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 شكر وتقدير

ُُشكرُ أ      ُالذيُمّن ُوأعاننيُوسُ ُعمىاهللُمواليُوخالقي ُواإلرادة ُوالقوة ُىذاُمحنيُبالصبر إلتمام
ُوأتقدمُبجزيلُالشُّ شرافُعمىُىذاُبقبولوُاإلُأيجد يحًٕد يحًد درادكةكرُوالعرفانُلمدكتورُالبحث.

ُالعملُالمتواضعُوعمىُحمموُوصبرهُوسعةُصدره.
ُ

ُلجامعتيُالشرقُُُُُُ ُوالتقدير ُبالشكر ُأتقدم ُيسرنيُأن ُالرسالةُُاألوسطكما ُىذه التيُرحبتُبفكرة
بالذكرُالدكتورُُنجاحيا.ُكماُأتوجوُبالشكرُواالمتنانُلجامعةُالزيتونةُوأخّصُإوالمساىمةُالعظيمةُفيُ

ُألجلُإتمامُىذاُالعملُُودعمُ ُموُليُمنُمساعداتُونصائحُ كلُماُقدُُّيعمبوُأمحمدُزىرانُ
ُ

.ُاقشةُلقبوليمُمناقشةُىذهُالرسالةلجنةُالمنُأعضاءكماُأتوجوُبالشكرُالجزيلُلألساتذةُالمحترمينُُُُُ
ُيدُ ُنجازُرسالتي,ُوكلُمنُساعدنيُومدُّإوأتقدمُبالشكرُوالتقديرُواالمتنانُوالعرفانُلكلُمنُساىمُفيُ

ُفي.لتحقيقُىدُوالمساعدةُ ُرشادُ واإلُالعونُ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 اإلىـــــــــــــــداء
 

ُرادةُإلتمامُىذاُالبحث.وجوُاهللُعزُوجلُالذيُمنحنيُالقوةُواإلُإلى
ُ

ُسموُبكلُفخرامنُمنحنيُالقوةُوأحملُُإلى
ُ

ُوالديُالعزيز.
ُ

ُرُنجاحيُمنُكانُدعاؤىاُسُ ُإلىفانيُمعنىُالحبُوالتُُّإلى
ُ

ُىاُاهللُبالصحةُوالعافيةأمدُُّ)أميُالغالية(
ُ

ُخوتيُحفظيمُاهللإُوقوةًُُمنُكانواُليُسنداًُُإلى
ُ

ُملُلمحياةُأبنائيالدررُالتيُتضئُليُالطريقُوتعطيُاألُإلى
ُ

ُقيس.ُ-حمدأُ-قصيُ-ُعدي
ُ

ُأختُلمُتمدىاُأميُورفيقةُبرزتُفيُثناياُالزمنُإلى
ُ

ُأحالمُقراقيشُ
ُ

ُليُبالخيرُفيُصمواتوُإلييمُجميعًاُأىديُىذاُالعملُمعُكّلُالح بُُّإلى ُكلُداع 
ُ
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 قائمة الجداول

 الصفحة محتوى الجدول رقم الجدول -رقم الفصل

3-1ُ
فيُالعاصمةُُاألردنّيةُفيُالجامعاتُ ةُالتدريسُيئىُمنُأعضاءُ ُالّدراسةتوزيعُأفرادُمجتمعُ

 48ُعمان

3-2ُ
حكوميةُوالخاصةُفيُىيئةُالتدريسُعمىُالجامعاتُالُمنُأعضاءُ ُالّدراسةُعّينةتوزعُافرادُ

ُالعاصمةُعمان.
49 

 05ُالّدراسةُعّينةتوزع3-3ُُ

 05ُاالستبانةمجاالتُوتشكيمةُأسئمة3-4ُُ

3-5ُ
ُ ثبات معامالت ُاستبانة ُُأداءجودة ُالتربية ُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كميات معاييرُُفي
 05ُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ إنكيتُ

4-6ُ
ُالّدراسةُعّينةُافرادُاستجابةُلمجاالتُوالرتبُالمعياريةُواالنحرافاتُالحسابيةُالمتوسطات

ُمنُوجيةُ ُإنكيتُمعاييرُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ ُالتربيةُكمياتُأداءُجودةُلمستوى
 07ُالتدريسُىيئةُأعضاءُنظر

4-7ُ
ُوالرتب ُالمعيارية ُواالنحرافات ُالحسابية ُلُالمتوسطات ُمستوى ُالتربيةُُأداءجودة كميات

ُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ  ُُمنُوجيةُ معايير ُالتدريسُأعضاءنظر فيُُىيئة
 08ُمرتبةُتنازليًا.ُالمفاىيميُوالمعرفيُ)البرامجُالمقدمة(مجالُ

4-8ُ
ُوالرتب ُالمعيارية ُواالنحرافات ُالحسابية ُلُالمتوسطات ُمستوى ُالتربيةُُأداءجودة كميات

ُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ  ُُمنُوجيةُ معايير ُالتدريسُأعضاءنظر فيُُىيئة
 05ُمرتبةُتنازليًا. ومخرجاتُالتعممُاألداءتقويمُمجالُ

4-9ُ
ُ ُوالرتب ُالمعيارية ُواالنحرافات ُالحسابية ُلالمتوسطات ُمستوى ُالتربيةُُأداءجودة كميات

ُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ  ُُمنُوجيةُ معايير ُالتدريسُُأعضاءنظر فيُىيئة
 05ُتنازلياًُُمرتبة الخبراتُالميدانيةُمجال

4-10ُ
ُوالرتب ُالمعيارية ُواالنحرافات ُالحسابية ُلُالمتوسطات ُمستوى ُالتربيةُُأداءجودة كميات

ُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ  ُُمنُوجيةُ معايير ُالتدريسُأعضاءنظر ُفيُىيئة
 04ُتنازلياًُمرتبةُُالتنوعُمجال

4-11ُ

ُوالرتب ُالمعيارية ُواالنحرافات ُالحسابية ُلُالمتوسطات ُالتربيةُمستوى ُكميات ُأداء جودة
ُ ُفيُضوء  ُاألردنّية ُالتدريسبالجامعات  ُىيئة ُأعضاء ُنظر ُإنكيتُمنُوجية  ُفيُمعايير

ُمرتبةُتنازليًا.ُمؤىالتُأعضاءُىيئةُالتدريسُمجال
ُ00 

4-12ُ
ُوالرتب ُالمعيارية ُواالنحرافات ُالحسابية ُلُالمتوسطات ُمستوى ُالتربيةُُأداءجودة كميات

ُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ  ُُمنُوجيةُ معايير ُالتدريسُأعضاءنظر ُفيُىيئة
 07ُتنازلياًُمرتبةُُالمواردُوالحوكمةُمجال
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4-13ُ
ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُلالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُ

ُتبعاًُ(,t-testُُواختبارُ)ُُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ 
 09ُجنس.لمتغيرُال

4-14ُ
ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُلُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعيارية

ُتبعاًُ(,t-testُُ)ُُواختبارُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ 
 75ُسمطةُالمشرفة.لمتغيرُال

4-15ُ
ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُلُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعيارية

ُضوءُ  ُُفي ُإنكيت ُوجيةُ معايير ُُمن ُالتدريسُأعضاءنظر ُىيئة الرتبةُُلمتغيرُتبعاًُ,
 75ُاألكاديمية

4-16ُ
ُُأداءجودةُفيُدرجةُُاألحاديتحميلُالتباينُ ُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربية
 77 .األكاديميةرُالرتبةُلمتغيُتبعاًُ,ُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُ

4-17ُ
ُ ُشيفيو ُالبعديةاختبار ُلُلممقارنات ُمستوى ُمجاالت ُُأداءجودة ُالتربية ُبالجامعاتُ كميات

لمتغيرُالرتبةُُتبعاًُ,ُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّية
 74ُ.األكاديمية

4-18ُ
ُمستوىُلُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةالمتوسطاتُ ُُأداءجودة ُبالجامعاتُ كمياتُالتربية

(t-testُ)ُُواختبارُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّية
 70ُمصدرُالحصولُعمىُمؤىلُاخر.لمتغيرُُتبعاًُ,ُ

4-19ُ
ُمستوىُلُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعيارية ُُأداءجودة ُبالجامعاتُ كمياتُالتربية

عددُُلمتغيرُتبعاًُ,ُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّية
 77ُسنواتُالخبرة.

4-20ُ
ُُأداءجودةُفيُدرجةُُاألحاديتحميلُالتباينُ ُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربية
 79ُعددُسنواتُالخبرة.ُلمتغيرُتبعاًُ,ُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُ

4-21ُ
ُ ُشيفيو ُالبعديةاختبار ُُلممقارنات ُاستجابة ُلمجاالت ُمستوى ُالتربيةُُأداءجودة كميات

ُتبعاًُ,ُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ 
 85ُعددُسنواتُالخبرةلمتغيرُ
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ُالتعميمُو
118 

العاليُإلىُجامعاتُاإلسراء,ُُالتعميمُوزارةكتابُتسييلُميمةُمنُ 6
ُ,ُوالعمومُاإلسالميةاألردنّيةوالبتراء,ُوالزيتونة,ُُو

119 
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نظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة 
 التدريس ىيئة أعضاء

 :إعداد

 منال ىاني حسن قطيشات

 :إشراف

 أيجذ يذًٕد يذًذ دسادكخ :الدكتور 

 ممّخصال

ُىدفتُُُُُُُ ُُالّدراسةىذه ُجودة ُتقييم ُُأداءإلى معاييرُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربية
اختالفُوجياتُالنظرُباختالفُمتغيراتُُوالتعرفُإلىُ,ىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ ُإنكيت
ُالجنس ُُو, ُوالرتبة ُالمشرفة, ُسنواتُةاألكاديميالسمطة ُوعدد ُمؤىل, ُآخر ُعمى ُالحصول ُومصدر ,
(60ُ)وتمُتطويرُاستبانةُمكونةُ,المسحيُتمُاستخدامُالمنيجُالوصفيُالدراسةُولتحقيقُأىداف .الخبرة

ُعمىُ ُموزعة ُالمقدمة,ُستفقرة ُ)البرامج ُُوُمجاالتُىيُ: ُداءاألتقويم ُُو, التنوع,ُُوالخبراتُالميدانية,
ُُو ُُأعضاءمؤىالت ُالتدريس, ُُوىيئة ُوثباتيا, ُصدقيا ُمن ُالتأكد ُوتم ُوالحوكمة( وطبقتُالموارد

144ُ)عمى ُنتائج ُوأظيرت ُتدريس. ُىيئة ُعضو ُ:ُالّدراسة( ُيمي ُُما ُأن ُالتربيةُُأداءجودة كميات
ُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ ُمتوسطةبدرجةُُكان (NCATE)معاييرُإنكيتُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ 

جودةُُحولُمستوىُ(αُ≤0.05ُ)وجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُُوُ,ىيئةُالتدريس
ُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداء

عمىُآخرُمؤىل,ُُالحصولُومصدرُةاألكاديميالسمطة,ُوالرتبةُلمتغيراتُُتبعاًُُكمياتُالتربيةُأداءجودةُل
ُلصالحُالجامعاتُالخاصةُُو وأقلُمدةُُ,مساعدُوخريجيُالجامعاتُالعربيةُأستاذوعددُسنواتُالخبرة

ُُتعزىُلمتغيرُالجنس.وعدمُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُُ.خمسُسنواتُعمىُالتوالي

 .، إنكيتاألردنّية، معايير، الجامعات أداءالكممات المفتاحية: جودة 
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Abstract 

       The study aimed to evaluate the quality of the performance of the faculties of 

education in Jordanian universities in the light of the (NCATE)standards from the point of 

view of the faculty members, and to identify differences in views according to gender 

variables, supervising authority, academic rank, source of obtaining the last qualification 

and years of experience.  In order to achieve the objectives of the thesis, the descriptive 

approach was used. A questionnaire was developed consisting of (60) standards divided 

into six groups: (programs presented, performance evaluation, field experiences, diversity, 

qualifications of faculty members, resources and governance). (144) faculty members. The 

results of the study showed that: The quality of the performance of the colleges of 

education in Jordanian universities in the light of the standards of Ncate was of a medium 

degree from the point of view of faculty members and there were statistically significant 

differences at the level of (α (.0.0  ≥ on the quality of the performance of the faculties of 

education in Jordanian universities Incite standards from the point of view of the faculty of 

incentives according to the variables of authority, academic rank and source of obtaining 

the last qualification, the number of years of experience for the benefit of private 

universities and assistant professor and graduates of Arab universities, and less five years 

respectively. And the absence of statistically significant differences due to the gender 

variable0 

Keywords: Quality Performance, Standards, Jordanian Universities, Ncate
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 م األٔلـانفظ                                             

 بــٔأًْٛزٓ انّذساعخخ ـخهفٛ

 يمذيخ  :

سوقُالعملُبرأسُالمالُُتغذيوالتيُُالتعميميةالجامعاتُالمرحمةُاألخيرةُفيُالمنظومةُُت ع دُّ

والتكنولوجيةُُالعممّيةُ التطوراتُُعمىُمواكبةُ ُةوالقادُرُُ,البشريُحاملُالشياداتُبمختمفُالتخصصات

ُوالعالمية ُالكمُُّأىمّيةىُع دُّتوتُ,المحمية ُالجامعيُمن ُُالدور ُالعممية ُياتجودُوُ,التعميميةإلىُنوعية

كسابوُالمعارفُوالمياراتُالتيُتزيدُمنُُالممثمةُبكفاءةُ  اإلنتاجيةُلتوليدُدخلُُقدرتوُ محاملُالشيادةُوا 

ُ ُبكلُأبعادىاُالتعميمُي ّعدُوإضافيُ, ُالخاصة ُلحياتو ُمنُُالجامعاتُوغدتُ ُ.الجامعيُالفرد واحدة

ىيُاألولويةُبعدُىامشُُالتعميميةالربحيةُالتيُتكونُفيياُجودةُالمخرجاتُُاالقتصاديةُ ُروعاتُ المش

ُالضروُر ُمن ُأصبح ُولذا ُالمتحقق, ُالعمميةُ ُيالربح ُفي ُالجودة ُوالتيُوتقييمياُالتعميميةُ ُمراجعة ,

ُتوفيرُعواملُخاصةُسواءُ ىيئةُالتدريسُُعضوُعتباراوببشرية,ُُأمماديةُُكانتأيتطمبُتحقيقيا

ُ ُتؤثر ُالتي ُالعوامل ُأىم ُُفيمن نالتعميميةالعممية ُوا  ُءتوكفاُ, ُتحُ ُالعممية ُنوعية ُالتعميميةدد

ُ.ياتجودُو

ُااللتزامُبمعاييرُ ُوالتربويةُ ُالتعميميةُ ُيستوجبُعمىُالمؤسساتُ ُالتعميمُتحقيقُجودةُومنُأجلُ 

ُُالجودةُ  ُعالمياًُيعمالمتعارف ُُيا ُبرامج ُ"بمعايير ُيسمى ُفيما ُا ُُوُ".األكاديميُاالعتمادوالمتمثمة ن 

والمعاييرُُتقومُبعمميةُضبطُمدىُمطابقةُمخرجاتُالمؤسسةُباألىدافُ ُالتعميمُبمؤسساتُالجودة

ُليا,ُويتمُتقويم ُت ع دُّمنُجوانبُمُياالموضوعة التيُتقدمياُُتشملُالطالبُالمستفيدُمنُالخدمةُ دة

التيُتقدمُالخدمة,ُُذاتياوسوقُالعملُالذيُيستوعبُالمتخرجُمنُالمؤسسة,ُوالمؤسسةُُالمؤسسة,ُ

ُتمكُالخدمة,ُوتتضمنُالجودةُفي منُبينيا:ُُمنُاألبعادُ ُعدداًُُالتعميمُوكذلكُالقيمةُالتيُتعكسيا
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,ُوالمباني,ُوالمرافقُواألدوات,ُوخدمةُمبة,ُوالطالعممّية,ُوالبحوثُالتعميميةالمناىجُالدراسيةُوالبرامجُ

ُ.(4:2007ُ,النجارُ)ُالمجتمع

فيُاألصلُىوُالمنتجُُي ّعدالطالبُالُُوتقومُفمسفةُالجودةُفيُالتربيةُعمىُحقيقةُمفادىاُأنُّ

نُّ ُوا  ُُوالعائد, ُالتربية ُعممية ُخالل ُالطالبُمن ُيكتسبو ُما ُىو ُالعائد ُالمنتج ُمعارفُُالتعميمما من

ُأداءُ عمىُُ,ُوالمقدرةالعمميُواإلدراكُ ُعمىُالفيمُ ُومقدرتو,ُلديوُالذاتيةُ ُومياراتُتعملُعمىُالتنميةُ 

ُفيُالحياةُعمىُتحديدُ ُوالمقدرةُ,ياوتشكيمُياوتصميمُاألشياء ُُووتركيبُأولويتو اكتسابُالمبادئُ,

ُ.(66 2006: ,الترتوري)ُفيُالمجتمعُ ُيسيمُصالحاًُُيكونُعضواًُُالتربويةُالتيُتساعدُعمىُأنُ 

الجامعيُىو:ُ"عبارةُعنُمجموعةُمنُُالتعميمُ ُفيُالجودةُ ُضمانُ المؤديُإلىُُاالعتمادأنُُو

ُفحصُ  ُفي ُالمستخدمة ُوالمقاييس ُواإلجراءات ُُاألنشطة ,ُوتقييمياُوالبحثيةُالتعميميةالمؤسسات

والتنظيميةُواإلداريةُالتيُتضمنُتحقيقُرؤيةُىذهُُةاألكاديميالشروطُوالمقوماتُُلمتحققُمنُاستيفاءُ 

والتعممُوالبحوثُوتطويرُالمعرفةُوخدمةُالمجتمعُُالتعميمُ ُفيُمجاالتُ ُرسالتياُوأىدافياُالمؤسسات

ُ.(2005 :154ُ,مخيمر)ُياُعالمياُ"يعمالمتعارفُُمعُالمستوياتُ ُءمبشكلُيتال

بحدُأدنىُُالتعميميةالعالميُكعمميةُاختياريةُلممؤسساتُُاألكاديميُاالعتمادظيرتُأنظمةُُو

منيجُعالميُُفيُاتساعُ ُاألكاديميُاالعتمادالتربوية.ُويساعدُُالمحددةُلمكفاءةُ ُالتعميميةُ ُمنُالمعاييرُ 

الطالبُوأولياءُُةُ ساعدمُفضاًلُعن,ُُياوتحسينُىاوتطويُرُفيُالجامعةُ ُالتعميميةمنظمُلتقييمُالعمميةُ

تيدفُُاألكاديميُاالعتمادعاليُالجودة,ُألنُمعاييرُُماًُيعمالكمياتُالتيُتقدمُتُأمورىمُعمىُاختيارُ 

ُيكسبُكميةُُإلىُتحسينُ  ُمما ُوالخدماتُالمقدمة, ُالمدخالتُوالعممياتُوالمخرجاتُواإلدارة جودة

ُبأنُ  ُالعام ُالرأي ُطمأنة ُوبالتالي ُمميزة, ُىوية ُالبُرُالتربية ُىذه ُتحقق ُكفاءة ُذات تطمعاتُالامج

ُمنُمعمميُالمستقبلُعمىُمواردُ ُطموحاتُفيُالحصولُ الُو ُعالميا ُمؤىمة ُ,درندريُوىوك)ُبشرية
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ُفأضحتُمعايُ ُ(2007 ُُاألكاديميُ ُاالعتمادير ُجودة ُلتقويم ُمقياسا ُالمستقبلُإعدادتشكل ُمعممي

ُتضمنُلمعممُ ُوقياسيا ُاألدنىُمنُالمعرفةُ ُكونيا ُاكتسابُالحد  7200ُُوالمياراتُ)خميل,ُالغد

 ُُُ.(,6200ُُMishra؛

ُُُُُُُُُُ ُمؤسسات ُأىم ُمن ُُاألكاديميُاالعتمادواحدة ُتسمى  :(NCATE)ُإنكيتالعالمية

National Council for Accreditation of Teacher Education     ُُُ,وىيُمؤسسةُغيرُربحية

ُ ُتأسستُعام ُمنُُمنُاتحادُ 1954ُوغيرُحكومية خمسُجياتُكانتُتعملُفيُجوانبُمختمفة

لممدارسُواألقسامُُاالعتمادالمتحدةُاألمريكية,ُوتعطيُُالعاليُفيُالوالياتُ ُالتعميمالمعممينُُوُإعدادُ 

سةُإلىُمنتصفُالتسعيناتُوالكمياتُوالمعاىدُالجامعيةُوغيرُالجامعية,ُوعرفتُمعاييرُىذهُالمؤس

ُالقرنُ  ُباسمُ ُمن ُإرشاديةُالماضي ُُأوُخطوط ُمعاييرGuidelinesُُأدلة ُاسم ُاتخذت ثم

Standardsُُ,(.2015)عبابنة 

التربيةُلكمياتُ  المتخصصة األمريكيةُ  مؤسساتىمُأ ُُمنُ  االعتماد   NCATE ُ ي ّعدُو  مجمس   

 العالي التعميمُمؤسسات عددُ  تجاوز إذ عالمية, وسمعةًُ ,محميةًُ جودةًُُالمعممُ ُإعداد برامجُ  تمنح التي

ُُُُ.(Hendricksُ,ُ 2010؛ 2010ُ,المالكي) مؤسسة ( 600 ) المجمس ىذا اعتمدىا التي

 ودعم تقييمُىيئة وضعت فقد ويعمُو , مستقمة مؤسسة المجمس ىذا أنُ  إلى اإلشارة وتجدرُُُُُُ

 لمعمم والمواصفات المعاييرُ  من مجموعةNCATEُ األمريكية المتحدة الوالياتُ  في الجدد المعممين

 تنميةُ ُ :في تتمثلُالتي وأىدافو المستقبل معمم اعتماد فمسفة تحديدُ  عمى خالليا منُركزت المستقبل

 السموك يلت ع دُُّو العممي, التقدم فعاليات واستشرافُاإلبداعي, التفكير ميارات وتنميةُ  الثقافي, الوعي

دراك البيئي, ُلمنظريات والعممي التطبيقي الجانب أىمّيةُوا  ُالعالُتأشاُر وقد . ُبأنُّ (2016) أبو

ُ  من مجموعة بواسطة معايير لتطوير المجمسُمعايير لمراجعة مستمرة تطويرية دراساتىناك



    5 
 

 مزاولةُترخيصُ  عمى الحصولُ  في المعممينُ  احتياجاتُ  مع لتتالءمُ  وخارجياُالمنظمة داخل الخبراء

 المعممين, امتحانات معايير منظمة قبلُ ُمن ي ّعد الذي لممعممين القومي االختبار باجتيازىم المينةُ 

 ي ّعد الذي م 1990 عام في ودقيقة محددة بطريقة فييا االعتماد معاييرُوتطوير إعادة تم حيث

 ىي معاييرُ  ستةُ  في المعاييرُ  ىذه وتتمخص ُ 2009).  العباد,)NCATEُتاريخُ  في ميماًُ منعطفاًُ

ُعمىُمجموعةُ ُرئيسة مجاالت ستة بمثابة معاييرُُمنُالعناصرُتمثلُفيُالواقعُ ُيحتويُكلُمنيا

ُ ُالمعرفة, ُوىي: ُُوالمجال ُُوالتقييم, ُالميدانية, ُُوالخبرات ُوالتنوع, ُالتدريس,ُُعضاءأُ مؤىالت ىيئة

ُ.(NCATEُ,2008ُ)ُوالمواردُوالحاكميةُ,اإلدارةُو

 :الّدراسةمشكمة 

ُعمىُإنُُُُُّ ُالطمب ُُوُالتعميمُ ُتزايد ُُالتعميمالجامعي ُفي ُاألفقي ُوالتوسع ُالمتوسط, ُإعدادُ التقني

ُإلىُوجودُ  ُعمىُجودةُ ُالجامعاتُأدى ُنوعيةُ ُالتعميمُبعضُالتأثيراتُالسمبية ُفي ُوتراجع ُالعالي,

ُ ُومنُ ُةاألكاديميبعضُالبرامج ُىذهُومخرجاتيا, ُعمىُتطبيقُكاملُُالتحديات:ُأىم ضعفُالقدرة

ُ ُاالعتماد ُمخرجاتُلمعايير ُجودة ُوضمان ُالحكومية ُالجامعات ُوبرامج ُتخصصات الخاصُفي

ُالتعميمُ ُمؤسسـات ُكافـة ُعمـى ُالجـودة ُضـمان ُمعـايير ُتطبيق ُوصعوبة ُالعالي ُالتعميم مؤسسات

ُالتغييراتُفيُقطاعُ العالي ُوسرعة ُوغيابُاآلليةُُالعاليُعمىُصعيدُ ُالتعميمُ ُ, ُوعممياتو, مدخالتو

ُ.( 2015,العاليُالتعميمُ)وزارةوتجديدىاُفيُالجامعاتُ البشريةُُلمتطويرُالمستمرُلمكوادر

ُالمعممين,ُإالُأنُ ُإعدادإصالحُمؤسساتُُفيُمحاوالتُ ُُكثيرةولقدُبذلتُمحاوالتُوجيودُ

ُالذيُيؤىلُالمعممينُفيُالتخصصاتُ ُوُتمكُالمؤسساتُالُيزالُأقلُمنُالمطموبُ ُومخرجاتُأداء

ُ ُالمسئولية ُيتحمموا ُلكي ُُالتعميميةجميعيا ُواقتدار)ليمي, ُكفاءة ُبكل والمغربي,2007ُُوالتربوية

2009.)ُ
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ُالعديدُ  ُالدراساتُ ُوأشارت ُضرورةُ ُمن ُدراساتُ ُإلى ُُحولُ ُإجراء ُُأداءجودة فقدُالكميات.

لدىُالييئتينُاإلداريةُوالتدريسيةُلتطبيقُُإلىُتوفيرُمزيدُمنُااللتزامُ (2010ُأوصتُدراسةُعونُ)

ُإلى(2012ُدراسةُالعتيبيُوالربيعُ).ُوأشارتُ(NCATE)معاييرُالجودةُوخصوصًاُمعاييرُإنكيت

نشراتُتعريفيةُُبحيثُتشملُجميعُالعاممينُوذلكُمنُخاللُ ُاألكاديميُاالعتمادنشرُثقافةُالجودةُُو

قامةُورشُعملُتوضحُثقافةُُو (ُبضرورةُدراسة2012ُالغامديُ)اوصتُدراسةُُوُ.الجودةُأىمّيةوا 

ُ ُإنكيت ُكمياتُ معايير ُعبابنة)التربيةُفي ُودراسة ,2015ُ ُبتعميم ُالجامعاتُُالّدراسة( ُباقي عمى

ُ.األردنّية

الخاصةُُفيُالجامعاتُ ونُاألكاديميُبلُالتيُيسمكياُالقادةُ وُماُالسُ نفسُ ُالذيُيطرحُ ُالّسؤالُو

ُيوالحكوميةُلتقي ىيئةُُأعضاءلدىُُ(NCATE)معاييرُإنكيتُفيُضوءُ كمياتُالتربيةُُأداءمُجودة

ُالذينُينخرطونُفيُسوقُ  ُمنُخاللُ ُالتدريسُوالطمبة ُحسنةُعنُجامعاتيم ُالعملُمقدمينُصورة

الجامعاتُوتحقيقُمعاييرُالجودةُُحضورىمُالقويُوفكرىمُالمستنيرُمماُيزيدُعددُالمقبمينُعمىُىذهُ 

كمياتُُأداءماُمستوىُجودةُاآلتي:ُُُالّسؤالُ عنُُتتمثلُفيُاإلجابةُ ُالّدراسةوُفأنُمشكمةُيعمفييا.ُُو

 ىيئةُالتدريس؟ُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ ُإنكيتمعاييرُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ التربيةُ

 وأسئمتيا الّدراسةىدف 

ُ ُُإلىُتقييمُ ُالّدراسةىدفتُىذه ُُأداءجودة معاييرُُضوءُ فيُُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربية

ُ:ُينُاآلتيينالّسؤالوذلكُمنُخاللُاإلجابةُعنُُإنكيت

 -1ُ ُجودة ُمستوى ُُأداءما ُالتربية ُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كميات ُُفي  إنكيتمعايير

(NCATE)ُ ُ؟ىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجية 
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بينُمتوسطاتُاستجابةُُ(ُُ 0.05)مستوىُعندىلُىناكُفروقُذاتُداللةُإحصائية2ُُ-

متغيراتُلُتبعاًُُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُُفيُمستوىُىيئةُالتدريسُأعضاء

ُُوُالجنس, ُوالرتبة ُالمشرفة, ُةاألكاديميالسمطة ُعمى ُالحصول ُومصدر ُوعددُُآخر, مؤىل,

ُ؟ُالخبرةُسنوات

  الّدراسة أىمّية

ُ:اآلتيةُفيُالنقاطُ ُالّدراسةىذهُُأىمّيةُ تكمنُ

ُأىمّيةُ والتربويةُإلىُُالتعميميةُالقائمينُعمىُالسياساتُ انتباهُلفتُُالّدراسةمنُىذهُُي ؤم لُ  -1

ُ ُُأداءقياسُجودة ُالتربية ُالجامعاتُ كميات ُوجيةُ ُاألردنّيةُفي ُُمن ىيئةُُأعضاءنظر

 التدريس.

ُُتفيدُ ُنُ أ ُُي ؤم لُ  -2 ُُالتعميمُالّدراسةُ ىذه ُفي ُوالبحثُالعممي ُالقراراتُالخاصةُاالعالي تخاذ

ُ.(NCATE)إنكيتبترسيخُمعاييرُ

فيُُاألردنّيةُالجامعاتُ ُعممُالباحثةُعمىُُالقميمةُفيُحدودُ ُمنُالدراساتُ ُالّدراسةىذهُُت ع دُّ -3

 .حدودُموضوعُالدراسة

4- ُ ُفي ُوالضعف ُالقوة ُنقاط ُإدارةُُاألكاديميُداءُ األتحديد ُيساعد ُمما ُدرجتو, وقياس

ُك ُاختيار ُعند ُمراعاتيا ُعمى ُيخّصُواالجامعات ُبما ُمعيا ُوالتعامل كادرىاُُدرىا,

 .األكاديمي

ُبالنسبةُ  -5 ُاقتصادي ُمشروع ُمن ُكجزء ُالتدريسي ُالكادر ُاستخدام لمجامعاتُُقياسُمدى

الخاصةُُعميماتالتُواالىتمامُبمنظومةُ ُالعاليُعمىُالتدقيقُ ُالتعميمُالخاصة,ُمماُيساعد

 الخاصة.ُبالجامعاتُ 
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6- ُُ طُحسبُالمعاييرُالعالمية,ُيسمُُّاألردنّيةُفيُالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءقياسُجودة

ُالتعميمُ,ُوعمىُمستوىمبةالجامعيُمماُيعودُبالنفعُعمىُالطُالتعميمُالضوءُعمىُمستوى

 األردني.

ُالمعرفةُحولُىذاُالموضوع.ُإثراءُإلىُتعتبرُنتائجُىذهُالدراسةُإضافةُُ-7

ُتعينُ ُي ؤم لُ ُ-8 ُُأن ُالباحثينُاآلخرينُفيُالتعرفُ ُالّدراسةنتائجُىذه ُمن إلىُمعاييرُُكاًل

ُالمعممينُاألخرى.ُإعدادُفيُكمياتُ المعممينُوتطبيقياُُإعدادعالميةُخاصةُبمؤسساتُ

  الّدراسةحدود 

ُ:يأتيُالحاليةُبماُالّدراسةتتمثلُحدودُ

 ُّاألردنّيةُفيُالجامعاتُ ُكمياتُالتربيةُوىيئةُالتدريسُُأعضاءبُويتمثلُ:ُالحدُالبشري. 

 ُّعمانُالعاصمةُ الخاصةُوالحكوميةُفيُُاألردنّيةُبالجامعاتُ ُويتمثل:ُالحدُالمكاني. 

 2017-2018ُالجامعيُالدراسيُالدراسيُاألولُمنُالعامُ ُالفصلُ بُوتمثل:ُانيُّالحدُالزم.ُ

  الّدراسةمحددات 

ُُإنُّ ُىذه ُتعميم ُُالّدراسةمحددات ُصدق ُالمستجيبينُوثباتياُاالستبانةىي ُدقة ُومدى

ُالُوموضوعيتيم ُأفراد ُُعّينةمن ُُ,الّدراسةُأداةعمى ُنتائج ن ُعمىُُالّدراسةوا  ُإال ُتعميميا ُيمكن ال

ُوالمجتمعاتُالمماثمة.ُالّدراسةُعّينةحبتُمنوُالذيُسُ ُالمجتمعُ 

 الّدراسةمصطمحات 

جرائياًُُالتيُعرفتُمفاىيمياًُُاآلتيةُعمىُالمصطمحاتُ ُالّدراسةتممتُاشُّ ُ:اآلتيوعمىُالنحوُُوا 
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.ُوىوُ"حكمُأوُقاعدةُأوُمستوىُمعينُنسعىُلموصولُإليو,ُبيدفُقياسُالواقع,ُوالتعرفُمعايير:ال

ُ.(2005ُ,18)رمضان,ُإلىُمدىُاقترابُىذاُالواقعُمنُالمستوىُالمطموب"ُ

ُمعاييرمواصفاتُالمؤشراتُأوُالمجموعةُُ:رفُإجرائياًُعُ وتُ ُُُُُ والتيُيمكنNcateُ التيُتشتمميا

ُ.األردنّيةُفيُالجامعاتُ التربيةُُفيُكمياتُ ُياخاللياُتحديدُدرجةُتطبيقمنُ

ُلمعاييرُمُاألكاديميُاالعتمادمؤسساتُالجودةُُوُىحدإىيُُ:((Ncateإنكيت ُعّينةالتيُتعملُوفقا

وىوُمجمسُأمريكيُيمنحُمؤسساتُُُالمعممين:ُإعدادُالعتمادوىيُاختصارُألسمُالمجمسُالقوميُ

ُواعترافاًُُإعدادبرامجُ ُمحميةُوتحسنا ُجودة ُيكسبيا ُاعتمادا ُالمجمسُعالمياًُُالمعمم .ُوقدُوضعُىذا

ُتطبقُ ُياُأنُ يعمُالمينيُالتربويُُّاالعتمادالكوادرُالتربويةُوكلُمؤسسةُتطمبُُالعتمادستةُمعاييرُ

تمكُالمعاييرُوىي:ُ"البرامجُالمقدمة",ُو"نظامُالتقييمُوالتقويمُفيُالكمية",ُو"الخبراتُالميدانية",ُوُ

ُو"تأىيلُ ُالتدُأعضاء"التنوع", ُىيئة ُالمينية", ُوتنميتيم ُ)عبابنة,ُوريسُوأداؤىم ُوالحاكمية" "الموارد

2015).ُ

ُكمياتُالتربيةُيعمالتيُحصلُُدرجةالبُتعرفُإجرائياًُُكميات التربية: أداءجودة  ُفيُالجامعاتُ يا

الستةُالواردةُفيُُ(Ncateأنكيت)ُمعاييرُ ُىيئةُالتدريسُعمىُأعضاءاستجابةُُمنُخاللُ ُاألردنّية

ُو")االستبانة ُالمقدمة", ُاأل"البرامج ُالتعممُداءتقويم ُ"التنوع",ُومخرجات ُو ُالميدانية", ُو"الخبرات ,"

ُ."وكمةوالح"المواردُوريس",ُىيئةُالتدُأعضاءُمؤىالتو"

ُ

ُ

ُ
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 انفظم انضبَٙ

 انّظهخراد  انّغبثمخٔانذساعبد  انُّظش٘األدة 

ُ.((Ncateومعاييرُإنكيتُداءاألذيُعالقةُبجودةُُالّنظرينُىذاُالفصلُعرضًاُلألدبُتضمُُُُُُُّ

ُتضمُّ ُلكما ُلموقعُُالّصمةذاتُُالّسابقةمدراساتُنُعرضًا ُتُ الحاليةُمنُالدراساُالّدراسةمعُعرضًا

ُوفيماُيميُعرضُلذلكُ.ُالّسابقة

 انُّظش٘أٔلا  : األدة 

ٔعهى  إَكٍثٔيعاٌٍر  دا األ عهى يٕضٕعات ذات صهة بكم يٍ جٕدة   انُّظرياشحًم األدب      

 : اَجًانُحٕ 

 :داءاأل حجٕد-1

ُ:التعميمومفيومو بيتناول ىذا الجانب مفيوم الجودة  ذإ

المتحدةُاألمريكيةُمعُُالقرنُالماضيُفيُالوالياتُ ُفيُثمانيناتُ  quality  ظيرُمفيومُالجودةُُُُُُ

غزوُالصناعةُاليابانيةُلألسواقُالعالمية.ُفالجودةُمفيومُُووتيرةُالتنافسُاالقتصاديُالعالميُُارتفاعُ 

ىيُمؤسسةُُالتعميميةالمؤسسةُُأنُُّعمىُاعتبارُ ُالتعميمُانتقلُإلىُمجالُ ُوالمردوديةُُوةُيرتبطُباإلنتاجيُّ

ُ ُالكفاءات ُُوإلنتاج ُاالبتكار ُعمى ُالقادرة ُُوالخبرات ُلممقاوالتُُبدونيماُينالمذُواإلبداع ُيمكن ال

الجودةُقديمةُقدمُالحضارةُاإلنسانيةُفمفيومُُت ع دُّ .تحسنُمنُمنتوجياُوالصناعيةُأنُتطورُإنتاجياُ

ُ ُوأرستُقواعده ُالزمن ُبمرور ُتطور ُالمفيوم ُوىـذا ُواإلتقـان ُالدقة ُيعني اتُاإلداريةُالّنظريالجودة

ُتجويدُاألعمالُوىوُماُيتفقُتماماُمعُكلُ المعاصرةُفموُتأممناُىـذاُالمفيومُلوجدناُانوُيدعوُإلىُ

ُإلىُمخافةُ  ُوالتيُتدعو ُاإلسالمية ُالشريعة ُوالمبـادئُالتـيُنادتُبيا ُفيُالسـرُ ُاهللُالقيم ُومراقبتو

ُأنُ ُعمـالًُُأحدكمُ ُيحبُإذاُعملُ ُاهللوُوسممُ"إنُيعمُاهللاألعمالُعمالُبقولوُصمىُُأداءُ والعمـنُفـيُ

ُالمفيومُأصبحتُ ُومعُتطورُ ُ(. 1998البخاري,يتقنـوُ") ُالعملُ ُعمىُدقةُ ُلمحكمُ ُالجودةُمعياراًُُىذا
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ُلُر ُوقياسـا تقانـو ُوا  ُاألدبياتُ المستفيدضا ُمن ُكثير ُاحتوت ُولقد ُتعريفاتُ ُ, ُعمى عديدةُُالمعاصرة

ُ: يأتيُمنُىذهُالتعريفاتُماُدوليةُمتنوعةُفيُالجودةُ ُنظرُمختمفةُومنُتجاربُ ُلمجـودةُمـنُوجياتُ 

الجيدُ:ُُوُداًُيجُوأجادُالشئُأيُصيرهُ  " وعمـلُمنُقولُ ُالجودةُلغةُمنُأجادُ:ُ"ُأيُأتىُبالجيدُ ُُُُ

ُ.(3 ُ:2005خميل,ُ)ُُجودهُ:ُبمعنىُصارُجيداًُُالشيءُوجادُ ُالرديءنقيضُ

 ". وأتقنوُأيُحسنوُ ُالشيءودُ(الجودةُلغةُ:"اإلتقانُوالتحسينُفجُُّ 2006:253سكرُ)ُوعرفياُُُُ

التيُيقصدُبياُطبيعةُالشخصُأوQualitiesُ ُلمكممةُالالتينية Quality مفيومُالجودةُإلىُيرجع“

ُ ُإليوُبمزبيرُعرفياُوُ(. 2007,بومدين "(صالحيتوُومستوىالشيء ُالطائيُالمشار ُ((2008في

المشارُإليوُُبامك وعرفهاُ."مصطمحُعامُقابلُلمتطبيقُعمىُأيةُصفةُأوُخاصيةُمنفردةُأوُشاممة"

ُ"0ستهلك بأقل كلفة داخلٌةالم الحتٌاجاتشباع التام اإل" ((2009الواديُفي

ُ"انشرٌف عهى انحدٌث   جعرٌف انجٕدة بُا    ًٌكٍ انّسابقةٔيٍ خالل اسحعراض انحعرٌفات 

أٌ اإلجقاٌ ْٕ يفٕٓو انجٕدة ْٕٔ إجقاٌ انعًم ٔاَجازِ  "ُأنُيتقنوُعمالًُُأحدكمُ ُإذاُعملُ ُإنُاهللُيحبُ 

ٍ   ىعه  ٔقث0 ٔأجى ٔجّ فً أقم   أحس

 :التعليم مفهوم الجودة في

ُفيُ(250ُ:2003الخطيبُ)ذكرُ ُالجودة ُتعنيو ُلما ُانوُمنُالصـعبُتحديدُمعنىُجازم

ُفيُالتعميم ُلمجودة ُمفاىيم ُكالُمنُىارفيُوجرينُفيُخمسة ُحددىا ُيحملُتفسيراتُكثيرة ُفمعناه

 : العاليُالتعميم

ُُالمفيوم األول ُالجودة: ُخاللُ ُأن  ُمن ُواإلتقان ُالدقة ُتحقيق ُالمستمرُُتعني ُالتحسـين تحقيق

ُ.باستخدامُإدارةُالجودةُالشاممة
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ُالجودةُ:المفيوم الثاني معينوُُمحـددهُفـيُنوعيةُ ُفقطُفيُظـروفُ ُالفريدُيتحققُ ُداءُ األنوعُمنُُأن 

العاليُذاتُالشيرةُالكبيرةُُالتعميمُمؤسساتُفيُبعضُ ُوىذاُالمعنىُينطبقُعمىُالجودةُ ُمنُالطالبُ 

 .مثلُجامعةُىارفاردُوكمبريدجُ

ُالجودة:ُالمفيوم الثالث باستمرارُوأضافوُقيمُجديدةُإلىُمعارفيمُُالطمبةُ ُعمىُتغييرُ ُالمقدرةىيُُأن 

 .العاليُلعامةُالناسُالتعميمُالحاليُالموجوُلتقديمُونموىمُالشخصيُوىذاُيتفقُمعُاالىتمامُ 

ُالجودةُ:الرابعالمفيوم  شيءُماُيناسبُغرضاُماُأوُمنتجاُأوُخدمـةُيمكـنُتقديمياُعمىُأنُُأن 

يقدمُجيداُإذاُكانُيفيُبالغرضُ)الكفاءةُُالتعميمُيكونُىذاُالغرضُأوُالمنتجُمحدداُوبالتاليُيصبح

مُالعاليُ(ُوىذاُالمدخلُيتحاشىُتحديـدُجـوىرُالجـودةُويركزُعمىُمتطمباتُتحقيقُيعمالداخميةُلمت

وىـذاُالمفيومُفضمتوُكثيرُمنُالحكوماتُفيُُإجرائيـا,ُالجودةُضمانوميامُالمؤسسةُويجعلُُغرض

ُالتعميمُفيُالجودةُضمانالعاليُفيُالدولُالمتقدمةُوغيرىاُومنُىناُادخلُمفيومُُالتعميمُمؤسسات

 .العالي

ُالجودةالمفيوم الخامس:  المالُوالمواردُبحيثُتكونُمسؤوليةُمجتمعيةُُىيُالقدرةُعمىُتقديرُ ُأن 

الييئاتُالعامةُوىيئاتُالتمويلُأقلُقبواًلُلمسؤوليةُالجامعاتُعنُُوىذاُالمفيومُشائعًاُمنذُأصبحتُ 

ُُالجودةُضمان

يمُبيدفُإكسابُ  الطمبةُ بُتحقيقُمجموعةُمنُاالتصاالتُ "ُ(2003ُ:105وبُ)جمحُوعرفيا

توقعـاتُاألطـرافُالمستفيدةُ)ُالمنظماتُ(ُ"ُُالتيُتمكنيمُمنُتمبيـةُ المعارفُوالمياراتُواالتجاىاتُ

ُالتعريفُيركزُعمىُجودةُ  ُيشـكلُجوىرُالعمميةُُالتعميميةالعممياتُُوىذا ومحورُُالتعميميةوىوُمـا

 .حقيقةُالجودة
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ُفـي)10ُُ:2004لحولي)اُعرفُو ُتُ ُالتعميمُالجـودة ُوفيرُمجموعةُمنُالخصائصُ وتُ ُوفرُ "

وحاالتياُبماُفيُذلكُكلُاألبعادُمنُمدخالتُوعممياتُُالتربيـةُ ُوالسماتُالتيُتعبرُبدقوُعنُجوىرُ 

ومخرجاتُقريبوُوبعيدهُوتغذيةُراجعوُوكذلكُالتفاعالتُالمتواصمةُالتيُتحققُاألىدافُالمنشودةُ

ُمعين ُلمجتمع ُ)ُوأوجز" . والمالئمة 2005ُالبحيري ُفيُ(208: ُالجودة ُاُالتعميمُمعنى لدقةُ"

ورأىُ  التعميميةاألىدافُُومدىُالنجاحُفيُتحقيقُ ُالطمبةوتطويرُمعارفُُداءاألواإلتقانُوتحسينُ

ُالجودةبُ(2000ُ:73عبدُالجوادُ) ُداءُ األُتتطابقُالمخرجاتُمعُمستوياتُ ُتعنيُ"ُأنُ ُالتعميمُفيُأن 

مفيومُالجودةُُأنُ ُ(Ellis,ُ ( 1993إيميسُأكدُو، " تمبيُحاجاتُالمستفيدينُكماُوكيفاُوانُ ُالقوميةُ 

والتميزُُالوقتُبالمعاييرُ ُالعاليُمفيومُغامضُذلـكُألنوُيتضمنُدالالتُتتعمقُفيُذاتُ ُالتعميمُفي

 .متنوعةُالتعميمُوقدُجاءتُدالالتُالجـودةُفـي

ُُذكرُكماُُُُُُُ (ُ 1999ُدوىيرتي ُإرضاءُ ُالمقدرة 272) : ُوالمطموبةُُعمى ُالمحددة الحاجات

العاليُالبدُمـنُُالتعميمُ ُ(ُأنُلتحديدُمعنىُأوُتعريفاُلمجودةُفي 2004:4كمال)ُُيرىُبينما .ُلمطمبة

ُ : أبعادُلمجودةُفيياُوىيُبثالثةُ ُاإللمامُ 

ُ.ةاألكاديميوالمستوياتُالمينيةُوالبحثيةُُ:ُوىوُتمسكُالجامعةُبالمعاييرُ األكاديميالبعدُ 1)

حاجاتُالقطاعاتُاليامةُالمكونةُلممجتمعُالذيُُ:ُوىوُتمسكُالجامعةُبإرضاءُ جتماعياالالبعدُ 2)

ُ .يتواجدُفيوُوتخدمو

ُبالنموُ  3) ُوىوُتمسكُالجامعة ُالفردي: التركيزُعمىُحاجاتيمُُالشخصيُلمطمبةُمنُخاللُ ُالبعد

 .المتنوعة
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ُالجودةومماُسبقُيالحظُبُُُُُ لياُأبعادُعديدةُذلكُلتداخلُالعممياتُوالمفاىيمُفيُُالتعميمُ ُفيُأن 

ُالتعميمية"ُعمميـاتُالتحسينُالمستمرُلمعمميةُُالتعميمُويمكنُتعريفُالجودةُفيُالتعميميةُالمنظومةُ 

ُ ُالعممية ُأطراف ُرضا ُيحقق ُبما ُالمقدمة ُنفسُ ُ,التعميميةوالخدمات ُفي ُويحقق الوقتُُورغباتيم

 ." األىدافُالموضوعة

 التعميم في الشاممة الجودة معايير

 :وتشمل يالتعميمُالمجال استخداميا يتم التي المعاييرُ  من العديد ىناك

 التدريس ىيئة عضو تأىيلُ  عمى العمل ويعني :)المعمم( التدريس ىيئة عضو جودة معيار  -1

 المجتمع يرسميا التي الفمسفةُوفق التعميمية العممية إثراءُ  عمى ليعمل وثقافيا وسموكيا عمميا

ُ,ُروالمستم الفاعل التدريب خاللُ  من المستمر الميني النمو فرص لو توفر أن ينبغي لذلك

 كفاياتيم و التدريس ىيئة أعضاء حجمُأبرزىا: المؤشرات من عددُ  عمى المعيار ىذا ويقوم

 ىيئة أعضاء مساىمةُو  ,التدريس ىيئة عضاءأل العممي التأىيل و التدريب مستوىُوُ,التدريسية

  .(2..7السامرائي,ُ( التدريس ىيئة لعضو العممي اإلنتاج مقدار ,المجتمع خدمةُ  في التدريس

 ومدى ومحتواىا مستواىا جودة و المناىج أصالة يتضمن :الدراسية المناىج جودة معيار- 2

 عمى الطالب تساعد بحيث والتكنولوجيةُالمعرفية والتطورات لمتغيرات ومواكبتيا بالواقع ارتباطيا

ُالنشاط الدراسيةُالمناىج توفر أنُ  يجب كما التعميمُأنواع جميعُ  في أبحاثوُو  دراساتوُ  في ذاتو توجيوُ 

 ضرورية وميارات اتجاىات خمقُ  عمى يعمل و االىتمام محور الطالب فيو يكون الذي يالتعميم

 لممعمومة الذاتي التحميلُ  عمى المقدرة ثم ومن الطالب وعي زيادةُ  في يسيم الذي األمرُلدييم

 الجيد المنيج شروط أىم منُ  أنوُ  كماُ. العممي البحث و التحصيل يثريُمما االطالع و بالبحث
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 والعممية الثقافية و العقميةُواألخالقية و الروحية : النواحي تعزيزُ"Peter Mort more" ُيؤكد كما

عدادُو تمعلمجوا المدرسةُ  في لمتالميذ  .(Mortimer,1991ُ)الحياة وخبرات لممسؤوليات ىما 

 من ليتمكن نفسياًُُو وثقافياًُ واجتماعياًُ ًاُيعمم الطالب تأىيل بو يقصد: الطالب جودة معيار -3

 لعضو الطمبة عدد نسبة,ُُوالطمبة وقبول انتقاءبُالمعيار ىذا مؤشرات المعرفةُوتحدد دقائق استيعابُ 

ُُوالتدريس ىيئة ُ معدل استخراجُو ,الواحد الطالب تكمفة متوسط,  ةيعموالف الالزمة السنواتعدد

 نوعيةو ,والتسرب الرسوب بسبب الميدورة السنوات عدد احتساب يتبعيا ثم واحد, طالب لتخريج

ُ,لمتعمم ادىمت ع دُّواس الطمبة دافعيةُ  عن الكشفُو ,لطمبتيا التعميمية المؤسسة تقدميا التي الخدمات

 .(2..7السامرائي,ُ( المسجمين عددُ  إلى المتخرجين عدد نسبة احتسابُو

 ومرونتيا وعمقيا شمولياُ :التعميمية البرامج بجودة يقصد: التعميمية البرامج جودة معيار -4

 المتغيراتُ  مع يتناسب بما ومدىُتطويرىا المعرفية والثورة العالمية التحديات لمختمف ابيواستيعا 

سياميا العامة  طرق يجعلُأن شأنو من الذي األمر لمطالب المتكاممة الشخصية تكوين في وا 

ُالتطبيقية الممارسات خاللُ  من الطالب وعقول ألفكار ومثيرة التمقينُ  عن تماما بعيدة تدريسيا

 (.2004ُ,ُعميمات)

 ىذه تسيم وأنُ  الطالب أداء تقويم أساليب تتنوع أنُ  يجبُ:الطالب تقويم جودة معيار  5-

 بالشفافية المقومون يتصف أنُ  كذلكُويشترط الراجعة التغذيةُ  من اإلفادة و مُ عميالت في األساليب

 قدرة وكذلك ومراجعتيا,ُعالماتيم مناقشةُ  من الطالب وتمكين أساليبيم في والموضوعية والعدالة 

 لذلكُُالتعميمُمخرجات وقياس الطالب مستويات تحديدُ  عمى المستخدمة التقويمية األساليب ىذه

تُمقوما عدةُ  عمى يقوم تقويمي نظام تصميم خاللُ  من وذلك التقويم عممية جودة مراعاة يجب

 (2009)الزىرائي,ُ :منيا

 ُاالستفادةُوُحديثة وعممية موضوعية أسسُ  عمى مبني الطالب أداء لتقويم فعال نظام وضع -

 انضبَٙ انفظم                              

 

 انّغبثمخ ٔانذساعبد انُّظش٘ األدة                     

 

 

 انُّظش٘ األدة 2.1

 

 انّظهخ راد انّغبثمخ انذساعبد 2.2
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  .المدرسي التقويم مجالُ  في الناجحة الدول تجاربُ  من

 التقويم أساليب تنوعُ  عمى العملُو أنفسيم والمقيمين التقويم لمصممي المستمر التدريب -

 التالية)شفيي,ُتحريري,ُعممي( الجوانبُ  عمى تحتوي بحيث

ُقيم( ميمعالتُمجاالت لمختمف التقويم شمولية - ُاتجاىات, ُمعارف,  االىتمامُوُ)ميارات,

 أعمال ممفات وتقويم داءاأل تقويمُ  عمى يركز الذي لالختبارات البديل التقويم بأساليب

ُ.وغيرىا المالحظة عمى القائم والتقويم الطالب

ُالمادية اإلمكانيات جودة معيار -6  حيث التعميمية المؤسسةُ  في المادية اإلمكانات دت ع دُّت:

 واإلضاءةُ  التيويةُ  إلى إضافة والمكتباتُوالمختبرات والتجييزات األثاث أنواع جميع تشمل

ُاألىداف تحقيقُ  عمى وقدرتو المدرسي المبنى مرونةب المعيار ىذا جودة وتتضمنُُ,لضوضاءاُو

 التدريس ىيئة أعضاء استفادة مدىُوُُ,المكتبةُ  من والطمبة التدريس ىيئة أعضاء استفادة مدىُو

ُ.(2..7السامرائي,ُُ)ُالمالي االعتماد حجم,ُُووالورشات  المختبرات من والطمبة

 المدرسة وفاء مدى حيثُمنُوذلك :المجتمع و المدرسة بين العالقة جودة معيار  7- 

 وحاجاتو تمعلمجاُبطبيعة التخصصات وربط مشكالتو حل في المشاركة و المجتمع باحتياجات

 .الخدمية و اإلنتاجية بقطاعاتو المجتمع وبين الفكرية و البشرية مواردىا و المدرسة بين والتفاعل 

 مدىُوُالتقويم عمميةُ  في نظامي بشكل العاممين إشراك ويتضمن :داءاأل تقويم جودة معيار  8- 

 ةيعمفا مدى و التقويم لنتائج السريعة االستجابةُ  عمى القدرة مدىُوُأدواتو و التقويم إجراءات سالمة

 .(2004ُ,ُعميمات)ُالتقويم عممية شمول و العاممين ميارات تحسين في داءاأل تقويم

 كبير حدُ  إلى تتوقف التعميمية المؤسسةُ  في اإلدارة جودة إن: التعميمية اإلدارة جودة معيار  9 -

 أنُ  المحتمل غير فمن الشاممة الجودة إدارة نحوُالييكمي لممدخل إدراكوُ  في فشل فإن القائدُ  عمى

 االستراتيجي التخطيط . جودة التعميمية المؤسسة إدارة جودة إطارُ  في ويدخل , نجاح أي يتحقق
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ُ:المعيار ىذا مؤشرات أبرز ومن ,ُالشاممة الجودةارةُإد ثقافة خمقُ  إلى تقود التي األنشطة ومتابعة

 (2..7السامرائي,ُُ)

  .بالجودة ايعمال اإلدارةُ  في القيادة التزام -

  .اإلدارية القيادة و التدريس ىيئة أعضاء و الطمبة بين الطيبة اإلنسانية العالقات مناخ -

 .ريبيم دتُو اإلدارية القيادة اختيار -

 :التعميميةلممؤسسة  التعميمية الجودة تطبيق فوائد

ُ:ُ(2008ُ:)الفتالوي,ُفيُيكمنُالتعميميةلممؤسساتُُالتعميميةقُالجودةُأنُفوائدُتطبي

,ُالتعميميةتحسينُمخرجاتُالمؤسساتُُوُأىدافياُبأقلُتكمفةُفيُتحقيقُ  التعميمية نجاحُالمؤسسةُ-

 .مرحمةُدراسيةُومنياُمستوىُالطالبُالخريجينُلكل

ُفيُعمميةُ ُ,ُوتحفزىم,ُوتشجعيمُعمىُاالشتراكُ التعميميةُالعاممينُفيُالمؤسسةُ ُمنُمعنوياتُ ُترفعُ ُ-

بشكلُ ميةالتعمي تعالجُالصعوباتُالتيُتواجوُالمؤسساتُوُاتخاذُالقرارُداخلُالمؤسسةُبشكلُفاعل

 .عممي

زُسمعةُالمؤسساتُُ-  .التعميميةإشاعةُنظامُمتكاملُومدروسُلممؤسسةُُوُالتعميميةتعز 

ُ.ركبيُاإلدارةُإلىُحدُ ُنُبيروقراطيةُ التقميلُمُو المقّدمةُلمطالب التعميمية جودةُالخدماتُضمانُ-

 :(ُبأنيا2008ُمات)يعمُويضيفُ ُُ

وتفويضُُ,ُمثلُميارةُحلُالمشكالت,ُالتعميميةلدىُأفرادُالمؤسسةُُتنميةُالعديدُمنُالمياراتُ ُ-

ُ.الصالحيات,ُوتفعيلُالنشاطاتُوغيرىا

ُبالمؤسسةُ ُ- ُالعاممين ُبين ُالثقة ُليا التعميمية بناء ُانتمائيم ُوتقوية ُالمعموماتُوُككل, ُتوفير

ُ.ووضوحياُلدىُجميعُالعاممين
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ُالبناُُُُ ُيرى ُأنُ 2007)ُبينما ُمؤسساتُ ُ( ُفي ُالشاممة ُالجودة ُإدارة ُنظام العاليُُالتعميمُتطبيق

ُ: يتطمبُماُيـأتي

 اُوالتفيمُالكاملُوااللتزامُبمبادئيايعمالُالقناعةُالكاممةُمنُاإلدارةُ  -

 إشاعةُالثقافةُالتنظيميةُوالمناخُالتنظيميُالمالئمُإلدارةُالجودةُالشاممة - 

 المؤسساتُوالتدريبُالمستمرينُلكافةُالعاممينُفيُىذهُ التعميمُُ-

 االتصاالتُبينياُبكافةُاالتجاىاتالتنسيقُبينُاإلداراتُواألقسامُوالكمياتُوتفعيلُ - 

 تحسينُالجودةُالشاممةُمشاركةُجميعُالمستوياتُاإلداريةُوالعاممينُفيياُفيُجيودُ ُ-

ُ.توفيرُنظامُمعموماتُدقيقُوفعالُإلدارةُالجودةُالشاممةُ-

ُجوُ- ُالتفاىمُ ُتوفير ُبالمؤسسةُ ُوالتعاونُ ُمن ُالعاممين ُبين ُاإلنسانية  .التعميميةُوالعالقات
ُ.ُلمعملُبروحُالفريق التعميمية الترابطُوالتكاملُبينُجميعُاإلداريينُوالعاممينُبالمؤسسةُ ُ-
ُ

ُالتعميم الحاجة إلى إدارة الجودة الشاممة في

المـواردُالبشـريةُالالزمـةُلمعمـلُُإعداددولُالعـالمُيتـولىُمسـؤوليةُُفيُجميـعُ ُالتعميمُنظـامُإنُ ُُُُُُ

المنيـلُالـذيُتنيـلُمنـوُُي ّعديةُوالعسكريةُوالحرفيـةُُوُرالمينيـةُالصناعيةُوالتجاُالمجاالتُ ُفيُجميـعُ 

ُوالخد ُاإلنتاجيـة ُلممؤسسـة ُممحـة ُالشـاممةُحاجـة ُالجـودة ُتكـونُإدارة ُفمـنُجميـعُالميـنُوعنـدما ميـة

دارةُعمميـاُألنُمخرجـاتُالمؤسسـةُُالتعميميةتبـدأُمـنُالمؤسسـاتُُبـابُأولىُأنُ  الجيــدةُُالتعميميةوا 

ُالـذيُ ُاألخـرىُاألمــر ُواإلنتاجيــة ُالمؤسسـاتُالخدميـة ُفيُنظــم ُمــدخالتُجيـدة ُبالضـرورة سـتكون

ُ ُالمؤسسـة ُإسـيام ُإلى ُبالنتيجـة ُُالتعميميةسـيؤدي ُبصـُوالـتي ُالشـاممة ُالجـودة ُإدارة ُغـيرُتتبـنى رة

 .( 2003)احمد,والخدميةُُاإلنتاجيةُ ُالجودةُفيُالمؤسساتُ  بـرامجُمباشـرةُفيُنجـاحُ 
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ضروريةُُالتعميمُ ُعمىُىذاُاألساسُأصبحتُالحاجةُإلىُتطبيقُإدارةُالجودةُالشاممةُفي

ُ( 2009)عطية, :ُاآلتيةوذلكُلألسبابُ

ُفيُُــي:التعميمُجــزالعُ 1-  ُاســتثمار ُبــو ُالمخرجــاتُُالتعميمُ ُوالمقصــود ُألن ُنظــرا ُالعائــد دون

 . المطموبةُبالدرجةُ ُالعملُ ُوُالنــواتجُالتربويــةُالُتكفيُالطمبُالفعالُفيُأسواقُ ُالتعميمية

ُالمرتفعة: 2 -  ُالبطالة ُلممخرجاتُُمعدالت ُوالمناسبة ُالكافية ُالوظائف ُعدد ُيوفر ُال فاإلنتاج

 .وُالعكسُالتعميمية

الحاجـةُلـبعضُالميـنُوالوظـائفُالـتيُالُُحيـثُتظيـرُ ُُ:التعميماتسـاعُالفجـوةُبـينُاإلنتـاجُُوُ– 3 

ُالتخصصُالتعميمُيوفرىـا ُبعض ُتوجد ُال ُالعكس ُأو ُالحـالي ُبعدُالتعميميةات ُالمناسبة ُالفرص

  .التخرج

ُفالظاىرُأنُ ُفيُجميعُ ُالتعميمُارتفاعُتكمفة  4-  ُتكاليفُُالتعميمُمراحمو, ُذو مجانيُوالواقعُأنو

 .متزايدة

 .يالتعميمُانخفاضُالعائدُعمىُاالستثمارُ ُ-  5

 .وينسىُوالُييتمُبالسموكياتُوالمياراتُوالمعموماتُ ُيركزُعمىُالمعارفُ ُالتعميم- 6 

 . المستوياتُعمىُجميعُ ُالتعميميةُالبرامجُ ُعدمُالمشاركةُفيُتصميمُ  7- 

ُ.العممّيةُتيمتخصصاُأصبحُالعديدُمنُخريجيُالجامعاتُيعممونُفيُوظائفُعمىُغيرُ   8 - 

ُ

ُ
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ُالتعميم بررات تطبيق إدارة الجودة الشاممة فيم  

ُالجــودةُ ُفــإلدارة ,ُ ُالتطبيــق ُليــذا ُمــبرر ُىنــاك ُيكــون ُأن ُدون ُأيُشــيء ُتطبيــق ُيــتم ال

ُمــبرراتُكثــيرة ُفيُمجالُ ُالشــاممةُيوجــد ُأنُتطبيقُإدارةُُالتعميمُلتطبيقيا ُالمبرراتُتؤكد وأنُىذه

ُالنظـامُ  ُفي ُالشاممة ُُـيُ التعميمُالجودة ُتحسـين ُعنـد ُتتوقـف نمــاُداءاألال ُُوا  ُتحســينُ تيدف ُإلى

ُ ُلــذلك ُو ُوالمخرجــات ُوالعمميــات ُعزب)المــدخالت ُالمبرراتُ ُ(2008يرى ُمن ُالعديد ُىناك ُأن

ُوأىميا:ُلالىتمامُبالجودةُ 

 المجتمعيةُ ُباعتبارهُالعاملُالحاسمُفيُالتنميةُ ُالتعميمُ ُفيُعمىُالتوسعُ ُالمجتمعاتإقبالُمعظم1ُُ-

والوضعُأسوءُفيُُبهااكتشافُالدولُالمتقدمةُانخفاضُمستوياتُالتحصيلُالدراسيُبينُطالُ-2 

 . الناميةُالدولُ 

عمىُالمستويينُبٓا ُواالىتمامُإلىُمعاييرُجديدةُعنُالجودةُ ُفيُالوصولُ ُعالمياتزايدُالرغبة3ُ- 

ُالتطبيقُالّنظري ُمواجيةُ  و يو ُإلى ُمستقبالًُُالحاجة ُالعالمية ُخاللُ ُالمتغيرات الفردُُإعدادُمن

ُ.لمواجيتياُوالتعايشُمعيا

ُمنُخاللُ ُ-4  ُإلىُتخفيفُ ُيصلُالعالم ُالتناقضاتُالتيُظيرتُفيُالقرنُ ُالجودة الواحدُُحدة

 والعشرين

ُعمـىُتـدفقُ ُإنُ ُ-5 ُوالقائمـة ُالشاممة ُالتكنولوجية ُيمثـلُُالثورة ُمثيـل, ُيسـبقُلـو عممـيُومعـرفيُلم

ُ.( 2003)احمد,ُالتعميميةنظمياُُتنافسُفيُتجويدُ ُالمجتمعاتتحـدياُلمعقـلُالبشـريُوىـوُمـاُجعلُ

ُ

ُ

ُ
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 الجودة ضمانخطوات الحصول عمى 

بنفسُُةاألكاديميوبرامجياُُالتعميميةُفيُالمؤسساتُ ُالجودةُضمانعمميةُالحصولُعمىُتمرُُُُُُ

ُ ُبيا ُيمر ُالتي ُالخطواتُاألكاديميُاالعتمادالخطوات ُوىذه ُواحدة, ُلعممة ُوجيان ُباعتبارىما ,

ُ(:ُ NACTE, 2003ىي)

ُالخطوة األولى ُُالّدراسة: ُالمؤسسات ُفييا ُوتقدم ُُالتعميميةالذاتية: ُتطمب ُالتي ُالبرامج ُضمانأو

ُُالجودة ُعن ُمكتوب ُالمؤسساتُ ُداءُ األتقرير ُالبرامجُفي ُالمعاييرُ أو ُعمى ُيعتمد ُتضعياُُ, التي

ُ.الجودةُضمانمنظماتُتمنحُ

ُالخطوة الثانية ُيقوم ُالنظير: ُمراجعة ُُأعضاء: ُبمراجعة ُواإلدارية ُالتدريسية الذاتيةُُالّدراسةالييئة

ُلممؤسسةُأوُالبرامج,ُوكأنيمُفريقُالزيارةُالميدانية.

فريقُزائرُُالجودةُضمان:ُالزيارةُالميدانية:ُوفيُىذهُالمرحمة,ُترسلُالييئةُالمانحةُلالخطوة الثالثة

ُالتقريرُالذاتي.ُالمعموماتُالمقدمةُفيُدراسةُ ُلمراجعةُالمؤسسةُأوُالبرامجُلمتأكدُمنُصحةُ 

ُفيُحالةُ ُ:الخطوة الرابعة ُالحكم: ُلُإصدار ُالمانحة ُالييئة ُأوُُالجودةُضماناقتناع ُالمؤسسة في

ُقائمةُ  ُفي ُاسميا ُتدرج ُفأنيا ُفيُُالبرامج, ُالقرار ُويكون ُالمعتمدة, ُالبرامج ُأو المؤسسات

ُسنوات.5ُ)مشروط,ُتحتُاالختبار,ُغيرُمشروط(,ُومدتوُالفئاتُ 

المؤسساتُأوُالبرامجُخاللُفترةُمنحُُالجودةُنضما:ُالمتابعة:ُتتابعُالييئةُمنحُالخطوة الخامسة

ُُبمعاييرُالجودة.ُبالوفاءُ ُ,ُلمتحققُمنُاالستمرارُ الجودةُضمان

ُ

ُ

ُ
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ُالتقويم وعالقتو باالعتماد والجودة

ُُُُُ ُتعميميةُحديثةُيعد ُتقميديةُإلىُمؤسسة ُالمناسبةُلتتحولُالجامعةُمنُكونيا التقويمُىوُاآللية

تسعىُلتحقيقُأىدافُومخرجاتُتعميميةُمحددةُوتضعُالتعممُفيُمقدمةُأولوياتيا,ُوتكمنُأىميتوُ

ُومخرجاتياُ ُأىدافيا ُتحقيق ُفي ُنجاحيا ُمدى ُمن ُالـتأكيد ُعمى ُالتعميمية ُالمؤسسة ُمساعدة في

مية,ُاألمرُالذيُيؤديُلتصحيحُمسارىاُفيُضوءُأىدافيا,ُكماُيساعدُفيُأعادةُالنظرُفيُالتعمي

ُفمنُ ُالتعميمية, ُالمؤسسة ُلمواقعُالذيُتعيشو ُبحيثُتكونُأكثرُمالئمة ُوتعديميا, :ُوظائفوأىدافيا

ُوتحديدُنواحيُالقوةُوالضعفُفيُ مراجعةُاألىدافُالعامةُوالمخرجاتُالمتوقعةُلمجامعةُوتعديميا

ُا ُومعالجتيا ُالتعميمية ُتقديمُلعممية ُفي ُفعالة ُوسيمة ُلكونو ُأضافة ُوالتدريس, ُالتعمم ُعممية ويوجو

ُ(.2009التغذيةُالراجعةُفيُعمميةُالتعممُوالتعميم)شحادة,ُ

ُُُُُُ ُالقبميُلمتأكد ُالتقويم ُومنيا ُليا, ُتبعًا ُويختمفُالتقويم ُالتقويمُألغراضُمتعددة, منُويستخدم

ُالتعميميةمستوىُمعينُقبلُالبد ُالتشخيصيءُبالعممية ُوالضعفُفيُُ,ُوالتقويم لنعرفُنواحيُالقوة

ُالتعميمية ُالبنائيالعممية ُوالتقويم ُالتغذيةُُ, ُمن ُواالستفادة ُالتعميمية ُالعممية ُيستيدفُمتابعة الذي

ُلمعرفةُمدىُتحققُاألىدافُمنُالعمميةُالتعميميةُ,ُوالتقويمُالنيائيالراجعةُبقصدُالتحسينُإثنائيا

ُ(.2012أبوُجاسر,ُ)

ُُاالىتمامومنُخاللُُُُُُ ُالمؤسساتُالتعميميةُعمىُتحقيقُُواستخدامبالتعميم ُفيُمساعدة التقويم

بتحقيقُالجودةُُاالىتماماألكاديميُكنظامُلضمانُالجودةُمنُخاللُُاإلعتمادأىدافياُظيرُمفيومُ

ُالقرنُ ُبداية ُفي ُاألمريكية ُالمتحدة ُالواليات ُفي ُظير ُما ُأول ُوكان ُضبطيا, ُعممية ُمن والتأكد

بنوعيةُالتعميمُفيُالدارسُُاالرتقاءالعشرينُالميالدي,ُوىوُنظامُاختياريُغيرُحكوميُييدفُإلىُ

ُوعمىُالرغمُمنُأنُمؤسساتُاالعتم ُأدائيا ادُىيُمؤسساتُوالكمياتُوالجامعات,ُوضمانُجودة



   24 
 

ُالوال ُفي ُالتربية ُوزارة ُتعترف ُأن ُيتعين ُأنو ُإال ُحكومية ُغير ُاألمريكيةُمستقمة ُالمتحدة يات

ُ(.2007بالمنظماتُالتيُتمنحُاالعتماد)النجار,ُ

 (NACATE) إَكٛذيؼبٚٛش  2-

 المعايير:

ُأنُ ُُُُُ ُينبغي ُلما ُتصور ُالشيء.يعمُيكونُ ُىي ُبناءُ ُوُو ُفي ُتسيم ُتتسمُُىي ُمعرفية قاعدة

ياُميعُيكونُ ُ.ُأوُىيُمحدداتُأوُمستوياتُأوُأبعادُتحددُمستوىُالنوعيةُالتيُيجبُأنُ ةُ يعمبالفا

وأىدافُالمؤسسةُأوُالبرنامجُوالمنافعُُالتعميمأوُالبرنامجُومصادرُالتعممُُوُالقائمينُعمىُالمؤسسةُ 

 .(10ُ: 2007)مجاىد,المتوقعة

ُالحدُ  ُإلى ُتشير ُعبارة ُىي ُالفعالياتُ ُوأيضا ُمن ُلغرضُمعينُُاألدنى المطموبُتحقيقيا

واالرتقاءُُجودةُضمانُ العملُأوُاالحتكامُإليياُفيُُوتعتبرُالمعاييرُمرجعيةُاالستنادُإليياُفيُترشيدُ 

ُ(.2013:50 بلُوتطويرُكافةُعناصرىاُ)محمد,ُالتعميميةُالعاممينُفيُالمنظومةُ ُأداءب

ُالتربويةُُُُُُُُُُ ُالمعايير ُمجيد)ُأما ُعرفيا ُأنيا2014ُفقد ُموجياتُ ُ( ُعن ُخطوطُُعبارة أو

ُمتفقُ ُمنُقبلُ يعممرشدة ُوالمنظماتُالقومية,ُيا ُالتربية فييُتعبرُعنُمستوىُالوعيُُخبراء

ُأنُ  ُيجب ُيعمُيكونُ ُالذي ُالعممية ُمكونات ُجميع ُطالبُ ُالتعميميةو ُومناىجُُمن ومعممين

ُ.تقويمُومبانيُوتجييزاتُوأساليبمُيعمومصادرُت

ُ

ُ
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ُ: انًؼبٚٛش انزشثٕٚخ خظبئض

لكُوذُأخرى, إلى منطقةُ  من وكذلك أخرى إلى اعتماديةُ(ىيئة) منظمةُ  من المعايير تختمف قدُ ُُُُُ

 المعاييرُ ُفي توافرىا ينبغي الخصائص من عددا ىناك أنُ  إال منطقة كل وطبيعة ظروف حسب

ُُ(2008 : 139 مجاىد,)ُُ:تكون أن وىي

ُ.والسموكية والتربويةُالتعميميةحيثُتتناولُالجوانبُالمختمفةُالمتداخمةُلمعمميةُ : شاممة .1

عنُ ىبالُتحيز,ُوتنأُميةعميالتُفيُالمنظومةُ ُالميمةُ ُاألمورُ ُىحيثُتركزُعم : موضوعية .2

ُ. التيُالُتخدمُالصالحُالعامُوالتفصيالتُ ُاألمورُ 

ُ : مرنة .3 ُتطبيقيا ُيمكن ُوالجغرافيةُُقطاعاتُ ُعمىحتى ُالبيئية ُلمظروف ُوفقا مختمفة

 . األردنواالقتصاديةُالمتباينةُفيُ

ُوقضاياه ,أيُتعكسُتناميُالمجتمعُوخدمتوُ,ُوتمتقيُمعُاحتياجاتوُ,ُوظروفو : مجتمعية .4

ُ : مستمرة ومتطـورة .5 ُتطبيقيا ُيمكن ُلمحتى ُقابمة ُتكون ُممتدة ومجابيةُ يلت ع دُّلفتراتُزمنية

 . والتكنولوجيةُالعممّيةالمتغيراتُوالتطوراتُ

ُعمىبالمعاييرُالمقننةُلموقوفُُمعميلمتحتىُيمكنُمقارنةُالمخرجاتُالمختمفةُ : قابمة لمقياس .6

ُ. ىذهُالمخرجاتُجودةُ 

المجتمعُفيُ دةُوالمستفيدينُفيت ع دُّأساسُاألطرافُالمُعمىُىبأنُتبن : تحقق مبدأ المشاركة .7

ُ. ىاُمنُناحيةُ,ُوتقويمُنتائجياُمنُناحيةُأخريإعداد

 . بأنُتستندُإليُالجانبُاألخالقيُوتراعيُعاداتُالمجتمعُوسموكياتو : أخالقية .8

http://kenanaonline.com/users/dredrees/tags/173828/posts
http://kenanaonline.com/users/dredrees/tags/173828/posts
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نماُتكونُآليةُلدعمُالعمميةُُفالُتمثلُىدفاًُ : داعمة .9 ُ.والنيوضُبيا التعميميةفيُحدُذاتياُوا 

ُ : وطنية.10 ُالبأن ُومصمحتو ُوأىدافو ُأولوياتو ُوتضع ُوقضاياه ُالوطن ُأىداف ُفيُيعمتخدم ا

 .األولُالمقامُ 

 : NCATEالمعممين إعداد العتمادالمجمس الوطني 

 National Council For Accreditation Of Teacher  Educationإنكيتُي ّعدُُُُُُ

NCATE)ُ)ُالمعممينُوىيُأىمُمؤسساتُاعتمادُالتربيةُفيُُإعدادُالعتمادالمجمسُالوطني

ُ,كمؤسسةُمستقمةُغيرُحكوميةُغيرُربحية1954ُاألمريكيةُ.ُتأسستُعامُُالمتحدةُ ُالوالياتُ 

ُالمعنيةُب ُممثمةُلجميعُالمنظماتُالمينية ُالمعممينُفيُالوالياتُ ُإعدادوىيُمجموعةُمنتقاة

ُكانتُالمدارسNCATEُُوتوضحُرسالةُُالمتحدةُاألمريكية, ُإذا وُأبأنياُتسعىُلتحديدُما

ُ ُعن ُالمسؤولة ُُإعدادُ األقسام ُعمى ُتركز ُُوداءاألالمعممين ُُي ّعد, ُالوطني ُالعتمادالمجمس

ُالمؤسساتُالتربويةُفيُالوالياتُ ُالعتمادالجيةُالرئيسةNCATEُُالمعممينُُإعدادمؤسساتُ

ُمؤسساتُالمتحدةُ  ُعدد ُتجاوز ُإذ ُالمجمسُ)ُالتعميمُاألمريكية ُأعتمدىا ُالتي (600ُالعالي

والمؤسساتُُالتعميمُمينةُ(ُمؤسسةُتعملُفيُمجالُ 30مؤسسة.ُويتضمنُالمجمسُأكثرُمنُ)

ُسياساتيا.ُإنكيتالتيُتشكلُ ُفيُىيئة ُبتطويرُ ُتعينُممثالُليا ُالييئة ُىذه المعاييرُُوتقوم

ُ(. 2012والسياساتُواإلجراءاتُ)العتيبيُوالربيع,

ُُ ُمعايير ُمنتصفُ وعرفت ُإلى ُالمؤسسة ُالقرنُ ُىذه ُمن ُباسمُ ُالتسعينات ُالماضي

حيثُيتمُُ,Standardsُمعاييرُُاسمُاتخذتُثمُ Guidelines خطوطُإرشاديةُأوُأدلة,
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ُستكونُالقادمةوالمراجعةُ,2008ُُمراجعتياُكلُسبعُسنوات,ُوكانتُآخرُمراجعةُلياُعامُ

ُ(.2015,عبابنة)ُ 2015معا

ُُُُُُُ ُفيُستةُ وتتمخصُىذه ُمنُُالمعايير ُعمىُمجموعة ُمنيا ُيحتويُكل مجاالتُرئيسية

ُ(:8NACTE, 200)ُتمثلُفيُالواقعُمعاييرُالمجالُوىيُُالعناصرُ 

 ويبينُ ).المقدمة البرامج( المينة نحوُواالتجاه  والميارات, ,المعرفة بمجال يتعمق : األول المعيار

 المعمم(ُيكتسبيا)الطالب أن ينبغي التي الشخصية والميارات المعارفُخصائص بعض المعيار ىذا

 بمادة معرفياًُ محتوى المعيار ىذا ويتضمنُالمعممين, الطمبة لدى التعمم تحقيق في يساعد بما

ُ.التدريس لمزاولةُوفيماًُ التخصص,

 يتمتع بحيث المؤسسة, في واالمتحاناتُالتقويم نظام مجال المعيار ىذا ويتناول : الثاني المعيار

ُومستوى الدارسين, عن الضرورية والمعمومات البيانات توضح قويةُواختبارات تقويمي, بنظام

 اعتماداًُ الحقاًُ أدائيا تحسينُ  فيُالمؤسسة يساعد وبما التخرج, بعد وأدائيم المينة, لمزاولة تأىميم

ُ.واالمتحانات التقويمُبرامجُ  من الراجعةُالتغذيةُ  عمى

 المؤسسة, تقدميا التي العممية والممارساتُالميدانية بالخبرات المعيار ىذا يتعمقُ:الثالث المعيار

 معارفيم وتنميةُعمميًا, المعممين الطمبة لتأىيلُ  المتميزة المدارسُ  مع باالشتراكُوتنفذ لتصمم

 ودور وميام الميداني, التدريب ألىداف الدقيقُالتحديد بواسطة المينية, واتجاىاتيم وخبراتيم

ُالميدان. في الطالب

 دراسية, برامج وتقويم وتنفيذ بتصميمُالمؤسسة فتقومُ :المؤسسة في التنوع ويتناول :ُالرابع المعيار

 في والتنوعُالتخرج, بعد مياميم في والتنوع المقبولين, الطالب بين التنوعُتراعي ميةيعمت وخبرات
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 وتكوين والميارات المعرفة طمبُ  عمىُوتساعدىم فييا, لمتدريس وني ّعد التي التعميمُ ُمراحلُ 

ُُ.الميني التعميمُ ُفي يساعدىمُبما اإليجابية االتجاىات

 الميني, ونموىم وأدائيم التدريسُىيئة أعضاء بمؤىالت المعيار ىذا ويتعمق : الخامس المعيار

 المينيةُلمممارسات جيدة قدوة ذوي تجعميم كافية, عممية بمؤىالتُالتدريسية الييئة أعضاء فيتمتع

 طالبيم وتقويم أنفسيم تقويم عمىُوقادرين التدريس, مجال في الكافيين والخبرة العمم ولدييم ,

ُبشكل بيا التدريس ىيئة أداء تقويم عمى المؤسسة وتعمل الزمالء,ُمع والتعاون كافية, بفعالية

ُ.الميني النمو فرص ليم وتيسر مستمر, نظامي

 إداري نظام المؤسسةُ  في فيتوفر والموارد,ُاإلدارة بمجال المعيار ىذا ويتعمق:  السادس المعيار

 واإلداريينُالعمالةُ  من كافية وىرمية جيدة وميزانية الفعالة, بالسمطةُ  تتمتعُتربوية وقيادة مستقر,

 المعايير بمتطمبات الوفاء في يساعد بما المعموماتُوتكنولوجيا والموارد, واإلمكانيات والتسييالت

ُ.المينية والمعايير الوالية ومعاييرُالقومية,

 واعتماد مؤسسات تربية المعمم الجودة ضمانفي  تجارب عالمية

تطورًاُكبيرًا1999ُُاتفاقيةُبولونياُعامُُت ع دُُّ:ُ(Bologna Processالتجربة البولونية ) -

ميةُتتيحُيعممنطقةُتُالمعممينُ.ُفييُتعنىُفيُخمقُ ُإعدادوبرامجُُالجودةُضمانُفيُمجالُ 

ىيئةُالتدريسُبينُالجامعاتُاالوروبيةُ.ُُأعضاءتسييلُالحركةُواالنتقالُلمطالبُُوحريةُ

ُفيُمجالُ  ُتنافسية ُاالتفاقيةُىيُخمقُسوقُاوروبية ُنتائجُىذه ُخدماتُوأىم ُالتعميمُتقدم

ُشجعُالىُإنشاءُآلياتُل ُمما فيُمختمفُالدولُحتىُتمكُالتيُلمُُالجودةُضمانالعالي.

ُفالُتكنُ  ُاألمر, ُبيذا ُلتيتم ُالوطنية ُآلياتيما ُأنشأتا ُوالبرتغال ُمؤسساتُضماننمسا ُجودة

ُُالتعميم ُفأسيمت2004ُالعاليُعام ُاالصالحاتُ ُاالتفاقيةم. ُبرامجُ ُفي ُالتيُجرتُعمى
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دولةُتطبقُحاليًاُنظمُالتقويمُالخارجيُُ(19االتحادُاالوروبي.ُفيناك)ُتربيةُالمعممُفيُدولُ 

 .ُ(ُ,2007ُIgvarson & Kleinhenالمعمم)ُُإعدادعمىُبرامجُُاالعتمادُو

منُ أكثر يضم حيث العالم, في العالي ميعملمت نظام أضخم اليابان في يوجد :اليابان تجربة -

 بالنموذج كثيراًُ اليابان تأثرتُ  وقد.ُمتميز مستوى ذات عالي ميعمت (ُمؤسسة470000)

ُحيث  اليابانية الجامعات اعتماد ىيئة بواسطة اليابانية الجامعات اعتماد يتم األمريكي,

(JUAA)ُُتحسينُ  إلى تيدف ربحية وغير حكومية غير ىيئة وىي 1947 عام أنشأتالتي 

 جامعة وأربعين ست برعاية تأسست وقد الذاتي, التطوير خاللُ ُمن العالي التعميمُجودة

 ويمنح :ُنظامىما نظامين خاللُ  من اليابانية الجامعاتُاعتماد ويتم وخاصة عامة قومية

ُاالعتماد ىيئة في العضوية لطمب مرة ألول تتقدم التي لمجامعات النظام ىذا وفق االعتماد

ُاألول االعتماد عمى الحصولُ  من سنوات خمس مرور بعد االعتماد إعادة يمنحنظامُثانيُ

 بالنسبة سنوات سبع كل ويمنح ,االعتماد عمى مرة ألول تحصل التي لمجامعات بالنسبة

 إنشاءُ  عمى يمر أن يجب كما .قبل من االعتماد إعادةُ  عمى حصمت التيلمجامعاتُ

 العسافُوُالصرايرة)الييئة لعضوية االنضمامُ  في الحق ليا حتىُيكون سنوات أربع الجامعة

ُ,2008 . ( 

العاليُبالظاىرةُالحديثةُفيُُالتعميمُجودةُضماناالىتمامُبُي ّعدلمُُُ:تجربة المنطقة العربية -

ُأنُ ُالبالدُ  ُإال ُالثالثُعمومًا ُالعالم ُوفيُدول ُالتحدياتُُالعربية ُمن ُكثير ُتعترييا الجيود

ُالمعاييرُوالمستوياتُ ُأوُتحديد ُالمفيوم والمشكالتُوالصعوباتُوخاصةُمنُحيثُتحديد

ياُ,ُوفيُأشارهُخاصةُالىُالمنطقةُالعربيةُيرىُمنيرُبشورُيعموصالحياتُاآللياتُالقائمةُ

عمىُماُيندرجُمنُقبلُتحتُميماتُالتفتيشُُوالتُالقائمةُحالياًُأنُبعضُالمحاُ(2006)

والمراقبةُوالتأكدُمنُااللتزامُبالقوانينُ,ُبدونُأنُيكونُليذاُااللتزامُعالقةُواضحةُبمستوىُ
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,ُوأنُمعظمياُيتبعُالىُاالعتمادالجودةُويكونُمنُوراءُذلكُالحصولُعمىُالتفويضُأوُ

ُيتناقضُ ُوىذا ُحكومية ُواجيزة ُوعدمُوزارات ُقياميا ُمن ُاالساسية ُواالىداف ُالفمسفة مع

ُفيُترخيصُمؤسسات ُوتكونُمحصورة ُفعاليتيا. ُمن ُالخاصةُُالتعميمُاالستقاللية العالي

 .(ُ,2007ُBabikerواالىميةُفيُمتابعتياُومراقبتياُدونُالجامعاتُالحكومية)ُ

ُفيُتجاربُالدولُالعربية,ُمماُأدىُالىمُالجودةُضمانفُُُُُ النقلُواالقتباسُمنُُحدودةُجدًا

ُاختالفُ ُرغم ُغالبًا, ُاالمريكية ُالوالياتُالمتحدة ُو ُبريطانيا ُمن الييئاتُواآللياتُاألجنبية

ُواالجتماعي. ُالثقافي ُوالتباين ُالنمو ُُمرحمة ُىناك ُيوجد ُالمستوىُُاجتياداتولكن عمى

ُ ُالجامعاتُالعربية ُوأتحاد ُوالعموم ُوالثقافة ُلمتربية ُالعربية ُالقتراحاالقميميُمنُقبلُالمنظمة

ُالعاليُتستحقُاإلشادةُبياُمنيا:ُُالتعميمُمؤشراتُومعاييرُلمتقويمُالذاتيُواعتمادُمؤسسات

ُدولةُ ُ- ُفي ُيبذل ُالذي ُالكبير ُقبلُ ُالجيد ُمن ُالمتحدة ُالعربية ُبجامعةُكمُاالمارات ُالتربية ية

ُ ُعام ُإل1999ُاالمارات ُمعايير ُتطوير ُمينيُُعدادفي ُاعتماد ُبتجارب ُمسترشدة المعمم

المعممُفيُُإعدادمعاييرُُ(أنُ 2008ُولقدُأوردُعبدُالمطيفُحيدر)ُ.عالميةُ)خاصةُأنكيت(

ُمينيًا"ُكميةُ  ُممارسًا ُبوصفو ُ"المعمم ُحول ُتدور ُالتي ُاألساسية ُالفكرة ُوفق ُطورت ُالتربية

ُوالفروقُ ُالتنوع ُذاتُالمعنى, ُالمعرفة ُالميني, ُوالنمو ُ)التفكير ُفي ُالعامة ُالمعايير وتتمثل

ُلمت ُالتخطيط ُاالصيل,يعمالفردية, ُالتقييم ُالتواصل, ُوالتعمم, ُوأخالقياتُُم ُالتعمم مجتمع

فتدورُبدولةُاالماراتُالعربيةُالمتحدةُُالتعميمالمينة(.ُأماُالمعاييرُالتيُطورتياُوزارةُالتربيةُُو

ُمنُأجل ُالتعمم ُالمنيج, ُالتعمم, ُبيئة ُتقييمالتعميمُحولُ)النموُوالتطورُاإلنساني, ,ُالتعميمُ,

ُ(.2008,ُالنموُالميني,ُالممارساتُالمينية()حيدر,ُالتعميمُ,ُالتواصل,ُقيادةالتعميمُتقنيات

ُالُبأسُبوُفيُتحسينُ ُتعتبرُتونسُمنُالدولُ  - ُُالتيُقطعتُشوطًا ,ُحيثُالتعميميةأنظمتيا

ُالعالقاتُ  ُُينعكسُذلكُعمى ُمؤسساتيا ُدولُ ُالتعميميةوالمؤسساتُُالتعميميةبين اتحادُُفي
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ُ ُوالكفاءات ُالبشرية ُلمموارد ُالمكثف ُالتبادل ُخالل ُمن ُلمقربُالعممّيةأوروبا ُيعود ُالذي ,

المشروعُالمطروحُأخيرًاُُ,ُإالُأنُتونسُومنُخاللُ التعميميةالجغرافيُوالتناغمُبينُاألنظمةُ

ُوتوسيعُُالتعميمُتطويرل ُكالتقويم ُمحاور ُعدة ُعمى ُالعمل ُمواصمة ُإلى ُبحاجة ُزالت ما

ُمستوىُوجودة ُوتحسين ُلتطوير ُالتكنولوجيا ُالبالدُالتعميمُاستعمال ُفي األشول,ُ)ومخرجاتو

2016.)ُ

ُاألردن - ُقبلُ ُوفي ُمن ُوالتفوق ُلإلبداع ُالحسين ُجائزة ُلإلبداعُُأسست ُالحسين صندوق

العاليُُالتعميمُالنوعيُلبرامجُداءاألوتمُتنفيذُمشروعُتقييم2000ُُوالتفوقُفيُعمانُعامُ

ُالجامعاتُ ُمع ُُاألردنّيةبالتعاون ُإحداثُنقمة ُإلى ُوالخاصة( فيُمستوىُُنوعية)الرسمية

ُالتأالعاليُالتعميمُبرامج ُيتم ُفرعية ُوأخـرى ُرئيسة ُمعايير ُثالث ُتتضمن منُُكد)وىي

ُالوك ُمن ُمتخصص ُاستشاري ُفريق ُقبل ُمن ُلـمطابقتيا ُالبريطانيـة ُالجودةُضمانالـة

(QAA)ُُ(.2008الصرايرةُوالعساف,ُ)ُالتيُذكرىاُكلُمنالمعاييرُىذهُُُومن 

ُلجانبُوضعُ دفُإلىُيي:ُُوُةاألكاديميالمعايير :ُأوالً  ُالتعميمُمؤشراتُلتأمينُمستوىُالجودة

ُمنُحيـثُ)عـددُالساعاتُلكلُمادة,ُوعددُاألساتذةُلكلُتخصص,ُوعددُالعناوينُمنُالكتبُ 

 : لكلُمادةُوغيرىا(ُوتتضمن

ُالقصوىُُالتعميمُمخرجات1ُ- ُوالمدة ُالجامعية ُالدرجة ُلنيل ُالساعات ُعدد ُويتضمن :

ُ.ومتطمباتُسوقُالعملُلمطالـبُفيُالجامعـةُ 

ُ.العممّيةةُُوالّنظريالمعرفيةُُالمجاالتالمناىج:ُأنواعُُ-2
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ُلمفصولُالدراسيةُ -3 ُالموجودة ُاالمتحانُالمشتركُواألسئمة ُاعتماد ُالطالبُ: طرقُتقييم

متحانيةُوالحمولُالنموذجيةُالمعتمدةُعمىُمادةُواحدةُوالتصحيحُالمشتركُونظامُاألسئمةُاإل

ُوتدقيقُعيناتُمنُاالمتحان

ُ. الدراسيةُفيُكلُفصلُوعددُالموادتحصيلُالطالب:ُويتضمنُعددُالساعاتُُ-4

ُُُُُُُُُ : : وٌتضمن عدداً من العناصر هًالتعليم جودة فرص: اً نيثا

عدادُالطمبةُ,التعميمالتدريسُُو -1 وأنواعُالحواسيبُوالبرمجياتُلكـلُُ:ُإعدادُالمدرسينُوا 

  .تخصص

 .لمطمبةُأثناءُالفصلُالدراسيُداءاألدفُمعاييرُالمالحظةُوقياسُتيتقدمُالطمبة:ُُو -2

 .بماُيساىمُفيُتحقيقُاألىدافُالتعميميةواستخدامياُفيُالعمميةُُالتعميمُموارد -3

ىيئةُالتدريسُُأعضاءىذهُالمعاييرُإلىُوضعُآليةُالختيارُُتيدفُ:وتحسين الجودة ضمانثالثًا: 

ُالجامعة.ُ ُمرافق ُفي ُوالتطوير ُالتحسين ُمشاريع جراء ُوا  ُليـم ُالمـستمر ُوالتقـويم ُاإلداري والكادر

 .التعميميةوتوثيقُآليةُإلجراءاتُمختمفُجوانبُالعمميةُ

ُخاللُ ُُُُُُُُُُُُُُ ُمن ُلنا ُتجاربُ ُيتضح ُمن ُاستعرضناه ُاألكثرُُما ُيعتبر ُوبعضيا ُالمذكورة, الدول

ُأمنيًاُوسياسيًا,ُأنُ  وطنيةُوقوميةُفيُأيُُلنُتكونُمنفصمةُعنُرؤيةُ ُالتعميمُعمميةُتجويدُاستقرارًا

أيُبناءُُتحقيقُأيُرؤيةُطموحةُتيدفُإلىُتحقيقُ ُتعتبرىاُالحكوماتُمنُأدواتُ ُدولة,ُبلُيجبُأنُ 

قدُُالتعميمُموضوعُتجويدُذيُندركُفيوُذلكُربماُندركُأنُ الُفيُالوقتُ ُوُفيُأيُبمد.ُوتقدمُتنموي

الحروبُوالمتحاربينُُيكونُاليومُبعيدًاُجدًاُعنُاىتماماتُدولُمثلُالعراقُواليمنُوسوريا,ُحيثُإنُ 

يقفونُعائقًاُأمامُمظاىرُالحياةُالطبيعية,ُوحيثُصراعُالبقاءُيطغىُعمىُصراعاتُالتنميةُوالتقدمُ

ُلكنُفيُال ُأفضلُوأسعد,ُُدولُ والتطوير, ُلمجتمع ُوالطموحة ُالواضحة ُالوطنية ُالرؤية التيُتضع

 ضرورةُالُمناصُمنيا.ُالتعميمُمحلُاىتمامُورعاية,ُويصبحُموضوعُتجويدُالتعميمُسيصبح
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وطنيةُوحقيقيةُومنيجيةُبعيدًاُعنُُالتعميمُويبقىُالتحديُفيُأنُتكونُعمميةُتطويرُوتحسينُُُُُ

النسخُوالمصقُالسطحيُالمستوردُالذيُالُيحققُاألىدافُالمرجوة,ُويبقىُالتحديُاألكبرُُأسموبُ 

وأوروباُواليابانُُالمتحدةُ ُفكرةُوثقافةُمنقولةُمنُالوالياتُ ُمنُمجردُ ُالتعميمُتتحولُعمميةُتجويدُأنُ 

إيمانناُبقدرةُواقعيةُوأسموبُعملُيعكسُتوقعاتُعاليةُألبنائناُوبناتنا,ُوطموحًاُيعكسُُإلىُممارسةُ 

ُ.الدولُلوُدورُومكانُأفضلُفيُمصافُ يكونُُاإلنسانُالعربيُعمىُأنُ 
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 الّصمةذات  الّسابقةثانيًا: الدراسات 

ُُُُُُ ُجودة ُموضوع ُتناولت ُالتي ُواألجنبية ُالعربية ُعرضُلبعضُالدراسات ُيأتي معاييرُُوفيما

ُكماُيأتيُ:ُالّصمةذاتُُالّنتائجوبعضُُإلىُاألحدثُ ُمرتبةُمنُاألقدمُ ُإنكيتُاالعتماد

ُ: إنكيت االعتمادبمعايير  الّصمةذات  الّسابقةالدراسات 

ُالمالح)ُُُُُ ُدراسة ُمعرفةُ ُ(2005ىدفت ُُإلى ُالشاممة ُالجودة ُأدارة ُمعايير ُتحقيق فيُدرجة

ُُالجامعاتُ  ُيراىا ُكما ُولتحقيقُُأعضاءالفمسطينية ُالتدريس, المنيجُُاستخدمُالّدراسةأىدافُىيئة

ُ ُمجتمع ُوتكون ُالتحميمي, ُجميعُ ُالّدراسةالوصفي ُجامعاتُ ُأعضاءُمن ُفي ُالتدريسية ُالييئة

محافظاتُالضفةُالغربيةُالنظاميةُالستةُوىي:)جامعةُالنجاحُالوطنية,ُوالجامعةُالعربيةُاألمريكية,ُ

ُالخميل( ُوجامعة ُبيتُلحم, ُوجامعة ُديس, ُالقدسُأبو ُوجامعة ُبيرزيت, ُعددىم)ُوالبالغُوجامعة

(ُعضوُىيئةُتدريسُتمُاختيارىم346ُعمى)ُالّدراسةُعّينة(ُعضوُىيئةُتدريس.ُواشتممت1084ُ

ُوتكونتُ ُطبقية, ُعشوائية ُمجاالت73ُمن)ُاالستبانةبطريقة ُعمى ُموزعة ُفقرة األربعة.ُُالّدراسة(

ُالشاممةُُإلىُأنُ ُالّدراسةوخمصتُ ُالجودة الفمسطينيةُفيُُفيُالجامعاتُ درجةُتحقيقُمعاييرُإدارة

ُُمحافظاتُ  ُيراىا ُكما ُالغربية ُالتدريسُكانتُمتوسطة.ُأعضاءالضفة ُإلىُُىيئة وأظيرتُالنتائج

وجودُفروقُذاتُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُتعزىُلمتغيرُالكميةُوالخبرةُوالرتبةُالعممية,ُوعدمُُوجودُ 

ُُتحقيقُمعاييرُإدارةُالجودةُالشاممة.ُداللةُإحصائيةُفيُدرجةُ 

ُىدفتُ(Reusser,2007ُ)ُوأجرىُروسيرُُُُُُ وسطُ جامعات تطبق كيف وصفُ  إلى دراسة

ُالبرامج تمك تحسينُ  عمى والعمل المعمم, إعداد برامج في الجودة مبادئ األمريكي الغرب  وجمع.

 الذين بوالطم لتحديد البيانات ىذه واستخدمت ,الّدراسة ىدف لتحقيق بالطمبة الخاصة البيانات
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 إلى المناىج تصميم إعادة أدت.ُالمعممين الطمبة كفاءة تحسين بيدف  مي,يعمت دعم إلى يحتاجون

 والتدابيرُوالتصرفات, والميارات المعارف في المعممين الطمبة أداء تحسن وقد إيجابية, نتائج تحقيق

 أصبح فقدُالشاممة الجودة مبادئ تطبيق خاللُ  من إيجابية نتائج من البرنامج ىذا حققو لما ونظًرا

ُ. األخرى المعمم إعداد برامجُ  من لمعديد نموذًجا

ُمدوخُ)ُوُُُُُُُ ُىدفتُالتعرفُ(2008قام ُُمعوقاتُ ُإلىُبدراسة ُالشاممة ُالجودة فيُتطبيقُأدارة

ُُالجامعاتُ  ُالتغمب ُوسبل ُغزة ُبمحافظة ُالتحميمي,ُيعمالفمسطينية ُالوصفي ُالمنيج ُوأستخدم ُيا,

ُورؤساءُلجُمنُجميعُ ُالّدراسةوتكونُمجتمعُ ُورؤساءُاألقسام, ُالجودةالعمداء, ُفيُالجامعاتُ ُأن 

(ُ ُعددىم ُوالبالغ ُاألقصى( ُاألزىر, ُال155)اإلسالمية, ُوكانت ُُعّينة(, ُمجتمع ُقامُ الّدراسةىي .ُ

ُأنُ ُالّدراسةنتائجُُتمجاالت.ُكانُفقرةُموزعةُعمىُخمسُ ُُ(64مكونةُمن)ُةالباحثُبتصميمُاستبان

الجامعيةُويأتيُُالخاصُبالمنشأةُ ُمجالُ النسبةُمتوسطةُمنُالمستجيبينُأقرتُبوجودُمعوقاتُفيُ

ىوُمجالُالخدمةُُاًُأعمىُمعوقُأنُ ُالّدراسة,ُوأظيرتُالّدراسةىذهُالمعوقاتُازدحامُقاعاتُُعمىُرأسُ 

ُُالمجتمعية.

 بغزةُ  اإلسالمية بالجامعةُ  ةاألكاديميُالبرامج جودة تقويمُ إلىُ(2009ُ) دقة وىدفتُدراسةُأبوُُُُُُُ

ُ,األكاديمي والتخصص الجنس, لمتغيرات تعزى فروق أية دراسةُمع الخريجين, نظر منُوجيةُ 

 ياتوزيعاستخدامُالمنيجُالوصفيُالتحميميُواستخدامُاستبانةُتمُ تم: ذلك ولتحقيق ,التراكمي والمعدل

ُنتائج بينت وقد ,((858غتمب فةمالمخت التخصصات في الخريجين من ةمممث عشوائية عّينةُ  ىمع

فيُتمبيةُبرامجُالدراساتُالعمياُلحاجاتُالطمبةُتعزىُ إحصائية داللة ذات`فروق وجودإلىُُالّدراسة

ُ ُالنوعُوالعمر, ُالمعدلُ لمتغير ُتعزىُلمتغير ُاالستبانة ُفيُمحاور ُإحصائيًا ُفروقُدالة والُتوجد

ُالتراكمي.
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ُاالعتمادإمكانيةُتطبيقُمعاييرُُلتعرفُإلىُدرجةُ ا(ُبدراسةُىدفت2010ُالمالكيُ)ُتوقام

ُالتعميمُتوفرُمتطمباتُتطبيقياُفيُمدارسُ ُأىمّيةُومستوىتمكُالمعاييرُُأىمّيةُومستوىُ,األكاديمي

ُتمُاستخدامُاالستبانةُكأداةُلمدراسةُُنظرُالقياداتُالتربويةُبمحافظةُجدة,ُمنُوجيةُ الثانويُالعامُ

ُ(ُقائدةُتربوية,ُوتوصمتُالنتيجةُإلىُأنُ 180البحث)ُعّينةواستخدمُفيوُالمنيجُالوصفي,ُوشممتُ

ُالثانويُالعامُكانتُعاليةُوأنُ ُالتعميمُفيُمدارسُاألكاديميُاالعتماددرجةُإمكانيةُتطبيقُمعاييرُ

ُ ُُأىمّيةدرجة ُتطُاألكاديميُاالعتمادمعايير ُمتطمبات ُتوفر ُدرجة ُأما ُجدًا, ُمعاييرُعالية بيق

ُ.الثانويُفكانتُكذلكُعاليةُجداًُُالتعميمُفيُمدارسُ ُاألكاديميُاالعتماد

 التربية كميةُ  في المقدمةُالبرامج ارتباط مدى إلى التعرف (2010) عون دراسة ىدفتُوُُُُُُ

 الممك بجامعة التربية كمية فيNCATE معايير مدىُتطبيق وعمى لمكمية, المفاىيمي باإلطار

كأداةُُاالستبانةواستخدمتُ.ُاستخدمُالمنيجُالوصفي,ُكميات (8 ) من الّدراسة عّينة تكونت.ُسعود

 وكان الكمية, أقسامُ  في الستة المعايير توافرُ  في تفاوتاًُ ىناكُأن إلى الّدراسة نتائج أشارتُولمدراسةُ

ُ.توفراًُ أقميا "التنوع "معيار

ُوأجرىُُُُُُ    تربويُتصورات تقصي إلى راسةدُّال وىدفتHendricksُ),2010ُ)ىندريكسُكما

 ممارساتيم عمى ذلك وأثر المعممين إعداد برامج في إنكيت بمعايير العمل أثر عن المعممين

 تدريسيمُخالل المعممين تربوي من (8 ) أداء مالحظة عمى اعتمدت نوعية دراسة وىي  التدريسية,

 إلى الّنتائجُأشارت وقد  معيم, أجريت مقابالتُ  إلى باإلضافة  المعممين, إعداد برامج في مواد

 أعضاءُبين التواصل وزيادة  ,والسمعة الذاتية الصورة تحسين مثل اإليجابية القضايا من عددُ 

 أن المعممينُتربوي من عدد أعتقد فقد ذلك ورغم التقويم, لنظام أفضل وتفعيل التدريسية, الييئة

 تتجاوزNCATEُإنكيت معايير لتطبيق المرافقة العمميات عمى المبذولة والجيد والوقت المال كمية

 .يايعم الحصول مت التي الفوائد
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ُ (2010) وعبده وغالب السبع وأجرىُُُ  المغة معمم إعداد برنامج تقويم إلى ىدفتدراسة

تمُُاليدف ىذا ولتحقيق . الشاممة الجودة معاييرُ  فيُضوءُ  صنعاء بجامعةُ  التربيةُ  كميةُ  فيُالعربية

عداداستخدامُالمنيجُالوصفيُُو  في العربية المغة معمم إعداد لبرنامج الشاممة الجودة بمعايير قائمة ا 

 ,الّسابقة والبحوث والدراسات المتخصصةُ  الكتبُ  من اشتقاقيا تم صنعاء,ُبجامعةُ  التربيةُ  كمية

 العربية, المغة وقسم القبول مسئولي مع مقابمتين إلى القائمة تحويل تم ,مجاالًُُ( (12اشتممتُعمى

 ىيئةُ  من أعضاءُ (9 )من البحث عّينة وتكونت والطمبة, التدريس ىيئةُأعضاءُ  مع واستبانتين

ُاطالبًُُ (71)و التدريس منُ القبول سياسة جودة معايير توافر ضعف البحث نتائج أظيرتُوقد.

 قسم نظر منُوجيةُ  عداداإل برنامج جودة معايير توافر ضعف وكذلكُ, القبول مسؤولُنظر وجيةُ 

 ىيئة أعضاء نظر منُوجيةُ  عداداإل برنامج جودة معايير توافرتُبينما والطمبة, العربية المغة

ُ.متوسطُبمستوى القسمُ  في التدريس

فيُ المعممين إعداد برنامجُواقع دراسةُىدفتُإلىُمعرفة (2010)  والميمان السالوس تأجُرُوُُُُُُ

واستخدمتُالباحثتانُالمنيجُ ,منُوجيةُنظرُأعضاءُىيئةُالتدريسُطيبة جامعةُ  في التربيةُ  كمياتُ 

ُاستخدمت .تدريس ىيئة عضو (144) قواميا عّينةُ  عمى استبانةُبتطبيقُو الوصفيُفيُدراستيما,ُ

 متوسط أنُ  الّنتائج أظيرتُو ,(ىام وغير ما, حد إلى وىام )ىام,ُفئات: ثالثُ  من مقياسا الّدراسة

ُىام. يقابلNCATEُ معايير لتوفر الكمية الدرجة

ُُُُُ(ُ ُدلشاد ُفيُبرامجُ ُإلىُمعرفةُ ُ(Dilshad, 2010ىدفتُدراسة ُتوفرُمؤشراتُالجودة ُدرجة

ُ ُالمعممين ُكمياتُ إعداد ُالجامعاتُ ُالتربيةُ ُفي ُُالباكستانيةُ ُفي ُاتبعت المنيجُُالّدراسةالحكومية,

استخدمُاستبانةُُالّدراسة(ُطالبًاُوطالبة.ُولتحقيقُىدف372ُمن)ُالّدراسةُعّينةُالمسحي.ُوقدُتكونتُ 

إعدادُُدرجةُتوفرُمؤشراتُالجودةُفيُبرامجُ ُأنُ ُالّدراسة(ُفقرة.ُوقدُأظيرتُنتائج30ُمكونةُمنُ)

ُالمعممينُجاءتُمتوسطة.
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ُبغزة األزىر جامعة –التربية كمية تحقيق مدى معرفةُ  إلى ىدفت (2010) النجار ودراسةُُُُُُُ

ُبيا يمكن الّتوصيات بعض وتقديم ,الّدراسة عّينة الطمبة تقديرات خاللُ  منُألىدافيا ُاالسترشاد

 ىذه في واستخدم .األىدافي الّدراسة عّينة الكمية طمبة تقديرات فيُضوءُ  التربية كمية برامجُلتطوير

 التربية كمية في الرابع المستوى طمبة من الّدراسة مجتمع وتكون.ُالتحميمي الوصفي المنيج الّدراسة

 كأداة استبانةُتمُبناء. وطالبة طالًبا (186) من الّدراسة عّينة وتكونت .بغزة األزىر جامعة في

ُ%(.(75 الّدراسة أداة عمى الطمبة استجابات متوسط وبمغ(20) من تكونت لمدراسة

تطبيقُمعاييرُلمجمسُُدرجةُ ُإلىدراسةُىدفتُالتعرفُُ(Alazmi, 2011) العزميُوأجرت

ُفيُكميةُ  ُوأشارتُُبجامعةُ ُالتربيةُ ُ"إنكيت" ُالتدريسُُأعضاءتقديراتُُإلىُأنُ ُالّنتائجالكويت, ىيئة

كانتُمتوسطةُلألداةُككلُولجميعُالمعاييرُُالتربيةُ ُتطبيقُالمعاييرُلمجمسُ"إنكيت"ُفيُكميةُ ُلدرجةُ 

ُماُعداُمعيارُالتنوعُفقدُكانتُدرجةُالتطبيقُضعيفة.

ُُُُُُُ(ُ ُسرىيد ُدراسة ُإمكانيةُ 2011وىدفت ُإلى ُالتعرف ُاألقسامُ ُ( ُفي ُالمقدمة ُالبرامج ُارتباط

ُباإلطارُ  ُُالتربوية ُلمكمية ُوجيةُ لمفاىيمي ُُمن ُإمكانيةُ ُأعضاءنظر ُوالتعرفُعمى ُالتدريس. ُىيئة

ُفيُاألقسامُ  ُالمعايير ُُمنُوجيةُ ُالتربويةُ ُتطبيق ُالتدريس.ُأعضاءنظر ُااستخدُتمُىيئة المنيجُم

التربويةُفيُُىيئةُالتدريسُفيُاألقسامُ ُأعضاءُمنُجميعُ ُالّدراسةُعّينةُتتكون ,الوصفيُالتحميمي

ُ)ُجامعةُ  ُوالبالغُعددىم ُاإلسالمية ُبنُسعود ُمحمد ُوأظيرتُ 82اإلمام ناثًا. ُوا  ُذكورًا ُأنُ ُالّدراسةُ(

ُارتباطُالبرامجُالمقدمةُفيُاألقسامُ ُ(ُعمىُإمكانيةُ 3من1.75ُُموافقونُإلىُحدُماُ)ُالّدراسةأفرادُ

(ُ ُما ُإلىُحد ُوموافقون ُلمكمية, ُالمفاىيمي ُباإلطار 1.95ُُالتربوية ُتطبيق3ُُمن ُإمكانية ُعمى )

(ُ ُما ُحد ُإلى ُوموافقون ُوالحوكمة, ُوالموارد ُالمقدمة ُالبرامج 1.99ُُمعياري ُإمكانية3ُمن ُعمى )

(ُعمى3ُمن1.90ُُنية,ُوموافقونُإلىُحدُماُ)ُتطبيقُمعياريُنظامُالتقييمُوالتقويمُوالخبراتُالميدا
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ُ (ُ ُما ُوموافقونُإلىُحد ُعمىُإمكانيةُ 3من1.93ُُإمكانيةُتطبيقُمعيارُالتنوع, تطبيقُمعيارُُ(

نظرىم.ُوىذاُيوضحُُمنُوجيةُ التربويةُُالتدريسُوأدائيمُوتنميتيمُالمينيةُفيُاألقسامُ ُأعضاءتأىيلُ

ُ.%60التربويةُبمغُنسبتوُُنكيتُباألقسامُ تطبيقُمعاييرُاُأنُالموافقُعمىُإمكانيةُ 

معاييرُالُُفيُضوءُ (ُتقويمُبرامجُكميةُالتربيةُبجامعةُنجران2012ُوأجرىُالعتيبيُوالربيع)

NCATE ُُالمعممين(,ُولتحقيقُذلكُتمُاستخدامُالمنيجُالوصفي,ُإعدادُالعتماد)المجمسُالوطني

ُىيئةُالتدريسُ)ذكورُواناث(ُبكميةُالتربيةُجامعةُنجران,ُُأعضاءُمنُجميعُ ُالّدراسةُعّينةوتكونتُ

ُ ُاستخدام ُوثباتياُاالستبانةوتم ُمنُصدقيا ُالتأكد ُتم ُأن ُُوبعد ُجميعُ , ُعمى ُتوزيعيا ُتم ُذلك ُبعد

ُُأعضاء ُوكانت ُالتدريس, ُالعامُُالّنتائجىيئة ُالمفاىيمي ُاإلطار ُمعيار ُتوافر ُاآلتي: ُالنحو عمى

ُوالموارد,ُوالبرامجُالمقدمة,ُوالخبراتُالميدانية,ُُبدرجةُكبيرةُجدًا,ُوتوافرُكل ُالعمادة منُمعايير:

ىيئةُالتدريسُوأدائيمُوتنميتيمُالمينية,ُونظامُالتقييمُوالتقويم,ُبدرجةُكبيرة,ُوكانتُُأعضاءوتأىيلُ

درجةُتوافرُمعيار:ُالتنوعُمتوسطة.ُأماُمتوسطاتُاألقسامُحولُتوافرُتمكُالمعاييرُفكانتُمتقاربة,ُ

الذيُكانتُىناكُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُالذكورُواإلناثُلصالحُالذكورُفيُمدىُُالوقتُ ُفي

ُنجران.ُتوافرُتمكُالمعاييرُبكميةُالتربيةُفيُجامعةُ 

 لممجمسُاالعتماد معايير تطبيق واقع معرفةُ  إلى ىدفت دراسة (2012) الياجري وأجرتُُُُُُ

ُوجيةُ  المعمم برامج العتماد الوطني  بجامعةُ ُالتربيةُ  كميةُ  في التدريس ىيئة أعضاء نظر من

 تمُوNCATEُعمىُمعاييرُالُ  تحتويُاستبانة الّدراسة واستخدمت ,إنكيت لمعايير طبًقا الكويت,

ُُ )65استجابُمنيم)ُتدريس, ىيئة عضوُ(89)الّدراسة مجتمعُ  عمى تطبيقيا  وأشارتعضو,

 الميدانية الخبرات"و ,"واتجاىاتو ومياراتوُالمتعمم "معارفُمعايير: تطبيق درجة أنُ  إلى الّنتائج

ُبدرجةُوتطويرىم وأداؤىم "التدريسُىيئة أعضاء مؤىالت"و ,"التنوع"و ,"العممية والتربية  كان
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 توجد ال أنو كما قميمة, "ومواردىاُالكمية إدارة"و "التقويم" معياري تطبيق درجة أن حين في متوسطة,

 لمتغيرات تبعاًُ إنكيت معايير تطبيقُواقعُ  في التدريس ىيئة أعضاء بين إحصائية داللة ذات فروق

ُ.العممّية والدرجة االجتماعي, النوع

ُدراسةُىدفتُإلىُتحديدُ 2012وأجرىُالعضاضي)ُُُُُ المعوقاتُالتيُتحولُدونُتطبيقُإدارةُُ(

ُفيُمؤسساتُ  ُالشاممة ُوكانتُأداةُُوتمُالعالي.ُالتعميمُالجودة ُالوصفيُالتحميمي. ُالمنيج استخدم

الجوانبُالقيادية,ُالجوانبُالتنظيمية,ُ: ( ىيُمجاالتُمكونةُمنُخمسُ ُعبارةُعنُاستبانةُ ُالّدراسة

ُالّدراسةوالتنظيمية,ُجوانبُالبحثُالعممي,ُجوانبُخدمةُالمجتمع(.ُتحددُمجتمعُُالتعميميةالجوانبُ

ةُبجامعةُالممكُخالد,ُوعددىاُأربعةُوىي)ُكميةُالّنظريُلكمياتُ منُاىيئةُالتدريسُُأعضاءمنُجميعُ

الشريعةُوأصولُالدين,ُكميةُالعمومُاإلنسانية,ُكميةُالعمومُاإلداريةُوالمالية,ُكميةُالتربية(.ُوكانتُ

ُُعّينة ُأعضاءُ البحثُمكونة ُُمن ُخبرتيم ُالتدريسُممن ُخمسُ ُةاألكاديميىيئة ُمن سنواتُُأكثر

ُعددىم) ُوبينتُنتائج343ُوالبالغ ُُالّدراسة(. ُإحصائية ُفروقُذاتُداللة ُاألىميةُوجود فيُدرجة

لممعوقاتُالتنظيميةُوخدمةُالمجتمعُوتعزىُلمتغيرُخبرةُعضوُىيئةُالتدريس,ُبينماُالُيوجدُفروقُ

ُفيُبقيةُالجوانب.

مدىُتطبيقُكميةُالتربيةُفيُجامعةُُإلىُتعرفال(2012ُوىدفتُدراسةُالشريعُوالعازمي)

ُ  (NCATE)الكويتُلمعيارُاإلنكيت ُأنفسيم.ُُمنُوجيةُ الخاصُبالخدماتُالطالبية نظرُالطمبة

ُبناءُاستبانةُتكونتُمن ُتم ُاليدف, (.442ُعشوائيةُ)ُعّينةفقرة,ُطبقتُعمىُُ(19)ولتحقيقُىذا

لمدىُتطبيقُكميةُالتربيةُلممعيارُُعّينةالُتقييمُأفرادُنتائج,ُمنُأىميا:ُأنُ ُإلىُعدةُ ُالّدراسةتوصمتُ

لىُعدمُ الخاصُبالخدماتُالطالبيةُجاءُبدرجةُمتوسطةُألغمبُفقراتُالمقياسُماُعداُفقرتين,ُوا 

ُفيُحينُ ُالجنسُوالتخصص, ُلمتغيري ُالمتوسطاتُتعزى ُبين ُإحصائية ُذاتُداللة ُفروق وجود

ُيرُالمرحمةُالدراسية.ُفروقُبينُالمتوسطاتُتعزىُلمتغُإلىُوجودُ ُالّنتائجأشارتُ
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(ُ ُاليسي ُىدفتُالتعرف2012ُوأجرى ُدراسة ُُإعدادُواقعُ إلىُ( ُكمياتُ المعمم التربيةُُفي

ُ ُالشاممةُفيُضوءُ بجامعاتُقطاعُغزة ُالجودة ُمعايير ُالتحميميُ. ُالوصفي ُالمنيج فيُُوأستخدم

ُاًُ(ُطالب546البالغُعددىا)ُالّدراسةالعشوائيةُمنُمجتمعُُبالطريقةُ ُالّدراسةُعّينةواختيرتُُ,الّدراسة

ُُوطالبة. ُتطبيقُأداة ُعشُعّينةُ عمىُُالّدراسةتم ُالتدريسُبمغُحجميا)ُمنُأعضاءُ وائية (50ُىيئة

مجاالت,ُُ(ُفقرةُموزعةُعمىُعشرةُ 90استخدمتُاستبانةُمكونةُمن)ُالّدراسةولتحقيقُىدفُُعضوًا,

ُأظيرتُنتائجُ ُفيُبرامجُ ُأنُ ُالّدراسةوقد ُالشاممة ُالجودة ُتوفرُمعايير ُجاءتُُدرجة ُالمعمم إعداد

ُُمتوسطة.ُُ

 ىيئة لعضو المينية التنميةُواقعُ  إلى التعرف ىدفت دراسة (2012) كماُوأجرىُالغامديُُُُُُُ

المجمسُ معايير فيُضوءُ  ليا مقترح تصور وتقديم السعودية,ُبالجامعاتُ  التربيةُ  فيُكمياتُ  التدريس

 بأسموب الوصفيُالتحميمي استخدمُالمنيجNCATE. ُالمعممين ميعمت العتمادُاألمريكي الوطني

ُالتيُبمغت Delphi. دلفاي ُالدراسة ُعمىُعينة  التربية خبراءُ  من فرداًُُ (20)وطبقتُاالستبانة

.ُالسعوديةُبالجامعاتُ  التربيةُ  فيُكمياتُ  األكاديمي االعتمادُو والجودة التربوي,ُوالتخطيط واإلدارة

 NCATE  ُمعايير فيُضوءُ ُالتدريس لعضوُىيئة المينية التنمية جيود تدني الّدراسة نتائج بينت

ُ التربية فيُكمياتُ 

ُ.السعودية بالجامعاتُ 

بيرزيتُبناًءُعمىُُبرامجُإعدادُالمعممينُفيُجامعةُ ُ(ُإلىُتقييمُ 2013ىدفتُدراسةُالرمحيُ)ُُُُُُ

ُالّدراسة(.ُاتبعتQAAُ)Quality Assurance Agencyالبريطانيةُُالجودةُضمانمعاييرُوكالةُ

ُاًُ(ُطالب50العشوائيةُوالبالغُعددىا)ُبالطريقةُ ُالّدراسةُعّينةالمنيجُالوصفيُالمسحي.ُوقدُاختيرتُ

مُبرامجُيتقيُأنُ ُالّدراسةمجاالت,ُوقدُأظيرتُنتائجُُوطالبة.ُوتمُاستخدامُاستبانةُموزعةُعمىُأربعةُ 

ُالبريطانيةُجاءُمتوسطًا.ُالجودةُضمانبيرزيتُبناءُعمىُمعاييرُوكالةُُجامعةُ إعدادُالمعممينُفيُ
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ُجرجيس)ُُُُُُ ُدرجةُ 2013وأجرى ُعمى ُالتعرف ُىدفت ُدراسة ُالزرقاءُُ( ُمحافظة ُمعممي التزام

ُالّدراسةنظرىم,ُوقدُاعتمدتُىذهُُمنُوجيةُ تقييمُتعممُالطمبةُُبالمعاييرُالوطنيةُلممعممُفيُمجالُ 

ُ(ُمعمما404ًُبمغتُ)ُعّينةفقرة,ُتمُتطبيقياُعمىُُ(45ي.ُوتمُبناءُاستبانةُمكونةُمنُ)المنيجُالوصف

ارتفاعُتقديراتُالمعممينُلدرجةُالتزاميمُبالمعايير,ُُالّنتائجالزرقاء.ُوقدُأظيرتُُومعممةُفيُمحافظةُ 

ُبالنسبةُلعددُُبالجنسُإلىُوجودُ ُالمتعّمقةُالّنتائجوأشارتُ ُأما ُلصالحُاإلناث, فروقُدالةُإحصائيًا

وجودُفروقُدالةُإحصائًياُلصالحُالمعممينُذويُالخدمةُاألكثرُُالّنتائجسنواتُالخدمةُفقدُأظيرتُ

ُ(ُسنوات,ُفيُحينُلمُيظيرُفروقُلمتغيرُالمؤىلُالعممي.10ُُمنُ)

التدريسُبقسمُالتربيةُُىيئةُأعضاءمدىُتطبيقُُإلى(ُالتعرف2014ُوىدفتُدراسةُالكثيري)

ُبجامعةُ  ُلمعاييرُالخاصة ُقسمNCATEُ الممكُسعود ُالتيُسعىُليا فيُمجالُالخبراتُالميدانية

,ُتمُاستخدامُالمنيجُالوصفي,ُاألكاديميُاالعتمادالتربيةُالخاصةُلتحقيقُالجودةُوالحصولُعمىُ

ُوتوصمت31ُمنُ)ُالّدراسةُعّينةتكونتُ ُالتدريسُيطبقونُُأعضاءُإلىُأنُ ُالّنتائج(ُعضوًا. ىيئة

ُالمعيارُبشكلُجيد,ُويحرصُالقسمُعمىُأنُ  يتكاملُتعممُالمرشحينُلمتدريبُُمكوناتُوفقراتُىذا

المواقفُالتدريسية.ُوضرورةُُمنُالمنيجُالمدرسيُوالممارسةُالتدريسيةُمنُخاللُ ُالميدانيُمعُكلُ 

ُ ُمنُأعضاءاىتمام ُلذلك ُلما ُالشركاء ُدور ُبتفعيل ُالتدريس ُتيسيرُ ُأىمّيةُ ُىيئة الممارساتُُفي

ُوتأىيلُذويُاالحتياجاتُالخاصة.ُمُ يعمالتدريسيةُلمعمميُالمستقبلُبعدُتخرجيمُوانخراطيمُفيُت

نظمُدراسةُىدفتُإلىُتقييمُ     (Kirchner & Norman, 2014) وأجرى كريشنر ونورمان  

 المجمس معايير تمبية عمى مقدرتيا ومدى األمريكية,ُ المتحدة الواليات داخل اإللكترونية التقييم

ُ(225)عمى إلكترونياًُ مسحاًُ الّدراسة أجرت إذ NCATE المعممين إعداد مؤسسات العتمادالوطنيُ
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 متطمبات جميع تمبيةُ  عمى قادرة النظم ىذه أن إلىُالّدراسةتوصمتNCATEُُ.معايير منسقي من

ُ NCATE.المعممين إعداد مؤسسات العتماد المجمسُالوطني

 التكنولوجيا معمم إعداد برنامج تقويم عن الكشفُ  إلى ىدفتُ دراسةُ (2015) عوض وأجرىُُُُُ

 استخدامُتمُذلك ولتحقيق الشاممة, الجودة معايير فيُضوءُ  بغزة األقصى بجامعة التربيةُ  كميةُ ُفي

 معاييرُمن معياًرا ( 54 ) من المكونة الّدراسة أداة وتصميم إعدادوب التحميمي, الوصفي المنيج

 رئيس مع مقابمةُبإجراءُقام كما وطالبة, طالًبا ( 46 ) من الّدراسة عّينة وتكونت الشاممة, الجودة

 درجة أنُ  إلى الّدراسة نتائج توصمت ولقد ,بغزة األقصى بجامعةُ  التربيةُ  كميةُ  في التكنولوجيا برنامج

 حصل إذ مرتبة جاءت الطمبة نظر وجيةُ منُ التكنولوجياُبرنامجُ  في الشاممة الجودة معايير توافر

 الثاني الترتيبُ  وفي األول, الترتيبُ  عمى( البرنامج فيُالتدريسُطرائق معايير(الثالث المجال

 عداداإل معايير( مجال الثالث الترتيبُ  في أما ,)البرنامج يف التدريس ىيئة أعضاء معايير(مجال

 التربية معيار(كان الرابع الترتيبُ  في جاء ثم ,)البرنامج فيُوالثقافي والتربوي والميني األكاديمي

 جاء ثم ,)المعمومات ومصادر المكتبة معيار( السادس المجالُكان الخامس بالترتيبُ  أما ,)العممية

 السابع الترتيبُ  في جاء ثم ,)اإلداريون الموظفين معيارُ(السابع المجال السادس الترتيبُ  في

ُ.)التعميمية -والمنشآت األبنية(الخامس المجال واألخير

(ُ ُعبابنة ُىدفتُ 2015وقام ُبدرسو ُتحديدُ ُ( ُفيُُإلى ُالتربوية ُالعموم ُكمية ُممارسة درجة

ُدرجةُ ُاألردنّيةُ ُالجامعةُ  ُاالختالفُفي ُدرجة ُوتحديد ُإنكيت, ُُممارسةُ ُلمعايير ُالمعايير ُتبعاًُىذه

ُولتحقيق ُالتدريسُوخبرتو. ُالمنيجُالوصفيُالتحميمي,ُُلمتغيريُرتبةُعضوُىيئة ُاستخدام ُذلكُتم

ُ ُبناء ُتكونتُمنُ)وتم ُطبقتُعمىُجميع48ُاستبانة ُفقرة, ُالبالغُُأعضاء( ُالتدريسُبالكمية ىيئة

ُكانتُأىم94ُعدىمُ) ُأنُ الّنتائج(ُعضوًا.ُوبعدُجمعُالبياناتُوتحميميا ُالُ: ُأفراد لدرجةُُعّينةتقييم

ُانكيتُجاءُ  ُمعايير ُمتوسطُممارسة ُلممعيارينُبدرجة ُالمتوسطة ُبين ُالممارسة ُوتراوحتُدرجة ة,
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ُ ُ"تأىيل ُوكماُُأعضاءالخامس ُالمعايير, ُلباقي ُوقميمة ُالمقدمة", ُ"البرامج ُواألول ُالتدريس" ىيئة

ُالتدريسُلممارسةُ ُأعضاءُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُفيُتقديراتُ ُإلىُوجودُ ُالّنتائجُأشارتُ  ُىيئة

لمتغيرُخبرةُُتبعاًُ,ُُوأستاذمشاركُُوُأستاذلصالحُرتبةُُةاألكاديميلمتغيرُالرتبةُُتبعاًُمعاييرُانكيتُ

سنواتُمقارنةُبذوي10ُُإلى5ُُسنواتُومن5ُُعضوُىيئةُالتدريسُلصالحُذويُالخبرةُاألقلُمنُ

 سنوات.10ُُالخبرةُاألكثرُمنُ

ُالعال) ُأبو ُدراسة ُالـوط2016وىدفت ُالمجمـس ُمعايير ُتطبيق ُدرجة ُإلى ُالتعرف نيُ(

ُ ُُالعتماداألمريكي ُُإعدادمؤسسات ُكميـةُ (NCATE) المعممـين ُبجامعـةُ ُفـي الطـائف.ُُالتربيـة

ُاليـدف ُالتحميميُولتحقيـق ُالوصفي ُالمنيج ُاستخدام ُمـن)ُ,تم ُمكونـة ُاسـتبانة ُتم48ُ)طبقـت فقـرة

ُعمـى ُأعضاءُ ُعّينةُتطبيقيا ُقوامياُمن ُالطائف ُبجامعة ُالتربية ُكمية ُفي ُالتدريس  ىيئة

ُتوصمتُ(155) ُالعتمادالوطنيُاألمريكيُ إلىُإنُدرجةُتطبيقُمعـاييرُالمجمـسُالّدراسةعضوًا,

ُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ بجامعةُالطائفُ فـيُكميـةُالتربيـةNCATEُ) )المعممـينُإعدادمؤسساتُ

ُفـروقُذاتُداللـةُإحصـائيةُتعـزىُلمنـوعُاالجتمـاعي,ُ ُالتدريسُجاءتُمتوسطة,ُوعدمُوجود ىيئة

ُ ُألةاألكاديميوالرتبـة ُالمينية ُ"التنمية ُمجال ُباستثناء ُالمجاالت ُلجميع ُوالخبـرة ىيئةُُعضاء,

ُ.التدريس",ُإذُجاءتُالفروقُلصالحُالذكور

درجةُتطبيقُمعاييرُىيئةُاعتمادُالبرامجُ(ُىدفتُإلىُمعرفةُتقييم2017ُودراسةُالعمري)

ُالكيب) ُاألمريكية ُُفيُكميةُ ُ(CAEPالتربوية ُطيبة ُبجامعة ُُمنُوجيةُ التربية الييئةُُأعضاءنظر

ُ ُوالرتبة ُالتخصص ُمتغيري ُوفق ُةاألكاديميالتدريسية ُوتم ُالمسحيُاستخدام, ُالوصفي ,ُالمنيج

ُالتدريسيةُمنُأعضاءُ ُاًُعضُوُ(68البحث)ُعّينةوشممتُ ُُالييئة ُعّينةُ عمىُُاالستبانةبتطبيقُأداة

ُالتدريسية,ُوأظيرتُُمنُأعضاءُ عشوائيةُعنقوديةُ درجةُُفروقُفيُتقييمُ ُإلىُوجودُ ُالّنتائجالييئة
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لمتغيرُالتخصص,ُوعدمُوجودُُتبعاًُاعتمادُالبرامجُالتربويةُاالمريكيةُالكيبُُىيئةُتطبيقُمعايير

وفقُاستخدامُالمعاييرُُومستوى,ُُةاألكاديميلمتغيرُالرتبةُُتبعاًُمعاييرُىذهُالتطبيقُُفروقُفيُدرجةُ 

ُبدرجةُمتوسطة.ُةاألكاديميمتغيريُالتخصصُوالرتبةُ

 الحالية منيا : الّدراسةوموقع  الّسابقةالدراسات  ممّخص

ُاستعراض ُخالل ُُمن ُُالّسابقةالدراسات ُطبقت ُالتي ُالمجتمعات ُتنوع ُلنا ياُيعميتضح

ُ .مختمفة ومحاور أىدافا الّسابقة الدراسات تضمنتماُبينُمحميةُوعربيةُوأجنبيةُ,ُُالّدراسة

واختمفتُُالمسحيالمنيجُالوصفيُ باستخداميا الّسابقة الدراسات مع الّدراسة ىذه تشابيت

 تربوي أداء مالحظةُ  عمى اعتمدت نوعية دراسة ىي بأنياHendricksُ),2010ُ)ىندريكسمعُ

ُ,معيم أجريت مقابالت إلى باإلضافة المعممين, إعداد برامج في مواد تدريسيمُخالل المعممين

  2015 ) عوض)كأداةُلمدراسةُواختمفتُمعُُاالستبانةفيُاستخدامُُالّسابقةوتشابيتُمعُالدراساتُ

معُالدراساتُُالّدراسةوتشابيتُىذهُُالمقابمةُأيضا,ُباستخدامHendricksُ),2010ُ)وُىندريكس

ُدراسةُ التدريس ىيئة عضاءألُاالستبانة استخدمت بأنياُالّسابقة ُمع ُاختمفت ُبينما فقط

2015ُعوض) ُالتكنولوجيا, برنامج قسم رئيس مع المقابمة وأجرى لمطمبة االستبانة باستخدام(

 ومقابمتينُوالطمبة التدريس ىيئة عضاءأل استبانتين استخدموا (2010) وعبده وغالب السبع ودراسة

فقط,ُُاالستبانة باستخدام الدراسات أغمب مع واختمفت العربية, المغة وقسم القبول مسئول مع

ُ.طمبةال مع استخدميا (2010) والنجار

ُ ُ ُ  أو الشاممة الجودة معاييرُفيُضوءُ  فيُالجامعاتُ  التربية كمية بتقييماىتمتُُالّدراسة ىذهُ

ُمثل إنكيت معايير ُالمالح): ُُ(,2005دراسة ُأبوُُ,(,2007ُReusser)ُروسيرودراسة ودراسة

2009ُ))دقة  دراسةُوُ(,2011والعزمي)ُ,(2012الغامدي)ُوُ(,(2012الياجري ودراسة,
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 المعمم إعداد برنامج لتقويم ىدف من فمنياُىدفيا في األخرى وتنوعتُالدراساتُُ,)2015(عبابنة

2004ُُُميبراتو)دراسةُُ:مثل إنكيتأوُمعاييرُ الشاممة الجودة معايير فيُضوءُ  التربية فيُكمياتُ 

Mebratu,,)ُُوروسيرُ,((2007دقة أبوُودراسة(2007ُReusser,)(2008ُ,ُُومدوخ,)ودراسة 

 ىدفتُ((2010عون دراسة لكن.ُ(2015وعوض)ُُ,)2012ُ)اليسيُدراسةُو(2010) ىندريكس

 مدى وعمى لمكمية المفاىيمي باإلطار التربية كمية في المقدمة البرامج ارتباط مدى عمى التعرف إلى

منُ ألىدافيا التربية كمية تحقيقُمدى لمعرفة ىدفت (2010)النجار ودراسة ,إنكيت معايير تطبيق

ُ. طمبتيا نظر وجيةُ 

ُجودة في الحالية الّدراسة اختمفتُُُُُ ُُمستوى ُالتربية ُالجامعاتُ كمية الخاصةُُاألردنّيةُفي

ُ ُاألردنُ  في البرنامج ىذا لتقويم سابقة ىناكُدراسات تكن ولمُإنكيتمعاييرُُفيُضوءُ والحكومية

ُبشكلُخاص.ُُاألردنّيةسوىُدراسةُواحدةُدرستُتقويمُالجامعةُ

 والتربويةُالعممّية معرفتيا بزيادة يايعم واالطالع الّسابقة الدراسات عرض من الباحثة استفادتُُُُ

ُ ُاالدب ُإثراء ُُالّنظريوفي ُأداتيا, ُوبناء ُومقارنتياُالّنتائج ومناقشة عرض وأساليبلمدراسة, ,

ُ.الشاممةُالجودة ومعايير إنكيت معايير بين الفرق ومعرفةُالّسابقةبالدراساتُ

ُالدراساتُالّدراسةُت ع دُُّوُُُُ ُأوائل ُمن ُالباحثةُ-الحالية ُعمم والتيُتتناولُموضوعُُ-حسبُحدود

ىيئةُُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُ

ُُالتدريس.

ُ

ُ

ُ

ُ
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 انضبنش انفظم                                 

 

 ٔ اإلجشاءاد انطشٚمخ                            

 

 انًغزخذو انجذش يُٓج3.1 

 انّذساعخ يجزًغ 3.2

 انّذساعخ ػُّٛخ 3.3

 انّذساعخ أداح 3.4

 انّذساعخ أداح طذق 3.5

 انّذساعخ أداح صجبد  3.6

 انّذساعخ يزغٛشاد   3.7

 اإلدظبئّٛخ                    انًؼبنجخ 3.8 
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 الفصل الثالث

 تالطريقة واإلجراءا

ُُُُُُ ُلمنيج ُعرضًا ُالفصل ُىذا جراءاتُُالّدراسةتضمن ُوا  ُوثباتيا ُاألداة ُوصدق ُوأداتيا وعينتيا

ُوعمىُالنحوُاآلتي:ُالّدراسةبياناتُُالتيُيتمُاستخدامياُفيُمعالجةُ ُاإلحصائّيةوالمعالجةُُالّدراسة

 المستخدم: الّدراسةمنيج 

,ُالّدراسةمالئمًاُلمثلُىذهُُي ّعدتمُاستخدامُمنيجُالبحثُالوصفيُالمسحيُبوصفوُالمنيجُالذيُُُُُُ

ُ.الّدراسةبُالمتعّمقةوسيمةُلجمعُالبياناتُُاالستبانةفضاًلُعنُاستخدامُ

 :الّدراسةمجتمع 

ُفيُالجامعاتُ ىيئةُالتدريسُفيُكميةُالعمومُالتربويةُُأعضاءمنُجميعُُالّدراسةتكونُمجتمعُُُُُُُ

(255ُ(,ُاذُكانُعددىمُ)2016/2017الثانيُمنُالعامُ)ُفيُالعاصمةُعمان,ُفيُالفصلُ ُاألردنّية

ُ(:1عضوُىيئةُتدريس.ُوكماُىوُموضحُفيُالجدولُ)

في العاصمة عمان  األردنّية في الجامعات  ة التدريس يئى من أعضاء   الّدراسةتوزيع أفراد مجتمع  (1الجدول )
 لجنس.لمتغير ا تبعاً 

 المجموع أناث ذكور الجامعات الرقم
 31 11 19 العموم اإلسالمية العالميةجامعة  1
 98 31 68 األردنّيةالجامعة  2
 21 13 8 جامعة البتراء 3
 11 5 6 جامعة األسراء 4
 6 1 5 األردنّيةجامعة الزيتونة  5
 13 3 11 األوسطجامعة الشرق  6
 24 6 18 جامعة عمان العربية 7
 21 8 12 الجامعة العربية المفتوحة 8
 32 11 22 األونروا -العموم التربوية واآلدابكمية  9

 255 87 168 المجموع
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 :الّدراسة عّينة

ُوىي:ُاإلحصائّيةُاستخدمتُالباحثةُنوعينُمنُالمعاينةُ 

الجامعةُجامعاتُخاصةُحكومية,ُوقدُتمُاختيارُُستالعنقوديةُالعشوائيةُإذُتمُاختيارُُعّينةال1ُ-

ُ,األردنّيةجامعةُالزيتونةُ,ُجامعةُاألسراء,ُجامعةُالبتراء,ُالعالميةجامعةُالعمومُاإلسالميةُ,ُاألردنّية

ُ(.2كماُىوُموضحُفيُالجدولُ)ُاألوسطوجامعةُالشرقُ

ىيئة التدريس عمى الجامعات الحكومية والخاصة في العاصمة  من أعضاء   الّدراسة عّينةافراد  يع( توز 2جدول )
 عمان.

 المجموع أناث ذكور الجامعات 
 30 11 19 جامعة العموم اإلسالمية العالمية  1
 98 30 68 األردنّيةالجامعة  2
 21 13 8 جامعة البتراء  3
 11 5 6 جامعة األسراء 4
 6 1 5 األردنّيةجامعة الزيتونة  5
 13 3 10 األوسطجامعة الشرق  6

 179 63 116 المجموع
والسمطةُالجنس,ُىيئةُالتدريسُحسبُمتغيراتُُأعضاءالطبقيةُالعشوائيةُإذُتمُاختيارُُعّينةالُ-2

ُُ.وعددُسنواتُالخبرةومصدرُالحصولُعمىُأخرُمؤىل,ُ,ُةاألكاديميوالرتبةُ,ُالمشرفة

ُ ُأخذ ُأعضاءُ ُعّينةتم ُبالطريقةُ ُمن ُالتدريس ُالعشوائيةقيالطبُىيئة ُة كميات التربية  أداءجودة ,

وحددُعددُافرادىاُُ,ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  نكيت إمعايير  في ضوء   األردنّية بالجامعات  

المجتمعُالذيُأعدهُُمنُحجمُ ُعّينةعددُافرادُالمجتمعُوذلكُبالرجوعُالىُجدولُتحديدُحجمُالُفيُضوءُ 

عددُأفرادُالمجتمعُُفيُضوءُ حددُعددُأفرادىاُُو,ُ(Krejcie& Morgan, 1970)ُكريجسيُومورجان

ُالجدول ُيوضح 3ُ)ُوحيث ُتوزع ُُالّدراسةُعّينة( ُحسب ُمتغيرات ُالمشرفةالجنس, ُوالسمطة والرتبةُ,

ُ.وعددُسنواتُالخبرةمؤىل,ُُومصدرُالحصولُعمىُأخرُ ,ُةاألكاديمي
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 الّدراسة عّينة توزيع( 3) الجدول

 المجموع العدد ىالمستو  المتغير

 جنسال
 113 ذكر

144 

 31 أنثى

 سمطة المشرفةال
 51 حكومية
 93 خاصة

 ةاألكاديميالرتبة 
 45  أستاذ

 49 مشارك أستاذ
 50 مساعد أستاذ

مصدر الحصول عمى 
 أخر مؤىل

 101 عربية
 43 أجنبية

 عدد سنوات الخبرة

 19 سنوات 5أقل من 
 10أقل من  – 5من 

 67 سنوات

 58 سنوات فأكثر10

ُ

 :الّدراسةأداة 

ُ ُأىداف ُُالّدراسةلتحقيق ُباستخدامُ قامت ُُالباحثة ُآراء ُالتدريسُحولُُأعضاءاستبانة ىيئة

ُعمىُالمعاييرُالستةُلممجمسُالوطنيُُمستوىُجودة كميةُالعمومُالتربويةُلمعاييرُ"إنكيتُ".اعتمادا

ُ)ُاألمريكي, ُعون ُدراسة ُمثل ُالسابقون ُالباحثون ُبناىا ُالسالوسُُ,(2010واألدواتُالتي ودراسة

(ُ ُ)ُ(,2010والميمان ُالغامدي ُ)ُ,(2012ودراسة ُعبابنة ُعمىُُ,(2014ودراسة ُاالطالع وبعد

ُ ُوالدراسات ُُالّسابقةاألدبيات ُُالّصمةذات ُالمحكمينُُ,الّدراسةبموضوع ُآراء ُإلى باإلضافة

موضحُُكأداةُلمدراسةُحيثُصورتياُالنيائيةُكماُىوُاالستبانة استخدام تمُ,ُوالمختصينُالتربويين

لممعموماتُالديموغرافيةُاألساسيةُلمبحثُمقسمةُُمجاالتُباإلضافةُ ُستةُ منُ (ُوتتكون4)ُبالجدول

 لعدةُفقراتُوىيُكماُيمي:ُ
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 االستبانة(: مجاالت وتشكيمة أسئمة 4الجدول رقم )
 عدد الفقرات االستبانةمجاالت  التسمسل

 10 المفاىيمي والمعرفي )البرامج المقدمة( 1
 10 ومخرجات التعمم داءاألتقويم  2
 10 الخبرات الميدانية 3
 10 التنوع 4
 10 ىيئة التدريس أعضاءمؤىالت  5
 10 الموارد والحوكمة 6

 60 االستبانةمجموع فقرات 
ُ

ُتكون ُوقد ُمنُاالستبانةت ُالنيائية ُصورتيا 60ُ)ُفي ُعمى ُموزعة ُفقرة ُكماُُستة( ُمجاالت

ُمرتفعة,(4ُ,ُ)مرتفعةُجداًُ(5ُ)ُوتمُاعتمادُسممُليكرتُالخماسي,ُإذُحدتُخمسةُمستوياتُوىي:ُ

ُ.منخفضةُجداًُ(1ُ,ُ)منخفضة(2ُ)ُ,متوسطة(3ُ)

 صدق األداة:

"ُ ُاألداة ُصدق ُمن ُالتأكد ُُ,"االستبانةتم ُبعرضُفقرات ُالباحثة ُقامت عمىُُاالستبانةإذ

ُعددىمُمجموعةُ  ُالمحكمين, ُُمحكمينُ(11)من ُالخبرة ُوذوي ُالمختصين ُأعضاءُ من ىيئةُُمن

ُكميةُ  ُفي ُجامعةُ ُالتدريس ُفي ُالتربوية ُُالعموم ُالبمقاءُُاألوسطالشرق ُوجامعة ُالزيتونة وجامعة

ُاالسراء ُوجامعة ُُالتطبيقية ُوالجامعة ُالزرقاء ُالبتراءُاألردنّيةوجامعة ُفيوجامعة ُمبين ُىو ُكما ,ُ

ُالفقراتُالتيُحصمتُعمىُموافقةُ(,3الممحقُ) ُاعتماد ُوتمُُمنُ(80%)ُوتم ُفأكثر, المحكمين

فقرهُمنُأصلُُ(40بحيثُتمُحذف)ُيالتُالالزمةُالتيُاقترحياُالمحّكمونُعمىُالفقراتُ ت ع دُّإجراءُال

ُموزعوُعمىُستُمجاالتُ.100) ُفقرة ُالُ( ُتم ُمنُالفقراتُُوُيلُعمىُصياغةُ ت ع دُّكما اقتراحُعدد

ُ.البحث.ُوحذفُفقراتُغيرُمناسبةُحتىُتتناسبُمعُأىدافُ ُفقراتُمناسبة,

ُ
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 :ثبات األداة

ُُُُُُ ُاألداة, ُثبات ُمن ُُقامتولمتحقق ُليذه ُالثبات ُمعامالت ُبحساب بطريقةُُاالستبانةالباحثة

ُالداخمي ُألفاُاالتساق ُُكرونباخ (Cronbach-Alphaُُ )ُ عادةُ, ُوا  ُاالختبار ُطريقة ُتطبيق وتم

ُمعاملُارتباطُبيرسونtest-retest)ُاالختبار ُباستخدام )ُ(Pearson correlation),ُُوالجدول

ُعمىُالنحوُاالتي:ُاالستبانة(ُيبينُمعامالتُثبات5ُ)

معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة  مستوى استبانة ثبات معامالت( 5) جدول
 .ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  

 معامل كرونباخ الفا معامل ارتباط بيرسون المجال
 0.94 0.85 المقدمة( البرامج) المفاىيمي والمعرفي

 0.95 0.85 ومخرجات التعمم داءاألتقويم 
 0.96 0.88 الخبرات الميدانية

 0.95 0.81 التنوع
 0.94 0.94 ىيئة التدريس أعضاءمؤىالت 

 0.97 0.90 الموارد والحوكمة
  0.87 ككل االستبانة

ُ)ُيالحظ ُالجدول ُاُ(5من ُثبات ُمعامل ُُمستوىُستبانةأن ُُأداءجودة ُالتربية ُبالجامعاتُ كميات

باستخدامُُ,ىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ ( NCATE ) ُمعاييرُإنكيتُفيُضوءُ ُاألردنّية

ُالقيمُ(87.0بمغُ)ُمعاملُارتباطُبيرسون ُوىذه ُوىيُقيمةُُالّدراسةمقبولةُألغراضُُت ع دُّ, الحالية,

ُُ.الّسابقةماُتوصمتُإليوُالدراساتُُفيُضوءُ عاليةُجداُ

ُ

ُ

ُ
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 : الّدراسةمتغيرات 

 متغيراتُالمستقمةُالتالية:العمىُُالّدراسةاشتممتُ .1

 (.أنثى,ُذكر)ُجنسال 

 (ُخاصةُحكومية,)ُُسمطةُالمشرفةال 

 ُمساعد(ُأستاذمشارك,ُُأستاذ,ُأستاذ)ُةاألكاديميالرتبة 

 )مصدرُالحصولُعمىُأخرُمؤىلُ)عربية,ُأجنبية 

 10ُُ)ُسنواتُ(10ُمنُاقلُ –5ُمنُُ)ُسنواتُ(5ُأقلُمنُ)ُسنواتُالخبرة

 .سنواتُفأكثرُ(

 المتغيرُالتابع: .2

 ُ ُُأداءجودة ُالتربية ُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كميات ُُفي ُإنكيت ُوجيةُ معايير نظرُُمن

 ىيئةُالتدريس.ُأعضاء

 :الّدراسةإجراءات 

1-ُ ُمجتمع ُأفراد ُُالّدراسةتحديد ُيتكون ُأعضاءُ والذي ُُمن ُالتدريس ُكمياتُ ىيئة العمومُُفي

ُجامعاتُحكوميةُوخاصة.ُمنُستُ ُالّدراسةُعّينةواختيارُُاألردنّيةُفيُالجامعاتُ التربويةُ

ُإعدادُاستبانةُوالتحققُمنُصدقياُوثباتيا.2ُ-

ُمنُجامعةُ ُالحصولُعمىُكتابُ 3ُ- ُالميمة ُإلىُوزارةُ ُاألوسطالشرقُُتسييل ُالتعميمُموجو

ُ(.4العاليُوالبحثُالعمميُكماُىوُمبينُفيُالممحق)
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ُمنُوزارةعُالحصول4ُ- ُالميمة ُإلىُُالتعميمُمىُكتابُتسييل العاليُوالبحثُالعمميُموجو

ُكماُىوُمبينُفيُالممحقُاألردنّيةجامعةُالزيتونةُواإلسراءُوالبتراءُوالعمومُاإلسالميةُوالجامعةُ

ُ(5.)ُ

(ُاستبانةُحصمتُالباحثةُعمى190ُالمحددة.ُإذُتمُتوزيع)ُُعّينةعمىُالُالّدراسةتوزيعُأداة5ُُ-

ُ(.144(ُاستبانةُلنقصُفيياُوأصبحُالعدد)30د)تبعاًُ(ُوتمُاس174)

ُ.الّنتائجوالبياناتُوتحميمياُواستخالصُُتجمعُاالستبيانا6ُ-

-7ُُ ُواستخدام ُالحاسوب ُإلى ُإدخاليا ُطريق ُعن ُإحصائيا ُالبيانات لتحميلSPSSُُمعالجة

ُ.الّنتائج

ُفيُالفصلُالرابع.ُالّنتائجكتابةُوعرض8ُُ-

ُفيُالفصلُالخامس.ُالّتوصياتُوُالّنتائجمناقشة9ُُ-

بناًءُعمىُماُتمُالتوصلُإليوُمنُنتائجُوكتابةُالرسالةُبشكمياُُالّتوصياتتقديمُمقترحاتُُوُ-10

ُالنيائي.

 المستخدمة: اإلحصائّيةاألساليب 

ُالحالية:ُالّدراسةاآلتيةُلموضوعُُاإلحصائّيةتمُاستخدامُاألساليبُ

ُاألولُتمُحسابُالمتوسطُالحسابي,ُواالنحرافُالمعياري,ُوالرتب.ُالّسؤاللإلجابةُعن1ُُ-

-2ُ ُعن ُالتائيُتمُالثانيُالّسؤاللإلجابة ُاالختبار ُبالنسبةُُ(T–test)ُاستخدام ُمستقمتين لعينتين

ُالجنس ُلمتغيري ُالمشرفة ُوالسمطة ُمؤىل, ُآخر ُعل ُالحصول ُومصدر ُاألحادي, ُالتباين ُوتحميل

(One – way ANOVA)ُُلمتغيُر ُبالنسبة ُالرتبة ُُوةاألكاديميي ُالخبرة, استخدامُُتمُوُ.سنوات

ُ(ُلممقارناتُالبعدية.Scheffe)ُاختبارُشيفيو
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ُالّدراسةالستخراجُمعاملُالثباتُألداةُ(Cronbach-Alphaُُ)ُاستخدامُمعادلةُكرونباخُألفاُ.3ُ

عادةُاالختبارُ) ُ.(test-retestبطريقةُاالتساقُالداخمي,ُوذلكُبطريقةُاالختبارُوا 

ُ:بتطبيقُالمعادلةُاآلتيةُداءاألُجودةُتحديدُمستوى.4ُ

ُُالقيمةُالدنياُلمبديلُ–القيمةُالبديمةُ

ُعددُالمستوياتُ

5  ُ–ُ1ُُُ   4       ُ

3             3    ُ

 ( 2.33-1ُ)ُوبذلكُيكونُالمستوىُالمنخفضُمن

ُ(3.67ُ–2.34ُ)ُويكونُالمستوىُالمتوسطُمن

ُ.(5ُ-3.68)ُوالمستوىُالمرتفعُمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =    = 1.33 المدى
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 انفظم انشاثغ                             

 

 

 ٔػشضٓب انّذساعخ َزبئج                     

 

 

 :األول الّسؤال عن باإلجابة المتعّمقة الّنتائج  4.1
 

                   :الثاني الّسؤال عن باإلجابة المتعّمقة الّنتائج 4.2
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 الفصل الرابع                                          

 الّدراسةنتائج 

عنُ اإلجابة خالل من الّدراسة ىذه إلييا توصمت التي لمنتائج عرضاًُ الفصل ىذا تضمنُُُُ

ُُ:النحوُاآلتي وعمى أسئمتيا,

معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة مستوى ما األول:  الّسؤال

ُ؟ىيئة التدريس  أعضاءنظر  من وجية  

ُُُُُُُُُ ُىذا ُعن ُوالرتبالمتوسطاتُالحسابُحسابُتمُالّسؤاللإلجابة ُواالنحرافاتُالمعيارية ,ُية

ُُمستوىل ُالُأداءجودة ُكميات ُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ تربية ُُفي ُإنكيت ُوجيةُ معايير نظرُُمن

 يوضحُذلك.ُ(6)ُولممجاالتُككل,ُوالجدولُرقمُ,ىيئةُالتدريسُأعضاء

 بالجامعات   التربية كميات أداء جودة لمجاالت والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 6) جدول

 .التدريس ىيئة أعضاء نظر من وجية   إنكيت معايير في ضوء   األردنّية

رقم 
المتوسط  المجال المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الرتبة الجودة

 1 مرتفعة 0.71 3.73 ومخرجات التعمم داءاألتقويم  2
 2 مرتفعة 0.73 3.72 ىيئة التدريس أعضاءمؤىالت  5
 3 مرتفعة 0.69 3.69 البرامج المقدمة() المفاىيمي والمعرفي 1
 4 مرتفعة 0.85 3.68 الخبرات الميدانية 3
 5 متوسطة 0.72 3.66 التنوع 4
 6 متوسطة 0.84 3.48 الموارد والحوكمة 6

 متوسطة 0.69 3.66 ككل االستبانة



   58 
 

ُرقم ُالجدول ُمن ُُ,(6)ُيظير ُأن ُدرجة ُلُالحسابيةالمتوسطات ُالتربيةُُأداءُجودةمستوى كميات

ُتراوحتُماُبينُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ 

ُُو3.73ُ–3.48ُ) ُككلُتوسطةمُجودةُمستوى( ُلالستبانة ُوجاء ُحيثُ, ُمن ُالمجاالت ترتيب

ُ ُاآلتي: ُالنحو ُعمى ُالحسابي ُالمتوسط ُالتعممُداءاألتقويم ُومخرجات ,ُ ىيئةُُأعضاءمؤىالت

وبمغُُ,المواردُوالحوكمةُ,التنوع ,الخبراتُالميدانيةُ,البرامجُالمقدمة()ُالمفاىيميُوالمعرفيُ,التدريس

ُ.توسطةمُجودةُمستوى(ُويعكس3.66ُ)ُلالستبانةُككلالمتوسطُالحسابيُالكميُ

ُ:عمىُالنحوُاالتيُالّنتائجلفقراتُكلُمجالُفكانتُأماُبالنسبةُ

 :البرامج المقدمة() المفاىيمي والمعرفيمجال  .1

ُ ُواالنحرافاتُالمعيارية ُحسابُالمتوسطاتُالحسابية ُلُوالرتبتم ُمستوى كمياتُالتربيةُُأداءجودة

,ُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ  ( NCATE ) إنكيتمعاييرُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ 

 يوضحُذلك.ُ(7)ُوالجدولُلفقراتُىذاُالمجال,

 بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة مستوى ل ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب7جدول )
المفاىيمي والمعرفي )البرامج مجال في  ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية

 .تنازلياً مرتبة  المقدمة(

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الرتبة الجودة

1 
الخطة الدراسية( عن الرؤية لكـل ) يعبر البرنامج

 1 مرتفعة 0.91 3.94 من القسم والكمية

ــــاء مجتمــــع  9 يســــيم البرنــــامج الدراســــي فــــي بن
 2 مرتفعة 0.83 3.84 المعرفة.

يحرص البرنامج عمى ربط مفردات المقررات مـع  7
 في األردن التعميم لتطوير االستراتيجيةالخطة 

 3 مرتفعة 0.79 3.80
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3 
ىيئــة التــدريس والطمبــة  عضــاءيتــيا البرنــامج أل

اســـــتخدام تكنولوجيـــــا المعمومـــــات واالتصـــــاالت 
 والتعمم التعميم وتوظيفيا في عمميتي

 4 مرتفعة 0.85 3.72

يحقــق البرنــامج لمطمبــة الخــريجين المقــدرة عمــى  8
 5 مرتفعة 0.79 3.69 .ات التربوية وتطبيقيا في عمميمالّنظريفيم 

يحقـق البرنـامج تكامــل المقـررات التربويـة بحيــث  6
 6 متوسطة 0.79 3.62 الجيد لمطالب عدادتضمن اإل

يــوفر البرنــامج لمطمبــة الخــريجين المقــدرة عمــى  4
 7 متوسطة 0.81 3.61 .إبداعية لتعمم طمبتيمتوفير بيئات 

10 
يوضـــا البرنـــامج أســـاليب بنـــاء المعرفـــة لـــدى 

 8 متوسطة 0.89 3.61 الطالب المعمم.

ينمــي البرنــامج مقــدرات الطمبــة المعممــين عمــى  5
 9 متوسطة 0.91 3.55 استخالص نتائج البحوث التربوية

ـــرفتيم  2 ـــة الخـــريجين اســـتخدام مع يســـتطيع الطمب
 .في تسييل تعمم طمبتيم العممّية

 10 متوسطة 0.89 3.54

 مرتفعة 0.69 3.69 المجال ككل

مجالُ(ُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُوالرتبةُلكلُفقرةُمنُفقرات7ُ)ُيبينُالجدولُرقم

المجالُُوالمجالُككل,ُويالحظُأنُالمتوسطاتُالحسابيةُليذاُالبرامجُالمقدمة()ُالمفاىيميُوالمعرفي

ُبين ُمتوسطُ ُ.(3.94 – 3.54)ُتراوحت ُعمى ُحصل ُفقد ُككل ُالمجال (3.69ُ)ُحسابيُأما

الخطةُالدراسية(ُ)ُيعبرُالبرنامج”ُ(ُونصيا:1)ُاألولىُالفقرةُبالرتبةُ ُتوجاءُ,رتفعةمُجودةُومستوى

ُومستوى(0.91ُ)ُمعياريُ(ُوانحرافُ 3.94)ُحسابيُبمتوسطُ ,ُ”عنُالرؤيةُلكلُمنُالقسمُوالكمية

يسيمُالبرنامجُالدراسيُفيُبناءُمجتمعُُ”ُ(ُونصيا:9)ُالثانيةُالفقرةُبالرتبةُ ُتوجاء,ُرتفعةمُجودة

ُ”المعرفة ُوانحرافُ 3.84)ُحسابيُبمتوسطُ , 0.83ُ)ُمعياريُ( ُجاءتُوُ,رتفعةمُجودةُومستوى(

ُالفقرةُبالرتبةُ  ُونصيا:5)ُقبلُاألخيرة ُالمعممينُعمىُُ”( استخالصُينميُالبرنامجُمقدراتُالطمبة

ُالتربوية ُالبحوث ُوانحرافُ 3.55)ُحسابيُبمتوسطُ ُ”نتائج 0.91ُ)ُمعياريُ( جودةُُومستوى(

استخدامُمعرفتيمُُينيستطيعُالطمبةُالخريجُ”(ُونصيا:2األخيرةُالفقرةُ)ُبالرتبةُ جاءتُ,ُُومتوسطة
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جودةُُومستوى(0.89ُ(ُوانحرافُمعياريُ)3.54بمتوسطُحسابيُ)ُ”فيُتسييلُتعممُطمبتيمُالعممّية

ُمتوسطة.ُ

 .ومخرجات التعمم داءاألتقويم مجال  .2

كمياتُالتربيةُُأداءجودةُمستوىُلُوالرتبتمُحسابُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُ

,ُلفقراتُىذاُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ 

ُيوضحُذلك. (8)ُالمجال,ُوالجدول

 بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة مستوى ل ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب8) جدول
ومخرجات  داءاألتقويم مجال مجال في  ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية

 .تنازلياً مرتبة  التعمم

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الرتبة الجودة

41 
يـــــتم تقيـــــيم تعمـــــم الطمبـــــة بعـــــدة طـــــرق مثـــــل 
)االختبارات العممية، عروض شـفيية، اختبـارات 

 إثناء التعمم( أداءتحريرية، تقييم 
 1 مرتفعة 0.85 3.83

20 
توجـــد معـــايير واضـــحة ومعمنـــة لتقيـــيم جميـــع 
عناصــر البرنــامج )المقــررات، أســاليب التــدريس 

 ىيئة التدريس( أعضاء والتقويم،
 2 مرتفعة 0.80 3.77

ــــامج الدراســــي فــــي دمــــج التقــــويم  21 يســــيم البرن
 3 مرتفعة 0.88 3.77 التعميميةبأنواعو في العممية 

يتضــمن البرنــامج معــايير واضــحة لتقيــيم العمــل  51
 4 مرتفعة 0.93 3.76 )الفردي والميداني( لمطمبة.

91 
نتـــائج التقيـــيم  فـــي ضـــوء  يـــتم تحســـين البـــرامج 

 5 مرتفعة 0.81 3.75 الدوري.

يالت عمى البرنـامج نتيجـة عمميـة ت َعدّ يتم إجراء  81
 6 مرتفعة 0.91 3.73 ىيئة التدريس والطمبة عضاءالتقويم الذاتي، أل

يتـــوفر فـــي الكميـــة نظـــام إداري، لمراقبـــة جـــودة  17
 7 مرتفعة 0.94 3.69 البرنامج المقدم بشكل دوري.
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البرنامج الدراسي نتائج التقـويم لتحسـين يوظف  11
 8 متوسطة 0.86 3.67 الممارسات واألنشطة في كمية التربية

61 
 أداءتســـتخدم الكميــــة التغذيــــة الراجعــــة لتقــــويم 

طمبتيا الخريجين من أمـاكن عمميـم فـي تطـوير 
 برامجيا

 9 متوسطة 0.91 3.66

يعتمد البرنامج نتائج التقويم فـي توجيـو عمميـة  31
 10 متوسطة 0.78 3.65 التعمم

 مرتفعة 0.71 3.73 المجال ككل

مجالُُ(ُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُوالرتبةُلكلُفقرةُمنُفقراتُ 8)ُيبينُالجدولُرقم

المتوسطاتُالحسابيةُليذاُالمجالُتراوحتُُوالمجالُككل,ُويالحظُأنُ ُومخرجاتُالتعممُداءاألتقويمُ

ُجودةُومستوى(3.73ُ)ُحسابيُأماُالمجالُككلُفقدُحصلُعمىُمتوسطُ ُ.(3.83– 3.65)ُبين

ُ)ُبالرتبةُ ُتوجاءُ.مرتفعة ُالفقرة ُونصيا:4األولى ُمثلُُ”( ُطرق ُبعدة ُالطمبة ُتعمم ُتقييم يتم

حسابيُُبمتوسطُ ,ُ”إثناءُالتعمم(ُأداء)االختباراتُالعممية,ُعروضُشفيية,ُاختباراتُتحريرية,ُتقييمُ

ُوانحرافُ 3.83) )ُ(ُ 0.85ُمعياري ُمُومستوى( ُالفقرةُبالرتبةُ ُتوجاءُ.رتفعةجودة (10ُ)ُالثانية

أساليبُالتدريسُُ,المقررات)ُتوجدُمعاييرُواضحةُومعمنةُلتقييمُجميعُعناصرُالبرنامجُ”ونصيا:

ُالتدريس(ُأعضاءُ,والتقويم ُوانحرافُ 3.77)ُحسابيُبمتوسطُ ”.ىيئة 0.80ُ)ُمعياريُ( ُومستوى(

تستخدمُالكميةُالتغذيةُالراجعةُلتقويمُُ”(ُونصيا:6)ُقبلُاألخيرةُالفقرةُبالرتبةُ جاءتُُوُ.رتفعةمُجودة

ُفيُتطويرُبرامجياُأداء ُالخريجينُمنُأماكنُعمميم ُوانحرافُ 3.66)ُحسابيُبمتوسطُ ”.طمبتيا )ُ

0.91ُ)ُمعياري ُُوُمتوسطة.ُجودةُومستوى( ُالفقرةُبالرتبةُ جاءت ُونصيا:3)ُاألخيرة يعتمدُُ”(

(0.78ُ)ُمعياريُ(ُوانحرافُ 3.65)ُحسابيُبمتوسطُ ُ”نتائجُالتقويمُفيُتوجيوُعمميةُالتعممُالبرنامج

 متوسطة.ُجودةُومستوى
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 .الخبرات الميدانيةمجال  .3

ُُُُُُُ ُالمعيارية ُواالنحرافات ُالحسابية ُالمتوسطات ُحساب ُلُوالرتبتم ُمستوى كمياتُُأداءجودة

,ُلفقراتُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ التربيةُ

ُ(ُيوضحُذلك.9)ُىذاُالمجال,ُوالجدول

 بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة مستوى ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 9جدول )
 .تنازلياً مرتبة  الخبرات الميدانية مجالفي ىيئة التدريس  أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الجودة

 الرتبة

 1 مرتفعة 1.02 3.80 يقدم البرنامج تخطيطا وافيا لمتدريب الميداني 32

 واقع إلى المقررات مفاىيم العممي البرنامج يترجم 62
 2 مرتفعة 1.00 3.75 تطبيقي

 الطلبد  لتددري  المصغر التعليم البرنامج يستخدم 42
 3 مرتفعة 0.98 3.71 التدريسي  المعارف والمهارات تطبيق على

03 
ـــار  ـــاءة  أعضـــاءيـــتم اختي ـــدريس ذو كف ـــة الت ىيئ

 4 مرتفعة 0.98 3.70 وخبرة عالية لمتدريب الميداني

تفعيل المحاسبة لمممارسات الميدانية لطمبة كميـة  82
 5 مرتفعة 0.98 3.69 التربية.

72 
 الميـداني لمتـدريب تنظيميـة لـوائا البرنامج ي حدد

 بـين والمسـؤوليات الضـوابط خالليـا مـن يتحـدد
 المتعاونة والمدارس الكمية

 6 مرتفعة 0.95 3.68

 التدريب في المعممين الطمبة أدوار البرنامج ي حدد 52
 7 متوسطة 1.01 3.67 وم عمنة واضحة بصورة الميداني

22 
ــــــامج الشــــــراكة  ــــــل البرن ــــــع  االســــــتراتيجيةيفع م

ـــة فـــي تطـــوير الممارســـات  المؤسســـات المجتمعي
 المينية

 8 متوسطة 1.04 3.66

92 
ييــتم البرنــامج فــي تفعيــل نتــائج البحــث التربــوي 

 9 متوسطة 0.95 3.63 في تطوير الممارسات المينية.

 10 متوسطة 0.88 3.56يســيم البرنــامج عمــى تحســين ميــارات اإلشــراف  12
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 الميداني

 رتفعةم 0.85 3.68 المجال ككل

مجالُ(ُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُوالرتبةُلكلُفقرةُمنُفقرات9ُ)ُيبينُالجدولُرقم

3.80ُ)ُوالمجالُككل,ُويالحظُأنُالمتوسطاتُالحسابيةُليذاُالمجالُتراوحتُبينُالخبراتُالميدانية

ُحصلُعمىُمتوسطُحسابيُ(.3.65ُُ– ُفقد ُالمجالُككل 3.68ُ)ُأما ُ,رتفعةمُجودةُومستوى(

ُبمتوسطُ ُ”يقدمُالبرنامجُتخطيطاُوافياُلمتدريبُالميدانيُ”(ُونصيا:3)ُاألولىُالفقرةُبالرتبةُ ُتوجاء

(6ُ)ُالثانيةُالفقرةُبالرتبةُ ُتوجاءُ.مرتفعةُجودةُومستوىُ(1.02)ُمعياريُ(ُوانحرافُ 3.80)ُحسابي

ُحسابيُ,”تطبيقيُواقع إلى المقررات مفاىيم العممي البرنامج ترجمي”ونصيا: (3.75ُ)ُبمتوسط

ُ”(ُونصيا:9)ُقبلُاألخيرةُالفقرةُبالرتبةُ جاءتُ,ُُومرتفعةُجودةُومستوى(1.04ُ)ُوانحرافُمعياري

ُالمينية ُالممارسات ُتطوير ُفي ُالتربوي ُالبحث ُنتائج ُتفعيل ُفي ُالبرنامج ُحسابيُبمتوسطُ ُ”ُييتم

ُوانحرافُ 3.63) 0.95ُ)ُمعياريُ( ُُوُمتوسطة.ُجودةُومستوى( ُالفقرةُبالرتبةُ جاءت (1ُ)ُاألخيرة

(ُوانحراف3.56ُ)ُحسابيُبمتوسطُ ُ”يسيمُالبرنامجُعمىُتحسينُمياراتُاإلشرافُالميدانيُ”ونصيا:

ُ.متوسطةُجودةُومستوى(0.88ُ)ُمعياري

ُ

 .التنوعمجال  .4

ُ ُحسابُالمتوسطاتُالحسابية ُوالرتبتم ُلُواالنحرافاتُالمعيارية ُمستوى كمياتُالتربيةُُأداءجودة

ُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ  ُُمنُوجيةُ معايير ُالتدريسُأعضاءنظر ُلفقراتُىذاُىيئة ,

ُ(ُيوضحُذلك.10)ُالمجال,ُوالجدول

ُ
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 بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة مستوى ل ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب10جدول )
 .تنازلياً مرتبة  التنوع مجال في ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الرتبة الجودة

13 
 والخطـط المقـررات) فـي التنـوع البرنـامج يتضمن

 العممـي، البحـث التدريسـية، األنشـطة ،الدراسـية
 التقييم( وأساليب المينية الممارسات

 1 مرتفعة 0.78 3.87

تفعيــــل دور عضــــو ىيئــــة التــــدريس فــــي تعزيــــز  53
 اليوية الوطنية وتأكيد قيم الديمقراطية والتنوع.

 2 مرتفعة 1.00 3.77

ــــة دور اإلرشــــاد  63 ــــاديميتفعــــل الكمي ــــب  األك لمطال
 3 مرتفعة 0.94 3.75 الجامعي

 تشـكيل عنـد التنـوع تـوفر عمـى الكميـة تحـرص 23
 4 مرتفعة 0.83 3.69 العمل ومجموعات المجان

 5 مرتفعة 0.76 3.68 يثير البرنامج الدافعية لدى األفراد والجماعات. 73

83 
ـــوفر البرنـــامج قاعـــات تدريســـية مالئمـــة لعـــدد  ي

 6 متوسطة 0.80 3.65 الطمبة

43 
 طـرق تعمـم المعممـين لمطمبـة البرنـامج ي ـوفر

 حيـث مـن( مسـتقبال طمبـتيم تنـوع مـع التعامـل
 ......(.،العرق أو الدين، أو الجنس،

 7 متوسطة 0.92 3.62

تتنـوع محتويــات البرنــامج الدراســي بمــا يتفــق مــع  40
 8 متوسطة 0.87 3.62 .التقنيات الحديثة

 ،جمعيات) ينفذ البرنامج أنشطة ال صفية متنوعة 93
 9 متوسطة 0.93 3.51 رحالت(. ،نوادي

33 
 ىيئـة عضـاءأل متكافئـة فرصـاً  الكميـة تـ وفر

 10 متوسطة 0.83 3.48 .حده عمى كل واإلداريين والطمبة التدريس

 متوسطة 0.72 3.66 المجال ككل

ُرقم ُالجدول ُفقرات10ُ)ُيبين ُمن ُفقرة ُلكل ُوالرتبة ُالمعيارية ُواالنحرافات ُالحسابية ُالمتوسطات )

ُ–3.66ُ)ُوالمجالُككل,ُويالحظُأنُالمتوسطاتُالحسابيةُليذاُالمجالُتراوحتُبينالتنوعُمجالُ

ُ.متوسطةُجودةُومستوى(3.66ُ)ُأماُالمجالُككلُفقدُحصلُعمىُمتوسطُحسابيُ.(3.87
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 ,الدراسية والخطط المقررات)ُفي التنوع البرنامج يتضمنُ”(ُونصيا:1)ُاألولىُالفقرةُبالرتبةُ وجاءُُ

(3.87ُ)ُبمتوسطُحسابيُ”.التقييم( وأساليب المينية الممارسات العممي, البحث التدريسية,ُاألنشطة

تفعيلُُ”(ُونصيا:5الثانيةُالفقرةُ)ُبالرتبةُ ُتوجاء,ُمرتفعةُجودةُومستوى(0.78ُ)ُوانحرافُمعياري

ُتعزيزُ  ُفي ُالتدريس ُىيئة ُعضو ُوالتنوع.ُاليويةُ ُدور ُالديمقراطية ُقيم ُوتأكيد ُبمتوسطُ ُ,”الوطنية

ُقبلُاألخيرةُالفقرةُبالرتبةُ جاءتُ,ُُومرتفعةجودةُُومستوى(1.00ُ(ُوانحرافُمعياريُ)3.77حسابيُ)

ُبمتوسطُحسابيُ”رحالت(.ُ,نواديُ,جمعيات)ُينفذُالبرنامجُأنشطةُالُصفيةُمتنوعةُ”(ُونصيا:9)

ُوانحرافُمعياري3.51) )ُ(0.93ُ ُُوُجودةُومستوى( ُمتوسطة, ُالفقرةُبالرتبةُ جاءت (3ُ)ُاألخيرة

ُ”ُ.حده عمى كلُواإلداريين والطمبة التدريس ىيئة عضاءأل متكافئة فرصاًُ الكمية ت وفرُ”ونصيا:

ُمتوسطة.ُجودةُومستوى(0.83ُ)ُ(ُوانحرافُمعياري3.48)ُبمتوسطُحسابي

 
 .ىيئة التدريس أعضاءمؤىالت مجال  .5

ُ ُواالنحرافاتُالمعيارية ُحسابُالمتوسطاتُالحسابية ُلُوالرتبتم ُمستوى كمياتُالتربيةُُأداءجودة

ُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ  ُُمنُوجيةُ معايير ُالتدريسُأعضاءنظر ُلفقراتُىذاُىيئة ,

ُ(ُيوضحُذلك.11)ُالمجال,ُوالجدول

 بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة مستوى ل ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب11جدول )
 ىيئة التدريس أعضاءمؤىالت  مجال في ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية

 .تنازلياً مرتبة 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الرتبة الجودة

41 
 التـدريس ىيئـة مـن أعضـاء   كـاف عـدد يتـوفر
 1 مرتفعة 0.91 3.83 الختصاصاتياالكمية وفقًا  برامج في لمعمل
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 عضاءأل الالزمة )التربوية(المينية تتوفر الكفاية 50
 2 مرتفعة 0.91 3.80 التدريس ىيئة

 وفـق التـدريس ىيئـة أعضـاء البرنـامج يختـار 46
 3 مرتفعة 0.83 3.79 .محددة مواصفات أكاديمية

 ميـةيعمت تقنيـات التـدريس ىيئـة أعضاء يستخدم 45
 .عالية الجودة

 4 مرتفعة 0.84 3.76

 المؤتمرات في التدريس ىيئة أعضاء يشترك 48
 5 مرتفعة 0.80 3.72 .العالمية العممّية

 البرنامج لجان في التدريس ىيئة أعضاء يشترك 47
 6 مرتفعة 0.85 3.72 .ةيعمبفا

43 
 بيـا يقـوم التـي العممّيـة األبحـاث نتـائج تسـيم

 فـي التعمـيم تطـوير فـي التـدريس ىيئـة أعضـاء
 األردن

 7 مرتفعة 0.84 3.68

ــــــد مســــــؤوليات عضــــــو ىيئــــــة التــــــدريس 49  تحدي
 ...(،خدمة مجتمع ،بحثية ،تدريسية)

 8 متوسطة 0.91 3.66

 الالزمـة ( التخصصـية( العممّيـة الكفايـة تتـوافر 42
 9 متوسطة 1.03 3.62 في الجامعة. التدريس ىيئة عضاءأل

 إيجـاد فـي التـدريس ىيئة أعضاء البرنامج يشرك 44
 10 متوسطة 0.87 3.59 .البرنامج لمشكالت االبتكارية الحمول

 مرتفعة 0.73 3.72 المجال ككل

ُرقم ُالجدول ُفقراتُ 11)ُيبين ُمن ُفقرة ُلكل ُوالرتبة ُواالنحرافاتُالمعيارية ُالمتوسطاتُالحسابية )ُ

المتوسطاتُالحسابيةُليذاُالمجالُُوالمجالُككل,ُويالحظُأنُ ُىيئةُالتدريسُأعضاءمؤىالتُمجالُ

ُبين ُمتوسطُ ُ.( – 3.833.59)ُتراوحت ُعمى ُحصل ُفقد ُككل ُالمجال (3.72ُ)ُحسابيُأما

 منُأعضاءُ  كاف عدد يتوفرُ”(ُونصيا:2)ُاألولىُالفقرةُبالرتبةُ ُتوجاءُ,مرتفعةُجودةُومستوى

ُالختصاصاتياُبرامجُ  في لمعمل التدريس ىيئة ُوفقًا ُُ”الكمية ُوانحراف3.83ُ)ُحسابيبمتوسط )

 تتوفرُالكفايةُ”(ُونصيا:1)ُالثانيةُالفقرةُبالرتبةُ ُتوجاء,ُمرتفعةُجودةُومستوى(0.91ُ)ُمعياري

ُوانحرافُ 3.80)ُحسابيُبمتوسطُ ُ”التدريس ىيئة عضاءأل الالزمة )ُالتربوية( المينية ُمعياريُ(

(0.91ُ ُُومرتفعةُجودةُومستوى( ُالفقرةُبالرتبةُ جاءتُ,  الكفاية تتوافرُ”(ُونصيا:3)ُقبلُاألخيرة
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ُالجامعة.ُالتدريس ىيئة عضاءأل الالزمة )ُالتخصصية( العممّية (3.62ُ)ُبمتوسطُحسابيُ”في

1.03ُ)ُوانحرافُمعياري ُالفقرةُبالرتبةُ جاءتُُوُ,متوسطةُجودةُومستوى( ُونصيا:5)ُاألخيرة )”ُ

بمتوسطُُ”ُ.البرنامج لمشكالت االبتكارية الحمولُإيجاد في التدريس ىيئة أعضاء البرنامج يشرك

ُمتوسطة.ُجودةُومستوى(0.87ُ)ُ(ُوانحرافُمعياري3.59)ُحسابي

 الموارد والحوكمة. مجال .6

ُوالرتب ُواالنحرافاتُالمعيارية ُحسابُالمتوسطاتُالحسابية ُلُتم ُمستوى كمياتُالتربيةُُأداءجودة

ُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ  ُُوجيةُ منُمعايير ُالتدريسُأعضاءنظر ُلفقراتُىذاُىيئة ,

ُ(ُيوضحُذلك.12)ُالمجال,ُوالجدول

 بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة مستوى ل ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب12جدول )
 .تنازلياً مرتبة  والحوكمةالموارد  مجال في ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الجودة

 الرتبة

 لألمـن الجـودة عـالي متكـامالً  نظامـاً  اإلدارة تـوفر 60
 1 متوسطة 0.95 3.59 .والسالمة

 2 متوسطة 0.86 3.58 .عالية بكفاية اتصال بقنوات اإلدارة تتميز 75

15 
 ميعمـلمت المناسـبة التحتيـة الب نـى الكميـة تـ وفر

 والمكتبــات والمختبــرات المحاضــرات كقاعــات
 وتجييزىا.

 3 متوسطة 1.05 3.54

95 
 احتياجـات لتمبيـة كافيـة ميزانيـة اإلدارة تـوفر

 الجودة
 4 متوسطة 0.98 3.51

 متطمبـات جميع تكفي موازنة عمى الكمية تحصل 35
 5 متوسطة 0.97 3.47 .في البرنامج العمل

 فـي األخـرى التربويـة الكميـات مـع الكميـة تنسـق 55
 6 متوسطة 0.94 3.44 .برامجيا لتخطيط األردن
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 البرنـامج عميمـاتإرشـاديًا لت دلـيالً  اإلدارة تـوفر 85
 7 متوسطة 0.89 3.43 .المتاحة

 8 متوسطة 0.97 3.43 بشفافية. األطراف لجميع المعمومات الكمية توفر 45

 9 متوسطة 0.91 3.41 .القرار صنع في دةت َعدّ م اً أطراف تشرك إدارة الكمية 65

 10 متوسطة 1.02 3.37 واضحة لمطمبة. تامنشور  الكمية ت وفر 25

 متوسطة 0.84 3.48 المجال ككل

ُرقم ُالجدول ُفقراتُ 12)ُيبين ُمن ُفقرة ُلكل ُوالرتبة ُالمعيارية ُواالنحرافات ُالحسابية ُالمتوسطات )ُ

ُالمتوسطاتُالحسابيةُليذاُالمجالُتراوحتُبينُوالمجالُككل,ُويالحظُأنُ المواردُوالحوكمةُمجالُ

ُمتوسطُ ُ.(3.59 – 3.37) ُعمى ُحصل ُفقد ُككل ُالمجال 3.48ُ)ُحسابيُأما ُجودةُومستوى(

 الجودة عالي متكامالًُ نظاماًُ اإلدارة توفرُ”(ُونصيا:10)ُاألولىُالفقرةُبالرتبةُ ُتوجاءُ.متوسطة

ُمتوسطة.ُجودةُومستوى(0.95ُ)ُ(ُوانحرافُمعياري3.59)ُحسابيبمتوسطُُ”.والسالمةُلألمن

ُبمتوسطُحسابيُ”.عالية بكفاية اتصال بقنوات اإلدارة تتميزُ”(ُونصيا:7)ُالثانيةُالفقرةُبالرتبةُ وجاءُ

(6ُ)ُقبلُاألخيرةُالفقرةُبالرتبةُ جاءتُُوُمتوسطة.ُجودةُومستوى(0.86ُ)ُ(ُوانحرافُمعياري3.58)

ُوانحراف3.41ُ)ُبمتوسطُحسابيُ”.القرار صنع في دةت ع دُّم اًُأطراف الكميةُتشركُإدارةُ”ونصيا: )

 الكمية ت وفرُ”(ُونصيا:2)ُاألخيرةُالفقرةُبالرتبةُ جاءتُُوُ.مرتفعةُجودةُومستوى(0.91ُ)ُمعياري

ُلمطمبة. تامنشوُر ُحسابيُ”واضحة ُمعياري3.37)ُبمتوسط ُوانحراف )ُ(1.02ُ ُجودةُومستوى(

ُمتوسطة.

ُ
 بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة  في مستوى الّدراسة عّينةمتوسطات استجابة أفراد  -7

، ومصدر الحصول ةاألكاديميالجنس، السمطة المشرفة، والرتبة متغيرات،  في ضوء   األردنّية

 عمى آخر مؤىل، وعدد سنوات الخبرة؟
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ُعمىُالنحوُاآلتي:ُُالّسؤالتمتُاإلجابةُعنُىذاُُُُُُُُ

 : جنسالمتغير  - أ

ُُُُُُُُُ ُالمعيارية ُواالنحرافات ُالحسابية ُالمتوسطات ُحساب ُلتم ُمستوى كمياتُُأداءجودة

ُتبعاًُ,ُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ التربيةُ

 (ُذلك.13ُ(ُلعينتينُمستقمتين,ُويظيرُالجدولُ)t-testُُ,ُكماُتمُاختبارُ)ُجنسلمتغيرُال

 بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة مستوى ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 13الجدول )
لمتغير  تبعاً (،  t-testواختبار )  ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية

 جنس.ال

 االستبانةمجاالت  م
مستوى 
متغير 
 الجنس

عدد 
االنحراف  المتوسط األفراد

مستوى  قيمة )ت( المعياري
 الداللة

المفـــــاىيمي والمعرفـــــي مجــــال  1
 )البرامج المقدمة(

 0.75 3.66 113 ذكر
-1.41 0.16 

 0.41 3.80 31 أنثى

2 
ومخرجــات  داءاألمجــال تقــويم 

 التعمم
 0.74 3.73 113 ذكر

-0.01 0.98 
 0.60 3.73 31 أنثى

3 
 

 الميدانيةمجال الخبرات 
 0.83 3.68 113 ذكر

-0.19 0.84 
 0.92 3.71 31 أنثى

 مجال التنوع 4
 0.76 3.62 113 ذكر

-1.47 0.14 
 0.57 3.83 31 أنثى

ىيئــة  أعضــاءمــؤىالت مجــال  5
 التدريس

 0.74 3.71 113 ذكر
-0.20 0.83 

 0.67 3.74 31 أنثى

 مجال الموارد والحوكمة 6
 0.80 3.42 113 ذكر

-1.48 0.13 
 0.98 3.68 31 أنثى

 ألداة ككلا
 0.71 3.63 113 ذكر

-0.80 0.41 
 0.62 3.75 31 أنثى

ُ(α ≤ 0.05  )الداللةمستوىُ*الفرقُدالُاحصائياُعندُ
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ُُُُُُ ُالجدولُالّنتائجتشير 13ُ)ُفي ُإلى )ُ ُعدم ُعند ُإحصائية ُداللة ُذات ُفروق ُىمستُووجود

(α≥0.05)ُُل ُمستوى ُُأداءجودة ُالتربية ُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كميات منُمعايير

ُُوجيةُ  ُالتدريسُأعضاءنظر ُىيئة ُالُتبعاًُ, ُلمتغير ُقيمةجنس, ُإلى ُعمىُ)ُاستنادا ُالمحسوبة ت(

ُ.ُ,ُوكذلكُفيُجميعُالمجاالت(0.41)ُداللةُى(ُوبمستُو0.80-)ُالدرجةُالكمية,ُإذاُبمغت

  سمطة المشرفة:متغير ال -ب

ُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُمستوىُلتمُحسابُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُ

ُضوءُ ُاألردنّية ُُفي ُإنكيت ُوجيةُ معايير ُُمن ُالتدريسُأعضاءنظر السمطةُُلمتغيرُتبعاًُُ,ىيئة

ُ(ُذلك.14)ُ(ُلعينتينُمستقمتين,ُويظيرُالجدولt-testُُ)ُ,ُكماُتمُاختبارالمشرفة

 األردنّية بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة مستوى ل ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية14) الجدول
سمطة لمتغير ال تبعاً (،  t-test)  واختبار ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء  

 المشرفة.

 االستبانةمجاالت  م
مستوى متغير 
 السمطة المشرفة

عدد 
 المتوسط األفراد

االنحراف 
 قيمة )ت( المعياري

مستوى 
 الداللة

1 
ــــــــــــاىيمي مجــــــــــــال  المف

والمعرفــــــــــي )البـــــــــــرامج 
 المقدمة(

 0.81 3.37 51 حكومية
-4.41 *0.00 

 0.54 3.87 93 خاصة

 داءاألتقــــــــــويم مجــــــــــال  2
 ومخرجات التعمم

 0.71 3.73 51 حكومية
-4.74 *0.00 

 0.63 3.92 93 خاصة

 الخبرات الميدانيةمجال  3
 0.84 3.05 51 حكومية

-7.26 *0.00 
 0.63 4.05 93 خاصة

 مجال التنوع 4
 0.62 3.17 51 حكومية

-6.96 *0.00 
 0.63 3.93 93 خاصة

5 
 أعضـــاءمـــؤىالت مجـــال 

 ىيئة التدريس
 0.78 3.28 51 حكومية

-5.34 *0.00 
 0.58 3.95 93 خاصة

 مجال الموارد والحوكمة 6
 0.85 2.92 51 حكومية

-6.22 *0.00 
 0.67 3.78 93 خاصة
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 ألداة ككلا
 0.70 3.19 51 حكومية

-6.33 *0.00 
 0.54 3.92 93 خاصة

ُ(α ≤ 0.05  مستوىُالداللةُ)*الفرقُدالُاحصائياُعندُ

ُ ُالجدولُالّنتائجتشير ُُ(14)ُفي ُعند ُإحصائية ُفروقُذاتُداللة ُ(α≥0.05ىُ)مستُوإلىُوجود

ُل ُمستوى ُُأداءجودة ُالتربية ُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كميات ُُفي ُإنكيت ُوجيةُ معايير نظرُُمن

ُت(ُالمحسوبةُعمىُالدرجةُ )ُاستناداُإلىُقيمة,ُسمطةُالمشرفةالُلمتغيرُتبعاًُ,ُىيئةُالتدريسُأعضاء

ُلصالحُ ُالّدراسةوكذلكُفيُجميعُالمجاالتُ .(0.00)ُداللةُىمستُووب(6.23ُ-)ُبمغتالكمية,ُإذاُ

ُ.فئةُالسمطةُالخاصة.

  :ةاألكاديميالرتبة  متغير -ج

ُ ُالمعيارية ُواالنحرافات ُالحسابية ُالمتوسطات ُحساب ُلتم ُمستوى ُالتربيةُُأداءجودة كميات

لمتغيرُُتبعاًُ,ُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ 

ُذلك.ُ(15)ُ.ُويظيرُالجدولةاألكاديميالرتبةُ

 األردنّية بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة مستوى ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 15جدول )
 .ةاألكاديميالرتبة  لمتغير تبعاً ، ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء  

المتوسط  العدد الخبرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المفاىيمي والمعرفي مجال 
 )البرامج المقدمة(

 

 0.81 3.42 45 أستاذ
مشارك أستاذ  49 3.74 0.68 
مساعد أستاذ  50 3.89 0.50 

 0.69 3.69 144 المجموع

ومخرجات  داءاألتقويم مجال 
 التعمم

 0.69 3.50 45 أستاذ
مشارك أستاذ  49 3.62 0.75 
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مساعد أستاذ  50 4.03 0.59 
 0.71 3.73 144 المجموع

 الخبرات الميدانيةمجال 
 

 0.76 3.51 45 أستاذ
مشارك أستاذ  49 3.39 0.99 
مساعد أستاذ  50 4.13 0.57 

 0.85 3.68 144 المجموع

 مجال التنوع

 0.71 3.28 45 أستاذ
مشارك أستاذ  49 3.64 0.67 
مساعد أستاذ  50 4.03 0.62 

 0.72 3.66 144 المجموع

هيئ   أعضاءمؤهالت مجال 
 التدريس

 0.64 3.43 45 أستاذ
مشارك أستاذ  49 3.64 0.83 
مساعد أستاذ  50 4.05 0.55 

 0.73 3.72 144 المجموع

 مجال الموارد والحوكمة

 0.86 3.26 45 أستاذ
مشارك أستاذ  49 3.35 0.94 
مساعد أستاذ  50 3.80 0.61 

 0.84 3.48 144 المجموع

ألداة ككلا  
 
 
 

 0.71 3.40 45 أستاذ
مشارك أستاذ  49 3.56 0.74 
مساعد أستاذ  50 3.99 0.49 

 0.69 3.66 144 المجموع
كمياتُُأداءجودةُمستوىُل(ُوجودُفروقُظاىريةُبينُالمتوسطاتُالحسابية15ُ)ُيالحظُمنُالجدول

ُ ُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ التربية ُىيئة ُتبعاًُ,

ُ(ُعمىُأعمىُمتوسطُحسابيُبمغمساعدُأستاذ)ُ,ُاذُحصلُاصحابُالفئةةاألكاديميالرتبةُلمتغيرُ

(3.99ُ ُاصحابُفئةُبالرتبةُ ( ُوجاء ُمشاركُأستاذ)ُاالولى, ُبمغُبالرتبةُ ( ُبمتوسطُحسابي ُالثانية

ُُو3.56) ُ)ُبالرتبةُ (, ُاصحابُفئة ُجاء ُبمتوسطُحسابيأستاذاالخيرة ُإذا3.40ُ)ُ( ُفيما ُلتحديد .)
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ُ ُعند ُإحصائية ُالمتوسطاتُذاتُداللة ُبين ُإجراءαُُ≤0.05ُ)ُداللةُىمستُوكانتُالفروق ُتم )

 (:16)ُالتاليُالموضحُبالجدولُرقمُتحميلُالتباينُاألحادي,ُوجاءتُنتائجُالتحميلُعمىُالنحو

معايير  في ضوء   األردنّية بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة في درجة  األحادي( تحميل التباين 16الجدول )
 .ةاألكاديمير الرتبة لمتغي تبعاً ، ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  إنكيت 

 م
مصدر  االستبانةمجاالت  

 التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

1 
ىيمي المفامجال 

والمعرفي )البرامج 
 المقدمة(

بين 
 المجموعات

5.35 2 2.67 

داخل  *0.00 5.92
 0.45 141 63.74 المجموعات

  143 69.09 المجموع

 داءاألمجال تقويم  2
 ومخرجات التعمم

بين 
 3.64 2 7.28 المجموعات

داخل  *0.00 7.78
 المجموعات

65.94 141 0.46 

  143 73.22 المجموع

3 

 
   مجال الخبرات 

 الميدانية
 

بين 
 7.83 2 15.67 المجموعات

داخل  *0.00 12.39
 0.63 141 89.11 المجموعات

  143 104.78 المجموع

 مجال التنوع 4
 

بين 
 المجموعات

13.11 2 6.55 

داخل  *0.00 14.68
 0.44 141 62.99 المجموعات

  143 76.11 المجموع

5 
مؤىالت مجال 

ىيئة  أعضاء
 التدريس

بين 
 4.81 2 9.63 المجموعات

داخل  *0.00 10.14
 0.47 141 66.92 المجموعات

  143 76.55 المجموع
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6 
مجال الموارد 

 والحوكمة

بين 
 4.00 2 8.00 المجموعات

داخل  *0.00 5.91
 0.67 141 95.10 المجموعات

  143 103.10 المجموع

 األداة ككل

بين 
 4.40 2 8.81 المجموعات

داخل  *0.00 10.19
 0.43 141 60.93 المجموعات

  143 69.74 المجموع
ُ ُالجدولُالّنتائجتشير 16ُ)ُفي )ُ ُمجاالت ُجميع ُفي ُإحصائية ُداللة ُذات ُفروق ُالّدراسةوجود

ُ ُككلُعند ُمستوىُلُ(α ≤ 0.05  )ُداللةُىمستُوواالستمارة ُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودة

ُضوءُ ُاألردنّية ُُفي ُإنكيت ُوجيةُ معايير ُُمن ُالتدريسُأعضاءنظر ُمجاالتُُىيئة ُجميع في

الكمية,ُإذاُُف(ُالمحسوبةُعمىُالدرجة)ُإلىُقيمةُاستناداُ,ةاألكاديميُالرتبةُلمتغيرُتبعاًُُ,االستمارة

كميات التربية  أداءجودة مستوى تُولمعرفةُالفروقُفيُمجاال,ُ(0.00)ُداللةُىمستُو(ُوب10.19)ُبمغت

,ُواستخدامُاختبارُشيفيُتمُىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية بالجامعات  

ُ(ُيبينُذلك17)والجدولُ

 األردنّية بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة مستوى مجاالت ل لممقارنات البعدية( اختبار شيفيو 17جدول )
 .ةاألكاديميلمتغير الرتبة  تبعاً ، ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء  

 المجال
مستويات 

متغير الرتبة 
 ةاألكاديمي

المتوسط 
 الحسابي

 مساعد أستاذ مشارك أستاذ أستاذ

المفاىيمي مجال 
البرامج ) والمعرفي

 المقدمة(

 *0.04 0.07 - 3.42 أستاذ
 0.55 -  3.74 مشارك أستاذ
 -   3.89 مساعد أستاذ

 داءاألمجال تقويم 
 ومخرجات التعمم

 *0.00 0.70 - 3.50 أستاذ
 *0.01 -  3.62 مشارك أستاذ
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 -   4.03 مساعد أستاذ
مجال الخبرات 

 الميدانية
 

 *0.00 0.75 - 3.51 أستاذ
 *0.00 -  3.39 مشارك أستاذ
 -   4.13 مساعد أستاذ

 مجال التنوع
*0.03 - 3.28 أستاذ  0.00* 

*0.00 -  3.64 مشارك أستاذ  
 -   4.03 مساعد أستاذ

مؤىالت مجال 
ىيئة  أعضاء

 التدريس

 *0.00 0.34 - 3.43 أستاذ
*0.00 -  3.64 مشارك أستاذ  
 -   4.05 مساعد أستاذ

مجال الموارد 
 والحوكمة

*0.00 0.87 - 3.26 أستاذ  
*0.01 -  3.35 مشارك أستاذ  
 -   3.80 مساعد أستاذ

 الكمية الدرجة
 *0.00 0.49 - 3.40 أستاذ

*0.00 -  3.56 مشارك أستاذ  
 -   3.99 مساعد أستاذ

 .(α ≤ 0.05  ) *الفرق دال احصائيا عند مستوى الداللة

الحسابيةُعندُمستوىُُأنوُيوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُفيُالمتوسطاتُ(17منُالجدولُ)ُيظير

يثُأنوُيوجدُفروقُحُةاألكاديميرتبةُلوالدرجةُالكميةُُالّدراسةتُجميعُمجاالفيُُ(α ≤ 0.05)داللةُ

بدليلُُالمساعدُستاذاأللرتبةُيكونُاالنحيازُفيُىذاُالمجالُلصالحُُمساعدُأستاذُوُأستاذبينُرتبةُ

 ُ.المساعدُستاذارتفاعُالمتوسطُالحسابيُلرتبةُاأل

 : مصدر الحصول عمى اخر مؤىلمتغير  -د

ُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُمستوىُلتمُحسابُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُ

ُضوءُ ُاألردنّية ُُفي ُإنكيت ُوجيةُ معايير ُُمن ُالتدريسُأعضاءنظر ُىيئة مصدرُُلمتغيرُتبعاًُ,

(18ُ(ُلعينتينُمستقمتين,ُويظيرُالجدولُ)t-testُ,ُكماُتمُاختبارُ)ُمؤىلُاخرُالحصولُعمىُ

ُذلك.
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 األردنّية بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة مستوى ل ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية18الجدول )
مصدر الحصول لمتغير  تبعاً (،  t-test)  واختبار ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء  

 مؤىل. اخر عمى

 االستبانةمجاالت  م
مستوى متغير 

مصدر الحصول 
 عمى مؤىل اخر

عدد 
االنحراف  المتوسط األفراد

مستوى  ت() قيمة المعياري
 الداللة

1 
المفاىيمي مجال 

البرامج ) والمعرفي
 المقدمة(

 0.50 3.97 101 عربية
8.74 *0.00 

 0.63 3.03 43 أجنبية

 داءاألمجال تقويم  2
 ومخرجات التعمم

 0.63 3.91 101 عربية
5.23 

 
*0.00 

 0.70 3.29 43 أجنبية 

3 
 مجال الخبرات الميدانية 

 0.77 3.88 101 عربية
4.43 *0.00 

 0.87 3.23 43 أجنبية

 مجال التنوع 4
 0.61 3.89 101 عربية

6.64 *0.00 
 0.69 3.12 43 أجنبية

 أعضاءمؤىالت مجال  5
 ىيئة التدريس

 0.68 3.91 101 عربية
5.42 *0.00 

 0.63 3.25 43 أجنبية

 مجال الموارد والحوكمة 6
 0.80 3.65 101 عربية

4.05 *0.00 
 0.82 3.06 43 أجنبية

 ألداة ككلا
 0.59 3.87 101 عربية

6.28 *0.00 
 0.66 3.16 43 أجنبية

ُ.(α ≤ 0.05  )مستوىُالداللةُ*الفرقُدالُاحصائياُعندُ

مستوىُلُ(α≥0.05ىُ)مستُووجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُُ(18)ُفيُالجدولُالّنتائجتشيرُ

ىيئةُُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُ

ت(ُالمحسوبةُعمىُ)ُاستناداُإلىُقيمة,ُمؤىلُُاخرمصدرُالحصولُعمىُُلمتغيرُتبعاًُ,ُالتدريس
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ُ ُإذا ُالكمية, 6.28ُ)ُبمغتالدرجة ُالمجاالتُ .(0.00)ُداللةُىمستُووب( ُالّدراسةوكذلكُفيُجميع

ُ.لصالحُفئةُخريجيُالجامعاتُالعربية

 متغير عدد سنوات الخبرة:  -ه

ُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُمستوىُلالمعياريةُُنحرافاتواالتمُحسابُالمتوسطاتُالحسابيةُ

عددُسنواتُُلمتغيرُتبعاًُ,ُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّية

ُ(ُذلك.19)ُويظيرُالجدولُ.الخبرة

 األردنّية بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة مستوى ل ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية19جدول )

 عدد سنوات الخبرة. لمتغير تبعاً ، ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء  

عدد سنوات مستويات متغير  المجال
المتوسط  العدد الخبرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المفاىيمي والمعرفيمجال 
 البرامج المقدمة()

 

سنوات 5أقل من   19 3.98 0.58 
سنوات 10اقل من  – 5  67 3.95 0.54 

سنوات فأكثر 10  58 3.30 0.70 
 0.69 3.69 144 المجموع

ومخرجات  داءاألتقويم مجال 
 التعمم

سنوات 5أقل من   19 3.99 0.61 
سنوات 10اقل من  – 5  67 3.94 0.58 

سنوات فأكثر 10  58 3.39 0.67 
 0.71 3.73 144 المجموع

 الخبرات الميدانيةمجال 

سنوات 10اقل من  – 5  19 4.05 0.61 
سنوات 10 – 5  67 3.97 0.60 

فأكثرسنوات  10  58 3.24 0.97 
 0.85 3.68 144 المجموع

 مجال التنوع
سنوات 5أقل من   19 4.10 0.65 

سنوات 10اقل من  – 5  67 3.88 0.60 
سنوات فأكثر 10  58 3.27 0.70 
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 0.72 3.66 144 المجموع

هيئ   أعضاءمؤهالت مجال 
 التدريس

سنوات 5أقل من   19 4.03 0.68 
سنوات 10اقل من  – 5  67 3.98 0.52 

سنوات فأكثر 10  58 3.30 0.76 
 0.73 3.72 144 المجموع

 مجال الموارد والحوكمة

سنوات 5أقل من   19 3.73 0.58 
سنوات 10اقل من  – 5  67 3.81 0.60 

سنوات فأكثر 10  58 3.00 0.94 
 0.84 3.48 144 المجموع

ككل االستبانة  

سنوات 5أقل من   19 3.98 0.55 
سنوات 10اقل من  – 5  67 3.92 0.51 

سنوات فأكثر 10  58 3.25 0.72 
 0.69 3.66 144 المجموع

كمياتُُأداءجودةُمستوىُل(ُوجودُفروقُظاىريةُبينُالمتوسطاتُالحسابية19ُ)ُيالحظُمنُالجدول

ُ ُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ التربية ُىيئة ُتبعاًُ,

(ُعمىُأعمىُمتوسطُحسابيُسنوات 5أقل من حصلُاصحابُالفئةُ)ُاذُ,عددُسنواتُالخبرةُلمتغير

3.98ُ)ُبمغ ُسنوات 10اقل من  – 5وجاءُاصحابُفئةُ)ُولى,األُبالرتبةُ ( الثانيةُبمتوسطُُبالرتبةُ (

ُبمغ ُُو3.92)ُحسابي ُ)ُبالرتبةُ (, ُفئة ُاصحاب ُجاء ُحسابيسنوات فأكثر 10االخيرة ُبمتوسط )ُ

(3.25ُ ُإحصائيةُعند ُكانتُالفروقُبينُالمتوسطاتُذاتُداللة ُإذا ُفيما ُلتحديد ُداللةُىمستُو(.

(0.05ُ≥ُαُتمُإجراءُتحميلُالتباينُاألحادي,ُوجاءتُنتائجُالتحميلُعمىُالنحو)ُُالتاليُالموضح

 (20)ُبالجدولُرقم
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معايير  في ضوء   األردنّية بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة في درجة  األحادي( تحميل التباين 20الجدول )
 عدد سنوات الخبرة. لمتغير تبعاً ، ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  إنكيت 

 م
 

مصدر  االستبانةمجاالت 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف()

مستوى 
 الداللة

1 
المفاىيمي مجال 

البرامج ) والمعرفي
 المقدمة(

بين 
 7.35 2 14.70 المجموعات

داخل  *0.00 19.06
 0.38 141 54.39 المجموعات

  143 69.09 المجموع

 داءاألمجال تقويم  2
 ومخرجات التعمم

بين 
 5.54 2 11.09 المجموعات

داخل  *0.00 12.58
 0.44 141 62.13 المجموعات

  143 73.22 المجموع

3 

 
الخبرات مجال 

 الميدانية
 

بين 
 9.62 2 19.25 المجموعات

داخل  *0.00 15.86
 المجموعات

85.53 141 0.60 

  143 104.78 المجموع

 مجال التنوع 4
 

بين 
 7.83 2 15.66 المجموعات

داخل  *0.00 18.27
 0.42 141 60.44 المجموعات

  143 76.11 المجموع

5 
مؤىالت مجال 

ىيئة  أعضاء
 التدريس

بين 
 8.33 2 16.67 المجموعات

داخل  *0.00 19.62
 0.42 141 69.88 المجموعات

  143 76.55 المجموع

مجال الموارد  6
 والحوكمة

بين 
 10.95 2 21.90 المجموعات

19.01 0.00* 
داخل 

 0.57 141 81.20 المجموعات
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  143 103.10 المجموع

 األداة ككل

بين 
 المجموعات

16.24 2 8.12 

داخل  *0.00 21.40
 0.37 141 53.49 المجموعات

  143 69.74 المجموع
ُ ُ)ُالّنتائجتشير ُالجدول 20ُفي ُمجاالت ُجميع ُفي ُإحصائية ُداللة ُذات ُفروق ُوجود ُالّدراسة(

(ُ ُداللة ُمستوى ُعند ُككل ُلُ(αُ≤0.05ُواالستمارة ُمستوى ُُأداءجودة ُالتربية ُبالجامعاتُ كميات

ُضوءُ ُاألردنّية ُُفي ُإنكيت ُوجيةُ معايير ُُمن ُالتدريسُأعضاءنظر ُمجاالتُُىيئة ُجميع في

ُ ُإذاُُلمتغيرُسنواتُالخبرة,ُتبعاًُاالستمارة, ُالكمية, ُالمحسوبةُعمىُالدرجة ُ)ف( ُإلىُقيمة استنادا

كميات  أداءجودة مستوى ولمعرفةُالفروقُفيُمجاالتُ(,0.00ُ(ُوبمستوىُداللةُ)21.40بمغتُ)

تمُُىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية بالجامعات  التربية 

 (ُيبينُذلك21ختبارُشيفيو,ُوالجدولُ)إاستخدامُ

 بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة مستوى  استجابةلمجاالت  لممقارنات البعديةو ي( اختبار شيف21جدول )
 عدد سنوات الخبرة.لمتغير  تبعاً ، ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية

مستويات متغير  المجال
 سنوات الخبرة

المتوسط 
 الحسابي

 5اقل من 
 سنوات

 10الى  5من 
 سنوات

سنوات  10
 فاكثر

المفاىيمي مجال 
والمعرفي )البرامج 

 المقدمة(
 

 5اقل من 
 *0.00 0.97 - 3.98 سنوات

 10الى  5من 
*0.00 -  3.95 سنوات  

سنوات  10
 فاكثر

3.30   - 

 داءاألتقويم مجال 
 ومخرجات التعمم

 5اقل من 
 *0.00 0.96 - 3.99 سنوات

 10الى  5من 
 *0.00 -  3.94 سنوات

 -   3.39سنوات  10
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 فاكثر

الخبرات مجال 
 الميدانية

 

 5اقل من 
 سنوات

4.05 - 0.92 0.00* 

 10الى  5من 
*0.00 -  3.97 سنوات  

سنوات  10
 -   3.24 فاكثر

 مجال التنوع
 

 5اقل من 
 *0.00 0.43 - 4.10 سنوات

 10الى  5من 
*0.00 -  3.88 سنوات  

سنوات  10
 -   3.27 فاكثر

مؤهالت مجال 
هيئ   أعضاء

 التدريس

 5اقل من 
 *0.00 0.96 - 4.03 سنوات

 10الى  5من 
 *0.00 -  3.98 سنوات

سنوات  10
 -   3.30 فاكثر

مجال الموارد 
 والحوكمة

 5اقل من 
 *0.00 0.91 - 3.73 سنوات

 10الى  5من 
 *0.01 -  3.81 سنوات

سنوات  10
 -   3.00 فاكثر

 الدرجة الكمية

 5اقل من 
 *0.00 0.93 - 3.98 سنوات

 10الى  5من 
 سنوات

3.92  - 0.00* 

سنوات  10
 -   3.25 فاكثر

 ..(α ≤ 0.05 )دال احصائيا عند مستوى الداللة*الفرق 
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ُ ُاليظير ُ)من 21ُجدول )ُ ُفي ُالحسابية ُالمتوسطات ُبين ُالفروق كميات  أداءجودة مستوى أن

ىيئة التدريس، في  أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية بالجامعات  التربية 

تعزىُُ، مجال الموارد والحوكمةما عدا  االستبانةالدرجة الكمية وكذلك في جميع مجاالت 

"ُ ُالخبرة ُخبرة ُبالفئتينُسنوات5ُُقلُمنأألصحابُفئة ُمقارنة ُفيُُ.األخيرتين" ُالمواردُأما مجال

ُوالحوكمةُكانُالفرقُلصالحُأصحابُفئةُالخبرةُ"منُخمسُسنواتُالىُأقلُمنُعشرُسنوات".

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 انخبيظ انفظم                                 

 

 انزّٕطٛبدٔ انُّزبئج يُبلشخ                         

 

 انُّزبئج يُبلشخ 5.1 

 

 األٔل ثبنّغؤال انًزؼهّمخ انُّزبئج يُبلشخ  5.1.1

 

 انضبَٙ ثبنّغؤال انًزؼهّمخ انُّزبئج يُبلشخ5.1.2 

 

 انزّٕطٛبد 5.2 
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 الفصل الخامس                                          

 الّتوصياتو  الّنتائجمناقشة 

التيُتمُالتوصلُاليياُُالّتوصيات,ُُوالّدراسةحسبُأسئمةُُالّنتائجتضمنُىذاُالفصلُعرضاُلمناقشةُ

ُ,ُوىيُكماُيأتي:الّدراسةنتائجُُفيُضوءُ 

 أداءجودة ما مستوى "األول الذي ينص عمى  الّسؤالباإلجابة عن  المتعّمقة الّنتائج مناقشة :أوالً 

ىيئة  أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء   األردنّية بالجامعات  كميات التربية 

 ؟(التدريس

ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُمستوىُ(ُأن6ُفيُالجدولُ)ُالّسؤالكشفتُنتائجُىذاُ

الكمية,ُُعمىُالدرجةُ متوسطةُكانتُُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُوجيةُ منُمعاييرُإنكيتُُفيُضوءُ 

ُالرتبةُ ُاالستبانةوجاءتُمجاالتُ ُفي ُوجاء ُالمستوىُالمتوسطُوالمرتفع, ُمجاالتُ ُفي ُاالولىُمن

ُالثانيةُمنُمجاالتُ ُ,ُجاءُفيُالرتبةُ مرتفعةدرجةُجودةُبومخرجاتُالتعممُُداءاألتقويمُمجالُُالّدراسة

ُُالّدراسة ُمجال ُبُالتدريسُىيئةُأعضاءمؤىالت ُجودة ُالرتبةُ مرتفعةدرجة ُفي ُجاء ُمنُُ, الثالثة

ُجاءُفيُالرتبةُ مرتفعة,ُدرجةُجودةُبمجالُالمفاىيميُوالمعرفيُ)البرامجُالمقدمة(ُالُالّدراسةُمجاالتُ 

الخامسةُُجاءُفيُالرتبةُ  درجةُجودةُمرتفعة,بُالخبراتُالميدانيةُمجالُالّدراسةُالرابعةُمنُمجاالتُ 

ُمجاالتُ  ُبُالتنوعُمجالُالّدراسةُمن ُمتوسطة, ُجودة ُالرتبةُ درجة ُفي ُمجاالتُُجاء ُمن السادسة

معُنتائجُدراساتُالسبعُُتتفقُىذهُالنتيجة. درجةُجودةُمتوسطةبُالمواردُوالحوكمةُمجالُالّدراسة

(2011ُ)ُ(ُودراسةُسرىيد2011ودراسةُالعزمي) (2010ودراسةُىندريكس)ُ(2010وغالبُوعبده)

(2016ُ(ُودراسةُأبوُالعال)2015(ُودراسةُعبابنة)2014(ُودراسةُالكثيري)2012ودراسةُاليسي)

ُ ُوالقميمة, ُالمتوسطة ُبين ُتتراوح ُدراساتُوأختمفتحيث ُنتائج ُدقة)ُمع السالوسُُوُ(2009أبو
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ُوالربيع)2010والميمان) ُوالعتيبي ُكبيرة2012ُ( ُالمعايير ُتحقيق ُتقديرات ُفييا ُجاءت ُالتي )

ُيحتاجُإلىُمزيدُمنُالجيودُوم رتفعة.ُوقدُيعودُذلكُإلىُأنُتطبيقُمعاييرُمثلُمعاييرُ"إنكيت"

ُلموصولُإلىُىذهُالمعايير,ُفكانتُدرجةُتطبيقياُمتوسطةُوقميمة.

ُأماُبالنسبةُلممجاالتُفقدُتمتُمناقشتياُكماُيأتي:

ُمجالُ .1 ُُ:ومخرجاتُالتعممُداءاألتقويم ُالباحثة ومخرجاتُُداءاألتقويمُحصولُمجالُُنُ أتعتقد

فيُُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُمستوىُنُأاالولى,ُيعودُالىُُعمىُالرتبةُ التعممُ

ُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ ُجاءُمعاييرُإنكيتُضوءُ  ُىيئة الىُأنُكمياتُالتربيةُتوليُ,

ُمناسبة ُأدوات ُوتستخدم ُالتعمم ُومخرجات ُاألداء ُلتقويم ُعالية ُبالموضوعيةُُاىمية تتصف

ُالتغذيةُ ُمن ُالدائمة ُاالستفادة ُعمى ُعالوة ُومحددة, ُوواضحة ُمعمنة ُمعايير ُوىناك ومتنوعة.

ُمعُدراسةُ ُالّدراسةتتفقُىذهُُ.مماُجعلُىذاُالمجالُيأخذُالرتبةُاالولىُوبمستوىُمرتفعُالراجعة

ُدقة) ُوالميمان)ُ(2009ابو ُوالربيع)ُ(2010والسالوس 2012ُوالعتيبي ُوتختمف ُدراسةُ ( ُمع

ُ(,2010عون)

عمىُُالتدريسُأعضاءمؤىالتُانُحصولُمجالُالباحثةُُترى:ُالتدريسُأعضاءمؤىالتُمجالُ .2

ُ ُان ُالى ُيعود ُالثانية, ُالرتبة ُمستوى ُُأداءجودة ُالتربية ُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كميات ُفي

ُلالعتمادإلىُأنُوجودُىيئةُمستقمةُ,ُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ جاءُُمعاييرُإنكيت

اعضاءُىيئةُالتدريسُومؤىالتيمُومصادرُىذهُالمؤىالتُاألكاديميُتشرفُبشكلُمباشرُعمىُ

ُبسببُقناعاتيمُ ُالتدريسُمرتفعة ُجاءتُتقديراتُاعضاءُىيئة ُمنُىنا ضمنُمعاييرُعالمية.

ُف ُكفايتيا ُالتدريسُودرجة ُىيئة ُالمؤىالتُورتبُاعضاء ُفيُمصادر ُتخصصُبالتنوع يُكل

ُالمجالُيأخذُالرتبةُالثانيةُوبمستوىُمرتفعُوبرنامجُفيُكمياتُالتربية. ,ُفاتفقتُمماُجعلُىذا
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ُ ُالعتيبيُوالربيع)معُُالّدراسةىذه ُالمالكي)ُ(2012دراسة 2010ُُودراسة واختمفتُمعُدراسةُ(

ُ.(2012الياجريُ)

3. ُ ُالمقدمة(: ُ)البرامج ُوالمعرفي ُالمفاىيمي ُمجال ُالباحثة ُالمفاىيميُُنُ أتعتقد ُمجال حصول

كمياتُالتربيةُُأداءجودةُمستوىُُنُ ألىُإُالثالثة,ُيعودُ ُوالمعرفيُ)البرامجُالمقدمة(ُعمىُالرتبةُ 

إلىُأنُُ,ىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ جاءُمعاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ 

البرامجُاالكاديميةُالمقدمةُترتبطُبأىدافُالكميةُالتيُبدورىاُترتبطُبأىدافُالجامعةُاإلستراتيجيةُ

ُمماُ ُالعمل. ُسوق ُبحاجة ُالبرامج ُلربط ُالوطنية ُاالستراتيجية ُمع ُوتناغم ُانسجام ُتحقق والتي

ُالخريجُفيُسبيلُبناءُ ُعمىُنوعية ُالمجالُُالمعرفة.ينعكسُايجابًا ُجعلُىذا ُالرتبةُمما يأخذ

ُمرتفعُلثةالثا ُوبمستوى ُىذه ُاتفقت ُدراسةُ ُالّدراسة, ُوالربيع)ُمع ُمع2012ُالعتيبي ُواختمفت )

 (.2015عبابنة)ُدراسةُ 

عمىُالرتبةُالرابعة,ُُالخبراتُالميدانيةنُحصولُمجالُأتعتقدُالباحثةُ:ُالخبراتُالميدانيةمجالُ .4

جاءُمعاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُمستوىُُنُ أيعودُالىُ

ُوجيةُ  ُُمن ُالتدريسُأعضاءنظر ُىيئة ُكبيرُ, ُبشكل ُالميدانية ُالخبرات ُعمى ُتركز ُأنيا إلى

ُالبرامجُ ُخالل ُمن ُينعكس ُأن ُيجب ُوىذا ُالتربوية, ُوالقيادات ُالمعممين ُإعداد ُفي خصوصًا

ُتتعمقُبالتطبيقُالميدانيُوموادُ ُأذُيجبُأنُيحتويُالبرنامجُالواحدُعلُموادُدراسية المقدمة,

التطبيقيُالميدانيُلمموادُالدراسيةُالتيُسبقُُفيُوسطُالبرنامجُتقيسُىذهُالموادُالجانبُدراسية

ُالّدراسةتتفقُىذهُ,ُوبمستوىُمرتفعىذاُالمجالُيأخذُالرتبةُالرابعةُُمماُجعلُ ُلمطالبُأنُدرسيا.

ُدراسةُ  ُوالربيع)ُمع ُدراسةُ 2012العتيبي ُمع ُوتختمف ُودراسةُ 2011سرىيد)ُ( العزميُُ(

(Alazmi, 2011)ُ(2015عبابنة)ُو. 
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مستوىُعمىُالرتبةُالخامسة,ُيعودُالىُانُُالتنوعانُحصولُمجالُتعتقدُالباحثةُ:ُالتنوعمجالُ .5

ُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُ

ُبحيثبرامجياُُاألردنّيةىذاُالمجالُانوُتصميمُالجامعاتُُأىمّية,ُومنُىناُتبرزُىيئةُالتدريس

تراعيُالتنوعُفيُالطالبُالمقبولينُمعُمراعاةُالفروقُالفرديةُبينيم,ُوالتنوعُفيُالميامُالتيُيقومُ

بياُالخريجينُوالتنوعُفيُمراحلُالتدريس,ُوامكانيةُالتعاملُوالعملُمعُفئاتُمختمفةُمنُالطالبُ

وفيُايُُمييعمنحتاجُالىُتنويعُطرائقُالتدريسُواساليبوُفيُايُموقفُتوفقُمعاييرُمحدده,ُ

ُاختالفاتميمُالُيتعممونُبطريقةُواحدةُوبينيمُيعمفصلُوفيُايُمرحمةُالنُالطمبةُالذينُنودُت

دةُتؤثرُعمىُرغباتيمُفيُالتعممُوفيُقدرتيمُعمىُالتعممُوعمىُسرعتيمُفيُالتعممُوعمىُماُت ع دُّم

ُطرائق ُمن ُُالتعميمُيفضمونو ُالخامسة ُالرتبة ُيأخذ ُالمجال ُىذا ُجعل ُمما وبمستوىُوالتعمم.

ُمتوسط ,ُ ُىذه ُدراسةُالّدراسةاتفقت ُوالربيع)ُوُ(2011سرىيد)ُمع ُودراسة2012ُالعتيبي )

ُعون)2012الياجري) ُمن ُكل ُدراسة ُمع ُواختمفت ُوالعزمي)2010(. )2011, ُAlazmiُ)

 (.2015وعبابنة)

,ُالسادسةُحصولُمجالُالمواردُوالحوكمةُعمىُالرتبةُ ُنُ إتعتقدُالباحثةُمجالُالمواردُوالحوكمة:ُ .6

منُمعاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُمستوىُُنُ ألىُإيعودُ

ُُوجيةُ  ُالتدريسُأعضاءنظر ُىيئة ُتبرز ُىنا ُومن ُرسالةُُأىمّية, ُبتحقيق ُيرتبط ُالمجال ىذا

بدرجةُتوافرُالمواردُالبشرية,ُالمواردُالمالية,ُوالمواردُالفنية,ُوالمواردُُالتعميميةواىدافُالمؤسسةُ

نُيتمُتحميلُوتقييمُأياُلذاُيجبُانُتتوافرُىذهُالمواردُُويعمالمادية,ُالمناسبةُومدىُالحصولُ

ُبشكلُمستمرُوفقُمعاييرُمحدده,ُوتوافرُنظامُكاملُوشاملُيشملُ فعاليةُوكفاءةُاستخداميا

ُواالجُر ُالسياسات ُواالدارية ُالمادية ُالجوانب ُلمراقبة ُالالزمة ُالمؤسسةُُالمتعّمقةاءات بموارد

معُُالّدراسةاتفقتُىذهُ,ُمماُجعلُىذاُالمجالُيأخذُالرتبةُالسادسةُوبمستوىُمتوسطُ.التعميمية
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ُوالعزمي) ُمن ُكل ُمن2011ُ)وسرىيدُُ(Alazmiُ ,2011دراسة ُكل ُدراسة ُمع ُواختمفت )

ُ(.2015(ُوعبابنو)2015(ُوعوض)2012(ُوالياجري)2012العتيبيُوالربيع)

ُ

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية : الثاني الذي ينص الّسؤالب المتعّمقة الّنتائج مناقشة :ثانيا

 أداءفي مستوى جودة  الّدراسة عّينةبين متوسطات استجابة أفراد  (α≤0.05)عند مستوى

، ةاألكاديمي)الجنس، السمطة المشرفة، والرتبة  في ضوء   األردنّية بالجامعات  كميات التربية 

 ى آخر مؤىل، وعدد سنوات الخبرة(؟ومصدر الحصول عم

ُحسبُمتغيراتوُوكماُيأتي:ُُالّسؤالتمتُمناقشةُىذاُ

 (:13فيُالجدولُ)ُالّنتائجالجنس:ُأظيرتُ .1

جودةُمستوىُُحولُ (α≤0.05)الُيوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ .ُأ

ُُأداء ُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربية

 الكمية.ُ)ت(ُالمحسوبةُعمىُالدرجةُ ُلمتغيرُالجنس,ُاستناداُإلىُقيمةُ ُتبعاًُ,ُىيئةُالتدريس

مستوىُ,ُمنُحيثُالّدراسةُعّينةجاباتُألفرادُاإلُىذهُنتيجةُالىُتشابوُ ُنُ أتعتقدُالباحثةُُو

ُ ُُأداءجودة ُالتربية ُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كميات ُُفي ُإنكيت ُوجيةُ معايير نظرُُمن

التيُتخدمُعمميةُسيرُالعمميةُالتربوية,ُمماُيشيرُالىُانوُالُتوجدُُىيئةُالتدريسُأعضاء

ُ ُبين ُُمستوىفروق ُانكيت ُمعايير ُتطبيق ُلبرنامج ُواالناث ُالذكور ُالجامعاتُ تقييم ُفي

ُكمياتُالتربيةُأداءجودةُالحكومية,ُوتنظيمُواستضافةُالفعالياتُوالمحاضراتُالعامةُحولُ

التعاونُُميةُمجتمعيةُمنُخاللُ يعم,ُوتوفيرُبيئةُتاألردنّيةوالخاصةُُالحكوميةُفيُالجامعاتُ 

مجتمعُالمعرفة,ُوتنميةُُوالمؤسساتُالوطنية,ُوالمساىمةُبفكرُجديدُفيُبناءُ ُمعُالجامعاتُ 

 انخبيظ انفظم                                 

 

 انزّٕطٛبدٔ انُّزبئج يُبلشخ                         

 انُّزبئج يُبلشخ 5.1 

 

 

 األٔل بنّغؤالث انًزؼهّمخ انُّزبئج يُبلشخ  5.1.1

 انضبَٙ بنّغؤالث انًزؼهّمخ انُّزبئج يُبلشخ5.1.2 

 انزّٕطٛبد 5.2 
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ُمعُدراسةُ ُالّدراسة,ُاتفقتُىذهُوالتعممُالتعميمُ ُتكنولوجياُالمعموماتُفيُالقدرةُعمىُاستخدامُ 

ُ(.2012العتيبيُوالربيع)ُواختمفتُمعُدراسةُ ُ(2012(ُوالياجري)2012الشريعُوالعازمي)

 (:14فيُالجدولُ)ُالّنتائجأظيرتُُ:السمطةُالمشرفة .2

ُأداءجودةُمستوىُحولُُ (α≤0.05)ُيوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوى .ُأ

ىيئةُُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُ

ُ)ت(ُالمحسوبةُعمىُالدرجةُ ُاستناداُإلىُقيمةُ ,ُالسمطةُالمشرفةُلمتغيرُتبعاًُ,ُالتدريس

 ُ.الّدراسةمجاالتُُفيُجميعُ ُ.الكمية

ُُترى ُالمشرفةُنُ أالباحثة ُىناكُاختالفُبينُُاألردنّيةُفيُالجامعاتُ ُالسمطة حيثُيوجد

جودةُمستوىُُ)حكومية,ُخاصة(ُفيُوصفُ ُمسمطةُالمشرفةلُاستجاباتُافرادُالدراسةُتبعاًُ

يظيرُأنوُيوجدُفروقُبينُ,ُاألردنّيةُبالجامعاتُ التربيةُُفيُكمياتُ معاييرُانكيتُُأداء

ُالمشرفةُُخاصةوُُحكوميةُرتبة ُالسمطة ُالمجالُلصالحُجية يكونُاالنحيازُفيُىذا

جيةُاالشرافُالخاصةُىيُُنُ أالباحثةُُوترى,ُالخاصةُبدليلُارتفاعُالمتوسطُالحسابي

جامعيةُواالكثرُاطالعُواالنظمةُالُاكثرُتطبيقُمنُناحيةُالرقابةُالجامعيةُعمىُالقوانينُ 

ُحيثيعم ُالحكومية ُاالشراف ُسمطة ُذوات ُمن ُمعرفة ُوأكثر ُتطويرُ ُيا, ُعمى ُتعمل

 .الجودةُواالشرافُمنُناحيةُ ُداءاألوتنميةُكمياتُالجامعيةُوتحسينُ

 (:17فيُالجدولُ)ُالّنتائجأظيرتُُ:ةاألكاديميالرتبةُ .3

جودةُمستوىُحولُُ (α≤0.05)يوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ .ُأ

ُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداء

ُالتدريس ُىيئة ُالمحسوبةُعمىُُ,ةاألكاديميلمتغيرُالرتبةُُتبعاًُ, ُإلىُقيمةُ)ف( استنادا

 .الّدراسةفيُجميعُمجاالتُُ.الدرجةُالكمية
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,ُلذاُاألردنّيةُفيُالجامعاتُ ىيئةُالتدريسُُعضاءألُةاألكاديمياختالفُالرتبُُنُ إالباحثةُُترى

ُأستاذمساعد,ُُأستاذ,ُأستاذىيئةُالتدريسُ)ُعضاءألُةاألكاديميىناكُاختالفاتُبينُالرتبُ

ُفيُوصفُ  ُمستوىُُمشارك( ُُأداءجودة ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربية ُأنوُ, يظير

رتبةُُمساعدُيكونُاالنحيازُفيُىذاُالمجالُلصالحُأستاذوُُأستاذُيوجدُفروقُبينُرتبة

وقدُيعودُذلكُ,ُالمساعدُستاذالمساعدُبدليلُارتفاعُالمتوسطُالحسابيُلرتبةُاألُستاذاأل

إلىُتّعودُأعضاءُىيئةُالتدريسُبرتبةُأستاذُمساعدُعمىُممارساتُالكميةُومساىمتيمُ

ُ ُمشارك ُأستاذ ُرتبة ُالتدريسُمن ُىيئة ُأعضاء ُيعتقد ُبينما ُإرسائيا, ُأنُُفي وأستاذ

ُارضاءُفئةُأستاذُ ُفييا ُيتم نما ُوا  ُأقلُمنُالطموحُوالُتنصفيم ُفيُالكمية الممارساتُ

ُمستوىُعمىُواطالعياُُمساعد. تياُأىميُّوُُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودة

ُالفئات ُباقي ُعن ُمختمفا ُتقديرا ُتعطي ُالفئة ُىذه ُعبابنة)تجعل ُنتائج ُاتفقتُمع ,2015ُ)

ُ(.2016أبوُالعال)(ُُو2012الياجري)واختمفتُمعُ

 (:18فيُالجدولُ)ُالّنتائج:ُأظيرتُمصدرُالحصولُعمىُمؤىلُاخر .4

جودةُمستوىُحولُُ (α≤0.05)ُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىيوجدُفروقُ .ُأ

ُُأداء ُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربية

ُالتدريس ُىيئة ُاخرُلمتغيرُتبعاًُ, ُمؤىل ُعمى ُالحصول ُمصدر ُ)ت(ُ, ُقيمة ُإلى استنادا

 .الّدراسةوكذلكُفيُجميعُالمجاالتُ .المحسوبةُعمىُالدرجةُالكمية

حيثُيوجدُىناكُُاألردنّيةُفيُالجامعاتُ ُاخرُمؤىلمصدرُالحصولُعمىُُنُ إالباحثةُُوترى

ُ ُاختالفُبينُجية ُعمى ُالحصول ُمؤىلمصدر ُفيُوصفُُاخر ُاجنبية( مستوىُ)عربية,

يوجدُفروقُبينُيظيرُأنوُ,ُاألردنّيةُبالجامعاتُ التربيةُُفيُكمياتُ معاييرُانكيتُُأداءجودةُ

ُالمجالُلصالحُلجيةُُجنبيةأوُُعربيةُرتبة مصدرُالحصولُعمىُيكونُاالنحيازُفيُىذا
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الجامعاتُُنُ إتعتقدُالباحثةُ,ُجامعاتُالعربيةُبدليلُارتفاعُالمتوسطُالحسابيلمُاخرُمؤىل

فيُُالّدراسةيعودُذلكُلعدةُاسبابُىيُسيولةُُالّدراسةُعّينةالعربيةُىيُالمفضمةُلدىُافرادُ

ُمنُحيثُالبنىُُالجامعاتُ  ُالمستوىُالمتطورُلمجامعاتُالعربية ُاكثرُمنُغيرىا, العربية

ُ ُمع ُالتعامل ُوطبيعة ُوغيرىا, ُالخدماتُااللكترونية ُوتوفر ُالتدريسُُأعضاءالتحتية ىيئة

والطمبة,ُوالتنوعُفيُالتخصصاتُالمرغوبةُلدىُالطمبة,ُتطبيقُالقوانينُواالنظمةُالجامعيةُ

ُاالشرا ُكمياتُوسمطة ُوتنمية ُتطوير ُعمى ُتعمل ُبدورىا ُالتي ُالعربية ُالجامعات ُعمى ف

 (2015,ُاتفقتُمعُنتائجُعبابنة)منُناحيةُالجودةُواالشرافُداءاألالجامعيةُوتحسينُ

 (:21فيُالجدولُ)ُالّنتائجأظيرتُ عددُسنواتُالخبرة: .5

ُأداءجودةُمستوىُُحولُ (α≤0.05)يوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُُ .ُأ

ىيئةُُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُ

ُمجاالتُُالتدريس ُالّدراسةفيُجميع ُسنواتُالخبرة,ُتبعاًُ, ُعدد ُقيمةُُلمتغير ُإلى استنادا

ُُ.)ف(ُالمحسوبةُعمىُالدرجةُالكمية

ُىيئةُالتدريسُقمتُأمُكثرت,ُلياُتأثيرُفيُاظيارُ ُعضاءعددُسنواتُالخبرةُألُنُ إالباحثةُترىُُُُ

,ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُُأداءجودةُمستوىُفيُُالّدراسةُعّينةافرادُُتباينُفيُاستجاباتُ 

ذويُالخبراتُالمرتفعةُجاءتُاستجاباتيمُأقلُمنُذويُالخبراتُاألقلُوذلكُُانُ الباحثةُُوترى

ُالجودة ُبأىمية ُالعميقة ُإجاباتيمُُلمعرفتيم ُجاءت ُخبرة ُاألقل ُبينما ُتوافرىا. ُودرجة والمعايير

ُ ُمن ُاألقل ُفئة ُلصالح ُلذلكُجاءتُالنتائج ُالقائم. ُالوضع ُفي ُتعمقيم ُبسببُعدم 5ُمرتفعة

ُسنوات ُومنيا ُالدراسات ُمن ُكثير ُمع ُالدراسة ُىذه ُفاختمفت ُالعال)ُدراسةُ , ُ(2016أبو

ُ(.2015وعبابنة)
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ُإحصائُُُُ ُذاتُداللة ُفروق ُيوجد ُداللة ُمستوى ُعند ُُحولُ (α≤0.05)ية ُمستوى ُأداءجودة

فيُُىيئةُالتدريسُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ معاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُ

حيثُتعزىُىذهُالفروقُلصالحُفئةُسنواتُلمتغيرُعددُسنواتُالخبرة,ُُتبعاًُ,ُالّدراسةمجاالتُُجميعُ 

ىيئةُالتدريسُمنُذواتُالخبرةُُأعضاءانُتعتقدُالباحثةُسنوات(,10ُُالىُأقلُمن5ُُالخبرةُ)منُ

ىيئةُُمنُأعضاءُ ىمُاالكثرُاطالعُوأكثرُمعرفةُمنُذواتُالمؤىمينُسنوات10ُُالىُأقلُمن5ُُمنُ

ُومصروفاتُالتدريس ُاالستراتيجية ُالخطط ُتطبيق ُتكمفة ُتقدير ُسنواتُتطبيقياُُالتعميمُفي خالل

ُ.داءاألومعاييرُضبطُالجودةُُو
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 الّتوصيات

ُالتيُتّمُالّتوّصلُإليياُيوصىُبماُيأتي:ُالّنتائجُفيُضوءُ ُُُُُُ

ُُالّسؤالبُالمتعّمقةُالّنتائجأظيرتُ - ُمستوى ُأّن ُُأداءاألول معاييرُُفيُضوءُ كمياتُالتربية

ُالّنتائجُوُيوصىُبتعميمُ يعمىيئةُالتدريسُكانتُمتوسطة,ُُوُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ أنكيتُ

 منُخالل:ُالخاصةُوالحكوميةُفيُالعاصمةُعمانُعمىُالجامعاتُ 

 إشراكُاعضاءُىيئةُالتدريسُفيُأيجادُالحمولُاالبتكاريةُلممشكالتُالتيُتواجوُالبرنامج. -

 الكمياتُلتقويمُأداءُطمبتياُالخريجين.توظيفُالتغذيةُالراجعةُفيُ -

ُفيُنشرُ  - ُبالمساعدة ُلمقيام ُوالعملُعمىُتدريبيا ُذاتيُبكمياتُالتربية ُتشكيلُوحداتُتقويم

 التقويمُالذاتي.ُبعممياتُ ُالثقافة,ُوفيُالقيامُ 

 تحسينُمياراتُاإلشرافُالميداني. -

 تحديدُمسؤولياتُعضوُىيئةُالتدريس. -

 توفيرُمنشوراتُواضحةُلمطمبة. -

 .,ُوالميزةُالتنافسيةداءإنكيتُبجودةُاألُإجراءُدراساتُمستقبميةُوربطُمعايير -

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ثبنهغخ انؼشثٛخ: انًشاجغ  

 مؤسساتُإعدادُالمعممينُُالعتماد(.ُدرجةُتطبيقُمعاييرُالمجمسُالوطنيُاألمريكي2016ُأبوُالعال,ُليمىُمحمد)
(NCATE)   ُُ.115-101(,1ُ)12,ُفي العموم التربوية األردنّيةالمجمة فيُكميةُالتربيةُبجامعةُالطائف.ُ

ُاليادي) ُعبد ُحسين ُمحمد ُجاسر, 2012ُأبو تنمية كفايات تكنولوجيا المعمومات دور المشرف التربوي في (.
.)رسالةُماجستيرُغيرُمنشورة(,ُكميةُالتربية,ُجامعةُلمعممي المرحمة الثانوية بفمسطين وفق المعايير الدولية

ُاألزىر,ُغزة.

ُإبراىيم ُسناء ُدقة, ُ ( 2009 ). أبو ُالبرامج ُجودة ُُبالجامعاتُ ُةاألكاديميتقويم ُبغزة ُوجيةُ اإلسالمية نظرُُمن
ُ.117-87,(2)10ُ,مجمة العموم التربوية والنفسيةالخريجين.ُ

ُأحمد ُإبراىيم ُلـدنياُُ.والمدرسـية التعميميةالجودة الشاممة فـي اإلدارة .(2003)أحمد, ُالوفـاء ُدار اإلسـكندرية:
ُ.الطباعـةُوالنشـر

ُشاكر) ُُ.في الوطن العربي" التعميم جودة(."2016األشول, ُموقع ُبتاريخُالمدونة, ُزيارتو ُتمت إلكتروني
ُعمىُالرابط:17/11/2017

http://www.huffpostarabi.com/shaker-alashuel/post_13208_b_12007634.htm   ُ

 السنوي القومي المؤتمر  ,العربية بالجامعاتُ  المعمم عدادإل الميني االعتماد إدارة( 2005 ). محمد خمف ي,البحيُر
 الجودة معايير في ضوء   العربية الجامعات أداء تطوير الجامعي، التعميم تطوير لمركز عشر الثاني

ُ.القاىرةجامعةُُ,االعتماد ونظم الشاممة
ُصحيا البخاري. (1998البخاري,ُمحمدُبنُإسماعيلُ) ير ين  ُُ,ُالرياض:ُبيتُاألفكارُالدولية,ُمسندُالنساء,ُب اب:ُس 

ُم ار ي ة ,ُ ت  ُ.776ُ,306ُحأ خ 
(ُ ُرياضُرشاد ُمدارس2007ُالبنا, ُفي ُفيُتطبقيا ُتوجياتُالوزارة ُمع ُوأسموبُإرسائيا ُمفيوميا ُالجودة ُإدارة .)

ُيناير.25ُ-24لمفترةُمنُُم اإلعدادييعمالمؤتمر السنوي الواحد والعشرون لمتالمممكة,ُ
ُُ.37-ُ 2(,5فمة,)جامعةُوُرُمجمة الباحث،التميز.ُُداءاأل(.ُإدارةُالجودةُالشاممةُُو2007بومدين,ُيوسف)

,ُالعالي والمكتبات ومراكز المعمومات التعميم إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات(.2006ُالترتوري,ُمحمدُعوضُ)
ُعمان:ُُدارُالمسيرة.

(.ُدرجةُالتزامُمعمميُمحافظةُالزرقاءُبالمعاييرُالوطنيةُفيُمجالُتقييمُتعممُالطمبة.2013ُجرجيس,ُبسامُيونسُ)
ُ.566-535(,1)21,اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسيةمجمة الجامعة 
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ُ ُ)يعمالحولي, ُاهلل ُعبد ُجودة2004ان ُلتحسين ُمقترح ُتصور ُُالتعميمُ(. ُالفمسطيني. ورقة عمل أعده الجامعي
ُلمفترةُالجامعي الفمسطيني الذي عقده برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية التعميم لمؤتمر النوعية في ُ,

ُيونيو,ُجامعةُالقدسُالمفتوحة,ُرامُاهللُ.5ُ-3ُبينُ

ورقة عمل مقدمة من ,ُالتعميمُوتميينُالجودةُضمانالمعممُبينُُأداء(.معايير2008ُحيدر,ُعبدُالمطيفُحسين)
ُمكتب التربية العربي لدول الخميج الى المقاء االول عن المعمم العربي لوضع "إطار استرشادي لممعايير"،

ُالقاىرة

ُالرياض:ُدارُالخريجين.ُ.1طُ.التعميم في األكاديمي االعتمادالجودة الشاممة و (.2003ُشحاتُ)الخطيب,ُمحمدُ

ُعمر ُ)ُخميل, ُمؤشرات2007ُسيد ُُالتعميمُجودةُضمان(. ُالشاممةُفيُضوءُ العالي ُالجودة مجمة كمية ُ,مفيوم
ُ.537-527,ُ(2) 23،التربية

ُ,من واقع جامعة قطر األكاديمي داءاألومدى تأثيرىا عمى  التعميميةمفيوم الجودة (.2005خميل,ُمحمدُاحمد)
ُأبيا.ُ,جامعةُالممكُخالدُ,العاليُالتعميمُفيُمؤسسةُاالستراتيجيةندوةُاإلدارةُ

(ُ ُطاىرة ُوىوك, ُإقبال ُأل2007درندري, ُاستطالعية ُُوُداء(."دراسة ُالتدريسُعنُُأعضاءبعضُالمسئولين ىيئة
 التعميم مؤتمر الجودة في ,والكمياتُالسعودية"ُفيُالجامعاتُ إجراءاتُتطبيقُأنشطةُالتقويمُوتوكيدُالجودةُ

-28فيُالفترةُمنالعام، المقاء السنوي الرابع عشر لمجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية )جستن( 
ُربيعُاآلخرُ.ُ 29

ُُ المركزُ:دمشقُ ,,عدنانُوآخرون األحمد: ترجمة .التربية في الجودة نظم تطوير1999).  )ُيجيفُرُدوىيرتي,ُُُُُُُ
ُ.ُوالنشر والتأليف والترجمة لمتعريبُالعربي
(ُ ُوفاء 2013ُالرمحي, ُوكالة ُمعايير ُعل ُبناًء ُبيرزيت ُجامعة ُفي ُالمعممين ُإعداد ُبرامج ُتقييم ُالجودةُضمان(.

العالي والمنعقد في  التعميم جودة ضمانالمؤتمر العربي الدولي الثالث لورقة عمل مقدمة إلى البريطانية.ُ
ُ.4/4/2014-2فيُالفترةُمنُُ،األردنّيةجامعة الزيتونة 

(ُ 2005ُُرمضان,ُصالحُالسيدُعبده ُتطويرُنظم ُفيُسمطنةُعمانُُإعداد(. ُُُُُُفيُضوءُ المعممينُبكمياتُالتربية
ُ.57ُ– 34,(60)15ببنياُُ,مجمة كمية التربيةمعاييرُالجودةُالشاممةُُ)ُدراسةُميدانيةُ(.ُ

ُ  الجودة معايير وفق الطالب تحصيل قياس أدوات لتطوير مقترحتصور  (2009). راشد بن محمد الزىرائي,
ُ .المكرمةُى,ُمكةالقُر ام جامعة ). دكتوراهُغيرُمنشورةُاطروحة.)ُالتعميمو  التربية بوزارة الشاممة

 التربية فيُكمياتُ ُالمعمم إعداد لجودة أكاديمية معايير نحو ( 2010 ). صالح بدرية والميمان, عمى منى السالوس,
 السعودية لمجمعية عشر السنوي الخامس المقاءُ .التدريس ىيئة أعضاء نظر منُوجيةُ  طيبة بجامعة
ُالرياض.ُ.ومتطمبات ونماذج رؤى التعميم تطوير والنفسية، التربوية لمعموم
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ُُُ    جرير دار,ُعمانُ:1ُط.ُوالخدمي اإلنتاجي القطاعين في الشاممة الجودة إدارة(2007 ). ميدي,ُالسامرائي
ُ.والتوزيع لمنشر

 المغة معمم إعدادبرنامجُ تقويم ( 2010 ). عمى الوىاب عبد سماح وعبده, حسان حمدأ وغالب, سالم سعاد السبع,
 جودة ضمانل العربية ، المجمةالشاممة الجودةُمعايير فيُضوءُ  صنعاء بجامعة التربية كمية في العربية
 .130- 96(,5)3,الجامعي التعميم

في األقسام التربوية بجامعة اإلمام محمد  (NCATE) إمكانية تطبيق معايير انكيت(.2011ُسرىيد,ُسعودُعبيدُ)
ُىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  بن سعود اإلسالمية  .(ُ ُمنشورة ُغير ُماجستير ُالعمومُ(رسالة ُكمية ,

ُ.االجتماعيةُ,ُجامعةُاإلمامُمحمدُبنُسعودُاإلسالميةُ

ُالشاممة,ُتجودجامعةُاألقصىُبغزةُكخطوةُعمىُطريقُتحقيقُُأداء(.ُتقويم2006ُسكر,ُناجيُرجب) المؤتمر يا
ُ، االعتمادالعربي األول جودة الجامعات ومتطمبات الترخيص و  ُوجامعةُالمنظمة ُاإلدارية ُلمتنمية العربية

ُ,ُالشارقةُ.الشارقة,ُُواإلماراتُالعربيةُالمتحدة

ُعمان:ُدارُالصفاء.ُ.1طُ,ُالتعمم والتقويم األكاديمي(.2009ُشحادة,ُنعمان)

     (.ُمدىُتطبيقُكميةُالتربيةُبجامعةُالكويتُلمعيارُاإلنكيت2012الشريع,ُسعدُرغيانُوالعازمي,ُمزنةُسعد)
NCATE ُُ52ُ-13 ُ,(2)26 ،المجمة التربوية. نظرُطالبياُمنُوجيةُ الخاصُبالخدماتُالطالبية.ُ

ُليمى) ُالعساف, ُو ُأحمد ُخالد ُمؤسسات2008الصرايرة, ُفي ُالشاممة ُالجودة ُُالتعميمُ(.إدارة ُبين ةُالّنظريالعالي
ُ.40-39ُ,(1,ُ)الجامعي التعميم جودة ضمانالمجمة العربية لوالتطبيق.ُ

ُدارُاليازوري.ُ:عمان.1,ُطإدارة الجودة الشاممة(.2008رعدُعبدُاهلل)ُالطائي,
(ُ ُأحمد ُصالح ُ"(2015عبابنة, .ُُ ُجودة ُُأداءتقييم ُالجامعة ُفي ُالتربوية ُالعموم ُضوءُ ُاألردنّيةكمية ُُُمعاييرُُفي

ُ ُُالعتماد"إنكيت" ُالمعممين ُإعداد ُوجيةُ مؤسسات ُُمن ُالتدريسُأعضاءنظر ُ"ىيئة مجمة العموم .
ُ.788-767ُ,(3)42,التربوية

  في التربية كميات لتطوير كمدخل األكاديمي االعتماد نظام تطبيق متطمبات .( 2009 ). إبراىيم اهلل عبد العباد,

 .السعودية المممكةُالعربية الرياض, سعود, الممكُمنشورة(,ُجامعة غير دكتوراه أطروحة).السعودية الجامعات

      مجمة ."التربوية والتطبيقات اآلليات– المنيج-المفيوم الجودة ضبطُ".)2000ُنوفل) الدين عصامُالجواد, عبد
ُ.87ُُ- 72,(33ُُ(,ُالتربية

.ُ"NCATEمعاييرُُضوءُ فيُتقويمُبرامجُكميةُالتربيةُبجامعةُنجرانُ"(.2012ُ)ُعمىالعتيبي,ُمنصورُوالربيع,ُ
ُ.586-559ُ(,9)1,المجمة الدولية التربوية المتخصصة

ُالسـتار ُمحسـنُعبـد ُاإلسكندرية:ُمعــايير الجـودة الشــاممة في ضوء  تطـوير اإلدارة المدرســية  .(2008)عـزب, ,
ُ.المكتـبُالجـامعيُالحديث

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=61254


   98 
 

(ُ ُسعيد 2012ُالعضاضي, ُالشاممة ُالجودة ُإدارة ُتطبيق ُمعوقات ُمؤسسات(. ُميدانية.ُُالتعميمُفي ُدراسة العالي
ُ.99-66(,9ُ)5الجامعي,ُُالتعميمُجودةُضمانالمجمةُالعربيةُل

ُ عطيـة, ُ(2009)عمىمحسـن ُطالجـودة الشـاممة و الجديـد فـي التـدريس. ُ ُو1ُ, ُلمنشـر ُصـفاء ُدار ُعمـان: ,
 التوزيـع.

ُصالحعميمات ُ . التطوير مقترحات و التطبيق– التربوية المؤسسات في الشاممة الجودة إدارة .(2004ناصر) ,
ُالتوزيع. و لمنشر  الشروق دارُعمان:ُُ.1ط

 لمنشر  الشروق دارُعمان:ُُ.1ط .التربوية المؤسسات في الشاممة الجودة إدارة .(2008ناصر) ,ُُصالحعميمات 
ُالتوزيع. و

(CAEPُُاعتمادُالبرامجُالتربويةُاألمريكيةُ"الكيب")(.ُتقييمُدرجةُتطبيقُمعاييرُىيئة2017ُالعمري,ُجمالُبنُفواز)
ُندوة التقويم في التعمم الجامعي بتاريخالييئةُالتدريسية.ُُأعضاءنظرُُمنُوجيةُ فيُكميةُالتربيةُبجامعةُطيبةُ

ُ,ُكميةُالتربية,ُجامعةُالجوف.9/5/2017
 بغزة األقصىُبجامعة التربية كمية في التكنولوجيا معمم إعداد برنامج تقويم ( 2015 ). "عمى سعيد منير  عوض,

139ُ,ُ(1)  23،والنفسية التربوية لمدراسات اإلسالمية ةالجامع ةمجم ."الشاممة الجودة معايير فيُضوءُ 
271-. 
 .سعود الممك لمبناتُبجامعة التربية كمية في NCATE معايير تطبيق لمدى تقييمية (.ُدراسة2010ُعون,ُُوفاء)

ُ.طيبة جامعة .لمفتاة العالي التعميم ندوة 
 بالجامعات     التربية في كميات   التدريس ىيئة لعضو المينية التنمية (2012 ). عمير سفر بن عمير الغامدي,

 مقترح تصور (NCATE) المعممين ميعمت العتماد األمريكي الوطني المجمس معايير في ضوء   السعودية
ُمكةُالمكرمة,ُالسعودية.,ُالقرى أم جامعة,ُ(منشورة غير دكتوراه أطروحة)

ُ,ُعمان:ُدارُالشروقُلمنشرُوالتوزيع.التعميم الجودة في(.2008الفتالوي,ُسييمةُمحسنُكاظم)
ىيئةُالتدريسُبقسمُالتربيةُالخاصةُبجامعةُالممكُسعودُلمعاييرُُأعضاءمدىُتطبيقُ"ُ(.2014)عمىالكثيري,ُنورهُ
NCATEُُ32-1(,97ُ)1ُ. مجمة كمية التربية ببنيا، "نظرىمُمنُوجيةُ فيُمجالُالخبراتُالميدانية.ُ

 مقدمة عمل ورقة  .الفمسطيني ميعملمت الجيدة النوعية ضمانل عام إطار (2004 ).  المطيف عبد سفيانُكمال,
 ، جامعة القدس المفتوحة ، فمسطين.3/7-5، لمفترة من الفمسطيني الجامعي التعميم في النوعية لمؤتمر
ترجمةُ((,NCATEُمؤسساتُإعدادُالمعممين:ُنموذجُ"إنكيت"ُ)ُالعتماد(.ُنحوُمعاييرُمينية2007ُ)ُليمي,ُستيف

ُ ُالنصار(, ُالعزيز ُعبد ُبن المقاء السنوي الرابع عشر لمجمعية السعودية لمعموم التربوية صالح
 .والنفسية)جستن(

 من وجية   العام الثانوي التعميم مدارس في األكاديمي االعتماد معايير تطبيق ( 2010 ). محمد حمدة المالكي,
ُ)منشورة غير ماجستير رسالة (جدة بمحافظة التربوية القيادات نظر ُالمكرمة,ُالقرى أم جامعة, ُمكة ,

ُالسعودية.
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ُ.ُدارُالجامعةُالجديدة.التعميم ثقافة المعايير والجودة في (.2007مجاىد,ُعطوهُمحمدُ)
ُدارُالجامعةُالجديدة.مفاىيم الجودة.   في ضوء  المدرسة والمجتمع (.2008ُمجاىد,ُعطوهُمحمدُ)
ُالقاىرة:ُالييئةُالعامةُلشؤونُالمطابعُاألميرية.ُ.معجم عمم النفس والتربية(:1987ُمجمعُالمغةُالعربيةُ)

ُ,ُعمانُ:ُدارُصفاءُلمنشرُوالتوزيع.الجودة في المؤسسات والبرامج الجامعية(.2014ُمجيد,ُسوسنُشاكرُ)

ُعواد) ُمحمد ُوالزيادات, ُشاكر ُسوسن العام  التعميم لمؤسسات األكاديمي االعتمادالجودة و (.2008مجيد,
ُ,ُعمان:ُدارُالصفاءُلمطباعةُوالنشر.والجامعي

دراسةُتطبيقيةُلكمياتُُ.المواصفات العالمية في ضوء  إدارة الجامعات العربية (.2003ُبسمانُفيصلُ)ُمحجوب,
 العمومُاإلداريةُوالتجارية,ُالمنظمةُالعربيةُلمتنميةُاإلدارية,ُالقاىرة

ُاإلسكندرية:ُدارُالوفاء.ُ.داءاألجودة  .2013)محمد,ُمجديُإبراىيمُ)
ندوة اإلدارة العربية.ُُفيُالجامعاتُ ُاألكاديميُاالعتمادالطريقُإلىُالجودةُُو. (2005 )مخيمر,ُعبدُالعزيزُجميل

,ُجامعةُالممكُخالدُبالتعاونُمعُالمنظمةُالعربيةُلمتنميةُاإلداريةُالعالي التعميم في مؤسسات االستراتيجية
ُنوفمبر.14ُُ-12المممكةُالعربيةُالسعوديةُمنُالفترةُ:ُُ–أبياُُ–

الفمسطينية بمحافظة غزة وسبل  في الجامعات  معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة  (.2008مدوخ,ُنصرُالدين)
ُ.)رسالةُماجستيرُغيرُمنشورة(.ُكميةُالتربية,ُالجامعةُاإلسالمية,ُغزة,ُفمسطين.يايعمالتغمب 

,ُتمُاسترجاعوُمنُالموقعُُ(.مجمة المعرفة2008) NKATEالمعممُُإعدادبرامجُُالعتمادمعاييرُالمجمسُالوطنيُ
ُ ُبتاريخ 10/7/2017ُاإللكتروني ُُ:

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=369&SubModel=138&ID=
625ُ

(ُ ُمحمد 2009ُالمغربي, ُلُاألكاديميُاالعتماد(. ُكوسيمة ُالمعممين ُإعداد ُمؤسساتُالجودةُضمانلمؤسسات ُفي
ُأبريل.29ُالمعمم,ُكميةُالتربيةُاالساسية,ُأداءالعام,ُالمنتدىُالثانيُلممعمم,ُرؤيةُجديدةُنحوُتطويرُُالتعميم

العالي في ربع قرن  التعميم العالي والبحث العممي في األردن مسيرة التعميم2015). )العاليُاألردنيُالتعميمُوزارة
ُوعيد جاللة الممك عبد هلل الثاني ابن الحسين ُُ ُبتاريخ ُاإللكتروني ُالموقع ُمن ُاسترجاعو /10/7ُتم

2017:http://www.mohe.gov.jo/ar/Documents/25.pdfُ
ُمنتيى) 2005ُالمالح, الفمسطينية في محافظات  في الجامعات  درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاممة (.
ُالدراساتُىيئة التدريس أعضاءالغربية كما يراىا الصفة  ُالوطنيةُكمية ُ)رسالةُماجستيرُغيرُمنشورة(, .

ُا,ُجامعةُالنجاح,ُنابمس,ُفمسطين.يعمال

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=369&SubModel=138&ID=625
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=369&SubModel=138&ID=625
http://www.mohe.gov.jo/ar/Documents/25.pdf
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(ُ ُالوىابُمحمد ُعبد 2007ُالنجار, ُلُإعدادلمؤسساتُُاألكاديميُعتماداإل(. فيُُالجودةُضمانالمعممينُكوسيمة
.ُالسنوي الرابع عشر لمجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية )جستن(المقاء العام.ُُالتعميمُمؤسسات

ُجامعةُالممكُسعود,ُكميةُالتربية,ُالرياض.

 ا.طمبتي وجيةُنظرُ من ألىدافيا بغزة األزىر جامعة التربية كمية تحقيق لمدى دراسة ( 2010 ). منى النجار,
 722ُ- 685 ,(1)12,ُفمسطين غزة, ,اإلنساني( العموم ) سمسمة األزىر بغزة جامعة مجمة

    نظر من وجية   العتماد الوطني لممجمس األكاديمي االعتماد معايير تطبيق واقع ( 2012 ). عيود الياجري,
ماجستيرُ )رسالة.الكويت بجامعة المعمم إعداد برامج NCATE التربية كمية في التدريس ىيئة أعضاء

 .الكويت الكويت, جامعة غيرُمنشورة(,
(ُ ُجمالُحمدانُإسماعيل 2012ُاليسي,  في ضوء  التربية بجامعات قطاع غزة  في كميات  المعمم  إعدادواقع (.

ُ)رسالةُماجستيرُغيرُمنشورة(,ُجامعةُاألزىر,ُغزة,ُفمسطين. .معايير الجودة الشاممة

ُعمان:ُدارُالصفاءُلمنشرُوالتوزيع.ُ.إدارة الجودة الشاممة والخدمات المصرفية (.2009الوادي,ُمحمودُحسينُ)
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 انًالدك                                       

 

 

اإلحصاءات الرسمية لتوزيع أعضاء ىيئة التدريس عمى  الممحق األول:-
 الجامعات

 أداة الّدراسة بصورتيا األوليةالممحق الثاني: -

 أسماء المحكمين الممحق الثالث: -

 : أداة الدراسة بصورتيا النيائيةالممحق الرابع -

التعميم : كتاب تسييل ميمة من جامعة الشرق األوسط إلى الممحق الخامس -
 العالي

: كتاب تسييل ميمة من وزارة التعميم العالي إلى جامعة الممحق السادس -
 الزيتونة، واإلسراء، والعموم اإلسالمية، والبتراء

: كتاب تسييل ميمة من وزارة التربية والتعميم إلى الجامعة الممحق السابع -

 األردنّية
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 (1الممحق)

 ىيئة التدريس عمى الجامعات أعضاءاإلحصاءات الرسمية لتوزيع 
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 (2الممحق )

 بصورتيا األولية. الّدراسةأداة                                

 الدكتور  الفاضل :................................................ وفقو اهلل   ستاذسعادة األ

 اهلل وبركاتو  وبعد كم ورحمةيعمالسالم   

في  األردنّية بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة رسالةُماجستيرُعن"ُُإعدادتقومُالباحثةُب

ُأداءإلىُتقييمُجودةُُالّدراسة,ُإذُتيدفُىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  ضوء  

ىيئةُالتدريس,ُُأعضاءنظرُُوجيةُ منُمعاييرُإنكيتُُفيُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كمياتُالتربيةُ

كماُتيدفُإلىُمعرفةُدرجةُاختالفُوجياتُالنظرُباختالفُمتغيراتُالجنس,ُوالسمطةُالمشرفة,ُ

ُ,ُومصدرُالحصولُعمىُأخرُمؤىل,ُوعددُسنواتُالخبرة.ةاألكاديميوالرتبةُ

ُليكرت ُلتدرجُ ُوقدُصممتُوفقًا ُتطويرُاستبانة ُالغرضُتم الخماسيُعمىُُولتحقيقُىذا

 النحوُالتالي:ُ)مرتفعةُجدًا,ُمرتفعة,ُمتوسطةُ,ُمنخفضة,ُمنخفضةُجدًا(.

ُوألُُُ ُالمجال, ُفيُىذا ُوخبرة ُميمة ُتربوية ُمكانة ُمن ُبو ُتتمتعون ُلما رأيكمُُىمّيةونظرًا

بداءُرأيكمُعنُعباراتيااالستبانة,ُنرجوُالتكرمُبتحكيمُىذهُالّدراسةالسديدُفيُتحقيقُأىدافُىذهُ ُ,ُوا 

 منُحيثُانتمائياُلممحورُأوُعدمُانتمائيا,ُومدىُمناسبةُالصياغةُالمغويةُلمعبارات.ُ

 

 :الباحثة                                                                             

 ىاني حسن قطيشاتمنال                                                                     
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 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
ة الّنظريالستراتيجيات 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

يل ُتَعدّ ال
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 المفاىيمي والمعرفي )البرامج المقدمة( المجال األول:
ٌعبر البرنامج )الخطة الدراسٌة( عن الرؤٌة   .1

 والرسالة لكل من القسم والكلٌة 
     

ٌستطٌع الطلبة الخرٌجٌن استخدام معرفتهم   .2
ٌّة  .فً تسهٌل تعلم طلبتهم العلم

     

ٌنمً البرنامج قدرات المعلمٌن على ربط   .3
ٌّةالمعرفة  التً سٌدرسونها مع طرق  العلم

 التدرٌس المناسبة لها

     

هٌئة التدرٌس والطلبة  عضا ٌتٌح البرنامج أل  .4
استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت 

 والتعلم التعلٌم وتوظٌفها فً عملٌتً

     

األسس المعرفٌة الموجهة لألنشطة   .5
التربٌة)بحوث,  فً كلٌاتِ والممارسات 

 نظرٌات, سٌاسات,......(

     

المقدرة على ٌوفر البرنامج للطلبة الخرٌجٌن   .6
 توفٌر بٌئات إبداعٌة لتعلم طلبتهم .

     

ٌسمح البرنامج للطلبة الخرٌجٌن بإتقان طرق   .7
جمع البٌانات والمعلومات وتبوٌبها وتوثٌقها 

 .مة مستقبالٌعلواستخدامها فً ت

     

ٌنمً البرنامج قدرات الطلبة المعلمٌن على   .8
استخالص نتائج البحوث التربوٌة وتوظٌفها 

 عملهم مستقبالفً 

     

ٌحقق البرنامج تكامل المقررات التربوٌة   .9
 بحٌث تضمن اإلعداد الجٌد للطالب 

     

ٌحرص البرنامج على ربط مفردات المقررات   .11
مع خصائص المجتمع األردنً والخطة 

 فً األردن . التعلٌم لتطوٌر االستراتٌجٌة

     

 ٌظهر الطلبة الخرٌجٌن اتساقا لسلوكهم الصفً  .11
 مع إٌمانهم بمقدرة جمٌع طالبهم على التعلم.

     

ٌحقق البرنامج للطلبة الخرٌجٌن المقدرة على   .12
 ات التربوٌة وتطبٌقها فً عمله.الّنظرٌفهم 

     

تدعم الجامعة  أنشطة البحث والتطوٌر مالٌاً   .13
 ومعنوٌا

     

 االعتمادموا مة البرامج الدراسٌة لمعاٌٌر   .14
 األكادٌمً

     

      ٌسهم البرنامج فً بنا  مجتمع المعرفة.  .15

ٌغرس البرنامج أخالقٌات المهنة الداعمة   .16
 للتمٌز

     

ٌصف البرنامج المقررات الدراسٌة وفق   .17
 . األكادٌمً االعتمادنماذج 

     

ٌوضح البرنامج طرق وأسالٌب بنا  المعرفة   .18
 لدى الطالب المعلم

 
 

     

ٌفعل البرنامج استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌث   .19
حل -التفكٌر الناقد-)التعلم الحقٌقً النشط
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 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
ة الّنظريالستراتيجيات 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

يل ُتَعدّ ال
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 المشكالت.....(
ٌستطٌع البرنامج تحدٌد أسالٌب المخرجات   .21

 التعلٌمٌة
     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
ة الّنظريالستراتيجيات 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

يل ُتَعدّ ال
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 التعميم ومخرجات داءالمجال الثاني: التقييم والتقويم األ
ٌفعل نتائج التقٌٌم لتحسٌن الممارسات واألنشطة   .1

 التربٌة فً كلٌاتِ 
     

 كلٌاتِ فً ٌدمج التقنٌة المناسبة لنظم التقوٌم   .2
 التربٌة

     

      .فً توجٌه عملٌة التعلم ٌفعل نتائج التقٌٌم  .3

      ٌستخدم نظم وأسالٌب جمع وتحلٌل المعلومات.  .4

ٌتم تقٌم تعلم الطلبة بعدة طرق مثل   .5
)االختبارات العملٌة, عروض شفهٌة, 

 إثنا  التعلم( أدا اختبارات تحرٌرٌة , تقٌٌم 

     

معاٌٌر واضحة ومعلنة لتقٌٌم ٌتضمن البرنامج   .6
 العمل )الفردي والمٌدانً(للطلبة

     

طلبتها  دا تستخدم الكلٌة التغذٌة الراجعة أل  .7
 الخرٌجٌن من أماكن عملهم فً تطوٌر برامجها 

     

ٌتوفر نظام إداري لمراقبة جودة البرنامج   .8
 واألنشطة المقدمة بشكل دوري. 

     

البرنامج نتٌجة عملٌة  ٌالت علىُتَعدّ ٌتم إجرا    .9
 هٌئة التدرٌس والطلبة عضا التقوٌم الذاتً أل

     

فً ٌتم تحسٌن البرامج وتطوٌرها )تقوٌمها (  .11
 نتائج التقٌٌم الدوري. ضو ِ 

     

توجد معاٌٌر واضحة ومعلنة لتقٌٌم جمٌع   .11
عناصر البرنامج)المقررات, أسالٌب التدرٌس 

 هٌئة التدرٌس( أعضا  والتقوٌم,

     

المصغر لتقٌٌم تمكن الطلبة من  التعلٌم ٌستخدم  .12
 تنفٌذ استراتٌجٌات التدرٌس والتقوٌم.

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
ة الّنظريالستراتيجيات 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

يل ُتَعدّ ال
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 المجال الثالث: الخبرات الميدانية
      تحسٌن مهارات اإلشراف المٌدانً   .1

مع المؤسسات  االستراتٌجٌةتفعٌل الشراكة   .2
 .المجتمعٌة فً تطوٌر الممارسات المهنٌة

     

      .انًٛذاَٙ نهزذسٚت ٔافٛب رخطٛطب انجشَبيج ُٚمذو  .3

 ػهٗ انطهجخ نزذسٚت انًظغش انزؼهٛى انجشَبيج ٚغزخذو  .4

 انزذسٚغٛخ انًؼبسف ٔانًٓبساد رطجٛك

     

 انًؼهًٍٛ انطهجخ رمذو لٛبط طشٚمخ انجشَبيج ٕٚضخ  .5

 .ٔلًٛٛب ٔ يٓبسٚب يؼشفٛب

     

 فٙ انًؼهًٍٛ انطهجخ ٔأدٔاس يٓبو انجشَبيج ُٚذذد  .6

 ُٔيؼهُخ ٔاضذخ ثظٕسح انًٛذاَٙ انزذسٚت

     

 إنٗ انًمشساد ٔيفبْٛى َظشٚبد انؼًهٙ انجشَبيج ٚزشجى  .7

 ػًهٙ رطجٛمٙ ٔالغ

     

 ػهٗ انطهجخ نزذسٚت انؼٛبد٘ انزؼهٛى انجشَبيج ٚغزخذو  .8

 انزؼهٛى فٙ ٔالرظبلد انًؼهٕيبد ركُٕنٕجٛب اعزخذاو

     

 ٚزذذد انًٛذاَٙ نهزذسٚت رُظًٛٛخ نٕائخ انجشَبيج ُٚذذد  .9

 انكهٛخ ثٍٛ ٔانًغؤٔنٛبد انضٕاثظ خالنٓب يٍ

 انًشبسكخ ٔانًذاسط

     

انًًبسعبد انٕاػٛخ)انزفكٛش, اعزخذاو أعبنٛت رذغٍٛ   .11

 انجذش,...(.

     

      إػذاد انهٕائخ ٔاألدنخ انزُظًٛٛخ نهخجشاد انًٛذاَٛخ.  .11

      رفؼٛم انًذبعجخ فٙ يًبسعبد طالة انزشثٛخ انًٛذاَٛخ.  .12

رفؼٛم َزبئج انجذش انزشثٕ٘ فٙ رطٕٚش انًًبسعبد   .13

 انًُٓٛخ.

     

      انًٛذاَٛخ ثذلخ.ٚذذد انجشَبيج أْذاف انزشثٛخ   .14

ٕٚفش انجشَبيج إششاف يٛذاَٙ يٍ لجم فشٚك أكبدًٚٙ   .15

 يُبعت.

     

ٚمٕو انًزذسة فٙ انًٛذاٌ ثًٓبو انًؼهى انًًضهخ فٙ   .16

 انًالدظخ ٔانًشبسكخ ٔانًًبسعخ.

     

رزٕفش فٙ انجشَبيج نٕائخ رُظًٛٛخ ٚزذذد يٍ خالنٓب   .17

 انٕاججبد ٔانًغؤٔنٛبد نهًزذسة.

     

      ٚزٛخ انجشَبيج انذشٚخ نهطبنت انًزذسة يٛذاَٛبا.  .18

ْٛئخ انزذسٚظ يزًٛضح نهزذسٚت  أػضبءٚزى اخزٛبس   .19

 انًٛذاَٙ .

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 



   119 
 

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
ة الّنظريالستراتيجيات 

 البنائية االجتماعية

اللغوية دقة الصياغة 
 وسالمتها

يل ُتَعدّ ال
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 المجال الرابع: التنوع
 فٙ جُغّ ػٍ انُظش ثغض طبنت نكم انذك انكهٛخ رُزٛخ  .1

 .رًٛٛض ثذٌٔ انخبطخ ٔيؼزمذارّسأّٚ  ػٍ انذشّ  انزؼجٛش

     

 ػُذ انطهجخ رُٕع ػهٗ انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء ٚذشص  .2

 انجًبػٙ انؼًم يجًٕػبد رشكٛم

     

 ٔانخطظ فٙ)انًمشساد انزُٕع انجشَبيج ٚزضًٍ  .3

 انؼهًٙ, انجذش انزذسٚغٛخ, األَشطخ ,انذساعٛخ

 (انزمٛٛى ٔأعبنٛت انًُٓٛخ انًًبسعبد

     

 انهجبٌ رشكٛم ػُذ انزُٕع رٕفش ػهٗ انكهٛخ رذشص  .4
 انؼًم ٔيجًٕػبد

     

 انزذسٚظ ْٛئخ ػضبءأل يزكبفئخ فشطبا  انكهٛخ رُٕفش  .5

 .دذِ ػهٗ كم ٔاإلداسٍٚٛ ٔانطهجخ

     

 يغ انزؼبيم طشق رؼهى انًؼهًٍٛ نهطهجخ انجشَبيج ُٕٚفش  .6

 ثبدٚخ, سٚف, يذٌ,( يغزمجال طهجزٓى ثٛئبد رُٕع

 (.......يخًٛبد,

     

 يغ انزؼبيم طشق رؼهى انًؼهًٍٛ نهطهجخ انجشَبيج ُٕٚفش  .7

 أٔ انذٍٚ, أٔ انجُظ, دٛش يٍ( يغزمجال طهجزٓى رُٕع

 انؼشق,......(.

     

      التربٌة فً كلٌاتِ تحقق االستراتٌجٌات التنوع   .8

تفعل دور عضو هٌئة التدرٌس فً تعزٌز   .9
 الهوٌة الوطنٌة وتوكٌد قٌم الدٌمقراطٌة والتنوع.

     

      للطالب الجامعً  األكادٌمًتفعل دور اإلرشاد   .11

      األفراد والجماعات.أسالٌب إثارة الدافعٌة لدى   .11

تتنوع طرق اكتساب المهارات المهنٌة لعضو   .12
 هٌئة التدرٌس.

     

ٌوفر البرنامج قاعات تدرٌسٌة مالئمة لعدد   .13
 الطلبة

     

ٌنفذ البرنامج أنشطة ال صفٌة متنوعة   .14
 نوادي, رحالت(. )جمعٌات,

     

تنوع مقررات البرنامج بما ٌتفق مع األهداف   .15
 والخاصة للبرنامج.العامة 

     

      تنوع المصادر والمراجع فً مكتبة القسم.  .16

تنوع محتوٌات البرنامج بما ٌتفق مع التقنٌات   .17
 الحدٌثة .

     

توافر مكتبة رقمٌة تقدم خدماتها للطلبة   .18
 والباحثٌن.

     

واألجهزة التكنولوجٌة  التعلٌمٌةتوافر الوسائل   .19
 المناسبة لتحقٌق تنفٌذ البرنامج. 

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
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 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
ة الّنظريالستراتيجيات 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

يل ُتَعدّ ال
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 ىيئة التدريس أعضاءمؤىالت  المجال الخامس:
 ػضبءأل انالصيخ )انزشثٕٚخ( انًُٓٛخ انكفبءح رزٕفش  .1

 انزذسٚظ ْٛئخ
     

 فٙ نهؼًم انزذسٚظ ْٛئخ يٍ أػضبءِ  كبفٙ ػذد ٚزٕفش  .2

 انكهٛخ ٔاخزظبطبد ثشايج

     

 ػضبءأل انالصيخ )انزخظظٛخ( انؼهًّٛخ انكفبءح رزٕفش  .3
 .انزذسٚظ ْٛئخ

     

 انجًؼٛبد فٙ خٛػهثفب انزذسٚغٛخ انٓٛئخ أػضبء ٚشبسن  .4

 انًخزهفخ. ٔانهجبٌ انًُٓٛخ ٔانًجبنظ

     

 ْٛئخ ػضبءأل انًُٓٛخ نهزًُٛخ خططب انجبيؼخ رُٕفش  .5

ًٍّ انزذسٚظ  انؼًم, ٔسػ ,انزذسٚجٛخ )انذٔساد رزض

 انخ(. ...أخشٖ نجبيؼبد صٚبساد.

     

 أػضبء رٕظٛف ػُذ ٔانضٕاثظ انًؼبٚٛش إػالٌ ٚزى  .6

 نهكهّٛخ انًفبًْٛٙ اإلطبس يغ ٚزفك ثًب انزذسٚظ ْٛئخ

     

 ْٛئخ أػضبء نزمٛٛى ٔاضذخ يؼبٚٛش انمغى ٕٚفش  .7

 انمغى, سئٛظ رمٛٛى انزارٙ, انزمٛٛى( رشًم انزذسٚظ

 .)انطهجخ رمٛٛى

     

 أػضبء ثٓب ٚمٕو انزٙ انؼهًّٛخ األثذبس َزبئج رغبْى  .8

 األسدٌ فٙ انزؼهٛى رطٕٚش فٙ انزذسٚظ ْٛئخ

     

 إٚجبد فٙ انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء انجشَبيج ٚششن  .9

 .ٔانًجزًغ انجشَبيج نًشكالد الثزكبسٚخ انذهٕل

     

 رجٕٚذ رشجغ ػًم ثٛئخ انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء ٚٓٛئ  .11
 .انًغزًش داءاأل

     

 ػبنٛخ ًٛخٛؼهر رمُٛبد انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء ٚغزخذو  .11
 .انجٕدح

     

 يٕاطفبد ٔفك انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء ٚخزبس انجشَبيج  .12
 .يذذدح ٔأكبدًٚٛخ يُٓٛخ

     

 انجشَبيج نجبٌ فٙ انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء ٚشزشن  .13
 .خٛػهثفب

     

 انًؤرًشاد فٙ انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء ٚشزشن  .14
 .انؼبنًٛخ انؼهًّٛخ ٔانُذٔاد

     

 ْٛئخ نؼضٕ انًُٓٛخ نهزًُٛخ يزكبيهخ خطظ رزٕافش  .15

 .ٔغٛشْب ػًم ٔسػ رذسٚجٛخ, دٔساد :يضم انزذسٚظ

     

ْٛئخ انزذسٚظ )رذسٚغٛخ , رخطٛظ يغؤٔنٛبد ػضٕ   .16

 ثذضٛخ, خذيخ يجزًغ,...(

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
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 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
ة الّنظريالستراتيجيات 

 البنائية االجتماعية

اللغوية دقة الصياغة 
 وسالمتها

يل ُتَعدّ ال
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 المجال السادس: الموارد والحوكمة
 ػضبءأل انزذسٚغٙ انؼتء ٚكٌٕ أٌ ػهٗ انكهٛخ رذشص  .1

 انؼًهٙ انزذسٚت ػهٗ اإلششافٙ ٔانؼتء انزذسٚظ ْٛئخ

 ػبنًٛب. ٓبٛػه انًزؼبسف انًؼبٚٛش ضًٍ

     

 كمبػبد ىٛؼهنهز انًُبعجخ انزذزٛخ انجُُٗ انكهٛخ رُٕفش  .2

 ٔرجٓٛضْب. ٔانًكزجبد ٔانًخزجشاد انًذبضشاد

     

 ٔٔاضذخ نهطهجخ ٔافٛخ دايُشٕس انكهٛخ رُٕفش  .3
 انخبسجٙ. ٔنهًجزًغ

     

 انؼًم يزطهجبد جًٛغ ركفٙ يٕاصَخ ػهٗ انكهٛخ رذظم  .4
 .فّٛ

     

 فٙ انزشثٕ٘ انًٛذاٌ يٍ يزخظظٍٛ انكهٛخ رُششن  .5

 ثشايجٓب.ٔرمٕٚى (  ٔرُفٛز رظًٛى( ػًهٛبد

     

 ثشفبفٛخ الطشاف نجًٛغ انًؼهٕيبد انكهٛخ رٕفش  .6
 ٔٔضٕح

     

 األسدٌ فٙ األخشٖ انزشثٕٚخ انكهٛبد يغ انكهٛخ رُغك  .7

 .ثشايجٓب رخطٛظ فٙ

     

 ٔيؼهٕيبد ثٛبَبد ػهٗ ثُبءا  انمشاساد رزخز اإلداسح  .8
 ػبنٛخ يٕصٕلٛخ راد

     

      .انمشاس طُغ فٙ دحزَُؼذّ ي أطشاف رششن اإلداسح  .9

 نزذمٛك ػبنٛخ ثجبْضٚخ رًزبص رذزٛخ ثُٛخ اإلداسح رٕفش  .11
 داءاأل رًٛض

     

 ٔرمُٛخ ثكفبءح ٔرٕاطم ارظبل ثمُٕاد اإلداسح رزًٛض  .11
 .ػبنٛخ

     

12.  
 ٔلٕاٍَٛ ٔأَظًخ ؼهًٛبدنز إسشبد٘ دنٛم اإلداسح رٕفش

 .انًزبدخ انجشَبيج

     

13.  
 انجٕدح ادزٛبجبد نزهجٛخ كبفٛخ يٛضاَٛخ اإلداسح رٕفش

     

 نأليٍ انجٕدح ػبنٙ يزكبيم َظبو اإلداسح رٕفش  .14
 .ٔانغاليخ

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
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 (3انًهذك)

 لبئًخ ثأعًبء يذّكًٙ العزجبَخ

 

 انشلى

 

 العى

 انشرجخ

 األكبدًٚٛخ

 

 انزخظض

 

 انجبيؼخ

ُاألوسطالشرقُُإدارةُتربويةُُُُُُأستاذُأ.ُدُعباسُالشريفي1ُ

ُالتطبيقيةالبمقاءُُإدارةُتربويةُأستاذُأ.ُدُعمرُالخرابشة2ُ

ُاألوسطالشرقُُإدارةُتربويةُأستاذُمحمودُالحديديُأ.ُد3ُ

ُاألردنّيةُإدارةُتربويةُأستاذُدُىانيُالطويل .ُأ4ُ

ُالزرقاءُإدارةُتربويةُمشاركُأستاذُد.ُرضاُالمواضية5ُُ

ُالزيتونةُمناىجُوطرقُتدريسُمشاركُأستاذُعمىد.ُمحمدُأبو6ُُ

ُالزيتونةُُُُُقياسُوتقويمُمشاركُأستاذُُُُُد.ُزيادُالنمراوي7ُُ

ُاألردنّيةُإدارةُتربويةُمشاركُأستاذُد.ُصالحُعبابنة8ُ

ُالبتراءُإدارةُتربويةُمساعدُأستاذُد.ُمحمدُبنيُمفرج9ُ

ُالزيتونةُإدارةُتربويةُمساعدُأستاذُد.ُمنالُشناعة10ُ

ُاإلسراءُمناىجُوطرقُتدريسُمساعدُأستاذُد.ُحسينُمستريحي11ُ
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 (4انًهذك)

 ثظٕسرٓب انُٓبئٛخ انّذساعخاداح 

 /ة الدكتور/ة.........................................المحترم/ةستاذحضرة األ

 كم ورحمة اهلل وبركاتو ....... وبعديعمالسالم                      
ُُإعدادتقومُالباحثةُب  األردنّية بالجامعات  كميات التربية  أداءجودة رسالةُماجستيرُعنُ""

إلىُتقييمُجودةُُالّدراسةإذُتيدفُُ",ىيئة التدريس أعضاءنظر  من وجية  معايير إنكيت  في ضوء  
ُُأداء ُالتربية ُضوءُ ُاألردنّيةُبالجامعاتُ كميات ُُفي ُإنكيت ُوجيةُ معايير ُُمن ىيئةُُأعضاءنظر

التدريس,ُكماُتيدفُإلىُمعرفةُدرجةُاختالفُوجياتُالنظرُباختالفُمتغيراتُالجنس,ُوالسمطةُ
 ,ُومصدرُالحصولُعمىُأخرُمؤىل,ُوعددُسنواتُالخبرة.ةاألكاديميالمشرفة,ُوالرتبةُ

(ُفقرةُومكونُمنُستةُمجاالتُ)البرامج60ُولتحقيقُىذاُالغرضُتمُتطويرُاستبانةُمكونةُمن)
ىيئةُالتدريس(,ُوقدُصممتُوفقًاُُأعضاء,ُالخبراتُالميدانية,ُالتنوع,ُمؤىالتُداءاألقويمُالمقدمة,ُت

 لتدرجُليكرتُالخماسيُكالتالي:ُ)مرتفعةُجدًا,ُمرتفعة,ُمتوسطة,ُمنخفضة,ُمنخفضةُجدًا(.

ُفقراتُُ ُممئ ُفي ُجزءًا ُالثمين ُوقتكم ُمن ُتمنحونا ُأن ُآممين ُتعاونكم, ُحسن ُلكم شاكرين
ُثقةُبأنُتتمُاإلجابةُبدقةُوصدقُوأمانةُوموضوعيةُحولُجميعُالعباراتُالواردةُ,ُوكمناالستبانة ا
ونتائجياُنعتمدُفيُالمقامُاألولُعمىُالمعموماتُالمقدمةُمنُقبمكم,ُعممًاُبأنوُُالّدراسةُىمّيةفييا,ُأل

ُسيتمُالتعاملُمعُالبياناتُبسريةُتامةُوألغراضُالبحثُالعمميُفقط.
 منال ىاني قطيشات: الباحثة                                                                

 البيانات األولية :

ُ.أنثى             (    )  ذكر)ُُُُ(ُُُ:الجنس

ُخاصة(ُُُ)ُُُُُُُُُُُحكومٌة (   ) :السمطة المشرفة

 أستاذُمساعد    (    )أستاذُمشارك  (     )أستاذُ(     ):ةاألكاديميالرتبة 

 أجنبية(ُُُُُ)عربيةُُُُ)     (مصدر الحصول عمى أخر مؤىل:

 سنواتُفأكثر10ُ(ُُُُُ)ُُسنوات10ُأقلُمنُُ-سنوات5ُُ(ُُُُ)سنوات5ُُُأقل من(    : )الخبرة
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 الفقرات

 توافردرجة ال
 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جداً 

 المفاىيمي والمعرفي)البرامج المقدمة( :األولالمجال 
يعبرُالبرنامجُ)الخطةُالدراسية(ُعنُالرؤيةُلكلُ  .1

ُمنُالقسمُوالكمية
     

ُالخريج  .2 ُالطمبة ُمعرفتيمُُينيستطيع استخدام
 .فيُتسييلُتعممُطمبتيمُالعممّية

     

ُأل  .3 ُالبرنامج ُوالطمبةُُعضاءيتيح ُالتدريس ىيئة
ُواالتصاالتُ ُالمعمومات ُتكنولوجيا استخدام

 والتعممُالتعميمُوتوظيفياُفيُعمميتي

     

ُعمىُ  .4 ُالمقدرة ُالخريجين ُلمطمبة ُالبرنامج يوفر
 توفيرُبيئاتُإبداعيةُلتعممُطمبتيمُ.

     

ُعمىُ  .5 ُالمعممين ُالطمبة ُمقدرات ُالبرنامج ينمي
 استخالصُنتائجُالبحوثُالتربويةُ

     

ُبحيثُ  .6 ُالمقرراتُالتربوية ُتكامل ُالبرنامج يحقق
 الجيدُلمطالبُُعدادتضمنُاإل

     

ُالمقرراتُ  .7 ُمفردات ُربط ُعمى ُالبرنامج يحرص
ُ ُالخطة فيُُالتعميمُلتطويرُاالستراتيجيةمع

 األردنُ.

     

ُعمىُ  .8 ُالمقدرة ُالخريجين ُلمطمبة ُالبرنامج يحقق
 اتُالتربويةُوتطبيقياُفيُعمميم.الّنظريفيمُ

     

ُمجتمعُ  .9 ُبناء ُفي ُالدراسي ُالبرنامج يسيم
ُالمعرفة.

     

ُلدىُ  .11 ُالمعرفة ُبناء ُأساليب ُالبرنامج يوضح
ُالطالبُالمعمم

     

 ومخرجات التعمم داءاأل: تقويم الثانيالمجال 
ُلتحسينيوظفُ  .11 ُالتقويم ُنتائج ُالدراسي ُالبرنامج

 الممارساتُواألنشطةُفيُكميةُالتربية
     

يسيمُالبرنامجُالدراسيُفيُدمجُالتقويمُبأنواعوُ  .12
ُالتعميميةفيُالعمميةُ

     

ُعمميةُ  .13 ُتوجيو ُفي ُالتقويم ُنتائج ُالبرنامج يعتمد
 .التعمم

     

ُمثلُ  .14 ُطرق ُبعدة ُالطمبة ُتعمم ُتقييم يتم
)االختباراتُالعممية,ُعروضُشفيية,ُاختباراتُ

 إثناءُالتعمم(ُأداءتحريرية,ُتقييمُ

     

ُالعملُ  .15 ُلتقييم ُواضحة ُمعايير ُالبرنامج يتضمن
 )الفرديُوالميداني(لمطمبة

     

16.  ُ ُلتقويم ُالراجعة ُالتغذية ُالكمية ُأداءتستخدم
ُفيُتطويرُ ُالخريجينُمنُأماكنُعمميم طمبتيا

 برامجياُ
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 الفقرات

 توافردرجة ال
 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جداً 

ُجودةُ  .17 ُلمراقبة ُإداري, ُنظام ُالكمية ُفي يتوفر
 البرنامجُالمقدمُبشكلُدوري.ُ

     

ُإجراءُ  .18 يالتُعمىُالبرنامجُنتيجةُعمميةُت ع دُّيتم
 ىيئةُالتدريسُوالطمبةُعضاءالتقويمُالذاتي,ُأل

     

19.  ُ ُالبرامج ُتحسين ُضوءُ يتم ُالتقييمُُفي نتائج
 الدوري.

     

ُجميعُ  .21 ُلتقييم ُومعمنة ُواضحة ُمعايير توجد
ُالتدريسُُعناصر ُأساليب البرنامج)المقررات,
ُىيئةُالتدريس(ُأعضاءُوالتقويم,

     

 :ُالخبراتُالميدانيةالثالثالمجالُ
ُمياراتُاإلشرافُُ  .21 ُعمىُتحسين ُالبرنامج يسيم

ُالميدانيُ
     

22.  ُ ُالشراكة ُالبرنامج معُُاالستراتيجيةيفعل
ُالممارساتُ ُتطوير ُفي ُالمجتمعية المؤسسات

 .المينية

     

      .الميدانيُلمتدريبُاوافيًُُاتخطيطًُُالبرنامجُي قدم  .23

ُالطمبةُلتدريبُالمصغرُالتعميمُالبرنامجُيستخدم  .24
 التدريسيةُتطبيقُالمعارفُوالمياراتُعمى

     

ُفيُالمعممينُالطمبةُأدوارُالبرنامجُي حدد  .25
 .وم عمنةُواضحةُالميدانيُبصورةُالتدريب

     

ُإلىُالمقرراتُمفاىيمُالعمميُالبرنامجُيترجم  .26
 .واقعُتطبيقي

     

ُالميدانيُلمتدريبُتنظيميةُلوائحُالبرنامجُي حدد  .27
ُالضوابطُمنُيتحدد ُبينُوالمسؤولياتُخالليا
ُ.المتعاونةُوالمدارسُالكمية

     

تفعيلُالمحاسبةُلمممارساتُالميدانيةُلطمبةُكميةُ  .28
ُالتربية.

     

البرنامجُنتائجُالبحثُالتربويُفيُتطويرُُيفعل  .29
ُالممارساتُالمينية.

     

31.  ُ ُاختيار ُكفاءةُُأعضاءيتم ُذو ُالتدريس ىيئة
ُوخبرةُعاليةُلمتدريبُالميدانيُ.

     

 :ُالتنوعالرابعالمجالُ
ُوالخططُفي)المقرراتُالتنوعُالبرنامجُيتضمن  .31

ُالعممي,ُالبحثُو,ُاألنشطةُالتدريسية,ُُوالدراسية
 التقييم(ُوأساليبُ,المينيةُالممارسات

     

ُتشكيلُعندُالتنوعُتوفرُعمىُالكميةُتحرص  .32
 .العملُومجموعاتُالمجان

     

     ُىيئةُعضاءألُمتكافئةُفرصاًُُالكميةُت وفر  .33
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 الفقرات

 توافردرجة ال
 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جداً 

 .حدهُعمىُواإلداريينُكلُوالطمبةُالتدريس
ُطرقُتعممُالمعممينُلمطمبةُالبرنامجُي وفر  .34

ُمستقبالًُُتنوعُمعُالتعامل ُأوُالجنس,)طمبتيم
ُ(العرقُأوُالدين,

     

ُتعزيزُ  .35 ُفي ُالتدريس ُىيئة ُعضو ُدور تفعل
 اليويةُالوطنيةُوتأكيدُقيمُالديمقراطيةُوالتنوع.

     

36.  ُ ُاإلرشاد ُدور ُالكمية لمطالبُُاألكاديميتفعل
ُالجامعيُ

     

     ُيثيرُالبرنامجُالدافعيةُلدىُاألفرادُوالجماعات.  .37

ُلعددُ  .38 ُمالئمة ُتدريسية ُقاعات ُالبرنامج يوفر
ُالطمبة

     

ُينفذُالبرنامجُأنشطةُالُصفيةُمتنوعة)جمعيات,  .39
ُرحالت(.ُونوادي,ُُو

     

ُيتفقُمعُ  .41 ُالدراسيُبما تتنوعُمحتوياتُالبرنامج
ُالتقنياتُالحديثةُ.

     

 ىيئة التدريس أعضاء: مؤىالت الخامسالمجال 
ُأعضاءُ ُكافُعددُيتوفر  .41 ُالتدريسُىيئةُمن

 برامجُالكميةُوفقًاُالختصاصاتياُفيُلمعمل
     

ُالالزمة) التخصصية(ُالعممّيةُالكفايةُتتوافر  .42
ُالتدريسُفيُالجامعة.ُىيئةُعضاءأل

     

ُبياُيقومُالتيُالعممّيةُاألبحاثُنتائجُتسيم  .43
ُفيُالتعميمُتطويرُفيُالتدريسُىيئةُأعضاء
 األردن

     

إيجادُُفيُالتدريسُىيئةُأعضاءُالبرنامجُيشرك  .44
 .البرنامجُلمشكالتُاالبتكاريةُالحمول

     

ُميةيعمتُتقنياتُالتدريسُىيئةُأعضاءُيستخدم  .45
 .الجودةُعالية

     

ُوفقُالتدريسُىيئةُأعضاءُالبرنامجُيختار  .46
 .محددةُأكاديميةُمواصفات

     

ُالبرنامجُلجانُفيُالتدريسُىيئةُأعضاءُيشترك  .47
 .ةيعمبفا

     

ُالمؤتمراتُفيُالتدريسُىيئةُأعضاءُيشترك  .48
 .العالميةُالعممّية

     

ُالتدريسُ  .49 ُىيئة ُعضو ُمسؤوليات تحديد
ُ.خدمةُمجتمع(ُوُبحثية,ُوُُ)تدريسية,

     

ُأعضاءُ ُكافُعددُيتوفر  .51 ُالتدريسُىيئةُمن
ُ.الختصاصاتيابرامجُالكميةُوفقًاُُفيُلمعمل
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 م

 
 الفقرات

 توافردرجة ال
 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جداً 

 المجال السادس: الموارد والحوكمة
ُميعملمتُالمناسبةُالتحتيةُالب نىُالكميةُت وفر  .51

ُوالمكتباتُ,والمختبراتُ,المحاضراتُكقاعات
 وتجييزىا.

     

      لمطمبة.ُُواضحةُمنشوراتُالكميةُت وفر  .52

ُمتطمباتُجميعُتكفيُموازنةُعمىُالكميةُتحصل  .53
 .البرنامجفيُُالعمل

     

      بشفافية.ُاألطرافُلجميعُالمعموماتُالكميةُتوفر  .54

ُاألخرىُالتربويةُالكمياتُمعُالكميةُتنسق  .55
 .برامجياُُلتخطيط

     

ُالكمية  .56 ُإدارة ُصنعُفيُدةت ع دُّمُأطرافاًُُتشرك
 القرار.

     

     ُ.عاليةُبكفايةُاتصالُبقنواتُاإلدارةُتتميز  .57

ُلتُدليالًُُاإلدارةُتوفر  .58 ُالبرنامجُعميماتإرشاديًا
 .المتاحة

     

ُاحتياجاتُلتمبيةُكافيةُميزانيةُاإلدارةُتوفر  .59
 .الجودة

     

لألمنُُالجودةُعاليُمتكامالًُُنظاماًُُاإلدارةُتوفر  .61
 .والسالمة

     

ُ
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 (5الممحق )

 العالي التعميم إلى األوسطكتاب تسييل ميمة من جامعة الشرق 
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 (6انًهذك)                                                

انؼبنٙ إنٗ جبيؼخ انضٚزَٕخ, ٔاإلعشاء, ٔانؼهٕو  انزؼهٛى كزبة رغٓٛم يًٓخ يٍ ٔصاسح

 اإلعاليٛخ, ٔانجزشاء
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 (7الممحق)                                   

 األسدَّٛخإنٗ انجبيؼخ  انزؼهٛىكزبة رغٓٛم يًٓخ يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔ       

 


