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 الدراسة. هذه ألكملبداية أشكر اهلل عز وجل على توفيقي واعانتي 

الذي تواضع لقبول  درادكةمحمود  أمجدمشرفي الفاضل الدكتور  إلىاالمتنان واتقدم بعظيم الشكر و 
 والتوجيهبالسؤال  رسالتي وتابعهااالشراف على 

هو اال فيض من  ما وهذاهذه الرسالة النور عظيم االثر في نفسي حتى ترى  لهوالتصحيح فكان 
 مكارم العلماء والنبالء

كما واتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجامعتي الحبيبة جامعة الشرق االوسط والقائمين عليها رئيسأ 
 اهلل منارة للعلم. واداريين وأكاديميين ادامها أعضاءو 

لجنة المناقشة وذلك  أعضاءاالساتذة االفاضل  إلىكما اتوجه بخالص الشكر وعظيم االمتنان 
 وعلى مالحظاتهم التي ساهمت في اثرائها. رسالة،لتفضلهما بالموافقة على مناقشة ال

 

 والعرفان.كل الشكر  لكم
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 االهداء

 وشجعتني الكملة واستمر به بكل عزم واجتهاد من قامت بوضعي على بداية هذا الطريق.... إلى
تقدم لي دون ومن كانت  حو حلمي....من كانت الداعم االول في مسيرتي وطريقي ن إلى .....

 والدة زوجي أقدم لك هذة الرسالة هزيم(ما تريدة لي هو االفضل )بسمة ابو إنتظار مقابل...وكل 
 المتواضعة علها تعبر عن جزء ولو بسيط من امتناني وعرفاني بما قدمتة.

من علمنا أن الحلم مهما كان ليس من الصعب  إلىوالكلمة الحنونة  صاحب القلب الدافيء إلى
( والد زوجي.لك من راقي بخلقة وكالمه )عزام القيسيالشخص ال إلىلسمو به او  الوصول له....

 االعماق كل الحب.
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وعالقته بمواءمة المخرجات التعليمية في الجامعات االردنية  االستراتيجيالتخطيط 
 هيئة التدريس أعضاءالخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 اعداد
 سارة غازي جميل رواشدة

 اشراف
 درادكةالدكتور أمجد محمود محمد 

 الملخص

ومستوى مواءمة  االستراتيجيتهدف الدراسة استقصاء العالقة بين درجة تطبيق التخطيط 
الجامعات االردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر  لدىالتعليمية المخرجات 

وجهات النظر باختالف الجنس، والكلية، والرتبة األكاديمية،  التدريس، واختالفهيئة  أعضاء
الوصفي االرتباطي، واسُتخدمت االستبانة كوسيلة لجمع  منهجالة. وقد اسُتخدم سنوات الخدم

 ( عضو هيئة تدريس.400البيانات، طبقت على عينة)

، ومستوى مواءمة مرتفعة االستراتيجيأن درجة تطبيق التخطيط الدراسة نتائج واظهرت 
بين درجة تطبيق التخطيط باطية وجود عالقة ارت، كما أظهرت النتائج متوسطة تعليميةال مخرجاتال

فروق تائج وجود كما أشارت الن ،(%77)بمقدار  المخرجات التعليميةومستوى مواءمة  االستراتيجي
ُتعزى لمتغيرات الكلية والرتبة األكاديمية وسنوات الخدمة،  االستراتيجيدرجة تطبيق التخطيط  في

وجود فروق ذات  التوالي، وعدمثر على سنوات فأك 10مساعد ولصالح الكليات اإلنسانية وأستاذ 
صائية لمستوى كما أشارت النتائج وجود فروق ذات داللة إحو  داللة إحصائية ُتعزى لمتغير الجنس.

ُتعزى لمتغيرات الجنس الكلية والرتبة األكاديمية وسنوات الخدمة،  المخرجات التعليميةمواءمة 
 سنوات فأكثر على التوالي. 10لصالح الذكور، والكليات اإلنسانية، وأستاذ مشارك، و

وورش عمل في مختلف مجاالت التدريب والتنمية البشرية،  اقامة ندوات: ب وأوصت الدراسة
 اهم الركائز لسوق العمل. أحدها االهتمام بالمخرجات التعليمية واعتبار 

، المخرجات التعليمية، الجامعات االردنية الخاصة، االستراتيجيمفتاحية: التخطيط الالكلمات 
 هيئة التدريس. أعضاءمحافظة العاصمة عمان، 
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Abstract 

This study aims the investigations of the relationship between the level of applying 

the strategic planning and the level of output in the private Jordanian universities 

.Although the difference in sex, collage_ grade, years of work. So we used the 

researching description and associative researching method and using this Questionnaire 

as a method to collect the data which applied on 400 instructional members. 

The study showed that applauding level of strategic planning is high.and the level 

of appropriating of output is middle. It also showed the result of associative relationship 

with a positive statistic between the level of applying the strategic planning and the 

level of output in a mount (77). The results that there are many statistic differences of 

the level strategic planning refers to changing of college, academic grade, and years of 

work to humanity collages, assistant professor and at least ten years respectively. But 

there aren’t any differences about sex depending on statistic range.  

The results pointed to some differences which connect with statistic of level the 

appropriating output refers to all sex changing, academic degree  and years of work for 

males the humanity collages ,assistant professor and at least ten years respectively. 

Depending of the results of this study, reaching to these recommendations Making 

many different seminars and workshops in many different fields in training and human 

development. Concerning about output and considering it as .The most important pillars 

of Job market. 
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 :األولالفصل 
 خلفية الدراسة واهميتها

 ةمقدمال

وارتفاع نسبة المقبلين  ية،نظرا لسرعة تطور المنظومة الحياتية، ودخول التكنولوجيا للحياة اليوم

على استخدام الطرق الحديثة في التعايش، فرض على افراد المجتمع نمط جديد ومرهق، هذا ألن 

افراد المجتمع لم يعتادوا مسبقا على التعايش تحت وتيره من الضغوطات، ومتطلبات الحياة 

 المعاصرة.

لمعاصر كان ال بد من وجود حل، لمسايرة هذا التطور وسرعة وتيرة التكنولوجيا ونمط الحياة او 

لهذه األزمة، ومع تطور المنظومة الحياتية أجبر الفرد على إيجاد نوع من التكيف مع وتيرة حياته، 

ولهذا اتجه الفرد لتنظيم وتقسيم ضيق الوقت " في العصر الحالي " لمسايرة الضغوطات اليومية 

جاد نوع من االنضباط وااللتزام، بحيث يكون وااللتزامات الحياتية والعملية، لذلك اتجه الفرد إلي

وهنا كانت الوسيلة الوحيدة ليكون ما سبق ذكره على  قصير،بمقدور الفرد تكثيف اإلنتاجية في زمن 

 أتم وجه " نسبيًا " هو التخطيط.

أبرز الطرق اإلدارية وهو األسلوب األمثل لتفعيلها، ألنه ال يمكن  االستراتيجيالتخطيط يعتبر و 

لنا أن نتخيل أي مؤسسة تعليمية تقوم بأعمالها ومختلف نشاطاتها بدون تخطيط مسبق لرسالتها 

  للمشكالت واالزمات، ولذا فإنعرضة تتصرف بعشوائية مما يجعلها وأهدافها ورؤيتها، وأن 

ألنه وعلى المدى الطويل  االستراتيجيا يكون عبر التخطيط الحل لهذه المشكالت وتفاديه

 (.2013يحقق األهداف طويلة المدى، وكيفية تحقيقها )أبو حليمة، 
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( على أن األداء ليكون على أكمل وجه بالمعايير والمؤشرات المطلوبة 2011ويؤكد الدجني )

سليمًا وصلبًا لكل عناصره والتي ، ليكون األساس االستراتيجيال بد من اإلعتماد على التخطيط 

تتمثل بتخطيط العمليات والسياسات، وتطوير الهيكل، واالستفادة من الموارد المالية والبشرية والقيام 

بتطويرها، بما يضمن تحقيق األهداف على المدى البعيد، ضمن أسس مبنية على المبادئ والركائز 

 تعليمية، لتحقيق كل أهداف هذه الخطة.التي يقوم بها األفراد العاملين في المؤسسة ال

أن التخطيط الجيد هو أداة حيوية وعنصر رئيسي لنجاح الطلبة، ( 2003) وذكر السبعاوي

ويعد الركيزة األولى لكل الركائز التي يتبعها األنسان، وهو البداية لتحقيق الهدف، ألنه نشاط عقلي 

كامل على جمع المعلومات، والبيانات، مستمر، يسبق كافة األنشطة األخرى، وهو معتمد بشكل 

وأفضل وقت للتنفيذ ضمن  ه،أفضل النتائج لمعرفة ما يجب فعل إلىوالقيام بتحليلها حتى نصل 

 توقيت مستقبلي يتوقع موعد حدوثها.

الفعال في إيجاد  االستراتيجي( على دور التخطيط 2013كما أكدت نتائج الكبيسي وحسين )

حداث التغييرات اإليجابية المرجوة في المنظمة.  حلول لمختلف األزمات، وا 

يعد من أسس النجاح، ألنه يساعد على  االستراتيجي( أن التخطيط 2004وأكد األختر )

هذه  إلىتوضيح األهداف وتحديدها، وكذلك يوضح المراحل التي يجب القيام بها للوصول 

 األهداف، 

عناية أكثر من ناحية الدراسة الدقيقة، ومن حيث المكونات  إلىنظام التعليم العالي يحتاج و 

أن  اعتبارومدى عالقتها بجودة العملية التعليمية بشكل عام، وجودة مخرجاته بشكل خاص، على 

تحقيقها، ويجب  إلىالمخرجات التعليمية هي الحصيلة النهائية التي تسعى كل األنظمة التعليمية 

أنه ال يوجد نظام تعليمي تربوي موحد صالح لجميع المؤسسات التعليمية، ألنه يختلف من  القول
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مكانياتها وتخصصاتها والظروف المحيطة  واحدة لألخرى بناءًا على إختالف توجه تلك المؤسسة، وا 

بها وأهدافها، لكن هذه اإلختالفات من شأنها أن تمثل وسائل دعم قوية للمساهمة في تحسين 

 .(Tribus, 2009)جات التعليمية المخر 

يوجد تنافس كبير جدًا في سوق العمل وهذا التنافس على جودة المخرجات التعليمية وليس و 

كوادر مجهزة علميًا، لكن يجب أن يتواجد في  إلىعلى إنتاجها فقط، ألن سوق العمل ليس بحاجة 

طالب معنى المواطن الصالح هذه الكوادر مهارات وقدرات مختلفة ومتنوعة حتى يترسخ داخل كل 

 (2010، عبيدات وسعادة)به والذي ال تزدهر مختلف األوطان إال 

في  هودور  االستراتيجيالهيئة التدريسية إدراك أهمية التخطيط  أعضاءعلى  وفي ضوء ما تقدم

والرفع من  هااألمام واالرتقاء ب إلىلتربوية تطوير المخرجات التعليمية، ودفع المؤسسات التعليمية وا

وعالقة بمواءمة المخرجات التعليمية في  االستراتيجيمستواها، فارتأت الباحثة دراسة "التخطيط 

 هيئة التدريس". أعضاءالجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 مشكلة الدراسة

الية لتفعيل األسلوب هو أحد أهم وظائف اإلدارة، وهو الطريقة المث االستراتيجيالتخطيط 

اإلداري على أكمل وجه، فال يمكن لنا أن نتخيل مؤسسة تعليمية تقوم بنشاطها ومختلف أعمالها 

بدون تخطيط مسبق لرؤيتها ورسالتها وأهدافها، وأن تكون معتمدة على العشوائية التي تجعلها 

والذي  االستراتيجييط معرضة لألزمات والمشكالت، لذا وتجنبًا لهذه األزمات توجب وجود التخط

مثل تحديد التوجه اإلستراتيجي  يضمن وجود أهداف طويلة المدى لتحقيق مختلف األهداف

للمنظمة، مرشد الولويات إستخدام الموارد، المساعدة في توحيد توجهات المنظمة، تقديم نظام 
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 ،أبو حليمة) للتفكير طويل األمد للمنظمة، وسيلة تعليميو وفرصة متبارلة للتفاعل الشخصي

2013). 

ولكثرة المؤسسات التعليمية وتميزها واختالفها، فلم يعد يكفي إنتاج مخرجات تعليمية وحسب بل 

التي ال بد من مراعاة جودة المخرجات، ولهذا يجب على المؤسسة الحرص على المهارات والقدرات 

التركيز على مهارات التواصل ، لتحقيق التقدم والنماء واالزدهار و دونهاال يستطيع الطالب التميز ب

الفكري، والتحليل المنطقي، وتعليم اللغات، والثقافات المختلفة والحرص على تعليم الطالب المهارات 

اإللكترونية، والعمل الجماعي، واالجتماعي، والمبادرة، واإلبداع. وأن المؤسسات التي لها القدرة 

ملحوظ بالتأثير في مؤسسات البحث العلمي، على فهم سوق العمل واحتياجاته يكون لديها تطور 

واإلضافة للمجتمع المحلي، واإلسهام بتقديم االستشارات للقطاعات العامة، والخاصة )محمد، 

2018.)   

وهي عملية تم التخطيط لها  شاملة،و تنمية متكاملة  المخرجات التعليميةملية تحسين تشمل عو 

وبما يتوافق مع متطلبات  ،بمخرجات التعليم العالي التعليميةمسبقًا من قبل التعليم العالي، لالرتقاء 

إليجاد وضع أفضل لهم ضمن إطار و سوق العمل، وهي تظهر اإلمكانيات الكامنة عند الطلبة، 

المجتمع الذي يعيشون فيه، بما يكفل لهم حياة كريمة، لذا فإن عملية تحسين نوعية المخرجات 

كل األهداف  إلىلكي تصل و والعلمي الممنهج،  راتيجياالستالتعليمية تعتمد على التخطيط 

ومواجهة التغيرات  ،ويكون هناك طلبة قادرين على التفاعل مع مختلف تحديات الحياة ،المرجوة

 National)بشكل إيجابي فعال، وبالتالي تلبية حاجة سوق العمل من الطلبة الخريجين األكفاء

Quality Assuranve and Accreditation,2004) 
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 هدف الدراسة واسئلتها

بمواءمة مستوى و  االستراتيجيالتخطيط تطبيق  بين درجةاستقصاء العالقة تهدف الدراسة 

المخرجات التعليمية في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 اآلتية:سئلة اإلجابة على األ هيئة التدريس من خالل أعضاء

في الجامعات األردنية الخاصة في  االستراتيجيما درجة تطبيق التخطيط السؤال األول: 

 هيئة التدريس؟ أعضاءمحافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

ما مستوى مواءمة المخرجات التعليمية في الجامعات األردنية الخاصة، في  السؤال الثاني:

 هيئة التدريس؟ أعضاءمحافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

درجة ل هيئة التدريس أعضاءاستجابة  متوسطاتبين  باطيةعالقة ارتتوجد هل ل الثالث: السؤا

 ؟        مستوى مواءمة المخرجات التعليميةو  االستراتيجيتطبيق التخطيط 

بين  (α= 0.05) الداللةفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجدهل السؤال الرابع: 

في الجامعات  االستراتيجيدرجة تطبيق التخطيط ل هيئة التدريس أعضاءاستجابة  متوسطات

الرتبة األكاديمية، و الكلية، و ، الجنس األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات

 ؟سنوات الخدمةو 

بين  (α≤ 0.05) الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل السؤال الخامس:

مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل  لمستوى لدرجة هيئة التدريس أعضاءاستجابة  متوسطات

في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجنس، والكلية، 

  والرتبة األكاديمية، سنوات الخدمة؟
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 أهمية الدراسة

على المعايير واألسس الدقيقة في  االستراتيجيتبرز أهمية الدراسة بموضوع التخطيط 

الجامعات األردنية الخاصة على وجه الخصوص وحاجة المجتمع األردني بعمومة في ظل 

األوضاع الحالية التي تشهد تطور كبير في الجامعات األردنية الخاصة، ومخرجاتها التعليمية، 

 ع مشابهة.وندرة ما كتب فيها عن هذا الموضوع ولحاجة المكتبات العلمية لمواضي

 أهميتين هما: إلىلذا فإنها تنقسم 

 أواًل: األهمية النظرية

في الجامعات األردنية الخاصة  االستراتيجيالتخطيط  تطبيقهذه الدراسة تحاول معرفة درجة 

 وعالقتها بالمخرجات التعليمية.

  الدراسة.المتعلق بمتغيرات إثراء األدب النظري 

  والمخرجات  االستراتيجيتقديم بعض التوصيات والمقترحات التي تختص بدور التخطيط

 .نحو موضوع هذة الدراسةميول  أون له اهتمام التعليمية التي من الممكن أن يستفيد منها كل م

 ثانيًا: األهمية التطبيقية

 تكمن األهمية التطبيقية بما يأتي:  

 جامعات األردنية الخاصة من خالل اظهار أهمية العالقة يؤمل ان تفيد هذه الدراسة موظفي ال

 في الجامعات األردنية الخاصة وتطوير المخرجات التعليمية. االستراتيجيبين دور التخطيط 

  االستراتيجيقد تدفع نتائج الدراسة الباحثين إلجراء دراسات أخرى مماثلة تدرس دور التخطيط 

 في الجامعات الخاصة في مجتمعات أخرى، وربطها ببعض المتغيرات المختلفة.
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  قد تفيد أصحاب القرار التعليمي التخاذ بعض االقتراحات والتوصيات التي ستخرج بها الدراسة

 وتبنيها على أرض الواقع لتحقيق األهداف.

 الدراسة مصطلحات

 اشتملت هذه الدراسة على المصطلحات التالية:

 االستراتيجي يطالتخط

هو الطريقة المتبعة من قبل المسئولين في المؤسسة ابتداء من األمور اليومية الروتينية حتى 

مرحلة نرى من خاللها مختلف الجوانب الداخلية والخارجية، والتي من الممكن أن تحدث  إلىنصل 

تغييرًا في البيئة المحيطة. وذلك بما يمكن أن يتحقق في النهاية من نتائج متعلقة فعاًل بهذه الخطة 

، ة، وبمخرجات ناجحة نشأت أساسًا من هذه الخطة الموضوعة والمنفذة بدقة )توفيقاالستراتيجي

2005.) 

 ومعرفة تحليل خالل من المسئولون، به يقوم مستقبلية نظرة أو تصور بأنه إجرائياً  ويعرف

 الضعف،جوانب و  القوة نقاط تكمن اين ومعرفة وتحليلها، بتفسيرها والقيام والداخلية الخارجية البيئة

 ويقاس. المستقبل في أفضل لمرحلة الراهنة المرحلة من االنتقال في تساعد حلول بوضع القيام ثم

 التدريس هيئة أعضاء استجابة خالل من الخاصة ةاالردني الجامعات عليها حصلت التي بالدرجة

 .الغرض لهذا المعدة االستراتيجي التخطيط استبانة على

 التعليمية المخرجات

 من للطلبة، إكسابها التعليمية المؤسسة تسعى التي واالتجاهات والقيم والمهارات المعارف"

 معايير وتعكس برسالتها، المرتبطة األكاديمية التعليمية البرامج اكمالهم عند المقررة منهاجها خالل
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 ،ساري")دراسي منهج أو تعليمية أنشطة بشكل وليس بنتائج عنها يعبر مناسب، مستوى في عالمية

2011.)  

 االردنية الجامعات عليها حصلت التي الدرجة: بأنها إجرائيأالمخرجات التعليمية  وتعرف

 لهذا المعدة العمل مخرجات مواءمة استبانة على التدريس هيئة أعضاء استجابة خالل من الخاصة

 .الغرض

 حدود الدراسة

 تمثلت حدود الرسالة الحالية باآلتي:

في الجامعات األردنية  هيئة التدريس أعضاءالدراسة على عينة من  اقتصرت الحدود البشرية:

 .الخاصة

 .2020/ 2019الفصل الثاني من العام الجامعي  الزمانية: الحدود

 الدراسة في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان. اقتصرتالحدود المكانية: 

وعالقته بمواءمة  االستراتيجيعلى درجة تطبيق التخطيط اقتصر الحدود الموضوعية: 

صة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المخرجات التعليمية في الجامعات األردنية الخا

 .هيئة التدريس أعضاء

 محددات الدراسة

 محددات الدراسة باآلتي: تتمثل

ال ، موضوعية في استجابة افراد العينةمدى الدقة وال، دقة الصدق والثبات ألدوات البحث مدى

 العينة.تنطبق نتائج هذه الدراسة واجراءاتها اال على المجتمع الذي سحبت منه 
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 :الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

تطبيق هذا الفصل عرًضا لألدب النظري ذي العالقة بمتغيري الدراسة المتمثلين في  يتضمن

راسات السابقة وكما يتضمن عرًضا للد ،مواءمة المخرجات التعليميةومستوى  االستراتيجيالتخطيط 

 وعلى النحو االتي: ذات الصلة بموضوع الدراسة

 أواًل: األدب النظري

يجاد الحلول المناسبة لها  تزايد الوعي واإلدراك في  إلىلقد أدى التزايد في المشكالت وا 

ة والتي من شأنها أن االستراتيجيالجامعات عبر االستعداد والتأهب ويكون ذلك من خالل الخطط 

تساعد كثيرًا بحل هذه األزمات، ال فإن عملية اإلدارة التعليمية وكل ما فيها من جهد، وتنظيم 

تخاذ لمختلف القرارات ال يمكن أن تحقق غاياتهاـ  أن تجني ثمارها إال من خالل  أوللمعلومات وا 

مية بكافة جوانبها، خاصة تلك والذي من شأنه أن يحسن سير العملية التعلي االستراتيجيالتخطيط 

 المتعلقة بالطلبة من خالل العلم الذي تعلموه والمخرجات التعليمية التي قاموا باكتسابها.

م في مقال لنمساوي 1910وكانت المرة األولى التي ظهر فيها مصطلح التخطيط في عام 

السوفيتي بمبدأ  اقتصادي )كريستيان شويندر(. وبعد ذلك كثر استخدامه بعد أن أخذ اإلتحاد

م. وعلى الرغم أن التخطيط كعلم هو في الحقيقة بداية حديثة 1928التخطيط الشامل في عام 

هو قديم قدم الحياة اإلنسانية، مثال اتخاذ اإلجراءات في الوقت الراهن  تطبيقنسبيا لكن التخطيط ك

العصور )الكرخي، ات الممتدة عبر التاريخ وعبر االستراتيجيلجني ثمار في المستقبل احدى 

2018 :17.) 
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 االستراتيجيمفهوم التخطيط 

"منهج نظامي يستشرف آفاق المستقبليات التربوية والمحتملة والممكنة، ويستعد لمواجهتها هو 

البديلة واتخاذ قرارات عقالنية بشأن  اتاالستراتيجيبتشخيص اإلمكانات المتاحة والمتوقعة وتصميم 

 (160 :2002ن، حسي)تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ" 

من القادة في  عضاء( بأنه " عملية متواصلة ونظام يقوم به األ4 :2009) عرفه العزاوي

المنظمة باتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل تلك المنظمة وتطورها وتحديد اإلجراءات والبرامج 

 والسياسات المطلوبة لتحقيق ذلك المستقبل والكيفية التي يتم فيها قياس مستوى النجاح في تحقيقه".

رة مستقبلية وكذلك ويمكن االستنتاج مما سبق أن التخطيط اإلستراتيجي يسهم في تشكيل صو 

سيتم من خاللها تطبيق وتنفيذ هذة الصورة بما يتناسب مع األولويات  والكيفية التيالطريقة 

 والموارد المتوفرة.واإلمكانيات 

 :في الجامعات االستراتيجيأهمية التخطيط 

أهدافها وأن تحقق المستوى المرجو منها دون أن  إلىال يمكن ألي مؤسسة تعليمية أن تصل 

أن يشجع المؤسسة  االستراتيجي، ذلك أن من شأن التخطيط االستراتيجيتعي أهمية التخطيط 

الهيئة التدريسية،  أعضاءالتعليمية على التعاون بين أفرادها، وأن تكون المسئولية مقسمة على 

 مل وجه وأفضل نتائج.وضع أهداف بغية تنفيذها على أك إلىباإلضافة 

 (: 2012المنعم والمبيضين  للجامعات )عبد االستراتيجيومن هنا تكمن أهمية التخطيط 

أن نضع إطارًا عامًا لتحديد التوجهات المستقبلية للجامعات، أن نشجع الجهات المشرفة في 

الرؤية الجامعات ان تعمل معا وان تشارك في وضع رؤية مشتركة وموحدة للجامعات، أن تكون 
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واضحة واألهداف والغايات المستقبلية لكل المستفيدين والقائمين على هذا القطاع، أن يكون هنالك 

ة، أن نرفع درجة الوعي بأهمية رفع االستراتيجيدور لمشاركة فئة كبيرة من فئات المجتمع في وضع 

كار حلول وطرق عمل الكفاءة اإلدارية والتغيير ليكون هنالك النتائج المرجوة، المساعدة في ابت

جديدة لتحسين مستويات األداء، وأن نحدد التحديات التي تواجه النظام التعليمي ومجاالت التغيير 

كما وأن التخطيط اإلستراتيجي يفيد في إعداد كوادر للمستويات وأن نضع الحلول األنسب لعالجها.

ل المشكالت التي قد تواجههم، طرق حاإلدارية العليا من خالل المشاركة والتدريب على التفكير و 

كما وأنه يساعد في تدريب الكوادر والمديرين ليكونوا قادة أكفاء بإستطاعتهم تحمل المسؤليات على 

 كافة األصعدة.

ومن هنا يتضح لنا أن التخطيط اإلستراتيجي يرسم صورة واضحة لما ترغب الجامعة بتحقيقة، 

هذه الصورة من حيث الشرائح المستهدفة ونوعية  وما تريد أن تكون عليه، وهذا يتفق مع تحديد

 .والماديةالخدمات وكيفية تقديمها ضمن ما يتوفر مع الكوارد البشريو 

وتعد الجامعة أحد أهم الدعائم الرئيسية التي ترتكز عليها آمال المجتمع في تحقيق التنمية، 

وبناء اإلنسان، ونشر المعرفة وتطوير مختلف  وذلك لدورها المهم في إعداد الكوادر البشرية،

تحقيق أهدافها وتقوم بوظائفها واألفراد، و العلوم، وقد أثبتت الجامعة قدرتها على التغيير للجتمعات 

 (.2014،وجه )األلفيعلى أكمل 

 االستراتيجيفوائد التخطيط 

 االستراتيجيأبرز فوائد التخطيط ( 2018اورد الكرخي)

ويمكن أن يتوقع األحداث ويتجهز لها، وذلك يساعد على التهيؤ  يوضح لنا المستقبل، -1

 واالستعداد واتخاذ إجراءات من شأنها أن تواجه المشكالت المستقبلية.
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تعزيز العمل الجماعي بين موظفي المؤسسة واكتساب الخبرة لكافة أفرادها حيث أنهم يساهمون  -2

 ة ورصد أهدافها.االستراتيجيفي وضع 

وأدائها من خالل كشف الصعوبات والمعوقات والتعامل مع المتغيرات تحسين المنظمة  -3

 والظروف بكفاءة وسرعة.

 الرتقاء مستوى اتخاذ القرار وصنعه.  االستراتيجييدفع التخطيط  -4

 العمل على زيادة دراسات المؤسسة وبناء قاعدة معلوماتية للجانبين الداخلي والخارجي. -5

ق وتكامل األنشطة في المؤسسة وذلك من خالل إيجاد على تناس االستراتيجييعمل التخطيط  -6

 طرق عمل متناسقة بعيدة عن التضاد والتضارب.

 االستراتيجيمعوقات التخطيط 

أن يكون دائمًا على أكمل وجه، دون تواجد صعوبات ومعوقات  االستراتيجيال يمكن للتخطيط 

 قد تؤخر من إظهار نتائجه.

 (:2019،العثرات ومن أبرزها )عبد الرحمن، والدباسيواجه التخطيط الكثير من المصاعب و 

 المعوقات البشرية، المعوقات التنظيمية، المعوقات التقنية، المعوقات المالية.

باإلضافة لعدم الدقة في المعلومات والبيانات، وكذلك عدم الصحة في اإلفتراضات والتوقعات، 

عتماد العاملين للخطة وكيفية تنفيذها، اإل المعارضة من قبل إلىإغفال الجانب اإلنساني مما يؤدي 

على جهات خارجية في وضع الخطة اإلستراتيجية، عدم مراعاة أن الواقع قابل للتغيير مثل الوضع 

اإلقتصادي والمالي للمؤسسة، اإلعتقاد الخاطيء أن التخطيط اإلستراتيجي هو مسئولية الجهات 

 العليا فقط.
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 أهمية المخرجات التعليمية

ان التحدي الذي يواجه مؤسسات التعليم العالي هي الفجوة المتواجدة بين مستوى المخرجات 

وبين احتياجات سوق العمل، إن معظم الخريجين يبتعدون قدر المستطاع عن العمل المنتج ألن 

النظري فقط، لذا فإنه من الضروري ان يكون هناك تناسق بين  ويهتم بالجانبمعظم تعليمهم يركز 

ب على القوى العاملة وحاجة سوق العمل، ألن هذه اإلحتياجات تساعد على تغذية التعليم الطل

 (2000)جونس،  العالي

ليمية بشكل صحيح وأهم هذه بد من تواجدها الكتمال عملية المخرجات التع مدخالت الهناك 

 (:2016كتابة مخرجات التعلم،  )دليل وأبرزها هي مدخالتال

أن ينظم أعماله بما يتناسب مع اكتساب الطلبة لنواتج تعليمية  :عضو هيئة التدريس –1

تكون غير عشوائية، وأن تساعد المخرجات التعليمية في التركيز على األولويات بما يتفق واحتياج 

الطلبة، كذلك اختيار المحتويات الدراسية بعناية بما يتفق مع الظروف التي ستواجه الطالب الحقًا، 

خدام لخطة إستراتيجية تمكن الطالب من اكتساب مخرجات تعليمية، وأن تكون وأن يكون هناك است

أنشطة التعلم محددة وتحقق األهداف المرجوة، وطرق التقويم يجب أن تكون منطقية ومناسبة حتى 

 يستطيع الطالب اكتساب المخرجات التعليمية.

من  أوارة الجامعة الحصول على أفضل تعليم، بحيث يكون التوجه سواء من إد الطالب: –2

الهيئة التدريسية مسخرة لكي يكتسب الطالب المخرجات التعليمية، وأن يتعلم الطالب ذاتيًا  أعضاء

في إطار أهداف معينو وواضحة، نظرًا لميوله واستعداداته، كذلك في سبيل تحقيق أفضل 

 المخرجات التعليمية ال بد من تعاون نشط بين الطالب وعضو الهيئة التدريسية.
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دة للجامعة، وأن يكون جهد العاملين في الجامعة موحدًا ومتساويًا ضمان الجو  الجامعة: –3

لتحقيق األهداف المرجوة، وتحقيق رسالة ورؤية الجامعة ضمن إطار مخرجات تعلم الطالب، كذلك 

تساوي  إلىأن تعرف الجامعة نقاط القوة وتدعمها ونقاط الضعف وتقوم بمعالجتها، باإلضافة 

 تالف الكليات والتخصصات.الفرص للطلبة على رغم من اخ

أن يكون هناك ثقة من المجتمع األردني في الجامعات أن ابناؤهم  المجتمع األردني: –4

يتلقون التعليم والتدريب الذي يلبي احتياجات سوق العمل، ومحاولة الرفع من مستوى المهن، توفر 

رتقاء بالمجتمع، تنمية القيم فرص عمل ألبناء المجتمع األردني وبالتالي ينعكس على دخل الفرد واال

 واالنتماء والمواطنة لدى أبناء المجتمع األردني.

 وانواعها: خصائص المخرجات التعليمية

أن تكون محددة وغير  ب: بأن خصائص المخرجات التعليمية تتثمل (هـ1433)زيلعييرى 

نما علىمبهمة، ويمكن لنا أن نقيسها ونالحظها، وال تركز على  من و  سلوكياته. نشاط الطالب وا 

 الممكن تطويرها وتحويلها، وتمثل مهارات علمية معرفية ومهارات عامة تمثياًل واسعًا 

 (2016للمخرجات التعليمية أربعة مجاالت )وزارة التعليم العالي العراقية، 

الفهم والمعرفة: حصيلة المفاهيم والمعلومات التي من المتوقع أن يتم اكتسابها من خالل  .1

 د االنتهاء من دراسته.الطالب بع

المهارات الذهنية: والتي يكتسبها الطالب عند إكماله للدراسة مثل: المناقشات، االستنتاجات،  .2

 حلول. إلىتحديد المشكالت، والتوصل 

المهارات العملية والمهنية: وذلك يعني قدرة الطالب على استخدام حصيلته المعرفية في  .3

 ي يتم اكتسابها بعد إنهاء المرحلة الدراسية بنجاح.المهنية، والت أوتطبيقاته العملية 
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مادة، مثل: مهارات القيادة، العمل  أوالمهارات العامة: وهي غير مختصة بمقرر دراسي  .4

 ضمن فريق، حل المشكالت، االتصال والتواصل.

 مستويات المخرجات التعليمية:

 مستويات المخرجات التعليمية: (2016)وزارة التعليم العالي والبحث العلميتحدد 

: وتعرف بمخرجات تعلم الثقافة العامة ويجب على جميع الطلبة في الجامعة مستوى الجامعة

 أن يحققوها، بغض النظر عن تخصصاتهم، مثل: الفهم والمعرفة بمفهوم حقوق اإلنسان.

بالبرنامج  : تضع الكليات مخرجات تعليمية مشتركة لجميع الطلبة الملتحقينمستوى الكلية

كليات العلوم التربوية بمخرجات تعليمية مختلفة عن طلبة تخصصات  اشتراكاألكاديمي، مثل 

 الهندسة.

: وهنا يتم التركيز على تخصص معين، مثل: اللغة العربية، مستوى البرنامج األكاديمي

 والتاريخ، والتربية.

ودقيقة ومرتبطة بشكل مباشر  : وهنا تكون المخرجات التعليمية محددةمستوى المنهج الدراسي

 بالمنهاج الدراسي 

ومن هذه الدراسة ستقو الباحثة بمحاولة األهتمام أكثر بالمخرجات التعليمية ومحاولة إعطاء 

وسوق المخرجات التعليمية أهمية أكبر بحيث تكون أحد أهم ركائز التعليم الجامعي بما يتوافق 

 .العمل
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 ةثانيًا: الدراسات السابقة ذات الصل

يتناول هذا الجزء عرضًا لبعض الدراسات السابقة المتعلقة بمفاهيم الدراسة والتي استطاعت 

الباحثة الحصول عليها من خالل مراجعة الرسائل الجامعية والدوريات العربية واألجنبية وشبكة 

 األحدث. إلىاإلنترنت وتم عرضها ضمن تسلسل زمني من األقدم 

 االستراتيجيأواًل: الدراسات المتعلقة بالتخطيط 

في مؤسسات  االستراتيجيالتخطيط  إلى( التعرف (Cowburn, 2005 كاوبورن هدفت دراسةو 

التعليم العالي البريطانية، وتكون مجتمع الدراسة من مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا، أجريت 

، وكانت أبرز النتائج أن الجامعات البريطانية ال ة على عينة مكونة من خمسين مؤسسةالدراس

 بسبب قلة الموارد المالية المتاحة. االستراتيجيتمارس التخطيط 

، االستراتيجيتحديد التأثيرات على التخطيط  إلى( (Wilkins, 2006 ويلكنزهدفت دراسة و 

ين في الواليات المتحدة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من القادة التربوي

( فردا من القادة التربويين، وكانت 21األمريكية، وأجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من )

المقابلة هي أداة الدراسة المستخدمة، وكانت أهم النتائج أن البيئة المحيطة بالمؤسسة تؤثر في 

 فيها. االستراتيجيالتخطيط 

الكشف عن العالقة بين التخطيط  إلى( (Hoffman, 2007 هوفمانوهدفت دراسة 

واألداء وأثر ذلك على العاملين رغم اختالف الجنسيات، واستخدمت الدراسة المنهج  االستراتيجي

الوصفي، وكان مجتمع الدراسة مكون من المؤسسات الدولية في أميركا، على عينة مكونة من 

األداة المستخدمة للدراسة هي االستبانة،  ( مديرًا من المؤسسات الدولية في أميركا، وكانت246)

 العام مناسب لكل الثقافات. االستراتيجيوأبرز النتائج كانت أن التخطيط 
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أثر  إلىهدفت التعرف  ( دراسة(Kinyanjui & Juma, 2014 وجوما كينيانجوي جرىأو 

في أداء الجامعات الحكومية، واستخدمت الدراسة المنهج دراسة حالة  االستراتيجيتنفيذ التخطيط 

استخدم االستبانة تم ( موظفًا وموظفة، و 59في جامعة نيروبي في كينيا، على عينة مكونة من )

  على أداء الجامعات. االستراتيجيأداة للدراسة، وكانت أبرز النتائج وجود أثر للتخطيط 

تحديد المشاكل التي تنشأ أثناء وضع  إلى (Zincirli & Ozer, 2015)كما هدفت دراسة 

ة في المؤسسات التعليمية، وكان المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي االستراتيجيالخطط 

المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من موظفين المؤسسات التعليمية في ديار بكر في تركيا ـ على 

( معلما، 36( مساعدًا و)15( مدير مدرسة، و)45عينة مكونة من ثمانية مشرفين تربويين، و)

وستة عاملين في المديرية اإلقليمية للتعليم الوطنية، وكانت االستبانة هي األداة المستخدمة للدراسة، 

ة كان قلياًل، بسبب عدم معرفة قيمة هذه الخطط وعدم االستراتيجيوكانت أبرز النتائج نجاح الخطط 

 القيام بها على أكمل وجه .

مدى تنفيذ معايير الجودة الشاملة بناءا  إلىالتعرف ( 2016فت دراسة الغيلي والشريمي )هدو 

على ت في جامعة العلوم والتكنولوجيا، واعتمد  االستراتيجيعلى النموذج األوروبي في التخطيط 

امعة العلوم والتكنولوجيا في المنهج الوصفي التحليلي وهذه الدراسة تمثل مجتمع الدراسة في ج

اإلستبانة أداة  تاليمن، وأجريت الدراسة على عينة تم اختيارها بطريقة عمدية؛ واستخدم جمهورية

ن أو في الجامعة.   االستراتيجيأهمها مدى تطبيق التخطيط  نتائج إلىللدراسة، وتوصلت الدراسة 

المشاركين في كما وان اغلبية  ،االستراتيجيالعليا والعاملين في عملية التخطيط  لإلدارةهناك دورا 

عدم وجود فرق جوهري بين درجة موافقة االبعاد المختلفة حسب العمر و  العينة كانوا من الذكور،

 وسنوات الخدمة.
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لدى  االستراتيجيمدى تطبيق التخطيط  إلىالتعرف ( 2017وهدفت دراسة الفقهي وشقلوف )

التعرف على اثر تطبيق مفهوم التخطيط و هيئة التدريس في كليات جامعة سرت،  أعضاء

على تطبيق محاور الجودة الشاملة في جامعة سرت، ونهج هذه الدراسة كان ذا  االستراتيجي

هيئة التدريس بجامعة  أعضاءجانبين جانب نظري وأخر تطبيقي وتكون مجتمع دراسة من جميع 

تم ، ( عضواً 75ونت من )سة على عينة تكسرت بمختلف كلياتها في دولة ليبيا وأجريت الدرا

االستبانة أداة للدراسة، وكان من ابرز  تاختيارهم بطريقة عشوائية من مختلف الكليات واستخدم

ومحاور إدارة الجودة  االستراتيجينتائج الدراسة أن كليات جامعة سرت تطبق مفهوم التخطيط 

صف محدد وواضح وجود داللة احصائية على قيام الجامعة بوضع و و  الشاملة في التعليم.

وجود داللة و  هيئة التدريس يعزى للدرجة العلمية. أعضاءمن وجهة نظر  للمقررات الدراسية،

 .االستراتيجيالجامعة لمفهوم التخطيط  تطبيقوفهم و  إدراكاحصائية على 

استكشاف معوقات تطبيق التخطيط  إلى( 2017هدفت دراسة إبراهيم والبوسعيدي والبلوشية)

في المدارس الخاصة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في سلطنة عمان، واستخدمت  االستراتيجي

الدراسة المنهج الوصفي وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس والمعلمين األوائل 

والمشرفين المتابعين للمدارس الخاصة في سلطنة عمان، وقد تم أخذ عينة عشوائية ألفراد مجتمع 

وكان من أهم النتائج التركيز على  ،االستبانة أداة للدراسة وتم استخدامفرد،  100الدراسة بلغت 

والمتعلقة بالسلطات التعليمية العليا وطبيعة عمليات التخطيط  االستراتيجيمعوقات التخطيط 

وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية  ،والمعوقات المتعلقة بالموارد البشرية والمادية االستراتيجي

ت وسنوا ،الجنسجابات افراد العينة تعزى لمتغير المؤهل العلمي، لكن توجد في متغيرات في است

 سنوات، ومتغير الوظيفة لصالح المشرفين. 10الخبرة لصالح اكثر من 
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على اداء  االستراتيجيمعرفة تأثير التخطيط  إلى (Bakhit, 2017) كما هدفت دراسة بخيت

 إلى التخطيط، والوصولطرق االدارة الوقائية في عملية  إلىمؤسسات التعليم العالي والتوصل 

معالجة التحديات التي تواجة مؤسسات التعليم العالي. وكان المنهج المستخدم هو الوصفي التحليلي 

. 2015-2013مجتمع الدراسة من منتسبي جامعة النيل االزرق في الفترة بين  وتكون ،والتاريخي

 أبرز للدراسة. وكانت( عضوا. وكانت االستبانة هي االداة المستخدمة 120عينة مكونة من ) على

 العالي.على اداء مؤسسات التعليم  التخطيط يؤثرالنتائج ان 

 االستراتيجيدور التخطيط  إلىالتعرف ( 2018وهدفت دراسة العناتي وبدرخان والمبيضين )

ة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتكون في إدارة األزمات في جامعة عمان األهلي

مجتمع دراسة من جميع مديري الدوائر واألقسام والشعب والموظفين العاملين في جامعة عمان 

 تواستخدم ،موظف 50راسة على عينة عشوائية مكونة من األردن، وطبقت هذه الد األهلية في

االستبانة أداة للدراسة، وكان من أهم نتائج الدراسة تحديد اتجاهات موظفي جامعة عمان األهلية 

 ة(.االستراتيجي)رسالة الجامعة، القيم، الرؤية المستقبلية، األهداف  االستراتيجينحو أبعاد التخطيط 

يع مجاالت الحسابية للمستجيبين في جم المتوسطاتعدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين 

العمر وعدد سنوات و  ،الجنسالدراسة تعزى للمستوى الوظيفي، لكن هناك فروق تعزى لمتغيرات 

 في بعض مجاالت الدراسة. الخبرة

في  االستراتيجيأثر التخطيط  إلىالتعرف  إلى( 2018د والزبون ومرعي)يوهدفت دراسة عب

الطلبة في الجامعة األردنية، واستخدمت الدراسة منهج البحث  يواجهاالتقليل من األزمات التي 

، وتكون مجتمع الدراسة من طلبة كلية العلوم التربوية االستراتيجيالمسحي لمعرفة واقع التخطيط 

األردن، وتكونت عينة في  2016/2017العام الجامعي المسجلين للفصل الدراسي األول من 
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االستبانة أداة للدراسة، وكانت أهم نتائج استخدم تم ا وطالبة، و ( طالب280الدراسة العشوائية من )

إلدارة الوقت لدى طلبة كلية العلوم التربوية في  االستراتيجيهذه الدراسة تعرف واقع التخطيط 

 .متوسطةوكانت نتائج الدراسة ضمن الدرجة ال األردنية.الجامعة 

 :لمخرجات التعليميةاانيًا: الدراسات المتعلقة بث

زيادة البطالة،  إلىاألسباب التي أدت  إلىالتعرف ( (Sallim,2001 سليمهدفت دراسة و 

وعدم التوافق بين الطلب والعرض لخريجي الجامعة، ونوع التدريب المقدم للخريجين، أجريت 

خريج،  300طالبا في السنة األخيرة للتخرج، و 150( مفردة )505الدراسة على عينة قوامها )

عداد موظفا( في غانا، وكانت أهم النتائج أن عدم التخطيط لسياسات القبول، وعدم إ 55و

 الخريجين لدخول سوق العمل.

كيفية تمويل القطاع الخاص للمؤسسات  إلىالتعرف : (Clark, 2002) كالرك وهدفت دراسة

والمؤسسات وتكون مجتمع الدراسة المؤسسات التعليمية  ،استخدام المنهج التحليلي تم ،التعليمية

نم و  ،( مؤسسة من والية كاليفورنيا308واجريت الدراسة على عينة مكونة من ) ،تتلقى التمويل التي

وكانت اهم النتائج ان المشاركة بين القطاع الخاص والمؤسسة  ،اداة للدراسةاالستبانة ك استخدم

 الخريجين.رفع كفاءة  إلىالتعليمية تؤدي 

( (Mason & Williams & Cranmer, 2006 وكرانمر ويليامز ميسون وهدفت دراسة

تقييم تأثير أنواع مختلفة من مبادرات مهارات التوظيف في التعليم العالي في أداء السوق في  إلى

( 60بريطانيا، واستخدمت الدراسة منهج المسح للدراسات العليا في بريطانيا، على عينة مكونة )
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من أهم نتائجها أن الخبرة في ( إداريًا من ثماني جامعات بريطانية، وكان 34موظفًا أكاديميًا، و)

                                                                              .العمل لها آثار إيجابية واضحة على قدرات الخريجين

 إلى(  (Ahmad & Francis & Zairi, 2007وزايري وفرانسيس أحمدوهدفت دراسة 

إعادة هندسة العمليات اإلدارية في التعليم العالي، لتحسين فحص العوامل الحرجة في نجاح عملية 

جودة مخرجاتها التعليمية. استخدمت الدراسة المنهج المسحي التطويري، وكان مجتمع الدراسة 

استخدم االستبانة تم معاهد تعليم عالي في ماليزيا، على عينة مكونة من ثالثة معاهد تعليم عالي، و 

 النتائج العمل بروح الفريق الواحد، والثقافة النوعية، ونظام اإلدارة النوعي.أداة للبحث، وكانت أبرز 

لقياس درجة اكتساب المهارات الحياتية لدى طلبة ( 2010هدفت دراسة عبيدات وسعادة )و 

الجامعات االردنية الحكومية والخاصة، وتكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات السنة الرابعه 

 120طالبأ ) 228لخاصة والجامعة الهاشمية، وطبقت على عينة مكونة من في جامعة الزرقاء ا

النتائج ان معدل اكتساب  أبرزوقد استخدمت االستبانة اداة للدراسة، وكانت  طالبة( 108وطالبأ 

المهارات الحياتية متقارب لدى كل من طلبة الجامعات الحكومية والخاصة في االردن. وان بعض 

توجهات  إلى)علمية، ادبية(، يعزى  نوع الكليةب المهارة حسب الجنس و ت في اكتسااالختالفا

ومعدل ارتباطأ باالقتصاد المحلي. أكثرجعلة تعليم العالي نحو تحسين نوعيته و صانعي سياسة ال

، وقد تواجدت بعض والخاصة متقاربةاكتساب المهارات لدى كل من طالب الجامعات الحكومية 

 .الجنسب المهارة حسب في مستوى اكتسااالختالفات 

قياس اتجاهات كل من األكاديميين، ومسؤولي إدارة  إلى (2013وهدفت دراسة دمنهوري )

عدم الموائمة بين مخرجات  إلىالموارد البشرية في القطاع الخاص نحو : األسباب التي تؤدي 

التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل السعودي، والمهارات التي يجب أن تكسبها الجامعة لخريجيها 
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لتتالءم مع متطلبات سوق العمل السعودي واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتكون 

اعتبارها مصدر مخرجات التعليم مجتمع الدراسة من جميع األكاديميين بجامعة الملك عبد العزيز ب

العالي في المملكة العربية السعودية، وأجريت الدراسة على عينة طبقية من األكاديميين بكليتي 

 إلىاستخدم االستبانة أداة للدراسة، وتوصلت الدراسة تم و  شخص،( 218وامها )اآلداب والعلوم ق

ت القطاع الخاص وفقا التجاهات نتائج أبرزها عدم مواءمة مخرجات التعليم العالي متطلبا

ولمتطلبات سوق العمل، و ووجود  األكاديميين ومسؤولي إدارة الموارد البشرية بالقطاع الخاص

 فروق ذات داللة احصائية 

درجة موائمة مخرجات التعليم  إلىالتعرف ( 2016وهدفت دراسة داغر والطراونة والقضاة)

واستخدمت الدراسة منهج البحث المسحي التطويري، وتكون العالي األردني لحاجة سوق العمل، 

( في 34100مجتمع الدراسة من جميع إداري مؤسسات المجتمع المحلي في األردن البالغ عددهم )

األردن وأجرت الدراسة على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة لالستعانة بالجداول اإلحصائية، 

االستبانة أداة  تمن مؤسسات المجتمع المحلي، واستخدم( إداريا 380وتكونت عينة الدراسة من )

أهم النتائج وهي درجة موائمة مخرجات التعليم العالي األردنية  إلىوتوصلت الدراسة  ،للدراسة

فروق دالة  ، و عدم وجودمؤسسات المجتمع المحلي نلحاجة سوق العمل من وجهة نظر إداريي

سوق العمل، وان تقدير افراد عينة الدراسة لدرجة لحاجة  في مخرجات التعليم العالي إحصائيا

وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية لكل محور وفق  ،امتوسطةمواءمة المخرجات التعليمية كان 

 )نوع الوظيفة( متغير

واقع جودة المخرجات التعليمية  إلىالتعرف ( 2017هدفت دراسة داغر والطراونة والقضاة)و 

في الجامعات األردنية من وجه نظر اإلداريين األكاديميين فيها، للمساهمة في اقتراح تصور قد يفيد 
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في تحسين جودة المخرجات التعليمية في الجامعات األردنية، واستخدمت الدراسة منهج البحث 

ردنية ين األكاديميين في الجامعات األالمسحي التطويري، وتكون مجتمع الدراسة من جميع اإلداري

األردن، وأجريت الدراسة على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة باالستعانة  )الرسمية والخاصة( في

نتائج أهمها اقتراح  إلىاستخدم االستبانة أداة للدراسة، وتوصلت الدراسة تم بالجداول اإلحصائية و 

ائج التي توصلت الجامعات األردنية بناءا على النتتصور لتحسين جودة المخرجات التعليمية في 

وان تقدير افراد العينة لواقع جودة المخرجات التعليمية في الجامعات االردنية جاء  إليها الدراسة.

أ، كما اظهرت وجود فروق ذات داللة احصائية في واقع جودة المخرجات التعليمية في متوسطة

 فيها، ويعزى لمتغير نوع الوظيفة. كاديمييناألمن وجهة نظر  الجامعات االردنية،

الكشف عن درجة استخدام التعليم  إلى( 2018وهدفت دراسة فريحات وفلوح والسليحات )

المتمازج في الجامعة الهاشمية ودوره في تحسين مخرجات العملية التعليمية، واستخدمت الدراسة 

المنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة الهاشمية 

في األردن  2017/2018عام الدراسي المسجلين في برنامجي البكالوريوس والدراسات العليا في ال

استخدم تم و  ،( طالبا وطالبة200أجريت الدراسة على عينة عشوائية من طلبة الكلية بلغت )

وكانت أبرز النتائج دور التعليم المتمازج في تحسين مخرجات العملية  ،االستبانة أداة للدراسة

وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في  التعليمية في كلة العلوم التربوية في الجامعة الهاشمية.

 التعليمي.البرنامج  أوتقديرات الطلبة تعزى للنوع االجتماعي 

التأثير المتوقع من قرار اندماج وزارتي  إلىالتعرف ( 2018وهدفت دراسة كركشان والقرشي )

خدمت الدراسة التربية والتعليم، والتعليم العالي، ومدى فعاليته على مخرجات القطاع التعليمي واست

المنهج االستطالعي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من العاملين الذين على رأس العمل في قطاع 
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التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وأجريت الدراسة على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة 

نتائج أبرزها وجود  إلىاسة االستبانة أداة للدراسة وتوصلت الدر  واستخدمت(، 130وبلغ مجموعها )

فجوة معلوماتية بين مخرجات التعلم العام ومدخالت التعليم العالي، وكذلك ضعف مخرجات التعليم 

المتمثلة  ةوكل العوامل المستقل .اتالعام والذ يتضح في إنشاء نظام السنوات التحضيرية في الجامع

وال يوجد عالقة ذات داللة  على اراء الموظفين، تأثير، وسنوات الخبرة ليس لها الجنسو  في العمر،

 احصائية.

 التعقيب على الدراسات السابقة

مطلوب في جميع المؤسسات وهو أمر مهم، وأنه  االستراتيجيأن التخطيط مما سبق تبين 

في  االستراتيجيركزت الدراسة على دور التخطيط و  يشكل مهمة رئيسة لوزارة التعليم العالي.

في  االستراتيجياتفقت جميع الدراسات على احتياج التخطيط و  ردنية الخاصة.الجامعات األ

 المؤسسات التعليمية والتي ينبغي مراعاتها بهدف تطوير المخرجات التعليمية.

تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها استخدمت المنهج الوصفي التحليلي 

تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها تناولت  واستخدمت االستبانة أداة للبحث.

 .االستراتيجيموضوع التخطيط 

في  االستراتيجيتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها درست دور التخطيط 

الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر موظفي المؤسسات التربوية في الجامعات األردنية 

 تلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الزمان والمكان.تخ الخاصة.
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األولى في المملكة األردنية من الدراسات ومن هذا المنطلق تعتبر الباحثة ان الدراسة هي 

في الجامعات األردنية الخاصة في  االستراتيجيالهاشمية على حد علم الباحثة حول دور التخطيط 

 تطوير المخرجات التعليمية.
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 :الفصل الثالث
 الطريقـة واإلجراءات

والطريقة واإلجراءات التي تم إتباعها من  المستخدم الدراسة لمنهجيتناول هذا الفصل وصفًا 

الدراسة  وأداةوصفًا لمجتمع الدراسة وعينتها الفصل حيث تضمن الدراسة، أجل التحقيق أهداف 

وطرق التحقق من الصدق والثبات، ومتغيرات الدراسة والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في 

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة.

 منهج الدراسة

بحيث يقوم هذا  ،اإلرتباطي المنهج الوصفي باستخدام ةالباحثقامت  الدراسة أهداف تحقيقل

التي تعتمد على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها  مجموعة من اإلجراءات البحثية المنهج على

 وُيعد هذا المنهج التعميمات عن ظاهرة الدراسة، أوالنتائج  إلىومعالجتها وتحليلها والوصول 

  الدراسة، هذهغراض أل مالءمةاألفضل 

 مجتمع الدراسة

في  هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة أعضاءمن جميع تكون مجتمع الدراسة 

، حيث بلغ 2019/2020، خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي محافظة العاصمة عمان

 الدراسي للعام األردنية التعليم العالي ةوذلك حسب إحصائيات وزار  عضو (1862) همعدد

(2019/2020) . 
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 سةالدرا ةعين

في محافظة العاصمة الجامعات األردنية الخاصة  عينة من الدارسة هذه بتطبيق ةالباحث تقام

 (400)مؤلفة من وال الدراسة مجتمع منالطبقية العشوائية  بالطريقة عينةاختيار ال تم، حيث عمان

جرى حساب  وقد ،في محافظة العاصمة عمان عضو هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة

   ي ومورجانجدول تحديد حجم العينة من المجتمع الذي أعده كريسحجم العينة باستخدام 

(Krejcie & Morgan, 1970.) 

( إستبانة 400، وتم استرجاع )العينةأفراد  يع االستبانات بشكل الكتروني على جميعتم توز 

 من المجتمع األصلي للدراسة.( %21نسبة ) ما يمثلونوكانت جميعها قابلة للتحليل والترميز وهم 

المجتمع األصلي حسب متغيرات الدراسة، وذلك توزعهم في ل ةنسببالالعينة مراعاة  اختياروقد تم 

(. كما Proportional Allocationبإتباع أسلوب التوزيع المتناسب للعينات الطبقية العشوائية )

   هو ُمَبيَّن في الجدول اآلتي:

 (1جدول )ال
 والكلية والرتبة االكاديمية وسنوات الخدمة الجنستوزع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة التكرار الفئات راسةمتغيرات الد

 الجنس
 %58.5 234 ذكر
 %41.5 166 أنثى

 %100.0 400 المجموع

 الكلية
 %15.3 61 إنساني
 %84.8 339 علمي
 %100.0 400 المجموع

 الرتبة االكاديمية

 %24.5 98 أستاذ
 %46.3 185 أستاذ مشارك
 %29.2 117 أستاذ مساعد
 %100.0 400 المجموع
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 النسبة التكرار الفئات راسةمتغيرات الد

 سنوات الخدمةعدد 

 %30.8 123 سنوات 5أقل من 
 %35.8 143 سنوات 10أقل من  إلى 5

 %33.5 134 سنوات فأكثر 10
 %100.0 400 المجموع

 الدراسة اأدات

أداة  استخدام تم بعد اإلطالع على األدب النظري والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة

 إلىالوصول البيانات و  تحليل من أجل، بالدراسة بعينة الخاصة بياناتال جمعفي عملية  االستبانة

 .هاتفسير  تساعد في اإلجابة عن أسئلة الدراسةالتي  نتائجال

 تطوير، تم (2018د والزبون ومرعي)يدراسة عبو  (2017دراسة الفقهي وشقلوف ) من مثل

في الجامعات األردنية  االستراتيجيالتخطيط  تطبيقأداة الدراسة على شكل استبانه تقيس درجة 

نت أداةوقد  ،الخاصة لية من  تكوَّ أداة  ، وقامت الباحثة بتطويرفقرة (63)الدراسة بصورتها األوَّ

دراسة داغر والطراونة  مثل مستوى مواءمة المخرجات التعليمية لقياسالدراسة على شكل استبانه 

نت أداو  (2016والقضاة) لية من تكوَّ وأصبحت بصورتها النهائية  ،( فقرة36)ة الدراسة بصورتها األوَّ

المتغيرات الديموغرافية األساسية للدراسة، حيث  إلى( فقرة بعد التحكيم، باإلضافة 63مكونة من )

 قسمين هما: تكونت األداة من 

خمسة ( فقرة موزعة على 39والمكون من ) ،االستراتيجيالتخطيط  تطبيقدرجة : القسم األول

 هم: مجاالت

 ( فقرات.8من ) والمكون ةاالستراتيجيالرؤية مجال  .1

 .( فقرات8من ) والمكون ةاالستراتيجي الرسالةمجال  .2
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  .( فقرات9من ) والمكون ةاالستراتيجي األهدافمجال  .3

  .( فقرات8من ) والمكون االستراتيجيالتحليل مجال  .4

  .( فقرات6من ) والمكون االستراتيجيالخيار مجال  .5

ثالثة ( فقرة موزعة على 24والمكون من )، موائمة المخرجات التعليمية مستوى :الثانيالقسم 

 هم: مجاالت

 ( فقرات.5من ) والمكون جودة المستوى النوعي للخريجينمجال  .1

 .( فقرة14من ) والمكون المشروعات العلمية والبحث العلميمجال  .2

  .( فقرات5من ) والمكون العمل منها أربابسمعة الجامعة ورضا مجال  .3

، إذ حددت خمسة مستويات على النحو اآلتي: التدريج استخدام مقياس ليكرت خماسي وقد تمَّ 

أعطيت  ابدا(، 2)أعطيت  أحيانا(، 3) أعطيت متردد(، 4) أعطيت غالبا(، 5)وأعطيت  دائما)

( درجة 1، كما تمثل الدرجة )مرتفعة( درجة 5تمثل الدرجة )(( لإلجابة عن تلك الفقرات، إذ 1)

 متدنية.

  الدراسة تيصدق أدا

 الدراسة تيأ. صدق المحتوى ألدا

بعرضها على عشر من قامت الباحثة ؛ الدراسة تيداألالظاهري المحتوى صدق من  لتحققول

تدريس من ذوي االختصاص والخبرة من المحكمين المختصين في اإلدارة التربوية الهيئة  أعضاء

ملحق  ذات عالقة بالموضوع في كليات التربية في الجامعات األردنية علم النفس والمناهجوفي 

دقة وصحة محتوى األداة من حيث: وضوح الفقرات، والصياغة  عنوذلك بهدف إبداء آرائهم (، 2)
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ضافة  الفقرات ها لقياس ما وضعت ألجله، وانتماءاللغوية، ومناسبت  أوللمجال الذي تتبع له، وا 

 حذف ما يرونه مناسًبا على الفقرات. أوتعديل 

ات فقر ل سبع تّم األخذ بكافة مالحظات المحكمين؛ حيث تمَّ القيام بتعديل الصياغة اللغوية 

 االتفاق عليها من المحكمين كمعيار( تقريبا كحد أدنى التي تم %80التي أجمع عليها ما نسبة )

لية ألداة الدراسةتهاللحكم على صالحي  باقي ، وباإلبقاء على(1ملحق ) ، كما هي في الصورة األوَّ

ضافة فقر  فقراتال ، موَّزعة على فقرةً ( 63)أصبح عدد فقرات األداة حيث جديدة  اتدونما تعديل، وا 

 .(2أنظر ملحق ) التي تنتمي اليها مجاالتال

 الدراسة تيالبناء ألدا صدق .ب

عضو ( 30استطالعية مكونة من ) على عينة أداة الدراسة تطبيقتم  وللتحقق من صدق البناء

من أجل التعرف  المستهدفة الدراسة خارج عينة، من ريس في الجامعات األردنية الخاصةهيئة التد

على مدى صدق االتساق الداخلي لألداة ومدى إسهام الفقرات المكونة لها، وذلك بحساب معامل 

ذلك كما هو و ، فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمي إليه (؛Pearson) ارتباط بيرسون

 االتية:ول اجدُمبّين في ال

في الجامعات األردنية الخاصة في  االستراتيجيالتخطيط  تطبيقدرجة استبانة القسم األول: 
 .محافظة العاصمة عمان

 (2جدول )ال
  إليه المنتمي للمجالبالدرجة الكلية  االستراتيجيالتخطيط  تطبيقمعامالت ارتباط فقرات أداة درجة 

رقم  المجال
معامل  الفقرات الفقرة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

ية 
رؤ

ال
يجي

ترات
الس

ا
 ة

 0.00 **0.83 تمتلك الجامعة رؤى استراتيجية واضحة للطموح المستقبلي  .1
 0.00 **0.82 تقود رؤية الجامعة عملية التغيير اإلداري نحو الوضع المأمول للجامعة  .2
 0.00 **0.73 رؤية الجامعة محددة بتاريخ مناسب لتحقيقها  .3
 0.00 **0.71 قابلة للقياس بمقدار التقدم الذي تحرزه الجامعة  .4
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رقم  المجال
معامل  الفقرات الفقرة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

 0.00 **0.66 الرقي الحضاري إلىوالمعرفة التقنية( للوصول  )العلمترسخ   .5
 0.00 **0.84 العالقة مع البيئة الخارجية وتوطيد( )تحسين إلىتسعى   .6
 0.00 **0.84 على السواء والخارجي( )الداخليتعلن للمجتمع   .7
نسانية( )علميةتخدم المجتمع على أسس   .8  0.00 **0.85 وحضارية وا 

لة 
رسا

ال
يجي

ترات
الس

ا
 ة

 0.00 **0.78 تعد رسالة الجامعة مخرجات متخصصة وفقا لمعايير أكاديمية   .9
 0.00 **0.83 عملها( ومعتقداتها وماهيةتتضمن )قيمها   .10
 0.00 **0.70 تعبر عن اإلطار المميز لها عن باقي الجامعات  .11
 0.00 **0.71 تطمح بإيصال العاملين لغرض رفع كفاءة األداء  .12
 0.00 **0.66 توظيف العلوم المختلفة إلعداد )البحوث والدراسات(  .13
 0.00 **0.89 والموارد( المتوفرة )اإلمكاناتتعد بشكل متوازن وفق   .14

15.  
االفراد  خاللهاوالحدود( التي يتميز من  )باألطرتتصف بأنها محددة 

 العاملين باإلبداع
0.75** 0.00 

 0.00 **0.82 استثمار الفرص الجديدة لتطوير الرصيد المعرفيتسمح للكلية   .16

ف 
هدا

األ
يجي

ترات
الس

ا
 ة

 0.00 **0.83 تشتق األهداف من األهداف الرئيسية للجامعة  .17
 0.00 **0.85 ة العاملين على البحث العلمياالستراتيجيتشجع األهداف   .18

19.  
ة العاملين من اجل التطوير وتحسين مستوى االستراتيجيتحفز األهداف 

 األداء 
0.87** 0.00 

 0.00 **0.79 تحقق الجامعة األهداف التي وضعتها لنفسها في ضوء امكانياتها المتاحة  .20

تلتزم إدارة الجامعة بالبرامج والجداول الزمنية التي تصنعها لتحقيق   .21
 األهداف

0.82** 0.00 

 0.00 **0.84 تتسم اهداف الجامعة بالمرونة للتكيف مع المتغيرات غير المتوقعة   .22
 0.00 **0.81 تسعى الجامعة لتحقيق اهداف طويلة االجل   .23
 0.00 **0.75 يشارك في صياغة اهداف الجامعة جميع األطراف المسؤلة عن تحقيقها  .24
 0.00 **0.75 الجامعةتمتاز اهداف الجامعة بالوضوح لدى جميع العاملين في   .25

يل 
تحل

ال
جي

راتي
ست

اال
 

26.  
تقوم الجامعة بتحليل البيئة الخارجية للتعرف على المتغيرات المختلفة التي 

 يمكن ان تؤثر عليها في المستقبل
0.83** 0.00 

27.  
تقوم الجامعة بتحليل البيئة الداخلية في الجامعة للتعرف على مصادر 

 القوة ونقاط الضعف
0.83** 0.00 

28.  
نقاط القوة والتقليل  واستثمار( )لتطويرتعمل الجامعة وفق رؤية واضحة 

 من نقاط الضعف
0.87** 0.00 

 0.00 **0.87 تحدد الفرص في البيئة الخارجية الستثمارها  .29
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رقم  المجال
معامل  الفقرات الفقرة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

 0.00 **0.80 تتضمنه من تغير في المنطقة الداخلية دراسة البيئة وما  .30
 0.00 **0.67 تحدد نقاط القوة لالستفادة منها في تحسين الميزة التنافسية للجامعة   .31
 0.00 **0.81 تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجامعة والبيئة الخارجية  .32

33.  
والعلمية والمعرفية( التي تعكس الطموحات  )التقنيةمتابعة اخر التطورات 

 المستقبلية للجامعة
0.77** 0.00 

ار 
لخي

ا
جي

راتي
ست

اال
 

 0.00 **0.82 تضع الجامعة بدائل استراتيجية مناسبة  .34

35.  
تركز الجامعة على مدى مالئمة كل خيار استراتيجي مع متغيرات البيئة 

 الخارجية
0.78** 0.00 

36.  
تضع الجامعة معايير لقياس األداء بكل عنصر من عناصر الخطة 

 ة االستراتيجي
0.85** 0.00 

 0.00 **0.84 ة مع الخطط الموضوعةاالستراتيجيتنسجم القرارات   .37
 0.00 **0.85 تشارك الجامعة جميع العاملين في اعداد الخطة التنفيذية المساعدة  .38
 0.00 **0.71 واضحة للحكم على خطتها (ومؤشرات أداء )معاييرتطبق إدارة الجامعة   .39

 .(= 0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى  **

على استبانة  ةاالستراتيجيالرؤية ( أنَّ قيم معامالت ارتباط الفقرات على مجال 2)يبين الجدول 

( مع المجال، وقد كانت جميع 0.85 – 0.66تراوحت بين ) االستراتيجيالتخطيط  تطبيقدرجة 

من  عالية وهذا يعني وجود درجة (.α= 0.01دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )و  مرتفعة القيم

 صدق االتساق الداخلي في فقرات المجال على المقياس.

على استبانة  ةاالستراتيجي الرسالةويالحظ من الجدول أن قيم معامالت ارتباط الفقرات على 

( مع المجال، وقد كانت جميع 0.89 – 0.66تراوحت بين ) االستراتيجيالتخطيط  تطبيقدرجة 

من  عالية وجود درجة إلى(. وهذا يشير α= 0.05الداللة )دالة دالة إحصائًيا عند مستوى و  مرتفعة

 صدق االتساق الداخلي في فقرات المجال على المقياس.

على استبانة  ةاالستراتيجي األهدافالجدول أن قيم معامالت ارتباط الفقرات على مجال  ويبين

( مع المجال، وقد كانت جميع 0.85 – 0.75تراوحت بين ) االستراتيجيالتخطيط  تطبيقدرجة 
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عالية وجود درجة  إلى(. وهذا يشير α= 0.05دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )و  مرتفعةالقيم 

 من صدق االتساق الداخلي في فقرات المجال على المقياس.

على استبانة  االستراتيجيالتحليل ويالحظ من الجدول أن قيم معامالت ارتباط الفقرات على 

( مع المجال، وقد كانت جميع 0.87 – 0.67تراوحت بين ) االستراتيجيالتخطيط  تطبيقدرجة 

عالية وجود درجة  إلى(. وهذا يشير α= 0.05دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )و  مرتفعةالقيم 

 من صدق االتساق الداخلي في فقرات المجال على المقياس.

 االستراتيجي الخياروكما يبين الجدول أن قيم معامالت ارتباط الفقرات على مجال الضغوط 

( مع المجال، وقد 0.85 – 0.71تراوحت بين ) االستراتيجيالتخطيط  تطبيقدرجة على استبانة 

وجود  إلى(. وهذا يشير α= 0.05دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )و  مرتفعةكانت جميع القيم 

 من صدق االتساق الداخلي في فقرات المجال على المقياس.عالية درجة 

 (3) الجدول
 االستراتيجيالتخطيط  تطبيقاستبانة درجة بين المجاالت والدرجة الكلية على  االرتباط معامالت مصفوفة

 مجاالتال
الرؤية 
 ةاالستراتيجي

 الرسالة
 ةاالستراتيجي

 األهداف
 ةاالستراتيجي

التحليل 
 االستراتيجي

 الخيار
 االستراتيجي

المقياس 
 ككل

 **0.94 **0.86 **0.87 **0.84 **0.75 1 ةاالستراتيجيالرؤية 
 **0.89 **0.68 **0.86 **0.79 1  ةاالستراتيجي الرسالة
 **0.93 **0.81 **0.81 1   ةاالستراتيجي األهداف
 **0.95 0.82 1    االستراتيجيالتحليل 
 **0.90 1     االستراتيجي الخيار

 1      المقياس ككل
 .(α= 0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى  **
 

 (α= 0.05) عند ودالة إحصائياً  مرتفعةوجود معامالت ارتباط  (3من الجدول ) يالحظ    

، حيث االستراتيجيالتخطيط  تطبيقاستبانة درجة على الدرجة الكلية للمقياس مع  المجاالتبين 
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 من صدق االتساق الداخلي في فقراتعالية وهذا يعني وجود درجة ( 0.95 – 0.89تراوحت بين )

 .مجاالت المقياس والدرجة الكلية على المقياس

 موائمة المخرجات التعليميةاستبانة الثاني:  القسم

 (4)جدول ال
  إليه معامالت ارتباط فقرات أداة موائمة المخرجات التعليمية بالدرجة الكلية المنتمي

رقم  المجال
معامل  الفقرات الفقرة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

جين
خري

ي لل
وع

 الن
وى

ست
الم

دة 
جو

 

 0.00 **0.58 العالية الكفاءاتتشغل مؤسسات المجتمع خريجي الجامعات ذوي   .1
 0.00 **0.82 عملهم في بداية التعيين إلتقان متؤهلهيتمتع خريجي الجامعة بكفاءة عالية   .2

واسعة لحاجة مؤسسات المجتمع من حيث نوعية تمتلك الجامعة معرفة   .3
 الخريجين

0.75** 0.00 

 0.00 **0.79 مع حاجة المجتمع تتالءمتستحدث الجامعة التخصصات العلمية التي   .4

5.  
تتابع الجامعة مستوى أداء خريجيها في المؤسسات التي يعملون بها لتحديد 

 جوانب الضعف في مهاراتهم للعمل على معالجتها
0.84** 0.00 

مي
لعل

ث ا
لبح

 وا
مية

العل
ت 

وعا
شر

الم
 

تتوافق المشروعات العلمية في الجامعة مع التقدم العلمي على الصعيد   .6
 0.00 **0.89 العالمي

7.  
تتبنى الجامعة المشروعات العلمية التي مع الحتجة الفعلية لمتطلبات 

 المجتمع
0.83** 0.00 

8.  
الجهات ذات العالقة في  إلىتعلن الجامعة عن مشاريعها العلمية مسبقا 

 المجتمع بما يتيح االستفادة منها
0.87** 0.00 

 0.00 **0.86 تدعم الجامعة المشروعات العلمية التي تلبي الحاجة الفعلية للمجتمع  .9
 0.00 **0.86 تطبق الجامعة المشروعات العلمية على ارض الواقع  .10
 0.00 **0.75 كافة المستفيدين من خارج الجامعة إلىتتيح الجامعة البحوث العلمية   .11

12.  
تبرم الجامعة العقود البحثية مع مؤسسات المجتمع لتحقيق األهداف ذات 

 لمصلحة العامة
0.79** 0.00 

تشرك الجامعة المعنيين من مؤسسات المجتمع المختلفة في انجاز البحوث   .13
 التطبيقية ذات األهداف المشتركة

0.89** 0.00 

14.  
تحرص الجامعة على اصدار البحوث العلمية التي تلبي حاجة مؤسسات 

 المجتمع
0.85** 0.00 

15.  
ذات العالقة المباشرة  والمؤتمرات( )للندواتتضع الجامعة خطة واضحة 

 بحاجة المجتمع
0.87** 0.00 
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رقم  المجال
معامل  الفقرات الفقرة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

تتابع الجامعة المتغيرات المختلفة في بيئة المجتمع لتصمم البرامج المناسبة   .16
 لها

0.76** 0.00 

 0.00 **0.79 تخصص الجامعة بعضا من ندواتها لزيادة ثقافة المجتمع  .17

18.  
)الحضور والمشاركة( في  إلىتدعو الجامعة ممثلي مؤسسات المجتمع 

 فعاليات مؤتمراتها
0.79** 0.00 

للمجتمع بالقدر  الموجهةعلى تطبيق توصيات المؤتمرات  الجامعةتشرف   .19
 له الفائدةالذي يحقق 

0.81** 0.00 

ضا 
ور

عة 
جام

ة ال
سمع

اب
أرب

 
نها

ل م
لعم

ا
 

 0.00 **0.57 العمل أربابالمقترحات المقدمة من قبل كافة  إلىتستجيب الجامعة   .20
 0.00 **0.69 المتعاملين معهمأخالقي مع جميع  الجامعة بأسلوبيتعامل موظفي   .21
 0.00 **0.86 تراعي الجامعة االبعاد األخالقية المتعلقة بخدمة المجتمع  .22
 0.00 **0.86 كافة مؤسسات المجتمع بعدالة دون تمييز إلىخدماتها  الجامعةتقدم   .23
 0.00 **0.87 بشكل مستمر الجامعةالعمل عن أداء  أربابورضا تقييم الجامعة   .24

 .(= 0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى  **

 .(= 0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى  *

جودة المستوى النوعي للخريجين أنَّ قيم معامالت ارتباط الفقرات على مجال  (4الجدول ) يبين

( مع المجال، وقد كانت 0.84 – 0.58)تراوحت بين استبانة موائمة المخرجات التعليمية على 

 وهذا يعني وجود درجة (.α= 0.05دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )و  مرتفعةالقيم  هذه جميع

 من صدق االتساق الداخلي في فقرات المجال على المقياس. عالية

المشروعات العلمية والبحث العلمي من الجدول أن قيم معامالت ارتباط الفقرات على  ويالحظ

( مع المجال، وقد كانت 0.89 – 0.75تراوحت بين )استبانة موائمة المخرجات التعليمية على 

وجود  إلى(. وهذا يشير α= 0.05عند مستوى الداللة )دالة إحصائًيا و  مرتفعةالقيم  هذه جميع

 درجة من صدق االتساق الداخلي في فقرات المجال على المقياس.عالية 

العمل  أربابسمعة الجامعة ورضا ويبين الجدول أن قيم معامالت ارتباط الفقرات على مجال 

( مع المجال، وقد 0.87 – 0.57تراوحت بين )استبانة موائمة المخرجات التعليمية على  منها
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 إلى(. وهذا يشير α= 0.05دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )و  مرتفعةالقيم  هذه كانت جميع

 من صدق االتساق الداخلي في فقرات المجال على المقياس. عالية وجود درجة

 ( 5) الجدول
 المخرجات التعليميةاستبانة موائمة بين المجاالت والدرجة الكلية على  االرتباط معامالت مصفوفة

 مجاالتال
جودة المستوى 
 النوعي للخريجين

المشروعات العلمية 
 والبحث العلمي

سمعة الجامعة ورضا 
 العمل منها أرباب

المقياس 
 ككل

جودة المستوى النوعي 
 للخريجين

1 0.82** 0.82** 0.90** 

المشروعات العلمية 
 والبحث العلمي

 1 0.78** 0.98** 

سمعة الجامعة ورضا 
 العمل منها أرباب

  1 0.87** 

 1    المقياس ككل
 .(α= 0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى  **
 

 (α= 0.05) عند ودالة إحصائياً  مرتفعةوجود معامالت ارتباط  (5من الجدول ) يالحظ    

، حيث تراوحت التعليميةموائمة المخرجات استبانة على الدرجة الكلية للمقياس مع  المجاالتبين 

من عالية وهذا يعني وجود درجة  ،دالةو  مرتفعةالقيم  هذه وقد كانت جميع( 0.98 – 0.87بين )

 .مجاالت المقياس والدرجة الكلية على المقياس صدق االتساق الداخلي في فقرات

 الدراسة تيثبات أدا

 التجزئة النصفيةمن خالل طريقة معامل ثبات إيجاد الدراسة، تمَّ  تيمن ثبات أدا للتأكد

إذ  (Cronbach–Alpha)معادلة كرونباخ ألفا  للفقرات باستخدام تساق الداخليحساب معامل االو 

يقيس مدى التناسق في إجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات الموجودة في االستبانة، حيث تم 

ريس في عضو هيئة التد( 30تطبيق أداة الدراسة على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )
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ساق الداخلي معامل االتكل من ( 5 الجدول )يبين للتأكد من ثباتها، و  ،الجامعات األردنية الخاصة

 .ولمجمل الفقرات أداة الدراسةلمجاالت وفق معادلة كرونباخ ومعامل ثبات التجزئة النصفية ألفا 

 (6)جدول ال
 الدراسةتي ألداالتجزئة النصفية ثبات معامل و  كرونباخ ألفا بأستخدام معامل االتساق الداخلي

 الفقراتعدد  التجزئة النصفية كرونباخ ألفا مجاالت األداة القسم

 تطبيقدرجة 
التخطيط 
 االستراتيجي

 8 0.82 0.91 ةاالستراتيجيالرؤية 

 8 0.85 0.89 ةاالستراتيجي الرسالة

 9 0.85 0.93 ةاالستراتيجي األهداف
 8 0.92 0.92 االستراتيجيالتحليل 
 6 0.91 0.89 االستراتيجي الخيار

 39 0.95  المقياس ككل

موائمة المخرجات 
 التعليمية

 5 0.86 0.81 جودة المستوى النوعي للخريجين
 14 0.96 0.96 المشروعات العلمية والبحث العلمي

 5 0.81 0.82 العمل منها أربابسمعة الجامعة ورضا 
 24 0.97  المقياس ككل

لفقرات التجزئة النصفية و كرونباخ ألفا  ت الثبات وفق طريقتيقيم معامال (6) يبين الجدول

، حيث تراوحت قيم معامالت الثبات على االستراتيجيالتخطيط  تطبيقدرجة استبانة األداة على 

تراوحت قيم معامالت و  ،0.93 –0.89)بأستخدام كرونباخ ألفا استبانة ضغوط العمل مجاالت 

والتجزئة النصفية  طريقة بأستخدام االستراتيجيالتخطيط  تطبيقدرجة استبانة الثبات على مجاالت 

 .(0.95على الفقرات ككل ) التجزئة النصفية ثباتمعامل في حين بلغ (، 0.92 –0.82)

للفقرات التجزئة النصفية و كرونباخ ألفا  ت الثبات وفق طريقتيقيم معامال يبين الجدولوكما 

استبانة ، حيث تراوحت قيم معامالت الثبات على مجاالت موائمة المخرجات التعليميةاستبانة على 

تراوحت قيم معامالت الثبات على و (، 0.96 –0.81)بأستخدام كرونباخ ألفا ضغوط العمل 
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(، 0.96 –0.81)والتجزئة النصفية  طريقة بأستخدامموائمة المخرجات التعليمية استبانة مجاالت 

 .(0.97على الفقرات ككل ) التجزئة النصفية ثباتمعامل في حين بلغ 

 متغيرات الدراسة

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

 :يوه ،يةالرئيس اتالمتغير   .أ

  االستراتيجيالتخطيط  تطبيقدرجة. 

 موائمة المخرجات التعليمية. 

 وهي: ،(وسيطة)ال لثانويةالمتغيرات ا .ب

 (.أنثى، ذكروله فئتان: ) ،الجنس .1

  (.وعلميإنساني، ، وله فئتان: )الكلية .2

 (.أستاذ مساعد، مشارك أستاذأستاذ، )، وله ثالث فئات: الرتبة األكاديمية .3

 10،سنوات 10أقل  إلىسنوات  5ات، من سنو  5أقل من : )فئات ثالث ، ولهسنوات الخدمة .4

 (.سنوات فأكثر

 المعالجة اإلحصائية

 االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزمة باستخدام الدراسة لبيانات اإلحصائية المعالجات تمت

(SPSS)، اآلتي النحو على وذلك: 

  الحسابية واالنحرافات  المتوسطات استخراج تمّ  ،والثاني األول ينسؤالاللإلجابة عن

 تي الدراسة.أدا لفقرات والدرجة المعيارية والرتب
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  استخدام معامل ارتباط بيرسون  تمّ  الثالث، سؤالاللإلجابة عن(Pearson) يجاد العالقة إل

درجة تطبيق التخطيط  هيئة التدريس أعضاءاستجابة  متوسطاتاالرتباطية بين 

مستوى مواءمة المخرجات التعليمية في الجامعات األردنية الخاصة في و  االستراتيجي

 .محافظة العاصمة عمان

  استخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين  تمّ  ،والخامس الرابع ينسؤالاللإلجابة عن

(Independent Sample T Test)  لدرجة تطبيق األفراد الدراسة استجابة على

في الجامعات األردنية الخاصة في  ومستوى مواءمة مخرجات العمل االستراتيجيالتخطيط 

 الجنس اتمتغير لهيئة التدريس بالنسبة ل أعضاءمحافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

ي بالنسبة لمتغير  (One Way Anova) تحليل التباين االحادياستخدام  تمّ ، وكما والكلية

للمقارنات  (Scheffe)اختبار شفيه  إلىالخدمة باالضافة سنوات الرتبة األكاديمية و 

 .البعدية

  ّاستخدام معادلة كرونباخ ألفا  تم(Cronbach– Alpha) يجاد معامل االتساق الداخلي، إل

 لتأكد من ثبات أداة الدراسة. التجزئة النصفيةطريقة استخدام و 

  ّبيرسون  استخدام معامل ارتباط تم(Pearson) يجاد معامل صدق االتساق الداخلي إل

 الدراسة.تي داأل

 إجراءات الدراسة

 :كاآلتي وهي بالدراسة، القيام خالل اإلجراءات من بالعديد الباحثة قامت

 .منها والهدف وأسئلتها الدراسة مشكلة تحديد -

 .االستبانة إجراء وطريقة الدراسة، وعينة مجتمع تحديد -
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 .للتطبيق جاهزيتهما ومن وثباتهما صدقهما من والتأكد الدراسة، أداتي بناء -

لية صورتها في( االستبانة) الدراسة ألداة صدق المحتوى من التحقق -  .األوَّ

 ملء وكيفية لهم، الدراسة هدف شرح بعد الدراسة، عينة أفراد على الدراسة أداتي توزيع -

 .، وتم جمع البياناتبشكل الكتروني ( استبانة400االستبانة، حيث تم توزيع )

( 400) المسترجعة االستبانات عدد كان االستبانات، تدقيق عملية وبعد ذلك على وبناءً 

من إجمالي  (%100) نسبةما  استبانة اي االستبانات الصالحة للتحليلاستبانة، وكانت جميع 

  االستبانات التي تم استرجاعها.

 بهدف وذلك اآللي، الحاسب على البيانات تخزين تم الدراسة تطبيق من االنتهاء بعد -

 (.SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزمة برنامج باستخدام لها اإلحصائية المعالجة

، ةفقر ( 63)المكونة من  الدراسة تيلتصحيح أداالتدريج ليكرت خماسي  مقياستم اعتماد وقد 

أحيانا، ، متردد، دائما، غالبا)حيث تعطى كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس 

( على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس اآلتي ألغراض 2،1، 3، 4، 5وهي تمثل رقمًيا ) ،(ابدا

 استخدام المعادلة التالية:من خالل  تحليل النتائج كما هو موضح

       5-1                 األدنى للبدائل الحد-للبدائلالحد األعلى  

   3           عدد المستويات                          

  اا منخفضً مؤشرً  (2.33 – 1)صبح التقدير يوعليه  ،(2.33=  1.33+  1) األول:المدى. 

  :ا مؤشرً  (3.67 – 2.34)صبح التقدير يوعليه  ،(3.67=  1.33 +2.34)المدى الثاني

 .امتوسطة

  :امرتفع امؤشرً  (5 - 3.68)صبح التقدير يوعليه  ،(5= 1.33 +3.68)المدى الثالث. 

 1.33 = = 
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 :الفصل الرابع
 الدراسة نتائجض عر 

استجابات أفراد الدراسة على فقرات في  مثلتتعرض النتائج التي  إلىيهدف هذا الفصل 

وفيما يلي  جمعت،األداة، وذلك بعد تطبيق إجراءات الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية التي 

 عرض لنتائج الدراسة وذلك عن طريق اإلجابة عن أسئلة الدراسة اآلتية:
 سؤال األولالالنتائج المتعلقة ب

سؤال األول الذي نصَّ على: " ما درجة تطبيق التخطيط االستراتيجي في الالنتائج المتعلقة ب
 "هيئة التدريس؟ أعضاءالجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 ،درجةوال ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابية المتوسطاتسؤال األول تّم حساب اللإلجابة عن 

في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة  االستراتيجيدرجة تطبيق التخطيط لوالرتب 

ولكل مجال من مجاالت الدراسة. وذلك كما هو  ،عامهيئة التدريس  أعضاءعمان من وجهة نظر 

 .(7جدول )الُمبيَّن في 

 (7جدول )ال
في  االستراتيجيالحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة درجة تطبيق التخطيط  المتوسطات

 هيئة التدريس. أعضاءالجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 المجاالت الرقم
 متوسطةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.61 3.80 ةاالستراتيجيالرؤية  1.
 مرتفعة 2 0.63 3.78 ةاالستراتيجيالرسالة  .2
 مرتفعة 3 0.67 3.75 ةاالستراتيجياألهداف  .3
 مرتفعة 4 0.66 3.71 االستراتيجيالتحليل  .4
 متوسطة 5 0.71 3.63 االستراتيجيالخيار  .5

 مرتفعة 0.58 3.74 الحسابي الكلي متوسطةال
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في الجامعات األردنية الخاصة في  االستراتيجيدرجة تطبيق التخطيط ( أنَّ 7يبين من جدول )

 متوسطة(، بمرتفعة) تقد جاءو  ،هيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر  محافظة العاصمة عمان

الرؤية  مجال وفًقا للترتيب اآلتي: االستراتيجيالتخطيط (، وقد جاءت مجاالت 3.74حسابي )

 مجال (، ثم3.80حسابي ) متوسطة(، بمرتفعة) درجةفي المرتبة األولى ضمن ة االستراتيجي

مجال (، ثم 3.78حسابي ) متوسطة(، بمرتفعة)درجة في المرتبة الثانية ضمن ة االستراتيجيالرسالة 

ثم  ،(3.75حسابي ) متوسطة(، بمرتفعة)درجة في المرتبة الثالثة ضمن ة االستراتيجي األهداف

 ،(3.71حسابي ) متوسطة(، بمرتفعة) درجة ضمنالرابعة في المرتبة  االستراتيجيالتحليل مجال 

 متوسطة(، بمتوسطة) درجة ضمنواألخيرة  الخامسةفي المرتبة  االستراتيجيالخيار مجال ثم 

 .(3.63حسابي )

لدرجة تطبيق ، والرتب الدرجةو الحسابية، واالنحرافات المعيارية،  المتوسطاتكما تّم حساب 

في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر  االستراتيجيالتخطيط 

 :8/9/10/11/12كما تبينة الجداول لكل مجال  هيئة التدريس أعضاء

  :ةاالستراتيجيالرؤية أواًل: مجال 

الرؤية لفقرات مجال  درجةالواالنحرافات المعيارية و  الحسابية المتوسطاتتم حساب 

 . (8وكانت النتائج كما هو ُمبيَّن في جدول ) ،ةاالستراتيجي
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 (8)جدول ال
 ةاالستراتيجيالحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الرؤية  المتوسطات

 الفقرة الرقم
 متوسطةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 الدرجة

 مرتفعة 1 0.82 4.06 رؤى استراتيجية واضحة للطموح المستقبليتمتلك الجامعة  .1

تقود رؤية الجامعة عملية التغيير اإلداري نحو الوضع  .2
 مرتفعة 2 0.75 3.99 المأمول للجامعة

 مرتفعة 3 0.82 3.76 رؤية الجامعة محددة بتاريخ مناسب لتحقيقها .3
 مرتفعة 3 0.90 3.76 الرقي الحضاري إلىوالمعرفة التقنية( للوصول  )العلمترسخ  .5
 مرتفعة 4 0.84 3.74 قابلة للقياس بمقدار التقدم الذي تحرزه الجامعة .4
 مرتفعة 5 1.02 3.72 على السواء والخارجي( )الداخليتعلن للمجتمع  .7

 مرتفعة 6 0.99 3.71 العالقة مع البيئة الخارجية وتوطيد( )تحسين إلىتسعى  .6

نسانية( )علميةتخدم المجتمع على أسس  .8  مرتفعة 7 1.05 3.70 وحضارية وا 

 مرتفعة 0.61 3.80 الحسابي الكلي للمجال متوسطةال

قد تراوحت بين ة االستراتيجيالرؤية الحسابية على مجال  المتوسطاتأنَّ  (8يبين من جدول )

 متوسطةالفقرات، أّما المجال ككل، فقد حصل على جميع  على مرتفعة وبدرجة ،(4.06 – 3.70)

 . مرتفعةدرجة ( وب0.61( وبانحراف معياري )3.80حسابي )

تمتلك الجامعة رؤى استراتيجية واضحة وقد جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على " 

رؤية الجامعة تقود " (، تالها الفقرة التي تنص على 4.06حسابي ) متوسطة" ب للطموح المستقبلي

كالهما بدرجة و  ،(3.99حسابي ) متوسطة" ب عملية التغيير اإلداري نحو الوضع المأمول للجامعة

 )علميةتخدم المجتمع على أسس  وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على " مرتفعة.

نسانية(حضارية و    .(3.70حسابي ) متوسطة" ب وا 
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 ةاالستراتيجيالرسالة ثانًيا: مجال 

 (9جدول )ال
 ةاالستراتيجيالحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الرسالة  المتوسطات

 الفقرة الرقم
 متوسطةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 الدرجة

9. 
تعد رسالة الجامعة مخرجات متخصصة وفقا لمعايير 

 أكاديمية
 مرتفعة 1 0.88 3.96

 مرتفعة 2 0.85 3.88 عملها( ومعتقداتها وماهيةتتضمن )قيمها  .10

والحدود( التي يتميز من  )باألطرتتصف بأنها محددة  .15
 االفراد العاملين باإلبداع خاللها

 مرتفعة 3 0.91 3.80

 مرتفعة 4 0.83 3.79 تطمح بإيصال العاملين لغرض رفع كفاءة األداء .12
 مرتفعة 5 1.03 3.72 لها عن باقي الجامعاتتعبر عن اإلطار المميز  .11
 مرتفعة 5 0.94 3.72 توظيف العلوم المختلفة إلعداد )البحوث والدراسات( .13

16. 
تسمح للكلية استثمار الفرص الجديدة لتطوير الرصيد 

 المعرفي
 مرتفعة 6 0.95 3.71

 متوسطة 7 0.90 3.63 والموارد( المتوفرة )اإلمكاناتتعد بشكل متوازن وفق  .14
 مرتفعة 0.63 3.78 الحسابي الكلي للمجال متوسطةال

قد تراوحت بين ة االستراتيجيالرسالة الحسابية على مجال  المتوسطات( أنَّ 9)يبين من جدول 

الفقرات، أّما المجال  على التقييممن درجة  متوسطة إلى مرتفعة وبدرجة بين ،(3.96 – 3.63)

 . مرتفعةدرجة وب( 0.63( وبانحراف معياري )3.78حسابي ) متوسطةككل، فقد حصل على 

تعد رسالة الجامعة مخرجات متخصصة وقد جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على " 

تتضمن )قيمها  (، تالها الفقرة التي تنص على "3.96حسابي ) متوسطة" بوفقا لمعايير أكاديمية

وجاءت بالمرتبة كالهما بدرجة مرتفعة. و  ،(3.88حسابي ) متوسطة" ب ومعتقداتها وماهية عملها(

 متوسطة" بوالموارد( المتوفرة  )اإلمكاناتتعد بشكل متوازن وفق  األخيرة الفقرة التي تنص على "

  .متوسطةوبدرجة ( 3.63حسابي )
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 :ةاالستراتيجياألهداف : مجال ثالثًا

 (10)جدول ال
 ةاالستراتيجيالحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال األهداف  المتوسطات

 الفقرة الرقم
 متوسطةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 الدرجة

 مرتفعة 1 0.86 3.90 تشتق األهداف من األهداف الرئيسية للجامعة .17

18. 
ة العاملين على البحث االستراتيجيتشجع األهداف 

 العلمي
 مرتفعة 2 0.99 3.81

ة العاملين من اجل التطوير االستراتيجيتحفز األهداف  .19
 وتحسين مستوى األداء

 مرتفعة 3 0.92 3.80

22. 
تتسم اهداف الجامعة بالمرونة للتكيف مع المتغيرات 

 غير المتوقعة
 مرتفعة 3 0.80 3.80

20. 
 تحقق الجامعة األهداف التي وضعتها لنفسها في ضوء

 امكانياتها المتاحة
 مرتفعة 4 0.98 3.79

تلتزم إدارة الجامعة بالبرامج والجداول الزمنية التي  .21
 تصنعها لتحقيق األهداف

 مرتفعة 5 0.95 3.78

25. 
تمتاز اهداف الجامعة بالوضوح لدى جميع العاملين 

 في الجامعة
 متوسطة 6 0.98 3.67

 متوسطة 7 1.01 3.64 االجلتسعى الجامعة لتحقيق اهداف طويلة  .23

24. 
يشارك في صياغة اهداف الجامعة جميع األطراف 

 المسؤلة عن تحقيقها
 متوسطة 8 1.01 3.54

 مرتفعة 0.67 3.75 الحسابي الكلي للمجال متوسطةال

قد تراوحت ة االستراتيجياألهداف الحسابية على مجال  المتوسطاتأنَّ  (10يبين من جدول )

، أّما المجال ككل، فقد حصل على متوسطة إلى مرتفعةما بين  وبدرجة ،(3.90 – 3.54بين )

 . مرتفعةدرجة وب( 0.67( وبانحراف معياري )3.75حسابي ) متوسطة

تشتق األهداف من األهداف الرئيسية بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على "  جاءتوقد 

ة االستراتيجيتشجع األهداف  تالها الفقرة التي تنص على " ،(3.90حسابي ) متوسطة" بللجامعة 
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وجاءت بالمرتبة كالهما بدرجة مرتفعة. و  ،(3.81حسابي ) متوسطة" ب العاملين على البحث العلمي

يشارك في صياغة اهداف الجامعة جميع األطراف المسؤلة عن  األخيرة الفقرة التي تنص على "

  .متوسطةوبدرجة ( 3.54حسابي ) متوسطة" بتحقيقها 

 :االستراتيجيالتحليل : مجال رابعاً 

 (11)جدول ال
 االستراتيجيالحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التحليل  المتوسطات

 الفقرة الرقم
 متوسطةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 الدرجة

33. 
والعلمية والمعرفية( التي  )التقنيةمتابعة اخر التطورات 

 تعكس الطموحات المستقبلية للجامعة
 مرتفعة 1 0.83 3.86

 مرتفعة 2 0.89 3.82 دراسة البيئة وماتتضمنه من تغير في المنطقة الداخلية .30

تقوم الجامعة بتحليل البيئة الداخلية في الجامعة  .27
 للتعرف على مصادر القوة ونقاط الضعف

 مرتفعة 3 0.97 3.76

31. 
تحدد نقاط القوة لالستفادة منها في تحسين الميزة 

 التنافسية للجامعة
 مرتفعة 4 0.99 3.69

 مرتفعة 4 1.05 3.69 تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجامعة والبيئة الخارجية .32

26. 
تقوم الجامعة بتحليل البيئة الخارجية للتعرف على 

تؤثر عليها في  المتغيرات المختلفة التي يمكن ان
 المستقبل

 متوسطة 5 0.93 3.65

28. 
 واستثمار( )لتطويرتعمل الجامعة وفق رؤية واضحة 

 نقاط القوة والتقليل من نقاط الضعف
 متوسطة 6 0.97 3.62

 متوسطة 7 0.90 3.58 تحدد الفرص في البيئة الخارجية الستثمارها .29
 مرتفعة 0.66 3.71 الحسابي الكلي للمجال متوسطةال

قد تراوحت  االستراتيجيالتحليل الحسابية على مجال  المتوسطات( أنَّ 11)يبين من جدول 

، أّما المجال ككل، فقد حصل على متوسطة إلى مرتفعةوبدرجة ما بين  ،(3.86 – 3.58بين )

 . مرتفعةدرجة ب( و 0.66( وبانحراف معياري )3.71حسابي ) متوسطة
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والعلمية  )التقنيةمتابعة اخر التطورات وقد جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على " 

تالها الفقرة التي  ،(3.86ي)حساب متوسطة" بوالمعرفية( التي تعكس الطموحات المستقبلية للجامعة 

 ،(3.82حسابي ) متوسطة" بتتضمنه من تغير في المنطقة الداخلية  دراسة البيئة وما تنص على "

تحدد الفرص في البيئة  وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على "كالهما بدرجة مرتفعة. و 

  .متوسطةوبدرجة ( 3.58حسابي ) متوسطة" بالخارجية الستثمارها 

 :االستراتيجيالخيار : مجال خامساً 

 (12)جدول ال
 االستراتيجيالحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الخيار  المتوسطات

 الفقرة الرقم
 متوسطةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 الدرجة

 مرتفعة 1 0.88 3.80 تضع الجامعة بدائل استراتيجية مناسبة .34

35. 
تركز الجامعة على مدى مالئمة كل خيار استراتيجي 

 متغيرات البيئة الخارجيةمع 
 مرتفعة 2 0.86 3.70

39. 
واضحة  أداء(مؤشرات و  )معاييرتطبق إدارة الجامعة 
 متوسطة 3 1.01 3.66 للحكم على خطتها

36. 
تضع الجامعة معايير لقياس األداء بكل عنصر من 

 ةاالستراتيجيعناصر الخطة 
 متوسطة 4 0.93 3.64

38. 
في اعداد الخطة تشارك الجامعة جميع العاملين 

 التنفيذية المساعدة
 متوسطة 5 1.10 3.53

 متوسطة 6 0.96 3.52 ة مع الخطط الموضوعةاالستراتيجيتنسجم القرارات  .37
 متوسطة 0.71 3.63 الحسابي الكلي للمجال متوسطةال

قد تراوحت بين  االستراتيجيالخيار الحسابية على مجال  المتوسطات( أنَّ 12)يبين من جدول 

 متوسطة، أّما المجال ككل، فقد حصل على متوسطة إلى مرتفعة وبدرجة ،(3.80 – 3.52)

 . متوسطة وبدرجة( 0.63( وبانحراف معياري )3.63حسابي )
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" تضع الجامعة بدائل استراتيجية مناسبة وقد جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على " 

تركز الجامعة على مدى مالئمة كل  تالها الفقرة التي تنص على " ،(3.80حسابي ) متوسطةب

 .مرتفعة وكالهما بدرجة ،(3.70حسابي ) متوسطة" بخيار استراتيجي مع متغيرات البيئة الخارجية 

ة مع الخطط الموضوعة االستراتيجيتنسجم القرارات  وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على "

  .متوسطة وبدرجة( 3.52حسابي ) متوسطة" ب
 الثانيسؤال الالنتائج المتعلقة ب

ما مستوى مواءمة المخرجات التعليمية في  الذي نصَّ على: " الثانيسؤال الالنتائج المتعلقة ب
 "التدريس؟هيئة  أعضاءالجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 ،مستوىوال ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابية المتوسطاتتّم حساب  الثانيسؤال اللإلجابة عن 

مستوى مواءمة المخرجات التعليمية في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة لوالرتب 

ولكل مجال من مجاالت الدراسة. وذلك كما هو  ،عام هيئة التدريس أعضاءعمان من وجهة نظر 

 .(13ُمبيَّن في جدول )

 (13)جدول ال
الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة مستوى مواءمة المخرجات التعليمية في  المتوسطات

 هيئة التدريس. أعضاءالجامعات األردنية الخاصة، في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 المجاالت الرقم
 متوسطةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.73 3.75 العمل منها أربابسمعة الجامعة ورضا  .3
 متوسط 2 0.79 3.64 جودة المستوى النوعي للخريجين 1.
 متوسط 3 0.79 3.50 المشروعات العلمية والبحث العلمي .2

 متوسطة 0.71 3.58 الحسابي الكلي متوسطةال

مستوى مواءمة المخرجات التعليمية في الجامعات األردنية الخاصة، ( أنَّ 13من جدول ) يبين

، متوسطبمستوى قد جاء و  ،هيئة التدريس أعضاءفي محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

وفًقا للترتيب ستوى مواءمة المخرجات التعليمية م(، وقد جاءت مجاالت 3.58حسابي ) متوسطةب
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 متوسطة، ببمستوى مرتفعفي المرتبة األولى العمل منها  أربابسمعة الجامعة ورضا  مجال اآلتي:

، متوسطة بمستوىو في المرتبة الثانية جودة المستوى النوعي للخريجين  مجال (، ثم3.75حسابي )

واألخيرة في المرتبة الثالثة المشروعات العلمية والبحث العلمي مجال (، ثم 3.64حسابي ) متوسطةب

 (.3.50حسابي ) متوسطةب متوسطة وبمستوى

لمستوى مواءمة ، والرتب والمستوىالحسابية، واالنحرافات المعيارية،  المتوسطاتكما تّم حساب 

المخرجات التعليمية في الجامعات األردنية الخاصة، في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 :14/15/16الجداول  كما تبينهال من مجاالت الدراسة لكل مج هيئة التدريس أعضاء

  :جودة المستوى النوعي للخريجينأواًل: مجال 

 (14جدول )ال
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال جودة المستوى النوعي للخريجين المتوسطات

 الفقرة الرقم
 متوسطةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 المستوى

تشغل مؤسسات المجتمع خريجي الجامعات ذوي  .1
 العالية الكفاءات

 مرتفع 1 0.95 4.00

4. 
 تتالءمتستحدث الجامعة التخصصات العلمية التي 

 مع حاجة المجتمع
 مرتفع 2 1.05 3.76

2. 
 إلتقان متؤهلهيتمتع خريجي الجامعة بكفاءة عالية 

 عملهم في بداية التعيين
 متوسط 3 0.97 3.64

تمتلك الجامعة معرفة واسعة لحاجة مؤسسات المجتمع  .3
 من حيث نوعية الخريجين

 متوسط 4 0.97 3.61

5. 
تتابع الجامعة مستوى أداء خريجيها في المؤسسات 

التي يعملون بها لتحديد جوانب الضعف في مهاراتهم 
 للعمل على معالجتها

 متوسط 5 1.24 3.22

 متوسط 0.79 3.64 الحسابي الكلي للمجال متوسطةال
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قد جودة المستوى النوعي للخريجين الحسابية على مجال  المتوسطات( أنَّ 14)يبين من جدول 

أّما المجال ككل، فقد حصل ، متوسط إلى مرتفع مستوىوما بين  ،(4.00 – 3.22تراوحت بين )

 . متوسط وبمستوى( 0.79( وبانحراف معياري )3.64حسابي ) متوسطةعلى 

تشغل مؤسسات المجتمع خريجي الجامعات بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على "وقد جاءت 

تستحدث " تالها الفقرة التي تنص على  ،(4.00حسابي ) متوسطة" بذوي الكفاءات العالية 

 ،(3.76حسابي ) متوسطة" بالجامعة التخصصات العلمية التي تتالءم مع حاجة المجتمع 

تتابع الجامعة مستوى  بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على " وجاءت، بمستوى مرتفعوكالهما 

أداء خريجيها في المؤسسات التي يعملون بها لتحديد جوانب الضعف في مهاراتهم للعمل على 

  .متوسطة وبمستوى( 3.22حسابي ) متوسطة" ب معالجتها

 :المشروعات العلمية والبحث العلميثانًيا: مجال 

 (15)جدول ال
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المشروعات العلمية والبحث العلمي المتوسطات

 الفقرة الرقم
 متوسطةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 المستوى

 متوسط 1 1.05 3.62 تخصص الجامعة بعضا من ندواتها لزيادة ثقافة المجتمع .17

16. 
المتغيرات المختلفة في بيئة المجتمع تتابع الجامعة 

 لتصمم البرامج المناسبة لها
 متوسط 2 1.07 3.59

7. 
تتبنى الجامعة المشروعات العلمية التي مع الحتجة 

 متوسط 3 1.03 3.58 الفعلية لمتطلبات المجتمع

9. 
تدعم الجامعة المشروعات العلمية التي تلبي الحاجة 

 الفعلية للمجتمع
 متوسط 3 1.04 3.58

تدعو الجامعة ممثلي مؤسسات المجتمع إلى )الحضور  .18
 والمشاركة( في فعاليات مؤتمراتها

 متوسط 3 1.06 3.58
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 الفقرة الرقم
 متوسطةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 المستوى

14. 
تحرص الجامعة على اصدار البحوث العلمية التي تلبي 

 حاجة مؤسسات المجتمع
 متوسط 73 1.05 3.53

تعلن الجامعة عن مشاريعها العلمية مسبقا إلى الجهات  .8
 العالقة في المجتمع بما يتيح االستفادة منها ذات

 متوسط 4 1.05 3.50

 متوسط 5 1.14 3.48 تطبق الجامعة المشروعات العلمية على ارض الواقع .10

12. 
تبرم الجامعة العقود البحثية مع مؤسسات المجتمع 

 متوسط 6 0.99 3.47 لتحقيق األهداف ذات لمصلحة العامة

13. 
المعنيين من مؤسسات المجتمع المختلفة تشرك الجامعة 

 في انجاز البحوث التطبيقية ذات األهداف المشتركة
 متوسط 6 0.99 3.47

15. 
ذات  والمؤتمرات( )للندواتتضع الجامعة خطة واضحة 

 العالقة المباشرة بحاجة المجتمع
 متوسط 7 1.10 3.46

19. 
تشرف الجامعة على تطبيق توصيات المؤتمرات 

 متوسط 8 1.03 3.41 للمجتمع بالقدر الذي يحقق الفائدة لهالموجهة 

6. 
تتوافق المشروعات العلمية في الجامعة مع التقدم العلمي 

 على الصعيد العالمي
 متوسط 9 1.12 3.36

11. 
تتيح الجامعة البحوث العلمية إلى كافة المستفيدين من 

 خارج الجامعة
 متوسط 10 1.05 3.35

 متوسط 0.79 3.50 الحسابي الكلي للمجال متوسطةال

قد تراوحت ة االستراتيجيالرسالة الحسابية على مجال  المتوسطات( أنَّ 15)جدول  منيبين 

 متوسطةالفقرات، أّما المجال ككل، فقد حصل على جميع  وبمستوى على ،(3.62 – 3.35بين )

 . متوسطة( وبمستوى 0.79( وبانحراف معياري )3.50حسابي )

تخصص الجامعة بعضا من ندواتها لزيادة وقد جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على " 

تتابع الجامعة المتغيرات  (، تالها الفقرة التي تنص على "3.62حسابي ) متوسطة" بثقافة المجتمع

وجاءت  ،(3.59حسابي ) متوسطة" بالمختلفة في بيئة المجتمع لتصمم البرامج المناسبة لها 
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كافة المستفيدين من  إلىتتيح الجامعة البحوث العلمية  بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على "

  .(3.35حسابي ) متوسطة" بخارج الجامعة 

 :العمل منها أربابسمعة الجامعة ورضا : مجال ثالثًا

 (16)جدول ال
 العمل منها أربابالحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال سمعة الجامعة ورضا  المتوسطات

 الفقرة الرقم
 متوسطةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الرتبة على 
 المجال

 مستوى

تراعي الجامعة االبعاد األخالقية المتعلقة بخدمة  .22
 المجتمع

3.89 0.90 1 
 مرتفع

بأسلوب أخالقي مع جميع يتعامل موظفي الجامعة  .21
 المتعاملين معهم

3.79 0.88 2 
 مرتفع

المقترحات المقدمة من قبل كافة  إلىتستجيب الجامعة  .20
 العمل أرباب

3.78 0.93 3 
 مرتفع

العمل عن أداء الجامعة  أربابتقييم الجامعة ورضا  .24
 بشكل مستمر

3.70 1.00 4 
 مرتفع

كافة مؤسسات المجتمع  إلىتقدم الجامعة خدماتها  .23
 بعدالة دون تمييز

3.58 1.15 5 
 متوسط

 مرتفع 0.73 3.75 الحسابي الكلي للمجال متوسطةال

العمل  أربابسمعة الجامعة ورضا الحسابية على مجال  المتوسطاتأنَّ  (16يبين من جدول )

أّما المجال ككل، فقد  ،ومتوسط مرتفعما بين وبمستوى  ،(3.89 – 3.58قد تراوحت بين )منها 

 . مرتفع( وبمستوى 0.73( وبانحراف معياري )3.75حسابي ) متوسطةحصل على 

تراعي الجامعة االبعاد األخالقية المتعلقة وقد جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على " 

يتعامل موظفي  (، تالها الفقرة التي تنص على "3.89حسابي ) متوسطة" ببخدمة المجتمع 

وكالهما بمستوى  ،(3.79حسابي ) متوسطة" ب الجامعة بأسلوب أخالقي مع جميع المتعاملين معهم
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كافة مؤسسات  إلىتقدم الجامعة خدماتها  وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على "مرتفع. 

 .متوسط( وبمستوى 3.58حسابي ) متوسطة" بالمجتمع بعدالة دون تمييز 
 الثالثسؤال الالنتائج المتعلقة ب

درجة تطبيق  بين ارتباطية" هل هناك عالقة  على:الذي نصَّ  الثالثسؤال الالنتائج المتعلقة ب
هيئة  أعضاءومستوى مواءمة المخرجات التعليمية من وجهة نظر  االستراتيجيالتخطيط 
 " التدريس؟

بين درجة تطبيق التخطيط بيرسون تم حساب معامل االرتباط  فقد الثالث لإلجابة عن السؤال

والجدول  ،هيئة التدريس أعضاءومستوى مواءمة المخرجات التعليمية من وجهة نظر  االستراتيجي

 ذلك: نتائجيوضح  (17)

 ( 17)جدول ال
ومستوى مواءمة المخرجات التعليمية من  االستراتيجيمعامل ارتباط بيرسون بين درجة تطبيق التخطيط 

 هيئة التدريس أعضاءوجهة نظر 

 . (α= 0.01) إحصائيًا عند مستوى** دالة 

 االستراتيجيبين درجة تطبيق التخطيط يالحظ من نتائج الجدول أن قيمة معامل االرتباط 

( 0.77قد بلغت )هيئة التدريس  أعضاءومستوى مواءمة المخرجات التعليمية من وجهة نظر 

(، α=0.01)الداللة مستوى عنددالة إحصائيًا و  مرتفعةهذه القيمة تعتبر و ( 0.00بمستوى داللة )

مواءمة ومجاالت  االستراتيجيدرجة تطبيق التخطيط كما كانت قيم معامالت االرتباط بين مجاالت 

 مستوى مواءمة المخرجات التعليمية 

ط 
خطي

 الت
يق

تطب
جة 

در
جي

راتي
ست

اال
 

 المجاالت
جودة المستوى 
 النوعي للخريجين

المشروعات العلمية 
 والبحث العلمي

سمعة الجامعة ورضا 
 العمل منها أرباب

 األداء الكلي

 **0.66 **0.65 **0.63 **0.53 ةاالستراتيجيالرؤية 
 **0.63 **0.66 **0.59 **0.49 ةاالستراتيجيالرسالة 
 **0.68 **0.67 **0.6 **0.47 ةاالستراتيجياألهداف 
 **0.71 **0.70 **0.69 **0.54 االستراتيجيالتحليل 
 **0.78 **0.74 **0.74 **0.65 االستراتيجيالخيار 

 **0.77 **0.76 **0.74 **0.96 األداء الكلي
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وذات  مرتفعة في الجامعات الخاصة هيئة التدريس أعضاءجهة نظر من و المخرجات التعليمية 

على أداتي  مجاالتالبين جميع طردية قوية ود عالقة ارتباطية داللة إحصائية، وهذا يعني وج

 الدراسة.
 الرابعسؤال الالنتائج المتعلقة ب

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الذي نصَّ على: " الرابعسؤال الالنتائج المتعلقة ب

في الجامعات األردنية الخاصة في  االستراتيجيلدرجة تطبيق التخطيط  (α= 0.05) الداللة

الجنس، الكلية، ) هيئة التدريس تعزى لمتغيرات أعضاء العاصمة عمان من وجهة نظر محافظة

 "؟(الرتبة األكاديمية، سنوات الخدمة

لدرجة واالنحرافات المعيارية  ،الحسابية المتوسطات، تّم حساب الرابع سؤالاللإلجابة عن 

في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من  االستراتيجيتطبيق التخطيط 

سنوات و الرتبة األكاديمية، و الكلية، و الجنس، وفًقا للمتغيرات  هيئة التدريس أعضاءوجهة نظر 

للعينات  (T-test)الحسابية تم استخدام اختبار  المتوسطات، ولبيان الفروق اإلحصائية بين الخدمة

 One Wayتحليل تباين األحادي )تم استخدام اختبار و  ،الكليةالجنس و  متغيركل من ل المستقلة

ANOVA وذلك كما هو ُمبيَّن في الجداول أدناها. سنوات الخدمةو  الرتبة األكاديميةي ( لمتغير ، 
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 الجنس: أوالً 

 (18جدول )ال
على درجة تطبيق التخطيط  الجنس" ألثر tالحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار " المتوسطات

 هيئة التدريس أعضاءفي الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر  االستراتيجي

 العدد الجنس مجاالت االستبانة الرقم
 متوسطةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ةاالستراتيجيالرؤية  1
 0.58 3.82 234 ذكر

0.559 398 0.576 
 0.63 3.78 166 أنثى

 ةاالستراتيجي الرسالة 2
 0.55 3.77 234 ذكر

0.016 398 0.987 
 0.73 3.78 166 أنثى

 ةاالستراتيجي األهداف 3
 0.67 3.71 234 ذكر

1.064 398 0.288 
 0.67 3.79 166 أنثى

 االستراتيجيالتحليل  4
 0.61 3.68 234 ذكر

1.077 398 0.282 
 0.71 3.75 166 أنثى

 االستراتيجي الخيار 5
 0.68 3.69 234 ذكر

1.650 398 0.100 
 0.73 3.57 166 أنثى

 المقياس ككل
0. 3.74 234 ذكر 55 

0.107 398 0.914 
0. 3.74 166 أنثى 61 

( بين α= 0.05) وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللةعدم ( 18)يبين الجدول 

ة، االستراتيجية، الرسالة االستراتيجيالرؤية جميع المجاالت ) تقديرات أفراد العينة على اتمتوسط

  .الجنسُتعزى الختالف متغير  (االستراتيجي، الخيار االستراتيجية، التحليل االستراتيجياألهداف 

تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتوجود فروق دالة إحصائًيا بين عدم  كما يبين الجدول

في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من  االستراتيجيدرجة تطبيق التخطيط  مقياس

إذ بلغت القيمة اإلحصائية  ،الجنسككل ُتعزى الختالف متغير  هيئة التدريس أعضاءوجهة نظر 
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دالة غير  وتعتبر هذه القيمة ،(0.914( بمستوى الداللة )0.107( على المقياس الكلي )tالختبار )

 .(α= 0.05)إحصائًيا عند 

 الكلية: ثانياً 

 (19جدول )
على درجة تطبيق التخطيط  الكلية" ألثر tالحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار " المتوسطات

 هيئة التدريس أعضاءفي الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر  االستراتيجي

 متوسطةال العدد الكلية مجاالت االستبانة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجات  "tقيمة " المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 ةاالستراتيجيالرؤية  1
 0.80 3.60 61 علمي

2.842 398 0.005 
 0.55 3.84 339 إنساني

 ةاالستراتيجي الرسالة 2
 0.78 3.80 61 علمي

0.378 398 0.705 
 0.60 3.78 339 إنساني

 ةاالستراتيجي األهداف 3
 0.89 3.63 61 علمي

1.147 398 0.142 
 0.62 3.77 339 إنساني

 االستراتيجيالتحليل  4
 0.81 3.39 61 علمي

4.181 398 0.000 
 0.61 3.76 339 إنساني

 االستراتيجي الخيار 5
 0.89 3.36 61 علمي

3.294 398 0.001 
 0.66 3.69 339 إنساني

 المقياس ككل
0. 3.57 61 علمي 78 

2.480 398 0.014 
0. 3.77 339 إنساني 53 

       ( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية19يبين الجدول )

(0.05 ≥α بين )واألهداف ي الرسالة تقديرات أفراد العينة على كل من مجال متوسطات

( على المجال tُتعزى الختالف متغير الكلية، إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار ) االستراتيجية
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فق  ةاالستراتيجيالمجال األهداف  أما(، 0.705( بمستوى الداللة )0.378ة )االستراتيجيالرسالة 

 0.05(، وتعتبر هذه القيمة غير دالة إحصائًيا عند )0.142( بمستوى الداللة )1.147) بلغت

=α.) تقديرات أفراد العينة على الرؤية  متوسطاتيبين وجود فروق دالة إحصائًيا بين  وكما

تُعزى الختالف متغير الكلية، إذ بلغت القيمة  والخيار االستراتيجي االستراتيجيالتحليل  ةاالستراتيجي

، (0.005الداللة )( بمستوى 2.842)الرؤية االستراتيجية( على المجال tاإلحصائية الختبار )

( بمستوى الداللة 4.181) التحليل االستراتيجي ( على المجالtبلغت القيمة اإلحصائية الختبار )و 

( 3.294)الخيار االستراتيجي( على المجال tبلغت القيمة اإلحصائية الختبار )و  (،0.000)

حيث جاءت الفروق  (α= 0.05وتعتبر هذه القيمة دالة إحصائًيا عند ) ،(0.001بمستوى الداللة )

 حسابي أعلى مقارنة بالكليات العلمية. متوسطةلصالح فئة الكليات االنسانية ب

 تقديرات أفراد العينة على مقياس متوسطاتكما يبين الجدول وجود فروق دالة إحصائًيا بين 

في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة  االستراتيجيدرجة تطبيق التخطيط 

هيئة التدريس ككل ُتعزى الختالف متغير الكلية، إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار  أعضاءنظر 

(t( على المقياس الكلي )وتعتبر هذه القيمة دالة إحصائًيا 0.014( بمستوى الداللة )2.480 ،)

حسابي أعلى  متوسطةق لصالح فئة الكليات االنسانية ب(، حيث جاءت الفرو α= 0.05عند )

 مقارنة بالكليات العلمية.
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 الرتبة االكاديمية: ثالثاً 

 ( 20)جدول ال
الرتبة االكاديمية على درجة تطبيق التخطيط ألثر الحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات

 هيئة التدريس أعضاءفي الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر  االستراتيجي
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الرتبة االكاديمية المجاالت

 ةاالستراتيجيالرؤية 
 0.74 3.67 98 أستاذ

 0.52 3.82 185 أستاذ مشارك
 0.59 3.90 117 مساعدأستاذ 

 0.61 3.80 400 الكلي

 ةاالستراتيجي الرسالة
 0.78 3.63 98 أستاذ

 0.47 3.79 185 أستاذ مشارك
 0.71 3.86 117 مساعدأستاذ 

 0.63 3.78 400 الكلي

 ةاالستراتيجي األهداف
 0.84 3.51 98 أستاذ

 0.57 3.84 185 أستاذ مشارك
 0.63 3.80 117 مساعدأستاذ 

 0.67 3.75 400 الكلي

 االستراتيجي التحليل

 0.76 3.57 98 أستاذ
 0.54 3.74 185 أستاذ مشارك

 0.72 3.77 117 مساعدأستاذ 
 0.66 3.71 400 الكلي

 االستراتيجيالخيار 

 0.87 3.37 98 أستاذ
 0.56 3.72 185 أستاذ مشارك

 0.73 3.73 117 مساعدأستاذ 
 0.71 3.64 400 الكلي

 االداة ككل

 0.73 3.56 98 أستاذ
 0.47 3.79 185 أستاذ مشارك

 0.59 3.81 117 مساعدأستاذ 
 0.58 3.74 400 الكلي

درجة تطبيق على الحسابية  المتوسطات( وجود فروق ظاهرية بين 20يظهر الجدول )

 أعضاءفي الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر  االستراتيجيالتخطيط 

 على كل من مجال وعلى األداة ككل.الرتبة االكاديمية تبعًا لمتغير هيئة التدريس 
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 تحليل التباين األحادي الحسابية تم استخدام اختبار المتوسطاتولبيان الفروق اإلحصائية بين 

(One Way ANOVA) للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ، وذلك

في الجامعات األردنية  االستراتيجيدرجة تطبيق التخطيط استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

يوضح نتائج  21 والجدول ،هيئة التدريس أعضاءالخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

 ذلك.

 ( 21)جدول ال
في الجامعات  االستراتيجيالرتبة االكاديمية على درجة تطبيق التخطيط ألثر تحليل التباين األحادي 

 هيئة التدريس أعضاءاألردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسطة
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوى 
 الداللة

 ةاالستراتيجيالرؤية 
 *021. 3.907 1.419 2 2.839 بين المجموعات
   363. 397 144.227 داخل المجموعات

    399 147.065 المجموع

 ةاالستراتيجي الرسالة
 *024. 3.769 1.493 2 2.985 بين المجموعات
   396. 397 157.233 داخل المجموعات

    399 160.219 المجموع

 ةاالستراتيجي األهداف
 *000. 8.564 3.733 2 7.467 بين المجموعات
   436. 397 173.060 داخل المجموعات

    399 180.526 المجموع

 االستراتيجي التحليل
 066. 2.736 1.175 2 2.350 بين المجموعات
   429. 397 170.495 داخل المجموعات

    399 172.845 المجموع

 االستراتيجيالخيار 
 *000. 9.501 4.603 2 9.206 بين المجموعات
   484. 397 192.343 داخل المجموعات

    399 201.549 المجموع

 األداء ككل
 *002. 6.411 2.127 2 4.254 بين المجموعات
   332. 397 131.709 داخل المجموعات

    399 135.963 المجموع
 (α= 0.05)دالة عند مستوى الداللة *
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( بين α= 0.05يبين الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

لدرجة  االستراتيجيتقديرات أفراد العينة على جميع من المجاالت بإستثناء مجال التحليل  متوسطات

في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر  االستراتيجيتطبيق التخطيط 

  ،هيئة التدريس ُتعزى الختالف متغير الرتبة االكاديمية أعضاء

تقديرات أفراد العينة على األداة  متوسطاتإحصائًيا بين وكما يبين الجدول وجود فروق دالة 

في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من  االستراتيجيتطبيق التخطيط ككل لدرجة 

، إذ بلغت القيمة الرتبة االكاديميةُتعزى الختالف متغير  هيئة التدريس أعضاءوجهة نظر 

(، وتعتبر هذه 0.002( بمستوى الداللة )6.411الكلي )( على المقياس Fاإلحصائية الختبار )

 .(α= 0.05) مستوى دالة إحصائًيا عند القيمة

 االستراتيجيتطبيق التخطيط لدرجة  تمجاالالوللكشف عن مواقع الفروق الدالة إحصائيًا في 

 وفقاً  هيئة التدريس أعضاءفي الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

( Scheffeتم استخدام المقارنات البعدية بطريقة إختبار شيفيه ) الرتبة األكاديميةالختالف متغير 

 ويبين الجدول التالي نتائج هذه المقارنات:

 ( 22)جدول ال
 حسب متغير الرتبة األكاديمية( في Scheffeنتائج المقارنات البعدية بطريقة إختبار شيفيه )

 أستاذ الحسابي متوسطةال األكاديميةالرتبة  المجاالت
أستاذ 
 مشارك

أستاذ 
 مساعد

 ةاالستراتيجيالرؤية 
 006.* 053. - 3.67 أستاذ

 245. -  3.82 أستاذ مشارك
 -   3.90 أستاذ مساعد

 ةاالستراتيجيالرسالة 
 007.* 041.* - 3.63 أستاذ

 344. -  3.79 أستاذ مشارك
 -   3.86 أستاذ مساعد



61 
 

 

 أستاذ الحسابي متوسطةال األكاديميةالرتبة  المجاالت
أستاذ 
 مشارك

أستاذ 
 مساعد

األهداف 
 ةاالستراتيجي

 002.* *000. - 3.51 أستاذ
 572. -  3.84 أستاذ مشارك
 -   3.80 أستاذ مساعد

 االستراتيجيالخيار 
 000.* 000.* - 3.37 أستاذ

 956. -  3.72 أستاذ مشارك
 -   3.73 أستاذ مساعد

 األداء ككل
 001.* 002.* - 3.56 أستاذ

 689. -  3.79 أستاذ مشارك
 -   3.81 أستاذ مساعد

 (α= 0.05)*دالة عند مستوى الداللة 

مجال تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتوجود فروق دالة إحصائيًا بين  (22) يبين الجدول

الرتبة  أفرادبين  ، حيث كانت الفروقالرتبة األكاديميةتعزى ألثر متغير ة االستراتيجيالرؤية 

من جهة أخرى، وكانت الفروق ( أستاذ مساعد)الرتبة األكاديمية فراد وأ( من جهة أستاذ)األكاديمية 

 .(أستاذ)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطة( بأستاذ مساعد)الرتبة األكاديمية  أفرادلصالح 

 الرسالةمجال تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتوجود فروق دالة إحصائيًا بين يبين و 

الرتبة األكاديمية  أفرادبين  ، حيث كانت الفروقالرتبة األكاديميةتعزى ألثر متغير ة االستراتيجي

من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( مشاركأستاذ )الرتبة األكاديمية فراد ( من جهة وأأستاذ)

جود فروق دالة و و  .(أستاذ)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطة( بمشاركأستاذ )الرتبة األكاديمية  أفراد

من ( أستاذ مساعد)الرتبة األكاديمية فراد ( من جهة وأأستاذ)الرتبة األكاديمية  أفرادبين إحصائيًا 

 أعلى حسابي متوسطة( بأستاذ مساعد)الرتبة األكاديمية  أفرادجهة أخرى، وكانت الفروق لصالح 

 .(أستاذ)بـ  مقارنة
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 األهدافمجال تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتوجود فروق دالة إحصائيًا بين يبين وكما 

الرتبة األكاديمية  أفرادبين  ، حيث كانت الفروقالرتبة األكاديميةتعزى ألثر متغير ة االستراتيجي

من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( مشاركأستاذ )الرتبة األكاديمية فراد ( من جهة وأأستاذ)

جود فروق دالة و و  .(أستاذ)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطةب( مشاركأستاذ )الرتبة األكاديمية  أفراد

من ( أستاذ مساعد)الرتبة األكاديمية فراد ( من جهة وأأستاذ)الرتبة األكاديمية  أفرادبين إحصائيًا 

 أعلى حسابي متوسطة( بأستاذ مساعد)الرتبة األكاديمية  أفرادجهة أخرى، وكانت الفروق لصالح 

 .(أستاذ)بـ  مقارنة

 االستراتيجي الخيارمجال تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتوجود فروق دالة إحصائيًا بين 

( من جهة أستاذ)الرتبة األكاديمية  أفرادبين  ، حيث كانت الفروقالرتبة األكاديميةتعزى ألثر متغير 

الرتبة  أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( مشاركأستاذ )الرتبة األكاديمية فراد وأ

جود فروق دالة إحصائيًا و و  .(أستاذ)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطة( بمشاركأستاذ )األكاديمية 

من جهة أخرى، ( أستاذ مساعد)الرتبة األكاديمية فراد ( من جهة وأأستاذ)الرتبة األكاديمية  أفرادبين 

بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطة( بأستاذ مساعد)الرتبة األكاديمية  أفرادوكانت الفروق لصالح 

 .(أستاذ)

االداء ككل تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتوجود فروق دالة إحصائيًا بين يبين وكما 

في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة  االستراتيجيلدرجة تطبيق التخطيط 

الرتبة  أفرادبين  حيث كانت الفروق، الرتبة األكاديميةتعزى ألثر متغير  هيئة التدريس أعضاءنظر 

من جهة أخرى، وكانت الفروق ( مشاركأستاذ )الرتبة األكاديمية فراد ( من جهة وأأستاذ)األكاديمية 

على األداة  (أستاذ)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطة( بمشاركأستاذ )الرتبة األكاديمية  أفرادلصالح 

الرتبة فراد ( من جهة وأأستاذ)الرتبة األكاديمية  أفرادبين جود فروق دالة إحصائيًا و و  ككل.
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أستاذ )الرتبة األكاديمية  أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( أستاذ مساعد)األكاديمية 

 على األداة ككل. (أستاذ)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطة( بمساعد

 سنوات الخدمة: رابعاً 
 ( 23)جدول ال

 االستراتيجيسنوات الخدمة على درجة تطبيق التخطيط ألثر الحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات
 هيئة التدريس أعضاءفي الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المجاالت

 ةاالستراتيجيالرؤية 
 0.71 3.62 123 سنوات 5اقل من 

 0.43 3.76 143 سنوات 10أقل  إلى 5
 0.61 4.02 134 سنوات فأكثر 10

 0.61 3.80 400 الكلي

 ةاالستراتيجي الرسالة
 0.82 3.61 123 سنوات 5اقل من 

 0.41 3.85 143 سنوات 10أقل  إلى 5
 0.62 3.85 134 سنوات فأكثر 10

 0.63 3.78 400 الكلي

 ةاالستراتيجي األهداف

 0.72 3.52 123 سنوات 5اقل من 
 0.39 3.87 143 سنوات 10أقل  إلى 5

 0.80 3.82 134 سنوات فأكثر 10
 0.67 3.75 400 الكلي

 االستراتيجي التحليل

 0.86 3.57 123 سنوات 5اقل من 
 0.46 3.67 143 سنوات 10أقل  إلى 5

 0.60 3.87 134 سنوات فأكثر 10
 0.66 3.71 400 الكلي

 االستراتيجيالخيار 

 0.88 3.50 123 سنوات 5اقل من 
 0.43 3.62 143 سنوات 10أقل  إلى 5

 0.75 3.79 134 سنوات فأكثر 10
 0.71 3.64 400 الكلي

 االداة ككل

 0.73 3.57 123 سنوات 5اقل من 
 0.34 3.76 143 سنوات 10أقل  إلى 5

 0.60 3.87 134 سنوات فأكثر 10
 0.58 3.74 400 الكلي
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درجة تطبيق على الحسابية  المتوسطات( وجود فروق ظاهرية بين 23)يظهر الجدول 

 أعضاءفي الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر  االستراتيجيالتخطيط 

 على كل من مجال وعلى األداة ككل. سنوات الخدمةتبعًا لمتغير هيئة التدريس 

 تحليل التباين األحادي الحسابية تم استخدام اختبار المتوسطاتولبيان الفروق اإلحصائية بين 

(One Way ANOVA) للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ، وذلك

في الجامعات األردنية  االستراتيجيدرجة تطبيق التخطيط استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

يوضح نتائج  24 والجدول ،هيئة التدريس أعضاءالخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

 ذلك.

 ( 24)جدول ال
في الجامعات  االستراتيجيسنوات الخدمة على درجة تطبيق التخطيط ألثر تحليل التباين األحادي 

 هيئة التدريس أعضاءاألردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
 متوسطة
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة )ف(

 ةاالستراتيجيالرؤية 
 *000. 15.516 5.331 2 10.662 بين المجموعات
   344. 397 136.403 داخل المجموعات

    399 147.065 المجموع

 ةاالستراتيجي الرسالة
 *002. 6.119 2.396 2 4.791 المجموعاتبين 

   392. 397 155.427 داخل المجموعات
    399 160.219 المجموع

 ةاالستراتيجي األهداف
 *000. 11.225 4.831 2 9.662 بين المجموعات
   430. 397 170.865 داخل المجموعات

    399 180.526 المجموع

 االستراتيجي التحليل
 *001. 7.114 2.990 2 5.981 بين المجموعات
   420. 397 166.864 داخل المجموعات

    399 172.845 المجموع
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 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
 متوسطة
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة )ف(

 االستراتيجيالخيار 
 *004. 5.588 2.759 2 5.519 بين المجموعات
   494. 397 196.031 داخل المجموعات

    399 201.549 المجموع

 
 األداء ككل

 *000. 9.440 3.086 2 6.173 بين المجموعات
   327. 397 129.790 داخل المجموعات

    399 135.963 المجموع
 (α= 0.05)دالة عند مستوى الداللة *

بين  (α= 0.05)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة السابق  يبين الجدول

الرسالة ، ةاالستراتيجيالرؤية جميع من المجاالت )تقديرات أفراد العينة على  متوسطات

تطبيق لدرجة ( االستراتيجي الخيار، االستراتيجي ، التحليلةاالستراتيجياألهداف ، ةاالستراتيجي

 أعضاءفي الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر  االستراتيجيالتخطيط 

 .ت الخدمةسنواُتعزى الختالف متغير  هيئة التدريس

تقديرات أفراد العينة على األداة  متوسطاتوكما يبين الجدول وجود فروق دالة إحصائًيا بين 

في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من  االستراتيجيتطبيق التخطيط ككل لدرجة 

ُتعزى الختالف متغير سنوات الخدمة، إذ بلغت القيمة اإلحصائية  هيئة التدريس أعضاءوجهة نظر 

دالة  (، وتعتبر هذه القيمة0.000( بمستوى الداللة )9.440( على المقياس الكلي )Fختبار )ال

 (α= 0.05)إحصائًيا عند 

 االستراتيجيتطبيق التخطيط لدرجة  تمجاالالوللكشف عن مواقع الفروق الدالة إحصائيًا في 

 وفقاً  هيئة التدريس أعضاءفي الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 
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( Scheffeالختالف متغير سنوات الخدمة تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة إختبار شيفيه )

 نتائج هذه المقارنات: 25ويبين الجدول 

 ( 25جدول )ال
 سنوات الخدمةحسب متغير ( في Scheffe) شيفيه إختبارنتائج المقارنات البعدية بطريقة 

 متوسطةال الخدمةسنوات  المجاالت
 الحسابي

 5اقل من 
 سنوات

أقل من  إلى 5
 سنوات 10

 10اكثر من 
 سنوات

 ةاالستراتيجيالرؤية 
 000.* 069. - 3.62 سنوات 5اقل من 

 000.* -  3.76 سنوات 10أقل من  إلى 5
 -   4.02 سنوات فأكثر 10

 ةاالستراتيجيالرسالة 
 003.* 002.* - 3.61 سنوات 5اقل من 

 962. -  3.85 سنوات 10أقل  إلى 5
 -   3.85 سنوات فأكثر 10

 ةاالستراتيجياألهداف 
 000.* 000.* - 3.52 سنوات 5اقل من 

 501. -  3.87 سنوات 10أقل  إلى 5
 -   3.82 سنوات فأكثر 10

 االستراتيجيالتحليل 
 013.* 186. - 3.57 سنوات 5اقل من 

 000.* -  3.67 سنوات 10أقل  إلى 5
 -   3.87 سنوات فأكثر 10

 االستراتيجيالخيار 
 120. 005.* - 3.50 سنوات 5اقل من 

 000.* -  3.62 سنوات 10أقل  إلى 5
 -   3.79 سنوات فأكثر 10

 األداء ككل
 000.* 240. - 3.57 سنوات 5اقل من 

 014.* -  3.76 سنوات 10أقل  إلى 5
 -   3.87 سنوات فأكثر 10
 (α= 0.05)*دالة عند مستوى الداللة 

( α= 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (25) يبين الجدول

تعزى ألثر متغير سنوات ة االستراتيجيالرؤية مجال تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتبين 

سنوات فراد ( من جهة وأسنوات 5سنوات الخدمة )اقل من  أفرادبين  ، حيث كانت الفروقالخدمة
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 أكثرسنوات الخدمة ) أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( سنوات 10من  أكثرالخدمة )

سنوات  أفرادبين وما  .(سنوات 5)اقل من بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10من 

من جهة ( سنوات 10من  أكثرسنوات الخدمة )فراد ( من جهة وأسنوات 10أقل  إلى 5الخدمة )

 أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10من  أكثرسنوات الخدمة ) أفرادأخرى، وكانت الفروق لصالح 

 .(سنوات 10أقل  إلى 5)بـ  مقارنة

مجال تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتوجود فروق دالة إحصائيًا بين  يبين الجدولو 

سنوات الخدمة  أفرادبين  ، حيث كانت الفروقالخدمة ة تعزى ألثر متغير سنواتاالستراتيجي الرسالة

من جهة أخرى، ( سنوات 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة )فراد ( من جهة وأسنوات 5)اقل من 

 مقارنة أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة ) أفرادوكانت الفروق لصالح 

سنوات فراد ( من جهة وأسنوات 5سنوات الخدمة )اقل من  أفرادبين وما  .(سنوات 5)اقل من بـ 

 أكثرسنوات الخدمة ) أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( سنوات 10من  أكثرالخدمة )

 .(سنوات 5)اقل من بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10من 

مجال العينة على  تقديرات أفراد متوسطاتوجود فروق دالة إحصائيًا بين  يبين الجدولو 

سنوات  أفرادبين  ، حيث كانت الفروقة تعزى ألثر متغير سنوات الخدمةاالستراتيجي األهداف

من جهة ( سنوات 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة )فراد ( من جهة وأسنوات 5الخدمة )اقل من 

 أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة ) أفرادأخرى، وكانت الفروق لصالح 

فراد ( من جهة وأسنوات 5سنوات الخدمة )اقل من  أفرادبين وما  .(سنوات 5)اقل من بـ  مقارنة

سنوات الخدمة  أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( سنوات 10من  أكثرسنوات الخدمة )

 .(سنوات 5)اقل من بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10من  أكثر)
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مجال تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتوجود فروق دالة إحصائيًا بين  يبين الجدولوكما 

سنوات الخدمة  أفرادبين  ، حيث كانت الفروقتعزى ألثر متغير سنوات الخدمة االستراتيجي التحليل

من جهة أخرى، وكانت ( سنوات 10من  أكثرسنوات الخدمة )فراد ( من جهة وأسنوات 5)اقل من 

)اقل بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10من  أكثرسنوات الخدمة ) أفرادالفروق لصالح 

سنوات فراد ( من جهة وأسنوات 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة ) أفرادبين وما  .(سنوات 5من 

 أكثرسنوات الخدمة ) أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( سنوات 10من  أكثرالخدمة )

 .(سنوات 10أقل  إلى 5)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10من 

 الخيارمجال تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتوجود فروق دالة إحصائيًا بين  يبين الجدولو 

سنوات الخدمة )اقل  أفرادبين  ، حيث كانت الفروقتعزى ألثر متغير سنوات الخدمة االستراتيجي

من جهة أخرى، وكانت ( سنوات 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة )فراد ( من جهة وأسنوات 5من 

)اقل بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة ) أفرادالفروق لصالح 

سنوات فراد سنوات( من جهة وأ 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة ) أفرادبين وما  .(سنوات 5من 

 أكثرسنوات الخدمة ) أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( سنوات 10من  أكثرالخدمة )

 .سنوات( 10أقل  إلى 5)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10من 

( بين α= 0.05وكما يبين وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية )

في الجامعات  االستراتيجيتقديرات أفراد العينة على االداء ككل لدرجة تطبيق التخطيط  متوسطات

هيئة التدريس تعزى ألثر متغير  أعضاءاألردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

( من جهة وأفراد سنوات 5بين أفراد سنوات الخدمة )اقل من سنوات الخدمة، حيث كانت الفروق 

سنوات( من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح أفراد سنوات الخدمة  10من  أكثرة )سنوات الخدم
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بين أفراد سنوات (. وما سنوات 5حسابي أعلى مقارنة بـ )اقل من  متوسطةسنوات( ب 10من  أكثر)

جهة سنوات( من  10من  أكثرسنوات( من جهة وأفراد سنوات الخدمة ) 10أقل  إلى 5الخدمة )

حسابي أعلى  متوسطةسنوات( ب 10من  أكثرالفروق لصالح أفراد سنوات الخدمة )أخرى، وكانت 

 سنوات(. 10أقل  إلى 5مقارنة بـ )
 الخامسسؤال الالنتائج المتعلقة ب

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الذي نصَّ على: "
مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل في الجامعات  لمستوى (α≤ 0.05) مستوى الداللة

عمان تعزى لمتغيرات )الجنس، والكلية، والرتبة  األردنية الخاصة في محافظة العاصمة
 األكاديمية، سنوات الخدمة(؟

لدرجة واالنحرافات المعيارية  ،الحسابية المتوسطات، تّم حساب الخامس سؤالاللإلجابة عن 

مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة 

الرتبة األكاديمية، و الكلية، و الجنس، وفًقا للمتغيرات  هيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر عمان 

-T)الحسابية تم استخدام اختبار  المتوسطات، ولبيان الفروق اإلحصائية بين سنوات الخدمةو 

test) تحليل تباين األحادي تم استخدام اختبار و  ،الكليةالجنس و  متغيركل من ل للعينات المستقلة

(One Way ANOVA لمتغير ) وذلك كما هو ُمبيَّن في سنوات الخدمةو  الرتبة األكاديميةي ،

 الجداول أدناها. 
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 الجنس: أوالً 

 (26جدول )ال
على درجة مواءمة المخرجات التعليمية  الجنس" ألثر tالحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار " المتوسطات 

 هيئة التدريس أعضاءلسوق العمل في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

 متوسطال العدد الجنس مجاالت االستبانة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجات  "tقيمة " المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

1 
جودة المستوى 
 النوعي للخريجين

 0.68 3.79 234 ذكر
4.617 398 0.000 

 0.88 3.43 166 أنثى

2 
المشروعات العلمية 

 والبحث العلمي
 0.72 3.56 234 ذكر

1.812 398 0.071 
 0.87 3.41 166 أنثى

سمعة الجامعة ورضا  3
 العمل منها أرباب

 0.64 3.75 234 ذكر
0.087 398 0.931 

 0.85 3.75 166 أنثى

 المقياس ككل
 0.64 3.65 234 ذكر

2.188 398 0.029 
 0.80 3.49 166 أنثى

( بين α= 0.05( وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )26الجدول ) يتبين من

ُتعزى الختالف متغير جودة المستوى النوعي للخريجين  المجال تقديرات أفراد العينة على متوسطات

، (0.000)بمستوى الداللة ( 4.617ل )( على المجاt، إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار )الجنس

 متوسطة، حيث جاءت الفروق لصالح الذكور ب(α= 0.05دالة إحصائًيا عند ) وتعتبر هذه القيم

 متوسطاتوجود فروق دالة إحصائًيا بين ويبين عدم  .حسابي أعلى مقارنة باالناث على المجال

سمعة الجامعة ورضا ، المشروعات العلمية والبحث العلمي) كل من المجاالت تقديرات أفراد العينة على

( على t، إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار )الجنسُتعزى الختالف متغير  (العمل منها أرباب

وتعتبر هذه  ،( على التوالي0.931( )0.071)بمستوى الداللة ( 0.087( )1.812ت )المجاال

 (. α= 0.05دالة إحصائًيا عند ) غير القيم
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بين  (α= 0.05)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية  كما يبين الجدول

مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل في  استبانة مستوىتقديرات أفراد العينة على  متوسطات

ككل ُتعزى  هيئة التدريس أعضاءالجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

( 2.188( على المقياس الكلي )tإذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار ) ،الجنسالختالف متغير 

حيث جاءت  ،(α= 0.05)ائًيا عند دالة إحص وتعتبر هذه القيمة ،(0.029بمستوى الداللة )

 .حسابي أعلى مقارنة باالناث على المقياس ككل متوسطةالفروق لصالح الذكور ب

 الكلية: ثانياً 

 (27)جدول ال
على درجة مواءمة المخرجات  الكلية" ألثر tالحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار " المتوسطات

هيئة  أعضاءالتعليمية لسوق العمل في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 
 التدريس

 متوسطال العدد الكلية مجاالت االستبانة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجات  "tقيمة " المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

1 
جودة المستوى النوعي 

 للخريجين
 0.74 3.45 61 علمي

2.134 398 0.033 
 0.79 3.68 339 إنساني

2 
المشروعات العلمية والبحث 

 العلمي
 0.73 3.27 61 علمي

2.491 398 0.013 
 0.79 3.54 339 إنساني

 أربابسمعة الجامعة ورضا  3
 العمل منها

 0.79 3.74 61 علمي
0.119 398 0.906 

 0.73 3.75 339 إنساني

 المقياس ككل
70.0 3.40 61 علمي  

2.112 398 0.035 
 0.71 3.61 339 إنساني

( α= 0.05وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (27يبين الجدول )

 ومجالجودة المستوى النوعي للخريجين تقديرات أفراد العينة على كل من مجال  متوسطاتبين 
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ُتعزى الختالف متغير الكلية، إذ بلغت القيمة اإلحصائية المشروعات العلمية والبحث العلمي 

(، 0.033( بمستوى الداللة )2.134)جودة المستوى النوعي للخريجين ( على المجال tالختبار )

(، حيث جاءت الفروق لصالح فئة الكليات α= 0.05وتعتبر هذه القيمة دالة إحصائًيا عند )

( tوبلغت القيمة اإلحصائية الختبار ) حسابي أعلى مقارنة بالكليات العلمية. متوسطةاالنسانية ب

(، وتعتبر هذه 0.013( بمستوى الداللة )2.491)المشروعات العلمية والبحث العلمي على المجال 

حيث جاءت الفروق لصالح فئة الكليات االنسانية ، (α= 0.05القيمة دالة إحصائًيا عند )

وجود فروق دالة إحصائًيا بين عدم  حسابي أعلى مقارنة بالكليات العلمية. ويبين متوسطةب

ُتعزى الختالف متغير العمل منها  أربابسمعة الجامعة ورضا تقديرات أفراد العينة على  متوسطات

(، 0.906( بمستوى الداللة )0.119( على المجال )tالكلية، إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار )

 . (α= 0.05دالة إحصائًيا عند )غير وتعتبر هذه القيمة 

 تقديرات أفراد العينة على مقياس متوسطاتكما يبين الجدول وجود فروق دالة إحصائًيا بين  

مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان درجة 

ككل ُتعزى الختالف متغير الكلية، إذ بلغت القيمة  هيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر 

(، وتعتبر هذه 0.035( بمستوى الداللة )2.112( على المقياس الكلي )tاإلحصائية الختبار )

(، حيث جاءت الفروق لصالح فئة الكليات االنسانية α= 0.05القيمة دالة إحصائًيا عند )

 حسابي أعلى مقارنة بالكليات العلمية. متوسطةب
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 الرتبة االكاديمية: ثالثاً 

 ( 28)جدول ال
الرتبة االكاديمية على درجة مواءمة المخرجات التعليمية ألثر الحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات

 هيئة التدريس أعضاءلسوق العمل في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الرتبة االكاديمية المجاالت

جودة المستوى النوعي 
 للخريجين

 0.78 3.53 98 أستاذ
 0.74 3.83 185 أستاذ مشارك

 0.81 3.44 117 مساعدأستاذ 
 0.79 3.64 400 الكلي

المشروعات العلمية 
 والبحث العلمي

 0.79 3.29 98 أستاذ
 0.66 3.67 185 أستاذ مشارك

 0.90 3.40 117 مساعدأستاذ 
 0.79 3.50 400 الكلي

سمعة الجامعة ورضا 
 العمل منها أرباب

 0.76 3.73 98 أستاذ
 0.67 3.76 185 أستاذ مشارك

 0.82 3.75 117 مساعدأستاذ 
 0.73 3.75 400 الكلي

 
 

 االداة ككل

 0.73 3.43 98 أستاذ
 0.63 3.72 185 أستاذ مشارك

 0.79 3.48 117 مساعدأستاذ 
 0.71 3.58 400 الكلي

مواءمة درجة على الحسابية  المتوسطات( وجود فروق ظاهرية بين 28)يظهر الجدول 

المخرجات التعليمية لسوق العمل في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة 

 األداة ككل. على كل من مجال وعلىالرتبة االكاديمية تبعًا لمتغير  هيئة التدريس أعضاءنظر 

 تحليل التباين األحادي الحسابية تم استخدام اختبار المتوسطاتولبيان الفروق اإلحصائية بين 

(One Way ANOVA) للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ، وذلك

مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل في الجامعات األردنية استجابات أفراد عينة الدراسة حول 
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يوضح نتائج  29 والجدول ،هيئة التدريس أعضاءالخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

 ذلك.

 ( 29)جدول ال
الرتبة االكاديمية على درجة مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل في ألثر تحليل التباين األحادي 

 هيئة التدريس أعضاءالجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسطة
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوى 
 الداللة

جودة المستوى النوعي 
 للخريجين

 *000. 10.786 6.403 2 12.806 بين المجموعات

   594. 397 235.677 داخل المجموعات

    399 248.483 المجموع

المشروعات العلمية 
 والبحث العلمي

 *000. 8.839 5.247 2 10.495 بين المجموعات

   594. 397 235.681 داخل المجموعات

    399 246.176 المجموع

سمعة الجامعة ورضا 
 العمل منها أرباب

 960. 040. 022. 2 044. بين المجموعات

   542. 397 215.275 داخل المجموعات

    399 215.318 المجموع

 األداء ككل

 *001. 6.918 3.425 2 6.851 بين المجموعات

   495. 397 196.576 داخل المجموعات

    399 203.426 المجموع

 (α= 0.05)دالة عند مستوى الداللة *

( بين α= 0.05يبين الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

ومجال جودة المستوى النوعي للخريجين  من مجال كلفراد العينة على تقديرات أ متوسطات

مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل في وذلك لدرجة المشروعات العلمية والبحث العلمي 
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ُتعزى  هيئة التدريس أعضاءالجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

جودة  ( على مجالFإذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار ) ،الختالف متغير الرتبة االكاديمية

بلغت القيمة اإلحصائية و  ،(0.000)( بمستوى الداللة 10.786)المستوى النوعي للخريجين 

 ( بمستوى الداللة 8.839)المشروعات العلمية والبحث العلمي  ( على مجالFالختبار )

وجود ويبين الجدول عدم (. α= 0.05، وتعتبر هذه القيم دالة إحصائًيا عند مستوى )(0.000)

العمل  أربابسمعة الجامعة ورضا  فراد العينة على مجالتقديرات أ متوسطاتفروق دالة إحصائًيا بين 

 ،(0.960)( بمستوى الداللة 0.040) مجالال( على Fإذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار ) منها

 (.α= 0.05دالة إحصائًيا عند مستوى )ة غير هذه القيموتعتبر 

تقديرات أفراد العينة على األداة  متوسطاتوكما يبين الجدول وجود فروق دالة إحصائًيا بين 

مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان ككل 

، إذ بلغت القيمة الرتبة االكاديميةالختالف متغير  ُتعزى التدريسهيئة  أعضاءمن وجهة نظر 

(، وتعتبر هذه 0.001بمستوى الداللة )( 6.918( على المقياس الكلي )Fاإلحصائية الختبار )

 .(α= 0.05) مستوى دالة إحصائًيا عند القيمة

مواءمة المخرجات التعليمية لدرجة  تمجاالالوللكشف عن مواقع الفروق الدالة إحصائيًا في 

هيئة  أعضاءلسوق العمل في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

الختالف متغير سنوات الخدمة تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة إختبار شيفيه  وفقاً  التدريس

(Scheffe:ويبين الجدول التالي نتائج هذه المقارنات ) 
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 ( 30)جدول ال
 حسب متغير الرتبة األكاديمية( في Scheffe) شيفيه إختبارنتائج المقارنات البعدية بطريقة 

 مساعدأستاذ  أستاذ مشارك أستاذ الحسابي متوسطةال الرتبة األكاديمية المجاالت

جودة المستوى النوعي 
 للخريجين

 350. 002.* - 3.53 أستاذ
 000.* -  3.83 أستاذ مشارك

 -   3.44 مساعدأستاذ 

المشروعات العلمية 
 والبحث العلمي

 294. 000.* - 3.29 أستاذ
 004.* -  3.67 أستاذ مشارك

 -   3.40 مساعدأستاذ 

 األداء ككل
 620. 001.* - 3.43 أستاذ

 004.* -  3.72 أستاذ مشارك
 -   3.48 مساعدأستاذ 

 (α= 0.05)*دالة عند مستوى الداللة 

( α= 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (30) يبين الجدول

تعزى ألثر متغير جودة المستوى النوعي للخريجين مجال تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتبين 

الرتبة فراد ( من جهة وأأستاذ)الرتبة األكاديمية  أفرادبين  ، حيث كانت الفروقالرتبة األكاديمية

أستاذ )الرتبة األكاديمية  أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( مشاركأستاذ )األكاديمية 

الرتبة  أفرادبين جود فروق دالة إحصائيًا و و  .(أستاذ)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطة( بمشارك

من جهة أخرى، وكانت ( أستاذ مساعد)الرتبة األكاديمية فراد ( من جهة وأمشارك أستاذ)األكاديمية 

 أستاذ)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطة( بمشارك أستاذ)الرتبة األكاديمية  أفرادالفروق لصالح 

 .(مساعد

تقديرات أفراد العينة على مجال المشروعات  متوسطاتويبين وجود فروق دالة إحصائيًا بين 

بين أفراد الرتبة تعزى ألثر متغير الرتبة األكاديمية، حيث كانت الفروق  العلمية والبحث العلمي

األكاديمية )أستاذ( من جهة وأفراد الرتبة األكاديمية )أستاذ مشارك( من جهة أخرى، وكانت الفروق 
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حسابي أعلى مقارنة بـ )أستاذ(. ووجود  متوسطةلصالح أفراد الرتبة األكاديمية )أستاذ مشارك( ب

بين أفراد الرتبة األكاديمية )أستاذ مشارك( من جهة وأفراد الرتبة األكاديمية ة إحصائيًا فروق دال

مشارك(  )أستاذ مساعد( من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح أفراد الرتبة األكاديمية )أستاذ

 حسابي أعلى مقارنة بـ )أستاذ مساعد(. متوسطةب

االداء ككل تقديرات أفراد العينة على  طاتمتوسوجود فروق دالة إحصائيًا بين يبين وكما 

في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر  لمستوى موائمة مخرجات العمل

الرتبة األكاديمية  أفرادبين  ، حيث كانت الفروقالرتبة األكاديميةمتغير لتعزى  هيئة التدريس أعضاء

من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( مشاركأستاذ )الرتبة األكاديمية فراد ( من جهة وأأستاذ)

 على األداة ككل. (أستاذ)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطة( بمشاركأستاذ )الرتبة األكاديمية  أفراد

الرتبة فراد ( من جهة وأمشارك أستاذ)الرتبة األكاديمية  أفرادبين جود فروق دالة إحصائيًا و و 

أستاذ )الرتبة األكاديمية  أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( أستاذ مساعد)األكاديمية 

 على األداة ككل. (مساعد أستاذ)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطة( بمشارك

 سنوات الخدمة: رابعاً 

 ( 31)جدول ال
سنوات الخدمة على درجة مواءمة المخرجات التعليمية ألثر الحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات

 هيئة التدريس أعضاءلسوق العمل في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المجاالت

جودة المستوى النوعي 

 للخريجين

 0.87 3.27 123 سنوات 5اقل من 

 0.71 3.73 143 سنوات 10أقل  إلى 5

 0.65 3.90 134 سنوات فأكثر 10

 0.79 3.64 400 الكلي
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 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المجاالت

لمشروعات العلمية ا

 والبحث العلمي

 0.92 3.30 123 سنوات 5اقل من 

 0.67 3.48 143 سنوات 10أقل  إلى 5

 0.72 3.70 134 سنوات فأكثر 10

 0.79 3.50 400 الكلي

سمعة الجامعة ورضا 
 العمل منها أرباب

 0.88 3.48 123 سنوات 5اقل من 

 0.63 3.75 143 سنوات 10أقل  إلى 5

 0.60 3.99 134 سنوات فأكثر 10

 0.73 3.75 400 الكلي

 االداة ككل

 0.84 3.33 123 سنوات 5اقل من 

 0.61 3.59 143 سنوات 10أقل  إلى 5

 0.61 3.80 134 سنوات فأكثر 10

 0.71 3.58 400 الكلي

مواءمة درجة على الحسابية  المتوسطات( وجود فروق ظاهرية بين 31)يظهر الجدول 

المخرجات التعليمية لسوق العمل في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة 

 على كل من مجال وعلى األداة ككل. سنوات الخدمةتبعًا لمتغير  هيئة التدريس أعضاءنظر 

 تحليل التباين األحادي الحسابية تم استخدام اختبار المتوسطاتولبيان الفروق اإلحصائية بين 

(One Way ANOVA) للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ، وذلك

مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل في الجامعات درجة استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

يوضح  32 والجدول ،هيئة التدريس أعضاءاألردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

 نتائج ذلك.
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  (32جدول )ال
سنوات الخدمة على درجة مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل في ألثر تحليل التباين األحادي 

 هيئة التدريس أعضاءالجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسطة
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوى 
 الداللة

جودة المستوى 
 النوعي للخريجين

 000.* 24.814 13.805 2 27.610 المجموعات بين
   556. 397 220.873 داخل المجموعات

    399 248.483 المجموع

لمشروعات العلمية ا
 والبحث العلمي

 000.* 8.901 5.283 2 10.565 بين المجموعات
   593. 397 235.611 داخل المجموعات

    399 246.176 المجموع

سمعة الجامعة ورضا 
 العمل منها أرباب

 000.* 16.112 8.082 2 16.165 بين المجموعات
   502. 397 199.154 داخل المجموعات

    399 215.318 المجموع

 األداء ككل
 000.* 15.088 7.185 2 14.370 بين المجموعات
   476. 397 189.056 داخل المجموعات

    399 203.426 المجموع
 (α= 0.05)دالة عند مستوى الداللة *

بين  (α= 0.05)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة السابق  يبين الجدول

جودة المستوى النوعي للخريجين، جميع من المجاالت )تقديرات أفراد العينة على  متوسطات

مواءمة لدرجة ( العمل منها أربابالمشروعات العلمية والبحث العلمي، سمعة الجامعة ورضا 

المخرجات التعليمية لسوق العمل في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة 

  ت الخدمةسنواُتعزى الختالف متغير  هيئة التدريس أعضاءنظر 

تقديرات أفراد العينة على األداة  متوسطاتوكما يبين الجدول وجود فروق دالة إحصائًيا بين 

مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة ككل لدرجة 

ُتعزى الختالف متغير سنوات الخدمة، إذ بلغت القيمة  هيئة التدريس أعضاءعمان من وجهة نظر 
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(، وتعتبر هذه 0.000( بمستوى الداللة )15.088( على المقياس الكلي )Fاإلحصائية الختبار )

 .(α= 0.05)دالة إحصائًيا عند  القيمة

مواءمة المخرجات التعليمية درجة  تمجاالوللكشف عن مواقع الفروق الدالة إحصائيًا في 

هيئة  أعضاءلسوق العمل في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر 

الختالف متغير سنوات الخدمة تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة إختبار شيفيه  وفقاً  التدريس

(Scheffe:ويبين الجدول التالي نتائج هذه المقارنات ) 

 ( 33جدول )ال
 سنوات الخدمةحسب متغير ( في Scheffe) شيفيه إختبارنتائج المقارنات البعدية بطريقة 

 متوسطةال سنوات الخدمة المجاالت
 الحسابي

 5اقل من 
 سنوات

أقل من  إلى 5
 سنوات 10

من  أكثر
سنوات 10  

جودة المستوى النوعي 
 خريجينلل

 000.* 000.* - 3.27 سنوات 5اقل من 
 049.* -  3.73 سنوات 10أقل من  إلى 5

 -   3.90 سنوات فأكثر 10

لمشروعات العلمية ا
 والبحث العلمي

 000.* 059. - 3.30 سنوات 5اقل من 
 016.* -  3.48 سنوات 10أقل  إلى 5

 -   3.70 سنوات فأكثر 10

سمعة الجامعة ورضا 
 العمل منها أرباب

 000.* 002.* - 3.48 سنوات 5اقل من 
 006.* -  3.75 سنوات 10أقل  إلى 5

 -   3.99 سنوات فأكثر 10

 األداء ككل
 000.* 003.* - 3.33 سنوات 5اقل من 

 009.* -  3.59 سنوات 10أقل  إلى 5
 -   3.80 سنوات فأكثر 10

 (α= 0.05)*دالة عند مستوى الداللة 

( α= 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (33) يبين الجدول

تعزى ألثر متغير جودة المستوى النوعي للخريجين مجال تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتبين 

فراد ( من جهة وأسنوات 5سنوات الخدمة )اقل من  أفرادبين  ، حيث كانت الفروقسنوات الخدمة
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سنوات الخدمة  أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( سنوات 10من  أكثرسنوات الخدمة )

سنوات  أفرادبين وما  .(سنوات 5)اقل من بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10من  أكثر)

من جهة ( سنوات 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة )فراد ( من جهة وأسنوات 5الخدمة )اقل من 

 أعلى حسابي متوسطة( بسنوات 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة ) أفرادأخرى، وكانت الفروق لصالح 

( من جهة سنوات 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة ) أفرادبين وما  .(سنوات 5)اقل من بـ  مقارنة

سنوات  أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( سنوات 10من  أكثرسنوات الخدمة )فراد وأ

 .(سنوات 10أقل  إلى 5)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10من  أكثرالخدمة )

مجال تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتوجود فروق دالة إحصائيًا بين  يبين الجدولو 

 أفرادبين  ، حيث كانت الفروقتعزى ألثر متغير سنوات الخدمةالمشروعات العلمية والبحث العلمي 

من جهة ( سنوات 10من  أكثرسنوات الخدمة )فراد ( من جهة وأسنوات 5سنوات الخدمة )اقل من 

 أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10من  أكثرسنوات الخدمة ) أفرادأخرى، وكانت الفروق لصالح 

سنوات( من جهة  10أقل  إلى 5سنوات الخدمة ) أفرادبين وما  .(سنوات 5)اقل من بـ  ارنةمق

سنوات  أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( سنوات 10من  أكثرسنوات الخدمة )فراد وأ

  .سنوات( 10أقل  إلى 5)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10من  أكثرالخدمة )

سمعة مجال تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتبين وجود فروق دالة إحصائيًا  يبين الجدولو 

 أفرادبين  ، حيث كانت الفروقتعزى ألثر متغير سنوات الخدمةالعمل منها  أربابالجامعة ورضا 

من جهة ( سنوات 10من  أكثرسنوات الخدمة )فراد ( من جهة وأسنوات 5سنوات الخدمة )اقل من 

 أعلى حسابي متوسطةسنوات( ب 10من  أكثرسنوات الخدمة ) أفرادأخرى، وكانت الفروق لصالح 

فراد ( من جهة وأسنوات 5سنوات الخدمة )اقل من  أفرادبين وما  .(سنوات 5)اقل من بـ  مقارنة
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سنوات  أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( سنوات 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة )

بين وما  .(سنوات 5)اقل من بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطة( بسنوات 10أقل  إلى 5الخدمة )

( سنوات 10من  أكثرسنوات الخدمة )فراد ( من جهة وأسنوات 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة ) أفراد

 متوسطةسنوات( ب 10من  أكثرسنوات الخدمة ) أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح 

 .(سنوات 10أقل  إلى 5)بـ  مقارنة أعلى حسابي

االداء ككل تقديرات أفراد العينة على  متوسطاتوجود فروق دالة إحصائيًا بين يبين وكما 

مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة درجة لدرجة 

 ، حيث كانت الفروقألثر متغير سنوات الخدمةتعزى  هيئة التدريس أعضاءعمان من وجهة نظر 

( سنوات 10من  أكثرسنوات الخدمة )فراد ( من جهة وأسنوات 5سنوات الخدمة )اقل من  أفرادبين 

 متوسطةسنوات( ب 10من  أكثرسنوات الخدمة ) أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح 

( من سنوات 5سنوات الخدمة )اقل من  أفرادبين وما  .(سنوات 5)اقل من بـ  مقارنة أعلى حسابي

 أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( سنوات 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة )فراد جهة وأ

وما  .(سنوات 5)اقل من بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطة( بسنوات 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة )

 10من  أكثرسنوات الخدمة )فراد جهة وأ( من سنوات 10أقل  إلى 5سنوات الخدمة ) أفرادبين 

سنوات(  10من  أكثرسنوات الخدمة ) أفرادمن جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ( سنوات

 .(سنوات 10أقل  إلى 5)بـ  مقارنة أعلى حسابي متوسطةب
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 :الفصل الخامس
 والتوصيات مناقشة النتائج

طرحة  ما تملمناقشة النتائج التي توصلت اليها الدراسة في ضوء  عرضايتضمن هذا الفصل 

التوصيات التي انبثقت  إلى باإلضافةمن اسئلة موضوعية، وفيما يلي عرض لمناقشة هذه النتائج، 

 ذلك:عن هذه النتائج، وفيما يلي توضيح 
ئج المتعلقة بالسؤال شة النتا  األول  مناق

 االستراتيجيما درجة تطبيق التخطيط  ول الذي نص على"األ  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال
هيئة  أعضاءفي الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 " ؟التدريس

في الجامعات االردنية الخاصة  االستراتيجيان تطبيق التخطيط  اظهرت نتائج السؤال األول

ما  ككل بدرجة مرتفعةهيئة التدريس، جاءت  أعضاء في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر

 .متوسطةجاء في مستوى  االستراتيجيعدا مجال الخيار 

الهيئة التدريسية يخضعون لدورات تدريبية، وحضور  أعضاءأن  إلىتعزى هذه النتيجة  

االفق عندهم من حيث سعة االطالع رتقي بمستوى الجامعة ككل، وتوسع مؤتمرات من شأنها أن ت

في  االستراتيجيالناجحة، واهتمامهم والحرص من قبلهم على التنوع  لألعمالوالمعرفة واعداد خطط 

 االكاديمية.مختلف المجاالت 

علمية )أسس ( والتي تنص على "تخدم المجتمع على 8وجاءت في الرتبة االخيرة فقرة )

أن عملية التدريس بالمجمل عملية انسانية، مدخلها  إلىالنتيجة  وحضارية وانسانية( وتعزى هذه

ومخرجها انسان، فاذا خلت من االنسانية تصبح العملية بدون معنى، وال يمكننا أن ننسى أن هذه 

ك وتبادل رادالعملية من أهم سبل تطورها وتقدمها هو حضور ندوات ومؤتمرات من شأنها توسعة اال
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ة، والرقي االستراتيجيختلف الحضارات مما يساعد على تطوير الرؤية المعارف واالطالع على م

 االنساني بما يتوافق مع التطور العالمي.

العناتي وبدرخان  ودراسة (2017واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الفقهي وشقلوف )

دراسة البوسعيدي ( و 2016مع دراسة الغيلي والشريمي ) بينما اختلفت (،2018والمبيضين)

 .(2018ودراسة عبيد والزبون مرعي)، (2017البلوشية )و 
ئج المتعلقة بالسؤال شة النتا   ثانيال مناق

ما مستوى مواءمة المخرجات التعليمية في الجامعات  " مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
 "التدريس؟هيئة  أعضاءاألردنية الخاصة، في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

( أن مستوى مواءمة المخرجات التعليمية في 13أشارت نتائج الدراسة الموضحة في الجدول )

هيئة التدريس كان  أعضاءالجامعات االردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

وفي المرتبة الثانية جاء مجال  ،مرتفعالعمل  أربابورضا  ،، حيث جاءت سمعة الجامعةمتوسط

 المشروعات العلمية والبحث العلميوكذلك مجال  ،متوسطجودة المستوى النوعي للخريجين بمستوى 

ابعاد االستبانة التفصيلية، يالحظ أن مستوى مواءمة المخرجات التعليمية في  إلىوعند الرجوع 

( في 1، حيث كانت الفقرة )وسطمتالجامعات االردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان جاء 

ولى، والتي تنص على "تشغل مؤسسات المجتمع خريجي الجامعات ذوي الكفاءات المرتبة األ

معارف تؤهلهم و أن الخريجين ذوي الكفاءات العالية مكتسبون لمهارات  إلىويعزى ذلك  العالية"

لدخول سوق العمل بكل يسر وسهولة وكفاءة، كما وأنهم يوفرون على المؤسسات التي سيعملون 

خارجها بسبب اطالعهم المسبق على الية  أومن الدورات المنعقدة داخل بلدهم  مرتفعةبها مبالغ 

لعمل ؤسسة ضمن سوق ام، ويحافظون على مستوى عال لمستوى الهكيفية العمل على اكمل وجو 

استراتيجية ضمن  أون تحدث ازمات مالية أدون خوض تجارب لخريجين بدون كفاءات من شأنها 
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رتقاء بها نحو مكان العمل، وكذلك القدرة على تطوير اسلوب المؤسسة واإل أواطار المؤسسة 

 ، والتي تنصمتوسطة( والتي جاءت بمستوى 5االخيرة الفقرة )و االفضل. وجاء في المرتبة الخامسة 

على " تتابع الجامعة مستوى أداء خريجيها في المؤسسات التي يعملون بها لتحديد جوانب الضعف 

محاولة الجامعة لالرتقاء بمستوى  إلىفي مهاراتهم للعمل على معالجتها، وتعزى هذه النتيجة 

كذلك و  محاولة تجنبها للخريجين القادمين،و اكتشاف الثغرات واالخطاء التي قاموا بها و الخريجين 

االهتمام بطلبتها بعد التخرج يعتبر بحد ذاته استقطابأ ألنه يدل أن الجامعة ال تهتم بطلبتها فقط 

قد تعقد  فإنهاوهم على المقاعد الدراسية، بل وتهتم بهم في اماكن عملهم واذا تواجد نقاط ضعف 

ي العمل، وهذا لهم دورات عمل تدريبية مع مراكز متخصصة لمساعدتهم على االرتقاء بمستواهم ف

الجانب مريح من الجانب النفسي للخريج حيث يجعل احساسة باالهتمام مستمرا من قبل جامعته 

يسعى لالفضل ضمن اطار العمل حرصأ منه على االرتقاء بنفسة ولكي يعطي  هوهذا يجعل

 .لجامعةاه انطباعأ طيبأ عن جامعته في هذ

(، ودراسة فريحات وفلوح 2016دراسة داغر والطراونة والقضاة )واتفقت هذة النتيجة 

ودراسة  ،(2010) عبيدات وسعادة مع دراسة( والتي جاءت متوسطة. واختلفت 2018والسليحات )

( 2018) القرشيو (، ودراسة كركشان 2017الطراونة والقضاة )و (، ودراسة داغر 2013دمنهوري )

 .مرتفعةوالتي جاءت 
ئج  شة النتا   لثالثا المتعلقة بالسؤالمناق

بين درجة تطبيق التخطيط  عالقة ارتباطيةهل هناك  الثالث:مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
 هيئة التدريس؟    أعضاءومستوى مواءمة المخرجات التعليمية من وجهة نظر  االستراتيجي

وجود عالقة ايجابية وذات داللة احصائية بين  إلى( 17الموضحة في الجدول ) النتائجتشير 

هيئة التدريس   أعضاءمستوى مواءمة المخرجات التعليمية من وجهة نظر و  االستراتيجيالتخطيط 
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ن المخرجات ويستدل من هذه النتيجة أ ،(0.00)وبمستوى داللة ( 0.77) وكان معامل االرتباط

بمعنى وجود عالقة ارتباطية بين المتغيرين  اإلستراتيجيالتعليمية تتأثر بدرجة تطبيق التخطيط 

التخطيط  تطبيق درجة إلىالنتيجة  هوالمخرجات التعليمية( وقد تعزى هذ االستراتيجي)التخطيط 

فكلما زاد  هيئة التدريس في الجامعات تؤثر في المخرجات التعليمية أعضاءلدى  االستراتيجي

وتعزى  .تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات انعكس ايجابًا على مواءمة مخرجات العمل

هيئة التدريس  عضاءألهيئة التدريس  أعضاءلدى  االستراتيجيالتخطيط  درجةن أ إلىهذه النتيجة 

ها االرتقاء في الجامعات يعتبر الخطوة االولى االساسية لتكوين مخرجات تعليمية سليمة من شأن

 .بمستوى سوق العمل ككل
ئج المتعلقة بالسؤال شة النتا   رابعال مناق

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية " على:النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي نص مناقشة 
في الجامعات األردنية  االستراتيجيلدرجة تطبيق التخطيط  (α= 0.05) عند مستوى الداللة

هيئة التدريس تعزى لمتغيرات  أعضاء الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر
 ، الكلية، الرتبة األكاديمية، سنوات الخدمة(؟"الجنس)

نالحظ عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة  (18من خالل الرجوع لنتائج الجدول )

هيئة التدريس في الجامعات االردنية الخاصة  أعضاءوجهة نظر  من التخطيط االستراتيجي تطبيق

ان الجانب التخطيطي ال يعتمد على المتغير االجتماعي  إلىقد يعزى ذلك  ،الجنستعزى لمتغير 

 االستراتيجي.الذكر واحدة بما يتعلق بجوانب التخطيط و الن اهتمامات االنثى 

التخطيط  تطبيق( تبين عدم وجود داللة احصائية في درجة 19للجدول )ومن خالل الرجوع 

هيئة التدريس في الجامعات االردنية تعزى لمتغير الكلية، قد  أعضاءمن وجهة نظر  االستراتيجي

ة ال عالقة لها بنوع الكليات والتخصصات انما هي عبارة عن االستراتيجيان  إلىيعزى ذلك 

 العلمي على السواء. خطوات علمية من رؤى جميع كليات البحث
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التخطيط  تطبيق( تبين وجود داللة احصائية في درجة 20)ومن خالل الرجوع للجدول 

هيئة التدريس في الجامعات االردنية تعزى لمتغير الرتبة  أعضاءمن وجهة نظر  االستراتيجي

ة الحرص عمر ودرجو االكاديمية، ويعزى ذلك انه كلما زادت الرتبة االكاديمية زاد ذلك من خبرة 

والتطلع من قبل عضو هيئة التدريس والحرص على توسيع مداركة واالنفتاح على كل ما هو جديد 

جديدة تؤثر بشكل فعلي على العملية  مبادئمن السلوك والممارسات والتي من شأنها أن تعزز 

 نحو االفضل. االستراتيجيالتعليمية وكيفية سيرها، واالرتقاء بمستوى التخطيط 

التخطيط  تطبيق( تبين وجود داللة احصائية في درجة 23)الرجوع للجدول  ومن خالل

هيئة التدريس في الجامعات االردنية لمتغير سنوات الخدمة،  أعضاءمن وجهة نظر  االستراتيجي

كلما زادت سنوات الخدمة عمل ذلك على زيادة الخبرة واتساع المدارك مما ادى  إلىويعزى ذلك 

 لوجود فروق ذات داللة احصائية في متغير سنوات الخدمة.

ودراسة ابراهيم والبوسعيدي  (،2016الغيلي والشريمي ) دراسةهذة الدراسة مع نتيجة واتفقت 

واختلفت مع دراسة الفقهي  (،2018ين)ودراسة العناتي وبدرخان والمبيض (،2017والبلوشية )

 (،2018مرعي)و ودراسة عبيد الزبون  (،2017وشلقوف)
ئج المتعلقة بالسؤال شة النتا   لخامسا مناق

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  " على:النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الذي نص مناقشة 
التعليمية لسوق العمل في مواءمة المخرجات لمستوى  (α≤ 0.05) عند مستوى الداللة

، والكلية، والرتبة الجنسالجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات )
 األكاديمية، سنوات الخدمة(؟

( وجود فروق احصائية لمستوى المخرجات التعليمية لسوق العمل في 26)تبين نتائج الجدول 

ان  إلىويعزى ذلك  ،الجنسالجامعات االردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغير 
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من االناث، نظرأ الن المجتمع محاقظ وال يمكن ان ننسى  أكثرسوق العمل قد يكون مناسبأ للذكور 

 من االناث. أكثرهيئة التدريس من الذكور  عضاءأوان  ووقتة.طبيعة العمل 

تبين وجود فروق دالة احصائيأ لمستوى المخرجات التعليمية لسوق  (27ومن خالل الجدول )

العمل في الجامعات االردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغير الكلية، ويعزى ذلك 

 .ت واختالفهاان حاجة سوق العمل تختلف بناءأ على التخصصا إلى

وجود فروق دالة احصائيأ لمستوى المخرجات التعليمية  خالله( فقد تبين من 28)أما الجدول 

لسوق العمل في الجامعات االردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغير الرتبة 

كلما زادت الرتبة االكاديمية يكون الحرص على المخرجات  نهاالكاديمية، وربما ذلك بسبب ال

دراية بكل و معرفة  أكثرويكونون  درجة من االستفادة. أكبرسوق العمل وتقديم  لخدمة أكثرالتعليمية 

علق بجودة المستوى النوعي للخريجين من جامعاتهم، وكذلك درايتهم بامكانيات هذة الجامعات تما ي

 هوالتحسين المستمر لهذ لألفضلدمها الجامعة للطلبة، ويسعون دائمأ وطبيعة الخدمات التي تق

 المخرجات لالرتقاء بمستواها.

( فقد تبين فروق ذات داللة احصائية لمستوى المخرجات التعليمية لسوق 31الجدول )اما 

العمل في الجامعات االردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغير سنوات الخدمة، 

مدى التوسع بالدراسات والتعمق يها وسنوات الخدمة االكاديمية، والتي تساهم  إلىيعزى ذلك  وقد

 سوق العمل.و جدا في زيادة جودة المخرجات التعليمية بما يتوافق 

ودراسة داغر والطراونة والقضاة  (،2013) واتفقت هذة الدراسة مع دراسة كل من دمنهوري

واختلفت مع  (2010) عبيدات وسعادة (،2018) والسليحات(، ودراسة فريحات وفلوح 2017)

 (.2018) ودراسة كركشان والقرشي (،2016) الطراونة والقضاةو دراسة داغر 
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 ثانيأ: توصيات الدراسة

 في ضوء النتائج التي تم التوصل لها توصي الباحثة بما يلي:

والتشجيع على تطبيق هذه الخطط واالهتمام  االستراتيجياالستمرار بالمحافظة على التخطيط  -

 تفادي معوقاتها.و بها بشكل ملحوظ، المحاولة قدر المستطاع تجنب 

هيئة  عضاءمجاالت التدريب والتنمية البشرية للطلبة وألاقامة ندوات وورش عمل في مختلف  -

 التدريس في الجامعات.

 ز لسوق العمل.هم الركائأ أحداالهتمام بالمخرجات التعليمية واعتبارها  -

هيئات التدريس في الجامعات  أعضاءالقيام بدراسات مماثلة تستهدف رؤساء الجامعات و  -

                                                                                                                   .ردنية الحكومية وموظفي وزارة التعليم العالياأل
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(1) الملحق  
األوليةاالستبانة بصورتها   

 
 

 

................................................ وفقه اهلل األستاذ الدكتور الفاضل:سعادة   

  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد  
بمواءمة  وعالقته االستراتيجيالتخطيط استقصاء العالقة بين  تهدف الدراسة إذ

المخرجات التعليمية في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من 

 هات النظرمعرفة درجة اختالف وج إلىكما تهدف  ،التدريسهيئة  أعضاءوجهة نظر 
 دمة.الخ ، وسنواتةاألكاديمي ، والكلية، والرتبةباختالف متغيرات الجنس

البيانات الشخصية، األولى  محاور؛ 3من  تتكوناستبانة ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير 
وقد صممت وفقًا  واألخير مواءمة المخرجات التعليمية، خرجات، ،االستراتيجي التخطيطالثاني و 

 (ابداً  احيانًا، ،متردد، دائمًا، غالباً ): على النحو التاليالخماسي  لتدرج ليكرت
وخبرة في هذا المجال، وألهمية رأيكم السديد  مهمةونظرًا لما تتمتعون به من مكانة تربوية 

بداء رأيكمةفي تحقيق أهداف هذه الدراسة، نرجو التكرم بتحكيم هذه االستبان عباراتها من  عن ، وا 
 عدم انتمائها، ومدى مناسبة الصياغة اللغوية للعبارات.  أوحيث انتمائها للمحور 

    وتفضلوا بقبول فائق الشكر واالحترام...
ةالباحث                                                                                                     
  رواشدة سارة غازي

 الرجاء كتابة البيانات اآلتية:
 

  االسم

يةكاديمالرتبة األ    

  جهة العمل
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( في المكان الذي يمثل إجابتك √الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة )أواًل: 
 : 

 أنثى                 (   )ذكر(   ) :الجنس
 :  )   ( علمي      )   ( إنساني كليةال

 أستاذ مساعد)    ( أستاذ مشارك     )    (      أستاذ)   (  :الرتبة األكاديمية
 سنوات 10أقل من  -سنوات   5سنوات        )    (  5أقل من (    : )عدد سنوات الخدمة

 سنوات فأكثر   10)       (  
 االستراتيجيالتخطيط المحور األول: 

 
 الرقم

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات 

النظرية البنائية 
 االجتماعية

الصياغة دقة 
 اللغوية وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 

 : ةاالستراتيجيلرؤية االمجال األول  : 

 1  .المستقبلي للطموح ومحددة واضحة استراتيجية رؤى الجامعة لدى     
 المأمول الوضع نحو اإلداري التغيير عملية الجامعة رؤية تقود     

 .للجامعة
2 

 3 . لتحقيقها مناسب بتاريخ محددة الجامعة رؤية     
 4 . الجامعة تحرزه الذي التقدم بمقدار للقياس قابلة الجامعة رؤية     
 الرقي إلى للوصول التقنية وتوظف والمعرفة العلم الرؤية ترسيخ     

 . الحضاري
5 

 6 . الخارجية البيئة مع عالقتنا وتوطيد تحسين إلى الرؤية تسعى     
 7  السواء على والخارجي الداخلي للمجتمع الرؤية تعلن     
 8 .وانسانية وحضارية علمية أسس على المجتمعالرؤية   تخدم     

 ة:االستراتيجيالرسالة :  المجال الثاني
 أكاديمية لمعايير وفقاً  متخصصة مخرجات رسالة الجامعة تعد     

 . وعلمية
9 

 10 .عملها وماهية ومعتقداتها قيمها الجامعة رسالة تتضمن     
 11 .  الجامعات باقي عن لها المميز اإلطار عن الجامعة رسالةتعبر      
 12 كفاءة رفع لغرض العاملين إلى بإيصال الجامعة رسالة طمحت     
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 األداء.
 13 . والدراسات البحوث إلعداد المختلفة العلوم توظيف     

 14 المتوفرة والموارد اإلمكانات وفق متوازن بشكل تعد الرسالة     
 خاللها من يتميز التي والحدود باألطر محددة بأنها رسالة تتصف     

 .والتمايز باإلبداع العاملين األفراد
15 

    
 

 لتطوير الجديدة الفرص استثمار رسالة الجامعة للكلية تسمح 
 .المعرفي الرصيد

16 

 :ةاالستراتيجي األهداف الثالث:المجال 
 17 . لجامعة الرئيسية األهداف من األهداف تشتق     
 18 واالستقالل. العلمي األهداف البحث تشجع     
 وتحسين التطوير أجل من العاملين ومهارات لقدرات تحفز أهداف     

 مستوى األداء
19 

 إمكانياتها ضوء في لنفسها وضعتها التي االهداف الجامعة تحقق     
 المتاحة.

20 

 لتحقيق تصنعها التي الزمنية والجداول بالبرامج الجامعة إدارة تلتزم     
 أهدافها.

21 

 المتغيرات مع التكيف على والقدرة بالمرونة الجامعة أهداف تتسم     
 .المتوقعةغير 

22 

 23  األجل طويلة أهداف تحقيقسعى الجامعة ت     
 عن المسؤولة األطراف جميع الجامعة أهداف صياغة في يشارك     

 تحقيقها.
24 

 25 الجامعة. في العاملين جميع لدىبالوضوح  الجامعة أهدافتمتاز      
 :االستراتيجيالتحليل  الرابع:المجال 

 المتغيرات على للتعرف الخارجية البيئة بتحليل الجامعة تقوم     
 .المستقبل في عليها تؤثر أن التي يمكن المختلفة

26 

على  للتعرف الجامعة في الداخلية البيئة بتحليل الجامعة تقوم     
 .الضعف ونقاط القوة مصادر

27 

 القوة نقاط واستثمار لتطوير واضحة رؤية وفق الجامعة تعمل     
 نقاط الضعف من والتقليل

28 

 29 الستثمارها. الخارجية البيئة في المتاحة الفرص تحدد     
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 30 . الداخلية المنطقة في تغير من تتضمنه وما البيئة تدرس     
 الميزة التنافسية تحسين في منها لالستفادة القوة نقاط تحديد     

 .الجامعة
31 

 والبيئة الجامعة بين النشط والترابط المجتمعية الشراكة تفعل     
 الخارجية.

32 

 تعكس التي والمعرفية والعلمية التقنية التطورات آخر تابعت     
 للكلية المستقبلية الطموحات

33 

 :االستراتيجيالمجال الخامس : الخيار 

 34 مناسبة. استراتيجية بدائل الجامعة تضع     
 متغيرات مع استراتيجي خيار كل مالئمة مدى على الجامعة تركز     

  البيئة الخارجية
35 

 عناصر من عنصر بكل األداء قياسل معايير الجامعة تضع     
  ة.االستراتيجي الخطة

36 

 37 الموضوعة. الخطط مع ةاالستراتيجي القراراتتنسجم      
 التنفيذية الخطة إعداد في العاملين جميع الجامعة تشارك     

 المساعدة.
38 

 على للحكم واضحة أداء ومؤشرات معايير الجامعة إدارة تطبق     
 تها.خط

39 
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 الثالث :  موائمة المخرجات التعليميةالمحور 
 
 الرقم

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  مناسبة غير منتمية منتمية
 مناسبة

 جودة المستوى النوعي للخريجيناالول:  لالمجا
 ذوي الجامعات خريجي المجتمع تشغل مؤسسات  .1

 العالية. الكفاءات
     

يتمتع خريجو الجامعة بكفاءة عالية تؤهلهم إلتقان عملهم   .2
 في بداية التعيين

     

تمتلك الجامعة معرفة واسعة لحاجة مؤسسات المجتمع من   .3
      .حيث نوعية الخريجين

تتالءم مع حاجة  التي الجامعة التخصصات العلمية تستحدث  .4
      المجتمع

تتابع الجامعة مستوى أداء خريجيها في المؤسسات التي   .5
لتحديد جوانب الضعف في مهاراتهم للعمل على  ،يعملون بها

 .معالجتها
     

 والبحث العلمي العلمية المشروعات: ثانيالمجال ال
 العلمي التقدم مع الجامعة في العلمية المشروعات تتوافق 1 .6

 الصعيد العالمي. على
     

 الحاجة مع التي العلمية المشروعات الجامعة ىتتبن  .7
  الفعلية لمتطلبات المجتمع

     

 الجهات إلى مسبقاً  العلمية مشاريعها عن الجامعة تعلن  .8
 منها االستفادة يتيح بما في المجتمع العالقة ذات

     

 الحاجة تلبي التي العلمية المشروعات الجامعة تدعم  .9
 للمجتمع. الفعلية

     

      الواقع. أرض على العلمية المشروعات ق الجامعةبتط  .10
 من المستفيدين كافة إلى العلمية البحوث الجامعة تتيح  .11

 .الجامعة خارج
     

 المجتمع مؤسسات مع البحثية العقود الجامعة تبرم  .12
 .المصلحة العامة ذات األهداف لتحقيق

     

 المختلفة المجتمع مؤسسات من المعنيين الجامعة تشرك  .13
 المشتركة األهداف ذات التطبيقية البحوث انجاز في

     

 تلبي التي العلمية البحوث إصدار على الجامعة تحرص  .14
 المجتمع مؤسسات حاجة

     

 ذات( والمؤتمرات للندوات) واضحة خطة الجامعة تضع  .15
 بحاجة المجتمع. المباشرة  العالقة
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 الرقم

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  مناسبة غير منتمية منتمية
 مناسبة

 المجتمع بيئة في المختلفة المتغيرات الجامعة تتابع  .16
 المناسبة. البرامج لها لتصمم

     

 ثقافة لزيادة ندواتها من بعضا الجامعة تخصص  .17
 المجتمع.

     

 الحضور) إلى المجتمع مؤسسات ممثلي الجامعة تدعو  .18
 في فعاليات مؤتمراتها.( والمشاركة

     

 المؤتمرات توصيات تطبيق على الجامعة تشرف   .19
 له. الفائدة يحقق الذي للمجتمع بالقدر الموجهة

     

 منها: العمل أربابسمعة الجامعة ورضا المجال الثالث: 
 كافة قبل من المقدمة المقترحات إلى الجامعة تستجيب  .20

 العمل. أرباب
     

 جميع مع أخالقي بأسلوب الجامعة موظفو يتعامل  .21
 . معهم المتعاملين

     

 بخدمة المتعلقة األخالقية األبعاد الجامعة تراعي  .22
 المجتمع.

     

 بعدالة المجتمع مؤسسات كافة إلى خدماتها الجامعة تقدم  .23
 .دون تمييز

     

 بشكل الجامعة أداء عن العمل أرباب رضا الجامعة تقييم  .24
 مستمر.

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................

....... 
 شاكرة ومقدراه جهودكم  
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 (2ملحق )ال
 اسماء المحكمين

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 الرقم االسم الرتب التخصص الجامعة
 1 . عاطف مقابلةأ.د أستاذ اإلدارة التربوية جامعة الشرق األوسط
 2 أ.د أحمد أبو كريم أستاذ اإلدارة التربوية جامعة الشرق األوسط

 3 د.احمد بدحأ. أستاذ دارة التربويةاال جامعة البلقاء
 4 أ.د. محمد الرفوع أستاذ المناهج وطرق التدريس جامعة الطفيلة التقنية
 5 الخرابشة أ.د.عمر أستاذ اإلدارة التربوية جامعة البلقاء التطبيقية
 6 شحادة زد. فوا مشارك المناهج وطرق التدريس جامعة الشرق األوسط
 7 د. أسامة حسونة مساعد اإلدارة التربوية جامعة الشرق األوسط

 جامعة الزرقاء الخاصة
مناهج وطرق تدريس 
 التربية االجتماعية

 8 د. احمد عيسى داوود مساعد

 9 خالد الصرايرةد.  مساعد اإلدارة التربوية جامعة مؤته
 10 د.خالد حمادين مساعد دارة التربويةاال جرشجامعة 
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(3الملحق )   
النهائيةاالستبانة بصورتها   

 
 

 

 
 سعادة األستاذ  الدكتور  الفاضل :................................................ وفقه اهلل 

  ....... وبعدالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته   
وعالقته بمواءمة المخرجات  االستراتيجيتقوم الباحثة بأجراء دراسة بعنوان "التخطيط 

هيئة  أعضاءالتعليمية في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 
، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة “التدريس 

 تطبيقوتحقيقا لهدف الدراسة تم تطوير استبانة تقيس درجة  التربوية من جامعة الشرق األوسط.
ن في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وتكونت م االستراتيجيالتخطيط 

ة، االستراتيجيالرسالة و ة، االستراتيجي( فقرة موزعة على خمسة مجاالت وهي: )الرؤية 39)
 واالستبانة الثانية تقيس (.االستراتيجيالخيار و ، االستراتيجيالتحليل و ة، االستراتيجياألهداف و 

( فقرة موزعه على ثالثة مجاالت وهي: 24المخرجات التعليمية وتكونت من ) مستوى مواءمة
جودة المستوى النوعي للخريجين، المشروعات العلمية والبحث العلمي، سمعة الجامعة ورضا )

مرتفعة وصممت االستبانة وفق مقياس لكرت الخماسي على النحو التالي: ). العمل منها(  أرباب
 ( على التوالي.1،2،3،4،5( وتمثل )منخفضة جداً ، منخفضة، متوسطة، مرتفعة، جدا

حيث أن الدراسة  ،ن وقتكم الثمين جزءا لإلجابة على فقرات أداة الدراسةامال ان تمنحوني م
علما بانه سيتم التعامل مع  ،لكمبونتائجها تعتمد في المقام األول على المعلومات المقدمة من ق

 البيانات بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط.
 وتفضلوا بفائق االحترام والتقدير

 رواشدةالباحثة: سارة غازي 
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 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

 في المكان الذي يمثل اجابتك    Xيرجى وضع إشارة   

 الجنس )        (ذكر  )        (انثى 

 الكلية  )        (  علمي  )         (   انساني 

 الرتبة االكاديمية )        (أستاذ مساعد)        (                   أستاذ مشارك                 )        (     أستاذ 

عشر )     (       اقل من عشر سنوات-خمس سنوات)     (      اقل من خمس سنوات 

 )     (سنوات ف اكثر 
 عدد سنوات الخدمة
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 اوالً:  التخطيط االستراتيجي:

  درجة التطبيق
منخفضة 

مرتفعة  مرتفعة متوسط منخفضة جداً 
 الرقم الفقرة جداً 

 ةاالستراتيجيالمجال األول : الرؤية      

 
 1 تمتلك الجامعة رؤى استراتيجية واضحة للطموح المستقبلي        

 2 تقود رؤية الجامعة عملية التغيير اإلداري نحو الوضع المأمول للجامعة          
 3 الجامعة محددة بتاريخ مناسب لتحقيقها رؤية          
 4 قابلة للقياس بمقدار التقدم الذي تحرزه الجامعة          
 5 الرقي الحضاري إلىترسخ ) العلم والمعرفة التقنية( للوصول           

 6 توطيد ( العالقة مع البيئة الخارجيةو ) تحسين  إلىتسعى           
 7 تعلن للمجتمع ) الداخلي والخارجي ( على السواء          
نسانية (و تخدم المجتمع على أسس ) علمية             8 حضارية وا 
 ةاالستراتيجيالمجال الثاني : الرسالة             
 9 تعد رسالة الجامعة مخرجات متخصصة وفقا لمعايير أكاديمية           
 10 معتقداتها وماهية عملها(و تتضمن )قيمها           
 11 تعبر عن اإلطار المميز لها عن باقي الجامعات          

 12 تطمح بإيصال العاملين لغرض رفع كفاءة األداء          
 13 توظيف العلوم المختلفة إلعداد )البحوث والدراسات(          
 14 والموارد( المتوفرة تعد بشكل متوازن وفق ) اإلمكانات          

          
تتصف بأنها محددة )باألطر والحدود( التي يتميز من خاللها االفراد 

 العاملين باإلبداع
15 

 16 تسمح للكلية استثمار الفرص الجديدة لتطوير الرصيد المعرفي          
 ةاالستراتيجيالمجال الثالث : األهداف            

 17 األهداف من األهداف الرئيسية للجامعةتشتق           
 18 ة العاملين على البحث العلمياالستراتيجيتشجع األهداف           

          
ة العاملين من اجل التطوير وتحسين مستوى االستراتيجيتحفز األهداف 

 19 األداء 

          
امكانياتها تحقق الجامعة األهداف التي وضعتها لنفسها في ضوء 

 المتاحة
20 

          
تلتزم إدارة الجامعة بالبرامج والجداول الزمنية التي تصنعها لتحقيق 

 األهداف
21 

 22 تتسم اهداف الجامعة بالمرونة للتكيف مع المتغيرات غير المتوقعة           
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 23 تسعى الجامعة لتحقيق اهداف طويلة االجل           
 24 يشارك في صياغة اهداف الجامعة جميع األطراف المسؤلة عن تحقيقها          
 25 تمتاز اهداف الجامعة بالوضوح لدى جميع العاملين في الجامعة          

  االستراتيجيالمجال الرابع : التحليل             

          
المختلفة تقوم الجامعة بتحليل البيئة الخارجية للتعرف على المتغيرات 

 التي يمكن ان تؤثر عليها في المستقبل
26 

          
تقوم الجامعة بتحليل البيئة الداخلية في الجامعة للتعرف على مصادر 

 القوة ونقاط الضعف
27 

          
تعمل الجامعة وفق رؤية واضحة ) لتطوير واستثمار ( نقاط القوة 

 والتقليل من نقاط الضعف
28 

 29 الفرص في البيئة الخارجية الستثمارهاتحدد           
 30 تتضمنه من تغير في المنطقة الداخلية دراسة البيئة وما          
 31 تحدد نقاط القوة لالستفادة منها في تحسين الميزة التنافسية للجامعة           
 32 تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجامعة والبيئة الخارجية          

          
متابعة اخر التطورات ) التقنية والعلمية والمعرفية( التي تعكس 

 33 الطموحات المستقبلية للجامعة

 االستراتيجيالمجال الخامس : الخيار            
 34 تضع الجامعة بدائل استراتيجية مناسبة          

          
متغيرات البيئة تركز الجامعة على مدى مالئمة كل خيار استراتيجي مع 

 35 الخارجية

          
تضع الجامعة معايير لقياس األداء بكل عنصر من عناصر الخطة 

 ة االستراتيجي
36 

 37 ة مع الخطط الموضوعةاالستراتيجيتنسجم القرارات           
 38 تشارك الجامعة جميع العاملين في اعداد الخطة التنفيذية المساعدة          

          
مؤشرات أداء ( واضحة للحكم على و تطبق إدارة الجامعة ) معايير 

 خطتها
39 
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 مؤامة مخرجات العمل:ثالثًا: 

 المستوى
 الفقرة

 

منخفضة  ت
 جداً 

 مرتفعة متوسط منخفضة
مرتفعة 
 جداً 

 جودة المستوى النوعي للخريجين األول:المجال               
 1 تشغل مؤسسات المجتمع خريجي الجامعات ذوي الكفاءات العالية          

          
يتمتع خريجي الجامعة بكفاءة عالية تؤهلهم إلتقان عملهم في بداية 

 التعيين
2 

          
المجتمع من حيث نوعية تمتلك الجامعة معرفة واسعة لحاجة مؤسسات 

 الخريجين
3 

 4 تستحدث الجامعة التخصصات العلمية التي تتالءم مع حاجة المجتمع          

          
تتابع الجامعة مستوى أداء خريجيها في المؤسسات التي يعملون بها 

 لتحديد جوانب الضعف في مهاراتهم للعمل على معالجتها
5 

 الثاني : المشروعات العلمية والبحث العلميالمجال               

          
تتوافق المشروعات العلمية في الجامعة مع التقدم العلمي على الصعيد 

 العالمي
6 

          
تتبنى الجامعة المشروعات العلمية التي مع الحتجة الفعلية لمتطلبات 

 المجتمع
7 

          
الجهات ذات العالقة في  إلىتعلن الجامعة عن مشاريعها العلمية مسبقا 

 المجتمع بما يتيح االستفادة منها
8 

 9 تدعم الجامعة المشروعات العلمية التي تلبي الحاجة الفعلية للمجتمع          
 10 تطبق الجامعة المشروعات العلمية على ارض الواقع          
 11 كافة المستفيدين من خارج الجامعة إلىتتيح الجامعة البحوث العلمية           

          
تبرم الجامعة العقود البحثية مع مؤسسات المجتمع لتحقيق األهداف 

 ذات لمصلحة العامة
12 

          
تشرك الجامعة المعنيين من مؤسسات المجتمع المختلفة في انجاز 

 األهداف المشتركةالبحوث التطبيقية ذات 
13 

          
تحرص الجامعة على اصدار البحوث العلمية التي تلبي حاجة 

 مؤسسات المجتمع
14 

          
المؤتمرات ( ذات العالقة و تضع الجامعة خطة واضحة ) للندوات 

 المباشرة بحاجة المجتمع
15 
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لتصمم البرامج تتابع الجامعة المتغيرات المختلفة في بيئة المجتمع 

 المناسبة لها
16 

 17 تخصص الجامعة بعضا من ندواتها لزيادة ثقافة المجتمع          

          
)الحضور والمشاركة( في  إلىتدعو الجامعة ممثلي مؤسسات المجتمع 

 فعاليات مؤتمراتها
18 

          
تشرف الجامعة على تطبيق توصيات المؤتمرات الموجهة للمجتمع 

 بالقدر الذي يحقق الفائدة له
19 

 العمل منها أربابالمحور الثالث : سمعة الجامعة ورضا         

 20 العمل  أربابالمقترحات المقدمة من قبل كافة  إلىتستجيب الجامعة           

 21 يتعامل موظفي الجامعة بأسلوب أخالقي مع جميع المتعاملين معهم          
 22 تراعي الجامعة االبعاد األخالقية المتعلقة بخدمة المجتمع           
 23 كافة مؤسسات المجتمع بعدالة دون تمييز  إلىتقدم الجامعة خدماتها           

          
 العمل عن أداء الجامعة بشكل مستمر أربابتقييم الجامعة ورضا 

 
24 
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 (4ملحق )ال
جنسهيئة التدريس في الجامعات االردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان الخاص حسب متغير ال أعضاء   

 الرقم  الجامعة انثى ذكر العدد الكلي

  .1 جامعة االسراء 60 187 247
  .2 جامعة البتراء 151 138 289
  .3 جامعة الزيتونة 104 192 296
  .4 جامعة الشرق االوسط 52 121 173
  .5 عمان العربيةجامعة  22 87 109
  .6 جامعة العلوم التطبيقية 78 164 242
  .7 الجامعة العربية المفتوحة  18 32 50
كلية العلوم التربوية واالداب  13 21 34

 /االنروا
8.  

  .9 جامعة األميرة سمية التقنية  27 103 130
  .10 جامعة عمان االهلية  105 157 262
  .11 كلية الحسين التقنية 7 23 30

 المجموع 322 708 1862
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(5ملحق )ال  
 البراءة البحثية


