s purpose and 

direction. 

42 

     

تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم 

 Theوالعمليات لتحسين الممارسة المهنية.

institution integrates digital resources 

into teaching, learning, and operations 

to improve professional practice  

 

43 

     

تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم 

 The institutionوالعمليات لتحسين اداء الطالب.

integrates digital resources into 

teaching, learning, and operations to 

improve student performance. 

44 
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تدمج المؤسسة الموارد الرقمية في التدريس والتعلم 

 Theوالعمليات لتحسين الفعالية التنظيمية.

institution integrates digital resources 

into teaching, learning, and operations 

to improve organizational 

effectiveness. 

45 

     

توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات 

 The institutionوالمواد لدعم المناهج.

provides access to information 

resources and materials to support the 

curriculum.  

46 

     

المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات توفر 

 The institutionوالمواد لدعم البرامج.

provides access to information 

resources and materials to support 

programs. 

47 

     

توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات 

 Theوالمواد لدعم احتياجات الطالب.

institution provides access to 

information resources and materials 

to support the needs of students. 

48 

     

توفر المؤسسة الوصول الى الموارد المعلومات 

 The.العاملينوالمواد لدعم احتياجات 

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 

 Theلدعم غرض المؤسسة وتوجهها.

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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الية متخصص المؤسسة الموارد البشرية والمادية وال

بما يتماشى مع احتياجات المؤسسة واولوياتها 

 The institutionالطالب. أداء المحددة لتحسين

allocates human, material, and fiscal 

resources in alignment with the 

institution’s identified needs and 

priorities to improve student 

performance  

51 

     

الية متخصص المؤسسة الموارد البشرية والمادية وال

بما يتماشى مع احتياجات المؤسسة واولوياتها 

 Theفعاليتها التنظيمية.لتحسين المحددة 

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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 (4الملحق )

 لواء قصبة عمانكتاب تسهيل مهمة من رئيس جامعة الشرق األوسط موجه إلى 

 

 


