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 الملخص

. على الرغم من الصعيد الدولية على شهدت العقود السابقة اهتماما متزايدا بتبني منظومة المؤهالت الوطنية في النظم التعليمي 

التفاوت في  من الدعم المتواصل، يرى الكثير بأن التجارب السابقة تشير إلى أن تبني منظومة المؤهالت يحمل في طياته الكثير 

آراء المتخصصين والشركاء األساسيين في العملية التعليمية. وعليه، تهدف هذه األطروحة إلى الكشف عن تصورات أعضاء 

التدريسية حول تطبيق منظومة المؤهالت اإلماراتية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدولة. تحديدا، تسعى الدراسة  الهيئة

( أثر تطبيق المنظومة على الممارسات 2( الهدف واإلطار العام للمنظومة، )1إلى استكشاف آراء أعضاء الهيئة التدريسية حول: )

عملية تطبيق المنظومة على مستوى المؤسسات التعليمية. طبقت هذه الدراسة   تحفز التي يمكن أن    ( بعض العوامل3األكاديمية، و)

عضو هيئة تدريسية في اثنتين من أكبر مؤسسات التعليم  180المنهج التوصيفي لتسلط الضوء على تصورات عينة عشوائية من 

مع كليات التقنية العليا. كما تم تطبيق مقياس ليكيرت الخماسي جامعة اإلمارات العربية المتحدة ومج - العالي على مستوى الدولة 

في االستبانة المستخدمة لتجميع البيانات. وتعد أهم نتائج الدراسة هي الكشف عن التصورات اإليجابية ألعضاء الهيئة التدريسية 

ة المتمثلة في التعليم والتعلم والتقويم. كما  فيما يخص اإلطار العام لمنظومة المؤهالت اإلماراتية وأثرها في الممارسات األكاديمي

 داللة اإلحصائيةكشفت الدراسة عن أن آراء أعضاء الهيئة التدريسية لمجمع كليات التقنية العليا هي أكثر إيجابية على مستوى ال

مة المؤهالت الوطنية  من آراء نظرائهم في جامعة اإلمارات. وأخيرا استخلصت الدراسة عددا من العوامل األساسية لتطبيق منظو

بصورة فاعلة على مستوى المؤسسات، أال وهي الحصول على الدعم الوافي من القيادة، وإشراك أعضاء الهيئة التدريسية في 

 المستدام بين الشركاء األساسيين في منظومة المؤهالت الوطنية. ووضع السياسات وصنع القرار، وتفعيل قنوات الحوار التفاعلي 
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