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 مستخلص الدراسة:

( المتضمنة في األداء التدريسي لمعلمي NCATEهدفت الدراسة للتعرف على مدى توفر معايير )

الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية في منطقة حائل حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وأداة الدراسة بطاقة 

من مجتمع الدراسة. توصلت الدراسة إلى أن ممارسة معلمي  %82المالحظة وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة 

المتعلقة باألداء التدريسي في مجال المعرفة والمهارات  NCATEالثانوية لمعايير  الحاسب اآللي بالمرحلة

واالتجاه نحو المهنة بدرجة تطبيق كبيرة ، بينما ممارستهم في مجال الخبرات الميدانية والممارسات العملية جاءت 

سطة، وفي مجال تنفيذ بدرجة تطبيق كبيرة أيضا، وأن ممارستهم في مجال التخطيط للتدريس جاءت بدرجة متو 

 الدرس جاءت معاييرها بدرجة كبيرة، بينما في مجال التقويم واالستفادة من نتائجه جاءت بدرجة متوسطة.

 وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة قدمت بعض التوصيات المهمة . 

 ي.معلمي الحاسب اآلل، األداء التدريسي، المعيار: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The study aimed to identify the availability of the (NCATE) standards 
included in the teaching performance of high school computer teachers in the Hail 
region where the descriptive analytical method and the study tool were used. The 
sample of 28%, of the study population was selected by a simple random. The study 
concluded that computer teachers in the secondary stage practice NCATE standards 
related to teaching performance in the field of knowledge and skills and the trend 
towards the profession with a degree of great application, while exercising in the 
field of practical experiences and practices were applied also to a large extent, and 
that the exercise in the area of planning for teaching was a average degree, and in 
the implementation of the lesson came standards significantly, while in the 
evaluation and its benefits were average degree.  

            In light of the findings of the study, enter duce  some important 
recommendations. 

Key words:  standard, teaching performance, computer teachers. 

 

 المقدمة:
يعد التعليم اهم وسيلة للرقي والنهوض بالمجتمعات وجعلها في مقدمة الركب ال سيما ان     

العالم اصبح قرية صغيرة فالنمو االقتصادي واالجتماعي وتحسين مستوى المعيشة يرتبط ارتباط 
ات التي وثيق بالتعليم ولهذا يعتبر التعليم والتعلم عنصرين رئيسين في عملية تطوير المجتمع

شهدت تغيرات كبيرة وتقدم كبير وملحوظ في شتى المجاالت نتيجة اإلنجازات العلمية المذهلة 
التي تحققت في القرن العشرين ومن المتوقع أن يسهم التطور السريع في تطور االبتكارات 

يعتمد و  العلمية التي قد تفوق الخيال مما ينعكس إيجابيا على العالم وتقدم المجتمعات والشعوب.
تطوير التعليم في القرن الحادي والعشرين بشكل أساس على المعلمين واعدادهم وتأهليهم 

الى المعلم الملم بتطورات وتحديات ومستجدات عصر ملحة الحاجة  حيث أصبحت ،وتطويرهم
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مما يستوجب مواكبة األنظمة والمعايير الدولية الحديثة لمسايرة  ،االنفجار المعرفي والتكنولوجي
  .مم المتقدمةاأل

 National Council for Accreditation ofيعد المجلس الوطني العتماد اعداد المعلمين )
Teacher Education( المعروف اختصارا ب )NCATE التي  ةالميالع( من أشهر الجهات

 لذا تسعى الدراسة الحالية معرفة مدى توفر معايير ،داد المعلمينتمنح االعتماد األكاديمي إلع
(NCATE باألداء التدريسي لمعلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية في منطقة حائل و ) فق

-3نظام التقويم واالمتحانات، -8المعرفة والمهارات واالتجاه نحو المهنة، -1 :معايير هي ثالث
 الخبرات الميدانية والممارسات العملية.

السابقة المتعلقة بأداء المعلمين مثل دراسة بعد االطالع على الدراسات والبحوث  :مشكلة الدراسة
م( والتي أوصت بضرورة تطوير أداء 8222م( والنجار )8222م( وشلبي )8212المطرفي )

المعلمين، ولمواكبة التطور السريع في الحاسب االلي الذي يتطلب معلمًا متطورا في إعداده 
صيغت لذا  ريس الحاسب اآللي.وتدريبه ورعايته، ليتمكن من تحقيق األهداف المنشودة في تد

( المتعلقة باألداء التدريسي NCATEمدى توفر معايير ) بالسؤال الرئيس: ماالدراسة   مشكلة
 .بالمرحلة الثانوية في منطقة حائللمعلمي الحاسب اآللي 

 : تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس الذي يتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:أسئلة الدراسة
المتعلقة  NCATEما درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير  -1

 باألداء التدريسي في مجال المعرفة والمهارات واالتجاه نحو المهنة؟
المتعلقة  NCATEما درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير  -8

 باألداء التدريسي في مجال الخبرات الميدانية والممارسات العملية؟
المتعلقة  NCATEما درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير  -3

 باألداء التدريسي في مجال التقويم واالستفادة من نتائجه؟
تعلقة باألداء التدريسي ( المNCATEهل هناك فروق ذات داللة إحصائية وفق معايير ) -4

لمعلمي الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية بمنطقة حائل تعزى إلى الدورات التدريبية 
 المتخصصة في الجودة واالعتماد؟

 االهداف االتية: للكشف عنهدفت الدراسة  أهداف الدراسة:
لقائمة التعرف على درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية بمنطقة حائل -1

 التدريسي في مجال المعرفة والمهارات واالتجاه نحو المهنة؟ ( المتعلقة باألداءNCATEمعايير )
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التعرف على درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية بمنطقة حائل لقائمة -8
 العملية.مجال الخبرات الميدانية والممارسات ( المتعلقة باألداء التدريسي في NCATEمعايير )

التعرف على درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية بمنطقة حائل لقائمة  -3
 ( المتعلقة باألداء التدريسي في مجال التقويم.NCATEمعايير )

( المتعلقة باألداء التدريسي لمعلمي NCATEوفق معايير )اإلحصائية  الفروقوجود  معرفة -4
انوية بمنطقة حائل تعزى إلى الدورات التدريبية المتخصصة في الجودة الحاسب اآللي للمرحلة الث

 .واالعتماد
   أهمية الدراسة:

تحديد أوجه القصور والضعف في األداء التدريسي لمعلمي الحاسب اآللي لهذه الدراسة  تسعى-1
دارات   التعليم.في المرحلة الثانوية في حائل وسيستفيد من نتائجها المعلمون والمشرفون وا 

قد توجه نظر القائمين على إعداد معلمي الحاسب اآللي على ضرورة توافر هذه المعايير -8
 العالمية.

 ققد تفيد مشرفي الحاسب اآللي الستخدام قائمة المعايير العالمية في تقويم أداء معلمي-3
 الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية.

 حدود الدراسة:
 منطقة حائل الثانوية.بعليم العام الحكومية النهارية الحدود المكانية: مدارس الت-1
 هـ1432/1439الحدود الزمانية: الفصل الدراسي األول للعام -8
( NCATEالحدود الموضوعية: وتتمثل في مدى توفر المؤشرات المتضمنة بمعايير )-3

 حائل.المرتبطة في األداء التدريسي لمعلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية في منطقة 
 الحدود البشرية: معلمي الحاسب اآللي في المرحلة الثانوية بمنطقة حائل.-4

 مصطلحات الدراسة:
المعيار اصطالحًا: هو القياس أو المحك الذي يمكن الرجوع إليه أو استخدامه أساسًا للمقارنة أو 

 م(8212التقدير )مجمع اللغة العربية، 
عبارة تصف أو تحدد المتغير موضع  " م(8223 )والجملاللقاني كما عرفه  "اجرائيًا: المعيار 

المطلوب تقديرها وأحيانًا يشير إلى  الدراسة بينما يشير المستوى إلى كمية المتغير أو الصفة
 درجة التميز المطلوبة ألغراض معينة
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" ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظي أو مهاري، وهو يستند إلى  اصطالحاً األداء التدريسي 
معرفية ووجدانية معينة، وهذا األداء يكون عادة على مستوى معين، يظهر منه قدرته أو خلفية 

 (.8223عدم قدرته على أداء عمل معين ")اللقاني والجمل، 
األداء التدريسي إجرائيًا بأنه :" كل ما يقوم به معلم الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية من ممارسات 

وما يرتبط بذلك من مسئوليات مهنية داخل الفصل  ية، تقويمية(تربوية وتعليمية)تخطيطية، تنفيذ
بحيث تساعد هذه األعمال على تحقيق أهداف التعلم المرغوب بما يتفق مع معايير 

(NCATE.") 
  :اإلطار النظري
 هيعد المعلم جوهر العملية التعليمية التعلمية ومحورها، ويقع على عاتق  المعلم:أهمية إعداد 
في تهيئة وتنشئة الطلبة، وقيادة التغيير في العصر الذي يتسم باالنفجار  ىالمسئولية الكبر 

المعرفي وثورة تقنية االتصاالت والمعلومات وعولمة النشاط البشري واالنفتاح الشديد مع تغيير 
لمعلم مفاهيم الزمان والمكان مما يقتضي التركيز على إعداد المعلمين اإلعداد الجيد وأن ينظر 

المستقبل نظرة شمولية تراعي الجوانب النفسية والثقافية واالجتماعية والمادية والتقنية مع توفير 
كافة السبل والموارد واإلمكانات لتأهيلهم مع تهيئة البيئة التعليمية التي يمارسون أعمالهم فيها 

بد من إعداده في أي إصالح تربوي فالمهم أن المعلم  (.8229ومن خاللها )بخشن وياسين، 
وتدريبه وتزويده بالمهارات والكفايات األساسية للنجاح في عمله، ولعّل ظهور برامج إعداد 
المعلمين القائمة على الكفايات جاءت كاستجابة لتنامي الشعور بعدم الرضا عن مسار التربية 

لعطاء المميز ، آنذاك وفي إطار البحث عن أساليب أكثر فاعلية إلعداد المعلمين القادرين على ا
ظهرت حركة إعداد المعلمين القائمين على الكفايات كواحدة من أهم االتجاهات المعاصرة 

، إذ اً ان األكثر تطور وأكثرها بروز وانتشار في المؤسسات التربوية والتعليمية خاصة في البلد
، وجاءت حركة أصبح إعداد المعلمين األكفاء وتدريبهم يتم وفقا ألحدث نظريات التعليم والتعلم

الكفايات التعليمية كرد فعل على األساليب التقليدية المتبعة في إعداد المعلمين، ويتفق المفكرون 
التربويون على أن األفكار الجوهرية لحركة إعداد المعلمين القائمة على الكفايات تعود للمدرسة 

 م( 8212السلوكية في علم النفس. )نادي، 
إن الدور المطلوب من المعلم يحتاج إلى تكوين جيد تتوفر فيه  وية:خصائص معلم المرحلة الثان

المواصفات والمعايير العلمية، لكي تتم عملية ضبط مرحلة إعداده قبل الخدمة، واستمرار تدريبـه 
أثنـاء الخدمـة فعمليـة التكامـل بيـنهما أصبحت ضرورة لمواكبة الدور المتغير للمعلم، ومن أجل 

المعرفيـة والتكنولوجيـة وخصوصًا لمعلم الحاسب اآللي عـلى مختلف الجوانب.  مواجهة التطورات
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وهـذا يعنـي أن تكـون العمليـة متعـددة الجوانـب في مدخالتها وعملياتها لضمان النتائج الجيدة 
والمردودية العالية، كما يشير بعض الخبراء إلى أن التكوين من خالل الشراكة بين أطراف عملية 

 .متطورالمعلمين يعتبر عامال للتطوير في اتجاه تكوين مهني تكوين 
تتضـمن جوانـب ثقافيـة وجوانب مهنية تربوية  قررات المعتمـدة في الحاسب اآلليمن خالل الم

وجوانب معرفية تخصصية، وهذه الجوانـب تعـد أساسـية في بـرامج إعداد معلم الحاسب اآللي 
 التربية العملية.، اإلعداد التخصصي، لثقافياإلعداد امثل: للمرحلة الثانوية، 

شهد التعليم الثانوي في المملكة  تجارب إصالح التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية:
العربية السعودية سلسلة من التجديدات والتغييرات في هيكله وأهدافه ومناهجه وأساليبه منذ 

تجربة المدارس الثانوية الشاملة : ـ( فيما يلي8218) القرشيكما أوردها  إنشائها ويمكن تلخيصها
تجربة نظام التعليم الثانوية التقليدي المعدل ، هـ(1422تجربة المدرسة الثانوية المطورة)، هـ1392

تجربة نظام المقررات في التعليم ، هـ1482تجربة التعليم الثانوي الجديد )المرن( ، ه(1418)
 طبقه 1432 الفصلي للتعليم الثانوي )تقويم من أجل التعلم(تجربة النظام ، هـ1482الثانوي 

والذي تم تعميه لجميع المدارس على ثالث مراحل  بالتوازي مع استمرار تطبيق نظام المقررات
 هـ.1439ابتدًأ من 

يمكن وصف األداء التدريسي أنه قدرة المعلم على أداء نشاط معين لـه : مفهوم األداء التدريسي
الـدروس وتنفيـذها وتقويمهـا، ويتـضمن هـذا النـشاط مجموعـة مـن الـسلوكيات  عالقة بتخطيط

المعرفية والمهارية واالنفعالية؛ لذا وجب استخدام المالحظة المنظمة لتقييم المعلم في ضـوء 
معـايير وضوابط مقننة لتحديد مستوى إنجازه لألداءات المطلوبة منه، وتشخيص مدى قدرته على 

كما يمكن توصيفه بأنه يتمثـل في  م(.8211المواقف التدريسية المتغيرة )زيتون، التكيف مع 
سـلوك المعلـم قبـل شرحه، وأثناء مواقف التدريس سواء داخل الفصل أو خارجه وهذا األداء هو 
الترجمة اإلجرائية لما يقوم به المعلم من تخطيط مسبق وسلوكيات أو استراتيجيات تدريس أو في 

فصل، أو مساهمته في األنشطة المدرسية أو غيرها من األعمال التي تـسهم في تحقيـق إدارته لل
 م(.8223النجـار، و تقـدم تعلـم الطـالب بمـا يكـسبهم معارف ومهارات واتجاهـات )شحاته 

( تقويم األداء التدريسي Yonghong & Chongde, 2006يعرف  ) : تقويم األداء التدريسي
من التقويم الذي يستهدف تحديـد مـستوى أداء المعلمـين، والـسلوكيات  على أنه ذلك النوع 

الوظيفيـة الخـاص بهـم ،  بقصد جمع معلومات عن مدى الجودة الوظيفية الخاصة بالمعلم، 
وعادة ما يتم ذلـك النـوع مـن  التقويم من خالل المشرفين، أو جماعات األقـران، أو مـن خـالل 

م( أن تقويم األداء التدريسي يعنى مستوى تحقق كـل الممارسـات 8229)قـةويـضيف النا الطـالب.
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والفعاليـات التـي يقـوم بهـا  المعلم المنفذ للبرنامج التعليمي داخل الصف، والقابلة للمالحظة 
  . والقياس، وفقـا لبطاقـة المالحظـة خــالل مرحلــة التــدريب والتطبيــق العمــلي

اهـتمت العديـد مـن المؤسـسات العالميــة واإلقليميـة، م األداء التدريسي للمعلم: نماذج معايير تقوي
وخبراء الجودة والتطوير بصياغة مجموعة من المعايير الالزم توافرها لدى المعلم، بحيث تصف 
األداء الفعلي الذي يجب أن ينفذه داخل الحجرات الدراسية بغرض تحقيق أهداف العملية 

المجلس الوطني العتماد إعداد المعلمين ، من أهم نماذج المعايير الدولية والعربيةالتعليمية،  و 
NCATE:  يضم مجلس وNCATE  تمثيال لكل الجماعات المهنية الرئيسة، التي لها مصلحة

ومن بين هذه الجماعات: الكليات والجامعات التي تعد  ،ثابتة في جودة إعداد المعلم في أمريكا
ت المهنية، التي تمثل مهنة التربية والتعليم مثل جمعية التربية الوطنية، المعلمين والمنظما

واالتحاد األمريكي للمعلمين؛ والمنظمات المهتمة بالطفل، مثل مجلس األطفال غير العاديين؛ 
ومنظمات القيادة التربوية، مثل مجلس المديرين التنفيذيين للمدارس الرسمية؛ والمؤسسات 

المكتبة األمريكية؛ والمنظمات الخاصة بالتخصصات، مثل: جمعية المتخصصة مثل جمعية 
ومنظمات التقنية، مثل الجمعية  NCTMالقراء الدولية، والمجلس الوطني لمعلمي الرياضيات

، تجربة كلية التربية في جامعة الكويت، م(8222الدولية للتقنية  في التعليم )مجاهد وبدير، 
 .في كلية التربية جامعة الملك سعود NCATEتجربة  ،تجربة المملكة العربية السعودية

نظام التقويم ، المعرفة والمهارات واالتجاه نحو المهنة لالعتماد األكاديمي: NCATEمعايير 
مؤهالت أعضاء هيئة ، التنوع واالختالف، الخبرات الميدانية والممارسات العملية، واالمتحانات

 .اإلدارة والموارد، التدريس واألداء والنمو المهني
 الدراسات السابقة 

تقويم برنامج إعداد معلم التكنولوجيا في الجامعات  هدفت إلىوالتي  :( 8212) دراسة نادي
)هي معايير المجلس الوطني العتماد إعداد المعلم في  NCATEالفلسطينية في ضوء معايير 

ة من وجهات نظر أعضاء الهيئة الواليات المتحدة( في جامعتي النجاح الوطنية وفلسطين التقني
التدريسية وطلبة قسم إعداد معلم التكنولوجيا، واستخدمت الباحثة أداتين لتطبيق دراستها: األولى 
كانت االستبانة وقد تم توزيعها على جميع أعضاء الهيئة التدريسي واألداة الثانية فهي المقابلة 

التكنولوجيا، ومجموعة من أعضاء الهيئة وأجريت مع مجموعة من طلبة قسم برنامج إعداد معلم 
التدريسية، وأظهرت النتائج أن درجة تقويم برنامج إعداد معلم التكنولوجيا في ضوء معايير 

NCATE  ( وقد  3339في جامعتي النجاح وفلسطين جاءت متوسطة بمتوسط حسابي بلغ )
حصل المجال الثالث "الخبرات الميدانية والمسارات العملية المتعلقة بالبرنامج" على المرتبة 
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األولى من بين المجاالت، أما المجالين الرابع والخامس وهما "التنوع واالختالف في البرنامج"،  
ة التدريس للبرنامج" فاحتال المرتبة الثانية، وحصل المجال األول "المعرفة و"أعضاء هيئ

والمهارات واالتجاه نحو مهنة التعليم" على المرتبة الثالثة، أما المجال السادس "اإلدارة والموارد 
انات المتعلقة بالبرنامج" فقد احتل المرتبة الرابعة، بينما حصل المجال الثاني "نظام التقويم واالمتح

في البرنامج" على المرتبة الخامسة، وأظهرت نتائج المقابلة أن البرنامج بحاجة إلى تقييم بشكل 
مستمر ودائم، وعدم إهمال رأي أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وأن بعض أعضاء هيئة التدريس 
ع بحاجة إلى تأهيل تربوي، وبأن محتوى بعض المقررات بحاجة إلى تطوير وتعديل لتتالءم م

رشاد  المستجدات التي تطرأ على مناهج التكنولوجيا الموجودة بالمدارس، وأنه ال يوجد توعية وا 
 للطلبة بخصوص الخطة اإلرشادية الموضوعة.

هدفت إلى تقييم جودة أداء كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية  "( 8214) دراسة عبابنة 
د المعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة العتماد مؤسسات إعدا NCATEفي ضوء معايير 

التدريس، وهدفت إلى تقييم جودة أداء كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية، ومعرفة درجة 
الستة، وعالقتها بمتغير  NCATEممارسة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية لمعايير 

( عضو  22لتحليلي، وطبقت استبانة على ) الرتبة األكاديمية، ونهجت الدراسة المنهج الوصفي ا
في كلية العلوم التربوية في الجامعة  NCATEهيئة تدريس، ومن أهم النتائج أن ممارسة معايير 

ن درجة ممارسة  8322األردنية حققت متوسط حسابي )  ( ويقابل درجة ممارسة متوسطة، وا 
هيئة التدريس" واألول "البرامج أتت متوسطة للمعيارين الخامس "تأهيل أعضاء  NCATEمعايير 

المقدمة"، وقليلة للمعايير السادس "الموارد واالدارة"، والثالث "الخبرات الميدانية"، والثاني "نظام 
حسب درجة ممارستها في كلية العلوم  NCATEالتقييم والتقويم"، والرابع "التنوع"، وترتبت معايير 

ئة التدريس"، "البرامج المقدمة"، "الموارد واالدارة"، التربوية تنازليا كاآلتي: "تأهيل أعضاء هي
و"الخبرات الميدانية"، "نظام التقييم والتقويم"، "التنوع"، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات 

لدى أعضاء هيئة التدريس من رتبة  NCATEداللة إحصائية بين متوسط درجة ممارسة معايير 
لدى أعضاء هيئة التدريس من  NCATEة ممارسة معايير أستاذ مشارك أو أستاذ ومتوسط درج

رتبة مدرس أو محاضر لصالح ذوي رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ، ولم تكن الفروق دالة بين 
متوسطات فئة أستاذ مساعد ومتوسطات كل من أعضاء هيئة التدريس برتبتي مدرس أو 

 محاضر متفرغ وأستاذ مشارك أو أستاذ.
" هدفت الدراسة لتقويم برامج كلية التربية بجامعة نجران في  : م(8213) عدراسة العتيبي والربي
،حيث تم استخدام المنهج الوصفي وتمثلت أداة الدراسة في إعداد  NCATEضوء معايير ال 
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استبانة لجمع المعلومات والبيانات بعد التأكد من صدقها وثباتها وتم اعتماد التدريج الخماسي 
يعها على جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكانت النتائج على النحو فيها، بعد ذلك تم توز 

التالي: توافر معيار اإلطار المفاهيمي العام بدرجة كبيرة جدًا، وتوافر كل من معايير: العمادة 
والموارد والبرامج المقدمة، والخبرات الميدانية، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وأدائهم وتنميتهم 

ظام التقييم والتقويم، بدرجة كبيرة وكانت درجة توافر معيار: التنوع متوسطة. أما المهنية، ون
متوسطات األقسام حول توافر المعايير فكانت متقاربة، في الوقت الذي كانت هناك فروق ذات 
داللة إحصائية بين الذكور واإلناث لصالح الذكور في مدى توافر تلك المعايير بكلية التربية في 

 جران.جامعة ن
الى وضع تصوٍر مقترٍح لتنمية عضو هيئة التدريس  توالتي هدف "م( 8218)دراسة الغامدي

(، بما في ذلك تحديد NCATEمهنيًا في كليات التربية بالجامعات السعودية في ضوء معايير )
المجاالت، والبرامج، وأساليب التنفيذ، وتوضـيح أبرز المعوقات المحتملة، وتم استخدام المنهج 
الوصفي التحليلي وقد تمثل مجتمع الدراسة في خبراء التربية واإلدارة والتخطيط التربوي وتم 

خبيرا، تم اختيارهم وفق أسلوب الدراسة المعتمد،  82تطبيق الدراسة على عينة بلغ عددهم 
 بالطريقة القصدية وتم استخدام االستبانة في هذه الدراسة.

( " والتي هدفت إلى معرفة واقع تطبيق معايير االعتماد للمجلس الوطني  8218)  الهاجري
العتماد برامج المعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت، 

( عضو 22، واستخدمت الدراسة استبانة تم تطبيقها على عينة الدراسة )NCATEطبًقا لمعايير 
رت النتائج إلى أن درجة تطبيق معايير: "معارف المتعلم  ومهاراته واتجاهاته"، هيئة تدريس، وأشا

و"الخبرات الميدانية والتربية العملية"، و"التنوع"، و"مؤهالت أعضاء هيئة التدريس وأداؤهم 
وتطويرهم" متوسطة، في حين أن درجة تطبيق معياري "التقويم" و"إدارة الكلية ومواردها" قليلة، 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في واقع تطبيق معايير كما أنه 
NCATE .تبًعا لمتغيرات النوع االجتماعي، والدرجة العلمية 
: والتي هدفت إلى تعرف إعداد المعلمين لتعليم متعلمين متنوعين  Delgado,2011دراسة 

ألجل االعتماد، وقد  NCATEلمقدمة متعدد لطلبات المؤسسات ال ومختلفين من خالل تحليل
 NCATE( برنامًجا إلعداد المعلمين صنفتهم 11وظف الباحث النظرية المجذرة في دراسة )

م ، وتركز العمل في كيفية إعداد 8229م إلى خريف 8222كهدف لالعتماد من خريف 
متضمنة ذات العالقة المعلمين ليعلموا متعلمين مختلفي القدرات وأنماط التعلم، وّحللت المهارات ال

بالتنوع واالختالف في مواد البرامج سواء في مواد التدريس أو مواد التقويم، وأشارت نتائج التحليل 
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إلى أن أكثر العناصر والمهارات شيوًعا المتعلقة بالتنوع واالختالف هي الفهم والفروق بين 
 س، والتعاون مع األسرة والمجتمع.التالميذ، وتكييف التدري

دراسة هدفت إلى التعرف على مدى ارتباط البرامج المقدمـة في كلية  "م( 8212) ة عوندراس
في  NCATEالتربية للبنات بجامعة الملك سعود باإلطار المفاهيمي للكلية ومـدى تطبيـق معـايير 

على مجتمع ها وتم تطبيقالباحثة اسـتبانة استخدمت الكلية. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، كما 
لدراسة المؤلف من جميع وكيالت أقسام الكلية. وقد تفاوتت نتائج الدراسة فيمـا يخص توافر ا

مؤشرات محاورها السبعة، مع مالحظة تدني توافر معيار التنـوع كأحـد المعـايير المعتمدة في هذه 
 الدراسة. 

ير االعتماد ( " والتي هدفت إلى التعرف على درجة إمكانية تطبيق معاي8212) دراسة المالكي
األكاديمي، ودرجة أهمية تلك المعايير ودرجة أهمية توفر متطلبات تطبيقها في مدارس التعليم 
الثانوي العام من وجهة نظر القيادات التربوية بمحافظة جدة. ومعرفة ما إذا كان هناك فروق في 

توفر متطلبات  درجة أهمية معايير االعتماد األكاديمي ودرجة إمكانية تطبيقها ودرجة أهمية
تطبيقها تعزى لمتغيرات المؤهل، التخصص، سنوات الخبرة، العمل الحالي. والتوصل إلى بناء 
تصور مقترح لتطبيق معايير االعتماد األكاديمي في المدارس الثانوية الحكومية للبنات، حيث تم 

( قائدة 122من )استخدام المنهج الوصفي التحليلي. وتم تطبيقه على عينة الدراسة التي تكونت 
تربوية. من خالل استبانة تم بناؤها والتأكد من مؤشرات الصدق والثبات، وتم التوصل إلى 
مجموعة من النتائج منها إن درجة إمكانية تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في مدارس التعليم 

ن درجة 3342الثانوي العام كانت بدرجة عالية، بمتوسط عام الستجابات عينة الدراسة بلغ ) (.  وا 
م الستجابات عينة الدراسة بلغ أهمية معايير االعتماد األكاديمي كانت عالية جدًا، بمتوسط عا

(. وأن درجة أهمية توفر متطلبات تطبيق معايير 2342، وبانحراف معياري بلغ )(4332)
، بمتوسط عام االعتماد األكاديمي في التعليم العام لمدارس المرحلة الثانوية كانت عالية جداً 

 (.2342( وبانحراف معياري بلغ )4332الستجابات عينة الدراسة بلغ )
حيث هدفت الدراسة إلى التعريف بمفهوم الجودة  "م( 8212) دراسة السالوس، والميمان

ومبادئها في مجال إعداد المعلم والتعريف بأهم التجارب العالمية واإلقليمية والعربية في مجال 
االعتماد األكاديمي، وشرح واقع برنامج إعداد المعلم في كليات التربية في جامعة طيبة. حيث 

المسحي، وأداته االستبانة التي طبقت على عينة من  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي بأسلوبه
( عضو هيئة تدريس في كليات التربية. وتوصلت الدراسة إلي العديد من النتائج من أهمها 144)

أن الجودة الشاملة المنشودة في المؤسسات التعليمية عبارة عن مجموعة من المعايير والسمات 
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سواء ما يتعلق بالمدخالت، أو العمليات، أو  التي يجب توافرها في جميع عناصر المؤسسة
المخرجات التي تعمل علي تحقيق حاجات ورغبات ومتطلبات المستفيدين ورغباتهم ومتطلباتهم 
داخل المؤسسة وخارجها، وأن المعايير العالمية لجودة إعداد المعلم واقعًا مستقرًا في جميع البلدان 

يير الجودة والحصول علي اعتماد أكاديمي عالمي من التي تسعي مؤسساتها التربوية لتحقيق معا
( ؛ إال أن تبني معايير محددة تطلب منها NCATEالمجلس القومي العتماد تعليم المعلمين )

دراسة مستفيضة للتجارب العالمية المشابهة التي تقوم بتعزيز قدراتها علي إعداد المعلم 
توجهات لالستفادة من هذه التجارب في تحديد المعاصر، وبرامج تتبني بالفعل هذه المعايير وال

هذه المواصفات المعيارية التي تتسم بالشمول، والموضوعية، والمرونة، والقابلية للقياس والتقويم، 
ثم التطوير والتي تبنى ضمن إطار فكري وقيمي تعزز فيه أخالقيات المهنة، وتبرز فيه القيم 

 والتكامل، والمشاركة بين األطراف المستفيدة كلها. اإلسالمية الرصينة، وتحقق مبدأ  التعاون،
والتي هدفت إلى تحديد القائمة الواجب توافرها في أداء معلمي  " : م(8212)دراسة الغامدي

العلوم الطبيعية بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية في ضوء المعايير العالمية 
لوصفي المسحي وكان مجتمع الدراسة جميع معلمي العلوم للتربية العالمية، تم استخدام المنهج ا

معلم وتوصلت  38معلم وكانت العينة  22الطبيعية بالمرحلة المتوسطة بالباحة والبالغ عددهم 
اهم النتائج الى تحديد قائمة بالمعايير الواجب توافرها في أداء معلمي العلوم الطبيعية بالمرحلة 

 لمية للتربية العلمية.المتوسطة في ضوء المعايير العا
" والتي هدفت إلى تقصي تصورات تربوية المعلمين : ( Hendricks, 2010دراسة هندريكس )

في برامج إعداد المعلمين وأثر ذلك على ممارساتهم التدريسية،  NCATEعن أثر العمل بمعايير 
سهم مواد في ( من تربوي المعلمين خالل تدري2وهي دراسة نوعية اعتمدت على مالحظة أداء )

برامج إعداد المعلمين، باإلضافة إلى مقابالت أجريت معهم، وقد أشارت النتائج إلى عدد من 
القضايا اإليجابية مثل تحسين الصورة الذاتية والسمعة، وزيادة التواصل بين أعضاء الهيئة 

ين أن كمية التدريسية، وتفعيل أفضل لنظام التقويم، ورغم ذلك فقد أعتقد عدد من تربوي المعلم
تتجاوز الفوائد  NCATEالمال والوقت والجهد المبذولة على العمليات المرافقة لتطبيق معايير 

 التي تم الحصول عليها.
تعد الدراسات السابقة بأكملها ذات صلة بموضوع الدراسة   التعقيب على الدراسات السابقة:

الحالية من خالل  ةدراسالفي   انالحالية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، واستفاد الباحث
على تلك الدراسات في صياغة مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها، ويمكن تحديد عالقة  ع طالالا

تتفق مع معظم الدراسات السابقة في تركيزها  الدراسات السابقة بهذه الدراسة في النقاط التالية: 
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في التأكيد على تقييم معايير  ،العامتماد األكاديمي في التعليم واالع NCATEعلى معايير 
المجلس الوطني العتماد إعداد المعلم في الواليات المتحدة األمريكية ومدى تطابقها على 

في أنها استخدمت بطاقة المالحظة ، و في منهج الدراسة واختلفت مع بعضها، أيضا المعلمين
السابقة حيث أنها ركزت على اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات و  لجمع معلومات الدراسة.

األداء التدريس لمعلمي الحاسب اآللي في المرحلة الثانوية ومدى توافق هذا األداء مع معايير 
ركزت على األداء التدريس للمعلمين في المرحلة ،  و س الوطني العتماد إعداد المعلمينالمجل

 ت السابقة.الثانوية ولم تركز على برامج إعداد المعلم كما في بعض الدراسا
 منهج الدراسة واجراءاتها:

لمناسبته ألهداف الدراسة،  نظراً ، التحليلي المنهج الوصفي انستخدم الباحثا :منهج الدراسة
" وصف الظاهرة التي يريد دراستها وجمع أوصاف ومعلومات : بأنه المنهج الوصفي فعر  ي  و 

 بوصفها وصفًا دقيقًا عنه كيفيًا وكميًا" دقيقة عنها والمنهج الوصفي يعتمد على دراسة الواقع ويهتم
 (.24، 8229)عثمان،  

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية   مجتمع الدراسة:
هـ والبالغ عددهم 1432/1432بالمدارس الحكومية النهارية للبنين في منطقة حائل للعام الدراسي 

 .هـ(1432انوية )إدارة تعليم حائل،مدرسة ث 92معلم يعملون في  118
معلم من معلمي الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية في  31عينة الدراسة من  تتكون  عينة الدراسة:

 .بسيط تم اختيارهم بشكل عشوائي ،من المجتمع %82منطقة حائل يمثلون نسبة 
 وصف العينة: 

 وعدد سنوات الخبرة نوع المؤهلو  المؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة وفقاً  (1 جدول رقم )
 الدورات التدريبيةو 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 %2 2 دبلوم

 %92338 82 بكالوريوس
 %9322 3 ماجستير
 %2 2 دكتوراه

 %122 31 المجموع
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 النسبة المئوية التكرار نوع المؤهل
 %122 31 تربوي

 2 2 غير تربوي
 %122 31 المجموع

 النسبة المئوية التكرار  عدد سنوات الخبرة 
 %9322 3 سنوات 2اقل من 

 %24328 82 سنوات 12 – 2من 
 %82321 2 سنة 82 – 12من 

 %122 31 المجموع
 النسبة المئوية التكرار الدورات التدريبية

 %32342 11 يوجد
 %24328 82 ال يوجد
 %122 31 المجموع

( أن النسبة األكبر من عينة الدراسة من معلمي الحاسب اآللي 1يتضح من الجدول رقم )
 %9322ودرجة الماجستير بنسبة  %92338بالمرحلة الثانوية يحملون درجة البكالوريوس بنسبة 

ويالحظ من ذلك أن مستواهم التعليمي مرتفع وهذا مؤشر مهم على قدراتهم على تطبيق معايير 
NCATE 122نسبة بأن جميع المعلمون ، كما المتعلقة باألداء التدريسي لهم في تدريسهم% 

 NCATEوهذا يظهر قدرة عينة الدراسة على فهم العناصر التربوية بمعايير ، مؤهلون تربويا
والقدرة على تطبيقها بطريقة جيدة بما يخدم العملية التربوية الخاصة بتدريس منهج الحاسب 

من عينة الدراسة بخبرة أكثر من  %92برة بين عينة الدراسة، وتميز أكثر من وتنوع الخ، اآللي
بسهولة  NCATEيكسب عينة الدراسة درجة من القدرة على تطبيق المعايير  ، مماخمس سنوات

أن نسبة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية الحاصلين على دورات تدريبية أقل حيث ، و ويسر
 نسبة معقولة. وتعد  (%24328بلغت )
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الحاسب  بتحديد قائمة معايير ألداء معلميان لتحقيق أهداف الدارسة قام الباحث:  أداة الدراسة
من االطار النظري والدراسات السابقة.اآللي بالمرحلة الثانوية باالستفادة   

عن طريق عرض أداة  الدراسة أداة صدق من التحقق تم الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:
 الدراسة على عدد من المحكمين ذوي االختصاص في الجامعات والمؤسسات التعليمية،

لمراجعتها وتدقيق عباراتها  ،التربوية التخصصاتمجموعة من المحكمين من الخبراء في و 
، ومحاورها لتحديد مدى مناسبة كل عبارة، ومدى انتمائها للمحور الخاص بها، وسالمتها اللغوية

 وسالمة الصياغة، واقتراح تعديالت اذا لزم األمر، أو الحذف أو اإلضافة.
حساب  خالل من بطاقة المالحظة صدق التحقق من تم: صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة

( 8ويوضح الجدول رقم ). (Cooperمعامل االتفاق بين المالحظين باستخدام معادلة كوبر )
 :طاقة المالحظةلب التالي قيم االتساق الداخلي

 (معادلة كوبر)حسب معامل االتفاق  يوضح (2)جدول رقم 
 معامل االتفاق رقم المعلم

1 2322 

8 2392 

3 2323 

4 2322 

 2322 النسبة العامة للثبات الكلي

( وهي قيمة مرتفعة مما 2322)كان بنسبة الكلي( أن معامل االتفاق 8يتضح من الجدول رقم )
عطاء نتائج يمكن االعتماد عليهايجعل األداة   . صالحة للتطبيق وا 
 األداة تطبيق أعيد لو فيما النتائج نفس على الحصول إمكانية إلى الثبات يشير :ثبات األداة

في  تم حساب معامل االتفاق لمجاالت الدراسة كما الثبات من وللتحقق ،األفراد نفس على
 (.3الجدول رقم )

 مجاالت الدراسةحسب  معامل االتفاق يوضح ( 3 )جدول رقم 
 معامل االتفاق المجال

 2392 المجال األول المعرفة والمهارات واالتجاه نحو المهنة
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 2322 الخبرات الميدانية والممارسات العمليةالمجال الثاني 

 2322 المجال الثالث التخطيط للتدريس

 2322 المجال الرابع تنفيذ الدرس

 57.0 التقويم واالستفادة من نتائجهالمجال الخامس: 

 2322 النسبة العامة للثبات الكلي لألداة

( أن قيم معامل االتفاق أعط مستوى ثبات مرتفع لكل مجال على 3 يتضح من الجدول رقم )
 حده ولألداة ككل مما يؤكد ثبات بطاقة المالحظة.

العديـــــد مــــن األســـــاليب  ان اســــتخدم الباحثــــ :األساااااليب اإلحصاااااائية المسااااتخدمة فاااااي الدراساااااة
حســاب التكــرارات والنســب المئويــة للتعــرف علــى البيانــات  SPSSاإلحصــائية المناســبة باســتخدام 

ـــــــاري، Meanحســـــــاب المتوســـــــط الحســـــــابي، األوليـــــــة ألفـــــــراد الدراســـــــة  حســـــــاب االنحـــــــراف المعي
Standard Deviation ،اختبـار ، معادلة )كـوبر( لحسـاب معامـل الثبـات لبطاقـة المالحظـةT-

test .تحليل التباين ، 
 . NCATEمستويات درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي لمعايير ( 4 )جدول رقم 

 معيار تقدير درجة الممارسة
درجة 
 الممارسة

 مدى المتوسط
 إلى  من

 4 3382 كبيرة تكررت في صورة صحيحة كل مرة
 3384 8322 متوسطة تكررت بصورة صحيحة أكثر من تكرارها بصورة خاطئة

تكررت بصورة صحيحة أقل من أو تساوي تكرارها بصورة 
 8349 1322 ضعيفة خاطئة

لم تمارس أي لم تتوفر مواقف تعليمية مناسبة تمكن 
 1324 1 منعدمة المالحظ من تقديرها

 تحليل ومناقشة النتائج:
 NCATEدرجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير ما  السؤال األول:

 المتعلقة باألداء التدريسي في مجال المعرفة والمهارات واالتجاه نحو المهنة؟
 كما بالجدول أدناه. االنحراف المعياريوم حساب المتوسط الحسابي : تلإلجابة عن السؤال األول
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 .وفقًا لنتائج بطاقات المالحظة االنحراف المعياري و المتوسط الحسابي ( يوضح 0جدول رقم )

 العبارة المعيار الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

المعيار األول المحتوى المعرفي  1
ص لمعلم الحاسب اآللي.

ص
التخ

 كبيرة 2322 4322 يمتلك المفاهيم والمعارف في مادة الحاسب اآللي. 

 كبيرة 2322 4322 يتقن مهارات استخدام الحاسب اآللي. 8

 كبيرة 2322 4322 يتقن مهارات العروض العلمية في تدريس الحاسب اآللي. 3

 كبيرة 2334 3322 يمتلك اتجاهات إيجابية نحو تدريس الحاسب اآللي. 4

2 
يحدد المصادر التعليمية الالزمة لتدريس مادة الحاسب 

 اآللي.
 كبيرة  2322 4322

2 

المعيار الثاني تفعيل المعلم لألنشطة 
المدرسية األخرى.

 

يتواصل مع الطالب إيجابيًا لحل مشكالتهم 
  الشخصية.

3332 

 

2322 

 

 كبيرة

2 
يلتزم بالسلوكيات التي تجعل منه قدوة يحتذى به 

 أمام طالبه.

3322 

 

2348 

 
 كبيرة

2 
يوجه الطالب للمحافظة على ثوابت المجتمع 

 .السعودي وهويته العربية واإلسالمية

3321 

 

2342 

 
 كبيرة

 كبيرة 57.0  الكليالمتوسط الحسابي 
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( أن جميع أفراد العينة تتفق بدرجة كبيرة على امتالك العينة 2يتضح من الجدول رقم )    
  معايير ل

NCATE المتعلقة باألداء التدريسي في مجال المعرفة والمهارات واالتجاه نحو المهنة ،
( وربما يعود السبب بأن جميع افراد العينة 4، 3332بمتوسطات حسابية تقع في الفترة ما بين )

لهم متدرب وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  معلمين مؤهلين تربويًا وخبراتهم التدريسية كبيرة جدًا وج 
، وتختلف مع (8212) دراسة المالكي، Delgado,2011دراسة  ، و م(8213) العتيبي والربيع

. وأن االنحراف المعياري يتراوح ما بين ( 8214) دراسة عبابنة ، ودراسة (8212) ناديدراسة 
 ( مما يدل على تجانس أفراد العينة. 2322، 2322)

درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير وعليه يمكن ان نقول أن  
NCATE بصورة  ي مجال المعرفة والمهارات واالتجاه نحو المهنةالمتعلقة باألداء التدريسي ف

 .3322كبيرة. بمتوسط  حسابي كلي قدره 
 NCATE: ما درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير السؤال الثاني

 المتعلقة باألداء التدريسي في مجال الخبرات الميدانية والممارسات العملية؟
لنتائج بطاقات  االنحراف المعياريتم حساب المتوسط الحسابي و :السؤال الثانيولإلجابة عن 

المتعلقة باألداء التدريسي في  NCATEالمالحظة ألفراد الدراسة وفقًا لكل معيار من معايير 
 .ات الميدانية والممارسات العمليةمجال الخبر 
 .اً لنتائج بطاقات المالحظة وفقاالنحراف المعياري و المتوسط الحسابي ( يوضح 6جدول رقم )

الر
 قم

 العبارة المعيار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

1 

المعيار األول تعاون المعلم مع 
المدرسة

 

 كبيرة 2334 3322 يلتزم باألنظمة السائدة في المدرسة.

يتعاون مع المعلمين في المدرسة لتوظيف  8
 كبيرة 2322 3342 التدريس.الحاسب اآللي في 

يشارك في األنشطة المدرسية لجعل  3
 كبيرة 2322 3322 المدرسة بيئة تعلم متميزة.
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الر
 قم

 العبارة المعيار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

4 

المعيار الثاني: نمو المعلم وتمكنه من المعارف 
والمهارات والتوجيهات المهنية لمساعدة نفسه

 

يستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 لتطوير قدرته على التدريس.

 كبيرة 2323 3328

يتبادل الخبرات التدريسية مع زمالئه  2
 متوسطة  2392 8392 المعلمين.

 متوسطة 2322 3322 يقيم ممارساته لالرتقاء بأدائه. 2

يتابع أحدث النظريات والممارسات التربوية  2
 في مجال تدريس الحاسب اآللي.

 كبيرة 2322 3338

 متوسطة 8392 الكلي المتوسط الحسابي

   
المعيار ( أن جميع أفراد العينة تتفق بدرجة كبيرة على جميع عبارات 2يتضح من الجدول رقم )  

، (3322، 3342بمتوسطات حسابية تقع في الفترة ما بين )،  األول تعاون المعلم مع المدرسة
والمهارات المعيار الثاني نمو المعلم وتمكنه من المعارف بينما االمر متباين على عبارات 
يستخدم ، نجد أن أفراد العينة تتفق بدرجة كبيرة على أن المعلم والتوجيهات المهنية لمساعدة نفسه

يتابع أحدث النظريات ، و تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير قدرته على التدريس
 3338، 3328بمتوسطات حسابية هي  والممارسات التربوية في مجال تدريس الحاسب اآللي

يقيم ممارساته على التوالي، حيث نجد أن أفراد العينة تتفق بدرجة متوسطة على أن المعلم 
، 3322بمتوسطات حسابية هي  يتبادل الخبرات التدريسية مع زمالئه المعلمين، و لالرتقاء بأدائه

، (8212) دراسة نادي وتتفق هذه النتيجة معبمتوسطات حسابية هي على التوالي،  8392
وأن االنحراف  .( 8214) دراسة عبابنة ، م(8213) دراسة العتيبي والربيع وتختلف مع

 ( مما يدل على تجانس أفراد العينة. 2392، 2334المعياري يتراوح ما بين )
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درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير وعليه يمكن ان نقول أن  
NCATE بصورة  المتعلقة باألداء التدريسي في مجال الخبرات الميدانية والممارسات العملية

 .8392متوسطة، بمتوسط  حسابي كلي قدره 
 NCATE: ما درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير السؤال الثالث

 المتعلقة باألداء التدريسي في مجال التخطيط للتدريس؟
لبطاقات المالحظة  االنحراف المعياريتم حساب المتوسط الحسابي و: ن هذا السؤاللإلجابة ع

الخاصة بأفراد الدراسة فيما يخص درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير 
NCATE لتدريسي في مجال التخطيط للتدريسالمتعلقة باألداء ا.  

 
 

 .وفقاً لنتائج بطاقات المالحظة االنحراف المعياري و المتوسط الحسابي ( يوضح 7جدول رقم )

الر
 العبارة المعيار قم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

1 

صميم خطة تعليم وتعلم فعالة لتدريس منهج الحاسب 
المعيار األول ت

اآللي
 

يوزع الوحدات والدروس اليومية 
في ضوء األهداف العامة لمقرر 

 الحاسب اآللي.
3322 2322 

 كبيرة

8 
التدريس  استراتيجياتيحدد 

الالزمة لتدريس الحاسب اآللي 
 في ضوء قدرات الطالب.

3342 2322 

 كبيرة

3 
تعليمية  استراتيجياتيحدد 

تعلمية تضمن مراعاة الفروق 
 الفردية للطالب.

3342 2322 

 كبيرة

4 
يعد خطة زمنية لتوزيع 
موضوعات مقرر الحاسب 

 اآللي على مدار السنة.
3322 2321 

 كبيرة

2 

ر المعيا
: الثاني
التخط
يط 
تعلم ف ألهدا
الحا
سب 
اآللي

 

 متوسطة 2398 3383يضع أهدافًا تنمي أسلوب حل 
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الر
 قم

 العبارة المعيار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

 المشكالت.

يضع أهدافا تتطلب العمل  2
 2322 3312 الجماعي.

 متوسطة

يضع أهدافًا تقيس الجوانب  2
  المعرفية لدى الطالب.

 كبيرة 2322 3322

يضع أهدافًا تقيس الجوانب  2
 المهارية لدى الطالب.

3322 2329 
 متوسطة

يضع أهدافًا تقيس الجوانب  9
 1328 8322 الوجدانية لدى الطالب.

 متوسطة

12 

     

صميم دروس يومية متنوعة وفعالة
المعيار الثالث: ت

 

   
 

يضع أهدافًا إجرائية لدروس 
 الحاسب اآللي.

 كبيرة 2322 3348

11 
يحدد طرق التدريس المناسبة 

 ألهداف الدرس.
 ةمتوسط 2398 3383

18 
يختار الوسائل التعليمية 
 ةكبير  2321 3322 المناسبة لتحقيق أهداف الدرس.

13 
يحدد الواجبات المنزلية التي 
تعكس البعد التطبيقي لدرس 

 الحاسب اآللي.
 ةمتوسط 2393 3322

14 

المعيار 
الرابع: 
صميم

ت
األنشطة  
التعليمية 
الفعالة

 

يصمم أنشطة متنوعة تلبي 
 ةمتوسط 2328 3313 حاجات الطالب وميولهم.
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الر
 قم

 العبارة المعيار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

12 
يصمم األنشطة المناسبة 
لمستويات الطالب واإلمكانات 

 المتاحة.
 ةمتوسط 2322 3322

يصمم أنشطة تساعد الطالب  12
 ةمتوسط 1321 8392 على التعلم الذاتي.

الطالب يصمم أنشطة تكسب  12
 ةمتوسط 2393 3322 حب االستطالع واإلبداع.

يصمم أنشطة مناسبة للزمن  12
 الفعلي للتعلم.

 ةكبير  2322 3338

 كبيرة .572  الكليالمتوسط الحسابي 

( أن جميع أفراد العينة تتفق بدرجة كبيرة على المعيار 2يتضح من الجدول رقم )     
بمتوسطات حسابية تقع في الفترة ما  منهج الحاسب اآلليتصميم خطة تعليم وتعلم فعالة لتدريس 

المعيار الثاني التخطيط ألهداف تعلم ( ، وتتفق بدرجة متوسطة على 3322، 3342بين      ) 
المعيار ، وأخيرًا على المعيار الثالث تصميم دروس يومية متنوعة وفعالة، وعلى الحاسب اآللي

، 8392بمتوسطات حسابية تقع في الفترة ما بين )  لةالرابع تصميم األنشطة التعليمية الفعا
، م(8213) دراسة العتيبي والربيع، (8212) نادي (، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة3322

، وأن ( 8214) دراسة عبابنة ، ويختلف مع Delgado,2011دراسة ، (  8218)  الهاجري
 لى تجانس أفراد العينة. ( مما يدل ع1328، 2322االنحراف المعياري يتراوح ما بين )

درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير وعليه يمكن ان نقول أن  
NCATE  بصورة كبيرة، بمتوسط  حسابي المتعلقة باألداء التدريسي في مجال التخطيط للتدريس
     .3382كلي قدره 

 NCATE: ما درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير السؤال الرابع
 المتعلقة باألداء التدريسي في مجال تنفيذ الدرس؟
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لبطاقات المالحظة  االنحراف المعياريتم حساب المتوسط الحسابي ولإلجابة عن هذا السؤال 
الخاصة بأفراد الدراسة فيما يخص درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير 

NCATE ء التدريسي في مجال تنفيذ الدرسالمتعلقة باألدا. 
 
 
 

 .وفقاً لنتائج بطاقات المالحظة االنحراف المعياري و المتوسط الحسابي ( يوضح 8جدول رقم )

 العبارة المعيار الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

المعيار األول: تمهيد الدرس بالشكل المناسب 1
 

 كبيرة 23212 3339 يمهد للدرس بشكل مثير لدافعية الطالب للتعلم.

 كبيرة 23222 3332 يربط بين الدرس الحالي وخبرات الطالب السابقة. 8

 كبيرة 23228 3348 الدرس للطالب خالل التمهيد. يبرز أهمية 3

 متوسطة 13284 3313 يتقيد بالزمن المخصص للتمهيد. 4

2 

المعيار الثاني: االستخدام الفعال للوسائل 
التعليمية والتكنولوجية في عمليتي التعليم 

والتعلم
 

ينوع في استخدام الوسائل التعليمية بما يتناسب 
 متوسطة 23212 3313 مع مستويات الطالب.

2 
الداتاشو )يستخدم الوسائل التكنولوجية 

واإلنترنت والكمبيوتر( في تحسين مهارات 
 الحاسب اآللي.

 كبيرة 23283 3342

2 
يوجه الطالب إلتباع تعليمات األمن والسالمة 

 في التعامل مع التقنيات التعليمية.
 كبيرة 23212 3382
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 العبارة المعيار الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

 كبيرة 3332 الكليالمتوسط الحسابي 

درجة ممارسة ( أن جميع أفراد العينة تتفق بدرجة كبيرة على 2يتضح من الجدول رقم )     
المتعلقة باألداء التدريسي في مجال  NCATEمعلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير 

، 3382في جميع محاور المعيار األول والثاني بمتوسطات حسابية تتراوح ما بين )  تنفيذ الدرس
ينوع في استخدام ، يتقيد بالزمن المخصص للتمهيد( عدا فقرتين بنسبة متوسطة وتتمثل في 3342

 للفقرتين.    3313بمتوسطات حسابية قدرها  الوسائل التعليمية بما يتناسب مع مستويات الطالب
 ( مما يدل على تجانس أفراد العينة. 2392، 2334راف المعياري يتراوح ما بين )وأن االنح
درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير وعليه يمكن ان نقول أن  

NCATE  بمتوسط  حسابي كلي كبيرةبصورة  سالمتعلقة باألداء التدريسي في مجال تنفيذ الدر ،
 .3332قدره 

 NCATE: ما درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير خامسالسؤال ال
 المتعلقة باألداء التدريسي في مجال التقويم واالستفادة من نتائجه؟

لبطاقات المالحظة  االنحراف المعياريتم حساب المتوسط الحسابي ولإلجابة عن هذا السؤال 
الخاصة بأفراد الدراسة فيما يخص درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير 

NCATE المتعلقة باألداء التدريسي في مجال التقويم واالستفادة من نتائجه. 
 
 
 

 .وفقاً لنتائج بطاقات المالحظة االنحراف المعياري و المتوسط الحسابي ( يوضح 9 جدول رقم )

 العبارة المعيار الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

1 

المعيار األول: 
تقويم الطالب

 

يخطط ليقيس التقويم الجوانب )المعرفية 
والمهارية والوجدانية( لدى الطالب بشكل 

 متوازن.
 ةكبير  2328 3382



 

24 

 

 العبارة المعيار الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

التقويم )مثل ملف اإلنجاز( يستخدم أساليب  8
 باستمرار لمعرفة مستوى الطالب

 ةمتوسط 2322 3312

يستخدم المالحظة المقصودة المنظمة عند  3
 ةمتوسط 2328 3383 التطبيق العملي في دروس الحاسب اآللي.

 ةكبير   1328 3339 يستخدم التقويم القبلي للدرس. 4
 متوسطة 1322 3322 يستخدم التقويم البنائي أثناء الدرس. 2
 ةكبير  2322 3342 يستخدم التقويم الختامي في نهاية الدرس 2

2 
 

المعيار الثاني: استخدام نتائج التقويم 
في التغذية الراجعة الالزمة لتعديل 

وتحسين أدائه وأداء طالبه
 يستخدم نتائج التقويم لتحسين أدائه. 

 
 ةمتوسط 2392 8392

2 

التي يتم التوصل إليها يستخدم نتائج التقويم 
 في تصميم أدوات تقويم بديلة.

 

 

 ضعيفة 1324 8389

 ةمتوسط 8394 الكلي المتوسط الحسابي

( أن جميع أفراد العينة تتفق بدرجات متباين في تقييمها لعناصر 9يتضح من الجدول رقم )     
، 3322بين كبيرة ومتوسطة بمتوسطات حسابية تقع ما بين ) : تقويم الطالبالمعيار األول

المعيار الثاني: استخدام نتائج التقويم في التغذية الراجعة الالزمة لتعديل وتحسين ( ، أما  3342
تتراوح بين متوسطة وضعيفة وهذه النتيجة منطقية مقارنة بواقع التعليم بالعالم  أدائه وأداء طالبه

 العربي.

 ( مما يدل على تجانس أفراد العينة. 2392، 2334ف المعياري يتراوح ما بين )وأن االنحرا
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وعليه يمكن ان نقول أن درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير  
NCATE بصورة متوسطة،  المتعلقة باألداء التدريسي في مجال التقويم واالستفادة من نتائجه

 .8394 بمتوسط  حسابي كلي قدره

 

 : أهم النتائج

المتعلقة  NCATEأن درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير  .1
باألداء التدريسي في مجال المعرفة والمهارات واالتجاه نحو المهنة بصورة كبيرة. 

 .3322بمتوسط  حسابي كلي قدره 
المتعلقة  NCATEأن درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير  .8

باألداء التدريسي في مجال الخبرات الميدانية والممارسات العملية بصورة متوسطة، 
 .8392بمتوسط  حسابي كلي قدره 

المتعلقة  NCATEأن درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير  .3
باألداء التدريسي في مجال التخطيط للتدريس بصورة كبيرة، بمتوسط  حسابي كلي قدره 

3382.     
المتعلقة  NCATEأن درجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير    .4

باألداء التدريسي في مجال تنفيذ الدرس بصورة كبيرة، بمتوسط  حسابي كلي قدره 
3332. 

المتعلقة  NCATEدرجة ممارسة معلمي الحاسب اآللي بالمرحلة الثانوية لمعايير أن  .2
باألداء التدريسي في مجال التقويم واالستفادة من نتائجه بصورة متوسطة، بمتوسط  

 .8394حسابي كلي قدره 

 بما يلي:  توصي الدراسة، فإنه ان بناء على النتائج التي توصل لها الباحث: التوصيات
االستفادة من قدرة معلم الحاسب اآللي على معرفة مادة التخصص بدرجة عالية وتفعيل  -1

األنشطة األخرى في الدعم المستمر له للمحافظة على المستوى الذي وصل إليه في هذا 
 المجال.

االستفادة من قدرة تعاون المعلم مع المدرسة في إشراكه أكثر في العملية التعليمية ككل   -8
والمساعدة في العملية التعليمية وفي المدرسة ككل، واالستمرارية في دعمه في المدرسة 

 لالستمرار في زيادة المعرفة والمهارات والتوجيهات المهنية.
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 . زيادة العمل الجماعي داخل المدرسة   -3
 مساعدة معلم الحاسب اآللي في وضع أهداف تقيس الجوانب الوجدانية لدى الطالب.  -4

 
 
 

 المراجع العربية:
تصور مقترح لسمات معلم التعليم العام م(. 8229بخش، هالة وياسين، نوال ) -

. المؤتمر الشخصية والمهنية في ظل تحديات العولمة والتنافسية االقتصادية والثقافية
العلمي الثاني كلية العلوم التربوية، "دور المعلم في عصر التدفق المعرفي"، جامعة 

 جرش الخاصة. 
م(. تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير بين القول 8228الحيلة، محمود ) -

 . 1والممارسة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
. القاهرة عالم رؤية في تنفيذ الدرس -مهارات التدريس .م(8211زيتون، حسن ) -

 الكتب. 
أكاديمية لجودة إعداد المعلم في م(. نحو معايير 8212السالوس، منى والميمان، بدرية) -

الجمعية السعودية كليات التربية بجامعة طيبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس " 
 "، اللقاء السنوي الخامس عشر. للعلوم التربوية والنفسية

، معجم المصطلحات التربوية والنفسية .م(8223شحاتة، حسن؛ والنجار، زينب ) -
 القاهرة، الدار المصرية اللبنانية. 

تقويم أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في ضوء م(. 8222شلبي، أحمد ) -
. رسالة ماجستير، كلية التربية بشبين الكوم، جامعة المنوفية: المعايير المهنية المعاصرة

 مصر. 
ية في الجامعة األردنية في م(. تقييم جودة أداء كلية العلوم التربو 8214عبابنة، صالح ) -

" العتماد مؤسسات إعداد المعلمين من وجهة نظر أعضاء NCATEضوء معايير "
 ، األردن. 32(، 3) 48، ، دراسات العلوم التربويةهيئة التدريس

تقويم برامج كلية التربية بجامعة نجران في م(. 8213العتيبي، منصور والربيع، على ) -
 جستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة نجران. . رسالة ماNCATEضوء معايير 
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في كلية التربية  NCATEدراسة تقيميه لمدى تطبيق معايير م(.  8212عون، وفاء ) -
. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة الملك للبنات جامعة الملك سعود

 سعود. 
ية بالمرحلة المتوسطة في تقويم أداء معلمي العلوم الطبيعم(. 8212الغامدي، سعيد ) -

. رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة ضوء المعايير العالمية للتربية العلمية
 ام القرى. 

التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس في كليات التربية . م(8218الغامدي، عمير) -
تعليم  بالجامعات السعودية في ضوء معايير المجلس الوطني األمريكي العتماد

 : تصور مقترح. رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة أم القرى.  NCATEالمعلمين 
المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس  . (8218القرشي، محسن ) -

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة الثانوية الحكومية
 المكرمة. 

معجم المصطلحات التربوية المعرفة في  .م(8223والجمل، على )اللقاني، أحمد  -
 (. 2، القاهرة: عالم الكتب، طالمناهج وطرق التدريس

تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في مدارس التعليم  .م(8212المالكي، حمده ) -
، دراسة ماجستير غير الثانوي العام من وجهة نظر القيادات التربوية بمحافظة جدة

 رة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. منشو 
الجودة واالعتماد في التعليم الجامعي مع م(. 8222مجاهد، محمد وبدير، المتولي ) -

 . المكتبة العصرية. التطبيق على كليات التربية
مكتبة الشروق  . الطبعة الرابعة، القاهرة:المعجم الوسيط .م(8212مجمع اللغة العربية ) -

 . الدولية
تقويم أداء معلمي العلوم الشرعية في ضوء معايير وزارة  .م(8212المطرفي، رياض ) -

. رسالة ماجستير، التربية والتعليم من وجهة نظر المشرفين التربويين ومديري المدارس
 كلية التربية، جامعة الملك سعود: الرياض. 

الجامعات الفلسطينية تقويم برنامج إعداد معلم التكنولوجيا في " .(8212نادي، هبه ) -
"، كلية  : جامعتي النجاح وفلسطين التقنية / حالة دراسيةNCATEفي ضوء معايير 

 الدراسات العليا، جامعة النجاح، نابلس. 
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. عداد المعلم وتنميته مهنيًا في ضوء التحديات المستقبليةم(. إ8229الناقة، صالح ) -
 م.8229مول، يونيو المؤتمر التربوي المعلم الفلسطيني، الواقع والمأ

االعتماد األكاديمي لمؤسسات إعداد المعلمين كوسيلة م(. 8222النجار، عبد الوهاب ) -
، اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العام

للعلوم التربوية والنفسية )جستن(. الجودة في التعليم العام. القصيم: مركز الملك خالد 
 الحضاري. 

واقع تطبيق معايير االعتماد األكاديمي للمجلس الوطني (. 8218الهاجري، عهود ) -
ضاء هيئة التدريس في كلية من وجهة نظر أع NCATEالعتماد برامج إعداد المعلم 

 . رسالة ماجستير، جامعة الكويت، الكويتالتربية بجامعة الكويت
، دار الكتاب الجامعي، العين، مهارات التدريس الفعال .م(8222الهويدي، زيد. ) -

 اإلمارات العربية المتحدة. 
 المراجع األجنبية:

- Delgado ،R. (2011). Preparing Teachers for Diverse Learners: A Multi - 
Institution Analysis of NCATE Accreditation Applications. Ph. D Dissertation ،
University of Maryland ،Maryland ،USA.  

- Hendricks ،(2010). Teaching Teachers: A Study of Teacher Educators 
Perceptions of the Effect of Meeting Mandated NCATE Standards. Ph. D 
Dissertation ،Isabelle Farrington College of Education ،Sacred Heart 
University.  

- NCATE: professional Standards Accreditation of School ،Colleges and 
Department of Education ،2001 ،http//www. ncate. org ،2015.  

- NCTQ ،(2012). What teacher preparation programs teach about K-12 
assessment: A review of course work on K-12 from a sample of teacher 
preparation program. The National Council on Teacher Quality.  

- Yonghong ،C. & Chongde ،L. (2006). Theory and Practice on Teacher 
Performance Evaluation. Front. Education. 1 pp. 29-39.  

 
 


