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    :ممخص البحث           

ذات العالقة حول موضوع معايير ان اىمية البحث ىي كيفية اجراء دراسة ميدانية في المؤسسات 
وكذلك بأعتباره موضوع حديث وبيان مدى تطبيق الكميات , من اجل االستفادة منو    NCATEال

وىدف البحث ىو التعرف عمى مدى  لمعممية التعميمية ليذه المعاييرمن اجل مواكبة التطور المستمر
وقد تم استخدام , الكميات ذات العالقةومدى تطبيقة في  Ncateتوافر االطر والمفاىيمي لمعايير ال 

البحث فقد شمل العاممين في مجال التربية  مجتمعالمنيج المسحي لمالئمتو مع طبيعة المشكمة اما 
توصل الباحثان الى اىم الماجستير والدكتوراه وقد  شيادة البدنية وعموم الرياضة من حممة

ئة التدريس حسب طبيعة الدرجة العممية وىي ىناك اختالف في معايير اعضاء ىي: االستنتاجات 
ولصالح الدكتوراه مما يدل عمى اىمية الدرجة العممية في تحديد ىذه المعاييركما ( ماجستير,دكتوراه)

في الجامعات العراقية  Ncateان ىناك اتفاق كبير بين اعضاء ىيئة التدريس حول تطبيق معايير ال
في تحديد عمل كميات  Ncateىوم اعتماد معايير الالتاكيد عمى ترشيح مف: اما اىم التوصيات 

طبيعة البرامج مع التربية البدنية وعموم الرياضة و تساىم في ترسيخ ومواكبة عناصرالثقافة التي تتفق 
 .اقتصاديا ىاالمقدمة  وتوطيد اوامر المعرفة بما يضمن المساىمة في تحقيق
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Abstract 

       The importance of the paper lies in providing a modality on how to do a field study in the 

related institutes that use the NCATE standards for its  major benefit.  It is considered a new topic 

in the field, therefore, it is important to check the colleges applicability of the standards to cope 

with the continuant evolvement of the educational procedures. Significantly, the paper aims at 

identifying the level of availability of the concepts of  NCATE standards and the level of its 

applicability in the related colleges. Scanning procedure is used for being the most suitable one to 

the nature of the problem. As for the research paper's community, it includes all those who work in 

the field of physical education and sport sciences Importantly, the researchers conclude that there is 

a difference in the standards of the members of the educational staff according to the nature of the 

scientific degree (M.A/ PhD) to the benefit of the PhD holders which signifies the importance of the 

this scientific degree in defining these standards. Furthermore, there is a vast a agreement between 

the members of the educational staff concerning the applicability of the NCATE standards at the 

Iraqi universities. Concerning the recommendations, it is recommended to focus on the idea of 

nominating the concepts of using the NCATE standards in defining the work of the physical 

education and sport sciences colleges. Moreover, it works to establish the cultured elements that suit 

the nature of the presented programs and to establish the basis of knowledge to ensure its economic 

success.     
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الباب االول 

المقدمة واهمية البحث -1

من اوليات العممية االدارية في اقسام التربية الرياضية في كميات التربية البدنية وعموم الرياضة واقسام 
البرامج التي تيدف الى اكساب المفاصل التنضيمية واالدارية طرق تعتمد عمى التربية الرياضية اعداد 

يأتي ذلك من ,الحداثة والتطور وبمورتيا بما يتناسب مع النيوض بجودة التعميم والجانب المياري
خالل كونيا تحتل جزء ضمن مؤسسة تعميمية تيدف الى اعداد خريجين قادرين عمى اداء واجباتيم 

متغيرات الحياة قبل الخدمة وترجمتيا الى واقع عمل ممموس في خدمتيم الفعمية لذلك وانشطتيم وفق 
اصبح التعميم اولوية وطنية تتسابق الدول الى االىتمام بو واالستثمار فيو ومراجعتو وتحديثو فالتعميم " 

( 2001,15,85,جاسم ,الكندري ) المينية والشخصية  الجيد يتطمب اعادة النظر في اوضاع المعمم

ويترجم ىذا التسابق من خالل البحث عن االساليب التي تيدف الى الحصول عمى االسس العممية 
في العمل الميني واالكاديمي متمثمة باالعتماد االكاديمي الذي يعتبر في الوقت الحاضر من 

الثقافة وتنمية من اجل تعزيزالطرق التي تؤدي الى ترسيخ المتطمبات الضرورية لمعممية التعميمية 
ومن المطالب االساسية التي ترغب الوصول الييا المؤسسات االكاديمية القدرة عمى زيادة المعرفة 

وصوال الى نمط ادارة الجودة الشاممة التي تعد المحرك في عممية وضع الخطط والبرامج والعمل عمى 
كاديمي الذي تقوم فمسفتو تطبيقيا بأسموب العمل الجماعي بغية الحصول عمى اساس االعتماد اال

عمى اساس ان المؤسسة التعميمية تقوم بواجبيا واداء برامجيا بشكل ينسجم مع خططيا وفق المعايير 
التي تختص بالمؤسسات التي تكون مخرجاتيا  nacteالتي تبنى عمييا ىذه الخطط ومنيا معايير ال

التربية الرياضية في كميات التربية مثل كميات التربية الرياضية وعموم الرياضة واقسام لمتعميم 
الحفاظ عمى تطبيق الخطط االساسية وىي معايير امريكية تتمثل بستة معايير تكون في اساسيا 

والبرامج وفق نظام ييدف الى بيان مدى قدرة ىذه المؤسسة عمى التقدم وتطوير برامجيا التعميمية 
. بمايتناسب مع سوق العمل 

اجراء دراسة ميدانية في المؤسسات ذات العالقة حول موضوع معايير وتنبع اىمية البحث لقدرة 
وكذلك بأعتباره موضوع حديث وفق توجيات الوزارة وبيان مدى تطبيق الكميات ليذه   NCATEال

. المعايير

مشكمة البحث -1-2

 من متطمبات التنمية المستدامة في المؤسسات التعميمية الوصول الى مخرجات تتوافق وسوق العمل
ويترجم ذلك من خالل ايجاد السبل الكفيمة في عممية البناء . من اجل دعم التنمية وخدمة المجتمع 

. والتقويم متمثمة باالعتماد االكاديمي الذي يأت بشكل تحد قوى ليذه المؤسسات
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         وتكمن مشكمة البحث في السؤال التالي                                                          
وعموم الرياضة من وجية نظر في برامج اقسام التربية الرياضية  Ncateما مدى توافر معايير ال 
: العاممين فييا ويتفرع منو 

  Ncateىل ىناك مفوم لمعيار ال : االطار المفاىيمي  -1
  Ncateما مدى تطبيق معايير ال  -2

 البحثاهداف -1-3

 Ncateالمفاىيمي لمعايير ال و االطرالتعرف عمى مدى توافر  -1
في الكميات   Ncateالتعرف عمى مدى تطبيق معايير ال  -2

حدود البحث -1-4

 اقتصرت الدراسة عمى رأي العاممين في اقسام التربية البدنية وعموم الرياضة: البشرية -1
  2017تم تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني عام : الزمنية  -2
 .اقسام التربية البدنية وعموم الرياضة , بية البدنية وعموم الرياضة كمية التر: المكانية  -3

مصطمحات البحث -1-5

طريقة او مجموعو من االجراءات يتم من خالليا او بيا اعطاء تقييم :  االعتماد االكاديمي -1
شامل لممؤسسة التعميمية يتبين من خاللو نقاط القوة والضعف التي توجد فييا مما يترتب عميو 

 ( 2012,4,امجد )اعطاء حكم حول اىميو وكفائة ىذه المؤسسة 
الكاديمي التي تعمل وفقا لمعايير ىي احدى مؤسسات الجودة واالعتماد ا: Ncateمعايير ال  -2

 معينة وىي اختصار السم المجمس القومي االمريكي العتماد المعممين 
(National Council For Accredition Of Teacher Education)( 2012,4,وفاء  )

الباب الثالث 

منيج البحث واجراءاتو الميدانية  1_ 3

تم استخدام المنيج الوصفي لمالئمتو طبيعة الدراسة لبيان مدى توافر معايير ال : منيج البحث 
Ncate  في اقسام التربية البدنية وعموم الرياضة

مجتمع وعينة البحث  2_3
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اشتمل مجتمع البحث عمى جميع العاممين في المجال الرياضي في جامعو ديالى وتم تحديد عينة 
 التالي الدراسة حسب الجدول

ماجستير دكتوراه الكمية ت 
 56 42التربية الرياضية  1
 8 12التربية االساسية  2
 64 54 المجموع 

: المستخدمة في البحث االداوات 3_3

: استمارة االستبانو  1_3_3

جامعة نجران بمحاورىا ( منصور نايف وعمي احمد حسن)تم اعتماد االستبانةالمعدة من قبل الباحثان 
وعرضيا عمى الخبراء حسب المرفق (  1) المرفق  اجراء التعديالت عمى الفقرات المعدة وحسبمع 
( 2)رقم 

:  المعامالت العممية 4_3

بغية الحصول عمى صدق االستبانة تم عرضيا عمى عدد من الخبراء في مجال بناء : الصدق_ 1
بعض الفقرات بما يتالئم وطبيعو  اذ تم تعديلوكانت المالحضات بسيطة  المقاييس واالدارة والتنظيم

مما يشير الى الحصول عمى الصدق لالراء  البحث

فقد تم اعتماد الصدق كأداة لمثبات بالنظر لصغر حجم العينة وصعوبة توزيعيا مرة  : ثبات_ 2
اخرى وتم استخدام حساب االدارة عمى وفق التجزئة النصفية اذ بمغ معامل الثبات وفق معادلة 

 .وىو مناسب لغرض اجراءات البحث(   %87)  سيرمات 

: التجربة االستطالعية 5_ 3

من اجل معرفو اىم العوامل التي تساىم في  20/2/2017تم اجراء التجربة االستطالعية بتاريخ 
عممية تنفيذ التجربة وتذليل العقبات التي تصاحب العمل 

التجربة الرئيسية   6_ 3

عمى عينة اذ تم توزيع االستبانة الخاصة بالبحث  21/4/2017تم اجراء التجربة الرئيسية بتاريخ 
نتائج التي تساىم في تعزيز البحث ومتابعو الحصول عمى البيانات وتفريغيا والحصول عمى الالبحث 

الوسائل االحصائية  7_3

 Te-test , االنحراف المعياري ,  الوسط الحسابي
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الباب الرابع 

  :عرض وتحميل ومناقشة النتائج  _ 4
المبين يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية الفراد عينة البحث عن  في الجدول 1_ 4

(  1)معيار االطار المفاىيمي كما قي جدول 

 

 جميع   بدرجة كبيرة جدا كما ان   وىذا يعني توافره ( 4,05)يوضح الجدول ان متوسط معيار االطار المفاىيمي 
انحراف  بين كبيرة وكبيرة جدا وكان اكبر  عبارات االطار المفاىيمي حازت عمى ثقة افراد العينة بدرجة تراوحت

(  1,08)لعباراتيايساوي 
البحث عن معيار البرامج     يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية الفراد عينة في الجدول المبين ادنا  2_  4

(  2)كما في جدول  المقدمة
  

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة ت 
تم تحديد اىداف كل مادة بوضوحمع  1

بيان اىمية كل مادة 
4,15 1,19 

توازن البرامج بين المادة النظرية وتطبيق  2
. الميارات العممية

3,26 1,28 

 0,86 3,34. الدراسية اعتماد المقررات لموحدات 3

ىذه العبارات لمبرامج المقدمة تنقل بالعت مع )العبارة ت 
( االطار المفاىيمي

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 

بوضوح مع بيان اىمية كل تم تحديد اىداف كل مادة  1
مادة 

4,67 0,85 

توازن البرامج بين المادة النظرية وتطبيق الميارات  2
العممية 

3,23 1,67 

 1,15 4,42تم اعتماد المقررات لموحدات الدراسية  3
 0,96 4,16تم تشكيل لجان في االقسام  4
 1,08 4,05يتم اعتماد مقررات الييئات القطاعية  5
الكمية بأعتماد المقررات الدراسية يقوم مجمس  6

ومتابعتيا 
3,66 0,98 

 0,11 4,52يتم اعتماد التقارير الفصمية لمجمس القسم  7
اعتبار التغذية الراجعة من االساسيات لتعزيز العمل  8

االيجابي وتأثيره عمى اسموب العمل 
4,61 1,87 
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تم تشكيل لجان في االقسام إلعداد  4
. المقررات الدراسية

4,25 0,83 

 0,90 4,76. اعتماد مقررات الييئات القطاعية 5
اعتماد المقررات الدراسية من مجمس  6

. الكمية
4,88 0,55 

 1,36 4,96. اعتماد التقارير الفصمية لمجمس القسم 7
التغذية الراجعة لتأكيد استفادت القسم من  8

 التأثير االيجابي
لبرامجيا 

4,15 1,02 

عدد الساعات المعتمة لمبرنامج تتناسب  9
والمعايير المعتمدة 

3,25 1,30 

يتم متابعة لجان ارشاد الطمبة بشكل  10
فعمي 

3,06 0,26 

تم تنفيذ البرامج بماتتضمنو من محتوى  11
تعميمي وساعات مقررة 

4,35 0,33 

لبرنامج العضاء  يتيح انشطة مختمفة 12
نشطة ىيئة التدريس استخدام تقنيات وا

مختمفة 

4,86 1,05 

مخريجي القسم القدرة عمى تطبيق  13
المعارف المينية التي اكتسبوىا 

4,35 1,23 

مخرجي القسم القدرة عمى تطبيق البحث  14
العممي بشكل صحيح 

4,66 0,88 

 0,93 3,18% 80 نسبة النجاح في القسم تجاوزت 15
يتيح البرنامج العالقات االنسانية ويدعم  16

لغة الحوار 
3,56 0,86 

 
وىذا يعني توافره بدرجة كبيرة جدا ( 4,66)يوضح الجدول ان متوسط معيار البرامج المقدمة 

جدا كما ان جميع عبارات االطار المفاىيمي حازت عمى ثقة افراد العينة بدرجة تراوحت بين كبيرة وكبيرة 
( . 0,88)وكان اكبر انحراف لعباراتيا يساوي 

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية الفراد عينة البحث عن معيار كما في يبين الجدول ادنا  3_4
( 3)كما في  جدول  التقييم والتقويم

 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة ت 
 0,15 4,76قياس اعتماد المنيج العممي التطبيقي في  1
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كفاءة العينة 
يضع القسم مواصفات لمخرجاتو في ضوء  2

معايير الجودة 
3,02 0,66 

ييتم القسم برأي الطمبة في تقييم عضو ىيئة  3
التدريس 

3,99 1,06 

 1,23 4,15القياس والتقويم في القسم  توعية الطمبة بنظام 4
 0,88 4,76يضع القسم نظام لتقويم االداء  5
 0,89 4,88القسم نظام لمتابعة االداء  يضع 6
 0,76 3,96تحديد مستوى مالئم لقبول الطمبة في القسم  7
  4,21 0,80 

 
وىذا يعني توافره بدرجة كبيرة جدا ( 4,021)يوضح الجدول ان متوسط معيار التقييم والتقويم 

بدرجة تراوحت بين كبيرة كما ان جميع عبارات االطار المفاىيمي حازت عمى ثقة افراد العينة 
                                ( .0,80)وكبيرة جدا وكان اكبر انحراف لعباراتيا يساوي 

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية الفراد عينة كما مبين في الجدول ادنا حيث  4_ 4
كما مبين في   البحث عن معيار الخبرات الميدانية

( 4)جدول                                        
 

االنحراف المتوسط الحسابي العبارة ت 
المعياري 

 0,87 4,16تقسيم االىداف بالوضوح وتنمية الخبرة  1
ينفذ القسم الخبرات الميدانية بما يتوافق والمعايير  2

التي تم اختيارىا 
4,98 0,96 

في القسم بشكل مباشر عمى يشرف االكاديميون  3
تنفيذ الخبرات الميدانية  اوالتطبيق  

4,23 1,23 

يتم عقد لقاءات دورية بين المتدربين والمشرفين  4
لتحسين االداء 

3,86 1,15 

يتحمل المتدرب في التربية الميدانية مسؤوليات المعمم  5
كافة 

3,92 0,36 

  4,23 0,91 
 

وىذا يعني توافره بدرجة كبيرة ( 4,23)الخبرات الميدانية يوضح الجدول ان متوسط معيار 
جدا كما ان جميع عبارات االطار المفاىيمي حازت عمى ثقة افراد العينة بدرجة تراوحت بين 

                                                 ( .0,91)كبيرة وكبيرة جدا وكان اكبر انحراف لعباراتيا يساوي 
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يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية الفراد عينة البحث في الجدول ادنا  كما مبين 5_4
( 5)جدول       كما مبين في  عن معيار تنوع المتعممين ومصادر تعمميم

 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة ت 
يصمم القسم برامجو بما يراعي التنوع في  1

الطمبة المقبولين 
3,36 0,86 

 0,92 4,15القسم مصادر الحصول عمى المعمومات  ينوع 2
 1,87 4,26يوفر القسم التسييالت والخدمات الطالبية  3
يحدد القسم كل عام االحتياجات التعميمية  4

ومستمزمات االلعاب 
3,56 1,16 

 0,88 3,88( تغير)يوفر القسم االدوات الرياضية   5
 1,15 4,25الرياضية توفر مكتبةالقسم قوانين االلعاب  6
 0,86 4,33يوفر القسم انشطة الصفية  7
 0,93 4,23يوجد عدد كاف من القاعات الدراسية  8
 1,16 3,87يوجد قاعة انترنت مناسبة لعدد الطمبة  9

 
وىذا يعني توافره ( 3,87) تنوع المتعممين ومصادر تعمميم يوضح الجدول ان متوسط معيار 

جميع عبارات االطار المفاىيمي حازت عمى ثقة افراد العينة بدرجة  بدرجة كبيرة جدا كما ان
                        ( .1,16)تراوحت بين كبيرة وكبيرة جدا وكان اكبر انحراف لعباراتيا يساوي 

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية الفراد عينة البحث عن معيار التنمية المينية  5_4
( 6)كما في الجدول جدول  تدريسيةالعضاء الييئات ال

 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة ت 
يختارالقسم اعضاء ىيئة التدريس فيضوء مواصفات  1

مينية اكاديمية 
3,86 0,52 

يعطي القسم فرصا العضاء ىيئة التدريس لتحسين  2
كفاياتيم وفق خطة مدروسة 

3,24 0,83 

لتحسين مستوى اعضاء  يستحدثالقسم برامج تدريبية 3
ىيئة التدريس 

3,88 0,89 

ييئ القسم بيئة عمل تشجع اعضاء ىيئة التدريس  4
عمى تجويد ادائيم 

4,16 1,96 

يقدم اعضاء ىيئة التدريس خدمات مينية واكاديمية  5
لمقسم والجامعة والمجتمع 

4,52 0,76 

 0,95 3,92يحرص القسم عمى مشاركة اعضاءىيئة التدريس في  6
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الندوات والمؤتمرات  
يقوم القسم اداء اعضاء ىيئة التدريس فييا من اجل  7

تحسين كفاياتيم 
4,25 1,13 

يعتمد القسم عمى حمقات العصف الذىني لتجديد  8
االداء 

3,52 1,32 

 0,83 4,16مناسبة عدد الساعات التدريسية لعضو ىيئة التدريس  9
 0,77 4,58يتوافر في القسم تقنيات تعميمية مالئمة وكافية  10
يقدم القسم خططا لمتنمية  المينية العضاء ىيئة  11

التدريس 
3,16 1,16 

وىذا يعني توافره بدرجة كبيرة جدا ( 3,92) التنمية المينيةيوضح الجدول ان متوسط معيار 
المفاىيمي حازت عمى ثقة افراد العينة بدرجة تراوحت بين كبيرة كما ان جميع عبارات االطار 

( . 0,95)وكبيرة جدا وكان اكبر انحراف لعباراتيا يساوي 
االدارة العامة يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية الفراد عينة البحث عن معيار  7_ 4
( 7) كما مبين في جدول  والموارد( العمادة)
 
المتوسط العبارة ت 

الحسابي 
االنحراف المعياري 

لدى قيادة القسم امكانات التخطيط والتنفيذ وتشغيل  1
البرامج الدراسية 

3,86 0,52 

 0,83 3,24سياسات التوظيف والقبول واظحة  2
تييء رئاسة القسم جوًا تعميميا مالئما لنجاح العممية  3

التعميمية 
3,88 0,89 

 1,96 4,16لطرح االفكار تتيح رئاسة القسم مجااًل واسعًا  4
 0,76 4,52توازن رئاسة القسم بينالحزم والمرونة في اتخاذ القرارات   5
تسود العالقات االنسانية في تعامل رئاسة القسم مع  6

منتسبي القسم 
3,92 0,95 

 1,13 4,25تيتم رئاسة القسم بأراء الطمبة  7
 1,32 3,52ميزانية القسم كافية لتمبية احتياجاتيا  8
توفر رئاسة القسم انشطة اجتماعية العضاء ىيئة  9

التدريس 
4,16 0,83 

توفر انشطة القسم انشطة الصفية العضاء ىيئة  10
التدريس لتعميق العالقات 

4,82 0,77 

يشترك جميع االطراف في عممية اتخاذ القرار اي  11
اليكون القرار مقتصرًا عمى مجموعة معينة في القسم 

3,16 1,16 
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تتضمن السياسات والقوانين وارشادات واالنظمة في  12
القسم بوضوح من خالل دليل ارشادي واضح 

4,58 0,81 

وىذا يعني توافره بدرجة كبيرة جدا ( 3,52) االدارة العامةيوضح الجدول ان متوسط معيار 
ين كبيرة كما ان جميع عبارات االطار المفاىيمي حازت عمى ثقة افراد العينة بدرجة تراوحت ب

                             ( .1,32)وكبيرة جدا وكان اكبر انحراف لعباراتيا يساوي 
كما مبين في  يوضح الفرق بين متوسطات ىيئة التدريس حسب طبيعة الدرجة العممية 8_ 4

(  8) الجدول رقم 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدرجة العممية 

 1,16 4,36 54دكتوراه 
 1,27 3,25 64ماجستير 

أي ان اعضاء ىيئة ( 4,36)و( 3,25)ان المتوسطات تراوحت بين ( 8)يوضح الجدول
اعطى جميع المعايير درجة كبيرة ( ماجستير, دكتوراه )التدريس حسب طبيعة الدرجة العممية 

 Te-Test ولوجود فروق فييا المتوسطات الحسابية ولمتأكد من معنوية الفروق تم استخدام
            (9)وكما موضح بالجدول 

لدراسة الفروق بين متوسطات اعضاء ىيئة التدريس حسب   Te-Testيوضح قيمة  9_ 4
(  9) كما مبين في جدول رقم  الدرجة العممية في جميع المعايير

الداللة  Tقيمو  الماجستير  الدكتوراه 
معنوي الجدولية المحسوبة ع س  ع س 

4,36 1,16  3,5 1,27 7,56   
وجود فروق معنوية بين متوسطات اعضاء ىيئة التدريس حسب طبيعة الدرجة (  9)يوضح الجدول 

في جميع المعايير اذ تم اعتماد الدرجة العممية كل واحدة من متغيرات ( ماجستير, دكتوراه )العممية 
وجود الفروق المعنوية في االجابة عمى متطمبات البحث  البحث في التفصيل وبيان مدى القدرة عمى

ان الخبارت * وتبين ان حممة الدكتوراه ىم من كانت اجاباتيم متقدمة واكثر خبرة وموضوعية بأعتبار
تزيد من "العممية التي تمارس من قبل حممة الدكتوراه استنادًا الى البارمج المعدة بالتعاون مع االقسام 

( 25,2001, وفاء) وتطوير الخبرات والميارات وترفع من اتجاىاتيم نحو المينة المعارف المينية 

والممارسات القيادية تؤدي الى حدوث فارق في تمكين وكذلك ان تصحيح وتقويم الخبرات الميدانية 
لممساعدة في تنفيذ البرامج  "2"حممة الدكتوراه من زيادة في المعارف والميارات والتوجييات المينية

مما يتوافق وتنميو قدرتيم عمى تطوير ثقافتيم  وزيادة معارفيم في مجال التخصص  واعتماد االراء
. مما يؤدي الى زيادة في القدرة عمى التحميل والتقويم
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وقد دأبت المؤسسات االكاديمية عمى االىتمام بتطوير المالكات التدريسية من اجل عكس الخبرات 
ميدانية عمى مخرجاتيا ورفد اسواق العمل بيذه الخبرات من اجمتقديم افضل الخبرات بمايتالئم ال

المعتمد عمى سنوات دراسية اكثر " وطبيعة البرامج المعدة وتنفيذىا من خالل ان المؤىل العممي 
  (2012,32, وفاء)تجعميم ذوي قدرة جيدة لمممارسات المينية 

نتين في مجال التدريس وابداءالرأي والمشورة وتقويم االشياء فعالية كافية  وارييم العمم والخبرة الكام

من ىنا يمكن القول ان المؤىل العممي والشيادة العميا ليا االثر الفعال في عممية التقييم والتقويم 
الى  المالزمتين لمعممية التعميمية لماتخزلو من قدرة عمى التحميل ودراسة الحاالت دراسة معمقة مستندة

خصوصا وان مؤسساتنا باتت اليوم اكثر من اي وقت مضى تحتاج الى الخبرات الذاتية والموضوعية 
االعتماد عمى المعايير التي من شأنيا ان تمنح المؤسسة صفة االعتماد االكاديمي مثل تساوينا في 

عند تطبيقيا  التي تعد من المعايير العالمية التي تحمل في طياتيا  Ncateبحثنا ىذا معاييرال 
. عمى العطاء واالداء وخدمة الجميعالوصول الى افضل النتائج وتخترع الخبرات القادرة 

الباب الخامس 
: االستنتاجات والتوصيات _5

االستنتاجات  -5-1 

ىناك اختالف في معايير اعضاء ىيئة التدريس حسب طبيعة الدرجة العممية  -1
ولصالح الدكتوراه مما يدل عمى اىمية الدرجة العممية في تحديد ىذه ( ماجستير,دكتوراه)

 المعايير 
في الجامعات  Ncateىناك اتفاق كبير بين اعضاء ىيئة التدريس حول تطبيق معايير ال -2

 العراقية
العممي والخبرة الميدانية من المسمكات االساسية لتحقيق التواصل مع مضامين اعتبار المؤىل  -3

االعتماد االكاديمي  
التوصيات -5-2
في تحديد عمل كميات التربية البدنية  Ncateالتاكيد عمى ترشيح مفيوم اعتماد معايير ال-1

. وعموم الرياضة
. دى واىمية المعاييرارشادات واالستمارات والدورات لبيان مالتأكيد عمى عقد -2
التي تتفق وطبيعة البرامج المقدمة  وتوطيد اوامر تساىم في ترسيخ ومواكبة عناصرالثقافة -3

. يضمن المساىمة في تحقيق اقتصادياالمعرفة بما 
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المصادر 

الترخيص لممارسة مينة التعميم رؤية مستقبمية لتطوير مستوى المعمم .ىاني.فرج.جاسم.الكندري -1
. جامعة تكريت( 15)المجمة ( 85)المجمة التربوية العدد .  2011العربي 

 4ص 2012عمان  ,انواعو  ,اىميتو  ,تعريفو  ,نظم االعتماد االكاديمي . امجد قاسم  -2
لمبنات بجامعة الممك سعود   ncateدراسة تقييمية بمدى تطبيق معايير .  وفاء عون. د -3

 25ص 2012
تقويم برامج كمية التربية بجامعو نجران في ضوء . عمي احمد حسن . منصور نايف ماشع  -4

تشرين ( . 9)العدد ( . 1)السعودية المجمة الدولية التربوية المتخصصة مجمد  ncateمعايير 
 2012اول 

 
 

( 1)ممحق 
 المقياس بصورتة النياية

يمثل المقياس بعد اجراء التعديالت عميه 
المفاهيمي االطار : اوال

الفقرات ت 
مدى توافر الفقرة 

كثيرا 
جدا 

بدرجة كثيرا 
متوسطة 

قميال قميال 
جدا 

      .رؤية ورسالةتتم متابعة وتنفيذ ال 1

      .الرؤية والرسالة معتمدة من مجمس القسم 2

      .الرؤية والرسالة معمنة لجميع العاممين في القسم 3

      .توجد اىداف لمقسم 4

      .االىداف معمنة لجميع العاممين في القسم 5

      .المعايير لمتابعة تنفيذتم تشكيل لجنة  6

      .تم اعتماد المعايير من مجمس القسم 7

      .يقدم االطار المفاىيمي وصفًا محددًا لمواصفات خريجييا 8

 
البرامج المقدمة : ثانياًا 

الفقرات ت 
مدى توافر الفقرة 

كثيرا 
جدا 

بدرجة كثيرا 
متوسطة 

قميال قميال 
جدا 

      .مع بيان اىمية كل مادةتم تحديد اىداف كل مادة بوضوح 1



 ~14 ~ 
 

      .المادة النظرية وتطبيق الميارات العمميةتوازن البرامج بين  2

      .تم اعتماد المقررات لموحدات الدراسية 3

      .تم تشكيل لجان في االقسام إلعداد المقررات الدراسية        4

      .الييئات القطاعيةمقررات يتم اعتماد  5

      .تم اعتماد المقررات الدراسية من مجمس الكمية 6

      .مجمس القسمل الفصميةتقارير التم اعتماد ي 7

 التأثير االيجابياستفادت القسم من التغذية الراجعة لتأكيد  8
 لبرامجيا

     

 عدد الساعات المعتمدة لمبرنامج تتناسب والمعايير 9
 العالمية

     

      .تم توجيو الطمبة وارشادىم بشكل مناسب 10

 تم تنفيذ البرامج بما تتضمنو من محتوى تعميمي وساعات 11
 .تدريسية مقررة

     

 استخدام تقنياتيتيح البرنامج ألعضاء ىيئة التدريس  12
 .وانشطة تربوية مختمفة

     

 لخريجي القسم القدرة عمى تطبيق المعارف المينية التي 13
 .اكتسبوىا

     

      لخريجي القسم القدرة عمى تطبيق البحث العممي بشكل صحيح 14

      %.80نسبة النجاح في القسم تجاوزت  15

      .ويدعم لغة الحوار لممشاركين فيوينمي البرنامج العالقات االنسانية  16

التقييم والتقويم :ثالثاً 

الفقرات ت 
مدى توافر الفقرة 

كبيرة 
جدا 

قميال قميال الى حد ما كبيرة 
جدا 

      .اعتماد المنيج العممي التطبيقي في قياس كفاءة الطمبة 1

يضع القسم مواصفات لمخرجاتو في ضوء متطمبات  2
 .معايير الجودة

     

      .ييتم القسم برأي الطمبة في تقييم عضو ىيئة التدريس 3

      .يضع القسم نظامًا لتقويم المقررات الدراسية 4

      .تم توعية الطمبة بنظام القياس والتقويم في القسم 5

      .يضع القسم نظامًا لتقويم برامجيا وتطويرىا    6

      .يوضع القسم نظام لتقويم االداء 7

      .يضع القسم نظام لمتابعة االداء  8

      .تم تحديد مستوى عاِل لقبول الطمبة في القسم 9

      .تم انشاء ادارة لمتابعة خريجي القسم 10



 ~15 ~ 
 

الخبرات الميدانية : رابعا

الفقرات ت 
مدى توافر الفقرة 

كبيرة 
جدا 

قميال قميال الى حد ما كبيرة 
جدا 

      .بالوضوح وتنمية الخبرةتتسم االىداف  1

 اختيارىم ينفذ القسم الخبرات الميدانية بما يتوافق والمعايير التي تم 2
   
 

     

      .يشرف االكاديميون في القسم بشكل مباشر عمى تنفيذ الخبرات الميدانية 3

      .يتم عقد لقاءات دورية بين المتدربين والمشرفين لتحسين االداء 4

يتحمل المتدرب في التربية الميدانية مسؤوليات المعمم  5
 .كافة

     

تنوع المتعممين ومصادر تعمميم : خامسا
 

الفقرات ت 
مدى توافر الفقرة 

كبيرة 
جدا 

قميال قميال الى حد ما كبيرة 
جدا 

      .يصمم القسم برامجو بما يراعي التنوع في الطمبة المقبولين 1

      .الحصول عمى المعموماتينوع القسم مصادر  2

      يوفر القسم التسييالت والخدمات الطالبية 3

      .يحدد القسم كل عام االحتياجات التعميمية وغير التعميمية 4

      .االدوات الرياضيةيوفر القسم 5

      .والقوانين الرياضية توفر مكتبة القسم مصادر شاممة وكافية لممقررات 6

      .القسم انشطة تعممية صفية وال صفيةيوفر  7

      .يوجد عدد كاِف من القاعات الدراسية المناسبة 8

      .يوجد قاعة انترنيت مناسبة لعدد الطمبة 9

 التنمية المينية ألعضاء الييئة التدريسية: سادسا

الفقرات ت 
مدى توافر الفقرة 

كبيرة 
جدا 

قميال قميال الى حد ما كبيرة 
جدا 

      .يختار القسم اعضاء ىيئة التدريس في ضوء مواصفات مينية واكاديمية 1

      .يعطي القسم فرصًا ألعضاء ىيئة التدريس لتحسين كفاياتيم 2

      .يستحدث القسم برامج تدريبية لتحسين مستوى عضو ىيئة التدريس مينيًا وعممياً  3

      .التدريس عمى تجويد ادائيميييء القسم بيئة عمل تشجع اعضاء ىيئة  4
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      .يقدم اعضاء ىيئة التدريس خدمات مينية واكاديمية لمقسم والجامعة والمجتمع 5

الحمقات ,المؤتمرات,الندوات)يحرص القسم عمى مشاركة اعضاء ىيئة التدريس في  6
 (.النقاشية

     

      .كفاياتيميقوم القسم اداء اعضاء ىيئة التدريس فييا من اجل تحسين  7

      .يعتمد القسم حمقات عصف ذىني لتجويد االداء 8

      .عدد الساعات التدريسية لعضو ىيئة التدريس مناسبة 9

      .يتوافر في القسم تقنيات تعميمية مالئمة وكافية 10

الدورات )يقدم القسم خططًا لمتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس تتضمن  11
 (.الخ..ورش العمل,التدريبية

     

 والموارد( العمادة)االدارة : سابعاًا 

الفقرات ت 
مدى توافر الفقرة 

كبيرة 
جدا 

قميال قميال الى حد ما كبيرة 
جدا 

      .لدى قيادة القسم امكانات التخطيط والتنفيذ وتشغيل البرامج الدراسية بشكل مناسب 1

      .واضحةسياسات التوظيف والقبول  2

      .تييء رئاسة القسم جوًا تعميميًا مالئمًا لنجاح العممية التعميمية 3

      .تتيح رئاسة القسم مجااًل واسعًا لطرح االفكار 4

      .توازن رئاسة القسم بين الحزم والمرونة في اتخاذ القرارات 5

      .منتسبي القسمتسود العالقات االنسانية في تعامل رئاسة القسم مع  6

      .تيتم رئاسة القسم بآراء الطمبة 7

      .ميزانية القسم كافية لتمبية احتياجاتيا 8

توفر رئاسة القسم انشطة اجتماعية ألعضاء ىيئة التدريس والطمبة تعمق العالقات  9
 .االنسانية

     

والطمبة تعمق العالقات توفر رئاسة القسم انشطة ال صفية ألعضاء ىيئة التدريس  10
 .االنسانية

     

يشترك جميع االطراف في عممية اتخاذ القرار اي ال يكون القرار مقتصرًا عمى  11
 .مجموعة معينة في القسم

     

تتصف السياسات والقوانين واالرشادات واالنظمة في القسم بالوضوح من خالل دليل  12
. ارشادي واضح

     

 

 

 


