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جودة أداء كميات التربية بالجامعات
ّ
أعضاء ىيئة التدريس
إعداد:
منال ىاني حسن قطيشات
إشراف:

الدكتور  :أيجذ يذًٕد يذًذ دسادكخ
المم ّخص
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعاييرُ
الدراسة ُإلى ُتقييم ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ُُُُُُىدفت ُىذه ُ ّ
ّ

إنكيت ُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاء ُىيئةُالتدريسُ ,والتعرفُإلى ُاختالفُوجياتُالنظرُباختالفُمتغيراتُ

الجنسُُ ,والسمطة ُالمشرفةُ ,والرتبة ُاألكاديميةُ ,ومصدر ُالحصول ُعمى ُآخر ُمؤىلُ ,وعدد ُسنواتُ
الخبرة .ولتحقيقُأىداف ُالدراسة ُتمُاستخدامُالمنيجُالوصفي ُالمسحيُ,وتمُتطويرُاستبانةُمكونة(ُ)60
فقرة ُموزعة ُعمى ُست ُمجاالت ُىي ُ(ُ :البرامج ُالمقدمةُ ُ ,وتقويم ُاألداءُُ ,والخبرات ُالميدانيةُُ ,والتنوعُ,
ُومؤىالت ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُُ ,والموارد ُوالحوكمة) ُوتم ُالتأكد ُمن ُصدقيا ُوثباتياُ ,وطبقتُ
الدراسة ُما ُيمي ُُ :أن ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربيةُ
عمى(ُ )144عضو ُىيئة ُتدريسُ .وأظيرت ُنتائج ُ ّ
األردنية ُفيُضوءُ ُمعاييرُإنكيت) (NCATEكان ُبدرجةُمتوسطة ُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاءُ
بالجامعاتُ ُ
ّ
ىيئةُالتدريسُُ ,ووجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ(ُ )αُ≥ُ 0.05حولُمستوى ُجودةُ

األردنية ُفيُضوءُ ُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاء ُىيئةُالتدريسُ
أداء ُكمياتُالتربيةُبالجامعاتُ ُ
ّ

لجودةُأداءُكمياتُالتربيةُتبعُاًُلمتغيراتُالسمطةُ,والرتبةُاألكاديميةُومصدرُالحصولُعمىُآخرُمؤىلُ,
ُلصالحُالجامعاتُالخاصةُوأستاذ ُمساعدُوخريجيُالجامعاتُالعربيةُ ,وأقلُمدةُ
ُ
وعددُسنواتُالخبرة
خمسُسنواتُعمىُالتواليُ.وعدمُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُتعزىُلمتغيرُالجنسُ ُ.
األردنية ،إنكيت.
الكممات المفتاحية :جودة أداء ،معايير ،الجامعات
ّ

ل
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Abstract
The study aimed to evaluate the quality of the performance of the faculties of
education in Jordanian universities in the light of the (NCATE)standards from the point of
view of the faculty members, and to identify differences in views according to gender
variables, supervising authority, academic rank, source of obtaining the last qualification
and years of experience. In order to achieve the objectives of the thesis, the descriptive
approach was used. A questionnaire was developed consisting of (60) standards divided
into six groups: (programs presented, performance evaluation, field experiences, diversity,
qualifications of faculty members, resources and governance). (144) faculty members. The
results of the study showed that: The quality of the performance of the colleges of
education in Jordanian universities in the light of the standards of Ncate was of a medium
degree from the point of view of faculty members and there were statistically significant
differences at the level of (α ≥ .0.0(on the quality of the performance of the faculties of
education in Jordanian universities Incite standards from the point of view of the faculty of
incentives according to the variables of authority, academic rank and source of obtaining
the last qualification, the number of years of experience for the benefit of private
universities and assistant professor and graduates of Arab universities, and less five years
respectively. And the absence of statistically significant differences due to the gender
variable0
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انفظـم األٔل
خهفٛـخ انذّساعخ ٔأًْٛزٓــب
يمذيخ :
تعُّدُالجامعاتُالمرحمةُاألخيرةُفيُالمنظومةُالتعميميةُوالتيُتغذيُسوقُالعملُبرأسُالمالُ
العمميةُُوالتكنولوجيةُ
البشريُحاملُالشياداتُبمختمفُالتخصصاتُُ,و ُ
القادرةُعمىُمواكبةُُالتطوراتُ ّ
ُالكم ُإلى ُنوعية ُالعممية ُالتعميميةُُ ,وجودتياُ
أىمية ُالدور ُالجامعي ُمن ُّ
المحمية ُوالعالميةُ ,وتتعُّدى ُ ّ
الممثمةُبكفاءةُُحاملُالشيادةُواكسابوُالمعارفُوالمياراتُالتيُتزيدُمنُمقدرتوُُاإلنتاجيةُلتوليدُدخلُ
إضافي ُُ ُ ,وي ّعد ُالتعميم ُالجامعي ُالفرد ُلحياتو ُالخاصة ُبكل ُأبعادىاُ .وغدتُ ُالجامعات ُواحدة ُمنُ
المشروعاتُ ُاالقتصاديةُ ُالربحيةُالتيُتكونُفيياُجودةُالمخرجاتُالتعميمية ُىيُاألولويةُبعدُىامشُ
ُالضروري ُمراجعة ُالجودة ُفي ُالعمميةُ ُالتعميميةُ ُوتقييمياُ ,والتيُ
ُ
الربح ُالمتحققُ ,ولذا ُأصبح ُمن
يتطمبُتحقيقياُتوفيرُعواملُخاصةُسواءُأكانت ُماديةُأم ُبشريةُ,وباعتبار ُعضو ُىيئةُالتدريسُ
من ُأىم ُالعوامل ُالتي ُتؤثر ُفي ُالعممية ُالتعميميةُ ,وان ُكفاءتو ُ ُتحدد ُنوعية ُالعممية ُالتعميميةُ
ُوجودتياُ .
ومنُأجلُُتحقيقُجودةُالتعميمُيستوجبُعمىُالمؤسساتُُالتعميميةُُوالتربويةُُااللتزامُبمعاييرُُ
الجودةُ ُالمتعارف ُعمييا ُعالميُاً ُوالمتمثمة ُفيما ُيسمى ُ"بمعايير ُبرامج ُاالعتماد ُاألكاديمي"ُُ .واُنُ
الجودة ُبمؤسسات ُالتعميم ُتقومُبعممية ُضبط ُمدى ُمطابقة ُمخرجات ُالمؤسسة ُباألىدافُ ُوالمعاييرُ
الموضوعة ُلياُ,ويتمُتقويميا ُمن ُجوانبُمتعُّددة ُتشمل ُالطالب ُالمستفيد ُمن ُالخدمةُ ُالتي ُتقدمياُ
المؤسسةُ ُ,وسوقُالعملُالذيُيستوعبُالمتخرجُمنُالمؤسسةُ,والمؤسسةُذاتيا ُالتيُتقدمُالخدمةُ,
وكذلكُالقيمةُالتيُتعكسياُتمكُالخدمةُ,وتتضمنُالجودةُفي ُالتعميم ُعددُاً ُمنُاألبعادُ ُمنُبينياُ:
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العمميةُ,والطمبةُ,والمبانيُ,والمرافقُواألدواتُ,وخدمةُ
المناىجُالدراسيةُوالبرامجُالتعميميةُ,والبحوثُ ّ
المجتمعُ(ُالنجارُ .)4:2007ُ,
بيةُعمىُحقيقةُمفادىاُأنُالطالبُالُي ّعدُفيُاألصلُىوُالمنتجُ
ُّ
وتقومُفمسفةُالجودةُفيُالتر
ُوالتعميم ُمن ُمعارفُ
العائدُ ,واُّنما ُالمنتج ُالعائد ُىو ُما ُيكتسبو ُالطالب ُمن ُخالل ُعممية ُالتربية ُ
ومياراتُتعملُعمىُالتنميةُ ُالذاتيةُ ُلديوُ,ومقدرتو ُعمىُالفيمُ ُواإلدراكُ ُالعمميُ,والمقدرة ُعمىُأداءُُ
ُواكتساب ُالمبادئُ
األشياء ُوتصميميا ُوتشكيمياُ ,والمقدرة ُعمى ُتحديدُ ُوتركيب ُأولويتو ُفي ُالحياةُ ,
التربويةُالتيُتساعدُعمىُأنُُيكونُعضوُاًُصالحُاًُيسيمُفيُالمجتمعُُ(الترتوريُ .)66 :2006 ,
ُوأنُاالعتماد ُالمؤديُإلىُضمانُ ُالجودةُ ُفي ُالتعميمُ ُالجامعيُىو"ُ:عبارةُعنُمجموعةُمنُ
األنشطة ُواإلجراءات ُوالمقاييس ُالمستخدمة ُفي ُفحصُ ُالمؤسسات ُالتعميمية ُوالبحثية ُوتقييمياُ,
لمتحققُمنُاستيفاءُُالشروطُوالمقوماتُاألكاديميةُوالتنظيميةُواإلداريةُالتيُتضمنُتحقيقُرؤيةُىذهُ
المؤسسات ُرسالتياُوأىدافيا ُفيُمجاالتُ ُالتعميمُ ُوالتعممُوالبحوثُوتطويرُالمعرفةُوخدمةُالمجتمعُ
بشكلُيتالءمُمعُالمستوياتُُالمتعارفُعميياُعالمياُ"ُ(مخيمرُ .)154: 2005ُ,
ُوظيرتُأنظمةُاالعتمادُاألكاديميُالعالميُكعمميةُاختياريةُلممؤسساتُالتعميميةُبحدُأدنىُ
منُالمعاييرُُالتعميميةُُالمحددةُلمكفاءةُُالتربويةُ.ويساعدُاالعتمادُاألكاديميُفيُاتساعُُمنيجُعالميُ
وتطويرىاُوتحسينياُُ,فضالًُعنُمساعدةُُالطالبُوأولياءُ
ُ
منظمُلتقييمُالعمميةُالتعميميةُفيُالجامعةُُ
أمورىمُعمىُاختيارُ ُالكمياتُالتيُتقدمُتعميمُاً ُعاليُالجودةُ,ألنُمعاييرُاالعتماد ُاألكاديمي ُتيدفُ
إلى ُتحسينُ ُجودة ُالمدخالت ُوالعمميات ُوالمخرجات ُواإلدارة ُوالخدمات ُالمقدمةُ ,مما ُيكسب ُكميةُ
ُالبرامج ُذات ُكفاءة ُتحقق ُالتطمعاتُ
التربية ُىوية ُمميزةُ ,وبالتالي ُطمأنة ُالرأي ُالعام ُبأنُ ُىذه ُ
ُوالطموحات ُفي ُالحصولُ ُعمى ُمواردُ ُبشرية ُمؤىمة ُعالميا ُمن ُمعممي ُالمستقبل ُ(درندري ُوىوكُ,
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ُ )2007فأضحت ُمعايُير ُاالعتماد ُاألكاديميُ ُتشكل ُمقياسا ُلتقويم ُجودة ُإعداد ُمعممي ُالمستقبلُ
وقياسيا ُكونيا ُتضمن ُلمعممُ ُالغد ُاكتساب ُالحد ُاألدنى ُمن ُالمعرفةُ ُوالميارات ُ(خميلُ 2007ُ ,
؛ُُُ.)Mishra,ُُ2006
ُُُُُُُُُواحدة ُمن ُأىم ُمؤسسات ُاالعتماد ُاألكاديمي ُالعالمية ُتسمى ُإنكيت ُ):(NCATE
ُُ National Council for Accreditation of Teacher Educationوىيُمؤسسةُغيرُربحيةُ,
وغير ُحكومية ُتأسست ُعام ُُ 1954من ُاتحادُ ُخمس ُجيات ُكانت ُتعمل ُفي ُجوانب ُمختمفة ُمنُ
المعممينُوالتعميم ُالعاليُفيُالوالياتُ ُالمتحدةُاألمريكيةُ,وتعطيُاالعتماد ُلممدارسُواألقسامُ
ُ
إعدادُ ُ
والكمياتُوالمعاىدُالجامعيةُوغيرُالجامعيةُ,وعرفتُمعاييرُىذهُالمؤسسةُإلىُمنتصفُالتسعيناتُ
من ُالقرنُ ُالماضي ُباسمُ ُخطوط ُإرشادية ُأو ُأدلة ُُ Guidelinesثم ُاتخذت ُاسم ُمعاييرُ
(ُStandardsعبابنة.)2015ُ,
ُوي ّعد مجمسُ  NCATEمنُُُأىمُمؤسسات االعتماد لكمياتُُالتربية المتخصصة األمريكيةُ
جودةً محمي ُةً ,وسمع ُةً عالمية ,إذ تجاوز عددُ مؤسساتُالتعميم العالي
التي تمنح برامجُ إعدادُالمعممُُ ُ
التي اعتمدىا ىذا المجمس )  ( 600مؤسسة (المالكي 2010ُ,؛ُ ُُُ.)Hendricksُ,ُ 2010
ُُُُُُوتجدر اإلشارة إلى أنُ ىذا المجمس مؤسسة مستقمة ُ ,وعميو فقد وضعت ىيئة ُتقييم ودعم
المعممين الجدد في الوالياتُ المتحدة األمريكيةُ NCATEمجموعة من المعاييرُ والمواصفات لمعمم
المستقبل ركزتُمن خالليا عمى تحديدُ فمسفة اعتماد معمم المستقبل وأىدافو التيُتتمثل فيُ :تنميةُ
الوعي الثقافي ,وتنميةُ ميارات التفكير اإلبداعيُ,واستشراف فعاليات التقدم العمميُ ,وتعُّديل السموك
بأنُ
أشارت ُأبو ُالعال )ُّ (2016
أىمية الجانب التطبيقي والعممي لمنظريات ُ .وقد ُ
البيئي ,وادراك ُ ّ
ىناك ُدراسات تطويرية مستمرة لمراجعة معايير ُالمجمس لتطوير معايير بواسطة مجموعة من
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الخبراء داخل المنظمةُوخارجيا لتتالءمُ مع احتياجاتُ المعممينُ في الحصولُ عمى ترخيصُُمزاولة
المينةُ باجتيازىم االختبار القومي لممعممين الذي ي ّعد من ُقبلُ منظمة معايير امتحانات المعممين,
حيث تم إعادة وتطوير ُمعايير االعتماد فييا بطريقة محددة ودقيقة في عام  1990م الذي ي ّعد
منعطفُاً ميمُاً في تاريخُ ُ(NCATEالعباد .(2009 ,وتتمخصُ ىذه المعاييرُ في ستةُ معاييرُ ىي
بمثابة ستة مجاالت رئيسة ُيحتوي ُكل ُمنيا ُعمى ُمجموعةُ ُمن ُالعناصر ُتمثل ُفي ُالواقعُ ُمعاييرُ
المجال ُوىيُ :المعرفةُُ ,والتقييمُُ ,والخبرات ُالميدانيةُ ,والتنوعُ ُ ,ومؤىالت ُأُعضاء ُىيئة ُالتدريسُ,
ُواإلدارةُ,والمواردُوالحاكمية(ُُ .)ُNCATEُ,2008

الدراسة:
مشكمة ّ
ُوالتعميم ُالتقني ُالمتوسطُ ,والتوسع ُاألفقي ُفي ُإعدادُُ
إن ُتزايد ُالطمب ُعمى ُالتعميمُ ُالجامعي ُ
ُُُُ ُّ
الجامعات ُأدى ُإلى ُوجودُ ُبعض ُالتأثيرات ُالسمبية ُعمى ُجودةُ ُالتعميم ُالعاليُ ,وتراجع ُفي ُنوعيةُُ
بعض ُالبرامج ُاألكاديمية ُومخرجاتياُ ,ومنُ ُأىم ُىذه ُالتحدياتُ :ضعف ُالقدرة ُعمى ُتطبيق ُكاملُ
لمعايير ُاالعتماد ُالخاص ُفي ُتخصصات ُوبرامج ُالجامعات ُالحكومية ُوضمان ُجودة ُمخرجاتُ
مؤسسات ُالتعميم ُالعالي ُوصعوبة ُتطبيق ُمعـايير ُضـمان ُالجـودة ُعمـى ُكافـة ُمؤسسـات ُالتعميمُ
العاليُ ,وسرعة ُالتغييرات ُفي ُقطاعُ ُالتعميمُ ُالعالي ُعمى ُصعيدُ ُمدخالتو ُوعممياتوُ ,وغياب ُاآلليةُ
لمتطويرُالمستمرُلمكوادرُالبشريةُفيُالجامعاتُُوتجديدىا(و ازرةُالتعميمُالعاليُ .)2015 ,
ولقدُبذلتُمحاوالتُوجيودُكثيرة ُُفيُمحاوالتُ ُإصالحُمؤسساتُإعداد ُالمعممينُ,إالُأنُُ
أداء ُومخرجات ُتمكُالمؤسساتُالُيزالُأقلُمنُالمطموبُ ُو ُالذيُيؤىلُالمعممينُفيُالتخصصاتُُ
جميعيا ُلكي ُيتحمموا ُالمسئولية ُالتعميمية ُوالتربوية ُبكل ُكفاءة ُواقتدار(ليميُ 2007ُ ,والمغربيُ,
ُ .)2009
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وأشارت ُالعديدُ ُمن ُالدراساتُ ُإلى ُضرورةُ ُإجراء ُدراساتُ ُحولُ ُجودة ُأداء ُالكمياتُ .فقدُ
أوصتُدراسةُعونُ(ُ)2010إلىُتوفيرُمزيدُمنُااللتزامُ ُلدىُالييئتينُاإلداريةُوالتدريسيةُلتطبيقُ
معاييرُالجودةُوخصوصاً ُمعاييرُإنكيت)ُ.(NCATEوأشارتُدراسةُالعتيبيُوالربيعُ(ُ)2012إلىُ
نشرُثقافةُالجودةُواالعتمادُاألكاديميُبحيثُتشملُجميعُالعاممينُوذلكُمنُخاللُُنشراتُتعريفيةُ
ُ
أىمية ُالجودةُُ .واوصتُدراسةُالغامديُ(ُ)2012بضرورةُدراسةُ
ُ
وا
قامةُورشُعملُتوضحُثقافةُو ّ
الدراسة ُعمى ُباقي ُالجامعاتُ
معايير ُإنكيت ُفي ُكمياتُ ُالتربيةُ ,ودراسة ُعبابنة(ُ )2015بتعميم ُ ّ
األردنيةُ .
ّ
السؤال ُالذيُيطرحُ ُنفسُوُماُالسُبلُالتيُيسمكياُالقادةُ ُاألكاديميونُفيُالجامعاتُ ُالخاصةُ
ُو ّ
والحكوميةُلتقييمُجودةُأداء ُكمياتُالتربيةُفيُضوءُ ُمعاييرُإنكيت)ُ (NCATEلدىُأعضاء ُىيئةُ
التدريس ُوالطمبة ُالذين ُينخرطون ُفي ُسوقُ ُالعمل ُمقدمين ُصورة ُحسنة ُعن ُجامعاتيم ُمن ُخاللُُ
حضورىمُالقويُوفكرىمُالمستنيرُمماُيزيدُعددُالمقبمينُعمىُىذهُُالجامعاتُوتحقيقُمعاييرُالجودةُ
السؤالُ ُاآلتيُُ:ماُمستوىُجودةُأداء ُكمياتُ
ُ
فيياُ.وعميوُفأنُمشكمةُ ّ
الدراسة ُتتمثلُفيُاإلجابةُ ُعنُ ّ
األردنيةُفيُضوءُُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُُنظرُأعضاءُىيئةُالتدريس؟
التربيةُبالجامعاتُُ
ّ

الدراسة وأسئمتيا
ىدف ّ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعاييرُ
الدراسة ُإلى ُتقييمُ ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ىدفت ُىذه ُ ّ
ّ
السؤالينُاآلتيينُُ :
إنكيتُوذلكُمنُخاللُاإلجابةُعنُ ّ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت
 -1ما ُمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
)ُ(NCATEمنُوجيةُُنظرُأعضاءُىيئةُالتدريس؟
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ُ -2ىلُىناكُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعند ُمستوى( ُ )ُ ُ 0.05بينُمتوسطاتُاستجابةُ
األردنية ُتبعُاً ُلمتغيراتُ
أعضاء ُىيئةُالتدريس ُفيُمستوى ُجودةُأداء ُكمياتُالتربيةُبالجامعاتُ ُ
ّ
الجنسُُ ,والسمطة ُالمشرفةُ ,والرتبة ُاألكاديميةُ ,ومصدر ُالحصول ُعمى ُآخر ُمؤىلُ ,وعددُ
سنواتُالخبرةُ؟ ُ

الدراسة
أىمية ّ
ّ
الدراسةُفيُالنقاطُُاآلتيةُ :
أىميةُُىذهُ ّ
تكمنُ ّ
أىميةُُ
 -1يؤملُ ُمنُىذهُ ّ
الدراسة ُلفتُانتباهُالقائمينُعمىُالسياساتُ ُالتعميمية ُوالتربويةُإلىُ ّ
األردنية ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئةُ
قياس ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربية ُفي ُالجامعاتُ ُ
ّ
التدريس.
الدراسةُ ُالتعميم ُالعالي ُوالبحث ُالعممي ُفي ُاتخاذ ُالق اررات ُالخاصةُ
 -2يؤملُ ُُأنُ ُتفيدُ ُىذه ُ ّ
بترسيخُمعاييرُإنكيت)ُ .(NCATE
األردنيةُفيُ
الدراسةُمنُالدراساتُُالقميمةُفيُحدودُُعممُالباحثةُعمىُُالجامعاتُُ
 -3تعُّدُىذهُ ّ
ّ
حدودُموضوعُالدراسة.
 -4تحديد ُنقاط ُالقوة ُوالضعف ُفي ُاألداءُ ُاألكاديمي ُوقياس ُدرجتوُ ,مما ُيساعد ُإدارةُ
ُيخصُ ُكادرىاُ
الجامعات ُعمى ُمراعاتيا ُعند ُاختيار ُكوادرىاُ ,والتعامل ُمعيا ُبما
ّ
األكاديمي.
 -5قياس ُمدى ُاستخدام ُالكادر ُالتدريسي ُكجزء ُمن ُمشروع ُاقتصادي ُبالنسبةُ ُلمجامعاتُ
الخاصةُ,مماُيساعد ُالتعميم ُالعاليُعمىُالتدقيقُ ُواالىتمامُبمنظومةُ ُالتعميمات ُالخاصةُ
بالجامعاتُُالخاصة.
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األردنية ُحسبُالمعاييرُالعالميةُ,يسُمّطُ
ُ -6قياسُجودةُأداء ُكمياتُالتربيةُفيُالجامعاتُ ُ
ّ
الضوءُعمىُمستوى ُالتعميم ُالجامعيُمماُيعودُبالنفعُعمىُالطمبةُ,وعمىُمستوى ُالتعميمُ
األردني.
ُُ-7تعتبرُنتائجُىذهُالدراسةُإضافةُإلىُإثراءُالمعرفةُحولُىذاُالموضوعُ .
الدراسة ُكالً ُمن ُالباحثين ُاآلخرين ُفي ُالتعرفُ ُإلى ُمعاييرُ
ُ -8يؤملُ ُأن ُتعينُ ُنتائج ُىذه ُ ّ
عالميةُخاصةُبمؤسساتُإعدادُالمعممينُوتطبيقياُفيُكمياتُُإعدادُالمعممينُاألخرىُ .

الدراسة
حدود ّ
الدراسةُالحاليةُبماُيأتيُ :
تتمثلُحدودُ ّ
األردنية.
يُ:ويتمثلُُبأعضاءُىيئةُالتدريسُ ُوكمياتُالتربيةُفيُالجامعاتُُ
 الحدُالبشر ُّ
ّ
األردنيةُالخاصةُوالحكوميةُفيُالعاصمةُُعمان.
الحدُالمكانيُ:ويتمثلُبالجامعاتُُ
ُّ

ّ
انيُ:وتمثلُبالفصلُُالدراسيُاألولُمنُالعامُُالدراسيُالجامعيُُ .2018-2017
 الحدُالزم ُّ

الدراسة
محددات ّ
الدراسة ُىي ُصدق ُاالستبانة ُوثباتيا ُومدى ُدقة ُالمستجيبينُ
ُّ
إن ُمحددات ُتعميم ُىذه ُ ّ
الدراسة ُال ُيمكن ُتعميميا ُإال ُعمىُ
الدراسةُ ,وان ُنتائج ُ ّ
عينة ُعمى ُأداة ُ ّ
وموضوعيتيم ُمن ُأفراد ُال ّ
الدراسةُوالمجتمعاتُالمماثمةُ .
عينةُ ّ
المجتمعُُالذيُسُحبتُمنوُ ّ

الدراسة
مصطمحات ّ
الدراسةُعمىُالمصطمحاتُُاآلتيةُالتيُعرفتُمفاىيميُاًُواجرائيُاًُوعمىُالنحوُاآلتيُ :
ا ُّ
شتممتُ ّ
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المعاييرُ.:وىوُ"حكمُأوُقاعدةُأوُمستوىُمعينُنسعىُلموصولُإليوُ,بيدفُقياسُالواقعُ,والتعرفُ
إلىُمدىُاقترابُىذاُالواقعُمنُالمستوىُالمطموب"ُ(رمضانُ .)18ُ,2005ُ,
ُُُُُوتُعُرف ُإجرائيُاًُ :مجموعة ُالمؤشراتُأو ُالمواصفات ُالتي ُتشتممياُمعايير Ncateوالتي ُيمكنُ
األردنيةُ .
منُخاللياُتحديدُدرجةُتطبيقياُفيُكمياتُُالتربيةُفيُالجامعاتُُ
ّ
عينةُ
ُ
إنكيت)ُ :)Ncateىيُإحدى ُ
مؤسساتُالجودةُواالعتماد ُاألكاديمي ُالتيُتعملُوفقاُلمعاييرُم ّ
وىيُاختصارُألسمُالمجمسُالقوميُالعتمادُإعدادُالمعممينُُ:وىوُمجمسُأمريكيُيمنحُمؤسساتُ
برامج ُإعداد ُالمعمم ُاعتمادا ُيكسبيا ُجودة ُمحميةُوتحسنا ُواعترافُاً ُعالميُاًُ.وقد ُوضع ُىذاُالمجمسُ
بوي ُعميياُأنُ ُتطبقُُ
ستةُمعاييرُالعتماد ُالكوادرُالتربويةُوكلُمؤسسةُتطمبُاالعتماد ُالمينيُالتر ُّ
تمكُالمعاييرُوىي"ُ:البرامجُالمقدمة"ُ,و"نظامُالتقييمُوالتقويمُفيُالكمية"ُ,و"الخبراتُالميدانية"ُ,وُ
"التنوع"ُ ,و"تأىيل ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُوأداؤىم ُوتنميتيم ُالمينية"ُ ,و"الموارد ُوالحاكمية" ُ(عبابنةُ,
ُ .)2015
جودة أداء كميات التربيةُ :تعرف ُإجرائيُاً ُبالدرجة ُالتيُحصل ُعميياُكمياتُالتربية ُفي ُالجامعاتُُ
األردنية ُمنُخاللُ ُاستجابةُأعضاء ُىيئةُالتدريسُعمى ُمعاييرُ ُأنكيت(ُ )Ncateالستةُالواردةُفيُ
ّ
االستبانة("البرامج ُالمقدمة"ُ ,و"تقويم ُاألداء ُومخرجات ُالتعمم"ُ ,و"الخبرات ُالميدانية"ُ ,و ُ"التنوع"ُ,
و"مؤىالتُأعضاءُىيئةُالتدريس"ُ,و"المواردُوالحوكمة"ُ .
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

انفظم ُانضبَٙ
غبثمخ
األدة انُّظش٘ ٔانذساعبد ان ّ
ُ

 2.1األدب ال ّنظري

الصمة
السابقة ذات ّ
 2.2الدراسات ّ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
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انفظم انضبَٙ
ظهخ
غبثمخ راد ان ّ
األدة انُّظش٘ ٔانذساعبد ان ّ
النظري ُذيُعالقةُبجودةُاألداءُومعاييرُإنكيت)ُ.)Ncate
ُُُُُُ ُّ
تضمنُىذاُالفصلُعرضاًُلألدبُ ّ
الدراسة ُالحالية ُمن ُالدراساتُُ
ُّ
كما
الصمة ُمع ُعرضاً ُلموقع ُ ّ
السابقة ُذات ُ ّ
ُتضمنُعرضاً ُلمدراسات ُ ّ
السابقةُوفيماُيميُعرضُلذلكُُ .
ّ
أٔلا  :األدة انُّظش٘
اشحًم األدب انُّظري عهى يٕضٕعات ذات صهة بكم يٍ جٕدة األدا ٔيعاٌٍر إَكٍث ٔعهى
انُحٕ اَجً :
-1جٕدح األداء:
إذ يتناول ىذا الجانب مفيوم الجودة ومفيومو بالتعميمُ :
ُُُُُُظيرُمفيومُالجودة  qualityفيُثمانيناتُُالقرنُالماضيُفيُالوالياتُُالمتحدةُاألمريكيةُمعُ
ارتفاعُ ُوتيرةُالتنافسُاالقتصاديُالعالميُُوغزوُالصناعةُاليابانيةُلألسواقُالعالميةُ.فالجودةُمفيومُ
أنُالمؤسسةُالتعميميةُىيُمؤسسةُ
تبطُباإلنتاجيةُُوالمردوديةُُوانتقلُإلىُمجالُُالتعميمُعمىُاعتبارُُ ُّ
ُّ
ير
إلنتاج ُالكفاءات ُُوالخبرات ُالقادرة ُعمى ُاالبتكار ُُواإلبداع ُُوالمذين ُبدونيما ُال ُيمكن ُلممقاوالتُ
الصناعيةُأنُتطورُإنتاجياُ ُوتحسنُمنُمنتوجيا .تعُّد ُالجودةُقديمةُقدمُالحضارةُاإلنسانيةُفمفيومُ
النظريات ُاإلداريةُ
الجودة ُيعني ُالدقة ُواإلتقـان ُوىـذا ُالمفيوم ُتطور ُبمرور ُالزمن ُوأرست ُقواعده ُ ّ
المعاصرةُفموُتأممناُىـذاُالمفيومُلوجدناُانوُيدعوُإلىُتجويدُاألعمالُوىوُماُيتفقُتماماُمعُكلُُ
القيم ُوالمبـادئ ُالتـي ُنادت ُبيا ُالشريعة ُاإلسالمية ُوالتي ُتدعو ُإلى ُمخافةُ ُاهلل ُومراقبتو ُفي ُالسـرُُ
الً ُأنُُ
والعمـنُفـيُأداءُ ُاألعمالُعمالُبقولوُصمىُاهلل ُعميوُوسممُ"إنُاهلل ُيحبُإذاُعملُ ُأحدكمُ ُعمـ ُ
يتقنـوُ"(البخاريُ .)1998 ,ومعُتطورُ ُىذاُالمفيومُأصبحتُ ُالجودةُمعيا ُاًر ُلمحكمُ ُعمىُدقةُ ُالعملُُ
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ُلرضا ُالمستفيدُ ,ولقد ُاحتوت ُكثير ُمن ُاألدبياتُ ُالمعاصرة ُعمى ُتعريفاتُ ُعديدةُ
واتقانـو ُوقياسـا ُ
لمجـودةُمـنُوجياتُُنظرُمختمفةُومنُتجاربُُدوليةُمتنوعةُفيُالجودةُُمنُىذهُالتعريفاتُماُيأتيُ :
ُُُُالجودةُلغةُمنُأجادُُ"ُ:أيُأتىُبالجيدُ ُمنُقولُ ُوعمـل " وأجادُالشئُأيُصيرهُ ُجيدُاًُُوالجيدُُ:
نقيضُالرديءُوجادُُالشيءُجودهُُ:بمعنىُصارُجيدُاًُ(ُخميلُ .) 3ُ:2005ُ,
التحسينُفجودُالشيءُأيُحسنوُُوأتقنو ".
ُّ
ُُُُوعرفياُسكرُ()ُ253 :2006الجودةُلغةُ":اإلتقانُو
“يرجع ُمفيومُالجودةُإلى  Qualityلمكممةُالالتينيةُ Qualitiesالتيُيقصدُبياُطبيعةُالشخصُأوُ
الشيء ُومستوى ُصالحيتو ")بومدينُُ .)2007 ,وعرفيا ُبمزبير ُالمشار ُإليو ُفي ُالطائي)ُ)2008
"مصطمحُعامُقابلُلمتطبيقُعمىُأيةُصفةُأوُخاصيةُمنفردةُأوُشاممة"ُ.وعرفها بامكُالمشارُإليوُ
فيُالوادي)" )2009اإلشباع التام الحتٌاجات المستهلك بأقل كلفة داخلٌة"ُ 0
ٔيٍ خالل اسحعراض انحعرٌفات انسّابقة ًٌكٍ جعرٌف انجٕدة بُا عهى انحدٌث انشرٌف"ُ
الًُأنُيتقنوُ" أٌ اإلجقاٌ ْٕ يفٕٓو انجٕدة ْٕٔ إجقاٌ انعًم ٔاَجازِ
إنُاهللُيحبُُإذاُعملُُأحدكمُُعم ُ
عهى أحسٍ ٔأجى ٔجّ فً أقم ٔقث0
مفهوم الجودة في التعليم:
ذكر ُالخطيبُ(ُ )250ُ :2003انوُمن ُالصـعب ُتحديدُمعنى ُجازمُلما ُتعنيو ُالجودةُفيُ
التعميم ُفمعناه ُيحمل ُتفسيرات ُكثيرة ُحددىا ُكال ُمن ُىارفي ُوجرين ُفي ُخمسة ُمفاىيم ُلمجودة ُفيُ
التعميمُالعالي:
المفيوم األول ُُ :أن ُالجودة ُتعني ُتحقيق ُالدقة ُواإلتقان ُمن ُخاللُ ُتحقيق ُالتحسـين ُالمستمرُ
باستخدامُإدارةُالجودةُالشاممةُ .
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المفيوم الثانيُ :أن ُالجودة ُنوعُمنُاألداءُ ُالفريدُيتحققُ ُفقطُفيُظـروفُ ُمحـددهُفـيُنوعيةُ ُمعينوُ
منُالطالبُُوىذاُالمعنىُينطبقُعمىُالجودةُُفيُبعضُُمؤسساتُالتعميمُالعاليُذاتُالشيرةُالكبيرةُ
مثلُجامعةُىارفاردُوكمبريدجُ.
المفيوم الثالثُ:أنُالجودةُىيُالمقدرةُعمىُتغييرُُالطمبةُُباستمرارُوأضافوُقيمُجديدةُإلىُمعارفيمُ
ونموىمُالشخصيُوىذاُيتفقُمعُاالىتمامُُالحاليُالموجوُلتقديمُالتعميمُالعاليُلعامةُالناس.
المفيوم الرابعُ :أن ُالجودة ُشيءُماُيناسبُغرضاُماُأوُمنتجاُأوُخدمـةُيمكـنُتقديمياُعمىُأنُ
يكونُىذاُالغرضُأوُالمنتجُمحدداُوبالتاليُيصبحُالتعميمُيقدمُجيداُإذاُكانُيفيُبالغرضُ(الكفاءةُ
الداخميةُلمتعميمُالعاليُ)ُوىذاُالمدخلُيتحاشىُتحديـدُجـوىرُالجـودةُويركزُعمىُمتطمباتُتحقيقُ
غرضُوميامُالمؤسسةُويجعلُضمانُالجودةُإجرائيـاُ,وىـذاُالمفيومُفضمتوُكثيرُمنُالحكوماتُفيُ
مؤسسات ُالتعميم ُالعاليُفيُالدولُالمتقدمةُوغيرىاُومنُىناُادخلُمفيومُضمان ُالجودة ُفي ُالتعميمُ
العالي.
المفيوم الخامس :أن ُالجودة ُىيُالقدرةُعمىُتقديرُ ُالمالُوالمواردُبحيثُتكونُمسؤوليةُمجتمعيةُ
وىذاُالمفيومُشائعاًُمنذُأصبحتُ ُالييئاتُالعامةُوىيئاتُالتمويلُأقلُقبوالًُلمسؤوليةُالجامعاتُعنُ
ضمانُالجودةُ ُ
وعرفيا ُمحجوبُ("ُ )105ُ:2003تحقيقُمجموعةُمنُاالتصاالتُ ُبالطمبةُ بيدفُإكسابُيمُ
المعارفُوالمياراتُواالتجاىاتُالتيُتمكنيمُمنُتمبيـةُُتوقعـاتُاألطـرافُالمستفيدةُ(ُالمنظماتُ)ُ"ُ
وىذاُالتعريفُيركزُعمىُجودةُ ُالعممياتُالتعميمية ُوىوُمـاُيشـكلُجوىرُالعمميةُالتعميمية ُومحورُ
حقيقةُالجودة.
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ُوعرف ُالحولي((ُ 10ُ :2004الجـودةُفـي ُالتعميم ُ"ُتُوفرُ ُوتُوفيرُمجموعةُمنُالخصائصُُ
والسماتُالتيُتعبرُبدقوُعنُجوىرُُالتربيـةُُوحاالتياُبماُفيُذلكُكلُاألبعادُمنُمدخالتُوعممياتُ
ومخرجاتُقريبوُوبعيدهُوتغذيةُراجعوُوكذلكُالتفاعالتُالمتواصمةُالتيُتحققُاألىدافُالمنشودةُ
والمالئمة ُلمجتمع ُمعين"  .وأوجز ُالبحيري ُ(ُ )208ُ :2005معنى ُالجودة ُفي ُالتعميم ُ" ُالدقةُ
واإلتقانُوتحسينُاألداء ُوتطويرُمعارفُالطمبة ُومدىُالنجاحُفيُتحقيقُ ُاألىدافُالتعميمية ورأىُ
عبدُالجوادُ(ُ)73ُ:2000بأنُالجودةُفيُالتعميمُتعنيُ"ُأنُُتتطابقُالمخرجاتُمعُمستوياتُُاألداءُُ
القوميةُ ُوانُ ُتمبيُحاجاتُالمستفيدينُكماُوكيفا" ُ ،وأكد ُإيميس ) ُ )Ellisُ,1993أنُ ُمفيومُالجودةُ
فيُالتعميمُالعاليُمفيومُغامضُذلـكُألنوُيتضمنُدالالتُتتعمقُفيُذاتُُالوقتُبالمعاييرُُوالتميزُ
وقدُجاءتُدالالتُالجـودةُفـيُالتعميمُمتنوعة.
ُُُُُُُكما ُذكر ُدوىيرتي ُ( ُ (272 ُ :1999المقدرة ُعمى ُإرضاءُ ُالحاجات ُالمحددة ُوالمطموبةُ
لمطمبة ُ.بينماُيرىُكمال(ُُ)4 :2004أنُلتحديدُمعنىُأوُتعريفاُلمجودةُفيُالتعميمُُالعاليُالبدُمـنُ
اإللمامُُبثالثةُُأبعادُلمجودةُفيياُوىي ُ :
(1البعدُاألكاديميُ:وىوُتمسكُالجامعةُبالمعاييرُُوالمستوياتُالمينيةُوالبحثيةُاألكاديميةُ .
(2البعدُاالجتماعيُ:وىوُتمسكُالجامعةُبإرضاءُُحاجاتُالقطاعاتُاليامةُالمكونةُلممجتمعُالذيُ
يتواجدُفيوُوتخدمو ُ .
(3البعد ُالفرديُ :وىو ُتمسك ُالجامعة ُبالنموُ ُالشخصي ُلمطمبة ُمن ُخاللُ ُالتركيز ُعمى ُحاجاتيمُ
المتنوعة.
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ُُُُُومماُسبقُيالحظُبأن ُالجودة ُفي ُالتعميمُ ُلياُأبعادُعديدةُذلكُلتداخلُالعممياتُوالمفاىيمُفيُ
المنظومةُ ُالتعميمية ُويمكنُتعريفُالجودةُفي ُالتعميم ُ"ُعمميـاتُالتحسينُالمستمرُلمعمميةُالتعميميةُ
والخدمات ُالمقدمة ُبما ُيحقق ُرضا ُأطراف ُالعممية ُالتعميميةُ ,ورغباتيم ُويحقق ُفي ُنفسُ ُالوقتُ
األىدافُالموضوعة" .

معايير الجودة الشاممة في التعميم
ىناك العديد من المعاييرُ التي يتم استخداميا المجالُالتعميمي وتشمل:
 -1معيار جودة عضو ىيئة التدريس (المعمم) :ويعني العمل عمى تأىيلُ عضو ىيئة التدريس
عمميا وسموكيا وثقافيا ليعمل عمى إثراءُ العممية التعميمية وفق ُالفمسفة التي يرسميا المجتمع
لذلك ينبغي أن توفر لو فرص النمو الميني المستمر من خاللُ التدريب الفاعل والمستمرُُ,
ويقوم ىذا المعيار عمى عددُ من المؤشرات أبرزىاُ :حجم أعضاء ىيئة التدريس و كفاياتيم
التدريسيةُ ُ,ومستوى التدريب و التأىيل العممي ألعضاء ىيئة التدريسُ ,ومساىمة أعضاء ىيئة
التدريس في خدمةُ المجتمع ,مقدار اإلنتاج العممي لعضو ىيئة التدريس) السامرائي. )7..2ُ,
 -2معيار جودة المناىج الدراسية :يتضمن أصالة المناىج و جودة مستواىا ومحتواىا ومدى
ارتباطيا بالواقع ومواكبتيا لمتغيرات والتطورات المعرفية ُوالتكنولوجية بحيث تساعد الطالب عمى
توجيوُ ذاتو في دراساتوُ ُوأبحاثو في جميعُ أنواعُالتعميم كما يجب أنُ توفر المناىجُالدراسية النشاطُ
التعميمي الذي يكون فيو الطالب محور االىتمام و يعمل عمى خمقُ اتجاىات وميارات ضرورية
لدييم ُاألمر الذي يسيم في زيادةُ وعي الطالب ومن ثم المقدرة عمى التحميلُ الذاتي لممعمومة
بالبحث و االطالع مما ُيثري التحصيل و البحث العمميُ .كما أنوُ منُ أىم شروط المنيج الجيد
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كما يؤكدُ"ُ "Peter Mort moreتعزيز النواحي  :الروحية و العقميةُواألخالقية و الثقافية والعممية
لمتالميذ في المدرسةُ والمجتمع ُواعدادىم لممسؤوليات وخبرات الحياة(.)Mortimerُ,1991
 -3معيار جودة الطالب :يقصد بو تأىيل الطالب عمميُاً واجتماعيُاً وثقافيُاً ُونفسيُاً ليتمكن من
استيعابُ دقائق المعرفةُوتحدد مؤشرات ىذا المعيارُبانتقاء وقبول الطمبةُ ُ,ونسبة عدد الطمبة لعضو
ىيئة التدريسُ ُ ,ومتوسط تكمفة الطالب الواحدُ ,واستخراج معدل عدد ُالسنوات الالزمة والفعمية
لتخريج طالب واحد ,ثم يتبعيا احتساب عدد السنوات الميدورة بسبب الرسوب والتسرب ,ونوعية
الخدمات التي تقدميا المؤسسة التعميمية لطمبتياُ ,والكشف عن دافعيةُ الطمبة واستعُّدادىم لمتعممُ,
ُواحتساب نسبة عدد المتخرجين إلى عددُ المسجمين) السامرائي.)7..2ُ,
 -4معيار جودة البرامج التعميمية :يقصد بجودة البرامج التعميمية ُ:شموليا وعمقيا ومرونتيا
واستيعابيا لمختمف التحديات العالمية والثورة المعرفية ومدىُتطويرىا بما يتناسب مع المتغيراتُ
العامة واسياميا في تكوين الشخصية المتكاممة لمطالب األمر الذي من شأنو أن ُيجعل طرق
تدريسيا بعيدة تماما عن التمقينُ ومثيرة ألفكار وعقول الطالب من خاللُ الممارسات التطبيقيةُ
(عميمات.)ُ2004ُ,
 -5معيار جودة تقويم الطالبُ :يجب أنُ تتنوع أساليب تقويم أداء الطالب وأنُ تسيم ىذه
األساليب في التعميمُ و اإلفادة من التغذيةُ الراجعة ويشترطُكذلك أنُ يتصف المقومون بالشفافية
والعدالة والموضوعية في أساليبيم وتمكين الطالب من مناقشةُ عالماتيم ُومراجعتيا ,وكذلك قدرة
ىذه األساليب التقويمية المستخدمة عمى تحديدُ مستويات الطالب وقياس مخرجات ُالتعميم ُُلذلك
يجب مراعاة جودة عممية التقويم وذلك من خاللُ تصميم نظام تقويمي يقوم عمى عدةُ مقوماتُ
منيا (:الزىرائي)2009ُ,
 -وضع نظام فعال لتقويم أداء الطالب مبني عمى أسسُ موضوعية وعممية حديثةُُواالستفادةُ
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من تجاربُ الدول الناجحة في مجالُ التقويم المدرسي .
 التدريب المستمر لمصممي التقويم والمقيمين أنفسيم ُوالعمل عمى تنوعُ أساليب التقويمبحيث تحتوي عمى الجوانبُ التالية(شفييُ,تحريريُ,عممي)
 شمولية التقويم لمختمف مجاالت ُالتعميم (مياراتُ ,معارفُ ,اتجاىاتُ ,قيم) ُُواالىتمامبأساليب التقويم البديل لالختبارات الذي يركز عمى تقويمُ األداء وتقويم ممفات أعمال
الطالب والتقويم القائم عمى المالحظة وغيرىاُ .
-6

معيار جودة اإلمكانيات الماديةُ :تتعُّدد اإلمكانات المادية في المؤسسةُ التعميمية حيث

تشمل جميع أنواع األثاث والتجييزات والمختبرات ُوالمكتبات إضافة إلى التيويةُ واإلضاءةُ
ُوالضوضاءُ ُ ,وتتضمن جودة ىذا المعيار بمرونة المبنى المدرسي وقدرتو عمى تحقيقُ األىدافُ
ُومدى استفادة أعضاء ىيئة التدريس والطمبة من المكتبةُُ ُُ,ومدى استفادة أعضاء ىيئة التدريس
ُ,وحجم االعتماد الماليُ(ُالسامرائيُ .)7..2ُ,
والطمبة من المختبرات والورشات ُ
 -7معيار جودة العالقة بين المدرسة و المجتمع :وذلك ُمن ُحيث مدى وفاء المدرسة
باحتياجات المجتمع و المشاركة في حل مشكالتو وربط التخصصات بطبيعةُالمجتمع وحاجاتو
والتفاعل بين المدرسة و مواردىا البشرية و الفكرية وبين المجتمع بقطاعاتو اإلنتاجية و الخدمية.
 -8معيار جودة تقويم األداء :ويتضمن إشراك العاممين بشكل نظامي في عمميةُ التقويمُ ُومدى
سالمة إجراءات التقويم و أدواتوُ ُومدى القدرة عمى االستجابةُ السريعة لنتائج التقويم و مدى فاعمية
تقويم األداء في تحسين ميارات العاممين و شمول عممية التقويمُ(عميمات.)ُ2004ُ,
 - 9معيار جودة اإلدارة التعميمية :إن جودة اإلدارة في المؤسسةُ التعميمية تتوقف إلى حدُ كبير
عمى القائدُ فإن فشل في إدراكوُ لممدخل الييكمي ُنحو إدارة الجودة الشاممة فمن غير المحتمل أنُ
يتحقق أي نجاح  ,ويدخل في إطارُ جودة إدارة المؤسسة التعميمية جودة  .التخطيط االستراتيجي
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ومتابعة األنشطة التي تقود إلى خمقُ ثقافة إدارةُالجودة الشاممة ُ,ومن أبرز مؤشرات ىذا المعيارُ:
(ُالسامرائي)7..2ُ,
 التزام القيادة في اإلدارةُ العميا بالجودة . مناخ العالقات اإلنسانية الطيبة بين الطمبة و أعضاء ىيئة التدريس و القيادة اإلدارية . -اختيار القيادة اإلدارية وُتد ريبيم.

فوائد تطبيق الجودة التعميمية لممؤسسة التعميمية:
أنُفوائدُتطبيقُالجودةُالتعميميةُلممؤسساتُالتعميميةُيكمنُفي(:الفتالويُ :ُُ)2008ُ,
ُنجاحُالمؤسسة التعميمية فيُتحقيقُُأىدافياُبأقلُتكمفةُوُتحسينُمخرجاتُالمؤسساتُالتعميميةُ,ومنياُمستوىُالطالبُالخريجينُلكلُمرحمةُدراسية.
ُترفعُُمنُمعنوياتُُالعاممينُفيُالمؤسسةُُالتعميميةُ,وتحفزىمُ,وتشجعيمُعمىُاالشتراكُُفيُعمميةُُاتخاذُالقرارُداخلُالمؤسسةُبشكلُفاعلُ ُوتعالجُالصعوباتُالتيُتواجوُالمؤسسات التعميمية بشكلُ
عممي.
ُتعززُسمعةُالمؤسساتُالتعميميةُوُإشاعةُنظامُمتكاملُومدروسُلممؤسسةُالتعميمية.المقدمةُلمطالب ُوالتقميلُمنُبيروقراطيةُُاإلدارةُإلىُحدُُكبيرُ .
ُضمانُجودةُالخدمات التعميمية ُُّويضيفُُعميمات(ُ)2008بأنياُ:
ُتنميةُالعديدُمنُالمياراتُُلدىُأفرادُالمؤسسةُالتعميميةُ,مثلُميارةُحلُالمشكالتُُ,وتفويضُالصالحياتُ,وتفعيلُالنشاطاتُوغيرىاُ .
 ُبناء ُالثقة ُبين ُالعاممين ُبالمؤسسةُ التعميمية ككلُ ,وتقوية ُانتمائيم ُليا ُو ُتوفير ُالمعموماتُووضوحياُلدىُجميعُالعاممينُ .
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ُُُُبينما ُيرى ُالبنا ُ(ُ )2007أنُ ُتطبيق ُنظام ُإدارة ُالجودة ُالشاممة ُفي ُمؤسساتُ ُالتعميم ُالعاليُ
يتطمبُماُيـأتيُ :
 القناعةُالكاممةُمنُاإلدارةُُالعمياُوالتفيمُالكاملُوااللتزامُبمبادئيا إشاعةُالثقافةُالتنظيميةُوالمناخُالتنظيميُالمالئمُإلدارةُالجودةُالشاممةُالتعميمُوالتدريبُالمستمرينُلكافةُالعاممينُفيُىذهُُالمؤسسات التنسيقُبينُاإلداراتُواألقسامُوالكمياتُوتفعيلُاالتصاالتُبينياُبكافةُاالتجاىاتُمشاركةُجميعُالمستوياتُاإلداريةُوالعاممينُفيياُفيُجيودُُتحسينُالجودةُالشاممةُتوفيرُنظامُمعموماتُدقيقُوفعالُإلدارةُالجودةُالشاممةُ . ُتوفير ُجو ُمن ُالتفاىمُ ُوالتعاونُ ُوالعالقات ُاإلنسانية ُبين ُالعاممين ُبالمؤسسةُ ُالتعميمية.ُالترابطُوالتكاملُبينُجميعُاإلداريينُوالعاممينُبالمؤسسةُ التعميمية لمعملُبروحُالفريقُُ .ُ
الحاجة إلى إدارة الجودة الشاممة في التعميم ُ
ُُُُُُإنُ ُنظـام ُالتعميم ُفيُجميـعُ ُدولُالعـالمُيتـولىُمسـؤوليةُإعداد ُالمـواردُالبشـريةُالالزمـةُلمعمـلُ
فيُجميـعُ ُالمجاالتُ ُالمينيـةُالصناعيةُوالتجاُريةُوالعسكريةُوالحرفيـةُ ُوي ّعد ُالمنيـلُالـذيُتنيـلُمنـوُ
جميـع ُالميـن ُوعنـدما ُتكـون ُإدارة ُالجـودة ُالشـاممة ُحاجـة ُممحـة ُلممؤسسـة ُاإلنتاجيـة ُوالخدميـة ُفمـنُ
بـابُأولىُأنُ ُتبـدأُمـنُالمؤسسـاتُالتعميمية ُوادارةُعمميـاُألنُمخرجـاتُالمؤسسـةُالتعميمية ُالجيــدةُ
سـتكون ُبالضـرورة ُمــدخالت ُجيـدة ُفي ُنظــم ُالمؤسسـات ُالخدميـة ُواإلنتاجيــة ُاألخـرى ُاألمــر ُالـذيُ
سـيؤدي ُبالنتيجـة ُإلى ُإسـيام ُالمؤسسـة ُالتعميمية ُالـتي ُتتبـنى ُإدارة ُالجـودة ُالشـاممة ُبصـُورة ُغـيرُ
مباشـرةُفيُنجـاحُُبـرامج الجودةُفيُالمؤسساتُُاإلنتاجيةُُوالخدميةُ(احمد.)2003 ,
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عمىُىذاُاألساسُأصبحتُالحاجةُإلىُتطبيقُإدارةُالجودةُالشاممةُفيُالتعميمُُضروريةُ
وذلكُلألسبابُاآلتيةُ (:عطيةُ )2009 ,
 -1العُجــز ُالتعميمــيُ ُ :والمقصــود ُبــو ُاســتثمار ُفي ُالتعميمُ ُدون ُالعائــد ُنظ ـ ار ُألن ُالمخرجــاتُ
التعميميةُوُالن ـواتجُالتربويــةُالُتكفيُالطمبُالفعالُفيُأسواقُُالعملُُبالدرجةُُالمطموبة.
 - 2معدالت ُالبطالة ُالمرتفعةُ :فاإلنتاج ُال ُيوفر ُعدد ُالوظائف ُالكافية ُوالمناسبة ُلممخرجاتُ
التعميميةُوُالعكس.
ـاجُوالتعميمُ ُ :حيـثُتظيـرُ ُالحاجـةُلـبعضُالميـنُوالوظـائفُالـتيُالُ
ُ – 3اتسـاعُالفجـوةُبـينُاإلنت ُ
يوفرىـا ُالتعميم ُالحـالي ُأو ُالعكس ُال ُتوجد ُبعض ُالتخصصات ُالتعميمية ُالفرص ُالمناسبة ُبعدُ
التخرج.
 -4ارتفاع ُتكمفة ُالتعميم ُفي ُجميعُ ُمراحموُ ,فالظاىر ُأنُ ُالتعميم ُمجاني ُوالواقعُأنو ُذو ُتكاليفُ
متزايدة.
ُ-5انخفاضُالعائدُعمىُاالستثمارُُالتعميمي.
- 6التعميمُيركزُعمىُالمعارفُُوالمعموماتُُوينسىُوالُييتمُبالسموكياتُوالميارات.
 -7عدمُالمشاركةُفيُتصميمُُالبرامجُُالتعميميةُعمىُجميعُُالمستويات.
العمميةُ .
 - 8أصبحُالعديدُمنُخريجيُالجامعاتُيعممونُفيُوظائفُعمىُغيرُُتخصصاتيمُ ّ
ُ
ُ
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مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم ُ
ال ُيــتم ُتطبيــق ُأي ُشــيء ُدون ُأن ُيكــون ُىنــاك ُمــبرر ُليــذا ُالتطبيــق ُُ ,فــإلدارة ُالجــودةُ
الشــاممة ُيوجــدُمــبرراتُكثــيرة ُلتطبيقيا ُفي ُمجالُ ُالتعميم ُوأن ُىذهُالمبررات ُتؤكدُأن ُتطبيقُإدارةُ
الجودة ُالشاممة ُفي ُالنظـامُ ُالتعميمـيُ ُال ُتتوقـف ُعنـد ُتحسـين ُاألداء ُوانمــا ُتيدف ُإلى ُتحســينُُ
المــدخالت ُوالعمميــات ُوالمخرجــات ُو ُلــذلك ُيرى ُعزب(ُ )2008أن ُىناك ُالعديد ُمن ُالمبرراتُُ
لالىتمامُبالجودةُُوأىمياُ :
ُ-1إقبالُمعظمُالمجتمعاتُعمىُالتوسعُُفيُالتعميمُُباعتبارهُالعاملُالحاسمُفيُالتنميةُُالمجتمعيةُ
ُ- 2اكتشافُالدولُالمتقدمةُانخفاضُمستوياتُالتحصيلُالدراسيُبينُطالبهاُوالوضعُأسوءُفيُ
الدولُُالنامية.
 -3تزايدُالرغبةُعالميا ُفيُالوصولُ ُإلىُمعاييرُجديدةُعنُالجودةُ ُواالىتمام ُبٓا عمىُالمستويينُ
الً ُمن ُخاللُ ُإعداد ُالفردُ
النظري ُو ُالتطبيقي و الحاجة ُإلى ُمواجيةُ ُالمتغيرات ُالعالمية ُمستقب ُ
ّ
لمواجيتياُوالتعايشُمعياُ .
ُ - 4يصل ُالعالم ُمن ُخاللُ ُالجودة ُإلى ُتخفيفُ ُحدة ُالتناقضات ُالتي ُظيرت ُفي ُالقرنُ ُالواحدُ
والعشرين
ُ -5إنُ ُالثورة ُالتكنولوجية ُالشاممة ُوالقائمـة ُعمـى ُتـدفقُ ُعممـي ُومعـرفي ُلم ُيسـبق ُلـو ُمثيـلُ ,يمثـلُ
تحـدياُلمعقـلُالبشـريُوىـوُمـاُجعلُالمجتمعاتُتنافسُفيُتجويدُُنظمياُالتعميميةُ(احمدُ .)2003 ,
ُ
ُ
ُ
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خطوات الحصول عمى ضمان الجودة
ُُُُُتمرُعمميةُالحصولُعمىُضمان ُالجودة ُفيُالمؤسساتُ ُالتعميمية ُوبرامجياُاألكاديمية ُبنفسُ
الخطوات ُالتي ُيمر ُبيا ُاالعتماد ُاألكاديميُ ,باعتبارىما ُوجيان ُلعممة ُواحدةُ ,وىذه ُالخطواتُ
ىي( ُ :)ُNACTE, 2003
الدراسة ُالذاتيةُ :وتقدم ُفييا ُالمؤسسات ُالتعميمية ُأو ُالبرامج ُالتي ُتطمب ُضمانُ
الخطوة األولىّ ُ :
الجودة ُتقرير ُمكتوب ُعن ُاألداءُ ُفي ُالمؤسساتُ ُأو ُالبرامجُ ,يعتمد ُعمى ُالمعاييرُ ُالتي ُتضعياُ
منظماتُتمنحُضمانُالجودةُ .
الدراسة ُالذاتيةُ
الخطوة الثانيةُ :مراجعة ُالنظيرُ :يقوم ُأعضاء ُالييئة ُالتدريسية ُواإلدارية ُبمراجعة ُ ّ
لممؤسسةُأوُالبرامجُ,وكأنيمُفريقُالزيارةُالميدانيةُ .
الخطوة الثالثةُ:الزيارةُالميدانيةُ:وفيُىذهُالمرحمةُ,ترسلُالييئةُالمانحةُلضمانُالجودةُفريقُزائرُ
لمراجعةُالمؤسسةُأوُالبرامجُلمتأكدُمنُصحةُُالمعموماتُالمقدمةُفيُدراسةُُالتقريرُالذاتيُ .
الخطوة الرابعةُ :إصدار ُالحكمُ :في ُحالةُ ُاقتناع ُالييئة ُالمانحة ُلضمان ُالجودة ُفي ُالمؤسسة ُأوُ
البرامجُ ,فأنيا ُتدرج ُاسميا ُفي ُقائمةُ ُالمؤسسات ُأو ُالبرامج ُالمعتمدةُ ,ويكون ُالقرار ُفيُ
الفئاتُ(مشروطُ,تحتُاالختبارُ,غيرُمشروط)ُ,ومدتوُُ5سنواتُ .
الخطوة الخامسةُ:المتابعةُ:تتابعُالييئةُمنحُضمان ُالجودة ُالمؤسساتُأوُالبرامجُخاللُفترةُمنحُ
ضمانُالجودةُ,لمتحققُمنُاالستمرارُُبالوفاءُُبمعاييرُالجودةُ ُ.
ُ
ُ
ُ
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التقويم وعالقتو باالعتماد والجودة ُ
ُُُُيعد ُالتقويم ُىوُاآللية ُالمناسبةُلتتحول ُالجامعةُمنُكونيا ُتقميديةُإلى ُمؤسسة ُتعميمية ُحديثةُ
تسعىُلتحقيقُأىدافُومخرجاتُتعميميةُمحددةُوتضعُالتعممُفيُمقدمةُأولوياتياُ,وتكمنُأىميتوُ
في ُمساعدة ُالمؤسسة ُالتعميمية ُعمى ُالـتأكيد ُمن ُمدى ُنجاحيا ُفي ُتحقيق ُأىدافيا ُومخرجاتياُ
التعمي ميةُ,األمرُالذيُيؤديُلتصحيحُمسارىاُفيُضوءُأىدافياُ,كماُيساعدُفيُأعادةُالنظرُفيُ
أىدافيا ُوتعديمياُ ,بحيث ُتكون ُأكثر ُمالئمة ُلمواقع ُالذي ُتعيشو ُالمؤسسة ُالتعميميةُ ,فمن ُوظائفوُ:
مراجعةُاألىدافُالعامةُوالمخرجاتُالمتوقعةُلمجامعةُوتعديمياُوتحديدُنواحيُالقوةُوالضعفُفيُ
العممية ُالتعميمية ُومعالجتيا ُويوجو ُعممية ُالتعمم ُوالتدريسُ ,أضافة ُلكونو ُوسيمة ُفعالة ُفي ُتقديمُ
التغذيةُالراجعةُفيُعمميةُالتعممُوالتعميم(شحادةُ .)2009ُ,
ُُُُُويستخدم ُالتقويم ُألغراض ُمتعددةُ ,ويختمف ُالتقويم ُتبعاً ُلياُ ,ومنيا ُالتقويم ُالقبمي ُلمتأكد ُمنُ
مستوىُمعين ُقبل ُالبدء ُبالعممية ُالتعميميةُ,والتقويم ُالتشخيصي ُلنعرف ُنواحيُالقوة ُوالضعف ُفيُ
العممية ُالتعميميةُ ,والتقويم ُالبنائي ُالذي ُيستيدف ُمتابعة ُالعممية ُالتعميمية ُواالستفادة ُمن ُالتغذيةُ
الراجعةُبقصدُالتحسينُإثنائياُ,والتقويمُالنيائي ُلمعرفةُمدىُتحققُاألىدافُمنُالعمميةُالتعميميةُ
(أبوُجاسرُ .)2012ُ,
ُُُُُومن ُخالل ُاالىتمام ُبالتعميم ُواستخدام ُالتقويم ُفي ُمساعدة ُالمؤسسات ُالتعميمية ُعمى ُتحقيقُ
أىدافياُظيرُمفيومُاإلعتماد ُاألكاديميُكنظامُلضمانُالجودةُمنُخاللُاالىتمام ُبتحقيقُالجودةُ
والتأكد ُمن ُعممية ُضبطياُ ,وكان ُأول ُما ُظير ُفي ُالواليات ُالمتحدة ُاألمريكية ُفي ُبداية ُالقرنُ
العشرينُالميالديُ,وىوُنظامُاختياريُغيرُحكوميُييدفُإلىُاالرتقاء ُبنوعيةُالتعميمُفيُالدارسُ
والكميات ُوالجامعاتُ,وضمان ُجودةُأدائيا ُوعمىُالرغم ُمنُأنُمؤسساتُاالعتماد ُىيُمؤسساتُ
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مستقمة ُغير ُحكومية ُإال ُأنو ُيتعين ُأن ُتعترف ُو ازرة ُالتربية ُفي ُالواليات ُالمتحدة ُاألمريكيةُ
بالمنظماتُالتيُتمنحُاالعتماد(النجارُ .)2007ُ,

 -2يؼبٛٚش إَكٛذ ()NACATE
المعايير:
ُُُُُىي ُتصور ُلما ُينبغي ُأنُ ُيكونُ ُعميو ُالشيءُُ .وىي ُتسيم ُفي ُبناءُ ُقاعدة ُمعرفية ُتتسمُ
بالفاعميةُُ.أوُىيُمحدداتُأوُمستوياتُأوُأبعادُتحددُمستوىُالنوعيةُالتيُيجبُأنُ ُيكونُ ُعميياُ
نامجُومصادرُالتعممُوالتعميم ُوأىدافُالمؤسسةُأوُالبرنامجُوالمنافعُ
ُ
القائمينُعمىُالمؤسسةُ ُأوُالبر
المتوقعة(مجاىد.)10ُ:2007 ,
وأيضا ُىي ُعبارة ُتشير ُإلى ُالحدُ ُاألدنى ُمن ُالفعالياتُ ُالمطموب ُتحقيقيا ُلغرض ُمعينُ
وتعتبرُالمعاييرُمرجعيةُاالستنادُإليياُفيُترشيدُُالعملُأوُاالحتكامُإليياُفيُضمانُُجودةُواالرتقاءُ
بأداءُالعاممينُفيُالمنظومةُُالتعميميةُبلُوتطويرُكافةُعناصرىاُ(محمدُ .)50:2013 ,
ُُُُُُُُُُأما ُالمعايير ُالتربوية ُفقد ُعرفيا ُمجيد(ُ )ُ 2014أنيا ُعبارة ُعن ُموجياتُ ُأو ُخطوطُ
مرشدة ُمتفق ُعمييا ُمن ُقبلُ ُخبراء ُالتربية ُوالمنظمات ُالقوميةُ ,فيي ُتعبر ُعن ُمستوى ُالوعيُ
الذي ُيجب ُأنُ ُيكونُ ُعميو ُجميع ُمكونات ُالعممية ُالتعميمية ُمن ُطالبُ ُومعممين ُومناىجُ
ومصادرُتعميمُوأساليبُتقويمُومبانيُوتجييزاتُ .
ُ
ُ
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خظبئض انًؼبٛٚش انزشثٕٚخُ :
ُُُُُقدُ تختمف المعايير من منظمةُ (ىيئة)ُاعتمادية إلى أخرى وكذلك من منطقةُ إلى أخرىُ,وذلكُ
حسب ظروف وطبيعة كل منطقة إال أنُ ىناك عددا من الخصائص ينبغي توافرىا في ُالمعاييرُ
وىي أن تكونُ(ُ:مجاىدُ ُ) 139 : 2008,
 .1شاممة  :حيثُتتناولُالجوانبُالمختمفةُالمتداخمةُلمعمميةُالتعميميةُوالتربوية والسموكيةُ .
 .2موضوعية  :حيثُتركزُعمى ُاألمورُ ُالميمةُ ُفيُالمنظومةُ ُالتعميمية ُبالُتحيزُ,وتنأى عنُ
األمورُُوالتفصيالتُُالتيُالُتخدمُالصالحُالعامُ .
 .3مرنة  :حتى ُيمكن ُتطبيقيا ُعمى ُقطاعاتُ ُمختمفة ُوفقا ُلمظروف ُالبيئية ُوالجغرافيةُ
واالقتصاديةُالمتباينةُفيُاألردن.
 .4مجتمعية  :أيُتعكسُتناميُالمجتمعُوخدمتوُُ,وتمتقيُمعُاحتياجاتوُُ,وظروفو ,وقضاياه ُ
 .5مستمرة ومتطـورة  :حتى ُيمكن ُتطبيقيا ُلفترات ُزمنية ُممتدة ُتكون ُقابمة ُلمتعُّديل ومجابيةُ
العمميةُوالتكنولوجية.
المتغيراتُوالتطوراتُ ّ
 .6قابمة لمقياس  :حتىُيمكنُمقارنةُالمخرجاتُالمختمفةُلمتعميمُبالمعاييرُالمقننةُلموقوفُعمىُ
جودةُُىذهُالمخرجاتُ .
 .7تحقق مبدأ المشاركة  :بأنُتبنىُعمىُأساسُاألطرافُالمتعُّددةُوالمستفيدينُفي المجتمعُفيُ
إعدادىاُمنُناحيةُُ,وتقويمُنتائجياُمنُناحيةُأخريُ .
 .8أخالقية  :بأنُتستندُإليُالجانبُاألخالقيُوتراعيُعاداتُالمجتمعُوسموكياتو.
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 .9داعمة  :فالُتمثلُىدفُاًُفيُحدُذاتياُوانماُتكونُآليةُلدعمُالعمميةُالتعميمية والنيوضُبياُ .
.10وطنية  :بأن ُتخدم ُأىداف ُالوطن ُوقضاياه ُوتضع ُأولوياتو ُوأىدافو ُومصمحتو ُالعميا ُفيُ
المقامُُاألول.

المجمس الوطني العتماد إعداد المعممين: NCATE
ُُُُُُي ّعدُإنكيت National Council For Accreditation Of Teacher Education
))ُ NCATEالمجمسُالوطنيُالعتماد ُإعداد ُالمعممينُوىيُأىمُمؤسساتُاعتمادُالتربيةُفيُ
الوالياتُُالمتحدةُُاألمريكيةُُ.تأسستُعامُُ1954كمؤسسةُمستقمةُغيرُحكوميةُغيرُربحيةُ,
وىي ُمجموعة ُمنتقاة ُممثمةُلجميع ُالمنظماتُالمينية ُالمعنيةُبإعداد ُالمعممين ُفي ُالوالياتُُ
المتحدةُاألمريكيةُ ,وتوضحُرسالةُُ NCATEبأنياُتسعىُلتحديدُماُإذاُكانتُالمدارسُأوُ
األقسام ُالمسؤولة ُعن ُإعدادُ ُالمعممين ُتركز ُعمى ُاألداءُ ُ ,وي ّعد ُالمجمس ُالوطني ُالعتمادُ
مؤسساتُإعداد ُالمعممينُُ NCATEالجيةُالرئيسةُالعتماد ُالمؤسساتُالتربويةُفيُالوالياتُُ
المتحدةُ ُاألمريكية ُإذ ُتجاوز ُعدد ُمؤسسات ُالتعميم ُالعالي ُالتي ُأعتمدىا ُالمجمس ُ(ُ)600
مؤسسةُ.ويتضمنُالمجمسُأكثرُمنُ(ُ)30مؤسسةُتعملُفيُمجالُُمينةُالتعميمُوالمؤسساتُ
التي ُتشكل ُإنكيت ُتعين ُممثال ُليا ُفي ُىيئة ُسياساتياُ .وتقوم ُىذه ُالييئة ُبتطويرُ ُالمعاييرُ
والسياساتُواإلجراءاتُ(العتيبيُوالربيعُ .)2012 ,
ُوعرفت ُمعايير ُىذه ُالمؤسسة ُإلى ُمنتصفُ ُالتسعينات ُمن ُالقرنُ ُالماضي ُباسمُُ
خطوطُإرشاديةُأوُأدلةُ Guidelines ,ثم ُاتخذت ُاسم ُمعاييرُُ ,ُ Standardsحيثُيتمُ
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مراجعتياُكلُسبعُسنواتُ,وكانتُآخرُمراجعةُلياُعامُُ,ُ 2008والمراجعةُالقادمة ُستكونُ
عام (ُ2015عبابنةُ .)2015,
ُُُُُُوتتمخص ُىذه ُالمعايير ُفي ُستةُ ُمجاالت ُرئيسية ُيحتوي ُكل ُمنيا ُعمى ُمجموعة ُمنُ
العناصرُُتمثلُفيُالواقعُمعاييرُالمجالُوىيُ(ُُ :)NACTE, 2008
المعيار األول :يتعمق بمجال المعرفة ,والميارات ,واالتجاهُنحو المينة) البرامج المقدمة (ُ.ويبين
ىذا المعيار بعض خصائصُالمعارف والميارات الشخصية التي ينبغي أن يكتسبيا(الطالبُالمعمم)
بما يساعد في تحقيق التعمم لدى الطمبة المعممينُ ,ويتضمن ىذا المعيار محتوى معرفيُاً بمادة
التخصص ,وفيمُاًُلمزاولة التدريسُ .
المعيار الثاني :ويتناول ىذا المعيار مجال نظام التقويم ُواالمتحانات في المؤسسة ,بحيث يتمتع
بنظام تقويمي ,واختبارات ُقوية توضح البيانات والمعمومات الضرورية عن الدارسين ,ومستوىُ
تأىميم لمزاولة المينة ,وأدائيم بعد التخرج ,وبما يساعد المؤسسة ُفي تحسينُ أدائيا الحقُاً اعتمادُاً
عمى التغذيةُُالراجعة من برامجُُالتقويم واالمتحاناتُ .
المعيار الثالثُ :يتعمق ىذا المعيار بالخبرات الميدانية ُوالممارسات العممية التي تقدميا المؤسسة,
لتصمم وتنفذ ُباالشتراك مع المدارسُ المتميزة لتأىيلُ الطمبة المعممين عممياًُ ,وتنمية معارفيم
وخبراتيم واتجاىاتيم المينية ,بواسطة التحديد ُالدقيق ألىداف التدريب الميداني ,وميام ودور
الطالب في الميدانُ .
المعيار الرابع ُ:ويتناول التنوع في المؤسسة ُ:فتقوم المؤسسةُبتصميم وتنفيذ وتقويم برامج دراسية,
وخبرات تعميمية تراعي ُالتنوع بين الطالب المقبولين ,والتنوع في مياميم بعد التخرجُ ,والتنوع في
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مراحلُ ُالتعميمُ التي ي ّعدون لمتدريس فييا ,وتساعدىم ُعمى طمبُ المعرفة والميارات وتكوين
االتجاىات اإليجابية بماُيساعدىم فيُالتعميمُ المينيُ ُ.
المعيار الخامس :ويتعمق ىذا المعيار بمؤىالت أعضاء ىيئة ُالتدريس وأدائيم ونموىم الميني,
فيتمتع أعضاء الييئة التدريسيةُبمؤىالت عممية كافية ,تجعميم ذوي قدوة جيدة لمممارساتُالمينية
 ,ولدييم العمم والخبرة الكافيين في مجال التدريس ,وقادرين ُعمى تقويم أنفسيم وتقويم طالبيم
بفعالية كافية ,والتعاون مع ُالزمالء ,وتعمل المؤسسة عمى تقويم أداء ىيئة التدريس بيا بشكلُ
نظامي مستمر ,وتيسر ليم فرص النمو المينيُ .
المعيار السادس :ويتعمق ىذا المعيار بمجال اإلدارة ُوالموارد ,فيتوفر في المؤسسةُ نظام إداري
مستقر ,وقيادة تربوية ُتتمتع بالسمطةُ الفعالة ,وميزانية جيدة وىرمية كافية من العمالةُ ُواإلداريين
والتسييالت واإلمكانيات والموارد ,وتكنولوجيا ُالمعمومات بما يساعد في الوفاء بمتطمبات المعايير
القوميةُ,ومعايير الوالية والمعايير المينيةُ .

تجارب عالمية في ضمان الجودة واعتماد مؤسسات تربية المعمم
 التجربة البولونية (ُ ُ:)Bologna Processتعُّد ُاتفاقيةُبولونياُعامُُ 1999تطو اًرُكبي اًرُفيُمجالُُضمانُالجودةُوبرامجُإعدادُالمعممينُُ.فييُتعنىُفيُخمقُُمنطقةُتعميميةُتتيحُ
االنتقالُلمطالبُوأعضاء ُىيئةُالتدريسُبينُالجامعاتُاالوروبيةُُ.
ُ
حريةُتسييلُالحركةُو
وأىم ُنتائج ُىذه ُاالتفاقية ُىي ُخمق ُسوق ُاوروبية ُتنافسية ُفي ُمجالُ ُتقدم ُخدمات ُالتعميمُ
العاليُ .مما ُشجعُالىُإنشاء ُآلياتُلضمان ُالجودة ُفيُمختمف ُالدول ُحتى ُتمكُالتيُلمُ
تكنُ ُتيتم ُبيذا ُاألمرُ ,فالنمسا ُوالبرتغال ُأنشأتا ُآلياتيما ُالوطنية ُلضمان ُجودة ُمؤسساتُ
التعميم ُالعالي ُعام ُ2004مُ .فأسيمت ُاالتفاقية ُفي ُاالصالحاتُ ُالتي ُجرت ُعمى ُبرامجُُ
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تربيةُالمعممُفيُدولُُاالتحادُاالوروبيُ.فيناك(ُ)19دولةُتطبقُحالياًُنظمُالتقويمُالخارجيُ
ُواالعتمادُعمىُبرامجُإعدادُالمعمم(ُ.ُ)ُIgvarson & Kleinhen,ُ2007
 تجربة اليابان :يوجد في اليابان أضخم نظام لمتعميم العالي في العالم ,حيث يضم أكثر منُ(ُ)470000مؤسسة تعميم عالي ذات مستوى متميزُ.وقد تأثرتُ اليابان كثي ُاًر بالنموذج
األمريكيُ ,حيث يتم اعتماد الجامعات اليابانية بواسطة ىيئة اعتماد الجامعات اليابانية
)ُ(JUAAالتيُأنشأت عام  1947وىي ىيئة غير حكومية وغير ربحية تيدف إلى تحسينُ
جودة ُالتعميم العالي من ُخاللُ التطوير الذاتي ,وقد تأسست برعاية ست وأربعين جامعة
قومية عامة وخاصة ويتم اعتماد ُالجامعات اليابانية من خاللُ نظامين ىماُ:نظام ويمنح
االعتماد وفق ىذا النظام لمجامعات التي تتقدم ألول مرة لطمب العضوية في ىيئة االعتمادُ
نظامُثانيُيمنح إعادة االعتماد بعد مرور خمس سنوات من الحصولُ عمى االعتماد األولُ
بالنسبة لمجامعات التي تحصل ألول مرة عمى االعتماد ,ويمنح كل سبع سنوات بالنسبة
لمجامعات ُالتي حصمت عمى إعادةُ االعتماد من قبل .كما يجب أن يمر عمى إنشاءُ
الجامعة أربع سنوات حتىُيكون ليا الحق في االنضمامُ لعضوية الييئة(الصرايرةُُوالعساف
. (2008ُ,
 تجربة المنطقة العربيةُُ:لمُي ّعدُاالىتمامُبضمانُجودةُالتعميمُالعاليُبالظاىرةُالحديثةُفيُالبالدُ ُالعربية ُوفي ُدول ُالعالم ُالثالث ُعموماً ُإال ُأنُ ُالجيود ُتعترييا ُكثير ُمن ُالتحدياتُ
والمشكالت ُوالصعوبات ُوخاصة ُمن ُحيث ُتحديد ُالمفيوم ُأو ُتحديد ُالمعايير ُوالمستوياتُ
وصالحياتُاآللياتُالقائمةُعميياُُ,وفيُأشارهُخاصةُالىُالمنطقةُالعربيةُيرىُمنيرُبشورُ
(ُ )2006أنُبعضُالمحاوالتُالقائمةُحاليُاً ُعمىُماُيندرجُمنُقبلُتحتُميماتُالتفتيشُ
والمراقبةُوالتأكدُمنُااللتزامُبالقوانينُُ,بدونُأنُيكونُليذاُااللتزامُعالقةُواضحةُبمستوىُ
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الجودةُويكونُمنُوراءُذلكُالحصولُعمىُالتفويضُأوُاالعتمادُ,وأنُمعظمياُيتبعُالىُ
و ازرات ُواجيزة ُحكومية ُوىذا ُيتناقض ُمع ُالفمسفة ُواالىداف ُاالساسية ُمن ُقياميا ُوعدمُ
االستقاللية ُمن ُفعاليتياُ .وتكون ُمحصورة ُفي ُترخيص ُمؤسسات ُالتعميم ُالعالي ُالخاصةُ
واالىميةُفيُمتابعتياُومراقبتياُدونُالجامعاتُالحكومية(ُ.)ُBabiker,ُ2007
ُُُُُفضمان ُالجودة ُمحدودةُجداً ُفيُتجاربُالدولُالعربيةُ,مماُأدىُالى ُالنقلُواالقتباسُمنُ
الييئات ُواآلليات ُاألجنبية ُمن ُبريطانيا ُو ُالواليات ُالمتحدة ُاالمريكية ُغالباًُ ,رغم ُاختالفُ
مرحمة ُالنمو ُوالتباين ُالثقافي ُواالجتماعيُ .ولكن ُيوجد ُىناك ُاجتيادات ُعمى ُالمستوىُ
االقميمي ُمن ُقبل ُالمنظمة ُالعربية ُلمتربية ُوالثقافة ُوالعموم ُوأتحاد ُالجامعات ُالعربية ُالقتراحُ
مؤشراتُومعاييرُلمتقويمُالذاتيُواعتمادُمؤسساتُالتعميمُالعاليُتستحقُاإلشادةُبياُمنياُ ُ:
 ُالجيد ُالكبير ُالذي ُيبذل ُفي ُدولةُ ُاالمارات ُالعربية ُالمتحدة ُمن ُقبلُ ُكمية ُالتربية ُبجامعةُاالمارات ُعام ُُ 1999في ُتطوير ُمعايير ُإلعداد ُالمعمم ُمسترشدة ُبتجارب ُاعتماد ُمينيُ
عالميةُ(خاصةُأنكيت)ُ .ولقدُأوردُعبدُالمطيفُحيدر()ُ 2008أنُ ُمعاييرُإعداد ُالمعممُفيُ
كميةُ ُالتربية ُطورت ُوفق ُالفكرة ُاألساسية ُالتي ُتدور ُحول ُ"المعمم ُبوصفو ُممارساً ُمينياً"ُ
وتتمثل ُالمعايير ُالعامة ُفي ُ(التفكير ُوالنمو ُالمينيُ ,المعرفة ُذات ُالمعنىُ ,التنوع ُوالفروقُ
الفرديةُ ,التخطيط ُلمتعميم ُوالتعممُ ,التواصلُ ,التقييم ُاالصيلُ ,مجتمع ُالتعمم ُوأخالقياتُ
بيةُوالتعميمُبدولةُاالماراتُالعربيةُالمتحدةُفتدورُ
المينة)ُ.أماُالمعاييرُالتيُطورتياُو ازرةُالتر ُ
حول ُ(النمو ُوالتطور ُاإلنسانيُ ,بيئة ُالتعممُ ,المنيجُ ,التعمم ُمن ُأجل ُالتعميمُ ,تقييم ُالتعميمُ,
تقنياتُالتعميمُ,التواصلُ,قيادةُالتعميمُ,النموُالمينيُ,الممارساتُالمينية)(حيدرُ .)2008ُ,
 تعتبر ُتونس ُمن ُالدولُ ُالتي ُقطعت ُشوطاً ُال ُبأس ُبو ُفي ُتحسينُ ُأنظمتيا ُالتعميميةُ ,حيثُينعكس ُذلك ُعمى ُالعالقاتُ ُبين ُمؤسساتيا ُالتعميمية ُوالمؤسسات ُالتعميمية ُفي ُدولُ ُاتحادُ
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العمميةُ ,الذي ُيعود ُلمقربُ
أوروبا ُمن ُخالل ُالتبادل ُالمكثف ُلمموارد ُالبشرية ُوالكفاءات ُ ّ
الجغرافيُوالتناغمُبينُاألنظمةُالتعميميةُ,إالُأنُتونسُومنُخاللُ ُالمشروعُالمطروحُأخي ًارُ
لتطوير ُالتعميم ُما ُزالت ُبحاجة ُإلى ُمواصمة ُالعمل ُعمى ُعدة ُمحاور ُكالتقويم ُوتوسيعُ
استعمال ُالتكنولوجيا ُلتطوير ُوتحسين ُمستوى ُوجودة ُالتعميم ُومخرجاتو ُفي ُالبالد(األشولُ,
ُ .)2016
 وفي ُاألردن ُأسست ُجائزة ُالحسين ُلإلبداع ُوالتفوق ُمن ُقبلُ ُصندوق ُالحسين ُلإلبداعُوالتفوقُفيُعمانُعامُُ 2000وتمُتنفيذُمشروعُتقييمُاألداء ُالنوعيُلبرامج ُالتعميم ُالعاليُ
األردنية ُ(الرسمية ُوالخاصة) ُإلى ُإحداث ُنقمة ُنوعية ُفي ُمستوىُ
بالتعاون ُمع ُالجامعات ُ
ّ
برامج ُالتعميم ُالعالي(وىي ُتتضمن ُثالث ُمعايير ُرئيسة ُوأخـرى ُفرعية ُيتم ُالتأكد ُمنُ
مطابقتيا ُمن ُقبل ُفريق ُاستشاري ُمتخصص ُمن ُالوكالـة ُالبريطانيـة ُلـضمان ُالجودةُ
)ُُ(QAAومنُىذهُُالمعاييرُالتيُذكرىاُكلُمنُ(الصرايرةُوالعساف.)2008ُ,
أوالًُ:المعايير األكاديمية ُُ ُ:وييدفُإلىُوضعُ ُمؤشراتُلتأمينُمستوىُالجودةُلجانب ُالتعميمُ
منُحيـثُ(عـددُالساعاتُلكلُمادةُ,وعددُاألساتذةُلكلُتخصصُ,وعددُالعناوينُمنُالكتبُُ
لكلُمادةُوغيرىا)ُوتتضمن:
ُ -1مخرجات ُالتعميم ُُ :ويتضمن ُعدد ُالساعات ُلنيل ُالدرجة ُالجامعية ُوالمدة ُالقصوىُ
لمطالـبُفيُالجامعـةُُومتطمباتُسوقُالعملُ .
العمميةُ .
النظري ُ
ُ-2المناىجُ:أنواعُالمجاالتُالمعرفيةُ ّ
ةُو ّ
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 -3طرق ُتقييم ُالطالبُُ :اعتماد ُاالمتحان ُالمشتركُواألسئمة ُالموجودة ُلمفصول ُالدراسيةُ
المعتمدةُعمىُمادةُواحدةُوالتصحيحُالمشتركُونظامُاألسئمةُاإلمتحانيةُوالحمولُالنموذجيةُ
وتدقيقُعيناتُمنُاالمتحان ُ
ُ-4تحصيلُالطالبُ:ويتضمنُعددُالساعاتُالدراسيةُفيُكلُفصلُوعددُالموادُ .
ثانياً :جودة فرص التعليم :وٌتضمن عدداً من العناصر هً ُ ُُُُُُُُ :
يسُوالتعميمُ:إعدادُالمدرسينُواعدادُالطمبةُُ ,وأنواعُالحواسيبُوالبرمجياتُلكـلُ
 -1التدر ُ
تخصص .
 -2تقدمُالطمبةُ ُ:وتيدفُمعاييرُالمالحظةُوقياسُاألداءُلمطمبةُأثناءُالفصلُالدراسي.
 -3مواردُالتعميمُواستخدامياُفيُالعمميةُالتعميميةُبماُيساىمُفيُتحقيقُاألىداف.
ثالثاً :ضمان وتحسين الجودةُ:تيدفُىذهُالمعاييرُإلىُوضعُآليةُالختيارُأعضاءُىيئةُالتدريسُ
والكادر ُاإلداري ُوالتقـويم ُالمـستمر ُليـم ُواجراء ُمشاريع ُالتحسين ُوالتطوير ُفي ُمرافق ُالجامعةُ.
وتوثيقُآليةُإلجراءاتُمختمفُجوانبُالعمميةُالتعميمية.

ُُُُُُُُُُُُُُيتضح ُلنا ُمن ُخاللُ ُما ُاستعرضناه ُمن ُتجاربُ ُالدول ُالمذكورةُ ,وبعضيا ُيعتبر ُاألكثرُ
استق ار اًرُأمنياً ُوسياسياًُ,أنُ ُعمميةُتجويد ُالتعميم ُلنُتكونُمنفصمةُعنُرؤيةُ ُوطنيةُوقوميةُفيُأيُ
دولةُ,بلُيجبُأنُُتعتبرىاُالحكوماتُمنُأدواتُُتحقيقُأيُرؤيةُطموحةُتيدفُإلىُتحقيقُُأيُبناءُ
وتقدمُتنموي ُفيُأيُبمدُ ُ .وفيُالوقتُ ُالذيُندركُفيوُذلكُربماُندركُأنُ ُموضوعُتجويد ُالتعميم ُقدُ
يكونُاليومُبعيداًُجداًُعنُاىتماماتُدولُمثلُالعراقُواليمنُوسورياُ,حيثُإنُُالحروبُوالمتحاربينُ
يقفونُعائقاًُأمامُمظاىرُالحياةُالطبيعيةُ,وحيثُصراعُالبقاءُيطغىُعمىُصراعاتُالتنميةُوالتقدمُ
والتطويرُ ,لكن ُفي ُالدولُ ُالتي ُتضع ُالرؤية ُالوطنية ُالواضحة ُوالطموحة ُلمجتمع ُأفضل ُوأسعدُ,
سيصبحُالتعميمُمحلُاىتمامُورعايةُ,ويصبحُموضوعُتجويدُالتعميمُضرورةُالُمناصُمنيا.
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ُُُُُويبقىُالتحديُفيُأنُتكونُعمميةُتطويرُوتحسين ُالتعميم ُوطنيةُوحقيقيةُومنيجيةُبعيداً ُعنُ
أسموبُ ُ النسخُوالمصقُالسطحيُالمستوردُالذيُالُيحققُاألىدافُالمرجوةُ,ويبقىُالتحديُاألكبرُ
أنُ ُتتحولُعمميةُتجويد ُالتعميم ُمنُمجردُ ُفكرةُوثقافةُمنقولةُمنُالوالياتُ ُالمتحدةُ ُوأوروباُواليابانُ
إلىُممارسةُُواقعيةُوأسموبُعملُيعكسُتوقعاتُعاليةُألبنائناُوبناتناُ,وطموحاًُيعكسُإيمانناُبقدرةُ
اإلنسانُالعربيُعمىُأنُُيكونُلوُدورُومكانُأفضلُفيُمصافُُالدولُ .

34

الصمة
السابقة ذات ّ
ثانياً :الدراسات ّ
ُُُُُفيما ُيأتي ُعرض ُلبعض ُالدراسات ُالعربية ُواألجنبية ُالتي ُتناولت ُموضوع ُجودة ُ ُومعاييرُ
الصمةُكماُيأتيُُ :
االعتمادُإنكيتُمرتبةُمنُاألقدمُُإلىُاألحدثُُوبعضُ ّ
النتائجُذاتُ ّ
الصمة بمعايير االعتماد إنكيت ُ :
السابقة ذات ّ
الدراسات ّ
ُُُُُىدفت ُدراسة ُالمالح(ُ )2005إلى ُمعرفةُ ُدرجة ُتحقيق ُمعايير ُأدارة ُالجودة ُالشاممة ُفيُ
الدراسة ُاستخدم ُالمنيجُ
الجامعاتُ ُالفمسطينية ُكما ُيراىا ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ ,ولتحقيق ُأىداف ُ ّ
الدراسة ُمن ُجميعُ ُأعضاء ُالييئة ُالتدريسية ُفي ُجامعاتُُ
الوصفي ُالتحميميُ ,وتكون ُمجتمع ُ ّ
محافظاتُالضفةُالغربيةُالنظاميةُالستةُوىي(:جامعةُالنجاحُالوطنيةُ,والجامعةُالعربيةُاألمريكيةُ,
وجامعة ُبيرزيتُ ,وجامعة ُالقدس ُأبو ُديسُ ,وجامعة ُبيت ُلحمُ ,وجامعة ُالخميل) ُوالبالغ ُعددىم(ُ
الدراسة ُعمى(ُ)346عضوُىيئةُتدريسُتمُاختيارىمُ
عينة ُ ّ
ُ)1084عضوُىيئةُتدريسُ.واشتممتُ ّ
الدراسة ُاألربعةُ.
بطريقة ُعشوائية ُطبقيةُ ,وتكونت ُاالستبانة ُمن(ُ )73فقرة ُموزعة ُعمى ُمجاالت ُ ّ
الدراسة ُإلى ُأنُ ُدرجة ُتحقيقُمعاييرُإدارة ُالجودة ُالشاممة ُفي ُالجامعاتُ ُالفمسطينية ُفيُ
وخمصت ُ ّ
محافظاتُ ُالضفة ُالغربية ُكما ُيراىا ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُكانت ُمتوسطةُ .وأظيرت ُالنتائج ُإلىُ
وجودُُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُتعزىُلمتغيرُالكميةُوالخبرةُوالرتبةُالعمميةُ,وعدمُوجودُفروقُذاتُ
داللةُإحصائيةُفيُدرجةُُتحقيقُمعاييرُإدارةُالجودةُالشاممةُ ُ.
ُُُُُُوأجرى ُروسير ُ(ُ )Reusser,ُ 2007دراسة ُىدفت إلى وصفُ كيف تطبق جامعات وسطُ
الغرب األمريكي مبادئ الجودة في برامج إعداد المعمم ,والعمل عمى تحسينُ تمك البرامجُ .وجمع
الدراسة ,واستخدمت ىذه البيانات لتحديد الطمبو الذين
البيانات الخاصة بالطمبة لتحقيق ىدف ّ
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يحتاجون إلى دعم تعميمي ,بيدف تحسين كفاءة الطمبة المعممينُ.أدت إعادة تصميم المناىج إلى
تحقيق نتائج إيجابية ,وقد تحسن أداء الطمبة المعممين في المعارف والميارات والتدابيرُوالتصرفات,
ونظر لما حققو ىذا البرنامج من نتائج إيجابية من خاللُ تطبيق مبادئ الجودة الشاممة ُفقد أصبح
ًا
نموذجا لمعديد من برامجُ إعداد المعمم األخرى ُ .
ً
ُُُُُُُ ُوقام ُمدوخ ُ(ُ )2008بدراسة ُىدفت ُالتعرف ُإلى ُمعوقاتُ ُتطبيق ُأدارة ُالجودة ُالشاممة ُفيُ
الجامعاتُ ُالفمسطينية ُبمحافظة ُغزة ُوسبل ُالتغمب ُعميياُ ,وأستخدم ُالمنيج ُالوصفي ُالتحميميُُ,
الدراسة ُمن ُجميعُ ُالعمداءُ ,ورؤساء ُاألقسامُ ,ورؤساء ُلجأن ُالجودة ُفي ُالجامعاتُُ
وتكون ُمجتمع ُ ّ
الدراسةُ .قامُُ
عينة ُىي ُمجتمع ُ ّ
(اإلسالميةُ ,األزىرُ ,األقصى) ُوالبالغ ُعددىم ُ(ُ ,)155وكانت ُال ّ
الدراسةُأنُُ
الباحثُبتصميمُاستبانةُمكونةُمن(ُُ)64فقرةُموزعةُعمىُخمسُُمجاالتُ.كانتُنتائجُ ّ
نسبةُمتوسطةُمنُالمستجيبينُأقرتُبوجودُمعوقاتُفيُالمجالُ ُالخاصُبالمنشأةُ ُالجامعيةُويأتيُ
الدراسةُأنُُأعمىُمعوقُاًُىوُمجالُالخدمةُ
الدراسةُ,وأظيرتُ ّ
عمىُرأسُُىذهُالمعوقاتُازدحامُقاعاتُ ّ
المجتمعيةُ ُ.
ُُُُُُُوىدفتُدراسةُأبو دقة (ُ)2009إلىُتقويمُ جودة البرامجُاألكاديمية بالجامعةُ اإلسالمية بغزةُ
من ُوجيةُ نظر الخريجين ,مع ُدراسة أية فروق تعزى لمتغيرات الجنس ,والتخصص األكاديميُ,
والمعدل التراكمي ,ولتحقيق ذلك :تم استخدامُالمنيجُالوصفيُالتحميميُواستخدامُاستبانةُتمُتوزيعيا
نة عشوائية ممثمة من الخريجين في التخصصات المختمفة بمغت) ,)858وقد بينت نتائجُ
عي ُ
عمى ّ
الدراسة ُإلىُوجود فروق`ذات داللة إحصائية فيُتمبيةُبرامجُالدراساتُالعمياُلحاجاتُالطمبةُتعزىُ
ّ
لمتغير ُالنوع ُوالعمر ُ ,وال ُتوجد ُفروق ُدالة ُإحصائياً ُفي ُمحاور ُاالستبانة ُتعزى ُلمتغير ُالمعدلُ
التراكميُ .
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وقامت ُالمالكيُ(ُ)2010بدراسةُىدفتُالتعرفُإلىُدرجةُ ُإمكانيةُتطبيقُمعاييرُاالعتمادُ
أىمية ُتوفرُمتطمباتُتطبيقياُفيُمدارسُ ُالتعميمُ
أىمية ُتمكُالمعاييرُومستوى ُ ّ
األكاديميُ ,ومستوى ُ ّ
الثانويُالعامُمنُوجيةُ ُنظرُالقياداتُالتربويةُبمحافظةُجدةُ ,تمُاستخدامُاالستبانةُكأداةُلمدراسةُُ
عينة ُالبحث(ُ)180قائدةُتربويةُ,وتوصمتُالنتيجةُإلىُأنُُ
واستخدمُفيوُالمنيجُالوصفيُ,وشممتُ ّ
درجةُإمكانيةُتطبيقُمعاييرُاالعتماد ُاألكاديمي ُفيُمدارس ُالتعميم ُالثانويُالعامُكانتُعاليةُوأنُُ
أىمية ُمعايير ُاالعتماد ُاألكاديمي ُعالية ُجداًُ ,أما ُدرجة ُتوفر ُمتطمبات ُتطبيق ُمعاييرُ
درجة ُ ّ
االعتمادُاألكاديميُفيُمدارسُُالتعميمُالثانويُفكانتُكذلكُعاليةُجدُاًُ .
ُُُُُُُوىدفت دراسة عون ) (2010التعرف إلى مدى ارتباط البرامج ُالمقدمة في كميةُ التربية
باإلطار المفاىيمي لمكمية ,وعمى مدى ُتطبيق معايير NCATEفي كمية التربية بجامعة الممك
الدراسة من ) ( 8كمياتُ.استخدمُالمنيجُالوصفيُ,واستخدمتُاالستبانة ُكأداةُ
عينة ّ
سعودُ.تكونت ّ
الدراسة إلى أنُىناك تفاوتُاً في توافرُ المعايير الستة في أقسامُ الكمية ,وكان
لمدراسةُُوأشارت نتائج ّ
معيار "التنوع "أقميا توف ُاًرُ .
ُُُُُُكما ُوأجرى ُىندريكس(ُ (Hendricks,ُ 2010وىدفت الُّدراسة إلى تقصي تصورات ُتربوي
المعممين عن أثر العمل بمعايير إنكيت في برامج إعداد المعممين وأثر ذلك عمى ممارساتيم
التدريسية ,وىي دراسة نوعية اعتمدت عمى مالحظة أداء ) ( 8من تربوي المعممين خاللُتدريسيم
النتائج إلى
مواد في برامج إعداد المعممين ,باإلضافة إلى مقابالتُ أجريت معيم ,وقد أشارت ُ ّ
عددُ من القضايا اإليجابية مثل تحسين الصورة الذاتية والسمعة ,وزيادة التواصل بين ُأعضاء
الييئة التدريسية ,وتفعيل أفضل لنظام التقويم ,ورغم ذلك فقد أعتقد عدد من تربوي ُالمعممين أن
كمية المال والوقت والجيد المبذولة عمى العمميات المرافقة لتطبيق معايير إنكيتُNCATEتتجاوز
الفوائد التي تم الحصول عمييا.

37

ُُُوأجرى السبع وغالب وعبده ) (2010دراسة ُىدفت إلى تقويم برنامج إعداد معمم المغة
العربية ُفي كميةُ التربيةُ بجامعةُ صنعاء فيُضوءُ معاييرُ الجودة الشاممة  .ولتحقيق ىذا اليدف ُتمُ
استخدامُالمنيجُالوصفيُواعداد قائمة بمعايير الجودة الشاممة لبرنامج إعداد معمم المغة العربية في
ُ
السابقة,
كمية التربيةُ بجامعةُ ُصنعاء ,تم اشتقاقيا من الكتبُ المتخصصةُ والدراسات والبحوث ّ
الً ,تم تحويل القائمة إلى مقابمتين مع مسئولي القبول وقسم المغة العربية,
اشتممتُعمى )ُ)12مجا ُ
عينة البحث من )ُ ( 9أعضاء من ىيئةُ
واستبانتين مع أعضاءُ ُىيئة التدريس والطمبة ,وتكونت ّ
طالباُ .وقد ُأظيرت نتائج البحث ضعف توافر معايير جودة سياسة القبول منُ
التدريس و )ًُ ُ (71
وجيةُ نظرُمسؤول القبول ُ,وكذلك ضعف توافر معايير جودة برنامج اإلعداد منُوجيةُ نظر قسم
المغة العربية والطمبة ,بينما ُتوافرت معايير جودة برنامج اإلعداد من ُوجيةُ نظر أعضاء ىيئة
التدريس في القسمُ بمستوىُمتوسطُ .
أجرت السالوس والميمان ) (2010دراسةُىدفتُإلىُمعرفة واقعُبرنامج إعداد المعممين فيُ
ُُُُُُُو ُ
كمياتُ التربيةُ في جامعةُ طيبة ُمنُوجيةُنظرُأعضاءُىيئةُالتدريس ,واستخدمتُالباحثتانُالمنيجُ
نة قواميا ) (144عضو ىيئة تدريس .استخدمتُ
عي ُ
الوصفيُفيُدراستيماُ ُ,وبتطبيقُاستبانة عمى ّ
النتائج أنُ متوسط
ّ
الدراسة مقياسا من ثالثُ فئات(ُ :ىام ,وىام إلى حد ما ,وغير ىام)ُ ,وأظيرت ّ
الدرجة الكمية لتوفر معاييرُ NCATEيقابل ىامُ .
ُُُُُىدفت ُدراسة ُدلشاد ُ(ُ )Dilshad, 2010إلى ُمعرفةُ ُدرجة ُتوفر ُمؤشرات ُالجودة ُفي ُبرامجُُ
الدراسة ُالمنيجُ
إعداد ُالمعممين ُفي ُكمياتُ ُالتربيةُ ُفي ُالجامعاتُ ُالباكستانيةُ ُالحكوميةُ ,اتبعت ُ ّ
الدراسةُاستخدمُاستبانةُ
الدراسةُمن(ُ)372طالباًُوطالبةُ.ولتحقيقُىدفُ ّ
عينةُ ّ
المسحيُ.وقدُتكونتُُ ّ
الدراسة ُأنُ ُدرجةُتوفرُمؤشراتُالجودةُفيُبرامجُ ُإعدادُ
مكونةُمنُ(ُ)30فقرةُ.وقدُأظيرتُنتائجُ ّ
المعممينُجاءتُمتوسطةُ .
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ُُُُُُُودراسة النجار ) (2010ىدفت إلى معرفةُ مدى تحقيق كمية التربية –جامعة األزىر بغزةُ
الدراسة ,وتقديم بعض التّوصيات يمكن االسترشاد ُبياُ
عينة ّ
ألىدافيا ُمن خاللُ تقديرات الطمبة ّ
الدراسة ألىدافيا .واستخدم في ىذه
عينة ّ
لتطويرُبرامج كمية التربية فيُضوءُ تقديرات طمبة الكمية ّ
الدراسة من طمبة المستوى الرابع في كمية التربية
الدراسة المنيج الوصفي التحميميُ.وتكون مجتمع ّ
ّ
طالبا وطالبة .تمُبناء ُاستبانة كأداة
عينة ّ
في جامعة األزىر بغزة .وتكونت ّ
الدراسة من )ً (186
الدراسة)ُ .)% 75
لمدراسة تكونت من) (20وبمغ متوسط استجابات الطمبة عمى أداة ّ
وأجرتُالعزمي)ُ (Alazmi, 2011دراسةُىدفتُالتعرفُإلىُدرجةُُتطبيقُمعاييرُلمجمسُ
النتائج ُإلى ُأنُ ُتقديرات ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ
"إنكيت" ُفي ُكميةُ ُالتربيةُ ُبجامعةُ ُالكويتُ ,وأشارت ُ ّ
لدرجةُُتطبيقُالمعاييرُلمجمسُ"إنكيت"ُفيُكميةُُالتربيةُُكانتُمتوسطةُلألداةُككلُولجميعُالمعاييرُ
ماُعداُمعيارُالتنوعُفقدُكانتُدرجةُالتطبيقُضعيفةُ .
ُُُُُُُوىدفت ُدراسة ُسرىيد ُ(ُ )2011التعرف ُإلى ُإمكانيةُ ُارتباط ُالبرامج ُالمقدمة ُفي ُاألقسامُُ
التربوية ُباإلطارُ ُلمفاىيمي ُلمكمية ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ .والتعرف ُعمى ُإمكانيةُُ
تطبيق ُالمعايير ُفي ُاألقسامُ ُالتربويةُ ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ .تم ُاستخدام ُالمنيجُ
الدراسة ُمنُجميعُ ُأعضاء ُىيئةُالتدريسُفيُاألقسامُ ُالتربويةُفيُ
عينة ُ ّ
الوصفيُالتحميمي ,تكونت ُ ّ
الدراسة ُأنُُ
جامعةُ ُاإلمام ُمحمد ُبن ُسعود ُاإلسالمية ُوالبالغ ُعددىم ُ(ُ )82ذكو اًر ُواناثاًُ .وأظيرتُ ُ ّ
الدراسة ُموافقونُإلىُحدُماُ(ُ 1.75منُُ)3عمىُإمكانيةُ ُارتباطُالبرامجُالمقدمةُفيُاألقسامُُ
أفرادُ ّ
التربوية ُباإلطار ُالمفاىيمي ُلمكميةُ ,وموافقون ُإلى ُحد ُما ُ(ُ 1.95من ُُ )ُ 3عمى ُإمكانية ُتطبيقُ
معياري ُالبرامج ُالمقدمة ُوالموارد ُوالحوكمةُ ,وموافقون ُإلى ُحد ُما ُ(ُ 1.99من ُُ )3عمى ُإمكانيةُ
تطبيقُمعياريُنظامُالتقييمُوالتقويمُوالخبراتُالميدانيةُ,وموافقونُإلىُحدُماُ(ُُ1.90منُُ)3عمىُ
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إمكانية ُتطبيق ُمعيار ُالتنوعُ ,وموافقون ُإلى ُحد ُما ُ( ُُ 1.93من ُُ )3عمى ُإمكانيةُ ُتطبيق ُمعيارُ
تأىيلُأعضاءُالتدريسُوأدائيمُوتنميتيمُالمينيةُفيُاألقسامُُالتربويةُمنُوجيةُُنظرىمُ.وىذاُيوضحُ
أنُالموافقُعمىُإمكانيةُُتطبيقُمعاييرُانكيتُباألقسامُُالتربويةُبمغُنسبتوُُ .%60
وأجرىُالعتيبيُوالربيع(ُ)2012تقويمُبرامجُكميةُالتربيةُبجامعةُنجرانُفيُضوءُُمعاييرُالُ
(NCATEالمجمسُالوطنيُالعتماد ُإعداد ُالمعممين)ُ,ولتحقيقُذلكُتمُاستخدامُالمنيجُالوصفيُ,
الدراسة ُمنُجميعُ ُأعضاء ُىيئةُالتدريسُ(ذكورُواناث)ُبكميةُالتربيةُجامعةُنجرانُُ,
عينة ُ ّ
وتكونتُ ّ
وتم ُاستخدام ُاالستبانة ُبعد ُأن ُتم ُالتأكد ُمن ُصدقيا ُوثباتياُ ُ ,وبعد ُذلك ُتم ُتوزيعيا ُعمى ُجميعُُ
النتائج ُعمى ُالنحو ُاآلتيُ :توافر ُمعيار ُاإلطار ُالمفاىيمي ُالعامُ
أعضاء ُىيئة ُالتدريسُ ,وكانت ُ ّ
بدرجةُكبيرةُجداًُ,وتوافرُكل ُمنُمعاييرُ:العمادةُوالمواردُ,والبرامجُالمقدمةُ,والخبراتُالميدانيةُ,
وتأىيلُأعضاءُ ىيئةُالتدريسُوأدائيمُوتنميتيمُالمينيةُ,ونظامُالتقييمُوالتقويمُ,بدرجةُكبيرةُ,وكانتُ
درجةُتوافرُمعيارُ:التنوعُمتوسطةُ.أماُمتوسطاتُاألقسامُحولُتوافرُتمكُالمعاييرُفكانتُمتقاربةُ,
فيُالوقتُُالذيُكانتُىناكُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُالذكورُواإلناثُلصالحُالذكورُفيُمدىُ
توافرُتمكُالمعاييرُبكميةُالتربيةُفيُجامعةُُنجرانُ .
ُُُُُُوأجرت الياجري ) (2012دراسة ىدفت إلى معرفةُ واقع تطبيق معايير االعتماد ُلممجمس
الوطني العتماد برامج المعمم من ُوجيةُ نظر أعضاء ىيئة التدريس في كميةُ التربيةُ ُبجامعةُ
الدراسة استبانة ُتحتوي عمىُمعاييرُالُُ ُ NCATEوتم
الكويت ,طبقًا لمعايير إنكيت ,واستخدمت ّ
الدراسة(ُ )89عضو ىيئة تدريسُ ,استجاب ُمنيم(ُ ( 65عضوُ ,وأشارت
تطبيقيا عمى مجتمعُ ّ
النتائج إلى أنُ درجة تطبيق معايير"ُ :معارف المتعمم ُومياراتو واتجاىاتو" ,و"الخبرات الميدانية
ّ
والتربية العممية" ,و"التنوع" ,و"مؤىالت أعضاء ىيئة ُالتدريس" وأداؤىم وتطويرىم ُكان ُبدرجة
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متوسطة ,في حين أن درجة تطبيق معياري" التقويم "و"إدارة الكميةُومواردىا "قميمة ,كما أنو ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء ىيئة التدريس في واقعُُتطبيق معايير إنكيت تبعُاً لمتغيرات
العمميةُ .
النوع االجتماعي ,والدرجة
ّ
ُُُُُوأجرىُالعضاضي(ُ )2012دراسة ُىدفت ُإلى ُتحديدُ ُالمعوقاتُالتيُتحول ُدونُتطبيقُإدارةُ
الجودة ُالشاممة ُفي ُمؤسساتُ ُالتعميم ُالعاليُ .وتم ُاستخدم ُالمنيج ُالوصفي ُالتحميميُ .وكانت ُأداةُ
الدراسة ُعبارةُعنُاستبانةُ ُمكونةُمنُخمسُ ُمجاالت ُىي ) :الجوانبُالقياديةُ,الجوانبُالتنظيميةُ,
ّ
الدراسةُ
الجوانبُالتعميميةُ والتنظيميةُ,جوانبُالبحثُالعمميُ,جوانبُخدمةُالمجتمع)ُ.تحددُمجتمعُ ّ
النظريةُبجامعةُالممكُخالدُ,وعددىاُأربعةُوىي(ُكميةُ
منُجميعُأعضاءُىيئةُالتدريسُمنُالكمياتُُ ّ
الشريعةُوأصولُالدينُ,كميةُالعمومُاإلنسانيةُ,كميةُالعمومُاإلداريةُوالماليةُ,كميةُالتربية)ُ.وكانتُ
عينة ُالبحث ُمكونة ُمن ُأعضاءُ ُىيئة ُالتدريس ُممن ُخبرتيم ُاألكاديمية ُأكثر ُمن ُخمسُ ُسنواتُ
ّ
الدراسة ُوجود ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُفي ُدرجة ُاألىميةُ
والبالغ ُعددىم(ُ .)343وبينت ُنتائج ُ ّ
لممعوقاتُالتنظيميةُوخدمةُالمجتمعُوتعزىُلمتغيرُخبرةُعضوُىيئةُالتدريسُ,بينماُالُيوجدُفروقُ
فيُبقيةُالجوانبُ .
وىدفتُدراسةُالشريعُوالعازمي(ُ)2012التعرف ُإلى ُمدىُتطبيقُكميةُالتربيةُفيُجامعةُ
الكويت ُلمعيار ُاإلنكيت ) (NCATEالخاص ُبالخدمات ُالطالبية ُمن ُوجيةُ ُنظر ُالطمبة ُأنفسيمُ.
عينة ُعشوائيةُ(ُ.)442
ولتحقيقُىذا ُاليدفُ ,تم ُبناءُاستبانةُتكونتُمن(ُ )19فقرةُ,طبقت ُعمى ُ ّ
عينة ُلمدىُتطبيقُكميةُالتربيةُلممعيارُ
توصمتُ ّ
الدراسة ُإلىُعدةُ ُنتائجُ,منُأىمياُ:أنُُتقييمُأفراد ُال ّ
الخاصُبالخدماتُالطالبيةُجاءُبدرجةُمتوسطةُألغمبُفقراتُالمقياسُماُعداُفقرتينُ,والىُعدمُ
وجود ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُبين ُالمتوسطات ُتعزى ُلمتغيري ُالجنس ُوالتخصصُ ,في ُحينُ
النتائجُإلىُوجودُُفروقُبينُالمتوسطاتُتعزىُلمتغيرُالمرحمةُالدراسيةُ ُ.
أشارتُ ّ
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وأجرى ُاليسي ُ(ُ )2012دراسة ُىدفت ُالتعرف ُإلى ُواقعُ ُإعداد ُالمعمم ُفي ُكمياتُ ُالتربيةُ
بجامعات ُقطاع ُغزة ُفي ُضوءُ ُمعايير ُالجودة ُالشاممةُ ُ .وأستخدم ُالمنيج ُالوصفي ُالتحميمي ُفيُ
الدراسة ُالبالغُعددىا(ُ)546طالبُاًُ
الدراسة ُبالطريقةُ ُالعشوائيةُمنُمجتمعُ ّ
عينة ُ ّ
ّ
الدراسةُ ,واختيرتُ ّ
عينةُ ُعشوائية ُمن ُأعضاءُ ُىيئة ُالتدريس ُبمغ ُحجميا(ُ)50
وطالبةُ .تم ُتطبيق ُأداة ُ ّ
الدراسة ُعمى ُ ّ
الدراسةُاستخدمتُاستبانةُمكونةُمن(ُ)90فقرةُموزعةُعمىُعشرةُُمجاالتُ,
عضواًُ,ولتحقيقُىدفُ ّ
الدراسة ُأنُ ُدرجة ُتوفر ُمعايير ُالجودة ُالشاممة ُفي ُبرامجُ ُإعداد ُالمعمم ُجاءتُ
وقد ُأظيرت ُنتائج ُ ّ
متوسطةُ ُُُ.
ُُُُُُُكماُوأجرىُالغامدي ) (2012دراسة ىدفت التعرف إلى واقعُ ُالتنمية المينية لعضو ىيئة
التدريس فيُكمياتُ التربيةُ بالجامعاتُُالسعودية ,وتقديم تصور مقترح ليا فيُضوءُ معايير المجمسُ
الوطني األمريكي ُالعتماد تعميم المعممين ُ .NCATEاستخدمُالمنيج الوصفيُالتحميمي بأسموب
دلفاي  .Delphiوطبقت ُاالستبانة ُعمى ُعينة ُالدراسة ُالتي ُبمغت )ُ (20فرداًُ من خبراءُ التربية
واإلدارة والتخطيط ُالتربوي ,والجودة ُواالعتماد األكاديمي في ُكمياتُ التربيةُ بالجامعاتُ ُالسعوديةُ.
الدراسة تدني جيود التنمية المينية لعضوُىيئة التدريسُفيُضوءُ معاييرُ NCATE
بينت نتائج ّ
فيُكمياتُ التربية ُ
بالجامعاتُ السعوديةُ .
يتُبناءُعمىُ
ُُُُُُىدفتُدراسةُالرمحيُ(ُ)2013إلىُتقييمُُبرامجُإعدادُالمعممينُفيُجامعةُُبيرز
ً
الدراسةُ
معاييرُوكالةُضمان ُالجودة ُالبريطانيةُُ.)QAA(Quality Assurance Agencyاتبعتُ ّ
الدراسة ُبالطريقةُ ُالعشوائيةُوالبالغُعددىا(ُ)50طالبُاًُ
عينة ُ ّ
المنيجُالوصفيُالمسحيُ.وقدُاختيرتُ ّ
الدراسةُأنُُتقييمُبرامجُ
وطالبةُ.وتمُاستخدامُاستبانةُموزعةُعمىُأربعةُُمجاالتُ,وقدُأظيرتُنتائجُ ّ
إعدادُالمعممينُفيُجامعةُُبيرزيتُبناءُعمىُمعاييرُوكالةُضمانُالجودةُالبريطانيةُجاءُمتوسطاًُ .
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ُُُُُُوأجرى ُجرجيس(ُ )2013دراسة ُىدفت ُالتعرف ُعمى ُدرجةُ ُالتزام ُمعممي ُمحافظة ُالزرقاءُ
الدراسةُ
بالمعاييرُالوطنيةُلممعممُفيُمجالُ ُتقييمُتعممُالطمبةُمنُوجيةُ ُنظرىمُ,وقدُاعتمدتُىذهُ ّ
عينةُبمغتُ(ُ)404معممُاًُ
المنيجُالوصفيُ.وتمُبناءُاستبانةُمكونةُمنُ(ُ)45فقرةُ,تمُتطبيقياُعمىُ ّ
النتائجُارتفاعُتقديراتُالمعممينُلدرجةُالتزاميمُبالمعاييرُ,
ومعممةُفيُمحافظةُُالزرقاءُ.وقدُأظيرتُ ّ
النتائج ُالمتعمّقة ُبالجنسُإلىُوجودُ ُفروقُدالةُإحصائياً ُلصالحُاإلناثُ,أماُبالنسبةُلعددُ
وأشارتُ ّ
وجودُفروقُدالةُإحصائياُلصالحُالمعممينُذويُالخدمةُاألكثرُ
النتائج ُ
سنواتُالخدمةُفقدُأظيرتُ ّ
ً
منُ(ُ)10سنواتُ,فيُحينُلمُيظيرُفروقُلمتغيرُالمؤىلُالعمميُ ُُ.
وىدفتُدراسةُالكثيري(ُ)2014التعرفُإلىُمدىُتطبيقُأعضاءُىيئةُالتدريسُبقسمُالتربيةُ
الخاصة ُبجامعةُ ُالممك ُسعود ُلمعايير NCATEفي ُمجال ُالخبرات ُالميدانية ُالتي ُسعى ُليا ُقسمُ
التربيةُالخاصةُلتحقيقُالجودةُوالحصولُعمىُاالعتماد ُاألكاديميُ,تمُاستخدامُالمنيجُالوصفيُ,
النتائج ُإلى ُأنُ ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُيطبقونُ
عينة ُ ّ
الدراسة ُمن ُ(ُ )31عضواًُ .وتوصمت ُ ّ
تكونت ُ ّ
مكوناتُوفقراتُىذاُالمعيارُبشكلُجيدُ,ويحرصُالقسمُعمىُأنُ ُيتكاملُتعممُالمرشحينُلمتدريبُ
الميدانيُمعُكلُ ُمنُالمنيجُالمدرسيُوالممارسةُالتدريسيةُمنُخاللُ ُالمواقفُالتدريسيةُ.وضرورةُ
أىميةُ ُفي ُتيسيرُ ُالممارساتُ
اىتمام ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُبتفعيل ُدور ُالشركاء ُلما ُلذلك ُمن ُ ّ
التدريسيةُلمعمميُالمستقبلُبعدُتخرجيمُوانخراطيمُفيُتعميمُُوتأىيلُذويُاالحتياجاتُالخاصةُ .
وأجرى كريشنر ونورمان ) (Kirchner & Norman, 2014دراسةُىدفتُإلىُتقييمُُنظم
التقييم اإللكترونية داخل الواليات المتحدة ُاألمريكية ,ومدى مقدرتيا عمى تمبية معايير المجمس
الدراسة مسحُاً إلكترونيُاً عمى(ُ )225
الوطنيُالعتماد مؤسسات إعداد المعممين  NCATEإذ أجرت ّ
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الدراسة ُإلى أن ىذه النظم قادرة عمى تمبيةُ جميع متطمبات
من منسقي معاييرُ .NCATEتوصمتُ ّ
المجمسُالوطني العتماد مؤسسات إعداد المعممين ُ .NCATE
ُُُُُوأجرى عوض ) (2015دراسةُىدفتُ إلى الكشفُ عن تقويم برنامج إعداد معمم التكنولوجيا
في ُكميةُ التربيةُ بجامعة األقصى بغزة فيُضوءُ معايير الجودة الشاممة ,ولتحقيق ذلك ُتم ُاستخدام
معيار من ُمعايير
ًا
الدراسة المكونة من ) ( 54
المنيج الوصفي التحميمي ,وبإعداد وتصميم أداة ّ
طالبا وطالبة ,كما قامُبإجراءُمقابمة مع رئيس
عينة ّ
الجودة الشاممة ,وتكونت ّ
الدراسة من ) ً ( 46
الدراسة إلى أنُ درجة
برنامج التكنولوجيا في كميةُ التربيةُ بجامعةُ األقصى بغزة ,ولقد توصمت نتائج ّ
توافر معايير الجودة الشاممة في برنامجُ ُالتكنولوجيا منُوجيةُ نظر الطمبة جاءت مرتبة إذ حصل
المجال الثالث)معايير طرائق ُالتدريس ُفي البرنامج )عمى الترتيبُ األول ,وفي الترتيبُ الثاني
مجال)معايير أعضاء ىيئة التدريس في البرنامج( ,أما في الترتيبُ الثالث مجال) معايير اإلعداد
األكاديمي والميني والتربوي والثقافي ُفي البرنامج( ,ثم جاء في الترتيبُ الرابع كان)معيار التربية
العممية( ,أما بالترتيبُ الخامس كانُالمجال السادس) معيار المكتبة ومصادر المعمومات( ,ثم جاء
في الترتيبُ السادس المجال السابع) ُمعيار الموظفين اإلداريون( ,ثم جاء في الترتيبُ السابع
واألخير المجال الخامس)األبنية والمنشآت -التعميمية(ُ .
وقام ُعبابنة ُ(ُ )2015بدرسو ُىدفتُ ُإلى ُتحديدُ ُدرجة ُممارسة ُكمية ُالعموم ُالتربوية ُفيُ
األردنيةُ ُلمعايير ُإنكيتُ ,وتحديد ُدرجة ُاالختالف ُفي ُدرجةُ ُممارسةُ ُىذه ُالمعايير ُتبعُاًُ
الجامعةُ ُ
ّ
لمتغيري ُرتبة ُعضو ُىيئة ُالتدريس ُوخبرتوُ .ولتحقيق ُذلك ُتم ُاستخدام ُالمنيج ُالوصفي ُالتحميميُُ,
وتم ُبناء ُاستبانة ُتكونت ُمن ُ(ُ )48فقرةُ ,طبقت ُعمى ُجميع ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُبالكمية ُالبالغُ
عينة ُلدرجةُ
عدىمُ(ُ )94عضواًُ.وبعدُجمع ُالبيانات ُوتحميميا ُكانت ُأىم ُالنّتائجُ :أنُ ُتقييمُأفراد ُال ّ
ممارسة ُمعايير ُانكيت ُجاءُ ُبدرجة ُمتوسطةُ ,وتراوحت ُدرجة ُالممارسة ُبين ُالمتوسطة ُلممعيارينُ
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الخامس ُ"تأىيل ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس" ُواألول ُ"البرامج ُالمقدمة"ُ ,وقميمة ُلباقي ُالمعاييرُ ,وكماُ
النتائج ُإلىُوجودُ ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُفي ُتقديراتُ ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُلممارسةُُ
أشارتُ ُ ّ
مشاركُوأستاذُ ُ,وتبعُاً ُلمتغيرُخبرةُ
ُ
معاييرُانكيتُتبعُاً ُلمتغيرُالرتبةُاألكاديمية ُلصالحُرتبةُأستاذ ُ
عضوُىيئةُالتدريسُلصالحُذويُالخبرةُاألقلُمنُُ 5سنواتُومنُُ 5إلىُُ 10سنواتُمقارنةُبذويُ
الخبرةُاألكثرُمنُُ10سنواتُ.
وىدفت ُدراسة ُأبو ُالعال(ُ )2016التعرف ُإلى ُدرجة ُتطبيق ُمعايير ُالمجمـس ُالـوطنيُ
األمريكي ُالعتماد ُمؤسسات ُإعداد ُالمعممـين ُ) (NCATEفـي ُكميـةُ ُالتربيـة ُبجامعـةُ ُالطـائفُ.
ولتحقيـق ُاليـدف ُتم ُاستخدام ُالمنيج ُالوصفي ُالتحميميُ ,طبقـت ُاسـتبانة ُمكونـة ُمـن((48فقـرة ُتمُ
عينة ُمن ُأعضاءُ ُىيئة ُالتدريس ُفي ُكمية ُالتربية ُبجامعة ُالطائف ُقواميا
تطبيقيا ُعمـى ُ ّ
الدراسة ُإلىُإن ُدرجة ُتطبيقُمعـاييرُالمجمـس الوطنيُاألمريكي ُالعتمادُ
)(155عضواًُ ,توصمت ُ ّ
مؤسساتُإعداد ُالمعممـين(ُ (NCATEفـيُكميـةُالتربيـة بجامعةُالطائفُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاءُ
ىيئة ُالتدريسُجاءتُمتوسطةُ ,وعدمُوجود ُفـروق ُذات ُداللـةُإحصـائيةُتعـزىُلمنـوعُاالجتمـاعيُ,
والرتبـة ُاألكاديميةُ ,والخبـرة ُلجميع ُالمجاالت ُباستثناء ُمجال ُ"التنمية ُالمينية ُألعضاء ُىيئةُ
التدريس"ُ,إذُجاءتُالفروقُلصالحُالذكورُ .
ودراسةُالعمري(ُ)2017ىدفتُإلىُمعرفةُتقييمُدرجةُتطبيقُمعاييرُىيئةُاعتمادُالبرامجُ
التربوية ُاألمريكية ُالكيب(ُ )CAEPفي ُكميةُ ُالتربية ُبجامعة ُطيبة ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُالييئةُ
التدريسية ُوفق ُمتغيري ُالتخصص ُوالرتبة ُاألكاديميةُ ,وتم ُاستخدام ُالمنيج ُالوصفي ُالمسحيُ,
عينةُُ
عينة ُالبحث(ُ ُ )68
عضوُاً ُمن ُأعضاءُ ُالييئة ُالتدريسية ُبتطبيق ُأداة ُاالستبانة ُعمى ُ ّ
وشممت ُ ّ
النتائج ُإلى ُوجودُ ُفروق ُفي ُتقييمُ ُدرجةُ
عشوائية ُعنقودية ُمن ُأعضاءُ ُالييئة ُالتدريسيةُ ,وأظيرت ُ ّ
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تطبيقُمعايير ُىيئة ُاعتمادُالبرامجُالتربويةُاالمريكيةُالكيبُتبعُاً ُلمتغيرُالتخصصُ,وعدمُوجودُ
فروقُفيُدرجةُُتطبيقُىذهُالمعاييرُتبعُاًُلمتغيرُالرتبةُاألكاديميةُُ,ومستوىُاستخدامُالمعاييرُوفقُ
متغيريُالتخصصُوالرتبةُاألكاديميةُبدرجةُمتوسطةُ .

الدراسة الحالية منيا :
السابقة وموقع ّ
مم ّخص الدراسات ّ
السابقة ُيتضح ُلنا ُتنوع ُالمجتمعات ُالتي ُطبقت ُعميياُ
من ُخالل ُاستعراض ُالدراسات ُ ّ
السابقة أىدافا ومحاور مختمفةُ .
ّ
الدراسةُماُبينُمحميةُوعربيةُوأجنبيةُُ,تضمنت الدراسات ّ
السابقة باستخداميا المنيجُالوصفيُالمسحي ُواختمفتُ
تشابيت ىذه ّ
الدراسة مع الدراسات ّ
معُىندريكس(ُ (Hendricksُ,2010بأنيا ىي دراسة نوعية اعتمدت عمى مالحظةُ أداء تربوي
المعممين خاللُتدريسيم مواد في برامج إعداد المعممين ,باإلضافة إلى مقابالت أجريت معيمُ ,
السابقةُفيُاستخدامُاالستبانةُكأداةُلمدراسةُواختمفتُمعُعوض( ( 2015
وتشابيتُمعُالدراساتُ ّ
الدراسة ُمعُالدراساتُ
وُىندريكس(ُ (Hendricksُ,2010باستخدام ُالمقابمةُأيضاُ ,وتشابيتُىذهُ ّ
السابقة ُبأنيا استخدمت االستبانة ُألعضاء ىيئة التدريس فقط ُبينما ُاختمفت ُمع ُدراسةُ
ّ
عوض(ُ )2015باستخدام االستبانة لمطمبة وأجرى المقابمة مع رئيس قسم برنامج التكنولوجياُ,
ودراسة السبع وغالب وعبده ) (2010استخدموا استبانتين ألعضاء ىيئة التدريس والطمبةُومقابمتين
مع مسئول القبول وقسم المغة العربية ,واختمفت مع أغمب الدراسات باستخدام االستبانة ُفقطُ,
والنجار ) (2010استخدميا مع الطمبةُ .
الدراسة ُاىتمت ُبتقييم كمية التربية في ُالجامعاتُ في ُضوءُ ُمعايير الجودة الشاممة أو
ُ ُ ُ ُىذه ّ
معايير إنكيت مثلُ :دراسة ُالمالح(ُ ,)2005ودراسة ُروسير ُ(ُ ,)Reusser,ُ 2007ودراسة ُأبوُ
دقة(ُ ,(2009ودراسة الياجري)ُُ ,)2012والغامدي(ُ ,)2012والعزمي(ُ ُ ,)2011ودراسة
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عبابنة)ُُ,(2015وتنوعتُالدراسات األخرى في ىدفياُفمنيا من ىدف لتقويم برنامج إعداد المعمم
فيُكمياتُ التربية فيُضوءُ معايير الجودة الشاممة أوُمعاييرُإنكيت مثلُ :دراسةُميبراتو(ُُُ2004
ُ,)Mebratu,ودراسةُأبو دقة)ُ,)2007وروسيرُ(ُُ,)Reusser,ُ2007ومدوخ(ُ,)2008ودراسة
ىندريكس)ُ (2010ودراسة ُاليسي(ُُ ,(ُ 2012وعوض(ُ.)2015لكن دراسة عون)ُ )2010ىدفت
إلى التعرف عمى مدى ارتباط البرامج المقدمة في كمية التربية باإلطار المفاىيمي لمكمية وعمى مدى
تطبيق معايير إنكيت ,ودراسة النجار )(2010ىدفت لمعرفة مدى ُتحقيق كمية التربية ألىدافيا منُ
وجيةُ نظر طمبتياُ .
األردنية ُالخاصةُ
الدراسة الحالية في مستوى ُجودة ُكمية ُالتربية ُفي ُالجامعاتُ ُ
ُُُُُاختمفت ّ
ّ
والحكومية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُولم تكن ىناك ُدراسات سابقة لتقويم ىذا البرنامج في األردنُُ
األردنيةُبشكلُخاصُ ُ.
سوىُدراسةُواحدةُدرستُتقويمُالجامعةُ
ّ
العمميةُوالتربوية
السابقة واالطالع عمييا بزيادة معرفتيا
ّ
ُُُُاستفادت الباحثة من عرض الدراسات ّ
النتائجُ ,ومقارنتياُ
النظري ُلمدراسةُ ,وبناء ُأداتياُ ,وأساليب عرض ومناقشة ّ
وفي ُإثراء ُاالدب ُ ّ
السابقةُومعرفة الفرق بين معايير إنكيت ومعايير الجودةُالشاممةُ .
بالدراساتُ ّ
الدراسة ُالحالية ُمن ُأوائل ُالدراساتُ -حسب ُحدود ُعمم ُالباحثةُ -والتي ُتتناول ُموضوعُ
ُُُُ ُوتعُّد ُ ّ
األردنية ُفيُضوءُ ُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاء ُىيئةُ
جودةُأداء ُكمياتُالتربيةُبالجامعاتُ ُ
ّ
التدريسُ ُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُ
ُ

انفظم انضبنش

انطشٚمخ ٔ اإلجشاءاد
 3.1يُٓج انجذش انًغزخذو
 3.2يجزًغ انذّساعخ
 3.3ػُّٛخ انذّساعخ
 3.4أداح انذّساعخ

 3.5طذق أداح انذّساعخ
 3.6صجبد أداح انذّساعخ
 3.7يزغٛشاد انذّساعخ
 3.8انًؼبنجخ اإلدظبئّٛخ

48

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
الدراسة ُوعينتيا ُوأداتيا ُوصدق ُاألداة ُوثباتيا ُواجراءاتُ
ُُُُُتضمن ُىذا ُالفصل ُعرضاً ُلمنيج ُ ّ
الدراسةُوعمىُالنحوُاآلتيُ :
الدراسةُوالمعالجةُ
اإلحصائيةُالتيُيتمُاستخدامياُفيُمعالجةُُبياناتُ ّ
ّ
ّ

الدراسة المستخدم:
منيج ّ
الدراسةُ,
ُُُُُتمُاستخدامُمنيجُالبحثُالوصفيُالمسحيُبوصفوُالمنيجُالذيُي ّعدُمالئماًُلمثلُىذهُ ّ
الدراسةُ .
فضالًُعنُاستخدامُاالستبانةُوسيمةُلجمعُالبياناتُالمتعمّقةُب ّ

الدراسة:
مجتمع ّ
الدراسة ُمنُجميعُأعضاء ُىيئةُالتدريسُفيُكميةُالعمومُالتربويةُفيُالجامعاتُُ
ُُُُُُتكونُمجتمعُ ّ
األردنيةُفيُالعاصمةُعمانُ,فيُالفصلُُالثانيُمنُالعامُ(ُ,)2017/2016اذُكانُعددىمُ(ُ)255
ّ
عضوُىيئةُتدريسُ.وكماُىوُموضحُفيُالجدولُ(ُ :)1
األردنية في العاصمة عمان
الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات
الجدول ( )1توزيع أفراد مجتمع ّ
ّ
تبعاً لمتغير الجنس.

الرقم
1

الجامعات
جامعة العموم اإلسالمية العالمية

ذكور
19

أناث
11

المجموع
31

68

31

98

8

13

21

5

11
6

2
3

األردنية
الجامعة
ّ

جامعة البتراء

4

جامعة األسراء

6

5
6

األردنية
جامعة الزيتونة
ّ

5

1

جامعة الشرق األوسط

11

3

13

7

جامعة عمان العربية

18

6

24

8

الجامعة العربية المفتوحة

12

8

21

9

كمية العموم التربوية واآلداب -األونروا

22

11

32

168

87

255

المجموع
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الدراسة:
عينة ّ
ّ
اإلحصائيةُوىيُ :
استخدمتُالباحثةُنوعينُمنُالمعاينةُُ
ّ
عينة ُالعنقوديةُالعشوائيةُإذُتمُاختيارُست ُجامعاتُخاصةُحكوميةُ,وقدُتمُاختيارُالجامعةُ
ُ -1ال ّ
األردنيةُ,
األردنيةُ,جامعةُالعمومُاإلسالميةُالعالميةُ,جامعةُالبتراءُ,جامعةُاألسراءُ,جامعةُالزيتونةُ
ّ
ّ
وجامعةُالشرقُاألوسطُكماُىوُموضحُفيُالجدولُ(ُ .)2
الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس عمى الجامعات الحكومية والخاصة في العاصمة
عينة ّ
جدول ( )2توزيع افراد ّ
عمان.

ذكور

أناث

المجموع

الجامعات
1

جامعة العموم اإلسالمية العالمية

19

11

30

2
3

األردنية
الجامعة
ّ

68

30

98

جامعة البتراء

8

13

21

4

جامعة األسراء

6

5

11

5

األردنية
جامعة الزيتونة
ّ

5

1

6

10

3

13

116

63

179

6

جامعة الشرق األوسط

المجموع

عينة ُالطبقيةُالعشوائيةُإذُتمُاختيارُأعضاء ُىيئةُالتدريسُحسبُمتغيراتُالجنسُ,والسمطةُ
ُ -2ال ّ
المشرفةُ,والرتبةُاألكاديميةُ,ومصدرُالحصولُعمىُأخرُمؤىلُ,وعددُسنواتُالخبرةُ ُ.
عينة ُمن ُأعضاءُ ُىيئة ُالتدريس ُبالطريقةُ ُالطبقية ُالعشوائيةُ ,جودة أداء كميات التربية
تم ُأخذ ُ ّ
األردنية في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريسُ,وحددُعددُافرادىاُ
بالجامعات
ّ
عينةُمنُحجمُُالمجتمعُالذيُأعدهُ
فيُضوءُُعددُافرادُالمجتمعُوذلكُبالرجوعُالىُجدولُتحديدُحجمُال ّ
كريجسيُومورجان ُ(ُُ,)Krejcie& Morgan, 1970وحددُعددُأفرادىاُفيُضوءُ ُعددُأفرادُالمجتمعُ
الدراسة ُحسب ُمتغيرات ُالجنسُ ,والسمطة ُالمشرفةُ ,والرتبةُ
عينة ُ ّ
وحيث ُيوضح ُالجدول ُ(ُ )3توزع ُ ّ
األكاديميةُ,ومصدرُالحصولُعمىُأخرُُمؤىلُ,وعددُسنواتُالخبرةُ .
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الدراسة
عينة ّ
الجدول ( )3توزيع ّ
المتغير
الجنس
السمطة المشرفة

الرتبة األكاديمية
مصدر الحصول عمى
أخر مؤىل

عدد سنوات الخبرة

المستوى

العدد

ذكر

113

أنثى

31

حكومية

51

خاصة

93

أستاذ

45

أستاذ مشارك

49

أستاذ مساعد

50

عربية

101

أجنبية

43

أقل من  5سنوات

19

من  – 5أقل من 10
سنوات

10سنوات فأكثر

المجموع

144

67
58

ُ
الدراسة:
أداة ّ
الدراسة ُقامت ُالباحثة ُباستخدامُ ُاستبانة ُآراء ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُحولُ
لتحقيق ُأىداف ُ ّ
مستوىُجودة ُكميةُالعمومُالتربويةُلمعاييرُ"إنكيتُ".اعتماداُعمىُالمعاييرُالستةُلممجمسُالوطنيُ
األمريكيُ ,واألدوات ُالتي ُبناىا ُالباحثون ُالسابقون ُمثل ُدراسة ُعون ُ(ُ ,)2010ودراسة ُالسالوسُ
والميمان ُ(ُ ,)2010ودراسة ُالغامدي ُ(ُ ,)2012ودراسة ُعبابنة ُ(ُ ,)2014وبعد ُاالطالع ُعمىُ
الدراسةُ ,باإلضافة ُإلى ُآراء ُالمحكمينُ
الصمة ُبموضوع ُ ّ
السابقة ُذات ُ ّ
األدبيات ُوالدراسات ُ ّ
والمختصينُالتربويينُ ُ,تم استخدام االستبانة ُكأداةُلمدراسةُحيثُصورتياُالنيائيةُكماُىو ُموضحُ
بالجدول ُ(ُ)4وتتكون منُستةُ ُمجاالتُباإلضافةُ ُلممعموماتُالديموغرافيةُاألساسيةُلمبحثُمقسمةُ
لعدةُفقراتُوىيُكماُيميُ:
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الجدول رقم ( :)4مجاالت وتشكيمة أسئمة االستبانة
مجاالت االستبانة

التسمسل

عدد الفقرات

1

المفاىيمي والمعرفي (البرامج المقدمة)

10

2

تقويم األداء ومخرجات التعمم

10

3

الخبرات الميدانية

10

4

التنوع

10

5

مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس

10

6

الموارد والحوكمة

10

مجموع فقرات االستبانة

60

ُ

وقد ُتكونت ُاالستبانة ُفي ُصورتيا ُالنيائية ُمن ُ(ُ )60فقرة ُموزعة ُعمى ُستة ُمجاالت ُكماُ ُ
ُوتمُاعتمادُسممُليكرتُالخماسيُ,إذُحدتُخمسةُمستوياتُوىيُ)5(ُ :مرتفعةُجدُاًُ)4(ُ,مرتفعةُ,
(ُ)3متوسطةُ)2(ُ,منخفضةُ)1(ُ,منخفضةُجدُاًُ .

صدق األداة:
تم ُالتأكد ُمن ُصدق ُاألداة ُ"االستبانة"ُ ,إذ ُقامت ُالباحثة ُبعرض ُفقرات ُاالستبانة ُعمىُ
مجموعةُ ُمن ُالمحكمينُ ,عددىم(ُ )11محكمين ُمن ُالمختصين ُوذوي ُالخبرة ُمن ُأعضاءُ ُىيئةُ
التدريس ُفي ُكميةُ ُالعموم ُالتربوية ُفي ُجامعةُ ُالشرق ُاألوسط ُوجامعة ُالزيتونة ُوجامعة ُالبمقاءُ
األردنية ُوجامعة ُالبتراءُ ,كما ُىو ُمبين ُفيُ
التطبيقية ُوجامعة ُاالسراء ُوجامعة ُالزرقاء ُوالجامعة ُ
ّ
الممحق ُ(ُ ,)3وتم ُاعتماد ُالفقرات ُالتي ُحصمت ُعمى ُموافقة ُ(ُ )%80من ُالمحكمين ُفأكثرُ ,وتمُ
إجراءُالتعُّديالتُالالزمةُالتيُاقترحياُالمح ّكمونُعمىُالفقراتُ ُبحيثُتمُحذف(ُ )40فقرهُمنُأصلُ
ُواقتراحُ
(ُ )100فقرة ُموزعو ُعمى ُست ُمجاالت ُُ .كما ُتم ُالتعُّديل ُعمى ُصياغةُ ُعدد ُمن ُالفقرات ُ
فقراتُمناسبةُ,وحذفُفقراتُغيرُمناسبةُحتىُتتناسبُمعُأىدافُُالبحثُ ..
ُ
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ثبات األداة:
ُُُُُولمتحقق ُمن ُثبات ُاألداةُ ,قامت ُالباحثة ُبحساب ُمعامالت ُالثبات ُليذه ُاالستبانة ُبطريقةُ
االتساق ُالداخمي ُكرونباخ ُألفا ُ( ُُ ,ُ )ُ Cronbach-Alphaوتم ُتطبيق ُطريقة ُاالختبار ُواعادةُ
االختبار ُ(ُ )test-retestباستخدام ُمعامل ُارتباط ُبيرسون ُ(ُ ,)Pearson correlationوالجدولُ
(ُ)5يبينُمعامالتُثباتُاالستبانةُعمىُالنحوُاالتيُ :
األردنية في ضوء معايير إنكيت
جدول ( )5معامالت ثبات استبانة مستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
ّ
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.

معامل ارتباط بيرسون

معامل كرونباخ الفا

المجال
المفاىيمي والمعرفي (البرامج المقدمة)

0.85

0.94

تقويم األداء ومخرجات التعمم

0.85

0.95

الخبرات الميدانية

0.88

0.96

التنوع

0.81

0.95

مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس

0.94

0.94

الموارد والحوكمة

0.90

0.97

االستبانة ككل

0.87

يالحظ ُمن ُالجدول ُ(ُ )5أن ُمعامل ُثبات ُاستبانة ُمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُُ
األردنية ُفيُضوءُ ُمعاييرُإنكيت ُ)  ( NCATEمنُوجيةُ ُنظرُأعضاء ُىيئةُالتدريسُ ,باستخدامُ
ّ
الدراسة ُالحاليةُ ,وىي ُقيمةُ
معامل ُارتباط ُبيرسون ُبمغُ(ُ ,)0.87وىذه ُالقيم ُتعُّد ُمقبولة ُألغراض ُ ّ
السابقةُ ُ.
عاليةُجداُفيُضوءُُماُتوصمتُإليوُالدراساتُ ّ
ُ
ُ
ُ
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الدراسة:
متغيرات ّ
الدراسةُعمىُالمتغيراتُالمستقمةُالتالية:
 .1اشتممتُ ّ
 الجنسُ(ذكرُ,أنثى).
 السمطةُالمشرفةُ(ُحكوميةُ,خاصةُ)
 الرتبةُاألكاديميةُ(أستاذُ,أستاذُمشاركُ,أستاذُمساعد)
 مصدرُالحصولُعمىُأخرُمؤىلُ(عربيةُ,أجنبية)
 سنوات ُالخبرة ُ(أقل ُمن ُُ 5سنوات ُ) ُ( ُمن ُ –ُ 5اقل ُمن ُُ 10سنوات ُ) ُ( ُُ10
سنواتُفأكثرُ).
 .2المتغيرُالتابع:
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظرُ
 جودة ُأداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
أعضاءُىيئةُالتدريس.

الدراسة:
إجراءات ّ
الدراسة ُوالذي ُيتكون ُمن ُأعضاءُ ُىيئة ُالتدريس ُفي ُكمياتُ ُالعمومُ
-1تحديد ُأفراد ُمجتمع ُ ّ
الدراسةُمنُستُُجامعاتُحكوميةُوخاصةُ .
التربويةُفيُالجامعاتُُ
عينةُ ّ
األردنيةُواختيارُ ّ
ّ
ُ-2إعدادُاستبانةُوالتحققُمنُصدقياُوثباتياُ .
ُ -3الحصول ُعمى ُكتابُ ُتسييل ُالميمة ُمن ُجامعةُ ُالشرق ُاألوسط ُموجو ُإلى ُو ازرةُ ُالتعميمُ
العاليُوالبحثُالعمميُكماُىوُمبينُفيُالممحق(ُ .)4
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ُ -4الحصول ُعمى ُكتاب ُتسييل ُالميمة ُمن ُو ازرة ُالتعميم ُالعالي ُوالبحث ُالعممي ُموجو ُإلىُ
األردنيةُكماُىوُمبينُفيُالممحق ُ
جامعةُالزيتونةُواإلسراءُوالبتراءُوالعمومُاإلسالميةُوالجامعةُ
ّ
(ُُ .)5
عينة ُالمحددةُ.إذُتمُتوزيع(ُُ)190استبانةُحصمتُالباحثةُعمىُ
ُ -5توزيعُأداةُ ّ
الدراسة ُعمىُال ّ
(ُ)174وتمُاستبعُاًد(ُ)30استبانةُلنقصُفيياُوأصبحُالعدد(ُ .)144
النتائجُ .
ُ-6جمعُاالستبياناتُوالبياناتُوتحميمياُواستخالصُ ّ
ُ -7معالجة ُالبيانات ُإحصائيا ُعن ُطريق ُإدخاليا ُإلى ُالحاسوب ُواستخدام ُُ SPSSلتحميلُ
النتائجُ .
ّ
النتائجُفيُالفصلُالرابعُ .
ُ-8كتابةُوعرضُ ّ
النتائجُُوالتّوصياتُفيُالفصلُالخامسُ .
ُ-9مناقشةُ ّ
بناءُعمىُماُتمُالتوصلُإليوُمنُنتائجُوكتابةُالرسالةُبشكمياُ
ُ
ُ-10تقديمُمقتر
حاتُوالتّوصياتُ ً
النيائيُ .

اإلحصائية المستخدمة:
األساليب
ّ
الدراسةُالحاليةُ :
تمُاستخدامُاألساليبُ
اإلحصائيةُاآلتيةُلموضوعُ ّ
ّ
السؤالُاألولُتمُحسابُالمتوسطُالحسابيُ,واالنحرافُالمعياريُ,والرتبُ .
ُ-1لإلجابةُعنُ ّ
السؤال ُالثاني ُتم ُاستخدام ُاالختبار ُالتائي ُ(ُ )T–testلعينتين ُمستقمتين ُبالنسبةُ
-2لإلجابة ُعن ُ ّ
لمتغيري ُالجنسُ ,ومصدر ُالحصول ُعل ُآخر ُمؤىلُ ,والسمطة ُالمشرفة ُوتحميل ُالتباين ُاألحاديُ
ُلمتغيري ُالرتبة ُاألكاديميةُ ُ ,وسنوات ُالخبرةُ ُ .وتم ُاستخدامُ
ُ
(ُ )One – way ANOVAبالنسبة
اختبارُشيفيوُ(ُ)Scheffeلممقارناتُالبعديةُ .
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الدراسةُ
ُ.3استخدامُمعادلةُكرونباخُألفاُ(ُُ)ُ Cronbach-Alphaالستخراجُمعاملُالثباتُألداةُ ّ
بطريقةُاالتساقُالداخميُ,وذلكُبطريقةُاالختبارُواعادةُاالختبارُ(ُ .)test-retest
ُ.4تحديدُمستوىُجودةُاألداءُبتطبيقُالمعادلةُاآلتيةُ :
القيمةُالبديمةُ–ُالقيمةُالدنياُلمبديلُ ُ
ُعددُالمستويات ُ
ُُُ1ُ–ُ5
3

=

4
ُ3

ُ

=

المدى 1.33

وبذلكُيكونُالمستوىُالمنخفضُمنُ()2.33 -ُ1
ويكونُالمستوىُالمتوسطُمنُ(ُ )3.67ُ–ُ2.34
والمستوىُالمرتفعُمنُ(ُ .)ُ5-3.68
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انفظم انشاثغ

َزبئج انذّساعخ ٔػشضٓب
السؤال األول:
 4.1ال ّنتائج المتعمّقة باإلجابة عن ّ
السؤال الثاني:
 4.2ال ّنتائج المتعمّقة باإلجابة عن ّ
ُ
ُ
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الفصل الرابع
الدراسة
نتائج ّ
الدراسة من خالل اإلجابة عنُ
ُُُُتضمن ىذا الفصل عرضُاً لمنتائج التي توصمت إلييا ىذه ّ
أسئمتيا ,وعمى النحوُاآلتيُ ُ:

األردنية في ضوء معايير إنكيت
السؤال األول :ما مستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
ّ
ّ
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ؟ ُ

السؤال ُتم ُحساب ُالمتوسطات ُالحسابية ُواالنحرافات ُالمعيارية ُوالرتبُ,
ُُُُُُُُلإلجابة ُعن ُىذا ُ ّ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظرُ
لمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
أعضاءُىيئةُالتدريسُ,ولممجاالتُككلُ,والجدولُرقمُ(ُ)6يوضحُذلك.

جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجاالت جودة أداء كميات التربية بالجامعات
األردنية في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.
ّ
رقم

المجال

المجال

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

مستوى
الجودة

الرتبة

2

تقويم األداء ومخرجات التعمم

3.73

0.71

مرتفعة

1

5

مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس

3.72

0.73

مرتفعة

2

1

المفاىيمي والمعرفي (البرامج المقدمة)

3.69

0.69

مرتفعة

3

3

الخبرات الميدانية

3.68

0.85

مرتفعة

4

4

التنوع

3.66

0.72

متوسطة

5

6

الموارد والحوكمة

3.48

0.84

متوسطة

6

3.66

0.69

االستبانة ككل

متوسطة
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يظير ُمن ُالجدول ُرقم ُ(ُ ,)6أن ُدرجة ُالمتوسطات ُالحسابية ُلمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربيةُ
األردنية ُفيُضوءُ ُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاء ُىيئةُالتدريس ُتراوحتُماُبينُ
بالجامعاتُ ُ
ّ
(ُ ُ )3.73ُ –ُ 3.48ومستوى ُجودة ُمتوسطة ُلالستبانة ُككلُ ,وجاء ُترتيب ُالمجاالت ُمن ُحيثُ
المتوسط ُالحسابي ُعمى ُالنحو ُاآلتيُ :تقويم ُاألداء ُومخرجات ُالتعممُ ,مؤىالت ُأعضاء ُىيئةُ
التدريسُ ,المفاىيميُوالمعرفي ُ(البرامجُالمقدمة)ُ ,الخبراتُالميدانية ,التنوعُ ,المواردُوالحوكمةُ,وبمغُ
المتوسطُالحسابيُالكميُلالستبانةُككلُ(ُ)3.66ويعكسُمستوىُجودةُمتوسطةُ .
النتائجُعمىُالنحوُاالتيُ :
أماُبالنسبةُلفقراتُكلُمجالُفكانتُ ّ
 .1مجال المفاىيمي والمعرفي (البرامج المقدمة):
تم ُحساب ُالمتوسطات ُالحسابية ُواالنحرافات ُالمعيارية ُوالرتب ُلمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربيةُ
األردنية ُفيُضوءُ ُمعاييرُإنكيت )  ( NCATEمنُوجيةُ ُنظرُأعضاء ُىيئةُالتدريسُ,
بالجامعاتُ ُ
ّ
لفقراتُىذاُالمجالُ,والجدولُ(ُ)7يوضحُذلك.
جدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
األردنية في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في مجال المفاىيمي والمعرفي (البرامج
ّ
المقدمة) مرتبة تنازلياً.

الرقم

1
9
7

الفقرات
يعبر البرنامج (الخطة الدراسية) عن الرؤية لكـل
من القسم والكمية

يســــيم البرنــــامج الدراســــي فــــي بنــــاء مجتمــــع

المعرفة.

يحرص البرنامج عمى ربط مفردات المقررات مـع
الخطة االستراتيجية لتطوير التعميم في األردن

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

المتوسط

3.94

0.91

مرتفعة

1

3.84

0.83

مرتفعة

2

3.80

0.79

مرتفعة

3

الجودة

الرتبة
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3

8
6
4
10
5
2

يتــيا البرنــامج ألعضــاء ىيئــة التــدريس والطمبــة
اســـــتخدام تكنولوجيـــــا المعمومـــــات واالتصـــــاالت

وتوظيفيا في عمميتي التعميم والتعمم

يحقــق البرنــامج لمطمبــة الخــريجين المقــدرة عمــى

فيم ال ّنظريات التربوية وتطبيقيا في عمميم.

يحقـق البرنـامج تكامــل المقـررات التربويـة بحيــث

تضمن اإلعداد الجيد لمطالب

يــوفر البرنــامج لمطمبــة الخــريجين المقــدرة عمــى

توفير بيئات إبداعية لتعمم طمبتيم.

يوضـــا البرنـــامج أســـاليب بنـــاء المعرفـــة لـــدى

الطالب المعمم.

ينمــي البرنــامج مقــدرات الطمبــة المعممــين عمــى

استخالص نتائج البحوث التربوية

يســـتطيع الطمبـــة الخـــريجين اســـتخدام معـــرفتيم
العممية في تسييل تعمم طمبتيم.
ّ
المجال ككل

3.72

0.85

مرتفعة

4

3.69

0.79

مرتفعة

5

3.62

0.79

متوسطة

6

3.61

0.81

متوسطة

7

3.61

0.89

متوسطة

8

3.55

0.91

متوسطة

9

3.54

0.89

متوسطة

10

3.69

0.69

مرتفعة

يبينُالجدولُرقمُ(ُ)7المتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُوالرتبةُلكلُفقرةُمنُفقراتُمجالُ
المفاىيميُوالمعرفيُ(البرامجُالمقدمة)ُوالمجالُككلُ,ويالحظُأنُالمتوسطاتُالحسابيةُليذاُالمجالُ
تراوحت ُبين ُ(ُ .)3.54 – 3.94أما ُالمجال ُككل ُفقد ُحصل ُعمى ُمتوسطُ ُحسابي ُ(ُ)3.69
ومستوىُجودة ُمرتفعةُ,وجاءت ُبالرتبةُ ُاألولىُالفقرة ُ(ُ)1ونصيا”ُ :يعبرُالبرنامج ُ(الخطةُالدراسية)ُ
عنُالرؤيةُلكلُمنُالقسمُوالكمية”ُ,بمتوسطُ ُحسابي ُ(ُ)3.94وانحرافُ ُمعياري ُ(ُ)0.91ومستوىُ
جودة ُمرتفعةُ,وجاءت ُبالرتبةُ ُالثانيةُالفقرة ُ(ُ)9ونصياُ ”ُ :يسيمُالبرنامجُالدراسيُفيُبناءُمجتمعُ
المعرفة”ُ ,بمتوسطُ ُحسابي ُ(ُ )3.84وانحرافُ ُمعياري ُ(ُ )0.83ومستوى ُجودة ُمرتفعةُُ ,وجاءتُ
بالرتبةُ ُقبل ُاألخيرة ُالفقرة ُ(ُ )5ونصياُ ”:ينمي ُالبرنامج ُمقدرات ُالطمبة ُالمعممين ُعمى ُاستخالصُ
نتائج ُالبحوث ُالتربوية” ُبمتوسطُ ُحسابي ُ(ُ )3.55وانحرافُ ُمعياري ُ(ُ )0.91ومستوى ُجودةُ
ُ,وجاءتُبالرتبةُ ُاألخيرةُالفقرةُ(ُ)2ونصياُ ”:يستطيعُالطمبةُالخريجين ُاستخدامُمعرفتيمُ
متوسطة ُ
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العمميةُفيُتسييلُتعممُطمبتيم”ُبمتوسطُحسابيُ(ُ)3.54وانحرافُمعياريُ(ُ)0.89ومستوىُجودةُ
ّ
متوسطةُ ُ.
 .2مجال تقويم األداء ومخرجات التعمم.
تمُحسابُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُوالرتبُلمستوىُجودةُأداءُكمياتُالتربيةُ
األردنيةُفيُضوءُُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُُنظرُأعضاءُىيئةُالتدريسُ,لفقراتُىذاُ
بالجامعاتُُ
ّ
المجالُ,والجدولُ( )8يوضحُذلكُ .
جدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
األردنية في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في مجال مجال تقويم األداء ومخرجات
ّ
التعمم مرتبة تنازلياً.

الرقم

14

الفقرات
يـــــتم تقيـــــيم تعمـــــم الطمبـــــة بعـــــدة طـــــرق مثـــــل
(االختبارات العممية ،عروض شـفيية ،اختبـارات

المتوسط

الحسابي

3.83

االنحراف
المعياري

0.85

مستوى
الجودة

مرتفعة

الرتبة

1

تحريرية ،تقييم أداء إثناء التعمم)
20

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

3.77

0.80

مرتفعة

2

والتقويم ،أعضاء ىيئة التدريس)
12
15
19
18
17

يســــيم البرنــــامج الدراســــي فــــي دمــــج التقــــويم

بأنواعو في العممية التعميمية

يتضــمن البرنــامج معــايير واضــحة لتقيــيم العمــل

(الفردي والميداني) لمطمبة.

يـــتم تحســـين البـــرامج فـــي ضـــوء نتـــائج التقيـــيم
الدوري.
يتم إجراء ت َع ّديالت عمى البرنـامج نتيجـة عمميـة
التقويم الذاتي ،ألعضاء ىيئة التدريس والطمبة
يتـــوفر فـــي الكميـــة نظـــام إداري ،لمراقبـــة جـــودة

البرنامج المقدم بشكل دوري.

3.77

0.88

مرتفعة

3

3.76

0.93

مرتفعة

4

3.75

0.81

مرتفعة

5

3.73

0.91

مرتفعة

6

3.69

0.94

مرتفعة

7
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11

16

13

يوظف البرنامج الدراسي نتائج التقـويم لتحسـين
الممارسات واألنشطة في كمية التربية

تســـتخدم الكميــــة التغذيــــة الراجعــــة لتقــــويم أداء

طمبتيا الخريجين من أمـاكن عمميـم فـي تطـوير

برامجيا

يعتمد البرنامج نتائج التقويم فـي توجيـو عمميـة

التعمم

المجال ككل

3.67

0.86

متوسطة

8

3.66

0.91

متوسطة

9

3.65

0.78

متوسطة

10

3.73

0.71

مرتفعة

يبينُالجدولُرقمُ(ُ)8المتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُوالرتبةُلكلُفقرةُمنُفقراتُُمجالُ
تقويمُاألداءُومخرجاتُالتعممُوالمجالُككلُ,ويالحظُأنُُالمتوسطاتُالحسابيةُليذاُالمجالُتراوحتُ
بين ُ(ُ .)3.65 –3.83أماُالمجالُككلُفقدُحصلُعمىُمتوسطُ ُحسابي ُ(ُ)3.73ومستوى ُجودةُ
مرتفعةُ .وجاءت ُبالرتبةُ ُاألولى ُالفقرة ُ(ُ )4ونصياُ ”:يتم ُتقييم ُتعمم ُالطمبة ُبعدة ُطرق ُمثلُ
(االختباراتُالعمميةُ,عروضُشفييةُ,اختباراتُتحريريةُ,تقييمُأداء ُإثناءُالتعمم)”ُ,بمتوسطُ ُحسابيُ
(ُ )3.83وانحرافُ ُمعياري ُ(ُ )0.85ومستوى ُجودة ُمرتفعةُ .وجاءت ُبالرتبةُ ُالثانية ُالفقرة ُ(ُ)10
ونصياُ ”:توجدُمعاييرُواضحةُومعمنةُلتقييمُجميعُعناصرُالبرنامج ُ(المقرراتُ ,أساليبُالتدريسُ
والتقويمُ ,أعضاء ُىيئة ُالتدريس)”.بمتوسطُ ُحسابي ُ(ُ )3.77وانحرافُ ُمعياري ُ(ُ )0.80ومستوىُ
جودةُمرتفعةُُ.وجاءتُبالرتبةُُقبلُاألخيرةُالفقرةُ(ُ)6ونصياُ”:تستخدمُالكميةُالتغذيةُالراجعةُلتقويمُ
أداء ُطمبتيا ُالخريجين ُمن ُأماكن ُعمميم ُفي ُتطوير ُبرامجيا”.بمتوسطُ ُحسابي ُ(ُ )3.66وانحرافُُ
معياري ُ(ُ )0.91ومستوى ُجودة ُمتوسطةُُ .وجاءت ُبالرتبةُ ُاألخيرة ُالفقرة ُ(ُ )3ونصياُ ”:يعتمدُ
البرنامجُنتائجُالتقويمُفيُتوجيوُعمميةُالتعمم” ُبمتوسطُُحسابي ُ(ُ)3.65وانحرافُ ُمعياري ُ(ُ)0.78
ومستوىُجودةُمتوسطة.
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 .3مجال الخبرات الميدانية.
ُُُُُُتم ُحساب ُالمتوسطات ُالحسابية ُواالنحرافات ُالمعيارية ُوالرتب ُلمستوى ُجودة ُأداء ُكمياتُ
األردنية ُفيُضوءُ ُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاء ُىيئةُالتدريسُ,لفقراتُ
التربيةُبالجامعاتُ ُ
ّ
ىذاُالمجالُ,والجدولُ(ُ)9يوضحُذلكُ .
جدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
األردنية في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في مجال الخبرات الميدانية مرتبة تنازلياً.
ّ
الرقم
23
26
24
30
28

27

25

22

29
21

الفقرات
يقدم البرنامج تخطيطا وافيا لمتدريب الميداني
يترجم البرنامج العممي مفاىيم المقررات إلى واقع
تطبيقي
يستخدم البرنامج التعليم المصغر لتددري الطلبد
على تطبيق المعارف والمهارات التدريسي

يـــتم اختيـــار أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس ذو كفـــاءة
وخبرة عالية لمتدريب الميداني

تفعيل المحاسبة لمممارسات الميدانية لطمبة كميـة

التربية.

يحدد البرنامج لـوائا تنظيميـة لمتـدريب الميـداني

يتحـدد مـن خالليـا الضـوابط والمسـؤوليات بـين
الكمية والمدارس المتعاونة

يحدد البرنامج أدوار الطمبة المعممين في التدريب
الميداني بصورة واضحة ومعمنة

يفعــــــل البرنــــــامج الشــــــراكة االســــــتراتيجية مــــــع
المؤسســـات المجتمعيـــة فـــي تطـــوير الممارســـات

المينية

ييــتم البرنــامج فــي تفعيــل نتــائج البحــث التربــوي
في تطوير الممارسات المينية.
يســيم البرنــامج عمــى تحســين ميــارات اإلش ـراف

المتوسط

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

الجودة

3.80

1.02

مرتفعة

1

3.75

1.00

مرتفعة

2

3.71

0.98

مرتفعة

3

3.70

0.98

مرتفعة

4

3.69

0.98

مرتفعة

5

الرتبة

3.68

0.95

مرتفعة

6

3.67

1.01

متوسطة

7

3.66

1.04

متوسطة

8

3.63

0.95

متوسطة

9

3.56

0.88

متوسطة

10
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الميداني
المجال ككل

3.68

0.85

مرتفعة

يبينُالجدولُرقم ُ(ُ)9المتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُوالرتبةُلكلُفقرةُمنُفقراتُمجالُ
الخبراتُالميدانيةُوالمجالُككلُ,ويالحظُأنُالمتوسطاتُالحسابيةُليذاُالمجالُتراوحتُبين(ُُ3.80
– ُُ .)ُ 3.65أما ُالمجال ُككل ُفقد ُحصل ُعمى ُمتوسط ُحسابي ُ(ُ )3.68ومستوى ُجودة ُمرتفعةُ,
وجاءت ُبالرتبةُ ُاألولىُالفقرة ُ(ُ)3ونصياُ ”:يقدمُالبرنامجُتخطيطاُوافياُلمتدريبُالميداني” ُبمتوسطُُ
حسابيُ(ُ)3.80وانحرافُُمعياريُ(ُ)1.02ومستوىُجودةُمرتفعةُ.وجاءتُبالرتبةُُالثانيةُالفقرةُ(ُ)6
ونصيا”:يترجم البرنامج العممي مفاىيم المقررات إلى واقع ُتطبيقي”ُ ,بمتوسط ُحسابي ُ(ُ)3.75
ُ,وجاءتُبالرتبةُ ُقبلُاألخيرةُالفقرة ُ(ُ)9ونصياُ”:
وانحرافُمعياري ُ(ُ)1.04ومستوى ُجودة ُمرتفعة ُ
ييتم ُالبرنامج ُفي ُتفعيل ُنتائج ُالبحث ُالتربوي ُفي ُتطوير ُالممارسات ُالمينية ُ” ُبمتوسطُ ُحسابيُ
(ُ )3.63وانحرافُ ُمعياري ُ(ُ )0.95ومستوى ُجودة ُمتوسطةُُ .وجاءت ُبالرتبةُ ُاألخيرة ُالفقرة ُ(ُ)1
ونصياُ”:يسيمُالبرنامجُعمىُتحسينُمياراتُاإلشرافُالميداني”ُبمتوسطُُحسابيُ(ُ)3.56وانحرافُ
معياريُ(ُ)0.88ومستوىُجودةُمتوسطةُ .
ُ
 .4مجال التنوع.
تم ُحساب ُالمتوسطات ُالحسابية ُواالنحرافات ُالمعيارية ُوالرتب ُلمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربيةُ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ ,لفقرات ُىذاُ
بالجامعاتُ ُ
ّ
المجالُ,والجدولُ(ُ)10يوضحُذلكُ .
ُ
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جدول ( )10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
األردنية في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في مجال التنوع مرتبة تنازلياً.
ّ
الفقرات

الرقم

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

الجودة

الرتبة

يتضمن البرنـامج التنـوع فـي (المقـررات والخطـط
31

35
36
32
37
38

34

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

تفعيــــل دور عضــــو ىيئــــة التــــدريس فــــي تعزيــــز
اليوية الوطنية وتأكيد قيم الديمقراطية والتنوع.
تفعــــل الكميــــة دور اإلرشــــاد األكــــاديمي لمطالــــب

الجامعي

تحـرص الكميـة عمـى تـوفر التنـوع عنـد تشـكيل
المجان ومجموعات العمل

يثير البرنامج الدافعية لدى األفراد والجماعات.
يـــوفر البرنـــامج قاعـــات تدريســـية مالئمـــة لعـــدد
الطمبة
يـوفر البرنـامج لمطمبـة المعممـين تعمـم طـرق

التعامـل مـع تنـوع طمبـتيم مسـتقبال) مـن حيـث

3.87

0.78

مرتفعة

1

3.77

1.00

مرتفعة

2

3.75

0.94

مرتفعة

3

3.69

0.83

مرتفعة

4

3.68

0.76

مرتفعة

5

3.65

0.80

متوسطة

6

3.62

0.92

متوسطة

7

الجنس ،أو الدين ،أو العرق.)......،
40
39
33

تتنـوع محتويــات البرنــامج الدراســي بمــا يتفــق مــع

التقنيات الحديثة.

ينفذ البرنامج أنشطة ال صفية متنوعة (جمعيات،

نوادي ،رحالت).

تـوفر الكميـة فرصـاً متكافئـة ألعضـاء ىيئـة
التدريس والطمبة واإلداريين كل عمى حده.
المجال ككل

3.62

0.87

متوسطة

8

3.51

0.93

متوسطة

9

3.48

0.83

متوسطة

10

3.66

0.72

متوسطة

يبين ُالجدول ُرقم ُ(ُ )10المتوسطات ُالحسابية ُواالنحرافات ُالمعيارية ُوالرتبة ُلكل ُفقرة ُمن ُفقراتُ
مجالُالتنوعُوالمجالُككلُ,ويالحظُأنُالمتوسطاتُالحسابيةُليذاُالمجالُتراوحتُبين ُ(ُ–ُ 3.66
ُ.)3.87أماُالمجالُككلُفقدُحصلُعمىُمتوسطُحسابيُ(ُ)3.66ومستوىُجودةُمتوسطةُ .
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ُوجاءُبالرتبةُ ُاألولىُالفقرة ُ(ُ)1ونصياُ ”:يتضمن البرنامج التنوع في ُ(المقررات والخطط الدراسية,
األنشطةُالتدريسية ,البحث العممي ,الممارسات المينية وأساليب التقييم)ُ”.بمتوسطُحسابيُ(ُ)3.87
وانحرافُمعياري ُ(ُ)0.78ومستوى ُجودة ُمرتفعةُ,وجاءت ُبالرتبةُ ُالثانيةُالفقرةُ(ُ)5ونصياُ ”:تفعيلُ
دور ُعضو ُىيئة ُالتدريس ُفي ُتعزيزُ ُاليويةُ ُالوطنية ُوتأكيد ُقيم ُالديمقراطية ُوالتنوعُ ,”.بمتوسطُُ
ُ,وجاءتُبالرتبةُُقبلُاألخيرةُالفقرةُ
حسابيُ(ُ)3.77وانحرافُمعياريُ(ُ)1.00ومستوىُجودةُمرتفعة ُ
(ُ)9ونصياُ ”:ينفذُالبرنامجُأنشطةُالُصفيةُمتنوعة ُ(جمعياتُ ,نواديُ ,رحالت)ُ ”.بمتوسطُحسابيُ
ُوجاءت ُبالرتبةُ ُاألخيرة ُالفقرة ُ(ُ)3
(ُ )3.51وانحراف ُمعياري ُ(ُ )0.93ومستوى ُجودة ُمتوسطةُ ,
ونصياُ ”:توفر الكمية فرصُاً متكافئة ألعضاء ىيئة التدريس والطمبة واإلداريين ُكل عمى حدهُ”ُ .
بمتوسطُحسابيُ(ُ)3.48وانحرافُمعياريُ(ُ)0.83ومستوىُجودةُمتوسطةُ .

 .5مجال مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس.
تم ُحساب ُالمتوسطات ُالحسابية ُواالنحرافات ُالمعيارية ُوالرتب ُلمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربيةُ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ ,لفقرات ُىذاُ
بالجامعاتُ ُ
ّ
المجالُ,والجدولُ(ُ)11يوضحُذلكُ .
جدول ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
األردنية في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في مجال مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس
ّ
مرتبة تنازلياً.

الرقم

41

الفقرات
يتـوفر عـدد كـاف مـن أعضـاء ىيئـة التـدريس
لمعمل في برامج الكمية وفقاً الختصاصاتيا

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

المتوسط

3.83

0.91

مرتفعة

الجودة

الرتبة

1
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50
46
45
48
47

43

49
42
44

تتوفر الكفاية المينية)التربوية( الالزمة ألعضاء

ىيئة التدريس

يختـار البرنـامج أعضـاء ىيئـة التـدريس وفـق
مواصفات أكاديمية محددة.

يستخدم أعضاء ىيئـة التـدريس تقنيـات تعميميـة
عالية الجودة.
يشترك أعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات

العممية العالمية.
ّ
يشترك أعضاء ىيئة التدريس في لجان البرنامج

بفاعمية.

العمميـة التـي يقـوم بيـا
تسـيم نتـائج األبحـاث
ّ
أعضـاء ىيئـة التـدريس فـي تطـوير التعمـيم فـي
األردن

تحديــــــد مســــــؤوليات عضــــــو ىيئــــــة التــــــدريس
(تدريسية ،بحثية ،خدمة مجتمع)...،
العمميـة) التخصصـية ) الالزمـة
تتـوافر الكفايـة
ّ
ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة.
يشرك البرنامج أعضاء ىيئة التـدريس فـي إيجـاد
الحمول االبتكارية لمشكالت البرنامج.
المجال ككل

3.80

0.91

مرتفعة

2

3.79

0.83

مرتفعة

3

3.76

0.84

مرتفعة

4

3.72

0.80

مرتفعة

5

3.72

0.85

مرتفعة

6

3.68

0.84

مرتفعة

7

3.66

0.91

متوسطة

8

3.62

1.03

متوسطة

9

3.59

0.87

متوسطة

10

3.72

0.73

مرتفعة

يبين ُالجدول ُرقم ُ(ُ )11المتوسطات ُالحسابية ُواالنحرافات ُالمعيارية ُوالرتبة ُلكل ُفقرة ُمن ُفقراتُُ
مجالُمؤىالتُأعضاءُىيئةُالتدريسُوالمجالُككلُ,ويالحظُأنُُالمتوسطاتُالحسابيةُليذاُالمجالُ
تراوحت ُبين ُ(ُ .)3.59 – 3.83أما ُالمجال ُككل ُفقد ُحصل ُعمى ُمتوسطُ ُحسابي ُ(ُ)3.72
ومستوى ُجودة ُمرتفعةُ ,وجاءت ُبالرتبةُ ُاألولىُالفقرة ُ(ُ)2ونصياُ ”:يتوفر عدد كاف منُأعضاءُ
ىيئة التدريس لمعمل في برامجُ ُالكمية ُوفقاً ُالختصاصاتيا” ُبمتوسط ُحسابي ُ(ُ )3.83وانحرافُ
معياري ُ(ُ)0.91ومستوى ُجودة ُمرتفعةُ,وجاءت ُبالرتبةُ ُالثانيةُالفقرة ُ(ُ)1ونصياُ ”:تتوفرُالكفاية
المينية) التربوية ُ( الالزمة ألعضاء ىيئة التدريس” ُبمتوسطُ ُحسابي ُ(ُ )3.80وانحرافُ ُمعياريُ
ُوجاءت ُبالرتبةُ ُقبلُاألخيرةُالفقرة ُ(ُ )3ونصياُ ”:تتوافر الكفاية
(ُ )0.91ومستوى ُجودة ُمرتفعةُ ,
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العممية) التخصصية ُ( الالزمة ألعضاء ىيئة التدريس ُفي ُالجامعةُ ”.بمتوسط ُحسابي ُ(ُ)3.62
ّ
وانحراف ُمعياري ُ(ُ )1.03ومستوى ُجودة ُمتوسطةُُ ,وجاءت ُبالرتبةُ ُاألخيرة ُالفقرة ُ(ُ )5ونصياُ”:
يشرك البرنامج أعضاء ىيئة التدريس في إيجاد ُالحمول االبتكارية لمشكالت البرنامجُ ”ُ .بمتوسطُ
حسابيُ(ُ)3.59وانحرافُمعياريُ(ُ)0.87ومستوىُجودةُمتوسطةُ .
 .6مجال الموارد والحوكمة.
تم ُحساب ُالمتوسطات ُالحسابية ُواالنحرافات ُالمعيارية ُوالرتب ُلمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربيةُ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ ,لفقرات ُىذاُ
بالجامعاتُ ُ
ّ
المجالُ,والجدولُ(ُ)12يوضحُذلكُ .
جدول ( )12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
األردنية في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في مجال الموارد والحوكمة مرتبة تنازلياً.
ّ
الرقم

60
57

الفقرات
تـوفر اإلدارة نظامـاً متكـامالً عـالي الجـودة لألمـن
والسالمة.

تتميز اإلدارة بقنوات اتصال بكفاية عالية.

المتوسط

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

الجودة

3.59

0.95

متوسطة

1

3.58

0.86

متوسطة

2

الرتبة

تـوفر الكميـة البنـى التحتيـة المناسـبة لمتعمـيم
51

59
53
55

كقاعــات المحاض ـرات والمختب ـرات والمكتبــات

وتجييزىا.

تـوفر اإلدارة ميزانيـة كافيـة لتمبيـة احتياجـات
الجودة
تحصل الكمية عمى موازنة تكفي جميع متطمبـات
العمل في البرنامج.

تنسـق الكميـة مـع الكميـات التربويـة األخـرى فـي
األردن لتخطيط برامجيا.

3.54

1.05

متوسطة

3

3.51

0.98

متوسطة

4

3.47

0.97

متوسطة

5

3.44

0.94

متوسطة

6
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58

تـوفر اإلدارة دلـيالً إرشـادياً لتعميمـات البرنـامج

3.43

0.89

متوسطة

7

54

توفر الكمية المعمومات لجميع األطراف بشفافية.

3.43

0.97

متوسطة

8

56

تشرك إدارة الكمية أطرافاً مت َع ّددة في صنع القرار.

3.41

0.91

متوسطة

9

52

منشورت واضحة لمطمبة.
ا
توفر الكمية

3.37

1.02

متوسطة

10

3.48

0.84

المتاحة.

المجال ككل

متوسطة

يبين ُالجدول ُرقم ُ(ُ )12المتوسطات ُالحسابية ُواالنحرافات ُالمعيارية ُوالرتبة ُلكل ُفقرة ُمن ُفقراتُُ
مجالُالمواردُوالحوكمةُوالمجالُككلُ,ويالحظُأنُ ُالمتوسطاتُالحسابيةُليذاُالمجالُتراوحتُبينُ
(ُ .)3.37 – 3.59أما ُالمجال ُككل ُفقد ُحصل ُعمى ُمتوسطُ ُحسابي ُ(ُ )3.48ومستوى ُجودةُ
الً عالي الجودة
متوسطةُ .وجاءت ُبالرتبةُ ُاألولىُالفقرة ُ(ُ)10ونصياُ ”:توفر اإلدارة نظامُاً متكام ُ
لألمنُوالسالمةُ”.بمتوسطُحسابيُ(ُ)3.59وانحرافُمعياريُ(ُ)0.95ومستوىُجودةُمتوسطةُ .
وجاءُبالرتبةُُالثانيةُالفقرةُ(ُ)7ونصياُ”:تتميز اإلدارة بقنوات اتصال بكفاية عاليةُ”.بمتوسطُحسابيُ
(ُ)3.58وانحرافُمعياري ُ(ُ)0.86ومستوى ُجودة ُمتوسطةُُ .وجاءتُبالرتبةُ ُقبلُاألخيرةُالفقرة ُ(ُ)6
ونصياُ ”:تشرك ُإدارة ُالكمية أطرافاًُ متعُّددة في صنع القرارُ ”.بمتوسط ُحسابي ُ(ُ )3.41وانحرافُ
معياري ُ(ُ)0.91ومستوى ُجودة ُمرتفعةُُ .وجاءتُبالرتبةُ ُاألخيرةُالفقرة ُ(ُ)2ونصياُ ”:توفر الكمية
منشورت واضحة ُلمطمبةُ ”.بمتوسط ُحسابي ُ(ُ )3.37وانحراف ُمعياري ُ(ُ )1.02ومستوى ُجودةُ
ُا
متوسطةُ .
ُ
الدراسة في مستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
عينة ّ
 -7متوسطات استجابة أفراد ّ
األردنية في ضوء متغيرات ،الجنس ،السمطة المشرفة ،والرتبة األكاديمية ،ومصدر الحصول
ّ
عمى آخر مؤىل ،وعدد سنوات الخبرة؟
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السؤالُعمىُالنحوُاآلتيُ ُ:
ُُُُُُُتمتُاإلجابةُعنُىذاُ ّ
أ -متغير الجنس:
ُُُُُُُُتم ُحساب ُالمتوسطات ُالحسابية ُواالنحرافات ُالمعيارية ُلمستوى ُجودة ُأداء ُكمياتُ
األردنيةُفيُضوءُُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُُنظرُأعضاءُىيئةُالتدريسُ,تبعُاًُ
التربيةُبالجامعاتُُ
ّ
لمتغيرُالجنسُ,كماُتمُاختبارُ(ُُ)ُt-testلعينتينُمستقمتينُ,ويظيرُالجدولُ(ُُ)ُ13ذلك.
الجدول ( )13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
األردنية في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس واختبار (  ،) t-testتبعاً لمتغير
ّ
الجنس.

م

1
2
3

4
5
6

مستوى

مجاالت االستبانة

متغير

مجــــال المفـــــاىيمي والمعرفـــــي

الجنس

عدد

األفراد

المتوسط

االنحراف
المعياري

ذكر

113

3.66

0.75

(البرامج المقدمة)

أنثى

31

3.80

0.41

مجــال تقــويم األداء ومخرجــات

ذكر

113

3.73

0.74

التعمم

أنثى

31

3.73

0.60

ذكر

113

3.68

0.83

أنثى

31

3.71

0.92

ذكر

113

3.62

0.76

أنثى

31

3.83

0.57

ذكر

113

3.71

0.74

أنثى

31

3.74

0.67

ذكر

113

3.42

0.80

أنثى

31

3.68

0.98

ذكر

113

3.63

0.71

أنثى

31

3.75

0.62

مجال الخبرات الميدانية
مجال التنوع
مجــال مــؤىالت أعضــاء ىيئــة
التدريس

مجال الموارد والحوكمة
األداة ككل

*الفرقُدالُاحصائياُعندُمستوىُالداللة( ُ )α ≥ 0.05

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

-1.41

0.16

-0.01

0.98

-0.19

0.84

-1.47

0.14

-0.20

0.83

-1.48

0.13

-0.80

0.41
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مستوىُ
النتائج ُفي ُالجدول ُ(ُ )13إلى ُعدم ُوجود ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُعند ُ ُ
ُُُُُتشير ُ ّ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمنُ
(ُ )0.05≥αلمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
وجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ ,تبعُاً ُلمتغير ُالجنسُ ,استنادا ُإلى ُقيمة ُ(ت) ُالمحسوبة ُعمىُ
)ُوبمستوىُداللةُ(ُ,)0.41وكذلكُفيُجميعُالمجاالتُُ .
ُ
الدرجةُالكميةُ,إذاُبمغتُ(-0.80
ب -متغير السمطة المشرفة:
تمُحسابُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُلمستوىُجودةُأداء ُكمياتُالتربيةُبالجامعاتُُ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ ,تبعُاً ُلمتغير ُالسمطةُ
ّ
المشرفةُ,كماُتمُاختبارُ(ُُ)ُt-testلعينتينُمستقمتينُ,ويظيرُالجدولُ(ُ)14ذلكُ .
األردنية
الجدول ( )14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
ّ
في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس واختبار (  ،) t-testتبعاً لمتغير السمطة
المشرفة.
م

1

2

مجاالت االستبانة
مجــــــــــــال المفــــــــــــاىيمي

حكومية

51

3.37

المقدمة)

خاصة

93

3.87

0.54

حكومية

51

3.73

0.71

خاصة

93

3.92

0.63

حكومية

51

3.05

0.84

خاصة

93

4.05

0.63

حكومية

51

3.17

0.62

خاصة

93

3.93

0.63

مجـــال مـــؤىالت أعضـــاء

حكومية

51

3.28

0.78

ىيئة التدريس

خاصة

93

3.95

0.58

حكومية

51

2.92

0.85

خاصة

93

3.78

0.67

والمعرفــــــــــي (البـــــــــــرامج
مجــــــــــال تقــــــــــويم األداء

ومخرجات التعمم

3
4

مجال التنوع

6

السمطة المشرفة

األفراد

المعياري
0.81

مجال الخبرات الميدانية

5

مستوى متغير

عدد

المتوسط

االنحراف

مجال الموارد والحوكمة

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

-4.41

*0.00

-4.74

*0.00

-7.26

*0.00

-6.96

*0.00

-5.34

*0.00

-6.22

*0.00
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األداة ككل

حكومية

51

3.19

0.70

خاصة

93

3.92

0.54

*0.00

-6.33

*الفرقُدالُاحصائياُعندُمستوىُالداللةُ( ُ )α ≥ 0.05
مستوى ُ(ُ)0.05≥α
النتائج ُفي ُالجدول ُ(ُ )14إلى ُوجود ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُعند ُ ُ
تشير ُ ّ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظرُ
لمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
أعضاء ُىيئةُالتدريسُ,تبعُاًُلمتغير ُالسمطةُالمشرفةُ,استناداُإلىُقيمة ُ(ت)ُالمحسوبةُعمىُالدرجةُُ
الدراسة ُلصالحُُ
الكميةُ,إذاُبمغت ُ(ُ)-6.23وب ُ
مستوى ُداللة ُ( .)0.00وكذلكُفيُجميعُالمجاالتُ ّ
فئةُالسمطةُالخاصةُ ..
ج -متغير الرتبة األكاديمية:
تم ُحساب ُالمتوسطات ُالحسابية ُواالنحرافات ُالمعيارية ُلمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربيةُ
األردنيةُفيُضوءُُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُُنظرُأعضاءُىيئةُالتدريسُ,تبعُاًُلمتغيرُ
بالجامعاتُُ
ّ
الرتبةُاألكاديميةُ.ويظيرُالجدولُ(ُ)15ذلكُ .
األردنية
جدول ( )15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
ّ
في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية.
المجال

المتوسط

االنحراف

الخبرة

العدد

أستاذ

45

3.42

أستاذ مشارك

49

3.74

0.68

أستاذ مساعد

50

3.89

0.50

المجموع

144

3.69

0.69

مجال تقويم األداء ومخرجات

أستاذ

45

3.50

0.69

التعمم

أستاذ مشارك

49

3.62

0.75

مجال المفاىيمي والمعرفي
(البرامج المقدمة)

الحسابي

المعياري
0.81
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مجال الخبرات الميدانية

مجال التنوع

مجال مؤهالت أعضاء هيئ
التدريس

مجال الموارد والحوكمة

األداة ككل

أستاذ مساعد

50

4.03

0.59

المجموع

144

3.73

0.71

أستاذ

45

3.51

0.76

أستاذ مشارك

49

3.39

0.99

أستاذ مساعد

50

4.13

0.57

المجموع

144

3.68

0.85

أستاذ

45

3.28

0.71

أستاذ مشارك

49

3.64

0.67

أستاذ مساعد

50

4.03

0.62

المجموع

144

3.66

0.72

أستاذ

45

3.43

0.64

أستاذ مشارك

49

3.64

0.83

أستاذ مساعد

50

4.05

0.55

المجموع

144

3.72

0.73

أستاذ

45

3.26

0.86

أستاذ مشارك

49

3.35

0.94

أستاذ مساعد

50

3.80

0.61

المجموع

144

3.48

0.84

أستاذ

45

3.40

0.71

أستاذ مشارك

49

3.56

0.74

أستاذ مساعد

50

3.99

0.49

المجموع

144

3.66

0.69

يالحظُمنُالجدول ُ(ُ)15وجودُفروقُظاىريةُبينُالمتوسطاتُالحسابيةُلمستوىُجودةُأداء ُكمياتُ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ ,تبعُاًُ
التربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
لمتغيرُالرتبةُاألكاديميةُ,اذُحصلُاصحابُالفئة ُ(أستاذ ُمساعد)ُعمىُأعمىُمتوسطُحسابيُبمغُ
(ُ )3.99بالرتبةُ ُاالولىُ ,وجاء ُاصحاب ُفئة ُ(أستاذ ُمشارك) ُبالرتبةُ ُالثانية ُبمتوسط ُحسابي ُبمغُ
(ُ ُ ,)3.56وبالرتبةُ ُاالخيرة ُجاء ُاصحاب ُفئة ُ(أستاذ) ُبمتوسط ُحسابي ُ(ُ .)3.40لتحديد ُفيما ُإذاُ
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مستوى ُداللة ُ(ُ )αُ ≥ُ 0.05تم ُإجراءُ
كانت ُالفروق ُبين ُالمتوسطات ُذات ُداللة ُإحصائية ُعند ُ ُ
تحميلُالتباينُاألحاديُ,وجاءتُنتائجُالتحميلُعمىُالنحوُالتاليُالموضحُبالجدولُرقمُ(:)16
األردنية في ضوء معايير
الجدول ( )16تحميل التباين األحادي في درجة جودة أداء كميات التربية بالجامعات
ّ
إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية.

م

مجاالت االستبانة

مصدر

التباين
بين

1

مجال المفاىيمي

المجموعات

والمعرفي (البرامج

داخل

المقدمة)

المجموعات
المجموع
بين

2

مجال تقويم األداء
ومخرجات التعمم

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين

3

مجال الخبرات
الميدانية

المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع
بين

4

مجال التنوع

المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع
بين

5

مجال مؤىالت

المجموعات

أعضاء ىيئة

داخل

التدريس

المجموعات
المجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

5.35

2

2.67

63.74

141

0.45

69.09

143

7.28

2

65.94

141

73.22

143

15.67

2

89.11

141

104.78

143

13.11

2

المربعات

قيمة
(ف)

5.92

مستوى
الداللة

*0.00

3.64
0.46

7.78

*0.00

7.83
0.63

12.39

*0.00

6.55
0.44

62.99

141

76.11

143

9.63

2

4.81

66.92

141

0.47

76.55

143

14.68

10.14

*0.00

*0.00
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بين

6

مجال الموارد
والحوكمة

المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع
بين

المجموعات
األداة ككل

داخل
المجموعات
المجموع

8.00

2

4.00

95.10

141

103.10

143

8.81

2

4.40

60.93

141

0.43

69.74

143

5.91

0.67

10.19

*0.00

*0.00

الدراسةُ
النتائج ُفي ُالجدول ُ(ُ )16وجود ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُفي ُجميع ُمجاالت ُ ّ
تشير ُ ّ
مستوى ُداللة ُ( ُ )α ≥ 0.05لمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُُ
واالستمارة ُككل ُعند ُ ُ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُفي ُجميع ُمجاالتُ
ّ
االستمارةُ ,تبعُاً ُلمتغير ُالرتبة ُاألكاديميةُ ,استنادا ُإلىُقيمة ُ(ف)ُالمحسوبةُعمىُالدرجة ُالكميةُ,إذاُ
مستوىُداللةُ(ُ,)0.00ولمعرفةُالفروقُفيُمجاالتُمستوى جودة أداء كميات التربية
بمغتُ(ُ)10.19وب ُ

األردنية في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ُتم ُاستخدامُاختبارُشيفيوُ,
بالجامعات
ّ
والجدولُ(ُ)17يبينُذلك ُ
األردنية
جدول ( )17اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمجاالت مستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
ّ
في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية.

المجال

مستويات

متغير الرتبة
األكاديمية

المتوسط
الحسابي

أستاذ

3.42

والمعرفي (البرامج

أستاذ مشارك

3.74

المقدمة)

أستاذ مساعد

3.89

مجال تقويم األداء

أستاذ

3.50

ومخرجات التعمم

أستاذ مشارك

3.62

مجال المفاىيمي

أستاذ
-

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

0.07

*0.04

-

0.55
-

-

0.70

*0.00

-

*0.01
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مجال الخبرات
الميدانية

مجال التنوع
مجال مؤىالت
أعضاء ىيئة
التدريس
مجال الموارد
والحوكمة

الدرجة الكمية

أستاذ مساعد

4.03

أستاذ

3.51

أستاذ مشارك

3.39

أستاذ مساعد

4.13

أستاذ

3.28

أستاذ مشارك

3.64

أستاذ مساعد

4.03

أستاذ

3.43

أستاذ مشارك

3.64

أستاذ مساعد

4.05

أستاذ

3.26

أستاذ مشارك

3.35

أستاذ مساعد

3.80

أستاذ

3.40

أستاذ مشارك

3.56

أستاذ مساعد

3.99

-

0.75

*0.00

-

*0.00
-

-

*0.03

*0.00

-

*0.00
-

-

0.34

*0.00

-

*0.00
-

-

0.87

*0.00

-

*0.01
-

-

0.49

*0.00

-

*0.00
-

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

يظيرُمنُالجدولُ(ُ)17أنوُيوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُفيُالمتوسطاتُالحسابيةُعندُمستوىُ
الدراسةُوالدرجةُالكميةُلرتبةُاألكاديميةُحيثُأنوُيوجدُفروقُ
داللةُ(ُ)α ≥ 0.05فيُجميعُمجاالتُ ّ
بينُرتبةُأستاذُو ُأستاذ ُمساعد ُيكونُاالنحيازُفيُىذاُالمجالُلصالحُلرتبةُاألستاذُالمساعد ُبدليلُ
ارتفاعُالمتوسطُالحسابيُلرتبةُاألستاذُالمساعدُ.
د -متغير مصدر الحصول عمى اخر مؤىل:
تمُحسابُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُلمستوىُجودةُأداء ُكمياتُالتربيةُبالجامعاتُُ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ ,تبعُاً ُلمتغير ُمصدرُ
ّ
الحصولُعمىُاخرُمؤىلُُ,كماُتمُاختبارُ(ُُ)ُ t-testلعينتينُمستقمتينُ,ويظيرُالجدولُ(ُ)18
ذلكُ .
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األردنية
الجدول ( )18المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
ّ

في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس واختبار (  ،) t-testتبعاً لمتغير مصدر الحصول
عمى اخر مؤىل.
م

1

2
3

4
5
6

مستوى متغير

مجاالت االستبانة

مصدر الحصول

مجال المفاىيمي

والمعرفي (البرامج
المقدمة)

مجال تقويم األداء
ومخرجات التعمم

عمى مؤىل اخر

عدد

األفراد

المتوسط

االنحراف
المعياري

عربية

101

3.97

0.50

أجنبية

43

3.03

0.63

عربية

101

3.91

0.63

أجنبية

43

3.29

0.70

عربية

101

3.88

0.77

أجنبية

43

3.23

0.87

عربية

101

3.89

0.61

أجنبية

43

3.12

0.69

مجال مؤىالت أعضاء

عربية

101

3.91

0.68

ىيئة التدريس

أجنبية

43

3.25

0.63

عربية

101

3.65

0.80

أجنبية

43

3.06

0.82

عربية

101

3.87

0.59

أجنبية

43

3.16

0.66

مجال الخبرات الميدانية
مجال التنوع

مجال الموارد والحوكمة

األداة ككل

قيمة (ت)

8.74

مستوى
الداللة

*0.00

5.23

*0.00

4.43

*0.00

6.64

*0.00

5.42

*0.00

4.05

*0.00

6.28

*0.00

*الفرقُدالُاحصائياُعندُمستوىُالداللةُ( ُ .)α ≥ 0.05
مستوىُ(ُ )0.05≥αلمستوىُ
النتائج ُفيُالجدول ُ(ُ )18وجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُ ُ
تشيرُ ّ
األردنية ُفيُضوءُ ُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاء ُىيئةُ
جودةُأداء ُكمياتُالتربيةُبالجامعاتُ ُ
ّ
التدريسُ,تبعُاً ُلمتغير ُمصدرُالحصولُعمىُاخر ُمؤىلُُ,استناداُإلىُقيمة ُ(ت)ُالمحسوبةُعمىُ
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الدراسةُ
الدرجة ُالكميةُ ,إذا ُبمغت ُ(ُ )6.28وب ُ
مستوى ُداللة ُ( .)0.00وكذلك ُفي ُجميع ُالمجاالت ُ ّ
لصالحُفئةُخريجيُالجامعاتُالعربيةُ .
ه -متغير عدد سنوات الخبرة:
تمُحسابُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافات ُالمعياريةُلمستوىُجودةُأداء ُكمياتُالتربيةُبالجامعاتُُ
األردنية ُفيُضوءُ ُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاء ُىيئةُالتدريسُ,تبعُاً ُلمتغير ُعددُسنواتُ
ّ
الخبرةُ.ويظيرُالجدولُ(ُ)19ذلكُ .
األردنية
جدول ( )19المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
ّ
في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة.
المجال

مجال المفاىيمي والمعرفي
(البرامج المقدمة)

مجال تقويم األداء ومخرجات
التعمم

مجال الخبرات الميدانية

مجال التنوع

مستويات متغير عدد سنوات
الخبرة

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

أقل من  5سنوات

19

3.98

0.58

 – 5اقل من  10سنوات

67

3.95

0.54

 10سنوات فأكثر

58

3.30

0.70

المجموع

144

3.69

0.69

أقل من  5سنوات

19

3.99

0.61

 – 5اقل من  10سنوات

67

3.94

0.58

 10سنوات فأكثر

58

3.39

0.67

المجموع

144

3.73

0.71

 – 5اقل من  10سنوات

19

4.05

0.61

 10 – 5سنوات

67

3.97

0.60

 10سنوات فأكثر

58

3.24

0.97

المجموع

144

3.68

0.85

أقل من  5سنوات

19

4.10

0.65

 – 5اقل من  10سنوات

67

3.88

0.60

 10سنوات فأكثر

58

3.27

0.70
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مجال مؤهالت أعضاء هيئ
التدريس

مجال الموارد والحوكمة

االستبانة ككل

المجموع

144

3.66

0.72

أقل من  5سنوات

19

4.03

0.68

 – 5اقل من  10سنوات

67

3.98

0.52

 10سنوات فأكثر

58

3.30

0.76

المجموع

144

3.72

0.73

أقل من  5سنوات

19

3.73

0.58

 – 5اقل من  10سنوات

67

3.81

0.60

 10سنوات فأكثر

58

3.00

0.94

المجموع

144

3.48

0.84

أقل من  5سنوات

19

3.98

0.55

 – 5اقل من  10سنوات

67

3.92

0.51

 10سنوات فأكثر

58

3.25

0.72

المجموع

144

3.66

0.69

يالحظُمنُالجدول ُ(ُ)19وجودُفروقُظاىريةُبينُالمتوسطاتُالحسابيةُلمستوىُجودةُأداء ُكمياتُ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ ,تبعُاًُ
التربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
لمتغير ُعددُسنواتُالخبرةُ ,اذ ُحصلُاصحابُالفئةُ(أقل من  5سنوات)ُعمىُأعمىُمتوسطُحسابيُ
بمغ ُ(ُ )3.98بالرتبةُ ُاألولىُ ,وجاءُاصحاب ُفئةُ( – 5اقل من  10سنوات) ُبالرتبةُ ُالثانيةُبمتوسطُ
حسابي ُبمغ ُ(ُ ُ ,)3.92وبالرتبةُ ُاالخيرة ُجاء ُاصحاب ُفئة ُ( 10سنوات فأكثر) ُبمتوسط ُحسابيُ
مستوى ُداللةُ
(ُ .) 3.25لتحديد ُفيما ُإذا ُكانت ُالفروق ُبين ُالمتوسطات ُذات ُداللة ُإحصائية ُعند ُ ُ
(ُ)αُ ≥ُ 0.05تمُإجراءُتحميلُالتباينُاألحاديُ,وجاءتُنتائجُالتحميلُعمىُالنحو ُالتاليُالموضحُ
بالجدولُرقمُ()20
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األردنية في ضوء معايير
الجدول ( )20تحميل التباين األحادي في درجة جودة أداء كميات التربية بالجامعات
ّ
إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة.

م

مجاالت االستبانة

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

14.70

2

7.35

54.39

141

0.38

69.09

143

11.09

2

بين

1

مجال المفاىيمي

المجموعات

والمعرفي (البرامج

داخل

المقدمة)

المجموعات
المجموع
بين

2

مجال تقويم األداء
ومخرجات التعمم

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين

3

مجال الخبرات
الميدانية

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين

4

مجال التنوع

المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع
بين

5

مجال مؤىالت
أعضاء ىيئة
التدريس

المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع
بين

6

مجال الموارد

المجموعات

والحوكمة

داخل

المجموعات

62.13

141

73.22

143

19.25

2

85.53

141

104.78

143

15.66

2

19.06

5.54
0.44

12.58

0.60

15.86

*0.00

7.83

60.44
76.11

143

16.67

2

8.33

69.88

141

0.42

76.55

143

21.90

2

0.42

18.27

19.62

*0.00

*0.00

10.95
19.01

81.20

*0.00

9.62

141

141

*0.00

0.57

*0.00
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المجموع

103.10

143

16.24

2

8.12

53.49

141

0.37

69.74

143

بين
المجموعات
داخل

األداة ككل

المجموعات
المجموع

21.40

*0.00

الدراسةُ
النتائج ُفي ُالجدول ُ(ُ )20وجود ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُفي ُجميع ُمجاالت ُ ّ
تشير ُ ّ
واالستمارة ُككل ُعند ُمستوى ُداللة ُ(ُ )αُ ≥ُ 0.05لمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُُ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُفي ُجميع ُمجاالتُ
ّ
االستمارةُ ,تبعُاً ُلمتغير ُسنوات ُالخبرةُ ,استنادا ُإلى ُقيمة ُ(ف) ُالمحسوبة ُعمى ُالدرجة ُالكميةُ ,إذاُ
بمغتُ(ُ)21.40وبمستوىُداللةُ(ُ,)0.00ولمعرفةُالفروقُفيُمجاالتُمستوى جودة أداء كميات
األردنية في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ُتمُ
التربية بالجامعات
ّ
استخدامُإختبارُشيفيوُ,والجدولُ(ُ)21يبينُذلك
جدول ( )21اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمجاالت استجابة مستوى جودة أداء كميات التربية بالجامعات
األردنية في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة.
ّ
المجال

مستويات متغير
سنوات الخبرة
اقل من 5

مجال المفاىيمي

والمعرفي (البرامج
المقدمة)

سنوات
من  5الى 10
سنوات

 10سنوات
فاكثر

اقل من 5
مجال تقويم األداء
ومخرجات التعمم

سنوات

من  5الى 10
سنوات

 10سنوات

الحسابي

اقل من 5
سنوات

من  5الى 10

 10سنوات

المتوسط

3.98

-

0.97

*0.00

-

*0.00

3.95

سنوات

3.30
3.99
3.94
3.39

فاكثر

-

0.96
-

*0.00
*0.00
-
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فاكثر
اقل من 5
مجال الخبرات
الميدانية

سنوات
من  5الى 10
سنوات

 10سنوات
فاكثر

اقل من 5
سنوات
مجال التنوع

من  5الى 10
سنوات

 10سنوات
فاكثر

اقل من 5
مجال مؤهالت
أعضاء هيئ
التدريس

سنوات
من  5الى 10
سنوات

 10سنوات
فاكثر

اقل من 5
سنوات

مجال الموارد
والحوكمة

من  5الى 10
سنوات

 10سنوات
فاكثر

اقل من 5
سنوات

الدرجة الكمية

من  5الى 10
سنوات
 10سنوات
فاكثر

4.05

-

3.97

0.92
-

3.24
4.10

-

0.43

*0.00

-

*0.00

3.27

-

3.98

0.96
-

3.30
3.73

3.25

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

*0.00

-

0.91

*0.00

-

*0.01

3.00

3.92

*0.00

-

3.81

3.98

*0.00
-

3.88

4.03

*0.00

-

0.93

*0.00

-

*0.00
-
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يظير ُمن ُالجدول ُ(ُ )21أن ُالفروق ُبين ُالمتوسطات ُالحسابية ُفي ُمستوى جودة أداء كميات
األردنية في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،في
التربية بالجامعات
ّ
الدرجة الكمية وكذلك في جميع مجاالت االستبانة ما عدا مجال الموارد والحوكمة ُ ،تعزىُ
ألصحاب ُفئة ُخبرة ُالخبرة ُ"أقل ُمن ُُ 5سنوات" ُمقارنة ُبالفئتين ُاألخيرتينُ .أما ُفي ُمجال ُالمواردُ
والحوكمةُكانُالفرقُلصالحُأصحابُفئةُالخبرةُ"منُخمسُسنواتُالىُأقلُمنُعشرُسنوات"ُ .

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُ
ُ

انفظم انخبيظ
يُبلشخ انُّزبئج ٔانزّٕطٛبد
 5.1يُبلشخ انُّزبئج
غؤال األٔل
 5.1.1يُبلشخ انُّزبئج انًزؼهّمخ ثبن ّ
غؤال انضبَٙ
 5.1.2يُبلشخ انُّزبئج انًزؼهّمخ ثبن ّ
 5.2انزّٕطٛبد

ُ
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الفصل الخامس
مناقشة ال ّنتائج والتّوصيات
ُ,والتّوصياتُالتيُتمُالتوصلُاليياُ
الدراسة ُ
النتائجُحسبُأسئمةُ ّ
تضمنُىذاُالفصلُعرضاُلمناقشةُ ّ
الدراسةُ,وىيُكماُيأتيُ :
فيُضوءُُنتائجُ ّ
السؤال األول الذي ينص عمى "ما مستوى جودة أداء
أوالً :مناقشة ال ّنتائج المتعمّقة باإلجابة عن ّ
األردنية في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة
كميات التربية بالجامعات
ّ
التدريس)؟

األردنيةُ
السؤال ُفيُالجدولُ(ُ)6أنُمستوىُجودةُأداء ُكمياتُالتربيةُبالجامعاتُ ُ
ّ
كشفتُنتائجُىذاُ ّ
فيُضوءُ ُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاء ُىيئةُالتدريس ُكانتُمتوسطةُعمىُالدرجةُ ُالكميةُ,
وجاءت ُمجاالت ُاالستبانة ُفي ُالمستوى ُالمتوسط ُوالمرتفعُ ,وجاء ُفي ُالرتبةُ ُاالولى ُمن ُمجاالتُُ
الدراسةُمجالُتقويمُاألداءُومخرجاتُالتعممُبدرجةُجودةُمرتفعةُ,جاءُفيُالرتبةُُالثانيةُمنُمجاالتُُ
ّ
الدراسة ُمجال ُمؤىالت ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُبدرجة ُجودة ُمرتفعةُ ,جاء ُفي ُالرتبةُ ُالثالثة ُمنُ
ّ
الدراسةُالمجالُالمفاىيميُوالمعرفيُ(البرامجُالمقدمة)ُبدرجةُجودةُمرتفعةُ,جاءُفيُالرتبةُُ
مجاالتُُ ّ
الدراسة ُمجال ُالخبراتُالميدانية ُبدرجةُجودةُمرتفعة ,جاءُفيُالرتبةُ ُالخامسةُ
الرابعةُمنُمجاالتُ ُ ّ
الدراسة ُمجال ُالتنوع ُبدرجة ُجودة ُمتوسطةُ ,جاء ُفي ُالرتبةُ ُالسادسة ُمن ُمجاالتُ
من ُمجاالتُ ُ ّ
الدراسة ُمجال ُالمواردُوالحوكمة ُبدرجةُجودةُمتوسطة .تتفقُىذهُالنتيجة ُمعُنتائجُدراساتُالسبعُ
ّ
وغالبُوعبده(ُ )2010ودراسةُىندريكس( )2010ودراسةُالعزمي(ُ)2011ودراسةُسرىيد ُ(ُ)2011
ودراسةُاليسي(ُ)2012ودراسةُالكثيري(ُ)2014ودراسةُعبابنة(ُ)2015ودراسةُأبوُالعال(ُ)2016
حيث ُتتراوح ُبين ُالمتوسطة ُوالقميمةُ ,وأختمفت ُمع ُنتائج ُدراسات ُأبو ُدقة(ُُ )2009والسالوسُ
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والميمان(ُ )2010والعتيبي ُوالربيع(ُ )2012التي ُجاءت ُفييا ُتقديرات ُتحقيق ُالمعايير ُكبيرةُ
وم رتفعةُ.وقدُيعودُذلكُإلىُأنُتطبيقُمعاييرُمثلُمعاييرُ"إنكيت"ُيحتاجُإلىُمزيدُمنُالجيودُ
لموصولُإلىُىذهُالمعاييرُ,فكانتُدرجةُتطبيقياُمتوسطةُوقميمةُ .

أماُبالنسبةُلممجاالتُفقدُتمتُمناقشتياُكماُيأتيُ :

 .1مجال ُتقويم ُاألداء ُومخرجات ُالتعممُ :تعتقد ُالباحثة ُأنُ ُحصول ُمجال ُتقويم ُاألداء ُومخرجاتُ
األردنيةُفيُ
التعممُعمىُالرتبةُُاالولىُ,يعودُالىُأنُمستوىُجودةُأداءُكمياتُالتربيةُبالجامعاتُُ
ّ
ضوءُ ُمعاييرُإنكيت ُجاء ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ ,الىُأنُكميات ُالتربيةُتوليُ
اىمية ُعالية ُلتقويم ُاألداء ُومخرجات ُالتعمم ُوتستخدم ُأدوات ُمناسبة ُتتصف ُبالموضوعيةُ
ومتنوعةُ .وىناك ُمعايير ُمعمنة ُوواضحة ُومحددةُ ,عالوة ُعمى ُاالستفادة ُالدائمة ُمن ُالتغذيةُ
الدراسة ُمعُدراسةُُ
الراجعة ُمماُجعلُىذاُالمجالُيأخذُالرتبةُاالولىُوبمستوىُمرتفعُ .تتفقُىذهُ ّ
ابو ُدقة(ُ )2009والسالوس ُوالميمان(ُ )2010والعتيبي ُوالربيع(ُ )2012وتختمف ُمع ُدراسةُُ
عون(ُ ,)2010
.2

مجالُمؤىالتُأعضاءُالتدريسُ:ترىُالباحثةُانُحصولُمجالُمؤىالتُأعضاءُالتدريسُعمىُ
األردنية ُفي ُضوءُُ
الرتبة ُالثانيةُ ,يعود ُالى ُان ُمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
معاييرُإنكيت ُجاءُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاء ُىيئةُالتدريسُ,إلىُأنُوجودُىيئةُمستقمةُلالعتمادُ
األكاديميُتشرفُبشكلُمباشرُعمىُاعضاءُىيئةُالتدريسُومؤىالتيمُومصادرُىذهُالمؤىالتُ
ضمن ُمعايير ُعالميةُ .من ُىنا ُجاءت ُتقديرات ُاعضاء ُىيئة ُالتدريس ُمرتفعة ُبسبب ُقناعاتيمُ
بالتنوع ُفي ُمصادر ُالمؤىالت ُورتب ُاعضاء ُىيئة ُالتدريس ُودرجة ُكفايتيا ُفي ُكل ُتخصصُ
وبرنامجُفيُكمياتُالتربيةُ .مماُجعلُىذاُالمجالُيأخذُالرتبةُالثانيةُوبمستوىُمرتفعُ,فاتفقتُ
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الدراسة ُمع ُدراسة ُالعتيبي ُوالربيع(ُ )2012ودراسة ُالمالكي(ُ )ُ 2010واختمفت ُمع ُدراسةُ
ىذه ُ ّ
الياجريُ(ُ .)2012

 .3مجال ُالمفاىيمي ُوالمعرفي ُ(البرامج ُالمقدمة)ُ :تعتقد ُالباحثة ُأنُ ُحصول ُمجال ُالمفاىيميُ
والمعرفيُ(البرامجُالمقدمة) ُعمىُالرتبةُ ُالثالثةُ,يعودُ ُإلىُأنُ ُمستوىُجودةُأداء ُكمياتُالتربيةُ
األردنيةُفيُضوءُُمعاييرُإنكيتُجاءُمنُوجيةُُنظرُأعضاءُىيئةُالتدريسُ,إلىُأنُ
بالجامعاتُُ
ّ
البرامجُاالكاديميةُالمقدمةُترتبطُبأىدافُالكميةُالتيُبدورىاُترتبطُبأىدافُالجامعةُاإلستراتيجيةُ
والتي ُتحقق ُانسجام ُوتناغم ُمع ُاالستراتيجية ُالوطنية ُلربط ُالبرامج ُبحاجة ُسوق ُالعملُ .مماُ
ينعكس ُايجاباً ُعمى ُنوعية ُالخريج ُفي ُسبيل ُبناء ُالمعرفةُ .مما ُجعل ُىذا ُالمجال ُيأخذ ُالرتبةُ
الدراسة ُمع ُدراسةُ ُالعتيبي ُوالربيع(ُ )2012واختمفت ُمعُ
الثالثة ُوبمستوى ُمرتفعُ ,اتفقت ُىذه ُ ّ
دراسةُُعبابنة(.)2015
.4

مجالُالخبراتُالميدانيةُ:تعتقدُالباحثةُأنُحصولُمجالُالخبراتُالميدانية ُعمىُالرتبةُالرابعةُ,
األردنية ُفيُضوءُ ُمعاييرُإنكيتُجاءُ
يعودُالىُأنُ ُمستوىُجودةُأداء ُكمياتُالتربيةُبالجامعاتُ ُ
ّ
من ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ ,إلى ُأنيا ُتركز ُعمى ُالخبرات ُالميدانية ُبشكل ُكبيرُ
خصوصاً ُفي ُإعداد ُالمعممين ُوالقيادات ُالتربويةُ ,وىذا ُيجب ُأن ُينعكس ُمن ُخالل ُالبرامجُ
المقدمةُ,أذ ُيجبُأن ُيحتويُالبرنامج ُالواحد ُعلُمواد ُدراسية ُتتعمق ُبالتطبيق ُالميداني ُوموادُ
دراسية ُفيُوسطُالبرنامجُتقيسُىذهُالموادُالجانب ُالتطبيقيُالميدانيُلمموادُالدراسيةُالتيُسبقُ
الدراسةُ
لمطالبُأنُدرسياُ.مماُجعلُُىذاُالمجالُيأخذُالرتبةُالرابعةُوبمستوىُمرتفعُ,تتفقُىذهُ ّ
مع ُدراسةُ ُالعتيبي ُوالربيع(ُ )2012وتختمف ُمع ُدراسةُ ُسرىيد(ُ )2011ودراسةُ ُالعزميُ
(ُُ)Alazmi, 2011وعبابنة(.)2015
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.5

مجالُالتنوعُ:تعتقدُالباحثةُانُحصولُمجالُالتنوع ُعمىُالرتبةُالخامسةُ,يعودُالىُانُمستوىُ
األردنية ُفيُضوءُ ُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاءُ
جودةُأداء ُكمياتُالتربيةُبالجامعاتُ ُ
ّ
األردنية ُبرامجياُبحيثُ
أىمية ُىذاُالمجالُانوُتصميمُالجامعاتُ
ّ
ىيئةُالتدريسُ,ومنُىناُتبرزُ ّ
تراعيُالتنوعُفيُالطالبُالمقبولينُمعُمراعاةُالفروقُالفرديةُبينيمُ,والتنوعُفيُالميامُالتيُيقومُ
بياُالخريجينُوالتنوعُفيُمراحلُالتدريسُ,وامكانيةُالتعاملُوالعملُمعُفئاتُمختمفةُمنُالطالبُ
وفقُمعاييرُمحددهُ,نحتاجُالىُتنويعُطرائقُالتدريسُواساليبوُفيُايُموقفُتعميمي ُوفيُايُ
فصلُوفيُايُمرحمةُالنُالطمبةُالذينُنودُتعميميمُالُيتعممونُبطريقةُواحدةُوبينيمُاختالفاتُ
متعُّددةُتؤثرُعمىُرغباتيمُفيُالتعممُوفيُقدرتيمُعمىُالتعممُوعمىُسرعتيمُفيُالتعممُوعمىُماُ
يفضمونو ُمن ُطرائق ُالتعميم ُوالتعممُ .مما ُجعل ُىذا ُالمجال ُيأخذ ُالرتبة ُالخامسة ُوبمستوىُ
الدراسة ُمع ُدراسة ُسرىيد(ُُ )2011والعتيبي ُوالربيع(ُ )2012ودراسةُ
متوسطُ ,اتفقت ُىذه ُ ّ
الياجري(ُ .)2012واختمفت ُمع ُدراسة ُكل ُمن ُعون(ُ )2010والعزمي(ُ)Alazmiُ , 2011
وعبابنة(.)2015

.6

مجالُالمواردُوالحوكمةُ:تعتقدُالباحثةُإنُُحصولُمجالُالمواردُوالحوكمةُعمىُالرتبةُُالسادسةُ,
األردنية ُفيُضوءُ ُمعاييرُإنكيتُمنُ
يعودُإلىُأنُ ُمستوىُجودةُأداء ُكمياتُالتربيةُبالجامعاتُ ُ
ّ
أىمية ُىذا ُالمجال ُيرتبط ُبتحقيق ُرسالةُ
وجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ ,ومن ُىنا ُتبرز ُ ّ
واىدافُالمؤسسةُالتعميميةُبدرجةُتوافرُالمواردُالبشريةُ,المواردُالماليةُ,والمواردُالفنيةُ,والمواردُ
اردُوأنُيتمُتحميلُوتقييمُ
الماديةُ,المناسبةُومدىُالحصولُعميياُلذاُيجبُانُتتوافرُىذهُالمو ُ
فعاليةُوكفاءةُاستخدامياُبشكلُمستمرُوفقُمعاييرُمحددهُ,وتوافرُنظامُكاملُوشاملُيشملُ
االجراءات ُالالزمة ُلمراقبة ُالجوانب ُالمادية ُواالدارية ُالمتعمّقة ُبموارد ُالمؤسسةُ
السياسات ُو ُ
الدراسة ُمعُ
التعميميةُ .مماُجعلُىذاُالمجالُيأخذُالرتبةُالسادسةُوبمستوىُمتوسطُ,اتفقتُىذهُ ّ
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دراسة ُكل ُمن ُوالعزمي(ُ ُ )Alazmiُ , 2011وسرىيد(ُ )2011واختمفت ُمع ُدراسة ُكل ُمنُ
العتيبيُوالربيع(ُ)2012والياجري(ُ)2012وعوض(ُ)2015وعبابنو(ُ .)2015
ُ

السؤال الثاني الذي ينص :ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية
ثانيا :مناقشة ال ّنتائج المتعمّقة ب ّ
الدراسة في مستوى جودة أداء
عينة ّ
عند مستوى( )α≥0.05بين متوسطات استجابة أفراد ّ
األردنية في ضوء (الجنس ،السمطة المشرفة ،والرتبة األكاديمية،
كميات التربية بالجامعات
ّ
ومصدر الحصول عمى آخر مؤىل ،وعدد سنوات الخبرة)؟
السؤالُحسبُمتغيراتوُوكماُيأتيُ ُ:
تمتُمناقشةُىذاُ ّ
النتائجُفيُالجدولُ(:)13
 .1الجنسُ:أظيرتُ ّ
ُأ .ال ُيوجد ُفروق ُذاتُداللة ُإحصائيةُعندُمستوى ُداللةُ(ُ )α≥0.05حول ُمستوى ُجودةُ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاءُ
أداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
ىيئةُالتدريسُ,تبعُاًُلمتغيرُالجنسُ,استناداُإلىُقيمةُُ(ت)ُالمحسوبةُعمىُالدرجةُُالكمية.
الدراسةُ,منُحيثُمستوىُ
عينة ُ ّ
ُوتعتقدُالباحثةُأنُ ُىذهُنتيجةُالىُتشابوُ ُاإلجاباتُألفرادُ ّ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظرُ
جودة ُأداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
أعضاء ُىيئةُالتدريس ُالتيُتخدمُعمميةُسيرُالعمميةُالتربويةُ,مماُيشيرُالىُانوُالُتوجدُ
فروق ُبين ُمستوى ُتقييم ُالذكور ُواالناث ُلبرنامج ُتطبيق ُمعايير ُانكيت ُفي ُالجامعاتُُ
الحكوميةُ,وتنظيمُواستضافةُالفعالياتُوالمحاضراتُالعامةُحولُجودةُأداء ُكمياتُالتربيةُ
األردنيةُ,وتوفيرُبيئةُتعميميةُمجتمعيةُمنُخاللُُالتعاونُ
فيُالجامعاتُُالحكوميةُوالخاصةُ
ّ
معُالجامعاتُُوالمؤسساتُالوطنيةُ,والمساىمةُبفكرُجديدُفيُبناءُُمجتمعُالمعرفةُ,وتنميةُ
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الدراسة ُمعُدراسةُُ
القدرةُعمىُاستخدامُ ُتكنولوجياُالمعموماتُفي ُالتعميمُ ُوالتعممُ,اتفقتُىذهُ ّ
الشريعُوالعازمي(ُ)2012والياجري(ُ)2012واختمفتُمعُدراسةُُالعتيبيُوالربيع(ُ .)2012
النتائجُفيُالجدولُ(:)14
 .2السمطةُالمشرفةُ:أظيرتُ ّ
ُأ .يوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوى ُ(ُ )α≥0.05حولُمستوىُجودةُأداءُ
األردنيةُفيُضوءُُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُُنظرُأعضاءُىيئةُ
كمياتُالتربيةُبالجامعاتُُ
ّ
التدريسُ,تبعُاً ُلمتغير ُالسمطةُالمشرفةُ,استناداُإلىُقيمةُ ُ(ت)ُالمحسوبةُعمىُالدرجةُُ
الدراسةُ.
الكميةُ.فيُجميعُُمجاالتُ ّ
دنية ُحيث ُيوجد ُىناك ُاختالف ُبينُ
ترى ُالباحثة ُأنُ ُالسمطة ُالمشرفة ُفي ُالجامعاتُ ُاألر ّ
استجاباتُافرادُالدراسةُتبعاًُ ُلمسمطةُالمشرفة ُ(حكوميةُ,خاصة)ُفيُوصفُ ُمستوىُجودةُ
األردنيةُ,يظيرُأنوُيوجدُفروقُبينُ
أداء ُمعاييرُانكيتُفيُكمياتُ ُالتربيةُبالجامعاتُ ُ
ّ
رتبة ُحكومية ُو ُخاصة ُيكون ُاالنحياز ُفي ُىذا ُالمجال ُلصالح ُجية ُالسمطة ُالمشرفةُ
الخاصةُبدليلُارتفاعُالمتوسطُالحسابيُ,وترى ُالباحثةُأنُ ُجيةُاالشرافُالخاصةُىيُ
اكثرُتطبيقُمنُناحيةُالرقابةُالجامعيةُعمىُالقوانينُُواالنظمةُالجامعيةُواالكثرُاطالعُ
عميياُ ,وأكثر ُمعرفة ُمن ُذوات ُسمطة ُاالشراف ُالحكومية ُحيث ُتعمل ُعمى ُتطويرُُ
وتنميةُكمياتُالجامعيةُوتحسينُاألداءُمنُناحيةُُالجودةُواالشراف.
النتائجُفيُالجدولُ(:)17
 .3الرتبةُاألكاديميةُ:أظيرتُ ّ
ُأ .يوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ(ُ )α≥0.05حولُمستوىُجودةُ
األردنيةُفيُضوءُُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُُنظرُأعضاءُ
أداءُكمياتُالتربيةُبالجامعاتُُ
ّ
ىيئة ُالتدريسُ ,تبعُاً ُلمتغيرُالرتبة ُاألكاديميةُ ,استناداُإلى ُقيمةُ(ف)ُالمحسوبةُعمىُ
الدراسة.
الدرجةُالكميةُ.فيُجميعُمجاالتُ ّ
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دنيةُ,لذاُ
ترىُالباحثةُإنُُاختالفُالرتبُاألكاديميةُألعضاءُىيئةُالتدريسُفيُالجامعاتُُاألر ّ
ىناكُاختالفاتُبينُالرتبُاألكاديمية ُألعضاء ُىيئةُالتدريسُ(أستاذُ,أستاذ ُمساعدُ,أستاذُ
األردنيةُ ,يظير ُأنوُ
مشارك) ُفي ُوصفُ ُمستوى ُجودة ُأداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
يوجدُفروقُبينُرتبةُأستاذُوُأستاذُمساعدُيكونُاالنحيازُفيُىذاُالمجالُلصالحُرتبةُ
األستاذ ُالمساعدُبدليلُارتفاعُالمتوسطُالحسابيُلرتبةُاألستاذ ُالمساعدُ,وقدُيعودُذلكُ
إلىُتعودُأعضاءُىيئةُالتدريسُبرتبةُأستاذُمساعدُعمىُممارساتُالكميةُومساىمتيمُ
ّ
في ُإرسائياُ ,بينما ُيعتقد ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُمن ُرتبة ُأستاذ ُمشارك ُ ُوأستاذ ُأنُ
الممارسات ُ ُفي ُالكمية ُأقل ُمن ُالطموح ُوالُتنصفيم ُوانما ُيتم ُفييا ُارضاء ُفئة ُأستاذُ
أىميتياُ
األردنية ُُو ُّ
مساعدُ .واطالعياُعمىُمستوى ُجودة ُأداء ُكمياتُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
تجعل ُىذه ُالفئة ُتعطي ُتقدي ار ُمختمفا ُعن ُباقي ُالفئاتُ ,اتفقت ُمع ُنتائج ُعبابنة(ُ)2015
)ُوأبوُالعال(ُ .)2016
واختمفتُمعُالياجري(ُ 2012
النتائجُفيُالجدولُ(:)18
 .4مصدرُالحصولُعمىُمؤىلُاخرُ:أظيرتُ ّ
ُأ .يوجدُفروقُوجودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُ(ُ )α≥0.05حولُمستوىُجودةُ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاءُ
أداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
ىيئة ُالتدريسُ ,تبعُاً ُلمتغير ُمصدر ُالحصول ُعمى ُمؤىل ُاخرُ ,استنادا ُإلى ُقيمة ُ(ت)ُ
الدراسة.
المحسوبةُعمىُالدرجةُالكمية .وكذلكُفيُجميعُالمجاالتُ ّ
دنية ُحيثُيوجدُىناكُ
وترى ُالباحثةُإنُ ُمصدرُالحصولُعمىُاخرُمؤىل ُفيُالجامعاتُ ُاألر ّ
اختالف ُبين ُجية ُمصدر ُالحصول ُعمى ُاخر ُمؤىل ُ(عربيةُ ,اجنبية) ُفي ُوصف ُمستوىُ
األردنيةُ,يظيرُأنوُيوجدُفروقُبينُ
جودةُأداء ُمعاييرُانكيتُفيُكمياتُ ُالتربيةُبالجامعاتُ ُ
ّ
رتبة ُعربية ُوُأجنبية ُيكونُاالنحيازُفيُىذاُالمجالُلصالحُلجيةُمصدرُالحصولُعمىُ
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اخرُمؤىل ُلمجامعاتُالعربيةُبدليلُارتفاعُالمتوسطُالحسابيُ,تعتقدُالباحثةُإنُ ُالجامعاتُ
الدراسةُفيُ
الدراسةُيعودُذلكُلعدةُاسبابُىيُسيولةُ ّ
عينةُ ّ
العربيةُىيُالمفضمةُلدىُافرادُ ّ
الجامعاتُ ُالعربية ُاكثر ُمن ُغيرىاُ ,المستوى ُالمتطور ُلمجامعات ُالعربية ُمن ُحيث ُالبنىُ
التحتية ُوتوفر ُالخدمات ُااللكترونية ُوغيرىاُ ,وطبيعة ُالتعامل ُمع ُأعضاء ُىيئة ُالتدريسُ
والطمبةُ,والتنوعُفيُالتخصصاتُالمرغوبةُلدىُالطمبةُ,تطبيقُالقوانينُواالنظمةُالجامعيةُ
وسمطة ُاالش ارف ُعمى ُالجامعات ُالعربية ُالتي ُبدورىا ُتعمل ُعمى ُتطوير ُوتنمية ُكمياتُ
الجامعيةُوتحسينُاألداءُمنُناحيةُالجودةُواالشرافُ,اتفقتُمعُنتائجُعبابنة()2015
النتائجُفيُالجدولُ(:)21
 .5عددُسنواتُالخبرة :أظيرتُ ّ
ُأُ .يوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُداللةُ(ُ )α≥0.05حولُمستوىُجودةُأداءُ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئةُ
كميات ُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
الدراسةُ ,تبعُاً ُلمتغير ُعدد ُسنوات ُالخبرةُ ,استنادا ُإلى ُقيمةُ
التدريس ُفي ُجميع ُمجاالت ُ ّ
(ف)ُالمحسوبةُعمىُالدرجةُالكميةُ ُ.
ُُُترىُالباحثةُإنُ ُعددُسنواتُالخبرةُألعضاء ُىيئةُالتدريسُقمتُأمُكثرتُ,لياُتأثيرُفيُاظيارُُ
األردنيةُ,
الدراسة ُفيُمستوىُجودةُأداء ُكمياتُالتربيةُبالجامعاتُ ُ
عينة ُ ّ
ّ
تباينُفيُاستجاباتُ ُافرادُ ّ
وترى ُالباحثةُانُ ُذويُالخبراتُالمرتفعةُجاءتُاستجاباتيمُأقلُمنُذويُالخبراتُاألقلُوذلكُ
لمعرفتيم ُالعميقة ُبأىمية ُالجودة ُوالمعايير ُودرجة ُتوافرىاُ .بينما ُاألقل ُخبرة ُجاءت ُإجاباتيمُ
مرتفعة ُبسبب ُعدم ُتعمقيم ُفي ُالوضع ُالقائمُ .لذلك ُجاءت ُالنتائج ُلصالح ُفئة ُاألقل ُمن ُُ5
سنواتُ ,فاختمفت ُىذه ُالدراسة ُمع ُكثير ُمن ُالدراسات ُومنيا ُدراسةُ ُأبو ُالعال(ُ)2016
وعبابنة(ُ .)2015
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ُُُُيوجد ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُعند ُمستوى ُداللة ُ(ُ )α≥0.05حول ُمستوى ُجودة ُأداءُ
األردنيةُفيُضوءُُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُُنظرُأعضاءُىيئةُالتدريسُفيُ
كمياتُالتربيةُبالجامعاتُُ
ّ
الدراسةُ,تبعُاًُلمتغيرُعددُسنواتُالخبرةُ,حيثُتعزىُىذهُالفروقُلصالحُفئةُسنواتُ
جميعُُمجاالتُ ّ
الخبرةُ(منُُ 5الىُأقلُمنُُ 10سنوات)ُ,تعتقدُالباحثةُانُأعضاء ُىيئةُالتدريسُمنُذواتُالخبرةُ
منُُ5الىُأقلُمنُُ10سنواتُىمُاالكثرُاطالعُوأكثرُمعرفةُمنُذواتُالمؤىمينُمنُأعضاءُُىيئةُ
التدريس ُفي ُتقدير ُتكمفة ُتطبيق ُالخطط ُاالستراتيجية ُومصروفات ُالتعميم ُخالل ُسنوات ُتطبيقياُ
ومعاييرُضبطُالجودةُواألداءُ .
ُ
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التّوصيات
وصلُإليياُيوصىُبماُيأتيُ :
النتائجُ
ُُُُُُفيُضوءُُ ّ
التيُتمُالتّ ّ
ّ
ُأن ُمستوى ُأداء ُكميات ُالتربية ُفي ُضوءُ ُمعاييرُ
 أظيرت ُ ّالسؤال ُاألول ّ
النتائج ُالمتعمّقة ُب ّ
النتائجُ
ُ
أنكيتُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاء ُىيئةُالتدر
يسُكانتُمتوسطةُ,وعميوُيوصىُبتعميمُ ُ ّ
عمىُالجامعاتُُالخاصةُوالحكوميةُفيُالعاصمةُعمانُمنُخالل:
 إشراكُاعضاءُىيئةُالتدريسُفيُأيجادُالحمولُاالبتكاريةُلممشكالتُالتيُتواجوُالبرنامج. توظيفُالتغذيةُالراجعةُفيُالكمياتُلتقويمُأداءُطمبتياُالخريجين. تشكيل ُوحدات ُتقويم ُذاتي ُبكميات ُالتربية ُوالعمل ُعمى ُتدريبيا ُلمقيام ُبالمساعدة ُفي ُنشرُُالثقافةُ,وفيُالقيامُُبعممياتُُالتقويمُالذاتي.
 تحسينُمياراتُاإلشرافُالميداني. تحديدُمسؤولياتُعضوُىيئةُالتدريس. توفيرُمنشوراتُواضحةُلمطمبة. إجراءُدراساتُمستقبميةُوربطُمعاييرُإنكيتُبجودةُاألداءُ,والميزةُالتنافسية.ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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انًشاجغ
 6.1انًشجغ ثبنهغخ انؼشثٛخ
 6.2المرجع بالمغة اإلنجميزية

ُ
ُ

ُ
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انًشاجغ ثبنهغخ انؼشثٛخ:
أبوُالعالُ,ليمىُمحمد(ُ.)2016درجةُتطبيقُمعاييرُالمجمسُالوطنيُاألمريكيُالعتمادُمؤسساتُإعدادُالمعممينُ
األردنية في العموم التربويةُ .115-101ُ,)1(12ُ,
)ُ(NCATEفيُكميةُالتربيةُبجامعةُالطائفُ.المجمة
ّ
أبو ُجاسرُ ,محمد ُحسين ُعبد ُاليادي(ُ .)2012دور المشرف التربوي في تنمية كفايات تكنولوجيا المعمومات

لمعممي المرحمة الثانوية بفمسطين وفق المعايير الدولية(.رسالةُماجستيرُغيرُمنشورة)ُ,كميةُالتربيةُ,جامعةُ

األزىرُ,غزةُ .

أبو ُدقةُ ,سناء ُإبراىيم )  .( 2009تقويم ُجودة ُالبرامج ُاألكاديمية ُبالجامعاتُ ُاإلسالمية ُبغزة ُمن ُوجيةُ ُنظرُ
الخريجينُ.مجمة العموم التربوية والنفسيةُ .117-87,)2(10ُ,
أحمدُ ,إبراىيم ُأحمد(.)2003الجودة الشاممة فـي اإلدارة التعميمية والمدرسـيةُ .اإلسـكندريةُ :دار ُالوفـاء ُلـدنياُ
الطباعـةُوالنشـرُ .
األشولُ ,شاكر(".)2016جودة التعميم في الوطن العربي"ُ .المدونةُ ,موقع ُإلكتروني ُتمت ُزيارتو ُبتاريخُ
2017/11/17عمىُالرابطُ :
ُ http://www.huffpostarabi.com/shaker-alashuel/post_13208_b_12007634.htm
البحيري ,خمف محمد)  .( 2005إدارة االعتماد الميني إلعداد المعمم بالجامعاتُ العربية ,المؤتمر القومي السنوي
ُ
الثاني عشر لمركز تطوير التعميم الجامعي ،تطوير أداء الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة
الشاممة ونظم االعتمادُ,جامعةُالقاىرةُ .
البخاريُ,محمدُبنُإسماعيلُ(. )1998صحيا البخاريُ,الرياضُ:بيتُاألفكارُالدوليةُ,مسندُالنساءُ,بابُ:سيرينُُُ
أختُماريةُ,حُ .ُ306,ُ776
البناُ ,رياض ُرشاد ُ(ُ .)2007إدارة ُالجودة ُمفيوميا ُوأسموب ُإرسائيا ُمع ُتوجيات ُالو ازرة ُفي ُتطبقيا ُفي ُمدارسُ
المممكةُ,المؤتمر السنوي الواحد والعشرون لمتعميم اإلعداديُلمفترةُمنُُ25-24ينايرُ .
جامعةُورفمةُ ُ.37-ُ2 ,)5(,
ُ
ةُالجودةُالشاممةُواألداءُالتميزُ.مجمة الباحثُ،
ُ
بومدينُ,يوسف(ُ.)2007إدار
الترتوريُ,محمدُعوضُ(ُ.)2006إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي والمكتبات ومراكز المعموماتُ,
عمانُُ:دارُالمسيرةُ .
جرجيسُ,بسامُيونسُ(ُ.)2013درجةُالتزامُمعمميُمحافظةُالزرقاءُبالمعاييرُالوطنيةُفيُمجالُتقييمُتعممُالطمبةُ.
مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسيةُ .566-535,)1(21,
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الحوليُ ,عميان ُعبد ُاهلل ُ(ُ .)2004تصور ُمقترح ُلتحسين ُجودة ُالتعميم ُالجامعي ُالفمسطينيُ .ورقة عمل أعده
لمؤتمر النوعية في التعميم الجامعي الفمسطيني الذي عقده برنامج التربية ودائرة ضبط النوعيةُُ,لمفترةُ
بينُُ5-ُ3يونيوُ,جامعةُالقدسُالمفتوحةُ,رامُاهللُُ .
حيدرُ,عبدُالمطيفُحسين(.)2008معاييرُأداء ُالمعممُبينُضمان ُالجودة ُوتميين ُالتعميمُ,ورقة عمل مقدمة من
مكتب التربية العربي لدول الخميج الى المقاء االول عن المعمم العربي لوضع "إطار استرشادي لممعايير"ُ،
القاىرة ُ
الخطيبُ,محمدُشحاتُ(ُ.)2003الجودة الشاممة واالعتماد األكاديمي في التعميمُ.طُ.1الرياضُ:دارُالخريجينُ .
خميلُ ,عمر ُسيد ُ(ُ .)2007مؤشرات ُضمان ُجودة ُالتعميم ُالعالي ُفي ُضوءُ ُمفيوم ُالجودة ُالشاممةُ ,مجمة كمية
التربيةُ .537-527ُ,)2(23 ،
خميلُ,محمدُاحمد(.)2005مفيوم الجودة التعميمية ومدى تأثيرىا عمى األداء األكاديمي من واقع جامعة قطرُ,
ندوةُاإلدارةُاالستراتيجيةُفيُمؤسسةُالتعميمُالعاليُ,جامعةُالممكُخالدُ,أبياُ .
ُوأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُعنُ
درندريُ ,إقبال ُوىوكُ ,طاىرة ُ(".)2007دراسة ُاستطالعية ُألداء ُبعض ُالمسئولين ُ
إجراءاتُتطبيقُأنشطةُالتقويمُوتوكيدُالجودةُفيُالجامعاتُ ُوالكمياتُالسعودية" ,مؤتمر الجودة في التعميم
العام ،المقاء السنوي الرابع عشر لمجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية (جستن) فيُالفترةُمن-28
ُ29ربيعُاآلخرُُ .
جيفري ُ( .(1999تطوير نظم الجودة في التربية .ترجمة :األحمد ,عدنان ُوآخرونُ ,دمشقُ :المركز ُُ
ُُُُُُُدوىيرتيُ ُ ,
العربيُلمتعريب والترجمة والتأليف والنشرُ ُ.
ُبناء ُعل ُمعايير ُوكالة ُضمان ُالجودةُ
الرمحيُ ,وفاء ُ(ُ .)2013تقييم ُبرامج ُإعداد ُالمعممين ُفي ُجامعة ُبيرزيت ً
البريطانيةُ.ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة التعميم العالي والمنعقد في

األردنيةُ،فيُالفترةُمنُُ .2014/4/4-2
جامعة الزيتونة
ّ

رمضانُ ,صالح ُالسيد ُعبده ُ(ُ .)ُ 2005تطوير ُنظم ُإعداد ُالمعممين ُبكميات ُالتربية ُفي ُسمطنة ُعمان ُفي ُضوءُُُُُُُ
معاييرُالجودةُالشاممةُُ(ُدراسةُميدانيةُ)ُ.مجمة كمية التربيةُ,ببنياُُ .57ُ–34 ,)60(15
الزىرائي ُ ,محمد بن راشد ) .(2009تصورمقترح لتطوير أدوات قياس تحصيل الطالب وفق معايير الجودة
القرىُ,مكةُالمكرمةُ .
الشاممة بوزارة التربية والتعميمُ(.اطروحةُدكتوراهُغيرُمنشورة ( .جامعة ام ُ
السالوس ,منى عمى والميمان ,بدرية صالح )  .( 2010نحو معايير أكاديمية لجودة إعداد المعممُفيُكمياتُ التربية
بجامعة طيبة منُوجيةُ نظر أعضاء ىيئة التدريسُ .المقاء السنوي الخامس عشر لمجمعية السعودية
لمعموم التربوية والنفسية ،تطوير التعميم رؤى ونماذج ومتطمباتُ.الرياضُ .
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السامرائيُ,ميدي) .( 2007إدارة الجودة الشاممة في القطاعين اإلنتاجي والخدميُ.طُ,1عمانُُ:دار جرير

ُُُ

لمنشر والتوزيعُ .

السبع ,سعاد سالم وغالب ,أحمد حسان وعبده ,سماح عبد الوىاب عمى )  .( 2010تقويم برنامجُإعداد معمم المغة
العربية في كمية التربية بجامعة صنعاء في ُضوءُ معايير ُالجودة الشاممة ،المجمة العربية لضمان جودة
التعميم الجامعي.130-96 ,)5(3,
سرىيدُ,سعودُعبيدُ(ُ.)2011إمكانية تطبيق معايير انكيت ) (NCATEفي األقسام التربوية بجامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس(ُ .رسالة ُماجستير ُغير ُمنشورة ُ)ُ ,كمية ُالعمومُ
االجتماعيةُُ,جامعةُاإلمامُمحمدُبنُسعودُاإلسالميةُُ .

سكرُ,ناجيُرجب(ُ.)2006تقويمُأداء ُجامعةُاألقصىُبغزةُكخطوةُعمىُطريقُتحقيقُجودتياُالشاممةُ,المؤتمر
العربي األول جودة الجامعات ومتطمبات الترخيص واالعتماد ،المنظمة ُالعربية ُلمتنمية ُاإلدارية ُوجامعةُ
الشارقةُُ,واإلماراتُالعربيةُالمتحدةُ,الشارقةُُ .
شحادةُ,نعمان(ُ.)2009التعمم والتقويم األكاديميُُ,طُ.1عمانُ:دارُالصفاءُ .
الشريعُ,سعدُرغيانُوالعازميُ,مزنةُسعد(ُ.)2012مدىُتطبيقُكميةُالتربيةُبجامعةُالكويتُلمعيارُاإلنكيت
ُNCATEالخاصُبالخدماتُالطالبيةُمنُوجيةُُنظرُطالبيا .المجمة التربويةُ .52ُ-13 ُ,)2(26 ،
النظريةُ
الصرايرةُ ,خالد ُأحمد ُو ُالعسافُ ,ليمى(.)2008إدارة ُالجودة ُالشاممة ُفي ُمؤسسات ُالتعميم ُالعالي ُبين ُ ّ
والتطبيقُ.المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعيُ .40-39ُ,)1(ُ,

الطائيُ,رعدُعبدُاهلل(.)2008إدارة الجودة الشاممةُ,ط.1عمانُ:دارُاليازوريُ .
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعاييرُُُُ
عبابنةُ ,صالح ُأحمد ُ(ُ "ُ .)2015تقييم ُجودة ُأداء ُكمية ُالعموم ُالتربوية ُفي ُالجامعة ُ
ّ
"إنكيت" ُالعتماد ُمؤسسات ُإعداد ُالمعممين ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس"ُ .مجمة العموم
التربويةُ .788-767ُ,)3(42,

العباد ,عبد اهلل إبراىيم  .( 2009 ).متطمبات تطبيق نظام االعتماد األكاديمي كمدخل لتطوير كميات التربية في
الجامعات السعودية(.أطروحة دكتوراه غير منشورة)ُ,جامعةُالممك سعود ,الرياض ,المممكةُالعربية السعودية.
عبد الجوادُ ,عصام الدين نوفل(ُ ".(ُ 2000ضبط الجودة المفيوم-المنيج– اآلليات والتطبيقات التربوية" .مجمة
التربيةُ .ُ87ُ-72 ,)ُ33ُ)ُ,
العتيبيُ,منصورُوالربيعُ,عمى ُ("ُ.)2012تقويمُبرامجُكميةُالتربيةُبجامعةُنجرانُفيُضوءُ ُمعايير ُُ."NCATE
المجمة الدولية التربوية المتخصصةُ .586-559ُ,)9(1,
عـزبُ ,محسـن ُعبـد ُالسـتار( .)2008تطـوير اإلدارة المدرســية في ضوء معــايير الجـودة الشــاممةُ ,اإلسكندريةُ:
المكتـبُالجـامعيُالحديثُ .
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العضاضيُ ,سعيد ُ(ُ .)2012معوقات ُتطبيق ُإدارة ُالجودة ُالشاممة ُفي ُمؤسسات ُالتعميم ُالعالي ُدراسة ُميدانيةُ.
المجمةُالعربيةُلضمانُجودةُالتعميمُالجامعيُ .99-66ُ,)9(5ُ,
عطيـة ,محسـن ُعمى)ُ .(2009الجـودة الشـاممة و الجديـد فـي التـدريسُ ُ ,طُ ,1عمـانُ :دار ُصـفاء ُلمنشـر ُوُ
التوزيـع.
عميماتُ ُ ,صالح ناصر( .)2004إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية– التطبيق و مقترحات التطوير.
طُ.1عمانُُ:دار الشروق لمنشر و التوزيعُ .

عميماتُُ,صالح ناصر(. )2008إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية .طُ.1عمانُُ:دار الشروق لمنشر
و التوزيعُ .

العمريُ,جمالُبنُفواز(ُ.)2017تقييمُدرجةُتطبيقُمعاييرُىيئةُاعتمادُالبرامجُالتربويةُاألمريكيةُ"الكيب"(ُ)ُCAEP
فيُكميةُالتربيةُبجامعةُطيبةُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاء ُالييئةُالتدريسيةُ.ندوة التقويم في التعمم الجامعي بتاريخُ

ُ,2017/5/9كميةُالتربيةُ,جامعةُالجوفُ .

عوض ,منير سعيد عمى ) " .( 2015تقويم برنامج إعداد معمم التكنولوجيا في كمية التربية بجامعةُاألقصى بغزة
فيُضوءُ معايير الجودة الشاممة" .مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسيةُ139ُ,(1) 23 ،
.271عونُُ,وفاء(ُ.)ُ2010دراسة تقييمية لمدى تطبيق معايير  NCATEفي كمية التربية لمبناتُبجامعة الممك سعود.
ندوة التعميم العالي لمفتاة .جامعة طيبةُ .
الغامدي ,عمير بن سفر عمير ) .( 2012التنمية المينية لعضو ىيئة التدريس في كميات التربية

بالجامعات

السعودية في ضوء معايير المجمس الوطني األمريكي العتماد تعميم المعممين) (NCATEتصور مقترح
(أطروحة دكتوراه غير منشورة)ُ,جامعة أم القرىُ,مكةُالمكرمةُ,السعوديةُ .
الفتالويُ,سييمةُمحسنُكاظم(.)2008الجودة في التعميمُ,عمانُ:دارُالشروقُلمنشرُوالتوزيعُ .
الكثيريُ,نورهُعمى("ُ .)2014مدىُتطبيقُأعضاء ُىيئةُالتدريسُبقسمُالتربيةُالخاصةُبجامعةُالممكُسعودُلمعاييرُ
ُNCATEفيُمجالُالخبراتُالميدانيةُمنُوجيةُُنظرىم" .مجمة كمية التربية ببنياُ .32-1ُ,)97(ُ1 ،
كمالُ ,سفيان عبد المطيف ) .( 2004إطار عام لضمان النوعية الجيدة لمتعميم الفمسطيني  .ورقة عمل مقدمة
لمؤتمر النوعية في التعميم الجامعي الفمسطيني ،لمفترة من  ،7/5-3جامعة القدس المفتوحة  ،فمسطين.
ليميُ,ستيفُ(ُ.)2007نحوُمعاييرُمينيةُالعتمادُمؤسساتُإعدادُالمعممينُ:نموذجُ"إنكيت"ُ()ُ,)NCATEترجمةُ
صالح ُبن ُعبد ُالعزيز ُالنصار)ُ ,المقاء السنوي الرابع عشر لمجمعية السعودية لمعموم التربوية
والنفسية(جستن).
المالكي ,حمدة محمد )  .( 2010تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في مدارس التعميم الثانوي العام من وجية
نظر القيادات التربوية بمحافظة جدة )رسالة ماجستير غير منشورة(ُ ,جامعة أم القرىُ ,مكة ُالمكرمةُ,
السعوديةُ .
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مجاىدُ,عطوهُمحمدُ( .)2007ثقافة المعايير والجودة في التعميمُ.دارُالجامعةُالجديدةُ .
مجاىدُ,عطوهُمحمدُ(ُ.)2008المدرسة والمجتمع في ضوء مفاىيم الجودة .دارُالجامعةُالجديدةُ .
مجمعُالمغةُالعربيةُ(ُ:)1987معجم عمم النفس والتربيةُ.القاىرةُ:الييئةُالعامةُلشؤونُالمطابعُاألميريةُ .
مجيدُ,سوسنُشاكرُ(ُ.)2014الجودة في المؤسسات والبرامج الجامعيةُ,عمانُُ:دارُصفاءُلمنشرُوالتوزيعُ .
مجيدُ ,سوسن ُشاكر ُوالزياداتُ ,محمد ُعواد(.)2008الجودة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعميم العام
والجامعيُ,عمانُ:دارُالصفاءُلمطباعةُوالنشرُ .
محجوبُ ,بسمانُفيصلُ(ُ.)2003إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالميةُ .دراسةُتطبيقيةُلكمياتُ
العمومُاإلداريةُوالتجاريةُ,المنظمةُالعربيةُلمتنميةُاإلداريةُ,القاىرة
محمدُ,مجديُإبراىيمُ( .(2013جودة األداءُ.اإلسكندريةُ:دارُالوفاءُ .
يقُإلىُالجودةُواالعتماد ُاألكاديمي ُفيُالجامعاتُ ُالعربيةُ.ندوة اإلدارة
ُ
مخيمرُ,عبدُالعزيزُجميل) .( 2005الطر
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انًالدك
-الممحق األول :اإلحصاءات الرسمية لتوزيع أعضاء ىيئة التدريس عمى

الجامعات

الدراسة بصورتيا األولية
الممحق الثاني :أداة ّ الممحق الثالث :أسماء المحكمين الممحق الرابع :أداة الدراسة بصورتيا النيائية الممحق الخامس :كتاب تسييل ميمة من جامعة الشرق األوسط إلى التعميمالعالي
ُ

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

 الممحق السابع :كتاب تسييل ميمة من وزارة التربية والتعميم إلى الجامعةاألردنية
ّ
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الممحق ()2
الدراسة بصورتيا األولية.
أداة ّ
سعادة األستاذ الدكتور الفاضل  ................................................:وفقو اهلل
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد
األردنية في
تقومُالباحثةُبإعداد ُرسالةُماجستيرُعن"ُجودة أداء كميات التربية بالجامعات
ّ
الدراسةُإلىُتقييمُجودةُأداءُ
ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريسُ,إذُتيدفُ ّ
األردنية ُفيُضوءُ ُمعاييرُإنكيتُمنُوجيةُ ُنظرُأعضاء ُىيئةُالتدريسُ,
كمياتُالتربيةُبالجامعاتُ ُ
ّ
كماُتيدفُإلىُمعرفةُدرجةُاختالفُوجياتُالنظرُباختالفُمتغيراتُالجنسُ,والسمطةُالمشرفةُ,
والرتبةُاألكاديميةُ,ومصدرُالحصولُعمىُأخرُمؤىلُ,وعددُسنواتُالخبرةُ .
ولتحقيق ُىذا ُالغرض ُتم ُتطوير ُاستبانة ُوقد ُصممت ُوفقاً ُلتدرج ُ ُليكرت ُالخماسي ُعمىُ
النحوُالتالي(ُ:مرتفعةُجداًُ,مرتفعةُ,متوسطةُُ,منخفضةُ,منخفضةُجداً).
ىمية ُرأيكمُ
ُُُونظ اًر ُلما ُتتمتعون ُبو ُمن ُمكانة ُتربوية ُميمة ُوخبرة ُفي ُىذا ُالمجالُ ,وأل ّ
الدراسةُ,نرجوُالتكرمُبتحكيمُىذهُاالستبانةُ,وابداءُرأيكمُعنُعباراتياُ
السديدُفيُتحقيقُأىدافُىذهُ ّ
منُحيثُانتمائياُلممحورُأوُعدمُانتمائياُ,ومدىُمناسبةُالصياغةُالمغويةُلمعباراتُ.

الباحثة:
منال ىاني حسن قطيشات
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المجال األول :المفاىيمي والمعرفي (البرامج المقدمة)
ٌ .1عبر البرنامج (الخطة الدراسٌة) عن الرؤٌة
والرسالة لكل من القسم والكلٌة
ٌ .2ستطٌع الطلبة الخرٌجٌن استخدام معرفتهم
العلمٌّة فً تسهٌل تعلم طلبتهم.
ٌ .3نمً البرنامج قدرات المعلمٌن على ربط
المعرفة العلمٌّة التً سٌدرسونها مع طرق
التدرٌس المناسبة لها
ٌ .4تٌح البرنامج ألعضا هٌئة التدرٌس والطلبة
استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت
وتوظٌفها فً عملٌتً التعلٌم والتعلم
لألنشطة
الموجهة
المعرفٌة
 .5األسس
ت التربٌة(بحوث,
والممارسات فً كلٌا ِ
نظرٌات ,سٌاسات)......,
ٌ .6وفر البرنامج للطلبة الخرٌجٌن المقدرة على
توفٌر بٌئات إبداعٌة لتعلم طلبتهم .
ٌ .7سمح البرنامج للطلبة الخرٌجٌن بإتقان طرق
جمع البٌانات والمعلومات وتبوٌبها وتوثٌقها
واستخدامها فً تعلٌمة مستقبال.
ٌ .8نمً البرنامج قدرات الطلبة المعلمٌن على
استخالص نتائج البحوث التربوٌة وتوظٌفها
فً عملهم مستقبال
ٌ .9حقق البرنامج تكامل المقررات التربوٌة
بحٌث تضمن اإلعداد الجٌد للطالب
ٌ .11حرص البرنامج على ربط مفردات المقررات
مع خصائص المجتمع األردنً والخطة
االستراتٌجٌة لتطوٌر التعلٌم فً األردن .
ٌ .11ظهر الطلبة الخرٌجٌن اتساقا لسلوكهم الصفً
مع إٌمانهم بمقدرة جمٌع طالبهم على التعلم.
ٌ .12حقق البرنامج للطلبة الخرٌجٌن المقدرة على
فهم ال ّنظرٌات التربوٌة وتطبٌقها فً عمله.
 .13تدعم الجامعة أنشطة البحث والتطوٌر مالٌا ً
ومعنوٌا
 .14موا مة البرامج الدراسٌة لمعاٌٌر االعتماد
األكادٌمً
ٌ .15سهم البرنامج فً بنا مجتمع المعرفة.
ٌ .16غرس البرنامج أخالقٌات المهنة الداعمة
للتمٌز
ٌ .17صف البرنامج المقررات الدراسٌة وفق
نماذج االعتماد األكادٌمً .
ٌ .18وضح البرنامج طرق وأسالٌب بنا المعرفة
لدى الطالب المعلم
.19

ٌفعل البرنامج استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌث
(التعلم الحقٌقً النشط-التفكٌر الناقد-حل

مدى انتماء الفقرة
الستراتيجيات ال ّنظرية
البنائية االجتماعية
غير
منتمية
منتمية

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها
مناسبة

غير
مناسبة

ال ُت َع ّديل
المقترح
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المشكالت).....
ٌ .21ستطٌع البرنامج تحدٌد أسالٌب المخرجات
التعلٌمٌة
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

مدى انتماء الفقرة
الستراتيجيات ال ّنظرية
البنائية االجتماعية
غير
منتمية
منتمية

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها
مناسبة

ال ُت َع ّديل
المقترح

غير
مناسبة
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المجال الثاني :التقييم والتقويم األداء ومخرجات التعميم
ٌ .1فعل نتائج التقٌٌم لتحسٌن الممارسات واألنشطة
ت التربٌة
فً كلٌا ِ
ت
ٌ .2دمج التقنٌة المناسبة لنظم التقوٌم فً كلٌا ِ
التربٌة
ٌ .3فعل نتائج التقٌٌم فً توجٌه عملٌة التعلم.
ٌ .4ستخدم نظم وأسالٌب جمع وتحلٌل المعلومات.
ٌ .5تم تقٌم تعلم الطلبة بعدة طرق مثل
(االختبارات العملٌة ,عروض شفهٌة,
اختبارات تحرٌرٌة  ,تقٌٌم أدا إثنا التعلم)
ٌ .6تضمن البرنامج معاٌٌر واضحة ومعلنة لتقٌٌم
العمل (الفردي والمٌدانً)للطلبة
 .7تستخدم الكلٌة التغذٌة الراجعة ألدا طلبتها
الخرٌجٌن من أماكن عملهم فً تطوٌر برامجها
ٌ .8توفر نظام إداري لمراقبة جودة البرنامج
واألنشطة المقدمة بشكل دوري.
ٌ .9تم إجرا ُت َع ّدٌالت على البرنامج نتٌجة عملٌة
التقوٌم الذاتً ألعضا هٌئة التدرٌس والطلبة
ٌ .11تم تحسٌن البرامج وتطوٌرها (تقوٌمها )فً
ضو ِ نتائج التقٌٌم الدوري.
 .11توجد معاٌٌر واضحة ومعلنة لتقٌٌم جمٌع
عناصر البرنامج(المقررات ,أسالٌب التدرٌس
والتقوٌم ,أعضا هٌئة التدرٌس)
ٌ .12ستخدم التعلٌم المصغر لتقٌٌم تمكن الطلبة من
تنفٌذ استراتٌجٌات التدرٌس والتقوٌم.
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

مدى انتماء الفقرة
الستراتيجيات ال ّنظرية
البنائية االجتماعية
غير
منتمية
منتمية

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها
مناسبة

ال ُت َع ّديل
المقترح

غير
مناسبة
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المجال الثالث :الخبرات الميدانية
 .1تحسٌن مهارات اإلشراف المٌدانً
 .2تفعٌل الشراكة االستراتٌجٌة مع المؤسسات
المجتمعٌة فً تطوٌر الممارسات المهنٌة.
ُٚ .3مذو انجشَبيج رخطٛطب ٔافٛب نهزذسٚت انًٛذاَ.ٙ

مدى انتماء الفقرة
الستراتيجيات ال ّنظرية
البنائية االجتماعية
غير
منتمية
منتمية

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها
مناسبة

ال ُت َع ّديل
المقترح

غير
مناسبة

ٚ .4غزخذو انجشَبيج انزؼهٛى انًظغش نزذسٚت انطهجخ ػهٗ
رطجٛك انًؼبسف ٔانًٓبساد انزذسٚغٛخ
ٕٚ .5ضخ انجشَبيج طشٚمخ لٛبط رمذو انطهجخ انًؼهًٍٛ
يؼشفٛب ٔ يٓبسٚب ٔلًٛٛب.
ُٚ .6ذذد انجشَبيج يٓبو ٔأدٔاس انطهجخ انًؼهً ٍٛفٙ
انزذسٚت انًٛذاَ ٙثظٕسح ٔاضذخ ٔ ُيؼهُخ
ٚ .7زشجى انجشَبيج انؼًهَ ٙظشٚبد ٔيفبْٛى انًمشساد إنٗ
ٔالغ رطجٛم ٙػًهٙ
ٚ .8غزخذو انجشَبيج انزؼهٛى انؼٛبد٘ نزذسٚت انطهجخ ػهٗ
اعزخذاو ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد ٔالرظبلد ف ٙانزؼهٛى
ُٚ .9ذذد انجشَبيج نٕائخ رُظًٛٛخ نهزذسٚت انًٛذاَٚ ٙزذذد
يٍ خالنٓب انضٕاثظ ٔانًغؤٔنٛبد ث ٍٛانكهٛخ
ٔانًذاسط انًشبسكخ
 .11اعزخذاو أعبنٛت رذغ ٍٛانًًبسعبد انٕاػٛخ(انزفكٛش,
انجذش.)...,
 .11إػذاد انهٕائخ ٔاألدنخ انزُظًٛٛخ نهخجشاد انًٛذاَٛخ.
 .12رفؼٛم انًذبعجخ ف ٙيًبسعبد طالة انزشثٛخ انًٛذاَٛخ.
 .13رفؼٛم َزبئج انجذش انزشثٕ٘ ف ٙرطٕٚش انًًبسعبد
انًُٓٛخ.
ٚ .14ذذد انجشَبيج أْذاف انزشثٛخ انًٛذاَٛخ ثذلخ.
ٕٚ .15فش انجشَبيج إششاف يٛذاَ ٙيٍ لجم فشٚك أكبدًٙٚ
يُبعت.
ٚ .16مٕو انًزذسة ف ٙانًٛذاٌ ثًٓبو انًؼهى انًًضهخ فٙ
انًالدظخ ٔانًشبسكخ ٔانًًبسعخ.
 .17رزٕفش ف ٙانجشَبيج نٕائخ رُظًٛٛخ ٚزذذد يٍ خالنٓب
انٕاججبد ٔانًغؤٔنٛبد نهًزذسة.
ٚ .18زٛخ انجشَبيج انذشٚخ نهطبنت انًزذسة يٛذاَٛبا.
ٚ .19زى اخزٛبس أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ يزًٛضح نهزذسٚت
انًٛذاَ. ٙ

أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
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مدى انتماء الفقرة
الستراتيجيات ال ّنظرية
البنائية االجتماعية
غير
منتمية
منتمية

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها
مناسبة

ال ُت َع ّديل
المقترح

غير
مناسبة

المجال الرابع :التنوع
.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

رُزٛخ انكهٛخ انذك نكم طبنت ثغض انُظش ػٍ جُغّ فٙ
انذش ػٍ سأٔ ّٚيؼزمذارّ انخبطخ ثذٌٔ رًٛٛض.
انزؼجٛش
ّ
ٚذشص أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ػهٗ رُٕع انطهجخ ػُذ
رشكٛم يجًٕػبد انؼًم انجًبػٙ
ٚزضًٍ انجشَبيج انزُٕع ف(ٙانًمشساد ٔانخطظ
انذساعٛخ ,األَشطخ انزذسٚغٛخ ,انجذش انؼهً,ٙ
انًًبسعبد انًُٓٛخ ٔأعبنٛت انزمٛٛى)
رذشص انكهٛخ ػهٗ رٕفش انزُٕع ػُذ رشكٛم انهجبٌ
ٔيجًٕػبد انؼًم
رُٕفش انكهٛخ فشطبا يزكبفئخ ألػضبء ْٛئخ انزذسٚظ
ٔانطهجخ ٔاإلداس ٍٛٚكم ػهٗ دذِ.
ُٕٚفش انجشَبيج نهطهجخ انًؼهً ٍٛرؼهى طشق انزؼبيم يغ
رُٕع ثٛئبد طهجزٓى يغزمجال) يذٌ ,سٚف ,ثبدٚخ,
يخًٛبد.)......,
ُٕٚفش انجشَبيج نهطهجخ انًؼهً ٍٛرؼهى طشق انزؼبيم يغ
رُٕع طهجزٓى يغزمجال) يٍ دٛش انجُظ ,أٔ انذ ,ٍٚأٔ
انؼشق.)......,

ت التربٌة
 .8تحقق االستراتٌجٌات التنوع فً كلٌا ِ
 .9تفعل دور عضو هٌئة التدرٌس فً تعزٌز
الهوٌة الوطنٌة وتوكٌد قٌم الدٌمقراطٌة والتنوع.
 .11تفعل دور اإلرشاد األكادٌمً للطالب الجامعً
 .11أسالٌب إثارة الدافعٌة لدى األفراد والجماعات.
 .12تتنوع طرق اكتساب المهارات المهنٌة لعضو
هٌئة التدرٌس.
ٌ .13وفر البرنامج قاعات تدرٌسٌة مالئمة لعدد
الطلبة
ٌ .14نفذ البرنامج أنشطة ال صفٌة متنوعة
(جمعٌات ,نوادي ,رحالت).
 .15تنوع مقررات البرنامج بما ٌتفق مع األهداف
العامة والخاصة للبرنامج.
 .16تنوع المصادر والمراجع فً مكتبة القسم.
 .17تنوع محتوٌات البرنامج بما ٌتفق مع التقنٌات
الحدٌثة .
 .18توافر مكتبة رقمٌة تقدم خدماتها للطلبة
والباحثٌن.
 .19توافر الوسائل التعلٌمٌة واألجهزة التكنولوجٌة
المناسبة لتحقٌق تنفٌذ البرنامج.
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الفقرات

مدى انتماء الفقرة
الستراتيجيات ال ّنظرية
البنائية االجتماعية
غير
منتمية
منتمية

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها
مناسبة

ال ُت َع ّديل
المقترح

غير
مناسبة

المجال الخامس :مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس

 .1رزٕفش انكفبءح انًُٓٛخ) انزشثٕٚخ (انالصيخ ألػضبء
ْٛئخ انزذسٚظ
ٚ .2زٕفش ػذد كبف ٙيٍ أػضب ِء ْٛئخ انزذسٚظ نهؼًم فٙ
ثشايج ٔاخزظبطبد انكهٛخ
 .3رزٕفش انكفبءح انؼهًّٛخ) انزخظظٛخ (انالصيخ ألػضبء
ْٛئخ انزذسٚظ.
ٚ .4شبسن أػضبء انٓٛئخ انزذسٚغٛخ ثفبػهٛخ ف ٙانجًؼٛبد
ٔانًجبنظ انًُٓٛخ ٔانهجبٌ انًخزهفخ.
 .5رُٕفش انجبيؼخ خططب نهزًُٛخ انًُٓٛخ ألػضبء ْٛئخ
انزذسٚظ رزض ًٍّ (انذٔساد انزذسٚجٛخ ٔ,سػ انؼًم,
.صٚبساد نجبيؼبد أخشٖ ...انخ).
ٚ .6زى إػالٌ انًؼبٛٚش ٔانضٕاثظ ػُذ رٕظٛف أػضبء
ْٛئخ انزذسٚظ ثًب ٚزفك يغ اإلطبس انًفبْ ًٙٛنهكهّٛخ
ٕٚ .7فش انمغى يؼبٛٚش ٔاضذخ نزمٛٛى أػضبء ْٛئخ
انزذسٚظ رشًم) انزمٛٛى انزار ,ٙرمٛٛى سئٛظ انمغى,
رمٛٛى انطهجخ(.
 .8رغبْى َزبئج األثذبس انؼهًّٛخ انزٚ ٙمٕو ثٓب أػضبء
ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙرطٕٚش انزؼهٛى ف ٙاألسدٌ
ٚ .9ششن انجشَبيج أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙإٚجبد
انذهٕل الثزكبسٚخ نًشكالد انجشَبيج ٔانًجزًغ.
ٛٓٚ .11ئ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثٛئخ ػًم رشجغ رجٕٚذ
األداء انًغزًش.
ٚ .11غزخذو أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ رمُٛبد رؼهًٛٛخ ػبنٛخ
انجٕدح.
 .12انجشَبيج ٚخزبس أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔفك يٕاطفبد
يُٓٛخ ٔأكبدًٛٚخ يذذدح.
ٚ .13شزشن أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙنجبٌ انجشَبيج
ثفبػهٛخ.
ٚ .14شزشن أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙانًؤرًشاد
ٔانُذٔاد انؼهًّٛخ انؼبنًٛخ.
 .15رزٕافش خطظ يزكبيهخ نهزًُٛخ انًُٓٛخ نؼضٕ ْٛئخ
انزذسٚظ يضم :دٔساد رذسٚجٛخٔ ,سػ ػًم ٔغٛشْب.
 .16رخطٛظ يغؤٔنٛبد ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ (رذسٚغٛخ ,
ثذضٛخ ,خذيخ يجزًغ)...,
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المجال السادس :الموارد والحوكمة

مدى انتماء الفقرة
الستراتيجيات ال ّنظرية
البنائية االجتماعية
غير
منتمية
منتمية

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها
مناسبة

ال ُت َع ّديل
المقترح

غير
مناسبة

 .1رذشص انكهٛخ ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انؼتء انزذسٚغ ٙألػضبء
ْٛئخ انزذسٚظ ٔانؼتء اإلششاف ٙػهٗ انزذسٚت انؼًهٙ
ضًٍ انًؼبٛٚش انًزؼبسف ػهٓٛب ػبنًٛب.
 .2رُٕفش انكهٛخ انجُُٗ انزذزٛخ انًُبعجخ نهزؼهٛى كمبػبد
انًذبضشاد ٔانًخزجشاد ٔانًكزجبد ٔرجٓٛضْب.
 .3رُٕفش انكهٛخ يُشٕساد ٔافٛخ ٔٔاضذخ نهطهجخ
ٔنهًجزًغ انخبسج.ٙ
 .4رذظم انكهٛخ ػهٗ يٕاصَخ ركف ٙجًٛغ يزطهجبد انؼًم
ف.ّٛ
 .5رُششن انكهٛخ يزخظظ ٍٛيٍ انًٛذاٌ انزشثٕ٘ فٙ
ػًهٛبد) رظًٛى ٔرُفٛز ٔرمٕٚى ) ثشايجٓب.
 .6رٕفش انكهٛخ انًؼهٕيبد نجًٛغ الطشاف ثشفبفٛخ
ٔٔضٕح
 .7رُغك انكهٛخ يغ انكهٛبد انزشثٕٚخ األخشٖ ف ٙاألسدٌ
ف ٙرخطٛظ ثشايجٓب.
 .8رزخز اإلداسح انمشاساد ثُب اء ػهٗ ثٛبَبد ٔيؼهٕيبد
راد يٕصٕلٛخ ػبنٛخ
ُ
 .9رششن اإلداسح أطشاف يز َؼ ّذدح ف ٙطُغ انمشاس.
 .11رٕفش اإلداسح ثُٛخ رذزٛخ رًزبص ثجبْضٚخ ػبنٛخ نزذمٛك
رًٛض األداء
 .11رزًٛض اإلداسح ثمُٕاد ارظبل ٔرٕاطم ثكفبءح ٔرمُٛخ
ػبنٛخ.
.12
رٕفش اإلداسح دنٛم إسشبد٘ نزؼهًٛبد ٔأَظًخ ٔلٕاٍَٛ
انجشَبيج انًزبدخ.
 .13رٕفش اإلداسح يٛضاَٛخ كبفٛخ نزهجٛخ ادزٛبجبد انجٕدح
 .14رٕفش اإلداسح َظبو يزكبيم ػبن ٙانجٕدح نأليٍ
ٔانغاليخ.
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انًهذك()3
لبئًخ ثأعًبء يذ ّكً ٙالعزجبَخ
انشرجخ
انشلى

العى

األكبدًٛٚخ

انزخظض

انجبيؼخ

ُ1

أُ.دُعباسُالشريفي ُ

أستاذ ُ

ُُُُُإدارةُتربوية ُ

الشرقُاألوسط ُ

ُ2

أُ.دُعمرُالخرابشة ُ

أستاذ ُ

إدارةُتربوية ُ

البمقاءُالتطبيقية ُ

ُ3

أُ.دُمحمودُالحديدي ُ

أستاذ ُ

إدارةُتربوية ُ

الشرقُاألوسط ُ

ُ4

ُأ .دُىانيُالطويل ُ

أستاذ ُ

إدارةُتربوية ُ

األردنية ُ
ّ

ُ ُ 5دُ.رضاُالمواضية ُ

أستاذُمشارك ُ

إدارةُتربوية ُ

الزرقاء ُ

دُ.محمدُأبوُعمى ُ

أستاذُمشارك ُ

مناىجُوطرقُتدريس ُ

الزيتونة ُ

ُ6

ُُُُأستاذُمشارك ُ

قياسُوتقويم ُ

ُُُُالزيتونة ُ

ُ ُ 7دُ.زيادُالنمراوي ُ
ُ8

دُ.صالحُعبابنة ُ

أستاذُمشارك ُ

إدارةُتربوية ُ

األردنية ُ
ّ

ُ9

دُ.محمدُبنيُمفرج ُ

أستاذُمساعد ُ

إدارةُتربوية ُ

البتراء ُ

ُ 10

دُ.منالُشناعة ُ

أستاذُمساعد ُ

إدارةُتربوية ُ

الزيتونة ُ

ُ 11

دُ.حسينُمستريحي ُ

أستاذُمساعد ُ

مناىجُوطرقُتدريس ُ

اإلسراء ُ

113

انًهذك()4
اداح انذّساعخ ثظٕسرٓب انُٓبئٛخ
حضرة األستاذ/ة الدكتور/ة.........................................المحترم/ة
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو  .......وبعد
األردنية
تقومُالباحثةُبإعداد ُرسالةُماجستيرُعنُ""ُجودة أداء كميات التربية بالجامعات
ّ

الدراسة ُإلىُتقييمُجودةُ
في ضوء معايير إنكيت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس"ُ,إذُتيدفُ ّ
األردنية ُفي ُضوءُ ُمعايير ُإنكيت ُمن ُوجيةُ ُنظر ُأعضاء ُىيئةُ
أداء ُكميات ُالتربية ُبالجامعاتُ ُ
ّ
التدريسُ,كماُتيدفُإلىُمعرفةُدرجةُاختالفُوجياتُالنظرُباختالفُمتغيراتُالجنسُ,والسمطةُ

المشرفةُ,والرتبةُاألكاديميةُ,ومصدرُالحصولُعمىُأخرُمؤىلُ,وعددُسنواتُالخبرة.
ولتحقيقُىذاُالغرضُتمُتطويرُاستبانةُمكونةُمن(ُ)60فقرةُومكونُمنُستةُمجاالتُ(البرامجُ
المقدمةُ,تقويمُاألداءُ,الخبراتُالميدانيةُ,التنوعُ,مؤىالتُأعضاءُىيئةُالتدريس)ُ,وقدُصممتُوفقاًُ
لتدرجُليكرتُالخماسيُكالتالي(ُ:مرتفعةُجداًُ,مرتفعةُ,متوسطةُ,منخفضةُ,منخفضةُجداً).
ُشاكرين ُلكم ُحسن ُتعاونكمُ ,آممين ُأن ُتمنحونا ُمن ُوقتكم ُالثمين ُجزءاً ُفي ُممئ ُفقراتُ
االستبانةُ,وكمن اُثقةُبأنُتتمُاإلجابةُبدقةُوصدقُوأمانةُوموضوعيةُحولُجميعُالعباراتُالواردةُ
الدراسةُونتائجياُنعتمدُفيُالمقامُاألولُعمىُالمعموماتُالمقدمةُمنُقبمكمُ,عمماًُبأنوُ
ىميةُ ّ
فيياُ,أل ّ
سيتمُالتعاملُمعُالبياناتُبسريةُتامةُوألغراضُالبحثُالعمميُفقطُ .

الباحثة :منال ىاني قطيشات
البيانات األولية :
الجنسُ)ُُُُ(ُُ:ذكر
السمطة المشرفة(:
الرتبة األكاديمية):

)

) حكومٌةُُُُُُُُ(ُُُُُ)ُخاصة ُ
(ُأستاذ )

مصدر الحصول عمى أخر مؤىل(:
الخبرة( :

( أنثىُ .

(أستاذُمشارك

)

(أستاذُمساعد

)ُعربيةُُُ(ُُُُ)ُأجنبية

)أقل منُ5سنواتُُ(ُُُ)ُُ5سنواتُُ-أقلُمنُُ10سنواتُُ(ُُُُُ)ُ10سنواتُفأكثر
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المجال األول :المفاىيمي والمعرفي(البرامج المقدمة)
 .1يعبرُالبرنامجُ(الخطةُالدراسية)ُعنُالرؤيةُلكلُ
منُالقسمُوالكمية ُ
 .2يستطيع ُالطمبة ُالخريجين ُاستخدام ُمعرفتيمُ
العمميةُفيُتسييلُتعممُطمبتيم.
ّ
 .3يتيح ُالبرنامج ُألعضاء ُىيئة ُالتدريس ُوالطمبةُ
استخدام ُتكنولوجيا ُالمعمومات ُواالتصاالتُ
وتوظيفياُفيُعمميتيُالتعميمُوالتعمم
 .4يوفر ُالبرنامج ُلمطمبة ُالخريجين ُالمقدرة ُعمىُ
توفيرُبيئاتُإبداعيةُلتعممُطمبتيمُ.
 .5ينمي ُالبرنامج ُمقدرات ُالطمبة ُالمعممين ُعمىُ
استخالصُنتائجُالبحوثُالتربويةُ
 .6يحقق ُالبرنامج ُتكامل ُالمقررات ُالتربوية ُبحيثُ
تضمنُاإلعدادُالجيدُلمطالبُ
 .7يحرص ُالبرنامج ُعمى ُربط ُمفردات ُالمقرراتُ
مع ُالخطة ُاالستراتيجية ُلتطوير ُالتعميم ُفيُ
األردنُ.
 .8يحقق ُالبرنامج ُلمطمبة ُالخريجين ُالمقدرة ُعمىُ
النظرياتُالتربويةُوتطبيقياُفيُعمميم.
فيمُ ّ
 .9يسيم ُالبرنامج ُالدراسي ُفي ُبناء ُمجتمعُ
المعرفةُ .
 .11يوضح ُالبرنامج ُأساليب ُبناء ُالمعرفة ُلدىُ
الطالبُالمعمم ُ
المجال الثاني :تقويم األداء ومخرجات التعمم
 .11يوظف ُالبرنامج ُالدراسي ُنتائج ُالتقويم ُلتحسينُ
الممارساتُواألنشطةُفيُكميةُالتربية
 .12يسيمُالبرنامجُالدراسيُفيُدمجُالتقويمُبأنواعوُ
فيُالعمميةُالتعميمية ُ
 .13يعتمد ُالبرنامج ُنتائج ُالتقويم ُفي ُتوجيو ُعمميةُ
التعمم.
 .14يتم ُتقييم ُتعمم ُالطمبة ُبعدة ُطرق ُمثلُ
(االختباراتُالعمميةُ,عروضُشفييةُ,اختباراتُ
تحريريةُ,تقييمُأداءُإثناءُالتعمم)
 .15يتضمن ُالبرنامج ُمعايير ُواضحة ُلتقييم ُالعملُ
(الفرديُوالميداني)لمطمبة
 .16تستخدم ُالكمية ُالتغذية ُالراجعة ُلتقويم ُأداءُ
طمبتيا ُالخريجين ُمن ُأماكن ُعمميم ُفي ُتطويرُ
برامجياُ
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 .17يتوفر ُفي ُالكمية ُنظام ُإداريُ ,لمراقبة ُجودةُ
البرنامجُالمقدمُبشكلُدوريُ.
 .18يتم ُإجراء ُتعُّديالت ُعمى ُالبرنامج ُنتيجة ُعمميةُ
التقويمُالذاتيُ,ألعضاءُىيئةُالتدريسُوالطمبة
 .19يتم ُتحسين ُالبرامج ُفي ُضوءُ ُنتائج ُالتقييمُ
الدوري.
 .21توجد ُمعايير ُواضحة ُومعمنة ُلتقييم ُجميعُ
عناصر ُالبرنامج(المقرراتُ ,أساليب ُالتدريسُ
والتقويمُ,أعضاءُىيئةُالتدريس) ُ
المجالُالثالثُ:الخبراتُالميدانية
ُ .21يسيم ُالبرنامج ُعمى ُتحسين ُميارات ُاإلشرافُ
الميدانيُ ُ
 .22يفعل ُالبرنامج ُالشراكة ُاالستراتيجية ُمعُ
المؤسسات ُالمجتمعية ُفي ُتطوير ُالممارساتُ
المينية.
افياُلمتدريبُالميداني.
 .23يقدمُالبرنامجُتخطيطًُاُو ًُ
 .24يستخدمُالبرنامجُالتعميمُالمصغرُلتدريبُالطمبةُ
عمىُتطبيقُالمعارفُوالمياراتُالتدريسية
 .25يحدد ُالبرنامج ُأدوار ُالطمبة ُالمعممين ُفيُ
التدريبُالميدانيُبصورةُواضحةُومعمنة.
 .26يترجم ُالبرنامج ُالعممي ُمفاىيم ُالمقررات ُإلىُ
واقعُتطبيقي.
 .27يحدد ُالبرنامج ُلوائح ُتنظيمية ُلمتدريب ُالميدانيُ
يتحدد ُمن ُخالليا ُالضوابط ُوالمسؤوليات ُبينُ
الكميةُوالمدارسُالمتعاونةُ .
 .28تفعيلُالمحاسبةُلمممارساتُالميدانيةُلطمبةُكميةُ
التربيةُ .
 .29يفعل ُالبرنامج ُنتائجُالبحثُالتربويُفيُتطويرُ
الممارساتُالمينيةُ .
 .31يتم ُاختيار ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُذو ُكفاءةُ
وخبرةُعاليةُلمتدريبُالميدانيُُ .
المجالُالرابعُ:التنوع
 .31يتضمن ُالبرنامج ُالتنوع ُفي(المقررات ُوالخططُ
ُ,واألنشطةُالتدريسيةُُ,والبحث ُالعمميُ,
الدراسية ُ
الممارساتُالمينيةُ,وأساليبُالتقييم)
 .32تحرص ُالكمية ُعمى ُتوفر ُالتنوع ُعند ُتشكيلُ
المجانُومجموعاتُالعمل.
 .33توفر ُالكمية ُفرصُاً ُمتكافئة ُألعضاء ُىيئةُ
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التدريسُوالطمبةُواإلداريينُكلُعمىُحده.
يوفر ُالبرنامج ُلمطمبة ُالمعممين ُتعمم ُطرقُ
الً(الجنسُ ,أوُ
التعامل ُمع ُتنوع ُطمبتيم ُمستقب ُ
الدينُ,أوُالعرق) ُ
تفعل ُدور ُعضو ُىيئة ُالتدريس ُفي ُتعزيزُ
اليويةُالوطنيةُوتأكيدُقيمُالديمقراطيةُوالتنوع.
تفعل ُالكمية ُدور ُاإلرشاد ُاألكاديمي ُلمطالبُ
الجامعيُ ُ
يثيرُالبرنامجُالدافعيةُلدىُاألفرادُوالجماعاتُ .
يوفر ُالبرنامج ُقاعات ُتدريسية ُمالئمة ُلعددُ
الطمبة ُ
ينفذُالبرنامجُأنشطةُالُصفيةُمتنوعة(جمعياتُ,
ُونواديُُ,ورحالت)ُ .
تتنوع ُمحتويات ُالبرنامج ُالدراسي ُبما ُيتفق ُمعُ
التقنياتُالحديثةُُ .

المجال الخامس :مؤىالت أعضاء ىيئة التدريس
 .41يتوفر ُعدد ُكاف ُمن ُأعضاءُ ُىيئة ُالتدريسُ

لمعملُفيُبرامجُالكميةُوفقاًُالختصاصاتيا
العممية ُ)التخصصية( الالزمةُ
 .42تتوافر ُالكفاية ُ ّ
ألعضاءُىيئةُالتدريسُفيُالجامعةُ .
العممية ُالتي ُيقوم ُبياُ
 .43تسيم ُنتائج ُاألبحاث ُ ّ
أعضاء ُىيئة ُالتدريس ُفي ُتطوير ُالتعميم ُفيُ
األردن
 .44يشرك ُالبرنامج ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُفي ُإيجادُ
الحمولُاالبتكاريةُلمشكالتُالبرنامج.
 .45يستخدم ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُتقنيات ُتعميميةُ
عاليةُالجودة.
 .46يختار ُالبرنامج ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُوفقُ
مواصفاتُأكاديميةُمحددة.
 .47يشتركُأعضاءُىيئةُالتدريسُفيُلجانُالبرنامجُ
بفاعمية.
 .48يشترك ُأعضاء ُىيئة ُالتدريس ُفي ُالمؤتمراتُ
العمميةُالعالمية.
ّ
 .49تحديد ُمسؤوليات ُعضو ُىيئة ُالتدريسُ
(تدريسيةُ ُُ,وبحثيةُُ,وخدمةُمجتمع)ُ .
 .51يتوفر ُعدد ُكاف ُمن ُأعضاءُ ُىيئة ُالتدريسُ
لمعملُفيُبرامجُالكميةُوفقاًُالختصاصاتياُ .
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المجال السادس :الموارد والحوكمة
 .51توفر ُالكمية ُالبنى ُالتحتية ُالمناسبة ُلمتعميمُ
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.61

كقاعات ُالمحاضراتُ ,والمختبراتُ ,والمكتباتُ
وتجييزىا.
توفرُالكميةُمنشوراتُواضحةُُلمطمبة.
تحصلُالكميةُعمىُموازنةُتكفيُجميعُمتطمباتُ
العملُفيُالبرنامج.
توفرُالكميةُالمعموماتُلجميعُاألطرافُبشفافية.
تنسق ُالكمية ُمع ُالكميات ُالتربوية ُاألخرىُ
لتخطيطُُبرامجيا.
تشرك ُإدارة ُالكمية ُأطرافًُا ُمتعُّددة ُفي ُصنعُ
القرار.
تتميزُاإلدارةُبقنواتُاتصالُبكفايةُعاليةُ .
الً ُإرشادياً ُلتعميمات ُالبرنامجُ
توفر ُاإلدارة ُدلي ُ
المتاحة.
توفر ُاإلدارة ُميزانية ُكافية ُلتمبية ُاحتياجاتُ
الجودة.
الً ُعالي ُالجودة ُلألمنُ
توفر ُاإلدارة ُنظامُاً ُمتكام ُ
والسالمة.

ُ
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الممحق ()5
كتاب تسييل ميمة من جامعة الشرق األوسط إلى التعميم العالي
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انًهذك()6
كزبة رغٓٛم يًٓخ يٍ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبن ٙإنٗ جبيؼخ انضٚزَٕخٔ ,اإلعشاءٔ ,انؼهٕو
اإلعاليٛخٔ ,انجزشاء
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الممحق()7
كزبة رغٓٛم يًٓخ يٍ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى إنٗ انجبيؼخ األسدَّٛخ

