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امللخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى تقدير درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن ،تم استخدام املنهج الوصفي ،تكونت عينة
ً
ً
الدراسة من( )250مديرا ومديرة ،وقد تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية من بين أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهم ( )612مديرا ومديرة ،تم
استخدام املنهج الوصفي املسحي ،وتبين من نتائج الدراسة أن تقديرات أفراد عينة الدراسة جاءت بدرجة كبيرة ،على مجاالت درجة تطبيق معايير
االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن ،حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ملستوى استجابات أفراد العينة في درجة تطبيق
معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن بجميع مجاالتها تعزى إلختالف املتغيرات( :النظام ،والجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة) على
جميع مجاالت الدراسة واألداة الكلية ،حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق تعزى ألثر متغير الجنس ،بينما جاءت الفروق بالنسبة ملتغير النظام
ً
لصالح النظام األجنبي ،وبالنسبة ملتغير املؤهل العلمي جاء لصالح مؤهل (الدكتوراه) ،وأخيرا بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة جاء لصالح فئة ( )5سنوات
فما دون ،و ( )10سنوات فأكثر .أوصت الباحثة بضرورة تفعيل مشاركة إدارة املدارس الخاصة مع األهالي واملجتمع املحلي من خالل تعزيز برامجها
التوعوية واإلرشادية.
الكلمات املفتاحية :املدارس الخاصة؛ معايير االعتماد؛ التعليم الخاص.

املقدمة:
شهدت العقود الثالثة املاضية العديد من التغيرات في النظم االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والسياسية والتكنولوجية ،واإلدارية ،وخاصة
ً
إدارة النظم التعليمية في املجتمعات املختلفة ،جعلت التغيير لالرتقاء بالتعليم أمرا ضرورًيا للبقاء ،نتيجة املعطيات العلمية والتكنولوجية الحادثة التي
ً
أثرت بشكل كبير على مجال التعليم ،مما فرض على النظم التربوية رفع التحدي ،وتبني شعار التعليم والعلم املتميزين تحقيقا لجودة مخرجاتها من
خالل اعتماد معايير التعليم ،لتستجيب مع متطلبات سوق العمل ،بما فيها من تقدم علمي وتكنولوجي فائق النوعية.
ً
ظهرت تطبيقات معايير االعتماد في املدارس الخاصة في بدايتها في الواليات املتحدة األمريكية منذ أوائل القرن العشرين ،وقد القت استحسانا
ً
وإقباال شديدين ،فتبنتهــا جميـع الواليـات فـي أمريكـا ،ألنهـا اسـتخدمت التقيــيم لتقــارن بــين جــودة املــدارس ،وساعدت على رفع تحصيل الطلبة
وإنجازاتهم ،وقـد حظيـت أجنـدة املعـايير بتأييـد اآلبـاء واإلداريـين واملدرسـين ،ألن الهدف األساس ي منها تحسين الوضع التربوي ،ومناقشة القضايا التربوية
املهمة للطرفين ،حيث كانت بمثابة قوة دافعة جديدة نحو إصالح واقع املدرسة ،من حيث املعلم ،واملادة الدراسية ،واإلدارة املدرسية ،من خالل نظام
االعتماد املدرس ي ،والذي يتم بواسطة هيئات غير حكومية تقوم بالتقييم في ضوء معايير محدده تمنح من خاللها هذا االعتماد ،وكان نتيجة هذا التعاون
تطوره إلى إنشاء جمعيات إقليمية لالعتماد تشترك فيه أكثر من والية ،فتأسست أول جمعية بواليات الوسط األمريكي عام 1889م ،ثم زاد العدد فيما
بعد ،وكان تركيزها على تقويم واعتماد برامج املؤسسات التعليمية ).(Gandal & Vranek, 2001: 45
ً
وفي هذا السياق ُي َعد معيار االعتماد األكـاديمي من الجوانب املهمة واألساسية لتطوير املؤسسة ،أيا كان نوعها ،وعلى اخـتالف أنشطتها،
للحصول على جيل من املتعلمين يتمتعون بجودة في األداء األكاديمي واملنهي ،يمكنهم من دخول سوق العمل في أي مجال وأي مكان ،وهذا األمر يتطلب
االرتقاء بجودة التعليم ،واالستفادة من تجـارب الـدول التي أثبتت نجاحها في مجال التعليم املباشرة وغير املباشرة ،من خالل ترسيخ وتطبيق مفهوم
االعتماد األكاديمي في مؤسساتها التربوية والتعليمية (الدحام.)1 :2007،
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والجدير بالذكر أن مجال الجودة واالعتماد في التعليم أصبح من القضايا الرئيسة على املستوى العاملي ،وبرزت بذلك هيئات اعتماد دولي
متخصصة في تقييم املدارس فعن طريقها يمكن تحقيق تطوير وإصالح نوعي فريد في النظام التعليمي بجميع عناصره ومستوياته ،إضافة إلى أنها تشجع
املدارس على االرتقاء بمعايير جودة التعليم ،واملساهمة في تحسين أوضاع البلدان التي تنتمي إليها ،بما يعزز نجاح الطالب وضمان مستقبلهم ،ومن هذه
الهيئات "منظمة االعتماد الدولي " ( ،" )Accreditation Internationalوالتي هي إحدى منظمات االعتمادات الدولية واإلقليمية واملتخصصة في تقييم
املدارس ،ومنح شهادات الجودة واعتماد املؤسسات التعليمية ،التي تعنى باستمرارية تطوير وتحسين العملية التعليمية (.)Pillsbury,2012
وتعد "منظمة االعتماد الدولي "AIمن أنجح النماذج املطبقة ً
عامليا كهيئة اعتماد رسمية في الواليات املتحدة وجميع أنحاء العالم ،وتسمى "هيئة
االعتماد الدولي وعبر األقاليم" وتضم أكبر تحالف لجمعيات االعتماد األمريكية املسؤولة عن تقويم واعتماد أكثر من  30ألف مدرسة في  100بلد
(أحمد.)74 :2003 ،
ً
والتعليم في املدارس الخاصة ال يقل في دعمه للمسيرة التربوية عن التعليم في املدارس الحكومية ،حيث إنه يساند ويدعم ،ويسد عددا من
االحتياجات التربوية في املجتمع الذي ال يستطيع التعليم الحكومي القيام بها ،وخاصة لبعض األهالي مثل إتباع أساليب جديدة في التدريس أو في قلة
عدد التالميذ في الفصل الواحد والذي يؤدي من ناحية تربوية لزيادة التحصيل العلمي للطالب ،وزيادة اهتمام املعلم بطالبه ،وتساعد الطالب على إبراز
مهاراته داخل الفصل ،ويتيح للمعلم أن يوظف أساليب معاصرة في التعليم مثل التعليم التعاوني أو العمل في إطار الجماعة ،وتراعي الفروق لكل طالب،
وتساعد الطالب على اكتساب مهارات الحوار مع أقرانه وتقبل الرأي اآلخر ،ووجود املناهج اإلضافية كالحاسب اآللي واللغة اإلنجليزية وتوفر األنشطة
الالصفية ،وتفهم مشكالت الطالب ومساعدتهم على حلها ( األنصاري.)30 :2004 ،
إن استجابة املدرسة للتحديات التي فرضها عالم املتغير بشكل سريع ،يتطلب أن تكون أكثر قدرة على التعلم الدائم من املتغيرات التي تحدث
ً
ً
داخل وخارج أسوارها ،ألن ما نعتبره اليوم يتسم بالجودة فهو غدا تقليديا ،بفعل سرعة تغيير املعرفة ،وتجديد احتياجات املستفيدين (طالب،
ومعلمين ،وأولياء أمور ،واملجتمع ،وأصحاب األعمال) (األسطل.)23 :2013 ،
بين أبو خديجة ( )2015بأن مؤسسات التعليم في األردن بشكل عام تواجه صعوبات ،وضعف في قدراتها ،وعجز في امكانات كوادرها ،األمر الذي
أدى إلى انخفاض مخرجات التعليمية ،وقلت تلبيتها لحاجات طلبتها ،مما أفقدها ثقة الطلبة وأولياء األمور ،فتم تجنبها في تعليم أبنائهم ،مما دفعهم ذلك
ليجدوا طريقهم إلى املدارس الخاصة ،التي تتمتع بنظام تعليمي أفضل يهتم بتفوق الطالب في املناهج التي يدرسها.
وأشارت وثيقة معايير ضمان الجودة واالعتماد ملؤسسات التعليم املجتمعي( )2014وضع السياسات الالزمة لضمان جودة التعليم واتخاذ
اإلجراءات الكفيلة باعتماد مؤسسات التعليم في األردن ،باالستعانة باملستفيدين النهائيين كافة ،واألطراف املجتمعية املختلفة ذات العالقة ،واالهتمام
بتطوير التعليم ،إضافة إلى االستفادة من التجارب العاملية في هذا الصدد.
ومن خالل عمل الباحثة في املجال اإلداري في املدارس الخاصة أدركت أهمية الدور الذي تؤديه املدارس الخاصة في األردن ،ودرجة حاجة هذه
املدارس إلى تطبيق معايير االعتماد الدولي ،من أجل الوصول إلى مرحلة الرقي بالعملية التعليمة ،وتحسين مستوى التعليم لدى طلبتها ،والتعرف على
دورها في وضع اآلليات املناسبة لتطبيقها ،وضرورة نشر ثقافة الجودة بين العاملين في املؤسسة التعليمية ،والتشجيع على التغير والتطوير املستمر،
ً
وكيفية تطبيق معايير االعتماد والتي من شأنها مواكبة متطلبات االعتماد العاملية واالرتقاء بمستواه محليا .لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف إلى تقدير
درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن.
الدراسات السابقة:
تم في هذا الجزء تناول الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة ،وقد تم تناولها حسب تسلسلها الزمني من األقدم إلى األحدث ،حيث قامت
الباحثة بمراجعة مجموعة من الدراسات الخاصة بمعايير االعتماد املدرس ي ،متمثلة بالدراسات السابقة كاآلتي:
أجرت الكعب ــي ( )2004دراسة في البحرين هدفت الكشف عن مستوى تحقيق معايير املحتوى األكاديمي عند األطفال التمهيدي في رياض
ً
األطفال في مملكة البحرين ،تكونت عينة الدراسة من( )150طفال ،تم استخدام أســاليب العــرض والتــدريس املتصــلة بالجان ــب األك ــاديمي كأدوات
للدراسة ،أظهرت النتائج أن كافـة متطلبـات العمليـة التعليمية التعلميـة متـوفرة بسـبب االهتمـام الكبيـر الـذي توليـه الدولـة لهــذه الفئــة .ولـم تظهـر نتائج
الدراسة وجود أية عالقة بين املعايير املتصلة بالبعد املعرفـي واملع ــايير املرتبط ــة بالعن ــاوين الرئيس ــة كعمليت ــي التعل ــيم وال ــتعلم وش ــؤون األطفــال ،وك ــذلك
اس ـتراتيجيات الت ــدريس واس ــتراتيجيات التقويم ،أو معايير قياس كفاية الدعم ملؤسسات رعاية األطفال.
وقام كل من موسز ودافيد وستيفن ( ، (Moses, David and Stephen, 2006بدراسة في كينا ،هدفت التعرف إلى درجة تطبيق املدارس
الثانوية في كينيا إلدارة الجودة الشاملة ،وذلـك مـن خـالل تصميم الدراسة العرضية ،حيث استخدمت االستبانة كأداة للدراسة ( )300معلم ،حول
التطبيق العملي إلدارة الجودة الشاملة في مدارسهم ،وقد أظهرت نتـائج الدراسـة أن مـديري املدارس الثانوية ال يتمتعون بمهارات القيادة الالزمة لتعزيـز
تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة الضرورية للتحسين املستمر في املدارس .كما أن غالبية املدارس غيـر ملتزمـة بـالتخطيط االستراتيجي الجيد ،وهي ال تعزز
مبادرات تطوير املوارد البشرية.
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وأجـرت ذياب والحاج وكيالي ( )2006دراسـة هدفت إلى الكشف عن درجة تطبيـق معـايير ضمان الجودة مـن وجهـة نظـر مـديري التعلـيم
واملشـرفين التربـويين ومديري املدارس واملعلمـين فـي منطقـة شـمال عمـان التابعـة لوكالـة الغ ــوث وقد تكونت عينـة الدراسـة ( )500تربـوي ،وأشــارت نتــائج
الدراســة إلــى ظهــور تــدن عــام فــي تطبيــق املعــايير املتصلة باملجاالت ،وكذلك انخفـاض مسـتوى التطبيـق لـدى كـل مـن املديرين واملعلمين ،إضافة إلى
الحاجة إلى مزيد مـن التـدريب لكافـة العـاملين علـى بنـاء املعـايير وتوظيفهـا واسـتخالص مؤشـرات األداء ،وكذلك األساليب الناجحة لجميـع األدلـة وكتابـة
التقـارير.
وأجرى ميرهندور( )Merhundrew,2010دراسة هدفت إلى البحث في تصورات جميع مديري املدارس في والية متسبي في الواليات املتحدة
األمريكية تجاه تحديد معايير املستخدمة في تحديد االعتماد املدرس ي وأثره على معايير االعتماد ،تم استخدام املنهج املتعدد ،تكونت عينة الدراسة
ً
ً
من( )120مدريا ،تم استخدام االستبانة واملقابلة واملالحظة كأدوات للدراسة ،حيث أظهرت النتالئج أن هناك فرقا كبير إيجابي في نظرة مديري املدارس
ً
املنتخبين واملعينين نحو معايير املتعددة املستخدمة في اعتماد املدارس ،واتفقوا على أن أثر معايير االعتماد كان محفزا لهم لتوجيه تركيزهم إلى تحسين
العملية التعليمية من أجل الطالب.
أجرت أبو عبده ( )2011دراسة في فلسطين هدفت التعرف إلى درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في مدارس نابلس من وجهة نظر املديرين
ً
فيها ،تم استخدام املنهج الوصفي ،تكونت عينة الدراسة من( )227مديرا ومديرة ،تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،حيث أظهرت النتائج أن :درجة
تطبيق معايير الجودة الشاملة في مدارس نابلس من وجهة نظر املديرين فيها جاءت بدرجة متوسطة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق تعزى
ألثر متغيرات( الجنس  ،والتخصص ،واملؤهل العلمي ،والسلطة) ،في حين أظهرت النتائج وجود فروق تعزى ملتغير سنوات الخبرة وجاءت لصالح فئة
الخبرة أقل من  5سنوات.
وأجرى كل من األمير والعوامله ( )2011دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة تطبيق معايير ضــمان الج ــودة في املدرسة األردنية من وجهة نظر
ً
املشرفين التربويين ،تم اسنخدام املنهج الوصفي ،تكونت عينة الدراسة من ( )200مشرفا ومشرفة ،تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ضمن
املجاالت اآلتية :شــؤون الطلبــة ،والتعلــيم والــتعلم ،واملنهــاج ،واملــوارد البش ـرية ،والقيــادة والتخطــيط ،واملجتمــع املحلـي ،واملـوارد املاديـة ،وأداء التربيـة
والتعلـيم .وقـد أظهـرت النتـائج أن مجـال املنهاج جاء بدرجة مرتفعة بينما جاءت بقيـة املجـاالت بدرجـة متوسـطة .أظهـرت النتائج عدم وجـود فـروق ذات
داللـة إحصـائية فـي درجـة تطبيــق معــايير ضــمان الجــودة تعــزى إلــى متغي ـرات الدراســة :الجــنس ،والخبــرة ،واملؤهــل العلمــي.
كما أجرى منيشنق ( )Mensching ,2012دراسة هدفت إلى الكشف عن معايير االعتماد املدرس ي وأثره على مخرجات التعليم وعلى تحسين
ً
ً
البرامج التعليمية ،تم استخدام املنهج الوصفي ،تكونت عينة الدراسة من( )37ولي أمر ،و( )35مديرا ،و( )402معلما ،تم استخدام االستبانة كأداة
للدراسة ،حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك بعض املدارس قد حققت شروط االعتماد في املدرسة بدرجة متوسطة ،كما أشارت النتائج إلى عدم
وجود فروق تعزى ملتغير الخبرة.
وأجرى األسطل ( )2013دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة ممارسة مديري املدارس الخاصة في محافظات غزة إلدارة الجودة الشاملة
ً
وعالقتها بامليزة التنافسية ،تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي  ،تكونت عينة الدراسة من ( )51مديرا ومعلمة ،تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة،
حيث أظهرت النتائج :أن درجة ممارسة مديري املدارس الخاصة في محافظات غزة إلدارة الجودة ملجال قناعات اإلدارة جاءت بدرجة مرتفعة ،وأن امليزة
ً
التنافسية ملديري املدارس الخاصة جاءت بدرجة مرتفعة أيضا ،كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغيرات
الدراسة (الجنس ،وسنوات الخبرة ،واملؤهل العلمي واملنطقة) ،بينما توجد عالقة إيجابية قوية بين امليزة التنافسية وإدارة الجودة.
وأجرى الغامدي ( )2014دراسة في السعودية باملدينة املنورة هدفت إلى معرفة درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في املدارس السعودية من
ً
وجهة نظر املشرفين التربويين في املدينة املنورة .تم استخدام املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )128مشرفا ،تم استخدام االستبانة كأداة
للدراسة ،حيث أظهرت نتائج الدراسة :أن درجة إدارة التربية والتعليم تطبيق معايير ضمان الجودة في املدارس السعودية في مجاالت الدراسة (شؤون
الطالب ،التعليم والتعلم ،املنهاج ،املوارد البشرية ،التخطيط والقيادة ،املجتمع املحلي ،املوارد املادية) كانت بدرجة متوسطة .وأظهرت نتائج الدراسة
عدم وجود فروق تعزى ألثر متغيري (سنوات الخبرة واملؤهل العلمي).
وأجرى جوشيو ( )Joshua,2015دراسة هدفت إلى تحديد معايير اعتماد إعداد املعلم مع مرور الوقت ،وتحديد مدى تأثير البحوث أو
السياسات على كيفية تصور هذه املواضيع في نص املعايير ،تم استخدام املنهج املتنوع كالنسخ اإللكترونية ،وكتابة نص املعايير كأدوات للدراسة،
وأجريت مراجعات البحوث التعليمية وأجريت استعراضات للسياسة التعليمية .وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها أن تغيرت تصورات التنوع
ً
والعدالة االجتماعية خالل الفترة الزمنية التي يغطيها البحث نتيجة لكل من البحث والسياسة .وتحول الرصيد إلى تأثير السياسات أساسا في الطبعات
األحدث من املعايير.
وأجرى املالكي ( )2015دراسة هدفت التعرف إلى متطلبات تطبيق معايير االعتماد املدرس ي في املدارس الخاصة بمكة املكرمة ،تم استخدام
املنهج الوصفي ،تكونت عينة الدراسة من جميع مديري املدارس الخاصة ومشرفيها ،تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،حيث أظهرت النتائج أن
درجة توافر متطلبات تطبيق بعض معايير االعتماد املدرس ي من وجهة نظر مديري املدارس ومشرفيها جاءت بدرجة متوسطة ،إلى مرتفعة ،كما أظهرت
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النتائج عدم وجود فروق تعزى ألثر متغيرات ( املسمى الوظيفي ،والدورات التدريبية) ،بينما توجد فروق تعزى ألثر متغير الخبرة في مجال املباني
املدرسية ،وجاء لصالح ذوي الخبرة الطويلة.
وأجرى العتيبي ( )2016دراسة هدفت إلى الكشف عن تطبيق االعتماد املدرس ي في ضوء أسس إدارة التغيير في مدارس التعليم العام بمدينة
ً
الرياض ،تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،تكونت عينة الدراسة من ( )300مديرا ،تم استخدام االستبانة واملقابلة كأدوات للدراسة ،حيث أظهرت
نتائج الدراسة :أن درجة َّ
أهمية تطبيق معايير االعتماد املدرس ي في ضوء أسس إدارة التغيير في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض جاءت بدرجة كبيرة،
أما بالنسبة لدرجة املتطلبات الالزمة لتطبيق معايير االعتماد املدرس ي في ضوء أسس إدارة التغيير في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض جاءت بدرجة
متوسطة.
ً
تم استعراض عدد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع معايير االعتماد في املؤسسات التربوية ومعايير الجودة ،سعيا إلى إثراء اإلطار
النظري للدراسة واالستفادة منها في بناء أداة الدراسة الالزمة لجمع البيانات والتعرف إلى األساليب اإلحصائية ،وتفسير النتائج التي أسفرت عنها
الدراسة الحالية.
وقد سعت بعض الدراسات للتعرف إلى درجة تطبيق معايير االعتماد وما يدور حولها كدراسة ( (Vranek & Grand .2001والتي بحثت في قيـاس
أثـر معــايير الجــودة علــى مســتقبل العمليــة التربويــة مــن خــالل تحديــد مستويات دنيا لتطبيق املعايير واملستوى املطلوب ،ودراسة ذياب والحاج وكيالي
( )2006والتي بحثت في تطبيـق معـايير ضمان الجودة ،أما دراسة ( (Moses , David and Stephen, 2006فقد بحثت في مدى تطبيق املدارس الثانوية
في كينيا إلدارة الجودة الشاملة ،في حين بحثت دراسة أبو عبده ( )2011في درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في مدارس نابلس من وجهة نظر املديرين
فيها ,أما دراسة ) ) Merhundrew,2010هدفت البحث في تصورات جميع مديري املدارس في والية مسسبي تجاه تحديد معايير املستخدمة في تحديد
االعتماد وأثره على معايير االعتماد ،بينما دراسة منيشنق( )Mensching, 2012فقد هدفت الكشف عن معايير االعتماد املدرس ي وأثره على مخرجات
التعليم وعلى تحسين البرامج التعليمية ،أما دراسة العتيبي ( )2016تضمنت تطبيق االعتماد املدرس ي في ضوء أسس إدارة التغيير في مدارس التعليم
العام بمدينة الرياض.
أما من حيث املنهجية فقد تنوعت بين املنهج الوصفي واملنهج التحليلي ،تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة كدراسة األمير والعواملة
( ،)2011ودراسة منيشنق ( ،)Mensching ,2012ودراسة األسطل ( ،)2013ودراسة املالكي ( ،)2015وهناك دراسات نوعت بين االستبانة واملقابلة
كدراسة العتيبي ( ،)2016ودراسة ميرهندور(.)Merhundrew,2010
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في عدة أمور منها :اختيار منهج الدراسة املستخدم وهو املنهج الوصفي املسحي .وبناء أداة الدراسة
وهي االستبانة وتحديد مجاالتها وفقراتها .وتحديد املتغيرات املناسبة للدراسة .وعرض ومناقشة النتائج وتفسيرها .والتعرف على نوع املعالجات
اإلحصائية املناسبة للدراسة .واإلجراءات املناسبة للدراسة .وتحديد بعض املفاهيم واملصطلحات الواردة في الدراسة .واختيار عينة الدراسة.
تتميز الدراسة الحالية عما سبقها من دراسات سابقة بأنها تناولت مجاالت جديدة تم تطويرها من قبل الباحثة في مجال قياس معايير االعتماد
في املدارس الخاصة في األردن.
كما تتميز الدراسة الحالية عما سبقها من دراسات بتناولها موضوع معايير االعتماد في مجال املدارس الخاصة  ،والذي تعتبر من الدراسات
املهمة ،ويمكن القول بأن الدراسات السابقة قد اختلفت مع الدراسة الحالية في أكثر من جانب ،إال أن ذلك ال ينفي استفادة الباحثة منها في إعداد هذه
الدراسة ،من حيث استكمال اإلطار النظري ،وبناء أداة الدراسة ،وتحليل النتائج ،وقد ساعدت الجوانب املشتركة بين الدراسات السابقة والدراسة
الحالية الباحثة في إثراء وتدعيم هذه الدراسة من جوانب عديدة.
حيث تعد هذه الدراسة من الدراسات الحديثة والقليلة في األردن ،وخاصة في مجال املدارس الخاصة ،والتي تتعلق بقياس درجه تقدير درجة
تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن ،للعام الدراس ي.2018 /2017
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ً
نظرا ألهمية تطبيق معايير االعتماد املدرس ي الدولي ،وملا له من فوائد عديدة تكمن في إمكانية التحقق من جودتها واستعدادها للمساءلة والثقة
ً
العامة ،حيث يصبح االعتماد الذي يمنح للمدرسة عالمة جودة معترف بها دوليا ،باإلضافة إلى ذلك معرفة درجة تطبيقها ملعايير االعتماد الخاصة ب
"منظمة االعتماد الدولي( ،) Accreditation Internationalولذلك فإن الدراسة الحالية حاولت إلقاء الضوء على تقدير درجة تطبيق معايير االعتماد
األكاديمي للمدارس الحاصلة على اعتماد من هيئة "منظمة االعتماد الدولي ( )A lفي األردن من خالل استطالع آراء القيادات التربوية من مديري املدارس
ً
حول درجة تطبيق هذه املعايير ،وتحديدا في املدارس الخاضعة العتماد الهيئة.
ً ً
ومن خالل عمل الباحثة ومعايشتها واقع مدارس الخاصة في األردن ،فقد ملست تفاوتا كبيرا بين وزارة التربية والتعليم ،وإدارات املدارس الخاصة
في تطبيق معايير االعتماد الخاصة ب "منظمة االعتماد الدولي( ،)Alمن حيث درجة تطبيق السلطة واإلدارة ،وتحقيق الرؤيا والفكر والرسالة القيادة
والتنظيم ،ودرجة توفر املوارد املالية ،ومن حيث درجة مالئمة املرافق املدرسة ،واملوارد البشرية ،واملكتبة ووسائل املعلومات والتكنولوجيا وغيرها من
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املعايير الخاضعة ملعايير االعتماد .لذا سعت الباحثة دراسة موضوع معايير االعتماد الخاصة ب "منظمة االعتماد الدولي  ،"AIوذلك من أجل الكشف
عن مستوى تحققها ،ومن هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف على درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن من وجهة نظر
القيادات التربوية"؟ حيث تتمثل مشكلة الدراسة في تقدير درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن.
أسئلة الدراسة:
حيث أجابت هذه الدراسة عن السؤالين اآلتيين:
السؤال األول :ما درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن؟
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق معايير
االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن تعزى للمتغيرات( :الجنس ،والنظام ،والخبرة ،واملؤهل العلمي) ؟
أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:
• التعرف إلى تقدير درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن.
• التعرف إلى أثر املتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة (الجنس ،والنظام ،والخبرة ،واملؤهل العلمي) في تقدير درجة تطبيق معايير
االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن.
أهمية الدراسة:
تتضمن أهمية الدراسة جانبين هما :األهمية النظرية واألهمية العملية ،واملتمثلة باآلتي:
األهمية النظرية :تتضح أهمية هذه الدراسة من خالل موضوعها الذي يبحث بشكل مباشر وواضح في الكشف عن درجة تطبيق معايير االعتماد في
مدارس التعليم الخاص في األردن.
ً
ً
كما تبرز أهمية الدراسة من الناحية النظرية كونها تتناول موضوعا متعلقا بجودة التعليم ،والذي يعد أحد أهم مؤشرات تقدم أي دولة ،أال
ً
وهو تطبيق معايير االعتماد املدرس ي الدولي ،في املدارس األردنية ،وتحديدا املدارس الخاضعة لهيئة اعتماد "منظمة االعتماد الدولي  "AIعلى وجه
الخصوص كونها من أنظمة االعتماد وضمان الجودة األكاديمية ،حيث تعد من املفاهيم املهمة أن التعليم يمثل حجر األساس للتطور والنمو
االقتصادي والحضاري ألي دولة.
كما توفر هذه الدراسة خلفية نظرية ،ودراسات سابقة حول درجة تطبيق هذه املعايير في املدارس األردنية املحلية والدولية ،كما وتكتسب هذه
ً
ً
الدراسة أهمية خاصة نظرا لقلة املراجع والدراسات التي تناولت هذا املوضوع خصوصا في البيئة العربية واملحلية ،لذا من املتوقع أن تسهم هذه
ً
ً
الدراسة في إضافة أدبيات جديدة إلى الدراسات العربية عموما واألردنية خصوصا ،كونه التعليم يعتبر من أهم عوامل إحداث التغيير في املجتمع وتنمية
املوارد البشرية.
األهمية العملية :فقد تحددت أهمية هذه الدراسة من خالل اآلتي:
• دراسة تقدير درجة تطبيق معايير االعتماد الخاصة بهيئة اعتماد " ."AIفي املدارس التي تطبق هذه املعايير من وجهة نظر املديرين واملعلمين.
• قد تكمن أهمية الدراسة مما تتوصل إليه الدراسة امليدانية من نتائج وتوصيات تساعد املعنيين في األردن.
• قد تسهم هذه الدراسة بإثراء املعرفة النظرية والتطبيقية حول معايير االعتماد الخاصة بهيئة اعتماد "."AI
• قد تسهم في تزويد صانعي القرار والسياسات التربوية في مديرية التعليم الخاص التابعة لوزارة التربية بمعايير االعتماد العام ومدى انعكاس ذلك
على جودة التعليم.
• من املؤمل أن يستفيد من هذه الدراسة الباحثون واملهتمون في هذا املجال ،والتي قلما حظيت باهتمام الباحثين أو بحثت في دراسات سابقة،
حيث إنها تمهد لهم الطريق من أجل إجراء دراسات أخرى في جوانب بحثية مختلفة في نفس املجال.
مصطلحات الدراسة:
ً
ً
اشتملت الدراسة الحالية على مجموعة من التعريفات املتعلقة بموضوع الدراسة ،حيث تم تعريفها اصطالحيا وإجرائيا كما يأتي:
• االعتماد األكاديمي  :Academic Accreditationتم تعريفه على أنه "مكانة أكاديمية أو وضع أكاديمي علمي يمنح للمؤسسة التعليمية أو البرنامج
األكاديمي مقابل استيفاء املؤسسة ملعايير جودة التعليم املقدم وفق ما يتفق عليه مع مؤسسات تقييم االعتماد (مجيد والزيادات.)37 :2008 ،
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ائيا :بأنه عبارة عن عملية تقويم أداء املدارس بواسطة هيئة متخصصة في ضوء معايير االعتماد األكاديمي .وهو أ ً
يضا بيان
ويعرف االعتماد األكاديمي إجر
ً
ً
املستوى املتوقع الذي وضعته هيئة مسؤولة معترف بها بشأن درجة أو هدف تربوي يراد الوصول إليه ويحقق قدرا منشودا من الجودة أو التميز ،ويقاس
من خالل استجابات أفراد عينة الدراسة (مدراء) على فقرات االستبانة التي تسهم بتطويرها.
• التعليم الخاص  : Private educationهي كل مؤسسة تعليمية أهلية اشتملت على صف أو أكثر من مراحل التعليم العام بأنواعه املختلفة ويتعلم
ً
ً
فيها أكثر من عشرة أشخاص تعليما منتظما ويقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر ،وتكون مؤسسة تعليمية مرخصة يؤسسها ويرأسها أو ينفق عليها فرد أو
أفراد أجانب أو جمعيات أو هيئات أجنبية تابعة لدولة أجنبية أو تابعة لهيئة أو هيئات دولية ( نظام املؤسسات التعليمية الخاصة في اململكة األردنية
الهاشمية لسنة .)1966
ً
وتعرف إجرائيا باملؤسسة التعليمية الخاصة التي يشرف عليها القادة التربويين والذين هم من تم تطبيق أداة الدراسة عليهم.
• هيئة االعتماد  : Accreditation Bodyجهة رسمية حكومية أو دولية معترف بها في األردن تمنح تراخيص تطبيق البرامج التعليمية املختلفة
للمؤسسات التعليمية الخاصة أو األجنبية (أسس اعتماد وترخيص البرامج التعليمية املختلفة والتحويل بينها الصادرة باالستناد للمادة (/31أ) من
قانون التربية والتعليم رقم ( )3لسنة  )1994املعدل عام (.)2015
ً
ً
• القيادات التربوية  : Educational leadersتعرف إجرائيا :بالقادة التربويين(التربويين) في املدارس الخاصة واملعتمدة دوليا.
حدود الدراسة:
اشتملت حدود الدراسة على اآلتي:
• الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على جمع البيانات األولية لتحليل تقدير درجة تطبيق معايير االعتماد في املدارس الخاصة في األردن .
• الحدود املكانية  :اقتصرت الدراسة على املدارس الخاصة في األردن.
• الحدود البشرية  :اقتصرت الدراسة على القيادات التربوية ( مديري املدارس الخاصة).
• الحدود الزمنية  :تم تطبيق الدراسة خالل العام الدراس ي  2018-2017م.
محددات الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من القيادات التربوية من مديري مدارس األردن الفعالة في العام الدراس ي( ،)2018/2017حيث اقتصرت
على إجابات املديرين على أداة الدراسة ،وما تتمتع به من خصائص سيكومترية من صدق وثبات ،وتتحد نتائج الدراسة وإمكانية تطبيقها بصدق إجابات
أفراد عينة الدراسة وصدق مقياس الدراسة.
منهجية الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي املسحي ،وذلك ملالءمته لهذه الدراسة واإلجابة عن أسئلتها ،ولتحقيق أهدافها.
مجتمع الدراسة وعينتها:
ً
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات املدراس الخاصة في محافظة العاصمة البالغ عددهم اإلجمالي ( )612مديرا ومديرة ،موزعين
على تسعة ألوية ،وهي( :لواء الجامعة يبلغ عددهم ( ،)152وفي لواء القصبة يبلغ عددهم ( ،)105وفي لواء ماركا يبلغ عددهم ( ،)120وفي لواء القويسمة
يبلغ عددهم ( ،)100ولواء املوقر( ،)4ولواء وادي السير( ،)60ولواء سحاب ( ،)20ولواء الجيزة ( ،)1ولواء ناعور( )50داخل اململكة األردنية الهاشمية.
خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي .)2018-2017
ً
و َ
تكونت عينة الدراسة من ( )300مديرا ومديرة ،وقد تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ،إذ تم اختيار عينة ممثلة ملجتمع الدراسة
بنسبة ( ،)%30وقد تم استعادة ( )250استبانة منها أي بنسبة استعادة ( ،)%97تم استبعاد ( )20استبانة والجدول ( )1يبين توزع أفراد عينة الدراسة
حسب املتغيرات املستقلة.
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ً
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغيرات الدراسة( :النظام ،واملؤهل العلمي ،والجنس ،سنوات الخبرة)
املتغيرات
النظام
الجنس
املؤهل العلمي

سنوات الخبرة

الفئات

التكرار
208
42
30
220
54
147
49
39
133
78
250

أردني
أجنبي
ذكر
أنثى
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
 5سنوات فما دون
من  - 5اقل من  10سنوات
 10سنه فأكثر
املجموع

النسبة
83.2
16.8
12.0
88.0
21.6
58.8
19.6
15.6
53.2
31.2
100.0

أداة الدراسة:
تم بناء أداة الدراسة بعد الرجوع إلى معايير االعتماد املدرس ي حسب وثيقة وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة في األردن للعام
الدراس ي ،2017تكونت األداة بصورتها األولية من ( )38فقرة موزعة على ستة مجاالت وهي( شؤون الطلبة ،والتعلم والتعليم ،واملناهج ،واملوارد البشرية،
ً
واملجتمع املحلي ،والبنية التحتية) .حيث تم اعتماد نموذج تدرج ليكرت الخماس ي أعطيت(:مرتفعة جدا ( )5درجات ،ومرتفعة( )4درجات ،ومتوسطة ()3
ً
درجات ،ومتدنية ( )2درجتان ،ومتدنية جدا ( )1درجة واحدة .
صدق أداة الدراسة:
ُ
َ
صدق املحتوى :تم التأكد من صدق املحتوى لألداة ،حيث تم عرضها على عدد من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس في
ً
الجامعات األردنية .إذ بلغ عددهم ( )12محكما ،وأخذ برأيهم ومالحظاتهم حول مالءمة فقرات االستبانة من حيث (:درجة مناسبة الفقرات للمجال الذي
تندرج تحته ،ووضوح الفقرات ،ودرجة دقة وسالمة الصياغة اللغوية).
وقد تم إجراء التعديالت على االستبانة بعد تحكيمها ْ
وفق ما أوص ى به املحكمون من حيث حذف بعض الفقرات ،أو اإلبعاد ،أو الدمج ،أو
إعادة الصياغة ،وبلغ مجموع فقرات االستبانة بعد التحكيم ( )33فقرة ،موزعة على مجاالت وفقرات االستبانة ،واملتمثلة باآلتي:
• املجال شؤون الطلبة :حيث تكونت بصورتها النهائية من( ) 5فقرات.
• املجال التعلم والتعليم :حيث تكونت بصورتها النهائية من( )6فقرات.
• املجال املنهاج :حيث تكونت بصورتها النهائية من(  )6فقرات.
• املجال املوارد البشرية :حيث تكونت بصورتها النهائية من( )5فقرات
• املجال املجتمع املحلي :حيث تكونت بصورتها النهائية من ( )6فقرات.
• املجال البنية التحتية :حيث تكونت بصورتها النهائية من( )5فقرات.
ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق املقياس ،وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين
ً
ً
على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكونة من ( )30مديرا ومديرة ،ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين .وتم أيضا
حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ،والجدول ( )2يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا
وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
جدول ( :)2معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية
املجال
شؤون الطلبة
التعلم والتعليم
املنهاج
املوارد البشرية
املجتمع املحلي
البنية التحتية
معايير االعتماد ككل

ثبات اإلعادة
0.84
0.87
0.86
0.88
0.85

االتساق الداخلي
0.79
0.85
0.71
0.81
0.70

0.84
0.90

0.84
0.91

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،7العدد ،2020 -3ص453 -426 :

432

أمل املحارمة

درجة تطبيق معاييراالعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن

معيارتصحيح أداة الدراسة:
ً
تم اعتماد تدرج ليكرت الخماس ي لتصحيح أدوات الدراسة ،بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس (مرتفعة جدا،
ً
ً
مرتفعة ،متوسطة ،متدنية،متدنية جدا) وهي تمثل رقميا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب ،وقد تم اعتماد سلم ليكرت الخماس ي لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على النحو اآلتي:
2.33-1
3.67-2.34

منخفضة
متوسطة

5-3.68

كبيرة

متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة الحالية على املتغيرات اآلتية:
ً
أوال :املتغيرات املستقلة:
•

النظام :وله فئتان :أردني ،أجنبي

•

الجنس :وله فئتان  :ذكر ،أنثى

• سنوات الخبرة :وله ثالثة فئات 5(:سنوات فما دون)( ،اكثر من  -5اقل من  10سنوات)( ،أكثر من  10سنوات).
• املؤهل العلمي :وله ثالثة مستويات( :بكالوريوس ،ماجستير ،دكتوراه).
ً
ثانيا :املتغيرالتابع :معايير االعتماد استجابات أفراد عينة الدراسة على درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن.
إجراءات الدراسة:
بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بمعايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن ،تم بناء وتحكيم أداة
الدراسة ،وصياغتها بشكلهما النهائي ،ولتحقيق هدف الدراسة ،تم القيام باإلجراءات اآلتية:
•

تحديد مجتمع الدراسة وعينتها ،عن طريق الرجوع إلى السجالت الرسمية لوزارة التعليم الخاص باملدارس الخاصة في األردن.

•
•

توزيع أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة.
جمع استبانات أداة الدراسة وترتيبها ،والتأكد من صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي عن طريق استخدام نظام( ،)SPSSللمعالجات اإلحصائية،
بهدف استخراج النتائج ،واإلجابة على أسئلة الدراسة.
بعد تفريغ إجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات األداة .

•

املعالجة اإلحصائية:
•

لإلجابة عن السؤال األول تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في
األردن من وجهة نظر القيادات التربوية (مدراء املدارس).

•

لإلجابة عن السؤال الثاني :تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وتحليل التباين األحادي واملقارنات البعدية شيفيه
ً
الستجابات أفراد العينة حول درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن من وجهة نظر القيادات التربوية تبعا ملتغيرات
(النظام ،والجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة).

عرض نتائج الدراسة:
هدفت هذه الدراسة الكشف عن درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن من وجهة نظر القيادات التربوية(مدرائها)،
ولتحقيق ذلك تمت اإلجابة عن أسئلتها وفق تسلسلها ،وفيما يلي عرض لذلك:
نتائج السؤال األول :ما درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن من وجهة نظرالقيادات التربوية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن من
وجهة نظر القيادات التربوية ،والجدول اآلتي يوضح ذلك.
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جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن من وجهة نظر القيادات التربوية
ً
مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة
1
2
3
4
5
6

الرقم
1
6
2
3
4
5

املجال
شؤون الطلبة
البنية التحتية
التعلم والتعليم
املنهاج
املوارد البشرية
املجتمع املحلي
معايير االعتماد الكلي

املتوسط الحسابي
4.04
4.02
3.78
3.67
3.66
3.44
3.76

االنحراف املعياري
0.41
0.50
0.53
0.36
0.47
0.42
0.35

الدرجة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يبين الجدول ( )3أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.04 -3.44وانحراف معيار بلغ ( ،)0.36 -0.53حيث جاءت شؤون الطلبة في
املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( )4.04وبدرجة تقدير (كبيرة) ،بينما جاء املجتمع املحلي في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.44وبدرجة
تقدير (كبيرة) ،وبلغ املتوسط الحسابي الكلي ملجاالت االعتماد ككل ( ،)3.76وانحراف معياري ( )0.35وبدرجة تقدير (كبيرة).
وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات عينة الدراسة أن درجة تطبيق معايير االعتماد األكـاديمي في املؤسسة التربوية ،ودورها في تعزيز وتطوير
املؤسسة والنهوض بها ،في مختلف مجاالتها وأنشطتها التربوية ،من أجل تأمين جيل من الطلبة املتميزين ،يتمتعون بجودة عالية في األداء األكاديمي
واملنهي ،يمكنهم من االندماج في سوق العمل بمختلف مجاالته ،األمر الذي يتطلب من مؤسسات التعليم الخاصة والحكومية االستفادة من تجارب
ً
الدول التي اتخذت معايير اعتماد كانت سبب في نجاحها ،وتميز التعليم واالرتقاء به في مؤسستها ،وجعلها مع مصاف الدول املتطورة واملتقدمة تعليميا،
فحصول مجال شؤون الطلبة والبنية التحتي بدرجة مرتفعة قد يعود إلى أن املدارس الخاصة تسعى إلى رضا الطلبة وأولياء األمور بهدف الحصول على
العائد املادي.
وقد تعزى هذه النتيجة الكبيرة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى معاناة األردن من ضعف في إدارتها املالية ،وضعف في الحوافز املقدمة لهم التي
ً
تعد كافية ملتطلبات الحياة ،وخاصة أن كثير من إدارات املدارس الخاصة هم من املتقاعدين في املدارس الحكومية ،حيث أصبحت املدارس الخاصة
ً
حكرا فقط على أصحاب األموال ،ويحرم منها الكثير من أبناء الطبقات الفقيرة .الذي أدى إلى انخفاض مخرجات التعليمية ،وقلت تلبيتها لحاجات
طلبتها ،مما أفقدها ثقة الطلبة وأولياء األمور ،فأصبحوا يتجنبوا تعليم أبنائهم فيها ،مما دفعهم ذلك ليجدوا طريقهم إلى ما بعد املدارس العامة إلى
املدارس الخاصة ،التي تتمتع بنظام تعليمي أفضل يهتم بتفوق الطالب في املناهج التي يدرسها.
فقد جاء االهتمام بالنظام التعليمي التربوي وتحسينه وتطويره ،كونه املقياس الحقيقي لحضارة األمة في الوقت الحالي ،والذي من خالله
تستطيع رسم صورة املستقبل الذي نريده ،والتنبؤ بجيل مؤهل قادرة على التفاعل مع معطيات العصر ومتغيراته ،قادر على حل املشكالت ،لذا كان ال
بد من تغيير النظرة إلى التربية من نظرة تقليدية قائمة على الحفظ والفهم واالستظهار إلى مفهوم أوسع ،قائم على إدراك املستجدات واملتغيرات التي
يعيشها املجتمع ،والقدرة على التعامل معها وتوظيفها التوظيف األمثل ،ولن يأتي ذلك إال من خالل بناء نظام تربوي ينهض بمستوى الفرد واملجتمع،
قائم عليه قائد مبدع يوظف كل االمك انات والطاقات في خدمة طالبه ،وتحسين أدائهم العلمي واملنهي (األسطل.) 2013،
وتتفق هذه النتيجة الكبيرة حسب تقديرات عينة الدراسة مع ما أشار إليه بلسوبري ( )Pillsbury,2012أن مجال الجودة واالعتماد في التعليم
أصبح من القضايا الرئيسة على املستوى العاملي في تقييم املدارس من أجل تحقيق تطوير وإصالح نوعي في النظام التعليمي بجميع عناصره ومستوياته،
إضافة إلى أنها تشجع املدارس على االرتقاء بمعايير جودة التعليم ،واملساهمة في تحسين أوضاع البلدان التي تنتمي إليها ،بما يعزز نجاح الطالب وضمان
مستقبلهم.
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه العمري( )2017بأن مدخل معايير االعتماد ) (Accreditation Standardsبدأ يدخل الساحة التربوية
عامليا وعربيا في سياق العوملة وفي إطار انتشار التنافس املعياري العاملي .حيث أدى التعليم الخاص لتقدم التعليم في كثير من البلدان وتنوعت أساليب
التعليم والعلوم واملعارف التي أصبحت تدرس في املدارس واملعاهد األهلية ،ويستفيد من التعليم الخاص عدة فئات من املجتمع ،منهم املعلمين في
ً
ً
املدارس الخاصة ،وأصحاب املدارس الذين يقومون بتأسيس املدارس وأصحاب العمارات والبنايات التي يؤجرونها ،والتعليم الخاص استثمارا اقتصاديا
ال يتجزأ من خطة التنمية االقتصادية (كه ردي.)26 :2010 ،
ً
ً
ً
ومثلت معايير جودة التعليم هدفا مركزيا منظورا لكافة فعاليات التربية ،وما انفكـت اليونسـكو منـذ أكثـر مـن عقـد مضـى تلـح فـي كافـة مؤتمراتهـا
ً
علـى توجيـه النصـح لكافـة دول العـالم؛ لتحسـين جـودة التعلـيم ،كما أن كثيرا من املساعدات التـي تقـدمها اليونسـكو إلصــالح التعلــيم فــي معظــم الــدول
الناميــة تــأتي فــي اتجــاه تحســين جودة التعليم ومخرجاته( ( Harvey & Stensaker, 2008
وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات أفراد عينة الدراسة إلى أهمية الدور الذي تؤديه املدارس الخاصة ،من حيث املساندة التعليمية
وإسهامها في سد االحتياجات التربوية في املجتمع الذي ال يستطيع التعليم الحكومي القيام بها ،وخاصة لبعض األهالي مثل إتباع أساليب جديدة في
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،7العدد ،2020 -3ص453 -426 :

434

أمل املحارمة

درجة تطبيق معاييراالعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن

التدريس ،أو التقليل من عدد الطلبة في الصف الواحد ،بهدف زيادة التحصيل العلمي للطلبة ،وزيادة اهتمام املعلم بطالبه ،كما يبرز دور املدارس
الخاصة في مساعدة الطلبة على إبراز مهاراته داخل الصف بسبب قلة عدد الطلبة في الصفوف الدراسية.
حيث إن التعليم في املدارس الخاصة في األردن يوفر للطلبة التنوع في استخدام أساليب تدريسية حديثة ومتطورة مثل التعليم التعاوني ،أو
ً
العمل في إطار الجماعة ،مع مراعاة الفروق لكل طالب ،مع مساعدة الطالب أيضا على اكتساب مهارات الحوار مع زمالئه ،وتقبل الرأي اآلخر ،كما أن
املدارس الخاصة تقدم لطلبتها مناهج اإلضافية ،كالحاسب اآللي واللغة اإلنجليزية ،وتوفر األنشطة الالصفية ،وتفهم مشكالت الطلبة وتسرع في
مساعدتهم على إيجاد حلول مناسبة لها.
ً
وقد تعزى هذه النتيجة الكبيرة إلى أن املدارس الخاصة جاءت استجابة ملواكبة التغيرات العلمية والتكنولوجية واإلقبال املتزايد على التعليم،
ومن أجل تقليل الضغوطات على التعليم في املجال الحكومي ،وفي هذا السياق تتفق هذه النتيجة املرتفعة حسب تقديرات عينة الدراسة مع ما أشار
إليه األسطل ( )2013الذي يرى بأن املدرسة الخاصة هي استجابة للتحديات التي فرضها عالم املعرفي واملعلوماتي املتغير بشكل سريع ،يتطلب أن تكون
ً
ً
أكثر قدرة على التعلم الدائم من املتغيرات التي تحدث داخل وخارج أسوارها ،ألن ما نعتبره اليوم يتسم بالجودة فهو غدا تقليديا ،بفعل سرعة تغيير
املعرفة ،وتجديد احتياجات املستفيدين (طالب ،ومعلمين ،وأولياء أمور ،واملجتمع ،وأصحاب األعمال).
ً
وتتفق هذا النتيجة مع ما بينه الخطيب ( )2004بأن االعتماد املؤسس ي للمؤسسات التعليمية بصورة شاملة تقوم أساسا على تقييم أداء،
ً
ً
واإلقرار بأحقيتها في تقديم خدمة تعليمية طبقا ملعايير محددة ،ويطلق عليه أيضا باالعتماد العام أو االعتماد األولي ،وهو بمثابة القاعدة األساسية ألي
نوع من أنواع االعتماد األخرى ،كما يعتبر الخطوة الضرورية للبدء في التأكد من أن املؤسسة التعليمية بكافة عناصرها(املدخالت ،العمليات،
ً
املخرجات) ،قد توافرت بها الشروط واملعايير العامة ،كما أن هذا النوع من االعتماد يمكن اعتباره اعترافا بالكيان الشامل للمدرسة ،ويؤدي إلى االنتقال
إلى األكاديمي أو البرنامجي.
فقد بينت وزارة التربية والتعليم األردنية القطاع الخاص ( ،)2015والتي تشمل بوجود رسالة مؤسسية مناسبة ملستواها كمؤسسة تعليمة ،وأن
تكون لديها أهداف تعليمية تتفق مع رسالتها ،وامتالك مصادر وموارد مناسبة لتحقيق الرسالة واألهداف التعليمية ،باإلضافة إلى وجود نظام لتوثيق
أعمال الطلبة املرتبطة باألهداف التعليمية ،ودالئل على أن املؤسسة تحقق أهدافها ،وتوفير ضمانات تؤكد مقدرتها على إمكانية تحقيق رسالتها
وأهدافها.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الكعب ــي ( ،)2004ودراسة األسطل ( ،)2013ودراسة ميرهندور( ،)Merhundrew, 2010ودراسة العتيبي
( ،)2016والتي جاءت بدرجة مرتفعة في تطبيق معايير االعتماد في املدارس التربوية الخاصة .واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة موسز
ودافيد وستيفن ( ،(Moses, David and Stephen, 2006ودراسة ذياـب والحاج وكيالي ( ،)2006ودراسة أبو عبده ( ،)2011ودراسة منيشنق
( ،)Mensching ,2012ودراسة املالكي ( ،)2015والتي جاءت بدرجة متوسطة إلى متدنية.
وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل مجال على حدة ،حيث كانت على
النحو التالي:
املجال األول :شؤون الطلبة
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال(شؤون الطلبة) حول تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في
تنازليا ً
األردن من وجهة نظر القيادات التربوية في األردن ،مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن بعدها ً
وفقا ألوساطها الحسابية ،كما في الجدول (.)4
ً
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية للفقرات املتعلقة بمجال (شؤون الطلبة) مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1
2
3
4
5

3
4
1
5
2

الفقرات
يتم االحتفاظ بملف خاص لكل طالب لحفظ بياناته
يطبق على جميع الطلبة معايير القبول املعتمدة
ُتحدث امللفات الخاصة بالطلبة باستمرار
يوظف الطلبة مهاراتهم القيادية من خالل إشراكهم باألنشطة التي تعزز دورهم
يوظف الطلبة مهاراتهم في االتصال
شؤون الطلبة

املتوسط
الحسابي
4.57
4.34
4.07
3.71
3.50
4.04

االنحراف املعياري

الدرجة

0.56
0.56
0.68
0.57
0.60
0.44

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يبين الجدول ( )4أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.57-3.50حيث جاءت الفقرة رقم ( )3والتي تنص على "يتم االحتفاظ بملف
خاص لكل طالب لحفظ بياناته" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.57وبدرجة تقدير (كبيرة) ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )2ونصها "يوظف
الطلبة مهاراتهم في االتصال" باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.50وبدرجة تقدير (كبيرة) .وبلغ املتوسط الحسابي لشؤون الطلبة ككل ()4.04
وبدرجة تقدير (كبيرة).
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وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى الدور الذي يقوم به مدير املدرسة بدور فاعل في مجال " شؤون الطلبة " من أجل إنجاح
البرامج التعليمية األكاديمية واملهنية التي تقدم للطلبة ،من حيث تذليل العقبات والصعوبات التي تحول دون مقدرتهم على تحقيق أعمالهم .حيث يرى
الخطيب ( )2004أن مديري املدارس يؤدون ً
دورا ً
مهما في توفير الوسائل ،والطرق املتنوعة التي تواكب املتغيرات واملستجدات على الساحة التعليمة من
أجل الحصول على مخرجات تعليمية ذات جودة وكفاءة عالية ،تحقق فرص تطور وإنجاز في سوق العمل ،وتسعى للنهوض باملجتمع ورقيه.
وقد تعزى هذه النتيجة الكبيرة في مجال شؤون الطلبة ،إلى أن هذا املجال يحظى بإهتمام اإلدارة بالدرجة األولى باحتياجات الطلبة التي وجدت
ً
أصال املدارس لتلبية إحتياجاتهم ،والنهوض بمستواهم التحصيلي ،حيث تقوم املدرسة بالحفاظ على الطلبة وخصوصياتهم من خالل فتح ملف خاص
لكل طالب يتم من خالله حفظ بيانات كل الطالب ،والعمل على تحديثها بشكل مستمر ،بهدف التعامل مع الطلبة كل حسب الفروق الفردية ،وما
يتناسب احتياجاته التعليمية والتحصيلية ،من أجل تأمين تعليم يحقق التطور واإلنجاز لكل الطلبة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه الفقرة رقم
( )1والتي تنص على" يتم االحتفاظ بملف خاص لكل طالب لحفظ بياناته " ،والفقرة رقم ( )3والتي نصت على" ُتحدث امللفات الخاصة بالطلبة
باستمرار" .
كما أن املدارس الخاصة تهدف من إرسال أولياء األمور أبنائهم إلى املدارس الخاصة ،لثقتهم بأن املدارس الخاصة توفر التعليم ومستلزماته لجميع
الطلبة املنتسبين إليها دون استثناء ،فالتعليم حق للجميع ،وليس لفئة معينة من الطلبة ،وهذا ما دلت علية الفقرة رقم ( )2والتي نصت على " يطبق
على جميع الطلبة معايير القبول املعتمدة".
كما أن املدارس الخاصة تسعى جاهدة إلى تلبية احتياجات الطلبة التي هم الفئة األساسية في املدرسة والتي هم بناة املستقبل وقيادتها ،لذا
تحرص املدارس الخاصة على تنمية وتعزيز مهارات الطلبة وتنمية إبداعاتهم ،وإشراكهم في األنشطة اإلبداعية والتعليمية املهنية التي تنمي إبداعاتهم،
كل حسب ميوله واتجاهاته من الطلبة ،من خالل توفير اإلدارة كافة مسلتزمات التنمية واملوارد املالية واألكاديمية ،فهي تسعى إلى توفير قيادات تربوية
تتمتع بالكفاءة واملهارة التعليمية والقيادة العالية التي تستطيع تلبية إحتياجات الطلبة.
وتتفق هذه النتيجة ما أشار إليه املالكي( )2015بأن الهدف من إرسال أولياء األمور أبنائهم إلى املدارس الخاصة االرتقاء بمخرجات املدارس
الثانوية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل ،من خالل تجويد التعليم وتحسين كفايات الخريجين.
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم األردنية لعام ( ،)2015بأن من معايير تحقيق الجودة والحصول على االعتماد
األكاديمي املؤسس ي شؤون الطلبة والخدمات اإلسنادية ،حيث تتطلب من املؤسسة بأهلية مدخالتها وجودة مخرجاتها ،وتتحقق من تملكهم الكفايات،
والخبرات واملعارف التي تتضمن قابليتهم للتوظيف .باإلضافة إلى معيار الهيئة التعليمي ،بحيث يكون عماد عملية التدريس هيئة تعليمية ذات كفاءة،
متخصصة ،متفرغة) في أغلبها( ،وملتزمة بأخالقيات املهنة ،فقد أشارت املادة ( )9بأنه يحظر على املؤسسة قبول طلبة زيادة على الطاقة االستيعابية
املحددة في ترخيصها ،وتلتزم املؤسسة بالحصول على موافقة الوزارة املسبقة قبل فتح شعب أو صفوف دراسية جديدة أو تبديل شعب وذلك تحت
طائلة إلغاء تلك الشعب أو الصفوف .وقد نصت املادة ( )11بأنه ال يجوز فرض العقوبات البدنية على الطلبة في املدارس الخاصة ،وال يجوز للمؤسسة
حجز ملف أي طالب أو حرمانه من التعليم.
كما أشار املعيار السادس الخاص بشؤون الطلبة :حسب تقديرات عينة الدراسة إلى اإلهتمام بالطلبة وتلبية احتياجاتهم من خالل التنوع في
استخدام استراتيجيات وطرائق وتقييم التحصيل العلمي للطالب :تتخذ املؤسسة استراتيجيات وطرائق التعلم الفعالة ركيزة أساسية في منح الطلبة
فرص اكتسابهم للمهارات املنشودة ،واإلبداع وتنمية قدراتهم ،وتوظف املؤسسة التكنولوجيا املتعلقة بالتعلم والتعليم لتعزيز التحصيل املعرفي واملهاري
للطلبة وفق متطلبات وطبيعة كل برنامج أكاديمي ،وتطبق الهيئة التعليمية مقاييس واضحة ،ومتنوعة لتقييم ،وتحليل مدى اكتساب الطلبة لنواتج
التعلم.
أما بالنسبة للفقرة األخيرة ( )6التي نصت على (يوظف الطلبة مهاراتهم في االتصال) ،والتي جاءت بدرجة متوسطة ،والتي كشفت عن دور املدرسة
في التواصل بشكل مستمر مع الطلبة سواء من حيث املعلمين أو الطلبة ،أو اإلدارة ،مما يستدعي من الطلبة االهتمام بالجانب األكاديمي للحصول على
تحصيل علمي عالي.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الكعب ــي ( ،)2004ودراسة األسطل ( ،)2013ودراسة ميرهندور( ،)Merhundrew, 2010ودراسة العتيبي
( ،)2016والتي جاءت بدرجة كبيرة في تطبيق معايير االعتماد في املدارس التربوية الخاصة .واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة موسز ودافيد
وستيفن ( ، (Moses , David and Stephen, 2006ودراسة ذياب والحاج وكيالي ( ،)2006ودراسة أبو عبده ( ،)2011ودراسة منيشنق ( Mensching
 ،),2012ودراسة املالكي ( ،)2015والتي جاءت بدرجة متوسطة إلى قليلة.
املجال الثاني :البنية التحتية (املوارد املادية )
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال(البنية التحتية) حول تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في
األردن من وجهة نظر القيادات التربوية في األردن ،مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن بعدها تناز ًليا ً
وفقا ألوساطها الحسابية ،كما في الجدول (.)5
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أمل املحارمة

درجة تطبيق معاييراالعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن

ً
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية للفقرات املتعلقة بمجال (البنية التحتية) مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة
1
2
3
4
5

الرقم
1
2
3
4
5

الفقرات
تتمتع الصفوف بإضاءة وتهوية جيدة
تتناسب مساحة الصفوف مع أعداد الطلبة
تتسم بيئة املدرسة بأنها آمنة ونظيفة ومريحة
تجري متابعة أعمال الصيانة الضرورية وبانتظام
تساعد املالعب على ممارسة نشاطات التربية البدنية بشكل مناسب يستفاد
منها في النشاطات املوازية للمنهاج.
البنية التحتية

املتوسط الحسابي
4.35
4.30
4.21
3.77
3.48

االنحراف املعياري
0.52
0.64
0.56
0.65
0.78

الدرجة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

4.02

0.50

كبيرة

يبين الجدول ( )5أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.35-3.48حيث جاءت الفقرة رقم ( )1والتي تنص على "تتمتع الصفوف
بإضاءة وتهوية جيدة" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.35وبدرجة تقدير (كبيرة) ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )5ونصها "تساعد املالعب على
ممارسة نشاطات التربية البدنية بشكل مناسب يستفاد منها في النشاطات املوازية للمنهاج" باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.48وبدرجة تقدير
(كبيرة) .وبلغ املتوسط الحسابي للبنية التحتية ككل ( )4.02وبدرجة تقدير (كبيرة).
وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى الدور الذي يقوم به إدارة املدارس الخاصة في مجال " البنية التحتية (املوارد املادية)
"من أجل توفير مبنى مدرس ي مناسب للطلبة ،يتوفر فيه مستلزمات التكنولوجيا الحديثة ،وميهئ بوسائل وطرق صحية مناسبة ،من حيث التهوية
وإضاءة واملساحة للغرف الصفية ،بحيث تتناسب الغرفة الصفية ألعداد الطلبة وهيئتها التعليمية .وأن يتناسب املرافق والبنى التحتية مع عدد طلبتها،
وهيئتها التعليمية واإلدارية ،وعدد برامجها ،وتتوخى املؤسسة إجراءات السالمة التامة في تسيير مرافقها وبناها التحتية ،وهذا ما أشارت إليه الفقرة ()3
 ،والتي نصت على "تتسم بيئة املدرسة بأنها آمنه ونظيفة ومريحة" ،والفقرة ( )2والتي نصت على " تتناسب مساحة الصفوف مع أعداد الطلبة ".
كما تعزى هذه النتيجة إلى متابعة إدارة املدرسة الصيانة املستمرة ملرافق املدرسة وبشكل دوري مستمر ،لضمان تأمين إجراءات السالمة التامة
في تسيير مرافقها وبناها التحتية ،وهذا ما دلت عليه الفقرة رقم ( )4والتي نصت على" تجري متابعة أعمال الصيانة الضرورية وبانتظام".
وتتفق هذه النتيجة مع املعيار الثامن الخاص باملوارد املادية التي أشارت إليه وزارة التربية والتعليم ( )2015والتي يجب على املؤسسة التعليمية
ً
ً
توفير مرافق مالئمةُ ،وبنى تحتية وأنظمة تكنولوجية ذات جودة ،تصميما وتجهيزا ،يتناسب املرافق والبنى التحتية مع عدد طلبتها ،وهيئتها التعليمية
واإلدارية ،وعدد برامجها ،وتتوخى املؤسسة إجراءات السالمة التامة في تسيير مرافقها وبناها التحتية.
ً
وتتفق هذه النتيجة أيضا مع املعيار التاسع الذي ينص على التمويل وامليزانيات ،والذي يعبر عن قيم ،األمانة والنزاهة ،وصيانة املال العام
ً
أساسا ملمارسة املدرسة لشؤنها املالية ،ويكون للمؤسسة التعليمية مصادر تمويلية ثابته ،وميزانية تفي الحتياجات البرامج األكاديمية في املؤسسة،
ومتطلبات السير الفعال ،ولها نظام فعال في صرف امليزانية ،ومراقبة أوجه الصرف ،بما يحقق األهداف التي ينص عليها اإلطار املؤسس ي العام،
وللمؤسسة استراتيجيات مالية (قصيرة ،وطويلة املدي) تضمن استقرارها املالي وتقليل املخاطر املالية.
أما بالنسبة للفقرة األخيرة ( )5التي جاءت بدرجة متوسطة ،والتي نصت على " تساعد املالعب على ممارسة نشاطات التربية البدنية بشكل
مناسب يستفاد منها في النشاطات املوازية للمنهاج" ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى تركيز اإلدارة على األنشطة األكاديمية ،أكثر من األنشطة البدنية
والترفيهية ،على الرغم من توفر ساحات مناسبة ملمارسة األنشطة الرياضية ،ألن هدف األهالي من إرسال أبنائهم إلى املدارس الخاصة بالدرجة األولى هو
الهدف األكاديمي والحصول على تحصيل علمي مرتفع.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الكعب ــي ( ،)2004ودراسة األسطل ( ،)2013ودراسة ميرهندور( ،)Merhundrew, 2010ودراسة العتيبي
( ،)2016والتي جاءت بدرجة مرتفعة في تطبيق معايير االعتماد في املدارس التربوية الخاصة .واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة موسز
ودافيد وستيفن ( ،(Moses , David and Stephen, 2006ودراسة ذياب والحاج وكيالي ( ،)2006ودراسة أبوعبده ( ،)2011ودراسة منيشنق
( ،)Mensching ,2012ودراسة املالكي ( ،)2015والتي جاءت بدرجة متوسطة إلى متدنية.
املجال الثالث :التعلم والتعليم
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال(التعلم والتعليم) حول تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص
في األردن من وجهة نظر القيادات التربوية في األردن ،مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن بعدها تناز ًليا ً
وفقا ألوساطها الحسابية ،كما في الجدول (.)6
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أمل املحارمة
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ً
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية للفقرات املتعلقة بمجال التعلم والتعليم مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1
2
3
4
5
6

3
1
6
2
5
4

الفقرات
يتم تهيئة الغرف الصفية املناسبة لعدد الطلبة
يتم توفير معلمين مؤهلين في جميع املراحل التعليمية
يعي مدير املدرسة دوره الفني ويمارسه كمشرف مقيم
يتم استخدام تكنولوجيا التعليم في املدارس
يهتم املعلم بتطوير نفسه من خالل االطالع على أبرز املستجدات في مجال تخصصه.
يتم إشراك املعلمين بدورات تدريبة بشكل مستمر
التعلم والتعليم

املتوسط
الحسابي
4.33
4.18
4.03
3.80
3.34
3.02
3.78

االنحراف
املعياري

الدرجة

0.68
0.67
0.49
0.78
0.71
0.80
0.53

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
متوسطة
كبيرة

يبين الجدول ( )6أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،) 4.33-3.02حيث جاءت الفقرة رقم ( )3والتي تنص على "يتم تهيئة الغرف
الصفية املناسبة لعدد الطلبة" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.33وبدرجة تقدير (كبيرة) ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )4ونصها "يتم إشراك
املعلمين بدورات تدريبة بشكل مستمر" باملرتبة األخيرة ،وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.02وبدرجة تقدير (متوسطة) .وبلغ املتوسط الحسابي للتعلم
والتعليم ككل ( )3.78وبدرجة تقدير (كبيرة).
وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى أن إدارة املدارس الخاصة تيهئ بيئة تعليمة تتمتع بالجودة من حيث تهيئة بيئة تعليمية
مساعدة ،وتوفير أنشطة أكاديمية تنمية ميول الطلبة وتعزز دافعيتهم للتعلم ،من خالل توفير املستلزمات التكنولوجية داخل الغرف الصفية ،وتهيئة
الظروف املالئمة للطلبة كل حسب احتياجاته وميوله التعليمي ،مما يساعد املدير القيام بدوره الفني بشكل إيجابي.
كما وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى أن ما يمتلكه مدير املدرسة من كفايات ومهارات مهنية وفنية وقدرات شخصية،
تتمثل بالقدرة على تكييف البيئة التعليمية وأساليب التدريس ،ومعرفة مظاهر النمو الطبيعي العامة للطلبة ،والقدرة على تقييم الخصائص النفسية
واألكاديمية للطلبة ،ويمتلك مهارة إمكانية معرفة التأثيرات املختلفة على النمو والتعلم لدى الطلبة ،من خالل التنوع في طرق التعامل مع الطلبة،
ومراعاة الفروق الفردية بينهم ،من أجل تعزيز القدرة على بناء العالقات البناءة مع الطالب ،واملعلم ،وأسرته ،وهذا ما أشارت إليه الفقرات الثالث
األولى من املجال (.)4،3،2،1
كما نصت املادة ( )15من معايير االعتماد األكاديمي أشارت إليه وزارة التربية والتعليم ( )2015تنظم مهام مدير املؤسسة ،وواجباته بمقتض ى
ً
تعليمات تصدر لهذه الغاية ،وأن يلتزم املعلم في املؤسسة بالتفرغ التام للقيام بعمله ،ويحظر عليه أن يكون موظفا في القطاع العام.
أما بالنسبة للفقرتين األخيرتين التي جاءتا بدرجة متوسطة ،قد تعزى إلى ضعف الدور الذي يقوم به مدير املدرسة من سعيه إلى تطوير وتنمية
ذاته بشكل مستمر وإطالعه على التجارب والنجاحات والتي تحققها في مجال تخصصه ،في ظل متطلبات التكنولوجيا املتسارعة واملتغيرة بشكل مستمر،
وإكتفاءه بمنصبة اإلداري كمدير ومشرف مقيم على املدرسة ،قد يعزى ذلك إلى كثرة األعباء اإلدارة امللقاة عليه والتي تتطلب منه أن يكون على وعي تام
ً
بما يدور حوله في مجال اإلدارة من أجل أن يحقق الجودة والتميز ملدرسته ،فهو تلقائيا يحدث نفسه بدون انتسابه إلى دورات وبرامج تدريبية ألنه يتم
اختياره ً
بناء على كفاءته وخبراته اإلدارية.
ً
كما قد تعزى أيضا إلى ضعف دور اإلدارة في تهيئة الوقت املناسب ملتابعة النمو املنهي للمعلمين لتطوير آداءهم املنهي والفني ،وإشراكهم بالدورات
والبرامج والخبرات ،وإطالعهم على التجارب الناجحة كل في مجال تخصصه ،ويعود سبب ضعف تقديم الدورات للمعلمين ،إلى أن املدارس الخاصة
عندما تستقطب كوادرها التعليمية ،تشترط فيهم الخبرة والكفاءة العلمية ،وأن يمتازوا بالجودة املهنية والكفاءة التعليمة ،وخاصة أن اإلدارة تقوم
ً
بمتابعة داخلية بشرط مستمر ألداء املعلم ،وغالبا بأن املعلمين في املدارس الخاصة ال يخضعون إلى التثبيت دائم في املدرسة ،لذا املعلم نفسه يسعى
ً
دائما إلى تطوير ذاته ،ويطلع على الخبرات الناحجة في مجال تخصصه بشكل مستمر ليحصل على مخرجات عالية في مجال تخصصه تحقق رضا اإلدارة
واألهالي منه.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الكعب ــي ( ،)2004ودراسة األسطل ( ،)2013ودراسة ميرهندور( ،)Merhundrew, 2010ودراسة العتيبي
( ،)2016والتي جاءت بدرجة متوسطة في تطبيق معايير االعتماد في املدارس التربوية الخاصة .واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة موسز
ودافيد وستيفن ( ،(Moses , David and (Stephen, 2006ودراسة ذياب والحاج وكيالي ( ،)2006ودراسة أبوعبده ( ،)2011ودراسة منيشنق
( ،)Mensching ,2012ودراسة املالكي ( ،)2015والتي جاءت بدرجة متوسطة إلى متدنية.
املجال الرابع :املنهاج
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال (املنهاج) حول تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن
من وجهة نظر القيادات التربوية في األردن ،مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن بعدها تناز ًليا ً
وفقا ألوساطها الحسابية ،كما في الجدول (.)7
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أمل املحارمة
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ً
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية للفقرات املتعلقة بمجال املنهاج مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرقم
1
2
4
3
6
5

الرتبة
1
2
3
4
5
6

الفقرات
يتم اعتماد املنهاج األردن ي
تلبي األهداف حاجات املتعلم
ينوع املعلم في األنشطة الصفية إلثراء املنهاج.
تتمحور النشاطات والتكنولوجيا عن التعلم
يتم تشخيص جوانب الضعف والقوة من املنهاج
يتم استخدام نظام حوسبة املناهج
املنهاج

املتوسط الحسابي
4.35
3.87
3.82
3.79
3.35
2.83
3.67

االنحراف املعياري
1.37
0.507
0.65
0.63
0.61
0.99
0.36

الدرجة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
متوسطة
كبيرة

يبين الجدول ( )7أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.35-2.83حيث جاءت الفقرة رقم ( )1والتي تنص على "يتم اعتماد املنهاج
األردني" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.35وبدرجة تقدير (كبيرة) ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )5ونصها "يتم استخدام نظام حوسبة املناهج"
باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )2.83وبدرجة تقدير (متوسطة) .وبلغ املتوسط الحسابي للمنهاج ككل ( )3.67وبدرجة تقدير (كبيرة).
وقد تعزى هذه النتيجة املتوسطة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى أن إلدارة املدارس الخاصة والتي تعد مرادفة للمدارس الحكومية ،فهي تتبع
التعليمات التي تشير عليها وزارة التربية والتعليم بخصوص املنهاج من حيث تنفيذ املنهاج األردني املعد ضمن خطة زمنية محددة ،تلزم اإلدارة الهيئة
التعليمية بتنفيذها مع مراقبة وإشراف املدير على سير األداء التعليمي بشكل مستمر.
بالنسبة للفقرات التي جاءت بدرجة كبيرة في هذا املجال والتي نصت على الفقرات اآلتية( ،)1،2،3،4وقد تعزى هذه النتيجة على التزام املدارس
الخاصة بمعايير االعتماد من حيث اعتمادها املنهاج األردني ،وتلبيتها الحتياجات املتعلم ،ويتنوع املعلم في األنشطة الصفية إلثراء املنهاج ،وتتمحور
النشاطات والتكنولوجيا عن التعلم ،من أجل توفير كل ما يحتاج إليه املتعلم في مختلف الفئات العمرية للطلبة ،ومختلف املراحل التعليمية ،من أجل
تحقيق جودة في مخرجاتها التعليمية ،الذي يحقق لتلك املدارس التميز واالستمرارية بين املدارس األخرى.
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه املعيار الخامس من معايير وزارة التربية والتعليم األردنية لعام ( )2015والذي ينص على اعتماد البرامج
األكاديمية ،األمر الذي تتطلب تحقيق البرامج األكاديمية كرؤية ،ورسالة ،وأهداف ،وقيم اإلطار املؤسس ي العام ،وتصمم وتسير املؤسسة التعليمية
التعلمية لبرامجها األكاديمية ،وفق تشريعات وآليات تحقق الجودة ومماثلة ،ما هو معمول به في املؤسسات العامية املرموقة.
أما بالنسبة للفقرتين اآلخرتين التي نصتا على" يتم تشخيص جوانب الضعف والقوة من املنهاج ،والفقرة" يتم استخدام نظام حوسبة املناهج"،
والتي جاءت بدرجة متوسطة إلى أن هذين الفقرتين يخصان القائمين على إعداد املنهاج في وزارة التربية وأن املدارس الخاصة مؤسسة تعليمية مرادفة
للمدارس الحكومية تطبق املنهاج املدرس ي بمشاركة مع وزارة التربية والتعليم .بالنسبة لتشخيص جوانب الضعف والقوة في املنهاج فإن إدارة املدارس
الخاصة تقوم بإعداد قائمة باملجاالت التي تشعر فيها ضعف كمقترح ،وتعرضها على القائمين على تنمية وتطوير املنهاج ،ويمكن إلدارة املناهج إعتمادة
واالستفادة منها.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة موسز ودافيد وستيفن ( ، (Moses , David and (Stephen, 2006ودراسة ذياب والحاج وكيالي (،)2006
ودراسة أبوعبده ( ،)2011ودراسة منيشنق ( ،)Mensching ,2012ودراسة املالكي ( ،)2015والتي جاءت بدرجة متوسطة .واختلفت نتيجة هذه
الدراسة مع نتيجة دراسة الكعب ــي ( ،)2004ودراسة األسطل ( ،)2013ودراسة ( ،)Merhundrew, 2010ودراسة العتيبي ( ،)2016والتي جاءت بدرجة
تقدير كبيرة في تطبيق معايير االعتماد في املدارس التربوية الخاصة.
املجال الخامس :املوارد البشرية
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال (املوارد البشرية) حول تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص
في األردن من وجهة نظر القيادات التربوية في األردن ،مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن بعدها تناز ًليا ً
وفقا ألوساطها الحسابية ،كما في الجدول (.)8
ً
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية للفقرات املتعلقة بمجال املوارد البشرية مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1
2
3
4
5

4
5
1
2
3

الفقرات
يساعد الدعم الفني في تحقيق تعلم فعال
يبنى التطوير على حاجات الطلبة واملعلمين
يمارس مدير املدرسة كمشرف ُمقيم دوره اإلداري في تحسين العملية التعليمية
يشكل العاملون في املدرسة قادة للتغيير
تطبق اإلدارة املدرسية تفويض الصالحيات بين العاملين
املوارد البشرية

املتوسط
الحسابي
3.92
3.90
3.87
3.50
3.13
3.66

االنحراف
املعياري
0.60
0.60
0.53
0.63
0.71
0.47

الدرجة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
متوسطة
كبيرة

يبين الجدول ( )8أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.92-3.13حيث جاءت الفقرة رقم ( )4والتي تنص على "يساعد الدعم الفني
في تحقيق تعلم فعال" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.92وبدرجة تقدير (كبيرة) ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )3ونصها "تطبق اإلدارة املدرسية
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تفويض السلطات والصالحيات بين العاملين" باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.13وبدرجة تقدير (متوسطة) .وبلغ املتوسط الحسابي للموارد
البشرية ككل ( )3.66وبدرجة تقدير (كبيرة).
وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى الدور الذي يقوم به مدير املدرسة في تحقيق تعليم فعال للطلبة ،من خالل ممارسة
مدير املدرسة كمشرف ُمقيم دوره اإلداري في تحسين العملية التعليمية .وهذا ما دلت عليه الفقرات األولى من املجال.
أما بالنسبة للفقرة قبل األخيرة والتي تنص على "يشكل العاملون في املدرسة قادة للتغيير " فقد تعزى هذه النتيجة إلى سعي كل عامل في املدرسة
على االلتزام بدوره والقيام بواجبه ،بهدف حفظ استمراريته في املؤسسة ،أي الكل يسعى إلى حفظ دوره في مجال عمله ،وخاصة بأن العمل في املؤسسة
الخاصة ال يحقق الثبات الدائم ،لذا يشعر املوظف في أي وقت تستغني املؤسسة عن خدماته .أما بالنسبة لفقرة "تطبق اإلدارة املدرسية تفويض
السلطات والصالحيات بين العاملين" والتي جاءت بدرجة متوسطة ،قد تعزى إلى أن اإلشراف املباشر من قبل اإلدارة ،وعدم تحمل اإلدارة إلى أي عبء
ً
مادي من تفويض الصالحيات ،فهدف املدارس الخاصة هو الربح ،وتفويض الصالحيات أحيانا يكبدها خسارة مالية ،لذا فإنها تركز على اإلشراف
بنفسها على كل مستلزمات املدرسة وبشكل مستمر.
وتختلف نتيجة هذا املجال مع ما أشار إليه املعيار العاشر كما ورد عن وزارة التربية والتعليم األردنية لعام ( ،)2015واملتمثلة باملوارد البشرية
والذي يعني العناصر البشرية ذات املسؤوليات القيادية ،والتي تحمل مؤهالت تخصصية عالية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة موسز ودافيد وستيفن ( ، (Moses , David and (Stephen, 2006ودراسة ذياب والحاج وكيالي (،)2006
ودراسة أبوعبده ( ،)2011ودراسة منيشنق ( ،)Mensching ,2012ودراسة املالكي ( ،)2015والتي جاءت بدرجة متوسطة .واختلفت نتيجة هذه
الدراسة مع نتيجة دراسة الكعب ــي ( ،)2004ودراسة األسطل ( ،)2013ودراسة ميرهندور( ،)Merhundrew, 2010ودراسة العتيبي ( ،)2016والتي
جاءت بدرجة كبيرة في تطبيق معايير االعتماد في املدارس التربوية الخاصة.
املجال السادس :املجتمع املحلي
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال(املجتمع املحلي) حول تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص
في األردن من وجهة نظر القيادات التربوية في األردن ،مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن بعدها تناز ًليا ً
وفقا ألوساطها الحسابية ،كما في الجدول (.)9
ً
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية للفقرات املتعلقة بمجال املجتمع املحلي مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1
2
3
4
5
6

2
6
1
5
3
4

الفقرات
يساعد التواصل بين املدرسة واملجتمع املحلي في تحسين تحصيل الطلبة
تلبي الخدمات التي تقدمها املدرسة حاجات حقيقية للمجتمع املحلي.
يوفر نظام االتصال معلومات حديثة لآلباء عن املستوى السلوكي ألبنائهم.
تتم عملية مشاركة املجتمع املحلي ً
بناء على الوعي بأهمية الشراكة
يسهم املجتمع املحلي في حل مشكالت املدرسة املادية والفنية
تساعد مشاركة املجتمع املحلي في تقديم املساعدة املطلوبة لبطيئي التعلم
املجتمع املحلي

املتوسط
الحسابي
4.08
3.72
3.54
3.40
3.16
2.74
3.44

االنحراف املعياري

الدرجة

0.62
0.61
0.60
0.69
0.56
0.81
0.42

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يبين الجدول ( )9أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.08-2.74وبدرجة تقدير (متوسطة) ،حيث جاءت الفقرة رقم ( )2والتي
تنص على "يساعد التواصل بين املدرسة واملجتمع املحلي في تحسين تحصيل الطلبة" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.08وبدرجة تقدير
(كبيرة) ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )4ونصها " تساعد مشاركة املجتمع املحلي في تقديم املساعدة املطلوبة لبطيئي التعلم" باملرتبة األخيرة وبمتوسط
حسابي بلغ ( ،)2.74وبدرجة تقدير (متوسطة) .وبلغ املتوسط الحسابي للمجتمع املحلي ككل (.)3.44
وقد تعزى هذه النتيجة املتوسطة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى ضعف مشاركة املجتمع املحلي في تقديم املساعدات والهبات للمدارس
الخاصة على أساس أنها مؤسسات ربحية ،وبيان للمجتمع املحلي بأن املدارس الخاصة من املفترض أن تقدم هي جزء من أرباحها ملساعدة الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة ،وذوي الدخل املحدود.
أما بالنسبة للفقرة ( )1والتي تنص على " يساعد التواصل بين املدرسة واملجتمع املحلي في تحسين تحصيل الطلبة " ،والتي جاءت بدرجة كبيرة،
فقد تعزى إلى أهمية دور تفعيل التواصل بين املدرسة واملجتمع املحلي في تحسين تحصيل الطلبة ،من خالل اطالع أولياء األمور على احتياجات أبنائهم
وتعزيز جوانبهم اإليجابيهة ومعالجة جوانب الضعف لديهم ،كما أن املدرسة بتواصلها مع األهالي يجعل املعلم واإلدارة على علم بأي مستجد يطرأ على
حالة الطالب قد تكون صحية ،تحصيلية ،نفسية ،وغيرها من األمور ،من أجل تمكنهم من تقديم املساعدة املناسبة للطالب ،فالتواصل بين األهل
واملدرسة يشكل جانب إيجابي يعود بالنفع على الطالب.
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أما بالنسبة للفقرة ( )2والتي تنص على" تلبي الخدمات التي تقدمها املدرسة حاجات حقيقية للمجتمع املحلي ".فقد جاءت درجة كبيرة ،وقد
تعزى هذه النتيجة الكبيرة للفقرة إلى تلبية إدارة املدرسة احتياجات املجتمع املحلي ألنها مؤسسة ربحية وتهدف إلى إرضاء املجتمع ،وتسعى إلى تلبية
إحتياجاتهم،لضمان التنافسية ،والجودة واالستمرارية ،التي تحققها من خالل جودة مخرجاتها التعليمية.
وقد تعزى هذه النتيجة املتوسطة حسب تقديرات أفراد عينة الدراسة إلى الدور الذي تقوم به اإلدارة في املدارس الخاصة من االنضباط،
والسيطرة على سلوكيات الطلبة اإلنفعالية ومحاولة عالجها بالطرق السليمة ،ألن هدف املدارس الخاصة توفير التعليم واألمن واالستقرار النفس ي
للطالب ،كما أن إدارة املدرسة توفر كوادر تعليمية تمتاز بالكفاءة في إدارة املواقف الصفية ،وتوفير مرشد تربوي يسهم في حل الخالفات التي قد
يتعرض لها الطلبة بشكل سريع قبل تفاقمها ،األمر الذي يؤدي إلى أن تفعيل نظام االتصال داخل مجتمع املدرسة ،دون مشاركة أولياء األمور إال في
الحاالت الشاذة التي تستدعي تبليغ أولياء األمور عن املستوى السلوكي ألبنائهم ،وهذا ما دلت عليه الفقرة رقم ( )3والتي نصت على" يوفر نظام االتصال
معلومات حديثة لآلباء عن املستوى السلوكي ألبنائهم." .
أما بالنسبة للفقرة األخيرة التي جاءت بدرجة متوسطة والتي نصت على" تساعد مشاركة املجتمع املحلي في تقديم املساعدة املطلوبة لبطيئي
التعلم" ،فقد تعزى هذه النتيجة إلى ضعف مشاركة املجتمع املحلي في تقديم املساعدة للمدارس الخاصة على اعتبار أنها مؤسسات ربحية ،وأن مواردها
املالية كافية تقديم الخدمات الالزمة للطلبة ،حيث أن األهالي يدفعوا مبالغ مقابل تعليم أبنائهم ،وباملقابل يتطلب من إدارة املدرسة تقديم الخدمات
للطلبة حسب احتياجاتهم.
ً
وبما أن معظم مؤسسات التعليم الخاص تدار على أساس تجاري ،فهي ال تتلقى أموال حكومية ،وتعتمد بصفة أساسية على الرسوم املستوفاة
من الطلب ة لتغطية نفقاتها ،وبالتالي فإن حافز الربح أدى بهذه املؤسسات إلى املنافسة عن طريق الرسوم والجودة (بني ملحم)2016 ،
وتختلف نتيجة هذا املجال مع ما أشار إليه املعيار الحادي عشر ،كما ورد عن وزارة التربية والتعليم األردنية لعام ( ،)2015والذي ينص على
تفعيل التواصل الخارجي وخدمة املجتمع ،الذي تعتبر املؤسسة التعليمية اإلسهام في خدمة املجتمع ومسؤولياتها هي األساس ،وللمؤسسة خطة تتعلق
بالتفاعل البناء املستمر مع املجتمع املحلي ،والتواصل مع املجتمع الخارجي (اإلقليمي والعاملي) ،بغية االستفادة من الفرص التنموية والتجويدية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة موسز ودافيد وستيفن ( ، (Moses , David and (Stephen, 2006ودراسة ذياب والحاج وكيالي (،)2006
ودراسة أبوعبده ( ،)2011ودراسة منيشنق ( ،)Mensching ,2012ودراسة املالكي ( ،)2015والتي جاءت بدرجة متوسطة .واختلفت نتيجة هذه
الدراسة مع نتيجة دراسة الكعب ــي ( ،)2004ودراسة األسطل ( ،)2013ودراسة ميرهندور( ،)Merhundrew, 2010ودراسة العتيبي ( ،)2016والتي
جاءت بدرجة تقدير كبيرة في تطبيق معايير االعتماد في املدارس التربوية الخاصة.
مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في تقديرات أفراد عينة الدراسة
حول درجة تطبيق معاييراالعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن تعزى للمتغيرات( :الجنس ،والنظام ،والخبرة ،واملؤهل العلمي) ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن
حسب متغيرات الجنس ،والنظام ،والخبرة ،واملؤهل العلمي ،ولبيان الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" ملتغيري
الجنس والنظام وتحليل التباين األحادي ملتغيري الخبرة واملؤهل العلمي ،والجداول أدناه توضح ذلك.
ً
أوال :النظام
لإلجابة عن هذا متغير النظام تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية املعيارية واختبار "ت" ألثر النظام على درجة تطبيق
معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن.
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية واختبار"ت" ألثر النظام على درجة تطبيق معاييراالعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن

شؤون الطلبة
التعلم والتعليم
املنهاج
املوارد البشرية
املجتمع املحلي

النظام

العدد

أردني
أجنبي
أردني
أجنبي
أردني
أجنبي
أردني
أجنبي
أردني
أجنبي

208
42
208
42
208
42
208
42
208
42

املتوسط
الحسابي
3.98
4.32
3.71
4.18
3.64
3.79
3.60
4.00
3.43
3.50

االنحراف
املعياري
0.436
0.354
0.521
0.392
0.367
0.255
0.440
0.447
0.413
0.432
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قيمة
"ت"
4.710-

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

248

0.000

5.580-

248

0.000

2.504-

248

0.013

5.490-

248

0.000

1.035-

248

0.301
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البنية التحتية
معايير االعتماد

208
42
208
42

أردني
أجنبي
أردني
أجنبي

3.99
4.21
3.71
3.98

أمل املحارمة
0.490
0.513
0.346
0.277

2.681-

248

0.008

4.811-

248

0.000

يتبين من الجدول ( )10وجود فروق ذات داللة إحصائية ) )α= 0.05تعزى ألثر النظام في جميع املجاالت ،وفي الدرجة الكلية باستثناء مجال
املجتمع املحلي وجاءت الفروق لصالح النظام األجنبي.
حيث َ
قدر مديري املدارس درجة تطبيق معايير االعتماد في املدارس الخاصة بأن إقبال أولياء األمور على املدارس التي تتمتع بنظام أجنبي بشكل
ً
ً
أكثر ،وذلك حرصا منهم على تأمين اللغة والجودة ،إيمانا منهم بأن املدارس الخاصة التي تتبع النظام األجنبي ،تمتاز بكفاءة كوادرها التعليمة واإلدارية،
وتوفر كافة مستلزمات التعليم ألبنائهم ،ويضمن األهالي بحصول أبنائهم على تحصيل أكاديمي مرتفع في املواد العلمية (الكيمياء والرياضيات،
ً
والحاسوب) ،باإلضافة إلى حصول أبنائهم على ( لغات متعددة ،تضمن لهم السير في االتجاه الصحيح في مسيرتهم التعليمية ،فغالبا أهالي الطلبة يرغبون
ً
في تعليم أبنائهم مستقبال في كليات الطب والهندسة ،وهذه الطلبات تتطلب تحصيل علمي مرتفع ومهارة في اللغة األجنبية.
فاملدارس ذات النظام األجنبي تتمتع بمميزات عالية من الجودة والخدمات ألن غالبية املستثمرين في املدارس الخاصة هم من كبار املستثمرين
ً
في املجتمع ،ولديهم اإلمكانيات املادية التي تساعدهم على تهيئة كافة مستلزمات التعليم ،وباملقابل فإن األهالي يدفعون مبالغ عالية جدا لتلك املدارس
ً
مقابل تعليم أبنائهم ،وغالبا ما تختص هذه املدارس بفئة معينة من املجتمع لغالء الرسوم املدرسية فيها.
ً
ثانيا :الجنس
لإلجابة عن هذا متغير الجنس تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية املعيارية واختبار "ت" ألثر النظام على درجة تطبيق
معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن
جدول ( :)11املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية واختبار"ت" ألثر الجنس على درجة تطبيق معاييراالعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن
الجنس
شؤون الطلبة
التعلم والتعليم
املنهاج
املوارد البشرية
املجتمع املحلي
البنية التحتية
معايير االعتماد

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

العدد

املتوسط الحسابي

30
220
30
220
30
220
30
220
30
220
30
220
30
220

4.05
4.04
3.72
3.79
3.66
3.67
3.83
3.64
3.35
3.45
4.03
4.02
3.76
3.76

االنحراف
املعياري
0.423
0.444
0.589
0.523
0.463
0.338
0.420
0.468
0.436
0.413
0.559
0.493
0.383
0.347

قيمة
"ت"
0.197

درجات الحرية
248

الداللة
اإلحصائية
0.844

0.747-

248

0.456

0.172-

248

0.864

2.136

248

0.034

1.254--

248

0.211

0.118

248

0.609

0.017-

248

0.986

يتبين من الجدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α= 0.05تعزى ألثر الجنس في جميع املجاالت وفي الدرجة الكلية باستثناء
مجال املوارد البشرية وجاءت الفروق لصالح الذكور.
حيث َ
قدر مديري املدارس درجة تطبيق معايير االعتماد في املدارس الخاصة بنفس الطريقة أي لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين
ً
تقديرات املديرين واملديرات ،حيث أن كال الجنسين غالبا ما يكون بينهم منافسة في اتباع النمط القيادي األفضل في اإلدارة ،لكي يتوصل إلى نتائج أفضل
في تقديم الخدمات والبرامج التعليمية واألنشطة الالصفية للطلبة من اكتساب ود األهالي وتعزيز االتصال والتواصل من قبل األهالي في تدريس أبنائهم في
مدارسهم.
كما أن كال الجنسين يشترط أن يمتلكوا نفس الدورات التدريبية واألنشطة التربوية املساندة التي تقدم لهم الدعم والتعزيز في التعامل مع
مختلف فئات الطلبة كل حسب ميولهم واحتياجاتهم التعليمية كشرط لإللتحاقهم بالتعين باملدارس الخاصة ،لكي يتمكنوا من تقديم املساعدة للطلبة
واملعلمين حسب احتياجاتهم األكاديمية ،ومن أجل تقديم التوعية والتثقيف ألسر الطلبة ،عن اتجاهات وميول أبنائهم ومستواهم األكاديمي ،واملجال
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الذي من املم كن أن يكونوا مبدعين فيه عند تصنيف أبنائهم في املرحلة التعليمية املتقدمة(علمي ،أدبي ،منهي) ،ومن جانب آخر لكي يستطيع املدير من
متابعة املعلمين في مدى تحقيقهم البرامج واألهداف التي يتطلب منهم تحقيقها.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن كالهما تطبق عليهم اإلجراءات والقوانين امللقاة عليهم من وزارة التربية والتعليم بشأن مختلف فئات الطلبة في
ً
املدارس الخاصة ،بدون استثناء حرصا منهم على تحقيق األهداف املنشودة ،حيث أنه ال يوجد فرق في قانون الوزارة اتجاه أي من الجنسين في جهودهم
وقراراتهم أو تبادل الخبرات واملعلومات.
وأن الظروف التي يعيشها املديرين من كال الجنسين هي واحدة في مجتمع واحد أي أفكار املحيطة بهم أفكار مشتركة ،ومشكالت مشتركه يعاني
منها املديرين مع طلبة وما يرافقها من تغيرات فسيولوجية ونفسية واجتماعية مختلفة حسب حاجة الطلبة ،حيث أن من معايير املدارس الخاصة ،كما
ورد عن وزارة التربية والتعليم لعام ( )2015والتي تمثل املعيار الثاني عشر الذي تضمن األخالقيات امللزمة ،والتي تنص على أن تعتبر املؤسسة مبدأ
ً
ً
االستقامة أساسا لعملها وفرضا على املنتسبين إليها ،وتعمل املؤسسة على الدوام بمبدأ املسؤولية والتضامن ،وتسترشد املؤسسة التعليمية بحزمة من
القيم الرفيعة في جميع ممارساتها .جاءت بشكل عام ملن يستطيع أن يحقق القدرة على تطوير العملية التربوية.
ً
كما قد تعزى هذه النتيجة إلى الدور الذي يقوم به املدراء من أعمال مدرسية تتطلب منهم جميعا إلتزام بمهارة في رسم السياسات العامة
للمدرسة ،والتخطيط للعملية التعليمية ،والعمل على تقديم املساعدة األكاديمية ،والنفسية واالجتماعية لطلبة املدارس الخاصة من جميع الجوانب،
ً
ً
والعمل على متابعة أداء املعلمين مﻬنيا وأكاديميا ،وإعداد الجدول الدراس ي ،وإعداد امليزانية السنوية للمدرسة ،وتنظيم إدارة أداء االجتماعات
باملعلمين ،وأسر الطلبة ،وتوزيع األعمال واملسؤوليات على املعلمين والعاملين ،وإجراء الدراسات فيما يختص بشؤون املدرسة ومتطلباتﻬا.
كما قد تعزى هذه النتيجة إلى الدور الذي يقوم به مديري املدارس من خالل تقييم وضع املدرسة ،ووضع الطلبة من خالل الزيارات امليدانية،
بهدف رصد النشاطات التعليمية ومالحظة التفاعل امليداني ،وتقويم األداء للعاملين ،واللقاءات الفردية بغرض مساعدة الطلبة على إيجاد الحلول
التربوية املناسبة وتحفيزهم ،واللقاءات الجماعية بغرض التشاور مع الزمالء لتحقيق التكامل بين جهودهم ،والنشرات التربوية بغرض نقل الخبرات
والتوصيات والتعليمات إلى الزمالء في امليدان التعليمي ،وتبادل الزيارات الداخلية للصفوف املشتركة بهدف تبادل الخبرات بين الزمالء ،والورش التربوية
داخل املدرسة بهدف تنمية روح التعاون بين الزمالء ،وإعداد قيادات تربوية قادرة على التجديد واالبتكار.
اتفقت نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة أبوعبده ( ،)2011ودراسة األمير والعواملة ( ،)2011ودراسة منيشنق ( ،)Mensching ,2012ودراسة
األسطل ( ،)2013ودراسة املالكي ( ،)2015والتي أظهرت بعدم وجود فروق تعزى ألثر متغير الجنس.
أما في مجال املوارد البشرية ،وجاءت الفروق لصالح الذكور ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن فئة الشباب أكثر حزم وقوة في التعامل من اإلناث،
حيث أن اإلناث تتعامل مع الطلبة والعاملين .واتفقت نتيجة هذه املجال مع دراسة أبوعبده ( ،)2011ودراسة والتي أشار بوجود فروق تعزى ألثر متغير
الجنس.
ً
ثالثا :املؤهل العلمي
لإلجابة عن هذا متغير (املؤهل العلمي) تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية املعيارية واختبار التباين األحادي ألثر النظام
على درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن
جدول ( :)12املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لدرجة تطبيق معاييراالعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن حسب متغيراملؤهل العلمي
شؤون الطلبة

التعلم والتعليم

املنهاج

املوارد البشرية

الفئات
بكالوريوس

العدد
54

املتوسط الحسابي
3.82

االنحراف املعياري
0.333

ماجستير

147

4.04

0.435

دكتوراه

49

4.27

0.447

املجموع

250

4.04

0.441

بكالوريوس

54

3.56

0.581

ماجستير

147

3.79

0.477

دكتوراه

49

4.03

0.531

املجموع

250

3.78

0.531

بكالوريوس

54

3.73

0.402

ماجستير

147

3.65

0.338

دكتوراه

49

3.65

0.347

املجموع

250

3.67

0.355

بكالوريوس

54

3.66

0.483

ماجستير

147

3.62

0.479

دكتوراه

49

3.80

0.384
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درجة تطبيق معاييراالعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن
املجتمع املحلي

البنية التحتية

معايير االعتماد

أمل املحارمة

املجموع

250

3.66

0.466

بكالوريوس

54

3.41

0.342

ماجستير

147

3.44

0.418

دكتوراه

49

3.48

0.487

املجموع

250

3.44

0.416

بكالوريوس

54

3.92

0.592

ماجستير

147

3.98

0.473

دكتوراه

49

4.27

0.386

املجموع

250

4.02

0.500

بكالوريوس

54

3.67

0.335

ماجستير

147

3.74

0.343

دكتوراه

49

3.90

0.356

املجموع

250

3.76

0.351

ً
ً
يبين الجدول ( )12تباينا ظاهريا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في
األردن بسبب اختالف فئات متغير املؤهل العلمي ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي
حسب الجدول (.)13
جدول ( :)13تحليل التباين األحادي ألثر املؤهل العلمي على درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن
املصدر
شؤون الطلبة

التعلم والتعليم

املنهاج

املوارد البشرية

املجتمع املحلي

البنية التحتية

معايير االعتماد

بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجكوعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة ف

5.319
43.112
48.431
5.567
64.647
70.213
0.297
31.008
31.305
1.116
52.980
54.096
0.112
43.051
43.163
3.841
58.384
62.225
1.397
29.218
30.615

2
247
249
2
247
249
2
247
249
2
247
249
2
247
249
2
247
249
2
247
249

2.660
0.175

15.238

الداللة
اإلحصائية
0.000

2.783
0.262

10.634

0.000

0.149
0.129

1.183

0.308

0.558
0.214

2.602

0.076

0.056
0.174

0.321

0.726

1.921
0.236

8.125

0.000

0.699
0.118

5.906

0.003

يتبين من الجدول ( )13وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α= 0.05تعزى للمؤهل العلمي في جميع املجاالت وفي األداة
ككل باستثناء املنهاج ،واملوارد البشرية ،واملجتمع املحلي ،ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات
البعدية بطريقة شيفيه كما هو مبين في الجدول (.)14
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جدول ( :)14املقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر املؤهل العلمي على درجة تطبيق معاييراالعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن
شؤون الطلبة

التعلم والتعليم

البنية التحتية

معايير االعتماد

املؤهل العلمي
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

املتوسط الحسابي
3.82
4.04
4.27
3.56
3.79
4.03
3.92
3.98
4.27
3.67
3.74
3.90

بكالوريوس

ماجستير

*0.22
*0.45

*0.23

*0.22
*0.47

*0.24

0.06
*0.35

دكتوراه

*0.29

0.07
*0.23

*0.16

*دالة عند مستوى الداللة (.)α= 0.05
يتبين من الجدول ( )14اآلتي:
• وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α= 0.05بين بكالوريوس من جهة وكل من ماجستير ،ودكتوراه من جهة أخرى ،وجاءت الفروق لصالح كل من
ماجستير ودكتوراه ،كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α= 0.05بين ماجستير و دكتوراه وجاءت الفروق لصالح دكتوراه في كل من شؤون
الطلبة ،والتعلم والتعليم.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α= 0.05بين دكتوراه من جهة وكل من بكالوريوس ،وماجستير من جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح دكتوراه،
في كل من البنية التحتية ،ومعايير االعتماد.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى الدور الذي يتمتع به أصحاب املؤهالت العلمية من الخبرة والدراية والخبرات من خالل اطالعهم على خبرات متنوعة
في مجال الدراسة في مرحلة الدكتوراه.
كما تعزى هذه النتيجة إلى أن غالبية املدراء من أصحاب املؤهل العلمي (الدكتوراه) لديهم مخزون ثقافي وعلمي من العمل نحو التغيير والتطوير
واتباع طرق ووسائل حديثه من أجل الحصول على طريقة مناسبة للتعامل مع الطلبة بمختلف فئاتهم في املدارس الخاصة ،ومعلميهم ،مع املحافظة على
خصوصية كل طالب في املدرسة ،حيث إن نوعية املعاملة تعكس إيجابي لدى الطلبة ،وأن غالبية أصحاب املؤهالت العلمية(دكتوراه) لديهم الرغبة في
التطوير وتحديث مدرستهم نحو األفضل ،من حيث الخدمات والبرامج واالتصال والتواصل مع املعلمين والطلبة ،واالنفتاح على املجتمع املحلي من
خالل بيانه لهم أهمية الدور الذي تقدمه املدرسة للطلبة من أجل الحصول على كفاءة وجودة في مخرجاتهم التعليمية.
وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات أفراد عينة الدراسة بأن ارتفاع املؤهل العلمي للمدير يصبح أقدر على الحكم على ممارسات اآلخرين من
املجتمع واملعلمين ،ولديه معرفة واسعة عن عمل اإلدارة واحتياجات الطلبة فيها كل حسب حاجته ،حيث إن ارتفاع املؤهل العلمي يزيد عند صاحبه
الثروة اللغوية ،والتعبير عن األفكار املنطقية ،كما ينمي عنده وعي كبير في التعامل مع اآلخرين ،وتصبح رؤيته لألشياء من زوايا مختلفة .وقد يطلعه على
الكثير من خبرات وتجارب الكثير من املدراء نتيجة التحاور والتفاعل مع مختلف فئات املدراء من أماكن متنوعه ،تكسب املدير سعة واسعة في التنوع في
ً
الخبرات واملهارات ،ومحاولته لتجنب املؤثرات السلبية في الحوار واعتماد نمط الحوار األكثر تفاعال .اتفقت نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة األسطل
( )2013ودراسة والتي أظهرت بوجود فروق تعزى ألثر متغير املؤهل العلمي.
ً
رابعا :الخبرة
جدول ( :)15املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية لدرجة تطبيق معاييراالعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن حسب متغيرالخبرة
املتغيرات
شؤون الطلبة

التعلم والتعليم

املنهاج

العدد
39

املتوسط الحسابي
4.12

االنحراف املعياري
0.454

أقل من  10سنوات

133

4.09

0.435

أكثر من  10سنوات

78

3.91

0.421

املجموع

250

4.04

0.441

أقل أو يساوي  5سنوات

39

3.67

0.579

أقل من  10سنوات

133

3.84

0.512

أكثر من  10سنوات

78

3.76

0.534

املجموع

250

3.78

0.531

أقل أو يساوي  5سنوات

39

3.76

0.317

الفئات
أقل أو يساوي  5سنوات
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املوارد البشرية

املجتمع املحلي

البنية التحتية

معايير االعتماد

أمل املحارمة

أقل من  10سنوات

133

3.60

0.371

أكثر من  10سنوات

78

3.74

0.320

املجموع

250

3.67

0.355

أقل أو يساوي  5سنوات

39

3.70

0.454

أقل من  10سنوات

133

3.68

0.498

أكثر من  10سنوات

78

3.62

0.415

املجموع
يساوي
 5سنوات
أقل أو

250

3.66

0.466

39

3.50

0.451

أقل من  10سنوات

133

3.40

0.441

أكثر من  10سنوات

78

3.47

0.348

املجموع

250

3.44

0.416

أقل أو يساوي  5سنوات

39

4.18

0.500

أقل من  10سنوات

133

4.02

0.438

أكثر من  10سنوات

78

3.96

0.582

املجموع

250

4.02

0.500

أقل أو يساوي  5سنوات

39

3.80

0.368

أقل من  10سنوات

133

3.76

0.352

أكثر من  10سنوات

78

3.73

0.342

املجموع

250

3.76

0.351

ً
ً
يبين الجدول ( )15تباينا ظاهريا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في
األردن بسبب اختالف فئات متغير الخبرة ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي حسب
الجدول (.)16
جدول ( :)16تحليل التباين األحادي ألثر الخبرة على درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن
املصدر
شؤون الطلبة

التعلم والتعليم

املنهاج

املوارد البشرية

املجتمع املحلي

البنية التحتية

معايير االعتماد

بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة ف

1.958
46.474
48.431
0.954
69.260
70.213
1.435
29.871
31.305
0.210
53.886
54.096
0.411
42.752
43.163
1.306
60.919
62.225
0.129
30.486
30.615

2
247
249
2
247
249
2
247
249
2
247
249
2
247
249
2
247
249
2
247

0.979
0.188

5.202

الداللة
اإلحصائية
0.006

0.477
0.280

1.700

0.185

0.717
0.121

5.932

0.003

0.105
0.218

0.481

0.618

0.205
0.173

1.187

0.307

0.653
0.247

2.649

0.073

0.065
0.123

0.523

0.594
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يتبين من الجدول ( )16عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α=0.05تعزى للخبرة في جميع املجاالت وفي األداة ككل
باستثناء مجالي شؤون الطلبة ،واملنهاج ،ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة
شيفيه كما هو مبين في الجدول (.)17
جدول ( :)17املقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر الخبرة على مجالي شؤون الطلبة واملنهاج
الخبرة
شؤون الطلبة

املنهاج

 5سنوات فما دون
اكثر من  -5اقل من  10سنوات
اكثر من  10سنوات
 5سنوات فما دون
اكثر من  -5اقل من  10سنوات
اكثر من  10سنوات

املتوسط
الحسابي
4.12
4.09
3.91
3.76
3.60
3.74

 5سنوات فما
دون

اكثرمن  -5اقل
من  10سنوات

0.03
*0.21

*0.18

*0.17
0.02

اكثرمن 10
سنوات

*0.14

*دالة عند مستوى الداللة (.)α=0.05
يتبين من الجدول ( )17االتي:
• وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05بين اكثر من  10سنوات من جهة وكل من  5سنوات فما دون ،وأكثر من  -5اقل من  10سنوات من جهة
أخرى وجاءت الفروق لصالح كل من  5سنوات فما دون ،وأكثر من  -5أقل من  10سنوات في شؤون الطلبة.
• وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α=0.05بين أكثر من  -5اقل من  10سنوات من جهة وكل من  5سنوات فما دون ،وأكثر من  10سنوات من جهة
أخرى ،وجاءت الفروق لصالح كل من  5سنوات فما دون ،وأكثر من  10سنوات في املنهاج.
وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات مديري املدارس الخاصة لدرجة تطبيق معايير االعتماد بوجود فروق لصالح املدراء الذين يمارسون
مهنة اإلدارة بفئة ( 5سنوات ما دون) ،بأنهم متحمسون للعمل اإلداري ،ويسعوا إلى إثبات ذاتهم في العمل اإلداري ،لذا فإن هذه الفئة تسعى جادة إلى
اإلملام بالكثير من املعرفة واملعلومات حول طبيعة العمل اإلداري ،وطبيعة الطلبة واحتياجاتهم ومشكالتهم ،وكيفية التعامل معهم ،وكيفية توفير سبل
تقديم املساعدات لهم سواء أكانت أكاديمية ،أم نفسية ،أم اجتماعية.
كما قد تعزى هذه النتيجة إلى الدور الذي يقوم به املديرون من تطوير وتحسين كفاياتهم اإلدارية التي تساعدهم على التواصل مع مدراء
املدارس األخرى ،ممن لديهم الخبرة في التعامل معهم ،ونتيجة للخبرة التي قضاها املديرين في مجال التعليم ،أسهمت في التعرف إلى شخصيات متنوعة
من املدراء ،استخدموا أنماط اتصال متعددة ،ساعدتهم على تكوين حصيلة معرفية متنوعة من األنماط التي يستخدمها املدراء ،تجعلهم يتكيفون مع
مختلف أنماط التواصل مع املدراء.
أما بالنسبة لتقديرات مديري املدارس التي جاءت لصالح خبرة الفئة ( )10سنوات فأكثر ،بأن املديرين لديهم الدراية والخبرة اإلدارية التي
يمكنهم من التعامل مع مختلف فئات الطلبة بطريقة تمكنهم من تأمين متطلباتهم ،والتعامل معهم حسب طبيعة حاالتهم ،وتقديم املساعدات املناسب ة
لهم حسب ظروفهم واحتياجاتهم األكاديمية والنفسية .اتفقت نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة املالكي ( )2015والتي أشارت بوجود فروق تعزى ملتغير
سنوات الخبرة .بينما اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة األسطل ( ،)2013ودراسة منيشنق ( ،)Mensching ,2012ودراسة أبوعبده
( ،)2011والتي أظهرت بعدم وجود فروق فردية بين متغيرات الدراسة.
التوصيات:
بناء على نتائج الدراسة توص ي الباحثة بعدة توصيات أهمها:
•

أن تسهم القيادات التربوية في املدارس الخاصة في تشخيص جوانب الضعف والقوة من املنهاج ،وأن يتم تفعيل نظام حوسبة املنهاج من قبل
املدارس الخاصة بشكل أكثر.
أن يشكل العاملون في املدارس الخاصة قادة للتغيير ،أن يتم تطبيق اإلدارة املدرسية تفويض الصالحيات بين العاملين.

•

تفعيل مشاركة املدارس الخاصة مع األهالي واملجتمع املحلي من خالل تعزيز برامجها التوعوية واإلرشادية والتي تعزز دورها من خالل تعريف
املجتمع املحلي بأهمية الدور الذي تقوم به املدارس الخاصة ،والتي تعد الشريك املرادف للمدارس الحكومية ،وأن دورها ليس فقط الربح ،وإنما هي
مؤسسة تربوية تعليمية قادرة على إخراج كفاءات ذات جودة عالية.

•

ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة بعقــد دورات تدريبي ــة وورش عمل متخصصة بالتخطيط وفق معايير ضمان الجودة،
ومؤشرات األداء املتصلة بكل منها للمشرفين التربويين واملعلمين واملديرين التابعين للمدارس الخاصة.

•

نقترح إجراء مزيد من الدراسات مماثلة في مدارس التعليم الخاص خارج عمان العاصمة

•
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املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،أحمد )2011( ،واقع االعتماد التربوي املدرس ي ،مجلة نبها.311-307 ،)4(3 ،
 .2األسطل ،عيس ى )2013( ،درجة ممارسة مديري املدارس الخاصة في محافظات غزة إلدارة الجودة الشاملة وعالقتها بامليزة التنافسية
للمدرسة( ،أطروحة الدكتوراه غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .3األمير ،محمد ،والعواملة ،عبدهللا ،)2011( ،درجة تطبيق معايير ضــمان الج ــودة في املدرسة األردنية من وجهة نظر املشرفين التربويين ،املجلة
األردنية في العلوم التربوية76-59 ،)1(7 ،
 .4األنصاري ،عيس ى )2004( ،دراسة مسحية للكشف عن أسباب إلحاق األبناء باملدارس األهلية وآراء اآلباء حول هذه املدارس .اإلحساء،
السعودية.
 .5أحمد ،إبراهيم أحمد )2003(،الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية واملدرس ي ،اإلسكندرية ،دار الوفاء للطباعة والنشر.
 .6أحمد ،إبراهيم )2007( ،تطبيقات الجودة واالعتماد في املدارس،القاهرة ،دار الفكر العربي للنشر والتوزيع.
 .7أسس اعتماد وترخيص البرامج التعليمية املختلفة والتحويل بينها الصادرة باالستناد للمادة (/31أ) من قانون التربية والتعليم رقم ( )3لسنة
.)1994
 .8حمود ،كاظم )2002( ،إدارة الجودة الشاملة ،األردن ،دار املسيرة للنشر والتوزيع.
 .9أبو خديجة ،محمد )2015( ،الجلسة السادسة ..دور التعليم الخاص في العملية التربوية ،صحيفة الرأي  http://alrai.com/articlتم
استرجاعها بتاريخ 2018/1/12
 .10الخطيب،أحمد ،والخطيب،رداح )2006( ،إدارة الجودة الشاملة :تطبيقات تربوية ،األردن ،دار الكتاب الحديث.
 .11الخطيب ،سمير .)2008( ،إدارة الجودة الشاملة واأليزو ،مدخل معاصر .العراق ،دار املرتض ى للنشر والتوزيع.
 .12الخطيب ،محمد )2004( ،الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي في التعليم،ط ،1الرياض ،دار الخريجي للنشر والتوزيع.
 .13خليل ،نبيل )1998( ،امليزة التنافسية في مجال األعمال ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع.
 .14الدحام  ،محمد عبد الكريم )2007( ،االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي وتطبيقاته في الجامعات العربية دليل التقويم واالعتماد
التعليمي ما قبل التعليم الجامعي املصريnaqaae.eg/wp-content/uploads.)2009( ،
 .15الدويكات ،سناء )2015( ،مراحل التعليم في األردن /http://mawdoo3.com ،تم استرجاعها بتاريخ 2018/3/22
 .16ذياب ،فاطمة ،والحاج ،ميسر ،وكيالي ،ماجدة )2006( ،املدرسة وحدة تطوير تربوي ،املؤتمر األول لوكالة الغوث املنعقدة في عمان ،من -24
.2006/4/27
 .17أبو رزق ،حليمه علي )1998( ،املدخل إلى التربية( ،ط ،)1عمان  :دار الجيل.
 .18الرشدان ،عبد هللا ،وهمشري ،عمر أحمد )2002( ،نظام التربية والتعليم في األردن ،عمان :مكتبة وائل.
 .19رشدي ،طعيمه ،)2006( ،الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد ( األسس والتطبيقات)( ،ط ،)1األردن ،دار املسيرة
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Abstract: This study aimed to identify the degree of application of the accreditation Criteria in Private Education
Schools in Jordan. The descriptive method was used. The Study Sample Consisted of (250) Managers. It was
Chosen by Random Class method Among the Study Population of (612) In order to Achieve the Objectives of the
Study. The Results of the Study Showed that the Estimates of the Sample Members of the study Sample Came to a
great Extent in the fields of Degree of Application of the Accreditation Criteria in the Private Education Schools in
Jordan. The Results Showed that there were Statistically Significant differences in the level of responses of the
sample Members in the degree of Applying the Accreditation criteria in the Special education Schools in Jordan
The Results are due to the Differences in Variables (system, gender, scientific qualification, and years of
experience) on all fields of Study and the total Instrument. The Results Showed no differences due to the Effect of
the gender Variable. (5) Years and below, and (10) years and more. Based on the results of the study, the
Researcher Recommended the Necessity of Activating the Participation of the Management of private Schools
with the people and the local by Enhancing their Awareness and guidance programs.
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