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َٔ  إب١ ظاَع١ٝ ايرتب١ًٝ يف ن١ًُٝ ايع١ٝ يف بشْاَر ايرتب١ًَ ايؼا٠دٛري ادتٜافش َعاٛ ت٣ َذ٢ً إىل ايتعشف ع١ ٖذفت ايذساط:ًَدف
٤ططات دسدات آساٛ) بني َت0,05( ٣ٛ عٓذ َظت١ٝ٥ إسـا١م رات داليٚ َا إرا نإ ٖٓاى فش٢ًايتعشف عٚ ،  املعًُني١ ْعش ايطًب١ٗدٚ
٠) فكش64( َٔ ١ْٛ َه١ْ اطتبا٤ مت بٓا١ل أٖذاف ايذساطٝيتشكٚ .ُٞاملعذٍ ايرتانٚ ايتدـفٚ  ملتػريات ادتٓع٣ تعض١ ايذساط١ٓٝأفشاد ع
س املؼشفٚدٚ ، ١ًُٝ ايع١ٝ ايرتب٠س إداسٚدٚ ، ايربْاَر٣ٛستتٚ ،٘ط يٝايتدطٚ  أٖذاف ايربْاَر: زتاالت١ طبع٢ًصعت عٚ ١ٝ٥اغتٗا ايٓٗاٝبـ
)253( َٔ ١ ايذساط١ْٓٝت عٛتهٚ ،ًًٞٝ ايتشٞؿفٛمت اطتدذاّ املٓٗر ايٚ ، ِ ايربْاَرٜٛتكٚ ، ١ش املذسطٜس َذٚدٚ ، ٕٚس املعًِ املتعاٚدٚ ،
اْاتٌٝ بًٝيتشٚ ،  إب١ إب ظاَع١ٝ ايرتب١ًٝ يف ن١ْٝاإلْظاٚ ١ًُٝع ايتدــات ايعٝ) َٔ مجٞ٥ ايشابع (ايٓٗا٣ٛ يف املظت١طايبٚ طايبا
 إىل عذد١ؿًت ايذساطٛتٚ ،ٟٔ األسادٌٜ ايتباًٝاختباس حتٚ ،"اختباس "تٚ ، ٟاسٝاالضتشاف املعٚ ٞطط اذتظابٛ مت اطتدذاّ املت١ايذساط
اٝ٥ إسـا١م دايٚد فشٛدٚ ر٥ نُا أظٗشت ايٓتا، ١ططٛ َت١ بذسد١ًُٝ ايع١ٝ يف بشْاَر ايرتب١ًَ ايؼا٠دٛري ادتٜافش َعاٛ ت:ر أُٖٗا٥َٔ ايٓتا
ططاتٛا بني َتٝ٥ إسـا١م دايٚدذ فشٛ يف سني ال ت، ملتػري ادتٓع يـاحل اإلْاخ٣ تعض١ ايذساط١ٓٝ أفشاد ع٤ططات دسدات آساٛبني َت
.ُٞاملعذٍ ايرتانٚ  ملتػري ايتدـف٣ تعض١ ايذساط١ٓٝ أفشاد ع٤دسدات آسا
. املعًُني١ ايطًب،١ًُٝ ايع١ٝ بشْاَر ايرتب،١ًَ ايؼا٠دٛري ادتٜ َعا:١ٝنًُات َفتاس
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Abstract: The study aimed to identify the extent of availability of the total quality standards in the
practicum program in the College of Education at Ibb ‘niversity from the viewpoint of teacher students.
It also aimed to examine the differences among teacher students attributed to the variables of gender,
specialization and overall average. A questionnaire of 64 items was prepared and distributed on seven
domains: the objectives and planning of the program, content of the program, the role of practicum
administration, the role of monitoring, the role of cooperating teacher. the role of school manager, and
evaluation of the program. The sample of the study consisted of 253 final year students. The mean scores,
standard deviation, "t" test and one way ANOVA were used. The results of the study revealed that the
degree of availability of the total quality standards of the practicum program was medium. However, the
findings indicated that there were significant differences between male and female participants in favor
of females, in addition, there were no significant differences among teacher students attributed to the
variables of specialization and overall average.
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ٜؼٗذ عاملٓا املعاؿش عذدا َٔ ايتػريات يف ػت ٢املٝاد،ٜٔ

األطشاف دٚسا َُٗا يف إصتاح ايربْاَر ٚحتكٝل أٖذاف٘،

يزا بات َٔ ايضشٚس ٟإٔ تٛانب ٖز ٙايتػريات تطٛسات

يزا البذ َٔ نٌ طشف إٔ ٜذسى َظؤٚيٝات٘ يٝؤد ٟدٚسٙ

ٚإؿالسات يف ايعًُ ١ٝايرتبٚ ١ٜٛايتعًْٚ ، ١ُٝٝتٝذ ١يزيو

عً ٢أنٌُ ٚد٘ ٖ َٔٚ ،ز ٙاألطشاف َا ٜأت:ٞ

استًت َظأي ١ايتطٜٛش ايرتبٚ ٟٛاإلؿالح املذسطٞ

أٚال إداس ٠ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝايتابع ١يكظِ املٓاٖر ٚطشا٥ل

َشنض ايـذاس ٠يف فهش ايرتبٜٛني ٚضُٔ أٚيٜٛاتِٗ ،
ٖٚذف ٖؤال ٤إىل إسذاخ ايتطٜٛش ٚاإلؿالح يًٛاقع
ايتعً ُٞٝيف دٛاْب٘ املتعذد ٠يتشكٝل ايٓذاح ايالصّ يتٓؼ١٦
األدٝاٍ ايبؼش ١ٜتٓؼ ١٦ؿاذت ١فاعً ١يف اجملتُع ٚ ،إٕ
ايظع ٞإىل حتكٝل ٖزا ايٓذاح ٜتطًب تٛفري َعًُني
أنفاٚ ٤قادس ٜٔعً ٢حتكٝل أٖذاف ايرتب ١ٝاملتُجً ١يف

ايتذسٜع يف نً ١ٝايرتب ،١ٝسٝح تتُجٌ أِٖ َٗاَٗا بعكذ
ايٓذٚات يًطًب ١املعًُني قبٌ ايبذ ٤بايتطبٝل املٝذاْٞ
يتبـري ايطًب ١املعًُني بطبٝع ١ايعٌُٚ ،تضٜٚذ نٌ
طايب بذي ٌٝتبني سكٛق٘ ٚٚادبات٘ يف املذسط ١املتعا،١ْٚ
نُا تعكذ ايٓذٚات يف أثٓا ٤ايتطبٝل املٝذاْ ٞيًتعشف
عً ٢املؼهالت اييت تٛاد٘ ايطًب ١املعًُني ٚ ،طبٌ سًٗا

إعذاد ايٓؽ ٤إعذادا ػاَال َتهاَال.

(عبذاهلل.)108 ،2004 ،

ٚتعذ عًُ ١ٝإعذاد املعًِ ايهفٚ ٤تأٖ َٔ ً٘ٝأٚيٜٛات

ثاْٝا املؼشف  ٖٛٚأسذ أطاتز ٠نً ١ٝايرتب ١ٝايزٜ ٟتٛىل

َؤطظات إعذاد املعًِٚ ،ريو اْطالقا َٔ َبذأ إٔ
املعًِ ٖ ٛأطاغ ايعًُ ١ٝايرتبٚ ١ٜٛايتعًٚ ١ُٝٝعًٜ ٘ٝتٛقف
صتاسٗا ٚبًٛغٗا غاٜاتٗاٚ ،عً ٢عاتك٘ تكع َظؤٚي١ٝ
تشب ١ٝايٓؽ ٤ايـاحل ايزٜ ٟعٌُ عٌ بٓا ٤اجملتُع ٖٚ ،زا
ٜعين أْ٘ ٜٓبػ ٞإٔ ٜعذ إعذادا أنادميٝا ٚتشبٜٛا َٝٓٗٚا
ٚثكافٝا ٚادتُاعٝا ستٜ ٢تُهٔ َٔ ايكٝاّ بذٚس ٙاملٗين
بٓذاح.
يزا ٜعذ بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝأ ٚاملٝذاْ َٔ ١ٝأِٖ بشاَر
إعذاد املعًُني قبٌ ارتذَ ، ١فايرتب ١ٝايعًُ ١ٝمتجٌ
ايعُٛد ايفكش ٟيرباَر إعذاد املعًِ يف ايهًٝات
املتدــٚ ، ١سذش األطاغ يف إعذاد ٚتأٖ ٌٝاملعًُني،
 َٔٚدْٗٚا ال ميهٔ يًذٛاْب األنادميٚ ١ٝايرتب١ٜٛ
ايٓعش ١ٜإٔ حتكل ايٓذاح يف إعذاد املعًِ ايهف ،٤فتتٝح
ايفشؿ ١يًطايب املعًِ بايتعشف عً ٢املٛاقف ايتعً١ُٝٝ
اذتكٝكٚ ، ١ٝتشمج ١املفاٖٚ ِٝاملبادئ ٚايٓعشٜات ايرتب١ٜٛ
ٚايٓفظ ١ٝاييت طبل ي٘ تعًُٗا خالٍ َشسً ١إعذاد ٙإىل
مماسطات يف املٛقف ايـف ، ٞنُا تٗ ٘٦ٝيالْتكاٍ َٔ
دٚس ايطايب إىل دٚس املعًِ ٚ ،ختًل يذ ٜ٘االجتاٖات
اإلجياب ١ٝضت ١َٓٗ ٛايتذسٜع ٖٚ ،زا َا أنذت٘ بعض
ايذساطات نذساط( ١ايعباد; 2004 ,ٟ

Lin & Gorrell,

.)1998

ٚتعذ األطشاف ٚايعٓاؿش املؼاسن ١يف بشْاَر ايرتب١ٝ

َُٗ ١اإلػشاف عً ٢ايطايب املعًِ أثٓا ٤فرت ٠ايتطبٝل
املٝذاْ ٞيف املذسط ١املتعاٜٚ ،١ْٚك ّٛبتكذ ِٜايعٕٛ
ٚاملظاعذ ٠يًطايب يف مجٝع ادتٛاْب ايرتبٚ ١ٜٛايٓفظ١ٝ
ٚايتدــ( ١ٝعاَش.)70 ،2008 ،
ثايجا املعًِ املتعا ٖٛٚ ٕٚاملعًِ ايزٜ ٟك ّٛبتذسٜع َاد٠
ختــ٘ يف املذسط ١املتعاٚ ، ١ْٚتهُٔ أُٖٝت٘ يف أْ٘
ٜتٛىل دض َٔ ٤اإلػشاف ايرتب ٟٛعً ٢ايطايب املتذسب ،
ٜٚتعاَ ٕٚع ايطايب املعًِ ٜٚ ،تابعٜ٘ٚ ،كذّ ي٘ ايتٛدٗٝات
ٚاإلسػادات ايالصَ١

Mergler & Spooner-Lane, 2012,

).)78

سابعا َذٜش املذسط ٖٛٚ ١ايؼدف املظ ٍٛ٦عٔ إداس٠
َذسط ١ايتطبٝل ٜٚكذّ ايعٚ ٕٛاملظاعذ ٠يًطًب ١املعًُني،
ٜٚعذ عٓـشا أطاطٝا يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝملا ي٘ َٔ
دٚس فاعٌ يف دعِ ايطًب ١املعًُنيٚ ،سعاٜتِٗٚ ،تطٜٛش
نفاٜاتِٗ ايتذسٜظٚ ،١ٝإطالعِٗ عً ٢األْعُ ١املذسط١ٝ
(عطٚ ١ٝاهلامش.)266 ,2008 ,ٞ
خاَظا ايطايب املعًِ ايزٜ ٟعذ املظتٗذف يف بشْاَر
ايرتب ١ٝايعًُٚ ،١ٝستٛسٖا ايشٝ٥عٚ ،عً ٢بك ١ٝاألطشاف
املؼاسن ١يف ايربْاَر ايظع ٞإىل حتكٝل االْظذاّ
يًطايب املعًِ َع ايب ١٦ٝاملذسط ١ٝيتشكٝل اهلذف األطاطٞ
َٔ بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ.١ٝ

ايعًُ ١ٝعٓاؿش أطاطٚ ١ٝتهاًَ ١ٝتعٌُ عً ٢صتاح أٚ

 َٔٚأدٌ حتكٝل دٛد ٠ايتعً ِٝيف َؤطظات إعذاد

فؼٌ ايرتب ١ٝايعًُ ، ١ٝسٝح ٜؤد ٟنٌ طشف َٔ ٖزٙ

املعًُني أؿبح يضاَا عًٗٝا إٔ ختضع يًتكٚ ِٜٛايتطٜٛش
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بؼهٌ َظتُش عٝح ٜهفٌ قذستٗا عًَٛ ٢ادٗ١

ٚعذّ تًب ١ٝشتشدات ادتاَعات ذتادات طٛم ايعٌُ،

حتذٜات ايعـش َٛٚانب ١مجٝع ايتطٛسات املتظاسع،١

ٚاصدٜاد املٓافظ ١بني ادتاَعات ،يزا تعذ َعاٜري ادتٛد٠

ٚيف أٚاخش ايكشٕ ايعؼش ٜٔاقرتح بعض ايرتبٜٛني َذخال

ايؼاًَ ١يف َؤطظات إعذاد املعًُني أسذ أِٖ األطايٝب

إلعاد ٠ايٓعش يف ْٛع ١ٝايتعً ِٝيف َؤطظات إعذاد

يتشظني ْٛع ١ٝايتعًٚ ِٝاالستكا ٤مبظت ٣ٛأدا ٤ايطايب

املعًُني يف عذد َٔ د ٍٚايعامل عٔ طشٜل إدخاٍ َٓع١َٛ

املعًِ يف َشسً ١إعذاد ٙقبٌ ارتذَ ،١نْٗٛا تكَ ِٝذ٣

إداس ٠ادتٛد ٠ايؼاًَ( ١املٛط.)89 ,2003 ،ٟٛ

َطابك ١شتشدات املؤطظ ١ملعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ.١

ْٚعشا ألٕ َٛانبَ ١ؤطظات إعذاد املعًُني ملتطًبات

فاستبطت سشن ١املعاٜري استباطا ٚثٝكا عشنتني

ادتٛدٜ ٠عذ أَشا سٜٛٝا يٓٗضتٗا ٚتكذَٗا ٚنظب ثك١

نبريتني ُٖا االعتُاد ايرتبٚ ٟٛادتٛد ٠ايؼاًَ،١

اجملتُع ،فكذ طبكت ايٛالٜات املتشذ ٠األَشٜه ١ٝدٍٚ

ٚػهًت اذتشنات ايجالخ فهشا تشبٜٛا ثالث ٞاألبعاد،

ايعامل يف تبين منارز عامل ١ٝيتٛنٝذ ادتٛد ٠ملؤطظات

يزيو متجٌ املعاٜري املذخٌ اذتكٝك ٞيتشكٝل دٛد ٠ايتعًِٝ

إعذاد املعًُني ،فكاَت بتأطٝع زتايع غري سه١َٝٛ

يف أَ ١ٜؤطظ ١أ ٚبشْاَر (ايبٝالٚ ٟٚآخش،2006 ،ٕٚ

َجٌ زتًع اعتُاد ايتعً ِٝايعاي ٞاألَشٜهٞ

)(CHEA

،The Council for Higher Education Accreditation

 َٔٚأػٗش تًو املعاٜري َعاٜري اجملًع ايٛطين األَشٜهٞ
العتُاد إعذاد املعًُني يف أَشٜها )ٚ ،(NCATEاملعاٜري
املٗٓ ١ٝيًُتدشدني ٚفكا الحتاد ٚتك ِٝٝاملعًُني ادتذد يف
أَشٜها )( (INTASCادتًيب .)6 ,2011 ,نُا ػشعت
ايذ ٍٚايعشب ١ٝبإقاَ ١املؤمتشات ٚايٓذٚات ٚايذساطات
ٚٚسؾ ايعٌُ اهلادف ١إىل إسطا ٤ثكاف ١ادتٛدٚ ٠االعتُاد
يف املؤطظات ٚايرباَر عًَ ٢ظت ٣ٛاألقطاس .فٗذف
املؤمتش ايجاْ ٞعؼش يٛصسا ٤ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ
يف ايٛطٔ ايعشب ٞايز ٟعكذ حتت ػعاس "املٛا ١َ٤بني
شتشدات ايتعًٚ ِٝسادات اجملتُع يف ايٛطٔ ايعشب "ٞيف
بريٚت  ، ّ2009إىل جتظٝذ ٚتًب ١ٝأٖذاف ٚشتشدات
َؤطظات ايتعً ِٝايعاي ٞملتطًبات ٚسادات اجملتُع
ٚطٛم ايعٌُ (املٓعُ ١ايعشب ١ٝيًرتبٚ ١ٝايجكافٚ ١ايعً،ّٛ
ٚ .)3 ،2009عً ٢املظت ٣ٛاحملً ٞاصداد االٖتُاّ بكض١ٝ
ادتٛد ٠يف ايتعً ِٝايعاي ،ٞسٝح أقُٝت ايٓذٚات ٚٚسؾ
ايعٌَُٗٓ ،ا ْذ" ٠ٚايتُٓ ١ٝاملَٗٓ ١ٝذخال يتشكٝل ادتٛد٠
يف ايتعً ِٝادتاَعٚ "ٞاييت عكذت يف داَع ١ؿٓعا٤
( ّ2006ايظبع ٚآخش.)99 ,2010 ,ٕٚ
فاالٖتُاّ مبعاٜري ادتٛد ٠يف َؤطظات ايتعً ِٝايعايٞ
عاملٝا ٚإقًُٝٝا ٚستًٝا ال ٜعذ تشفا تتطًع إي ٘ٝاملؤطظات
ايتعًٚ ،١ُٝٝمل ٜأت بايـذف ١أ ٚسغب ١يف تكًٝذ اآلخشٜٔ
بٌ أؿبح ضشٚسًَ ٠ش ١متًٗٝا سشن ١ايتػٝري املعاؿش٠
أُٖٗا ايجٛس ٠ايعًُٚ ١ٝايتهٓٛيٛدٚ ،١ٝظٗٛس ايعٛمل،١

.)24
ٚبااايٓعش إىل ٚاقااع بشْاااَر ايرتبٝاا ١ايعًُٝاا ١عًاا ٢املظاات٣ٛ
ايعااملٚ ٞاإلقًُٝاٚ ٞاحملًا ٞصتاذٜٛ ٙادا٘ حتاذٜات َتعااذد٠
أُٖٗا ايتػريات املعشفٚ ،١ٝايتهٓٛيٛدٚ ،١ٝاالدتُاعٝا،١
ٚاالقتـاااادٚ ،١ٜايظٝاطاااٚ ،١ٝايااايت أدت إىل تػاااري ؿاااٛس٠
ايعااامل بأنًُاا٘ ،ممااا اطااتٛدب عًااَ ٢ؤطظااات ايتعًااِٝ
ايعايٚ ٞمجٝع أْعُتٗا ايرتبٚ ١ٜٛايتعًُٝٝا ١تطاٜٛش بشْااَر
ايرتبٝاا ١ايعًُٝاا ١نأساااذ ٚأٖااِ َهْٛاااات بااشاَر إعاااذاد
املعًِ .نُا ظٗشت َؼهالت َتعذد ٠يف ايربْااَر َٓٗاا
عًاا ٢طااب ٌٝاملجاااٍ قـاااٛس ٚاضااح يف أدا ٤ايطايااب املعًاااِ
يًذاْب ايتذسٜظٚ ،ٞإٔ بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُٝاٜ ١عااَْ ٞأ
ط ٤ٛاإلػشافْٚ ،ؼ ٤ٛايـشاع بني ايطاياب املعًاِ ٚاملعًاِ
املتعاااااٚ ،ٕٚقـااااٛس َااااذسا ٤املااااذاسغ يف أدا ٤أدٚاسٖااااِ،
ٚػعٛس ايطايب املعًِ بعذّ ايكبٚ ٍٛايتكذٜش َأ قباٌ إداس٠
املذسط ١أثٓا ٤فرت ٠ايتطبٝل املٝاذاْٚ ،ٞقًا ١ايفارت ٠ايضَٓٝا١
احملااذد ٠يربْاااَر ايرتبٝاا ١ايعًُٝااٖٚ ،١اازا َااا أػاااست إيٝاا٘
بعااض ايذساطااات نذساطاا( ١األٖااذٍ ; 2005 ,املداااليف,
; Rahph et al., 2007 ; Seferoglue, 2006 ; 2005
ايكاطِ ; 2008 ,ايكُؽ ٚارتشابا; 2009 ,١

Woodcock,

.)Akarsu & Kaya, 2012 ; 2011

ٜتضح مما طبل بإٔ ادتٛد ٠ايؼاًَ ١أؿبشت اجتاٖا عاملٝا
يتذٜٛذ ايتعً ،ِٝإال أْٓا صتذ مما ال ػو ف ٘ٝإٔ نً ١ٝايرتب١ٝ
ظاَع ١إب َاصايت تفتكش ملعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ َٔٚ ،١أدٌ
حتكٝل دٛد ٠بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع١
إب ،اييت تٓعهع عً ٢متٝض املدشدات ايتعً ١ُٝٝاملتُجً ١يف

حتكٝل أٖذاف ايرتب ١ٝايعًُ ،١ٝفإْ٘ البذ َٔ إخضاعٗا

َا دسد ١تٛافش َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف بشْاَر ايرتب١ٝ

يًتك ِٜٛيف ضَ ٤ٛعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف ظٌ تٛدٗات إداس٠

ايعًُ ١ٝيف نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١إب َٔ ٚدْٗ ١عش

ادتاَع ١يتطبٝل ْعاّ ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف ادتاَع ١بٗذف

ايطًب ١املعًُني؟

تطٜٛشٚ ٙتًب ١ٝاستٝادات اجملتُع َٔ املعًُني ر ٟٚايهفا٠٤

ٌٖ تٛدذ فشٚم رات دالي ١إسـا ١ٝ٥عٓذ َظت)0,05( ٣ٛ

ٚايكادس ٜٔعً ٢حتكٝل األٖذاف ايرتب ١ٜٛاملٓؼٛد ،٠يزيو ٚدذ
ايباسح ساد ١إلدشا ٤ايذساطٚ ١ايهؼف عٔ َذ ٣تٛافش
َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف نً١ٝ
ايرتب ١ٝظاَع ١إب َٔ ٚدْٗ ١عش ايطًب ١املعًُني نِْٗٛ
املظتفٝذ َٔ ٜٔايربْاَرٖٚ ،زا َا أنذٙ

(Ralph et al,

) 2007, 2عً ٢ضشٚس ٠االٖتُاّ ٚعذّ جتاٌٖ آساٚٚ ٤دٗات
ْعش ايطًب ١املعًُني عٓذ تك ِٜٛبشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ.١ٝ
َؼهً ١ايذساط١

بني َتٛططات دسدات آسا ٤أفشاد ع ١ٓٝايذساط ١يف َذ٣
تٛافش َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف
نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١إب تعض ٣ملتػريات ادتٓع
ٚايتدـف ٚاملعذٍ ايرتانُٞ؟
أٖذاف ايذساط١
تظع ٢ايذساط ١يتشكٝل األٖذاف اآلت:١ٝ
.1

ميهٔ يف ضٗ٥ٛا تك ِٜٛبشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ١ٝ

َٔ خالٍ عٌُ ايباسح يف ايفرت ٠ايظابك ١نعض١٦ٖٝ ٛ

يف نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١إب.

تذسٜع يف قظِ املٓاٖر ٚطشا٥ل ايتذسٜع َٚؼشف عً٢
ايطًب ١املعًُني يف املذاسغٚ ،سذٜجا نشٝ٥ع يكظِ

.2

ايتعشف عًَ ٢ذ ٣تٛافش َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ١
يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف نً ١ٝايرتب١ٝ

املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜعَٚ ،ؼشف أ ٍٚعً ٢إداس ٠بشْاَر

ظاَع ١إب.

ايرتب ١ٝايعًُ( ١ٝاملٝذاْ ،)١ٝالسغ ايباسح ٚدٛد قـٛس
يف أدا ٤ايعٓاؿش املؼاسن ١يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ،١ٝ

ايٛقٛف عًَ ٢عاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١اييت

.3

ايتعشف عًَ ٢ا إرا نإ ٖٓاى فشٚم رات دالي١

ٚنزيو قً ١ايفرت ٠ايضَٓ ١ٝاييت ٜكضٗٝا ايطايب املعًِ يف

إسـا ١ٝ٥عٓذ َظت )0,05( ٣ٛبني َتٛططات

ايتطبٝل املٝذاْ ،ٞسٝح ٜكض ٞايطايب املعًِ َذ ٠ال

دسدات آسا ٤أفشاد ع ١ٓٝايذساط ١تعض ٣ملتػريات

تتذاٚص طت ١أطابٝع يف املذسط ١املتعاٚ ,١ْٚمبعذٍ سـ١

ادتٓع ٚايتدـف ٚاملعذٍ ايرتانُ.ٞ

ٚاسذ ٠يف األطبٛعٚ ،بايتاي ٞتعذ ٖز ٙايفرت ٠قـري ٠دذا
ٚحت ٍٛد ٕٚحتكٝل أٖذاف ايرتب ١ٝايعًُ ،١ٝنُا يٛسغ
ػها ٣ٚنجري َٔ َذسا ٤املذاسغ س ٍٛقـٛس أدا٤
ايطًب ١املعًُني يف ادتاْب ايتذسٜظَٚ ،ٞع ريو ٚدذ إٔ

أُٖ ١ٝايذساط١
تتذً ٢أُٖ ١ٝايذساط ١اذتاي ١ٝيف اآلت:ٞ
.1

تعذ اطتذاب ١يالجتاٖات ايعامل ١ٝاملعاؿش ٠اييت

ايذسدات اييت حيـٌ عًٗٝا ايطًب ١املعًُني بعذ االْتٗا٤

تٓاد ٟبأُٖ ١ٝادتٛد ٠ايؼاًَٚ ١تطبٝكاتٗا يف

َٔ فرت ٠ايتطبٝل املٝذاَْ ٞتضدُ ١سٝح تـٌ ْظب١

َؤطظات إعذاد املعًُني.

ايز ٜٔحيـً ٕٛعً ٢تكذٜش ممتاص ( )%85تكشٜبا.
مما طبل تبًٛست َؼهً ١ايبشح ،اييت عضصت إسظاغ
ايباسح بٗا بإٔ بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝعادَ ١اط ١إىل

.2

ايؼاًَ ١ايالصَ ١يتك ِٜٛبشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ.١ٝ
.3

تفٝذ ْتا٥ر ايذساط ١املعٓٝني بتطٜٛش بشْاَر
ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١إب َٔ

إعاد ٠ايٓعشٚ ،تكٛمي٘ بؼهٌ َظتُش يٝظِٗ يف تطٜٛش

خالٍ اإلطٗاّ مبا طتكذَ٘ َٔ ْتا٥ر ٚتٛؿٝات.

ٚحتظني ايربْاَر مبا حيكل ادتٛد ٠ايؼاًَ.١
يزا حتا ٍٚايذساط ١اذتاي ١ٝاإلداب ١عٔ ايتظاؤالت اآلت:١ٝ

تظِٗ ايذساط ١يف تٛفري قا ١ُ٥مبعاٜري ادتٛد٠

.4

تفٝذ يف تؼدٝف دٛاْب ايكٚ ٠ٛدٛاْب ايضعف
يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ َٔٚ ،١ٝثِ تعضٜض دٛاْب
ايكَٚ ،٠ٛعادت ١ادتٛاْب ايظًب ١ٝبػشض تطٜٛش
ايربْاَر.

مجلد  11عدد  1يناير2017 ،

مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف برنامج الرتبية العملية يف كلية الرتبية جبامعة إب
عبد اهلل عبد الرب

سذٚد ايذساط١

ٚايؼشٚط إىل شتشدات تتـف بادتٛدٚ ،٠تعٌُ عً٢

تكتـش ايذساط ١اذتاي ١ٝعً ٢اذتذٚد اآلت:١ٝ

تًب ١ٝاستٝادات املظتفٝذٖ َٔ ٜٔزا ايربْاَرٜٚ ،كاغ

اذتذٚد املٛضٛعٚ :١ٝتتُجٌ يف َذ ٣تٛافش َعاٜري ادتٛد٠
ايؼاًَ ١يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف نً ١ٝايرتب١ٝ
ظاَع ١إب.
اذتذٚد ايبؼش :١ٜمجٝع طًب ١املظت ٣ٛايشابع (ختـف:
عً ّٛقشإٓ ،يػ ١عشب ،١ٝسٜاضٝات ،فٝضٜا ،٤نُٝٝا.)٤
اذتذٚد املهاْ :١ٝنً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١إب.
اذتذٚد ايضَٓ :١ٝأدشٜت ايذساط ١يف ايفـٌ األ ٍٚيًعاّ
ايذساط.ّ2016/2015 ٞ

َذ ٣تٛافشٖا يف ايربْاَر َٔ خالٍ ايذسد ١ايهً ١ٝاييت
ٜتِ اذتـ ٍٛعًٗٝا َٔ اطتذابات أفشاد ع ١ٓٝايذساط١
س ٍٛفكشات االطتباْٜٚ ،١تِ َٔ خالهلا االطتٓاد يف
إؿذاس اذتهِ عً ٢بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ.١ٝ
بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ١ٝ
ٖ ٛايربْاَر ايزٜ ٟتٝح أَاّ ايطالب تطبٝل َا تعًُ ٙٛيف
َٛاقف تذسٜظ ١ٝسكٝكٚ ،١ٝإتاس ١ايفشؿ ١أَاَِٗ يفِٗ
ايٓطام ايهاٌَ يذٚس املعًُني َٔ خالٍ ايتذسٜع ايفعًٞ
ٚريو حتت إػشاف َؼشف َتدـف

( Tuli & File,

َـطًشات ايذساط١

.)2009, 107

ادتٛد ٠ايؼاًَ١

ٜٚعشف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف ٖز ٙايذساط ١بأْ٘

ٜعشفٗا عؼٝب ١بأْٗا "زتٌُ املعاٜري ٚارتـا٥ف اييت

بشْاَر تذسٜيب َٔ بشاَر إعذاد املعًِ قبٌ ارتذَ، ١

ٜٓبػ ٞإٔ تتٛافش يف مجٝع عٓاؿش ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ

ٜٚكذّ يطًب ١املظت ٣ٛايشابع يف نً ١ٝايرتب ١ٝبايفـٌ

بادتاَع – ١طٛاَٗٓ ٤ا َا ٜتعًل – باملذخالت أ ٚايعًُٝات

ايذساط ٞاأل ،ٍٚسٝح ٜك ّٛايطًب ١املعًُ ٕٛبتذسٜع

أ ٚاملدشدات  ،اييت تًيب استٝادات اجملتُع َٚتطًبات ،

سـ ١يف اي ّٛٝاملدـف يًتذسٜب َٔ نٌ أطبٛع يف

ٚسغبات املتعًُني ٚساداتِٗ ٚ ،تتشكل َٔ خالٍ

إسذ ٣املذاسغ املتعا ١ْٚحتت إػشاف أعضا١٦ٖٝ َٔ ٤

االطتدذاّ ايفعاٍ دتُٝع ايعٓاؿش ايبؼشٚ ١ٜاملاد١ٜ

ايتذسٜع َٔٚ ،ثِ تك ِٜٛايطًب ١املعًُني بعذ االْتٗأَ ٤

بادتاَع( "١عؼٝب.)538 ,2000 ,١

ايتطبٝل املٝذاْ.ٞ

َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ١

إداس ٠ايرتب ١ٝايعًُ١ٝ

تعشف بأْٗا "اذتـ ٍٛعًَٓ ٢تر دٝذ َٔ خالٍ حتظني

ٚتعشف إداس ٠ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف ٖز ٙايذساط ١بأْٗا إداس٠

َذخالت ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبٛد٘ عاّ  ،مبا تتضُٓ٘ َٔ

تتبع قظِ املٓاٖر ٚطشا٥ل ايتذسٜع يف نً ١ٝايرتب١ٝ

طايب ٚ ،إداسَ ٠ؤطظَٚ ، ١ٝباَْٚ ، ٞشافل ٚ ،حتظني

ظاَع ١إبٚ ،تتٛىل َُٗ ١ختطٝط ٚتٓفٝز ٚتك ِٜٛبشْاَر

أدا ٤املعًِ ٚأدا ٤ايطايب ٚأدا ٤املؤطظٚ ، ١إدشا٤ات

ايرتب ١ٝايعًُ.١ٝ

َٚشدعٝات ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝمبا ٜظِٗ يف حتظني

ايطايب املعًِ

شتشدات ايعًُ ١ٝايتعً َٔٚ ١ُٝٝأُٖٗا َتدشز ادتاَع١
"(ػشات.)200 ،٥٠٠٢ ,١
ٚتعشف إدشاٝ٥ا بأْٗا زتُٛع َٔ ١املٛاؿفات ٚايؼشٚط
اييت ٜٓبػ ٞتٛافشٖا يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ( ١ٝايتطبٝل
املٝذاْ )ٞيف نً ١ٝايرتب ١ٝداَع ١إبٜٚ ،ظتذٍ عًٗٝا يف
دٛد ٠دٛاْب ايربْاَر ايزٜ ٟؼٌُ أٖذاف ايربْاَر
ٚايتدطٝط ي٘ٚ ،ستت ٣ٛايربْاَرٚ ،دٚس إداس ٠ايرتب١ٝ
ايعًُٚ ،١ٝدٚس املؼشفٚ ،دٚس املعًِ املتعاٚ ،ٕٚدٚس َذٜش
املذسطٚ ،١تك ِٜٛايربْاَر ,عٝح تؤد ٟتًو املٛاؿفات

ٜٚعشف ايطايب املعًِ يف ٖز ٙايذساط ١بأْ٘ طايب يف
املظت ٣ٛايشابع (ايٓٗاٚ )ٞ٥املظذٌ يف نً ١ٝايرتب ١ٝيف
أسذ ايتدــات اإلْظاْ ١ٝأ ٚايعًُٜٚ ،١ٝك ّٛبايتطبٝل
املٝذاْ ٞيف ايفـٌ ايذساط ٞاأل ٍٚيف إسذ ٣املذاسغ
املتعا.١ْٚ
املؼشف
ٜٚعشف املؼشف يف ٖز ٙايذساط ١بأْ٘ عض١٦ٖٝ ٛ
ايتذسٜع يف نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١إب ،ايز ٟتظٓذ إي٘ٝ

جدول 1

َُٗ ١اإلػشاف عً ٢ايطًب ١املعًُني يف املذاسغ املتعا١ْٚ

توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات الدراسة

ٚفل بشْاَر َعذ هلز ٙايػاَٚ ،١ٜتابعتِٗٚ ،تكٛميِٗ بعذ

المتغير

االْتٗا َٔ ٤ايتطبٝل املٝذاْ.ٞ
املعًِ املتعإٚ

الجنس

ٜٚعشف يف ٖز ٙايذساط ١بأْ٘ املعًِ األطاطٚ ٞاملك ِٝيف
املذسط ١املتعا ١ْٚاييت ٜتذسب فٗٝا ايطايب املعًِ.
َذٜش املذسط١
ٜٚعشف َذٜش املذسط ١يف ٖز ٙايذساط ١بأْ٘ ايؼدف

التخصص

(.)12- 10

َٓٗذ ١ٝايذساطٚ ١إدشا٤اتٗا
َٓٗر ايذساط١
اعتُذت ايذساط ١املٓٗر ايٛؿف ٞايتشً ،ًٞٝملال١َ٤
ٖزا املٓٗر يطبٝع ١ايذساطٚ ،١حتكٝل أٖذافٗا،

ذكور

100

3995

إناث

153

6095

إنساني
عممي

المعدل

التراكمي

125

المئوية %

4994

128

5096

43

17

جيد

139

55

مقبول

71

28

253

% 100

جيد جدا

املظ ٍٛ٦عٔ إداس ٠املذسط ١املتعا ١ْٚيف اذتًك ١األخري٠
(َ َٔ )9- 7شسً ١ايتعً ِٝاألطاط ٞأ ٚاملشسً ١ايجاْ١ٜٛ

العدد

النسبة

فأعمى

المجموع

أدا ٠ايذساط١
متجًت أدا ٠ايذساط ١يف اطتباْ ١تٗذف إىل تكـَ ٞذ٣
تٛافش َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف
نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١إبٚ .يبٓا ٤أدا ٠ايذساط ، ١قاّ
ايباسح مبشادع ١األدبٝات ايرتب ١ٜٛاملتعًك ١مبٛضٛع
ايذساط ١إضاف ١إىل ارترب ٠ايعًُ ١ٝيف زتاٍ ايرتب١ٝ

ٚايٛؿ ٍٛإىل إدابات تظِٗ يف ٚؿف ٚحتًْ ٌٝتا٥ر

ايعًُٚ .١ٝتهْٛت االطتباْ َٔ ١دضأ: ٜٔاألَ ٍٚعًَٛات

اطتذابات طًب ١نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١إب س ٍٛبشْاَر

عاَ ١عٔ طًب ١ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝبايهًٚ ،١ٝايجاْ َٔ ٞطبع١

ايرتب ١ٝايعًُ.١ٝ

زتاالت : ٖٞٚاجملاٍ األ( ٍٚأٖذاف ايربْاَر ٚايتدطٝط

زتتُع ايذساطٚ ١عٓٝتٗا
ٜته ٕٛزتتُع ايذساط َٔ ١مجٝع طًب ١املظت ٣ٛايشابع
يف نً ١ٝايرتب ١ٝإب ظاَع ١إب يًتدــات اإلْظاْ١ٝ
(عً ّٛقشإٓ ،يػ ١عشبٚ ،)١ٝايتدــات ايعًُ١ٝ
(سٜاضٝات ،فٝضٜا ،٤نُٝٝا ،)٤املًتشكني بربْاَر ايرتب١ٝ
ايعًُ ١ٝخالٍ ايفـٌ ايذساط ٞاأل ٍٚيًعاّ ايذساطٞ
ٜٚ ،ّ2016 /2015ش ٣ايباسح إٔ متجٌ ع ١ٓٝايذساط١
مجٝع أفشاد اجملتُع ن ٕٛعذد أفشاد اجملتُع ٜعذ
ؿػرياٚ ،بعذ اطتبعاد االطتباْات رٚات االطتذاب ١غري
املهتًُ ،١أؿبح عذد أفشاد ايعَ ١ٓٝهْٛا َٔ ()253
طايبا ٚطايب.١
ٚادتذ ٍٚاآلتٜ ٞبني تٛصٜع أفشاد ع ١ٓٝايذساط ١تبعا
ملتػريات ايذساط ٖٞٚ ١ادتٓعٚ ،ايتدـفٚ ،املعذٍ
ايرتانُ:ٞ

ي٘) ٜٚتضُٔ ( )8فكشاتٚ ،اجملاٍ ايجاْ( ٞستت٣ٛ
ايربْاَر) ٜٚتضُٔ ( )6فكشاتٚ ،اجملاٍ ايجايح (دٚس إداس٠
ايرتب ١ٝايعًُٜٚ )١ٝتضُٔ ( )10فكشات ،أَا اجملاٍ ايشابع
(دٚس املؼشف) ٜٚتضُٔ ( )11فكشٚ ،٠اجملاٍ ارتاَع (دٚس
املعًِ املتعاٜٚ )ٕٚتضُٔ ( )11فكش ،٠يف سني اجملاٍ
ايظادغ (دٚس َذٜش املذسطٜ )١تضُٔ ( )10فكشات،
ٜٚتضُٔ اجملاٍ ايظابع (تك ِٜٛبشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ )١ٝعً٢
( )8فكشاتٚ .بزيو فكذ بًؼ عذد فكشات االطتباْ)64( ١
فكش ٠ؿٝػت ٚفل طًِ ايتكذٜش ارتُاط( ٞيٝهشت)،
َ ٖٛٚذ ٣ايتٛافش يف املعاٜري بذسد( ١نبري ٠دذا،
نبريَ ،٠تٛطط ،١قً ،١ًٝقً ١ًٝدذا).
ؿذم األدا٠
اعتُذت ايذساط ١يف ايتشكل َٔ ؿذم االطتباْ ١عً٢
ؿذم احملهُنيٚ ،ريو َٔ خالٍ آسا ٤احملهُني،
سٝح مت عشض االطتباْ ١يف ؿٛستٗا األٚيٖٞٚ ١ٝ
َه )70( َٔ ١ْٛفكش ٠عً ٢عذد َٔ أعضا١٦ٖٝ ٤
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مدى توافر معايري اجلودة الشاملة يف برنامج الرتبية العملية يف كلية الرتبية جبامعة إب
عبد اهلل عبد الرب

ايتذسٜع املتدــنيٚ ،ريو يًتأنذ َٔ ٚضٛح

يإلداب ١عٔ ٖزا ايظؤاٍ ،مت اطتدشاز املتٛططات

ايفكشات ٚتٓٛعٗا ٚدقتٗاٚ ،ؿالسٝتٗا يكٝاغ َا ٚضعت

اذتظابٚ ١ٝاالضتشافات املعٝاس ١ٜالطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ

َٔ أدً٘ َٚ ،ذَ ٣ال ١َ٤نٌ فكشٚ ٠اْتُاٗ٥ا يًُذاٍ

عً ٢زتاالت االطتباْ ١ايظبع ،١نُا ٜٛضش٘ دذ:2 ٍٚ

ايز ٟتٓذسز حتت٘ ٚ ،مت سزف ) )6فكشات بٓا ٤عً٢
َالسعات ٚآسا ٤ايظاد ٠احملهُني يتـبح يف ؿٛستٗا

جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت االستبانة
السبعة

ايٓٗاَ ١ٝ٥ه )64( َٔ ١ْٛفكش ، ٠نُا مت ايتأنذ َٔ
ؿذم االطتباْ ١إسـاٝ٥ا باطتدذاّ ؿذم االتظام

م

المجال

ايذاخً ٞعظاب َعاٌَ استباط بريط ٕٛبني دسدات
نٌ زتاٍ َٔ اجملاالت ٚايذسد ١ايهً ١ٝفبًػت
َعاَالت استباط بريط ٕٛيًُذاالت نايتاي :ٞيًُذاٍ
األٚ ،)0,83( ٍٚيًُذاٍ ايجاْٚ ،)0,80( ٞيًُذاٍ ايجايح
(ٚ ،)0,85يًُذاٍ ايشابع (ٚ ،)0,86يًُذاٍ ارتاَع

في مجال أىداف

1

برنامج التربية العممية

مت ايتأنذ َٔ ايجبات َٔ خالٍ سظاب َعاٌَ أيفا
نشْٚباخ جملاالت االطتباْٚ ١بًػت َعاَالت ايجبات
يًُذاالت نايتاي :ٞاجملاٍ األٚ ،)0,82( ٍٚاجملاٍ ايجاْٞ
(ٚ ،)0,78اجملاٍ ايجايح (ٚ ،)0,83اجملاٍ ايشابع (،)0,77
ٚاجملاٍ ارتاَع (ٚ ،)0,84اجملاٍ ايظادغ (،)0,83
ٚاجملاٍ ايظابع (ٚ ،)0,81تعذ ٖز ٙايك ِٝعايَٚ ١ٝكبٛي.١
املعادت ١اإلسـا١ٝ٥
اطتعإ ايباسح بايشصَ ١اإلسـا ١ٝ٥يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ
) (SPSSإلدشا ٤ايتشًٝالت ٚاإلسـا٤ات ايالصَ ١يبٝاْات
االطتباْ ، ١سٝح مت اطتدذاّ املتٛطط اذتظاب،ٞ
ٚاالضتشاف املعٝاسٚ ،ٟاختباس "ت" الختباس دالي ١ايفشٚم
بني َتٛططات اطتذابات أفشاد ع ١ٓٝايذساط ١تعض٣
ملتػري ٟادتٓع ٚايتدـفٚ ،اختباس حتً ٌٝايتبأٜ
األساد ٟالختباس دالي ١ايفشٚم بني َتٛططات اطتذابات
أفشاد ع ١ٓٝايذساط ١تعض ٣ملتػري املعذٍ ايرتانُ.ٞ

3939

0946

1

متوسطة

والتخطيط لو

معايير الجودة الشاممة
في

2

مجال

محتوى

برنامج التربية العممية

2985

0958

6

متوسطة

معايير الجودة الشاممة

في مجال دور إدارة

3

التربية العممية

زتاالت االطتباْ ١تتُتع مبعاٌَ ؿذم عاٍ.
ثبات األدا٠

الحسابي

المعياري

الترتيب

التوافر

معايير الجودة الشاممة

(ٚ ،)0,79يًُذاٍ ارتاَع (ٚ ،)0,81يًُذاٍ ايظادغ
(ٚ ،)0,85يًُذاٍ ايظابع (ٖٚ ،)0,83زا ٜذٍ عً ٢إٔ

المتوسط

االنحراف

درجة

معايير الجودة الشاممة

4

في مجال دور المشرف

معايير الجودة الشاممة

في مجال دور المعمم

5

المتعاون

معايير الجودة الشاممة

في مجال دور مدير

6

2979

0947

7

متوسطة

3930

0973

3

متوسطة

2995

0950

5

متوسطة

3911

0967

4

متوسطة

المدرسة

معايير الجودة الشاممة

في مجال تقويم برنامج

7

3936

0947

2

متوسطة

التربية العممية

مجموع معايير مجاالت
األداة

3911

0938

متوسطة

ٜتضح َٔ دذ 2 ٍٚإٔ اجملاٍ األ ٍٚسـٌ عً ٢ايرتتٝب
األ ٍٚمبتٛطط سظاب ،)3,39( ٞبُٓٝا دا ٤اجملاٍ ايظابع
عً ٢ايرتتٝب ايجاْ ٞمبتٛطط سظابٚ ،)3,36( ٞدا٤
اجملاٍ ايشابع عً ٢ايرتتٝب ايجايح مبتٛطط سظابٞ
( ،)3,30يف سني دا ٤اجملاٍ ايظادغ عً ٢ايرتتٝب ايشابع
مبتٛطط سظابٚ ،)3,11( ٞدا ٤اجملاٍ ارتاَع عً٢
ايرتتٝب ارتاَع مبتٛطط سظابٚ ,)2,95( ٞسـٌ
اجملاٍ ايجاْ ٞعً ٢ايرتتٝب ايظادغ مبتٛطط سظابٞ

أٚال :ايٓتا٥ر املتعًك ١باإلداب ١عٔ ايظؤاٍ األٍٚ

( ،)2,85بُٓٝا استٌ اجملاٍ ايجايح ايرتتٝب ايظابع

َا دسد ١تٛافش َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف بشْاَر ايرتب١ٝ

مبتٛطط سظاب.)2,79( ٞ

ايعًُ ١ٝيف نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١إب َٔ ٚدْٗ ١عش ايطًب١
املعًُني؟

ٖٚزا ٜذٍ عً ٢إٔ َعاٜري دٛد ٠بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ١ٝ

( )11 ،13يف املشتب ١األخري َٔ ٠سٝح دسد ١ايتٛافش

يف زتًُٗا دا٤ت بذسد ١تٛافش َتٛطط ،١مما ٜعين إٔ

بذسدَ ١تٛطط ١يًفكشٚ ،)13( ٠بذسد ١قً ١ًٝيًفكش.)11( ٠

ايربْاَر عاد ١إىل َضٜذ َٔ االٖتُاّ َٔ نً ١ٝايرتب١ٝ

ٜٚعٛد ايظبب يف ريو إىل ضعف اإلَهاْات املاد ١ٜيف

ظاَع ١إب.

تٛفري ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝيف بشْاَر إعذاد املعًِ ،األَش

ٜٛٚضح َشفل  1املتٛططات ٚاالضتشافات املعٝاس١ٜ

ايزٜ ٟكتـش عً ٢دساطَ ١كشسات ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝيف

الطتذابات أفشاد ايع ١ٓٝعً ٢فكشات زتاالت ايذساط١
ايظبعٚ ،١مت تشتٝب اإلدابات عظب املتٛطط
اذتظاب.ٞ
ٜتضح َٔ َشفل  1بإٔ املتٛطط اذتظاب ٞيذسد ١تٛافش
َعااٜري ادتاٛد ٠ايؼااًَ ١يف بشْااَر ايرتبٝا ١ايعًُٝا ١يف
اجملاااااٍ األٍٚ

بااااني (ٜٚ ،)4,59 ( ٚ )1,07السااااغ إٔ

ايفكااشتني ( )5 ,3دااا٤ت يف املشتباا ١األٚىل َاأ سٝااح دسداا١
ايتٛافش بذسد ١نبري ٠دذاً ،يف سني دا٤ت ايفكشتإ (،7
 )6يف املشتبااا ١األخاااريَ ٠ااأ سٝاااح دسدااا ١ايتاااٛافش بذسدااا١
َتٛطاط ١يًفكااشٚ ،)7( ٠بذسدا ١قًًٝاا ١داذاً يًفكااش.)6( ٠
ٜٚعض ٚايباسح ريو إىل أْ٘ تٛدذ أٖذاف ستاذد ٠يربْااَر
ايرتبٝاا ١ايعًُٝاا ١إال إٔ بعااض ايطًباا ١املعًُااني يٝظااٛا عًاا٢
عًااِ بٗااا عًاا ٢ايااشغِ َاأ أُٖٝتٗااا هلااِ .نُااا إٔ ايفاارت٠
ايضَٓٝاااا ١اياا ايت ٜكضااااٗٝا ايطايااااب يف ايتطبٝاااال املٝااااذاْٞ
(املُاسطاا ١املٓفـااً )١ال تتذاااٚص طاات ١أطااابٝع أ ٟإمجااايٞ
اذتـااااف اياااايت ٜكاااا ّٛايطايااااب املعًااااِ بتٓفٝاااازٖا طاااات
سـاافٖٚ ،اازا بظاابب عااذّ ايتٛافاال ايااضَين يف ابتااذا٤
ايعاّ ايذساطا ٞيًُاذاسغ ٚابتاذا ٤ايعااّ ايذساطا ٞيهًٝا١
ايرتبٝاا ،١إضاااف ١إىل تااأخش ْتااا٥ر طًباا ١املظاات ٣ٛايجايااح
ايٓادش ٕٛيًُظت ٣ٛايشاباع ناَ ٕٛكاشس ايرتبٝا ١ايعًُٝا١

()2

(ايتطبٝاااال املٝااااذاْٜ )ٞلٓفااااز يف ايفـااااٌ ايذساطاااا ٞاألٍٚ
باملظااات ٣ٛايشاباااع ،نُاااا ال ٜتاااٛافش يف ايربْااااَر أطاااًٛب

بشْاَر إعذاد املعًِ بؼهٌ ْعشٚ ،ٟحي ٍٛدٕٚ
انتظاب ايطايب املعًِ ملٗاسات اطتدذاّ ايتكٓٝات
ايتعً ،١ُٝٝنُا إٔ طشا٥ل ايتذسٜع املتبع ١يف ايربْاَر
غايبا احملاضشٚ ٠أسٝاْا ايعشض ايعًُ ٞيف ايذسٚغ
ايعًُ ١ٝفكطَ ،ع إغفاٍ نٌ ايطشا٥ل ٚاألطايٝب
اذتذٜج ١يف ايتذسٜع ٚ ،قذ ٜشدع ريو يتذسٜع طشم
ايتذسٜع بؼهٌ ْعش ٟخيً َٔ ٛاملُاسطٚ ١ايتطبٝل.
ٜٚالسغ َٔ َشفل  1بإٔ املتٛطط اذتظاب ٞيذسد١
تٛافش َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ١ٝ
يف اجملاٍ ايجايح بني (ٜٚ ،)3,59( ٚ )1,88السغ إٔ
ايفكشتني ( )20 ،23دا٤ت يف املشتب ١األٚىل َٔ سٝح
دسد ١ايتٛافش بذسد ١نبري ٠يًفكشٚ ،)23( ٠بذسد١
َتٛطط ١يًفكش ،)20( ٠يف سني دا٤ت ايفكشتإ (،18
 )17يف املشتب ١األخري َٔ ٠سٝح دسد ١ايتٛافش بذسد١
قًٜٚ .١ًٝعض ٚايباسح ريو إىل إٔ إداس ٠ايرتب ١ٝايعًُ١ٝ
َاصايت سذٜج ١ايتأطٝع ٚال متًو املٝضاْ ١ٝايهاف١ٝ
يًكٝاّ مبٗاَٗا ،نُا إٔ ايفرت ٠ايضَٓ ١ٝايكـري ٠يًتطبٝل
املٝذاْ ٞال تظُح بإدشا ٤يكا٤ات َع سؤطا ٤األقظاّ
ٚايطًب ١املعًُنيٚ ،مت تفظري طبب قً ١ايفرت ٠ايضَٓ١ٝ
َظبكا ،نُا إٔ تٛصٜع ايطًب ١عً ٢املذاسغ ال ٜتِ ٚفل
ايتدــات املدتًف ١أ ٚسظب ظشٚف إَهاْات
املذسط.١

املُاسطااا ١املتـاااً ١ايا ايت جتعاااٌ ايطاياااب ٜتشُاااٌ داااذٚالً

نُا ٜتضح َٔ َشفل  1بإٔ املتٛطط اذتظاب ٞيذسد١

ناَالً ٚال مياسغ ايطايب املعًِ ايتذسٜع طٛاٍ األطابٛع

تٛافش َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ١ٝ

ن ٞتتٝح يا٘ ايتعاٛد عًا ٢ايٓعااّ املذسطاٚ ٞاالْاذَاز َاع

يف اجملاٍ ايشابع بني (ٜٚ ،)4,12( ٚ )2,43السغ إٔ

أطش ٠املذسط.١

ايفكشتني ( )33 ،34دا٤ت يف املشتب ١األٚىل َٔ سٝح

نُا ٜبني َشفل  1بإٔ املتٛطط اذتظاب ٞيذسد ١تٛافش

دسد ١ايتٛافش بذسد ١نبري ،٠يف سني دا٤ت ايفكشتإ

َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف
اجملاٍ ايجاْ ٞبني (ٜٚ ،)3,25( ٚ )2,15السغ إٔ
ايفكشتني ( )12 ،10دا٤ت يف املشتب ١األٚىل َٔ سٝح
دسد ١ايتٛافش بذسدَ ١تٛطط ،١يف سني دا٤ت ايفكشتإ

( )25 ،29يف املشتب ١األخري َٔ ٠سٝح دسد ١ايتٛافش
بذسدَ ١تٛطط ١يًفكشٚ )29( ٠بذسد ١قً ١ًٝيًفكش.)25( ٠
ٜٚعض ٣ريو إىل إٔ إداس ٠ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝتظتعني بٓظب١
( )%80تكشٜبا مبؼشفني أنادميٝني غري تشبٜٛني أٚ
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َعٝذ ٜٔيإلػشاف عً ٢ايطًب ١املعًُنيٚ ،ريو بظبب إٔ

املٓفـً ١يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝاييت تك ّٛعً ٢تذسٜع

َععِ أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع ايرتبٜٛني ممٔ حيًُ ٕٛدسد١

ايطايب املعًِ يٚ ّٛٝاسذ باألطبٛع يف املذسط ١املتعا١ْٚ

املادظتري أ ٚايذنتٛساَ ٙظتٛف ٕٛيًٓـاب ايتذسٜظ،ٞ

جتعٌ َذسا ٤املذاسغ ٜٓعش ٕٚيًطايب املعًِ ْعش ٠ايطايب

باإلضاف ١إىل عذّ َٓشِٗ َهافآت َاد َٔ ١ٜقبٌ س٥اط١

املتذسب ٚيٝع نُعًِ َتذسب ،عً ٢ايعهع إرا َا

ادتاَعٚ ،١بايتاي ٞفإٕ املؼشف األنادمي ٞايػري تشبٟٛ

طبل أطًٛب املُاسط ١املتـً ١يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ١ٝ

أ ٚاملعٝذ ال ميتًو خرب ٠ناف ١ٝفُٝا ٜتعًل بتدطٝط

اييت تظاعذ ايطايب املعًِ عً ٢ايتهٝف َع ايب١٦ٝ

ٚتٓفٝز ٚتك ِٜٛايذسغ ٚ ،تتفل ٖز ٙايٓتٝذَ ١ع ْتٝذ١

املذسطٚ ،١ٝجتعٌ َذٜش املذسطٜ ١تعاٌَ َع ايطايب املعًِ

دساط ١ايؼٗشاْ )2010( ٞاييت أظٗشت إٔ َعاٜري ادتٛد٠

نأسذ املعًُني يف املذسطٚ ،١تتفل ٖز ٙايٓتٝذَ ١ع

ايؼاًَ ١يف زتاٍ املؼشف ناْت َتشكك ١إىل سذ َا.

ْتٝذ ١دساط Ralph, et al (2007) ١اييت أٚضشت إٔ

ٚأٜضا ٜبني َشفل  1بإٔ املتٛطط اذتظاب ٞيذسد١

ايطًب ١املعًُني ٜؼعش ٕٚبعذّ ايكبٚ ٍٛايتكذٜش َٔ قبٌ

تٛافش َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ١ٝ
يف اجملاٍ ارتاَع بني (ٜٚ ،)3,96( ٚ )1,89السغ إٔ
ايفكشتني ( )39 ،36دا٤ت يف املشتب ١األٚىل َٔ سٝح
دسد ١ايتٛافش بذسد ١نبري ،٠يف سني دا٤ت ايفكشتإ
( )41 ،37يف املشتب ١األخري َٔ ٠سٝح دسد ١ايتٛافش
بذسد ١قًٜٚ .١ًٝعٛد ايظبب يف ريو إىل إٔ املعًِ املتعإٚ

َذٜش املذسطٚ ،١نزيو َع ْتٝذ ١دساط ١ايػٝؼإ
ٚايعباد )2013( ٟاييت أظٗشت إٔ مماسطات َذسا٤
املذاسغ يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝدا٤ت بذسد١
َتٛطط ،١فضال عٔ ْتٝذ ١دساط ١ايؼٗشاْ)2010( ٞ
اييت نؼفت إٔ َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف زتاٍ َذٜش
املذسط ١ناْت َتشكك ١إىل سذ َا.

ٜكتـش دٚس ٙعً ٢حتذٜذ ايٛسذات ايذساط ١ٝيًطايب

ٚأخريا ٜعٗش َشفل  1بإٔ املتٛطط اذتظاب ٞيذسد١

املعًِ يٝك ّٛبتذسٜظٗا َٔٚ ،ثِ ًٜذأ املعًِ املتعا ٕٚإىل

تٛافش َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ١ٝ

اذتـ ٍٛعً ٢إداص ٠سمسَ َٔ ١ٝذٜش املذسط ١عذ١

يف اجملاٍ ايظابع بني (ٜٚ ،)4,57 ( ٚ )1,97السغ إٔ

ٚدٛد َٔ ٜٛٓب عٓ٘ يف عًُ ١ٝايتذسٜع خالٍ فرت٠

ايفكشتني ( )63 ،62دا٤ت يف املشتب ١األٚىل َٔ سٝح

ايتطبٝل املٝذاْٚ ،ٞتتفل ٖز ٙايٓتٝذَ ١ع ْتٝذ ١دساط١

دسد ١ايتٛافش بذسد ١نبري ٠دذا ،يف سني دا٤ت

) Ralph, et al (2007اييت أػاست إىل إٔ ايطًب ١املعًُني

ايفكشتإ ( )64 ،59يف املشتب ١األخري َٔ ٠سٝح دسد١

ٜعاْٚ َٔ ٕٛدٛد ايـشاع َع املعًِ املتعاٚ ،ٕٚنزيو

ايتٛافش بذسد ١قًٜٚ .١ًٝعٛد ريو إىل اقتـاس تكِٜٛ

ْتٝذ ١دساطٚ ،Khasawneh et al (2010) ١دساط١

ايربْاَر عً ٢ايطًب ١املعًُني د ٕٚإػشاى املؼشفني

) Akarsu & Kaya (2012اييت أػاست إىل إٔ املعًِ

َٚذسا ٤املذاسغ ،نُا إٔ أطايٝب تك ِٜٛأدا ٤ايطايب

املتعاَ ٕٚكـش يف تأد ١ٜأدٚاس ،ٙنُا تتفل ٖز ٙايٓتٝذ١

املعًِ تكتـش عً ٢املؼشف غري ايرتب ٟٛأ ٚغري املؤٌٖ

َع ْتٝذ ١دساط ١ايؼٗشاْ )2010( ٞاييت أظٗشت إٔ

َٚذٜش املذسط ١ايزٜ ٟكتـش تك ُ٘ٝٝيًطايب املعًِ عً٢

َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف زتاٍ املعًِ املتعا ٕٚناْت

اذتضٛس خالٍ فرت ٠ايتطبٝل املٝذاْٚ ،ٞعذّ إػشاى

َتشكك ١إىل سذ َا.

املعًِ املتعا ٕٚيف تك ِٜٛأدا ٤ايطايب املعًِ بظبب عذّ

ٜٚالسغ أٜضا َٔ َشفل  1بإٔ املتٛطط اذتظابٞ

تٛادذ ٙيف املذسطٚ ١سـٛي٘ عً ٢إداص ٠سمس ،١ٝأ ٚعذّ

يذسد ١تٛافش َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف بشْاَر ايرتب١ٝ
ايعًُ ١ٝيف اجملاٍ ايظادغ بني (،)4,11( ٚ )1,89
ٜٚالسغ إٔ ايفكشتني ( )49 ،54دا٤ت يف املشتب ١األٚىل
َٔ سٝح دسد ١ايتٛافش بذسد ١نبري ،٠يف سني دا٤ت
ايفكشتإ ( )50 ،51يف املشتب ١األخري َٔ ٠سٝح دسد١
ايتٛافش بذسد ١قًٜٚ .١ًٝعض ٣ريو إىل إٔ أطًٛب املُاسط١

إدسان٘ يًُٗاّ اييت ٜٓبػ ٞعً ٘ٝايكٝاّ بٗا ،نُا إٔ
بك ١ٝاألطايٝب ايتكٛمي ١ٝنتك ِٜٛايطًب / ١ايتالَٝز يف
املذسط ١املتعاٚ ،١ْٚاطتدذاّ ًَف اإلصتاص ٜتطًبإ ٚقتا
ٚدٗذا نبريٚ ،ٜٔفرت ٠صَٓ ١ٝط ١ًٜٛيًتطبٝل املٝذاْ ٞال
تكٌ عٔ عؼش ٠أطابٝع عً ٢األقٌٚ ،بايتاي ٞفإٕ نٌ
ايعٛاٌَ ايظابك ١أدت إىل تضدِ دسدات ايطًب ١املعًُني

يف َكشس ايرتب ١ٝايعًُ( 2١ٝايتطبٝل املٝذاْٚ .)ٞتتفل ٖزٙ

َٔ ( ،)0,05نُا إٔ ق" ١ُٝت" يألدا ٠نهٌ بًػت

ايٓتٝذَ ١ع ْتٝذ ١دساط ١ايؼٗشاْ )2010( ٞاييت أظٗشت

( ٖٞٚ )2,828ق ١ُٝداي ١إسـاٝ٥ا ،مما ٜعين ٚدٛد فشٚم

إٔ َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف زتاٍ تك ِٜٛبشْاَر ايرتب١ٝ

داي ١إسـاٝ٥ا عٓذ َظت )0,05( ٣ٛبني اطتذابات أفشاد

ايعًُ ١ٝناْت َتشكك ١إىل سذ َا.

ع ١ٓٝايذساط ١س ٍٛتكذٜشِٖ ملذ ٣تٛافش َعاٜري ادتٛد٠

ثاْٝا :ايٓتا٥ر املتعًك ١بايظؤاٍ ايجاْٞ

ايؼاًَ ١يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف نً ١ٝايرتب١ٝ
ظاَع ١إب تعض ٣ملتػري ادتٓع يـاحل اإلْاخٚ ،اختًفت

ٌٖ تٛدذ فشٚم رات دالي ١إسـا ١ٝ٥عٓذ َظت)0,05( ٣ٛ

ٖز ٙايٓتٝذَ ١ع ْتٝذ ١دساط ١ػاٖني ( )2007اييت

بني اطتذابات أفشاد ع ١ٓٝايذساط ١س ٍٛتكذٜشِٖ ملذ٣

أظٗشت عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني

تٛافش َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف

َتٛططات تكذٜشات ايطًب ١املعًُني عً ٢بشْاَر ايرتب١ٝ

نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١إب تعض ٣ملتػريات ادتٓع

ايعًُٜٚ .١ٝعض ٣ريو إىل إٔ املعًُات أنجش اْتعاَا َٔ

ٚايتدـف ٚاملعذٍ ايرتانُٞ؟

املعًُني بتٛادذٖٔ يف املذسط ١خالٍ فرت ٠ايتطبٝل

يإلداب ١عٔ ٖزا ايظؤاٍ مت اطتدذاّ اختباس "ت" الختباس

املٝذاْٚ ،ٞأنجش سشؿا عً ٢تكذ ِٜايعٚ ٕٛاملظاعذ٠

دالي ١ايفشٚم بني َتٛططات االطتذاب ١يف َذ ٣تٛافش

يًطايبات املعًُات ،نُا إٔ َذٜشات املذاسغ أنجش

َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١بربْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝتعض ٣ملتػري

إدسانا َٔ َذسا ٤املذاسغ بايذٚس املٓاط عً ٔٗٝجتاٙ

ادتٓع ،نُا َٖٛ ٛضح يف دذ.3 ٍٚ

ايطًب ١املعًُني يف تعشٜف ايطايبات املعًُات بايًٛا٥ح

ٜتضح َٔ دذ 3 ٍٚإٔ ق" ١ُٝت" يًُذاٍ األ ٍٚبًػت

ٚاألْعُ ١املذسطَٚ ،١ٝتابع ١سضٛسٖٔ ٚتٛادذٖٔ خالٍ

(ٚ ،)0,553بًػت يف اجملاٍ ايجاْٚ ،)0,647( ٞاجملاٍ

اي ّٛٝايذساطٚ ،ٞتؼذٝعٗٔ باملؼاسن ١ببعض األْؼط١

ايجايح (ٚ ،)1,631اجملاٍ ايشابع (ٚ ،)0,401اجملاٍ

املذسطٚ ١ٝإْتاز ايٛطا ٌ٥ايتعًٚ ،١ُٝٝستاٚي ١دزتٗٔ َع

ايظابع (ٚ )1,584مجٝعٗا ق ِٝغري داي ١إسـاٝ٥ا سٝح إٔ

َعًُات املذسط ،١نُا إٔ َذٜشات املذاسغ أنجش

ق Sig ِٝأنرب َٔ ( ،)0,05يف سني بًػت ق" ١ُٝت"

تعاْٚا َع ايطايبات املعًُات يف سٌ املؼهالت اييت
تٛادٗٗٔ خالٍ فرت ٠ايتطبٝل املٝذاْ.ٞ

يًُذاٍ ارتاَع (ٚ ،)6,737يًُذاٍ ايظادغ ()3,533
ُٖٚا قُٝتإ دايتإ إسـاٝ٥ا سٝح إٔ ق sig ١ُٝأؿػش
جدول 3

اختبار "ت" لداللة الفروق في مدى توافر معايير الجودة الشاممة ببرنامج التربية العممية تعزى لمتغير الجنس
المجال
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
األداة ككل

الجنس
ذكر

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أنثى

100
153

3942

0945

ذكر

أنثى

100
153

2982

0953

ذكر

100

2973

0944

100

3928

0976

أنثى

153

ذكر

0946

3938

0960

2987

0947

2982

أنثى

153

3932

0971

أنثى

153

3911

0945

أنثى

153

3923

0962

أنثى

153

3940

0946

ذكر

100

100

ذكر

100

ذكر

100

ذكر

أنثى

153

0947

2971

0970

2993

0947

3930

0940

3902
3917

0935

قيمة "ت"

الداللة

قيمة Sig

غير دالة

09553

09580

09647

09518

19631

09104

09401

09689

غير دالة

69737

09000

دالة

39533

09000

دالة

19584

09114

غير دالة

29828

09005

غير دالة

غير دالة
غير دالة
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جدول 4

اختبار "ت" لداللة الفروق في مدى توافر معايير الجودة الشاممة ببرنامج التربية العممية تعزى لمتغير التخصص
المجال
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
األداة ككل

التخصص

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة "ت"

االحتمال

الداللة

إنساني

125

3942

0944

09898

09370

غير دالة

عممي

إنساني

128
125

3937

0948

عممي

128

2989

0964

128

2982

0944

2981

إنساني

125

إنساني

125

3929
2992

عممي
عممي

128

2976

3931

0947
0947

19177

09240

غير دالة

0977

09185

09854

غير دالة

0935

19635

09103

غير دالة

0964

إنساني

125

عممي

128

3900

0947

128

3917

0955

إنساني

125

إنساني

125

3933

إنساني

125

3908

عممي

128

عممي
عممي

128

3905

3939
3914

دذٜٛ 4 ٍٚضح اختباس "ت" الختباس دالي ١ايفشٚم بني
َتٛططات االطتذاب ١يف َذ ٣تٛافش َعاٜري ادتٛد٠
ايؼاًَ ١بربْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝتعض ٣ملتػري ايتدـف.
ٜتضح َٔ دذ 4 ٍٚإٔ ق" ١ُٝت" يألدا ٠نهٌ بًػت
(ٚ ،)1,185يًُذاٍ األ ٍٚبًػت (ٚ ،)0,898بًػت يف
اجملاٍ ايجاْٚ ،)1,127( ٞاجملاٍ ايجايح (،)1,177
ٚاجملاٍ ايشابع (ٚ ،)0,185اجملاٍ ارتاَع (،)1,635
ٚاجملاٍ ايظادغ (ٚ ،)1,577اجملاٍ ايظابع (،)0,822
ٚمجٝعٗا ق ِٝغري داي ١إسـاٝ٥ا ألٕ مجٝع ق sig ِٝأنرب
َٔ ( ،)0,05مما ٜعين عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي١
إسـا ١ٝ٥عٓذ َظت )0,05( ٣ٛبني اطتذابات أفشاد ع١ٓٝ
ايذساط ١س ٍٛتكذٜشِٖ ملذ ٣تٛافش َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ١
يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١إب
تعض ٣ملتػري ايتدـفٚ ،اختًفت ٖز ٙايٓتٝذَ ١ع ْتٝذ١
دساط ١ػاٖني ( )2007اييت نؼفت عٔ ٚدٛد فشٚم
رات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني َتٛططات تكذٜشات ايطًب١

19127

09261

غير دالة

19577

09116

غير دالة

0969
0947

09822

09412

غير دالة

0937

19185

09237

غير دالة

0952
0934

َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١بربْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝتعض٣
ملتػري املعذٍ ايرتانُ.ٞ
ٜبني دذ 5 ٍٚإٔ ق" ١ُٝف" يألدا ٠نهٌ بًػت
(ٚ ،)0,472يًُذاٍ األ ٍٚبًػت (ٚ ،)0,944بًػت يف
اجملاٍ ايجاْٚ ،)1,863( ٞاجملاٍ ايجايح (،)1,492
ٚاجملاٍ ايشابع (ٚ ،)0,440اجملاٍ ارتاَع (،)2,322
ٚاجملاٍ ايظادغ (ٚ ،)0,474اجملاٍ ايظابع (،)0,875
ٚمجٝعٗا ق ِٝغري داي ١إسـاٝ٥ا ألٕ مجٝع ق ِٝاالستُاٍ
أنرب َٔ ( ،)0,05مما ٜعين عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي١
إسـا ١ٝ٥عٓذ َظت )0,05( ٣ٛبني اطتذابات أفشاد ع١ٓٝ
ايذساط ١س ٍٛتكذٜشِٖ ملذ ٣تٛافش َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ١
يف بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١إب
تعض ٣ملتػري املعذٍ ايرتانُٚ ،ٞاتفكت ٖز ٙايٓتٝذَ ١ع
ْتٝذ ١دساط ١أب ٛػٓذٚ ٟآخش )2009( ٕٚاييت أػاست إىل
عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي ١إسـا ١ٝ٥يف تك ِٜٛايطًب١
املعًُني يربْاَر ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝتعض ٣إىل َتػري املعذٍ

املعًُني عً ٢بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ.١ٝ

ايرتانُٜٚ .ٞعض ٚايباسح ايتٛافل يف آسا ٤أفشاد ع١ٓٝ

ٚدذٜٛ 5 ٍٚضح اختباس حتً ٌٝايتبا ٜٔاألساد ٟالختباس

ايذساط ١يف َذ ٣تٛافش َعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ ١يف بشْاَر

دالي ١ايفشٚم بني َتٛططات االطتذاب ١يف َذ ٣تٛافش

ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١إب تعض ٣ملتػريٟ
ايتدـف ٚاملعذٍ ايرتانُ ٞإىل إٔ ايعشٚف اييت خضع
هلا طًب ١األقظاّ ايعًُٚ ١ٝاإلْظاْ ١ٝظُٝع َعذالتِٗ

قبٌ إداس ٠ايرتب ١ٝايعًُٚ ،١ٝاملؼشفني ،املعًُني

ايرتانَُ ١ٝتؼابٗ َٔ ١سٝح تًكْ ِٗٝفع املعأًََ ١
جدول 5

اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في مدى توافر معايير الجودة الشاممة ببرنامج التربية العممية تعزى لمتغير المعدل التراكمي
المجال
األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

األداة
ككل

مصدر التباين
بين المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

بين المجموعات

مجموع المربعات

درجات الحرية

09399

2

53921

252

52981

250

19341

2

91933

252

داخل المجموعات

89999

بين المجموعات

09805

2

68921

252

المجموع

داخل المجموعات

67940

بين المجموعات

09442

المجموع

متوسط المربعات
09199
09211
09671

250

09360
09402

250

09270

2

09221

داخل المجموعات

125947

250

09502

بين المجموعات

19142

2

09571

62958

252

المجموع

125991

داخل المجموعات

61944

بين المجموعات

09402

المجموع

داخل المجموعات
المجموع

بين المجموعات

252
250

09246

2

09201

105989

250

09474

2

68919

252

106930

252

داخل المجموعات

67972

بين المجموعات

09115

2

داخل المجموعات

30948

250

30960

252

المجموع

المجموع

09424
09273

250

09271
09058
09122

َٚذسا ٤املذاسغ ،باإلضاف ١رتضٛعِٗ يٓفع أطًٛب
ايتك ِٜٛاملتبع.

قيمة "ف"

االحتمال

الداللة

09944

09391

غير دالة

19863

09157

غير دالة

19492

09440

29322

09227

09645

09100

غير دالة

غير دالة

غير دالة

09474

09623

غير دالة

09875

09418

غير دالة

09472

09624

غير دالة

 .2إعاد ٠ايٓعش يف ايفرت ٠ايضَٓ ١ٝاملدــ ١يربْاَر
ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝعٝح ال تتعاسض َع دٚاّ املذاسغ،

ايتٛؿٝات

عٝح ٜبذأ ايربْاَر َع بذا ١ٜايعاّ ايذساطٞ

يف ضْ ٤ٛتا٥ر ايذساط ١اييت مت ايتٛؿٌ إيٗٝا ،أٚؿ٢

يًُذاسغ ٚتٓتٗ ٞباْتٗا.٘٥

ايباسح باآلت:ٞ
 .1ضشٚس ٠حتذٜح أٖذاف ايربْاَر ٚايتدطٝط ي٘ يف
اعتُاد أطًٛب املُاسط ١ايعًُ ١ٝاملتـً ١ظاْب
أطًٛب املُاسط ١ايعًُ ١ٝاملٓفـً ١ضُٔ بشْاَر

 .3تٓفٝز يكا٤ات َع سؤطا ٤األقظاّ يتشذٜذ أٚد٘
ايتعا ٕٚيف ختطٝط ٚتٓفٝز ايربْاَرَٚ ،ع ايطًب١
املعًُني يتضٜٚذِٖ ببعض ايتٛدٗٝات ٚاإلسػادات
قبٌ ايٓض ٍٚاملٝذاْ.ٞ

ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف ايفـٌ ايجاْ ٞباملظت ٣ٛايشابع،

ٜٓ .4بػ ٞعً ٢املظٛ٦يني يف داَع ١إب ختـٝف

اييت تًضّ ايطايب املعًِ بتشٌُ دذ ٍٚناٌَ

َٝضاْ ١ٝيربْاَر ايرتب ١ٝايعًُٚ ،١ٝاعتُاد َهافآت

باملذسطٚ ١ايتذسٜع طٛاٍ األطبٛع.

َاد ١ٜحتفٝض ١ٜيًُؼشفني ٚاملعًُني املتعاْٚني،
َٚذسا ٤املذاسغ.
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 .5اختٝاس َؼشفني أنادميٝني ٚتشبٜٛني ال تكٌ

األٖذٍ ،عبذاهلل عبذايهش .)2005( ِٜاملؼهالت اييت

دسدتِٗ ايعًُ ١ٝعٔ املادظتريٚ ،يذ ِٜٗاالطتعذاد

تٛاد٘ طًب ١ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف قظِ ايذساطات

ٚتٛدِٗٗٝ

االدتُاع ١ٝبهً ١ٝايرتب ١ٝداَع ١ؿٓعا .٤زتً١

يإلػشاف

عً٢

ايطًب١

املعًُني

ايذساطات ٚايبشٛخ ايرتب - ١ٜٛداَع ١ؿٓعا،٤

ٚإسػادِٖ.
 .6عكاااذ دٚسات تذسٜبٝااا ١يًُعًُاااني املتعااااْٚني ٚملاااذسا٤

(.126- 99 ،)20
ايبٝال،ٟٚسظٔ سظني; ٚآخش .)2006( ٕٚادتٛد ٠ايؼاًَ١

املذاسغ.
 .7إتاس ١ايفشؿ ١يًُؼاسنني بتٓفٝز ايربْاَر بتكِٜٛ
بشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ.١ٝ
 .8اطتدذاّ أطايٝب َتٓٛع ١يف تك ِٜٛأدا ٤ايطايب
املعًِ َجٌ تك ِٜٛايتالَٝز باملذسط ،١أ ٚتكِٜٛ
ايضَال ،٤أ ٚايتك ِٜٛايزات ،ٞأًَ ٚف اإلصتاص.

يف ايتعً ِٝبني َؤػشات ايتُٝض َٚعاٜري االعتُاد
األطع ٚايتطبٝكات .ط ،1عُإ :داس املظري.٠
ادتًيب ،طٛطٔ ػانش ( .)2011ضُإ دٛدٚ ٠اعتُاد
ايرباَر األنادمي ١ٝيف املؤطظات ايتعً١ُٝٝ
(األٖذاف ،اإلدشا٤ات ،ايٓتا٥ر) .دساطَ ١كذَ ١إىل
َؤمتش سابط ١داَعات يبٓإ بايتعاَ ٕٚع املهتب

 .9ضشٚسَ ٠ؼاسن ١املعًِ املتعا ٕٚيف تك ِٜٛايطايب

ايٛطين يربْاَر متبٛغ األٚسٚب : ٞضت ٛبٓا٤

املعًِ نٜ ْ٘ٛظاِٖ يف ؿكٌ َٛاٖب ايطايب املعًِ

َٓعٚ ١َٛطَٓ ١ٝتهاًَ ١يضُإ دٛد ٠ايتعًِٝ

ٚإنظاب٘ بعض املٗاسات ارتاؿ ١بتٓفٝز ايتذسٜع،

ايعاي ٞيف يبٓإ 30- 29 ،أبش.ٌٜ

عٝح ختـف ( )%70يًُؼشف ايرتب)%20( ٚ ،ٟٛ
يًُعًِ املتعا )%10( ٚ ،ٕٚملذٜش املذسط َٔ ١ايذسد١
ايهً ١ٝيًتك.ِٜٛ

ايظبع ،طعاد طامل; ٚآخش .)2010( ٕٚتك ِٜٛبشْاَر
إعذاد َعًِ ايًػ ١ايعشب ١ٝيف نً ١ٝايرتب ١ٝداَع١
ؿٓعا ٤يف ضَ ٤ٛعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَ .١اجملً١

املكرتسات

ايعشب ١ٝيضُإ دٛد ٠ايتعً ِٝايعاي - ٞداَع١

ٜكرتح ايباسح اآلت:ٞ

ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا.130- 96 ،)5( 3 ،

 .1إدشا ٤دساط ١مماثً ١يتك ِٝٝبشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ١ٝ
يف ضَ ٤ٛعاٜري ادتٛد ٠ايؼاًَٚ َٔ ١دْٗ ١عش
املؼشفنيَٚ ،ذسا ٤املذاسغ.
 .2إدشا ٤دساطَ ١كاسْ ١يتك ِٝٝبشْاَر ايرتب ١ٝايعًُ١ٝ

ػاٖني ،ستُذ عبذايفتاح (  .)2007تك ِٜٛبشْاَر
ايرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف داَع ١ايكذغ املفتٛس .١زتً١
داَع ١األقـ.208- 171 ،)1( 11 ،٢
ػشات ،١سظٔ ( .)2005ثكاف ١املعاٜري ٚايتعً ِٝادتاَع.ٞ

يف اإلعذاد ايتهاًَٚ ٞاإلعذاد ايتتابع ٞيف نً١ٝ

املؤمتش ايعًُ ٞايظابع عؼش َٓ:اٖر ايتعًِٝ

ايرتب ١ٝداَع ١إب.

ٚاملظتٜٛات املعٝاسٜٛ 27- 26 ١ٜي ،ٛٝادتُع١ٝ

املشادع
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م

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

درجة
التوافر

المجال األول :أهداف برنامج التربية العممية والتخطيط له
1
2
3
4
5
6
7
8

تتضح أىداف برنامج التربية العممية لمطالب المعمم.

ترتبط أىداف برنامج التربية العممية مع أىداف برنامج إعداد المعمم في كمية التربية.

يتوفر دليل لبرنامج التربية العممية يتضمن توصيف المقرر وميام الطمبة والمشرف ،

ومدير المدرسة  ،والمعمم المتعاون وبعض اإلرشادات.

يشترط التحاق الطالب المعمم بالبرنامج إكمالو لممقررات التربوية بنجاح.

يوفر البرنامج أسموب الممارسة العممية المنفصمة (تدريس الطالب ليوم واحد كل
أسبوع).

يوفر البرنامج أسموب الممارسة العممية المتصمة (تحمل الطالب جدول كامل

والتدريس طوال األسبوع).

تتيح المدة الزمنية المخصصة لبرنامج التربية العممية (فصل دراسي واحد) الفرصة

لمطالب المعمم الكتساب ميارات تخطيط وتنفيذ وتقويم الدرس ،وادارة الصف.

ييدف برنامج التربية العممية لتحديد مشرف واحد لكل عشرة طمبة معممين عمى
األكثر.

مجموع معايير المجال األول

3928

1947

6

متوسطة

4959

0962

1

كبيرة جدا

3940

1950

5

متوسطة

4923

1919

2

كبيرة جدا

1907

0929

8

قميمة جدا

2971

1906

7

متوسطة

4916

0984

3

كبيرة

3339

0346

1

متوسطة

3971

1907

4

كبيرة

المجال الثاني  :محتوى برنامج التربية العممية
9

يتضح محتوى برنامج التربية العممية لكل المشاركين فيو.

10

يتوافق محتوى برنامج التربية العممية مع أىداف البرنامج.

12

ينمي محتوى برنامج التربية العممية االتجاىات اإليجابية نحو مينة التدريس.

11
13
14

ينمي محتوى البرنامج ميارات استخدام طرائق واستراتيجيات تدريس حديثة ومتنوعة.
ينمي محتوى برنامج التربية العممية ميارات استخدام التقنيات التعميمية في التدريس.

يزود محتوى البرنامج الطالب المعمم بجانب نظري يساعده في مواجية المشكالت

الصفية.

مجموع معايير المجال الثاني

3907

1964

3

متوسطة

2915

0985

6

قميمة

3925

1921

1

متوسطة

3911

1951

2

متوسطة

2989

1910

4

متوسطة

2385

0358

6

متوسطة

2965

1902

5

متوسطة

المجال الثالث :دور إدارة التربية العممية
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

تتوافر إدارة مسئولة عن برنامج التربية العممية في كمية التربية تتابع سير البرنامج

وتقدم اإلرشادات لمطالب المعمم.

ييتم القائمون عمى برنامج التربية العممية بالتنسيق مع مدارس التعميم العام التي يتم

فييا التطبيق الميداني.

يوزع القائمون عمى برنامج التربية العممية الطمبة المعممين عمى المدارس التي تتوافر

فييا إمكانيات كالمختبرات ،والمكتبة ،والوسائل التعميمية.

تعقد إدارة التربية العممية لقاءات مع الطمبة المعممين لتزويدىم ببعض التوجييات

واإلرشادات الالزمة قبل النزول الميداني لممدارس.

تعقد إدارة التربية العممية لقاءات مع رؤساء األقسام في الكمية لتحديد أوجو التعاون

المشتركة في التخطيط وتنفيذ البرامج.

تعقد إدارة التربية العممية لقاءات مع المشرفين وتعريفيم بأىمية الدور المناط بيم.

تعقد إدارة التربية العممية لقاءات مع مدراء المدارس والمعممين المتعاونين لتحديد أوجو
التعاون المشتركة إلنجاح تنفيذ البرنامج.

تنفذ إدارة التربية العممية أنشطة متنوعة لتحفيز المشاركين عمى التعاون في تنفيذ

البرنامج.

تنظم إدارة التربية العممية زيارات ميدانية إلى مدارس التطبيق لمتعرف عمى عوائق

تنفيذ البرنامج وحميا.

تتابع إدارة التربية العممية إجراءات صرف المكافآت المادية والمعنوية لممشاركين في

2987

1901

5

متوسطة

2972

0998

6

متوسطة

1988

0976

10

قميمة

2949

0995

9

قميمة

2957

0999

8

قميمة

3910

1938

2

متوسطة

2991

1.07

4

متوسطة

2.65

0979

7

متوسطة

3959

1911

1

كبيرة

3907

1946

3

متوسطة
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البرنامج.

مجموع معايير المجال الثالث

المتوسط

الحسابي
2379

االنحراف
المعياري
0347

الترتيب

7

درجة

التوافر
متوسطة

المجال الرابع  :دور المشرف
25

يتولى اإلشراف عمى الطمبة المعممين مشرفين تربويين (أكاديمي +تربوي) مؤىمين

2943

1917

11

قميمة

3944

1913

4

كبيرة

27

يناقش المشرف الطالب المعمم حول الخطة التدريسية اليومية قبل دخولو الصف.

3902

1937

9

متوسطة

29

يوجو المشرف الطالب المعمم إلى تنفيذ األنشطة الصفية والالصفية.

2991

1951

10

متوسطة

3937

1919

5

متوسطة

3905

1941

8

متوسطة

26
28

بدرجة ماجستير عمى األقل.

يعقد المشرف اجتماعا مع الطمبة المعممين لشرح أىداف التربية العممية وأىميتيا في
صقل مياراتيم التدريسية.

يوجو المشرف الطالب المعمم إلى استخدام طرائق واستراتيجيات تدريس متنوعة.

30

يزور المشرف الطالب المعمم بشكل دوري ومستمر.

32

يوجو المشرف عددا من األسئمة لمتالميذ لمتأكد من استيعابيم لمدرس.

31
33
34
35

يحضر المشرف مع الطالب المعمم أثناء تدريسو داخل الصف معظم زمن الحصة.

يناقش المشرف مع الطالب المعمم المالحظات التي سجميا في بطاقة المالحظة بعد
نياية الزيارة الصفية.

يقدم المشرف تغذية راجعة فورية لمطالب المعمم تساعده في توجيو أدائو.
يعقد المشرف اجتماعات دورية مع الطمبة المعممين لموقوف عمى أىم المشكالت التي

تواجييم أثناء التطبيق ومعالجتيا.

مجموع معايير المجال الرابع

3923

3918

1945

1927

6

7

متوسطة

متوسطة

4909

1909

2

كبيرة

4912

1907

1

كبيرة

3949

1905

3

كبيرة

3330

0373

3

متوسطة

المجال الخامس :دور المعمم المتعاون
36

يمتمك المعمم المتعاون خبرة تعميمية في تدريس مادة التخصص ال تقل عن ثالث

3996

0997

1

كبيرة

37

يساعد المعمم المتعاون الطالب المعمم في تحضير الدروس وكيفية تنفيذىا.

2925

1912

10

قميمة

38

يييئ المعمم المتعاون لمطالب المعمم تنفيذ دروس حقيقية غير مكررة.

3943

1916

3

كبيرة

2929

1913

9

قميمة

1989

0972

11

قميمة

2957

1930

8

قميمة

44

يقدم المعمم المتعاون لمطالب المعمم اإلرشادات والتوجييات الالزمة.

3924

1941

4

متوسطة

45

يوجو المعمم المتعاون الطمبة/التالميذ بالصف إلى ضرورة التعاون مع الطالب المعمم.

3918

1930

5

متوسطة

2395

0350

5

متوسطة

39
40
41
42
43

46

سنوات.

يناقش المعمم المتعاون الطالب المعمم حول الوحدات الدراسية التي سيقوم بتدريسيا.

يعين المعمم المتعاون الطالب المعمم في اختيار وتجييز الوسائل التعميمية التي

يحتاجيا لمتدريس.

يوجو المعمم المتعاون الطالب المعمم إلى استخدام األساليب التدريسية المناسبة.
يعين المعمم المتعاون الطالب المعمم في إدارة نظام الصف.

يساعد المعمم المتعاون الطالب المعمم في كيفية اختيار أساليب التقويم المناسبة لتقويم

التالميذ.

يحرص المعمم المتعاون عمى عدم إعادة شرح الدروس التي نفذىا الطالب المعمم.

مجموع معايير المجال الخامس

3977

2980

3911

0996

1910

1927

2

7

6

كبيرة

متوسطة

متوسطة

المجال السادس :دور مدير المدرسة
3938

1916

3

متوسطة

47

3986

1915

2

كبيرة

50

يتيح المدير لمطالب المعمم فرصة إقامة عالقات إيجابية مع معممي المدرسة.

1989

0989

10

قميمة

52

يوجو المدير إلى إتاحة الفرصة لمطالب المعمم لمقيام بمختمف األنشطة اإلذاعية

3924

1927

6

متوسطة

48
49
51

يستقبل المدير الطمبة المعممين ببشاشة ويوجو بالتعاون معيم.
يزود المدير الطالب المعمم بفكرة عن لوائح وأنظمة المدرسة.

يتابع المدير باستمرار حضور الطمبة المعممين خالل اليوم الدراسي المخصص

لمتطبيق العممي.

يساعد المدير الطالب المعمم في مواجية المشكالت المدرسية وحميا.

2955

2925

1925

1909

8

9

قميمة

قميمة
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م
واألنشطة اإلدارية المدرسية.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

درجة
التوافر

53

يقدم المدير التوجييات واإلرشادات التي تساعد الطالب المعمم عمى النمو الميني.

3919

1927

7

متوسطة

54

يوجو المدير بتوفير مكان مناسب بالمدرسة الجتماع الطمبة المعممين مع المشرف.

4911

1920

1

كبيرة

3932

1930

4

متوسطة

3311

0367

4

متوسطة

55
56

يجري المدير لقاءات دورية مع الطمبة المعممين لمناقشة ما تواجييم من مشكالت.

يتيح المدير لمطالب المعمم فرصة االستفادة من إمكانيات المدرسة كالمختبرات

والمكتبة والوسائل التعميمية.

مجموع معايير المجال السادس

3927

1918

5

متوسطة

المجال السابع :تقويم برنامج التربية العممية
57
58
59
60
61
62
63
64

تستخدم أداة تقويم موضوعية ذات معايير واضحة لتقويم أداء الطالب المعمم بعد

االنتياء من التطبيق الميداني.

تتضمن معايير التقويم أداء الطالب المعمم لألنشطة سواء داخل المدرسة أو خارجيا.

تستخدم أساليب أخرى متنوعة في تقويم الطالب المعمم كتقويم التالميذ ،تقويم الزمالء9

تقويم ذاتي ،ممف اإلنجاز.

يشارك الطالب المعمم في تقويم جميع عناصر البرنامج (أىدافو  ،محتواه إدارة التربية

العممية  ،األطراف المشاركون في تنفيذه).

يتاح لممشاركين بتنفيذ البرنامج تقويم برنامج التربية العممية.

يقيم المشرف الطالب المعمم في نياية البرنامج في ضوء المعايير المحددة في بطاقة

المالحظة.

يخصص جزء من الدرجة لتقويم مدير المدرسة ألداء الطالب المعمم.

ي خصص جزء من الدرجة لتقويم المعمم المتعاون ألداء الطالب المعمم.

مجموع معايير مجاالت األداة السبعة

IL.

3923

1916

4

متوسطة

2921

0997

7

قميمة

4918

1907

3

كبيرة

3908

1900

6

متوسطة

4957

0962

1

كبيرة جدا

4949

0965

2

كبيرة جدا

3936

0947

2

متوسطة

1997

مجموع معايير المجال السابع

Barrington,

3915

1927

5

متوسطة

3911

Inc

0983
0938

8

قميمة

متوسطة

EXCEL,

